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طبعة العراق 
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الـفريق جبار ياور وقادة احملاور األول
والــثـاني والــثـالث والــرائع  في قـوات
الــبــيــشــمـركــة وحــضــور قــائــد قـوات
الـتـحالف في الـعـراق توحـيد اجلـهود
ـواجهـة هجـمات األمـنيـة والعـسكـرية 
داعش اإلرهـابي وتعـزيز اسـتراتيـجية
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الـتـعاون والـتفـاهم األمني والـعسـكري
في مـناطق الـتنـسيق األمـني ب قوات
ـركـز واإلقلـيم).  والقى االعتـداء الذي ا
تـعرضت لـه قريـة خد جيـجة فـي قضاء
مـخـمور الـذي اسفـر عن اسـتشـهاد 13
ـدنـيـ وقـوات شـخـصـا في صـفـوف ا
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ية  إنه رأت مـنظـمة الـصحـة العـا
ال يـنـبـغي لـلـعالـم الشـعـور بـالـذعر
مـن ساللـــــة كــــورونـــــا اجلـــــديــــدة
أومــيــكــرون لــكن عــلــيه أن يــكـون
ـواجـهـة انـتشـاره. فـيـما مـسـتـعداً 
سـجل العراق امس   374 اصـابة
وشـــفـــاء  816 حــــالـــة وبـــواقع 6
ـــوقف وفــــيـــات جــــديـــدة. واكــــد ا
الــوبــائي الــيــومي الــذي اطــلــعت
عــــلــــيه (الــــزمــــان) امـس ان (عـــدد
الـــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريـــة الــتي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر
من  12الفا  حيث  رصد اصابة
 374 بــــــكــــــورونــــــا فـي عــــــمـــــوم
احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء
بـلغ  816 حـالـة وبواقع  6 وفـيات
جــديــدة) وتــابع ان (اكــثـر من 19
الـف شخص تـلـقى جـرعات الـلـقاح
نتشرة ـضاد في مراكز الـوزارة ا ا
بـبـغـداد واحملـافـظـات). فـيـمـا قالت
ية  ان وضع مـنظمـة الصحة الـعا
كـورونا االن مختلف عـما كان عليه
احلــال قــبل عــام. واشـارت كــبــيـرة
ـــنــظـــمــة ســـمــيــة الـــعــلـــمــاء في ا
سـوامـيـناثـان في تـصريح امس إن
ــتـحــور قــدرة عـالــيــة عـلى (لــدى ا
االنـتـشار بـاالسـتنـاد إلى الـبيـانات
الــصـــادرة من جــنــوب أفــريــقــيــا)
وتــــوقـــــعت انه (مـن احملــــتــــمل أن
هـيمنة في أنحاء يـصبح الساللة ا

بــرغـم صــعــوبــة الــتــنــبـؤ الــعــالم 
ـتــحـور بــذلك) واشــارت الى ان (ا
ـئـة من ـثـل حـالـيـا  99 بــا دلــتـا 
احلـــاالت عـــلى صـــعــيـــد الـــعــالم)
ومــضت الـى الــقـول (إلـى أي مـدى
? نحن بحاجة يـجب أن نكون قلقـ
إلـى أن نكـون مـستـعـدين وحذرين
وأال نـفـزع ألننـا في وضع مخـتلف
عــمــا كـان عــلـيـه احلـال قــبل عـام).
ــتــحـور وتــشــيـر تــقــاريـر إلى أن ا
اجلــديــد أومـيــكــرون رُصـد في 40
دولــة تـقـريــبـا.ولم يـتــضح بـعـد إن
كــانـت الـسـاللــة اجلــديــدة شــديـدة
الـتـحـور أكـثـر قـدرة عـلى االنـتـشار
أو عـلى مـقاومـة الـلقـاحـات. بدوره
ـنــظـمـة اكــد مـديـر الــطـوار في ا
مـايك رايـان ان (العـالم لـديه حالـيا
لــقــاحــات فــائــقــة الــفــعــالــيــة ضـد
سـبب لعدوى كورونا الـفايروس ا
ويـــجب تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـى نـــطــاق
أوسـع) ولـــفت الـى انه (ال يـــوجـــد
دلـيـل يـدعم تـغـيـيـر هـذه اجلـرعـات
لـتـتـكـيف مـع مـتـحـور أومـيـكرون).
ورصــــــدت تـــــونـس اول اصـــــابـــــة
تـحور اجلـديد لـشاب كـونغولي بـا
قـادم من مطـار اسطـنبـول .وأعلنت
دول فـي أنحـاء مـتـفـرقـة من الـعالم
حــظــر الـســفــر من بـلــدان جــنـوبي
ـــتـــحــور أفـــريـــقــيـــا عـــقب رصــد ا
ـــــســــؤولــــون اجلـــــديــــد.وجـــــعل ا
األمـريكـيون اخـتبـار كشف كـورونا
ــسـافــرين إلــزامــيــاً عــلى جــمــيع ا
الــــوافــــدين مـن خــــارج الــــواليـــات
ـتـحـدة عـلى أن يُجـرى االخـتـبار ا
قــبل يـوم مـن الـســفـر عـلـى األكـثـر.
وجـاء هـذا بـعـد تـشـديـد الـسـلـطات
قــواعـد الـسـفــر في ضـوء ساللـسـة
اوميكرون اجلديد. ورُصدت حاالت
ـتـحـور اجلديـد في ست إصـابـة بـا
واليـات على األقـل بيـنها حـالة في

هــاواي قـال مـسـؤولــون إنـهـا غـيـر
مــرتـبـطـة بـالــسـفـر.وأعـلــنت الـهـنـد
اكـتشاف أول إصابتـ بأوميكرون.
واكـــدت الــســـلـــطــات إن (اإلصـــابــة
األولـى كــانت لــدى مــواطن جــنــوب
أفــريــقـي أتى إلى الــهــنــد ثم غــادر
بـينـما اإلصـابة الـثانـية هي لـطبيب
مـن جنـوب الـهـنـد لـيس لـديه سـجل

سفر). 
ـانـيــا قـيـودا عــلى غـيـر وفــرضت أ
ـلقـح مـعلـنة أنه سـيسـمح فقط ا
ـتعـاف مـؤخرا من لـلـملـقحـ أو ا
ــطـــاعم ودور اإلصـــابـــة بـــدخـــول ا
ــتــاجـر. الــســيـنــمــا والــعـديــد من ا
ستشارة أنغيال ميركل إن وقـالت ا
(الــلــقــاحــات قــد تــصــبح إلــزامــيــة
ـقبل). كـما اتـخذت بـحـلول شـباط ا
النمسا اجملاورة  إجراءات إلزامية
ـقبل. لـلـمقـيمـ ابتـداء من شـباط ا
وأعـــادت دول بــيـــنــهــا بـــلــجـــيــكــا
وهـولندا فرض إجراءات أو تشديد
أخــرى بـــهــدف مــواجــهــة انــتــشــار
الــفـايـروس.ويـعــمل مـسـؤولـون في
الـقطـاع الصحي في بـريطانـيا على
الـتعجيل بإتاحة جرعات معززة من
الـلـقاحـات. لكـن علـماء يـعـتقـد أنهم
عـثروا عـلى العـامل الذي يؤدي إلى
حــاالت نــادرة جــداً من جتــلـط الـدم
بـــعـــد تــــلـــقي لـــقـــاح أوكـــســـفـــورد
ـضاد لـكـورونا.فـقد أسـتـرازينـيـكا ا
اوضـح فــــريـق في بـــــريــــطـــــانــــيــــا
تحدة بـتفصيل دقيق والـواليات ا
(كـيف أن بـروتيـنـاً في الـدم ينـجذب
إلـى مــكــون أســـاسي في الـــلــقــاح)
ويــرون أن (هــذه الــعــمــلــيــة تـطــلق
سـلــسـلـة من الـتـفـاعالت في جـهـاز
كن أن تـنـتـهي بجـلـطات ـنـاعـة  ا
خـطرة في الـدم). ويعتـقد أن الـلقاح
أنـقذ مليون شخص من كورونا.بيد
ان هـــــذه اخملــــاوف دعـت عــــدداً من

أجـل اإلجـابـة عــلى األسـئــلـة حـيث
انـضم عـلـمـاء أسـتـرازيـنـيـكـا أيـضاً
إلـى مــشــروع الـــبــحـث بــعـــد نــشــر
الـنـتـائج األولـية). وأحلت مـتـحـدثة
بـاسم أسـترازيـنيـكا عـلى أن (جتلط
الــــدم يـــحــــدث بـــســــبب اإلصــــابـــة
بـــكــورونـــا ولــيس بـــســبب تـــلــقي
الـلـقـاح وأن الـعلـمـاء لم يـتـوصـلوا

الـدول إلى تـكـيـيف اسـتـعـمـاله من
بــيـنـهــا بـريـطــانـيـا الــتي اقـتـرحت
لـقـاحـاً بـديالً عـلى من هم دون سن

 . األربع
وشـــرعت في الــبـــحث في أســبــاب
هـذه األعـراض وإمكـانيـة تالفيـها.
وتــلـقى فــرق الـعـلــمـاء في كـارديف
(تــمـويـالً طـارئــا ًمن احلـكــومـة من

إلى تـــفــســيــر كـــامل لــلــعـــمــلــيــة)
واشـــــــارت الى انـه (بــــــرغـم من أن
الــبـحث لـيس نــهـائـيــاً فـإنه يـقـدم
مـــعـــلـــومـــات مـــفـــيـــدة). الى ذلك 
ســجــلـت روســيــا نــحـو  75 وفــاة
مـرتبطـة بكورونـا في تشرين االول
ـاضي  وهو االشـهر االكـثر فـتكا ا

منذ ظهور الوباء في العالم .
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أكـد رئــيس حتــالف الــفــتح هـادي
الــعـامــري أنه حتــالــفه مــســتــمـر
بالطعن باالنتخابات لدى احملكمة
االحتاديـة الـعـلـيـا مـشـيرا الى ان
الـــنـــتــائـج اثـــبـــتت عـــدم اهـــلـــيــة
ــســتــقــلــة ــفــوضــيــة الــعــلــيــا ا ا
لالنـتـخـابــات عـلى ادارتـهـا. وقـال
الـعــامــري خالل مــؤتــمـر امس إن
(انـتــخــابــات تـشــرين لـم جتـر في
وأن األجـواء الـتي نــطـمح الــيـهـا 
فوضية اثبـتت عدم قدرتها على ا

ادارة االنتخابات).
ـفـوضيـة لم تـلـتزم  واضاف ان (ا
بـإجـراءاتـهـا وارتــكـبت مـجـمـوعـة
مخالفات وأولـها مخالفـة قانونها
النـهــا ادعت أن الــنـتــائج األولــيـة
ـــئــة من ــعـــلــنــة تـــمــثل  94 بــا ا
بــيــنــمــا مــا أعـلـن كـان األصـوات 
ئة فقط) مشدداً على ثل  79 با
أن (حتــالف الــفــتـح لــديه شــكــوك
بأجهزة االقتراع) وتابع العامري
ان (الــــفـــــتح أعـــــرب في جـــــمــــيع
االجـــتـــمـــاعـــات عن مـــخـــاوفه من
الــتالعب بـــنــتــائج االنـــتــخــابــات
فـوضيـة كانت ولـكن ا الكـترونـياً 
تـطــمـئن بــعـدم وجــود قـدرة لــهـذا
الـــتالعب ولـم تـــقـــدم أي تـــقـــريـــر
جملــــلس الــــنــــواب عـن األجــــهـــزة
اخلــاصــة بــهـــا يــحــدد مــســتــوى
صالحـيـتهـا ألن الـبت في ذلـك هو
ـان وليس من من صالحيـات الـبر

فوضية). صالحية ا
ـفوضـية  ومضى الى الـقول ان (ا
لم تلتـزم بتـسليم أشـرطة الـنتائج
ثـلي الـكـيـانـات السـيـاسـية إلى 
قبل إرسـالهـا عبـر الوسط الـنقل).
بـــــدورهـــــا  قـــــالـت الـــــلـــــجـــــنـــــة

التحضيـرية للتظـاهرات الرافضة
لـنــتـائـج االنـتــخـابــات في بــغـداد
واحملـــافـــظـــات بــــبـــيـــان امس ان
(االمل معـقود عـلى نزاهـة وعدالة
الـقـضـاء الـشـجـاع بـإرجـاع احلق
ـعــتـصـمـ ألهـله وكـشف قــتـلـة ا
لــتـــحــقــيـق الــعــدالـــة وإنــصــاف

اصحاب احلق ).
 واضـاف (نـرفـض رفـضـاً قــاطـعـاً
مخـرجات الـلجـنة الـتحقـيقـية في
عـتصمـ السلـمي قضيـة قتل ا
فـــلن تـــضــيع وحــرق خـــيـــامـــهم 
دمــــاؤهم والــــشــــمس التُــــحــــجب
بغـربـال) وتـابع (نـحـيي الـشـباب
ـــعــــتـــصم ونــــشـــد عــــلى ايـــدي ا
ــتــظـاهــرين في اجلـمــاهــيــر من ا
جمعة الـصمود وندعوهـم للثبات
فــمــالــنــصــر إال صــبـر والــصـبــر 

ساعة). 
بـدوره  أكد الـقـيـادي في ائـتالف
النصر حسـن البهادلي أن اإلطار
التنـسيـقي ال يزال رافـضاً لـنتائج

االنتخابات النيابية. 
وقال الـبـهـادلي في تـصريح امس
ان (االجتماع الذي دار ب اإلطار
الـــتـــنــســـيـــقـي ورئــيـس الـــتـــيــار
الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر يــعـد
مـرحـلـة مــتـقـدمـة وحــالـة جـيـدة)
الفـــتـــاً إلى (وجــــود تـــفـــاهـــمـــات
مـسـتــقـبــلـيـة) مــؤكـدا ان (اإلطـار
الــتــنــســيـقـي مــا يــــــزال رافــضـاً
لـنــتــائج االنـتــخـابــات ويــنـتــظـر
اإلجـــراءات الـــتي ســــتـــتـــخـــذهـــا
احملـكــمــة االحتــاديـة بــشــأن هـذه

النتائج). 
كمـا اوضح القـيـادي في االئتالف
نــفــسـه عــقــيل الـــرديــني وجــود
اتفاق مبـدئي بشأن عدم الـتجديد
للرئـاسات الـثالث في البالد.وقال

البيشمركة  ادانة عربية ودولية حيث
اســتـنـكـرت وزارة اخلـارجـيـة األردنـيـة
االعــــتـــداء االرهـــابي. وأكــــد الـــنـــاطق
الـرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول
ـمـلـكـة الـشـديـدين (إدانـة واســتـنـكـار ا
لـهـذا االعتـداء  وتشـدد عـلى التـضامن
ووقـفها إلى جـانب العراق الـشقيق في
مـواجهة كل ما يهـدد أمنه واستقراره).
بـدورهـا قـالت اخلارجـيـة القـطـرية في
بــيـان (تــعـرب دولـة قــطـر عن إدانــتـهـا
واسـتنـكارها الـشديـدين العتداء داعش
عــلى قـريـة خــدر جـيـجه فـي مـخـمـور 
وجندد موقفنا الثابت من رفض العنف
واإلرهــــاب مـــــهــــمــــا كــــانـت الــــدوافع
واألســـبــاب) واضـــافت ( نــعــزي ذوي
الــضـحـايـا وتـمـنت لــلـجـرحى الـشـفـاء

العاجل). 
من جـانبـها اسـتنـكرت وزارة خـارجية
ــلـكــة الـبـحــرين الـهــجـوم اإلرهـابي
وأعــربت في بـيــان عن (بـالغ الــتـعـازي
ــواســاة ألهــالـي وذوى الــضــحــايـا وا
ولـلحـكومة والـشعب الـعراقي الـشقيق
مـتـمنـية الـشـفاء لـلمـصـاب جـراء هذا
الـــعـــمل اإلرهـــابي اجلــبـــان) مـــؤكــدة
ــــمـــلــــكــــة مع الــــعـــراق (تــــضــــامن ا
ومـسانـدتهـا فيـما تـتخـذه من إجراءات
ـكـافـحـة اإلرهـاب حـفـاظـاً عـلى أمـنـهـا

واستقرارها). 
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قرر من ي هو الغاء احلجز ا اال
دكورين هذه اللجنـة على اموال ا
حــبث ان الــغـــاء احلــجــز الــدولي
يعـني اعادة امـوالـهم اليـهم) لكن
حــرب قــال ان (كــثــيــرا من امــوال
ـذكــورين وزعت هــدايــا وبــيـعت ا
واشــتــريت و خــمـــطــهــا خالفــاً
الحكام قـرار مجـلس االمن الدولي
الـذي قـرر احلــجـز فـفـط ولم يـقـرر
ـصـادرة وسـيـكــون حـالـهم حـال ا
وزيــر الـتــجــارة الــســابق مــحــمـد
الــراوي الـــذي ســـبق ان صـــدر له
ــاثل من هـذه الــلـجــنـة وال قـرار 

زال يراجع عن امواله ).

اخلبـير القـانوني طـارق حرب في
بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
(قـــــرار  جلــــــنــــــة جـــــزاءات اال
ــتــحــدة صـــدر  طــبــقــاً ألحــكــام ا
الـفـصل الـسـابع من مـيـثـاق اال
ــتـحــدة وبــنــاء عــلى ذلك تــولى ا
ـــركـــزي وهــــو اجلـــهـــة الـــبـــنـك ا
اخملــتــصــة تــنـــفــيــذ هــذا الــقــرار
ي بـقـراره 24 لـسـنـة 2021  اال
وتولت اجلريـدة الرسـميـة جريدة
الـوقــائع الــعـراقــيـة نــشـر الــقـرار
بـــعـــددهـــا 4656 في 8 تـــشـــرين
اضي). واضاف ان (اهم الثاني ا
شيء سيـكـون عـنـد تنـفـيـذ الـقرار
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حــذفت جلـــنــة جــزاءات مـــجــلس
االمن الدولي زهير النقيب ووزير
النفط السـابق عامر محـمد رشيد
الـعـبــيـدي من قـائــمـة الـعــقـوبـات
ـوجب قرار فـروضه عـلـيـهـمـا  ا
مـــــجـــــلـس االمـن الـــــدولي 1483
لـسـنة   2003 ( اي مجـمـوعة الـ
54 الـــــذيـن عـــــمـــــمـت الـــــقـــــوات
االجنبـية صـورهم واسماءهم في
اوراق اللعب عند دخولها العراق
ســـنـــة  2003 وكـــان عــــلى رأس
الـقــائــمه صــدام حــســ ). وقـال
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ـدنـية اكـد رئـيس اجلـبهـة الـوطـنيـة ا
لـلـرئـيس الـفــلـسـطـيـني ايــاد عالوي 
مــحــمــود عــبــاس  دعم الــعــراقــيــ
الشـقـائـهم الـفـلـسطـيـنـيـون في اقـامة
ـسـتقـلـة. وقـال بيـان تـلـقته دولـتـهم ا
(الــزمـان) امس ان (اجلــانـبـ بــحـثـا
خالل لــقــاء جــمـعــمــا في الـعــاصــمـة
االردنـيـة عـمـان  الـعالقـات الـثـنـائـية
ــشـتـركــة بـ الــبـلـديـن الـشـقــيـقـ ا
ــا يــخـدم مــسـار وســبل تــعـزيــزهـا 
الـقضية الفلسـطينية ويدعم الوصول
الـى حل عادل وشـامٍل يـضـمن حـقوق
الـشــعب الـصـابـر الـصـامـد في اقـامـةِ
سـتقـلة) واضـاف ان (اللـقاء دولـته ا
ـنــطـقـة وسـبل تــنـاول االوضـاع في ا

تـعزيـز االمن واالستـقرار فـيهـا حيث
جـرى االتـفـاق على تـواصل الـلـقاءات
الـــثــنــائـــيــة). وجـــدد عالوي (مــوقف
ــبــدئي والـثــابت جتـاه الــعـراقــيـ ا

الـقضـية الـفلسـطيـنيـة ). على صـعيد
اخــر عــثــرت (الــزمــان) عــلى وثــيــقــة
عـمـرهـا 83سـنـة تـخـص جلـنـة انـقاذ
©≥’ qO UH فلسط .                 ®

الــرديـــني  فـي تــصـــريح امس ان
(اجـتـمـاع االطــار الـتـنــسـيـيق مع
الصـدر قبل ايـام خـطوة ايـجابـية
وباالجتاه الصـحيح من اجل فتح
االنسداد السياسي  والسيما في
مــا يـتــعــلق بــالــقــوى الـشــيــعــيـة
وهناك بالـفعل العديـد من النقاط
الــهـــامــة الــتـي جــرى الــتـــبــاحث
بــشــأنـــهــا وحتــديـــدا االشــكــاالت
ـشـهد الـسـيـاسي احلـاصـلة فـي ا
بعد نـتائج االنـتخابـات االخيرة)
الفــتـــا الى (االتـــفـــاق عـــلى عـــقــد
اجتمـاعات اخـرى من اجل دراسة
ـلـفـات واالشـكـاالت في اطـار كل ا
ــشـــاكل بــ وضع حــلـــول وفك ا
االطراف) مؤكدا ان (ماحصل هو
بــدايــة االنــفــتــاح نـحــو تــشــكــيل

قبلة). احلكومة ا
 واســتــطــرد بـــالــقــول ان (هــنــاك
اتفاق مبـدئي بشأن عدم الـتجديد
لـلــرئــاســات الــثالث لــكن الــقـرار
باحثات ا يحسمه مساري هما 
شهد ستقبلية في ا والتطورات ا

السياسي الراهن).

 عامر محمد رشيد العبيدي 
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ـباراة أفضـلية واضـحة من البـداية لفـريق الكهـرباء وحسم 52-23 وذلك ضمن مـنافسات الـدوري . وشهدت ا
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كــمـا دانت مــصـر الــهـجـوم الــذي شـنه
داعـش على قرية خدر جيجة وأدى إلى
ــدنـيــ وقـوات اســتـشــهــاد عـدد من ا
الــبـيـشـمـركـة.وجــددت االمـانـة الـعـامـة
ـنـظـمـة الـتـعـاون االسالمـي  مـوقـفـها
الــثـابت الـذي يـديـن اإلرهـاب بـأشـكـاله
ـــتــحــدة كـــافــة. واعـــلــنت الـــواليــات ا
مـواصـلـة دعـمـهـا لـلـقـوات االمـريــكـيـة 
واجهة داعش الـعراقيـة والبيـشمركـة 
وال سـيـمـا بـعـد الـهـجـوم االخـيـر الـذي
شـنـه الـتـنـظـيم عـلى قـريـة خـدرجـيـجـة
الـتابـعة لنـاحية ديـبكة عـلى سفح جبل
ـتـحـدث باسم قـرهـجـوخ حيـث أبدى ا
اخلـارجـيـة األمـريكـيـة نـيـد برايس في
بـــيـــان (قــلـق بالده إزاء الـــتــصـــعـــيــد
ـسـتمـر لهـجـمات داعش في الـعراق) ا
مــعـــربــاً عن (تــعــازي واشــنــطن ألســر
الــضــحـايــا واجلــرحى خالل االعــتـداء
الـذي وقع في مـنطـقة مـخمـور) مشدداً
عــلـى الــتــزام (واشــنــطن بـــدعم قــوات
ا في ذلك الـبيشمركة األمن الـعراقية 
فـي الـوقت الــذي تـواصل الــقـتــال ضـد
داعش). فـيـما قـالت الـقنـصلـيـة العـامة
الـفــرنـسـيـة في أربـيل إن (احلـرب عـلى
ـعركـة ضـد اإلرهاب داعـش لم ينـته وا
مــشــتــركــة وتــتــطــلب تــنــســيــقــاً بــ
الــبـــيــشــمــركــة والـــقــوات الــعــراقــيــة

والتحالف الدولي). 
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اكــدت وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبــحث الــعــلـمـي  قـرب إطالق
ـــنـــحـــة بـــوابـــة الـــتــــقـــد الى ا
اجملانـية لـتخـصصـات اجملمـوعة
الطـبيـة في اجلامـعات والـكلـيات
األهلية للعام الدراسي اجلاري. 
وذكـــر بــــيـــان لـــلـــوزارة تــــلـــقـــته
(الزمان) امس ان (دائرة الـتعليم
اجلـامــعي األهــلي حـددت أربــعـة
خيارات أمام الطالب للتقد الى
ـــــنـــــحــــة عـــــبـــــر بــــوابـــــتـــــهــــا ا

اإللكترونيـةفي تخصصات الطب
الـــــــــعــــــــــــام وطـب األســـــــــنــــــــان

والصيدلة). 
واضاف ان (ضوابط التقد الى
نحـة التي ستـطلق خالل األيام ا
قبلة  تشترط أن يكون الطالب ا
من خـــريــجـي الــفـــرع اإلحـــيــائي
لـلــدورين األول أو الـثــاني ضـمن
السـنـة الدراسـيـة احلالـية وأن ال
يقل معدل التقد والتنافس الى
ــئـة وال الـطـب الـعــام عن  95 بـا
ـئـة لطب األسـنان يقل عن  93با

والصيدلة). 
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كن أن يتحول اخلـالف مع األنظمة ال 
إلـى عـــداء مع الـــشـــعـــوب) وتـــابع ان
(كــردســتـان مــثــال جــمـيل لــلــتــعـايش
الــديـني والـوطـنـي والـعـالم يـعـرف أن
االقــلــيم بــلــد الــتــعــايـش وكــان هـدف
الـــشــعـب دائــمـــاً الــدفـــاع عن حـــقــوق
ــكــونــات وحــمــايــتــهــا وسـنــواصل ا
الــسـعي من أجـل ذلك) وعن اعـتـداءات
داعـش في كــرمـــيـــان ومــخـــمـــور أكــد
الـبـارزاني أنه (ال يزال االقـلـيم معـرضاً
خلـطر كبيـر حيث استشـهد العديد من
دنـي عـلى يد عـناصـر البـيشـمركـة وا
ـنـطــقـتـ خالل إرهــابـيي داعش فـي ا
ـاضيـة نـطمـئن اجلـميـع بأنـنا األيـام ا
سـنـأخذ بـثأر الـشهـداء ولن نسـمح بأن
). في غضون ذلك  تـذهب دماؤهم هدراً
ــشـتـركـة اعــلـنت قـيــادة الـعـمــلـيـات ا
االتـفاق على تعزيز العمل االستخباري
كافحة العمليات االرهابية. مع االقليم 
وذكـرت بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـــفـــريق األول الـــركـن عـــبـــد األمـــيــر
شتركة الـشمري نائب قائد العـمليات ا
بــحث بـحــضـور مــعـاون رئــيس أركـان
اجلـيش للعمليات وقـأئد القوات البرية
ومـدير االسـتخـبارات العـسكـرية وقادة
الـعـملـيـات في ديالى وكـركـوك مع وفدا
ـستوى برئـاسة ام عام امـنيا رفيع ا
وزارة الـبــيـشـمـركـة في حـكـومـة إقـلـيم
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ــــقـــراطي أكــــد رئـــيـس احلـــزب الــــد
الــكـردسـتـاني مــسـعـود الـبـارزاني أن
نــضــال الــشــعب الــكــردي كــان دائــمـاً
سـلـميـاً ولم يلـجـأ إلى القـتال مـشدداً
عـلى أن دماء شـهداء كرمـيان ومـخمور
لـن تذهب هـدراً. وقـال الـبارزاني خالل
مـشاركـته في مؤتـمر احتادات اجلـالية
الـكـرديـة الذي انـعـقـد في أربيل امس 
ــسـؤولـ ومـنـهم بــحـضـور عـدد من ا
رئـــيـس حـــكـــومـــة االقـــلـــيم مـــســـرور
الـبـارزاني الـقول ان (الـشـعب الـكردي
لـم يـخـتـر ابـداً خــيـار احلـرب لـكن اذا
اضــطــر لــلـدفــاع عن نــفــسه فــهـو حق
مــشـروع) وحث الــبـارزاني (اجلــالـيـة
الـــكــرديــة في الــبـــلــدان األخــرى عــلى
احـترام قوان الدول التي تقيم فيها)
داعـيـاً (الشـبـاب لتـطـوير الـذات وبـناء
عـالقـات جــيـدة مع جــمــيع اجلـالــيـات
األخــــرى والـــــتــــعــــريف بــــاإلبــــادات
اجلـمـاعـيـة التي تـعـرض لـهـا االكراد)
واضـاف (لم جند حتى اآلن االستجابة
الـكافيـة من الدول لالعـتراف باإلبادات
اجلـمـاعـيـة ضـد االركـاد ونـطالـب بحل
ـقراطيا في قـضية الـشعب سلـمياً ود
جـمـيع أجـزاء كـردسـتـان والسـيـمـا ان
احلــرب لــيــست حالً لــلــمــشـاكل  وأن

W UB  pOJH Ë W dzUA  W œ cOHM  ◊U ≈

WOzU dN  …eN √ W d  WLN  
 ©ÊU e «® uK «d  ≠ UE U;«

احـبــتط الـقـوات االمـنـيـة تـنـفـيـذ مـا
وضبط يـعـرف بـالـدكة الـعـشـائـريـة 
اسـلحة خالل عـملية بـحث وتفتيش
في بــغــداد فــيــمــا ضــبــطـت وكــالـة
االســـتـــخــبـــارات والـــتـــحــقـــيـــقــات
االحتـادية في وزارة الداخلية اربعة
كـــلــيـــوغــرامـــات مــواد مـــخــدرة في
مــحــافــظــة االنــبــار. واوضـح بــيـان
لــقــيــادة عـــمــلــيــات بــغــداد تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (قــوة من الــلـواء
ـــشــاة احلــاديــة 44 ضـــمن فــرقــة ا
عــشـرة تــمـكـنـت من الـقــاء الـقـبض
عـــلى ســتــة مــطـــلــوبــ وفق مــواد
قــانـونـيـة مـخــتـلـفـة  بـيــنـهم مـتـهم
ـــادة اربــــعـــة ارهـــاب واحــــد وفق ا
ــســؤولــيــة  في مــا ضــمـن قــاطع ا
نفذت قوة من اللواء السادس ضمن
الـفرقـة الثـانيـة شرطـة احتاديـة امر
القاء القبض على متهم مطلوب الى
مـحـكـمـة استـئـنـاف بـابل بـعد ورود
مـعلومات استخبارية تفيد بوجوده
فـي منـطـقـة حي الـفـرات) وتـابع ان
(مــفـرزة من الــلـواء اخلــامس ضـمن
الــفــرقـة الــثــانـيــة شــرطـة احتــاديـة
وبـــتـــعـــاون مع الـــقـــوات االمـــنـــيــة
ــواطــنــ  تــمــكـنـت من احــبـاط وا
مـحـاولـة لـشخـص كان يـروم تـنـفـيذ

الــدگـة الـعـشـائــريـة  اذ  اعـتـقـاله
وضـبط بـحـوزته بـنـدقـيـتـ اثـنـت
فـي مـنـطـقـة احلـريـة في حـ الـقت
قــوة من الـلــواء الـثــامن في الــفـرقـة
ادة اعـاله القبض علـى متهم وفق ا
 443بـعـد نـصب سـيـطـرة مـشـتـركة
ضــمـن مــنــطــقــة شـــاطئ الــتــاجي)
مــؤكـدا ان (قــوة من الــلـواء الــثـالث
ــشــاة والـــعــشـــرون ضــمـن فــرقـــة ا
الــســابــعـة عــشــر  شـرعـت بـواجب

بـــحث وتـــفـــتـــيش واســـتـــطالع 
خـالله ضبط كـدس لالعتـدة يحـتوي
عـلـى قـنـبـرة هـاون عـيـار ورمـانـتـ
ضـــد الــدروع من مــخـــلــفــات داعش

االرهابي في منطقة شاخة واحد).
 واطــاحت مـكــافـحـة اجــرام بـغـداد
بـافراد عصـابة قامـوا بسرقـة مخزن

لالجهزة الكهربائية. 
ــكـافــحـة في بــيــان تـلــقـته وقــالت ا
(الــــــزمــــــان) امس إنـه (بــــــعــــــدمـــــا
فـارز مـكتب اسـتـنجـدت مـشـتكـيـة 
مــكــافـحــة اجــرام اخلـضــراء بــشـأن
عد كمخزن تـعرض دارها للسرقة ا
لالجــهـزة الــكـهــربـائــيـة الــكـائن في
مــنـطـقــة حي اجلـامـعــة  تـشـكـيل
فـــريق عـــمل واالنـــتـــقــال الـى مــحل
احلـادث) واضـاف انه (بـعـد الـتـحر
ــعــلــومـــات الــتي أثــمــرت وجـــمع ا
بــالــتــوصل إلـى اجلــنــاة اخلــمــسـة

والـقـبض علـيـهم وضبط بـحـوزتهم
مـجـمـوعـة من األجـهزة الـكـهـربـائـية
ـحـضر ضـبط أصولي) ـسـروقة  ا
ـتــهـمـ الفــتـا الى (تــدوين أقـوال ا
بـــاالعـــتــراف ابـــتـــدائـــيــا وصـــدقت
قضائيا  حيث قرر قاضي التحقيق
ـادة 443 تــوقــيـفــهم وفق أحــكــام ا
هم إلى من قـانون الـعقـوبات وتـقد
الـــقـــضـــــــــــاء لـــيـــنــالـــوا جـــزاءهم
الــــــعـــــادل). وضــــــبــــــطت وكــــــالـــــة
االســـتـــخــبـــارات والـــتـــحــقـــيـــقــات
االحتـادية  اكثر من  4كـيلوغرامات
ــــــــــــــــــواد اخملـــــــــــــــــــدرة  فـي مــن ا
االنـبار.وذكـرت خلـية االعالم االمني
فـي بـيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس أنه
(بـناءً عـلى معـلومـات استـخبـاراتية
دقــيـــقــة تــفــيــد بــوجــود اشــخــاص
ـواد اخملدرة تـاجـرة با يـقـومون بـا
في احملـافظة االنبار  تـمكنت مفارز
ـواد الـتي الـوكـالـة من ضـبط هـذه ا
كـــــانت مـــــخــــبـــــأة حتت األرض في
مــنـطـقـة ارمــيـلـة بـقــضـاء الـرطـبـة)
مـبينا ان (عملـية الضبط جاءت بعد
ـوافـقـات الـقـضـائـيـة اسـتــحـصـال ا
ومـن خالل إجراء عـملـيات الـتحري
حـــــــيث  الـــــــعــــــثــــــور عـــــــلى 4 
واد كـيلوغرامات و 800 غرام من ا
ـادة اخملــدرة و 3قــنــانـي مــعــبــاة 

سائلة يشتبه بها مادة مخدرة). 

UI¡∫ اياد عالوي يلتقي في عمان الرئيس الفلسطيني

dL∫ مسعود البارزاني يلقي كلمة في مؤتمر اجلالية الكردية R
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قـبول وافقت وزارة التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي  عـلى إعادة تـسجـيل الطـلبـة ا
اضي. خالل العام الدراسي ا

وذكـر بـيـان لــلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
امـس انـه (دائــــــــــرة الــــــــــدراســـــــــات
والــتــخــطــيط بــالــوزارة حــددت مــدة
الـتــسـجــيل الى يـوم  13 من الـشــهـر
اجلـاري  للـطـلـبة الـذين لم يـسـجـلوا
أو لم يستكملوا التسجيل شرط عدم
االلتحاق بالتـعليم احلكومي اخلاص
ضـــمن الـــدراســـة الـــصـــبـــاحـــيـــة او
ـسائـيـة  وكـذلك األهـليـة أو كـلـيتي ا
اإلمام الـكـاظم علـيه الـسالم أو اإلمام
األعــــظم رحــــمه لــــله). بــــدوره  وجه
الــوزيـر نــبــيل كــاظم عـبــد الــصـاحب
تـابعة مـلف الطـلبـة العـراقي في
اجلـــامـــعـــات اإليــــرانـــيـــة ومـــراعـــاة

متطلبات اجلودة. 
dOH « ¡UI

وذكر البيان ان (عبد الصاحب التقى
في مــكـتــبه  الـســفـيـر االيــراني لـدى
رافق بغداد إيرج مسـجدي والوفد ا
ــلــحق الــثــقــافي غالم له الــذي ضم ا
ــثــلـ عـن جـامــعـة رضــا أبـاذري و
ـذاهب واستـعرض الـلقاء األديان وا
تطلبـات العلمية منـها ا محاور عدة 
ـشـروع اسـتــحـداث فـرع في الـعـراق
من جـامـعـة طـهـران لـلـعـلـوم الـطـبـيـة
ـسـؤولة وتـقريـر الـلـجنـة اخملـتـصة ا
ــــوقع عن الــــكـــــشف ومــــعــــايـــــنــــة ا
الحظات التي اخملصص للجامعة وا

سـجـلـهـا أعـضـاء الـلـجـنـة) وتـابع ان
(اجلـانـبـ نـاقـشـا أعـداد الـطـلـبـة في
ــذاهب جــامــعــتي آزادي واألديــان وا
ـــســـؤولــة عن عـــلى وفق احملـــددات ا
تنظـيم نسـبة الدارسـ بالـقياس الى
أعضـاء الهـيـئات الـتدريـسيـة) وشدد
عـبـد الــصـاحب عـلى (أهــمـيـة سـمـعـة
ــؤســســات الــتــعـلــيــمــيــة وضـرورة ا
ــعــايــيــر الــرصــانــة الــتي االلــتــزام 
تــتــبــنــاهــا الــوزارة في إعــمــامــاتــهـا
ــوجـــهــة الى الـــدوائــر الـــثــقـــافــيــة ا
واحملــافـــظــة عــلى مــعــايــيــر اجلــودة
ـطـلـوبـة). من جـانـبه  أعـرب الـوفـد ا
عن (التزامه بتـعزيز متطـلبات احلالة
الـعلـمـية وحـرصه عـلى صيـاغـة رؤية
مـشـتـركـة لـتـطـويـر مـسـارات الـتـبـادل
ـعتـمد الثـقـافي) مشـيـدا بـ(التـوجه ا
لـــدى الــــوزارة في الــــتـــركــــيــــز عـــلى
اشـــــتــــراطـــــات اجلـــــودة ومـــــراعــــاة
مــقــايــيــسـهــا في مــجــاالت الــتــعــلـيم
ـي عــلى صــعــيــد الــدراســات األكــاد
األولــيـة والــعــلـيــا). في غــضـون ذلك
ـ الـعراقـي حتفـظت نـقابـة االكاد
عـلى تـكـلـيف تدريـسـيـ بـاجلـامـعات
ـدني. وقال الـنقيب هـمات الـدفاع ا
مهند الهالل في بيان تابعته (الزمان)
امس ان (بـعـض اجلـامــعـات اصـدرت
اوامرا جامعيـة بتكليف اعـضاء هيئة

¼W³O∫ قوات أمنية تقوم بعمليات إستباقية لفرض هيبة الدولة وسلطة القانون

5I UF «Ë 5Š“UM « ŸU{Ë√ ÊUJOðUH « dOHÝ l  Y×³ð ËdÐUł

UÐ—Ë√ œËbŠ vKŽ

w½U ½ù« rNHK  r Š dÒšQð V³ Ð W¹œ«bI*« wŠ“U½ W “√ r UHð bÒ Rð WÐuIFÐ
Z_alhilly@yahoo.com

W «bB « Êôcš

wÒK(« b¹“

Íœ«Ë qOKł

”√d UÐ ”QH « lIð Ê√ q³

ـعـنى الذي حـتى الـيوم لـم تمـطـر الـسمـاء  ولم نـشـعل مـدفأة   فـالـشـتاء بـا
عـرفــنــاه قــبـل عـقــود لـن يــطل بــعــد اآلن  ذلك الــشــتــاء الــذي تــتـجــمــد فــيه
ـدن من لـعـبـة الـزوارق ـسـتـنـقـعـات والـسـواقي الـصـغـيـرة لـيُـحـرم أطـفـال ا ا

شي عليه .  الورقية في مياه األمطار  واالستمتاع بتكسير اجلليد با
ـطر يـخـتلـف هذا الـعـام عن الـذي قـبـله اخـتالفـا كبـيـرا  فـمـازلـنا بـانـتـظـار ا
ـتربـة  وليـبث الفـرح في نفـوس فالح أنـفقوا لـيغـسل األجواء واألشـجار ا
ـيـة   حـتى الـيـوم لم أمـوال طـائـلــة لـشـراء بـذور ونـثـرهـا في األراضـي الـد
أسـمع تـذمرا مـن أحد عن شـحـة الـنفط األبـيض كـمـا في األعـوام السـابـقة 
بالغ مضاعفة لتوفير نصف ولم أر أصحاب ( التناكر ) يساومون األهالي 

برميل من النفط  ولم أشهد ازدحاما أمام محطات توزيع الوقود .
قـبل سـنـوات وفي مـطلع شـهـر تـشـرين الـثـاني كنـت في قطـر لـلـمـشـاركة في
مـؤتمر دولي  حينها نقـلت وسائل االعالم صورا لغرق بعض شوارع وأزقة
بـغـداد وأنـفـاقــهـا بـاألمـطـار مع مـوجــة بـرد شـديـدة  مـا أقـلــقـني في كـيـفـيـة
ـوجة وكـمـية الـنفط الـتي لـديهم أوشـكت عـلى النـفاد  مـواجهـة األهل لـهذه ا
بـينـما تـعـذر عليّ في الـدوحة فـتح نـافذة غـرفة الـفـندق حلـرارة اجلو الالهـبة
ـدينة بـاسمـها  ولكن ـزعجـة  حتى استـغربت من تـسمـية هذه ا والـرطوبة ا
يـبدو انـها جاءت مـقارنـة بالـصحـراء التي تكـون فيـها األجـواء أكثـر قساوة 
ـناخ في الدوحة مزعج لـغير سكانـها بضمنهـم  العراقي الذين لم ومع ان ا
ناخ فيها أقل وطأة يـعتادوا عليه حتى الذين يسكنون في مدينة البصرة  فا
سـؤولة هـناك لم ـا هي علـيه احلـال في قطـر او األمارات  لـكن اجلهـات ا
تـقف مكـتوفـة األيـدي  فعـملـها مـتواصـل وعلى أشـده في تشـجيـر اجلزرات
ــنـاطق  الـوســطـيــة وجـوانـب الـشــوارع  وانـتــشـار الــنـافــورات في أغـلب ا
والـعنـاية باحلـدائق العـامة بـالرغم من صـعوبة هـذا العـمل الذي يـقتضي في
ـنـاطق تبـديل الـتـربـة لـعدم صالحـيـتـهـا للـزراعـة  وجـلب غـيـرها من بـعض ا

أماكن أخرى قد تكون بعيدة .
ا ناخ بشكل واضح هذه السنة والتي قبلها ور لـقد بدأنا نتلمس تغييرات ا
الـسـنـوات الـقـادمـة تـكـون أكـثـر صـعـوبـة  ودرجـة احلـرارة قد تـفـوق نـصف
درجـة الـغـلـيـان في جـمـيـع أرجـاء الـبالد وعـدم اقـتـصـارهـا عـلى مـحـافـظـات
الـوسط واجلـنوب  ونـحن مـعنـيـون قبل غـيـرنا بـهـذه التـغـييـرات  وان الـقلق
ـؤتـمـرات ومـا رافـقـهـا من تـظـاهرات الـدولي الـذي تـمـثل بـعـقـد الـعـديـد من ا
هتـمة بالبـيئة له ما يـبرره تمامـا  بينمـا ال تشغل هذه الـتحديات لـلجماهـير ا
الـكونية الكبـيرة أية مساحة من اهـتمامنا  وال تأتي اال في مـؤخرة  نشراتنا
االخـبارية  ولم يـحدث ان أعـدت وسائلـنا االعالميـة برامج بهـذا الشأن  او

استضافت من اخملتص للحديث عنها اال ما ندر . 
ومع ان مـواجهـة هذا الـتحـدي لـيس من مسـؤوليـة األفراد  بل يـقع بالـدرجة
األسـاس عــلى كــاهل الــدولـة بــأجــهـزتــهـا اخملــتــلـفــة من وزارة الــزراعـة الى
ـكن لـلـحـكـومـة أن تسـتـثـمـر طـاقات الـبـلديـات وصـوال الى دوائـر الـبـيـئة  و

األهالي في جوانب منها . 
الى قـبل سنوات كان الكـثير من الناس يتـندرون ومنهم من يسـتغرب تشكيل
أحـزاب وجمعـيات دولـية تدور بـرامجهـا حول الـعنايـة بالـبيئـة  ويكشف ذلك
عن حـجم تخـلفـنا  بل ويـزعل كثـيرون ومـنهم قـياديـون في فعـاليـات مخـتلـفة
عـندما نعـترف بتـخلفنـا  وان مساحـة اجلهل لدينـا آخذة باالتـساع  بالرغم
ـدخل السلـيم لصحة االنـسان وتقـليل االنفاق عـلى نظامـنا الصحي من ان ا
الية يـكمن في االهتمـام بالبيـئة  فالنـاس تنفق نسـبة كبيـرة من مدخوالتهـا ا
ـناسبة  انظروا الى في مـعاجلة أوضاعهـا الصحية بسـبب افتقادنا لـلبيئة ا
تـضــاعف أعــداد الــصــيـدلــيــات والــعــيـادات الــطــبــيـة والــزخم احلــاصل في

مؤسساتنا الصحية . 
يـاه وتذبذب ـناخ الـتي ستـنعـكس سلـبا عـلى بالدنا مع شـح ا ان تـغيـيرات ا
آس جديدة الكهرباء سيجعلنا أمام حتد خطير يعرض الناس 
 وسـتهدر موارد الدولة في التصـدي للتداعيات الناجتة
عن هــذا الـتـحــدي ولـيس الــتـحـدي نــفـسه  فــمـا الـذي
ـواجـهـة هـذا اخلـطـر الـداهم ? فـعـلـنـاه ومـا سـنــفـعـله 
أتـمــنى أن نـســتـعـد مـن اآلن لـثـورة خــضـراء  ولـيس

التفكير بعد أن تقع الفأس بالرأس .

ـستُ عنده احـببته كـثيـرا  حيث وجدتُ فـيه شبابي الـذي أفل منـذ سن .. 
نـبالً وحنـكـة في عمل هـو خـارج تخـصصه الـعـلمي  لـكـنه جنح فيه  فـسار
فيّ مـسـرى الــهـواء الـعـلـيل فـي هـجـيـر االيـام .. مـا زاد مـن حـجم مـحـبـتي 
عـاصر لـلعراق  ,وقـد وعدني قبل اهـتمـامه باألدب والـقصة وقـراءة التـاريخ ا
لكي  سـنوات انه بصدد الشـروع بكتابة قـصة فحواهـا يتمركز في الـعهد ا
كـتبـي قبل نـحو ثالث سـنـوات  شجـعته وروى لي جـانبـا مـنهـا عنـد زيـارته 
ضي في اجنـازها كـون فكرتـها جـديدة  غيـر ان السـن مرت  دون عـلى ا
ان اسـمع مـا يـشـير الى اكـمـالـهـا  مـثـلمـا الحـظتُ غـيـابه عـني  وعـدم تـتبع
اخـباري  بالعكس مني حـيث افرح ح اراه متحدثـاً في لقاء تلفزيوني  او
اثل طـبيـعـة عمـله .. وبـقى بعـيـدا عني  وهـو القـريب عـليّ حتى في مـحفـل 

اتصل به صديق مشترك بشأن موضوع يخصني ..فالتقينا. 
كـان الـلــقـاء حــمـيــمـيـا  تــوّجه فـنــجـان قــهـوة مــحـبـة  وأكــتـمل بــحـديث عن
ـصـريــة الـتي يــتـابع اخــبـارهــا  وقـد اسـعــدني حـبه الـصــحـافـة واجملـالت ا
لـلـصحـافـة ومـتابـعـته ألسـمـاء الصـحـفـي الـعـرب  ثم دعـاني في خـتام ذلك
الـلـقــاء اجلـمـيـل الـذي  في مـكــتـبه بـجــولـة في اروقـة مــشـروع حـضـاري 
يـشرف عـليـه  فزدت اعـجابـا برؤاه .. افـترقـنـا على امل الـتواصل  مـحمالً

بوعود اخوية مألت وجداني حبورا وأمالً .  
ومع افـتـراقنـا  اضـمحـلت مالمح ذلك الـلـقاء سـريـعا مـن قبـله  وغـابت مثل
قـطعـة ثلج في مـاء دافئ  وحلت مـحلهـا مسـجات هـاتفـية  حتـمل سرابا من

كلمات لم تتحقق جميعها !
ـني  انني كـنتُ كـتابـا مـفتـوحـا امام االنـسـان الذي اكن له  والزلتُ الـذي آ
مـحـبة نـابـعـة من قلب صـادق  فـهل انـا نادم ? اقـول بـثـقة عـالـيـة  لم اندم 

فاحلياة محطات  وهي يوم لك ويوم عليك .
عـلمتنا التجـارب  انه  ليس كل األصدقاء أصدقاء فـهناك من تركناهم على
حـافة االنتظار وهـناك من تركونا نـواجه إعصار احليـاة  لكن عندما تـغلبنا
األوجـاع نرتمي في أحضان الصديق األقرب ألرواحـنا  وعندما يتحوّل هذا
الـصديق الذي اصـطفـيناه من بـ اجلميع إلـى مبعث حـزننا من خالل غض
ن نـشكو ? السـيما نـحن نعرف  ان مـفتاح طـرفه عن ادراك ما بنـا  حينـها 
احلـلول بيـده  ثم  من سينـصت إلى فهم الـظروف التي خـلقهـا زمن لئيم  ?
إذا  في هـذه اللـحظة عـليـنا أن نلـملم وجـعنا وحـدنا  ذلك ان الـصداقة هي
ـا قــيل ان  الـصـديـق " الـصـدوق" يـلــمع مـعـدنه وقت ـواقف وقـد بـصــدق ا
الـضـيق  فـالــصـداقـة احلـقـة هي الـوردة الـوحـيـدة الـتي ال
أشــواك فـيــهــا  وهي أحــلى بــكــثـيــر من عــذوبــة مــيـاه

الينابيع .  
 صـديقي الهارب من ذاكرة السن .. تبقى في القلب

رغم كل شيء.
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دني وما همـات الدفـاع ا التـدريس 
يــتــطــلــبه من مــبــيت وامــور اخـرى)
واضــــاف انه (ال يــــوجـــد ذلـك ضـــمن
مــتــطـلــبـات عــضـو هــيــئـة الــتـدريس

وجداول الـتكلـيفات االسـبوعـية التي
حددت مـهام عـمله الـواردة في قانون
اخلدمـة اجلامعـية بـساعـات محددة 
ولو تـمت اضافة تـلك السـاعات  فأن

ذلـك يـــجب ان يــــدخل ضـــمـن هـــيـــكل
عــمــله) داعـيــا الــوزارة الى (االيــعـاز
لرؤسـاء اجلامعـات واعادة الـنظر في
تكليف الـتدريسيـ باخلفارات ضمن

UI¡∫ وزير التعليم العالي يلتقي السفير اإليراني لدى العراق

ـدني  كون هذا العمل جلان الدفاع ا
ال يرتقي الى مكانة االستاذ اجلامعي
ي فـي الـــــبـــــحث وعـــــمـــــلـه االكـــــاد

العلمي).

واســـعــاف آخـــر نــتـــيــجـــة اصــطــدام
عجلتـ أعلى جسـر اجلادرية . وذكر
البـيان ان (فـرق انـقاذ واطـفاء الـدفاع
دني تـمكـنت من الـتعـامل مع حادث ا

ســيــر نــتــيــجـــة اصــطــدام عــجــلــتــ
مـدنــيـتـ أعـلى جــسـر اجلـادريـة  اذ
تسـبب احلادث بـوفاة سـائق وإصابة
آخــــــر وانـــــدالع حــــــريـق فـي احـــــدى

أخـرى في الـفـرقـة ذاتـهـا وبـاالشـتـراك
مع مـفـارز من مـكـافـحـة اجـرام بـغداد
ـــواد أحــــدهم بــــتـــعــــاطي وتــــرويج ا
اخملــدرة واالثـــنــ اآلخــرين بــتــهــمــة
الـــســـرقـــة مع ضــــبط مـــواد مـــخـــدرة
وأجهـزة تعـاطيـها) ولفـت الى (إحالة
ـــواد ـــلــــقى الـــقــــبض عــــلـــيــــهم وا ا
ـضـبـوطــة إلى اجلـهـات اخملـتـصـة). ا
واخمـدت قـرق االطفـاء  حـريقـا اندلع
داخل كـرفـانات سـكـنـيـة ضـمن مـجمع
دار السالم السكني في منطقة جكوك.
ـدني في بيان وقالت مـديرية الـدفاع ا
تـــلـــقـــته (الــزمـــان) امس ان (فـــرقـــهــا
ســيــطــرت عـــلى حــادث حــريق انــدلع
داخل كـرفـانات سـكـنـيـة ضـمن مـجمع
جمع عـروف  دار السالم الـسكـني ا
االرامل الــتـابع الى مــحـافــظـة بــغـداد
ــشـيــد من الــواح الـســنــدويج بـنل وا
سريع االشـتعال واخملـالف لتـعلـيمات
ــديـــريــة). الـــسالمـــة الـــصــادرة مـن ا
واضــاف ان (فـــرقــهــا طـــوقت وعــزلت
شـتعـلة عن مـا يجـاورها الكـرفانـات ا
ومنعت امـتداد الـنيران بـعد ان اخلت
الـعـوائل الـسـكـنـية مـن موقـع احلادث
وانهت احلريق دون تسجيل اصابات
ـادية). بـشـريـة مع حتـجـيم اضـراره ا
وانـتشـلت فـرق االنـقاذ جـثـمـان سائق

العـجـلتـ حيـث افضت اجلـهود إلى
صاب وانتشال جثة إخراج السائق ا
االخــر بــاسـتــخــدام أجـهــزة ومــعـدات
االنــقـاذ الـهـيــدرولـيـكــيـة لـتــتـمـكن من
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ضــبـطـت الـقــوات االمـنــيــة  اسـلــحـة
وذخـائـر غيـر مـرخـصـة  بعـد اعـتـقال
ــنــاطق مــتـــهــمــ بــيــنــهم داعــشي 
متـفرقـة. وقالت قـيادة عـملـيات بـغداد
في بـــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
ختلف (القطعات األمـنية بالقـيادة و
صـنـوفـهـا تواصـل تنـفـيـذ الـعـمـلـيات
ــســلح االســتـــبــاقــيــة واالســتــطالع ا
والــبـحـث والـتــفـتــيش وفي مــخــتـلف
سؤولـية بهدف فـرض هيبة قواطع ا
الـدولـة وسـلــطـة الـقـانـون واحملـافـظـة

على األمن اجملتمعي).
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ولــــفـت الى ان (قـــــوة من كـــــتــــيـــــبــــة
ـشاة احلادية عشرة استطالع فرقة ا
تمكنت من القبض عـلى متهم مطلوب
ـادة اربعـة إرهاب  كـما وفق أحكـام ا
 القـبض عـلى أربعـة مـطلـوب وفق
مـواد قــانـونـيـة مـخـتــلـفـة) مـبـيـنـا ان
(مفارز الـفرقة الثـانية شـرطة احتادية
متمثـلة باللـوائ اخلامس والسادس
 نـفذت عـمـلـية بـحث وتـفـتـيش ضمن
منطقـتي احلرية واحلمـدانية اسفرت
عن ضـــبط أســـلـــحـــة واعـــتـــدة غـــيـــر
مرخصـة  باإلضـافة إلى الـقبض على
ثـالثــة مــتــهــمــ من قــبل تــشــكــيالت

ســحب وحتــريــر اجــســادهـم وتــأمـ
ستشفى القريب). ونفذت نقلهم إلى ا
قوة مـشـتركـة من الـلواء  42 باحلـشد
والقـوات األمـنيـة عمـليـة في مـنطـقتي
الـنـبـاعي وعــرب احلالبـسـة بـتـكـريت.
وذكـر بــيـان لـلـحـشـد تــلـقـته (الـزمـان)
الحقة فلول امس ان (العملية تـهدف 
داعش والقضاء على أي حتركات لهم
ــنــاطق حــيث  تــطــهــيــرهـا بــتــلك ا
ـنع وتــثـبـيت نــقـاط أمـنــيّـة لـلــجـيش 
اســـتـــغاللـــهـــا مـن قـــبل الـــعـــنـــاصـــر

الداعشية). 
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الى ذلـك  ضـبــطـت الـهــيــئــة الــعــامـة
لــلــكـمــارك ثالث شــاحـنــات مــخـالــفـة
لـلـضـوابط.وذكـر بـيان لـلـهـيـئـة تـلـقته
ـتابـعـة مبـاشرة (الزمـان) امس أنه (
تمـكن قسم من قبل مـدير عـام الهـيئـة 
نطقة كافحة في كمرك ا التحريات وا
الـشمـالـيـة بدوريـة مـشـتركـة مع مـركز
شرطة كـمرك كركـوك من بضبط  ثالث
البس و شـاحنـات مـخالـفـة محـمـلة 
أحـــذيـــة عـــســـكـــريـــة  لـــعـــدم وجــود
موافقات) وأضاف ان (عملية الضبط
تمت عـلى طريق كركـوك بغـداد) الفتا
الى (اتـــــخــــــاذ جـــــمـــــيع اإلجـــــراءات

القانونية الالزمة وفق القانون). 

