
الـــبـــنك ا�ـــركـــزي في وقت ســـابق�
إيـــقــاف االســتـــقــطـــاع الــتــلـــقــائي
لـتعويضات الكويت.وقال البنك في
بــيــان تـلــقـتـه (الـزمــان) إنه (يــعـلن
إنـهاءه لـكافـة الترتـيبـات ا�صـرفية
الالزمـــة مـع الـــبـــنك االحـــتـــيـــاطي
الـفـيدرالي االمـريـكي �بـشأن إيـقاف
االسـتـقطـاع الـتـلقـائي لـتعـويـضات
الـكويت من ايـرادات تصديـر النفط
اخلـام الـعـراقي)� مـؤكـدا (إمـكـانـيـة
تــسـديــد كــامل ا�ــبـلغ ا�ــتــبـقي من
الــتـعــويــضـات قــبل نــهــايـة الــعـام
اجلــاري  إلنـهـاء هـذا ا�ـلف). وكـان
ا�ــسـتـشــار ا�ـالي لــرئـيس الـوزراء
مــظــهــر مــحــمــد صــالح قــد اكـد أن
الـعـراق سـيـنـهي مـلـف تـعـويـضات
الـكويت مـطلع الـعام ا�ـقبل. واشار
فـي تصـريح سابق الى ان (الـعراق
ســدد مــؤخــراً مــبــلغ  490مــلــيــون
دوالر من مـبالغ الـتعويـضات ا�قرة
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يـــنـــتـــظـــر الـــعـــراق قـــرارا ا�ـــيـــا
الخـراجه من طائـلة الفـصل السابع
بــعــد اإليـفــاء بــالــتـزامــاته ا�ــالــيـة
ا�ـتـعـلـقـة بـتـعـويض دولـة الـكـويت
عن اخلـسـائـر الـتي تكـبـدتـها خالل
الـــغــزو عــام  . 1990وقـــال رئــيس
جلـنة اخلبراء ا�الـي� عبد الباسط
تـركي في بـيـان انه (من ا�ـتوقع أن
يــتــخــلص الــعــراق� مــطــلـع الــعـام
ا�ـــقــبـل� من طــائـــلــة وقـــوعه حتت
الــفــصل الـســابع من مــيــثـاق األ�
ا�ــتـحـدة بـعــد اإليـفـاء بــالـتـزامـاته
ا�ـاليـة ا�ـتعـلقـة بتـعويض الـكويت
عن اخلــسـائــر الـتي خـالل الـغـزو)�
داعـيا الى (حتـرك وزارة اخلارجـية
واجلــهــات ا�ــعــنــيــة �لــلــحث عــلى
صــيــاغــة مــشــروع قــرار يــتــضــمن
إخــراج الــعــراق من أحـكــام الــبــنـد

من قــــبـل جلــــنــــة األ� ا�ــــتــــحـــدة
للتعويضات� وسيعمل على تسديد
ا�ــــبــــلغ ا�ــــتــــبــــقـي من إجــــمــــالي
الـتـعـويـضـات وا�ـقـدر بـنـحـو 629
مـلـيون دوالر� مـطـلع العـام ا�ـقبل �
لـغـلق مـلف التـعـويـضات نـهـائـياً).
الـى ذلك� حـسم ا�ـفـاوض الـعراق �
جـولـته االخـيـرة من ا�ـبـاحـثات مع
الـــــتــــــحـــــالـف الـــــدولـي � بـــــأعالن
االنـسحاب الكـامل للقوات الـقتالية
� واالبــقـاء فـقط عــلى دور ا�ـشـورة
والــــتــــدريـب في ظل الــــتــــطــــورات
االمـنية التي تشهدها بعض ا�دن �
مـتــمـثـلـة بـتـهـديـدات داعش. وافـاد
مـــســتـــشـــار األمن الـــقــومـي قــاسم
األعـرجي� بـانتـهـاء ا�هـام الـقتـالـية
لــقــوات لـلــتـحــالف الــدولي بــشـكل
رســمي� الــتي كـانـت قـد بــدأت قـبل
اعـــوام. وكــتب األعــرجـي تــغــريــدة
عـلى تويتر قـال فيها (أنهـينا جولة

احلـــوار األخـــيــــرة مع الـــتـــحـــالف
الــدولـي الــتي بــدأنــاهــا في الــعــام
ا�ــاضي)� وأضـاف (نــعـلن رســمـيـا
انــتــهـاء ا�ــهــام الـقــتــالـيــة لــقـوات
الـتحالف وانـسحابـها من العراق)�
واشـار الى ان (الـعـالقـة سـتـسـتـمر
في مــجــال الــتـدريب واالســتــشـارة
والـتـمـك�).وكـانت الـلـجـنة الـفـنـية
الـعسـكريـة العـراقيـة برئـاسة نائب
قـائـد الـعـمـليـات ا�ـشـتـركـة الـفريق
أول الــركن� عـبـد األمـيــر الـشـمـري�
ونــظــيــرتــهــا في قــوات الــتـحــالف
بـرئاسـة قائـد قوات عـملـيات الـعزم
الــــصـــلـب في الــــعـــراق اجلــــنـــرال
األمـريـكي� جـون بـريـنـان قـد عـقدت
اجـتـمـاعـا � نـاقش الـعالقـة االمـنـية
ب� اجلانب� بعد انسحاب القوات
الـــقـــتــالـــيـــة. وقـــال الـــشــمـــري في
تــصــريح ان (الــوحــدات ا�ــقــاتــلــة
انــســـحــبت بــالــكـــامل من الــعــراق
واعــادة انــتــشــارهــا خــارج الــبالد
ضـــمـن االتـــفـــاق بـــ� الـــبـــلـــدين)�
وأضـــــاف ان (قــــوات الــــتـــــحــــالف
أنـخـرطت في الـعـمـلـيـات الـقـتـالـيـة
مــنــذ  2014الى  2021�ــشــاركــة
ا�ـدفعية والفرق اخلاصة ومشاركة
لـلوقـات القـتالـية � امـا االن اختلف
هــذا الـدور وسـيـكـون عــمـلـهـا وفق
بـالـقوانـ� العـراقـية)� الفـتا الى ان
(هــذه الـقـوات مــوجـودة في قـاعـدة
عـ� األسـد والـقـواعـد اجلـويـة �وال
تـــوجــد قـــواعــد خـــاصــة لـــهم وهم
يـعـملـون حتت احلـمـاية والـسـيادة
الـعراقية)� مؤكدا ان (اعداد القوات
تـنـاقــصت بـشـكل كـبـيـر مـنـذ تـمـوز
ا�ــاضي وكـل اآللــيــات وبــطــاريـات
بــاتــريــوت ووحــدات من ا�ــهــمــات
اخلــاصـة أنــسـحــبت بـالــكـامل الى
الـــــــكــــــــويت واالردن)� وتــــــــابع ان
(الــوحــدات الــقــتــالــيــة ومــعــدتــهـا
وافــــرادهــــا انــــســـــحــــبت وبــــقــــاء
مـسـتـشـارين مـع الـقـوات ا�ـسـلـحة
والـبيشمركة لـتقد� ا�شورة فقط)�
مبينا ان (جزءاً من هذه ا�عدات �
اهـــداءهــــا الى اجلـــانـب الـــعـــراقي
ومــنـــهــا عــجـالت مــدرعــة ثـــقــيــلــة

وبــــعض االعـــتــــدة الـــتي ســــلـــمت
�ـديرية ا�ـدفعيـة والعربـات ا�درعة
في جــــهـــاز مـــكـــافـــحـــة االرهـــاب)�
واضـــاف (نـــطــمـــئن الـــشـــعب بــان
الـقــطـعـات الـعـســكـريـة قـادرة عـلى
الـسـيطـرة بـشـكل كامل �وهي تـنـفذ
يـوميـا واجبات وفـعاليـات واضحة
وتـتضـمن قـتل واعتـقال الـكثـير من
االرهـابي� � ولن يكون هـناك تأثير
لالنــــســـحــــاب عـــلـى مـــسـك ا�ـــلف
األمـني). بـدوره � أعـلن الـتـحـالف �
انـــتــهـــاء دور قــواته الـــقــتـــالي في
الـعراق. وقال قائد الـقيادة ا�ركزية
األمـريكـية اجلنـرال فرانك مـاكنزي�
إن (واشـــنـــطن ســتـــبـــقي الـــقــوات
احلـالية البالغ عددها  2500جندي
فـي العـراق)� واشـار الى انه (برغم
من حتــول دور الـقـوات األمــريـكـيـة
في الــعــراق إلـى دور غـيــر قــتــالي�
فـإنـها سـتـبـقى تقـدم الـدعم اجلوي
وا�ـساعدات العـسكرية األخرى في
قـتـال داعش)� معـتبـرا أن (تـصعـيد
العنف من قبل بعض االطراف على
الـقــوات األمـريـكـيـة والــعـراقـيـة قـد
يــســتــمــر خالل الــشــهــر احلــالي)�
واضــاف ان (هـــذه اجلــهــات تــريــد
مـغـادرة جـمـيع الـقـوات األمـريـكـيـة
من العراق� لككنا لن نغادر� �ا قد
يــثـيـر ردا مع اقــتـرابـنـا مـن نـهـايـة

الشهراجلاري). 

الكـاظمي قـد دعـا اجملتـمع الدولي
الى تـــــطــــويــــر مـــــنــــظــــور أوسع
للد�قراطية يـقرن بالعمل الدولي
ا�ـــشــتـــرك� ويـــشــتـــمل عـــلى دعم
الـتـنـمـيـة ا�ـسـتـدامـة في الـبـلـدان
الــنـــامــيـــة . ونــقل بـــيــان تــلـــقــته
(الزمان) امس عن الـكاظمي خالل
القاء كـلمـة العـراق في قمـة القادة
من اجل الد�قـراطية الـتي عقدت
عـبــر دائـرة تــلـفــزيـونــيـة مــغـلــقـة
ضـيـفــهـا الــرئـيس األمــريـكي جـو
بايـدن� �ـشـاركـة زعـمـاء و�ـثلي
أكــثــر من مـــئــة دولــة � الــقــول ان
(مـوقف الـعـراق ونـهجـه ا�ـتمـسك
بــالـد�ــقــرطـيــة كــوسـيــلــة مــثـلى
لتحقيق احلـكم الرشيد)� واضاف
ان (الـد�ــقــراطــيـة الــنــاشــئـة في
الـعــراق واجــهت حتــدي اإلرهـاب
الــــوحــــشي الــــذي حــــاول فـــرض
إرادته� لــكن الــشــعب هــزم داعش
وغيـرهـا عسـكريـاً وأخالقـياً� دون
أن يـفـرط بــفـكـرة الـد�ــقـراطـيـة)�
داعـيــا قــادة الـقــمـة إلـى (تـطــويـر
منظـور أوسع للـد�قـراطيـة يقرن
بالعمل الدولي ا�ـشترك� ويشتمل
عـلى دعم الـتنـمـيـة ا�ـسـتـدامة في
الـــبـــلـــدان الـــنــــامـــيـــة عـــلى وجه

اخلصوص).
 وشهـدت أعـمال الـقـمـة � منـاقـشة
الواقع الد�ـقراطي على مـستوى
الـــعــــالم� وعــــدد من الــــقـــضــــايـــا
اخلــاصــة بــهـــذا الــصــدد� وســبل

تعزيز آليـات احلكم الد�قراطي �
فضال عن تـبادل اآلراء بـ� القادة
ا�ـــشـــاركـــ�� واســـتـــعـــراض أهمّ
الــتـحــديــات الــتي تــواجه الــعـالم
ا�ــتــحــضــر وســبل مــعــاجلــتــهـا.
وافتتح الكاظـمي� معرض العراق
الـدولي لـلـكـتـاب� الـذي يـقـام عـلى
أرض مـعــرض بـغــداد الـدولي في
دورته لــهــذا الــعـام الــتـي حـمــلت
اسم الشاعر الكبير مظفر النواب.
واكد الـكاظـمي خالل ا�ـناسـبة إن
(الثـقـافـة هي أسـاس التـغـيـير في
كل مـــجـــتـــمـع� و�ـــثل الـــكـــتـــاب
الـعـنـصـر الـرئـيس في أي عـمـلـيـة
إصالح ثـقــافي� فــقــد بـدأ الــبـاري
كـــتـــابه بـــالـــدعــوة إلـى الـــقــراءة�
وأعـلت األديــان من شـأن الــكـتـاب
والقـراءة� فـمن هـنـا تـبدأ رحـلـتـنا

ومن هنا نستمد قوّتنا)� 
واضاف (جنـتـمع لالحتـفـاء بروح
العراق� روح هذا البلد الذي قاوم
آلالف السـن� كل أنـواع الـتقـسيم
والـــتــهـــمـــيش واالحـــتالل� لـــكــنّه
قاومها بـالثقافة� الـتي هي صنعة
الـعـراقــيـ� وهي جـوهــر احـتـفـاء
اإلنـسـانـيــة بـهم)� وتـابع ان (هـذا
ا�ــعـــرض يـــأتي في ســـيـــاق فــهم
العراقي� للفن والثقافة واإلبداع�
وأن األ� تــــبـــنى �ــــفــــكـــريــــهـــا
ومـبـدعـيـهـا وعـلـمـائـهـا� وتـتـوحد
بـهم� وتـكـبـر بـهم وهم وسـيـلـتـهـا

حلفظ إرثها عبر التأريخ).
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حتتوي عـلى حمض نووي من
عائالت الـضـحايـا).وأشار إلى
(وجـود الكـثـيـر من الـتـحـديات
في هذا اإلطار فـعدد كبـير جدا
من األهــــــالي ســـــافـــــر خـــــارج
العـراق في أ�انـيا في كـندا في
أسترالـيا في فـرنسـا)� مضـيفاً
(هنـاك أيـضاً عـائالت بـأكمـلـها
مـفـقـودة وفــيـهـا نـاجٍ وحـيـد ال
يـــكــفـي من نـــاحـــيــة احلـــمض
الـــــنــــووي). وجـــــرى حتـــــويل
مــدرســة الــقـــريــة إلى مــتــحف
يــضمّ بـــقــايــا قــطـع من ثــيــاب
الضحايا عثر عليها في ا�قابر
اجلماعية. ورفعت فيه عشرات
صـور لـضـحـايـا� مـنـهم من هم
في عداد ا�فقودين وآخرون �ّ
التـعـرف علـيهـم� صور شـابات
مــبـتــســمـات� وشــبــان بـثــيـاب

رياضية� ورجال.

شــخـص� بــيـــنــهم نـــحــو  3 آالف
إيـــــزيــــــدي� حـــــتـى اآلن بـــــعـــــداد
ا�ـفـقــودين في مـحـافــظـة نـيـنـوى
حـيث تـقع كـوجـو وا�ـوصل الـتي
اتخذها التنـظيم عاصمة خلالفته
قــبل حتــريــرهــا في الــعـام 2017
وفق الــســلـطــات. وكــتــبت نــاديـة
مــراد فـي تــغـــريــدة (الـــيــوم� دفن
أهلي  41 ضحـيـةً من االيزيـدي�
26 رجالً و 15 امـرأة)� مــضــيــفـة
(قـــلـــبـي مع كل الـــعــــائالت الـــتي
تمكـنت اليوم من تـكر� أحبـائها.
لـــكـن آالف الـــعــــائالت األخـــرى ال
تـزال تــنـتــظـر دفن ذويــهـا). وأكّـد
الـطــبـيب زيــد عـلـي عـبــاس مـديـر
دائرة الـطب الـعـدلي ا�ـتـابع �لف
ا�ــفـــقــودين� وكـــان مــشـــاركــاً في
الـتــشـيــيع اخلــمـيس� أن (الــعـمل
مـــتــــواصل لـــتـــحــــديـــد هـــويـــات
الضحايا من خالل قـاعدة بيانات

االيزيدي�. وقال (نتمنى أن تتخذ
كل الــــدول وال ســـيـــمــــا الـــعـــراق
اجـراءات ضــد اإلرهـابــيـ�). ودّع
كيجي عمو سلو أحد الناج� من
أهــالي قـريــة كــوجــو والـبــالغ من
الــعــمــر  49 عــامــاً� زوجــة أخــيه
وأعـمـامه. وقـال الـرجل الـذي دفن
في شــبـــاط ا�ــاضي خـــمــســة من
أخـوته وأوالدهم (يـومـيـاً جـرحـنا
يـنـفـتح من جـديـد).ويـروي (خالل
هـذه الـسـنـوات الــسـبع لم نـعـرف
الــراحـــة). لــكـــنه يــقـــول إنه عــلى
الرغم من ذلك فإن (القرار األ�اني
أفرحـنـا كـثيـرا)� مـضـيفـاً (نـطالب
�حـاكـمـة جمـيع مـرتـكـبي جرائم
تنظيم داعش). وفي شباط� دفنت
رفـات  104إيـزيــديـ� في كــوجـو
بعـدمـا � الـتـعرف عـلـيـهم. وعـثر
في سـنجـار عـلى عـشـرات ا�ـقـابر
اجلـــــمـــــاعـــــيـــــة.وال يــــزال 7200

رحب بـــالــقــرار األ�ـــاني� انـــتــقــد
الرجل االهتمام الضعيف من قبل
اجملــــتـــــمع الــــدولـي بــــقــــضــــيــــة

بــد من اجــراءات ضـد اآلخــرين...
هـكذا نـسـتـريح ونـثأر لـشـهـدائـنا
وأطفالنا وشرفنا وآبائنا). وفيما

أ�انـيـة في حق عراقي من تـنـظيم
داعش بتـهمـة ارتكاب إبـادة بحق
األيزيدي�� نصراً� لكن يضيف (ال

الضحايـا في مدرسة الـقرية التي
حتـــولـت إلى مـــتــــحف تــــكـــر�ـــاً
لـضـحـايـا "مـجـزرة كـوجـو".رفـعت
شابتان البخـور في السماء� فيما
عزف مـئات الـرجـال بزي تـقلـيدي
أبــيض عـلـى الـدفــوف وا�ــزامــيـر
الـتـقلـيـديـة.والـد سـلـيـمـان حـس�
وعــمّه وابن عـــمه كــانــوا من بــ�
رفات الـ 41 شخصاً الذين دفنوا.
وقـــبـل أن يـــتـمّ إجـــراء فــــحـــوص
احلمض الـنووي عـلى الـضحـايا�
تعرّف الرجل البالغ من العمر 53
عـامــاً عـلى ذويـه من خالل بـقــايـا
ثــيــابــهم وأغــراضــهم الــتي عــثــر
عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا فـي ا�ـــــــقـــــــبـــــــرة
اجلـمــاعــيــة.ويـقــول الــرجل الـذي
يعـمل كاسـباً بـأجر يـومي (نشـعر
بــحــزن شــديــد عــلى شــهــدائــنـا).
ويعـتـبر سـلـيـمان احلـكم الـصادر
أواخر تشـرين الثاني عن مـحكمة

وضعت عليهـا أكاليل من الزهور�
فـيـمــا رفـعت في مـقــدّمـتـهـا صـور
الــضـــحـــايــا من نـــســاء وأطـــفــال
ورجــال.وهــؤالء هم من بــ� آالف
ضــــحـــــايــــا الــــتــــنــــظــــيـم الــــذين
اســـتــشـــهـــدوا في صـــيف الـــعــام
 2014 حيـنـمـا بسط اجلـهـاديون
سـيــطــرتـهم عــلى ســنـجــار وثـلث
الـــعـــراق. ونـــبـــشـت رفـــاتـــهم من
واحــــدة من عــــشــــرات ا�ــــقــــابــــر
اجلـمـاعـيـة الـتـي عـثـر عـلـيـهـا في
كوجو� و�ّ التعرف عليها مؤخراً
عـــــــبـــــــر فــــــــحـــــــوص احلـــــــمض
النووي.حمل عسـكريون عراقيون
ارتــدوا الــزي الــرســـمي تــوابــيت
الضـحايـا على األكف لـنقـلهم إلى
مثواهم األخيـر� على وقع أناشيد
ديـنيـة رافـقت احلـد�� فـيـمـا بكت
الــنـــســاء ورفـــعــهن أيـــديــهن إلى
.وجــــرى دفن الــــســـــمــــاء حــــزنـــــاً
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على وقع أنـغـام ا�زامـيـر وقرع
الـدفــوف ووسط بــكــاء ذويـهم�
شارك ا�ئات بتشييع رفات 41
إيـزيديـاً جـرى الـتـعـرف عـلـيهم
مؤخـراً بـعـدمـا عثـر عـلـيهم في
مقـبرة جـماعـيـة خلّـفهـا تنـظيم
داعش. ورحّب كـــثــر في قـــريــة
كــوجــو الــصــغــيـرة فـي جــبـال
سنجار حيث يقطن االيزيديون
تاريـخيـاً� بـفرح بـحكم قـضائي
أ�ــاني عـــلى ارهــابي بـــتــهــمــة
ارتـكــاب إبـادة جــمـاعـيــة� عـلى
الرغم من قولهم إنهم ال يزالون
يـنـتـظـرون ا�ــزيـد من اجملـتـمع
الــدولي إلحـــقــاق الـــعــدالــة في
قــضــيــتـــهم.ووري الــضــحــايــا
اخلــمـــيس الـــثــرى بـــتـــوابــيت
خشبية لفّت بـالرايات العراقية
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نـــعـت االوســاط االعـالمـــيــة شـــيخ
ا�ـذيـعـ� الـعـراقـيـ� غـازي فـيصل
الــــــذي غــــــيــــــبـه ا�ـــــوت امـس في
الـعـاصمـة ا�ـصريـة الـقاهـرة حيث
يــقـيم مـنـذ ســنـوات � و� الـعـثـور
عـلـيه امس من قبل زمالئه مـتوفـيا
فـي شـقــته بــعــد اعالمــهم من قــبل
اهـله انهم فقـدوا االتصال به حيث
يـــعـــيش وحــيـــدا .والـــراحل الــذي
يــنـتـسب الـى عـائـلـة الــهـيـمص آل
الــبـو سـلــطـان� عـمل فـي مـؤسـسـة
األذاعــة والــتــلــفــزيــون قــبل نــحـو
نــــصف قــــرن حـــتـى لـــقـب بـــرائـــد
ا�ذيع� العراقي� وشيخ ا�ذيع�
.وشـارك بـتغـطيـة مـؤتمـرات القـمة

الــعـربــيـة في مــخـتـلـف الـعـواصم.
ويـصـل جـثمـانـه الـيوم الـى بـغداد
�ـواراته الـثرى في مـقـبرة الـعائـلة

في النجف.