اخلـــالص قــال رئـــيس مــجـــلس الــعـــظــيم
الــســابق مـــحــمــد إبـــراهــيم الـــعــبــيــدي
لــ(الـــزمــان) ان  ( 25 قـــريـــة زراعــيـــة في
ـــنـــاطق الـــعــظـــيـم تــعـــزم الـــنـــزوح الى ا
ـنـاطق الـزراعـيـة اآلمنـة في الـشـمـالـيـة وا
مــحـافــظـات اخــرى بـسـبـب نـفــاد مـخـزون
ـيـاه وانـخـفاض مـنـسـوب نـهـر الـعـظيم ا
الــذي يــعـد الــشـريــان الــرئـيــسي لــلـمــيـاه
والـــزراعـــة والــــذي حتـــول الى اكـــوام من
األمالح).  واكـــد ان نــاحــيــة الـــعــظــيم في
(أغــلب قـراهــا مـهــددة بـاجملــاعـة وكـوارث
مــعـيــشـيــة بـعــد الـغــاء اخلـطــة الـزراعــيـة
ياه الى جانب الشتوية وانعدام مصادر ا
خـسـائـر كـبيـرة تـطـال الـثـروة احلـيـوانـية
التي تعد مصدراً معـيشياً مهماً لألهالي).
ووجه الـــعــبـــيـــدي نــداء اســـتـــغـــاثــة الى
ــعــاجلــة مــشــكــلـة (اجلــهــات اخملــتــصــة 
اجلفـاف وانقاذ عـشرات الـقرى من الهالك
والـــكــوارث االقـــتــصـــاديــة عــازيـــاً ســبب
انــخــفــاض مــنــاســيب نــهــر الـعــظــيم الى
انخفاض مخزون سد العظيم الذي يعتمد
ـنـحـدرة من الـوديان عـلى مـيـاه االمـطـار ا

ناطق الشمالية من البالد). في ا

بــشــكـل عــام مــزري لــلــغــايــة خــاصـة وان
اغــلـبــهـا خــرجت دون نـقـل اي شيء عـقب
األحداث األليمة قبل اكثر من شهر مؤكدا
بـان اغلب األسـر تـسكـن منـازل مـنحت من

قبل اصحابها). 
WOM √  U½UL{

واشــار الى ان (عــودة األســر صـعـب جـدا
اذا لم تـمـنح ضــمـانـات امـنـيـة من نـاحـيـة
تــشــكــيل قــوة مــحــلــيــة حلــمــايــة الــقــرى
باإلضافة الى تعويضها عن حرق منازلها
وبــيــان نـــتــائج الـــتــحـــقــيــقـــات في مــلف
الضـحايـا الفـتا الى ان وضع األسـر يزداد
صــــعـــــوبــــة مـع األيــــام فـي ظل تـــــبــــاطي
اإلجراءات حلـسم مـلفـهم اإلنـساني). وفي
بعقوبة أيضا أفاد مصدر أمني لــ(الزمان)
بــ(إصــابــة شـخــصــ بــجـروح أحــدهــمـا
عنـصر أمـني جراء انـفجـار عبـوة "الصقة"
صبـاح اليـوم مـثبـتة أسـفل عجـلة األخـير
وذلك فـي  مـنــطــقــة كــاطــون الــرازي غـرب
صـدر  ان  (االنفجار بعقوبـة). واضاف ا
نـتسب في كاطون وقع لدى مرور عجـلة ا
ـا ادى إلصـابته مع الـرازي ببـعـقوبـة   
مـدني آخر). وفـي ناحـيـة الـعظـيم بـقـضاء
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ـهـجـرين إيـڤان بـحـثت وزيـرة الـهـجـرة وا
فـائق جـابـرو مـع سـفـيـر الـفـاتـيـكـان لـدى
ـونـسـنـيور مـيـتـجـا لـيـسـكـوفار  بـغـداد ا
مــلف الـــنــازحـــ وإعــادتــهـم الــطـــوعــيــة
ــنـاطــقــهم  فـضال عـن مـنــاقـشــة أوضـاع
ـهـجـر وآلــيـة دعـمـهم الالجـئــ في دول ا
مــاديـا ومـعـنـويــا. وكـشـفت قـائـمــمـقـامـيـة
قـضـاء بـعـقـوبـة في مـحـافـظـة ديـالى  عن
حــصــيــلــة جـديــدة لــنــازحي ازمــة قــضـاء
ـقــداديـة فـيــمـا اكـدت ان ازمــتـهم تـزداد ا
صـعـوبـة لـتـأخـر حـسم مـلـفـهم اإلنـسـاني.
وقـال قـائـمـمـقـام قـضـاء بـعـقـوبـة عـبـدالـله
احلــيــالي لــ(الــزمـان) أمـس ان (اجـمــالي
األسر النازحة القـادمة من قرى نهر اإلمام
ـقداديـة الى ومـحـيـطـهـا في ريف قـضـاء ا
احــيــاء وقــرى بــعــقــوبــة خالل األســابــيع
ـــاضــيـــة بــلغ  330 اســـرة اغــلـــبـــهــا من ا
األطفـال والنـسـاء   مؤكـدا بان احلـصيـلة
ــدن تــرتـــفع اذا مــا  احـــصــاء بـــقــيـــة ا
واألريـــاف فـي األقـــضــــيــــة والـــنــــواحي).
واضـــــاف  احلــــيــــالـي ان  (وضع األســــر
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أكد رئـيس اجملـلس الـوزاري للـطـاقة
وزيــر الـنــفط  احـســان عـبــد اجلـبـار
اســمـــاعــيل أهــمــيــة إقــرار مــشــروع
الــصــنــدوق الــسـيــادي لــلــطــاقـة في
تـمـويل مـشـاريع االسـتـثـمـار طـويـلـة
األمــد فـي قــطـــاع الـــطـــاقـــة  دعـــمــاً
لالقتـصاد الـوطني وضـمانـاً حلقوق

األجيال القادمة .
خالل تـرؤسـه االجـتـمــاع االسـبـوعي
لـــلــــمــــجـــلـس وقـــال  أن (مــــشـــروع
الصـندوق الـسيـادي للـطاقـة كان من
ــشـاريـع الـتي  مــنـاقــشـتــهـا اهم ا
الهميته وأهدافه التي تتمحور حول

حتقيق الـعدالـة في توزيع اإليرادات
ـتـأتـية مـن النـفط والـغـاز وكـيـفـية ا
أسـتـثـمـارهــا وتـنـمـيـتـهـا  من خالل
وخــطط بـــرامج ومـــشـــاريع واعـــدة 
واضحة تتـناسب مع التطـور الكبير
فـي الــعـــالم  مـــنـــهـــا دعم مـــشــاريع
ـتــجـددة  الــطــاقـة الــكـهــربــائـيــة وا
شـاريع االستـثمـارية الـتي تهدف وا
الى انـشاء طـاقة نـظـيفـة مُـستـدامة 
صديقـة للبـيئة) مـشيراً الى (انه من
شـــأن هـــذا الـــصـــنـــدوق ان يـــحـــقق
ستـدامة  من خالل تمويل التنمـية ا
ودعم عــمـلـيــات االسـتــثـمـار طــويـلـة
األمـد في قــطـاع الـطــاقـة  فـضالً عن

رونة في تـنفيذ اهميته في حتـقيق ا
اخلطط والـبرامج اخلـاصة بـالطـاقة
ــشـاريع فــضالً عن دعم وتــشــجــيع ا
الــتـي تــنـــفــذهـــا الـــقــطـــاعــات غـــيــر

احلكومية) . 
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واكــــد اســـــمــــاعــــيل ان (من أهــــداف
الصـندوق ايـضا الـعمل عـلى توفـير
وتغطيـة احلاجة احمللـية  من الطاقة
الـكــهــربــائــيــة بــأقل كــلــفــة  ووفــقـاً

للمعايير البيئة السليمة).
واضـــاف ان (اجملــــلس نــــاقش خالل
اجتماعه أيضاً مشروع قانون تنظيم
شـاريع ـتـجـددة وهو مـن ا الـطـاقـة ا

ــهــمـة جــداً حــيث   اســتــضـافه ا
جلـنــة األمـر الــديـواني 54) مـشــيـراً
الى ان (القـانون سـيعـمل على وضع
مــجـمــوعــة تـشــريـعــات وتـعــلـيــمـات
تجددة في ستنظم صـناعة الطـاقة ا
البالد مع التأكيد على دور الوزارات
ـوضـوع وهي ( الــبـيـئـة ـعــنـيـة بــا ا
والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا) .
وعـــبـــر  عن (أمـــله في ان يـــقـــر هــذا
شـروع بعد مـناقـشته خالل الدورة ا
شاريع ـقبلة وهـو من ا ـانية ا البر
هـمة الـتي البد أن حتـظى باهـتمام ا
ــقـــبل) .ونــاقش مـــجــلس الـــنــواب ا
ـدرجة ـواضيع ا اجمللس عـددأ من ا
في جـدول أعمـال  وأتـخـذ الـقرارات
ـنـاسبـة بـشأنـهـا .على واالجراءات ا
صـــعـــيـــد مـــتـــصـل أعـــادت مالكـــات
ــوانئ الــعــراق الـــشــركــة الــعــامـــة 
عــوامــة بـــحــريــة لـــلــعــمـل بــجــهــود
اسـتــثـنـائـيــة بـعـد أن أجـرت عــلـيـهـا
عمليات اإلدامة والصيانة الكاملة .
ـــوانئ فـــرحــان وقـــال مـــديـــر عـــام ا
الــفــرطــوسي ان (تــوجــيــهــات وزيــر
النـقل نـاصر حـس الـشـبلي تـشجع
أقــســام وشــعب الــشــركــة عــلـى بـذل
زيد من اجلهود في إدامة وصيانة ا
ــعـدات الـبـحـريـة  مـؤكـداً الـقـطع وا
واد االحـتـياطـية علـى توفـير كـافـة ا

ستلزمات الجناح عملهم ). وا
مـن جـــانـب آخـــر بــــ مـــديــــر قـــسم
الـسـيـطرة والـتـوجـيه الـبـحـري ربان
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أعــلــنت مــديــريــة شــوؤن االقــامــة عن
ـتـسـول تـنـفـيـذ حـمـلـة واسـعـة عـلى ا
االجـانب من اجلــنـســيـة االســيـويـة في

بغداد.
ـديريـة الى (انتـشار ظـاهرة واشارت  ا
ــتــســولـــ األجــانب من اجلـــنــســيــة ا
االسـيـويـة في بـغـداد قـرب الـتـقـاطـعات
والساحات العامة وفي األماكن الدينية
ـن يـحــمــلـون عــاهـات والــتــرفـيــهــيـة 
وتــشــوهـات جــســديـة يــســتـدرون بــهـا

ارة). تعاطف ا
وتـابــعت إن (مــديـريــة شـوؤن االقــامـة
في مــنـطــقـة الــبـيــاع  شـرعـت بـحــمـلـة
واســـعـــة وبــــجـــهـــود اســـتــــثـــنـــائـــيـــة
وبـــاالشـــتـــراك مع جـــهـــاز اخملـــابـــرات
الـــعــــراقي الـــوطـــنـي واســـتـــخـــبـــارات
اسـكة لالرض حيث الوافـدين والقـوة ا
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 إلــقــاء الــقـــبض عــلى 40 شـــخــصــا
يحـمـلـون اجلـنـسيـة االسـيـويـة وسـيتم
اتـخــاذ االجـراءات الـقـانــونـيـة بــحـقـهم
ومن ثـم أبــــــعــــــادهـم خــــــارج االراضي
العراقية خملالـفتهم شروط قانون اقامة
االجانب العراقي رقم 76لسنة 2017).
واسـتـغـرب مـواطــنـون من عـدم شـمـول
اجلـنسـيـات األخرى بـهـذا االجراء كـما
ـــاثـــلــــة تـــشـــمل دعــــوا الى حـــمــــلـــة 
ـتــسـولــ الـعــراقـيـ الــذين حتـولت ا

ظاهزتهم الى جتارة مربحة.
وأشــارت إلى إن (أن جـهـود مــديـريـتـنـا
مستمرة في مالحـقة االجانب اخملالف
واطـنينـا األعزاء بـعدم ايواء ونهـيب 
االشخـاص االجانب اخملـالفـ للـقانون
واالبالغ الــفــوري عن مــحل تــواجــدهم

خدمة للصالح العام).
واعـلـنت الـهـيــئـة الـعـامـة لـلـكـمـارك عن

تـسجـيل مديـريـة كمـرك الشـحن اجلوي
ـالية لـشهر زيادة مـلحوظـة بااليردات ا

تشرين الثاني .
وقــالت الـهــيـئــة ان (مـتــابـعـة وتــوجـيه
مــديــر عــام الــهــيــئــة شــاكــر الــزبــيــدي
انعـكست ايـجابيـا بفتـرة قياسـية حيث
سـجلت ايـرادات مـديريـة كـمرك الـشحن
اجلوي ارتفاعا بفـارق كبير  عن الفترة

السابقة ).
وتــابــعت (انـنــا مــقــبـلــون عــلى  اعـادة
الــنـظــر بــجــمــيع الــرسـوم الــكــمــركــيـة
اخلـاصـة بالـسلـع االستـهالكـية لـغرض
ـــســـتــثـــمـــرين والـــتـــجــار تــشـــجـــيع ا
والـــنــهــوض بــواقـع الــقــطــاع اخلــاص
مــضـيــفــا"  ان حتـقــيق تــلك  االيـرادات
الـكـمـركـيـة جـاء نـتـيـجـة لـلـجهـود الـتي
تـبذلهـا  األدارة احلالـية لـلهيـئة الـعامة

للكمارك العراقية). 

احمد بن محمد ام الراوي

توقيع
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وكتب قائـمقام سـامراء هامـشاً على
الكتاب نصه: 

أصالً
لفضيلة الشيخ السيد أحمد الراوي

درس احملترم ا

وقـع لالطالع وتفـهيم اجلـماعـة ا
علـى العـريـضة من أشـراف سـامراء

وإعادته إلينا باألصل 
10/ 2/ 1938
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كـــان رقم الـــوارد في قــائـــمــقـــامــيــة
ســــامـــراء 1444 في 1938 /2 /10
ـــا يــعـــني أن الـــكــتـــاب وصل من
ـلـكي إلـى الـقـائـمــقـامـيـة الـديــوان ا

خالل 24 ساعة فقط.
ويبـدو أن جلنـة انقـاذ فلـسطـ كان
لـهـا فـروع في األلـويـة (احملـافـظات)
ــدن الــعــراقــيــة كــلــهــا إذ يــذكـر وا
ـؤرخ الــعـراقي الــدكـتــور ابـراهـيم ا
وصليـ شكلوا (جلنة العالف أن ا
) وكـانت فـلـسـط انـقـاذ فـلسـطـ

آنـــــــذاك تـــــــقـع حتـت االنـــــــتـــــــداب
الـــبــريـــطـــاني في الـــيــوم االول من
كــانــون االول ســنــة 1936 وضـمت
الـلـجـنـة عـددا من الـوجـوه والـرموز
وصـليـة الوطـنيـة والقـوميـة منهم ا
الــســادة مــصــطــفى الــصــابــوجني
ومـحــمـد جنــيب اجلـادر وابــراهـيم
اجللبي واحلـاج رؤوف الشهواني

والـزعـيم الـركن مـحـمـد عـلي سـعـيد
وكان فـي اللـجنـة جلـان فرعـيـة منـها
جلــمع الـتــبــرعـات ومــنـهــا تـشــكـيل
ـــتـــطــوعـــ لـــلـــذهــاب الى افـــواج ا
فــلــســطــ لــلــقـــــــتــال آنــذاك ضـد
الـقـوات البـريـطـانـيـة ومن مـعـها من
تـــشــكـــيالت الـــهــاجـــانــاه واالرغــون

الصهيونية.
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نــقــلت فــضــائــيـة الــعــالم اإليــرانــيـة
رجع الـشيعي الـسيد الرسمـية عن ا
علي السيـستاني قـوله: "العراق كان
مـنذ الـقـد مصـدر انـتـشار اإلسالم
والعراقـيون يـتعايـشون مع بـعضهم
مـن دون تـــفـــرقـــة فـــأنـــا اعـــجب من
وجود دعاوى للتفـرقة ب أبناء هذا

الشعب".
ا نـقلـته عنه أيـضاً: " كـنا نراجع و
بـعض األطـبـاء وهم من أهل الـسـنة
وألجل أنّا من طـلبـة العـلوم الـدينـية
لم يـكونـوا يـأخذون مـنـا اجوراً ولم
يفـكـروا أننـا من الـسنـة أو الـشيـعة
ــــوذج الـــــتــــعـــــايش وهــــذا هـــــو 

الوحدوي في العراق". 
وقال فـيمـا يخص الـشيخ الراوي:
"درست على الـشـيخ أحمـد الراوي
(وهـــو من عــــلـــمــــاء الـــســــنـــة في
سـامـراء) ولم يـكن يـخـطـر بـبـالي

أنه على غير مذهبي".
وهـذا الـكالم أكــده الـشـيخ حـسن
الصفار وهو من العـلماء الشيعة
ـمـلـكـة ـنـطــقـة الـشـرقـيـة بـا في ا
الـــعــربـــيــة الـــســعــوديـــة ووكــيل

رجع السيـستاني مشـيداً بخطاب ا
ـرجع الـسـيـد الـسـيـسـتـاني لـرجال ا
الدين الـسـنة واصـفاً إيـاه باخلـطاب
الواعي الذي يُمثل الرؤية اإلسالمية

احلضارية.
ـــــــرجع كـــــــمــــــا لـــــــفـت إلى قـــــــول ا
السيستـاني في خطابه "درست على
الشيخ احمد الراوي وهو من علماء
الـسنـة في سـامراء ولـم يكن يـخـطر

ببالي انه على غير مذهبي".
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هو الـعالمة الـشيخ الـسيـد أحمد بن
محمد أمـ بن عبدالغـفور بن خضر
بن مـحـمـود بـن رجب بن عـبـدالـقـادر
بـن الــشـــيخ رجب الـــكــبـــيــر الــراوي
الرفـاعي ويـرتقي نـسـبه إلى سيـدنا
احلس بن علي ابن أبي طالب (ع)
كـمـا ورد في كــتـاب (بـلـوغ األرب في
ترجمـة السـيد الشـيخ رجب) تأليف
الــشــيخ إبــراهــيم الــراوي الــرفــاعي
شيخ السجـادة الرفاعية مـعمر مرقد
السـيـد أحمـد الـرفاعـي ومرقـد والده
وجامعه جامع السيـد السلطان علي

وسط بغداد.
ولـد الـسـيـد أحـمـد سـنـة  1300هـ -
1883م في مدينة عنه التابعة إلى

عـثـرت (الـزمــان) عـلى وثـيـقـة مـهـمـة
عمرها 83 سنة تـخص (جلنـة إنقاذ
) في ســامــراء الــتي كــان فــلــســـطــ
رئــيـــســهـــا الــشـــيخ أحــمـــد الــراوي
وتضـم في عضـويـتهـا احلـاج جاسم
السـامـرائي بـاني جامع الـسـامرائي
في منـطقـة بغـداد اجلديـدة والسـيد
حـســ الـعـابــد شـيخ عـشــيـرة الـبـو

دراج.
والــوثـيــقـة كــتـاب مــوجه من الـبالط
ـلــكي إلى قـائـمــقـام سـامـراء وهي ا
درس جـواب عـلى عـريضـة كـتـبـهـا ا

درسة سـامراء الشـيخ أحمد األول 
الراوي يـب فيـها نشـاط اللـجنة في
ــقـاتــلـة مــجــالي الــدعـوة لــلــتـطــوع 
اجلـــيش الـــبــريــطـــاني وعـــصــابــات
الهاجاناه واالرغون الـصهيونية في
فــلـسـطــ وجـمع الــتـبــرعـات لـذلك..

ـلـكي إلى وهـذا نص كـتـاب الـبالط ا
قائمقام قضاء سامراء:

Ê«u b « wJK*« ◊ö «

بغداد في 9 شباط 1938
الرقم/ د/ 5

حضرة قائمقام سامراء احملترم
لــقــد اطــلـع مــوالي صــاحب اجلاللــة
عـــلى الـــعــريـــضـــة الــتي رفـــعت إلى
ــــــدرس األول جاللـــــــتـه من قـــــــبـل ا
ـــدرســة ســامـــراء حــول احلــوادث
اجلــاريـــة فـي فـــلـــســطـــ فـــأمـــرني
بـإبالغـهم تـقـديـر جاللـته لـشـعـورهم

. هــذا جتـاه إخــوانـهم في فــلـســطـ
فأرجو إبالغهم وإفهامهم بأن قضية
فـــلــســطـــ كــانت وال تـــزال مــوضع
عـــطـف جاللـــته واهـــتـــمـــامه الـــدائم
فعـسى أن يـحقـق الله اآلمـال بـحلـها

طلوب. على الشكل ا

مـحــافـظـــة االنـبــار وقـرأ
القـران الكـر على والده
وبعد أن تمـكن من العلوم
االبـــتـــدائـــيـــة ســـافـــر إلى
بـغــداد لـنـيل الــعـلـوم عـلى
أيدي علمـائها فدرس على:
الـشـيخ قـاسم أفـنـدي أمـ
الـفـتـوى بــبـغـداد والـسـيـد
إبـراهــيم الــراوي ومـحــمـد
اسـعـد الـدوري احلاج عـلي
أفــــنـــدي اخلــــوجــــة وعـــلى
الــشــيخ عـبــدالــرزاق أفــنـدي
الــــــــراوي مـــــــفــــــــتـي لـــــــواء
الــنــاصـريــة والــســيــد يـحي

ــدرســة ـــدرس  أفـــنــدي الـــوتــري ا
ـــيـــدان أحــــمـــد بـــاشـــا في جـــامع ا
والشـيخ مـحمـد سـعيـد النـقـشبـندي
والـــشـــيخ عـــبـــدالـــوهـــاب الـــنـــائب
والشيخ عـبداجلليـل آل جميل حتى
صــار عــلى جــانب كــبــيــر من الــعــلم
عرفة ولـفضله وعلـمه تع بعد وا
إثــبـات األهـلــيـة بــاالمـتـحــان إمـامـاً
وخطيبـاً في جامع القبالنـية ببغداد
وبـــقي فـــيـه حــتـى ســـنــة 1328هـ -
1910 ثم ع وكيل قاض في مدينة
عنه فقاضياً لنـاحية (شوف مليحة)
التـابعـة إلى لواء الـديوانيـة ثم نقل
ـســيب وبــعــد احلـرب إلى قــضــاء ا
ـيــة األولى واحـتالل احلـكـومـة الـعـا
الــسـوريـة الــعـربــيـة ديــر الـزور عـ
قاضـياً فـيـها وكـان متـصرف الـلواء
ـا الح) ثم  يـومـئــذ (مــرعي بـاشـا ا
أعـطي الـلـواء إلـى االنـكـلـيـز إلحلـاقه
بــالــعــراق وحـل مــحل مــرعي بــاشــا
حـاكمـاً انـكـليـزيـاً بقـي الشـيخ أحـمد
في منصبـه وبعدها عـ قاضياً في
لواء الـكـوت في احلـكومـة الـعراقـية
درسـة العـلمـية ثم ع مـدرساً فـي ا
الديـنيـة في سـامراء سـنة (1346هـ

- 1926م) وأصــبح بــعـد
ذلك مـديـراً لـها ثـم أضيـفت
ذكورة درسـة ا إليه إمامـة ا
كمـا أضـيف إليه وعـظ مديـنة

سامراء العام.
كــان الــشـيخ الــراوي جــريــئـاً
وشــجـــاعــاً من الــطــراز األول
وفـي الـــــــعــــــام 1929 أمــــــرت
احلــكــومــة يــومــذاك بــإدمـاج
ــدرســة الــعــلــمــيــة الــديــنــيـة ا
ـــعــــارف ولـــكــــــن ــــدارس ا
الـــشــيخ الـــراحل اســـتــطــاع أن
ـــــســــــــــــــؤولــــ يــــحـــــاجج ا

يـومـذاك وكــان آخـرهـا أن أبـرق
إلى رئـــيـس الـــوزراء يـــومــذاك
برقية تدل على جرأته وشجاعته
ــــدرســـة إلـى حـــالــــهـــا إلعــــادة ا

األولى.
خـاطب الـشـيخ الـراوي في الـبـرقـيـة
رئـــــيس الــــــوزراء قـــــائـالً: (رئـــــيس
الـوزراء: عـجـزنـاكم وعـجـزنـا فـهـذه
آخر برقية تأتيكـم من عندنا في هذا
درسة إلى الباب فأما أن تـرجعوا ا
مــحـورهــا الـســابق وإال فــاخـبــرونـا
عــلى لـســان احلـكــومـة احملــلـيـة دع
هــؤالء الـــســـقـــعــاء يـــتـــركـــون هــذه
اخلرافات لننـزح إلى حكومة أخرى
ــكـنــنـا أن نــسـتــظل حتت رايـتــهـا

لنأمن على ديننا).
بعـد يـوم مـن إرسال هـذه الـبرقـية
أمـرت الــسـلـطــة يـومـذاك بـتــسـلـيم
ـدرســة إلى الـشــيخ الـراوي وعـاد ا

ليدرس طالبه ويهتم بهم.
تـوفي الـشـيخ أحـمـد الـراوي في 13
ذي القعدة سنة 1385هـ -  5مارس
1966 ودفن في اجلامع الكبير قرب
مـدرســته الـتي أحـبــهـا وقـضى آخـر

حياته فيها.
ا تذكيـرنا بالـشيخ أحمـد الراوي إ
هو تـذكيـر بأحـد رجال الـعراق الذي
غاب ذكره عن النـاس برغم عظيم ما

قدمه للبالد.
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رمزي ايـشـا داود ان (مالكات شـعـبة
التنوير البحري استطاعت وبجهود
استـثنـائـية من إعـادة عوامـة بحـرية
للعـمل كانت مـتروكـة ضمن مخـلفات
احـدى الـشـركـات اذ أجـريت عـلـيـهـا
عمليات السمـكرة واللحام والعصف
الرمـلي والصبـع باالصبـاغ البـحرية
وإدخــالــهــا ضــمن رصــيــد عــوامــات
الـداللــة الـبـحـريـة وبــذلك  تـوفـيـر
عملة صعـبة للشركـة قد تصرف على
شـراء مــثل هـكــذا عـوامـات بــاهـضـة
الــثـمن والــتي تـســتـخــدم في ارشـاد
الـــســفن ونـــاقالت الـــنــفط الـــقــادمــة

غادرة من والى موانئنا ). وا
واسـتــقـبـلت الـشــركـة  احـدى عـشـرة
نـاقلـة نـفط رست عنـد أرصـفة مـيـناء

خور الزبير التخصصي .
ŸUD  d uD

وقــال مـديــر عــام الـشــركــة الـدكــتـور
ــهــنــدس فــرحــان الــفـرطــوسي: ان ا
تواصل لتطوير قطاع النقل العمل ا
الـبـحري  يـزداد يـومـيـا مـشـيرا" الى
تـوجـيه وزيـر الــنـقل الـكـابـ نـاصـر
ـستـوى مـرتفع الـشبـلي لـلنـهـوض 
ـينـائـيـة جلـذب اكـبر من اخلـدمـات ا
ية . عدد من الشركات البحرية العا
ــديــر الــعــام: ان ارصــفــة وأضــاف ا
مــيــنـاء خــور الـزبــيــر الـتــخــصـصي
اسـتــقـبـلت احــدى عـشـر نــاقـلـة نـفط
شـتقات الـنفـطية من زيت محـملة بـا
الـــغـــاز والـــبـــانــزيـن وزيت الـــوقــود

موزعة عـند االرصـفة التـسع والعمل
مــســتــمــر عــلى تــفــريــغــهــا وشــحن
شتقات النفطية التي يتم بعضها با
تـصديـرهـا عبـر منـافـذ التـصـدير في
يناء .واعلنت الشـركة عن تنفيذها ا
برنامـجاً جتـريبيـاً الدخال معـلومات
الـــســـفـن ونـــاقالت الـــنـــفط ومـــوقف

وانئ إلكترونيا . العمليات في ا
ـــوانئ فـــرحــان وقـــال مـــديـــر عـــام ا
الـفــرطـوسي: انه في ظل الــتـغـيـرات
ــوانئ ــيــة الــتي تــشــهــدهــا ا الــعـــا
الدولـية حـرصـنا عـلى تطـوير الـنظم
وحتويـلـها الى االدارة االلـكـترونـية
تــسـايــراً لـلــتـطــورات احلـاصــلـة في
الــعـالم مــشــيـراً الى تــوجــيه وزيـر
الـنــقل الـكـابـ نـاصــر حـسـ بـنـدر
الــشــبــلي بــضــرورة تــعــمــيم اإلدارة
االلـكـترونـيـة وإدخـال الـتكـنـولـوجـيا
ـــوانئ واســـتـــخـــدام احــدث الدارة ا
ـيـة .من جـانـبه بـ الـتـقـنـيـات الـعـا
مدير قسم الـشؤون الهندسـية سمير
صـــابــر ان (هــذه الـــعــمــلــيـه تــســهل
ـعـلــومـات لــكـافــة االقـسـام وصــول ا
ــعـنـيــة الـكـتــرونـيـا وتــعـرض عـبـر ا
شـــاشـــات في االقــســـام الـــبــحـــريــة
معربـا عن أهميـة دور قسم الشؤون
الــبــحـريــة في إدارة هــذا الــبــرنـامج
ومشـيـرا الى دور قسـم (تكـنـولوجـيا
علومات ) في الشركة ذلك لتسهيل ا
عملية تـوصيل الى البيـانات بسرعة
فــائـــقــة) .                                 
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معـظم الذين يعـيشون عـلى سطح هـذه الكُرة ال يـخلو أحـدهم من جوانب ايجـابية
واخرى سلـبيـة  اللـهم االّ العـتاة الذين ال يـحمـلون من الـرحمة واالنـسانـية شـيئا
على االطالق  وبـالتالي فـهم مكـروهون ملـعونون عـلى لسـان الله ورسله وانـبيائه

ومالئكته وخيار خلقه .. وال يصطف معهم االّ أمثالهم من األراذل األوغاد .
-2-

الحظ أنَّ الــكـثــيــرين ســرعـان مــا يــغـضــون الــنــظـر عن كـل اجلـوانب غــيــر أنَّ ا
االيـجـابـيـة في مَنْ يُــنـافـسـهم  فـضالً عــمن يـخـاصِـمُـهم مـع أنْ مـقـتـضى الـعـدل

واالنصاف اال نبخس احداً حقا 
قال تعالى :

{ وال تبخسوا الناس أشياءهم }
هود / 85

-3-
نـقول عـن (احمـد شوقي) انّه كـانت تـعتـريهِ سَوْرَة مِنَ الـغـضب اذا قورِن بـينه وا

وب غيره من الشعراء الكبار .
وانه كان يتمثل كثيراً بقول القائل :

ألم تر أنَّ السيفَ يصغرُ قدرُه 
اذا قيل هذا السيف خير مِنَ العصا 

ـهارات والـبراعات ومن السـمات الـتي تبدو مالمـحهـا واضحـة على بعض ذوي ا
.. بدع الغرور الشديد الذي يبلغ حد التضايق من ذكر كبار ا

وهـذا هـو الـبـخـس الـكـبـيـرُ الولــئك االفـذاذ الـذين احــتـلـوا مـوقـعــهم الـعـالي حتت
الشمس .

والغرور هو آفة اآلفات وأبشع الصفات .
-4-

وما دمـنا ننقل ماكان عليه (شوقي) من شـعور بالعلو الذي ال يُدانى من اجلميل
أنْ نتحدث قليال عن موقف منافسِهِ (حافظ ابراهيم)  –شاعر النيل  –

لـقد نُـقل عن حـافظ انه كان يُـقـرُ ويعـترفُ لـشوقـي بالـتقـدم علـيه تـمامـاً كمـا كان
حال ( البحتري ) مع (أبي تمّام).

قيل :
ان احـدهم  –وبـداعي الـتــقـرب الـرخــيص من حـافظ  –شَنَّ حـمـلــةً شـعـواء عـلى
شـاعـريـة  شـوقي مـتـوهمـا بـانّ ذلك سَـيُـدخل الـفـرح والـسـرور علـى قلـب حافظ 

فاجأة التي جعلته ينصرف خائبا  جواب حافظ ح قال له : ولكنّ ا
" ال تكونوا خبثاء أو جهالء  

واللهِ إنّ شوقي لشاعر 
وانه ألشعرُ مني "

وهذا منتهى االنصاف والبعد عن االستعالء 
ـبايـعـة شـوقي أمـيراً لـلـشـعـراء  كان وحـ عقـد مـهرجـان الـشعـر سـنة  1927

بايع وأنشد قصيدته التي جاء فيها حافظ في طليعة ا
 أميرَ القوافي قد أتيتُ مُبايعا 

وهذي جموعُ الشعر قد بايعتْ معي 
هرجان شـارك في ا تميـز في نفوس ا وكان لـهذا البيت صداه الـكبير ووقـعه ا

كما أنّ شوقي نفسه قام وقبّله ب عَيْنَيْهِ . 
-5-

طـلوب الـيـوم أن يكـون لديـنـا في العـراق اجلـديد أمـثـال ( حافظ ) ال في مـيدان ا
التنافس الشعري بل في ميدان التنافس السياسي .

وهذا مالم نشهده  –لالسف الشديد  –حيث أن الكثير
من محـترفي الـسيـاسـة عنـدنا يـنظـرون الى منـافسـيهم

على أنهم خصوم .
وهنا تكمن الكارثة .
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نـاطق الـتابـعه حملـافـظه نيـنـوى وهي مـنطـقه جـغرافـيه تـقع الئ شـمال سهل نـيـنو مـن ا
ـوصل وتتـكون من ثالث اقـضيه هي تـلكيف والـشيـخان واحلمـدانيه وكـان يوجد وغرب ا
ثل فيه االغلبيه الـساحقه ولكن نتيجه لعوامل الهجره فيها مكـون مسيحي ضخم وكان 
واالمـور االخـر الـتـي حـدثت تـنــاقص اعـدادهم بـشــكل كـبـيــر خـاصـة في تــلـكـيف والئ
جـانـبـهم هـنـاك تـواجـد لـلـعـرب والـشـبك والـتـركـمـان والـيـزيـدين وايـضـا للـكـرد في بـعض
ـا جـعـلـهـا مـنـطـقة غـنـيه االمـاكن مـنـهـا وسـمـيت بـالـسـهل النـهـا تـقع بـ دجـله والـزاب 
نـاطق اقتـصاديا ـورد االول لهم وهي تـغذي هـذه ا بـالزراعه اوال وكـانت ومازالت تـمثل ا
وفيـها وفره كـبيره في هـذا االنتـاج وفيهـا ايضا مـناطق اثريـه عظيـمه هي بقايـا حلضارة
اشـور وما تمثل من مـكانة في تلـك الفتره وايـضا فيها نـهر اخلوصر والـذي هو من نتاج
وصل.. واحلـضارات ـاء الئ عاصـمتـهم في ا االشـوريون نـهر شـقوه من اجل ايـصال ا
ناطق والـتي تركت هالـة اثريه كبـيره ففـيها الـقوش وما االخرى الـتي تعاقـبت علئ هـذه ا
في الـقوش من تاريخ عـظيم ومافـيها من مواقع ديـنيه كبـيره وايضا اثـار اخرى تدل علئ
ـنـاطق هـذا اذا اسـتـثـيـنـا اجلوانـب االقـتصـاديـه االخر مـن مـوارد نفـطـيه اهـمـيـة هـذه ا
ومـعادن اخـر لـو  استـغاللهـا بـشكل مـدروس حلقـقت لـهذا الـسهل فـوائـد اقتـصاديه

كبيره
 وكانت هناك مـطالبات بأن تكون محافظه خاصه او منطقه تدار بحكم ذاتي وهي مطالب
ـا خفت وطئتها االن كانت قبل سنـوات ولكن نر االن قد تالشت السبـاب جنهلها او ر

نطقه وما يجري فيها من سياسات معينه للتغير الذي عم ا
ا يـتـحول الئ وميـزة ان يـكـون هذا الـسـهل محـافـظه خـاصه له فؤائـد جـمه مـنهـا انه لـر
منـاطق استـثمـاريه او منـاطق جـاذبه لالستـثمـار خاصه وان الـكثـير من اصـحاب رؤؤس
نطقه والتي ـناطق لهم طمـوح ان يكون لهم اسـتثمار في هـذه ا االموال ومن اهالي تلك ا
كن ان يطـبق علئ االرض ان لم تـتوفر فـيها كل مـؤهالت النـجاح لكن هـذا اليكـون او ال
نـاسبه وخاصه عامل االمن اوال فمتى كان ذلك كان للـمستثمر طموح في حتقيق البيئه ا

نطقه بوارد اقتصادي كبير.. رغبته والتي ستغذي ا

في جـمـلة سـاخـرة كتـبـها احـد الـصحـفيـ االجـانب (عـلى ما اعـتـقد) في ثـمـانيـنات
ـاضي قـال: ان عـدد ســكـان الـعـراق هـو ثـالثـ مـلـيـونـاً نــصـفـهم هـو عـدد الــقـرن ا
ـجـد الـنـظـام! الــسـكـان الـعـراقــيـ والـنـصف اآلخــر هـو عـدد صـور صـدام او مــا 
وحينما خرجت من العراق كنت حريصاً على مالحظة هذه الظاهرة (ان وجدت) في
تـقدمة. فحيثمـا جلتُ في الساحات العـامة واحلدائق والشوارع كنت ارصد الدول ا
نفردة التي تخلد فلم اكن أجد اال بعض التماثيل ا الصور والـرموز في تلك االماكن
رمـزاً تـاريـخــيـاً ولـيس شـخـصـاً فـي الـسـلـطـة او رجل دين او حــتى مـقـاتل.حـتى ان
وُجدت تلك التماثيل او الصور فانها بعدد محدود ولشخصيات ال تختص بطائفة او

جماعة او حزب بل باجلميع.
فـاسـتـرعى لـلـتـو انـهـيت جـولـة لـي في الـبـصـرة الـتي لم ازرهـا مـنــذ عـقـدٍ من الـزمن
وضوعة انتبـاهي كثرة الصور واالعالم والرموز في الشوارع و الساحات العامة وا
بـطريـقة تـفـتقـر في معـظم االحيـان الى اللـمسـة اجلمـاليـة والتـنظـيمـية. أفـهم ان تعـتز
لكن ال افهم ان يفرض علينـا كل حزب او منظمة دينية او ن دافع عن ثراهـا الدول 

سياسية او تكتل انتخابي ما يعتقده رمزاً له!! 
ـسـيئـة لـلـذوق الـعام ـنـاظـر ا من يـتـجـول في شـوارع البـصـرة ال يـسـتـفزه فـقط كم ا
بل تـسـتـفزه وال حـتى الـتجـاوزات الـفـاضـحة عـلى االمالك الـعـامة والـبـيئـة الـصـحيـة
ايــضـاً االعــداد الــهـائــلـة من الــصــور اخملـتــلـفــة في الــشـوارع والــسـاحــات الـعــامـة
كما هو احلال رصوصـة بطريقة عشوائية وبدون نظام او رابط فني! ان البصرة  وا
تــعــاني من تــلـوث بــصـري ارضي في بـغــداد وكــثـيــر من مــدن الـعــراق كــمـا يــبـدو 
بل الالفتات واللوحات وفضائي. فـليست االوساخ هي فقط من يالحقك اينـما ذهبت

والصور تطاردك ايضاً اينما جلت بنظرك. 
واطن شريك واذا كانت احلكـومة احمللية ال تـتحمل لوحدهـا موضوع االوساخ الن ا
سـؤولـيـة الـرئـيـسة عـن هذا الـتـلـوث الـبـصري فـانـهـا بال شك تـتـحـمل ا رئـيس فـيهـا

علق. ا
لـكـنهـا حـ تـزداد وتـصـبح جتارة رائـجـة فـانـها الـرمزيـة في حـيـاة الـشـعوب مـهـمـة
طـلوب. فـاالكثار من الـرمزيـة قد يكـون محاولـة للـتعويض عن سـتخرج عن مـعنـاها ا
ــتـقــدمــة ورغم وجـود الــرمــوز لـديــهـا اال ان الــنـقـص في اإلجنـاز. لــذا فــان الـدول ا
ـطـلوبـة للـشعب شوارعـها وسـاحاتـهـا وحدائـقهـا العـامة هـي التي تـوصل الرسـالة ا
دنـهم وليس صور االشخاص او سـواها. فحينـما ينتشر وهي التي تعـمق صلتهم 
االجنـاز ال حتـتاج ان تـنـتصـر بـاالعجـاز الن الـتصـريح يـغني عـن التـلمـيح والـتـجلـية
جتبُّ الـتوريـة.ان االنـفالت الـصـوري واالسهـال الـرمـزي الـذي تعـاني مـنه شـوارعـنا

بل جزء مـن حالـة عدم وسـاحاتـنـا العـامـة ليس حـالـةً صحـيـة
االنضبـاط واالنتظام التي بتنا نعـاني منها كثيراً. وبعد ان
كان لـدينا حـزباً واحـداً وقائداً أوحـداً يفـرضان صورهم
ورمـوزهم ورسـائلـهم الـرمـزيـة عـلى اجلـميع فـقـد أُغـرقـنا
بعـشرات االحزاب ومـئات الـقادة والوف الـرموز ومالي
فارأفـوا بـابصـارنا مـادمـتم غيـر قـادرين على ان الـصـور

ترأفوا باقدارنا!
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كان الـقرن الثامـن عشر حقـبة مهـمة في تاريخ الـغرب أثرت عـلى أوروبا والعالم
الغـربي عمـوما الن في هـذا العـصر حـدث تـغيـير كـبيـر حيث خـرجت أوروبا من
ظالم الـقـرون الـوســطى لـتـضع أولى خـطــواتـهـا عـلى الـطـريـق الـتي أخـذتـهـا الى

عاصر والصناعة احلافلة بالتراث واالمن واحلرية.  العالم ا
مجمـوعة من احلـركات الـثقـافية والـسيـاسيـة والعـلميـة كان بـاعثًـا الخراج اوروبا
ة والتحرر من رجعية الفكر. مع قدوم الرينيسانس والغرب مـن قيود وتقاليد قد
عصـر النهضة الى أوروبا اسـتطاعت ان حتيا وجتـدد الثقافة والعـلوم االنسانية
ـة الـتي كانت ـنطق والـعـلم مـكان الـرجـعيـة والـوحـشيـة والـتـقالـيـد القـد وتـضع ا

سائدة في أوروبا آنذاك. 
الى جـانب الـريـنـيـسـانس ظـهـرت حـركة  Enlightenment الـتـنـويـر حيـث كانت
حـركة فـكـريه وثقـافيـه و فلـسفـيه وعـلمـيـة وتاريـخـيه غيـرت طريـقـة مجـرى تـفكـير
وعـقـلـيـة األوروبي ومـهـدت الـطـريق لـظـهــور مـجـمـوعـة من الـثـورات االجـتـمـاعـيـة
والسـياسيـة الن الناس كـانت قد ملـلت واقع اوروبا ولم يبـقوا ساذجـ اكثر من

ذلك. 
ثـورة فـرنسـا عـام ١٧٨٩ كانت واحـدة من اول نـطفـة ومـنعـطف لـلتـغـييـر الى دنـيا
وقـراطية الليـبرالية بـدأت من هذه الثورة وكانت عـاصر. أصل هذه النطـفة الد ا
fra- ساواة لـها ثالث شعارات مشهورة  Libertéيعني احلرية   égalitéيعني ا
ternité يعني االخوة هذه الشعارات الثالثة صارت أسسًا لكل الثورات
ـراة ـســاواة بـ الـرجل وا ـعــاصـر مـثل ا االجــتـمـاعـيـة والــسـيـاسـيــة في دنـيـا ا
Univer- وحق الـتصويت او االقتراع العامSlave triad � والـتحرر من العبودية
sal suffrage كانة جلميع البالغ بغض النظر عن اجلنس او الدخل أو ا

االجتماعية او العرق او اي قيود اخرى.
 منـذ ثالث مئة عام وحتى االن تتطورت وتقدمت اوروبا بسرعة فائقة من الناحية
رأة الـثقـافـيـة واالجـتمـاعـيـة والـسيـاسـيـة والـعلـمـيـة وخـاصة في مـجـال حـقـوق ا
رأة تشارك الـرجل في جميع القطاعات وتكون ذي ـساواة  بلغ مستوى ان ا فا
ـعــنى ان شـعــارات الـثـورة شــأن وتـتــرقى في الـرتب الــعـالــيـة يــومـا بــعـد يــوم 
وقـراطـيـة الـليـبـرالـية الـفرنـسـيـة واالفـكار الـتـقـدميـة في ريـنـيـسـانس واسس الـد
اسـتـطاعـوا ان يـفوا بـوعـودهم وينـفـذوا هذه الـشـعارات بـكل حـذافيـره لـتسـتـطيع

راة ان تبني حريتها على هذا االساس.  ا
ـا نـحتـاج ايـضا الـى رينـيـسانس نـحن في الـشـرق عامـة وفي الـعـراق خاصـة ر
راة في اجملتمع  لكي تكون فكري وثـورة ثقافية واجتماعية لتـمهد الطريق امام ا
ـرأة لعـبت دورهـا في نهـضة ذي مـوقع ومـكانـة سيـاسـية واجـتمـاعـية عـالـية الن ا

احلضارات وأثبتت قدرتها على التغيير اإليجابي في كل اجملتمعات.
ـساهمة في ـستوى احمللي حتـظى النسـاء بفرص محـدودة من القيادة وا  على ا
العـملـية الـسيـاسـية مـثال رغم انهن اثـب قـدراتـهن كقـائدات ورائـدات في صنع
قراطـية بـشكل مـتساوٍ مع شـاركة في العـملـية الـد التغـييـر ولديـهن احلق في ا
الـرجل ولـكـنـهن تـواجـهن الـعـديـد من الـصـعـوبـات الـتي حتـول دون مـشـاركتـهن

السياسية.
ـعاصرة يجب ان تـعمل في كافة مـجاالت احلياة وذلك ألن رأة الـشرقية ا  ان ا
عملـها يساعد على التنمية ويساعد في حتقيق التوازن ب طاقات اجملتمع. يجب
أن تتـمتع النـساء في الـشرق بـنفس احلـقوق الـدستوريـة للـرجال و نـفس الفرص

وااللتزامات في كافة مجاالت احلياة اخملتلفة.
راة بشكل مختلف على أساس اجلنس يعتـبر تمييزاً والتمييز أمر غير معامـلة ا
ـراة الـقـوالب والـصور قـانـوني يـجب الـقضـاء عـلى كل اشـكـال الـتـمـييـز ضـد ا
راة واجملتمـع على حد سـواء. تمك النـمطية يـجب ان تخـتفي تمـاما النه يضـر ا
ـراة الـشرقـيـة من خالل الـتـوعـيـة والـتـعـليـم والدعم ومـنـحـهـا مـسـاحـة اكـثر من ا
احلـريـة لـتدرس وتـعـمل وتـكـون لـهـا حـريـة الـتـعـبـيـر وحتـرز مواقـع تـستـطـيع من

خاللها ان تكون صاحبة القرارات. 

لندن

غـيـاب العـدالـة األجـتـمـاعـيـة .. وأنـعدام األمن والـتـجـاوزات عـلى هـيـبـة الـدولة
ـستـشريـة وأفة نـفلت وتـكمـيم األفواه والـرشوة ا وسـلطـة القـانون والـسالح ا

اخملدرات ..
أهم منجزات حكومات األحزاب والكتل الفاسدة بعد 2003

سـياسـة الـتخـبط وغـياب احلـنـكة الـسـياسـيـة واألستـخـفاف بـعـقول الـكـفاءات
عيـشي الصعب لشـريحة الفـقراء والذي تمخض وتـرويع الناشطـ والواقع ا
ـتـدهـور  بـثـورة عن رفع سـعـر الـدوالر يـحــتـاج مـعـاجلـة الـواقع الـســيـاسي ا
شعـبـية مـنظـمـة تقـتلع الـعـملـية الـسـياسـية بـرمـتهـا وتشـكيـل  حكـومة كـفاءات
تكـنوقراط مستقلـة تأخذ على عاتقها مـحاسبة الفاسدين والـقتلة وفرض هيبة

الدولة وسلطة القانون 
ـنـهـوبـة من قـبل قـادة الـكـتل واألحـزاب وأسـتـعـادة أمـوال الـشـعب الـعـراقي ا

دعومة من قادة أحزاب الفساد والكتل.. تتفذة ا الفاسدة والشخصيات ا
 الـقرار السيـاسي العراقي أصـبحَ أسيراً بيـد قادة الكتل واألحـزاب الفاسدة
ـتمثـلة بصـبيان الـسياسـة وزعاطيـطها بـدعم وتدخل مبـاشر من  بعض دول ا

اجلوار وبقوة ..!?
تـزايد وأنـعدام األمن والـرشوة وأفـة اخملدرات وأنـتشـارها  الـبطـالة والـفقـر ا

بشكل مرعب ب الشباب  ثمرة حكومات ما بعد 2003
احلل بأيدينا بأرادتنا بيد الشعب العراقي العظيم مصدر السلطات..!? 
أذاً ثـورة التـغيـير حـتمـية وضـرورة ملـحة ألنـقاذ الـعراق من

ساسة الفساد والتخلف ..?
عاش العراق..

عاش الشعب..
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{ نـيـوقـســيت - ا ف ب:  دعـا الـبـابـا
فـرنـســيس في نـيـقـوســيـا الـعـالم إلى
ــــارســــات عــــدم الـــــتــــغـــــاضي عـن 
"العبـودية" و"التـعذيب" التي يـتعرض
ـهاجـرون في اخمليـمـات مقـارنا لهـا ا
بـيــنـهـا وبـ مــا حـصل خالل احلـرب
يـة الثانـية.وقـال البـابا في كـلمة العـا
طـــــويــــلـــــة خـالل صالة بـــــحـــــضــــور
ـهـاجـرين في الـعـاصـمـة الـقـبـرصـية ا
ـاضي "هـذا يــذكـرنـا بــتـاريخ الــقـرن ا
وتاريخ الـنازيـ وستـال ونـتساءل
كـيف أمـكن لـهـذا أن يـحـدث. ولـكن مـا
حـــدث ذات مــرة يــحــدث الـــيــوم عــلى
الــســواحـل اجملــاورة... هــنــاك أمــاكن
لـلـتعـذيب وأشـخـاص يـبـاعـون. أقول
هـــذا ألن من مــســـؤولــيــتـي أن أنــشــر

الوعي".
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وكــان الـبـابــا فـرنــسـيس يــتـحـدث في
نـطقة قـدس قرب ا كنيـسة الصـليب ا
الـــعــازلـــة الـــتي تـــخــضع إلدارة األ
ـــتـــحـــدة والـــتي تـــقـــسم اجلـــزيـــرة ا
ــتـوسـطــيـة.وقــال أمـام جتــمّع يـضم ا
قـــرابــة  250شــــخـــصـــا مـــعـــظـــمـــهم
مهاجرون "نشـاهد ما يحدث واألسوأ
من ذلك أنــنـا اعــتـدنــا عـلــيه. الــتـعـود
ـتوقع علـيه مرض خـطيـر جدا".ومن ا
أن يصـطحب الـبابـا الذي اسـتمع إلى
شــهـادات مــهـاجــرين من دول بــيـنــهـا
الـعراق وسـريالنـكـا والكـامـيرون 50
مــهـاجــرا مــعه إلى الــفـاتــيـكــان.وكـان
الــــبـــابـــا حتــــدث في وقت ســــابق عن
"احللم بأن تتحرر البشرية من جدران
االنقـسـام التـحرر من الـعـداء" مشـيرا
إلى أن الـــتــنــوع والــفــرديــة هــمــا من
"عطايا الله".وقالت وزارة الداخلية إن
نطقة كاميرونيـ اثن "عالقـ في ا
العازلة" التي تفصل شطري اجلزيرة
هـاجـرين الـذين سـيـغادرون من بـ ا
مع البابـا.وفي الكنـيسة قـالت مارينا
نـوو وهي كـامـيـرونـيـة تبـلغ  33عـاما
نـحنا عن مقـابلة الـبابا "إنـها نعـمة 
الـــله إيـــاهـــا".وروى رجل من جـــنــوب
آسـيا حتـدث شـرط عـدم كـشف هـويته

"هـربت من الـعـنف والـقـنـابل واجلوع
واأللم. اضــــطـــــررت لالخــــتـــــبــــاء في
صنـاديق سيارات. وألـقيت في زوارق
ــــيــــاه. خــــائب كــــانت تــــغــــرق فـي ا
مـسـتغل مـنـسي مـتـجـاهَل... أجـبرت
عــــلى الــــهـــــجــــرة".وفي وقـت ســــابق
اجلـمــعـة جـدّد الــبـابـا فــرنـسـيس في
قــداس أحـيــاه في الـهــواء الــطـلق في
ـلعـب البـلـدي في نـيـقوسـيـا الـدعوة ا
الى "جتــــــديــــــد األخــــــوة" و"حلـــــوار"
شاكل في واجهـة التـحديـات وحلّ ا
الـيـوم الـثــاني من زيـارته الى قـبـرص
ـــــؤمـــــنـــــ من في حـــــضــــــور آالف ا
جـنــسـيـات مـخـتـلــفـة.وقـال الـبـابـا في
عـظته "نـحن مـدعـوّون أمام كلّ ظـلـمة
شخـصةّ وأمـام الـتحّـدات التي نـواجا
في الـــكــنـــســة واجملــتـــمع إلى جتــدد
األخوّة. إن بقنـا منقسـمن في ما بننا
وإن فـكّـر كلّ واحــدٍ في نـفـسه فـقط أو
في مـجــمـوعـته وإن لم جنــتـمع مـعـاً
ولم نتحاور ولم نسِرْ سويا ال مكننا
أن نـتـعــافى تـمـامًــا مِن كلّ مـا و عَـمّى
فنـا".وتابع "أتي الشّـفاء عـندمـا نحمل
جراحنا معاً وعنـدما نواجه مشاكلنا
معـاً وعندمـا نستـمع ونتـكلمّ بعـضنا
مع بـعض".وركّـز الــبـابـا مـنـذ وصـوله
اخلــمــيس الـى قـبــرص عــلـى أهــمــيـة
احلوار في جزيرة مـنقسمـة منذ العام
بـسبب اجـتـياح تـركي لـثلـثـها 1974
وعلى قبول اآلخر والتـنوع واستقبال
ـــهــاجــريـن وسط أزمــة مـــهــاجــرين ا
تــــواجـــــهــــهــــا أوروبــــا وبـــــيــــنــــهــــا
قــبــرص.شـارك في الــقــداس الــرئـيس
الـقـبـرصي نـيـكـوس أنـاسـتـاسـيادس.
ـدرجـات بـأكـثـر من سـبـعـة وامـتألت ا
. ـــــنـــــظـــــمـــــ آالف شـــــخص وفـق ا
واســـتُـــقـــبل الـــبـــابـــا األرجــنـــتـــيـــني
بالتصفيق لدى دخوله ولدى مغادرته
ــلـعـب بـيــنـمــا لــوّح كـثــيـرون أرض ا
بــأعـالم بالدهم فــكـــانت هــنــاك أعالم
قـبــرصـيـة ولــبـنــانـيــة وفـيــلـيــبـيــنـيـة
وأرجنتينيـة. وكان ب احلضور فوج
كبير من الـقوات األرجنتـينية الـعاملة
نـتـشـرة ب ضـمن الـقوات الـدولـيـة ا

شطري قبرص.وخدمت القداس جوقة
مــــؤلــــفــــة من  130شــــخــــصــــا وفق
ــنــظــمــ من جــنــســيـات ومــذاهب ا
كـاثـولـيـكـيـة مـخـتـلفـة وأُديـت تراتـيل
بـالــلـغــات الــيـونــانــيـة واالنــكــلـيــزيـة
والعربية. وكـانت وقائع القداس تنقل
فـي الـــوقت نـــفـــسه عـــلـى شـــاشـــتــ
عـــمالقـــتـــ نـــصـــبـــتـــا الى جـــانـــبي
ــذبح.يـتــجـاوز عــدد الــكـاثــولـيك في ا
قـبرص  25ألـفا بـيـنـهم قرابـة سـبـعة
آالف ماروني بينـما معظم الـكاثوليك
اآلخــريـن من جـــنــســـيـــات آســـيـــويــة
وإفريقية.وجرى القداس وسط تدابير
أمنيـة مشددة شـاركت فيهـا طوافات.
بـــيــنـــمــا  الــتـــحــقق مـن أن جــمــيع
لعب يـحملـون شهادة الداخلـ الى ا
تـلــقـيـح ضـد كــوفـيـد-19 أو فـحــصـا
لـعب قالت طبـيا سـلبـيا.عـلى أرض ا
جان ( 39عـامـا) الـقـادمـة من لـبـنان
لوكـالة فـرانس برس "اشـتريت بـطاقة
الـسفـر رغم الـصعـوبـات االقتـصـادية
وجـــئت مـع مــجـــمـــوعـــة من عـــشــرين
شخـصـا ألبلّغ الـبابـا رسـالة بـضرورة
مساعدة لـبنان" الذي يعـاني منذ أكثر
من ســـنــــتـــ مـن أزمـــة ســـيــــاســـيـــة

واقتصادية حادة.
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وارتـدت الفـيـليـبـيـنيـة فـو بوالدو (31
عـامــا) قـمـيــصـا عـلـيه صــورة الـبـابـا
وقــــــالـت لــــــفـــــــرانس بـــــــرس "نــــــحن
محظوظون. ننتظر رسالة حب وسالم
بسـيـطة من الـبابـا الـذي بارك قـبرص
والـــعــالم".قــبل الـــقــداس زار الــبــابــا
الــكـــاتــدرائـــيـــة األورثــوذكـــســـيــة في
ـة حــيث اسـتــقـبـله نــيـقـوســيـا الــقـد
رئـــــــيـس اســــــــاقــــــــفــــــــة قــــــــبـــــــرص
خـريسـوسـتـوموس الـثـاني وأعـضاء
اجملــمع األورثــوذكــسـي.وقــال الــبــابـا
خالل اللقاء "أتمنىّ من قلبي أن تزداد
الفـرص كي نلـتـقي ونتـعرّف بـعضـنا
على بـعض بشـكل أفضل فـندم الـعدد
ــســبــقــة ونـســتــمع إلى من األفــكــار ا
. سـكـون ذلك إرشاداً خـبـراتنـا اإلمـانـةّ
مُــحـفِــزًّا لــكلّ واحـدٍ مــنـاّ لــكي نــعـمل

بــصــورة أفـضل وســحــمل إلى كِــلَْــنـاَ
".قـرب الكـاتـدرائـية ثـمرة تـعـزة روحـةّ
قــالت إيـلــيـنـا شــيـنــتـوفـا األوكــرانـيـة
األورثــوذكــســـيــة الــتي أفــاقت بــاكــرا
ـــشــاهـــدة الـــبــابـــا "إنه وجه لـــتـــأتي 
ـرة ــا هــذه ا تــاريــخي وســتــكــون ر
الوحـيدة في حـياتي الـتي أراه" فيـها.
وعبرت عن أملـها في أن يرسل رسالة
حــــوار بــــ األديــــان".وقــــبـــرص ذات
غـالـبـيـة أرثـوذكـسـيـة ومـقـسـومـة مـنذ
1974 تـاريخ الـغـزو الـتـركي لـثـلـثـها 
الشـمالي الـذي يقـطنه قـبارصـة أتراك
فـاوضات ب معـظمـهم مسـلمـون. وا
اجلانب حول إعـادة توحيد اجلزيرة
مـتوقـفـة مـنـذ عام 2014.وكـان الـبـابا
دعـــــا اخلــــمــــيس الـى "احلــــوار" حلل
األزمـة الـقـبــرصـيـة قـائال في الـقـصـر
الرئاسي "اجلـرح الذي تتـألم منه هذه
األرض بـــصــــورة خـــاصـــة نـــاجت عن

الـتـمـزق الـرهـيب الـذي عـانت مـنه في
الـــعــقـــود األخــيــرة".وأضـــاف "طــريق
السالم الـذي يشفي الـنزاعـات ويجدد
جـمـال األخـوة يتـمـيـز بـكـلـمـة واحدة
هـي احلــــوار".  في وقـت الحق بــــعــــد
الـظـهـر يـلــتـقي الـبـابـا مـجـمـوعـة من
هاجرين وطالـبي اللجوء في قبرص ا
لـيـصـلي مــعـهم في كـنـيـسـة الـصـلـيب
ـقـدس الـكــاثـولـيـكـيـة في نـيـقـوسـيـا ا
ة الواقـعة قرب خط التماس مع القد
الشـطر الـشـمالي من اجلـزيرة.ووصل
الى الـــشـــواطئ الــــقـــبـــرصـــيـــة خالل
الــسـنــوات األخـيـرة عــدد مـتــزايـد من
هاجرين.وتقول السلطات إن قبرص ا
الـتي تعـدّ مـليـون نـسـمة تـضم الـيوم
العـدد األكبـر من طلـبات الـلجـوء التي
يــقـدمــهـا مــهـاجـرون نــسـبــة الى عـدد
ســكـــانـــهــا مـــقـــارنــة بـــدول االحتــاد
األوروبي األخـرى.في مــبـادرة رمـزيـة

ســيـنـقل الــبـابــا من قـبـرص خــمـسـ
مهاجرا في إطار التشديد على أهمية
هـذه القـضـيـة وتشـجـيع أوروبـا على
ــــهـــــاجــــرين و"هــــدم اســــتـــــقــــبــــال ا
اجلــدران".وهـو الــبــابـا الــثــاني الـذي
يـزور قبـرص بـعـد البـابـا بـنديـكـتوس
وهـــذه الــــســــادس عـــشــــر في 2010. 
الـرحلـة هي الـ 35للـبـابـا الى اخلارج
منذ بدء حـبريته عام 2013.في نهاية
الــقـداس قــدمت هـدايــا تـذكــاريـة الى
الـبـابـا فـرنــسـيس الـذي شـكـر "من كل
قــلـــبه" اجلـــمـــيع عـــلى "االســتـــقـــبــال
واحملــبــة".وقـال "يــفــرحــني أن ألــتـقي
ــؤمـنــ يـعــيـشـون مــجـمــوعـات من ا
احلــاضــر بــرجــاء مــنــفــتــحــون عــلى
سـتقـبل ويتـقاسمـون هذا األفق مع ا
األكــثــر فــقـــرا" مــضــيــفـــا أنه يــعــني
ـهـاجـرين الـسـاعـ الى "خـصـوصـا ا

حياة أفضل".

{ الدوحـة - ا ف ب:  التقـى الرئيس
ـانويل مـاكرون في جدة الفـرنسي إ
ولي العـهد األمـير مـحمـد بن سلـمان
ـنـاقـشة ـمـلـكـة  احلـاكم الـنـافـذ في ا
مسألة ضمان "االستقرار" في اخلليج
وكـــــذلك الــــــبـــــحـث في الـــــوضـع في
لبـنان.ويـقوم ماكـرون بجـولة سـريعة
في اخلـليج. وسـيـصل إلى جـدة على
الــسـاحل الـغــربي لـلــسـعــوديـة غـداة
تـحدة زيارة إلى اإلمـارات الـعربـيـة ا
وقـطــر.وسـيـكـون مــاكـرون بـذلك أحـد
أوائل الـقادة الـغربـيـ الذيـن التـقوا
األمـــيــــر مــــحـــمــــد بن ســــلــــمـــان في
ة قتل الصحافي السعودية منذ جر
الـــســعـــودي جــمـــال خــاشـــقــجي في
 2018في قـــــنـــــصـــــلـــــيـــــة بـالده في
اسطنـبول.ورأى ماكـرون اجلمعة أنه

من الضـروري احلوار مع الـسعـودية
"الـدولـة اخلـلــيـجـيـة األولى من حـيث
احلــجـم" لــلــتــمــكّن مـن "الــعــمل عــلى
نطـقة".لكنه أضاف أنّ هذا استقرار ا
"ال يــعــني أنــنــا راضـون" فـي إشـارة
إلى قـضـيـة مـقـتل خـاشـقـجي. وتـابع
مــاكــرون "أشـيــر إلى أنّ الــســعــوديـة
نـظّـمت قـمّـة مـجـمـوعـة الـعـشـرين في
ـقتـل خاشـقـجي) ولم الـعـام الـتـالي (
أالحظ أن الـعـديـد من الـقـوى قاطـعت
مـجـمــوعـة الـعـشــرين".وأكـد الـرئـيس
الـفــرنـسي "كـنـا دائــمـا واضـحـ في
مــوضـــوع حــقــوق اإلنــســان أو هــذه
الـقـضـيـة".يـنـوي مـاكـرون خـصـوصـا
الدفـاع أمام األميـر محـمد بن سـلمان
عـن قــضــيــة لــبــنـــان حــيث تــفــاقــمت
ـصــاعب االقـتـصـاديــة بـسـبب أزمـة ا

دبـــلـــومـــاســــيـــة بـــدأت فـي تـــشـــرين
األول/أكــــــتـــــوبـــــر مـع عـــــدد من دول
اخلـلـيج وفي مــقـدمـتـهـا الـسـعـوديـة

التي جمّدت وارداتها.
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ـساعي ويـفتـرض أن تـستـفـيد هـذه ا
من اسـتـقـالـة وزيـر اإلعالم الـلـبـنـاني
جــورج قـرداحي الــتي أُعــلــنت  عـلى
خــلــفــيـــة األزمــة النــتــقـــاده الــتــدخل
العـسكـري للـرياض في الـيمن.ورحب
انويل مـاكرون بـاستقـالة قرداحي إ
وأعـــرب عن أمـــله في "إعـــادة إشــراك
جـمــيع دول اخلـلــيج في الــعالقـة مع
لبنان".ويسعى مـاكرون منذ عام بجد
من أجل مساعدة لـبنان على اخلروج
من أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية
في تـاريـخه. وتــوتـرت الـعالقـات بـ

بـيروت ودول اخلـلـيج في الـسـنوات
األخـيـرة بـســبب تـنـامي نـفـوذ حـزب
والي إليـران.وقـال مـاكرون إن اللـه ا
ـنـطـقـة "لـفـرنـسـا دورا لــتـلـعـبه في ا
ــكـن أن تــعــمل من (...) لــكـن كــيف 
ـنـطقـة والتـعامل مع أجل استـقرار ا
ـواضـيع مـلف لـبـنـان والـعـديـد من ا
مع جتاهل الـدولة اخلـليـجية األولى
من حـيث اجلـغـرافـيـا واحلـجم".وفي
أول محـطات جـولته اخللـيج وقّعت
اإلمارات مع فرنـسا اجلمـعة اتفـاقية
لـشراء  80طـائـرة مــقـاتـلـة من طـراز
رافــال وهـو عــدد قـيـاسـي لـلــطـائـرة
الفـرنسـية في صفـقة بـلغت قـيمـتها
 14مـــلـــيـــار يـــورو. كـــمـــا اشـــتـــرت
اإلمارات طـائـرات مـروحيـة ومـعدات
في عـقـود إضافـيـة بـلغـت قيـمـتـها 3
مـلــيـارات دوالر.وفي الـدوحــة شـكـر
الـــرئـــيـس الـــفـــرنــــسي قـــطــــر عـــلى
ساعدة التي قدّمتها لتنظيم عملية ا
إجالء  258أفــغـانــيــا عـبــر الــدوحـة
نــحــو فــرنــســا كــانـوا مــهــدّدين في
بلـدهم بعـيد سـيطـرة طالـبان بـسبب
صالتهم بباريس.بـالتزامن مع جولة
مــاكــرون تــقــدّم ضــحــايـا مـن حـرب
اليمن بـشكوى اجلـمعة في فـرنسا ال
سـيـمـا بـتـهـمـة تـمـويل االرهـاب ضـد
ولي عـــهــد الــســعــوديــة وولي عــهــد
أبـوظـبي مـتّـهـمـ الـبـلـدين بـإقـامـة
"حتالف" مع تنـظيم الـقاعدة كـما قال
مــحــامــيــهم.وقُــدمت هــذه الــشــكـوى
ــنـــظــمـــة غــيــر خــصـــوصــا بــاسـم ا
ركز الـقانوني احلكومـية اليـمنيـة "ا
للحقوق والتنمية" التي تعتبر قريبة
ــتـمــردين احلــوثـيــ ومـقــرهـا من ا
صنـعـاء.وتدخـلت السـعـودية حـليـفة
ــتـحــدة في الــيــمن مــنـذ الــواليــات ا
 2015عــلى رأس حتــالف عــســكــري

تمردين لدعم احلكومة في مواجهة ا
ـدعــومـ سـيــاسـيـا من احلـوثــيـ ا
إيــران. وســحــبت االمــارات غــالــلــيــة
قواتـها من الـيمن في  2019لكـنها ال
تــزال عــضــوا في الــتــحـالـف.وتـتــيح
ــدني بـــشــكل شــبه شــكـــاوى احلق ا
تلـقائي تـعيـ قاضي حتـقيق لـلقـيام
ـكن ان بــتـحــقــيـقــاته. واالجــراءات 
تصـطـدم بحـصانـة زعـماء سـياسـي

تستهدفهم الشكوى.
و رحّـب ذ مـــاكــرون فـي الـــعـــاصـــمــة
ـسـاعــدة الـتي الــقـطــريـة الـســبت بــا
قـدّمـتـهـا قـطـر لـتـنـظـيم عـمـليـة إجالء
 258أفــغــانــيــا عــبــر الــدوحــة نــحــو
فــرنـســا كــانـوا مــهــدّدين في بــلـدهم
بعيد سيطـرة طالبان بسبب صالتهم

بباريس.
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وقـال مـاكـرون قـبل مـغـادرته الـدوحـة
متـوجـها إلى الـسـعوديـة "أشـكر قـطر
عـلـى الـدور الـذي لـعــبـته مــنـذ بـدايـة
األزمة والـذي أتاح تنـظيم الـعديد من
عــــمـــــلــــيــــات اإلجالء".وكــــانت وزارة
اخلارجـية الـفرنسـية أعـلنت اجلـمعة
أنّ طـائرة اسـتـأجرتـهـا بـاريس قامت
بإجالء  258أفغـانيًـا "مهدديـن بشكل
خاص بسـبب ارتبـاطاتهم وال سـيما
الــــــصـــــــحــــــافــــــيــــــ أو صـالتــــــهم
بـــفـــرنـــســـا".ومـن بـــ هـــؤالء "أفــراد
مــدنـيـون ســابـقــون جـرى جتــنـيـدهم
مـحلـيا" لـلـمسـاعدة الـعـسكـرية وفـقا
لـلـوزارة. كـمـا  إجالء  11فـرنـسـيـا
ونحو ستـ هولنديـا على م نفس
الـرحــلـة.وتـقـول بــاريس أنه مـنـذ 10
أيـــلـــول/ســبـــتـــمـــبــر  إجالء 110
فرنـسـي وعـائالتهم و 396أفغـانـيا
في  10رحالت مــنــفـصــلـة نــظــمـتــهـا
قـطــر.وأكّـد الـرئـيس الــفـرنـسي الـذي

التقى امير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثـاني مسـاء اجلـمـعة ان عـمـلـيات
اإلجالء ســتـتــواصل.وأشـار مــاكـرون
إلى أنّه يـجــري الـبـحث في إمــكـانـيـة
قـيـام عدة دول أوروبـيـة بـفـتح مـكتب
تـمثـيـلي مـشتـرك لـهـا في كابـول بـعد
مغادرة السفراء إثر سقوط العاصمة
فـي آب/أغــــــــــســــــــــطـس فـي أيـــــــــدي
طالبـان.ناقش مـاكرون كـذلك مع أمير
قطر قضايا مكافحة اإلرهاب وتمويل
اجملــتـمـعــات اإلسالمــيـة في فــرنـسـا
مارسة مشدّدا على "ضرورة حماية ا
الـــديـــنــيـــة من أي شـــكل من أشـــكــال
االسـتـغالل" بــحـسب اإللـيـزيه. وأكـد
الـــرئـــيس الــفـــرنـــسي ان "الــتـــعــاون
الـــثـــنــائي حتـــسن كـــثــيـــرًا" في هــذا
اجملـال.وبــحـثـا أيـضــا االسـتـعـدادات
لبـطـولة كـأس الـعالم لـكـرة القـدم عام
 2022في قطر ومسألة قانون العمل
في هـذه الدولـة اخلـلـيجـيـة وقـد دعا
ماكرون في هذا الصدد إلى "مواصلة
ـــوضــوع الــذي احلـــوار حــول هــذا ا
شهد بالفعل إصالحات مهمة".وتقول
تــقــاريــر مــنــظــمــات حــقــوقــيــة غــيـر
حكومـية إن عـماال تعـرّضوا إلساءات
مـتـكرّرة ال سـيـمـا خالل عـملـيـة بـناء
العب. وترفض الـدوحـة بشـدة هذه ا
االنتـقادات مـؤكـدة أنهـا قد أصـلحت
قـــانــون الــعـــمل وأدخـــلت حــدّاً أدنى
قرر أن يـلتقي ماكرون لألجور.ومن ا
في وقت الحق الــسـبـت في جـدة ولي
الـعـهـد الــسـعـودي األمـيـر مـحـمـد بن
سلمان احلاكم الفعـلي للمملكة الذي
يــقــود حـمــلـة انــفــتـاح ضــخـمــة وقـد
تـلطـخت صـورته الدولـيـة بشـدة بـعد
اغـتيـال الـصـحـافي السـعـودي جـمال
خــاشــقــجي في قــنــصــلــيــة بالده في

.2018
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{ الهــــــاي- اف ب:  جُــــــرح ســــــتـــــة
أشــخـاص إثــر اقـتــحـام مــتـظــاهـرين
أكــراد مـقـر مــنـظـمــة حـظـر االســلـحـة
الـــكـــيـــمــيـــائـــيـــة في الهـــاي  تـــلـــته
مواجهات أدت أيـضا إلى توقيف 50
شـخــصـا حـســبـمـا أعـلــنت الـشـرطـة
الهـولـنديـة.وكـان عشـرات األشـخاص
قد اخترقوا التدابير األمنية للمنظمة
خالل تـظـاهـرة احـتـجـاج عـلى تـركـيا
الـتي يـتهـمـونـها بـاسـتـخدام أسـلـحة
كـيمـيـائـيـة في شمـال الـعـراق.وتـمكن
بنى البعض مـنهم من دخول ردهـة ا
قـبل أن تــخـرجـهم الـشــرطـة عـلى مـا
ذكرت مصادر دبلوماسية لصحافي
في وكــالـة فــرانس بـرس فــيـمــا نـفـذ
آخـــرون احــتــجــاجـــا صــاخــبــا أمــام

بنى. واجهة ا
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تظاهرين الواحد وسحبت الشرطة ا
تــــلــــو اآلخـــر ووضــــعــــتــــهـم أرضـــا
وكبلتهم وفق مراسلي فرانس برس.
واقـــتــيــد عــدد مــنـــهم في شــاحــنــات
صــــغــــيــــرة وآخــــرون في حــــافــــلــــة
مستـأجرة على األرجح.وقـطعت عشر
آلــيـات لـلــشـرطــة عـلى األقل الــطـريق

ـقر أمـام مـقر الـهـيـئـة الواقع قـبـالـة ا
الـرسـمي لـرئـيس الـوزراء الـهـولـندي
مــــارك روته كـــــمــــا حــــضــــرت عــــدة
سيارات إسعاف ومـروحية طبية إلى

وقع. ا
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وجرح عـنصـران من الشـرطة وأربـعة
ـتـظـاهرون مـتـظـاهـرين عـنـدمـا قـام ا
ـــبـــنى" وفـق شـــرطــة "بــاقـــتـــحـــام ا
الهـاي.وقـال مـتـحـدث بـاسم الـشـرطة
لفرانس برس إن "قرابة  50متظاهرا
اعـتقـلـوا ونقـلوا إلـى مركـز لـلشـرطة"
مـضـيـفـا "نــحن بـصـدد الـتـحـقـيق في
األحـــــــداث الــــــــتي وقـــــــعـت بـــــــعـــــــد
الـظـهر".وعـبـرت الـبعـثـة الـبريـطـانـية
ـشاهدة نظـمة عن "قـلق عميق  إلى ا
ـنظـمة" تـظاهـرين يقـتحـمون مـقر ا ا
وشـــكـــرت الــشـــرطــة عـــلى "الـــتــدخل
الــــســــريع"وقــــالت إن أي أدلــــة عـــلى
استـخـدام أسلـحة كـيمـيـائيـة "ينـبغي
أن تـقـدم إلى مـنظـمـة حـظـر األسـلـحة
الــكــيـــمــيــائـــيــة من خالل الـــقــنــوات
نـاسـبة".كـمـا عبـرت كنـدا عن الـقلق ا
وكـتــبت في تـغـريــدة "نـأمل أن يـكـون
ـنــظـمـة بـخـيـر".وتـنـفي زمالؤنـا في ا

تـركـيـا أن تـكـون اسـتـخـدمت أسـلـحة
كيميائية في نزاعها مع حزب العمال
الكـردسـتاني الـذي يقـود حـركة تـمرد
ضد الدولة التركية منذ .1984وتشن
القوات التركية بانتظام عمليات ضد
الــقــواعــد اخلــلــفـيــة حلــزب الــعــمـال
الـــكـــردســـتـــاني في مـــنـــاطق احلـــكم

الــــــذاتـي الـــــكــــــرديــــــة فـي شــــــمـــــال
الـــعــــراق.ويــــتـــهـم حـــزب الــــعــــمـــال
الـكــردسـتـاني ومــنـظـمــات كـرديـة في
ـاضيـة تـركـيا أوروبـا منـذ األشـهـر ا
باسـتخـدام أسلـحة كـيمـيائـية ومـنها
غـاز أعــصـاب وغـاز كــبـريت اخلـردل
في عـــشــرات الــهــجــمــات في شــمــال

الــــعــــراق.وقـــــال زاغــــروس هــــيــــوا
ــتـحـدث بــاسم "مـنــظـومــة اجملـتـمع ا
الــكــردســتــاني" اجلــنــاح الــسـيــاسي
حلزب الـعـمال الـكـردستـاني لـفرانس
برس "طـالبنـا منـظمة حـظر األسـلحة
الكيـميائيـة وجميع الـهيئـات الدولية
بــالـــتـــحــقـــيق بـــشـــكل مـــســتـــقل في

استـخـدام أسلـحة كـيـميـائيـة".وجرت
الـتــظـاهـرة اجلــمـعـة بـعــد االجـتـمـاع
ــنــظـمــة حــظـر األســلــحـة الــســنـوي 
الــكـيـمــيـائــيـة هـذا األســبـوع والـذي
تـــعـــرضت خـالله ســـوريـــا وروســـيــا
لضغوط جديدة على خلفية اتهامهما

باستخدام أسلحة كيميائية.
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ـتحور اجلديـد من فيروس كورونـا "أوميكرون" قـلق الناس حول لقـد اثار ظهور ا
تـغيـر اجلديـد وما إذا العـالم لكن هـناك تـساؤالت كـثيـرة بـشأن شـراشة هـذا ا
ا نعرفه كان يـسبب أعراضا أكثر حدة من متـغير "دلتا" وال يزال هنـاك الكثير 
ــتـحـور اجلـديـد ال تـخـتـلف عن الـفـيـروسـات عن "أومـيـكـرون" لـكن أن حـضـانـة ا
ـية أنه ال دليل حـتى اآلن على تراجع السـابقة لـكورونا حـيث أعلنت مـنظمـة العا

فاعلية اللقاحات يسبب أو ميكرون من كورونا.
إن أوّل إصـابة من هـذه السالسـة  اكتـشافـها يوم  24نـوفمبـر/تشـرين الثاني
يـة لكن اكتشـافها ألول مرة يعود في جنوب إفـريقيا حسب مـنظمة الصـحة العا
إلى التـاسع من الشهر ذاته عنـدما ظهرت في عـينة للفـحص في بوستوانا وذلك
في مخـتبر مرجـعي اكتشف أن عينـة تشترك في حوابي  50طـفرة لم يتم كشف

اجتماعها بهذا الشكل من قبل.
تـحور أوميكرون رتفع للـغاية"  ية من اخلطـر "ا وقد حذرت مـنظمة الـصحة العـا
على مـستوى الـعالم وقالت: "أنه ال حـاجة للـقاح جديـد من أجل مكافـحة الساللة
كن اجـراء تعديالت بسـيطة عـلى القاحاءات اضي بل  التي ظـهرت األسبـوع ا
ـســتـجـدة الــتي ظـهــرت في جـنـوب ــوجـودة. إن مــعـظم اإلصـابــات بـالـسـاللـة ا ا
افريـقيا قبل أن تتسلل إلى عدد من الدول حـول العالم بسيطة وال توجد حاالت

إصابات خطيرة. 
 لـقـد أصبح مـتـحور أومـيكـرون من فـيروس كـورونـا حديث الـساعـة بـعدمـا بدأت
الساللـة اجلديدة باالنتشار بكل  متـسارع في دول عدة كانار في الهشيم. و لقد
ــتـحـور اجلـديــد عـلى األشـخـاص ـشـروعـة من جــديـد بـشـأن ا عـادت األسـئـلــة ا

طعم وغيرهم ومدى خطورته. ا
كن أن يءدي  ومن جانب لـقـد كـشف  العـديـد من العـلـمـاء من أن أؤميـكـرون 
تـضاد لـفيروس زيـد من الغـصابـات ب األشـخاص الـذين تلـقوا الـلقـاح ا إلى ا
ـتـضادة تـحـور اجلديـد قـد يـتجـنب األجـسام ا كـورونـا ولكـن البـعض يـرى أن ا
الـنـاجتة عـن تفـعالت الـلـقاحـات مـشيـرا إلى أنه من الـنـمرجـح أن يطل الـفـيروس

جرد دخوله اجلسم.  ناعة التي تدمره  عرضة للخاليا ا
ي "مرتفع" رغم وجود كثير من إن احتـمال انتشار أوميكرون على الصعيد العا
تحور لنـاحية مدى قوة العدوى وشـدة األعراض التي يسببها الغـموض بشأن ا
ــوجـودة ولـكن األعــراض الـتي شـاهـد وفـعـالــيـة الـلــقـاحـات ا
ـتـحور مـعتـدلة وال يـوجد ـصابـ با ـرضى ا اإلطبـاء على ا

داع إلى الهلع.
ساعد قسم اللغة العربية وآدابها / جامعة { األستاذ ا
كولكاتا - الهند عالية 
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عمان

( صـحـفـيـة عن عـراق صـدام حـس
قالة ونقلهـا هادي حسن علـيوي 
ــصـدر نــفـسه عن له مـســتـلــة من ا
رحـوم الشيخلي ذاكراً شخصية ا
أن الـرئــيس الـراحل صـدام حـسـ
ــرحـوم ـهــمـات ا كـان قــد ابـتــلي 
ـــســؤول عـن فــروع الـــشـــيـــخـــلي ا
ـغـرب الـعربي احلـزب في مـصر وا
هـماته ألنه كان (نـوّاما) ال يـكتـرث 
التنظيمية مشيراً هنا الى كراس
مـــوســــوم (الـــبـــعث وروح االســـرة
الـواحدة) الـصادر فـي كانـون ثاني
العام 1993 والذي جـاء فيه أيـضا
وعــــلى لـــســـان صـــدام حـــســـ أن
الشـيخـلي كان ضعـيفـاً مهزوزاً في
الـتـحــقـيق أمـام مــديـر األمن الـعـام
رشيد مـحسن خالل حقبـة اعتقاله
العام 1964 وهنا نـقول إن أكاذيب
أخـــرى ألــصـــقت بـــصــدام حـــســ
نفـسه وأنه عمل مـخبراً لـدى رشيد

محسن. 
وســــــطّــــــرت روايــــــات عـن أنـــــاس
أصـبحـوا في ذمـة خـالقـهم رحـمهم
الله وهـنـالك رواية اخـرى عن رعد
ـرحـوم عن الـشـيــخـلي ابن خـالــة ا
الشيخلي تشير الى اسباب انقالب
صــدام عـلـى رفـيق دربه تــقـول: (إن
الشيخلي أفصح لصدام ذات يوم
عـن نـــيــــته اإلقــــدام عــــلى الـــزواج
فـعرض عـليـه صدام إحـدى أخواته
غـيـر الـشـقــيـقـات أي إحـدى بـنـات
إبـراهـيم احلـسن ولـكن الـشـيـخلي
رفض ذلـك بـــقـــولـه: (كـــيف أتـــزوج

أمية?).
ـا ــوضــوع عالقــة  ولــعل لــهــذا ا
ذكـره الــصـحــفي شــامل في كــتـابه
ـذكـور زاعــمـاً أن سـبــعـاوي كـان ا
مــكـلـفــاً بـاغــتـيــال الـشـيــخـلي وأنه
صرح بذلك فيما بعد لدى اعتقاله
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ـعـد لهـما الـيومي بـتـناول الـغذاء ا
من مـطـعم فـاروق الـشـهـيـر الـقريب
مـن مـــعــــرض بــــغـــداد الــــدولي في
ــنـصـور إذ: ال يـحــمل احلـقـد من ا
تـعـلـو به الـرتب وال يـنـال الـعال من

طبعه الغضب. 
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سـأعــلق عــلى مـفــردة (نــوّام) الـتي
أوردهـا شـامل عـبـد الـقـادر وتـابعه
فـيهـا هـادي حسن عـلـيوي فـأقول:
إن الشـيخـلي كان يـحضـر في تمام
ســاعــة الــدوام الــرســمي في وزارة
اخلـــارجـــيـــة وكــــنت أنـــا أحـــضـــر
مــــتــــأخـــراً عـن الـــدوام وقــــد الحظ
الـــوزيــر ذلك ووجه تـــنــبـــيــهــاً إلى
ــســتــشــار حــسـن عــبــد احلــمــيـد ا
مـسـؤول قــسم الـبـرقـيــات الـسـريـة
(الــشـــفــرة) الـــذي انــتـــســبـت إلــيه
عاجلـة ذلك جتنبـاً لعقـوبة ال تسر
فـأصــبح دوامي ظــهــرا في الــقـسم
نـفــسه اي مـا بــ انـتــهـاء الـدوام
االعتيادي ولغايـة الساعة التاسعة
مـسـاء وكـان معي ولـلـسـبب نـفسه
ــنـــعم الـــســـكــرتـــيـــر االول عـــبـــد ا

الزبيدي.
الحــظــة كــان الــشــيـــخــلي دقــيق ا
عميق التحليل اختصر ما يقوم به
ـعـهــد الـدبـلـومـاسي فــيـمـا بـعـد ا
والـتي تـمتـد الـدراسة فـيه لـسنـت

مــتـتــالـيـتــ بـعــشـرة دقــائق فـقط.
مقابلتي وآخـرون معه امتدت عشر
دقائق تمكن خاللـها فرز من يصلح
للعمل الدبلوماسي او االداري وال
زلت أذكــــر ســـــؤاله لي بــــالــــلــــغــــة
االنكـليزيـة: ما الـعمل الدبـلوماسي
مـن وجــهـــة نـــظــرك?. فـــاجـــبــته أن
يــحــسـن تــصــرفه في الــبــلــد الــذي
يـعـمل فـيه ويـنـقل سـلـوكـيـا مـكـانة

بلده.

عــلــمـــاً أن حــردان كــان بال غــطــاء
داخل احلزب). وهنـا ال يسعني اال

ان اردد مع الشاعر: 
جراحات السنان لها التئام 
 و ال يلتام ما جرح اللسان

رحم الــــله  اجلــــمــــيع بــــرحـــمــــته
الواسعة.

 } } } }

ولد الدكتور عبـد الكر الشيخلي
في بـغداد الـعام 1935 في مـنطـقة
بــاب الـشـيخ ولـقب بـاسـمـهـا وهـو
من عـائلـة كـردية من الـسـليـمانـية.
انــضم إلى صــفــوف حـزب الــبـعث
العربي االشـتراكي العام 1954 لم
يــكــمل دراســة الــطب فـي جــامــعـة
بـغـداد لـهـروبه إلـى الـقـاهـرة بـعد
مـحاولـة اغتيـال عبـد الكـر قاسم
إذ أكـــمل دراســـته هـــنــاك. اصـــبح
عــضــواً في الــقـيــادتــ الـقــومــيـة
والقطرية العام 1964 واعتقل بعد
محـاولة االنـقالب الفـاشلـة بتاريخ
5/9/1964-4 لــــــكـــــــنـه هـــــــرب من
الــسـجن مـع رفـيـقه صــدام حـسـ
في حـــــادثــــة مــــطــــعم اجلــــنــــدول
ـــعــروفـــة الـــعــام 1966. أصــبح ا
وزيـراً للـخـارجـية في 31-7-1968
وعـضواً في مـجـلس قـيادة الـثورة
1969 ثـم مــنــدوب الـعــراق الــدائم
ـتـحـدة بـعـد إعـفـائه من في اال ا
مـنـصـبه كـوزيــر لـلـخـارجـيـة سـنـة
1971 نـــقل بــعـــدهــا ســفـــيــرا الى
انيا للمدة ما ب 1974-1978. ا
ما أدونه هنا عن هذه الشخصية
ـــرمــــوقــــة هـــو رد عــــلى بــــعض ا
الـعبـارات التي سـطرهـا الصـحفي
شامل عبد القادر في كتابه (حملات

بغداد
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كأن لسان حاله يقول:
( ال تَأَخُذَنّي بِأَقوالِ الوُشاةِ وَلَم
أُذِنب وَلَو كَثُرَت عَنّي األَقاويلُ)

ولد صالح مهـدي عماش النداوي
في العام 1924 ألسرة مـتواضـعة
وعــاش صـبـاه وشـبـابه في مـحـلـة
احلارة باالعظـمية. التحق بـالكلية
الــعـسـكــريـة الـعـام 1945 وتـخـرج
فيها العام 1948 التحق بصفوف
حزب الـبعث الـعام 1954 فهو من
قدامى البعثي العسكري الذين
أذكـر مـنـهم بـالـذات أحـمـد حـسن
الـــبــكــر الـــذي قــبل االنـــتــمــاء إلى
احلزب الـعام 1959 بعـد مفـاحتته
كـر محـمـود شنـتـاف له وصالح
مهدي عماش هو من اخلط الثاني
لــتـنــظــيم الــضـبــاط األحــرار قـبل
ثـــــورة  14تـــــمـــــوز 1958 وكـــــان
ـسـؤولـيـة رجب عـبـد اجملـيـد مع
كل من )صالح مهدي صبحي عبد
احلـميـد حـسن مصـطـفى النـقيب
إبـراهــيم جـاسـم الـتـكــريـتـي عـبـد

الستار عبد اللطيف). 
اعتـقل سـنة 1963 وهو في خضم
التحـضير لثورة الـثامن من شباط
هـو ورفــاقه كــر شـنــتــاف وعـلي

صالح السعدي وغيرهم. 
وبـعد اإلطـاحة بـعبـد الكـر قاسم
بـثـورة شـباط 1963 تـقـلـد عـمـاش
مـنـصب نـائب رئـيـس الـوزراء كـما
أصـبـح وزيـراً لـلـداخـلـيـة وفي 12
أيـــار مـــايــو 1963 أصـــبح وزيــرا

للدفاع.
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وعـــضــو الـــقـــيــادتـــ الـــقــومـــيــة
والـقـطـريـة وعـضـو مـجـلـس قـيادة
الثـورة ونائب رئـيس اجلمـهورية
بــعــد ثــورة الــبــعث في 17 تــمــوز

العام 1968.
 إبعاده عن مـنصب نائب رئيس
اجلــمـــهـــوريــة فـي مــســـرحـــيــة لم
يــحــسن إخــراجــهــا بــعــد أن كـان
يــحـــمل رســالــة مـن أحــمــد حــسن
الـبــكـر رئـيس احلــجـمــهـوريـة إلى
ـغــرب الـعـربي لـشـرح وضع دول ا

الـعــراق الـسـيــاسي ولـقــاء وسـائل
اإلعالم هــــــنــــــاك. أبــــــعـــــد عـن ذلك
نـصب كنائب لـلرئيس لـيحل بدالً ا
عنه صـدام حسـ بعـد اتهامه في
ـسرحيـة بالـتآمر. وهـنا أذكر تلك ا
رحوم عبد الله سلوم السامرائي ا
الــذي كــان يـردد أن الــرفــيق صـدام
ـؤامرة تـعـود ان يـطـرح مـوضـوع ا
في كل اجـــتــمــاع لـــلــقــيـــادة بــعــد

الثورة ومن دون ان يوضح ذلك.
وفي ايـــلــول 1971  اســـتــبـــعــاد
عـمـاش بـعد جتـريـده من مـنـاصبه
و تعيـينه سفـيراً في مركز وزارة
اخلارجية شريطة التزامه الصمت.
ســفـيـر لــدى مـوسـكـو 1971-1974
سـفـيـر لـلـعراق فـي باريس - 1974
1975.سفـير في فلـندا أواخـر شهر

1975 ولغاية وفاته سنة 1985.
تـــشــيــر الــتـــقــاريــر إلى أن ظــروف
وفاته كـانت غـامضة ولـكنـني أقول
إن ســـبب وفـــاته بـــعــد أن أصـــبح
جـســمه يـتــضـاءل تــدريـجــيـا عـقب
تــصــريح الــرئــيس صــدام حــســ
فـاجئ في حديث له مع الـسفراء ا
الــذين طــلــبــهـم لــلــمــعــايــشــة زمن
احلــرب: (إن عــمــاش بـــعــثي لــكــنه
جبـان وإن حـردان كان أشـجع منه

لدى االمريكان سنة 2005.
ال تـــســـتـــنـــد هـــذه الـــروايـــات إلى

مصادر موثوقة. 
وحتـضـرني هـنـا حـادثـة كـنت أنا
شاهـداً عليـها اذ حـضرت اجتـماعا
في قـاعة اخلـلد الـعام 1970 إللقاء
الـــضـــوء عـــلـى مـــوضـــوع ايـــلـــول
االســـود عــام 1970 والــقــتــال بــ
ـقـاومـة واتـهام اجلـيش االردني وا
مكتب فلسطـ في القيادة القومية
كـتب من جورج حبش عبر تـقرب ا
مـسـؤول حـركـة الـقـومـيـ الـعـربي
واجلبهة الشعـبية ومسؤوليته عن
تلك اجملزرة. ترأس االجتماع البكر
وصـدام وعــبـد الــكـر الــشـيــخـلي
وآخـــرون مـن اعــــضـــاء الــــقــــيـــادة

القطرية. 
كـانت الـتــسـويـغــات حـاضـرة عـلى
لـسـان صـدام حسـ بـعـد ان غادر
ــا تـــفــوه به الــبـــكــر مـــنــزعـــجــا 
ـرحـوم طه محـمـود عبـاس عـضو ا
ـقـيم في عـمـان. مـكـتب فـلـســطـ ا
ـوضوع من جوانبه وبعد تـغطية ا
كـلهـا رغب صدام حـسـ أن يعـينه
أحد بالكالم فأشـار إلى عبد الكر

الـشـيـخـلي وقـال بـاحلـرف الـواحد:
(لـلـرفـيـق كـر تـعــقـيب عـلى ذلك)
فـــأجــابه الــشــيــخـــلي: (ال تــعــقــيب
عـنـدي). وكانت إجـابـة استـهـجنـها
احلـاضرون لـكني اسـتنـتجت مـنها
أن الـــشـــيــــخـــلي رفـض أن يـــكـــون
(بـبــغـاء). وعــلى ايـة حــال فـإن مـا
ذكـــرنــاه ال يـــســتـــوجب ردود فــعل
عـنيـفة بـ رفيـق حـميـم واكـبا
ـا هـمـا رجل مــسـيـرة احلـزب وكـأ
وظــله. كــانــا فـي لــقــاء يــومي دائم
ــدة ســاعــتـ فـي االقل ذارعـ و
حـديــقـة اجملـلـس الـوطـنـي الـقـد

ذهـاباً وإيـابـاً ليـنتـهي مـشوارهـما
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اشـعـر ان اهمـيته تـضـاءلت. هو كـتاب
يــجــمع مــذكــراتي الى رئــيس مــجـلس
الـــوزراء الـــســـوري بـــ عـــامي 1990
و1998. بـعد لقاء بيروت اعدت الى ما
اعــد لـلـنــشـر رسـالــة تـلك الـهــيـئـة ذات
الـصـفـة االسـتـشـاريـة . قـلت : أنـشـرها
واذيـع الى من يقرأني حكاية الترشيح
الـــثالثي الــذي حــظـي به شــعــبــان في
بـيـروت لـدى احلـفاوة بـكـتـابه الـسابق

عن البغدادي اجلد.  فعلت. 
يـبدا الفـصل الثالث بـزيارة الى دمشق
اهديت خاللها عبد احلس نسخة من
كـتابي  الذي ظهر عام 2019 وما تزال
ـسؤولـة في دمـشق تـتدارس الـدوائـر ا
مـــــدى نـــــفــــعـه في ظـــــروف ســـــوريــــة
احلـاضرة .  ينتهي الفصل الثالث وبه
يــنــتـــهي ايــضــا  فك رمــوز الــعــنــوان
يــنــتـهي بــاشــارة جـمــيـلــة بــهـا ابــتـدا
شـعـبان دراسـة مطـولـة ايجـابيـة جادة
غـنـيـة عن كـتـابي. مـا هي تـلـك االشارة
اجلـميلـة? هي تبيـان موقفه مـن مسالة

ترشيحه الى اجلائزة. 
طـال مقام فك رموز الـعنوان. فنأت الى

الطبق الرئيس.
لـلكتاب الذي احتـدث عنه عنوان فرعي
مـفـصح:" مـنـاظـرات مع الـفـقـيه الـسـيد
احــمــد احلـســني الــبـغــدادي". اسـاسه
الــصــلب قــســمـان اولــهــمــا عن االطـار
ـفـهومي  وهـو مـخـتـصر ـنـهـجي وا ا

فـي اقل من خـمـسـ صـفـحـة .
أمـا القـسم الثـاني ويقع في ما
يـزيـد عن مـائـتـي صـفـحـة فـهو
ثـمانية عشر مـناظرة مع الفقيه
. ثـم هـنـاك بـدايـات عـلى سـبـيل
الـــتـــمــهـــيـــد وكالم عـــوضــا عن
اخلـاتمـة. أما الـصفـحة األخـيرة
ـتـنـاظـرين وخـلـفـهـمـا فـصـورة ا
امــتــداد رفــوف كــتب مــتــراصـة.
صـــورة جـــمــيـــلـــة مــكـــانـــهــا في
الـــصــفـــحــات االولـى . تــلك اولى
االنــتــقـادات واتــبــعــهـا مــبــاشـرة
ــديح مــســتـحـق. ثـمــة عــشـرون
ـراجع ومـن فـهـرس صــفـحــة من ا
الـفـبـائي  . عـادة مقـدرة   تـتـطور
فـي بـــيـــروت خـــاصـــة  هي عـــادة
انـشاء فـهرس اسـماء ومـوضوعات
. فـي دمـشق بــدايـات لــتـلك الــعـادة
وهي تـتطـور. يسـاعد تـطورهـا على
ـواجــهـة صــيــانـة اغــراء الـكــتــاب 

وسائل االتصال احلديثة.
يـبـدو جـلـيـا من الـكـتـاب في كـلـمـاته
ـؤلف الى االولى ( ص 9) حــمــاس ا
االرتـــبـــاط ب "واقـع الـــتـــطـــور الــذي
يـــعــــيـــشه الـــعـــالـم" . في ذلك اشـــارة

(رئــــيس الـــرابــــطـــة الـــســــوريـــة لال
ــتــحـدة  رئــيس الــرابــطــة الـعــربــيـة ا
لــلـقــانـون الــدولي ( قـيــد الـتــأسـيس) 
ومـــســتـــشــار رئـــاسي ســابـق وعــضــو

مجلس الشعب سابقاً)
ــقـال الــبــدايــة هي فك رمــوز عــنــوان ا

الذي شعرت بعبء كتابته.
عـري مـناظـرنا االنـساني اسـتـعنت بـا

الكبير في شؤون الدين.
بـدا لي ان صـديـقنـا شـعبـان حـاكاه في
عــنـوان كـتـابه: " دين الــعـقل" . مـا عـنـد
ـا هـو طـبـاق " الـعـقل نـبي" شـعــبـان ا

عري.  عند ا
أمــا الـقـراءة االنـتــقـائـيــة فألن الـكـتـاب
يـخوض احيانا في تفاصيل التفاصيل
التي ال تخطرببال  ببالي على األقل. 
وهي انـتـقاديـة النـني  أحتـرم فـكر عـبد
احلـسـ  والأحب للـصـداقة ان تـطغى

على نبوة العقل.
تــبـقى حــكـايـة الــتـرشح جلــائـزة نـوبل
لـلسلم  وهي حكاية تروق لي  واراها

تروق له أيضا. 
فـألتـوسـع بـهــا ولــيــتــابع من تــروق له

تابعة. ا
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ـــفـــكـــرين الـــعـــرب في زمن يـــجـــدر بـــا
االزمـات الذي نـعيـشه ان يتـداولوا: من
مـــنــهم مــفـــكــر يــعـــالج اوسع االزمــات
انــتــشـارا عــلى ارض الــواقع  لـيــكـون
مـرشـحـا ألرفع جـائـزة متـعـارف عـلـيـها
وهـي جائزة نوبل للـسلم  مع تذكر كل

ما يحيط باجلائزة من تساؤالت?
بـدأت مـعي حـكـايـة اجلـائـزة اوائل عام
1996 حـ تلقيت رسالة من هيئة ذات
تحدة وأو صفة استشارية لدى اال ا

بعض منظماتها  
ــرشـحــ من تــســألــني تــأيــيــد احــد ا

الشرق األقصى .
ثـم كــانت نــدوة في بــيــروت عن كــتــاب
لـشعـبان يـتناول فـيه مواقف الـبغدادي
ــفــكــر الــوزيـر اجلــد . حتــدثت بــعــد  ا
الــدكــتـور عــصــام نــعـمــان الــذي انـهى
تــقــريــظـه لــكــتــاب شــعــبــان بــاقــتــراح
تـــرشـــيــحه جلـــائـــزة نــوبـل. شــعـــبــان
ونـعمـان صديقـا االعوام االخيـرة  كما
أحـسب. امـا صـداقتـي لشـعـبـان فتـمـتد
الـى مــا يــقــرب من اربـــعــ عــامــا. هل
اكـون اقل حـمـاسـة  لـنـوبـلتـه? ال والله.
ثـنيت واثـنيت. وكـانت لفضـيلـة الشيخ
حـس شـحادة وهـو من هو  انـفتـاحا
عـــلى االخــر كـــانت له كـــلــمـــة تــأيـــيــد

للترشيح. انتهى الفصل االول.
الـفصل الثـاني مختـصر. كنت اسـتبعد
من الـنشـر في كتـاب  اعده للـطبـاعة ما
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سـرعان ما تـتوضح الى ما درجـنا على
تـلـخيـصه في بـضع كلـمـات من مثل أن
مـعـظم الـفـكر الـديـني في ازمـة اغـتراب

عن العصر. 
ي يندرج الـكتاب في التصنيف االكاد
ضـمن نـطـاق علم االجـتـماع الـسـياسي
في بـعده الديني. ثمة فقه وفقهاء وثمة
نــظـرات في اثـر الــفـقه والـفــقـهـاء عـلى
ـقـومـات االسـاسـيـة لـلـمـجتـمع وعـلى ا

اط حتركه السياسي.  ا
شـهدت اجملـتمعـات العـربية  كـثيرا من
ثـل شعـبان الـنـقاش الـعـنيف بـ مـا 
ثـله منـاظره . ال حـاجة لـلوقوف ومـا 
عـنـد طه حـسـ وخـوضه " فـي الـشـعر
اجلاهلي " وال عند علي عبد الرازق و "
أصــول احلـكم في االسالم"  وال طـبـعـا
عـنـد من اشـتـهروا بـنـقـد الفـكـر الـديني
من مـعـاصـريـنـا كـصـادق الـعـظـم وفرج
فـودة . تلك صـورمعروفـة متدارسـة لها
جـانبهـا الشرس. نـحن هنا أمـام نقاش
هــاديء ودي الـنـبـرة . لـم ال? تـلك سـمـة
في عـبـد احلسـ يـحفـظـها له عـارفوه.
بـل هـــو حـــافـظ  لـــهــــا في مـــقــــاربـــاته
ناظره:  واختياراته  ومنها اختياره 
"مـا يـجمـعـني والسـيـد احمـد احلـسني
الـبغدادي مـشتركات كـثيرة ومخـتلفات

غير قليلة...( ص 9) 
ـؤلف ان يـعـطي هـنــا كـنت اتـوقع من ا
الــقـاريء حملـة عن سـيـرتــ تـشـتـركـان
وتــخـتـلــفـان  او عـلـى االقل عن سـيـرة
واحــد مــنـهــمــا بـعــيــد عن اهـتــمــامـات
مــتـابـعي نــشـاط شـعـبــان الـفـكـري . لم
ـناظـر غـريـبا اجنح فـي توقـعي. بـقي ا
عـني  في حـركـة سـيـره  عـبر مـنـقـلـبات
الـعـراق الـسـيـاسـيـة ومـا أكـثـرهـا ومـا
نقلبات? أعـنفها. كيف خاض في تـلك ا
 كيف تفاداها? ما مدى انسجام ثوابته
ـنــقـلــبـات الــفـاعــلـة في الــفـكــريـة مـع ا

ــواقـف?  أمـر آخــر بــقـي دون شــفـاء ا
غـلـيل. كـيف كـان تـقـبـل الـفقـيـه لـفـكرة
ـؤلف? شــعـبــان مـبـادر مــنـاظــرة مع ا
والــفـقـيـه مـتـلق . لــشـعــبـان تـراثه في
ـتـسـاويـة وحـقوق ـواطـنـة ا بـحـوث ا
االنــســان . ومع تــراثه حــمــاسـته ل :"
الـتبشيـر" أما الفقـيه ففي موقع اشبه

بالدفاعي . 
ـا اجنـز . طلع ـؤلف سـعيـدا  خـرج ا
ـناظر عـليـنا بكـتاب . ارضى الـكتاب ا

لكنه ليس كتابه . 
جـمـلـة امور دقـيـقة تـتـبـادر الى الذهن
اذ تـمضي في رحلتك مع كتاب بدا لي

فريدا في بابه.
الـرسـالة االسـاسـية لـلـكتـاب واضـحة:
نـحـو مـزيـد من دين الـعـقل " فـكل عـقل

نبي". 
ويـتابع هذه الـرسالة فـي ثمانـية عشر
مـناظـرة تدل عـناويـنهـا على شـمولـية

تكاد تكون تامة.
ـــــان ــــــان الى الـالا يــــــبــــــدأ من اال
مــرورا ويـــنـــتــهي ب " عـــلم الـــغـــيب" 
ـصادرالتـشريع  وايضـا يالنـجاسة
والـطـهـارة ولـيس انـتـهـاء بـالـعـصـمة

عصوم . تقرا فتدهش وتسر. وا
تــدهش بـاجلـو الــودي وبـالـتــفـاصـيل
الـدقيـقة في الـفقه والسـيمـا منه الـفقه

الشيعي . 
وتــســر ألنك  وسـعـت مـداركك. وتــسـر

ايضا بذكاء االوائل واالواخر. 
وقـد دهـشت وسـررت ثم الزمني شيء

من مراجعة الذات.
نــنــاقش :" تــتـغــيــر االحــكـام بــتــغــيـر
االزمـــان" . هي قـــاعـــدة من الـــقـــواعــد
الـفقـهيـة في " مجـلة االحـكام الـعدلـية"
الــتي حملـنـا بــعـضـا من تــاريـخـهـا مع
أالســـتــاذ الـــشــيخ مـــصــطــفـى أحــمــد
الـزرقاء في كـلية حـقوق جـامعة
دمـشق اواخـر اخلمـسيـنات من
الـقـرن الفـارط  حسب الـتـعبـير

غاربي اجلميل. ا
هـي قاعـدة  فـي مـجـلـة ( كـلـمة
مـجلة هـنا تعني كـلمة : جامع
) مـبـنـيـة عـلى الـفـقه احلـنفي.

لكنها قاعدة شيعية ايضا.
فـي مكـان مـا بـاالجنلـيـزية او
الــفـــرنــســيــة  قــرأت ان هــذا
ـبـدأ كـان مـوضع اعـتراض ا
شـديد. االحـكام هـي االحكام

الشرعية فكيف تتغير?
ــعــنــرضـون يــقــال: رضـي ا
بـاضـافة كـلمـتـ كمـا يلي:"
ال يـــنــكــر تـــغــيـــر االحــكــام

بتغير األزمان". 
روايـــات عــنــا وال روايــات
لــنـا. كـتـبـوا مــا يـعـرفـونه
عـنا. وكتمنا ما نعرفه عن
تاهة انـفسنا. تضاعفت ا
. غدونا ننقل عنهم علمنا

بانفسنا. 
هـل لـدى اي مــتـابع مــنـا
عـلم بـواحـد من اسـالفـنا
عـايش تلك الـفتـرة فكتب
عن كــيــفــيـة صــيــاغـة " الــثــورة" الـتي

كـانتها  "مجلة االحكام العدلية"? أعرف
حـالة واحدة. رحم الله السفير الدكتور
اسـعـد االسطـواني الـذي نشـر مـذكرات
جـده عن مـرحـلة دقـيـقـة في تاريخ بالد
الـشام هي مرحلـة التنظـيمات. مذكرات
رحلة غـنية نـافعة لكل من يـهتم بتـلك ا
ولكن االشارات اليها نادرة في بحوثنا

عاصرين.  نحن ا
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" ثورة " مجلة االحكام العدلية? 
هي ثــورة مـســتـوردة. طـالــبـنــا الـغـرب
بــضــبط االحــكـام عن طــريق الــتــرقـيم.
يـحـكم قـاض بـآية قـرآنـيـة في مـوضوع
مـعـ  ويـحـكم قاض آخـر بـآيـة اخرى
ـوضوع عـينه. هكـذا قيل.  فلـسفة في ا
مـجلـة االحكام الـعدلـية التي " فـرضها"
عــلـيـنــا الـغــرب: فـلـنــسـتــخـلص مـوادا

قانونية من آي الذكر احلكيم.  
ثـورة نقلـتنا من حـال الى حال  أفضل
وان كــان الــبـعض مــا يــزال يـرى انــهـا

اخذت شيئا من القنا الروحي. 
تقرأ فتدهش وتسر ثم تراجع ذاتك. 
واألمثلة كثيرة منها واحد أزعجني. 
 في ص. 248 تـورد فـكرة لم تـخـطر لي
بـبـال عـلى مدى ثـالثة اربـاع الـقرن هي

عمري الواعي:  
" أقـــول لك يـــا صـــديــقـي رايي عن اهل
الـكتاب انهم طاهـرون لعدم الدليل على
ـتاز من مـناظرك جنـاستـهم" . موقف 
الـسيد البغـدادي . لكنه قاس في لفظه.
لـم يخطـر في بالي ابـدا انني --- وانا
مــنــهم ومــنــهـم ايــضــا الــوزيــر جـورج
قرداحي  –لم يخطر في بالي ابدا انني
بـحاجـة الى دليل ينـفي عني النـجاسة.
وجــدت عـذرك في الــصـفـحــة الـســابـقـة
حــ اشـرت الى فـهــمك آليـة في سـورة

التوبة.  
اذا لم يخطر االمر في بالي ابدا?

ألنــني لم أشـعـر به في بـلـدي سـوريـة 
بل وفـي معظم البالد العربية التي كان

لي فيها حظ اقامة او زيارة.
تـنـزعج ثم تـراجـع ذاتك فـتـتراجـع حدة
االزعـاج  وقد ال تـزول اال انهـا ترضخ
ـا تعهده في مجـتمعك من عيش واحد

ومن مواطنة تكاد تكون متساوية.
أهل الذمة? 
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فـي عــام 1856 حتـــولـت الـــســـلـــطـــنـــة
الـعثمـانية   من دولة مـؤمن الى دولة
مــواطـنـ .هـو نـقــاش قـد اوضـحـته
صفحة من مذكرات االسطواني اجلد. 
نـقـاش قد أحـيـاه شيخ عـالم دمـشقي
حــــ اعـــد كــــتـــابــــا عن اعـالم دمـــشق
فــاقــتــصـــر عــلى ذكــر اعالم دمــشق من
ـــاذا? هم مــا هم لــكــنه لم  . ــســلــمــ ا
يـقـتـرب مـنـهم . قـال : " اقـتـصـرنـا عـلى
سـلـم ألنـنا ال ذكـر اعالم دمـشق من ا

نعرف شيئا عن غيرهم". 
 تــتــراجع حــدة االزعــاج فـتــشــعــر بـان
عــلــيك تــوجــيه حتــيــة الى شــيخ عــالم
دمـشـقي كـان لي حظ او شـرف تـنـبـيهه
الى امــر مـشـابه فـاصـدر طــبـعـة ثـانـيـة

منقحة مصححة من كتابه. 
تقرا فتدهش وتسر ثم تراجع ذاتك. 
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عبد الكر الشيخلي احمد حسن البكر

حسن العلويصدام حس

كــتــاب قـيـم جـدا  وقــد يــكـون االول من
نوعه.

درجـــنـــا  عـــلـى تـــداول افـــكـــار بـــشــان
ـفـاهيم الـعالقـة بـ االسالم السـني وا
ــواطــنـة ــيــة الــسـائــدة بــشــان ا الــعــا
وحــقــوق االنــســان . لم نــحــفل كــثــيـرا
بـشـان موقـف االسالم الشـيـعي من تلك
ــفـاهــيم رغم كــتـابــات لـعــلي الـوردي ا
وجلـورج جـرداق وغيـرهمـا. هـنا كـتاب

منهجي يفعل  وبجدارة.
يــبـقـى ان الـكــتـاب الــذي يـتــنـاظــر فـيه
اثــنـــان من الــنــجف االشــرف يــتــنــاول
ــان الــيـومي"  ان صح امــورا من " اال
الـتــعـبـيـر. في كـتـاب شـعـبـان عن اجلـد
ــــان مـع افـــاق امــــور من تــــعــــامل اال

سياسية اوسع اولها اجلهاد. 
ـؤلف حفـرياته هل سـيـتابع الـصديق ا
في مـجـتـمع اهل الـنـجف واجملـتـمـعات
واقف ـتـشابـهة مـتـوغال في اعمـاق ا ا
ـــــانــــــويـــــة" من ـــــانــــــيـــــة و " اال اال
ـعـاصرة ?  من االنـشـغـاالت العـراقـية ا

فيد ان يفعل. ا
نـتحدث عن الدين والفـقه فيتجه الذهن
ـسـيــحـيـة وهي الــتي لـهـا دور ال الـى ا
ـعـاصـر . يــنـكـر  في صــيـاغـة الـعــالم ا
ـسيـحية ؤسـسات ا الـفاتـيكـان اقوى ا
ا أثـرا. فـلتـكن لي  مـعه هنـا اسـتعـادة 
حــدثت بـه من جــنـيف ( 16 ك. الــثــاني
ـعـنـيــ الـدولـيـ 2008) لــفـيـفـا مـن ا
ن شــاء ــنـــاهــضــة الــعــنـــصــريــة. و
اسـتزادة ان يعـود الى كتيـبي:"الغفران
ــــــســــــيـــــحــــــيـــــة ــــــتـــــبــــــادل بـــــ ا ا
ـناسبة واالسالم"(دمشق آب  2012  
زيــارة قــداسـة الــبــابـا الى لــبــنـان 49

صفحة من القطع الصغير). 
كـان بـابـا اسمـه " بنـدكـتـوس". وكان له
خطاب اعتبر منتقدا لالسالم. وكان لي
حتــديق في ذلك اخلــطــاب كـمــا يـوجب
عــلي اهـتـمــامي بـاحلـوار بــ ثـقـافـات
الـــعــالم. اكـــتــشـــفت تــمـــيــيــزا يـــجــعل
مــسـيــحـيـي اسـيــا في درجـة ادنى  من
مـسـيحـيي اوروبا . اعـتبـرت ما اتى به
ــتــقــاعـد --- وهــو اول بــابـا الــبــابـا ا
ا انه قـوعـد --- اعـتـبرت يـتـقـاعـد ور
مــــا اتى به  " مــــســـيــــحـــويــــا" ولـــيس
مـسـيحـيـا . لـكن: من يجـرؤ عـلى حتمل
الـــنــتـــائج الــتي تـــنــجـم عن تــخـــطــئــة
ـــعــصـــوم من اخلـــطــأ? صـــدر كــتــاب ا
الــدكـتـور عــبـد احلــسـ مـنــذ اسـابـيع
قــلـيـلـة . هل ســيـثـيـر نــقـاشـا حـادا في
ـــســتـــهــدفـــة " ( كـــمــا في االوســـاط " ا
الـتعبير الذي يتوسع استعماله)  ? هل
ـؤلـف اخلـبــيـر بــفـنـون ســيـســتـطــيع ا
احلــوار ان يــتــصــدى وحــيــدا  او هـو
وزميله  الى ما قد ينجم من عقابيل? 
اال ان احلـاصل الـعـام ايـجـابي ان شاء
الــله. خلـص الــكـتــاب كــلـه بـيـت شــعـر
رهــــ احملــــبــــســـ  خلــــصه دون ان
نــبـخس مـنــاظـري الـنــجف حـقــوقـهـمـا
الـفـكريـة  فلـهمـا التـقـدير عـلى ما قـاما

به. 
قال شاعر الفالسفة :

" ايـها الـغر قد حـظيت بـعقل  فـاسألنه
فكل عقل نبي". 

يقـول احد احلكمـاء ٠٠ اقرأ كل شيء ولكن التصـدق ما يقال ٠٠فـالعالم بات في
ة تـافه جدا ومليء بـالكـذب ٠٠نعم بات االنـسان الـطيب يـعيش في عالم ظل العـو
كـاذب مـزيف لـلحـقـائق  لـتـحقـيق هـدف مـع ٠٠ وعـلى الـرغم من ان الـكـذب هو
عــمـل مــحــرف خــارج عن تــعــالــيم االديــان اال انـه اصــبح في زمن الــعــهــر شيء
جـمـيل٠٠ ويـبدو أنَّ احلـيـاة بـدأت تسـيـر وفق مـسارات مـتـعـرجة  وغـيـر واضـحة
ـوسـوم " دع الــقـلق وابـدأ ـعــالم  ومن تـسـنـى له قـراءة كـتــاب ديل كـاريــجي وا ا
ـبي واسـهل واكثـر مـرونة بـاحلـياة " سـيـجد ان احلـيـاة ستـكـون جمـيـلة ولـونـها 
لـيس عن طــريق الـكالم احلــمـاسي الــذي ورد فـيه  عن طــريق الـتـطــبـيق الــعـمـلي
مـارسة الفكار  ومبـاديء  الكاتب ديل كاريجي الـذي  خرج عما  دعا فيه  من وا
مباديء فـمات منتحرا بـعد اصابته بالكـآبة فلم تنجح افكـاره  في تصحيح مسار
فـردات احلياة فلم حياتـه وكانت مجرد افـكار  كاذبـة بعيـدة عن التطـبيق الفـعلي 
ينـجح حتذيـره من جتنب الـقلق واالنـفتاح عـلى احليـاة بروح ايـجابـية ووسط هذا
ا كان الالعب الدولي الدجل لم  تـسلم من االكاذيب والـدجل حتى الريـاضة فطـا
في كرة الـقدم   االرجـنتـيني ديـغو ارمـاندو مـارادونا يـحذر من تـعاطي اخملدرات
واخـطـارهـا عـلى الـصـحـة الـعـامـة حتـى انه كـتب عـلى قـمـيـصه " ال لـلـمـخدرات "
لـكـنه اصـبح في ليـلـة وضـحاهـا مـدمن مخـدرات ٠٠ والعب كـرة الـقدم الـفـرنسي
ـا حـذر من جـوزيف بالتـيـني الـذي يـعـد من اسـاطـيـر كـرة الـقـدم في الـعـالم فـطـا
تفـشي الفساد  في اجملتمع حـتى انه كتب على قميصه " ال لـلفساد " وعلى مدار
االيـام الـتوالي اصـبح اكـبـر فاسـد ٠٠ فـهل عرفـتم احلـقـيقـة انـنا نـعـيش في عالم
اشـبه بـاحلـلم كله نـفـاق وريـاء فصـوله عـويل وصراخ اصـبـحـنا وسط هـذا الـعالم
نبـكي دون مـشاعـر  وبال دمـوع بعـد ان جـفت دموعـنـا من كـثرة الـعـويل على من
لوءة قيح وجراح فقدنـاهم دون مبرر  حتى اصبحنـا لعبة بيد القدر  اجـسامنا 
وسـيقى ووصل بنـا احلال اننـا بتنا حتى انـنا فقـدنا مشـاعر االحساس احلـي با
نـطرب لـسـماع نـهيـق احلمـير من عـلى مـنصـات اخلطـابـة ويتـرآى لنـا ان نـهيـقهم
سـمفـونـية مـن سمـفـونيـات بـتـهوفن٠٠ حـتى طـعـامنـا بـتنـا النـتـذًوقه  بلـذة بـعد ان
دخلت في تركـيبته الكيمياء واالحياء واصبح في تركيبته كالفسيفساء  واصبحنا
تهالك كـمومياء نائـم في توابيتنـا جسد بال روح  وبال حياة وسط هذا الـعالم ا
٠٠ الم اقل لكم انـنا نـعيش في كـذبة كبـيرة اسـمهـا النفـاق والريـاء وما فـاتنا من
قصص تـسمى بـطولـية  وهي مـا من بطـولة وكـلهـا نسج من خـيال ٠٠ الم نـسمع
ـا  مألت اخبـاره الـدنيـا حتى فـاقت في مدحه ـتـنبي الـذي طا ا قـاله الشـاعر ا
والتـغني بـاشعـاره حجم الـبحـار الم يقل  " الـسيف والـبيـداء تعرفـني " لكـنه كان
في احلقـيقة اج من ان يشهـر سيفه بوجه قاتـله ٠٠ الم اقل لكم اننا نعيش في
عالم اشـبه باحللم كله  كذب و  نفاق ورياء ٠٠حـتى الشاعر محمود درويش كان
ا كذابا  ومن عـشيرة الـكذاب الـتي تنتـمي الى قبـيلة الـنصابـ  والدجالـ فطا
هاجم هـذا الشاعر الكيان الصهـيوني  في  اشعاره  لكن اتضح ان هذا الشاعر
الـهـمام تـخلـى عن مبـادئه عنـدمـا وقع في غرام وعـشق امـرأة صهـيونـيـة   ابتـغاء
لـنـزوة عـابـرة  جعـلـته اسـيـرا لـهـا ٠٠ حـتى الـكـاتـبـة والـروائـيـة اجلـزائريـة احالم
ا هاجـمت هذه الكـاتبة ي   لم تـسلم من الـكذب على ذقـون العبـاد  فطـا مسـتغا

كن ـوذجـاً ال الـرجـال وحـذرت الـنـسـاء منـهم واعـتـبـرتـهم 
الــتـعـامـل مـعـهم لــكـنـهــا في احلـقــيـقـة خــالـفت مـبــادئـهـا

وتزوجت 
اربـعة رجال ٠٠ الم اقل لكم انه عالم مبني على الكذب
والدجـل ? فهل عرفتم احلـقيقة ? وفي اخلـتام اقول لكم
وانـا بــكـامل وعـي " اقـرأ كل شيء ولــكن التــصـدق كل

مايقال فاغلبهم كذابون.