ÊuŽb¹ »dF�« ÊuO�uI(«

ÊU�½ù« ‚uIŠ Â«d²Š≈ v�≈
wLýUN�« b½— ≠ ÊULŽ

دعا احتاد احلقـوقيون العرب� الدول العربيـة الى احترام حقوق االنسان وا�صادقة
على ا�ـوا�ـيق الـدولـيـة التـي تضـمن هـذه احلـقـوق وادخـالهـا في ا�ـنـاه� الـدراسـية.
وقـال في بيـان �ـنـاسبـة الـيوم الـعـا�ي حلـقوق االنـسـان� تلـقـته (الـزمان) امس (في
هذه ا�ـناسبـة تتـطلع البـشريـة جمعـاء الى حتقـيق العدالـة وا�سـاواة والسالم وازالة
الظـلم واالستغالل واالضـطهـاد� ومكافـحة اجلـهل والفقـر وحتقـيق التنـميـة وتكريس
سلـطـة الـقانـون ودولـة ا�ـ�سسـات واحـتـرام حقـوق االنـسـان� بحـيث يـتـمـتع كل فرد
بـعيش آمن مـوفور الـكرامـة)� واكد االحتـاد ان (واقع احلال الـيوم خالف ذلك فـعلى
ا�سـتوى الـدولي ما زالت بـعض حقـوق االنسـان مغـتصـبة جـراء ازدواجيـة ا�عـايير
فحـقوق الـشعب الـفـلسـطيـني مغـتصـبة ومـحـاوالت اسرائـيل احكـام سيـطرتـها عـليه
و�ـارسة كافة اشـكال االضطهاد ضـده وما ترتكـبه العصابات االرهـابية التـكفيرية
والـطائـفيـة من جـرائم ينـدى لهـا جـب� االنـسانـية في عـدد من الـدول العـربيـة اسطع
مثـال على ذلك� ومـا تـتعـرض له قواعـد القـانون الـدولي من خرق فـاضح والسـجون
السـرية وجـرائم احلـرب بعض مـن امثـلة كـثـيرة �ـكن ان تـدلل على هـذا)� واضاف
انه (وعـلى الـرغم من تـوقـيـع بـعض الـدول الـعـربـيـة عـلى الـعـهـود وا�ـوا�ـيق الـدولـيـة
ا�تعلقـة بحقوق االنسان� ال زالت االنظمة والـقوان� في هذه الدول حتمل الكثير من

ا�ظاهر ا�ناهظة �بادىء االعالن العا�ي حلقوق االنسان).
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اكـــد رئـــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
الكـاظـمي � ان الـقوات االمـنـية لن
تـتــسـاهل مع من يــحـاول االخالل
بــاالمـن ويــحـــاول خـــطف كـــرامــة
ا�ـــواطن. وكـــتب تـــغـــريـــدة عـــلى
تـوتـيـر بـذكــرى يـوم الـنـصـر عـلى
داعش� قــال فــيـهــا (نــهــنئ أبــنـاء
الشـعب والـقـوات األمنـيـة البـطـلة
بـالـذكـرى الـرابـعـة إلعالن الـنـصـر
على عـصابـات داعش اإلرهابـية)�
واضـاف (سالمــاً لـلــدمـاء الــزكـيـة
الــــــتي حــــــررت األرض ووحـــــدت
الــعــراقــيــ� واجنــزت الــنــصـر )�
وتابع (لن نتساهل مع من يحاول
زعزعـة أمن ا�ـواطـن� واخـتـطاف
كـــــرامـــــتـــــهم وســـــنـــــواصـل زخم
االنــتــصـــار عــلى هــذا الـــتــنــظــيم
الـظالمـي واقـتالع جــذوره). واكـد
الــنــائب الــســابق مــحــمــد شــيـاع
السوداني � ان العـشار من كانون
االول اجلــاري ســيــبــقى عــنــوانــا
لــلــشــجــاعـــة بــامــتــيــاز.وقــال في
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر ان (الـعـاشر
من كانون اجلاري سيبقى عنوانا
للشجاعة العـراقية بامتياز � نحن
صـــنــــاع الـــنـــصــــر عـــلى دواعش
الـــــظالمـي والــــبـــــغـي)� واضــــاف
(نـحـيي ا�ـرجـعـيـة الـرشيـدة عـلى
فـتـواهـا � وطـوبى لـلـدمـاء الـزكـية
الــــتي اعــــادت احلــــاة لــــلــــعــــراق

والعراقي�). 
من جـانـبه � قـال امـ� عـام حـركـة
بـــابــلـــيـــون ريـــان الــكـــلـــداني في
تغـريدة عـلى تـويتـر بيـوم النـصر
ان (داعش لـيس عــدونـا وحــدنـا �
بل عدو االنسان واالوطان واعداء
الــــــلـه)� واشـــــــار الى انـه (حــــــ�
انتصـرنا علـيهم � انـتصرنـا بقوة
الله وتـسلحـنا بـأ�انـنا بـانفـسنا
وشـعـبـنــا)� مـؤكـدا انه (في ذكـرى
االنـتــصــار والى االبـد � ســيــكـتب
الـتـاريخ � ان سـواعــد الـعـراقـيـ�
هـــزمـت االرهـــاب وقــــطـــعت رأس
االفعى). (تـفـاصيل ص 10) وكان

vFMð WO�öŽù« ◊UÝË_«

5F¹c*« aOý

 ÊËdJO�Ë√ —Òu×²0 5²�UŠ b�d¹ Êœ—_«

rOK�ù«  UE�U×� w� U½Ë—u�  UÐU�≈ vKŽ√ qÒ−�ð W×B�«
”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

تـصـدرت مـحـافـظـات الـسـيـلـمـانـية
ودهــوك واربـيل � ا�ـوقف الـوبـائي
�بــــتــــســــجـــيـل اعــــلى االصــــابـــات
بـفـايـروس كـورونـا. واشـار ا�وقف
الــوبــائي الــيــومي� الــذي اطــلــعت
عــلـيـه (الـزمــان) امس الى ان (عـدد
الـــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريـــة الــتي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر
من  20الـفا � حيث � رصد اصابة
 545بـــــــكــــــورونـــــــا في عـــــــمــــــوم
احملــــــــافــــــــظــــــــات)� واضـــــــاف ان
(الـسـلـيـمـانـيـة سـجلت  94ودهـوك
 90واربـيل  83اصـابـة بـكـورونـا)�

ولـــفت الى ان (الـــشــفـــاء بــلغ 663
حــالــة وبــواقع  16وفــاة جــديــدة)�
وتـــــــابـع ان (اكــــــثـــــــر من  91الـف
شـــخص تــلـــقى جــرعــات الـــلــقــاح
ا�ـضاد في مراكز الـوزارة ا�نتشرة
بــبـغــداد واحملـافــظـات). بــدورهـا �
قـــالت رئـــيـــســـة ا�ـــركـــز الــوطـــني
�ــكـافـحــة األوبـئـة في األردن رائـدة
الـــقـــطـب� إن الـــشـــخص ا�ـــصـــاب
�ـتحـور أوميكـرون ليس له تاريخ
ســــــفــــــر� وقــــــد يـــــكــــــون أصــــــيب
بــــالـــفـــايــــروس بـــعــــد حتـــوره في
ا�ـــمــلـــكــة.وأوضـــحت الـــقــطب في
تــــــصــــــريح امـس ان (انــــــتــــــقـــــال
الـــفــايـــروس بـــ� األشــخـــاص قــد
يـــؤدي إلى حتــوره)� وأشــارت إلى

ان (احلــالـة ا�ــكـتــشـفــة لـلــشـخص
الـذي لم يـسافـر عـبر إجـراء فحص
روتـيني لــنحو من  10-5بـا�ئة من
الـعـينـات �عـرفة ا�ـتحـورات� حيث
ثـبتت إصابته بـأوميكرون)� مؤكدة
ان (الـشــخص ا�ـصـاب مـحـلـيـا قـد
يـكـون خـالط أشخـاص آخـرين قبل
اكــتــشــاف إصـابــته)� مــشــيـرة إلى
(سـرعة انتشار النسخة ا�تحورة)�
ومـــضت الى الـــقـــول ان (الــنـــظــام
الـــصــحي في األردن مــا زال قــادرا
عــلى حتـمل اإلصــابـات).  واعـلـنت
وزارة الــصــحــة االردنــيــة في وقت
ســــابق � رصــــد اصـــابــــة ثـــانــــيـــة
�ــتـحـور اومـيــكـرون �ـواطن قـادم
مـن جـــنـــوب افــــريـــقــــيـــا. ومـــدّدت

الـسلطات ا�غربية حتّى  31كانون
األول اجلـاري �العـمل بقرار تـعليق
رحـالت الرّكـاب اجلويـة والبـحرية�
مـن وإلى ا�ـــمــلـــكـــة� وذلك بـــهــدف
مـكــافـحـة جـائـحـة كـورونـا. وقـالت
ا�ــديـريـة الـعـامـة لــلـطـيـران ا�ـدني
ا�ـــغــربــيـــة في مــذكـــرة إنّه (تــقــرّر
تـــــعــــلــــيـق كل الــــرّحـالت من وإلى
ا�ــغـرب من  9كــانـون األول وحـتى
 31مـن الـشــهــر نــفـسـه)� وأضـافت
أنّـه (يــســتــتــثــنـى من هــذا الــقــرار
الـرحالت الـتـي سـتخـصّـص إلعادة
مـــواطــنــ� من اخلــارج بــشــرط أن
حتــصل عـلى مــوافـقـات مــسـبـقـة).
ووافق بـر�ان سلـوفاكيـا على خطة
�نح ا�واطن� من سن الست� وما

فـوق مـا يصل إلى  339دوالرا� إذا
� تـطـعيـمهم ضـد كـورونا.وتـهدف
هــذه اخلــطــة الـتـي صـاغــهــا وزيـر
ا�ــالــيــة إيــغــور مــاتـوفــيــتش� إلى
(تـعزيز نـسبة أخـذ التطـعيمات في
الــدولـة الـعـضـو بـاالحتـاد األوربي
ذات مــعـــدالت الــتــطــعــيم األقل في
الـكتـلة). وأنـهى األم� الـعام ل��
ا�ــتــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريش
�احلــــجــــر الـــذي خــــضـع له مــــنـــذ
الــثالثــاء ا�ـاضي بــعـد مــخـالــطـته
مـــســؤوالً أ�ــيـــاً مــصـــابــاً� حــيث
جـاءت نتـيجـة فحصه سـلبـية.وقال
ا�ـتحد� باسم غوتيريش� ستيفان
دوجـــاريك� إن (الــنــتـــيــجــة االمــ�
العام لالم ا�تحدة كانت سلبية). 

الـسابع �يثاق األ� ا�ـتحدة بشكل
تـــام)� وتــابع ان (الـــبــنـك ا�ــركــزي
ســـيــتــولـى تــســديـــد كــامل ا�ـــبــلغ
ا�ــتـبـقـي من الـتـعــويـضــات بـشـكل
مـــــــــبـــــــــاشـــــــــر)� واشـــــــــار الى ان
(االحــتـيــاطي الـفــيـدرالي� قــام قـبل
يـومـ�� وحتـديـداً بـعـد سـاعات من
ســداد الــدفـــعــة مــا قــبل األخــيــرة�
بـإيـقـاف االسـتـقـطـاع الـتـلقـائي من
حـساب وزارة ا�الية لـديه� �صلحة
صـندوق تعويـضات حرب الكويت�
عـــلى أثــر طـــلب وجــهـه ا�ــركــزي)�
مـــشـــددا عـــلى (ضـــرورة أن يـــنص
الـقرار ا�ـرتقب علـى حمايـة العراق
من أي مــــــطــــــالـــــبــــــات خــــــاصـــــة
بـتـعـويـضات حـرب الـكـويت� سواء
كـان ذلك مـطـالـبات فـرديـة أم إقـامة
دعـاوى ذات صـلـة بـالتـعـويـضات)�
مطالباً بـ(إلغاء القرارات كافة التي
تـرتبت عـلى حرب الـكويت). وأعلن
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قانوناً تستـخدمها إحدى الشركات
األجـنبـية ا�ـتـعاقـدة مع شركـة نفط
البـصرة. وذكـر البيـان ان (عمـليات
الـبــحث والــتـحــر الـتـي قـامت بــهـا
مـديريـة حتقـيق البـصرة بـالتـعاون
مع جلــنـةٍ فــنــيـة من هــيــئـة اإلعالم
واالتــصـــاالت �أســـفــرت عـن ضــبط
مــنــظــومــة إنــتــرنــيت فــضــائــيــة)�

واشـارت الـى ان (ا�ـنـظـومـة عـبـارة
عن طبـق فضائـي كبـير احلجـم غير
مـرخصٍ من اجلـهـات األمـنـيـة الـتي
تـمنع اسـتخـدامه إال بـعد احلـصول
عـلى مــوافـقـة احلــكـومـة الــعـراقـيّـة
حـــصــراً)� مــؤكـــدة ان (ا�ــنـــظــومــة
تـستـخـدم لتـقد� خـدمـات انتـرنيت
خــارج مــنــظــومــة بــوابــات الــنــفـاذ

ا�ـتـهم يدّعـي العـمل في مـكـتب أحد
ا�ــرشـــحـــ� لالنـــتــخـــابـــات� وهــو
موظف بصفة عـقد في أحد مصافي
احملـافــظـة)� وتـابع انه (� تـنـــظـيم
مـحضـر ضـبـطٍ أصـولي بـالـعـمـلـية�
وعــرضـه رفــقــة ا�ــتـــهم وا�ــبــرزات
ا�ــضبـوطـة� على قـاضي الـتحـقـيق
ا�تص� الذي قرر توقيفه استناداً
456 من قــانــون إلى أحــكــام ا�ــادة 
الــعــقــوبــات)� ومـضـى الــبـيــان الى
القول ان (مالكات التحقيق والتحر
والـتــدقـيق فـي مـديــريـات ومــكـاتب
الــهـــيــئــة في بــغــداد واحملــافــظــات
تـواصل عـمـلـيــاتـهـا� وال سـيـمـا في
الدوائر وا�ـؤسسات اخلـدمية التي
تكون بتماس مـباشرٍ مع ا�واطن��
لــلـقــضـاء عــلى كل مــظــاهـر الــرشـا
وا�ـــســـاومـــة واالبـــتـــزاز الـــتـي قــد
يـتـعـرّضـون لـهـا� وذلك عـبـر تـعاون
ا�ـواطــنـ� واحملـامـ� واإلعالمـيّـ�
وغـيـرهم مـن الشـرائـح ا�ـتـمـعـية�
مـن خـالل ا�ــــــــبــــــــادرة لـإلبـالغ عن
حاالت الفساد وا�ـساومة واالبتزاز
والـرشـا عبـر قـنوات االتـصـال التي
وفرتهـا الهيئـة). كما كشـفت الهيئة
عن تــمــكـنــهــا من ضــبط مـنــظــومـة
إنـتـرنـيـت فـضـائـيـة غــيـر مـرخـصـة
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الـعراقـيـة� وال �كن الـسـيطـرة على
ا�ـعلـومات الـنـافذة عن طـريقـها في
حالة استخدامـها من قبل الشركات

األجنبية).
qOGAð W¾O¼

ولـفت الى ان (حتـرياتـهـا قادت إلى
استـخدامهـا من قبل إحـدى شركات
النـفط األجنبـية ا�تـعاقدة مع هـيئة

 ÊU�e�« ≠ vM¦*«

تــمــكـــنت مالكــات حتـــقــيق هـــيــئــة
النـزاهة العـامة في مـحافظـة ا�ثنى
من ضــبط مــتـهـم يـدعـي الـعــمل في
مـكـتب أحد ا�ـرشـحـ� لالنتـخـابات
�يـــقـــوم بـــتـــرويج مــــعـــامالت بـــيع
وإيـــجــــار أمالك الـــدولـــة بـــصـــورة
مخـالفة لـلقانـون. وقالت الهـيئة في
بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق
من مكتب حتـقيق الهيـئة في ا�ثنى
حتـقق من مـعلـومـات تـتضـمن قـيام
أحد ا�تهم� بجلب وكاالت بأسماء
أشــخـاص� لـتـرويـج مـعـامالت وفق
25بــصــورةٍ غــيــر أصــولــيــة ا�ـادة 
ومـخـالـفـةٍ لـلــقـانـون بـلغ عـددهـا 22

وكالة).
5L� VB½

واضـــــاف ان (الــــــفـــــريق تــــــمّـــــكن�
وبــالـــتــنـــســيق مـع جــهـــات إنــفــاذ
الـقـانـون� من نـصب كـمـ� لـلـمـتهم�
حيـث � ضبـطه مـتـلـبـسـاً بـتـسـليم
إحـدى ا�ـعــامالت� فـضالً عن ضـبط
معـامالت وأوليـات ينـوي ترويـجها
خالفاً للقانـون وجِدَت داخل عجلته
مع هـويـات صـادرة عن مـكـتب أحـد
ا�ـــرشـــحــ� لالنـــتـــخــابـــات� حــيث
أفـضت الـتـحقـيـقـات األولـية الى أن

 …dB³�« jH½ l� …b�UF²� W�dý qš«œ WBšd� dOſ WOzUC� X½d²½≈ W�uEM� j³{

s¹e−²×� wAŽ«œ W¾� rÒK�²ð œ«bGÐ ∫ÍdÒLA�«

U¹—uÝ w�
  ÊU�e�« ≠œ«bGÐ

تسلمت السلطات العراقية مئة من عناصر تنظيم  داعش كانوا محتجزين في سوريا
لـدى قـوات سوريـا الـد�ـوقـراطيـة الـتي يـقـودها األكـراد� وقـال نـائب قـائـد العـمـلـيات
ا�ـشـتركـة� الـفـريق الركن عـبـد األمـيـر الشـمـري (تـسلـمـنـا صبـاح األربـعـاء من قوات
سـوريـا الد�ـوقـراطـية مـئـة إرهابـي عراقي� عـبـر مـنفـذ ربـيعـة احلـدودي الـواقع غرب
محـافـظـة نـيـنوى)� واضـاف (قـمـنـا بـتـسلـيـمـهم إلى وكـاالت االسـتـخبـارات لـلـتـحـقيق

معهم).
وتـتـولى قيـادة الـعـمـليـات ا�ـشـتـركة
تنـظـيم مهـام القـوات األمـنيـة وكذلك
التنسيق مع قوات التحالف الدولي.
وتــــــســــــيــــــطــــــر قــــــوات ســــــوريــــــا
الـد�ـوقـراطــيـة� وهي ائـتالف يـضم
فـصــائل كـرديـة وعـربــيـة مـدعـوم من
الـتــحـالف الـدولي بــقـيـادة الـواليـات
ا�ـتحـدة� عـلى مـساحـات واسـعة في

شمال شرق سوريا.  
rOEM²�« d�UMŽ

في شـــبــاط ا�ــاضي� ســـلــمت قــوات
سـوريـا الـد�ـوقـراطـيـة الـعـراق مـئة
مــقـاتل من عــنـاصــر الـتــنـظـيـم. كـمـا
سلـمت قـوات سـوريا الـد�ـوقراطـية
2019 نـحو 900عراقي� الـعـراق عام 
أُسـر أغلـبـهم لدى مـحـاولتـهم الـفرار
من مـــعــاقل داعش فـي ســوريــا ومــا
تـزال قــوات سـوريــا الـد�ـوقــراطـيـة
1600عـراقي يــشـتـبه حتـتـجــز نـحـو 
�ــشــاركــهم في الــقــتــال إلى جــانب
تـنــظـيم داعش� وفــقـا لـتــقـريـر ل��
ا�تـحـدة. كمـا حتتـجـز آالف ا�دنـي�
في مخيـمات للنـازح�� بينـها مخيم
الـهــول الـذي يـقـيم فــيه أكـثـر من 60
الف شخص نصفهم من العراقي�.
الى ذلك قــدم قــائـد عــمـلــيـات بــغـداد
الـفـريق الـركن احـمـد سـلـيم بـهـجت�
التـهنـئة لـلشـعب العـراقي� �نـاسبة
الذكرى الـرابعة لـيوم النـصر الكـبير
عــــلى إرهــــابــــيي داعش.  وقــــال في
برقـية تـهنـئة (اتـقدم بـاسمي ونـيابة
عن كـافــة مـنـتـسـبي قــيـادة عـمـلـيـات
بغداد ضباطـاً ومراتب بأسمى آيات

خالل زيـارة رئـيس الـوزراء الـعراقي
مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظــــمي الـــواليـــات
ا�تحدة.وفي تغريـدة� أعلن مستشار
األمن الـــــقــــومـي الــــعـــــراقي قـــــاسم
األعرجي في ختام اجتماع مع قيادة
الـتـحـالف اخلــمـيس (الـيـوم أنـهـيـنـا
جولـة احلـوار األخـيرة مع الـتـحالف
الــدولي والـــتي بــدأنــاهــا في الــعــام
ا�اضي� لنـعلن رسمـيا انتـهاء ا�هام
القتـاليـة لقوات الـتحالفمضيفا ان
العالقة ستستـمر في مجال التدريب
واالسـتـشـارة والـتـمـكـ�). وسـيـبـقى
2500جــنــدي أمـيــركي و1000 نــحـو 
جـــنــــدي من قــــوات الـــتــــحــــالف في
العراق. هـذه القوات ال تـقاتل وتقوم

بدور اسـتـشـارة وتدريب مـنـذ صيف
وتـــشـــكـل الـــتـــحـــالف الـــدولي.2020
بـقـيـادة واشـنـطن والـذي يـضم أكـثر
80دولـــة� �ـــا في ذلـك فـــرنـــســا من 
وبـــريــطـــانــيـــا والــعــديـــد من الــدول
2014لــــدعم الـــــعــــربــــيـــــة� في عــــام 
الـهـجمـات في الـعـراق وسـوريـا ضد

تنظيم داعش. 
ÍdJ�Ž —Ëœ

بالنسبة للـمحلل نيكوالس هيراس �
حتــتـفظ الــواليـات ا�ــتـحـدة (بــنـفس
الدور الـعسكـري في العـراق) لكن ما
يــتــغـيــر هــو الـرســالــة. ويـوضح أن
(الــبـيــئـة الــسـيــاسـيــة واألمـنــيـة في
الـعــراق مـتـوتـرة لـلــغـايـة لـدرجـة أن

إدارة بــــايـــدن تــــريـــد مـن الـــواليـــات
ا�تحـدة أن تبقى بـعيدة عن األضواء
وتتجنب األزمات� خاصة مع إيران).
وال يــتم تـبــني هــذه الـهــجـمــات لـكن
تـــنــســبــهــا الـــواليــات ا�ــتــحــدة إلى
فـصـائل مـوالـيـة إليـران لالنـسـحـاب�
ويـرى هــيـراس أن تــغـيـيــر اخلـطـاب
بـشـأن الوجـود الـعـسـكـري األمـيركي
فـي الــعــراق يـــعــكس أيــضـــاً واقــعــاً
جـــــديـــــداً مـــــفــــــاده أن قـــــوات األمن
الـعـراقيـة لـديـهـا قـدرات أكـبر من ذي
قـبل �ـهاجـمـة تـنـظـيم داعش. بدوره�
قـال رئـيس خــلـيـة االعالم األمـني في
مـؤتــمـر صـحـفي عــقب االجـتـمـاع إن
(الـتـحـالف سـينـهي بـالـكـامل عـمـلـية

الـتــهـاني والـتـبـريـكــات لـكـافـة ابـنـاء
شـعـبـنا الـعـراقي ومـنـتـسـبي قـواتـنا
االمـنــيـة الـبـطــلـة �ـنـاســبـة الـذكـرى
الــرابــعــة (لــيــوم الــنــصــر الــكــبــيـر)
انتصـار احلق على الـباطل� انـتصار
االنــســانـيــة عـلـى االرهـاب مــتــمـنــيـا
الـنجـاح واالزدهـار والـتـقدم لـعـراقـنا
العظيم داعيا الله عز وجل ان يجعل
هــذا ا�ـــنــاســبـــة الــعـــزيــزة مــكـــلــلــة
باالنـتـصارات والـبـطوالت وا�ـسرات
الــدائـمـة وأســأله تـعــالى ان يـتــغـمـد
شهـدائنـا االبرار بـالرحـمة والـغفران
والـشـفاء الـعـاجل جلـرحـانـا االبـطال
الذين سطروا بـدمائهم وتضـحياتهم
اروع مالحم الــــبــــطــــولــــة والــــفـــداء
وحــقـقـوا الــنـصـر الــكـبـيــر عـلى زمـر
االرهـاب والتـكـفيـر وحـفظـوا الـعراق
ووحدته وسالمـة ابنـاء شعـبه بكـافة
شـــرائــحه). وأعــلن الـــعــراق نــهــايــة
لــقـوات الــتــحـالف ا�ــهـام الــقــتـالــيـة
الـدولي الــذي تـقـوده واشــنـطن عـلى
أراضـيه� لـتصـبح مـهـام تـلك الـقوات
مهام تـدريب واستشـارة حصراً.وإذا
لـم يـــغــيـــر هـــذا اإلعـالن كــثـــيـــرا في
الـــوضـع عـــلى أرض الــــواقع� إال أنه
أساسي بالـنسبـة للحـكومة الـعراقية
التي تـعطـيه أهـميـة كبـرى �واجـهة
تـهــديـدات فـصــائل تـطــالب �ـغـادرة
كافة القوات األمـيركية البالد. وأعلن
عن هذا الـتغـييـر في مهـمة الـتحالف
الــدولي حملـاربــة تــنـظــيم داعش أوّل
مـرة في حــزيـران في واشــنـطن عـلى
لـسـان الرئـيس األمـيـركي جـو بـايدن

االنتقال الى ا�ـهام غير القـتالية قبل
نهـايـة الـعام احلـالي� �ـوجب ما �
االتفاق عـليه نـقالً عن قائد الـتحالف
اجلــنــرال األمـيــركي جــون بــريــنـان.
وجــاء هـذا الــبـيـان عــقب مــحـادثـات
تقـنيـة جـمعت قـياديـ� في التـحالف
وفـي قـيــادة الــعــمــلـيــات ا�ــشــتــركـة
لقوات األمن الـعراقية. وأشـار تقرير
ل�� ا�ـتحـدة نـشـر في شـباط2021 
إلى أن تــنـظــيم داعش يــحــافظ عـلى
وجـــود ســـري كــــبـــيـــر فـي الـــعـــراق
وسوريـا ويشن تـمرداً مـستـمراً على
جـــانــبي احلـــدود بــ� الــبـــلــدين مع
امـــتـــداده عــلـى األراضي الـــتي كــان

يسيطر عليها سابقا).