«d UM «Ë ÊËd UM «
ـتـآمرون أيـهـا  الراكـضـون في دروب الـضالل القـابـعون في جـحـور الظـلـمات ا

تآمرات أهل الف والبهتان والباطل. بالغدر واخلسة وا
ُـصـليـات األفّـاقـون الـدجالـون واألَفَّـاقَـات مُـدعو ُـصَلـون كِـذبـا وزورا وا  أيـهـا ا

تمظهرون بالدين وهم في حقيقتهم أسوأ من شياط اجلن. احلكمة ا
أيهـا الالطعون ألحـذية الـسلـطة والالطـعات الزاحـفون لـلكـراسي بشـتى الطرق

تخاذالت. تخاذلون الهاربون في أيام البذل و الشدائد وا والزاحفات ا
صالح أيهـا  الساكتون  دهرا والـناطقون كفـرا والساكتات الـراكضون خلف ا

كاسب ولو على حساب كرامتهم والراكضات. وا
تـسـلـلـون كاجلـراثـيم خـلـسة حتت جـلـودنـا وفي جـراحنـا و بـ اوراقـنا أيـهـا ا

اصات. اشية وا اصون لدمائنا كأنهم قراد ا تسلالت ا وا
نافقون قامرات أيـها ا قامـرون حتى بأحالمنا ومـستقبلـنا وا ـتاجرون ا ايها ا
تـلـونـون بـألف لون ووجه ـنـافـقـات ا عـروف وا ـنكـر والـنـاهـون عن ا اآلمـرون بـا

رائيات. راؤون حتى مع الله وا تلونات ا وا
تـطـفالت الـنـاعـقون ـتـطـفـلـون في تفـاصـيل حـيـاتـنا كـالـدود كـالـذبـاب وا أيـها ا

كالغربان في سماواتنا والناعقات.
هم أيهـا الكوابيـس اجلاثمة  فـوق صدورنا واجلـاثمات اخلـائنون لـعهودهم وذ

فتريات. فترون على الله زورا وبهتانا وا واخلائنات ا
أيـهــا اإلِمَّـعُــون الـذين ال يــسـتـطــيـعــون احلـيـاة دون تــبـعــيـة أيـهــا الـذيـول  األذالء

لرؤسائهم أو نسائهم اجلبناء الذين قاموا على اكتافنا والذليالت.
أيها اخلـبثاء واخلـبيثـات الطامـعون والطامـعات احلاقـدون واحلاقدات الـسفهاء
ُـطبالت احلـفاة ُطـبلـون مع كل هوى وا والسـفيـهات  الـكاذبـون والكـاذبـات ا
كر والعدوان العـراة واحلافيات الباغون الطاغون والبـاغيات أهل الغيبة وا

والذل وسـوء الظن.أيها الناكـرون لكل معروف والناكرات
ـسـتــرجالت الـقـبـيــحـات أيـهـا اخملـنـثـون الــقـبـيـحــون ا
اشون وراء كل باطل والالهثات الساعون الالهثون ا
فـي اخلــراب وخـــلف الـــســراب والـــســـاعــيـــات أيـــهــا
ـتــسـلـطـات  : مـتى ـتـسـلــطـون بـاحلـيـلــة والـرذيـلـة وا ا
ستـبصرون? وتعقلون ثم تنتـهون? وأنتم ايها النائمون
تـأثـرون بابن بُولِ الـقـابـعون في وحل الـذلـول ا بَيْنَ الـطـُّ

سلول: قولوا لي بربكم متى تستيقظون??.
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الناصرية

قـد يُـكتب الـتـاريخ حتت تـأثيـر الـكـثيـرمن الـعـوامل التي جتـعـله يـجانـب احلقـيـقة ـ
وهوماحصل فعالـ

ـؤثــرة إلعـادة الـنــظـر بـقـراءة مــتـأنـيـة ـ وقـد تــتـاح الـفــرصـة بـعـد زوال الــعـوامل ا
لألحداث والوقائع تؤدي الى اكتشاف حقائق جديدة.

ـ مـحـاكمـة الـتاريخ تـكـتسب اهـمـية في حـيـاة األ والشـعـوب ...ألن فهـم الواقـعة
ـثل مـوقف يـنـتج عنـه سلـوك مـؤثـرفي الواقع الـتاريـخـيـة واألقتـنـاع بـتـفاصـيـلـها 

األجتماعي.
غرض دون زورين ونقل ا ماحل ويحل في واقعنا من أحد اسبابهِ تلقي تزوير ا

ا انعكس على فهم الكثير من تمحيص وحتقيق 
األحـداث والــوقـائـع األمـر الــذي أدى إلى حـدوث االخــتالف في الــرؤيـة والــنـظـرة

ا له أثره في احداث الفجوة في  والفهم 
وجهات النظر بل وخلق حالة من التنافر والتباعد احياناً ب

نصفـة التي تأخذ في اإلعتـبار التحليل تـأنية ا األفراد واجلـماعات . إن القراءة ا
راجعة باتت ضرورة ملحة قارنة وا والتفسير وا

تفرضـها حالـة الوعي والتـطلع الى البـحث عن احلقيـقة التي التـشوبهـا شائبة في
تفسير أي واقعة او حدث .

تـزلف عـلى امتداد الـعصور فـعاثوا في الـعقول نـتفـع وا لقد أُبـتليـنا بثـلةٍ من ا
فـسـاداً بـســبب مـاوضـعـوه مـن كـتـابـات كــان لـهـا األثـر الــسيء عـلى تـعـدد اآلراء

واختالف الفهم من خالل التحريف والتدليس وقلب احلقائق
سعياً ألهداف وغايات ومصالح وتقرباً للسلطان فكان

ماكان مانال تراثنا من التزوير .
لكن عـلى الرغم من ذلك هـناك أيدي أمـينة عـلى امتداد االزمـنة والعـهود آلت على
نفـسهـا ان تضع امـام االمة احلـقائق الـناصـعة بكـل أمانة وجتـرد ....ويبـقى على

تطلع إلى قراءة صحيحة اإلنسان ا
متـجردة إدراك مايثـير الريـبة والشك فـيضعه حتت الـنظر والـتحلـيل والتأمل ومن

ثم الوصول الى قناعة مبنية على
استنتاج صحيح .

ان االكتفاء بالقراءة اجملردة وعدم التمحيص قد يقود إلى
اختالل فـي الفـهم وإيـجـاد مفـاهـيم الصـحة لـهـا حتجب

طلوبة . الرؤية عن احلقائق ا
نـحـتـاج إلى قـراءة واعـيـة تـزيد من فـهـمـنـا وتـبـعث فـيـنا
راجعة روح اإلستـنتاج والتحليل والقـدرة على النقد وا
.ـ خالصـة القـول : أن من يقـرأ التاريـخ عليـه ان  يكون

حاكماً على التاريخ وليس محكوما له.

غالف الكتاب



…dO _« W u'« v ≈ q Q  q Q «Ë dL  s d « …bI

6

“U L*« WK  w  ‰ULA « “U Ë s UC « “u

واشـار فرحـان الى ان احلظ عـاندهم
ـــبــــاراتـــ بــــشــــكل كــــبـــيــــر خـالل ا
الـســابـقـتـ امــام عـمـان والــبـحـرين
مــوضـحــا ان االسـود كــانـوا االقـرب
لـلـفوز لـكن لم يـحـسنـوا الـتـعامل مع
الـــفـــرص الـــتي ســـنـــحت لـــهم خالل

مجريات اللقاء.
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ــــنــــتــــخـب الــــوطــــني اكـــــد مــــدرب ا
ؤتـمر الصحفي بيتروفـيتش خالل ا
عـقل لقـائنا امـام البـحرين بـأننـا كنا
خــائـفــ خالل ربع الـســاعـة االولى
حيث لعبنا امام منتخب قوي يقوده
مـنـذ عامـيـ مـدربا قـديـرا واضاف:
بـرغم ان لـديـهم مـشـكـلـة في الـلـيـاقـة
الـبـدنيـة وهـذا األمر كـلـمتـمـوني عنه
في اللقاء السـابق وهذا ما حدث لنا

بالتركيز على مباراة قطر التي عدها
همـة واحلاسمة بعـيدة عن نتيجة با
لــقـاء الــبــحــرين وعـمــان  مــؤكـدا ان
االعــبـــ لم يـــخـــضــعـــوا الى حـــالــة
باريات استشفاء كاملة كون جدول ا
ـــا تـــســـبب بـــاصـــابــة مـــضـــغـــوط 
البعض منهم  وعن اصابته قال انه
يــشـعـر بــشـد عــضـلي بــسـيط ســيـتم
تـشـخـيـصه من اجلـهـاز الطـبي خالل

قبلة . الـ 24 ساعة ا
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ــنـتــخب الـعــراقي احـمـد قـدم العب ا
فـرحان اعتـذاره للـجمـاهيـر العـراقية
ــنـتـخب بـعـدم حتــقـيق الــفـوز عـلى ا
الــبـــحـــريــني واعـــدا ايـــاهم بـــكــسب
قبلة النقاط الثالثة في مباراة قطر ا

قبل. لضمان التاهل الى الدور ا

بــ جلــان شــكــلــيــة   يــفــتـرض  ان
تـــكـــون  اعـــلـى من االحتـــاد نـــفـــسه
النــــهــــا من تــــتـــو لـى  ادارة االمـــور
ويفـضل استـقطـاب اصحاب رؤوس

االموال والنفوذ.
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نـتخب مهمة غاية غدا سيخوض  ا
في الــصـعــوبـة امــام مـنــتـخب قــطـر
الــذي نــعـم تــاهل لــكــنـه يــبــحث عن
الـــثـــار خلـــســـارته  امـــام الـــوطـــني
بـــبــطـــولـــة اخلـــلــيـج  الــعـــربي  24
بقـطربهـدف لهدفـ  هاهي حصـيلة
نـتخب يا سادتـي  البعيد كل بناء ا
الــبــعــد عن رغــبــة الــكل وفـي اسـوء
فترة  يعيشها   والكرة العراقية

ـنـتـخب الوطـني لـكـرة الـقدم وكـرر ا
ســيــنـــاريــو الـــتــعــادل فـي مــبــاراته
الــثــانـــيــة ضــمن اجملــمــوعــة األولى
لـبـطــولـة كـأس الـعــرب امـام نـظـيـره
الـبـحـريـني سـلـبـيـا في الـلـقـاء الذي
جمعهـما على ارضية سـتاد الثمامة
ــونـــديــالـي  حــيـث لم يــســـتــثـــمــر ا
مــنــتـخــبـنــا الــوطـني الــفــرص الـتي
اتــيـــحت له لـــيــعـــقــد مـــشــواره في
البـطولة ويـؤجله تأهـله الى اجلولة

قبل. االخيرة امام قطر الثالثاء ا
وبـفـوز قطـر عـلى عـمـان حسم األول
تــاهـلـه الى الـدور الــثــاني لــيــصـبح
نـتخب الـعمُاني رصيده  6نقـاط وا
نـتخب نـقطـة واحدة مـنـاصفـة مع ا
الـبــحــريــني فــيــمــا يــقف بــوصــافـة
اجملموعة مـنتخبنـا الوطني برصيد
نــقـــطــتــ لــيــصــبح تــأهل األســود
حـاضــرا في حــالـة فــوزه عـلى قــطـر
بــغض الــنـظــر عن نــتــيـجــة مــبـاراة
عـمـان والــبـحـرين وفـيــمـا اذ تـعـادل
مـنتـخـبنـا الوطـني فـسيـتأهل ايـضا
على حسـاب تعادل البـحرين وعمان
واألحـــتـــمــال الـــثـــالث واألخـــيــر في
حـــالى خـــســـارتــــنـــا "الســـمح الـــله"
ـــنـــتـــخـــبـــ الــعـــمـــاني وتـــعـــادل ا
والـبــحـرين سـيــكـون حــاضـرا فـارق

األهداف حلسم التأهل.
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ـنتخب الـوطني امجد اوضح قائد ا
عـطوان ان مـباراة الـبـحرين شـهدت
ـبـاراة اداء جـيـد لالعــبـيـنــا عـكس ا
السـابقة امـام عمـان  مبيـنا ان عدم
استـغالل الفـرصة الـتي اتيـحت لهم
جــعـلــهم بـخــروج بـنــقـطــة الـتــعـادل

عدها باجليدة .
وطـــالب عـــطـــوان زمالئه الـالعـــبــ
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ذكـورت بـاراتـ  ا مـا حصل فـي ا
ـلك فـريق ولـسـنـا في يــؤكـد انـنـا ال
افــضل حـــال مع اســتـــمــرار  تــراجع
االداء و الـنــتــائج  امــام  اي عــنـوان
وتــصـنــيف قـبل ان   يــخـرج عــلـيــنـا
الـبـعض ويـقـول انه فـريق فـي بـداية
ــنـتــخب يــنـزف االعــداد والـبــنــاء وا
الـنـقـاط ويـنـحـني  بـارادته  ويـسـقط
عـــــلى عـــــمـــــاه  امـــــام اي نـــــو ع من
ـنـافـسـ كـمـا  يـجـري احلـديث من ا
داخل  جـــمــهــوريــة الــقــدم عن بــنــاء
مـنــتـخب مــدعـوم بــالـوجــوه الـشـابه
ويــجـري ويــسـتـمــر تـغــيـر الـالعـبـ
ـنافسات  احصوا نتخب داخل ا وا
كـم  العـب  خـــــــرج ودخل  واالمـــــــور

تسيرمن سيء الى اسوء?
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ـــتـــكــررة اســـتـــمـــرار الـــتـــغـــيـــرات ا
ــذكـــورة في صــفــوف بــالــطــريـــقــة ا
ـنـتـخب غـيـر مـقـبولـة وان حـصـلت ا
تـــكــــون مع عــــدد مـــحــــدود جـــدا من
الالعـبـي   ويـتـعلق ذلك  بـاإلصـابة
ـشــاكل الــفـنــيـة واالداريــة ولـيس وا
ابــعــاد مــجــمـــوعــة وراء مــجــمــوعــة
واالخــفــاقـــات مــســتــمــرة والبــد  من
ضـحــيـة والن  الـنــتـائج  اإليـجــابـيـة
درب نـتخب وا تغـطي على عـيوب ا
واالحتاد  رغم ان مواعيد  البطوالت
 مــثـبــتــة   حــ االعالن  عن نــهــايـة
اي بطـولة مباشـرة  ويجر ي تـسليم

لىء. نظمة  امام ا العلم للجهة ا
V M*« œ«b «

كن ان نتخب  ال ان عملية  اعداد ا
  جتــري   بـــاجــتــهـــادات بل ان تــتم
حتت عمـليـة   واضحة تـتطـلب فترة
اعداد كـافيـة  والعـمل بجـهود كـبيرة
وبــارادة وتــخــطـيـط عــمـلـي وعـلــمي
وصوال  لتوليفة   منـسجمة متكاملة
ـنتخب يـعتمـد علـيهـا  في  تمـثيل  ا
والدفاع عن الوانه   كمـا ينبغي لكن
لالسف يتفاعل ويستمر احلديث عن
هــــــــــذا االمـــــــــر  مـن قــــــــــبل االدارات
ـــتـــعــــاقـــبـــة والــــتي  تـــولت ادار ة ا
االحتـاد  لــكن  الــكل  لـم يـتــمــكن من
اعادة االمور اخملتلة لـنصابها لليوم
  بــــســــبـب تــــكــــويـــــنــــة االحتــــادات
والـفــوارق الــكــبــيــرة بــ عــقــلــيـات
الــتــشــكــيل   لــيــنــقــلب الــواقع امــام
مـسـتـقــبل الـلـعـبــة الـتي حتـتـاج الى
الــــكــــفـــاءات  واخلــــبــــرة الـــكــــرويـــة
ـشهـود لهـا  ولـيس تقـسيم االدوار ا
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يبقى السؤال
الــتـــقــلـــيــدي
ـتداول في ا
الشـارع هو
 متى يـفوز
الـــــوطـــــني
بــــــعــــــدمـــــا
واصــــــــــــــــل
عـــــــــــــــــرض
مـــســــلــــسل
نـــــتــــائـــــجه
اخملـــــيـــــبـــــة
بـتعـادله مع
الــــبــــحــــرين
ســــــلــــــبــــــا  في
تــصــفـــيــات كــاس
الــــعـــرب اجلــــاريـــة
حــــالــــيــــا فـي  قــــطـــر
ــــنـــتـــخب و لــــيـــبـــقى ا
الـالعـــبــــ  خــــيـــبــــة امل
للجمـيع وللجمـاهير والكرة
الـعــراقــيـة   ونــطـرح الــسـؤال
نـتخب قـلوب  مـاذا ولوفـاز ا بـا
وحـقق  االهم طـبـعا سـيـدخل مـباراة
ـا قــطـر غـد االثـنـ بـوضع اخـر ور
اسة كانت باطمئنـان   الن احلاجة ا
ـنـتـخب  والـكل تــفـرض ان يـتـفـوق ا
كان يـنتـظر ذلك  مع الشـعور بـالقلق
بانه قـد يخفق  امـام حتقيق  نـتيجة
الــفــوز  االزمــة بــعـــد فــقــدان الــثــقــة
بـــالالعــبــ وقــد يـــكــون ذلك كــافــيــا

للتاهل  للدور القادم.
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وكـان عــلى الـفـر يق ان يـبـدا  بـشـكل
جـيــد  والن  الالعــبـ  يــعـلــمـون ان
ثالث  مـبــاريـات فــقط في تـصــفـيـات
اجملــمــوعــة  واحـدة اهـم من األخـرى
هي من تـقرر مـصـير  االنـتقـال  لدور
الثـمـانيـة مـا يـتطـلب الـتـعامل مـعـها

جيدا قبل ان ياتي
 التعادل مع عمان في النفس االخير
بـــــواســـــطــــة ال VAR واحلـــــال مع
الـبــحـرين وكـيف  مـرت االمـور  اخـر
دقائق  الوقت ودور فـهد في احلفاظ
ـبارات  على نـظافـة  شبـاكه وكال ا

كانتا  محبطة  في كل شيء  .
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ـمـتـاز  تـمـكـنت 5 أنـديـة من الـفـوز ضـمن مـبـاريـات اجملـمـوعـة A لــدوري الـكـرة الـطـائـرة ا
بصعـوبة.وحـقق فريق نـادي الشـرطة فوزاً صـعبـا على نـادي الصنـاعة بـثالثة أشـواط مقابل
شـوط واحـد.وفي اللـقـاء الـثـاني فاز فـريق نـادي مـصـافي الشـمـال عـلى نـادي حديـثـة بـثالثة
أشواط مـقـابل شـوط واحد .وضـمن مـبـاريات اجملـمـوعة A ايـضـا; فاز نـادي الـبـحـري على
نادي مـدينة الشـهداء بثالثة اشـواط مقابل الشيء بـينما فـاز فريق نادي اربـيل على حساب

نادي قره قوش  بثالثة اشواط مقابل الشيء.
وجــرت  مـبـاراة واحـدة ضـمن مــبـاريـات اجملـمـوعـة B حـيث فـاز فـيــهـا فـريق نـادي اجلـيش

. بصعوبة على نادي البيشمركة بثالثة أشواط مقابل شوط

…dzUD « …d  U UM  w  ‰ULA « w UB Ë W dA « “u  

 …œUOI «Ë ` dB « s

¡«e  g U  vK

 5O{U d «

r UF « W uD  w  W —UALK  „uJ U  qB  ÍU  Í«uLK  ‚«dF « V M

ÊU e « ≠œ«bG

تــمـــكن فــريق نــادي الـــتــضــامن  من
حتـــقــيق الـــفــوز عــلى ضـــيــفه نــادي
السماوة بفارق  9 نقاط وذلك ضمن

ـمـتاز مـنـافـسـات الـدوري الـعـراقـي ا
لكرة السلة.

وشــهـدت الــفــتـرة االولى مـن الـلــقـاء
الـــذي جـــمـع الـــفـــريـــقـــ في قـــاعـــة

الـنــجف  االثـارة والــنـديــة لـيــحـسم
الــضــيــوف (الــســـمــاوة) الــنــتــيــجــة
لصاحلهم بفارق نصف سلة بنتيجة
(24-25)  ابـتـسـمت الـفـتـرة الـثـانـية
ــضــيف نــادي الــتــضـامن لــلــنـادي ا

لتنتهي بنتيجة (46-41). 
وســـيــــطـــر نـــادي الـــتـــضــــامن عـــلى
مــجـريـات الــفـتـرة الــثـالـثــة والـفـتـرة
ــبـاراة بـنـتـيـجـة الـرابـعــة لـتـنـتـهي ا

 .(94-83)
وحــــصـل العب نـــــادي الــــتـــــضــــامن
احملـتـرف  JOHN CROSBYعـلى
ـباراة بـعد أن لقب أفـضل العب في ا
جـمع  30نـقــطـة و 12ريـبــاونـد و 8
ــجــمـوع 39:00 دقــيــقـة اســيــست 

باراة. لعب خالل ا
ـــنـــافـــســـات ذاتـــهـــا; وفي وضـــمن ا
ديـربي محـافـظة كـركـوك جرت الـيوم
اجلمعة في قاعة كركوك تمكن فريق
نـادي غـاز الـشمـال من الـظـفر بـنـقاط
باراة بعد الـتغلب على فريق نادي ا

يـلــعـبــون بـأوزان العــبـيــنـا من اجل
التوجـيه بطريـقة اللـعب التي تؤمن
لالعبينا التفوق.ونوه ساهر الى ان
خـــيــاراتـه لالعــبـــ كــانـت مــحــددة
بـالـريـاضيـ الـذين تـلقـوا جـرعـت

من الـلقـاحات ضـد فـايروس كـورونا
ـتـلك بـطـاقـة صحـيـة دولـيـة لذا و 
ـواي انـصح جـمـيع الــريـاضـيـ بـا
تاي وااللـعاب االخرى لـتلقي الـلقاح

واحلصول على البطاقة الصحية.
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متاز d…∫ منافسات دوري كرة السلة ا

(لــيت رقــبـتـي كـرقــبــة الــبـعي) .. كــلــمــة مـشــهــورة في الــتـاريخ
االسالمي والـتراث العربي  قالها االمام علي بن ابي طالب وهو
ماسك زمـام السـلطـة وعلـى اعلى قـمة فـيهـا .. حيـنمـا سؤل عن
مـغزى ذلك  .. فقـال : ( كي ازن كالمي قبل اخراجه لـلعلن ) ..
فالـكلـمة مـسؤولـية .. ال يـنبـغي ان تـفوه عـلى عواهـنهـا وكانـها :

(عفطة من تيس) .. !
شجعـ وتعبـر عن فحوى عواطـفك اجلياشة حيـنما تكـون من ا
... وقد يـسامحك الناس على بعض شطـحاتك ... وحينما تكون
ـضغوطة العبـا او مدربا وتعـبر عن مظـلوميتك او وجـهة نظرك ا
باحملـيط ... قد يغـفر لك بعض الـهفوات سـيما الـبيضـاء منها ..
لــكن ان تــكن مــســؤوال وعــلى ســدت احلـكـم وتـتــقــاضى رواتب
نصب وتسـافر باسم الدولـة وتتمتع بامـتيازات .. منـحك اياها ا
ـر مرور .. فـان كالمك يجب ان ال يـكـون على الـعواهن وان ال 
الــكـرام وان يــتــصف ويــعـبــر عن مــوقــعك وخـلــفــيــتك الـوطــنــيـة
والقـطاعيـة قبل صـفتك الـذاتيـة  .. سيمـا في بلـد منـفتح ويـتمتع
بـنـوع من احلـريـة  الــتـعـبـيـريــة وتـتـعـاطى فـيه اجلــمـاهـيـر بـوعي
ومـتابعة وحس ... حتسب لك فيه الف حساب وتراقب كل شيء
.. فـــكن حـــذرا وتــمـــعن في كـالمك وانـــظــر الـــبـــعــد واالعـــمــاق
واالجتـاهــات واالثـار واالنـعـكـاسـات قـبـل ان تـمـد لـسـانك وتـمط
شفـاهك  .. فـانت تـصف نفـسك اسـتـاذ ومسـؤول .. وهـو كذلك

بنظر القانون والعرف وما شاع منك وعنك في البيئة !!
ـاضي في نادي الكرخ الـذي حباها الله اجتـمعنا يـوم اجلمعة ا
ـوقع جـمـيـل في قـلب الـعـاصـمـة بـغـداد ويـتـمـتع بـحـسن ادارة
جـعـلت مــنه نـاديـا ومــقـرا ومـلــتـقى الـكــثـيـر من الــريـاضـيـ ...
ن ضاقت بهم السـبل .. انه واحة بغدادية ثـقف وغيـرهم   وا
ـومـتـهـا .. الـلـقـاء ن ادامـهـا وحـافظ عـلـى د جـمـيـلـة .. شــكـرا 
خــصـص لالحــتــفــاء احلــزين بــالــذكــرى االولى لــرحــيل الــنــجم
الـكـروي عـبـد الـكـر سلـمـان رحـمه الـله .. مـدرب نـادي الـكرخ
الذي فـجعت به االوساط الريـاضية جراء تبـعات مرض كوروونا
اللـع .. في عام احلزن الذي ضرب الكثير من جنومنا رحمهم
الـله عـلى مـستـوى الـسـاحة الـعـراقيـة عـامـة ونادي الـكـرخ الذي

ة خاصة .. كانت له حصة مؤ
ـتـابـع  يـنـعون التم جـمع من جنـوم الـكرة ورمـوز الـريـاضة وا
ـوذج لـلـمــهـنـيـة ويـسـتــذكـرون سـيـرة راحل كــبـيـر حتــول الى ا
ومـنـهـجـية تـدريـبـيـة فضـال عن قيـمـته االخالقـيـة وحـسه الـوطني
سـؤول .. كر سـلمـان حقق جنـاح وصنع جنـوم واعاد نادي ا
الـكـرخ لـلمـنـافـسة بـشـكل يـخـشاه ويـحـسب حـسـابه االخرين ..
(بال عـنتـريـات بال تـصريـحـات نـارية بال
تـهــديـد بال اســتـغالل بـال ابـتـزازا
بال تـــــهــــريج ..) .. كــــر كــــان
عـــامال صــامـــتــا آمن بـــقــدراته
ووظـفهـا بـشكل صـحيح  وادى
واجـبه بـع الـله ..  فـاكرم ربه

منزلته ومكانته ومثواه .. !!
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u∫ اسود الرافدين عاجزة عن تخطي سيناريو التعادل في نتائجه —UMO

لالعــــبـــ في مـــقــــر اقـــامـــة الـــوفـــد
للـتـخلص من الـتعب واالرهـاق الذي
اصاب الالعب بعد الرحلة الطويلة
من بــــغــــداد الـى بــــانــــكــــوك مـــروراً
بـــالــــدوحـــة.و اوضح الـــبـــيـــاتي: ان
ـنـتـخب الـعـراقي اكـتـمـلت صـفـوف ا
بـــانـــضـــمـــام الالعـــبـــ مــصـــطـــفى
الـتكـريـتي و سـجـاد بـشـيـر كـونـهـما
مــــتــــواجـــــدان في تــــايـالنــــد حــــيث
ـعـسـكــر تـدريـبي طـويل يـخـضــعـان 
االمــد ضـمن خـطـة وضـعـهـا االحتـاد
ـستوى الالعبـ و توفير لالرتقاء 
ـسـتمـر مع ابـطال فـرص االحـتكـاك ا
العالم وخوض النزاالت االحترافية.

اللقاحات حتدد اخليارات
ـــنـــتـــخب من جـــانـــبه اكـــد مـــدرب ا
الوطني لـلمواي تـاي علي ساهر: ان
جـمـيع الالعـبـ تتـمـلكـهم الـرغـبة و
ـظـهر االبـطال و الـطمـوح لـلظـهور 
ــلـونـة ـيــدالـيـات ا احلـصــول عـلى ا
ـرهـقـة  حـيث بـالـرغم من الـرحــلـة ا
سنـعمل علـى جتهيـز الالعب بـدنياً
و فــنـيـاً  و احملـافــظـة عـلى اوزانـهم

التي سيتنافسون عليها.
فيما ننتظـر نتيجة الفحوصات ومن

بعدهـا القرعة الـتي ستجري واعالن
ـنافـسـ حيـنهـا سـنجـهز كل العب ا
ــنـافس حــسب مـســتـوى وتــكـنــيك ا
وطوال فـترة عـملـنا الـتدريـبي نتابع
مـســتـويــات جـمــيع الالعـبــ الـذين

واي تاي h∫ جانب من الفحص الطبي لالعبي ا
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ايضا وب مدرب منـتخبنا الوطني
: انـه سـعـيـد بــاألداء ومـسـرور بـاداء
الالعب احـمــد فـرحــان وكـانه يــلـعب
ــــنــــتــــخب ــــبــــاراة رقم 100 مع ا ا
مـــشــــيــــرا الى انــــنـــا كــــنــــا نـــطــــمح

بالتسجيل ولم يحصل ذلك.
ــنـــتــخب يـــحــتــاج الى وخـــتم : ان ا
العب او العـبـ في تـعـزيـز صـفوفه
وفي اجـــابــتـه ردا عــلى ســـؤال احــد
الـصـحـفـيــ اجـاب قـائال: انـا لـست
ـتـدحـا في هـنـا النـتـقـاد العـبـيـني 
الـــــوقـت ذاته الـالعب عـالء عـــــبــــاس
الـذي لم يوفق فـي التـسجـيل وهـناك
مـبـاراة حـاسـمــة تـنـتـــــــــظـرنـا امـام
قـطـر عــلـيـنـا ان نـركــز عـلى الـهـجـوم
والــلـقــاء ســـــــــيـكــون حـاســمــا بـكل

تأكيد.

زيليكو
بتروفيتش
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وصل منتخبنـا الوطني للمواي تاي
الى الـعـاصـمـة الـتـايالنـديـة بـانـكوك
لـلمـشاركـة في بـطولـة العـالم و التي
ستـقام لـلفـترة من   3الى  12كانون

االول اجلاري .
في رحلة استمرت زهاء ست ساعات
قر من الدوحـة الى بانكـوك ومن ثم 
اقـــامـــة الـــوفــــد اخملـــصص من قـــبل

.(IFMA ) االحتاد الدولي للعبة
حـيـث بـدأت الـبــطـولــة رسـمـيــاً عـبـر
اجراء الـفحـوصات الصـحيـة جلميع
ـنــتـخــبـات الـوافــدة ومن ضـمــنـهـا ا
منتخبنا الذي اجرى جميع اعضاءه
فــــــحص ( PCR). لــــــلــــــكــــــشـف عن
ــصــابـــ ( بــكــوفــيــد19) ايــروس ا
كـــورونــا  وخـــضع حلـــجـــر صــحي
داخل الــفـنــدق حلــ ظـهــور نــتـائج

الفحوصات.
تقدم وفئة ويشارك العراق بفـئة ا
حتت 23 عــامـا الـى جـانب 95 بــلـداً

اعلن مشاركته رسمياً.
و يــشــارك مــنــتــخــبــنـا الــوطــني في
بطولة العالم لـلمتقدم و فئة حتت

 23عــامـــا بــتـــســعـــة العـــبــ وهم:
ـــصــطـــفى وســـام كــامـل ويــوسف ا
مـحمـد عودة و حـسـ سالم سـعود
ويحيى عـامر يحـيى و سجاد جواد
كـاظم و بهـمن مـحمـد قادر و عـباس
عبد الكاظم عبد الرزاق فيما التحق
بالوفد الالعب مصطفى شاكر رعد
الـتـكـريـتي وسـجـاد بـشـيـر كـونـهـما
دخال في معسكر تدريبي مكثف منذ
سـتـة اشـهـر مـتواصـلـة وخـوضـهـما

نزاالت احترافية تايالند.
ــنـــتـــخب ويــشـــرف عـــلى تـــدريـب ا
درب علي ساهر و محمد حسن. ا

اكتمال الصفوف
ـــنـــتــخب من جـــانــبه ذكـــر مـــديــر ا
الـوطــني احــمـد سالم الــبــيـاتي: ان
الـوفـد يـنـتـظــر نـتـائج الـفـحـوصـات
لــلـبــدء بــالـتــحــضـيــرات لــلـبــطــولـة
واالسـتـعداد لـعـمـليـة الـوزن وقبـلـها
تسـجيل الالعبـ رسميـاً وادخالهم
نافسات في سيستم الـبطولة قـبل ا

.
ـــنــتـــخب مـــشـــيـــراً الى ان مـــدرب ا
الـوطـني الـكـابـ عـلي سـاهـر فـضل
اقامـة وحـدة تـدريـبـية اسـتـشـفـائـية
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احـرز مـنـتـخب الـعـراق لـلـفـروسـيـة
بــفــعــالــيــة الــتــقــاط االوتــاد ثالثــة
اوســـمــة مــلـــونــة بـــواقع وســامــ
ذهــــبـــيــــ ووســــام نــــحــــاسي في
منـافسـات اليـوم االول من فعـاليات
الــبـطــولــة الـدولــيـة الــتي تــقـام في
واليـــة الـــدقـم بـــســـلـــطـــنـــة عـــمـــان
وبـإشـراف مـبـاشـر من قـبل االحتاد

الدولي اللتقاط االوتاد.
وقـال رئـيس احتـاد الـلـعـبـة  حـيـدر
حـسـ اجلـمـيـلي ان الـفـارس  عـبد
احلميد رشيد حـميد حصد الوسام
الـــذهــبي فـي مــنــافـــســات الــفــردي
لـفعـالـية الـرمح كمـا احـرز منـتخب
ؤلف الـعـراق بـفـعـالـيـة الزوجـي وا
من الـفـارسـ عـبـد احلـمـيـد رشـيـد

حميد واسامـة لواء بهلول الوسام
الذهبي بفعاليـة الرمح ايضا بينما
فـاز منتـخب اللـعبـة بفـعالـية الرمح
االسـتـعـراضي بالـوسـام الـنـحاسي
في مــــنـــافــــســـات الــــفـــرقـي ضـــمن
فعالـيات البـطولة .واشـار اجلميلي
الذي يـشغل منـصب النـائب الثاني
بـيـة الوطـنـية لـرئـيس الـلجـنـة االو
الــعــراقــيــة الى ان  ثالثــة وثالثــ
فـــارســا وفـــارســـة يـــشـــاركـــون في
ثلون ست عشرة دولة البطولة و 
هـي ســـلـــطــــنـــة عـــمــــان والـــعـــراق
وفـلـسـطـ والــسـودان وبـاكـسـتـان
والـســعـوديــة والـكــويت واالمـارات
واالردن وامـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيــا
وروسيا وكـندا والنرويج ومـاليزيا

انيا. وا

نفط الشمال.
وتـــمــــكن نـــادي نــــفط الـــشــــمـــال من
الــتــفـوق بــالــفــتــرة األولى عــلى غـاز
الـشـمـال بنـتـيـجة (15-22) لـكن عاد
فـــريق نـــادي غــاز الـــشــمـــال ألجــواء
ـبــاراة لــيـحــسم الــفــتــرة الـثــانــيـة ا
لصـاحله بنـتيـجة (38-44) ليواصل
بـعـدهـا تـفـوقــهم وفـرض سـيـطـرتـهم
وإنـهــاء الـفـتـرة الــثـالـثــة لـصـاحلـهم

بنتيجة (71-55).
واســتـــمــر نـــادي غــاز الـــشـــمــال في
ــبـاراة الــســيـطــرة عــلى مــجـريــات ا
وإنــهــاء الــفــتـرة الــرابــعــة لــصـاحله

بنتيجة (91-77).
وحـــصل العب نـــادي غـــاز الــشـــمــال
MARCUS BARHAM احملترف
ــبــاراة عــلى لــقب أفـــضل العب في ا
ـبـاراة كـامـلـة 40:00 بــعـد أن لـعب ا
دقــيــقــة ســجل فــيــهـا 36 نــقــطـة و6
ريبـاوند و 4اسـيـست وبفـاعـلـية 33

باراة. خالل ا
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بـلي جنم برشلونة { لندن- وكـاالت: دخل نادٍ إنكلـيزي ثالث في سبـاق التعاقـد مع الفرنسي عـثمان د
وسم ولم يتوصل التفاق بلي  24 عامًـا في كامب نو مع نهاية هـذا ا قبل. وينـتهي عقد د في الـصيف ا
ـانـشسـتر حول تـوقـيع عقـدٍ جديـد. وبـحسب صـحـيفـة مـوندو ديـبورتـيـفو اإلسـبـانيـة فـقد انـضم توتـنـهام 
ـهتم بضم الالعب بـعد انتهاء عـقده مع برشلونـة. وأضافت أن مانشسـتر يونايتد يونايـتد ونيوكاسل ا
بلـي منذ مـوسمـ تقـريبًـا قبل أن يـنضم له نـيوكـاسل بعـد انتـقال مـلكـيته لـصنـدوق االستـثمار مـهتم بـد
ـوسم ستـجعل الـصفقـة معـقدة. أمـا توتـنهـام فقد ـيرلـيج هذا ا الـسعـودي لكن مـعاناة الـنادي في الـبر
ـبلي وقدم لـه مغريـات عديدة أهـمهـما أنه سيـكون جزءًا حتدث مديـره الريـاضي فابيـو باراتيـتسي مع د
ـستقبلي للنادي حتت قيـادة أنطونيو كونتي وسيحصـل على راتب كبير يساوي أهميته مع شروع ا من ا
ميـزة من أجل مسـاعدة كـونتي عـلى االرتقاء الفريق. ويـسعى بـاراتيـتسي حلـسم العديـد من الصـفقـات ا

. اضي بالسبيرز مرة أخرى بعد أن تراجع مستوى الفريق في العام ا
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لندن - نسرين حاطوم
يــنــطـلق ســبــاق جـائــزة الــسـعــوديـة
الــكــبــرى لــلــفــورمـوال  1في جـدة من
الــثــالـث حــتى اخلــامس من الــشــهــر
اجلاري في حدث هو األول من نوعه

ملكة. في ا
وقــد اكــتـــمل قــبل أيــام وصــول فــرق
ـشـارك الـذين سـيـتـسـابـقـون على ا
حـلبـة في كـورنـيش جـدة الـتي بـنيت
فـي ســـرعــــة قـــيــــاســـيـــة ( 8أشـــهـــر)
ـاني هـيرمن ـهنـدس األ وصـمّمـهـا ا
لك في رصيده عددا من تيلك الذي 
ــيـة لــسـبــاقـات الــتــصـمــيـمــات الـعــا
الـفـورمـوال  1 حـول الـعــالم. وتـشـمل
حـلـبة الـسـباق مـنـعـطفًـا مـا يـجعـلـها
احللبـة األسرع في الـعالم وهي ثاني
أطـول حـلـبــة في تـاريخ الـفـورمـوال 1
بـعـد حـلــبـة "سـپـا-فـرانـكـورشـان" في
بـلـجـيـكـا.وتـشـارك في الـسـبـاق عـشر
ــعـدّل فــرق تــضم عــشـريـن سـائــقًــا 
ســـائـــقـــ لـــكل فـــريـق من بـــيـــنـــهم
ــيــان الـبــريــطـاني الــســائـقــان الــعـا
لويس هاميـلتون والبـلجيكي ماكس
ڤيرستابن.احلدث السعودي لن يكون
رياضيـاً فحسب بل سـيشمل حفالت
ـي مـوسيـقيـة وغـنائـية لـفـنانـ عا
مـثل جسـ بـيبـر جـايسـ ديـرولو
آيــســاب روكي تــيـيــســتـو ودايــفــيـد

غيتا.

ولــــكن بـــعــــيـــدًا عن كـل ذلك حـــصـــد
احلـدث الـريـاضـي اهـتـمـامًـا من نـوع
آخر.فقد دعت مـنظمات حـقوقية وفي
مــقــدّمــهــا مــنــظــمـة هــيــومن رايــتس
شارك في احلفل ووتش الفنانـ ا
إلى مــقـاطــعـة أي فــعـالــيـة تــنـظــمـهـا
الــســعـوديــة بــسـبـب مـا يــرونه "نــيـة
ــشــاهــيـر الــريــاض في اســتــخــدام ا
ـزري في حـقـوق لـتــلـمـيع ســجـلـهــا ا
اإلنــســان" عــلى حــدّ وصـف الــبــيـان.
ــنــظــمــة إلى أنه لــدى ولــفـت بــيــان ا
ي جـسـ بيـبر وزمالئه غـني الـعا ا
فرصـة للـوفاء "بالـتزامـاتهم الـعلـنية"
بـــدعم حـــقـــوق اإلنـــســان والـــعـــدالــة

االجتماعية.
واعـتـبرت هـيـومن رايـتس ووتش أن
لــلـســعـوديــة تــاريـخًــا في اسـتــخـدام
شاهير واستغالل األحداث الدولية ا
لــصـرف الـنــظـر عن انــتـهـاكــاتـهـا في
مـــجــال حــقـــوق اإلنــســـان عــلى حــدّ

وصفها. 
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ارسات ـنظمة مـا تراه  فقد وثقت ا
تـعــسّـفـيــة ضـد نـشـطــاء ومـعـارضـ
ــــنـــــظــــمــــة أن .ورأت ا ســــلـــــمــــيـــــ
اإلصالحــات االجــتــمــاعــيــة األخــيـرة
ــتــعـلّــقــة بـرفع الــقــيـود عــلى ســفـر ا
الــنــســاء والــســمــاح لــهن بــالــســفــر
ــــــشـــــــروط عن بـــــــعض واإلفــــــراج ا

الــنــاشــطــات الــســعــوديــات لــيــست
إصالحـات كـافـية فـي ظل وجـود عدد
من الـنــشـطـاء داخل الــسـجن أو مـنع
بــعــضـــهم من الـــســفـــر.في مــقـــابــلــة
صحـفـية قـال أحـمد بن شـمـسي وهو
مـــديـــر الــتـــواصل في قـــسم الـــشــرق
األوسط وشـمال أفـريـقـيا في مـنـظـمة
هـــــيــــومـن رايــــتـس ووتش إن هــــذه
احلـمـلـة هي حـمـلـة تـثـقـيـفـيـة لـهؤالء
الــنــجـــوم بــشــأن الــوضع احلــقــوقي

داخل السعودية.
وأضاف: " هي حـملة لـيست بـجديدة
فـقـد أطلـقـنـاهـا قـبل أشـهـر عدة حتت
عـنوان # SaudiRegrets للـفت انـتـباه
شـاهيـر من الـفنـان والـرياضـي ا

من كال اجلنـسـ الذين تـتم دعـوتهم
للمشاركة في فعاليات في السعودية
بــــأن هــــذه الــــدعــــوات هي جــــزء من
تــبــيـيـض سـمــعــة الـســعــوديــة الـتي
تتواصل فـيهـا االنتهـاكات احلقـوقية
" عــــــلـى حــــــدّ وصــــــفه. وأوضـح بن
شمسي أن هذه احلمـلة يتم إحياؤها
في كـلّ مـــرة تــــســـتــــضـــيـف فـــيــــهـــا
الـسـعـوديــة فـعـالـيـات دولـيـة يـشـارك

يون.  فيها جنوم عا
وقال أحـمد بن شمـسي لبي بي سي:
ـشـاهـير نـداءين: "نـوجّه إلى هـؤالء ا
إمـــا أن تــذهـــبـــوا إلـى الـــســـعـــوديــة
وتـــرفـــعـــوا صـــوتـــكـم عـــلى وســـائل

الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي والــوســائل
اإلعالمـــيـــة لـــتـــنـــبـــيه الـــعـــالم عـــلى
االنـتـهـاكـات اخلـطـيـرة احلـاصلـة في
الـــــســــعـــــوديــــة وإال فـال تــــذهـــــبــــوا
وتشـاركوا". خديـجة جـنكيـز خطـيبة
الصحفي السعـودي جمال خاشقجي
انـضــمت إلى احلـمــلـة وكـتــبت مـقـال
رأي في صــحـيــفـة واشــنــطن بـوست
التي كـان خاشقـجي كاتب رأي فـيها.
قال يـحمل عنـوان: " أرجوك جس ا
بــيــبـر ال تــغــني لــلـنــظــام الــذي قـتل
خـطـيـبي" عـلى حـد وصـفـهـا.وكـتـبت
ـــقــال الــذي نــشــر في جـــنــكــيــز في ا
ــاضي: " قم الــعـشــرين من الــشــهـر ا
بإلغاء حفلتك في اخلامس من كانون
األول في الــســعــوديــة. إنــهــا فــرصـة
فـريـدة تـمـكـنّك من بـعث رسـالـة قـوية
إلى الـــــعــــالم مـــــفــــادهـــــا أن اســــمك
ومـوهـبـتك لن يُـسـتـخـدمـا السـتـعـادة
سمعة نظام يقتل معارضيه" وفق ما
ــقـال.وأضــافت: "أعــلم أنك جــاء في ا
ـئات مخـلص جلـمهـورك لـكن هـناك ا
من الـســعـوديـ من جــمـيع األعـمـار
ـعــتـقــدات الـديــنـيـة واخلــلـفــيـات وا
يــقـبـعــون في الـســجـون ويـعــاقـبـون
جملــرد الــتــعـــبــيــر عن مـــعــارضــتــهم
لـدكـتـاتـوريـة ولي الـعـهـد الـسـعودي
األمــيــر مــحـمــد بن ســلــمــان الـتي ال

ترحم" على حدّ وصفها. 
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{ لـنـدن - وكاالت: أصـبح كريـسـتيـانو
رونـالدو أول العب في تـاريخ كرة القدم
يصل إلى  800 هـدف في مسيـرته بعد
إحـرازه هـدفـ في مـرمى أرسـنـال ح
فــاز فـريـقـه مـانـشــسـتـر يــونـايــتـد عـلى
ضـيــفه الـلـنـدني بـثالثـة أهـداف مـقـابل
هـــدفــ أمـس اخلــمـــيس في اجلـــولــة
الـرابـعـة عـشـرة من الـدوري اإلجنـلـيزي
ــمـتـاز لــكـرة الـقـدم.وجــاء أداء الـنـجم ا
الـبـرتــغـالي كـرد فـعل طـبـيـعي مـنه في
ظل حتـلـيالت حـديثـة تقـول إن أسـلوبه
ـتـقدم قـد ال يـنـاسب أسـلـوب الـضـغط ا
ــؤقـت اجلـــديــد ـــدرب ا ـــفـــضل مـن ا ا
لـلـنـادي رالف رانيـيك الـذي حـضر إلى
مـلـعب أولـد ترافـورد لـلمـرة األولى مـنذ
ـدرب أن  الــتـعــاقـد مــعه لـيــشـاهــد ا
ــــاني إجنــــاز الالعب الــــتــــاريـــخي األ
ـا يقـدمه صاحب ويـعـبر عن انـبهـاره 

الستة والثالث عاما.
ووصـل إجــمــالي أهـــداف رونــالــدو في
الـفترت اللـت قضاهمـا مع الشياط

احلـــــمــــر إلى  130كــــمـــــا أنه ســــجل 5

{ كشف تـقرير صحفي كتالوني أمس السبت عن محاولت
ســابـــقــتــ من ريـــال مــدريــد لــضـم فــيــران تــوريـس مــهــاجم
مانشستر سيتي احلالي وفالنسيا السابق. وارتبط توريس 21
قبل بينما عامًـا) بالرحيل عن السيتي في ينايـر/كانون ثان ا
يـطـلب تــشـافي هـيـرنــانـديـز مـدرب بــرشـلـونـة ضــمه. وبـحـسب
صـحـيـفـة مـونـدو ديبـورتـيـفـو فـقـد أراد ريـال مـدريـد اسـتـقدام
توريس عـندما كـان ضمن ناشـئي فالنـسيا حـيث نال إعجاب
ــيــريـــنــجي حــيــنــمــا كــان يـــشــارك مع فــريــقه في مــســؤولي ا
فالـديبيباس. وأوضحت الصـحيفة أن الريال كان يرغب في

ن وليس كجناح أو مهاجم لكن إشراكـه كظهير أ
ـلكي لم تـنجح مـحاولـة ضمه. وكـرر النادي ا
مـحـاولـته لــضم تـوريس عــنـدمـا كـان في
طــريـقـه إلى مـانــشـســتـر ســيـتي إال أنه
فـشل أيضا. جديـر بالذكر أن بـرشلونة
مـا زال في مــفـاوضــات مع الـســيـتي
لـلـتعـاقـد مع الـدولي اإلسـباني خالل
ــقــبل لــكن ــيــركــاتــو الــشـتــوي ا ا
ـاليـة هي الـتي تـعطل الـتفـاصـيل ا

الصفقة.
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اركي سـيمـون كيـير { مـدريد- وكـاالت: يبـدو أن اإلصابـة الكـبيـرة التي تـعرض لـها الـد
مدافع مـيالن قد تـساهم في حل أزمـة برشلـونة. ويـسعى الـنادي الكـتالـوني جلمع األموال
درب ـقـبل من أجل تـعـزيـز خـطه الـهـجـومي بـنـاءً عـلى طـلـب ا في يـنـايـر/كـانـون الـثـاني ا
تشـافي هيـرنـانديـز. وبحـسب صـحيـفة سـبـورت الكـتالـونـية فـإن ميالن يـدرس الـتعـاقد مع
قـبل بـعـد أن خضع كـيـير ـيركـاتـو ا الـفـرنسـي صامـويل أومـتيـتي مـدافع بـرشلـونـة في ا
العب لعدة أشـهر. ولم يشارك لعـمليـة تنظيـر في أربطة الركـبة أمس اجلمعـة ليبتـعد عن ا
ـوسم وهـناك رغـبـة داخل كـامب نـو في الـتـخـلص منه أومـتـيـتي مع الـبـارسـا منـذ بـدايـة ا
بـسبب راتـبه الـكـبـير وعـدم احلـاجـة إلى جـهـوده. وحاول مـيالن ضم أومـتـيـتي في الـصيف
ـرتـفع. وأشارت الـصـحيـفة إلى أن فـاوضـات لم تسـتكـمل بـسبـب راتبه ا ـاضي لـكن ا ا
يالن طلب من إدارة الروسونيري التعاقد مع صفقة دفاعية دير الفني  ستيفانـو بيولي ا

رشحة بقوة لالنتقال إلى سان سيرو. في يناير ويعد أومتيتي من األسماء ا

{ روما- وكاالت: يدين جـيانلويجي دوناروما حارس مرمى بـاريس سان جيرمان بالكثير
لــزمـيــله الـســابق زالتـان إبــراهـيـمــوفـيــتش مـهــاجم مـيالن اإليــطـالي. وقــال دونـارومـا في
تصـريـحاته جملـلـة فرانس فـوتـبول: زالتـان مـهم جدا بـالـنسـبـة لي سيـبـقى جزءًا كـبـيرًا من
حـياتي لـقـد نـضجت وتـقـدمت كثـيـرًا منـذ عـودته إلى مـيالن وليـس فقط في كـرة الـقدم بل
ثابرة والقوة أعطاني تلك الـدفعة التي كنت أفتقدها. وأضاف احلـارس اإليطالي إبرا لديه ا
إلخراج أفضل ما فيك وحـتى عندما يقـول لك شيئًا قد يبـدو قاسيًا فهـو يقصد أن يدفعك
ـزيـد. وأشـار أفـضل حـارس مـرمى في الـعـالم لـعام  2021 في الـبـدايـة قـد جتد لـتـقـد ا
صـعـوبــة في الـتــعـامل مع مــا يـفــعـله إبـرا لــكن سـرعــان مـا تــفـهم أنه يــفـعل ذلك من أجل
مـصلحـتك وجوده مع الفـريق كان مهمـا للغـاية. ونفى حـارس مرمى بي إس جي أي توتر
تازة ال يوجد خالف بيننا كل ما في جتاه زميله احلالـي كيلور نافاس مشددا عالقتنـا 

ــواقف الـصـعـبـة. وأكـد األمـر أن الـنـاس يـتــحـدثـون دون تـمـيـيـز ويــتـخـيـلـون بـعض ا
دونـاروما لـكن هـذا لـيس الـواقع بأي حـال من األحـوال نـحن أصـدقاء وكل

شيء يسـير عـلى ما يـرام بيـننا أنـا وكيـلور مـتحـدان مثل غـرفة خلع
البس بـأكـمــلـهـا إنـنــا هـادئـان ومـحــتـرمـان لـلــغـايـة. وانـضم ا

جـيانـلويجي دونـاروما إلى صـفوف سان جـيرمـان مطلع
وسم اجلاري فـي صفقة انتقـال حر قادما من ميالن ا
لــكـنه ــتــد حــتى صــيف 2026   ووقع عــلى تــعــاقــد 
ــشــاركــة أسـاســيــا مـع كــيــلــور نــافـاس. يــتــبــادل ا
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الرحـمن أحـد العـبي منـتـخب الـعراق
لــــكـــــرة الـــــقــــدم
لــــــقـــــــصــــــار
القامة على
احلــضـور
مـــــرّتــــ
فــــــــــــــــي
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uNLł—∫ رونالدو ب الالعب واجلمهور

أهــداف لـســبـورتــيـنغ لــشـبــونـة و450
هـدفـا لريـال مـدريد و 101 لـيـوفنـتوس
ــنـتــخب الـبــرتـغـال. اإليــطـالي و 115 
وهـو الـهـداف الـتـاريخـي للـمـنـتـخـبات
ولــبـطـولـة دوري أبــطـال أوروبـا وريـال
مـدريد.وقـال الهداف الـتاريـخي للدوري
ـمـتــاز آالن شـيــرار عـبـر اإلجنــلـيــزي ا
مـنـصة أمـازون برا فـيـديو: "عـليك أن
جتـلس وتـسـتـمع بـأداء الالعـب وتـقول
يـاللعجب وحتييه على هذا األداء. هذا
ـستوى يعـود إلى إصرار كريسـتيانو ا
رونـالدو من الصعب جدا أن تصل إلى
الـقمـة لكـنه يحافـظ عليـها أيـضا. إن ما

أجنزه يعد ظاهرة". 
qC _« ¡UIÐ

أمــــا مــــواطـن رونــــالــــدو وزمــــيــــله في
مـانشـستر يـونايتـد برونـو فيرنـانديز
فـأضاف: "مـذهل كلنـا نعرف أنه يـتقدم
مـباراة بـعد مـباراة عـاما بـعد عام. إنه
يـــرغب في الــبــقـــاء األفــضل وهــذا مــا
فـعـله. إنه يعـلم كيـف يحـفز نـفسه". هل
رونـالـدو األكـثـر تـهـديـفـا عـلى اإلطالق?
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- وكـاالت: رفض مـدرب تـشـيـلـسي { بـرلـ
تــــومـــاس تــــوخـــيل اإلفــــصـــاح عـن مـــوقف
مـهـاجـمه الـبـلـجـيـكي رومـيـلـو لـوكاكـو من
ـشــاركــة في الــتــشــكــيــلــة األســاســيـة ا
قبـلة غدا الـسبت ضد وست بـاراته ا
هــــــام فـي اجلــــــولـــــة  15مـن الـــــدوري
ــمــتـاز. ورغـم عـودته إلى اإلجنــلــيـزي ا
الـتـمـارين بـعـد شـفائـه من اإلصـابة ال
يشارك لوكاكو في التشكيلة األساسية
اني ـدرب األ لـتـشيـلسي لـعدم رغـبة ا
ـغـامـرة به قـبل أن يـسـتـعـيد كـامل في ا
قــوتـه الــبـــدنـــيــة. وبـــســـؤاله عن مـــوقف
لـوكـاكو قـال توخـيل في مـؤتـمر صـحفي
افتـراضي مساء اجلـمعـة: لن أخبرك. إنه
في الـتـدريــبـات ومـتــحـمس لـلــبـدء ويـريـد
ذلك. وأردف: من الـــصــعـب عــلـى رومــيـــلــو
وجمـيع الالعب الـوصول إلى أعلى مـستوى

بـعـد اإلصـابـات لـكن يـجب أن نـحـاول دائـما.
وبــيّـن: تــســبب لــنـــا واتــفــورد في الـــكــثــيــر من
ـشـاكل ولـم يـسـمح لـنــا بـالـعــديـد من الـفـرص ا
وكانت مـبـاراة ذهـنيـة يـجب أن نتـقـبـلهـا وأن نـكون
.  وحتـدث تـوخيل عن مـستـعـدين ألن نـكون حـاسـم
ــغـربي حــكــيم زيـاش فــقـال: أنــا أحــبه أسـتــطـيع أن ا

أشعـر أنه يتـحسـن اآلن لقـد كان طـموحـا للـغـاية بـعد إصـابته
روميلو لوكاكوفي الكتف لكنني أشعر أنه اقترب اآلن من الوصول إلى كامل قوته.

األسـبـوع لـلـتـدريب مع بـقـيـة زمالئه
شاركة في أوّل بطولة من أجل حلم ا
. على الرغم ية لـهم في األرجنتـ عا
ــتــواضــعــة لــدى من االمــكــانــيـــات ا
الـــفـــريـق يـــنـــسـى الالعـــبـــون الـ25
الـقــادمــون من جـمــيع أنــحــاء الـبالد
تاعب اليومية والتمييز والسخرية ا
.يــقـول الــتي يــواجــهـونــهــا أحــيــانــاً
مـهـاجـم الـفـريق عــبـد الــرحـمن الـذي
يديـر أسرة تـضمّ زوجـة وثالثة أوالد
لــلــحــديـث "أصــبح لــلـــفــريق دور في
تـــغـــيــيـــر مـــســـار حـــيـــاتي وبـــقـــيــة
".الرجل األربعيني الذي يُعدّ الالعب
أبرز العبي الـفريق في مركـز الهجوم
وشـحة وحتمل قـمـيصه اخلـضـراء ا
بالعلم العراقي الرقم  ?9يعمل في
مـقــهى عــائــلي يــقـدّم فــيــهـا
الـــــــنـــــــرجـــــــيـــــــلـــــــة إلى
الــزبــائن.ويــذكــر عــبـد
الرحـمن البـالغ طوله
 1.42م "لديّ مواهب
في كـرة الــقـدم لـكن
نـــــــظــــــرة االزدراء
جتـاه هـذه الــفـئـة
حرمتـنا إمكـانية
الــــــــلـــــــــعـب مع
الــــــــــــــفـــــــــــــرق
الشعبية.. أما
اآلن فقد تغيّر
احلـــــال".ومع
صــــيـــــحــــات
اعـــــــــجــــــــاب
ـــا الـــزمـالء 
يقـدّمه عـمر
يـــــــــــــواصـل
بــــــــقــــــــيـــــــة
الالعــــــبــــــ
عــــــروضـــــــهم
الـــتـــدريــــبـــيـــة
اجلمـيلـة وحتاكي
ـسـات الالعـبـ األسـويـاء
ــا تــتــمــتع به من أســلــوب
ــتع فـي تــمـــريــر الـــكــرات
ـرمى وطـريــقــة تــســديــدهـا الـى ا
بـــقــــدرات مــــهـــاريــــة."اجلــــمـــيع
مـطــالــبــون بــتــخـفــيف األوزان"
ـدرب بـهـذه الـنـصـيـحـة يـبـدأ ا
مهمته بعد جتمّع الالعب في
منـتصف قـاعـة ثبت عـلى أحد
جـــدرانـــهــــا شـــعـــار االحتـــاد
الدولي لـقـصـار القـامـة. يـقوم
صافحتهم قبل بدء احلصّة

لــيس هــنــاك قــاعــدة بـيــانــات مــركــزيـة
لـلـحـصـول عـلى الالعب األكـثـر تـهـديـفا
في الــتـاريخ لـكن رونـالـدو يـتـقـدم بـكل
ـبـارايات تـأكـيـد كل اإلحـصائـيـات في ا
الــرسـمـيــة. ويـقــول االحتـاد الـتــشـيـكي
لكرة القدم إن جوزيف بيكان الذي لعب
ـنـتـخب تـشـيـكـوسـلـوفـاكـيـا والـنـمـسـا
ـــــبــــاريــــات ســـــجل  821 هـــــدفــــا في ا
الــرسـمـيـة.   وذكـرت بـيـانـات أخـرى أن
بــــيـــكـــان أحـــرز  805هــــدفـــا لـــكن ذلك
يـتضـمن أهدافه مع فرق الـصف الثاني
- أو مــا يـطـلق عــلـيـهــا فـرق الـرديف -

وفي مباريات دولية غير رسمية.
ويـــدعي أســطــورتـــا الــبــرازيل بـــيــلــيه
ــفـرده ورومــاريــو أن كالهــمــا ســجل 
أكـــــــثــــــر من  1000هـــــــدف ولــــــكـن مع
ــبـاريـات الــوديـة فـإن هـذه اســتـبـعـاد ا
األرقــــــــــــام تـــــــــــقـل إلـى  700 أو مـــــــــــا
يـــزيــد.وتـــشــيـــر اإلحــصـــائــيـــات غــيــر
الـرسـمـيـة أن بـيـلـيه سـجل  769 هـدفـا
أمـا روماريو وفيرانك بـوشكاش فأحرز

كل منهما  761 هدفا.