1في شركة نفط تشغيل غرب القرنة
البصـرة)� واستطـرد البيـان بالقول
ان (العملية أسفرت عن ضبط ثالث
40قــدمـاً حـاويــات حــديــديــة حـجم 
حتــتـــوي عــلى كــامــيــرات مــراقــبــة
مـختـلـفة األنـواع واألحـجام� وثالث
مـــنــظـــومــات تـــراسل ا�ـــايــكــروف�
وأجــهـزة خـزن ا�ـعـلـومـات� إضـافـة
إلى أجهزة االتـصاالت البيـنية نوع
مــــوتــــرال� ومـــوبــــايالت نــــوع بالك
بــيـــري� وأجـــهـــزة تُـــســـتــخـــدم في
االتــــصـــــاالت� � إدخـــــالـــــهــــا دون
موافـقاتٍ أصولـية من هـيئة اإلعالم
واالتــصــاالت الـتي ال تــمــنح إجـازة
اســتــخـدام مــثل هــذه ا�ــنــظــومـات
لـدواع أمـنـية واقـتـصـاديـة)� واشار
الى ان (الــعــمـلــيــة نــفــذت �ـوجب
مــذكــرة قــضــائــيــة� ضــبط خـاللــهـا
ايـــضــا كـــيـــبالت ضـــوئـــيـــة لــنـــقل
الــبــيــانــات� وســيــرفـرات� ومــقــسم
شـبكـات اإلنـتـرنيت� ونـاقل ا�ـوجة�
وأجـــهـــزة قـــيـــاس قـــدرة الـــكـــيـــبل
الضوئيّة� فضالً عن شاشاتٍ كبيرة
وشـــاشـــات حـــاســـبـــات مـــتـــعـــددة
وجــديـــدة �ّ إدخــالــهـــا إلى الــبالد
2019 دون مـــــــوافـــــــقـــــــاتٍ عــــــــــام 

أصولية). �UC¡∫ منظومات إنترنت في فضاء البصرة

ان (الــوزارة رفـــعت ســـقف االعـــانــة
�ـــعــدل  250  الف ديـــنـــار لـــلـــفــرد
الـواحـد لـيـصل الى 325 ألـفـا ديـنـار
�كـحـد اعـلى لـلـعــائـلـة الـتي تـديـرهـا
امرأة و275 الف دينـار لالسـرة التي
يــعــيــلـهــا رجل)� واشــار الى انه (�
دفع رواتب االعـــانــة االجـــتــمـــاعــيــة
شهريـا بدال من شهرين واالسـتجابة
الالف من ا�ــنــاشــدات االنــســانــيـة �
والـقــيـام بــحـمالت تــفـتــيـشـيــة عـلى
الـشــركـات االســتـثــمـاريــة وشـركـات
الـقطـاع اخلاص الـذي � حـيث ارتفع
عـدد ا�شـمـول� بـالـضمـان الى اكـثر
600 ألف عامل مضـمون وتنـفيذ من 
مشـاريع لدعم الشـباب البـاحث� عن
الــعـمل بــدءاً من افـتــتـاح حــاضـنـات
االعــــمـــال واطـالق اكـــثــــر من مــــئـــة
مـشـروع صـنـاعي وانـتـاجي واجنـاز
مـــجـــمـــعــات االكـــشـــاك في عـــدد من
احملـافــظــات الســتـثــمــارهـا مـن قـبل

الشباب).

ووعـيــهـم وحـرصــهم عــلـى بـلــدهم)�
مؤكدا ان (الوزارة تعد من الوزارات
الـعـريــقـة الـتي صــدرت لـهـا انــظـمـة
عديدة وعدّلت من تقـسيمات الوزارة
وتـشكـيالتهـا� وخالل ا�ـدة الوجـيزة
ا�ـاضــيـة�وبـرغم  تـداعـيـات االزمـات
االقـتــصـاديـة والـصـحـيـة الـتي مـرت
بـهـا الـبالد التـي تسـبـبت في عـرقـلة
اخلــدمـات لــلــشــرائح ا�ــسـتــفــيـدة �
لكـنها حـققت اهـدافا تؤسس �ـرحلة
جــديـــدة مـــنـــهـــا� االعالن عن إطالق
مـنـحـة الـطوار� لـلـمـتـضـررين جراء
حـظـر الــتـجـوال اثــنـاء تــفـشي وبـاء
كــورونـا وحتــقــيق تــقـدم بــتــشــغـيل
50بـا�ـئة من األيـدي الـعـامـلة نسـبة 
فضال عن اعادة مبالغ تقدر بعشرات
ا�ـــلـــيـــارات من مـــزدوجي الـــرواتب
ا�ـــتـــجـــاوزين عـــلـى مـــخـــصـــصــات
احلمايـة االجتمـاعية وقـوت الفقراء�
77 مـلـيار وكـذلك اضـافـة الى اعادة 
ديـنار من الـبطـاقـة الذكـية)� مـضيـفا

مــســتــمــر خالل الــعــام دون حتــديـد
مـــوعــد �وذلك لـــتـــســهـــيل اجــراءات
اجناز معامالتـهم). ونظَّمـت الوزارة
� احتفالـية مركزية �ـناسبة الذكرى
ا�ـئويـة لـتأسـيس الدولـة الـعراقـية �
اعـتزازاً بـتـاريخ الـبلـد ودوره ا�ـؤثر
على ا�ستوى العا�ي. وقال الركابي
خالل االحـتـفــالـيــة الـتي حـضــرتـهـا
مالكــات الــوزارة ومــنــســوبــيــهـا ان
(العراق عـاش مئة عـام من التقـلبات
واالنــعــطــافــات الــهــامــة عــلى مــدى
تـاريـخه ا�ـعـاصـر بـ� تـعـدد انـظـمة
احلـكم وانــقالبـات وحـروب وارهـاب
�خــســر فــيــهــا الــكــثــيــر من شــبــابه
ومـوارده)� مــشـيــرا الى ان (الـشـعب
يـتـطـلع لـبـنـاء دولة آمـنـة ومـسـتـقرة
تـــســودهــا الــعــدالـــة االجــتــمــاعــيــة
�ويــعـــيش فــيــهــا ا�ـــواطن بــكــرامــة
وينتـفع بخيرات بـلده� وان الظروف
الـــطــارئـــة الـــتي مـــرت عــلـى الــبالد
سـتـزول بتـكـاتف الـعراقـيـ� جمـيـعا

واجنـاز الــطــلـبــات اخلــاصــة بـهم)�
مــؤكـدا (تـوجــيه هــيـئـة رعـايـة ذوي
االعــاقــة بـتــشــكــيل جلــنـة �ــتــابــعـة
اســـتـــحــــقـــاقـــات ذوي االعـــاقـــة في
الــوزارات وا�ـؤســسـات احلـكــومـيـة
كــافــة)� مــشــددا عــلى (عــدم ايــقــاف
راتب ا�ـعاق ا�ـسـتفـيـد من احلمـاية
االجــتــمــاعــيــة وتـســهــيـل اجـراءات
تقسيط ا�بالغ للذين استلموا مبالغ

اضافية من ا�تراكم).
5MÞ«u*« ÈËUJý

ولـفت الــركـابي الى (اهـمـيـة تـفـعـيل
شعـبة شكـاوى ا�واطـن� في مواقع
الــــتـــواصل االجـــتــــمـــاعي واتـــبـــاع
االجــراءات وا�ــعـاجلــات الــسـريــعـة
لـلــمـنــاشـدات الــتي تــتـطــلب تـدخال
عـاجال� مع اهمـيـة ا�تـابعـة الـدقيـقة
لـلمـعـاق� ا�ـسـتفـيديـن من احلمـاية
االجـتـمـاعـية)� مـطـالـبا ا�ـسـتـفـيدين
(بعدم االكتظاظ على اقسام احلماية
�لــكــون حتــديث الــبــيــان الــســنــوي

 ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

وجه وزيــــــر الـــــعـــــمـل والـــــشـــــؤون
االجتماعـية� عادل الركـابي� بتشكيل
جلــنـــة تــتـــابع اســتــحـــقــاقــات ذوي
االعــاقــة في الـوزارات وا�ــؤســسـات
احلـــكـــومــيـــة. ونــقل بـــيـــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس عن الـــركـــابي خالل
ترؤسه اجـتمـاع � ضم ا�الك ا�تـقدم
لـــهــــيـــئــــتي رعــــايـــة ذوي االعــــاقـــة
واالحــتـيـاجـات اخلــاصـة واحلـمـايـة
االجــــتـــمـــاعــــيـــة� الـــقــــول إنه (وجه
بـــتــبـــســيط االجـــراءات لــفـــئــة ذوي
االعـاقــة ا�ـسـتــفـيــدين من احلــمـايـة
االجـــتــمــاعــيــة اخلـــاصــة بــالــبــيــان
الــسـنـوي� وذلك بـاعـتـمـاد الـتـقـاريـر
الـــطــبــيــة لــديــهـم دون مــطــالــبــتــهم
بــفــحص طــبي جــديــد)� وأضـاف ان
(هـذه الفـئة تـتطـلب اهـتمـاما خـاصا
نتيجة لوضعـها االستثنائي)� داعيا
الى (التواصل مع ا�واطن� من هذه
الـفـئـة وتـسـهـيل اجـراءات ا�ـراجـعـة
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من اغـرب الغـرائب الـتي أنـفـرد بهـا الـعـراق في هـذا الكـون الـفـسيح� ان
صندوق اإلسـكان يـرفض منح قروض الـبنـاء للمـتقاعـدين� ويحـسبهم في
عداد ا�وتى� أو من ضمن ا�شمول� بالرحيل عن الدنيا في ما تبقى لهم

من العمر.
ر�ا يـرى هذا الصـندوق األسـود ان ا�تـقاعدين ال يـحتـاجون لـلعيش في

منازل عامرة تتوفر فيها خدمات السكن الالئق. .
واالغـرب من ذلك كـله ان إجـراءات الـصـنـدوق ال تـسـتـنـد إلى تـشـريـعـات
نـافـذة� وإ�ـا تـعـزا لـتـعـلـيـمـات صـدرت إلـيـهـا من وكالء عـزرائـيل� الـذين
اخـتـاروا االسـالـيب الـسـوداويـة ا�ـتـشـائـمـة بـذريـعة احلـرص عـلـى أموال

الدولة. .
ومن نـافـلـة الـقـول نـذكـر ان هذه اإلجـراءات الـتي ال مـثـيل لـهـا في كـوكب
األرض تشمل مـعظم ا�و�فـ� ا�رشحـ� للتـقاعد� بضـمنهم الـعامل� في

الصندوق نفسه. .
وبالتالي فان صندوق اإلسكان يستـبق عزائيل� ويحث اخلطى نحو تهيئة
األكفـان والتـوابيت والـقبـور لسـكان الـعراق قبـل ان يح� أجـلهم� بـعكس
األنـظمـة اإلنـسـانيـة الـسـائدة في الـبـلـدان اخللـيـجـية اجملـاورة لـنـا� والتي
وفرت اقـصى مستـلزمـات الرعـاية والعـنايـة للمـتقـاعدين وكـبار السن عن
طريق التمويل ا�ـيسر �ساعدتـهم على إنشاء مشـاريع صغيرة� وحتس�
أوضـاعـهم ا�عـيـشـيـة من خالل قـيـام الـصنـدوق في تـلك الـبـلـدان بـتـقد�
الـتــمـويل ا�ـالي. وفـي الـسـيـاق نــفـسه قـررت حــكـومـة (دبي) تــخـصـيص

قروض وأراضٍ سكنية للمواطن� بقيمة  5.6 مليار درهم. .
ختـامـاً من ا��سف ان يـكـون مصـيـرنا بـأيدي أنـاس إنـتزعت مـن قلـوبهم
الـرحــمـة� وحتــجـرت عــقـولـهم ا�ــشـفــرة� واصـيــبت ضـمــائـرهم بــالـعـطب

الدائـــم..
سائل� ا�ولى القدير ان يهدي وزارة ا�الية لكي تعيد

النظر بإجراءات صندوق اإلسكان.

{ عن مجموعة واتساب

عادل الركابي

بغداد
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كان العراق في زمن. احلكومة البـعثية ال يرتاح للزعـيم الفلسطيني ياسر
عرفات النه لم.يـكن مستـعدا ان ينـفذ سيـاسة ايةبـلد.لكـنه اليحب مقـاطعة

الدول العربية واالسالمية.
وقد اعـد العـراق كمـينـا له ح� دعـاه لزيـارة بغـداد.وك�.مقـره في جرش
االردنـيـة وهـو يـسـتـخـدم سـيـارة بـونـتـيـاك.بـيـضـاء.كـان في داخـلـهـا حـ�
وصــلت مــعــســكـر ابــو غــريب عــلى بــعــد ثالثــ� كـيــلــو مــتــرا عن مــركـز
بغداد.فـخجت شـاحنـة عسكـرية من نـوع زيل  فاعتـرضت سيـارته بهدف
اغتياله �ا اضطر سـائقها الى االنحراف بهـاعن الشارع العام فاصيب

الزعيم.الفلسطيني وايعف بشد.ذراعه الى صدره.
في ءلك الـوقت كنـا في سـامـراء الى جانب وزبـر الـثقـافـة عـبد الـله سـلوم
الـذي اقـام.مـجلـس فاحتـة عـلى روح والـده.فـحـضـر الـزعـيم الـفـلـسـطيـني
فسئـل عما حـدث له فقـال كنت في مـعركة ضـد العـدو فاصـبت بجرح ف
في الــذراع.وعــنــدمــا تــرك اجملــلس قــلت لــلــوزيــر مــا هـذا
الــكالم.فــقــال .ان عـــرفــات يــقــصــده فــنــحن الــعــدو

االسرائيلي.
هذا مـقـطع عـرضي لـلعالقـات بـ� الـبعـث  ومنـظـمة

التحرير الفلسطينية. في اوج االتفاق بينهما.

بيروت
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أمس 10كـانون االول رغم انـه يوم جـمـعـة فـانه عـطلـة رسـمـيـة في الـعراق
يحتفل فيه العراقيون بيوم النصر  النهائي على داعش.

وفــيي دبي حــيث ازورهــا االن ابــلــغــني الــقــنــصل الــعــراقي ان اجلــنـاح
العراقي في معرض اكسبو دبي سيحتقل اليوم بيوم العراق

في عـام  2017 اعــلن رئــيس الــوزراء االســبق حــيــدر الــعــبــادي حتــريـر
األراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش.

وقبل ذلك كـما اذكر ان الـعراقـي� حـققوا اول نـصر عـلى داعش بتـحرير
ا�وصل في يوم  10 تموز 2017 بعد ان احـتلها تـنظيم داعش  3سنوات

وشهرا واحدا
وفي عـام  2017 اعــلن الـعــبـادي الــنـصــر الــنـهــائي عـلـى تـنــظـيم الــدولـة
اإلسالميـة بعـد أن طردت الـقوات الـعراقـية آخـر فلـول التـنظـيم من البالد

بعد سنوات من سيطرة التنظيم على نحو ثلث أراضي العراق.
يـأتي اإلعالن بـعــد يـومـ� من إعالن اجلـيـش الـروسي هـز�ـة داعش في
ســوريــا الــتي تــدعم فــيــهــا مــوســكــو قــوات احلــكــومـة

السورية.
وقـــال اجلـــيش الـــعـــراقـي إن الـــقـــوات الـــعـــراقـــيــة
اسـتعـادت الـسـيـطرة عـلى آخـر ا�ـنـاطق الـتي كانت

حتت سيطرة داعش على احلدود مع سوريا.

ابلغني الـكثير من االحـبة بوجود خـواطر منشـورة باسمي عبـر االنترنيت
بقدر اعتزازي �ا كـتب ولكنها لـيست لي وقد تكون نـشرت خطأ باسمي
بـدون قــصـد وســبق كـجــزء من فـوضـى االنـتـرنــيت ان اســتـعـمـل بـريـدي
االلكتـروني لكـتابـة رسائل طلب امـوال من دفتـر العـناوين ا�لـحق بالـبريد

ولكن الله ستر وبدلت كلمة ا�رور.
اجلـيــد في ا�ــوضـوع انــهـا كـانـت مـنــاسـبــة جـمــيـلـة
لـلـتـواصل مع اعـزائي ودعـابـة ال تـخلـو مـن التـوقف

امامها بحذر وتأن
كما اعتذر من الفاضلة صاحبة هذه اخلواطر. 

كان العراق في زمن الحكومة البعثية ال يرتاح للزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات النه لم يكن مستعدا ان ينفذ سياسة اي بلد لكنه اليحب مقاطعة 

الدول العربية واالسالمية.
في  بغداد وكان مقره  لزيارة  دعاه  حين  له  كمينا  العراق  اعد  وقد 
داخلها  في  بونتياك بيضاء كان  سيارة  يستخدم  وهو  االردنية  جرش 
حين وصلت معسكر ابو غريب على بعد ثالثين كيلو مترا عن مركز 
سيارته  فاعترضت  زيل   نوع  من  عسكرية  شاحنة  بغداد. فخرجت 
بهدف اغتياله مما اضطر سائقها الى االنحراف بها عن الشارع العام 

فاصيب الزعيم الفلسطيني واسعف بشد ذراعه الى صدره.
في ذلك الوقت كنا في سامراء الى جانب وزبر الثقافة عبد هللا سلوم 
الفلسطيني  الزعيم  والده فحضر  روح  على  فاتحة  اقام مجلس  الذي 
فسأل عما حدث له فقال كنت في معركة ضد العدو فاصبت بجرح في 
ان  الكالم؟ فقال  هذا  ما  للوزير  قلت  المجلس  ترك  الذراع. وعندما 

عرفات يقصد نحن العدو االسرائيلي.
البعث   بين  للعالقات  عرضي  مقطع  هذا 
ومنظـــــــمة التحرير الفلسطينية. في اوج االتفاق 

بينهما.
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احلـــدائق �و بـــالـــبـــرد ال تـــكـــون احلـــدائق
منـاسبة للتـرفيه � اجبرونا عـلى البقاء �دة
سـاعـتـ� ومـثـلـهـا في مـول فـامـلي � وهـكذا
تكـون الرحالت الرخيصة تخضع الى مزاج
وصــفــقـات شــركــات الـســيــاحـة واصــحـاب
ا�ـراكـز الـسـيـاحـيـة� سـاعـد الـله ا�ـهـجـرين

العالق� في حدود بيالوسيا!
bOKI��« WM�b�

مـنـذ ان صـار عنـدي وعـيـا سيـاسـيـا وانا ال
احـب الـــســـلـــطـــة وامـــيل الى ا�ـــعـــارضـــة�
فـا�ـعارضـة مـحـبـوبـة وفيـهـا كـاريـزمـا على
عكس رجـال السلطة دمـهم ثقيل ومكروه�
ومـغـروررين ويـتــصـفـون بـالـكـذب والـعـنف
واالستـحواذ عـلى ثروات الـبلـد! ال اعلم هل
انا مـكشوف (كمعارض) الى هذا احلد� فكل
من يــلــتــقي بـي يــبــدأ بـسـب احلــكــومـة وال
يــخــاف مــني! وحــدث هــذا في كل االزمــنــة

واالنظمة!
عندما اردت الذهاب الى معرض الكتاب في
الــسـلـيـمـانــيـة اسـتـأجــرت سـيـارة تـكـسي �

وكالعادة انت من� ?
 هـذا الـسـؤال مفـتـاح لـلـثرثـرة والـتـوقـعات
وجــســــ الـنـبـض� من بـغـداد/ ال يــكف مـثل
هذه االجـابة ا�ـقـتضـبة� من اين في بـغداد?
- الكـرادة� قـال وهـو ينـظـر الي (صفح) انه
من (شيخ عـمر) وانـتـقلت الى الـسـليـمانـية
ألنـهم  –يـقــصـد االرهــابـيـون او عــصـابـات
اجلـر�ـة ا�ـنـظمـة- كـادوا يـقـتـلونـي بثالث

محاوالت! 
وســرد عـــلي تــلـك احملــاوالت وجـــمــيـــعــهــا
تخـلص منهـا لوجـود شخص يعـرفه معهم!
ثم بدأ يـتطـرق الى الـفوارق الـطبـقيـة قائال
انت تــفـاصــلــني عــلى االجــرة �ــقـدار الف
ديـنـار واكـو نـاس تـصـرف بـالـيـوم مالي�/
قلت له / بـالعافية? رد بعصبية بالعافية ما
دام الـــدجــاجـــة حــافـــيــة!  واشـــار لي عــلى
طـابـور طــويل لـلـســيـارات بـأنــتـظـار شـراء
البـنزين � قـائال : يكلي بـالعـافيـة عمي كون
سم وزقـنـبـوت كول ان شـاء الـله !هـكـذا هم
الـنـاس الـبـسـطـاء يــشـعـرون بـالـظـلم وعـدم
ا�ـساواة لـكـنهم يـقتـنعـون اخيـرا بالـقسـمة

والنصيب� وتبقى السلطة تتنعم باخليرات
والناس تتلكا الكفخات!

Íu�u� ‚u�

اشهـر اسواق مدينـة السلـيمانـية هو سوق
مولـوي وسيمون (الـسوق الكبـير) ألتساعه
وتـــنــوع احملـــال فــيـه وتــشـــعب االســواق �
عـنــدمـا قــررت الـذهــاب الــيه لـشــراء بـعض
احلـلويات والكرزات وا�البس  –عـلى فكرة
هذا الـسوق متعـدد احملال وتسـتطيع شراء
اي سلـعة او حاجة منه وبسعر رخيص وال
تـسـتـغـرب حـيـنـمـا جتــد مـحل لـبـيع الـلـحم
(الـقـصـاب) وبـجـانـبه مـحل لـبـيع الـهـواتف
الـنــقــالـة� وبــجــنـبــهم مــحل لـبــيع الــفـواكه
واخلضـروات وغيـر بعـيـد عنـهم محل لـبيع
ا�شـروبات الـكحـوليـة� وهنـاك جتد الـعسل
االصــلـي وا�ــزيف وســوق لــبــيع الــطــيــور�
والـــعــطـــاريـــات� واالقــمـــشـــة وا�البس� كل
شـيء� حـــــيـــــنـــــمـــــا ســـــألـت عن اصـل اسم
(مولـوي) قالوا بالصوفـية يطلق هذا اللقب
على الـشيوخ ا�ـتصوفـة� ويبدو ان الـشاعر
الـكـردي الــقـادم من حـلــبـجـة واســمه (عـبـد
الـرحــيم بن ا�ال سـعــيـد) وهـو مـن مـوالـيـد
قـد حــصل عــلى هـذا الــلــقب عـنــدمـا 1806
تـــزوج من فــتــاة افـــغــانــيــة تـــدعى (عــنــبــر
خـاتــون) واكـتـسـب زوجـهـا هــذا الـلـقب من

االفغان! 
صاحب الـتكسي قال لـي امام سوق مولوي
تظـاهـرات الطـلـبة �ـكن اوصـلك الى مـكان
قـريب من الـسـوق� لـكن عـنـدمـا وصـلـنا الى
سوق مـولوي كانت القوات االمنية منتشرة
ولم نــر ا�ــتـــظــاهــرين وتــعــجــبت من شــدة
االزدحـام فـي الـسـوق بـســبب انـنـا في يـوم
اجلــمـعــة ويــنــتــشـر الــبــاعــة اجملــولـ� في

السوق حتى يصعب علينا ا�رور!
WJ�uN� r�U� Ÿ—U�

وهـو يــضــاهي في شـهــرته سـوق مــولـوي�
وهـــذا الــشـــارع (لـــيـــلي) اي احلـــركــة فـــيه
بالـنهار اعتـيادية لكن مـا ان تغرب الشمس
حـتى يـبـدأ الـبـيع بالـعـربـات ويـنـادون على
ا�ـارة لـشـراء الـوجـبـات الـسـريـعـة (كـبدة –
لــبــلـبـي- كـنــافــة- حلم مــثـروم- عــصــائـر-

السليمانية- حمدي العطار
اخـتــلـطت رحــلـتـنــا الى الـسـلــيـمـانــيـة بـ�
الثقـافة (معرض الـسليمـانية للـكتاب) وب�
السـياحة التـاريخيـة (ا�درجات الـرومانية)
وب� االوضـاع االقتصـادية (السوق الـكبير
مــــولــــوي) و(شـــارع ســــالم ســــهــــولـــكه) –
ومــتـاعب الـســفـر بــالـكـروبــات الـسـيــاحـيـة
واوضاع الـفنادق التي حتتـاج الى ا�تابعة
والـتـفـتــيش �  ومـواقف خـيـالــيـة وواقـعـيـة

سيتناولها االستطالع.
Íœd�*« l�«u�«Ë rK(« 5�

" انا شـنـو اسـوي?"  كأنه يـوجه هـذا الكالم
لي ? اعـقبه صوت آخـر كأنه ليس من داخل
الـسـيـارة (ســد الـبـاب اخلـلـفي) يـا الـله هل
هي عـمـليـة (خـطف)!? صـوت مـرعب وشـكل
اكـثـر رعبـا جـعـلني اصـحـو فزعـا من الـنوم
الـقـلق وا�ـضــطـرب وانـا اخـتـار الـسـفـر مع
الـكـروب الـســيـاحي لـلـوصـول الى مـعـرض
الـكـتـاب بـالـسـلـيـمـانـيـة! مـا زاد خـوفي هـو
لـــيـس هـــذ الـــصـــوت وذاك الــــشـــكل بل ألن
السـيارة كـانت مـتوقـفـة في ا�كـان ا�وحش
قبـل الوصـول الى طـوزخـورمـاتـو !- والتي
تـعني (خـورما  –تي) وخـورما تـعني الـتمر
بـالـكـردي وبـالتـركـمـاني تـعـني الـتوت ومن
اجل التـوافق صار ا�عنى االجمالي (التوت
بحـجم التمر) اذ كـانت هذه ا�نـطقة تـشتهر
بـزراعة الـتـوت ايـام زمـان� ولـكن االخـتالف
ضعف ولـيس قوة في العـراق� فجاء ا�عنى
من الـتـركـمـان ليـقـول مـعـنـاهـا (مـلح وتـمر)
ألنه يــطــلــقــون عــلى (طــوز) لــفظ (دوز) اي
ا�لح وخـورما متفق عليـها تمر وهي مدينة
اشكـاليـة تابـعـة اداريا الى مـحافـظة صالح
الــدين وجــغــرافـيــا تــطـالـب بـهــا كــركـوك!-
صديـقي كـفاح امـ� الـباحث والـكـاتب علق
قائال عـلى اصل كـلـمـة طوزخـورمـاتـو قائال
"حول تسمية طوز حورماتو فأن األصل في
التـسمـيـة هي من اخلوريـون الـذين حكـموا
كــركـوك ومـنـاطق أخــرى وهم أقـوام كـرديـة
سكـنت اعالي اجلـبال في االلف الـثاني قبل
ا�ـــيـالد واحلـــقت بـــهـــا (مـــاتـــوا) وتـــعـــني
(ا�ـديـنة) وبـالـتالي حـورمـاتو تـعـني مديـنة
اخلورين� و�ـرور الـزمن أضـيف لـها كـلـمة
(دوز) وهي االسم االصــــلي الــــذي اطــــلـــقه
اخلوريـون على هذه ا�دينة� ومن ثم حرفت
الكـلمة لتكون بـ� (نوز) (توز) والتي تعني
بـالـكورديـة الـتـراب وهكـذا تـكـون التـسـمـية
تــراب أو بــقــايـــا مــديــنــة اخلــوريــ� " امــا
صـديــقي كـامل مــجــيـد فــعـلق قــائال :"طـوز
كــانت تـابـعـة لـكـركـوك ســلـخـهـا والـصـقـهـا
بـتــكـريت- صالح الـدين- كــمـا سـلخ ايـضـا
كـفـري واحلـقـهـا بــديـالى وسـلخ جـمـجـمـال
واحلقـها بـالسـليـمانـية –ازاد- ازادي- هي
كـــورديــة وفـــارســيــة وفـي لــغـــة الــبـــشــتــو

واالوردو ايضا نفس ا�عنى (احلرية).
كــان الـــوقت يــلـــقي بــظاللـه عــلى ا�ـــشــهــد
فـالـسـاعـة تــشـيـر الى الـثــالـثـة لـيال� سـوف
اتـرك هـذا ا�ـشـهــد ا�ـثـيـر ألتـكـلم عن الـذات
ا�ضـطربة والقلقـة ألن العوامل الذاتية اهم
بــكـثــيـر من الــظـروف ا�ـوضــوعـيــة (عـبـارة
كـــانت تــــردد دائـــمـــا فـي ادبـــيـــات احلـــزب
الــشـــيــوعـي الــذي يـــعــقـــد االن في بـــغــداد
مؤتـمره احلـادي عـشر ونـتـمنى لـه النـجاح

والتـوفيق باالعتماد على العامل الذاتي الن
العـوامل ا�ـوضوعـيـة لو انـتظـرنـا إلى يوم
القـبـامـة سوف  ال تـكن مالءمـة) انـا شـعرت
بـالـتـعـاطـف مع ا�ـهـاجـرين في بـيالروسـيـا
ومــا يــتــعــرضــون له من نــصـب واحــتــيـال
وابتـزاز� اذا كـنت انا خـبـيرا بـالـرحالت قد
حجـزت مع شركة واتصلت بي شـركة ثانية
لتـحديـد ا�ـوعد وسـافرت مع شـركـة ثالـثة !
فـكــيـف احلـال مـع هــؤالء ا�ـهــاجــرين عــلى
حدود بـيالوسيـا وبـولنـدة غايـتـهم اللـجوء
الى ا�ــانـــيــا فـي ظل الــظـــروف ا�ــنـــاخــيــة
القـاسـيـة! انـا كـنت في اول كـروب سـياحي
سافـر الى بيالوسيا�عند السماح العراقي�
 بـالــســيـاحــة  تــعـذبــنــا كــثـيــرا في ا�ــطـار
للـحصـول عـلى الفـيـزا� كانت امـرأة تـهمس
في أذن زوجـهــا الـذي يــبـدو عــلـيه الــتـذمـر
والـكـراهيـة من الـشـيوعـيـة وانعـكـست على
هــذا الــبـلــد الــذي كـان رقم 2 بـعــد االحتـاد
السـوفيتي في تطـبيق الشـيوعيـة بتعصب!
قـالت له: خــلي نـشــوف هـذا الــبـلــد قـبل مـا
�ــنـعـون الــعـراقـيـ� مـن الـسـفـر الــيه كـمـا
حــدث مع (جــورجــيــا)! نــرجع الى صــاحب
ا�وقف الـعنيف� تخيلت هذا الكائن- الله ال
يــســامــحه- وهــو في اوضــاع مــخــتــلــفــة �
اصابع يـديه خشنة يـفتح االشياء بـلحظة �
ال يــــعــــرف االبــــتــــســــامــــة كــــيف �ــــارس

الرومانسية يا ترى ? 
وهل لديه حلظات حميمية ! 

ال اظن ذلك? بــعــد سـمــاعي الــصــوت اآلخـر
(سـد الـبـاب اخلـلفـي) تصـورت انـنـا وقـعـنا
فـي كــمـــ� ارهـــابي ! لـــكن الـــرجل كـــان من
(شـهــربــان) وتــعـنـي بـالــفــارســيـة (مــديــنـة
األمــيــرة) الــتي تــشــتــهــر بــنـوع فــاخــر من
الـبـرتـقـال والــرمـان (سـابـقـا) اال تالحـظـون
دائمـا نقول ايـام زمان وسابـقا!? ويعمل في
السـليـمانـيـة صاحب مـحل! ا�هم هـو بدون
قصـد افزعـني� واحلفـر ا�نـتشـرة على طول
الشـارع كسرت ضلوعنـا حتى وصلنا فجرا
الـى مـطـعم (آزادي) بـالـدوز (يـعـني احلـريـة

بالفارسية) 
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الـعـراقـيــون وهم نـائـمـون اكــثـر ارتـيـاحـا �
نــهض اجلـمــيع من الــنـوم وبــدأت االغـاني
الـهـابطـة تـسيـطـر على اجـواء الـرحلـة وانا
لـست ضـد االغـاني الـهابـطـة التـي يطـلـقون
علـيهـا اخونـنا ا�ـصريون مـصطـلح (أغاني
ا�ـهــرجــانــات) بل انــا اعــاني مـن الــصـوت
العـالي الـذي يصـر اصـحاب الـذوق الـرفيع
عـــلى أن الــســـمــاع والـــرقص ال يـــحــلــو اال
بــالـــصــوت ا�ــزعـج� في الــفـــنــدق� تــورطت
بــاالســتــحــمــام بــا�ـاء الــبــارد عــلى امل ان
يــتــحــول بــقــدرة الــســخــان إلى داف�� لــكن
لـلـفـنـدق سـيـاسـة اخـرى !قـالوا نـحـن نفـتح
الـسـخـان الــسـاعـة الـثــالـثـة عـصـرا  –عـنـد
خــروج الــكــروبــات الـســيــاحــيــة - و�ـدة 3
سـاعــات ومن ثم نــغـلـق الـســخـان ونــعـاود
فتـحه الساعة التاسعـة مساء ومعه التدفئة
ألن الـلــيل بـرودتـه قـاســيـة وعــلى ا�ـســافـر
السـباحة بالـليل فقط � واذا فـتحنا الـتدفئة
نـخــشى ان تـتــعـرضـون الى ا�ــرض لـفـارق

درجات احلارة ب� الغرفة والشارع!.
كــان يــومـا صــعــبــا انـتــهى بــزيــارة احـدى

قـائال"الـسـليـمـانـيـة مـدينـة الـرجـال االبـطال
االصالء االجــــاويــــد � مـــديــــنــــة الـــتــــحـــرر
والـتـجــديـد واالبـاء � مــديـنـة االنــتـفـاضـات
والــــثــــورات � شـــعــــبــــهــــا يـــأبـى الـــضــــيم
واالستـعباد � مدينة مـلك كوردستان الشيخ
مــحــمـود احلــفــيــد الــذي حــارب االنــكــلــيـز
سـنوات طوال واسس أول دولة كوردية في
الـعـشـريـنات مـن القـرن ا�ـاضي عـاصـمـتـها
السـلـيمـانـية وهـو أول من الـتـحم في ثورة
العـشـرين وسـانـدة شـيـوخ الـفرات االوسط
وارسل قربـة الف مـسـلح الى الـشـعـيـبة في
الـبــصـرة �ــقـاومـة اجلــيش االجنـلــيـزي مع

اجملاهدين العرب
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مـا هو سبب انتشار األغاني الـبذيئة في أيّامنا هـذه بسرعة البرق? أتساءل
بـيـني و بـ� نـفـسي دون احلـصـول عـلى إجـابـة شـافـيـة� حـتى إنّ أصـحاب
األذن ا�ـوسيقيّـة باتوا يطـربون �ثل هذه األغـاني الدّخيلـة على الذّوق العامّ�
في احلـقيقة ال اجد سببا كافيا يفسّر ويوضح البذاءة التي تعمّ على مواقع
الـتواصل االجتـماعيّ� ال اجدها سـوى تلوّثٍ بيـئيٍّ سمعيٍ� يـقضي و يحطّم
كلّ مـا قـامت بـبنـائه الـقـامات الـفـنّـيّة الـعـريـقة مـنـذ سنـوات الـقـرن ا�اضي�
حـيث أجتهـد الكثـير من محـبّي األغنيـة الهادفـة و النّظـيفة إلى إنـتاج أغاني
تـداعب األذن و تدغدغ الرّوح و الوجدان� إضافة إلى اختيار اصوات يهتزُّ
لـها النّاي وأوتار الـعود من أوّل (آه) تنطق عبـر بوّابة احلناجـر الذّهبيّة إلى
آخــر تـأوّهٍ تــعــيـشه الــرّوح في مــلـكــوت الــوجـدان و الــكــبـريــاء والــعـنــفـوان

. السّمعيّ
ال أدري� هل اسـتطـاعت أغاني الـبذاءة هـذه أن تكـسر عـود الزّمن اجلـميل�
أم أنّ مـحــبّـيـهـا ولّــوا عـنـهــا لـتـركنَّ وحــيـدةً في حـجــراتِ الـبـيــوتِ الـقـد�ـةِ

ا�تهالكة� ليأكل عليها غبار الزّمن و يشرب?
بـسـبـوس عـاشق بـسّة ???! والـبـطّـة شـيـماء ?!!  هـل هذا مـا أجـتـهدت له أمُّ

كلثوم و عبد الوهاب و الغزاليّ و حتّى فيروز و الصّافي?
حـتّى إنّني ألخجل من كتابـة أسمائها!! حـيث كان العودُ دافئـاً ما تنفكُّ عنه
أصـابع اجلمال� و النّـاي ال يكلُ وال �لُّ من تنـسّم ا�كان بعـبير اإلحساس
في صـوب اجلبال و الوديان من شمال و جنوب� و شرق األرض ومغربها�

ما الّذي حدث لينحدر الذّوق �جتمعنا كلَّ هذا االنحدار الشّنيع????
أتساءل ماهو البديل عن صوت فيروز صباحا?

وما هو البديل عن صوت أمُّ كلثوم في الليالي اخلالية? 
أنّـنـي اسـتـشـيط غــضـبـا �ــا أصـبح عـلــيه الـوضع� إن وضـعــنـا هـذا حملـزن
مـبـكيّ� إنّه بــالـفـعل لـوضعٍ مـخـزيٍّ� و يـا الـعـار و كلُّ الـعـار أن نـسـاهم في
الـقضاء على أصوات �ت قلوبـنا عليها� لتحلَّ مـحلّها أصوات تقضي على
مـا تبـقّى من كلّ جمـيل في أرواحنـا� ارجو أن تـنتهي هـذه الكـارثة سـريعا�
بل و حـتّى أن تـختـفي تـمامـاً من الـوجود قـبل أن تـنمـو عـلى قلـوب أجـيالـنا

الـصّـغيـرة� و حيـنـها يـكـون من الصّـعب انـتزاعـها من
دواخــلــهم أو إصالح آذانــهم ا�ـوســيــقـيّــة عــلى مـر�
الـزّمـان� إذ إنّ الـتّـعـلم مـنـذ الـصّـغـر يـعـدّ كـالـنّـقش
عــلى احلـجــر� و أخـشـى أن يـكــون قـد فـات األوان
عــلى ذلك� أخــشـى ذلك كلُّ اخلــشــيـةِ الّــتي جتــعل

قلبي ينقبض �ا ستؤول إليه األمور مستقبالً.

في كل أزمـة سـيـاسـيـة حتـدث بـ� الـكـتل واألحـزاب الـفـاشـلـة والـفـاسدة
ا�هـيـمنـة على الـسـاحة الـسـياسـية فـي البـلد والـتي تـمتـلك اذرع مـسلـحة
حتدث أعـمـال إرهـابـية سـواء كـانت تـفـجيـرات أو اغـتـياالت  يـدفع ثـمـنـها
ا�واطـنـ� األبـريـاء وهذه األعـمـال هي رسـالـة من كتـل وأحزاب سـيـاسـية
لـكــتل أخـرى  تــنـافــسـهــا عـلى ا�ــشـهــد الـسـيــاسي والــتي لـهــا حـضـور
جمـاهـيري وسـيـاسي كـبيـر وفـحـواها إنـنـا موجـودين ولـسـتم وحدكم في
السـاحة  أمـا ما تـسـببه هـذه األعمـال اإلجرامـيـة من خسـائر بـشريـة ب�
أبناء شعـبنا ا�ـبتلى وخـسائر ماديـة وخوف وهلع بـ� الناس فـا�نفذين ال
يهتمون لها ألنهم  تعودوا على مثل هذه األعمال وهم دائماً في منأى عن
أية مـسائـلة أو عـقاب وهـذا هو ا�ـهم أما دمـاء الشـهداء األبـرياء وفـجيـعة
ذويهم  فـهذه األمـور ال يـعيـرها  اجملـرمـون  الذين تـلطـخت أيـديهم بـدماء
الـعـراقــيـ� مـرات ومــرات أيـة أهـمــيـة وعـنــد الـله احــتـسـابــهم ومـثل هـذه
األعمـال اإلرهابـية حـدثت كـثيـرا وفي أعقـاب كل أزمـة سيـاسيـة أو أمنـية
حتدث في الـبـلد وفي  أعـقـاب أي  خصـام أو نـزاع أو خالف يحـدث ب�
الكتل السـياسيـة ا�تنفـذة وال نريد العـودة الى ا�اضي البـعيد فتـفجيرات
ساحة التحرير و مديـنة الصدر قريبة وهي خـير شاهد على ذلك فتبا �ن
يـجـعل من دمـاء الــعـراقـيـ� رسـائل مـع من يـخـتـلف مـعــهم أو يـنـافـسـهم
ووسـيـلـة إلثـبـات وجـوده الـسـيـاسـي واثـبـات قـوته ان إثـبـات الـوجـود يـتم
بالـعـمل إلعالء شـان الـوطن واحملافـظـة عـلى أمنـه وامن شعـبه واحملـافـظة
على سيادته وهيبته و يتم باالجنازات واألعمال ا�شرفة وباخلدمات التي
تـقـدم للـشـعب ال بـدمـاء األبـريـاء الـذين ال ذنب لـهم وال نـاقـة وال جـمل في
العملية السـياسية الفاشلة الـتي جعلت من  الفاشلـ� والفاسدين والقتلة
واجملـرمـ� قــادة لـهـذا الـبــلـد ولـلـشــعب الـذي اكـتــوى بـنـيــران جـرائـمـهم

وفشلهم وتنازعهم على ا�كاسب وا�غا� وا�ناصب .   
الـرحـمـة لـشــهـداء الـعـمـلـيـة اإلجــرامـيـة اإلرهـابـيـة فـي الـبـصـرة والـصـبـر
والسـلوان لـذوبهم والـشفـاء العـاجل للـجرحى وحـسبـنا الـله ونعم الـوكيل
وغضب الله ولعنته على من استخف بأرواح العراقي� األبرياء ودمائهم.

�ÁUI∫مقاهي في السليمانية حتافظ على تقاليدها
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-1-
اذا كانت كلمة ( أقرأ ) قد وردت في أول سُورة قُرانية مباركة نزلت على خا�
الرسل وسيدهم محمد (ص ) فانّ ذلك يعني في جملة ما يعنيه االشارة الى

األهمية البالغة للقراءة باعتبارها البوّابة ا�ركزية للمعرفة .
-2-

وطلب العلم في االسالم فريضة كما جاء في احلديث الشريف .
والعلوم على اختالفها مُودعة في الكتب .

ومن هنا كان الكتاب مفتاح الولوج الى عالم الثقافة وا�عرفة واالحاطة بالتاريخ
والتجارب البشرية � فضالً عن ما �ور به احلاضر من نظرات ونظريات في

مختلف احلقول واجملاالت .
-3 -

هناك الكثيرون الذين ينسون أنّ بامكانهم اختيار الصديق النافع الذي يشحنهم
� بطاقةٍ معرفيهَ ثمينة دُون أنْ يطلب منهم شيئا ..!!

انه صديق حريص على إعالء شأنك� ونقلك الى آفاق رحيبة �تزج فيها العلم
باألدب� 

ويُطلعك على كم� هائل من التجارب احلياتية النافعة � ويفتح عينيك على مشاهد
ثرية بالعطاء �

ويرتقي بك الى حيث تعلو �ا تختزن من علوم ومعارف .
-4-

قال اجلاحظ في رسائله :
" ال أعلم جاراً أبر � 
وال رفيقا أطوع �

وال مصلحاً أخضع �
وال صاحباً أكثر كفاية وأقل جناية من كتاب "

والسؤال اآلن :
هل عرفت اسم هذا الصديق ?

انه الكتاب � وما أدراك ما الكتاب .
-5-

وا�هم أنْ ال ننسى أنّ لكل واحد منا " كتاباً " يُحصي أعماله وبكل دقة وامانة .
قال تعالى :

" وانّ عليكم حلافظ� كراما كاتب� "
االنفطار / 11

وقال ايضا :
اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَيـ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

االسراء / 14
والسعيد من ازدانت صفحات كتابه بالعلم والعمل

الصالح  .