زوجـته وابـنه الـذي يـواصل دراسـته
االبـتـدائـيــة.يـقـول أحـمـد ( 37 عـامـا)
الذي ال يـتـردّد عن تـرك عمـله أحـيـاناً
حلـضـور الـتـمـارين "أريـد مع زمالئي
ــشـاركـة ـضي بــتـحـقــيق حـلم ا أن 

ية". العا
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ويــضــيـف أحــمــد الــذي يـــســكن هــو
وزوجـته وابـنه سـيف مع أهـله لـعـدم
قـدرته عــلى اسـتــئـجـار بــيت ألسـرته
الصـغـيـرة "قـبل أن الـتـحق بـالـفريق
كنت أعاني من نظرة اجملتمع لقصار
القامة إلى احلد الذي ال استطيع فيه
مـشـاركـة العــبـ أسـويـاء لــعـبـة كـرة
الــقــدم رغم مــا امــتـلــكـه من مــوهــبـة
فـيــهـا".بـدوره يــتـابـع حـسـ جــلـيل
"الــبــعض من العــبي الــفــريق كــانــوا
يعانون من ظاهرة التنمر في األماكن
الــعــامـة وفـي الــشــارع إالّ أنّ احلـال
اختـلف كـرة القـدم مـنـحتـهم ثـقة في
ـظاهر من جـهة ونظرة حتدي هذه ا
اآلخرين اخـتـلفت أيـضـا".كمـا يـعاني
الفـريق أيضـاً من مشـكلـة جتهـيزاته

البس اخلـاصــة بـالالعـبـ فـا
عادة ما تـكون مقـاساتها

الـتــدريـبـيــة الـتـي تـنـطــلق بـتــمـارين
االحـمـاء الـبـدني.عـاد الـفـريق أخـيـراً
من مبـاراة وديـة في األردن وفي عام
2022 يخـطط لـلـسـفـر إلى األرجـنـت
ـــيــة لـــلـــمــشـــاركـــة في بـــطـــولـــة عـــا
مخـصّصـة لفـرق قصـار القـامة.ويُـعدّ
منـتخب الـعراق لـقـصار الـقامـة ثاني
فـــريـق عـــربي مـن قـــارة آســــيـــا إلى
جانب األردن يـستـعـد للـمشـاركة في
بطـولة تـشهـد أيضـاً مشـاركة فـريق
عــربــيــ من إفــريــقــيــا هــمــا مــصــر
غرب.ولم يتمّ حتديد موعد بطولة وا
العالم  2022 بعد كما يوضح لوكالة
فــرانس بـــرس فــاكـــونــدو مـــاريــانــو
روخـــاس رئــــيس "االحتــــاد الـــدولي
لـكـرة الـقـدم لـقـصـار الـقـامـة" ومـقـرّه
.ويضيف أن هـذا سيعـتمد األرجنتـ
ــرتــبــطــة بــجــائــحـة عــلى الــقــيــود ا
كــورونـــا. "نــحـن نــبـــحث أيـــضًــا عن
ـسـاعدة العـبي كل بـلد موارد مـالـية 
ـــــشـــــاركـــــة في عـــــلى الــــــقـــــدوم" وا
ـبـاريـات في مالعب الـبـطـولـة.تـقـام ا
مــغــلــقــة وعــلى أرضــيــة مالعب كــرة
. الصـاالت مع فرق من سـبعـة العب
فــرق آخــر: األهـــداف بــارتــفــاع 1.70

البس غــيــر مــتــوفــرة فـي مــتــاجــر ا
الـريــاضــيـة فــيـضــطــرون إلى شـراء
قاسات مالبس يقومون بتفصيلها 
مالئمة وهـذا ما يضـيف أعباء مـالية
عــلــيــهم.ويــجــمع كل الالعــبــ عــلى
حاجتـهم لتخـصيص مالي من وزارة
الـشــبـاب والــريــاضـة لــتـأمــ أجـور
التـنقل خـصوصـاً لالعبـ القـادم
من مدن بـعيـدة فضالً عن مـعانـاتهم
في تـأمـ مـالبس ريـاضـيــة تـنـاسب

مقاساتهم البدنية.
ـالـية ـتاعـب ا ويـتـحـدّث أيضـاً عـن ا
قــائالً "عــنــدمـــا نــشــارك في بــطــولــة
نسـتدين األمـوال وبعـد العـودة تقوم
وزارة الـشــبـاب والــريــاضـة بــصـرف
عشـرة ماليـ ديـنـار فـقط مـا يـعادل
سـبـعــة االف دوالر لـتـغــطـيـة نــفـقـات
الـرحــلــة والــتـذاكــر".من جــهــته ذكـر
عـضـو االحتـاد الـعــراقي لـكـرة الـقـدم
ومـديـر الــتـربــيـة الـبــدنـيـة في وزارة
ـوسوي الشـبـاب والـريـاضـة أحـمـد ا
"بــعــد تــشــكل االحتــاد رســمــيــاً قــبل
شهـرين نـهتم اآلن في تـشـكيل جلـنة
قــــصــــار الــــقــــامــــة لــــنــــؤمن

متطلباتها".

متر وعرض  2 متر (مـقارنة بـارتفاع
 2.44 مـتـر وعـرض  7.32 مـتــر لـكـرة
الـقــدم الـتــقــلـيــديـة).تــأسّس الــفـريق
بـادرة تـبنـاها العـراقي عام  2019 
مــديــر الـفــريـق حــسـ جــلــيـل الـذي
اســـتـــوحـى من كـــوبـــا أمــــيـــركـــا في
األرجـنـتـ اخملـصّـصـة لـفـرق قـصـار
الـقـامــة.واضـاف جــلـيل الــذي اعـتـاد
على حضور التدريـبات مرتدياً بدلته
األنيقة الـزرقاء وهو أيـضاً من قصار
القـامـة "ظـهـور هذه الـفـرق في بـلدان
أخـرى شــجـعــني لــتـأســيس الــفـريق
وعــلى مــدار عــام ونـــصف أصــبح له

." تأثير إيجابي على حياة الالعب
عـــلى الـــرغم مـن كـــون أغـــلب العـــبي
الـفـريق من الـعـاصـمـة لـكـنه يـتـمـيّـز
بالتنوّع. هـناك العب من اربيل وآخر
من كـــــــركـــــــوك ومن الـــــــكـــــــوت ومن
الـسـلــيـمــانـيـة وذي قــار. يـتـحــمـلـون
أعـبـاء الـوصول إلـى بـغـداد حلـضور
الـتــدريــبــات.وال يــخـتــلف حــال عــبـد
الــرحــمن عن زمــيــله مــدافع الــفــريق
صالح أحمـد الـذي يعـمل مـيكـانـيكـياً
لـتـصــلـيح الــدراجـات الـهــوائـيـة من
أجل تأم متطلبات أسرة مؤلفة من
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قال رئيس وزراء إقلـيم كردستان مـسرور برزاني خالل منتـدى السالم واألمن الذي عقد
في دهـوك عـنـدمـا سألـه احملاور هل أنـت عراقـي أم كردي فـأجـاب أنـا كـردي واضـطررت
للعيش في هذا الـبلد (والعراق كيان مصطـنع ) عجيب أمور هؤالء الساسة األكراد الذين
يعيشون في العـراق ويتنعمون بخـيراته ويتنكرون له بل وينـاصبوه العداء(وكل إناء بالذي
فـيه ينـضح )  وقبل الـرد على مـسرور نـقول له ان الـعراق لـيس كيـانا مـصطـنعـاً فمن في
العـالم كـله ال يـعرف الـعـراق? عراق احلـضـارة والتـاريخ عـراق الـسومـريـون الذين عـلـموا
البشرية لكـتابة والصناعة والزراعة عراق االكـديون الذين امتدت إمبراطوريتهم من إيران
ـتوسط ومـصر ,عـراق اآلشوري واألنـاضول وبالد الـرافدين الى شـرق الـبحـر األبيض ا
سـكـان شــمـال الـعــراق األصـلــيـ الـذيـن جـئـتم إلــيـهم وافــدين من بالد الــفـرس فـآووكم
واحـتـضـنـوكم وأسـكـنـوكم أرضـهم ثم انـقـلـبـتـم علـيـهـم تـقـتلـونـهـم وتـغـتصـبـون أراضـيـهم
ـنـاطق اجلـبـلـيـة في شـمـال الـعـراق وادعـيـتم أنـها ـتـلـكـاتـهم واسـتوطـنـتم ا ومـزارعـهم و
أرضكم كما اغتـصب واستوطن حلفائكم الـصهاينة ارض فلسـط ارض كنعان ويدعون
أنـهـا ارض أجـدادهم فهل يـعـرف مـسـرور من أين جـاء األكراد الى شـمـال الـعـراق ومتى
ـاذا اضـطـر لـلـعـيش في الـعـراق ولم يـبق فـي بـلده جـاءوا ومـا هـو مـوطـنـهم األصـلي? ثم 
ؤرخـ عن تاريخ األكراد في األصـلي بلد أجـداده ? سأقـول له وعلى لسـان العديـد من ا
شـمـالـنا احلـبـيب ألنه وغـيـره من الـسـيـاسـي األكـراد لم يـقـرؤوا الـتـاريخ وبـالـذات تاريخ
الـعراق جيداً  ,فـلم ترد في تـاريخ العـراق القـد منـذ أول احلضارات في بـالد الرافدين
وإمـبراطـوريات سـومر وأكـاد وبابل وآشـور كلـمة كـرد أو أية مـجمـوعة عـرقيـة حتمل اسم
ـؤرخ (ب.ليـرخ) عن الكـرد بأنـهم هنـدوآرييه كرد فـال وجود لكـم في ارض العرق ,يـقول ا
أي أحفـاد الفرس أمـا مؤرخ التـاريخ هيـرودوتس فيقـول إنهم من منـطقة شـرق بوطان من
ـؤرخ اليونـاني (زنيفـون) فيقـول بان اآلراميـون هم الذين سمـوهم بهذا االسم تركـيا أما ا
(كـرد) نــسـبـة الى جــبل اجلـودي الــذي كـان يـطــلق عـلــيه (طـورو قـردو) أي جــبل الـقـرود
لـوعورته ومنه انـحدرت مـجاميع سـموهم اآلراميـون واآلشوري (قـراديه) أي أكراد وهذه
تسميتهم الى اليوم  ,ويقول مارك ساسك في كتابه أرمينيا ان األكراد والفرس من أصل
ـنطـقة واحد وهـناك من يـرجع تـسمـيتـهم الى كـلمـة كيـرتي وهم قـوم كانـوا يعـيـشون في ا
ـصـادر والـدالئـل التـاريـخـيـة تـشـيـر الـى ان األكراد اجلـبـلـيـة غـرب بـحـيـرة وان كل هـذه ا
ليـسـوا عراقـيـ وال صلـة لـهم في بالد مـا ب الـنـهرين  ,وانتم يـا مـسرورال تـعـرفون من
تـكونـون ومن أين جـئتم  مـرة تـدعون إنـكم آريـ إيرانـي ومـرة مـيديـون ومـرة سومـريون
وهذه ادعاءات تريدون ان تلتصقوا من ورائها بأي حضارة وهي ادعاءات سخيفة لتزوير
التاريـخ وتزييف احلـقائق بـواسطـة أقالم رخيـصة وأدلة مـزورة كتـلك التي يـذكرهـا احمد
ؤرخ  الكردي تيدو أم ,هذا في التاريخ القد أما في التاريخ احلديث فاقرأ ما يقوله ا
يالدي الكوراني  في كتـابه األكراد ان كردستـان  لم تعرف إال في القرن الـتاسع عشر ا
نطـقة الشمالـية للعراق خـاضعة حلكم الـدولة العربيـة اإلسالمية التي توزعت فـقد كانت ا
الى إمارات ودول صـغيرة بـعد انهيـار الدولة العـباسيـة فقد تكـونت اإلمارة االتنـباكية في
ـوصل واإلمـارة الـتـركـمـانـيـة في اربـيل الـتي أنـشـاهـا زين الـدين عـلى كـوجك مـن أمراء ا
السالجقة عام 1144م واإلمارة التركـمانية في كركوك والسليـمانية ومن هذا يتضح عدم
ا انـتشرت وجود كـيان كـردي في شمـا العـراق فلم يـحصل ان تـأسست إمـارة كرديـة إ
اإلمـارات لتركمـانية وحتـى أربيل كانت ذات أغلـبية تركـمانيـة ولم يكن لألكراد أي موضع
قـدم أصالً في شـمـال الـعراق ,وفي عـهـد الـسـلـطـان الـعـثـمـاني سـلـيم األول سـنـة 1515
ـد الشـيعي تـكونت بـعض اإلمارات الـكرديـة والبـعض يقـول بعـد عام 1600م  للـحد من ا
الصفوي القـادم من إيران وكان اخلالف ب الدولـة الصفوية والـدولة العثمـانية هو بداية
تـأسيس الـكـيان الـكـردي في شـمال الـعـراق والدول اجملـاورة بـعـد ان كان األكـراد قـبائل
س بيشوب في رحل تعـتاش على السلب والنهب والقتل ,كما ذكـرت الرحالة البريطانية ا
كتـابهـا الرحالت عام 1895 ان حيـاة القـبائل الـكردية تـقوم عـلى النهب والـقتل والـسرقة
وذكر الدكتور جورج باسجر عندما قام برحالته في شمال العراق عام  1828ان القبائل
ؤرخ الكردية قامت بهجمات دموية مروعة على السريان فقتلتهم وجرفت بيوتهم ,ويقول ا
باسـيل نـيكس وهـو مـتخـصص بالـقـبائل الـكـردية ان األكـراد الـذين يعـيـشون عـلى حدود
بالد الـرافدين يـعـتمـدون القـتل والـسلب والـنـهب وهم متـعطـشـون للـدماء ,وكـتب القـنصل
الـبـريـطانـي  رسـالـة الى سـفـيـره عام 1885 يـقـول فـيـهـا ان أكـثـر من 360 قـريـة ومـديـنة
سـريانـية في شـمال الـعـراق قد دمـرها الـزحف الكـردي الـقادم من إيـران بالـكامل ويـقول
نطقة وشعوبها في كتابه النساطرة يعمل األكراد في الدكتور كراند اخلـبير في شؤون  ا
شمال العراق عـلى إخالء سكانه األصلـي وبشتى الطـرق ويستوطـنوا محلهم  ,لـقد كان
حتالف األكـراد في شمال غـرب إيران مع الـدولة الـعثـمانـية حملاربـة الدولـة الصـفوية أول
نـزوح لألكـراد الى شـمـال العـراق وكـانت مـعركـة جـالـدران ب الـدولـة الـصفـويـة والـدولة
العـثمانية عان 1514 الـتي قتل فيها (120© ألف شخص وهـرب بسببهـا أعداد كبيرة من
األكراد من جبال زاكـروس اإليرانية الى الوديان الواقعـة شمال العراق و إسكانهم في
ـنـاطق اجلـبـلـيـة شمـال الـعـراق وبـقي احلـال هـكـذا الى انـسـحاب الـدولـة الـعـثـمـانـية من ا
ـية األولى واحـتالله من قـبل االنكـليز ,فهـذه حقـائق واضحة عن الـعراق بـعد احلرب الـعا
أكراد الـعـراق وأصـولـهم ومن أين جـاءوا لـشـمـال العـراق اآلشـوري الـتـركـمـاني  وصدق
مـسرور الـبرزاني عـنـدما يـقول انه  كـردي وأصـبح عراقي بـالقـوة فهـو ومن عـلى شاكـلته
ليـسـوا عراقـي ,ثم هل يـعـلم مـسرور ان أربـيل مـديـنة آشـوريـة واسـمهـا األصـلي أريـخا
وتعـني مديـنة اآللـهة األربـعة وهـذا ما مـوجود في قـلعـتهـا حلد اآلن ,أما الـسلـيمـانيـة فقد
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بعد األدلة التـاريخية علينـا ان نسال مسرور بارزاني إذا كان الـعراق بتاريخه وحضارته
الـتي يشهد بهـا كل العالم القـد واحلديث كيان مـختلق فماذا يـكون إقليـمكم الذي خلقه
األمريكـان والصهايـنة بعد عام 2003 بعد الـغزو البربري لـلعراق الذي كانت أهم أهدافه
تـقـسيـم العـراق الى دويـالت طائـفـيـة وعـرقـيـة ? ولـنـعـود مع مـسـرور الى الـتاريـخ القـريب
عـنـدمــا تـأسـست الـدولـة الـعــراقـيـة احلـديـثـة عـام  1921 كـان أول مــا فـعـله أجـدادك هـو
اخلروج عن هذه الدولة الـفتية وحـمل السالح ضد حكومـتها التي حـاربتكم وطردكتم من
الــعـراق الى أراضي أجــدادكم ومـوطــنـكـم  األصـلي في إيــران حـيث الزالـت قـرى بـرزان
لكية في العـراق بعد ذلك بنفي جدك موجودة الى يومنـا هذا في إيران وقامت احلكومـة ا
ال مـصطـفى ومن مـعه من الـذين حـمـلـوا الـسالح بوجـه الدولـة الى االحتـاد الـسـوفـيتي ا
حيث لـم تقـبـلـهم إيـران وتركـيـا وبـعـد ثورة 14 تـمـوز عام 1958 قام الـزعـيم عبـد الـكر
قاسم قائد الثورة ومؤسس اجلمهورية بالعفو عن جدك ومن معه واستقدمهم من االحتاد
سـلح الـسوفـيتي ثم قـام بتـعيـ جدك الـبرزاني في وظـيفـة مرمـوقة وكـذلك ع بـاقي ا
األكراد الذين كانوا مـعه في وزارات الدولة وأراد بذلك توحـيد كلمة العـراقي وصفوفهم
حتت راية الدولة العـراقية وكان جدك يقول للزعيم أنا خادم الزعيم فنهاه الزعيم عن ذلك
وقال له قل أنا خادم الـشعب لكنه ضل يقول أنا خادم للزعيم فماذا فعل جدك مع الزعيم
 لقـد تنكـر جدك لفضـله ورد الفضل إلـيه بحمل الـسالح ضد اجلمهـورية الفـتية بدفع من
الـدوائـر األمريـكـية  والـصـهيـونـية واإليـرانـية وحـدثت مـعـارك كبـيـرة ب اجلـيش الـعراقي
وعناصـر البارزاني تـكبد فيـها اجلانبـ خسائـر بشرية كـبيرة مـا كادت تكون لـوال خيانة
اخلـائـن  ,ثم حتـالف الـبـرزاني اجلـد مع الـبـعـثـيـ إلسـقـاط حـكـومـة عـبـد الـكر قـاسم
وعـندما سقـطت عاد البرزاني اجلـد ليتنصـل عن حلفائه الـبعثي ويـحمل السالح ضدهم
وبتحريض أمريـكي صهيوني شاهـنشاهي وبتـدخل عسكري إسرائـيلي إيراني سافر في
ـعارك الدائرة في شـمال لعراق حيث كـان يشرف علـيها اخلبـراء اإلسرائيلـيون كما قام ا
سلحة الـكردية في إسرائيل  وفي شمال العراق ومنهم اإلسرائيليون بـتدريب العناصر ا
والدك والصور والـوثائق موجودة لدى العـراق وإسرائيل ونزف العـراقيون آالف الشهداء
واجلـرحى من جديـد ثم اتـفق البـرزاني إليـقاف الـقـتال مع حـكـومة الـرئـيس عبـد الـرحمن
ؤامرات األمـريكية الـصهيونـية لم تسـمح بذلك فتـجدد القتـال والغي االتفاق عارف لـكن ا
واسـتمـرت األعـمال الـعسـكـرية في شـمال الـعـراق الى ما بـعـد انقالب تـموز  1968حـيث
حاولت حكومة الـبعث بكل الوسـائل إيقاف نزيف الـدم في شمال العـراق الذي اتخذ هذه
ـرة أسالـيب جديـدة عنـدما تـدخلت قـوات شاه إيـران بشـكل واضح وكبـير لـدعم الـتمرد ا
ال والـسالح واخلـبرات وأصـبح الوضع في كمـا زادت إسرائـيل من دعـمهـا للـبرزاني بـا
ا دفع احلـكومة العراقـية الى التوصل التفاق  11آذار شمال العـراق في غاية خلطورة 
ـوجبه  مـنـحت احملافـظات الـكـردية حـكـما ذاتـيـا يتـضمن  1970للـحـكم الذاتي الـذي 
ــؤسـسـات وغـيـرهـا من ـدارس وا اإلدارة احملـلـيـة لـألكـراد وتـطـبـيق الـلــغـة الـكـرديـة في ا
احلـقوق التي لم يتـمتع بهـا أكراد أية دولة مـجاورة كإيران وتـركيا لكن االتـفاق الذي كان
ال مصـطفى الـبرزاني عنـدما طـالب بنـفط كركوك قـرر ان ينـفذ عام  1975 خـرقه ا من ا
ـوقف وعـودة االقــتـتـال بـ الـطـرفـ عـام 1974 الـذي نـفـذت فـيه ــا تـسـبب في تـأزم ا
احلـكومة احلـكم الذاتي من طـرف واحد وبدفع أمـريكي إيـراني صهيـوني رفض البرزاني
االتفـاق وعلى اثر ذلك جتـدد القتـال وبعد مـوافقة احلـكومة الـعراقيـة على مبـادرة الرئيس
اجلـزائـري بـومديـن التي تـمـخـضت عن اتـفـاقـيـة اجلـزائـر عام 1975 بـ العـراق وإيران
وبعـد إعالن االتفـاقيـة سحب شـاه إيران قـواته من شـمال الـعراق وأوقف دعـمه للـبرزاني
سلـحون األكراد من اجلبال آالف كما غادر اخلبـراء اإلسرائيلـيون شمال العـراق ونزل ا
مؤلفة وهم يلقون أسـلحتنهم ويسلمون أنفسهم للقوات احلكومية التي اعلننت العفو عنهم
وعاد الـهدوء لـشـمال الـعراق ,وفي عـام 1975  تـنفـيـذ احلكم الـذاتي حملـافـظات شـمال
العراق الـتي شهدت استقرار كبيرا بعد ذلك الى عام 1991 عنـدما اندلعت حرب اخلليج
تـحـدة حضـرا جـويا في شـمـال العـراق وجنـوبه ومن ثم  حتـديد  حـيث فـرضت األ ا
ناطق على حالها حتى عام اخلط األزرق للمناطق الكردية في شمال العراق وبقيت هذه ا
2003  عـندمـا غـزا األمـريـكـان الـعـراق فـتـمـدد األكـراد خارج اخلـط األزرق الذي حـددته
ـتـحـدة واستـولـوا عـلى منـاطق عـديـدة في مـحافـظـات نـينـوى وديـالى وكـركوك ولم األ ا
تـحدة للخط يـكتفوا بـذلك بل هم يطالـبون اليوم بـضم مناطق أخـرى خارج خرائط األ ا
األزرق التي أخفـاها هوشـيار زيبـاري عندما كـان وزيراً للـخارجيـة منها مـناطق مسـيحية
وايزيدية وعربيـة في محافظات نينوى وصالح الدين وديالى ويطالبون بكركوك أيضاً بعد
ــشـكـلــة مـا يـسـمى ـادة  140في الـدسـتــور بـعـد االســتـفـتـاء عــلـيه كـحل  ان  إدخـال ا
ـسـتـفـتى عـليـه أي إنكم ـادة ضـمن الـدسـتـور ا ـتـنـازع عـلـيهـا ولم تـكن هـذه ا ـنـاطق ا بـا
تـريدون ثلث مـساحة الـعراق وتـقولون إنـكم لستم عـراقي  ,يعـني غير عـراقي يـنازعون
العـراقـي عن مـدنـهم وأراضيـهم وتـتنـازعون مع الـدولـة العـراقـية وتـريـدون تأسـيس دولة
ا عراقية تاريـخاً وجغرافية وحضـارة وسكاناً فلماذا لم كردية في ارض ليست كـردية إ
تـؤسسـوا دولتـكم في وطـنكم األصـلي الذي جـئـتم منه ? وهل تـسمـح تركـيا وإيـران بقـيام
ادة  140التي انـتهى العمل بـها منذ كيان كـردي على حدودهـما ? ومن يسـمح بتطـبيق ا
عام 2007 ولم تطـبق ألنهـا سرقـة ألراضي ومدن عـراقيـة أصيـلة من قـبل غيـر العـراقي
ادة  140 سيئـة الصيت فهو ليس عراقي كمسرور بل باعتـرافهم والذي يسمح بتطبيق ا
هـو عمـيل وخائن ومـتآمـر وأمريـكي وصهـيوني يـريد تـقسـيم العـراق وإعطـاء ثلـثه لألكراد
الذين يـعترف قادتـهم أنهم ليـسوا عراقيـ وكل أفعالـهم  خصوصاً امـتناعـهم عن تسليم
عـائـدات النـفط والـكـمارك والـضـرائب للـحـكومـة االحتـاديـة وكل مشـاريـعهم تـقـول كذلك ,
ـسـروران العـراق بكل قـوميـاته األصـليـة وحتى الـوافـدة وبكل أديـانه وبكل وأخـيراً نـقول 
طـوائفه سـيبـقى موحـد رغم مؤامـرات األمريـكان والـصهـاينـة وعمالئـهم في العـراق الذين
يريدون ليس فقط تـقسيم العراق بل تدميره أرضاً وشعبـاً ألنه اخلطر الكبير عليهم وعلى
وضوع كامالً مع جزيل بدأ حرية الـرأي أرجو نشر هـذا ا مصاحلهم . مالحظـة:تنفيـذاً 
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ــتـحـضّـرة بل ـدنـيـة ا ـقـراطـيــة ا الــد
تـــــتــــخـــــذ من الـــــسالح والـــــتــــهـــــديــــد
واالســـتـــرضــاء واالســـتــهـــداء بـــالــدين
ـــنـــاطـــقـــيـــة ـــذهب والـــقـــومـــيـــة وا وا
والــعـشـائــريـة والــزعـيم األوحـد واإلرث
ـقـدّس أفـضل الـسـبل لـتـرويـض الرأي ا
ـقـابل الـنـاقم عـلى ـغــايـر وكـسب ودّ ا ا
الـعمـليـة السـياسـية بـرمتـها. فـأصحاب
الــورقـة اخلـاسـرة يـرون في إثـارة مـثل
ــذهـبــيـة هــذه الــنـعــرات الـطــائــفـيــة وا
نـاطقيـة والعـشائريـة خيرَ والـعرقـية وا
وســـيــلــة لـــزرع بــذور الــفـــتــنــة وإثــارة
الشكوك وفتح منافذ الشبهات بحثًا عن
مـخارج يعـتقدون بجـدواها. فيمـا يشير
الـــواقـع اجلـــديـــد خلـــيـــبـــة آمـــال هـــذه
نـضبـطة مـهمـا حاولت اجملـاميـع غيـر ا
أو تــكـررت مـسـاعــيـهـا لـلــحـصـول عـلى
مـكـاسب انـتـخـابـيـة إضـافـيـة أو تعـديل

بعض نتائجها. 
WMKF  ZzU

فـمـثل هـذه التـرقـبات والـتـوقعـات تـبدو
غـير الئحة في األفق في دوائر مفوضية
االنـتـخـابات ال من قـريب وال من بـعـيد.
ولــو حـصل شيء من هـذا الــقـبـيل فـلن
يــكــون ذا تــأثـــيــر عــمــيق في الــنــتــائج
ـعلنة.من هنـا فإن جلوء بعض القوى ا
اخلـاسـرة إلى أشـكالٍ مـدانـة من الـعنف
والـــفـــوضى والـــتـــشـــنّج فـي اخلـــطــاب
الــسـيـاسي بـغـيــة تـأجـيج األوضـاع من
مـنـطلق أيـديـولوجي غـيـر مرحَّب به في
كـلّ صـورِه وأشــكــاله يــدخـل في خــانـة
الـتـمرّد عـلى اجلهـاز التـنـفيـذي للـدولة
مـهـمـا كـانت هـذه األخـيـرة فـي ضـعـفـها

القائم. 
كــمـا أنّ الـتــشـكـيك بــالـقـضــاء سـيـأخـذ
مـسارًا درامـاتيكـيًا ويـصعّب من مراسه
ومـوثوقـيته ومـهنـيته عـلى ما هـو عليه
فـي واقع احلـال الــذي ال يُــحـســدُ عــلـيه

البتة. 
ّـا ســيـكـون لـه ومـنه تــداعـيـات وهــذا 
غـايـة في اخلـطورة ال يـطـيق عـليه واقع
حـال الـشـعب والـبـلـد مـعًـا. وهـنـا يـكون
لـــلــعــقالء دورُهم فـي تــهــدئــة األوضــاع
وحثّ اجلـهـات الفـوضويـة التي تـسعى
ـبرّر للقـبول باألمر إلى الـتصعـيد غير ا
الــواقع تــمـامًــا كـمــا كـان عــهـدُهــا قـبل
االنــتـخــابـات. ألــيـسـت هي الـتي قــبـلت
بـنــتـائج االنـتـخـابـات الــسـابـقـة عـنـدمـا

ســابــقــاتـهــا وذلك عــنــدمــا رفضَ عــبـر
صــنــاديق االقـتــراع شــكلَ هــذا الـنــظـام
ورمـــوزه ومــنـــظــومــة حـــكــمه ونـــهــجه
ــفـتـقِـد أليّ شـكلٍ من الــوالئيّ لـلـغـيـر وا
أشــكـــال االنــتــمــاء الــصـــحــيح لــلــوطن

والوفاء للشعب.
فـي كلّ األحوال لـيس خافـيًـا وال غريـبًا
اإلقـرار بوجود مـنتفعٍ ومتـضرّرٍ خاسرٍ
وفـائـزٍ في أيـة جـولـة انتـخـابـيـة في أية
بـقـعـة من بـقاع األرض الـواسـعـة. وهذا
أمـر طـبيـعي يـنبـغي الـقبـول به. أمّا في
كن حـالـة وجـود اعتـراضـات حـينـئـذٍ 
الــلــجـوء إلـى الـقــضــاء وفق اإلجـراءات
الـدسـتـوريـة بالـرغم من الـشـكـوك دومًا
فـي دور القضـاء. وهذا الـشك قائم حتى
ــقــراطــيـات فـي الـعــالم في أكــثــر الــد
ومـــنــــهـــا مـــا حــــصل في أمــــريـــكـــا في
انـتــخـابـاتـهـا األخـيــرة. فـعـنـدمـا حـاول
أتــبـاع الــرئـيس اخلــاسـر خـلط األوراق
واخلــــروج عـن األطــــر الــــقـــــانــــونــــيــــة
ــطــالــبــة بــحــقــوق والــقــضــائـــيــة في ا
افـتراضيـة مضروبـة ومشكـوكٍ بها كان
لـــلــقـــضــاء كالم آخـــر ولــلـــشــعـب حــكم
قراطيـة في هذه البلدان مـختلف. فالـد
الـعريقة بها حتدّدها صناديقُ االقتراع
ولـيس وسائل التـنمّر وأدوات الفوضى
والـدولة الـعميـقة التي تـفرض ما يـحلو
لـها من أجـندات خـارجة عن الـقانون أو
والئــيــة احلــيــثــيــات والــنــتـائـج. وهـذه
جــمــيــعًــا خــارجــة عن حــدود الــلــيــاقــة
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ألجـل احلـفـاظ عــلى كــيـان شـبـه الـدولـة
قراطية الـقائم وصيانة مـكتسبات الـد
الـــفـــتـــيــة ولـــو في أدنـى صــورهـــا في
الـعـراق ما بـعـد الغـزو الـتدمـيـريّ ال بدّ
من تــوقـر قـاعـدة شـعـبـيـة تـدرك أهـمـيـة
االنـزالق اخلطيـر إلى ما ال تُحمـدُ عقباه
فـي حــالــة إصــرار الــطــرفــ اخلــاســر
والـفـائـز عـلى الـسـواء عـلى مـواقف كلّ
ــزري ال ـــريــر وا مـــنــهـــمــا. فــالـــواقع ا
ّا حتـملته شرائح كثيرة يـتحمّلُ أكثر 
وكـــبــيـــرة من الــشـــعب بـــســبب تـــغــوّل
مـيلـيشـيات وعـصابـات أحزاب الـسلـطة
ومافيات الفساد للمشهد السياسي منذ
قـيام أول حـكومة مـحاصـصاتيـة مدمّرة
لـلـبالد والـعـباد ونـاسـفـة ألسس الـدولة
ــفــهـوم واإلتــيــان بـعــنــاصــر ال تـؤمن 

ـتـحدّرة م ن عـسـكريـة عـليـا لـسمـتـها ا
تميّزة. عقر اجلندية العراقية ا
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لـيس من الفخر وال من سمات الرجولة
تــصـاعـد وتـيــرة الـطـغـيــان الـسـيـاسيّ
وهــيــجــانُه من دون تــبــريــرٍ مـوثَّق إالّ
لـلثـأر والثـورة بسـبب خسـارة أطاحت
ـصـالح هذا الـبعض. فـعـلى ما يـبدو
فاجأة غير تابع أن هـذه ا لـلمراقب وا
ـكـاسب الـسـارّة من شـأنـهـا احلـدّ من ا
والـصـدّ من خـطـوات ومـخـطـطـات يُـردُ
لـها إبقـاء نهج الالّدولـة وضمان فرض
ـقـيت نــظـام الـتـوافـق الـتـحـاصــصي ا
ـضيّ بـسيـاسـة مـنـظـومة واسـتـمـرار ا
دخـيـلة ال تـمتّ لـلوطـن والوطـنـية بـأية
صـلـة أو مقـاربة أو مـصاهـرة. فالـدولة
في جــبـروتـهـا وعـنـفـوانـهـا وهـيـبـتـهـا
وسـيادتـها هي الوطن بـأكمله حـكومةً
وشـعــبًـا وقـضـاءً. والـدولـة أيـضًـا هي
ذلـك الـــكــــيـــان الــــقــــوي اجلـــامـع لـــكلّ
ـكوّنات والقدرات والكفاءات من دون ا
تمييز وال فصل وال عزل إالّ في الكفاءة
والــوالء واألصـــالــة وحــسن االنــتــمــاء
وصـــحــة الــنــفس والـــعــقل.  والــدولــة
أيــضًـا تـتــمـثُلُ أكـثــر بـقـدرة جــهـازهـا
الــتـنـفــيـذيّ بـكلّ تــفـاصـيل ارتــبـاطـاته
وعالئــقه وفــعّـالــيـاته في رصــد كـلّــمـا
ـثـلـها يـسيءُ إلـى شـكل الـدولـة الـتي 
رســمــيًـا وشــعـبــيًــا أو مـا يــنــتـزعُ من
هـيبتها ويـزرع بذور الشك في قدراتها
الـتـنــفـيـذيـة عـلى تـسـيـيـر أمـور الـبالد
ـوجب الــثـقـة الــتي أوالهـا والــعـبــاد 
ثلو الشعب وحترص الرئاسة إياها 
ـومـتهـا وصـيانـتـهـا وحفـظـها عـلى د
بـاعتبـارها حاميـة الدستـور والقانون.
ولــــعلّ من أهـمّ واجـــبـــاتــــهـــا في هـــذا
الــظــرف احلــرج الــذي تــقف فــيـه أمـام
ـصـيـرٍ مـجـهـول يـهـدّدُ مـنــزلقٍ خـطـيـر 
كـيـانهـا ووجـودهـا ومصـيـرها يـتـمثل
بـالــوقـوف بـوجه ايـة مـحـاوالت لـلـنـيل
مـن صـوت الــشــعب الــذي قـالَ كــلــمـتَه
الــفــصل في صــنــاديق االقــتــراع الـذي
ارتـضاهُ جمـيعُ الفرقـاء ووقعوا وثـيقة
الـقـبول بـنـتائـجه مـهمـا كـانت وكـيفـما
كـانت. ومن ثمّ ليس من الشرف وال من
الـغـيـرة خـلطُ األوراق وفـرض أجـندات
خــارجــة عن ســلــطــة الــدولــة واتــخــاذ
ـنبـوذ في حتـقيق الـنـهج "الـهجـيـني" ا
شـاركة في إدارة مـسـار التـوافق بـ ا
الـدولة ومهاجـمتها والـتنمّر عـليها في
آنٍ مــعًــا عــنــدمــا تـتــأثــر مــصــاحلُــهـا
اخلــاصــة وتُــضــرب مــكــاســبُــهــا غــيـر
ــشــروعـــة الــتي يــرفــضــهــا الــشــعب ا
ـوكل بـإدارتـها. واجلـهـاز الـتـنـفـيـذي ا
وإالّ فـقدَ هذا اجلهاز قـيمتَه وتزعزعت
هـيــبـتُه هـو اآلخـر عـنـدمـا يـسـعى هـذا
ــرفــوض فــرضَ أجــنــدته " ا "الــهـــجــ
صلحة العليا للوطن ومـصاحله على ا
والــشـعـب الـذي أدركَ الــلـعــبـة مــؤخـرًا
ـــرحــلــة وحـــدّدَ بــعـــضًــا من ســـمــات ا
الــقـادمــة الـتي سـتــكـون مــخـتــلـفـة عن

لء قـالها تشرينيٌّ ساخط حدّ النخاع 
فـمه: كـفانـا دولـة الهـزالـة واحملاصـصة
والـفـساد والـوالئـية! ومع هـذا الـصوت
الـهــادر بـالـوطـنـيـة والــطـافح بـاخلـيـبـة
واألسـى يـنــبـري كلّ الــشـعب وحــشـودُ
ّـا تـبـقى من الـوطـنـيـ فيه األخـيـار 
وهـم كـثــر ويــزدادون يــومًـا بــعــد آخـر.
ؤشرات اإلدراكُ والـسبب في كلّ هذه ا
الـواعي بخطورةَ تـسيّد أدوات الالّدولة
عـلى مـقالـيد الـبالد والتـفريط بـالعـباد
وتـفــرّد أحـزاب الـسـلـطـة ومَن فـيـهم مِن
والئـيّي اجلـارة الـشـرقـيـة عـلى مـقدّرات
الـــبالد من دون ضـــمــيـــر وال خــجل وال
صـدّ وال محـاسبة. فـبعد إعالن الـنتائج
الــنـهـائـيـة الـتي خــرجت بـهـا صـنـاديق
ـوجب الـقـانـون الـذي اتـفق االقــتـراع 
عـلـيه األفـرقـاء أصـدقـاء األمـس وأعداء
احلـــاضــر لم يــبــقـى أمــام اخلــاســرين
شـكـكـ ايـةُ حجج أو ـعـتـرضـ وا وا
دواعٍ لـالحـــتـــجـــاج والـــنــــفـــور وخـــلق
الـفوضى عبر النزوع الستدرار عواطف
ــذهب الـــبـــســطـــاء بــغـــطـــاء الــديـن وا
والـعشائرية والطائفية وذلك خشيةً من
فـقدانـهم احلكم وزوال الـنعم والـبركات
الــنــاجـــمــة عن أســالــيب وأدوات حَــلبِ
مــــقـــدّرات الــــبالد وفــــرض الـــســــطـــوة
واألتــاوات عــلى مـواقـع ومـنــاصب تـدرّ
عــسـالً ولــبــنًــا. ومــا عـــلى اجلــمــيع إالّ
الـقـبول بـنتـائج هذه اجلـدولة اجلـديدة
ـقـراطـيـة الـتي قـبِلَ بـهـا حـكامُ من الـد
الـعـراق وارتضـتهـا أحـزابُ السـلطـة ما
بـعد الغـزو األمريكي األرعن لـلبالد. لقد
صـــدرَ حـــكـمُ الـــشـــعب أوالً وآخـــرًا في
مــعـاقــبـة فــاقـدي الــبـصــر والـبــصـيـرة
ال وخـائني الشـعب والبالد وهادري ا
الـعـام وسفـاكي الـدم العـراقي بال رقيب
وال حــســيب وال حــسـاب. نــقــطـة رأس
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كـــانت مــرحــلــة مـن أصــعب مــا مــرّ به
عـراق احلـضـارة والـطـيـبـة والـثـراء في
كلّ مـوارده الـبـشـريـة والطـبـيـعـيـة على
الــسـواء. بل مـرّت الـســنـوات الـعـجـاف
ر دني احلاقد بر مـنذ تولّي احلاكم ا
الـــذي شقَّ حلــمـــة الــنـــســيج الـــوطــني
بــقـراراتـه اجلـائــرة مـنــطـلــقًـا من حــقـد
وغلة في اإلدارة األمـريكية "البـوشية" ا
الـكذب وفريقه األفّاك من أجل تدمير كلّ
مــا تـقـع عـلــيه أيـديــهم بــدءً من قـدرات
اجلـيش العقائدي الوطني سور البالد
ـــشــهـــود له آنــذاك وحـــصن الــعـــبــاد ا
بـاخلــبـرة واجلـنـديّـة والـوطـنـيـة. وهـذا
اجلــيـش مــاتــزال تــنــبض في شــرايــ
وأوردة بــــعـض مــــا تـــبــــقـى مــــنه وفي
مـخلفاته سـواءً في السرّ أو في العلن
ومــضـات من حبّ الـوطن وحتـرّكُه روحُ
اجلـنديّة الصحيحة التي رافقت تسيَّده
ــشــهـد الــعـربـي واإلقـلــيــمي والـدولي ا
لـسـنـواتٍ وعـقـودٍ ومـنه تـخـرّجت نـخب
ـنـطــقـة صـارَ لــهـا جـاه عــسـكـريــة في ا
وشـرف وصـيت وتـولّت مـنـاصب ورتب

فرضت نفسها فائزة في مشاهد تزوير
فـاضحة في الدورات السابقة? وحتمًا
اخـــــتــــلــــفـت األدوار في هــــذه الــــدورة
الــتــشــريــنــيــة في مــشـهــدِ رائـعٍ تـمــثّلَ
ــعــاقـبــة الــشــعب الــبـســيط جلالّديه
الـذين كـان ديـدنُـهم الـكـذب عـلـيه طـيـلة
ـــاضــيــة ولم الـــســنــوات الـــعــجــاف ا
يـحـقـقـوا أمنـيـاته بـحـياة حـرّة شـريـفة
ــة وخـدمـات آدمـيـة ولــقـمـة عـيشٍ كـر
تـلـبّي طـلبـاته واحـتيـاجـاتـهم اليـومـية
كــأي بـشـرٍ عـلـى وجه الـبـسـيــطـة. هـنـا
مـربط الفرس! باختـصار وبعد صدور
تــقــريـر مــجـلس األمـن الـدولي خــاصـة
فـوضـيـة عـلى قدر وإشـادته بـجـهـود ا
كتملة في اسـتطاعتها وخبرتـها غير ا
إجنــاز الــيـــوم االنــتــخــابي أفــضل من
الـدورات الـسـابـقـة تـكـفي لـلّـبـيب هذه
اإلشـارة. فـاحلـكـومـة الـقـادمـة ال بـدّ أن
ــعـــانــاة كي تـــشــهــد تـــولــدَ من رحـم ا
ـأسـاوي الــذي بـلـغـته أوجهُ لــلـوضع ا
ـتـعـددة من تــخـلّف وتـبـاطـؤ احلــيـاة ا
وتـــراجع إلى الـــوراء بــســبـب ســطــوة
ــتــعـــددة عــلى واقع أدوات الـالّدولــة ا

قاييس.  الدولة الهزيلة بكلّ ا
فــقـد حـان الـوقـت لـشـدّ أحـزمــة الـبـنـاء
واإلعــــمــــار احلــــقــــيــــقــــيــــ وحتــــمّل
سؤوليات الوطنية التي تثبت صدق ا
االنــتـمــاء لـلـوطن بــعـيــدًا عن أجـنـدات
ـعـروفـة الــوالء لـلـغــيـر وهي اجلـهــة ا
مـحليًا وإقليـميًا ودوليًا في كل وسائل
الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعـي واإلعالمي
ــرئـيــة عـلى ــسـمــوعـة وا ــقـروءة وا ا

السواء. 
وإنــشـاءَ الــله مـجــال بـعــد لـلــعـابــثـ
ـصير ـستـقبل الـبالد ومـقدّراتـها و
الـعـباد وطـمـوحـاتهم كي يـعـود الوطنُ
والـشعب إلى حظيـرة الدول والشعوب
ـــتـــقــــدمـــة ويـــتـــخـــلـــصـــوا من إرث ا
احلـــكــــومـــات الـــفـــاشــــلـــة الـــفـــاســـدة
تـعـاقبـة مـنذ سـقوط احملـاصـصاتـيـة ا

النظام البائد. 
وهـذه من أولـويات احلـكـومة الـقـادمة
سـواءً بشـكلـها الـتوافـقي التـقلـيدي أو
بـشـكـلـهـا األغـلـبي في جـانبٍ كـبـيـرٍ من
أجـزائـهـا وبـرامجـهـا وأدائـهـا بـالرغم
نظور بحضور من اسـتقرائنا للواقع ا
الـــشــكل الــتـــوافــقي غـــيــر اجملــدي في
ظـاهـره وتـكـويـنه الـركـيك. إذ لـيس من
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تـضـرر لـلـطعن يـجب الـتـحـجج بـحق ا
فـالـطـعن بـعـدم دسـتـوريـة قـانـون يعـني
ـــاني بــالـــقــانــون ــشـــرع الــبــر جـــهل ا
االســمى و الـقـانــون الـوطـني لـبالده و
بـالـتـالي فأن خـطـورة تشـريع قـوان ال
دســتـوريــة ولـو بــجـزء مــنـهــا سـيــكـون
لـالدعـــاء الـــعـــام حتـــريك شـــكـــوى دون

شتك. حاجة 
انـــا افــــهم الـــســـكـــوت الــــقـــانـــوني عن
خــــروقــــات اســــبق لــــكن الــــبــــاطل في
الـقـانـون ال يـؤسس عـلـيه مـكـتـسب فال
يـجوز استصـحاب السكوت عن ازدواج
اجلـنـسيـة في شغل مـنصب رفـيع و هو
امـر يرفضه الدستور فـيصار لتشريع ال
دسـتوري مع تـوقع الـسكوت عـنه اسوة

سكوت عنه. با
يــا رئــاســة اجلــمــهــوريــة و يــا رئــاسـة
ـان افحـصـوا دسـتوريـة مـسودات الـبـر
مقترحاتكم قبل الدفع للتصويت عليها.

الــطـعن بــدسـتــوريـتـهــا فـذلك يــعـني ان
صوت ـان و ا مـعدي القـانون في البر
ـانــيـا ام ـقــتـرح بــر عــلـيـه سـواء كــان ا
رئاسيا يعني ان مقدميه او مقدمه غير
مـلـمـ بالـدسـتـور الذي يـقـضي اول ما
يــقـضي بـعـدم تـشــريع قـانـون او انـفـاذ
قـرارات او تــعـلـيـمـات تـخـالف الـنص و

. الروح الدستوري
الـقوانـ تنـشيء حقـا و احلقـوق التي
ـانـيـة ال تــكـتـسب بــصـفـة قـانــونـيـة بــر
ترتب من يصح ان يشوبها خلل يزيل ا
ـان اخلــقـوق و اال فــمــا تـفــسـيــر الـبــر
الـسـابق رئاسـة و جلـنة قـانـونيـة حلكم
احملـكمة االحتـادية بعدم دسـتورية قسم
مـن مــــواده واقـــــصــــد الـــــقــــانـــــون رقم
20لسنة 2020" قانون اسس تعادل

الــــشـــهــــادات" و لن اتــــنــــاول من هـــذا
الــقــانــون اال مــعــنى الــطــعن بــعــدد من
مـواده. ان القـوان اذا ما خـرقها فال

تـسعى اللـجنة الـقانونـية اجلديدة الى
ارســـال مــســـودات قـــانــونـــهــا هي اي
الــلـجـنــة و كـذلك رئــاسـة اجلـمــهـوريـة
لـتـفـصل احملـكـمة االحتـاديـة الـعـراقـية
بــدســـتــوريــة الــقــانــون و مــواده قــبل
طــرحه لـلـتـصـويت النه بـخالف ذلك و
بـالـذهاب لـلـتصـويت علـى القـوان ثم

مـلخص الكـلمة " اجمللس الـنيابي يسن
تـشريعا ثم تـقضي احملكمـة الدستورية
بـعـدم دسـتـوريـته او دسـتـوريـة فـقـرات

منه"
امـــا وقـــد انـــتـــهى اجملـــلس الـــنـــيـــابي
الـعراقي و يستعد مجلس جديد لترديد
الـــقــسـم و االنــعـــقــاد فال مـــانع من ان
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توجـيه للـمفوضيـة بالتـحري او التـحقيق
ا كـان حاسم بـإلغاء في نـقطة مـعيـنة وإ
مـحطـتـ وعـدم احتـسـاب األصـوات التي

فيها.
وقرة ذاتها قرار اخر ثم أصـدرت الهيئة ا
بــذات الـــعــدد الـــســابق 1631/الــهـــيـــئــة
الــقــضــائــيــة لالنــتــخــابــات/2021 ولــكن
بـتـاريخ اخـر وهـو 2021/11/25 وقـضت
فـيه برد الـطعـن الوارد في الـقرار الـسابق
ا ورد فيه حيث اعتبرت وعـلى النقيض 
عـمـلـيـة الـتـصــويت صـحـيـحـة وال مـوجب
إللـغـاء تــلك احملـطـات وعــلى وفق مـا جـاء
ــفــوضــ بــأن فـــيه (إذ أوضح مــجــلـس ا
جــمـــيع أجـــهــزة االقــتـــراع في مـــحــطــات
االقـتـراع في احملــافـظـات كــافـة مـبــرمـجـة
لـلغلق ذاتـيا في الـساعة الـسادسـة مساء
ـكن الـتصـويت بـعـد هـذا الوقت وال وال 
وجـود ألي تأخيـر فيهـا حسب تقـرير غلق
يـطبع آنيا بـوساطة جهاز الـتحقق ويوقع
رفـقة من مـدير مـوظـفي محـطة االقـتـراع ا
صـورة مـنه بـكـتـاب اإليـضاح ولـم يسـبق
لـلـمـفـوضـيـة ربط هـذا الـتـقـريـر بـاضـبارة
الـطـعن وإمـا طـبـاعـة تـقـريـر الـنـتـائج في
جـهـاز الـعـد والـفـرز اإللــكـتـروني فـيـكـون
بــوقـت وتــاريخ الحـق عــلى وقـت وتــاريخ
غـلق احملطـة ويخـتـلف من جهـاز إلى آخر
وســــبب ذلـك أنه يــــتم تــــزويــــد اجلــــهــــاز
ـطــابـقــة وعـدد بــاسـتــمـارة الــتــسـويــة وا

ستخدمة) األوراق غير ا
الحظـات الفقهـية على اإلجراءات : ا ثـانياً

القضائية:
ـتعارف عليه في عمل هـيئات محكمة ان ا
الـتـمـيـيـز عـنـدمـا تـصـدر قـرار مـعـ فـانه
يـسـجل بـرقم مـحــدد في سـجالت الـهـيـئـة
الـقضائية ومن ثم وتعـاد إضبارة القضية
او الـدعوى محل الطـعن إلى محكـمتها او
اجلـهة التي ارسلتها ابتدأً مشفوعة بقرار
الــهــيـــئــة الـــتــمـــيــزيـــة فــاذا كـــان قــضى
بالتصديق ينتهي احلال وتودع االضبارة
في مـخزن تلك اجلهة إما اذا كان بالنقض
فــيـفـتـح الـبـاب مــجـدداً وتــتـخـذ احملــكـمـة
ـطـعـون بـقـرارهـا إجـراءاتـهـا من اجلـهـة ا
جــديــد في ضـــوء قــرار الــنـــقض ومن ثم
تـصدر قـرار جـديد ويـكـون خاضع لـلـطعن
مـرة أخـرى وعـنـدمـا تـرسل االضـبـارة الى
ـرة الثـانـيـة فـان الـهـيئـة الـتـمـيـيـزية في ا
تــســجــله بــرقم جـديــد ويــصــدر فــيه قـرار
جـديــد يـحــمل رقم اخـر وال عالقــة له بـاي
قـــرار ســابق حــتى لـــو كــان الــذي قــضى
بـالنقض لكن الذي حصل في قرار الهيئة
الـقـضـائـيـة لالنـتــخـابـات يـخـتـلف عن أي
إجـراء مـتعـارف عـلـيـهـا والذي اصـبح من

الثوابت القضائية ولألسباب االتي :
ـوضـوع لم يـكن مـحل طعن إنـهـا تصـدت 
ـفـوضـية لم ـرة الـثـانيـة  حـيث ان ا في ا
تـصدر أي قـرار جديد ولـم يتم الطـعن فيه

ـادة (210) مـرافعـات اآلتي (بـعد إكـمال ا
التـدقـيـقـات الـتـمـيـيـزيـة تـصـدر احملـكـمة
اخملـتصة بـنظـر الطـعن قرارهـا على احد
ـعــنى إن مــحـكــمـة الــوجـوه الــتــالـيــة) 
ـقدم الـتـميـيـز تـصـدر قـراراً في الـطـعن ا
إلـيها وال تصـدر فيه حكـماً لكن من حيث
الـنتـيـجـة هـذا القـرار حـاسم ونـهائي وال
ـكن الـرجـوع عـنه إال عن طـريق الـطعن
ـادة فـيه بـالــتـصــحـيح عـلـى وفق حـكم ا
(219) مـرافعات اذا كان قابال لـلتصحيح
أمـا قرار الـهيـئة الـقضـائـية لالنـتخـابات
بـات ونهـائي وال يـقـبل الـتصـحـيح وهذا
ــدنـيـة في ـوســعـة ا مــا أقـرته الــهـيــئـة ا
ـوسـعـة قـرارهــا الـعـدد 1631/الـهـيــئـة ا
دنية/ 2020في 2020/2/16 ثم يصدر ا
ـــداولـــة والــتـــدقـــيق في الـــقــرار بـــعـــد ا
رسلة طي الطلب ـستندات والطلبـات ا ا
دون مـرافعـة ودون جـلسـة عـلنـيـة وليس
ـخـاصـمـة بـ طـرفي  الـنـزاع وهـذا ما
ادة (209) أشـارت إلـيه الـفـقرة (1) مـن ا
مـرافـعـات الـتي جــاء فـيـهـا اآلتي (تـنـظـر
احملــكــمــة اخملـتــصــة بــنــظــر الـطــعن في
الـــطــعن بــإجـــراء الــتــدقـــيق عــلى أوراق
الـدعوى دون ان جتمع ب الطرف ولها
ان تـتخذ أي اجراء يعينها على البت في

القضية.).
وقـرة قد تـصدت ان الـهيـئة الـقضـائيـة ا
ــــرشــــحـــ لــــطــــعـن مــــقـــدم مـن احــــد ا
لالنـتـخـابـات يـخــاصم فـيه قـرار مـجـلس
ـا جاء فيه وقد ـفوض لعـدم قناعته  ا
أشـار قـرار الهـيـئـة أعاله إلى ذلك عـنـدما
ــرشح واسم كــتب اسم الــطـــاعن وهــو ا
ـــطـــعــــون ضـــده وهـــو قــــرار مـــجـــلس ا
ــــؤرخ في 2021/10/10 ـــفــــوضـــ ا ا
ونــتــيــجـة ذلـك الـطــعن أصــدرت قــرارهـا
الـــعــدد 1631/ الـــهــيـــئـــة الـــقــضـــائـــيــة
لالنـــتـــخـــابـــات/2021 ي 2021/11/15
الــذي قــضت فــيـه بـنــقـض قـرار مــجــلس
ـفوضـ أعاله وكان الـنقض قـد قضى ا
بــإلـغــاء نــتـائج مــحـطــتــ من مـحــطـات
االقـتراع وعـدم احتـساب نـتـائجـها ألنـها
أغـلقت بـعـد انتـهـاء الوقت احملـدد وهذا
الـنـقض كــان يـتــعـلق بـأصـل الـطـعن ولم
يـتــعـلق بـاي إجــراء من اإلجـراءات الـتي
ـفـوضـيـة كـمـا لم يـرد في أي اتـخـذتـهـا ا

أصـدرت الهيئة القضائية لالنتخابات في
وقرة قرارها مـحكمة التـمييز االحتاديـة ا
الـــعـــدد 1631/الـــهـــيـــئـــة الـــقـــضـــائـــيـــة
لالنـــتـــخـــابــات/ 2021في 2021/11/25
والـــذي قــضـت فــيه بـــرد احـــد الــطـــعــون
بــنــتــائج انــتــخــابــات تــشـريـن األخــيـرة
والــــقـــــرار أعاله قـــــد وردت فــــيـه بــــعض
اإلجـــراءات الـــتي لم نـــكن نـــعـــهــدهـــا في
الـسابق وألن مـحكـمة الـتـميـيز االحتـادية
هي الـهيئة األعلى في الـقضاء االعتيادي
وان مـبـادئهـا تـعـد سـوابق قـضـائـيـة أما
ـوضوع الـذي كان مـحل الطـعن فهو عن ا
قـرار ملـزم لـلـجـميع ويـحـتـرم من اجلـميع
وال غـــبــــار عـــلى ذلك ألنـه من صالحـــيـــة
ادة الهـيئة القضائيـة التي نصت عليها ا
(19) من قـانون مفوضيـة االنتخابات رقم
 31لسنة 2019 لكن البد من الوقوف على
تــلك الــقـواعــد اإلجـرائــيــة اجلـديــدة عـلى
الـعرف الـقضـائي بقـراءة قـانونـية فـقهـية
ـسـتـجـدات في فـقه حتـلـيـلـيـة ألنـهــا من ا
ــثل الـعــمـود الــفـقـري ــرافـعــات الـذي  ا
لـلقـواعد اإلجـرائـية واألصل الـذي تتـفرع
مـنه سائر النصوص اإلجرائية وسيكون

العرض على وفق االتي:
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أوال: طبيعة الهيئة القضائية لالنتخابات
واإلجراءات التي تتخذها:

ان تـلك الهيئـة تعد احـدى هيئات مـحكمة
ـوقـرة وانـهـا جـهـة الـتـمـيـيـز االحتـاديـة ا
عنى إنها طـعن وليس محكمة مـوضوع 
ـفـوض تـتولـى تدقـيق قـرارات مـجلس ا
في مـفـوضـية االنـتـخـابـات وعـلى وفق ما
) من قـــــــانــــــون ــــــادة (19/أوالً ورد فـي ا
ـفوضية وعـلى وفق النص االتي (يشكل ا
القـضاء األعلى هيئة قضائية لالنتخابات
تـتـألف من ثالثـة قـضاة غـيـر مـتـفـرع ال
يــقل صــنف أي مــنـهـم عن الــصـنف األول
لــلـنــظــر في الـطــعـون احملــالــة إلـيــهـا من
تضرر قدمـة من ا فوضـ أو ا مـجلس ا
من قـرارات اجملـلس مـباشـرة إلى الـهـيـئة
الـقضائـية) وقراراتـها باتـة ونهائـية على

ادة ذاتها.  وفق ما ورد في ا
ــدنـــيــة إشــارة ـــرافــعـــات ا في قـــانــون ا
واضــحـــة إلى إن مــصــطــلـح قــرار يــفــيــد
احلكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص

القـانونية.) كما وجد ان الهـيئة القضائية
ؤرخ في قـد اعتـمدت في قـرارها الالحق ا
2021/11/25 عـلـى تـوضــيح مــفــوضــيـة
االنــتــخــابـات فـي مـا يــتــعــلق بــاجلـوانب
الـفنـيـة لبـرمـجة صـناديـق االقتـراع وهذا
خـالف مـــا ورد في قــــانـــون اإلثــــبـــات الن
فوضية هي جهة خصم في الطعن الذي ا
تـنــظـره الــهـيـئــة الـقـضــائـيـة فــكـيف يـتم
االعـتماد عـلى قولهـا والطاعن يـطعن فيه
ـا البـد من اخـتيـار خـبـراء مـخـتـص وإ
من جـهـة حــيـاديـة وعـلى وفـق مـا رسـمـته
ادة (133) من قـانون اإلثـبات الـتي جاء ا
فـيها االتي (اذا اقـتضى موضـوع الدعوى
االسـتعـانـة بـراي اخلـبراء كـلـفت احملـكـمة
الـطرف باالتـفاق على خبـير او اكثر على
ـن ورد اسمه في ان يـكـون عـددهم وترا 
ن لم يــرد اسـمه في جـدول اخلــبـراء او 
هـذا اجلـدول وعـنـد عـدم اتـفـاق الـطـرفـ
عـلى خبـيـر مـع تـتـولى احملـكمـة تـعـي
اخلبير) والهيئة القضائية لها الصالحية
في دعـوة طرفي الـطـعن واالستـماع الـيهم
واالسـتيضـاح منـهم عن أي نقطـة ولها ان
تـتـخـذ أي أجــراء يـعـيـنـهــا عـلى الـبت في
ــادة الـــقــضــيـــة وعــلى وفـق مــا ورد في ا
(209) مـرافعات التي جاء فيها االتي (- 1
�تـنظر احملكـمة اخملتـصة بنـظر الطعن في
الـــطــعـن بــإجـــراء الـــتـــدقــيـق عــلى اوراق
الـدعوى دون ان جتـمع ب الـطرفـ ولها
ان تـتخذ أي اجـراء يعيـنهـا على البت في
الـقـضـية.  2- لـلمـحـكـمـة اخملتـصـة بـنـظر
الـطعن عـنـد االقتـضـاء ان تدعـو اخلـصوم
لالسـتيضاح مـنهم عن بعض الـنقاط التي
 ولـهـا ان تـرى لـزوم االسـتـيـضــاح عـنـهـا