والقـوى السياسـية ا�تنـفذة جادة في االسـتجابة
�ـطـالب ا�نـتفـضـ� العـادلة والـكـشف عن منـفذي
أعـــمــال االغـــتــيـــال واخلــطف ومـن يــقف وراءهم
ا�ــتــواصــلــة حــتى الــيــوم �وبــالــتــالـي ســتــكـون
مـخـرجـات االنـتـخـابـات إعـادة إلنـتـاج ا�ـنـظـومـة
السـياسيـة ذاتها التي أوصـلت البالد إلى ما هي
عــلــيه الــيــوم � وال يـوجــد أيــضــا مــا يـضــمن أن
يـتــحـقق تـمــثـيل حــقـيـقي لــلـمـكــون الـذي أنـا من
مـرشـحــيه� وكـذلك إجـبـار ا�ــرشح عن الـكـوتـا أن
يــكـون مـن مـوالــيـد احملــافـظــات اخلـمــسـة أو من
سكنـتهـا وهذا القـرار مجـحف يحـرم  ا�سيـحي�
من موالـيد احملافـظات األخرى وسكـنتها من حق
الــتـرشح لــلـكــوتـا ونــحن مـتــواجـدين في جــمـيع
احملـافـظـات الـعراقـيـة (اربـيل � نـيـنـوى � كـركوك�
دهوك وبـغداد) هي احملافـظات ا�شـمولة بـالكوتا
ا�سيـحيـة وأما الـصابئـة ا�نـدائيـ� فقط مـواليد

وسكنة بغداد).
وإدراكـا وتـقـديـرا �ـسـؤولـيـتي جتـاه وطـني ومن
أمثـلهم وأدافع عن حـقوقـهم ومطـالبـهم العـادلة �
أعـــلـــنـت انـــســـحــــابي من الــــتـــرشـــيـح � وكـــذلك

مقاطعــتي النتخابات تــــــشرين  لعام 2021).
WK��√Ë �«—«u�

وتـضمـنت اجلـلسـة الـثالـثة واألخـيـرة للـمؤتـمر :
فتح بـاب احلوار للمـراسل�/ات واإلعالمي�/ات
لـتوجـيه األسـئـلة لـلـباحـثـ� والنـسـاء ا�رشـحات
وتضـمنت النـقاشات تـقيمـاً لواقع مشـاركة ا�رأة
في األعـوام  ا�ـاضـيـة مع حتـلـيل مـعـمق لـلـبـيـئـة
االجـتـمـاعـيـة وتـأثـيـرهـا عـلى ا�ـرأة ومـدى تـقـبل
اجملـتـمع لـلـمـرأة في الـسـلـطة �كـذلك احلـديث عن
دور ا�ـفـوضــيـة الـعـلـيــا ا�ـسـتـقـلــة لالنـتـخـابـات

واختالف اآلراء حول أدائها ونزاهتها .
wH�B�« dL�RLK� w�U�)« ÊUO��«
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نظـمت اجلامعة الـعراقيـة � ا�لتـقى الثقافي
االول ا�ـشـتــرك بـ� اجلــامـعــات الـعــراقـيـة
ونــظــيــراتــهـا الــتــركــيـة ��ــثــلــة �ــجـلس

اجلـامـعــات الـدولي� لــتـعــزيـز الــتـعـاون في
مــجــاالت الــدراســات االكـاد�ـي واالبــحـاث

العلمية. 
ونقل بـيـان تلـقتـه (الزمـان) امس عن رئيس
اجلامعة علي صالح اجلبوري خالل ا�لتقى
الـذي حــضـره مـسـاعــديه الـعـلـمي واالداري
ووكــيل وزيــر الــتــعــلـــيم الــعــالي والــبــحث
العـلمي للشؤون اإلدارية علي حميد كاظم و
مـــديـــر عــام دائـــرة الــبـــعــثـــات والـــعالقــات
الثـقافية حازم بـاقر طاهر و السـفير التركي
لدى بـغداد عـلي رضا غـوناي و شـخصـيات
أكــاد�ـــيــة ورؤســاء اجلـــامــعـــات وعــمــداء
الــكـلــيـات الــعـراقـيــة  � الـقــول ان (ا�ـلــتـقى
يـــهــدف الـى  تــوثــيـق الــصالت الـــعــلـــمــيــة
والــتــعـلــيــمـيــة بــ� اجلـامــعــات الـعــراقــيـة
والــتـركــيـة  لــتــحـقــيق األهــداف ا�ــشـتــركـة
وتــبـــادل الــتــجـــارب وا�ــعــارف الــعـــلــمــيــة
والتـعليمية ب� اجلـامعات �ا يتماشى مع
خطـة النهـوض التي تسـعى اليـها العـراقية
واجلـامـعـات االخـرى �لـتـحـقـيقـهـا من خالل
مـواكـبة الـتـطـور في مجـال الـتعـلـيم الـعالي

وبـــحـــسب الـــبـــيـــان فـــأن (ا�ـــلــتـــقـى خــرج
�جـموعة من الـتوصـيات منـها الـعمل على
إمكـانية تـفعيل مـيزات الـتبادل ا�ـعرفي ب�
اجلـامـعـات الـتي تـعـد دالّـة رقي اجلـامـعـات
في تــصـنــيـفــهـا الــعـلــمي الـســنـوي كــا�ـنح
الدراسـية والـزماالت ا�ـتبـادلة والـدراسة ما
بعد الدكتوراه واالشراف والدراسات العليا
وا�ـؤتـمــرات واالبـحـاث ا�ــشـتـركــة وألـيـات
األستـاذ الزائر والبرامج التدريـبة الصيفية
لــلــطــلــبـة وتــطــويــر ا�الكــات الـتــدريــســيـة

ومذكرات التفاهم العلمية األخرى).
�U�uF� qO�c�

واضــاف ان (ا�ــلــتــقى حـث عـلـى إمــكــانــيـة
تـــقــد� الــتـــســهـــيالت الالزمـــة �ــنــتـــســبي
اجلــامــعــات ا�ـتــعــاونـة من قــيــادات إداريـة
وتـدريـســيـ� وطـلـبـة بــشـأن إجـراءات مـنح
الــفــيـزا اجملــانــيـة او تــقـلــيــلـهــا مــا يـحــفـز
ا�ـنـتـســبـ� عـلـى تـعـاون اعم واكــثـر فـائـدة
وتذلـيل ا�عوقات الـتي تواجه الية الـتنفيذ�
فـضال عن الـعــمل عـلى فـتح مــراكـز بـحـثـيـة
تـخـصصـيـة مشـتـركة ومـراكز الـلـغات داخل

اجلـامـعـات تــعـنى �ـخـتــلف الـعـلـوم و�ـا
يخدم الطرف�). 

الى ذلك � قـررت الوزارة � قـبول الـطلـبة من
خريجي مدارس ا�وهوب� في كليات الطب

للسنة الدراسية احلالية.
 وذكـرت الـوزارة فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الوزيـر نبـيل كاظـم عبد الـصاحب
وافق عــلى قــبــول الــطــلــبــة الـبــالغ عــددهم
ثالثــــ� طـــــالــــبــــاً من خـــــريــــجي مــــدارس
ا�ــوهـوبـ� لـلـعـلـوم والــريـاضـيـات لـلـسـنـة
الـــدراســـيــة ا�ـــاضـــيــة فـي كــلـــيـــات الــطب
بـجـامعـات بغـداد وا�ـستـنصـريـة والبـصرة
وا�ـوصل والـكــوفـة والـعــراقـيـة والــنـهـرين

وميسان).
واضاف ان (عـبد الـصاحب وجـه باالهـتمام
بـــضـــرورة صـــيـــاغـــة ا�ــنـــاهـج والــبـــرامج
واألنشطـة التعـليميـة والتربويـة التي تلبي
احـتـياجـاتـهم الـعـلـمـية� وتـوفـيـر ا�ـنـاخات
ا�نـاسبة التي تتوافق والتـميز الذي يتمتع
به هؤالء الـطلبة وتـصميم الـبرامج ا�الئمة

لرعايتهم وتوظيف طاقاتهم). 

ونـقل ا�ــعـرفـة). مــشـيـراً الى ان (اجلــامـعـة
لديـها اتفـاقيات تـعاون مع مجـموعة كـبيرة
من اجلـامـعــات الـعـربــيـة واألجـنــبـيـة وهي
حتث اخلطى لـتجـاوز محـيطـها احمللي الى
االفــاق الــعـــا�ــيــة).  وتـــضــمن ا�ـــلــتــقى ن
احملــاور اســاســيــة مــنــهــا (تــأكــيــد تــبـادل
اخلبـرات عـلى ضـوء االتـفاقـيـات ومـذكرات
الـــتــفــاهم ا�ـــوقــعــة مــســـبــقــا بــ� وزارات
الــطــرفــ�� وكـذلـك تـنــمــيــة ا�ــهـارات ودعم
مـشـاريع الــشـبـاب� وتــعـزيـز الــتـعـاون  في
مــجــال الــدراســات األكــاد�ــيــة واألبــحــاث
الــعــلـمــيــة و عــقـد الــنــدوات واحملــاضـرات
وا�ـؤتـمـرات ا�ــشـتـركــة� فـضالً عن تــهـيـئـة
أرضــيـة مـشــتـركـة لــلـمـلــتـقى الــثـاني الـذي
سيـعقـد في ايار ا�ـقبل بـالعـاصمـة التـركية
انقـرة. بدوره � اكد السـفير غونـاي (اهتمام
بالده بــتــقـد� الــدعم الــكـامل لــلــجـامــعـات
العراقية وزيادة نطاق التعاون ب� البلدين
في أنشـطة أكاد�ـية متنـوعة من خالل عقد
النـدوات وورش الـعمل واالبـحاث الـعـلمـية

ا�شتركة واألنشطة األكاد�ية اخملتلفة). �vI�K∫ جانب من ا�لتقى الثقافي االول ب� اجلامعات العراقية والتركية

زيتون الدليمي محمود عزو حمدو شميران مروكلرشا خالد حلول
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عـقـدت جـمـعـيـة نسـاء بـغـداد ا�ـؤتـمـر الـصـحـفي
ا�ـوسـوم " اجلـنـدر والـدوائـر االنـتـخـابـيـة حـدود
التـفاعل وا�شاركة " تزامنا مع حملة الـ 16 يوما
�ـنـاهـضـة العـنف ضـد ا�ـرأة � وذلك صـبـاح  يوم
األحـد اخلـامس من كـانـون األول 2021 في قـاعـة

تراجي / مطعم عيون بغداد . 
تـضـمن ا�ــؤتـمـر الـذي أدارته مـديـر ا�ـشـاريع في
جمـعية نـساء بـغداد احملـاميـة رشا خـالد وضمن
حـمـلــة # أسـرتـنـا _نـحــمـيـهــا ومـشـروع تــعـزيـز
مـشـاركة ا�ـرأة في الـقـيادة وعـمـلـية صـنع الـقرار
ا�ـمـول من الـوكـالـة الـسـويـديـة لـلـتعـاون الـدولي
sida ومنـظمة مساعـدات الشعب النرويجي npa
والذي من خاللـه أطلقت اجلمعـية نتائج دراسة (
الـتـحـلـيل اجلـنـدري النـتـخـابـات تـشـرين 2021)�
كـمـا اسـتـعـرضت فـيه جتـارب سـيـاسـيـة ودروسا
مـسـتـفادة شـمـلت الـفـوز واخلسـارة واالنـسـحاب
لنخـبة من النسوة ا�ـرشحات العراقـيات كمنصة
لـتـعـزيـز ظــهـورهن اإلعالمي وإيـصـال أصـواتـهن
ومـطـالـبـهن إلى اجلـمـهـور � وقـد ركـزت الـدراسـة
عـلى حتــلـيل جـمــيع ادوار الـنـوع اجــتـمـاعي في
االنـتخـابـات الـنـيابـيـة األخـيـرة في ثـمانـيـة عـشر

محافظة وثالثة وثمانون دائرة انتخابية .
اسـتـهل ا�ؤتـمـر بـكـلمـة مـديـر ا�شـروع احملـامـية
رشـا خـالـد حـلـول بـيـنت فـيـهـا أن : ا�ـشـروع هو
عـبـارة عن حـملـة مـدافعه قـائـمة مـنـذ عام 2015 
تـهدف إلى إيـجـاد بـيئـة تـشـريعـيـة آمـنة لـلـنـساء
والـفـتـيـات � وأضـافت : يـتـضـمن ا�ـؤتـمـر عـرض
وإطالق دراســــة � وحتـــــلـــــيل نــــتـــــائج الـــــنــــوع
االجــتـمــاعي في (83) دائــرة انــتــخــابــيـة و(18)
مـحـافـظة عـراقـيـة تـركز عـلى جـمـيع ادوار الـنوع
االجتمـاعي للنساء كمرشحات وناخبات ومراقبة
للعـملية االنتخابيـة وأيضا كإعالمية مشاركة في

تغطية العملية االنتخابية .
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تضـمنت  اجللسة األولى للـمؤتمر : عرض نتائج
الـدراســة الـثــالـثــة الـتــحـلــيل اجلـنــدري لـنــتـائج
انـتخـابات تـشرين األول 2021من قـبل البـاحث�
األستـاذ ا�ساعـد الدكتـور محمود عـزو حمدو من
جـامـعة ا�ـوصل والـدكـتور عـمـاد جـميـل محـسـنا
إعالم ا�ـفـوضيـة الـعـلـيـا ا�ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابات
وخاللهـا توليـا تشريـح البيـئات االجتـماعـية لكل
محافـظة عراقية وتأثير تـلك العوامل على طبيعة
مشاركـة ا�رأة سياسياً كناخـبة ومرشحة ووكيلة
كـيـان سـيــاسي ومـراقـبـة وإعالمــيـة مـشـاركـة في
تـغــطـيــة االنـتــخــابـات مع الــتـركــيـز عــلى عـرض
اإلحــصـائــيـات الـرقــمـيــة ألعـلى نــسب ا�ــشـاركـة
واقلـهـا فــــي احملافــــــــــــــظات وتـقـد� تعـليالت
عن أسبــــــاب تباين مــــــــشاركة ا�رأة سياسياً .
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فـيمـا تضـمنـت اجللـسة الـثانـية لـلمـؤتمـر: عرض
واقـعـي يـجــســد جتــارب ســيـاســيــة لــنــخــبـة من
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وأختـتم ا�ؤتمـر بقـراءة البيـان الصـحفي من قبل
مـديـرة ا�ـشروع احملـامـيـة رشـا خالـد بـاصـطـفاف
فـريق حـمـلـة أسـرتـنـانـحـمـيـها وبـعـض احلـضور

والذي تضمن عرض النتائج والتوصيات :
أوال : أثـبـتت عمـلـية تـقـسـيم الدوائـر االنـتخـابـية
جناحاً كـبيراً للمرأة العراقـية مكنتها من الدخول
إلى اجملال الـسـياسي بـشـكل أفضل مـن التـجارب
االنـتـخابـيـة الـسـابـقة أثـبـتت من خاللـهـا قـدرتـها
عـلى الـفـوز لـيس عـبر الـكـوتـا بل بـقـوة األصوات

التي حصلت عليها .
ثـانـيـاً : عـدد الـنـساء الـلـواتـي حقـقـن الـفوز يـبـلغ
(94) امـرأة من بـيـنـهن (55) تـمـكن من الـوصـول
إلى مــقــاعــد الـبــر�ــان دون احلـاجــة إلى الــكــوتـا
الــنـسـويـة � ومن بـ� الـنـسـاء أل  55 تـمـكـنت12
مرشـحة من حتـقيق ا�ـرتبـة األولى على دوائرهن
االنتخابية �ا يشكل نسبة 14 با�ئة من مجموع
الـدوائــر االنـتـخــابـيــة � كـمـا تــمـكـنت ا�ــرشـحـات
الـــفـــائــزات مـن جــمع 10 بـــا�ـــئـــة من مـــجـــمــوع
األصـوات الـصحـيـحـة لـلـمـصوتـ� . ثـالـثـاً : أنـنا
نرى أن استـكمال تمك� ا�رأة سـياسياً ال يقتصر
على الـترشـيح والـتصـويت لذا انـطـلقت الـدراسة
لتـب� الفـجوات الواضـحة على مـستوى مـشاركة
ا�رأة في الـعمليـة االنتخابـية كموظـفة اقتراع� إذ
الحظـنا هنالك فجوة كبيـرة في مشاركتها � وعلى
ا�ـستـوى العـام لم تتـعدى 30 بـا�ئـة من مجـموع
مـوظـفي االقـتـراع � أمـا مـشـاركـتـهـا كـوكيـل كـيان
سـيـاسي فـهي أيـضـاً لم تتـعـدى نـسـبة 12 بـا�ـئة
عـلى مــســتــوى الـعــراق وبــأرقـام مــتــبـايــنــة بـ�
احملــــــــافــظــات � في حــ� كـانـــــــت مـشــاركــتــهـا
كـمراقبة لالنتخابات  18 بـا�ئة بينما كانت األقل
على مـستوى مشاركتها فـي التغطية اإلعالمية إذ

وصلت إلى 5 با�ئة فقط .
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والى أالن �ـثــلـة الــبـر�ـان لـم تـكن تــمـثل صـوت
ا�ـرأة الـعــراقـيـة ولم حتـقق أي شيء لـلـمـرأة �بل
هي كــانت مــسـيــرة ولــيـست مــخــيـرة ولم تــأخـذ
دورهـا احلــقـيــقي في اجملــتـمـع الـعــراق). وقـالت
آيـات مـظــفـر نـوري نــاطـقـة بــاسم ائـتالف (أؤمن
بنـتائج االنـتخـابات بـغض النـظر عن ا�الحـظات
ا�ـوجـودة لـديـنا سـواء عـلى ا�ـؤسـسـات ا�ـعـنـية
بـالــعــمــلــيـة االنــتــخــابــيــة أو حـتـى عـلى األداء �
ولــتــشــخــيص مــواطـن اخلــلل ونــقــاط الــضــعف
وأســـبــاب اخلــســـارة  عــمــلـت دراســة بــســـيــطــة
اسـتــخــلــصت مــجــمـوعــة من الــنــقــاط : أســبـاب
اخلسـارة هي أسبـاب سـياسـية حـيث الحظـنا أن
اغــلب الــكــتل الــفــائــزة تـبــنـت خــطـاب ســيــاسي
تــنـافـسي وإيــصـال رسـالــة إلى اجلـمـهــور بـأنـنـا
الـيـوم أمام خـصم كـبـير لـهـذا كـان لهـذا اخلـطاب
التصـاعد دور كبير فـي جناح الكتلـة السياسية �
وفي ا�ــقــابل كــان لـبــعض الــكـتـل ومن ضـمــنــهـا
ائــتالف الـنـصـر تــبـنت خـطـاب مـعــتـدل مـنـهـجي
ركــزت فـيـه عـلى مــشـروع بــنـاء الــدولـة أكــثـر من
الـتـصـارع عـلى اآللـيات والـوصـول إلى الـسـلـطة�
فـــنــوعـــيــة اخلـــطـــاب له دور كـــبــيـــر في نـــتــائج

االنتخابات).
وأفــادت ا�ـرشـحــة ا�ـنــسـحـبــة شـمــيـران مـروكل
سكـرتير رابـطة ا�ـرأة العراقـية أني مـرشحة  عن
الــكــوتــا ا�ــسـيــحــيــة حملــافــظــة بــغــداد (أعـلــنت
انسـحابي ومقـاطعتي انـتخـابات مجـلس النواب
الـعـراقي وذلك لـعدم تـوفـر بـيـئـة انتـخـابـيـة آمـنة
وقــانـون انـتــخـابـات عــادل ومـنـصف ومــنـظـومـة
انــتــخـابــيــة مـتــكــامـلــة وفــاعـلــة ولم تــكن هــنـاك
إجراءات تـمنع استـخدام ا�ال الـسياسي وموارد
الــدولــة ومـؤســســاتـهــا وتــوقف انــفالت الـسالح
وحتاسب رؤوس الـفـساد . كـما لم تـكن احلكـومة

النـسـوة ا�رشـحـات ) ا�ـدنيـات واإلسالمـيات من
الـريف وا�ــديـنــة ( �ن شـاركـن في االنـتــخـابـات
األخيرة بغية إيصال أصواتهن للجمهور وتعزيز
ظهـورهن االعالمي � إذ نـاقشن فـيـها نـقاط الـقوة
والفـرص الـتي عززت من فـوزهن في االنـتخـابات
كـذلك نـقـاط الـضـعف والـتـحـديـات الـتي تـسـبـبت

بخسارتهن. و جتارب االنسحاب ومسبباتها.
»U���ô«Ë …—U�)«Ë “uH�« 5�U� �U��d*« ¡«—¬

وأكدت زيـتون الدليمي النائبة الفائزة في الدورة
الثـالثة �ـثل عن قضاء احملـمودية جـنوب بغداد
بـنــزاهـة االنـتـخـابــات واصـفـة إيـاهـا بــالـتـجـربـة
الرائـعة والـرائدة للـنسـاء حيث تـصدرت أصوات
الـنـسـاء بــأعـلى من مـعـدالت أصـوات الـرجـال في
دوائـر كــثـيــرة واسـتــطـعـن الـفــوز في دوائـرهن �
فـا�ـرأة فـي مـجـلس الــنـواب كــانت امـرأة عــامـلـة
فاعلة متواصلة وأدت أداء رائعا سواء بالتشريع
 والرقـابة والعمل ا�يداني واجلـماهيري � فا�رأة
الـتي حتـصل على (7000) صـوت ليس اعـتبـاطا
وإ�ا جـاء عن احـتـرام وإجالل لـشخـصـيـة ا�رأة
ومكـانـتهـا � مـشـيدة بـعـمـليـة ا�ـفضـيـة ا�ـستـقـلة
حيث لم يـكن هـناك أي تـأثيـر على إجـراءات عمل
ا�فـوضيـة وهذا مـا أشادت به ا�ـنظـمات الـدولية
ومنـها األ� ا�تحـدة بنظـافة ونزاهة االنـتخابات

العراقية األخيرة.
وصــفت الـــنــائــبــة الــدكــتــورة نــضــال الــعــبــادي
(الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة غـيـر مـنـصـفـة  عبـارة عن
مسـرحية � وا�ـسرحـية نـتائـجها كـانت من ضمن
الــسـيــنــاريــو مـقــدمــة وأبــطـالــهــا الــسـيــاســيـ�
وضـحـيتـهـا الـشعب الـعـراقي �بـالنـسـبـة  لألرقام
الـتي ذكــرت في قـوة الـتــصـويت وضـمـن الـكـوتـا
هـذه كـلهـا كـانت  لألجـندات الـسـياسـيـة ولم تكن
لـلـمـرأة الـعـراقـيــة � والـكل يـعـلم مـنـذ عـام 2003

فالفل- العاب اطفال- بقالوة - مقاهي على
الــرصـيف  –عــازفـون الالت مــوسـيـقــيـة من
اجل الــرزق�) جـــلــست في احـــدى ا�ــقــاهي
وجذبـني شكل حديدي يشبه القلب وضعت
عــلــيه اقـفــال حــديـديــة بال مــفـاتــيح� وهـذا
يــذكـرني بــحـديــد جـســر (بـونت دزأرت) او
جــسـر الـفـنــون الـشـهــيـر عـلى نــهـر الـسـ�
بفـرنسا� حيث يقوم العشاق بوضع االقفال
والــقــاء ا�ـفــاتـيـح في نـهــر الــسـ� بــعـد ان
يكـتب عـلى االقفـال اسـمـاء العـشـاق� سألت
صاحب ا�ـقهى عن هذه االقفال اجابني بأن
العـشاق يـقفوان قـلوبـهم على حـبيب واحد

فقط.
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اهـل الــســـلــيـــمــانـــيــة
يــجــيــدون الــتــقــلــيـد
لـتعـتـقـد بإنه االصل�
هـــذا مـــا شـــعـــرت به
وانــــــا ازور ا�ــــــدرج
الـروماني في مـتنزه
هـواري وهو نـسـخة
مـــــــــطــــــــــابـــــــــقـــــــــة
لـــلــــكــــولـــوســــيـــوم
الروماني على غرار
مــدرج مـوجــود في
رومـا � لكـنه مهمال
وقـد يسـتخـدم فقط
لـــلــــمــــنـــاســــبـــات
والـكــروبـات تـزور
هــــــــذا ا�ــــــــكـــــــان
لاللـتـقـاط الـصور
وسط مــجــمــوعـة
مــن الـــــــــــــــــكـالب
اجلـائـعـة لـكـنـهـا

مسا�ة!
وعـــلـق الـــكـــاتب
والـباحث "زهـير
مــــــعــــــروف" عن
اصــالــة مــديــنـة
الــســلــيــمــانــيـة
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 يحترق غاز العراق في الهواء ليُنير سماء البصرة.
الغـاز الـطبـيـعي في عـصر يُـعـد اهم مصـدر وقـودي للـمـحـركات واآللـيـات وما ارتـبط بـها
يحتل العراق بـفضل خزينه منه ا�ركز السابع عا�ياً في الدول األكبر احتياطي من الغاز

الطبيعي حيث يُقدر حجم احتياطي العراق الغازي بحوالي (6.4) ترليون متر مكعب.
بدأ الـعراق بـإنتـاج الغـاز الطـبيـعي بـالتـزامن مع إنتـاج النـفط عام  1927 إال أنه يـحرقه

دون أدنى جدوى مذ ذلك احل� والى اليوم.
يـهدر الـعـراق حوالي 62 % من إنـتاجه من الـغـاز أي ما يـعـادل � وهذا هـدر مـالي كبـير�

وهو كاف لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل.
في الوقـت الذي تـستـمـر فيه عـمـليـة حـرق الغـاز في الـعراق� تـقـوم بغـداد بـاستـيراده من

طهران� بنحو  3,5مليار دوالر سنويا.
للـسنة الرابـعة على التـوالي يحتل العـراق ا�رتبة الثـانية عا�ـياً في إحراق الغـاز الطبيعي
بـعـد روسـيـا � حـيث تـشـيـر بـيـانـات الـبـنك الـدولي إلـى أن الـعـراق أحـرق عام 2016 مـا
مـجـمـوعه 17.73 مـلــيـار مـتـر مـكـعب مـن الـغـاز� ثم ارتـفع ذلك عـام 2019 لـيـصل إلى
17.91 مـلـيـار مـتـر مـكـعب يـحـرق في األجـواء أي مـا يـعادل  19600بـرمـيل من الـنفط
اخلـام يومياً وذكـرت وكالة لطاقـة الدولية أن قـيمة ما يهـدره العراق من غاز طـبيعي تكفي
إلمـداد ثالثـة ماليـ� مـنـزل بـالـطـاقـة الـكهـربـائـيـة وبـحـسب تـقـريـر جملـلـة "إيـكـونـوميـست"
الـبريطانـية فإن كمـية الغاز احملـروق ا�صاحب لـلنفط اخلام ا�ـنتج في آبار البـصرة تقدر
سـنويـا بحوالي 12 مـليار مـتر مكـعب� وهي كمـيات تفـوق االستـهالك السنـوي لعدة دول
ووصـفت تقـارير مـختـصة خـسارة الـعراق ا�ـاليـة بأنـها ضـخمـة جراء احـتراق الـغاز في

الهواء حيث قدرتها  بحوالي أحد عشر مليون دوالر شهرياً.
والغـاز الـطبـيـعي في الـعراق يـقـسم إلى نوعـ�: أولـهمـا الـغـاز ا�صـاحب لـلنـفط� وهـو ما
يـشكل اجلزء األكبـر من الثروة الـغازية في الـبالد� والثاني الـغاز الطـبيعي احلـر� ويتمثل

في حقل عكاز �حافظة األنبار (غرب) وحقل سيبة في البصرة وا�نصورية في ديالى.
غـاز الــعـراق يـرتــفع مـحـتــرقـاً مُـصــدِراً كـمــيـات كـبــيـرة من الـغــازات الـسـامــة واألبـخـرة
ا�تصاعدة وكـميات هائلة من احلرارة والتي من شأنها التـأثير زيادة مناخ البلد وبالتالي
عــلى زراعــته واالحــتـبــاس احلــراري وكـذلك يــنــتج عــنه غـازات ســامــة تـســبب أمــراضـاً
سرطانية وارتـفاع ضغط الدم والعقم والـربو فقد لوحظ في إحدى قرى مـحافظة البصرة
ازدياد أعداد حاالت اإلصابـة باألمراض السرطانـية بأعداد كبيرة ومـخيفة حيث ال توجد

أسرة في هذه القرية تخلو من حالة إصابة بالسرطان.
وتـشـير دراسـات بأن الـعراق يـحتـاج إلى حوالي 25 مـليار دوالر
إلنشاء منظـومة غازية ومد شبـكة أنابيب لنقل الـغاز الطبيعي ب�
محافظات البلد ومن ثم تصديره باإلضافة إلى سد النقص فيه.

واذا كانت الدولة ال تمتلك ذلك فيمكنها طرحه لالستثمار.

الديوانية
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  التاريخ يـخلد االبـطال وان كان رصـاص االعدام قد مزق  اجـسادهم وازهق ارواحهم
بـناءاً عـلى رغبة  –الـقائـد الضرورة  –قـائد مـتغـطرس مـزق البـلد وجـعل احلزن يـسكن
عـوائل كـثـيـرة ال بـل جـعل الـعـراق يـئن مـن اقـصـاه الى اقـصـاه بـســبب نـزعـاته الـشـاذة
وحـججه الـواهية ألقـناع الشـعب بأنه  حامي احلـمى ومنقـذ الديار  .  –حـينمـا كنت في
اخلـدمـة الـعـسـكـريـة في زمن احلـرب الـتي كـان الـعـراق يـخـوضـهـا مع الـدولـة اجلارة –
ايـران  –كـنتُ اسمع بـ� احل� واالخر ان  –بـارق  –ضابط الـقـوات اخلاصـة قـد حقق
انـتصارات في مـواقع كثيـرة وصارت شهـرته على مسـتوى كل اجليش الـعراقي. حصد
الكـثـيـر من انـواط الـشـجـاعـة وحصـل علـى لقب  –بـطل الـقـادسـية  –ومع هـذا وذاك لم
تشـفع له تلك االنـواط وال تلك االنتـصارات الـتي حققـها يـوما مـا في مناطق مـختـلفة من
مناطق القـتال . بعد االنهزام الشـهير من الكويت واندحـار اجليش العراقي شر اندحار
بواسـطـة جـيوش الـعـالم وانـتـشرت جـثث الـعـراقـي� عـلى طـول الـطـريق من الـكويت الى
الـبـصـرة . عـلى حـ� غـرة وقف عـدد من الـقـادة امـام صـدام في يـوم رمـضـاني مـقـدس
حيث حلقت بهم اتهـامات متعددة مختلـفة كلها تصب في عدم الـقتال بصورة مشرفة او
ان احدهـم كان قـد تكـلم ضد  –الـقائـد الضرورة  –في مـكانٍ مـا وراحت االقالم تـكتب
ضدهم بطريقـة استخباراتية حقيرة كانت احدى تلك التهم قد حلقت بالقائد الشجاع –
بـارق  –حـيـنمـا وقف امـام صدام  نـظـر اليه االخـيـر بغـضب وسـأله بـعض االسئـلـة لكن
بارق ظل صامـتا دون ان يتفوه بحرف واحد وكرر عليه صدام  –جاوب بارق  –بَيْدَ ان
بارق ظـل واقفا بـشموخ  –يـحتـقر صدام بـصمـته وكأنه يريـد ان يقـول له بصمت  –من
انت لكي توجه لي تـلك االسئلة? انت التـساوي عندي جـناح بعوضة  –ان صح الـتشبيه
  " –بصق صـدام على الـعـسكـري البـطل وقال " لـعنـة الله عـلى الشـوارب" . ادى بارق
التحية الـعسكرية بطريقة مثالـية وتراجع الى الوراء ليجلس قرب قائد آخر  –ال نريد ان
نـذكر االسمـاء االخرى ألنهـا معروفـة للجـميع من خالل برنـامج معروف  –هـمس القائد
االخـر في اذن بـارق "  �ــاذا جـعـلت صـدام غـاضب ? و�ــاذا لم جتـبه ? " رد عـلـيه بـارق
بـهدوء " ومن يكـون هذا ..فليـفعل مايريـد " . بعد ساعـات كان بارق جثـة هامدة مع عدد
من القادة االبـطال. راجعتُ تـلك االحداث من خالل ذلك البـرنامج عدة مرات ...وفي كل
مـرة اشـاهـدهـا واســمـعـهـا اشـعـر بـنـار تـكـاد تُـحـرق قــلـبي وغـضب عـلى صـدام بـحـجم
الـسموات واالرض ألنه ارتـكب اكبـر خطـأ في التاريخ ولم يـهتم لـتلك االنـواط التي كانت
معلقـة على صدر بارق. كان صـدام قد قال مرة " ان من يحـصل على ثالثة انواط يكون
صـديـقـا لـلرئـيس وسـتـحـمـيه تـلك االنـواط ان حُكِـمَ علـيه بـاالعـدام يـومـا مـا " وكانـت تلك
الكلـمات مهـزلة تـاريخيـة تُضاف الى ا�ـهازل الـكثيـرة التي اوقـعنا فـيها صـدام. ماذا لو
كان قد وضعه في السجن فقط �دة عشر سنوات او اكثر ومنح له حياته من جديد يوما
ما ..سؤال كبـير الزال يدور في ذهني منذ ان ضاع العراق بسبب حرب كنا نسميها –
حرب اخلليج . قـرأت ُ يوما ما في مكانٍ ما عبـارة جميلة تقول " اذا اردت ان تعرف من
هو االحـمق فأمـنحه ا�ـال والسـلـطة ..فـاذا تصـرف بطـريقـة طائـشة
بـعــيـدة عن ا�ــنـطق فــاعـرف انه احــمق...." وكـان ا�ــال وكـانت
الـسطـة في يد صدام يـوما مـا ولم يحاول ان يـنقـذ العراق من
حــروب كـــثــيـــرة ولم يـــحــافـظ عــلى ارواح ا�ـاليــ� من ابـــنــاء

العراق...اذاً هو  –حكيم  –عفوا اقصد انه احمق. 
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{  واشـنـطـن (أ ف ب) - عـبـرت وزيرة
اخلــزانـة األمـيــركـيـة جـانــيت يـلـ� عن
أسـفـهـا ألن "مـبالغ ضـخـمـة من األموال
غـير ا�شروعة" تصب في نهاية ا�طاف
فـي الـــنــظـــام ا�ـــالي األمـــيـــركي مع أن
الــدول الـصـغـيـرة تـعــتـبـر غـالـبـا مالذا
رئـيـسـيـا إلخـفـاء أمـوال عـن الـسـلـطات
الضريبية أو غسل األموال.وقالت يل�
فـي كلـمة �ـناسـبة قـمة الـد�وقـراطية
اخلـميس إن "هناك أسبابا لالعتقاد أن
أفـضل مـكان في الـوقت احلالي إلخـفاء
وغـسل أمـوال مـكتـسـبة بـاالحـتيـال هو
فـي الواقع الواليات ا�ـتحدة".وما زالت
سـويـسرا وجـزر كا�ـان مسـتهـدفة من
ســلـطـات الــضـرائب في جـمــيع أنـحـاء
العالم.لكن الوزيرة األميركية اعترضت
عـــلى فــكـــرة أن األمــوال ا�ــتـــأتــيــة من
الـفـساد أو من نـشاط غـيـر قانـوني يتم
إرسـالها فـقط إلى "البلدان الـتي تتبنى
قــوانـ� مـالـيـة مــرنـة وسـريـة"� مـؤكـدة
أنــهـا �ــكن أن "تـمـر - أو تــهـبط - في
أسـواقـنـا".وأشـارت إلـى اسـتـراتـيـجـية
مــكـافــحـة الـفــسـاد الـتي بــدأتـهـا إدارة
الــــــــرئــــــــيـس جـــــــو بــــــــايــــــــدن هـــــــذا
األســبـوع.وبـررت ذلك بـالــتـشـديـد عـلى
ضــــرورة "تــــســــلــــيط األضــــواء" عــــلى
"ا�ــــنـــاطق الـــرمــــاديـــة" في الـــواليـــات
ا�ـتـحـدة� مشـيـرة إلى واليـات أميـركـية
تـسمح بإنشاء شـركات وهمية من دون
مــعــرفــة مـالــكــيـهــا احلــقــيـقــيــ�.وأقـر
الـكـونـغـرس فـي كـانون الـثـانـي/يـنـاير
ا�ـاضي قـانـونا يـفـرض على الـشـركات
األمـيركـية كشـف ا�ستـفيديـن الفعـلي�
مــنـهـا لـلـحـكـومــة الـفـدرالـيـة� مـا �ـثل
حتــوال كــبــيــرا في الــواليــات ا�ــتــحـدة
حـيـث �ـكن أن تـكـون الـتشـريـعـات في
هـذا اجملـال مـرنـة جـدا في واليـات مثل
ديـالويـر مــعــقل الــرئــيس جــو بــايـدن.
ويــنص االقــتــراح عـلـى إنـشــاء قــاعـدة
بـيـانـات لـتسـجـيل "ا�ـالـكـ� الفـعـلـي�"
جلــــمـــيـع الـــشـــركــــات والـــكـــثــــيـــر من
الـصـناديق االئـتمـانيـة� أي أي شخص
�تلك  25بـا�ئة من مؤسسات جتارية
أو �ـكنه اتخاذ قرارات لـلشركة.وقالت
يـلـ� إن قـواعـد �ـاثـلـة سـتـطـبق عـلى

الــصـفـقــات الـعـقــاريـة "ألن الـكــثـيـر من
الـفـاسـدين �كـنـهم إخفـاء أمـوالهم في
نـاطحات سحاب في ميامي أو سنترال
بـارك".ودانـت "الـنـظام الـضـريـبـي الذي
تــشـوبه ثـغـرات فـي الـواليـات ا�ـتـحـدة
الـذي يـسـمح لـألشـخاص األعـلـى أجراً
وأكـبـر الـشـركـات بـاإلفالت مـن الـعـقاب

في حال االحتيال".
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الـى ذلك ســمــحت مــحـكــمــة أمــيــركــيـة
بــتـسـلـيم الـكـونـغـرس وثـائق �ـكن أن
تــــثـــبت ضــــلـــوع دونـــالــــد تـــرامب في
الـهجـوم على الكـابيتـول� مقر الـبر�ان�
فـي السـادس من كانـون الثـاني/ينـاير�
فـي ضـربــة لـلــرئـيـس الـســابق الـذي ال
يـنـوي الـتـوقـف عنـد هـذا احلـد.ويـفـتح
الـــقــرار الـــطــريق أمـــام إحــالـــة مــئــات
الــصــفــحــات من الــوثــائق عــلى جلــنـة
بـر�ـانيـة مكـلفـة إلقـاء الضـوء على دور
الــرئـيس اجلـمـهـوري الـسـابق في هـذا
االعتداء. مع ذلك� منحته احملكمة مهلة
 14يـــومـــا الســـتـــئـــنـــاف احلــكـم أمــام
احملـــــكــــمـــــة الــــعـــــلــــيـــــا لــــلـــــواليــــات
ا�ـتحدة.وأعلنت ليـز هارنغ� ا�تحدثة
بـــاسم تــرامب عــلـى الــفــور أنه يــنــوي
الـقـيـام بـذلك. وكتـبت في تـغـريـدة على
تــويـتـر "أيــا يـكن الـقـرار الــذي تـتـخـذه
مـحكـمة االستـئنـاف اليوم� يـفترض أن
تــعـرض هــذه الـقــضـيــة عـلى احملــكـمـة
الـعـلـيـا".ورحب رئـيس الـلـجـنـة الـنائب
الــــد�ــــوقـــراطـي بـــيــــنـي تـــومــــســـون
ومــسـاعـدته اجلـمـهـوريــة لـيـز تـشـيـني
بـقرار احملكمة. وأكدا في بيان "سنصل
إلـى احلــــــقــــــيــــــقــــــة".كــــــذلـك� رحــــــبت
الـد�وقراطيـة نانسي بيـلوسي رئيسة
مـجلس النـواب الد�وقراطـية بالقرار.
وقـالـت "يـجب أال يـسـمح ألحـد بـعـرقـلة
الـوصـول إلى احلـقـيـقة".ويـريـد دونـالد
تـرامب إبـقـاء هذه الـوثـائق سـرية ومن
بـينهـا لوائح بأسمـاء األشخاص الذين
زاروه أو اتـــصــلــوا به في ذلك الــيــوم.
وحتــقق الـلـجـنـة الـتي يــهـيـمن عـلـيـهـا
الـد�قـراطيـون في الهـجوم الـذي نفذه
أنـصـاره عـلى مـقـر الـكـونـغـرس بـيـنـما
كـان الـبـر�ـانـيـون يـصـادقـون عـلى فوز

جــــــو بـــــايــــــدن فـي االنـــــتــــــخـــــابـــــات
الـرئاسية.ويرى الـرئيس السابق الذي
ينفي أي مسؤولية له عن االعتداء� في
هـــذه اإلجـــراءات "لــعـــبــة ســـيــاســـيــة"
ويـرفض التعاون.وقد جلأ إلى القضاء
بــاسم صـالحـيــة �ــنـوحــة لــلـســلــطـة
الـــتــنـــفــيــذيـــة بــاإلبـــقــاء عــلـى ســريــة
اتــــصــــاالتـه� حــــتى فـي حــــال صـــدور
اســتـدعـاء من قــبل الـكـونــغـرس.وبـعـد
أحـكام أولى مـتضـاربة� قـضت محـكمة
االسـتئناف اخلمـيس بأنها ال تملك أي
سـبـب �ـعارضـة قـرار الـرئـيس احلـالي
جـــو بـــايـــدن � الـــذي ســـمـح لـــهـــيـــئــة
األرشـــيـف الـــوطــنـي بـــتـــســلـــيـم هــذه
الـــوثـــائق إلى الـــكـــونــغـــرس.وكـــتــبت
بـاتريسيـا ميليت الـقاضية فـي محكمة
االسـتئناف الفـدرالية في واشنطن "في
هــذه احلــالــة تــدعـم مــجــمــوعــة نـادرة
وقـــويــة من الــعــوامـل نــشــر الــوثــائق
ا�ــعــنــيــة (...) في ضــوء احلــاجــة إلى

الـتـحـقـيق في الـهـجـوم الـعـنـيف وغـير
ا�ــــــســـــبـــــوق عـــــلى الـــــكـــــونـــــغـــــرس
ومـعاجلته".و�ثل هـذا القرار انتصارا
مـــهــمــا فـي الــســبــاق مـع الــزمن الــذي
تـــخــوضه الــلــجــنــة اخلــاصــة جملــلس
الــنــواب.وتـريــد الـلــجــنـة بــأي ثـمن أن
تـنشر نتائج حتقيقـاتها قبل انتخابات
مـنتصف الـوالية التي جترى خالل أقل
مـن عام وقـد يـتـمـكن اجلـمـهـوريون من
خـاللـهـا من اسـتـعــادة الـسـيـطـرة عـلى
مـجـلـس النـواب ودفـن أعـمالـهـا.وقـالت
لـيز تشـيني اخلميـس إن اللجنـة تتقدم
بـــثـــبــات بـــوجــود هـــذه ا�ـــهــلـــة� وقــد
اســـتــمــعت إلى أكــثــر من  300شــاهــد
حـتى الـيـوم.لكن الـرئـيس الـسابق حث
احملــــــيــــــطــــــ� بـه عـــــلـى تــــــوحــــــيـــــد
الـصـفوف.وجتـاهل ستـيف بانـون أحد
مــهـنـدسي فــوز تـرامب في انــتـخـابـات
 ?2016الـــدعـــوات إلـى الـــكـــونـــغــرس
واتُــهم بـعـرقــلـة صالحـيـات الــتـحـقـيق

الـبـر�ـاني� ولـهـذا يـواجه الـسـجن مـثل
كـبـيـر مـوظفي الـبـيت األبـيض الـسابق
مـارك ميدوز.وستجتـمع اللجنة االثن�
لــــلــــبت فـي مـــا إذا كــــانـت ســـتــــوصي
�ـقـاضـاة مـيـدوز.وكـتـبت لـيـز تـشـيني
فـي تــغــريــدة عــلى تــويــتــر مــحـذرة "ال
تـكونوا أغبيـاء: الرئيس ترامب يحاول
الــتــسـتــر عــلى مــا حـدث في  6كــانـون
الـــثــاني/يـــنــايــر (...) لن نـــســمح بــأن

يحدث ذلك".
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فـيما رفضت مـحكمة استـئناف فدرالية
فـي الـواليـات ا�ـتّـحــدة اخلـمـيس طـلب
الـــرئــيس الــســابق دونــالــد تــرامب أن
يــبـقي الـبــيت األبـيض وثــائق رسـمـيـة
تـتعلّق بـ 6كـانون الثاني/يـناير سرّية�
فـي قــرار �ــهّــد الــطـــريق أمــام تــســلّم
الـكـونغـرس وثـائق قد تـدين ا�ـليـاردير
اجلـــمـــهــوري بـــالــهـــجــوم الـــذي شــنّه
أنصاره على الكابيتول يومذاك.وكانت
جلـنة بر�ـانية مكـلّفة الـتحقيق في دور
الــرئــيس الــســابق في الــهــجــوم الـذي
نـــفّــذه حــشـــد من أنــصــاره عـــلى مــقــرّ
الـسلطة التشريعية �نع الكونغرس من
ا�ـــــصــــادقـــــة عــــلى فـــــوز مــــنـــــافــــسه
الــد�ـوقــراطي جــو بـايــدن بـالــرئـاسـةً
طلبت من البيت األبيض تسليمها هذه
الــوثـائق� في خــطـوة اعـتـرض عــلـيـهـا
تـرامب أمام القضاء.وأمام ترامب مهلة
 14يـــومــاً لـــلــطـــعن بــقـــرار مــحـــكــمــة
االسـتئـناف أمـام احملكمـة العـليا� وهي
خـطـوة يرجّح أن يـقـدم علـيـها الـرئيس
الـــســابق.وحتــقّق "جلــنــة خــاصــة" في
مــجـلس الــنـواب األمـيــركي في أحـداث
الــعــنف الــتي وقــعت في الــسـادس من
كــانـون الـثـاني/يـنـايـر وأجـبـر خاللـهـا
ا�ـئـات مـن أنـصـار ترامـب الـكـونـغرس
عـلى التوقّف عن العمل وتـأخير جلسة
مـشتـركة جمللـسيه للـمصادقـة على فوز
بـايـدن فـي االنتـخـابـات الـتي جـرت في
تـشـريـن الـثانـي/نـوفـمـبر .2020وهـذه
الـــلـــجـــنـــة الـــتي يـــســـيــطـــر عـــلـــيـــهــا
الــــد�ـــوقـــراطـــيـــون طـــلـــبت من إدارة
األرشـيف في البـيت األبيض تـسليـمها
مــئــات الـوثــائق ا�ــتـعــلــقـة بــالــرئـيس

الــســابق� �ــا في ذلك قـوائـم بـأســمـاء
األشـخاص الـذين زاروه أو اتّصـلوا به
في  6كــانــون الــثــاني/يـنــايــر.غــيـر أنّ
مـحـامـي الرئـيـس اجلـمهـوري الـسـابق
جلـأوا إلى القضاء �ـنع البيت األبيض
مـن تـسـلـيم هـذه ا�ـســتـنـدات� مـعـلّـلـ�
طــلــبــهم بــأنّ مـوكّــلــهم �ــلك بــصــفـته
رئــيـسـاً ســابـقـاً امــتـيـاز احلــفـاظ عـلى
ســريّـة االتـصـاالت الـتي أجـراهـا في 6
كـانون الثـاني/يناير وكـذلك أيضاً على
ســــــــــريّـــــــــة ســـــــــجّـالت زواره فـي ذلك
الـيوم.والوثائق الـتي وافق بايدن على
تـسليمهـا للجنة التـحقيق تقع في أكثر
من  770صـفـحـة وتـضـمّ مـلـفـات كـبـير
مـوظـفي الـبـيت األبـيض الـسـابق مارك
مـــيــدوز وكــبــيــر مـــســتــشــاري تــرامب
الـــســابق ســتــيــفن مــيــلــلــر ومــســاعــد
مـــــســـــتـــــشـــــاره الــــســـــابـق بــــاتـــــريك
فـيـلبـ�.ويـريد تـرامب أيـضاً مـنع نـشر
الصحيفة اليومية للبيت األبيض التي
تـــــضـمّ وقـــــائع أنـــــشـــــطـــــتـه ورحالته
ومــؤتــمــراته الــصــحــافــيــة ومــكـا�ــاته
الـهاتـفيـة.ومن الوثـائق األخرى التي ال
يــــريـــد الـــرئـــيس الـــســـابق أن يـــطـــلع
الـــكــونـــغــرس عــلـــيــهـــا� مــذكــرات إلى
سـكرتـيرته الـصحـافيـة السـابقـة كايلي
مـاكـنـانـي ومـذكـرة مكـتـوبـة بـخـط الـيد
حـــول حـــوادث الـــســـادس مـن كـــانــون
الـثـانـي/ينـايـر� ومـسـودة نصّ خـطـابه
خـالل جتــمّع "أنـــقــذوا أمــيـــركــا" الــذي
سـبق الـهجـوم.والرئـيس السـابق الذي
يـــنـــفي أيّ دور لـه في الـــهـــجــوم عـــلى
الـــــكـــــونــــغـــــرس� يــــتّـــــهم خـــــصــــومه
الــد�ــوقــراطــيــ� �ــمــارسـة "أالعــيب
سـيـاسـيـة" ويرفض الـتـعـاون مع جلـنة
الــــتـــحــــقـــيق.وفـي قـــرارهــــا الـــصـــادر
اخلــمــيس قــالت بــاتــريـشــيــا مــيــلـيت�
الــقــاضــيــة في مــحــكـمــة االســتــئــنـاف
الــفـدرالـيـة في واشــنـطن� إنّه "في هـذه
الـقضـية� هـناك مـجمـوعة نـادرة وقوية
مـن العـوامل الـتي تدعم جـعل الـوثائق
ا�ـعنية عـلنية (...) بالـنظر إلى احلاجة
إلـى إجراء حتـقـيق ومعـاجلـة تداعـيات
الـهـجوم الـعـنيف وغـيـر ا�سـبـوق على