تأذن بتقد بيانات او لوائح جديدة) 
اخلالصة: ان خالصة تلك القراءة الفقهية
والقـانـونـيـة لـقـرارات الـهـيـئـة الـقـضـائـية
لالنـتخابات يتمثل في مـواكبة مستجدات
الــفـــقه الـــقــانـــوني في ضـــوء االجــتـــهــاد
الـقضـائي ألعـلى محـكـمة في سـلم مـحاكم
الـقضاء االعـتيادي والـتي تعتـبر احلارس
ـكـلـفـة بـتـوضـيح األمـ عـلى احلـقـوق وا
الـغــامض من األمـور وعــلى وفق مـا ذكـره
الـقاضي الـدكتـور عبـدالرزاق عـبدالـوهاب
رئـيس محكـمة التـمييز االحتـادية األسبق
ـوســوم (الـطـعـن في االحـكـام في كـتــابه ا
ـدنـيـة) ـرافـعــات ا بــالـتـمــيـز في قـانــون ا
ومـــحـــاولـــة مـــعـــرفـــة االجتـــاهـــات الـــتي
تــــعـــتـــمــــدهـــا في الــــتـــعـــامـل مع األمـــور
ــنــظـومــة الــقـانــونــيـة ــسـتــحــدثـة في ا ا
ـعـروض وجـهـة الـعـراقـيـة ويـبـقى األمـر ا
نــظــر قــابـلــة لــلــنــقض وإلثــبــات الـعــكس
وأتـمـنى عـلى كل األفـاضل مـن اخملـتـص
ان يـبيـنوا أي وجـهة نـظـر أخرى مـخالـفة
ـا عـرضــته وبـيـان الــسـنـد الــقـانـوني أو

الدستوري والله ولي التوفيق.
{ قاضٍ متقاعد

اجلـزائـيـة حـصـراً وعـلى وفق مـا ورد في
ــــــادة (1/264) مـن قــــــانــــــون أصــــــول ا
احملـاكمات اجلـزائية رقم 23 لـسنة 1971
التي جاء فيها االتي (إضافة إلى األحكام
تـقدمة يـجوز حملكمـة التميـيز ان تطلب ا
أيـة دعوى جزائـية لـتدقيق مـا صدر فـيها
من أحـكـام وقـرارات وتـدابـيـر وأوامر من
تـلقـاء نـفسـهـا او بـناء عـلى طـلب االدعاء
الـعــام او أي ذي عالقــة ويــكــون لــهـا في
هــذه احلــالــة الــســـلــطــات الــتـــمــيــيــزيــة
ـنصـوص عـلـيـها في هـذا الـفـصل غـير ا
انه لــــيس لــــهــــا ان تـــقــــرر اعـــادة اوراق
تـهم او تـشديـد عقـوبته الـدعوى الدانـة ا
اال اذا طــلــبــتــهــا خالل ثـالثـ يــومــاً من
تاريخ صدور القرار او احلكم) وموضوع
الـطعن في قـرارات مفـوضيـة االنتـخابات
ال يـعتـبـر من الـقضـايـا اجلزائـيـة إطالقاً
ـرافـعات ـا يـكـون عـلى وفق قـواعـد ا وإ
دنـية رقم ـرافعـات ا الـواردة في قانـون ا
ـعدل وقانون مـفوضية 83 لـسنة 1969 ا
االنـتــخـابـات رقم 31 لــسـنـة 2019 وتـلك
الـقـوانــ لـيس فـيـهـا مـا يـجـيـز لـلـهـيـئـة
الــقــضــائـيــة ان تــطــلب الــنــظــر في قـرار
ـفوضية من تـلقاء نـفسها كـما ال يوجد ا
ـفوضـيـة يـتـيح لـها أي نص في قـانـون ا
ان تـرسل أي قرار إلى الهـيئـة القضـائية
ـوجب طـعـن في قـرار من قـراراتـهـا إال 
بيـنما الحـظنا في قـرار الهيـئة القـضائية
ـؤرخ في 2021/11/25 ان األمـر عرض ا
ــفـــوضــ ــوجـب تــكـــلــيـف مــجـــلس ا
لــرئـيــسه بـإرســال تـوضــيح إلى الـهــيـئـة
ــؤرخ في الـــقــضـــائــيـــة حــول قـــرارهـــا ا
2021/11/15 ويذكر ان قرار التكليف لم
عنى ـا باألكـثريـة  يـصدر باإلجـماع وإ
ان بــعض األعــضـاء لـم يـوافـق عـلـى هـذا
ـفـوضـية اإلجـراء وال يـوجد فـي قانـون ا
ـفـوضـ إرسال ـنح مـجـلس ا أي نص 
تـوضـيح لـلـهـيـئـة الـقـضـائـيـة حـول قـرار
ـفوضية صـدر عنهـا فضال عن ذلك فان ا
جــهـة مــلـزمــة بـتــنــفـيــذ قـرارات الــهـيــئـة
الـقضـائـية ولـيس لـها ان تـنـاقش ما ورد

فيها.
ان الهـيئـة القـضائـية لالنـتخـابات عـندما
ـــــــؤرخ في أصــــــدرت قـــــــرارهـــــــا األول ا
2021/11/15 والــــذي قــــضى بــــإلــــغـــاء
مـحطتـ من محـطات االقـتراع بـناء على
ـوجب تقـريـر فني من قـناعـاتـها ولـيس 
جــهـة فـنـيــة مـخـتــصـة بـيـنــمـا مـوضـوع
بــرمـجــة صــنـاديق االقــتـراع أمــور فـنــيـة
بـــحـــتـــة يـــجب الـــلـــجـــوء إلى اخلـــبـــراء
اخملـتـص عـنـد الـتـطـرق الـيـهـا وهـذا ما
ـادة (132) من قــانـون اإلثـبـات رســمـته ا
ـعــدل الـتي جـاء رقم 107 لــسـنـة 1979 ا
فــيـــهــا االتـي (تــتـــنــاول اخلـــبــرة األمــور
الــعـلــمـيــة والـفــنـيـة وغــيـرهــا من األمـور
سائل الالزمـة للفـصل في الدعـوى دون ا

ــفـــوضــيـــة ربــطت ــا ا من الـــطــاعـن وإ
االضـبـارة بــتـقـريــر جـديـد وأرســلـته الى
الـهيئـة القضـائيـة توضح فيه إجـراءاتها
لـغاة ثم نـظرت الـهيـئة جتـاه احملطـات ا
ــوضـوع من جــديـد دون الــقــضـائــيـة بــا
وجود طاعن جديد وعلى وفق ما ورد في
ــؤرخ في 2021/11/25 حــتى قــرارهــا ا
انـــهـــا لم تـــكـــتب الـــقـــرار اسم اجلـــهــوة
وضوع ا دخـلت في ا ـطعون فـيها وإ ا
ـفـوضـية مـبـاشرةً وتـطـرقت الى كـتـاب ا

وهذا ال يجوز.
W d  rJ «

ؤرخ في 2021/11/15 ان الـقرار األول ا
اصـبح ذو حجة على الكـافة عمالً بأحكام
ادة (105) من قانون اإلثبات وانه ملزم ا
لــلـجـمــيع وتـبـقى أحــكـامه مـرعــيـة مـا لم
يـنـقض أو يـبـطل وعـلى وفق مـا جـاء في
ادة (3/160) مـرافعـات التي جـاء فيـها ا
االتي (احلــكم الـــذي صــدر من احملـــكــمــة
يـبقى مرعياً ومعتبراً مالم يبطل أو يعدل
من قـبل احملــكـمــة نـفــسـهـا او يــفـسخ أو
يــنــقض من مــحــكــمــة أعــلى فــأنـهــا وفق
الــطـــرق الــقــانــونــيـــة) والــقــرار الالحق
ــنــشـور في ــؤرخ في 2021/11/25 وا ا
وسـائل اإلعالم لم تـرد فـيه أي إشارة إلى
. إبـطـال أو الـغـاء الــقـرار الـسـابق إطالقـاً
ـوسـعة في فـضالً عن اسـتقـرار الـهـيئـة ا
محـكمة التمـييز ذاتها الـتي اعتبرت قرار
الـهيـئة الـقضـائية بـات وال يجـوز إعدامه
أو الـغـائه إطالقـاً وعـلى وفق مـا جـاء في
ــوســعــة قــرارهــا الــعــدد 61/الــهــيــئــة ا
ـــدنـــيـــة/2020 في 2/16/ 2020الـــذي ا
اعـــتــبـــر قــرارات الــهـــيــئـــة الــقــضـــائــيــة
لالنـتـخـابــات نـهـائـيـة وال يــجـوز الـطـعن
فــيـــهــا بــأي شــكل مـن األشــكــال (الــقــرار
ـوقـع اإللـكــتــروني جملـلس مـنــشــور في ا
الــــقــــضـــاء االعــــلـى عـــلـى الــــرابط االتي
(/qview.2546/www.hjc.iq//https:)
وجبه ال يـوجد اي طـعن جديـد يعـرض 
ـــوضـــوع مـــرة أخــرى عـــلـى الـــهـــيـــئــة ا
ـوضـوع بـناء ـا عرض ا الـقضـائـيـة وإ
ـفــوضـيــة ولــيس طـعن عـلى كــتـاب مـن ا
وعـــلى وفـق مـــا ورد في قـــرار الـــهـــيـــئــة
ـــؤرخ في 2021/11/25 الـــقـــضـــائـــيــة ا
ــــــوجـب األعـــــراف وهـــــذا ال يــــــجــــــوز 
القـضائية الـتي رسمتها مـحكمة الـتمييز
االحتـادية ذاتهـا منـذ ان تأسست ولـغاية
اآلن الن الـهيـئـة الـقـضـائيـة هي مـحـكـمة
قـانون تـتـولى تدقـيق الـقرارات واألحـكام
ـطعون فيها وال يكون إال اذا  الطعن ا
من احــد األطــراف أو اذا كــانت الــهــيــئـة
الـقضائية لهـا صالحية طلب اي إضبارة
من تـلقاء نـفسـها وهذا احلـال ال يكون اال
بـوجود نص قـانـوني صريح ومـثال ذلك
صالحـية مـحكـمة الـتـميـيز االحتـادية في
طــلب أي إضـبــارة تـتــعـلـق بـالــقـضــائـيـة
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الـسـهل الـتـخـلّي عـنه بـحـسب الـبعض
ـا أنّ روح الــتـوافق الــتـحــاصـصي طــا
ــغــا مــا يـزالُ ــكــاسـب وا وتــقــاسم ا
فــارضًـا شـكــلَه وعـقـدتَه الــتي لن يـكـون
ـقــدور حــلّـهــا بـســيــاسـة الــقـطــبـ بــا

الـــطــبــيــعـــيــ في أيـــة إدارة لــلــدولــة:
ــعـارضــة كـمــا هي حـالُ احلــكـومــة وا

تقدمة.  البلدان ا
إلى ذلـك الـيـوم نـنـتـظـر بـفـارغ الـصـبر
بــزوغ فــجـــر حــكــومــة جــديــدة فــاعــلــة
بــشــخــصــيــات تـكــنــوقــراط حــقــيــقــيـة
وكـفاءات وطنية غير والئية وفاءً للعهد
الـذي قـطـعـته الـكـتـلـة كـثـيـرة العـدد في
تــبـنّــيـهـا تــشـكــيل احلـكــومـة الــقـادمـة
بــالــرغـم من الــشــكــوك الــقــائــمــة الــتي
تـشـوب عنـاصـر عديـدة في هـذه الكـتـلة
مـــتــورطــة بـــالــفــســـاد والــكـــسب غــيــر
ـشـروع عـلى حسـاب الـشـعب والوطن ا
عـــبــر احلـــصـــول عــلى أراضٍ واســـعــة
بـحـجة االسـتـثمـار في مـوالت والسـطو
ــطــارات عــلـى مــواقع تــدرّ مــوارد في ا
ـنــافـذ احلـدوديـة ووزارات ــرافئ وا وا
ومـؤسـسات مـصرفـية ومـاليـة. وهذه ال
اثـلة في عـزلٍ عن مـسمـيـات  تـعـمل 
كـــتل أخـــرى نـــظــيـــرة لـــهــا وشـــريـــكــة
ال العام بـإيغالهـا في الفساد وسـرقة ا

وهدر أموال الدولة. 
ـتـعاقـبة فـيـما لم تـسـتطع احلـكـومات ا
ـعـنـيـة وال وال أجـهــزتُـهـا الـتـنـفــيـذيـة ا
الــقـضـاء مــحـاســبـةَ رمـوزهــا الـكــبـيـرة
وزعـامـاتـها الـتي تـقف وراءَهـا وتـغطّي
عليها وتمنع كثيرًا في محاسبتها كلّما
اقترب حبلُ القضاء لالقتصاص منها. 
فـالدولة الـهزيلة لـغاية الـساعة ما زالت
تـعـمل وفق مـبـدأ "حـامـيـهـا حـرامـيـها"
ولـن يسـتـقيم الـوضع إالّ في حـالـة أخذ
جــانب احلـســاب دورَه وتـطــبـيــقه عـلى
اجلـميع شريطـة عمل القضـاء بالنزاهة
هنيـة حفاظًا عـلى سمعته. الـوطنيـة وا
فــالــبــدايــة احلــقــيــقــيــة لــلــمــحــاســبــة
ـنـهـوبـة وسـرقـات واسـتـرداد األمـوال ا
ـال العام ليس لـها أن حتصل وحتقق ا
أهــدافَــهـا إال انــطالقًــا من أعــلى الــهـرم

وليس من القاعدة. 
وحـتـمًـا قـطعُ رأس احليـة هـو الـسـبيل
الـصـحيح لـلـبدء بـتـصفـيـة بيـدر الوطن
مـن الـــــزؤان واألدغـــــال واحلـــــشـــــائش

الضارة أينما تكون ومهما كانت.
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نعم حـمندي ) الذي أعـده الشاعـر عبد الـسالم القصـاب عن دار ينابيع صدر حديـثا كتاب ( قـراءات وشهادات في شـعر عبـدا
في دمشق

ويتـضـمن الكـتـاب  مجـمـوعة من الـقـراءات النـقـدية  والـشـهادات االبـداعـية لـكـوكبـة  من الـنقـاد والـشعـراء. وفـتضـمنـأسـماء من
شاركوا في هـذه القـراءات و الدراسات والـشهـادات   القـراءات النقـدية  د. قـيس كاظم اجلنـابي وعبـد احلس صـنكـور و د . ستار
ولى و منذر عبد احلر عبدالله و د . هشام عبد الكر و د . هيالنة عطا الله ومحمد شنيشل الربيعي و أحمد البياتي  و قيس مجيد ا
و خالد العزاوي و د . ضياء خضير و حبيـبة احملرزي   والشهادات االبداعية  الشاعر عبـد الوهاب البياتي والشاعر سعدي يوسف
والشاعر حميد سعيد والشاعر خـليل اخلوري والشاعر محمد علي شمس الدين والنـاقد د . نضال الصالح والناقد د . ضياء خضير
والشاعر عبد القـادر احلصني والدكتور هشـام عبد الكر والشـاعر والناقد د . علي جعـفر العالق والشاعرة والنـاقدة هيالنة عطاالله

شايخ والناقد د . حسن حميد. والناقد د . زيد نعمان ماهر  الشاعر د . نزار بريك هنيدي والروائي أمجد توفيق والناقد محمد ا

رسالة دمشقِِ
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ة مر زعيتر: أستوحي لوحاتي من التماثيل والقصور القد
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{ كــفـــنــانــة مــحـــتــرفــة تـــســتــخــدم
التشكيلية مر زعيتر مختلف األلوان: ١

ـ اسـتـخـدم األلــوان جـمـيـعـهـا
حــسب كل لــوحــة ومــاهــيــة

فكرتها.
{ لــتـــرى الــلــوحــة عــنــدهــا
(...زعـيتـر) النـور ال بد أن

تمر بثالث مراحل: 
ـ أرى قـــــــــــيـــــــــــاس
الــــلـــوحــــة أولًـــا
وفـــــــــــكــــــــــرة
الـــــلـــــوحــــة
ثـــــــانـــــــيًـــــــا
واأللـــــــــــوان
ثالثًا والدور
الــــثــــالث هــــو
األهـم إلبــــــــــراز

ــكن أن الــفــكــرة بـــشــكل جــيــد ألنه 
ترسم على اللوحة ولكن األلوان تبرز
الـفـكـرة وتـفـاصـيـلـهـا أكـثـر من حـيث
الظل والنور وأيضًـا الغامق والفاحت
وحـتى وضع باأللـوان لـهـا جمـالـيات
جــديــدة مــثل أحــرف اخلط الــعــربي
ومشحـات باأللـوان ال تكون مـرسومة

بالرصاص.
ة { مـلـهمـة بـالـتمـاثـيل والـعمـارات الـقـد
لـذلك التـركـيز عـلـيـها يـعـد أولويـة بـالنـسـبة

لها ونقطة البدء لرهانها اجلمالي: 
ـ إلخراج الـلوحـات في غـاية اجلـمال
أولًــــا أنـــا أســــتـــوحـي لـــوحــــاتي من
ــة الـــتـــمـــاثـــيل والـــقـــصـــور الـــقـــد
الـتـاريـخـيـة ألن تـفـاصـيـلـهـا تـبهـرني
وعـشـقي إلى إيـطـاليـا يـعـطـيـني حـبًا
للرسم أكثر وأكـثر ألن إيطاليـا تتميز

ــة. وأنـا بــاآلثــار والـعــمــارات الـقــد
قــررت أن أغـيـر نــفـسي في الــتـفــكـيـر
ـطــا مــخـتــلــفـا يــلـفت حــتى أعــطي 

األنظار.
{ تعـتقد إن معظم رواد معارضها تتعرف
عـلى أعـمـالـهـا من خالل األسـلـوب والـنـمط

الذي ترسم به:  
ـ األكثرية يسألوني ما معنى لوحاتك
ألنـــهــا غــريـــبــة عن الــلـــوحــات الــتي
يرونهـا دائمًـا التي تكـون قريبـة أكثر
من الـــطــــبـــيـــعــــة... ولـــكن مـن بـــعـــد
اســتــيــعــابــهم يــحــبــون األعــمـال ألن
ـيـز. الـنـمط الـذي أرسم به جـديـد و
ط وحــتى من بــعــد إصــراري عــلى 
مـــعــ في لـــوحــاتـي أصــبح مـــعــظم
النـاس عـندمـا يرون أعـمـالي يقـولون
هذا العمل للتشكيلية مر زعيتر

b b'« UND/

رأة الـتي تضـع تاجًا  { عن لوحـة لهـا "ا
محاطة بالسوداوية" تقول: 

رأة - ترمز هذه اللوحة على حتمل ا
الــكــثــيـــر من الــضــغط واألعــمــال في
ــنــزل وعــمــلــهـا فـي اخلـارج. ولــكن ا
تبقى قوية وجميـلة ومعنى مالمحها
في عيونها وفمها أن تتقبل كل شيء
بـحب من أفــكـار وأعـمــال وأيـضـا في
تـربـيـة أوالدهـا وإدارة مـنـزلـهـا. وأنـا
ــثل الــقــوة عــنـد أرى لــون األســود 

رأة. ا
{ تـمـثل لوحـتـهـا التي تـتـميـز بـوجه أسود
وعـــيـــون زرقـــاء وبـــقع صـــفـــراء" األفـــضل

عندها ألسباب التالية: 
- هذه الـلوحـة األحب على قـلبي. في
عــدة الــبــلــدان رأيــنــا الــتــنــمـر عــلى
الــنــاس الــتي تــكــون لــون بــشــرتــهم
ســـوداء رغم تــمــيـــزهم في مـــجــالــهم
الـعـلـمي والـثـقافـي. ولكـن أنا أرى إن
البشـرة السوداء تعـطيني االبـتسامة
احلـنـونــة الال إراديـة. الـلـون األسـود
في الـلـوحـة تـعـني لي الـقـوة والـلـون
الـعــيـنـ الــزر قـاويـتـ فـي الـلـوحـة
تمـيزهم رغم سـواد بشـرتهم. والـلون
الــــذهـــــبي أرسـم عن رزق بـالدهم من

ـاس وجـمـال طــبـيـعـتـهم من ذهب وأ
جمال اخلالق.

تستـعمل األبـجدية الـعربيـة على م
غـزى يـدخل في بـعض لـوحـاتـهـا وا

سياق التجديد والتمييز:
ظـهور اخلط الـعـربي وتـنـوع أشـكاله
جاء نـتيجـة مرونـة احلروف العـربية
وســهـــولــة انـــســيـــابــهـــا واخــتالف
أقالمها ووضوح أشكـالها. وتنوعت
أشــكــال اخلط الــعـربـي وأصـبـح لـكل
خط قــواعــده الـتـي تـتــحــكم به. كــمـا
تـــوسع مــجـــال اخلــطــوط الـــعــربــيــة
ـبـدعـ ـا جـعل ا وتـشـعب كـثـيـرًا 
هتـم في هذا اجملـال يتسـابقون وا
في ابـتـكار أشـكـال احلـروف وتـكوين
خــطــوط جــديـدة األحــرف الــعــربــيـة
دائمًـا تتـميـز بأشـكالـها وخـطهـا مثل
اخلـط الـــكـــوفي والـــرقــــعي والـــثـــلث
والـــديــــواني وغـــيـــرهـــا وقـــررت في

يزة. لوحاتي أن أكون 
تـدور مــضـامـ أغــلب لـوحــاتـهـا عن

رأة ألن ...  قضايا ا
ــرأة هي األسـاس بــنـظـري قـضــايـا ا
وألنـهـا تـتــحـمل كل شيء من احلـيـاة
نا العربي تـسلطة في عـا الذكورية ا
رأة دائـمًا لذلك أرى يـجب أن تكـون ا
فـي مـــواضـــيـــعي ولـــوحـــاتي إلبـــراز

معاناتها.
{ تتقبل النقد الفني: 

- النـقد من اآلخر سـواء أكان إيـجابًا
أو سـلـبًـا سـيـمـيـزك دائـمًـا في مـجـال
الـعـمل وحتـاول جتـنب الـسيء وبـذل
اجلــهـد لــتـقــد األفـضـل في كل مـرة

ترسم فيها من أفكار وألوان.
r u « s

 { ما الذي أغراك في فن الوشم?  
- فن الوشم فن جميل والذي أغراني
فـيه أكـثـر هــو أن تـتـعـلم شيء جـديـد
ـــال مـــثل حتــــصل من خـالله عـــلـى ا

اللوحات والهندسة الداخلية.
{ يـحـتـاج الـوشـم إلى الـتـعـلـيم وهـو لـيس

مجرد طبع أو هواية: 
- الوشم هـو فن احلفـر على الـلحم ال

ــــــــــــــــــكـن ألي
شــــــــــــــخـص أن
يـــعـــمل الـــوشم
مـــــــــــــــــــــــن دون
الـــــــــــدراســــــــــة.
تـعـلــمت الـوشم
مـــــــــنــــــــــذ ثالث
ســــــــــــنــــــــــــوات
وأحبـبته كـثيرًا
وأصــــــــبـــــــــحت
أســـتــــرزق مـــنه
ألن مـــــــــعــــــــــظم
الـــلـــبـــنـــانـــيــ
يـحـبـون الـوشم
عـــلى اجلـــســـد
وعـــمــلت فـــتــرة
في بغداد أيضًا

في الوشم. 
{ األدوات
ــــســــتــــخــــدمــــة: ا
اســتـعـمل مــاكـيـنـة
خـــاصـــة لــــلـــوشم

تـكـون عـلى الـكهـربـاء أو الـبـطـاريـة وأحـبار
وإبر. تختلف مدة إجناز الوشم: 

- يخـتلف الـوقت لوشم واحـد حسب
كـبــر الـوشم وصــغـره من ربـع سـاعـة
إلى ثــمـان ســاعـات أو أكــثـر ومــنـهم
تـــكــون عـــلى عـــدة مــرات وســـاعــات.

والوشوم أبدية ال تمحى. 
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{ أمـا عن أشـكـال الـوشـوم األكـثـر طـلـبًـا
تقول: 

- جــمــيع أنــواع الــوشــوم مــطــلــوبـة
ورائــجــة (الــعــقــائــد الـفـن الـعــشق
احلــيــوان الــنــبــات...) لــدى الــنــاس

وذلك حسب كل شخص وما يحبه.
جـمـيع الـوشـوم الـتي تـرسم اآلن هي

للزينة فقط:
ــوجــود اآلن فــقط لــلــزيــنــة الــوشـم ا
ولكن أكثر الذين يعملون الوشم على
أجسـادهم تكـون رسمـة الوشم تـعني
لــهم الــكـثــيــر وذات مـغـــــــزى خـاص

بهم.

{ مــا هي أحـالمك كــفــنــانــة
هل حقـقت الفـنانـة التـشكـيلـية
مـــــر زعـــــيـــــتـــــر بـــــعـض من

أحالمها? 
- نـــعم حـــقـــقت جـــزءً من
ـشـاركة أحالمي أال وهو ا
ـــــعــــارض في لــــبــــنــــان
طي واخلارج واخـترت 
فـي الــــفـن وهــــذا الـــــشيء
أفــتـــخــر به جـــدًا. أتــمــنى
ـــيــة الـــوصــول إلى الـــعــا
وهذا مـا أطمح إلـيه دائمًا
وحــــتى لــــو كــــان الــــوقت
طـويـلًـا. في اخلـتـام أولًا
أتــمــنى بــعــد ســنــوات أن
أكــــــون قــــــد وصـــــلـت إلى
ـيـة. ثـانـيًا يـجب أن الـعـا
يـكــون دائـمًــا لـكـل إنـسـان
مــنــا حــلم بــداخــله ســواء
أكــان عــلـــمي أو فــني وأن

نصّر ونحارب لتحقيقه.
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ـختـلف مراحل االخـتبـار قبل أن تـرى النـور تشـهد أعـمالـها في الـفترة فنـانة مـثابـرة تهـتم بالـتفـاصيل حـيث تمـر لوحاتـها بـدقة 
واضـيع وتنـاسق األلوان والـلمـسات... إلخ. تـرى في لون األسود األخـيرة قـفزة نـوعيـة وأسلوبًـا مخـتلـفًا تـلفت األنـظار من حـيث ا
رأة) فإنها في وقت رأة حتتل األولويـة لديها بسـبب ما تراها من سلطـة ذكورية عليـها (ا رأة. إذا كانت قـضايا ا رمزًا للقـوة عند ا
سـتضـعفـ وتـقف من خالل أعمـالهـا في وجه الـتمـييـز والعـنصـريـة بغض الـنظـر عن اجلنـسـانيـة حتى ولـو كانت ذاته تـدافع عن ا
ميز بل ة والتـركيز ا األنثوية تـأخذ احليز األكبـر من أعمالها. رهـانها اجلمالي هـو استلهام لـوحاتها من التـماثيل والقصـور القد
ة ومن إيطاليـا حتديدًا وبهـذا فإنها تـسلك درب اإلبداع اإلبداع هو عشقـها يكمن في الـعمارات القـد
ميز أال تتكـور في حلقة مفرغة بل أن جتاهد ألجل أن تطور نفسك أن تطور أسلوبك نحو اجلديد ا
طًا خاصًا وهذا ما تـسير عليه ضيفتنا اليوم. إذن بعد أن طـورت كثيرًا من أسلوبها واختارت 
ـية حيث حلمهـا األكبر.  باإلضافة بها فـإن قافلتها اآلن جتـاهد في مسيرهـا للوصول إلى العا
طًا مختـلفًا وجديدًا في مـسار الفن التشـكيلي فإنهـا دخلت إلى مجال آخر أال إلى اتخاذهـا 
وهـو فن الـوشم / احلـفـر عـلى الــلـحم كـفن ومـهـنـة بـنـفس وقت فـالـوشم األبـدي ذو اجلـودة
واجلمـالية يحـتاج إلى التدريس والـتعليم له فـنونه وأدواته اخلاصة زائـد إبداع وهذا الفن
ال يزال مـرغوبًـا رغم مرور أالف الـسنـ على ظـهـوره حيث كـان يطـبع ويرسم غـالبًـا على
عتقدات أخرى. مر محمد زعيتر مهندسة ديكور الوجه واليـدين سواء أكان للزينة أو 

وفنانة تشكيلية من لبنان / قضاء جبيل  _قرية أفقا.

صرية وأنا أطوف ب االسـواق ا
ـــة تــزيـن نــاظـــري جـــمــال الـــقـــد
ـنــحــوتـات الــفــرعـونــيـة والــوان ا
احلـجـريـة التـي نحـتـتـهـا يـد فـنان
مصـري بحـرفيـة عالـية ودقـة قد ال
تـظـاهـيـهـا سـوى الـقـطع االصـلـيـة
ـيـة ـتـاحف الـعـا ـعـروضـة فـي ا ا
ـوزعــة عـلى ـصـريــة ا ــعـابــد ا وا
طول وعـرض اخلارطـة االثرية في

وادي النيل. 
فن الــنــحت الـفــرعــوني في مــصـر
لــيـس بــاجلــديــد فــهــو يــعــود الى
يالد ولعل تمثال 3000 عام قبل ا
أبـو الــهـول في اجلـيــزة وتـمـاثـيل
معـابد أبو سـمبل في أسـوان أكبر
دليـل واضح على تـطـور هـذا الفن
منذ عهود االسر الفرعونية وحتى
اليوم نشاهد فناني ينكبون على
عـمـلــهم في صـنع ونــحت تـمـاثـيل
ــلـوك الــفـراعـنــة او تـمــاثـيل ذات

طابع فـرعـوني من وحي اخليـال. وما
نراه في األسـواق الـسيـاحيـة في مدن
مـصـر من مـنحـوتـات مـا هـو اال نـتاج
فـنــانـوا األقــصـر الـذين تــوارثـوا هـذا
الـفن مـنـذ أجـيـال واظـبـوا علـيه حـتى
ادي والذي ردود ا اللحظة رغم قـلة ا
يعتمد بصورة مطلقة على السياحة.
كـانت لي وقـفـة فـ مـدـنه األقصـر أحب
ــصــرــة إلى قــلــبي ذلك النــني ــدن ا ا
وجــدت الــتــارـخ نــفــسه هــنــا بــأبــهى
صورة وقصصه الـعظيمـة لقائي كان
مع فــنـان الـنــحت الـفــرعـوني الــفـنـان
ـصـري وأبن االقـصـر " عـمـر الـطـيب ا
طـعني" الذي بـدأ رحلته محمـد علي ا
مع فن الـنـحت وهـو صغـيـر وفـنـانا 
ــطــاعــنــة" هـــو أحــد أفــراد عــائــلـــة "ا
ـشهـورة بـفن الـنـحت الـفـرعوني في ا
ـــصـــريــة ـــدن ا االقـــصـــر خـــاصــة وا

االخرى عامة. 
وكـــــــان لـي مــــــعـه هـــــــذا الــــــلـــــــقــــــاء

اثناء تواجدي في األقصر.... 
يقول عمر "بدأت رحلتي مع هذا الفن
وأنـــا صـــغـــيـــر الن آبــائـي وأجــدادي
كانـوا يعـملـون في هذه احلـرفة فـأنا
انـتمـي الى اقدم عـائـلـة مـشـهورة في
فن الــنــحت الـفــرعــوني وكــنت أعـمل

منذ التاسعة من عمري".
ويضـيف "اعمل عـلى صنـاعة و نحت
االحـــجــــار وحتـــويــــلــــهـــا الـى قـــطع
فــرعـونـيــة جـمـيــلـة لـيــأخـذهـا بـدوره
أصــــــحــــــاب الــــــبــــــازارات واحملالت
ـــدن الــســـيــاحـــيــة ــنـــتــشـــرة في ا ا
واالثــريــة في مــصــر واحــيــانــا اقـوم
بـصـنع قـطـع حـسب الـطـلب يـطـلـبـهـا
مـــني الـــســواح او بـــعض أصـــحــاب
ــــكــــاتب ولم ــــعـــارض وا احملــــال وا
اشـــارك حـــتـى االن في اي مـــعـــارض

ية".  محلية أو عا
{ متى بـدأت قـصـة النـحت الـفـرعوني مع

طاعنة? عائلة ا
 - نــحن عــائـلــة مــشــهـورة بــالــنـحت
الـفــرعـونـي وأول شـخص نــحـات في
الــــعــــائــــلــــة كــــان الــــفــــنــــان "عــــمــــر
ـــطــعـــني"الـــذي كــان أول مـن نــحت ا
ومن لـكية اجلعران الـفرعـوني أيام ا
بعـده والـعائـلة تـتـوارث هذه احلـرفة
مـنذ عـقـود نـشانـا مـنـذ الصـغـر على
حب هـذا الـفن  ومـنـا من صـار فـنـان
وابـدع فـي هـذا اجملـال. تــضم عــائـلـة
طـعني" ايـضاً فـنانـي بـارع في "ا
النـحت الـفرعـوني أعـمالـهم غـاية في
الـــروعـــة واجلـــمـــال قـــد ال تــضـــاهي
جــمـالـهــا حـتى اعــمـال الـنــحت الـتي
أقـوم بـهـا مـنـهم عـمي شـقيـق والدي
طعني" توفي سنة " 2000أحمد ا ا
ـلـقب "احــمـد ابـو كالم"الـذي وهب وا
حـيـاته لـفن الـنـحت الـفـرعـوني حـيث
عمل على أحجار اجلرانيت والبازلت
وجـمـيع اخلـامـات االخـرى لـدرجة ان
نـحـوتات الـتي صنـعـها عـمي باتت ا
مـنـحـوتـات فـريـدة من نـوعـهـا وتـباع
ن بـأثمـان بـاهـظـة بل وأن الـبعض 
لكون مـنحوتات "احـمد ابو الكالم"
ال يرضى أن يبيـعه ذلك الن عمله كان
ال يقبل اخلطأ اطالقـاً وجميع اعماله
كان يوقعـها باسـمه وهو معروف في
مـــصـــر خــــان اخلـــلـــيــــلي واســـوان
والـغــردقـة واالسـكـنــدريـة والـقـاهـرة
 ولــيس في األقــصــر فــحـسـب وهـو
نـحوتات ايضاً مـبتكـر عملـية صب ا
ـسـتــعـمـلـة حــالـيـاً في الــفـرعـونـيــة ا
. كـذلك األسـواق واحملـال الـسـيـاحـية
والـدي  له بـاع طويل فـي فن الـنحت
ويعد احـد اساتـذة النحت الـفرعوني
ـطـعــني" ولـكـنه ويـلــقب " حـنـدقــهـا ا
تقـاعـد عن عمل الـنـحت بسـبب السن

كـمــا تـعـلم ولــدي أبن عم والـدي هـو
ـطعـني" الـفـنـان "حـسـان فـؤاد علـي ا
ـنحوتات الـفرعونية اختص بصنع ا
بـــجــمــيع انـــواعــهــا ولـــكن بــاحلــجم
الصـغيـر جدا لـدرجة ان بـاستـطاعته
وضع  100قـطـعة نـحت فـرعـوني في
عـلـبـة كـبـريت واحـدة كذلـك له أعـمال

باحلجم الكبير تشهد له.
ـياً فقـد حصل ابن عم والدي  أما عا
ـطــعـني" عـلى االخـر الــفـنـان "ســيـد ا
دكتوراه شـرفيـة  من جامعـة سيدني
في استراليـا للنحت فـكما ترى نحن
عــائــلــة وهـــبت عــمــرهـــا لــهــذا الــفن
العريق والذي مـا يزال متمـاسكاً كما
كان مـنـذ االف السـنـ بفـضل جـهود
االجداد واآلباء ومن بعدهم االبناء".
طلوبة أكثر من غيرها?  { ماهي القطع ا
نـحن فنـاني الـنـحت الفـرعـوني نـقوم
بــنــحت االعــمــال عــلى حــسـب رغــبـة
الـزبــون والـتـاجـر الــذي يـطـلب عـلى
ـثــال أحـدهم يــطـلب تــمـثـال ســبـيل ا
لك رمسيس جالسا او واقفا او اي ا
تمـثال مـلك فـرعوني فـإذا كان يـطلب
ــلك رمــســيس أقــوم بـاالطـالع عـلى ا
وجودة لك رمـسيس سـواء ا صور ا
ـعـابد او فـي الوسـائل عـلى جـدران ا
تاحة كي اقـوم بعدها بنقل االخرى ا
كل تفصيل موجود الى قطعة احلجر
التي اقوم بالرسم عليها ومن ثم ابدأ
كن ان اقـوم بعمل تـمثال نحتـها و
بــــدون االشــــارة الـى اي تــــفـــــصــــيل
تــاريــخي وهــذا الـشـي يـعــتــمــد عـلى

حسب احلجر وطوله وعرضه". 
{ مـا الـفـرق بـ الـقـطع االصـلـيـة والقـطع

نحوتة حاليا?  ا
- اذا نــظـرت الى الــقـطــعـة االصــلـيـة
والتقلـيدية ستـكتشف فروقـات كثيرة
رغم انــهــمـا نــفس الــقــطـعــة من أهم
الــفـروقــات هي الــدقـة اوال الــقـطــعـة
صري القد الذي االصلية الفنان ا
كــان يـعـمل عــلى قـطـعــة مـعـيــنـة كـان
يـعـمل عـلـيـهـا بـدقـة عـالـيـة جـدا جـدا
جــدا وكــانت الــقــطــعــة الـتـي يـعــمل
ا عليهـا تستغرق مـنه عدة شهور ر
تـصل من عــشـرة أشـهــر الى سـنـة او
سـنــة ونـصف عــلى االقل امـا حــالـيـا
فأن الـقطة قـد تسـتغـرق من شهر الى
اربعة اشهر على االكثر وكان الفنان
القد يعمل لى كل تفصيل على حدة
ساحة والقياس واالبعاد من حيث ا
وألجل بقـاء مـثل هذه الـقـطع مقـاومة
لــلــزمن كـان يــســتـعــمل حــجــر صـلب
ـقـاومـة ـتـاز بـالـصالبـة وا وشـديـد 
لـــلــعـــوامل اجلــويـــة مــثل الـــرطــوبــة
ــقــابـر وغــيــرهـا لــذلك تــرى جــمـيع ا
ـــصـــريـــة ظــــلت مـــحـــافــــظـــة عـــلى ا

مــنـحــوتــاتـهــا االالف الــسـنــ وهـذا
ة يـعـتـبـر أحـدى اسـرار مـصـر الـقـد
التي لم يكـشفـها العـلم حتى اللـحظة
رغم الـــتـــكـــنــولـــوجـــيـــا والـــبـــحــوث

ستمرة". ا
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ويضيف "أمـا الفروقـات االخرى فهي
كـثـيـرة انـا عـن نـفـسي  ال أسـتـطـيع
نحت جـمـيع التـفـاصيل مـوجودة في
القطعة االصليـة مهما بذلت من جهد
في ادق التفاصيل لذلك تبقى القطعة
االصــلـــيــة ذات جــوهــر وعــظــمــة ألن
ــصـري الـقــد وحـسب مـا الـفــنـان ا
ـة كـان يـعـمل نـقـلـته الـقـصص الـقـد
ــلك أي أنه يـعـمـل عـلى نـحت أمـام ا
ــلـك جــالس عـــلى عــرشه احلـــجــر وا
يذهب لـيـأخذ قـيـاس الذراع ثم يـعود
لــلـحــجــر او مالمح الــوجه واجلــسـد
هــنـاك نــســبـة وتــنــاسب في كل شي
ـصري كـان يـسـتعـمل الـعلم الـفنـان ا
فـي فن الـــنــــحت الـــعــــلم كـــان سالح
ـصريـ في كل شيء من الـتـحـنيط ا

حتى بناء االهرامات". 
{ عنـدما ترى قطعة اصـلية تبهرك األلوان
تماسكة رغم مرور آالف السن اجلمـيلة ا
مـا هـي نـوعــيـة األلــوان الـتي يــسـتــعـمــلـهـا

صري اليوم?  الفنان ا
ـكن " االلــوان الــتي نــســتـعــمــلــهــا 
تــتـغـيــر بـعــوامل الـزمن أو الــعـوامل
اجلــويــة وهي لــيــست نــفـس االلـوان
ــصــريـ الــتي كــان يــســتــعــمـلــهــا ا
الـقدمـاء النـها الـوان ثـابتـة ومـا تزال
ـصـريـة نـوعـيـتــهـا سـر من األسـرار ا
ـة الـتي لم يـكـشف عـنـها حـتى الـقـد
اللحظـة اما االلوان الـتي نستعـملها
نـحـن فـكـمـا قـلـت هي قـابـلـة لــلـتـغـيـر
وتـعـتمـد عـلى حـسب نـوعـيـة احلـجر

والفنان الذي يعمل عليه".
ــسـتــعـمل في { أصـعـب انـواع احلــجـر ا

النحت? 
ستعمل في - أصعب انواع احلجر ا
النـحت ويـحتـاج الى تـعب شديـد هو
اجلــرانــيت والــكــوارتــز حــيث يــأخـذ
الـــعـــمل عـــلى هــــذين الـــنـــوعـــ من
األحـجــار شـهــر ونـصف أو أكــثـر من
ذلك النك تواجه صعوبـة في التقطيع
ـالمح او احلـــــــفـــــــر او تـــــــعـــــــديـل ا
وبــــاألخص أن كـــــنت تـــــعــــمـل عــــلى

تمثال". 
{ ماهي مصادر األحجار في مصر? 

- مــــصـــــادر أحـــــجـــــار اجلــــرانـــــيت
والــكــوارتـز مــتــعـددة ومــتــنــوعـة في
مــصـر ولــكن انـظـف حـجــر جتـده في
أســـوان وهـي مـــشــــهــــورة بـــحــــجـــر
الــكــوارتـز واجلــرانــيت والــدبل بالك
ــيــزات واجلــرانـــيت الــوردي ومـن 

احلــجـــر الــقــادم من أســوان
هـــو تــــطـــابـــقه مع احلـــجـــر
الـــــفـــــرعـــــونـي الـــــذي كـــــان
ـصـري يـسـتـعــمـله الـفـنـان ا
القـد وكـذلك هنـاك مـصادر
اخـرى للـحـجر مـثل الـقـاهرة
دن الساحلية ولكن تبقى وا
اســوان هي مـصــدر احلــجـر
الـذي يعـتـمـده جمـيع فـنـانو
النحت الفرعوني في مصر".
 { أغـــــــلى وأصـــــــعـب أنــــــواع

األحجار ماهي ?
-االحـجار كـثـيـرة ومـتـعددة
لـــكن االغـــلـى واالصـــعب من
حـــيث الــعـــمل والــثـــمن هــو
حـجــر الـديـوريـت ولـكن هـذا

احلـجر يـعـتـبـر نادر وصـعب الـعـثور
ـرتـبـة االولى حـجر عـلـيه يـأتي في ا
الـــكــوارتــز وهـــو حــجـــر صــلب جــدا
وصـعب من حـيـث الـعـمل ويـسـتـهـلك
ـــرتــبــة كـــمــيـــة ادوات كــبـــيــرة في ا
الــثـانــيــة يـأتي اجلــرانــيت وانـواعه
اجلــــرانــــيت الــــوردي دبـل بالك في
الـــثـــالـــثـــة يـــأتـي الـــبـــازلت الـــقـــد
ــرحــلــة والــبــازلـت اجلــديــد  وفي ا
اخلــامــسـة يــأتي حــجــر اجلــيـر وفي
السادسة حجر الهمر وهناك احجار
تـعتـبـر أصعب مـن حجـر اجلـير ومن
الـهــمـر هـو حــجـر الالبـســتـر وحـجـر

رمر.  ا
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ـــســتـــعــمـــلــة مـع تــلك أمـــا االدوات ا
االنواع من االحـجار حـجر الـكوارتز
واجلـرانـيـت والـبـازلت يـتـم الـتـعـامل
معـها عن طـريق االدوات الـكهـربائـية
أمــا احـــجــار الـــهـــمــر واجلـــيـــر يــتم
ــبــرد الـــتــعــامل مـــعــهــا عن طـــريق ا
والــــــريـــــشــــــة واالزمـــــيل اي األدوات

اليدوية". 
ـنـحـوتـة { كـيف يـتم تـقـديــر ثـمن الـقـطع ا

يدويا? 
- تـقـدير الـثـمن يـعـتـمـد على األدوات
سـتـعمـلـة واخلاصـة بـنوع احلـجر ا
فـمـثال حـجــر اجلـرانـيت يـحـتـاج إلى
أدوات دائمـا ما تـكون مـكلـفة وغـالية
الـثـمن بـاالضـافـة الى اجلـهـد البـدني
والذهـني في نـحت تـفاصـيل الـقطـعة
ـبذول ويـعتـمد أيـضاً على والوقت ا
الــزبــون أو الــتــاجــر اذا كــان يــطــلب
قطـعة ذات دقـة عـاليـة سيـكون الـثمن
غـالي بـالـتـأكـيـد امـا ان كـانت قـطـعة
عادية سيـكون السعـر رخيص يعني
باجملـمل سـعر نـحت قـطعـة فـرعونـية
يـعـتمـد عـلى عـدة أمـور منـهـا نـوعـية
ـستـعملـة واجلهد احلجر واالدوات ا

ورغبة الزبون".     

يز نحـاتي األقصر عن غيرهم { مالـذي 
دن االخرى? من ا

ــيــز فــنـان - بــالــتــأكــيــد هـنــاك مــا 
دن االقصـر عن بقـية الـفنـانيـ في ا
ـصـريـة االخـرى هـنـا جتـد طـبـيـعـة ا
كان واحلـياة التي تـساعد االرض وا
صرية االخرى دن ا الفنان أما في ا
مثل اإلسكنـدرية  والفيـوم والشرقية
نـشأت  ـصـانع وا والقـاهـرة حيث ا
ـــعــابـــد وال الـــقـــبــور وال ال تـــوجـــد ا
ـنـحـوته بـطـريـقـة عـجـيـبة اجلـدران ا
منذ االف الـسن مـثل التي موجودة
في االقـصـر أنت في االقـصـر تـمـشي
مـسـافـة جتـد أمـامك مـعـبـد أو مـقـبرة
وهــذا الـــشيء يــخــلـق اال لــهــام لــدى
الـــفـــنـــان بـــاالضـــافــــة الى ذلك فـــأن
ـعـيشي األقـصر تـعـتـمـد في دخلـهـا ا

على السياحة فقط". 
{ طــمـوحـك كـفــنــان إلى أي مــدى تـرغب

بأيصال فن النحت الفرعوني? 
"- طــمــوحـي ان أعــمل عــلى ايــصــال
هـذه احلرف لـلـعـالم أجـمع ان أعرف
ـصـري الـعــالم مـدى بـراعـة الــفـنـان ا
الـــيــوم كـــمــا كـــان بــارعـــا مــنــذ آالف
الـسـنـ وأن اؤسـس مـدرسـة كـبـيـرة
جداً لـلنـحت الـفرعـوني تكـون موثـقة
في الــيـونـسـكــو مـدرسـة جتــد فـيـهـا
جــمــيع انــواع االحــجــار واالخــشـاب
وكل مـــــا لـه عالقـــــة بـــــفن الـــــنـــــحت
الــفــرعـــوني وان تــســتــقــطب جــمــيع
فنـاني مـصر والـعـالم  كمـا واتـمنى
اقـامـة مـعـرض كـبـيـر ألعـمـال الـنـحت
الفـرعوني مـعرض يـشارك به جـميع
فـــنــــاني األقــــصــــر ومــــصـــر وبــــاقي

البلدان". 
ــنــحــوته يــدويـاً { الـفــرق بــ الــقــطــعــة ا
والــقـطـعــة الـصـيــنـيــة والـتي تــبـاع لـرخص

ثمنها? 
- اوال الـقطـعـة التي يـنـحتـهـا الفـنان
ـصــري تـكـون من احلــجـر الـصـلب ا

أي خــامــتــهــا من احلــجــر ســواءا
كانت حجر الكوارتز او اجلرانيت
او الهامر او حجر اجلير او حجر
الــبـــازلت ويـــســتـــخـــدم الــفـــنــان
ـــصـــري أدواتـه اخلـــاصـــة مـــثل ا
ــبــرد والـريــشــة واإلزمـيـل حـيث ا
يـعـمل عـلـى الـنـحت لـيـجـسـد عـلى
ـثال اجلـسم او الذراع أو سبـيل ا
الــقــدم او الـكــتف او الــصــدر أمـا
الــوجه فــيـقــوم جتــســديه بـأدوات

صغيرة تكون حادة. 
ـنـحــوتـات الـصــيـنــيـة الـتي أمــا ا
تــراهــا في االسـواق بــكــثــرة فـهي
بــاالســـاس لـــيـــست مـــنـــحـــوتــات
معـمـولـة يدويـاً بل هي عـبارة عن
خامات مثل خامـة "الكولة" وتكون
صـــلــبـــة بــعــد ان جتـف او خــامــة
ـواد الـبــروكـســايـد وغـيــرهـا من ا
لتكـون النتـيجة عـبارة عن عجـينة
لـزجـة مـكـونـة من بـعض اخلـامات
يقـوم بـصبـها عـلى قـالب مصـنوع
من احلـجـر لـتـأخـذ الـشكـل الكـامل
سواء مالمح الـوجه او اجلـسد او
الكـتابـات الـهيـروغلـيفـية يـتركـها
فــتـرة زمـنــيـة مــعـيـنــة لـيـصــيـرهـا
تـمـثـال فرعـوني ويـقـوم بـصـبـغـها
ـــــخــــــتـــــلـف االلـــــوان وحــــــسب

ماموجود في الصورة". 
األقـصـر كــمـا هي مـنـذ  5000عام
وحـتى الــيـوم تـبـهـرنـي بـجـمـالـهـا
وتـاريـخـهـا وفـنـانـيـهـا تـسـحـرني
ــلــكــيـــة والــديــنــيــة طــقــوســهـــا ا
ــــــكـــــتــــــوبـــــة وقــــــصـــــائــــــدهـــــا ا
بـالـهـيـروغلـيـفـيـة واجملـسـمـة على
جــدران مـعــابــدهـا بــأبــهى صـورة
ـــكن ان يـــصل الـــيــهـــا الــفـــنــان
. فهـا هـنـا اشرقت ـصري الـقـد ا
الـــــشــــــمـس ومن اجـل االقــــــصـــــر
ســتـشــرق كـمــا اشـرقت مــنـذ االف

 . السن

فن النحت الفرعوني احلديث

 ¡UM _« UN —«u  œ«b _« W d

bF « ”—U  w «—

القاهرة

UL‰∫ من اعمال التشكيلية مر زعيترمر زعيتر «

UL‰∫ عمر الطيب بجانب اعماله  «

X∫ من اعمال النحات عمر الطيب



ومتـابعة االديب االستاذ رئيس احتاد ادباء
ــــنـــظــــمـــ وكـــتــــاب الـــنــــجف واالخــــوة ا
دعوين الـتفاعل للـمؤتمـر.وكنا نـتمـنى من ا

واحلضور !
الــتي قـدمــهـا االدبــاء االســاتـذة تــخـلــلـتــهـا

مناقشات بناءة.
بـالـرغم من تـتـويج الـتـسـمـيـة باسـم الراحل
جــعــفـر اخلــلــيـلـي بـاعــتــبـاره اول مـن كـتب
الـقصة في احملـافظة وقبل  100عـام اال اننا

ؤتمر. لم جند اي أثر ألعماله طيلة ايام ا
ــفـروض عــلى االقل قــراءة احـدى كــان من ا
القـصص وحتليـلها نـقديا وبـالتأكـيد ضمن
ـرحـلة الـتي كتـبت فـيهـا القـصـة لكـنني لم ا
اجـد اي شيء بهـذا اخلـصـوص واتـمنى ان

ال تتكرر هذه احلالة مستقبال.
حتياتي وبارك الله بجهود اجلميع. 
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االديب حمـيـد احلـريـزي رئيس نـادي الـنـقد
في أحتاد ادباء النجف حتدث  قائال:-

الاريد أن اقـول أن هناك مـؤتمر أو مـهرجان
نـــاجح أو فـــاشل عـــلى وجه الـــعـــمــوم  هي
فـعـالـيـات ثـقـافـيـة أدبـيـة تـسـتـحـق الـتـقـدير
ختلف مستوياتها  . والدعم  واالهتمام  
ـقــتــرحــات الـتــالــيـة الحــظــات وا أســجل ا
لــتالفي  الـنـواقـص واالخـطـاء  ووأن يـكـون
ـقـيــاس االول في احلـكم عـلى االبــداع هـو ا

جناح أو تعثر  الفعالية االدبية الثقافية.
- نـري يـجب اعـتــمـاد مـبـدأ اخـتـيـار الـنص
ـؤتـمـرات ولـيس الـشـخـص لـلـمـشـاركـة في 
ـقـر الـعام أو هـرجـانـات سواء مـن قبل ا وا
فــروع االحتــادج في احملـافــظــات  وأن يـتم
اخـتــيــار الــنص الـشــعــري أو الــسـردي  أو
دراسـة الـنـقـد األدبي  من قـبل جلـنـة مـكـونة
من عدد من الـنقـاد والشعـراء وكتـاب السرد
تسـتلم النصـوص  وترشح االفضل واالكمل
 لـلـمــشـاركـة  والــتـخـلص مـن االخـوانـيـات
وتــخـادم ((شــيـلــني وشـيــلك )) لــلـمــشـاركـة

بعيدا عن  مقياس االبداع .
ـــشــاركـــة  رؤســاء االحتــادات او - الداعي 
ــكـتب الـتــنـفــيـذي  بـصــفـتـهم اعــضـاء من ا
ــعــنــيــ في أداريــ ولــيس كــمــبــدعــ  ا

هرجان . ؤتمر أو ا ا
- تـفـعـيـل دور اعـضـاءالــهـيـئـة الــعـامـة  في
ــــهــــرجــــانـــات ــــؤتــــمــــرات وا تــــنــــظــــيم ا
والـــتـــرشـــيـــحــــات  وحـــتى عـــنـــاوين هـــذه

الفعاليات .
وعلى وجـه اخلصـوص  تـفعـيل دور الـنـقاد
شاركات والدعوات  للمؤتمرات  وعدم في ا
تـهـمـيـشهم وتـنـفـرد الـهـيـئة االداريـة في كل
هــذه الــقــرارات  كــمــا حــدث في مــهــرجــان
القـصة في الـنجف وسـيحـدث في  مهـرجان
ــؤمل  اقــامــته في شــهـر  كــانـون الــشــعـر ا

االول  2012برعاية وزارة الثقافة.
ــا يــذكـــر من ســلــبــيــات هــنــاك الـــكــثــيــر 
ونـواقص رافـقت هــذه الـفـعــالـيـات نــتـيـجـة
ـقـال لـذكـرها  مع ـمـارسـات اليـسع ا هـذه ا
ا تـبذله تقـديرنـا لدور الـهيــــئات االداريـة  
مـن جـهــود  الجنــاح هــذه الــفــعـــــــــــالــيـات
ســـواء فـي الـــنـــجــــف أو فـي احملـــافـــظـــات

االخرى .
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مــاتس إيــكــمــان … صــحــفي ســويـدي وبــاحث
مــخــتص بــقــضــايــا الــشــرق األوسط وحتــديـداً
الـعــراق وقـضــايـاه . شــاع صــيـته مــؤخـراً في
وسـائـل األعالم والـتـواصل االجـتـمـاعي وتـنـاقل
ـــعــلــومـــة عــقب صــدور كـــتــابه الـــذي يــحــمل ا
På�uppdrag )  ( مـهـمة مـن بـغداد ) عـنـوان
�. ( från baghdadالكـتاب يتـناول حـقبة مـهمة
ومـرحـلـة حرجـة من تـاريخ الـسـويد وحـسـاسـية
ـلف األمـني الـعالقـة بـ جــمـهـوريـة الـعـراق وا
حـول قـضـايـا الالجـئـ الـعـراقـيـ واخملـابرات
عـلى حـد سـواء منـذ مـطـلع الـسبـعـيـنـيات . في
 أسـتــيــقـظت صــبــاح يــوم ٤ أذار الــعـام 1985
ـة قـتل مـروعة الـسـويـد والـسويـديـ عـلى جـر
 حــيث تــشــهــدهـا أرض  هــزت الــرأي الــعــام 
 هزت وسـائل االعالم وحيرة الـسويد ألول مـرة 
عـلق ودوخـت احملللـ عبـر شاشـات التـلفزة ا
وأروقـة احملـاكم والـتي مـا زالت تـبـحث عن أدلـة
لف اخلطير . في صبيحة وشهـود ألنهاء هذا ا
ذلك اليـوم عثرت الـشرطـة السـويدية عـبر مـخبر
عارض بوجود حقيبت سوداوين متروكت في
مـنـطـقة ( سـودرتـالـيـا ) في جنـوب الـعـاصـمة
السـويدية ( أستـوكهولم ) . لتـجد الشرطة في
داخــلـهـمـا أكـيــاسـا بالسـتـيــكـيـة الشالء أنـسـان
مـقـطــعـة بـعـنـايـة وخـبـرة الى 48 قـطـعـة حـسب
ـــــذهل لـــــواقع ـــــذيـع الـــــســـــويـــــدي ا وصف ا

ة  .  اجلر
أنـهـا جـثـة رجل ضـابط االسـتـخـبـارات الـعـراقي
 الـذي فر من الـعراق ماجـد حسـ عبـد الـكر 
ـلـكـة الـسـويـد طـالـبـاً عـام 1983 مـتـجـهـاً الى 
الـــــــــلـــــــــجـــــــــوء الـــــــــســـــــــيـــــــــاسـي حـــــــــسب
ـعــمــول بــهــا وضـمن أتــفـاقــيــة ( جــنــيف ) ا
ـوقعه على الئحـتها القـانونية أتفاقـيات الدول ا
 أراد أن يـكـون بـعـيـداً عن أيـادي واالنـسـانــيـة 
 هكذا وعيـون وخطورة اجلهاز الـذي ينتمي له 
كان مـعتـقـداً من خالل تصـريـحه األول للـصحف
 مـهدداً الـسـويـديـة ( سفـيـنـسـكـا داغـبالدت ) 
بهـز وفضح أربعـة خاليا مـخابراتـية تـعمل على
أرض الــسـويـد ونــشـاطـهم الــتـخـريـبـي وشـبـكـة
 وتـفاصـيل لقـاء منـاحيم العالقـات داخل أوربا 
بيـغن رئـيس وزراء الكـيـان الصـهيـوني الـسابق
مع برزان الـتكريتي عندما كان مديراً للمخابرات
ـــــــفــــــــاعل الــــــــنـــــــووي وقــــــــصـــــــة ضــــــــرب ا
الــعـراقي ( تــمـوز ) في مـنــطـقــة الـزعـفــرانـيـة
أطـراف الــعـاصـمـة بــغـداد الـعـام 1981 من قـبل
سرب مـن الطـيـران االسرائـيـلي يضم 18 طـائرة

كان وهـيكلة حربيـة بناءاً عـلى معلومـات حول ا
بـــنــــائه وزوايـــاه قــــدمـــهـــا لــــهم عـــمـالؤهم من
 الـذين كــانـوا يـعـمـلـون في مـوقع الـفـرنـسـيـ 
 والــطـيـران الــذي خـرق أجـواء ـفــاعل الـذري  ا
دول مـجـاورة وعـطل كل الـرادارات عـبـر احلدود
االردنيـة الى العـاصمة بـغداد مـنطـقة ( سـلمان
قتول  كـان ا باك ) لـيحقق مـهمته في تـدميره 
مـاجـد حسـ حـاضـراً وشاهـداً عـلى هذا الـلـقاء
وهــدد بــكــشف تــفــاصــيـلـه الى وكــاالت االنــبـاء
ـيـة ودوائر أسـتـخـبـاراتـيـة . وفي خـطوة الـعـا
أستـباقيـة قام الـنظام الـعراقي في بـغداد بـحجز
زوجته وأطـفاله الثالثة وسيلـة للضغط عليه من
أجل عــودته الى الـعــراق أو حتـيــيـد مــوقـفه في
 لـكــنه لم يـعــر أعـتــبـاراً لـذلك ألــتـزام الــصـمت 
الـــتـــهــديـــد أو حـــتى لم يـــأخـــذه عــلـى مــحـــمل
اجلـد . أثـارت عـمـلـيـة قـتـله وطـريـقـتـهـا الـهـلع
واخلـوف بــ صـفـوف الـعــراقـيـ عـلى أراضي
 الذين هـربوا لـكة الـسويـد والدول اجملـاورة 
من الــعــراق بــســبب قــمع الــنــظــام وســيــاســته
وحــروبه  ودب الـــهــلع واخلـــوف بــ أوســاط
ـوقف السويدي العـراقي وتـذمرهم من برودة ا
الرسـمي في أتخاذ االجراءات الرادعة والسريعة
في حمايتهم من نشاط رجال اخملابرات العراقية
 وأضـطـر ـا زاد من تــوجـسـاتــهم األمـنـيــة   
قـسم غـيـر قـلـيل مـنـهم تـرك االراضي الـسـويـدية
 وقسم أخر أنـتقلـوا وغيروا الى دول مجـاورة 
عـنـاويـنـهم وألــقـابـهم الى مـدن سـويـديـة أخـرى
بـعـيــداً عن مـتــنـاول أيـاديـهـم وهـواجس الـرعب
واخلــــوف تــــطــــاردهم فـي أبــــسط تــــفــــاصــــيل

حياتهم  . 
أســتــنـد إيــكـمــان في كــتـابـه الـذي يــحـوي 340
صـــــــفــــــــحـــــــة عـــــــلى وثــــــــائق اخملـــــــابـــــــرات
الـسـويـديـة ( سـيـبو / � Säpo) وعـلى مـلـفـات
وزارة اخلـــارجــيــة الـــســويـــديــة بــهـــذا الــشــأن
حتديـداً ( الشـأن العـراقي ) .  ستـة وسبـعون
صفحـة من الكتاب مكـرسة للتغطـية على أغتيال
ضـابط االسـتـخبـارات مـاجد حـسـ عبـد الـكر
وتفـاصيل تـنفـيذهـا وتداعـياتـها والـتي ما زالت
ـشـهـد األمـني الـسـويـدي . وذكر طـاغـيـة عـلى ا
ـعـنـي الـكـاتب مـاتس مـعـاناتـه بعـدم جتـاوب ا
ـلف من اجلــانب الـعـراقـي حـيث خـاطب بـهــذا ا
عـشـرين جهـة رسـمـية ومـدنـية ولـم يتـلق جـواباً
 لــهــذه الالمــبـاالة ــا أحــزنه كــثــيــراً  واحــداً 
ـسـؤولـية االخالقـيـة والـتاريـخـية  بـعـيداً عن ا

والقانونية . 