الكونغرس". وزيرة اخلزانة األميركية جانيت يل� 
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عـقـوبـاتـهـا عـلى رئـيس نـيـكـاراغـوا إثر
االنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة الـتي جـرت في
تـشــرين الـثـاني/نـوفـمـبـر الـفـائت وفـاز
فــيـــهــا أورتــيــغــا بـــواليــة رابــعــة عــلى
الــــتـــوالـي� بـــعــــد أن اعـــتــــقل جــــمـــيع
مــنــافـــســيه.وبــقــرار نــيــكــاراغــوا هــذا

يـــنـــخـــفض إلى  14عـــدد الـــدول الــتي
تـعترف بتـايوان.وتعتبـر بك� اجلزيرة
الـتي جلـأت إليـها الـقوات الـقومـية في
 1949بـــعـــد هـــز�ـــتـــهـــا عـــلـى أيــدي
الـــشـــيـــوعــيـــ�� جـــزءاً ال يـــتــجـــزّأ من
أراضـيـها وال بـدّ في نـهايـة ا�ـطاف من

إعــادة تـوحــيـدهــا مع الـبــرّ الـرئــيـسي�
وبــــالـــقـــوة إذا لــــزم األمـــر.وتـــدهـــورت
الـعالقات ب� بـك� وتايـبيه منذ 2016
ح� فازت في االنتخابات الرئاسية في
اجلــزيـرة تــسـاي إنغ ون الــتي تـنــتـمي
إلى حـزب يؤيّد استقالل اجلزيرة.ومنذ
ذلـك احلـ� انــتـزعت بــكـ� مـن تـايــبـيه
االعـتـراف الدبـلـوماسي من قـبل ثـماني
دول� نـصفـها في أمـيركـا الالتيـنية هي
بـــنـــمـــا والـــســلـــفـــادور وجـــمـــهـــوريــة
الــدومـيــنـيــكـان ونــيـكــاراغـوا.ولم يــعـد
لــتـايــوان في أمــيـركــا الـوســطى سـوى
ثـالث دول تـعـتـرف بـهـا هي هـنـدوراس

وغواتيماال وبيليز.
jÐ«Ë— e¹eFð

فـيمـا دعت الواليـات ا�تّـحدة "كلّ الدول
الـتي تـقـدّر ا�ؤسّـسـات الـد�وقـراطـية"
إلـى "تعزيز روابطـها مع تايوان"� وذلك
فـي بــيــان أصـــدرته وزارة اخلـــارجــيــة
األمـيــركـيـة إثـر إعالن نـيـكـاراغـوا قـطع
عالقــاتـهـا الــدبـلـومـاســيـة مع اجلـزيـرة
واعـترافها ببـك�. وقالت اخلارجية في
بــيـانــهــا "نـحن نــحضّ كلّ الــدول الـتي
تـــقــدّر ا�ـــؤسّـــســات الـــد�ـــوقــراطـــيــة
والــشــفـافــيــة ودولـة الــقــانـون وتــأمـ�

االزدهــار االقـتـصـادي �ـواطــنـيـهـا� إلى
تعزيز روابطها مع تايوان"

وأضـافت أنّ الـقرار الـذي اتّخـذه رئيس
نـيكـاراغوا دانيـال أورتيـغا "ال �كن أن
يــعـكس إرادة شــعـبه" ألنّ االنـتــخـابـات
الـرئاسـية األخـيرة في الـبلـد الواقع في

أميركيا الوسطى كانت "صورية".
وأضـــافت أنّ قــرار قــطـع الــعالقــات مع
تــايـوان "يــحـرم شــعب نــيـكــاراغـوا من
شـريك مـخلص في �ـوّه الد�ـوقراطي

واالقتصادي".
Í—Ëd� ÀœUŠ

الـى ذلك  لـقي  53مــهــاجــراً عــلى األقلّ
مـصـرعـهم في حـادث مروري وقع امس
في جـنـوب شـرق ا�ـكـسـيك� بـحـسب ما
أعـــلـــنـت الـــســـلـــطـــات فـي حـــصـــيـــلـــة
جـديـدة.وكانت حـصيـلة سـابقـة نشـرها
مـكتب ا�دّعي العام في والية تشياباس
أفــادت �ــقـتل  49شــخـصــاً عـلى األقلّ
وإصــابـة  37آخــرين بــجـروح� بــيــنـهم

ثالثة حالهم حرجة في هذه ا�أساة.
وقالت النيابة العامة إنّه "حتى الساعة
لــقي  53شــخـصــاً مــصـرعــهم وأصـيب
ثـالثة بجـروح خطـرة".ولم يوضـح بيان
الـنيابة العامة جنسيات الضحايا� لكنّ

فـرق احلـمايـة ا�دنـيـة في الواليـة أكّدت
أنّــــهـم جــــمــــيـــــعــــاً من غـــــواتــــيــــمــــاال

اجملـــــــاورة.
ووقـعت الـكـارثـة حـ� انـقـلـبت شـاحـنة
تـــقلّ ســرّاً عــشـــرات ا�ــهــاجـــرين غــيــر
الـشرعـي� عـلى الطـريق قرب تـوكستال
غـوتـيـريس� عـاصـمة واليـة تـشـيـاباس�
وفـقـاً لـلسـلـطـات.وأظهـرت الـتـحقـيـقات
األولــيـة أنّ سـائق الـشــاحـنـة الـتي كـان
ا�ــهـــاجــرون مــكــدّســ� داخـــلــهــا فــقــد
الـســيـطـرة عـلـيـهــا فـاصـطـدمت بـجـدار
وانـــقــلــبـت� بــحــسـب مــا أعــلـــنت فــرق
احلـمـايـة ا�ـدنـيـة لـلـصـحـافـيـ�.وأعرب
روتـيلـيو إسكـاندون� حـاكم الوالية� عن
"تضامنه" مع الضحايا.وأكّد احلاكم أنّ
"ا�ـســؤولـيـات (عن احلـادث) سـتـتـحـدّد
وفـقـاً لـلـقـانـون".وتـشـيـاباس حـيث وقع
احلـادث هي واليـة تـقع عـلى مـقـربة من
احلـدود مع غـواتـيـماال� بـوابـة الـهـجرة
مـن أمـــيـــركـــا الـــوســــطى (وال ســـيّـــمـــا
هـنـدوراس والـسـلـفـادور) إلى الـواليات

ا�تحدة عبر ا�كسيك.
وتـهريب ا�هـاجرين غير الـشرعي� إلى
الـواليـات ا�ـتّـحـدة داخل شـاحـنـات هـو

طريقة معتادة لدى ا�هرّب�.
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{ مــــــانــــــاغــــــوا (أ ف ب) - أعــــــلــــــنت
نــيـكــاراغـوا اخلــمـيس قــطع عالقــاتـهـا
الــدبـلــومـاســيــة بـتــايـوان واعــتـرافــهـا
بـ"صـ� واحـدة" تمـثّـلهـا حـكومـة بـك��
فـي قــرار ســارعت تــايــبـــيه إلى وصــفه
بـ"ا�ــــؤلـم وا�ــــؤسف".وقــــال ديــــنــــيس
مـونـكـادا وزيـر خـارجيـة نـيـكـاراغوا إنّ
"جــمـــهــوريــة الــصــ� الـــشــعــبــيــة هي
احلـكومة الشـرعية الوحـيدة التي تمثّل
الـص� بأسرها� وتايوان جزء ال يتجزّأ
مـن األراضي الــصــيـــنــيــة".وأضــاف أنّ
حـكومة الرئـيس دانيال أورتيـغا "تقطع
اعـــــتــــبـــــاراً مـن الــــيـــــوم عالقـــــاتـــــهــــا
الــدبــلــومــاســيــة بـتــايــوان وتــوقف كلّ
أنــــــواع االتــــــصـــــاالت أو الــــــعـالقـــــات

الرسمية" مع اجلزيرة.
b¹bý r�«

وسـارعت وزارة اخلـارجيـة الـتايـوانـية
إلى الـتعبيـر عن "أ�ها الشـديد وأسفها"
لــقـرار نــيـكــاراغـوا. وقــالت الـوزارة في
بــيـان "لــقــد أعـربــنـا عـن أ�ـنــا الـشــديـد
وأسـفنا لقرار نيكاراغوا األحادي بقطع
الـــــعالقـــــات الـــــدبـــــلـــــومــــاســـــيـــــة مع
بـلــدنـا".ويـأتي هـذا الـقـرار ا�ـفـاج� في
وقـت شــدّدت فـــيه الــواليـــات ا�ــتـــحــدة
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 بعد جتربة اكثر من  18عاما مع الـغرب االستعماري وامريكا بوجه اخلصوص و بعد
ان شـهدنا  تـدخلهم في تـفاصيل شـاننا العـراقي والعربي حـسب مصاحلـهم ابتداء من
احـتالل العـراق والتـدخل  في القـضيـة الفـسلـطـينـية ولـبنـان وفي ليـبيـا وتونس وسـورية

واليمن .
 حيـث  ألحد أن يـنـفي هـذا الـتـدخل وحـجـمه فـفي اقل تـقديـر خـاصـة وان تـصـريـحات
ا�ـسؤول� الـغربي� فـي كل وسائل اإلعالم لينـبآنا بـحجم هذا الـتدخل  وان البعض من
مـدعي السياسـة  والثقافـة يجاهـر بال حياء وال خجل أنـنا اليـوم كأمة عربـية ذات معالم
واضحة ومحددة فـهمنا مغزى هذا التدخل  لصاحلنا ومن اجلنا وان الغرب صديق لنا
وال يـهـدف إال إلى إسعـادنـا وتـنـميـة مـصـاحلنـا واهم من كل شـيء أن الواليـات ا�ـتـحدة
األمريكـية ومعـها الـغرب أقامـوا فينـا أنظـمة حكم "د�ـقراطيـة" جديـدة منفـردة وغاية في
التطور ومـراعاة احلرية الفرديـة والرأي اجلماعي يشارك فـيها كل مواطن وكل األطياف
الشعبيـة  دون استثناء خالـية من االجتثاث للـرأي اخملالف على طريقتـهم! خلصتنا من
"دكـتـاتوريـة "حـكـامـنا وظـلـمـهم وحـررتنـا من احـتالل حـكـامـنا الـعـرب لـنـا! حـتى أصبح
يـتـوجب علـى السـاسـة اجلـدد فـطاحل الـسـيـاسـة ان يعـلـنـوا شـكرهـم وتقـديـرهم لـلـغرب
وغيرهم للخـدمات اجلليلة التي قدمـوها لنا على شكل تضـحيات في دماء شبابهم الذين
حـرمـوا من احلـيـاة وسط عـائالتـهـم وعـلى شـكل أمـوال أنـفـقـوهـا في بالدنـا لـيـصـلـحـوا
أحـوالـنـا بل صـار يـتـوجب عـلى هـؤالء الـسـاسـة أن يـتـرحـمـوا عـلى أرواح جـنـود الـغرب
الـغازي احملتل ويـضعوا أكـاليل الـزهور على قـبورهم النـهم حرروا الشـعب العراقي من
نظـام حكم " الـديكـتاتـوري". فقـد اتضح من هـذه التـدخالت التي راح ضـحيـتهـا مالي�
الشهداء واجلـرحى وا�هجرين وا�ـهاجرين وااليتام واالرامل  و امـوالنا وعائـدات نفطنا
الــتي اسـتـخــدمت وسـحـبـت بـالـقـوة حتت تــاثـيـر الــضـغط االمـريــكي او طـوعـا لــتـحـقـيق
طـمـوحـات الشـعب الـذي يـرفـعه الى مـصـاف الـدول ا�ـتـقـدمـة كـونـنـا بـلـد في قـمـة الدول
االغنياء واصبـجنا من الدول االكثر فقرا وتخـلفا في جميع اجملاالت بعد ان  زعموا انه
المـصالح للغـرب في بالدنا ا�ا هي انسـانيتهم وحـبهم لشعـبنا هو الـدافع االكبر وا�هم
واحملرك لعملـية التدخل في شؤوننا ورسخوا في أذهانـنا شعارات ومفاهيم كاذبة وتب�
مـؤخـرا أن مـفـاهـيم احلـريـة والـعـدالـة والـد�ـقـراطـيـة وحـقـوق االنـسـان الـغـربـية لـنـا هي
األصلح. االن لقد فهـمنا بعد ان حـررنا الغرب أن البنى الـتحتية تـتهدم ولم نكتشف أن
ثرواتنـا تسرق من بـ� أيديـنا وأننـا نعيش مـجاعات وعـوائلنـا تسـتجدي الـقليل لـتسد به
رمق عـيشـها . وبـعد أن فـهمـنـا متـأخرين مـعنى احلـريـة والد�ـقراطـية وحـقوق االنـسان
واجـراء انـتـخـابـات تـلـو االخـرى نـيـابـيـة ومـحـلـيـة  ومـا اكـثـرها وصـرفـت عـليـهـا مـالي�
الدوالرات  وبـعد معـاناة كبـيرة وجهـد عظيم بـذله الغرب وتـضحيـات جسام قـدموها من
اجل أن نفهم ونتـذوق طعم احلرية في سجون سرية تتـوزع بعدالة أمريكا في كل مدننا
و�ارس فيهـا كل أنواع التعـذيب ومنهـا سجن ابي غريب الذي مـورست فيه كل اشكال
االعـمـال اال اخالقـيـة واال انـسـانـيـة مـن قـبل جـنـود احملـتل االمـريـكي راع الـد�ـقـراطـيـة
وحقـوق االنسان . اآلن وقـد فهـمنا  مـا فهمـنا عن أنظـمة حـكم "وطنيـة "جاءت عن طريق
انـتـخابـات " دي مقـراطيـة "والـشعب في ظـلهم �ـوتـون جوعـا وعوزا وافـقارا اليـريدون 
قصورا وخدمات وال كـهرباء كتلك التي رحـمتنا فيهـا امريكا صاحبة
الــرحــمــة واالنــســانــيــة  فــقط يــريــدون مــاء ولــقـمــة عــيش ودواء
ومـدارس كـتـلك الـتي يـدرس فـيهـا اطـفـال ا�ـسـؤولـ� ومـشافي
لتطـبيب مرضـاهم بدال من التـصادم على الـكراسي وا�ناصب
وا�صـالح احلزبـيـة فأين مـنهـم الغـرب ا�تـحضـر ود�ـقراطـيته

ا�سلفنة?!.
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{ بـــيــشـــاور (بـــاكــســـتــان) (أ ف ب) -
أفـــرجت إسـالم أبـــاد عن حـــوالى مـــئــة
عــنـصـر من حــركـة طـالــبـان-بـاكــسـتـان
الــتي وافـقت من جــانـبـهـا عــلى تـمـديـد
الـهـدنـة الـسـاريـة بـيـنـهـا وبـ� الـقـوات
احلـكـومـيـة مـنـذ مـطـلع تـشـرين الـثـاني
ا�ــاضـي� بــحــسب مــا أعــلن الــطــرفــان
امـس. وقال مـسـؤول حكـومي مـقرّه في
بــيـشــاور لـوكــالـة فـرانـس بـرس إنّ "مـا
يـــصل إلى  100مـن مــقــاتــلي طــالــبــان
أُطــــلق ســــراحــــهم فـي األيـــام الـ 10أو
الـ 15ا�ـــاضــيـــة. إنّــهم مـــقــاتـــلــون من
الـــدرجــة الــثــانـــيــة وســيـــظــلّــون حتت

ا�راقبة".
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 وبـيـشـاور� ا�ديـنـة الـكبـيـرة في شـمال
غـرب البالد� تقع على مقـربة من منطقة
الـقـبـائل ا�ـتـاخـمة ألفـغـانـسـتـان والتي
تـنـشط فـيـهـا حـركة طـالـبـان بـاكـسـتان.
بــدوره� أكّــد مــســؤول أمـنـي مـحــلّي أنّ
مــقـاتـلي احلــركـة اإلسالمـيــة ا�ـتـشـدّدة
أطـــلق ســراحـــهم من ســجـــون تــقع في
واليـة خـيـبـر بخـتـونـخـوا� وعاصـمـتـها

بيشاور.
وأضاف أنّ ا�فر� عنهم سيظلّون حتت

ا�راقبة ولن يعودوا إلى أفغانستان.
وأكّــد هـذه ا�ـعـلـومــة قـيـادي في حـركـة
طـــالــبــان بــاكـــســتــان مـــقــرّه في شــرق
أفــغـانـســتـان. وقــال الـقـيــادي لـفـرانس
بـرس إنّ إطالق سـراح هـؤالء ا�ـقـاتـل�
يــهـدف إلى بـنــاء الـثـقـة بــ� احلـكـومـة
وحــــركـــته� مــــشـــيـــراً إلـى أنّ احلـــركـــة
ا�ـتشـدّدة وافقت بـا�قـابل علـى أن تمّدد
لـشهر واحـد العمل بـاتفاق وقف إطالق
الــنــار الـذي كــان يــفــتـرض أن تــنــتـهي
صـالحيـته في الـتاسع من كـانون األول
اجلـــاري. وأضـــاف أنّ "قـــيـــادة حـــركـــة
طــالــبـان بــاكـســتــان أظـهــرت رغــبـتــهـا
بـتمديد وقف إطالق الـنار إلى أجل غير
مــســمّى" و"احملــادثـات ســتــتـواصل مع
ا�ــسـؤولــ� الــبـاكــسـتــانــيـ�" من أجل

التوصّل إلى اتّفاق بهذا الصدد.

وحـركـة طالـبان بـاكسـتـان منـفصـلة عن
تــــلـك الــــتي حتــــمل االسـم نــــفــــسه في
أفـغانستان اجملـاورة لكنّ كال احلركت�
تـشـتـركـان في تـاريخ طـويل وتـعـتـنـقان
ا�ـبـاد� نـفـسـهـا. ومـنـذ تـأسـيـسـهـا في
 2007ولــغــايــة  2014شــنّـت طــالــبـان
الــبـاكـسـتـانــيـة هـجـمــات ال حـصـر لـهـا

أدمت البالد بطولها وعرضها.
لـكنّ العـملـيات الـعسكـرية ا�ـكثّـفة التي
شـنّـهـا اجلـيش الـبـاكـسـتـانـي ضـدّ هذه
احلـركة أضـعـفتـها ودفـعت بقـسم كبـير
من مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا لـــلّــجـــوء إلـى شــرق
أفـغانـستان الـواقع على اجلـهة األخرى
مـن احلـــــــدود� األمـــــــر الـــــــذي أدّى إلى
تـــقــلــيـص هــجــمـــاتــهـــا عــلى األراضي

الباكستانية.
لـكن مـنـذ عام ونـيّف اسـتعـادت احلـركة
قـوّتـهـا في بـاكـسـتـان� قـبل أن تـكـتـسب
زخــمــاً أكــبــر بــعــد عــودة طــالـبــان إلى

احلكم في أفغانستان في آب.
وحـركة طالبـان باكستـان التي تأسّست
في ا�ـناطق القـبليـة الباكـستانـية قتلت
فـي أقلّ من عقد من الزمن عشرات آالف

الباكستاني� ب� مدني� وعسكري�.
الـى ذلك  لـــــقي تـــــســــعـــــة أشــــخــــاص
مـصـرعـهم وأصيب  15آخـرون بـجروح
إثــر اصـطــدام شـاحــنـة بــحـافــلـة ركـاب
صـــغـــيـــرة فـي وسط إيـــران الـــثالثـــاء�

بحسب ما أفاد التلفزيون احلكومي.
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وقــال ا�ـوقع اإلخـبـاري لـلــتـلـفـزيـون إنّ
ا�ــأســاة وقــعت عـلـى طـريق ســريع في
شـمال محافظة أصفهان� مشيراً إلى أنّ
حـــــادث االصــــطــــدام أدّى إلـى انــــقالب
احلــافــلــة الـصــغــيـرة.ونــقل ا�ــوقع عن
الـشرطة قولهـا إنّ احلادث سببه نعاس
ســائق الــشــاحــنــة.وعــلى الــرّغم من أنّ
شـبـكـة الطـرق في إيـران تـعـتبـر بـحـالة
جـــيّــدة عـــمـــومــاً� إال أنّ اجلـــمــهـــوريــة
اإلسـالمـيـة تـسـجّـل أحـد أعـلى مـعـدّالت
الـوفيـات على الطـرق في العـالم.وتعزو
الـسلطات األسـباب الرئيسـية للحوادث

ا�ـــروريـــة في إيــران إلـى عــدم الـــتــزام
الـســائـقـ� بـقـواعـد الـقـيـادة فـضالً عن
احلـال الـعـامـة ألسـطـول الـسـيارات في
بــــلــــد عـــانـى لـــســــنــــوات عـــديــــدة من

العقوبات االقتصادية األجنبية.
فـيما فـرضت الواليات ا�تـحدة الثالثاء
عـقوبـات جديـدة تسـتهـدف نحـو عشرة
كـيــانـات ومـسـؤولـ� إيـرانـيـ� بـسـبب
"انـتـهـاكـات جـسيـمـة حلـقـوق اإلنـسان"
في إيـــران� فــيـــمــا تُـــســتـــأنف قـــريــبــاً
ا�ـفــاوضـات احلـاسـمـة إلنـقـاذ االتـفـاق
الـــنــووي اإليــرانـي.وتــســتـــهــدف هــذه
اإلجـــــراءات عـــــلى وجـه اخلـــــصــــوص

وحــــــدات خـــــــاصــــــة مـن قــــــوات األمن
مـسـؤولـة عن حـفظ الـنـظـام أو مـحـاربة
اإلرهــاب� وكــذلك الــســجـون اإليــرانــيـة
ومــديــريــهـا� بــحــسب بــيــان صـادر عن

وزارة اخلزانة األميركية.
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ويُــتــهم هــذان الــكـيــانــان بــارتــكـاب أو
بـــإصــدار أمـــر "نــيــابـــة عن احلـــكــومــة
اإليـرانيـة" بارتكـاب "انتهـاكات جسـيمة
حلـــقــوق اإلنــســان ضـــدّ أشــخــاص في
إيـران أو مواطنـ� أو مقيمـ� إيراني�
أو أفــراد مـن عــائالتــهم"� حــسب وزارة
اخلــــــزانـــــة.ومـن بـــــ� ا�ــــــســـــؤولـــــ�

اإلنسانية وحرياتهم األساسية".
وتـــضـــاف الـــعـــقـــوبــات األخـــيـــرة إلى
مــجـمـوعـة تــدابـيـر مـشــددة اسـتـهـدفت
إيــران� فـي حـ� اســتــؤنــفـت األســبـوع
ا�ــاضي في فــيــيــنــا ا�ـفــاوضــات غــيـر
ا�ـبـاشـرة بـ� طـهـران وواشـنـطن حول
إنــقـاذ االتـفــاق ا�ـبــرم في الـعـام 2015
بـــ� الـــدول الــكـــبـــرى واجلــمـــهـــوريــة
اإلسـالمــــيـــــة حـــــول بـــــرنـــــامـــــجـــــهــــا
الــنـــووي.وا�ــفــاوضــات الــتي تــوقّــفت
اجلــمـعـة �ـكن أن تـســتـأنف اخلـمـيس
ا�ـــــقــــبـل� وفق مـــــا أعـــــلن ا�ـــــفــــاوض

اإليـراني.