السـويد كمركز قـرار وعالقات دولية كانت تغض
الـنـظـر عن نـشـاطـات اخملـابـرات الـعـراقـيـة عـلى
ــؤكـدة أراضـيــهــا رغم مــعـرفــتــهـا الــكــامـلــة وا
بـالـتـضيـيق والـتـجـسس عـلى حـيـاة الـعـراقـي
ومسـببة لهم هلعا وخوفـا في منظومة عالقاتهم
ــصــالح وحــيــاتــهم الــطــبــيــعــيــة أرتــبــاطـاً بــا
الـسـويـديـة ( االقـتـصـاديـة ) . تـنـظـر الـسـويد
صاحلـها االقـتصـادية بـع االعـتبـار وتضـعها
 حــيث لـهــا عــدة شـركــات تــعـمل فـي االولـويــة 
بالـعراق وخبراء ومستـشارين فال تريد ان تفرط
يزات والهـبات على حسـاب ضمان حياة بتـلك ا
جمـهرة من الناس الـهارب من جـحيم نفس تلك

االجهزة .
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اطهـا وشكل حكـمها ال  الدول واالنـظمة بـكل أ
يهـمهـا اال مصـاحلهـا وأجنـدتها اخلـاصة . في
نـهــايـة الــسـبــعـيــنـيــات أصـبــحت الـســويـد من
ـهـمـة لــلـمـخـابـرات الــعـراقـيـة وثـقل احملــطـات ا
 كان دبلـوماسي وعالقـات أقتـصاديـة وجتاريـة 
و ) اجلنـوبية معـمل األسمنت في مـدينة ( مـا
أعـــتـــمــــاده االســـاسـي عـــلى الــــتـــصــــديـــر الى
 وعندما تأزمت العالقات في السنوات العـراق 
االخيـرة ب الـبلـدين وضعف الـتبـادل التـجاري
واالقـتـصـادي بـينـهـمـا ومن أولـويـات أسـبـابـها
ـعــمل وحتـولت احلـرب واحلــصــار أغـلق هــذا ا
 وشهدت أرضه الى عمـارات سكنـية للـساكنـ 
ـتبـادلـة عـلى مـسـتـويات الـعالقـات والـزيـارات ا
 حـيث زوجـة الـنائب صـدام حـس عالـيـة جداً 
 وكان يفـترض واحدة من زارت السـويد مرتـ 
لك ( كـارل الـسادس رات أن تـلـتقي بـزوجـة ا ا
 لكن يـبـدو سفـرة مـفاجـئة عـشـر  كوسـتـاف ) 
لزوجـة النائب ( ساجدة خـيرالله طلفاح ) الى
 وفي ـوعد مـهم مع طبـيب حال دون ذلك  لنـدن 
لـكة السـويد عدد من الـعام 1979  تقـاطر الى 
القـادة البعثـي والوزراء محـمد عايش وزوجته
ومحـيي الشمري مـشهدي وعائـلته وجتولوا في
ــدن الــســويـــديــة في أهــتــمــام رســمي وزاروا ا
الـعــاصـمــة الـفــنـلــنـديـة ( هــلـســنـكي ) . وفي
عـودتـهـم الى بـغـداد ذبــحـوا عــلى مـســلخ قـاعـة
اخللد الـشنيـعة بسـيناريـو معد مـسبقـاً بأخراج
فــــــــــــاشـل ومــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــوح أنــــــــــــهــــــــــــا
ؤامرة ) راح ضـحية عرضها 23 مسـرحية ( ا
وزيـراً وقـائداً حـزبـيـاً أنهـا مـسـاع في السـيـطرة
على احلـكم وتصفية حسـابات .  فاغتيال رجل
االستـخبارات ماجد حس عبد الكر نتاج ذلك
االربـاك في الـعـالقـات الـعــراقـيـة / الــسـويـديـة
وعلى ضـوء مساحـتها اخلـضراء تتـحرك أجهزة
 وحـسب اخملـابـرات بـحـصـانــات دبـلـومـاسـيـة 
وثــــــائق ومــــــلــــــفـــــات جــــــهــــــاز اخملــــــابـــــرات
الــسـويــديـة ( ســيـبـو /  Säpo) حلـ سـقـوط
نــــظـــام صــــدام حـــســــ عـــلـى يـــد احملــــتـــلـــ
االمــريــكــان  عـام †2003يــوجــد حــوالي مــئــة
منتـسب لالجهـزة اخملابـراتية الـعراقـية يعـملون
على االراضي الـسـويديـة . والبـعض منـهم عاد
وتــعـاون مع الــوضع اجلــديـد في الــعـراق حتت
عـــبــاءة الـــغــطـــاء الــطـــائــفـي وأجــنـــدة احملــتل

االمريكي . 
 يـشـيـر مـاتس إيـكـمـان في كـتـابه حـول إغـتـيال
ه ) الـيساري رئيـس وزراء السويـد ( أولف با
النـزعة واالشتـراكي الهـوى بعد ثـمانـية أيام من
العثـورعلى جثة ماجد حس عبد الكر مقطعة
ومرمـية في شارع بالعاصـمة السويدية . أولف
ه الـذي كـان وسـيـطـاً دولـيـاً في مـهـمـة أنـهاء بـا

الـــنـــزاع الـــعــــراقي االيـــراني فـي الـــعـــاصـــمـــة
ـثالً شخـصـياً الـسـويديـة ( أسـتـوكهـولم ) و
ـتـحدة والعب أسـاسي في لرئـيس هـيـئـة اال ا
لف الـفـلـسطـيـني الـشائك �,فـبعـد سـاعات من ا
لقائه بـالسـفير الـعراقي محـمد سـعيد الـصحاف
ـعروف الحـقاً ( أبـو العـلوج )  ,عـقب إحتالل ا
ـــــاريـــــنـــــيـــــز لألرض الـــــوطـــــنـــــيــــة قـــــوات ا
الـعـراقـيـة والـقـائم بـاعـمـال الـسـفـارة الـعـراقـية
ـتـهم بـالـتخـطـيط الغـتـيـال الـضـابط الـعراقي وا
مــاجـد حــسـ والـذي عــ سـفــيـراً لــلـعـراق في
دة تسعة أعوام �,وعندما باريس بعد  2004 و
زار هـوشـيـار زيـبـاري وزيـر اخلـارجـيـة العـراقي
الـــســـابـق الـــعـــاصـــمـــة الـــســـويـــديـــة في عـــام
2007. طـلـبت مـنه اجلـهات الـسـويـدية االمـنـية
ساعـدة بغلق هذا عبر الـقنوات الدبـلوماسيـة با
ـلف عـبـر تـسـلـيـمـهم مـوفق مـهـدي عـبـود أحـد ا
تـهمـ في أعمال قـتل وجتسس على االراضي ا
الـسويدية �,أو تشـكيل جلنة مشـتركة من خبراء
أمــنـــيــ مــخـــتــصـــ عــراقـــيــ وســـويــديــ
ألستـجوابه في بغـداد . سارع هوشـيار زيباري
الى حتريـر خطاب الى وزارة اخلارجية العراقية
بـنـقل مـوفـق من سـفـارة الـعـراق في فـرنـسـا الى
مـنــصب مــســؤول دائـرة أمــريــكـيــا الــشـمــالــيـة
واجلـنـوبـيـة والبـحـر الـكـاريـبي في مـبنى وزارة
اخلـــارجــيـــة الــعــراقـــيــة ومـــا زال الى يـــومــنــا
 وحــاولت اجلـهـات ــنـصب  هـذا�,يـشــغل هـذا ا
الـسـويـدية بـأسـتـجوابه عـدة مـرات عن مـا حدث
 لـكـنه كـان يـستـغـرب من الـسؤال عـبـر وسـطاء 
واالستـفسار والـتظاهـر بعدم معـرفته وبدون أي
تـــــعـــــاون عـــــراقـي واضح حــــــول مـــــلف هـــــذه
القـضية . تـخزن ملـفات السـويد في أضابـيرها
حول شـخصه وسلـوكه تهمـة التحـرش اجلنسي
رغم أنه مـتزوج عـدة مـرات. تـمـكن بـعـد إحتالل
الـعـراق أن يـحشـر نـفـسه مثل عـشـرات غـيره مع
ـتعاون مع احملتل طابـور جيش من اخلونة وا
 فذهب ضـمن جلـنـة أعمـار الـعراق ضد بـلـدهم 
وأعـــادة بـــنـــائه الـــتي ســـرقت الـــبـــلــد ودمـــرته
تــدمـــيــراً . وحــسب روايــة الــبــاحث ( مــاتس
إيـكــمـان ) في كــتـابـه الـذي صــدر في نـهــايـات
2011 مـــهـــمـــة من بـــغـــداد �,والـــذي أثــار اآلن
أهتـماماً واسعاً على صفحات تواصل العراقي
وأهتـمامهم . يقـول تمكـنت اخملابرات الـعراقية
من جتـنـيـد شـرطة سـويـديـة لـصـالح حتـركـاتـها
ـعـارض ـشـبوهـة في أسـتـهداف الـعـراقـي ا ا
لسـياسـة النـظام والـهاربـ من جحـيمه �,وكان
واحــد من هـــؤالء يــشــغل مــفــوضــاً في أجــهــزة
Hans /  الـشـرطـة الـسـويـديـة ( هـانس مـيـلـ
Melin)�, ويــعــمـل في قــسم حـــســاس جــداً في
 بل هـو مـسـؤول قـضـايـا الـلـجـوء في الـسـويـد 
قـسم خـطـيـر جـداً أسـتـغـله بـتـقـد تـقـاريـر الى
مـحـطـة اخملابـرات في مـبـنى الـسفـارة الـعـراقـية
حـول الــقـادمــ اجلـدد والــهــاربـ من الــعـراق
أسمـائهم وعـناويـنهم في الـعراق وفـحوى أدعاء
أقوالـهم في التحقيق أثناء طـلب اللجوء ومنافذ
خـروجـهـم وطـرق وصـولـهم . وقـام شـاب عـمـره
24 عامـا ً أسمه ( ص.س ) يـعمل ضـمن جهاز
اخملـابـرات الـعـراقـيـة والـده كـان ضـابـطـا كـبـيرا
أصـــبح فـــيـــمــــا بـــعـــد ســـفـــيـــراً لـــلـــعـــراق في
دولة ( سـريالنكـا ) بدعـوته لزيـارة العراق مع
زوجـــــتـه بل رافــــــقـــــفـــــهـم من الــــــعـــــاصـــــمـــــة
الــسـويــديـة ( أســتـوكــهـولم ) الـى الـعــاصـمـة
بـغـداد . وفي بـغـداد تـوفـرت له سـيـارة وسـائق
يـدعـى ( س.ج ) . يـعــمل أيــضـاً ضــمن جــهـاز
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دة عشرة أيام في اخملابـرات العراقية ورافقوهم 
كـركـوك �,بـابل �,أربـيل ) أ ـوصل �, ـدن ( ا ا
ضـافـة الى الـعـاصــمـة بـغـداد في حـسن ضـيـافـة
 ورداً على مبـالغ بـها مع هـدايـا ورعايـة كبـيـرة 
تلك الـزيارة قـام ( أبو جـعفـر ) بزيـارة السـويد
وجـمـعـتـه لـقـاءات وجـلــسـات مع مـســتـر هـانس
 وفي ملفات التـحقيق السويدية رفض وعائـلته 
دعي العام في أروقة احملاكم مستر هانس أمام ا
الــســويــديــة بــأي لــقــاء بـ(س.ج) في بــغــداد قــد
حصل . ووجـهت احملكمة السويدية له عدة تهم
تــتـعــلق بـالــتـجــسس والـتــعـاون مـع اخملـابـرات
االمــريــكــيـة    CIA واخملــابــرات الــروســيــة 
 لكن KGBلكن مـحاميه طعن بجميع تلك التهم 
هـذا لم يـســاعـده في تــبـرئــته من حـكم الــقـضـاء
فحـكمت عليه احملكـمة العلـيا أربع سنوات سجن
بـتاريخ 23 أيـار الـعام  1979 قـضى منـهـا ثالثة
سـنـوات وخـرج بـعـد أن قـدم مـحـامـيه طـعـنـا في

القرار .
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 فـاحملـكـمة الـعـلـيـا نـزلت احلـكم عـليه الـى ثالثة
ســـنــوات بـــتــاريخ 18 أيــلـــول من نــفـس الــعــام
 فـاطلق سراحه في حزيران العام 1981 بسبب
حالته الصحية التي تدهورت في السجن وتوفى
عام 1993 في العـاصمة السـويدية . واحدة من
األدعاءات الـتي قدمها محاميه الى هيئة احملكمة
ـسـتـر هـانس وهـو جـالس في الـوضع الـنـفـسي 
مكتـبه ينتابه الضـجر ويحتصـر نفسياً من شكل
مــكــتــبه ولــون جــدران غــرفـتـه . في نــفس هـذه
الـــفــــتــــرة مـن عـــام  1979 ألــــقت اخملــــابــــرات
االســـــرائـــــيـــــلــــــيـــــة في ( تـل أبـــــيـب ) قـــــبل
Steg ) ,عـلى شـخص سـويـدي يدعى�مـغادرته 
bergling) يعـمل في اخملـابرات الـسويـدية لـكنه
أيــضــاً مـتــعــاونــا ويــعــمل لــصــالـح اخملــابـرات
الـسوفيـتية (  KGB) وفي الـتحـقيق كـشف لهم
خطـة الدفاع الـسويديـة جتاه حتركات الـسوفيت
ـا أجبـر الـسويـديـ بتـغيـر هـيكـلـية وخـطة  
اليــ من الـدوالرات الــدفــاع والــتي كــلــفــتـهـم ا
ـوظفة .  وفي مشـهد درامي تـقع صدفة عـيني ا
الـسـويـديــة في الـســفـارة الـعـراقــيـة عـلى أوراق
مرسـلة من دائرة الـشرطـة الى السفـارة العـراقية
تــتــضـمـن عـدة أســمــاء من الـقــادمــ اجلـدد من
العـراق أو دول اجلوار الى السـويد طـلباً لـلجوء
وبحـثاً عن األمـان . فقـدمت تـبلـيغـا رسمـيا الى
عنـية وأعتـقل وتعرض لـلتحـقيق عدة اجلهـات ا
ة ع أشخـاص . وبعـد شهـرين من تلك اجلـر

الـصـحـاف سـفيـراً لـلـعـراق في ( اسـتـوكـهولم )
ـة بـقـتل . وقـد لــعب دوراً في مـحـو أثـار اجلــر
 وكافـأ مادياً الـسويدي الضـابط ماجد حـس 
الــذين تــعــاونــوا مع اخملــابــرات الــعــراقــيــة في
نـــــشـــــاطــــــاتـــــهـــــا احملــــــمـــــومــــــة عـــــلى أرض
ـال حيث تـلك سالح ا السـويـد . العـراق كـان 
صـلحـة أجهزته مكـنه جتنـيد اناس وشـراء ذ 
 حـــتى تــــمـــكن لـــســـطـــوة في ربـــوع الــــعـــالم 
ــالـيــة أن يـشــتـري مـواقف دول أمـبـراطــوريـته ا

وصحف .
 مـازال مـلف إغـتيـال مـاجـد حـس مـفـتـوحاً في
Säpo أروقـة اخملــابـرات الـســويـديـة ( ســيـبـو
لفات �(رغم مضي فترة طويلة عليه ويعتبر من ا
الــشـائــكـة . والــسـويــد التـرغب بــغـلــقه قـبل ان
 مـعهم ـتعـاونـ  وا تـكـشف اجلنـاة احلـقـيقـيـ

تسترين . وا
 وحــاولـت في الــســنــوات االخـــيــرة من الــعــمل
ـتـواصل حـوله في كـشف حـيـثـيـات وتـفـاصـيل ا
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 لــكن فـــيــمـــا بــعـــد أعــاده واجلـــ 
اجلهـاز الى صـفـوفه لـيصـبح سـفـيراً
 وبــعــد لـــلــعـــراق في دولــة تـــونس 
ســقــوط الـنــظـام إغــتــيل في مــنـطــقـة
العـامرية ببـغداد العام   2004 ضمن
حــمـلـة الـتـصـفـيــات الـسـيـاسـيـة بـعـد
سقـوط الـنظـام والـثارات االجـتـماعـية
 وفي سـنـوات الحـقة والعـشـائـريـة  
تــزوج بــرزان أبـراهــيم احلــسن زوجـة

فاضل البراك ( جنان ) . 
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وأعـدم برزان وسبعـاوي وفاضل البراك
في تـــهم مــخـــتــلـــفــة وحتـت واجــهــات
سيـاسية متصارعـة وماتت زوجاتهما .
وفــاضل الــبــراك حــاصل عــلى شــهــادة
دكــــتـــوراه من مــــعـــهــــد االســـتــــشـــراق
الـــســـوفــيـــتـي عــام 1973في رســـالـــته
ــــوســـومـــة عن حـــركـــة رشـــيـــد عـــالي ا
الــكــيالني ورغم االعــتــراض مـن مــعــهـد
ـادة بـاعـتـبار االسـتـشـراق عـلى فـحـوى ا
ـاركـسـيـة ـركـز مـتـخـصص بـدراسـات ا ا
الـلـيـنـيـنـيـة  لـكن طـبـيـعـة الـعالقـات بـ
احلــزب الــشــيــوعي الــســوفــيـتـي وحـزب

البعث في العراق مررت على مضض . 
ـتـنـوعة ـريـبة وعالقـاته ا وقـد لـفت بـتحـركـاته ا
ـــا دفــعـت اخملــابــرات اجلــانب الـــســوفـــيــتي 
السوفـيتية فتاة سوفيتية جميلة أسمها ( لودا )
على عالقـة باخملـابرات لـتـرتبط بـعالقة عـاطفـية
مـعه وأشـتـرى لـهـا شـقـة وسـيـارة في مـوسـكو 
وكشفت طـبيعة عالقاته للسلطات السوفيتية مع
ـرحوم (خ.خ) و(ح.س). وعـنـدمـا عاد االول الى ا
العراق في مـطلع التسـعينيـات عثر علـيه مقتوالً
في شقـته في بغـداد . (م.م.ع) .. القائم بـأعمال
الـسفـارة الـعراقـية �,يـشغل حـالـياً رئـيس دائرة
مـلـف أمـريـكـيـا الـشـمـالـيـة واجلـنـوبـيـة والـبـحر
الـكـاريـبي في مـبـنى وزارة اخلـارجيـة الـعـراقـية
بعـد تسعـة سنـوات من سفيـر عراقي في باريس
من 2013/2004 . وهــــو من أهــــالي مـــديــــنـــة
الكـاظمية  ينضـح طائفـية ويلعب على أوتارها

احلساسة حسب وصف معرفة القريب منه .
-(ف.ف) .. مـــــواطن عـــــراقي �,كــــان يـــــصــــدر
جـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــدة ( احلـــــــــــــــــــــوار ) فــي
 ثم أنـتقل الى مديـنة ( أوبـساال ) الـسويـدية 
مكـتبه اجلديد الـفاخر في ( إسـتوكهولم ) . ولم

يعد أي أثر له . 
لـحق الـدبـلـومـاسي في الـسـفارة -( ك.س) .. ا
 وهــو أيــضــاً ال ذكــر له ومــصــيـره الــعــراقــيـة 

مجهول . 
-(ج.ش) .. امـرأة عـراقـيـة وعـنـصـر مـخـابـراتي
 وهـنـاك تـسـريـبات حتـمل جـواز لـبـنـاني مزور 
 أستـخـدمت كـطعم ـا تـكـون مغـربـيـة االصل  ر
 وهي مـحـور رئـيـسي في لاليـقـاع بـالـضــحـيـة 
 والـبحث عنـها قائم من خالل ملـفات التـحقيق 
نــشـر صــورهـا ومــعــلـومــات عــنـهــا لالســتـدالل

عليها .
ـتابعة  تمـكنت (ج) وضمن سيـناريو مـعد لها 
ـقـتــول مـاجـد حـسـ واالمـاكن الـتي حتـركـات ا
 فتعرفت عليه بعالقة أعجاب مشبوهة يرتـادها 
ــعــرفــة دعــته الى  وبــعــد فــتــرة مـن الــزمن وا
شقتـها في العاصمة السويدية على وليمة عشاء
وخمر وسـهر   بعد ترتـيب مسبق لعمـلية قتله
واخلالص مــنه  حــيث كـان فـي انـتــظــاره عـلى
األقل شخـصان داخل الشقة  ونفذوا به مهمتهم

بنـجاح وسالسة بعيداً عن أي شبهات محتملة 
وبـعـد أن أجـهـزوا عــلى الـرجل وقـطـعـوه تـركـوا
الـسـويد بـنـفس الـيوم الـذين نـفـذوا العـمـلـية به
يـوم 9 كـانـون الـثـاني 1985. وعـثـرت الـشـرطـة
الــسـويـديــة عـلى جــثـته يـوم 17 آذار 1985 في

العاصمة إستوكهولم .
- (ع.م.ح) عنـصر اخملـابرات الـعراقـية والـقاتل
الـذي وصل الى السويد في يوم 14 كانون االول
1985 وغــادر في 9 كـانــون الــثـاني 1985 يــوم
تـنـفــيـذ الـعـمــلـيـة بــرفـقـة جــمـيـلــة الـشـافي الى
اركـيـة ( كوبـنـهاغن ) ومـنـها الـعـاصمـة الـدا
الى مـديــنـة ( نـيـس ) في فـرنـســا . وأخـتـفى

أثرهما من هناك الى االن . 
-(ع.ع.ح) .. عـنـصــر مـخـابـراتي والـقـاتل الـذي
وصل الـى الــســويـــد في يــوم 14 كــانــون االول
1984 بـــجــواز دبــلــومـــاسي كــحــامـل لــلــبــريــد
 وغـــادر الى الــيـــونــان في يــوم 9 احلـــكــومي 
كـــانــون الـــثــاني 1985 وأخــتـــفى أثـــره هــنــاك

ومصيره مجهول الى اآلن تماماً . 
أضافـة الى محمد سعيد الصحاف سفير العراق
ــلـكـة الــسـويـد الالعب األســاسي في مـلف في 

القضية  . 
-  (ن.ب) … شــاب من أهـالي مـديـنـة الـبـصـرة
وصل للـسويد للـدراسة وعمل متـرجماً في مبنى
السـفارة الـعراقـيـة في ستـوكهـولم براتب 3500
كـرونه . عـنـدمـا أسـتـقـر (س.ج) في الـعـاصـمـة
 والذي رافق هانس مـيل في بغداد السـويدية 
ــــدن الـــــعـــــراقـــــيــــة وقـــــام بـــــتــــنـــــقـالته فـي ا

بسيارة ( التاكسي ) 
. دعــا (ن) عـلـى ولـيــمــة عــشـاء بــرفــقــة طــبـيب
االسنـان الـعـراقي ( ف.ح ) فـي مطـعـم صيـني
في الـــعـــاصـــمـــة ( إســـتـــوكـــهــولـم ) . فـــاجــأ
(س.ج)الــشـــاب (ن) بــوثــائق دامــغــة عــلى عــمل
اخملـــابــرات الــعــراقــيــة وعالقــاتــهــا الــواســعــة
وحتـركـاتـهـا عـلى أرض الـسـويـد فـوضـعه حتت
 وهدده في األمر الـواقع للعمل والتعاون معهم 
حـالـة تـسـريب أي معـلـومـة سـوف تـقـطع رقـبتك
 مـثل مـا فـعـلـنـا مع اآلخـرين . فـلم يـكن أمـامه

خيار اال التعاون مع اخملابرات العراقية .

غالف الكتاب
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تعد الـقصـة القصـيرة جـنسا ادبـيا مـستقال
وخـالـصــا وقـد حتـدد لـهـذا اجلـنس اركـانـا
ـــــكن وشـــــروطــــا االركـــــان  ثـــــابـــــته وال 
االسـتـغـنـاء عـنــهـا هي (احلـجم الـقـصـيـر –
احلـبكـة اخملتـزلة  –الـتكـثيف  –االضـمار –
ــفــاجـأة  –الــشــذرة- فــعــلــيــة االدهــاش- ا
اجلمـلة والتركيب) اما الشروط فهي ثانوية
ومتـغيـرة ومتحـولة مـثل (الرمـز- االنزياح-
التـلمـيح- الوصف- الفـضاء- الـشخـصيات
 –الرؤية السردية- اللغة  –االسلوب) ولعل
اطرف من وصف الـقـصـة القـصـيرة مـقـارنة
بالـرواية هـو "جنيب محـفوظ" بـعد ان نشب
خالف بـيـنه وبـ يـوسف ادريس حلـصـول
جنـيب مـحـفـوظ عـلى جـائـزة نـوبل وغـضب
ادريس الشـديد فقـال محفوظ يـصف القصة
القـصـيرة الـتي يـكـتبـهـا ادريس قائال :- أن
زاجيـة ليوسف أدريس احلالـة النفـسيـة وا
تـتـمـاشى أكـثـر مع نـوع الـقـصـة الـقـصـيرة
فهـو حاد وعصبي والقصة القصيرة قريبة
من هذه الـعادة بينـما الرواية تـتطلب هدوء

اعصاب وتأمل وروية!
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حــضــر الـى الــنــجـف اكــثــر من  50من اهم
ـتـخصـص في الـقـصة الـقصـيـرة والنـقد ا
ــة من ـــثــقــفــ بـــدعــوة كــر والــروايــة وا

االحتاد الـعام لـألدباء والـكتـاب فرع الـنجف
ـشــاركـة في مــؤتـمـر األشـرف لـلــحـضــور وا
مـئـويـة الـقـصــة في الـنـجف األشـرف لـلـمـدة
 29-28تـشـرين األول  ? 2021وذلك ألحـيـاء
كــتـابــة أول قــصـة فـي الـعــراق كــتـبــهــا عـام
 1921القـاص والكاتب والشاعر والصحفي
الـراحل (جــعـفـر اخلــلـيــلي وكـانت بــعـنـوان
ـؤتـمـر افـتـتح بـرعـايـة وزير (الـتـعـسـاء) و ا
الـثـقـافـة واالثـار والـسـيـاحـة د. حـسن نـاظم
الـذي اكـد في كـلـمـته عـلى مـسـاهـمـة مـديـنـة
الـنــجف في انــتـاج االدب احلــديث (الـقــصـة
القـصيرة) ووجه حتيـة الحتاد ادباء النجف
بـادرة مؤكـدا على ان على هـذه االلـتفـاته وا
ـدنية نشـأة القصـة جاءت مع نشـأة الدولة ا

في العراق.
قدسة واثرها على القصة ×السرديات ا

ــعـــمــوري رئـــيس االحتـــاد الــعــام  نـــاجح ا
لألدبــاء والـكــتــاب في الــعــراق أكــد ان هـذه
ـديـنـة الـعريـقـة هي الـسـبـاقـة في االمـساك ا
ـاذا بــالــسـرد واثــار الـعــديـد من االســئـلــة (
فـضـاء الـقـصـة بـالـنـجف بـحجـم الـكف? كـما
انــتـجت الــنـجـف مـنــذ الـســتـيــنـات الــقـاص
"مـوسى كـريـدي" وفي عام  1986قـدم اخـطر
قصـة بعنوان (غـرف نصف مضاءة) ودخلت
هـــذه الــقـــصــة حتـــديــا كـــبــيـــرا في الــدرس
ي واشـــار الى وجـــود الــســـرديــات االكــاد

قـدسة الكـبرى في النـجف أدت الى ضمور ا
الــســـرد الــقـــصــصي في مـــجــال الـــعالقــات
االجتـماعـية وعـرفت النـجف الشـعر كـصوت
وحـيــد لـلــتـغــيـيــر فـهل تــعـرقل الــسـرديـات

قدسة سرديات العصر احلديث!?  ا
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الـروائي "د. مـحـمـود جـاسم عـثـمـان" رئـيس
احتـاد ادبـاء الـنـجف قـال في كـلـمـته بـعد ان
قدم الـشكـر لوزيـر الثـقـافة ومـحافظ الـنجف
وكل اجلــهـــات الــتـي تــعــاونـت لــعـــقــد هــذا
ادي لـنجـاحه  ذكر ؤتـمر وتـوفيـر الـدعم ا ا
ان احتــاد ادبــاء الــنـــجف هــو احــد صــروح
الثـقافة في مدينة االمام علي (ع) ونحن معا
بـتــاريخ مـجــيـد من  2021-1921مـخــاطـبـا
رائد الـقصة جعـفر اخللـيلي رسخت جذورك
في هذه األرض لـتصـنع تاريخـا وانت تكتب
قصة بذرك اينع القصة بخير وبأيد أمينة.
واضــاف عــام  2007اسـس نــادي الـــقــصــة
وســـعى الـــنــــادي الى لم شـــمـل الـــقـــاصـــ
واهب وخرج عندنا كتاب اثروا واكتـساب ا
ــشــهــد الــقــصـصـي وفــازوا بــالـعــديــد من ا
اجلــــوائــــز و طــــبع نــــتــــاجــــهـم من قــــبل
االحتاد.وسف جتـيب اجللسات النقدية على
ـعـموري هل فـضـاء الـقـصة تـسـاؤل نـاجح ا
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ـؤتــمـر  ثم  االعالن عن بــدء فــعـالــيــات ا
بـاجلـلسـات الـنـقديـة فـكانت اجلـلـسة االولى
بـرئـاســة .(د. صـبـاح عـنـوز مـع الـبـاحـثـ :
د.حـسن عـيــسى احلـلــيم قـدم ورقـة بــحـثـيـة
ــدرسـة بــعــنــوان (جــعـفــر اخلــلــيــلـي بــ ا
الـنـجفـيـة والـريـادة الـقصـصـيـة) ود. سـعـيد
عــدنـان قـدم ورقـة بــحـثـيـة بـعــنـوان (جـعـفـر
ــــؤسس) ود. بــــاقـــر اخلــــلـــيــــلي الــــرائـــد ا
الكـرباسي قدم (قـراءة لرسـالة عـلميـة كتـبها

باحث أمريكي عن جعفر اخلليلي) 
 اجللـسة الثـانية بـرئاسة (عـادل الغراوي –
مقـرر اجلـلسـة : ظاهـر حـبيـب ) البـحوث :-
عــلي الــفـواز :قــدم ورقــة بــحــثـيــة بــعــنـوان
ـديـنـة وسؤال (الـقـصـة النـجـفـيـة- سرديـة ا
ــان الـســلـطــاني :- قـدمت ـغــامـرة) ود. ا ا
ورقــة بــحـثــيــة بــعـنــوان (الــســرد ومـا وراء
ـعــاصـرة- الــســرد في الـروايــة الـعــراقـيــة ا
روايــــة األرض اجلـــوفـــاء لــــعـــبــــد الـــهـــادي
وذجا د. صـادق الطريحي:- الفـرطوسي ا
قـدم ورقـة بـحـثيـة بـعـنـوان (قـراءة في كـتاب
ـكي زبـيـبـة)  حـمـيـد يـوم من أيـام الـنــجف 
احلريـزي: قدم ورقة بحثيـة بعنوان (الرواية

النجفية .. النشأة والتطور) 
 اجلــلــســة الــثــالــثــة :- رئـيـس اجلــلــسـة د.
مـصـعب مـكي زبـيـبـة  مـقـرر اجلـلـسـة أثـيـر
شــبع  الـــبــحـــوث : (الــروايــة .. الـــتــجــاوز
ـنـعـطـفـات) جـاسم عـاصي ( والـبـحـث عن ا
النزعـة التـوثيقـية في الـسرديـة النجـفية) د.
كان الثالث في حسن اخلاقاني ( حتوالت ا
عاصرة) عبد علي حسن الروايـة العراقية ا
( الــقـــصــة الــعـــراقــيـــة..هــمـــوم الــتـــجــربــة
ومــتــغــيـرات الــذاكــرة ) إبــراهــيم ســبـتي (
الـتـقـنـيـات الـفنـيـة واألسـلـوبـيـة فـي الـقـصة
الـقـصـيرة جـدا) عـلـوان الـسلـمـان ( الـقـصة
يالي القـصيـرة جدا في الـنجف) عـبد اللـه ا

اجلــلــســة الــرابــعـــة بــرئــاســة د. عــبــد االله
الــعــداوي  مـــقــرر اجلــلـــســة عـــلي حــســ
اجلنـابي البحوث :- فاضل ثامر (لقلق نبي
يونس- مـخطـوطـة التـاريخ االخر بـوصفـها
رؤية) د. رحـمن غركـان (االشتـغال الـوظيفي
ــبــاشــر في روايــة خــفــافــيش كــورونـا) د. ا
محمد أو خضير (القصة النجفية  –االلعاب
ة بديـولوجي) د. كر السـردية والتاصـيل ا
ـــدني (جـــمـــالــــيـــات الـــقص في تـــومــــاس ا
مجموعة من وحي النجف) وجرت مناقشات
لـــلــبــحـــوث  وتــوزيع شـــهــادات الــتـــقــديــر
. ومن ثم اجلــلــسـة اخلــتـامــيـة لــلـمــشـاركــ

والبيان اخلتامي.
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ـؤتـمـر كـان لـنـا مـجـموعـة من عـلى هـامش ا

الــلــقـاءات  مـع (د. مـحــمــود جـاسم عــثــمـان
الـنـعـيـمي- عـلي عـبــاس الـتـمـيـمي  سـعـيـد
الــروضــان- إبــراهـيـم الـســبــتي- عــبــد الـله
ـيـالي- ايـاد خـضـير-  عـلي الـبـدر- حـمـيد ا
احلــريـــزي ) والــتـي تــنـــاولت انـــطــبـــاعــات
ــؤتــمـر وابــرز االيــجــابــيـات ــشـاركــ بــا ا
جموعة من والسـلبيات وخرج االستطالع 

االقتراحات .
 WO UI  …d UE  dL R*« ∫ wLOFM «

ذكـــر رئــــيس احتــــاد الـــنــــجف األشـــرف  د.
ـؤتمـر الـذي حمل مـحـمود الـنـعـيمي بـإن " ا
عــنـوان  100عــام عـلـى نـشــأة  الــقــصـة في
الــنـــجف األشــرف  2021-1921كـــان بــحق
ـؤتمرات تظـاهرة ثـقافـية جتـاوزت مفـهوم ا
إلى عــــرس ثــــقــــافي احــــتــــفت بـه الـــنــــجف
وادباؤهـا وشاركهم أدبـاء العراق. نـستطيع
أن نــقــول أنـه قــد حــقـق أهــدافه بــتـــســلــيط
ـــا ال يــعـــرف عــنه الــضـــوء عــلـى تــاريخ ر
الكثيرون فقد اكتشف الناس من خالله عمق
وجتـــذر الــــقـــصــــة في الــــنـــجف الــــتي بـــدأ
سطـورها جعـفر اخلـليـلي عنـدما كـتب قصة
التـعساء.كـما  تـسليط الـضوء أيـضا على
األجـيـال الـقـصـصــيـة الـتي جـاءت بـعـد هـذا
التـاريخ وحتى االن. اما بالـنسبة لـلجلسات

الـنـقـديـة فـقـد كــانت مـثـمـرة ونـاجـحـة أذ 
اختـيار الـنقـاد بـدراية شـديدة والـذين قرأوا
بـحـوثـهم الـتي كـانت عـلى مـسـتـوى عال من
هـنيـة والتخـصص الدقـيق. وقد اسـتأثرت ا
دعـوين هـذه الـبـحـوث بـاعـجـاب واهـتـمـام ا
وسـيـتم طـبعـهـا بـكتـاب أن شـاء الـله وتوزع
على أصـحاب الـتخصص بـالنـقد الـقصصي
ـكـتــبـات ومـراكــز الـبـحـوث واجلـامـعــات وا
ؤسسـات الثقافية. ونقدم شكرنا للدكتور وا
حسن نـاظم وزير الثـقافة والسـياحة واالثار
عـنوي وحضـور السيد ادي وا على دعـمه ا
ـــعــمـــوري رئـــيس االحتـــاد وكــذلك نـــاجح ا
ـــركـــزي الـــذين كـــرمــوا أعـــضــاء اجملـــلس ا
ـؤتمـر السـنوي  لالحتادات احتادنـا بعـقد ا
الـفــرعـيــة  في بـنــايــة احتـادنــا. ونـوجه من
ــؤسـسـات الــرسـمـيـة خاللـكم الــدعـوة إلى ا
ــؤسـســات واالحتـادات والـثــقـافــيـة اليالء ا
اهتـمامها وتقد الـدعم لها من خالل توفير
ـكـنـها ادي حـتى  ـقـرات وتـقـد الدعـم ا ا
ابراز انـشطـتهـا التي تـدفع بـالفـعل الثـقافي
نــحــو الــتــطــور والــرقـي شــكــرا لــكم عــلى

ؤتمر. اهتمامكم بتغطية فعالية ا
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ذكـر االسـتـاذ عــلي عـبـاس الـتــمـيـمي  مـديـر
ركزية جلامـعة الكوفة ومدير كـتبة ا ادارة ا
ؤتـمر اعالم اجلامـعـة السـابق قـائال :- ان ا
هو نـشـاط ثـقـافي وأدبي مـهم وخـطـوة على
الــطـــريق ومـــلــتـق رائع لألدبـــاء والــكـــتــاب
ـثــقــفــة في الــعــراق عــلى وجه والــنــخــبــة ا
العـمـوم وفي النـجف على وجه اخلـصوص
وال يخـلو أي عمل من النـواقص لذلك نقترح

ما يلي:
ـؤتــمــر في جــلـســته األولى - إسـتــعــرض ا
تأريخ الـقـصـة في الـنـجف ورائـدهـا الراحل
األسـتـاذ (جـعـفـر اخلـلـيـلي) وبـعض كـتـابـها
ونسـا السرد القـصصي في التـراث الشعبي
الـــنــجـــفي حـــيث احلـــكــايـــات واألســاطـــيــر
والقـصص التي كـان يرويـها (الـكتـاتيب) أو
ـاللي لــلـمــتــعــة والـتــرويح عـن الـنــفس ثم ا
الـعـبـرة  والـعـظـة وهـو مـا يـسـتـحق الـتـأمل

والدراسة.
ـؤتمـر مـوضوع الـقصـة الـصحـافة - أغفل ا
األدبــيــة في الــنــجف وإقــتــصــر الـبــحث عن
جـعـفـر اخلـلــيـلي والـصـحف الـتي أصـدرهـا
كــجــريــدة (الــهــاتف) بــيــنــمــا الــكــثــيــر من
الصـحف النجفية نشرت الكثير من البحوث

والدراسات والنصوص القصصية.
- كـــنت أود أن يــبـــحث مــوضـــوع (أســبــاب
إنـحـسـار الـفن القـصـصي مـقـارنـة بـالـفـنون

واألجناس األدبية األخرى)
- كـنت أأمل أن يـضـاف مـحـور هـو ( الـسرد

القصصي..حتوالته وإشكالته)
ـفروض ان يـكون لـكتـاب القـصة - كان من ا

—UDF « ÍbL

بغداد

ـــؤتـــمـــر الـــشــــبـــاب نـــصـــيب كـــبــــيـــر في ا
وتــخــصـيـص جـلــســات لـلــقــراءة لـهم وذلك
تغـيرات وأسـاليب التـجديد للـتعرف عـلى ا
والـتـطـور في القـصـة لـلتـأكـيـد عـلى تواصل
األجــيــال وإســتـــمــراريــة الــفـن الــقــصــصي

وتطوره.
ؤتـمر جـائزة أقتـرح أن تخـصص في هـذا ا
الـراحل ( جـعفـر اخلـليـلي) تـمنح لـلـمبـدع

سنويا للجيل (الشيوخ والشباب) 
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حتدث إبـراهيم سبتي القاص والروائي عن
ؤتـمر قـائال: ان مؤتـمر مـئويـة القـصة في ا
النـجف  كان معلـما ادبيـا مهما نـظرا لكون
الــقــصــة الـقــصــيــرة من اهم فــنــون الــسـرد
وألنـهـا نــشـأت في مـديــنـة الـنــجف عـلى يـد
الرائـد جعفر اخلـليلي  فأضـافت نكهة ذات
ــا يـلـيق ــؤتـمـر  طـعم خــاص في اظـهـار ا
ـسته في واهمـية االحـتفـاء . ان من اهم ما 
ؤتـمر كوني احـد الذين قـدموا بحـثا فيه  ا
ان الــــبـــعـض من الــــبـــحــــوث اقـــتــــربت من
نـاسبة الى حد كبـير في ح كان البعض ا
الـقـلـيل مـنـهـا قـد تـطـرق الى مـفـاهـيم عـامـة
نـاسـبة . لـلـقصـة الـقصـيـرة فابـتـعـدت عن ا
ـؤتـمـر نقـطـة ايـجابـيـة غـاية في لـقـد حقق ا
ــشـاركـ االهـمــيـة وهي االتــفـاق من قــبل ا
على ريـادة القصة القصيرة في العراق ومن
ثم فـي النـجف بـاعتـبـارها فـنـا حديـثـا ابدع
كتـابه في ابراز جمـاليته آنـذاك وهذا مؤشر
ايـجـابي لـلـمؤتـمـر في الـتـعـريف بـهـذا الفن
للـجمـهور . واعـتقـد ان تكثـيف البـحوث في
شاركـ واجلمهور بنوع يومـ قد اشعر ا
ؤتـمر أليام من االجهـاد واقتـرح ان يتمـدد ا
اضـافـيـة لـتـوزيـع الـبـحـوث بـشـكل مـنـاسب
ومريح . انه خـطوة جريئة وكـبيرة ان يقوم
احتـاد ادبـاء الـنـجف بـهـكـذا فـعـالـيـة مـهـمة
وتــوثــيــقــيــة اي انــهــا لــيــست عــابــرة  بل
سيـكون لـلمـؤتمر مـكانـة مرمـوقة فـي فضاء
الـقـصـة الـعراقـيـة الحـقـا . ان اجلـهـود التي
بـذلت في اجنــاحه هي جـهــود اسـتـثــنـائـيـة
ست فـيها اهـتمـاما ومـسؤوليـة القـائم و
ـؤتـمرات علـيه وهـذا سيـكـون له شـانا في ا
القـادمة . واشـد ما لـفت االنـظار هـو نوعـية
احلـضـور من اجلـمـهـور الـذي كـان مـتـنـوعا
ولم يــقـــتــصــر عــلى اصـــحــاب الــعالقــة مع
الــقــصـة الــقـصــيــرة وهـذا يــعـنـي انه حـقق
ـرجتى مـنه وهـو نـشـر الـفـائـدة  جلـمـهـور ا
هم. واقترح اوسع للـتعرف على هـذا الفن ا
ــؤتــمـر أليــام تــتــنـاسـب مع عـدد ـدد ا ان 
ــقـدمــة اضـافــة الى تـخــصـيص الــبـحــوث ا
احدى جـلساته للـقراءات القصـصية  ألدباء
النـجف وخملتلف االجيـال للتعـرف و بنظرة
ـدينة . مقـربة عـلى النشـاط القـصصي في ا
ــؤتـمــر في احـدى ـكن ان يــسـتــضـيف ا و
جلـساته احد رواد القصة في العراق او في
النـجف من االدبـاء الـذين عـاصـروا االجـيال
االدبيـة لعرض جتـربته وهي بـالتأكـيد جزء
من جتــربــة الــقــصـــة الــعــراقــيــة عــلى وجه

العموم . سعيد الروضان 
وكان لـنا لـقاء مع سـعيـد الروضـان الباحث
في الشـأن القـصصي ومـؤلف " أنطـولوجـيا
لكة القصب ميسان"ليتحدث عن سرديـات 
مـؤتـمـر " مــئـة عـام عــلى نـشـأة الــقـصـة في

النجف األشرف  
ــوضــوع وقـيــادته حلــضـور قــادني روعـة ا
ــؤتـــمــر  ويـــعـــرف اجلــمـــيع أن الـــنــجف ا

االشرف مدينة الشعر وهمومها العتيد. 
بذل احتاد أدباء النجف االشرف والقائمون
ـديــنـة جـهـودا كــبـيـرة إلضـفـاء عـلى ادارة ا

ؤتمر. طابع النجاح على ا
كان معـدو البحوث قامات علمية تفتخر بها
مديـنة النجف االشـرف. غير أن احلضور لم
يكـن متـواصل مع احملـاضـرين بـسـبب أمور
لــوجـســتـيـة كــان بـاإلمــكـان جتــاوزهـا مـثل
فـضـاء الـقـاعـة الــواسع والـعـدد الـكـبـيـر من
تـداخلـ ح رأيت احلـضور. وكـنت أول ا
ضـرورة تـســلـيط الــضـوء عــلى الـتــفـاصـيل
احليوية التي دعت جعفر اخلليلي أن يكتب

ن تــأثــر ? الــقــصــة. مـن هم مــجــايــلــيه? و
السيـما أن الباحث حمـيد احلريزي ذكر  في
كـتــابه" صــفـحـات مـن تـاريخ الــفن الـروائي
ص٥٥ " أتـيح جلـعـفـر اخللـيـلـي   أن يدرس
اإلنـكـليـزيـة والفـرنـسيـة الى جـانب التـركـية
والـفـارسـيـة والــعـربـيـة وكـان من أسـاتـذته
أحـد خــريـجي الــسـاربــون" بـاالقـتــبـاس عن
قدسة دينة ا كتاب (النجف تاريخ وتطور ا
) حرره ثـالثة من الكتـاب األجانب. السؤال
مـا هو اسم  األسـتـاذ الـذي درس اخلـلـيلي?
ن تأثـر? وهل مارس اخلـليـلي التـرجمة? و
تــظل هــذه األســئــلـة بــحــاجــة إلى اجــابـات
مـقـنعـة. وقـد تداخـلت الـناقـد ة عـاليـة طالب
وأكــدت عـلى ضـرورة اخلـروج بـآراء نـقـديـة
رصيـنة واال فـإن ما طرح ال يـخرج عن كونه
محـاكاة لبحـوث االنترنـيت. " وقصدت بذلك

جلسة االفتتاح" 
ؤتمر كلـمات د. حسن ناظم وزير وأعلـنت ا
رئـيس ـعـمـوري ر الـثـقـافـة واآلثـار نـاجح ا
االحتـاد الـعـام لـلـكـتـاب في الـعـراق الـنـقـاد
ـان عـلـي الـفــواز د.عـقــيل اخلـاقــاني د. ا
ـان الـسـلـطـاني د. صادق د. ا الـسـلـطـاني
الــطـــريــحي. حـــمــيـــد احلــريـــزي. د. حــسن
اخلاقـاني. عبد عـلي حسن ابراهـيم سبتي
يالي د. رحمن علـوان السلمـان عبد الـله ا
ـة غــركــان د. مـحــمـد ابــو خـضــيـر د. كــر

دني. نوماس ا
ـداخلة األخيـرة من نصيبي ورأيت وكانت ا
ضرورة تـسليط الـنقـد علوان الـسلـمان على
ــوضـوعــيــة الـتي أدت إلى نــشـوء األسس ا

القصة القصيرة جدا.
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ـــؤتــمــر - نــرى ضـــرورة تــوثــيـق أعــمــال ا
بــصـحــيـفــة تــنـشــر مـا جــاء من بــحـوث في
ــؤتــمــر. وقـد اقــتــصــر هــذا اجلـانـب عـلى ا
صــفــحــة واحــدة بـحــجم A4الــتي لم تــوف

الغرض من إصدارها.
- نرى ضـرورة إصدار كتاب خـاص ببحوث

ؤتمر. ا
- إضـافـة فـقـرة قـراءات قـصـصـيـة  يـشـارك
فـيـهـا قـصـاصـو الـنـجف االشـرف الـشـبـاب
لغرض إضفاء حيوية إبداعية على اللقاء.
- نقـترح أن حتـذو احملافظـات األخرى حذو
مـديـنـة الـنـجف االشـرف في عـقـد مـؤتـمرات
الــقــصــة ويــســاهم هــذا اجلــهــد في إغــنــاء

التاريخ القصصي العراقي.
- نـقــتـرح إضــافـة مــبــحث بـخــصـوص دور
الـطــبع الــنــجـفــيــة الــتي طـبـع فـيــهــا أدبـاء

العراق كافة.
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ـيالي" حتـدث الـقـاص والـبـاحث "عـبـدالـله ا
ؤتمر قائال : عن ا

ـؤتمر مـناسـبة مهـمة لاللـتقاء كان انعـقاد ا
ب أدبـاء احملافظات بعد فترة االنقطاع عن
ـلـتقـيـات الكـبـرى بسـبب جـائحـة كـورونا ا
ـؤتــمـر مــبـادرة مــهـمـة كـمــا يـعــد انـعــقـاد ا
الستـذكار تـاريخ الـقصـة في مـدينـة الـنجف
عبـر مائة سـنة من تـاريخـها وقد اسـتمـعنا
لــعــدد من الــدراســات والــبــحــوث واألوراق
ـهمة التـي كشفت عن حـال القصة النـقدية ا
الـعــراقــيــة عـمــومــاً والــنـجــفــيـة عــلى وجه
اخلـــصــوص وأنــا شــخــصــيــاً شــاركت في
ـــؤتــمــر بـــبــحث حـــمل عــنــوان (الـــقــصــة ا
القـصيـرة جداً في الـنجف .. نـبذة تـاريخـية
ورؤية نـقدية) وهـو بحث جـديد على مـلفات

ؤتمر.  ا
بال شك أنّ انعـقـاد هكـذا مؤتـمـر هو خـطوة
جيـدة نحو األمام ونتمنى القادم أفضل من
خالل وضع خـطـة عـمل مـتـكـامـلـة ورصـيـنـة
ا يؤدي إلى للـوصول إلى أحسن النـتائج 
دفع األدب القـصـصي الـعـراقي نحـو مـكـانة

متميزة.  
كان بـودي دعوة عـدد أكثر من الـشخـصيات
هـتمـة بالقـصة كـما كان األدبية والـنقـدية ا
بـودي تــكــر أدبــاء الـقــصــة والــروايـة في
النـجف األحـياء الـذين أصـدروا مجـمـوعات
قـصـصيـة وروايـات مـختـلـفة وكـذلك الـعمل

عـــلى إعـــادة طــبـع األعــمـــال الـــقــصـــصـــيــة
ــهـمـة لــعـدد من األدبــاء الـذين والـروائــيـة ا
فــارقــوا احلـيــاة وكــان لـهـم مـنــجــز إبـداعي
ـــيّـــز في هــــذا اجملـــال.  حتـــدث الـــقـــاص

ؤتمر قائال:- والروائي اياد خضير عن ا
ـؤتـمـر الذي اسـتـمـر يـومـ وكأنه انـتـهى ا
سـاعـات فـكــانت جـلـسـات اســتـمـاع لـبـعض
الــنــقــاد واألدبــاء وتــوزيع الــشــهــادات كـان
ـؤتـمـر هو الـلـقـاء بـ األدباء اجلـمـيل في ا
ـطــبـوعـات والــلـقــاء كـان مع األخ وتـبــادل ا
والصـديـق حـميـد احلـريـري وكـذلك مع األخ
ـائـز والـصـديق زيــد احلـلي ومـعك الـنـاقـد ا
حـــــمـــــدي الـــــعـــــطــــار وكـــــانـت مـــــداخالتك
واسـتـفـسـاراتك لـهـا واقع في نـفـوسـنـا وقد
ــؤتــمــر عــدد من دور الــنــشـر شـاركـت في ا
واطالعـنا عـلى الـكـتب الـصـادرة لألدباء في
هـــذه الـــدور... اشـــكـــر رئـــيس احتـــاد فـــرع
النـجف الروائي محـمود جاسم عـثمان على
ـؤتـمر كـانت الـغـاية تـرحـيـبه الرائع بـنـا  ا
منه التأكيد على الواقع السردي في النجف
الــذي امـتــد إلى مـائــة عـام يـحــكي الـثــقـافـة

قدسة . دينة ا واحلضارة في هذه ا
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الـروائي والقاص راسم احلديثي حتدث عن
ؤتمر قائال: ا

عشنا أياما رطبة جميلة بنكهة الكتاب التي
سـتـبـقى خـالـدة في الـذاكـرة اعـتـبـر جـعـفـر

اخلليلي من روادها األوائل.
وجدته مـنظماً مـتكامالً تـخللـته محاضرات
ودراسـات في الــقـصـة الــقـصــيـرة وغــيـرهـا
ــتـخــصــصـ فـي هـذا اجلــنس األدبي في
قـاعــة احتـاد األدبــاء الـتي كــانت تــسـتــقـبل
الكـثير من احلضور. كمـا أعد للمدعوين من
عــمــوم الــعــراق فــنــدقــاً من الــدرجــة األولى
بــثالث وجــبــات مــفـتــوحــة وبــوسـائـط نـقل
ناسب من نظـيفة وحديثة تقلّنا في الوقت ا
ؤتمر الفـندق الى مقر احتاد األدبـاء/ مقر ا
ادية والى منـاطق سكننا مع بعض الكلف ا
لـلـذين اســتـخـدمــوا وسـائط نـقـل غـيـر هـذه

وخاصة في يوم االفتتاح.
نقاط ضعف وجدتها هناك :

- مقاطـعة مـجمـوعة تـميزت بـكتـابة الـقصة
ـؤتمر وبـشكل مـقصود ومن روادها هـناك ا

وواضح. لوجود خالفات بينهم.
- في جلـسة االفتـتاح التي الـقى بها الـسيد
وزيـر الـثـقافـة احملـتـرم كـلمـته كـانت الـقـاعة
مـكـتظـة وفي اجلـلسـات الـتي اعقـبـتهـا كان

احلضور فقيراً.
ـنـح دقائـق لكـل مدعـو من كنـت أتمـنى أن 
ــنــتـجــ لألدب أن يــقــدم نـفــسه ونــتـاجه ا
بـدقـائـق كي نـتـعـارف أكـثـر لألسف غـادرنـا
ّن كـانــوا مــعــنـا في ولم نــعــرف الـكــثــيــر 
ـؤتـمر الفـنـدق أو في قـاعـة احملاضـرات وا
رغم أننـا تبـادلنـا بـعض نتـاجاتـنا وتـعارف

مع بعضنا في رحاب الفندق. 
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حتــدث الـــقــاص والــنـــاقــد عــلـي الــبــدر عن
ؤتمر قائال: ا

مـنـذ البـدايـة البد من الـشـكر والـتـقديـر على
احلـفـاوة وااللـتـزام الـتـام بـراحـة الـضـيـوف

n M « w  WBI « …QA  vK  ÂU  W  dL R  vK  …dE

rKF « WM b  v ≈ ÊËbH  ÊuOz«Ëd «Ë Êu UBI «

ؤتمر W∫ جانب من جلسة افتتاح ا K

dF÷∫ الكاتب في معرض الكتاب

ــــــــة فـي االســــــــمــــــــاء والــــــــوقــــــــائع اجلـــــــر
 لـكنـها تـصـطدم بـعدة مـعوقـات هو والـشـهود 
 أنـهم عـدم الـوصـول الى الــفـاعـلـ وسـكـنـاهم 
يختـبئون بواجهات سياسية وبأسماء مستعارة

وعناوين سرية . 
يذكـر مـاتس إيكـمـان طي صـفحـات كـتابه .. أن
اخملـابـرات العـراقـية جـنـدت موظـفاً فـي الشـرطة
قيم في السويـدية للتجسس على الـعراقي ا
الـــســـويـــد . وفي بـــدايـــة الـــعـــام 2000قـــامت
اخملابـرات العراقـية بـتكـليف أحـد عمالء الـنظام
وهـو ســويـدي من أصل عــراقي لـتــصـفــيـة أحـد
 الذي كـان قد أنـشق عن نظام القـادة البـعثيـ 
صـدام حـسـ مـنـذ عـام 1975 وأنـشـأ مــنـظـمـة
قصود معـارضة لنـظام صدام حـس في لنـدن ا

( أياد عالوي ) .
ؤلف ويتساؤل بتعجب ? .. كيف  ويسـتغرب ا
أن الـعـراق في تـلك الـفـتـرة الـذي كـان يـرزخ فـيه
فروض عليه وأثار حروب حتت وجع احلـصار ا
 ونــظـامه مـا أنــفك يـخـطط مـدمـرة ومـســتـمـرة 
ن لعـمليـات االغتيـال ضد معارضـيه وحتديداً 
أنــشق عـنــهم ضـمن أجــهـزة وتــنـظـيــمـات حـزب

البعث . 
في الـعـام 2003وعـلى أثـر سـقـوط نـظـام صـدام
حسـ وإحتالل العراق ح بحـثت قضية مقتل
ـنشق ماجد حـس من جديد الضـابط العراقي ا
 أذ  رفع وثيـقة تـذكير الى الـبولـيس السري
تـتـهم وزير أعالم الـنـظام الـسـابق محـمـد سعـيد
 الذي كان سـفير العـراق في السويد الصـحاف 
بـ عـامي  1987/1985 بـــوقــوفه وراء مـــقــتل
 وفي أواخـر الـضــابط الـعـراقي مـاجــد حـسـ 
الـــعـــام 2007 نــــشـــرت الــــشـــرطــــة الـــســــريـــة
الـسويدية ( سيبو /    Säpo)�ورئيس االدعاء
الـعـام ( تـومـاس لــيـد نـسـتـرانـد ) في صـحف
عــراقــيــة وسـويــديــة وفي بـلــدان أخــرى صـورة
ـشـتـبه األول لـضـلـوعـهـا في ـرأة ( ج.ش ) ا ا
ــة الــقـتـل مع شـخــصــ آخــرين . أمــلـ جــر
االســـتــدالل عـــلــيـــهم والـــســبـــيل في الـــوصــول
 لـكن الــبـولـيس لم يـصل الى نـتـيـجـة الى لـهم 
اآلن . ويــــعــــتــــقــــد مــــاتس إيــــكــــمــــان مــــؤلف
هـمة من بـغداد ) : مـخابـرات صدام كتـاب ( 
ـسؤولـة وأن احلـقيـقة حسـ في الـسويـد هي ا

ستظهر فيما بعد وأن تقادم الزمن عليها .
أخـيـراً .. تـمـكنت الـوثـائق الـسـريـة الـسـويـدية
ونـشـرتهـا عـلى العـلن بـتـحديـد الـعنـاصـر الذين
كـانـوا وراء تــخـطـيط ومـتـابـعـة تــنـفـيـذ عـمـلـيـة

االغتيال ومنهم . 
�>فاضل الـبـراك ..  مديـر اخملـابـرات العـراقـية
 الذي أعـدمه النظـام العراقي بـتهمـة التجسس
انيـا الشرقـية واالحتاد السـوفيتي من لصـالح ا
ــشــبـوهــة مـع شـخـص لــبـنــاني خالل عـالقــته ا
يدعى ( صـباح اخلـياط  ) بـتهـريب معـلومات
 وتهمته مضـللة عن نشاط اخملـابرات العراقـية 
الي وطـريقـة البـذخ في العيش الثـانيـة إثراؤه ا
ـنــصـور من خالل أمــتالكه  قـصــر كــبـيــر في ا
وكومـيشـينـات من جتار ورجـال أعمـال عراقـي
 أعـــدم عــام 1992 في مـــنـــطـــقــة ( ســـلـــمــان
باك ) بحضور سبعاوي إبراهيم احلسن عندما
كـان مـديـراً جلهـاز اخملـابـرات األخ غيـر الـشـقيق
للـرئيس صـدام حسـ  وعنـدما طـلب سبـعاوي
مـن أحـــــــد االعـــــــضـــــــاء الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــ في
اجلــهـاز ( ع.ش ) بـاطـالق الـنـار مـن مـسـدسه
ـسدس من يـديه فـأتـخذ اجلـهاز ضعف وسـقط ا
قـراراً بـعـقـوبـته وطـرده مـتـهـمـاً إيـاه بـالـضـعف
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شـاركت الـدار
الـعـراقـيـة  لألزيـاء في
حفل افـتتـاح مهـرجان الـعراق الدولي
اضي والذي اقيم للفنون اخلـميس ا
في مــديـنــة الــسـنــدبـاد النــد بـرعــايـة
وزارة الــثــقــافــة واالعالم وبــحــضــور
وكيـل الوزارة عـماد جـاسم مديـر عام
ــســؤولــ الــدار وكـــالــة وعــدد مـن ا
وشخـصيـات ثقافـية وجنـوم السيـنما
ــصـري. حـيـث قـدمت الـدار واالعالم ا
عــــــــرضــــــــاً لألزيــــــــاء بــــــــعــــــــنـــــــوان
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شــارك الــفــنــان واخملــرج ســيف الــدين
الـسـبـيـعي عـبــر حـسـابه الـرسـمي عـلى
(فــيــســـبــوك) صــورةً آلدم ابـن الــفــنــان
الـراحل نـضــال سـيـجــري من كـوالـيس
تصوير مـسلسل (الـوسم) والذي يقوم
بإخـراجه مـعـرباً عن سـعـادته الـعمـيـقة
ألن آدم يـعـمل مـعه.وقــال الـسـبـيـعي إن
(حلظـات التـصويـر التي يـرى فيـها آدم
ســيـــجــري غـــريــبـــةً جــداً) مـــؤكــداً أنه
(يــشــعــر بــأن قــطــعــة من روحه أمــامه
ـا ابن أعز فكـتب: (كتـيـر شعـور غريب 
رفــيق إلـك يــكـــون عم يــشـــتــغـل مــعك..
الــلــحــظــات الــلي عم يــكــون فــيــهــا آدم
سيجري قدام الكاميرا.. عم حس كأني
عم شـــــــوف قــــــطـــــــعــــــة مـن روحـــــــي
قـدامي). ووجـه الـســبـيــعي رســالـةً إلى
صديقه الراحل نضـال سيجري أعرب
من خاللـهــا عن اشـتــيـاقه له وإعــجـابه
بـــابـــنه آدم وبـــأدائه فـــكـــتـب: (نـــضــال
سيـجري اشـتـقتـلك.. وبـطمـنك على آدم
وبـدي تــعـرف أنــو الـلـي خـلف فــعالً مـا

مات).
ـتابعـ مع مـنشور وانهـالت تعـليـقات ا
السبيعي وأعربوا عن إعـجابهم الكبير
بـرسـالــته لـصــديـقه الـراحل ســيـجـري
مـتـمـنـ أن يــكـون آدم قـد ورث مـوهـبـة
والــده وأن يـحــقق دوره فـي مــسـلــسل
. و(الـوسـم) هو (الـوسم) جنـاحـاً كـبـيراً
مــســـلـــسل عــربـي مــشـــتـــرك من نــوع
سلـسالت القصـيرة ولـكنه مؤلف من ا
عـدة أجـزاء وكل جـزء يـتـألف من سـبع
حـلــقـات ويــعــتـبــر أول خــطـوة لــقـصي
خــولي في عـــالم الــتــألــيـف والــكــتــابــة
فالـعـمل من فـكـرته وإشـرافه ويـشاركه
في كـتــابـة الــسـيــنـاريــو بـســيم الـريس
ــشـــاهــد احلـــالــيـــة لــلـــعــمـل يــجــري وا
تـصــويــرهــا في لــبـنــان قــبل أن يــتــنـقل
الـفـريـق السـتـكــمـال الــتـصـويــر مـا بـ

مصر وسلوفينينا في أوروبا.

حــيـــاتــهـــا واســـلــوبـــهــا فـي الــرقص
وزمـيالتــهــا من راقــصـات ذلـك الـزمن
اجلـمـيل.لـكـنـها غـضـبـت منـي بـعد ان
ذكــرت في الـــلــقــاء الـــصــحـــفي انــهــا
تــتـــقــاضـى عن كل دقـــيــقـــة رقص في
بغـداد مـا يـعـادل راتب مـوظف عراقي
لعدة سـنوات وقالـت لي بالتـلفون في
الـيـوم الـتـالي : ايه ده يـا اسـتـاذ انت
حتسب كل شي بالفلـوس ما يرقصوا
ــوظــفــ زيي. لــكن زعــلــهــا لم يــدم ا
وتصاحلنا وحدثـتني هي عن حياتها
واسـلــوبـهــا في الــرقص الــذي تـمــيـز
ـــــزج بــــــ الـــــرقص الــــــشـــــرقي بـــــا
والــرقــصــات الــغــربــيــة حــتى كــوّنت
اجتاهاً فـنياً مـضاداً الجتاه الـراقصة
"كاريوكا" التي اعتمدت على احلركات
ـة كــمـا ركــزت عـلى الـراقــصـة الــقـد
تقد حـالة من االنـبهار لـلمـتفرج من
وسيقى واإلضاءة.  البس وا خالل ا
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في عمـلي الصحـفي تعـرفت على
الكـثيـرين من الفـنانـ العـراقي
والعـرب وخـاصة مـصـر الـتي عشت
ـكـتـب وكـالة فـيـها  4 سـنـوات مـديرا 

االنباء العراقية (واع).
واذكــر ان ســامــيــة جــمــال الــراقــصـة
مـثلـة تعـرفت علـيهـا  الول مرة في وا
بـغــداد قـبل  13عـامــا من اقــامـتي في
مــصــر. كــان ذلك عــام  1959 عــنــدمــا
زارت سامية جمـال بغداد لترقص في
احد مالهيها الـتقيت بهـا الكتب عنها
موضوعا في صفحة فنون في جريدة
اشهر البالد حـيث كـنت اعـمل قبل  3 

من بدء عملي في تاسيس واع.
وال اخفي انـي مثل الـكـثـيـر من شـبان
ذلك الـزمـن كـنت مــعـجــبــا بـجــمـالــهـا
ا كان ذلك هو ما وطريقة رقصها ور
جعلـني التقي بـها واحتدث مـعها عن

بـالـفـنــانـ احلـاضـريـن بـقـوله(الـذين
نـوروا ليالـينـا عبـر أعمـالهم الـدرامية
وطرزوا ذاكرتـنا باجلمـال ونحن نريد
أن نـطـرز أيــامـهم بــهـذا الـشــغف بـهم
وبـحـبـهم نـحـيـي الـفـنـانـ الـبـارزين
الذين قـدموا الى هذا احلـفل)  مؤكداً
(عــلى اســـتــعــادة بـــغــداد جلــمـــالــهــا
ـــتـــمـــدن واحلـــضـــاري وواقـــعـــهـــا ا
وإحـــيـــائـــهــا ألمـــاســـيـــهـــا الـــفـــنـــيــة
والــثــقـافــيــة). وقـالـت الـفــنــانـة دالــيـا
البـحيري في كـلمة نـيابة عن الـفنان
الــعـرب ( قـدمــنـا من أرض االهـرامـات
ــوســـيــقى حــامـــلــ مـــعــنــا الـــفن وا
واحملــبــة لــنـســتــوطن فـي بالد الــكـرم
والـــعـــلم والـــسـالم الـــيـــوم جتـــتـــمع
حضارتان كبيرتان بتاريخهما ليشهد

(ميزوبوتاميـا) اخراج الفنان محمود
وسيقي للفنان علي رجب والتأليف ا
حـــسن. مـــتـــضـــمــنـــا مـــجـــمــوعـــة من
ــسـتــمـدة مـن حـضـارات نــتـاجــاتـهـا ا
الــعـراق عـلـى تـعــاقـبـهــا مع مــحـاكـاة
لألزياء الـفلكـلوريـة التي تمـثل اطياف
الـــشـــعـب الـــعـــراقـي من شـــمــــاله الى
ـهارة جنـوبه. واتـسمت هـذه االزياء 
الـتـنــفـيـذ مـن قـبل فـنــاني الـدار.وجـاء
الــعــرض مــصــاحــبــا النــغــام االغــاني
التراثية.واُختتِم العرض بتقد فقرة
(اجلوبي). ونـقل جاسم خالل كـلمة له
حتــايــا وزيــر الـــثــقــافــة حـــسن نــاظم
ـا تـقـدمه مـديـنـة لـلـحـضـور وتـثـمـ 
السـندباد النـد من أمسـيات وفعـاليات
ونــشــاطـات فــنــيــة. كــمـا رحـب جـاسم

الــعـالـم أجـمع عــلى خــلــودهــمـا وإلى
االبد) . واخـتتم احلفـل بتقـد جائزة
بدع اإلبداع إلى عدد من الـفنانـ ا
مـن الـعــراق ومــصــر وتـونس واالردن
مـنـهم مـحمـود ابـو الـعبـاس و وعـزيز
خيون وفاطـمة الربيعي وهـناء محمد
ـصـري ونـهال وفـيـفي عـبـدة وماجـد ا
عنـبرومـصطـفى قمر. ويـشارك الـعديد
من جنــوم الــغــنــاء في احــيــاء لـيــالي
ــهـرجــان الـدولي لــلـتــسـوق ومــنـهم ا
الـفنـان مـحمـد رمضـان الـذي سيـحيي
حـفال في الـعـاشـر من الـشـهـر اجلاري
طـربة شذى بعـد ان احيت اجلـمعـة ا
طرب فيما احيا ا يزا حسون حفال 
صري مصطفى قمر حفال يوم امس ا

السبت.
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الـكـاتب الــعـراقي صـدر له ضـمن مـنـشـورات االحتـاد الـعـام
لالدبــاء والـكــتــاب في الــعـراق مــجــمـوعــة شــعــريـة بــعــنـوان
(صفـعات عـلى خد واحـد) تقع في  142 صـفحة مـن القطع

توسط. ا
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ــســرحي الــعـراقـي يــضـيّــفه بــيت ا
ـســرح في االحتـاد الــعـام لألدبـاء ا
والـكـتّـاب في الـعراق عـصـر االثـن
احتـفاءً بـتجـربته وقـراءةً إلصداراته
الـثقافـية مع محـاضرة يقـدّمها لـلجمـهور بعـنوان (قراءة في

سرحي العراقي) بجلسة تديرها سافرة ناجي. شهد ا ا
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اخملــرج االردني يــعـرض فــيــلـمه (امــيــرة ) الـيــوم االحـد في
افـتـتــاح مـهـرجــان كـرامــة ألفالم حـقـوق اإلنــسـان في دورته
الثـانـية عـشـرة الـذي يقـام حتت عـنـوان (حقـوق اإلنـسان في

عالم افتراضي).
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عاون العـلمي في كلـية االعالم بجامـعة بغداد تـلقى تعازي ا
سـائـلـ الله ـيـة واالعالميـة لـوفـاة شـقيـقه  االوسـاط االكـاد

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
Êu Š Ècý

طـربـة الـعـراقـيـة حتل ضـيـفة عـلى قـنـاة (الـشـرقـيـة) مـساء ا
الـيــوم االحـد ضـمن بــرنـامج (اطـراف احلــديث) الـذي يـعـده
ويـقدمه االعالمي مـجـيد الـسامـرائي ويخـرجه اخملرج حـيدر

االنصاري.
wKÐUJ « .dJ « b³Ž

ـوت عن عـمـر نـاهز الـ  90عـاما ـطـرب السـوداني غـيـبه ا ا
داخل أحد مستـشفيات والية ميشيغن األمريكية بعد صراع
ـــرض.ويـــعـــتـــبـــر من أشـــهـــر الـــفـــنـــانــ دام ألشـــهـــر مع ا
الـسودانـي وهـو أيضـا شاعـر و ملـحن وباحث في الـتراث

الغنائي السوداني.
wLOFM « Õö

مستشار التدريسي في اإلدارة االستراتيجية بجامعة بغداد
وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالـي الـــعـــراقـــيـــة لـــلـــشـــؤون االداريــة
واالستـراتـيـجـيـة سابـقـاً حتـدث امس الـسـبت عن (األمراض
التـنظيـميـة ومتـطلـبات التـخطـيط االستـراتيـجي ..  مقـترحات
ـحـاضـرة إلكـتـرونـيـة دولـيـة لـلـجمـعـيـة الـعـلـمـية للـتـطـويـر ) 

ي. الدولية جلودة التعليم واالعتماد األكاد
v OŽ ¡ULÝ√

ركز السادس في بي األردني فازت با نتخب البارا العبة ا
مـنـافـسـات وزن  79 كــغم في بـطــولـة الـعـالـم لـرفع األثـقـال
بـيـة والتي اقـيمـت في العـاصمـة اجلـورجيـة تـبلـيسي الـبـارا

شاركة أفضل  10 العبات على مستوى العالم.

ــــــوت والـــــعــــــذراء لــــــذلك يــــــعـــــرف ا
خـصايصـها الفـنية لـذلك اراد ان تكون
صـحة وتـتشكل ـقيـمة في ا الـطبـيبة ا
بـيـنهـا وب اسـمـاعيل الـفـاقد لـذاكرته
عالقــة عـاطــفـيــة مـشـبــوهـة بــاالرتـبـاك
الـنـفـسي من قـبله لـذلك اوقع احلـبـيـبة
فـي مـــشـــاكل عــــديـــدة فـــتــــركـــته .امـــا
الـسينوغرافـيا فقد  االشتـغال عليها
عـلى اساس وجـودي من خالل مساقط
الــضـوء الــتي رافـقـت الـبـطـل الـصـوت
ــوسـيـقى شـكـل حـافـزا في الـعـرض وا
سرحية على سرحي). وبعد عرض ا ا
خـشبة الرافدين مؤخرا ضمن فعاليات
مــهـرجـان بـغـداد
الــــــــــــــــــدولـي
لــلـمـسـرح
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 (امـكنـةاسماعـيل)هو عـنوان مسـرحية
لـلــمـخـرج ابـراهـيم حـنـون وعـنـهـا قـال
ـسـرحـيـة في مـصـحـة (تـدور احــداث ا
لالمــراض الـعــقـلـيــة بـ شــخص فـقـد
ذاكـرته وتـاريـخه لـيـعـود اليـهـا بـاحـثا
عـن الـــوطـن الـــدي حتــــول الى خـــراب
سرحية هي ادانة لكل مايسلب هـذه ا
االنــــســــان حـــريــــته وكــــرامــــته). وعن
ـسرحـية حتدث الـناقـد ثامر الـقيسي ا
قـائال(اسـتطـاع اخملرج ابـراهيم حـنون
ايـــجـــاد اكــثـــر من مـــســاحـــة درامـــيــة
لـتجـسيد فـعل البـطل الذي فـقد داكرته
وتــاريــخه بــاحــثــا عــنــهــا بــ خــراب

ـمـثـلـة ميالد الـوطن )واضـاف(ا
ـــســرح ســـري هـي ابـــنـــة ا
ســـــبق ان عــــمـــــلت مع
اخملــــرج ابـــراهـــيم
حـــــــنـــــــون في
لـــنــا عـــرضــا غـــايــة في اجلـــمــالـــيــة).مـــســرحـــيــة

ــهــرجـان وحــصــدت امــسـرحــيــة في ا
جــائـزة أفـضل نـص مـسـرحي لــلـكـاتب
هــوشــنك وزيــري كــذلك جــائــزة جلــنـة
ـسـرحـيـة الــتـحـكـيم اخلــاصـة لـبـطـل ا

مثل رائد محسن . ا

قـال الـنـاقد الـتـونـسي حا مـحـمودي
(تـعـدد االمكـنـة يعـكس شـتات االنـسان
واسـتحالـة سكنه في مـكان واحد كونه
ـثابـة معـتقل ـكان الـواحد  يـجد في ا
و عـبء. وكـان اخملــرج مــتــمــكــنـنــا من
ادواته كـمـمـثلـ وسـيـنوغـرافـيـا وقدم

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - بـــعــد
نــشــرهــا مـــقــطع فــيــديـــو عــلى مــواقع

الـتواصل االجتـماعي مع ابنـتها
بـينـيـلـوب ديسـيك الـبـالـغة من
الـعمر  9 سـنوات تـعرضت
جنــمـــة تــلــفـــزيــون الــواقع
كـــورتــــني كـــارداشـــيـــان
. ـتابـع لإلنـتقـاد من ا
ــتـــابـــعــون اعـــتـــرض ا
ألنـهـا سمـحت إلبـنـتـها
بـاحلـصـول عـلى اظـافـر
مــزيـفـة.ظــهـرت بـيــنـيـلـوب
وهي تـضع اظــافـر طـويـلـة
من االكــريــلـيـك الـبــني ردة
تابع كانت معارضة فعل ا

اذ حـسب رأيهم طالء االظافر ال
يــتـالءم مع عــمــرهــا. وجــاء في بــعض
الــتــعـلــيــقـات( االطــفــال في الــواليـات
ـتـحـدة يـضـعـون اظـافـر مـزيـفـة في ا
هـذا الـعــمـر. واو).وقـالت اخـرى في
التـعلـيق: (اظافـر مزيفـة. تبـدو اكبر

مع هذه االظافر).

قـد تـصل إلى حـد قـطع عـالقـة رومـانـسـيـة قـريـبـا.يوم
السعد االربعاء.

qL(«

ـتـنًا إلى ليس لـديك مـا تـخـسره وسـيـكـون شريـكك 
األبد.رقم احلظ 9.

Ê«eO*«

خـطط لـلـمــسـتـقـبل وفـكـر فـي األمـور بـذهـنك قـبل أن
تتخذ اخلطوات األولى.

—u¦ «

ــال عــنـدمــا تــسـخــر الــقــوة الـكــامــلـة لــعــقـلك يــأتي ا
باإلضافة إلى تأثيرك.

»dIF «

ـا يـحـدث لك عــلى كـيـفـيـة تـوصـيل يـعـتـمـد الــكـثـيـر 
أالشياء لشريكك.

¡«“u'«

تعـتمـد طريـقة سـير حيـاتك الرومـانسـية عـلى شريكك
وفهمه اندفاعك. 

”uI «

ـزيـد من األمـوال على هنـاك فـرصـة جـديـدة لـكـسب ا
دى القصير. ا

ÊUÞd «

ـال بـشكـل أفضل ـزيـد من ا تبـذل اجلـهـود لـكـسب ا
.رقم احلظ 88.

Íb'«

فـكــر جــيــدا في عــمل مــشـروع صــغــيــر.شــخص مـا
سيقدر جهودك

bÝô«

عواطفك حتت الـسيطـرة  وهذا يسـهل عليك الـتركيز
على عملك.

Ë«b «

كن صـبـورًا وداعـمًـا ومـتفـهـمًـا. كـلـمـا ضـغـطت أكـثر
زادت مقاومتك

¡«—cF «

ــكن أن يــحـدث شـيء مـا فــرقًــا كـبــيــرًا في حــيـاتك
العاطفية.

 u(«
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ضع اجـوبـة الــتـحـديـدات
أفــقـيـا واقــرأ في الـعـمـود
ـطلـوبة: الـوسط الكـلمـة ا
(مـلحن مصري  7 حروف
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اول دورة تخـرجت بـكـالـوريـوس الـسيـاحـة وادارة الـفـنادق 1982/1981 (دورة الـنـصر
وعدم االنحياز).

bOF « Í—u½ UýU³ «Ë wKŽ e¹eŽ
في مـنتصف تموز من عام  1958 اوقفت مجـموعة من الشباب في احـد شوارع بغداد سيارة
عسكرية  يـقودها عريف ويرافـقه ضابط برتبة رائـد واثناء ذلك تقدمت فـتاة من الضباط وقالت
مـكن ان تدوس عـليه بـالسـيارة لكي ابو خلـيل ابو خـليل نـحن نسـحل نوري الـسعيـد هل من ا

يـسهل سـحـلة ? هـكـذا كان مـصـير رئـيس وزراء االحتاد
الـعــربي ورئــيس وزراء الــعـراق لــفــتـرات طــويــلـة.ويــقـول
رحـوم كمـال مـظهـر احمـد اسـتاذ الـتاريخ في الدكـتـور ا
جامـعة بغـداد انه كان في ذلـك الوقت يدرس الـتاريخ في
مـــوســكــو لــيـــســأله اســـتــاذه الــروسي عـن رأيه في قــتل
وسـحل الـبـاشا بـهـذه الـصـورة الـبـشعـة فـرد عـلـيه كـمال
ـصير هذا (وكان شيـوعياً في ذلك الـوقت) نحن فرحون 
ـا مـعـنـاه انـكم قـتـلـتم اخلـائن لـيـقـول اسـتـاذه الـروسي 
اذكى واشــرف رئـيس وزراء وســيــأتي يــوم تـصــنــعـوا له
تمثـال في بغداد ثم اردف الدكتور كـمال لقد حان الوقت
لصنع هـذا التمثال ( اذيع هذا اللـقاء قبل اكثر من عشر
سـنـوات في قـنـاة الـشـرقـيـة ) . ونـعـرج الى كـرم الـبـاشـا
نـوري سـعـيـد حـيث  يـروي مـعـروف احـد مـوظـفي مـكـتب

سطر استدعي وزمالء اخلطوط اجلوية العراقية في شارع السعدون انه ح كان عامال في ا
له لـلعـمل في حديـقة الـباشـا في منزلـه بالكـرادة وبعـد انتـهائـهم في الظـهيـرة  اعداد الـطعام
د : قبيل ان  لـلعمال عـلى ارض احلديقـة عبارة عن رز ومرقـة وخبز  واستـطرد معروف قـائالً
اذا في يدنا الى الطعـام دخل الباشا وسلم علينا بحرارة ثم التفت على اهل بيته وقال ماهذا 
احلـديقـة حولـوا الطـعام الى غـرفة الـسفـرة وجلس مـعنـا وتنـاول وجبـة الغـذاء معاً ولـم يزيدون
رحوم عليـه شيئـاً هذا هـو البـاشا اخـتلفت فـيه  االراء ب حـاقد وكـاره ومعـجب ومحب كـان ا
لكيـة عموماً ويشـير بصورة وباخرى الى عـزيز علي ينتـقد وبشده سيـاسة الباشا واحلكـومة ا
فـساد وعمالـة لالجنبي .ويقـول عزيز علي في اغنـيته ( مجدنـا ياقوم امسى مـوطناً لالجنبي..)
نـقـذ في مـنـلـوجه دكتـور ( دكـتـور دخل الـله ودخـلك متـداريـنه) وكـان يـقول وكـان يـشـيـر الى ا

(اخر كل عالج الكي ).
كانت مـنلوجـات عزيـز علي تنـقل على الهـواء مبـاشرة واذا به يواجه الـباشا من خـلف احلاجز
الـزجـاجي ويسـأله عن هـذه اجلـملـة فـيجـيـبه الفـنـان بـجواب دبـلـوماسي اقـنع الـباشـا او اظـهر
البـاشا وكأنه مـقتنع وطـلب مقابلـته في وزارة الدفاع  لم يـخفي البـاشا اعجـابه وتقديـره لعزيز
سـتـقبل الـعـراق الرائع عـلي وطـلب مـنه ان يجـعل الـناس مـتـفائـلـ بدل الـتـشأوم ويـبـشـرهم 
ورفاهـية اجلـيل القـادم ونفـذ عزيـز علي وصـية الـباشـا وغنى مـنلـوج ياحـسن يبـشر بـه بالـبناء
والرفـاه وال تـشـوبه  من السـخـرية يـقـول ( اللـه من ينـطي يـغطـي راح نبـني اوبـرا ونبـني فـندق
هتلون ماكو مـنه بالكون على عناد الـعاندونه كلفته كم مليـون والطرق من حمد الله شابكت كل
الـبالد كلها مـنتظمـة وعدله وانبنت ذيج الـسداد ياعرب دنـطونه  مهلـة اني اراهنك رهن العراق

يصير فله بعد مده من الزمن ). 
انتـقل عزيـز علي الى جـوار ربه ولم يشـاهد داراً لالوبـرا وال فندق هـتلـون الذي كـان تصـميمه
وذج الـفندق من اروع فـنادق العـالم و سيـكون افتـتاحه مـهرجـاناً وحدثـاً فريداً  ,واعتـقد ان 
اليـزال مـوجـوداً فـي وزارة الـتـخـطـيط كـمـا شـاهـدته عـام  1988امـا الـبـاشـا فـقـتل وسـحل في
شـوارع بـغـداد قــبل ان يـوضع حـجـر االسـاس لـدار االوبـرا الـتـي كـانت سـتـرفع من مـسـتـوى
تقـدمة كما ارادها الباشا العراق الفني والـثقافي وجتعله يتسارع لـيصل الى مصاف الدول ا
ـشروعـ ومـشـاريع غيـرهـا لـوزارة ومجـلس االعـمار لم تـعـاقـبة هـذين ا ولـتـلغـي احلكـومـات ا
قال ونعاه رئيس ؤلم ومنهم كاتب ا صير ا يأسف الكثيـر على الباشا وتألم الكثير على هذا ا
ـرحـوم عـبـدالـله بـكر فـي قصـيـدة رائـعـة مـطـلـعـها ( يـأبى والؤك انت الـديـوان في ذلك الـوقت ا

تضمك حفـرة فأنك اولى ان يضم االنـهرا ... بغداد قـلبك ماتبـقت  بقعة اال
لـثمت ترابـها مـتعفـراً حتى سـمت ذرات جسمك صـعداً ... احـتضنت

وادي الرافدين واكثر اً ) 
رحم الله عاشق بـغداد والعراق نـوري باشا السـعيد الذي ساهم
ـصـري في حـرب من حـيـث يـدري واليـدري بـأنـتـصــار اجلـيش ا

اكتوبر وتلك قصة اخرى نرويها ان شاء الله.

بغداد

 bO:«b³Ž vO×¹ wB
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تــزوجت ســـامــيـــة جــمــال فـي بــدايــة
حــيــاتـــهــا من شـــاب امــريـــكي يُــدعى
شــيــبــرد كـــيــنج  ســمى نـــفــسه عــنــد
الزواج"عبد الله كينج" ثم زواجها من
الـــفـــنـــان رشـــدي ابـــاظـــة في اواخـــر
اخلـمـسـيـنـات ونـفت بـشـدة اي عالقـة
لـهـا بــفـريـد الــطـرش كـمــا كـان يـشـاع

سوى الـعـمل الـفـني النـاجح في افالم
فـريـد. سـامـيـة جمـال الـتـي ولـدت عام
 1924 اعــــــــتـــــــــزلت الـــــــــرقـص اوائل
السـبعـينات لـكنـها عـادت الى الرقص
لفترة قـصيرة في الـثمانـينات لـتعتزل
حتى وفاتها  في  1كانون االول عــــام

.1994
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انهالت الدعوات والتـصريحات من بغداد واربيل على
ح غرة من اجل التنسيق األمني لسد الثغرات التي
تـسلـل منـها تـنظـيم داعش وهـاجم قريـة جنـوبي أربيل
وأوقع أكـبـر عدد من الـقـتلى بـ صفـوف الـبيـشمـركة
دن قبل أربع سنوات. منذ ان انتهت عمليات حترير ا
الفجوات األمنية مقصود بها الفراغات التي تخلو من
التـغطـية الـعسـكريـة واالستـخبـارية وتـمتـد من نيـنوى
تصلة الى ديالى وهي تقع ما ب احلدود الـسورية ا

تصلة بديالى.  وصل واحلدود اإليرانية ا با
ـشـكــلـة لـيـست جـديـدة وهي في صـلب وعـسـكـريـاً ا
ـدن والــبـلـدات وخـرائط الــعـمل الـعــسـكـري حلـمــايـة ا
ـظـهر ـشكـلـة الـيـوم  ـيـدان ويُـستـغـرب ان تـظـهـر ا ا

كونها حدثاً مفاجئاً وجديداً. 
 ألم تكن هنـاك فسحة زمنيـة وافية لقيـام تنسيق أمني
في خط مــواجـهـة تــنـظـيـم داعش بـعـد أكــثـر من أربع
سـنـوات? ثمّ اال يــسـتـدعي اإلقـرار بـوجــود ثـقل كـبـيـر
ـيدان الـعسـكـري االنتـباه ـته في ا لـداعش بـرغم هز
تـداخلة أمـنياً وسيـاسياً فـي البلد شكـلة ا الى عـظم ا
الـذي جنـده في كل مـنـعـطف غـارقـاً في ازمـة سـبـبـهـا
ــنــطــقـة ســيــاســيــون ال يــنــظــرون أبــعــد مـن أســوار ا

اخلضراء ومقارهم احلزبية احملصّنة? 
 الـهـجــمـات سـوف تـتـكـرر عــلى أكـثـر من مـحـور ألنَّ
مقـدمات حدوثـها تتـكرر أيضـاً منذ شـهور عدة وسط
طـلوب هو عـنيـة. وا عـدم تنـسيق كـاف ب األطـراف ا
مـؤتـمـرات عـمل عــسـكـري مـيـداني بـ قـوات اجلـيش
والـبيشـمركة فـي اإلقليم بـعيداً عـن خالفات سيـاسية
في تسمية عائدية مناطق معينة ذلك ان الطوفان ح
تــنـكــســر الــسـدود لـن يـفــرق بــ قـوة لــلــجــيش وقـوة

للبشمركة واجلميع سيكون مستهدفاً. 
ـتجـاوز للـخالفات لـقـد فشـلتم في الـعمل الـسـياسي ا
التي أنتم ابتدعـتموها يوم وصولـكم الى سدة السلطة
بــعـد احــتالل الـعــراق فـتــداركــوا الـفــشل األمـني في
األقل ألنّ الـــقــرى والـــبــلــدات واالريـــاف الــصـــغــيــرة
ستـكون اول مَن يدفع الثـمن عبر تـلك الثغـرات األمنية
ـشتركـة. لكن كيف يـكون الـنجاح األمـني مبنـياً على ا

فشل سياسي? ذلك هو السؤال.
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{ واشــــنـــطن (أ ف ب)  –أعــــلـــنت
وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـيـة (نـاسـا)
اخلــمــيس أنــهـا وقــعت عــقـودًا مع
ـــســـاعـــدتـــهـــا في ثـالث شـــركــات 
تـطـوير مـحـطات فـضـائيـة خـاصة
في خـطـوة إضـافـيـة نـحـو تـسـيـيـر
رحـالت جتاريـة إلى الـفـضـاء على
خــلــفــيــة تـوقـف مـحــطــة الــفــضـاء

الدولية عن العمل مستقبال.
والشركات الثالث هي بلو أوريجن
ونــانــوراكس  ونــورثـروب غــومـان
الـتي تبلغ قيمة عقودها  130و160
و 125,6مليون دوالر على التوالي.
وفــازت شــركـة اكــسـيــوم ســبـايس
ـاثل قــيـمـته  140مــلـيـون بــعـقــد 

اضي. دوالر العام ا
وقـال  مدير نـاسا بيل نـيلسون في
بـــيــــان نـــتـــعـــاون مـع الـــشـــركـــات
األمـيركية لتطوير وجهات فضائية
ـــكن لــلـــنــاس زيـــارتــهـــا وحــيث

كنهم العيش والعمل.
وتـشــجع نـاسـا بـشـدة خـصـخـصـة
ــنــخــفض لألرض من أجل ــدار ا ا
ـال والـتـركـيـز عـلى مـهـام تـوفـيـر ا

اســتـــكــشــاف بــعــيـــدة إلى الــقــمــر
ريخ. وا

وسـتـبـقى محـطـة الـفضـاء الـدولـية
فـي اخلـــــدمـــــة حــــــتى عـــــام 2024
كن أن وأكـدت وكـالـة نـاسـا أنـهـا 
تــعـمل من الــنـاحـيــة الـفـنــيـة حـتى
عـــام 2028. وقـد أيـد بيل نـيلـسون

تمديد خدمتها حتى عام 2030.
ويـــتـــمــثل الـــهـــدف في أن تـــتــولى
احملـــطــات اخلــاصـــة زمــام األمــور

الحــقــا مــا يــضع حــداً لــلــتــعــاون
الـــدولي احلـــالي بـــشـــأن مـــحـــطــة
الــفــضـاء الــدولــيـة وال ســيــمـا مع

روسيا.
وقـال مـدير الـرحالت الـتجـارية في
وكــالـة نـاســا فـيل مــكـالـيــسـتـر في
مــؤتـمـر صـحـافـي إن هـذه الـعـقـود
ســتــســاعــد في ضــمــان اســتــمـرار
تحدة في وجـود بشري للـواليات ا

مدار منخفض. 

{ رومــا-(أ ف ب) - حـاول إيــطـالي
خـمــسـيـنـي من مـنــطـقــة بـيـمــونـتي
ســعى لــلــحــصـــول عــلى الــشــهــادة
الـصـحـيـة دون أن يـنـجح اخلـميس
تـلقـي اللـقاح عـلى طـرف اصطـناعي
كـــمـــا روى اجلـــمـــعـــة رئـــيس هـــذه
ـنــطـقــة الـواقــعـة في شــمـال غـرب ا

البالد.
وقـال ألبـرتو تشـيريـو على صـفحته
عــلى فــيـســبــوك ان(هــذه الــقــضــيـة
ســخــيـفــة لــو لـم تــكن خــطــوة غــيـر
مــقـبــولــة في غــايـة اخلــطــورة أمـام
الـتـضـحيـات الـتي يـفـرضـهـا الـوباء
عـلى مـجـتـمـعـنـا بـأسـره من نـاحـيـة
الـــوفــيــات وكــلـــفــته االجــتـــمــاعــيــة

واالقتصادية).
وتـقـدم الــرجل مـسـاء اخلـمـيس الى
مــــركـــز الـــتــــلـــقـــيـح في بـــيــــيال في
بــيـــمــونـــتي (شـــمــال غـــرب). وكــان
الـطـرف االصطـنـاعي عـالي اجلودة
لـكن لونه ومـلـمسه أثـارا على الـفور
ـكــلـفـة تــلـقـيـحه ــمـرضـة ا شـكـوك ا
والــتي طــلــبت مـــنه خــلع قــمــيــصه
واكـتــشـفت احلـيـلــة.ثم طـلب الـرجل
ــمــرضـة أن تــدعي وكــأنــهـا لم من ا
تالحظ شــيــئًــا فــرفــضت كــمــا قــال
رئــيس بـــيـــمــونـــتي عـــلى مـــوقــعه
مـوضــحًـا أن (الــرجل سـيــمـثل أمـام

ا أقدم عليه). القضاء 

.كـــمــــا الـــدول االوروبــــيـــة االخـــرى
اجملـاورة لها تواجـه إيطاليـا حاليًا
عـودة ظهـور الـوباء ( تـسجـيل ما
يــقــارب  17000 حــالـــة جــديــدة في
غــضــون  24ســاعــة اخلــمــيس). في
رحـلـة  حتصـ ما يـقارب هـذه ا
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{ الهـــور (بـــاكــســـتــان) (أ ف ب) –
حــــوّل طـالب إحــــدى اجلــــامــــعــــات
الــبـاكـسـتــانـيـة هــذا األسـبـوع حـرم
جامعتهم البالغ من العمر  150عاماً
إلـى ما يـشـبه مدرسـة  هـوغوورتس
لــلـســحـر إذ يــقـام فــيـهــا مـهــرجـان
مـخـصص لـهـاري بـوتـر. وغـالـبـاً ما
نت كـولدج في تـذكّـر جامـعة غـافـر
الهــور (شــرق بــاكــســتــان) طالبــهـا

بــعـالم هــاري بـوتــر الـذي تــخـيــلـته
الــكــاتـبــة الــبـريــطــانـيــة جــاي كـاي
رولـينغ نظراً إلى قاعاتها الشاسعة
ـقوسـة. وقالت وأروقـتـها الـعـاليـة ا
ــهــرجـان ــشــاركـة في ا الــطــالـبــة ا
راضـيـة عـلم لوكـالـة فـرانس برس ال
أصــدق أنـني في هـوغـوورتس وأنـا
تعة.  في الهور …). كانت جتربة 
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{ بـــومـــبـــاي (أ ف ب)  –يـــســـاهم
سـيـنـمائـيـون مسـتـقـلون في الـهـند
في تــغــيــيــر الــعــقــلــيــات من خالل
حتـويل قصص عن التمييز والظلم
الـذي تـعـاني مـنه الـطبـقـات الـدنـيا
أفالمــاً سـيــنـمــائـيــة يـتــولى فــيـهـا
ــثــلــون من هــذه الــفــئــة لــلــمــرة

األولى األدوار الرئيسية.
ويـعـمل معـظم هؤالء اخملـرج في
ـسمّاة قـطاع الـسيـنمـا التامـيلـية ا
كـوليوود إذ أن استـوديوهات عدة
مـوجــودة في مـنـطـقـة كـودامـبـاكـام

.( في تشيناي (مدراس سابقاً
وبـعض هؤالء هم أنفسـهم ينتمون
إلـى الفـئات الـتي تـعاني الـظلم من
جـرّاء نـظـام الـطـبـقـات في اجملـتمع
الـــهــنــدي. وعــادة مـــا تــكــون أفالم
بــولـيـوود بــالـلــغـة الـهــنـديـة وذات
ـوازنـات الـضخـمـة هي الطـاغـية ا
في حـ تـبـقى إنـتاجـات كـولـيوود
الـناطقة بالـلغة التاميـلية مغمورة.
إال أن الـدراما التاميـلية جاي بهيم

الــتي بــاتت مــتـوافــرة مـنــذ مــطـلع
تـشرين الثاني/نوفمبر على منصة
الــــبث الــــتـــدفــــقي أمــــازون بـــرا
وحــقــقت جنـاحــاً كــبـيــراً وشــكـلت
اســتـثـنــاء مـســلـطـة الــضـوء عـلى

نهضة  سينما كوليوود.
ويـتنـاول الـفيـلم قصـة حقـيقـية عن
احملــامي ك. تـشـانـدرو الـذي يـؤدي
دوره الـــنــجم الـــتــامــيـــلي ســوريــا
سـيـفـاكومـار ومـوكـلـته سيـنـغـيني

وهي امـرأة مـن قـبـيـلـة هـنـديـة كان
زوجها عام  1993مـتهماً بالسرقة 
ثم تـعـرض لـلـتـعـذيب وقُـتِـل بـيـنـما

. كان موقوفاً
وقـوبل جاي بهيم باإلشادة إلثارته
مـن دون مــواربــة مــســألــة الــعــنف

القضائي.
وهــــذا الـــعـــمـل هـــو األحـــدث بـــ
األفـالم التـي تـتـعارض مـع الـصور
الـنمطية السـائدة عن أفراد الطبقة

الــدنـيـا ومـفـادهــا أنـهم ضـحـايـا ال
صوت لهم.

وقـــال مـــخــرج جـــاي بـــهــيم ت. ج.
جـانافيل ( 42عـاما) لوكـالة فرانس
بـرس أردنـا أن يـساهم هـذا الـفـيلم
فـي رفع الـــصـــوت وأردت مـــنه أن
أظـــهــر أن صـــمت اجملـــتــمع أكـــثــر
وحــشــيــة من وحــشــيــة الــشــرطــة.
وروى  ك. تــشــانـدرو وهــو الــيـوم
قـــاض مـــتــقـــاعـــد أن شـــبــابـــاً من

الــهـنـود أخـبـروه بــعـدمـا حـضـروا
الـفـيلم أنـهم يـجهـلون كل شيء عن

قبائل بلدهم وما تعانيه.
وقــال الـرجل الــسـبــعـيــني لــوكـالـة
فـرانس بـرس الـكل يـريـد أن يـعرف
ـكن الـقـيـام به من أجـلـها (…) مـا 

هذا أكبر انتصار لهذا الفيلم.
وقـــال رئــيـس وزراء واليــة تـــامــيل
نـادو (جـنـوب الـهنـد) م.ك سـتـال

إنه تــأثــر كــثــيـراً بــهــذه الــقــصـة 
واعــداً بـــاتــخــاذ تــدابــيــر لــصــالح
الــقــبــائل  مــنــهــا تــمــكــيــنــهــا من
ــــســـــاعــــدات احلـــــصــــول عـــــلـى ا
ــيــاه الــصــاحلـة االجــتــمــاعــيــة وا

للشرب والكهرباء. 
لــكن طــبــقــة فــانــيــار الــتي تــشــكل
غـالـبـية الـتـامـيل أبدت اسـتـيـاءها
من اعـطاء صورة سـيئة عـنها إلى
درجـة أن ســيـاسـيـاً مـحـلـيـاً عـرض
مــئـة ألف روبـيـة ( 1300دوالر) ألي
شـخص يـتـعرض جـسـديـاً للـمـمثل

سوريا سيفاكومار.
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رايـــكـس مـــيـــوزيـــوم فـي تـــنـــظـــيم
ـعـرض. وال يُـعـرف سـوى الـقـلـيل ا
عـن فـــيـــرمـــيـــر  1675-1632 الـــذي
عـاش حـيـاة مـتـواضـعـة في مـديـنة
دلــفت الــتـاريــخــيـة خـالل الـعــصـر

الذهبي للرسم الهولندي.
واشـــار رايــكس مــيــوزيــوم إلى أن
ـتحف سيدرسان موهبة فيرمير ا
الـفنية  وخياراته الفنية والدوافع
وراء مـــؤلـــفـــاته  بـــاإلضـــافـــة إلى

العملية اإلبداعية للوحاته.
ُعارة امرأة ومـن األعمال األخـرى ا
تـــكـــتب رســـالـــة وخـــادمـــتـــهـــا من
ــعــرض الــوطــني األيــرلـنــدي في ا
دبــلـن و امــرأة حتــمل مــيــزانــاً من
ـــتـــحف الـــوطـــني لـــلـــفــنـــون في ا

واشنطن.
والحظ ديبيتس أن فيرمير شخص
يـحجـبه الغمـوض وثمة عـدد قليل
ــكــتــوبــة عــنه. ــراجع ا جــداً مـن ا

 10شــــــبـــــــاط/فــــــبـــــــرايــــــر إلى 4
حـــزيـــران/يــونـــيــو  2023 يـــشــمل
أعـمــاالً أكـثـر من تـلك الـتي ضـمّـهـا
مـــعـــرض   1996 عــــلى مـــا اوضح
مـــديــر رايــكـس مــيــوزيـــوم  تــاكــو

ديبيتس لوكالة فرانس برس .
ويُنسب نحو  35 عـمالً إلى فيرمير
الــذي اشـتــهـر بـإتــقـانه اســتـخـدام
الـــضـــوء عــلى نـــحـــو مــا فـــعل في
لـــوحـــتـه خـــادمـــة احلـــلـــيب وهي
واحــدة من أربـع لـوحــات لــلــفــنـان

لكها متحف رايكس ميوزيوم.
أمـــا حتـــفـــة الـــفـــتـــاة ذات الـــقــرط
الــلـؤلــؤي الــتي حتـظـى بـشــعـبــيـة
واســـعــة وألـــهــمـت روايــة حـــقــقت
جنــاحـاً كـبـيـراً عـام  2003وفــيـلـمـاً
هـولـيـووديـا من بـطـولـة سـكـارليت
عرض جـوهانسون فـيستعـيرها ا
مـن مـــتــحـف هـــولـــنـــدي آخـــر هــو
مــوريـتـسـهـوس الــذي يـتـعـاون مع

{ الهـاي (أ ف ب)  –كـشف مـتحف
رايـــكس مــيـــوزيــوم الــشـــهــيــر في
أمـــســـتــردام اخلـــمــيـس عن نـــيــته
تـنـظـيم أكبـر مـعـرض على اإلطالق
ألعـمال الرسّام الهـولندي يوهانس
فـيـرمـير ومن أبـرز مـا سـيتـضـمنه
لـوحته الـشهيـرة الفتـاة ذات القرط

اللؤلؤي.
ـعـرض الـذي يـقـام سـنـة ويـجـمع ا
 2023حتـت ســـقف واحـــد أعـــمـــاالً
لــفـــيــرمــيــر مــوجــودة في عــدد من
ـتاحف في مختـلف أنحاء العالم ا
بـغــيـة تـسـلـيط الـضـوء عـلى حـيـاة
الـفنان الـهولندي الـكبيـر ومسيرته

هنية في القرن السابع عشر. ا
ـــعـــرض األهم إلى الـــيــوم وكـــان ا
ألعـمـال فـيرمـيـر ذاك الـذي أقيم في
الهـــاي عــام  1996وضـمّ نــحــو 22

لوحة للرسام.
ـتد من قـبل الذي  عـرض ا لـكنّ ا

{ مــونــتــريــال (أ ف ب)  –أقــســام
طـوار مـغـلـقة جـزئـيًـا ومـطاعم لم
تـعـد تـفـتح لـلغـداء ومـراكـز تـسوق
دون سـانـتا كـلـوز: في كنـدا تواجه
الـعـديـد من القـطـاعـات نقـصًـا غـير
مـسبوق في الـيد العـاملة مـا يعيق

التعافي بعد كوفيد.
قـبل أسـابـيـع من احـتـفـاالت نـهـاية
الــعـام يــواجه جـيف غــيـلـروي من
وكـــالــة جــاست بـي كــلــوز وضــعــا
صــعــبــا إذ اكــتــفى بــتــوظــيف 24
شـخصـا لتـجسـيد سـانتـا كلوز في
حــ انـه بــحــاجــة الى عــدد أكــبــر
بـــعــشــر مــرات. ويـــقــول بــحــســرة
اضـــطــررت إلى أن أرفض تـــلــبــيــة
طـلبات  200 حـفلة وما زلت أرفض
كـل يـوم. أمـا إريك إيــغـاري فـجـرّب
كـل شيء من االتـصـال بـاألصـدقاء
ـنـتظـمـ  لـسد وحـتى الـزبـائن  ا
الـــنـــقص في عـــدد الــعـــامـــلــ في
ـكــسـيــكي كـورازون دي مــطـعــمه ا
مــــيـــز في أوتــــاوا. عـــلـى واجـــهـــة
ـطعم كما هي احلـال أمام الكثير ا
ـتـاجر في الـعـاصمـة الـكنـدية من ا
أو في مونتريال ملصق كتب عليه

. نبحث عن موظف
ـــطـــعم لـــوكـــالـــة وقـــال صـــاحـب ا
فـرانس بـرس األمـر صـعـب لـلـغـاية
بـــيــــنـــمـــا كــــانت زوجـــتـه تـــغـــسل
ـطـبخ وقـد ظـهـرت الـطــمـاطم في ا

على كليهما عالمات التعب.
رتبـطة بالوباء وأدى رفع الـقيود ا
ـــطـــاعـم خالل الـــصــــيف إلى فـي ا
عـودة الـزبـائن. ولـكن مع اسـتـمرار
ـوظـفـ يـعـجز غـيـاب اثـنـ من ا
الــزوجـان عن تـلــبـيـة الــطـلب. مـنـذ

فـترة ليست ببـعيدة عمل طباخ 
تـــوظــيــفـه حــديــثًـــا ثالث ســاعــات
فـــحـــسب ومـــا لــبث أن اســـتـــقــال
مــعـتـبــرًا أن الـعــمل شـاق والـراتب
. ويـضــيف أيـغـاري اآلن غــيـر كــافٍ

نـحن مـرغمـون عـلى اإلغالق مبـكرًا
ألنـــني وزوجـــتـي نـــشــعـــر بـــتـــعب
شـديد. في كـندا كان عـدد الوظائف
الــــــــــــشــــــــــــاغــــــــــــرة  871600 فـي
آب/أغــســطس مـنــهـا  156800في
ـــطـــاعم و 121300 فـي الـــقـــطــاع ا
الــصـحي أي نـحـو ضـعف مـا كـان
عــــلــــيه عـــام 2019  وفــــقــــاً ألرقـــام
إحـــصــــاءات كـــنـــدا الـــصـــادرة في
تـشـرين األول/أكتـوبـر. بشـكل عام
ـئـة من أصحـاب الـعمل قـال  55 بـا
إنـــــهـم يــــجـــــدون صـــــعـــــوبـــــة في
الـتوظـيف ما يـرغمـهم على الـعمل
لـسـاعـات أطـول وتـأجـيل الـطـلـبات
أو رفـضـهـا وفـقًـا لـدراسـة أجـراها
. بنك رواد أصحاب العمل الكندي
وأكـثـر من ربعـهم يـجـدون صعـوبة
فـي احلـــفـــاظ عــــلى مـــوظــــفـــيـــهم.
والــقــطــاعــات األكــثــر تــضــررا هي
الـــصــحـــة والــغـــذاء والـــتــصـــنــيع
والــبـنـاء وال سـيـمــا في أونـتـاريـو
وكـيـبيك وبـريـتيش كـولـومبـيا. في
كـيبيك دقت احتادات أرباب العمل
الــكــبــرى أخــيــراً نــاقــوس اخلــطـر
وحتــدثت عن أزمـة غــيـر مـســبـوقـة
وكـارثة اقتصاديـة داعية احلكومة
إلـى فـــــتح أبـــــواب اســـــتـــــقـــــبـــــال

هاجرين أكثر. ا
ويـــعــود هـــذا الــوضـع إلى عــوامل
عــدة مــنـهــا شــيـخــوخــة الـســكـان
والـــتــراجـع األخــيـــر في الــهـــجــرة
ــرتــبــطـة بــســبب قــيــود الــســفــر ا
بـــالــــوبـــاء والـــتي لـم تـــرفع إال في
أيـلــول/سـبـتـمـبـر عـلى مـا يـوضح
اخلــبـــيــر االقــتــصــادي في شــركــة

ديلويت كندا ترافيس ستراتون.
ـوظـف ويـضـيف أن الـكـثـيـر مـن ا
ــطـاعـم اخـتــاروا كـمـا فـي قـطـاع ا
هـي احلــال في أي مـــكــان آخــر في
الـعـالم تغـيـير مـجال عـمـلهم وهم
يـــــبــــحــــثـــــون اآلن عن مـــــزيــــد من

االسـتــقـرار. ويـتـسـبب الـنـقص في
ــعــضــلــة. فـفي الــقــطــاع الـطــبي 
جـــنـــوب غـــرب مــونـــتـــريـــال بــات
مـستشفى التـش يوقف العمل في
قـــسـم الـــطـــوار بـــعـــد الـــســـاعـــة
الـسـابـعـة والـنـصف مـسـاء بـسـبب
مـرضات الـنـقص احلاد في عـدد ا
عــلـى مــا تــوضح الــنــاطــقــة بــاسم

ـستشفى غـيلدا سالـومون لوكالة ا
فرانس برس.

ودفع هـذا النقـص في اليد الـعاملة
مـقـاطـعـتي كـيـبـيك وأونـتـاريـو إلى
الـتــخـلي عن فـرض الـتـطـعـيم عـلى

مقدمي الرعاية الصحية.
 مـراهقون فقط يـتقدمون لـلحصول
عــــــلـى وظــــــيــــــفــــــة - فـي بــــــعض

الــقـطـاعـات تــرفع الـرواتب جلـذب
ـرشــحـ لـلـعـمل لـكن هـذا لـيس ا
خـــيــارًا بـــالــنــســـبــة لـــلــعـــديــد من
الـشـركـات الـصـغـيـرة الـتي ال تـزال
تــكـافح لــلـتــعـويض عن اخلــسـائـر
الناجمة عن الوباء حسب تقديرات
جـــاســـمـــان غـــيــنـــيت مـن االحتــاد
ـسـتـقـلـة. في الــكـنـدي لـلـشـركــات ا

ــتـوسط راكــمت شـركـة صــغـيـرة ا
ومــتـوســطـة احلـجـم في كـنـدا 170
ألـف دوالر كـنـدي ( 119ألـف يـورو)
مـن الــديـــون خالل الـــوبــاء وفـــقًــا
الســـتـــطـالع أجـــراه هـــذا االحتــاد.
وحـــــــوالى  180 ألـف شــــــركــــــة أو
واحـدة من كل ست مـعـرضة خلـطر

التوقف عن العمل.

شــــيـــر عـــام  1985 عــــلى جــــائـــزة
ـسـرحـيـة الـبـريـطـانـية أولـيـفـيـيه ا
ـــرمـــوقـــة عن أدائـه شـــخـــصـــيــة ا
ريتشارد الثالث. كذلك تولى الفنان
الــذي وصـفه األمــيـر تـشــارلـز بـأنه
ـفـضل أدواراً في عـدد من ــثـله ا
األفالم الـنـاجحـة بيـنهـا شكـسبـير
إن الف.  وتـــعــرّف شـــيــر من خالل
رويــال شـكــسـبـيــر كـومـبــاني عـلى
غــريـغـوري دوران الـذي أصـبح في
ــديــر الــفــني لــلــفــرقــة. مــا بــعـــد ا
وأصـــبـح الــرجـالن عــام  2005 من
ــــــثـــــــلــــــيـــــــ في أوائـل األزواج ا
بـــريــطــانـــيــا. اســـتــقــال دوران من
مــنـصـبه في أيــلـول الـفــائت بـغـيـة
الــتـفـرغ لالعــتـنـاء بـأنــتـوني شـيـر
صاب الـذي كان مـرض السرطـان ا

به بلغ مرحلته األخيرة.

مـستعد لفعل أي شيء لتجنب مثل
ـأسـاة. وأضـاف ال أسـتـطيع هـذه ا
أن أتــخـيـل مـجــدداً تـصــويـر فــيـلم

يوجد فيه سالح.
ـــمــثل الــبـــريــطــاني كـــمــا تــوفي ا
أنـــتــوني شـــيــر عن  72 عـــامــاً من
ــرض الـسـرطـان جــرّاء إصـابـته 
بــحـــسب مــا أعــلــنت فــرقــة رويــال
شـكسـبيـر كومـباني اجلـمعـة وهو
بــرز خالل مــســيـرتـه عـلى خــشــبـة
ـسـرح لكـنه شـارك أيضـاً في عدد ا
من األعـمال السينمـائية.  كان شير
ــولـود في جــنـوب إفـريــقـيــا يُـعـد ا
مـثـل الـبـريطـانـي أحـد أفـضل ا
ـــعــاصــرين إذ أدى تـــقــريــبــاً كل ا
ـــســرح األدوار الـــرئـــيــســـيـــة في ا
ـلك لــيـر إلى الــشـكــسـبــيـري مـن ا
ريتشارد الثالث. وكان صقد حصل

وتــواصل الــشـرطــة الـتــحــقـيق في
احلــادث ولم تـبـادر حـتى اآلن إلى
تـوقـيف أي شخص ولـكن من غـير
ـسـتبـعـد أن يوجه الـقـضاء تـهـماً ا
فـي حــال تـــوصل الـــتـــحــقـــيق إلى
ـسـؤوليـات عـلى مـا أفاد حتـديـد ا
ـدعي العـام في سـانـتا في مـكـتب ا

بوالية نيو مكسيكو. 
وأكـــد بـــالــدويـن أنه يـــتــعـــاون مع
احملــقـقــ ولـيس لــديه مـا يــخـفـيه
لـكــنه اسـتـبـعـد أن تـوجه إلـيه تـهم
جـنــائـيـة. إال أن دعـويـ مـدنـيـتـ
تـسـتـهـدفـاته كـمـنـتج لـفـيـلم راست
رفـعهما اثنان من الفني في فريق
ـتوقع أن يحذو زوج الـعمل ومن ا

هالينا هاتشينز حذوهما. 
ورغـم تـشـديـد بــالـدوين عـلى أنه ال
يــعــتــبـر نــفــسه مــســؤوالً أكـد انه

ـمـثل فــانـطـلق الـرصـاص. وذكّـر ا
وهــو أيــضـــاً أحــد مــنــتــجي فــيــلم
ـوازنـة بأن ـنـخفض ا الـوسـترن ا
الــــــسالح الــــــذي أعــــــطي لـه كـــــان
يُـفـتـرض أن يـكـون كـلـيـاً غـيـر مـؤذٍ
ـسدس إنه قـيل لي لـدى أعـطـائي ا
فــارغ. ورداً عـلى من انـتــقـده لـعـدم
حتــقــقه بــنــفــسه من أن الــسالح ال
يـشكّل أي خطر شدد على أنه يثق
ـهـمة وجلـ هـذه ا بـاحملـتـرفـ ا
وأن الـتـحـقق من سالمـة السالح ال
يــعـــود إلــيه.  وقــال إنه وهــالــيــنــا
سدس هـاتشينز كانا يعتقدان أن ا
ــــشــــرفــــة عــــلى فــــارغ.  وأقـــــرت ا
األسـلحـة في موقـع التـصويـر هانا
غـوتـيـيـريـز ريـد لـلـمـحـقـقـ بـأنـها
أهـمـلت الـتـحـقق من الـسـالح الذي

استخدمه بالدوين قبل احلادث. 

لـدى تنـاوله مقتل مـديرة التـصوير
هـالينا هـاتشينـز في موقع تصوير
فيلم الوسترن في سانتا في (والية
نـيو مكسيكو) كنت ألقتل نفسي لو
كــنت أرى أنـنـي مـسـؤول. وأوضح
بــالـدوين أنه لم يــضـغط عـلى زنـاد
ـسـدس الـذي كـان في يـده عـنـدما ا
كــان يــتـمــرن عـلـى مـشــهـد وأنَه ال
يــعــرف كـيــفــيــة وصـول الــذخــيـرة
احلــــيــــة إلى مــــوقع الــــتـــصــــويـــر
ــسـدس نــفـسه. ووجــودهـا داخل ا
وروى أن هـاتـشـيـنـز كـانت تـعـطـيه
تــعـــلــيــمـــات عن كــيــفـــيــة إمــســاك
ـــســـدس أثــنـــاء هـــذه الــبـــروفــة. ا
وشـرح قائالً  أمسـكت بالسالح من
ـكـان الذي طـلبـت مني أن أمـسكه ا
ــطــرقــة. لم بـه (…). بــدأت بــقــدح ا
ـطـرقة أضـغط عـلى الـزنـاد. أفـلتُّ ا

{ لـوس اجنـليس (أ ف ب)  –شـدد
ــمـثـل ألـيك بــالـدويـن  عـلى أنه ال ا
يـــشـــعـــر بـــالـــذنب وال حـــتى بـــأنه
مــسـؤول عن مـقــتل إحـدى أعـضـاء
فريق العمل في موقع تصوير فيلم
راسـت  مؤكـداً أنـه لم يـطـلق الـنار
مـن الـسالح الــقــاتل ومـوضــحـاً أن
الـتـحقق من أنه غـير مـؤذٍ ليس من
مـسـؤوليـته. وقال بـالدوين في أول
أساة التي مـقابلة رسميـة له منذ ا
وقـــــــعـت في  21 تـــــــشـــــــرين األول
الـفــائت عـرضـتـهـا مـحـطـة إيه بي
سي األمـيركية مساء اخلميس لدي
شـعـور بـأن ثـمـة شـخـصـاً مـسؤوالً
عـما حـدث ال أستـطيع أن أحدد من
هـــو لــكــنــني أعــلـم أنه لــيس أنــا.
واضـاف بـالدوين الـذي بـدا متـأثراً
قابلة وبكى مرات عدة جداً خالل ا

tLKO  d¹uBð …d¹b  q²I  sŽ ‰ËR  t½QÐ dFA¹ ô s¹Ëb UÐ
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أنتوني شير  أليك بالدوين

طعم... سرح أو ا إلى الـسينما أو ا
أمـا الـشـهـادة الـصـحـيـة الـتـقـلـيـدية
ـكن احلـصــول عـلــيـهـا عن والـتـي 
طـريق إجـراء فـحص بـسـيط لـكـشف
االصــــابـــة فـــســــتـــســـمـح أســـاســـا

ركز العمل. بااللتحاق 

ن تــزيـد أعـمـارهم عن ـئـة   85 بــا
 12عـامًــا بـشــكل كــامل.اعـتــبـارًا من
االثـن سـيتـم نشـر شهـادة صحـية
خـاصة تمنح فـقط لألشخاص الذين
 تــطـــعــيـــمـــهم و شــفـــاؤهم من
كـوفـيد وتـسـمح حلامـلـها بـالـذهاب
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