ا�ـــســـتـــهـــدفــ� حـــسـن كــرامـي� قـــائــد
الـــوحــدات اخلــاصــة فـي قــوات إنــفــاذ
القانون� ومحسن ابراهيمي قائد قوات
مـكـافحـة اإلرهـاب.كمـا فـرضت عقـوبات
عــــلى ســــجــــني زاهــــدان وأصـــفــــهـــان
اإليـراني� بسـبب إعدام سجنـاء فيهما�
بــحـسب الــسـلـطــات األمـيـركــيـة.وقـالت
أنـدريا غاكي� مديرة مـكتب الرقابة على
األصـول األجـنبـيـة في البـيان إنّ وزارة
اخلـزانـة األميـركيـة "ستـواصل محـاربة
االسـتـبـداد" وتـعـزيـز "مـحـاسـبـة األفراد
عـــلى الـــقــمع الـــعــنـــيف ألولـــئك الــذين
يــــســـعــــون إلى �ــــارســـة حــــقــــوقـــهم
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 بيروت

الـباحث تـقول أن الـنظـام العـشائـري �يل إلى
االنـفراط حـ� تـبادر الـعشـيـرة إلى االستـقرار�
فتتـخلى عن عزلتها فتـقبل االندماج في النظام
الـوطـني� إلّـا أن الـعـمـلـيــة قـد تـسـتـغـرق زمـنًـا
طـويـلًـا وكـثـيـرًا مـا تـواجه مـعـارضـة مـن أفراد

العشيرة وسكان احلضر في الوقت نفسه .
وبحسب عـبد الـرحمن بن خـلدون فإن االفـتقار
إلى االسـتقـرار في مجـتمـع بدوي يشـكل عـائقًا
أمـام تـقدم اجملـتـمع احلـضري� كـمـا أنه يـعرقل
إنـضــاج الـظـروف االقـتـصـاديــة ويـعـطل تـدفق
الثقـافات التعدديـة� وال حضارة دون استقرار�

والتنقل البدوي هو نقيضها.
ويــنــقـسم الــتــنـظــيم الــسـيــاسي أو الــهـيــكـلي

للعشائر إلى عدّة وحدات تبدأ من :
1- البيت� الـلبـنة األساسـية� (الـزوج والزوجة

واألبناء). 
2- الفخـذ - قسم فـرعي من القبـيلـة يتألف من

عّدة بيوت. 
3- العشـيرة- بنـيان من بيوت وأفـخاذ وتعمل
مجالس العشيرة القانون العشائري التقليدي.
4- الــقــبـيــلــة - كــتــلــة من الــعــشــائــر وتـكــمن
أهـمــيـتـهـا فـي عـديـد رجـالــهـا الـكــبـار و�ـتـلك

رئيسها سلطة على رؤساء العشائر.
 5- اإلمــارة- احتــاد قـــبــائل عـــدّة ســيـــاســيًــا
وعسكريًـا ويرأسها األمير الذي يـتمتع بسلطة

عليا على تقية زعماء القبائل.
ولـــعلّ خــصــائـص الــعــشــائـــريــة أن اجملــتــمع
الـبـدوي ا�ـنـعـزل في الـصحـراء يـحـتـقـر الـعمل
الــزراعي� ويـــقــوم اقــتــصـــاده عــلى الــغــزوات
واحلــروب حتت عـنــاوين الـشــرف والـضــيـافـة
والـتـضامن ووفـقًا لـ عـلي الوردي فـإن عنـاصر

ثقافة البدوي تتكون من: 1- ا�روءة 
2- الغزو 

3- العصبية 
وفي الــفـصل الـثـالث يـبــحث في " الـسـيـاسـات
الـعشـائريـة في مجـتمع إقـطاعي- بـيروقراطي"
ويــــبـــدأ مـــرحــــلـــة داود بـــاشـــا(1813-1831)
وخصوصًـا خالل حكم مدحت بـاشا ويعـتبرها
مــرحــلــة إصالحــات� حـــيث بــدأت الــســيــاســة
الــعــثـمــانــيــة االتــصــاالت بـرؤســاء الــعــشــائـر
وإقناعـهم بالتعاون مع احلكومة� وهكذا تطور
الـنـظـام الـعـشائـري لـيـصـبح شـكـلًـا من أشـكال
اإلقطاع القائم على وهب احلكومة أراضي إلى
شيخ العـشيرة مباشرة� حيث تولد نظام جديد
من الـسـلـطــة الـسـيــاسـيـة في الــعـراق� وهـكـذا
انـخرطت الـعـشـائر بـالـزراعة� وهـو أمـر حصل
في الــشــمـال الــكـردي وفـي الـوسط واجلــنـوب

العربي.
وح� جاء الـبريطانيون بـعد احتاللهم للعراق

ليعملوا وفقًا الجتاه� مع العشائر:
األول - حـمـايــة األمن� أي ضـمـان أمن الـقـوات
الـبــريــطـانــيـة فـي الـتــعـامـل مع الـعــشــائـر في
الريف� سواء خـالل العملـيات احلربـية أم بعد

انتهائها.
الثاني - سـن قانون دعـاوى العـشائر اسـتنادًا

إلى خبرة بريطانيا في الهند.
ونّص القـانون على أنه " عند حصول أي نزاع
يكون فـيه أحد طـرفي النزاع من الـعشائـر� فقد
يـــحــيـــله الـــضـــابط الـــســيـــاسي إلـى اجملــلس
الـعــشـائــري أو مـحـكــمـة عـشــائـريــة". ويـتـألف
اجملـلـس أو احملـكـمــة من شـيـوخ أو مــحـكّـمـ�
يـجري اخـتـيارهـم بحـسب الـعـرف العـشـائري;
ومـا لم تكن الـنـتـائج التي تـوصـلت إليـهـا هذه
الـهــيـئــة ظـا�ــة بـجـالء أو مـتــبـايــنـة وحــقـائق
الـقـضـيــة� فـإن الـضــابط الـسـيــاسي سـيـصـدر

احلكم متوافقًا والنتائج عمومًا. 
ويكـمن هـدف هـذه السـيـاسة اسـتـراتيـجـيًا من
جانب بريطـانيا� االحتفاظ بالـسلطة العليا من
جـهة وتـعزيـز سلـطـة رؤساء الـعشـائر ا�ـوال�
لها من جـهة أخـرى� وبرّرت بريـطانـيا ذلك بأن
القانـون يتيح جملتمع العـشائر أن يحكم نفسه
اســتـنـادًا إلى عـاداته وتـقــالـيـده وتـعـطي رجل
العشيـرة عدالة يفـهمها ويـتقبلـها كما جاء في
أحــد تـقــاريــرهـا الــســنــويـة إلى عــصــبـة األ�

بخصوص انتدابها على العراق.
أمـا الهـدف ا�باشـر (التـكتـيكي) فـهو تـخفيض
نـفقـات حمايـة القوات الـبريـطانيـة في ا�ناطق
الـريــفــيـة وا�ــســاهـمــة في جــبـايــة الــضـرائب
ا�طلـوبة� والعـمل على اسـتمالـة بعض رؤساء
الـعشائـر العـربية والـكردية �ـنحهم امـتيازات
واســــعــــة ووضـع أمــــوال حتـت تــــصـــــرفــــهم�
وخــصــوصًــا بـــعــد انــتــهــاء ثـــورة الــعــشــرين
الـعـراقـية ( 30حـزيـران/يـويـنو/1920) عـلـمًا
بـأن الـعـديـد من رؤسـاء الـعـشـائـر قـد اعـتـرض
على السـياسـة البريـطانيـة في الفرات األوسط
وكـــردســــتـــان� حــــيث واجــــهت الــــســـلــــطـــات

البريطانية ذلك بالقوة .
وكـانت فــتـرة حــكم ا�ـلك فــيـصل األول -1921
1933 اختـبـارًا حـقيـقـيًـا لـدولة نـاشـئـة� وعلى
الرغم من نظرته احلداثية� لكن خلفيته القبلية
جـعـلته يـوازن بـ� القـوى في الـريف وا�ديـنة�
إضـافة إلى الـبـادية مـثـلمـا حـاول ا�وازنـة ب�
ا�صـالح الـوطـنـية الـعـلـيا بـ� بـعض وجـهات
نـظـر ا�ـعـارضة وا�ـصـالح الـبـريطـانـيـة � لـكنه
أدرك غـياب الـوحـدة الوطـنـية واجملـتمـعـية في
مجتـمع عانى طويلًا من الـفقر واجلهل واألمية
والتـخلّف واالسـتبداد� وعـبّر عن ذلـك �ذكّرته
الشـهيرة حـ� قال" إن الـبالد العـراقية هي من
جـمـلـة الـبلـدان الـتي يـنـقصـهـا أهم عـنـصر من
عناصـر احلياة االجـتمـاعية� وذلك هـو الوحدة
الفـكـريـة وا�ـلّـية والـديـنـيـة..." وأضـاف �رارة
قــوله " وفي هــذا الــصــدد أقــول وقــلــبي مــآلن
أسى� أنـه في اعـتــقــادي ال يــوجــد في الــعـراق
شــعب عـراقي بـعـد� بل تــوجـد كـتالت بـشـريـة�
خـالـية مـن أي فكـرة وطـنـية� مـشـبـعـة بتـقـالـيد

وأباطيل دينية� ال جتمع بينهم جامعة..."
وبـخـصوص الـعشـائـر عمل ا�ـلك فـيصل األول

على ثالث محاور: 
األول- االعــتـــمــاد عــلى الــنــفــوذ الــبــريــطــاني

وشيوخ العشائر ا�وال�.
الثاني -  اسـتخـدام نفوذه الـشخصي ا�ـباشر
بـاالتــصـال بـرؤسـاء الــعـشـائــر وهـو اجتـاه لم

يحظَ بارتياح البريطاني�.
الـثـالث-  تــعـيـ� أصــدقـائه اخلـلّص في إدارة
أحوال األلـوية (احملـافظـات ) وكان هـؤالء على
احتكاك بـالقضايـا العشائـرية اليومـية ولعبوا

دورًا كبيرًا في تعزيز سلطة الدولة.
وخـــصص خـــدوري الــفـــصل الـــرابع حلـــيــازة
األراضي� أي لــلـخــلـفـيــة االقـتــصـاديـة لــلـدولـة
وشــمـلت األراضي  7 فـئــات أسـاســيـة� والـتي

حدّدت وقت احلكم العثماني وهي:
1-أراضي الوالة واألمراء وا�الكون وا�لك

2-أراضي ا�لكـية العامة التي تـملكها الدولة -
األراضي األميرية

3-أراضي تــمـنــحـهــا الـدولــة لـكــبـار الــضـبـاط
وا�سـؤول� حتت عـنوان " حق الـتصرف" أو "
االنـتــفــاع" أو مــا يــسـمـى " حق الــرقـبــة" وهي

ملكية كاملة مع سند ملكية.
4-أراضي الوقف ألغراض خيرية أو دينية

5-أراضي مــرسـومــة ألغـراض عــامـة كــالـطـرق
واألسواق أو ا�تروكة.

6-أراضي " الديـرة" ا�زروعـة من الـعشـائر� أي
حق االنتفاع والدفاع عنها.

7-أراضي غير مزروعة أو ما تسمى با�وات 
وقـد حوّل الـبـريطـانـيـون أراضي العـشـائر إلى
ملكـيات سائبة للـشيوخ وا�الك�� وهكذا وجد
الــفالحــون أنــفــســهم أقــنــانًــا� وصــدر قــانـون
تـســويـة األراضي رقم  51لـســنـة  1933الـذي
حــدد حـــقــوق وواجــبـــات ا�ــزارعـــ�; ويــقــول
خــدوري إن نــظــام األراضي هــو ا�ــســؤول عن
الفـوارق الكبـرى في الدخل وعـدم وجود سوق
داخــلــيــة تــتـــوسع وغــيــاب ســيــاســة زراعــيــة
عقالنـية� السيّـما في ظل عدم إصالح الراضي�
وبـذلك فـإن أموال الـنـفط لن تـفـعل شـيـئًـا لرفع
مستـوى ا�عيشة. وينـقسم ا�عنيون باألراضي

إلى أربعة أقسام هم: 
1-اإلقطاعيون وأصحاب األراضي 

2- صغار أصحاب األراضي 
3-الـسـركال أو الـوكـيل (أصل الـكـلـمـة  فارسي
أي سرجار ومـعناه رئيس الشغيلة) وهو يقوم
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الــسـلـمـيـة لــتـحـقـيق األهـداف ا�ــشـروعـة لـهـا�
وينظم ذلك القانون.

 - أطـلق بــلـيغ أبـو كــلل من اجملـلس اإلسالمي
األعـلى سـابـقًـا (تـيــار احلـكـمـة حـالـيًـا) وصـفًـا
سـياسـيًـا على د. حـنـان الفـتالوي� � تـفسـيره
بـاإلســاءة األخالقـيــة� وأقـامت الـنــائـبـة دعـوى
قـضائـيـة ضـده� لـكن القـضـاء لم يـحـسم األمر�
فـلــجـأت إلى الـعـشـيـرة الـتـي حـلـتـهـا بـجـلـسـة
عــشـــائــريـــة� وتــردد أن االتـــفــاق � عـــلى دفع
غرامـات واعـتـذار عـلـني بـثـته إحـدى الـقـنوات
الـفضائـية التـابعة لـدولة القـانون التي تـنتمي
إليـهـا النـائـبـة الفـتالوي� وهـنـاك أمثـلـة أخرى

كثيرة.
 - يـعــتـبـر مـجــيـد خـدّوري مـن أبـرز ا�ـؤرخـ�
الـعــراقـيــ�� وقــد ولـد فـي مـديــنــة ا�ـوصل في
الـــعـــام 1909 وتـــوفي في الـــعـــام 2007 وقــد
اسـتقـر فـعلـيًـا في واشـنطـن منـذ الـعام 1947.
وكــان قـد أنـهى دراسـته الـثــانـويـة في الـعـراق
واجلامـعـيـة في بـيـروت (اجلامـعـة األمـريـكـية)
وأكمل دراسته الـعليا في جامعـة شيكاغو وقد
عاد إلى بـغداد وعمل أستاذًا في كلية احلقوق�
وشــارك في الـوفــد الـعـراقـي إلى مـؤتــمـر سـان
فرانسـيسكو التحضـيري الذي وضع اللمسات
األخيرة �ـيثـاق األ� ا�تحـدة والذي انـعقد في
26-25 نيسان (ابريل) 1943 بحضور �ثل�
عن 44 دولـة. وتــقــديــرًا جلــهــوده اخــتـيــر في
الــعـام 1963 لــيــنــضم إلـى اجملــلس الــعــلــمي
الــعـراقي. وخـالل حـيــاته األكــاد�ـيــة صـدر له
أكـــثـــر من 35 كـــتــابًـــا بــالـــلــغــتـــ� الــعـــربــيــة
واالنكـلـيـزية� وبـادر لـتأسـيس كـليّـة الـدراسات
الدولية الـعليا (سايس) التـابعة جلامعة جونز
هــوبــكـنــز ومــقــرّهــا في واشــنـطـن� حـيـث كـان
أسـتاذًا لـلدراسـات الـدوليـة ا�تـقـدمة وبـرنامج
الـشـرق األوسط الــذي أصـبح مـديـرًا له. وعـمل
في جـامــعـات أمــريــكـيــة عـديــدة مـنــهـا جــونـز
هـوبـكـنـز وهـارفارد وشـيـكـاغـو وإنـديـانـا. كـما
شــغِل مـنــصب رئــيس اجلـامــعــة الـلــيـبــيـة في
طـرابـلس� ومن أهم كـتبه: الـعـراق اجلمـهوري�
والــــعــــراق االشـــتــــراكـي� والــــعـــراق ا�ــــلــــكي
(ا�ــــســـتـــقـل)� واحلـــرب والـــسـالم في قـــانـــون
اإلسالم� وحـــرب اخلـــلــيـج : الــنـــشـــأة واآلثــار
لــلــصــراع الـــعــراقي - اإليـــراني� واحلــرب في
اخلــلــيج: الــصـــراع الــعــراقي- الــكــويــتي (مع
ادمـونـد غريب) وآخـر كـتبه :ا�ـفـهوم اإلسالمي

للعدالة.
- قـارن: عــبـاس الــعــزاوي - عـشــائـر الــعـراق�
الدار العـربية للمـوسوعات� بيروت�  4 أجزاء�
2005. وكـتاب حـنا بـطاطـو: "العـراق"� ترجـمة
عـفــيف الـرزاز�  3 أجـزاء� مــؤســسـة األبــحـاث

العربية� بيروت� 1990.
 - وقـبـل ذلك ألــغي قــانـون دعــاوى الــعــشــائـر

با�رسوم اجلمهوري رقم  56لسنة 1958.
انظر: جـريدة الوقائع (العراقـية) الرسمية� في

.3/8/1958
 - انـظـر: عـبـد احلــسـ� شـعـبـان - مـخـطـوطـة
كتاب بـعنوان: حملات من النظـام القضائـي في

العـراق� قيد اإلجناز.
 - كـان صـهرا الـرئـيس الـعراقي صـدام حـس�
قـد انـشـقّـا عن احلـكم في شـهـر آب (أغـسطس)
1995  وعـادا إلى الـعـراق في شـباط (فـبـراير)
1996 بـعد صـدور عفـو عنـهـما� ولـكنـهمـا قتال
بحكم "الـعرف العشـائري" كما بـررت السلطات
في حـــيـنــهــا وعـادت و قــالت إنــهـمــا "شـهــيـدا
الـغــضب" وتـلـك واحـدة من مــفـارقــات الـنــظـام

السابق. 
أنظـر: شـعـبـان� عـبـد احلـسـ� - اإلنـسـان  هو
األصل� مـدخل إلى الـقـانـون الـدولي اإلنـسـاني
وحــقــوق  اإلنـســان �مــركــز الـقــاهــرة- الــقـسم

اخلاص باستقالل القضاء� القاهرة� .2002
 - انـظر مـقابـلة خـاصة مع صالح عـمر الـعلي�
الـقـاهـرة� نـيـسـان(إبـريل)� 1991 واسـتـعـادها
الـبـاحث لـلتـوثـيق في لـندن 2003-2002 وفي

بيروت� 2006.
 - حـكم العـثمـانـيون الـعراق مـنذ الـعام 1534
ولغاية 1914 حيث بـداية االحتالل البريطاني

للعراق.
 - حكـمت االنـكـشاريـة في ا�ـرحلـة الـعـثمـانـية
الــعـراق مـن الـعـام 1639 ولـغـايـة 1750 وهي
قـوات نــظـامــيــة في اجلـيـش الـعــثــمـاني� وهم
اسـمـيًـا حتت أمـرة الـوالي� إلّـا أنـهم سـيـطروا
عـلى الــوضع أي عـلى جـيش الــواليـة والـوالي
نـفـسه وكـانـوا يـعـيـنـون ويـعـزلـون الـوالة� وقد
استعـانوا با�رتزقـة وبأمراء وشيـوخ العشائر
الــكـــرديــة بــشـــكل خــاص وبـــعض الــعـــشــائــر
العربـية� إضافة إلى رجال قدّمهم ا�ماليك� كما
يقول عباس العزاوي في كتابه" تاريخ العراق"
 - انـظـر: عبـاس العـزاوي- تـاريخ العـراق ب�
احتالل�� الـدار العربـية للـموسوعات� ج4 ط1

2004 ص 274-279.
 - انــظـر: مـكـي اجلـمـيـل- الـبـدو والــبـداوة في
البالد العـربية� مركز تنـمية اجملتمع فى العالم

العربى1962 , ص 11-12.
- انـظــر: عــلي الــوردي - دراســة في طــبــيــعـة
اجملتـمع العراقـي� دار الوراق� بيـروت - لندن�

2007 ص 113.
قارن: محـمد عابـد اجلابري- الـتراث واحلداثة
(دراســات ومــنــاقــشـات)� ط 6 مــركــز دراســات
الــوحــدة الــعــربــيــة� بــيــروت� 2020 ص 344
ويــحــدّد اجلــابــري ثــوابت الــعـقـل الــسـيــاسي
الــــعــــربي� وهـي الـــقــــبــــيــــلــــة والـــغــــنــــيــــمـــة
والـعــقـيـدة.فــالـقـبــيـلـة تــعـبـيــر� عن الـعـصــيـبـة
الـعـشـائـريـة في بـعـدهـا الـسـيـاسي والـغـنـيـمة
تــعـبـيـر عن الـبــعـد االقـتـصـادي� أمــا الـعـقـيـدة

فتتعلق بالبعد الفكري واآليديولوجي
 - و�ــكن الـتــوقف عــنـد ثـورة الــنـجف 1918
وثورة الـشـيخ محـمـود احلفـيـد (السـلـيمـانـية)

.1919
- انظر: مذكرة ا�لك فيصل األول 

  قارن :عـبد الكـر� األزري - مشكـلة احلكم في
العراق نشر خاص� لندن� 1991.

- يــقــول زكي خــيــري في مــذكــراته أن يــاسـ�
الــهــاشــمي " الــذي يــحــلــو لــبــعض الــقـومــيّن
اليميـنيّ�� تسميـته على حد تعبـيره ببسمارك
الـعــرب� نـصّب 36 مــضـخــة لــيــســتـولـي عـلى
أراضي الــعـشـائـر في قــضـاء سـامـراء� وهـكـذا
ســـاهــمـت الــبــيـــروقــراطـــيــة فـي نــهب أراضي
الـفالحـ� ونـهب الـريع الـعـائـد إلى الـدولـة في
اآلن ذاته. انـظـر: زكي خـيـري - صـدى الـسـن�
في ذاكــرة شـيــوعي مــخـضــرم� مـركــز احلـرف�

غوتنمبر�� جزءان� 1996 ج2 ص 77.
 - ح� شكل عـبد الرحـمن النقـيب أول حكومة
عـراقية العام 1920 كان أربـعة من مجموع 12
وزيـرًا من شيـوخ العـشـائر� عـلمًـا بأن مـجالس
الـنواب واألعـيـان (العـراقـية) عـلى نـحو أربـعة
عـقـود من الـزمـان وفي كل فـتـرة احلـكم ا�ـلـكي
احـتـوت عـلى "كـوتـات" خـاصـة عـمـلـيًـا لـبـعض

رؤساء العشائر.

والـتـراكم تـطـويق الـظـاهرة تـمـهـيـدًا لـتـقـليص
دورهــا من خالل حــكم  الـقــانـون� وخــصـوصًـا
جـوانـبـهــا الـسـلـبـيــة اقـتـصـاديًـا واجــتـمـاعـيًـا
وثقافـيًا والتخـلص من تأثيراتـها الضارة على

حقوق الفرد وإعالء مرجعية الدولة.
لـقـد بـيّـنت الـتـجـربـة الـتـاريـخـيـة إن بـاإلمـكـان
بـقـرار ثـوري إلـغـاء الـعـشـائـريـة� لكـن مثـل هذا
الـقـرار يـحـتـاج إلى تـراكـم وتـطـور لـبـنـاء دولة
مــدنـــيــة وتــعـــزيــز ســـلــطـــتــهــا الـــســيـــاســيــة
واالقـتصـادية واالجـتمـاعيـة�  وهو أمـر ال غنى
عــنه  لـتــقــويض الـعــشـائــريــة واالحـتــكـام إلى
الدولة ووحـدانية القرار السياسي والقانوني.
وقــد شــهـــد الــعــراق عــشــيــة ثــورة  14تــمــوز
(يـولــيـو) 1958 ارتـفــاع مـعـدّالت الــهـجـرة من
الريف إلى ا�ـدينـة� األمر الـذي أدى إلى ضعف
التأثـير العشائري� خصـوصًا بانخراط العديد
من  أبـــنــاء الـــعــشــائـــر في أحــزاب ونـــقــابــات
وجــمــعــيــات� نــاهــيـك عن الــتــبــاعــد ا�ــكــاني�
وبــالــطــبع فــقــد قـاد ذلـك إلى ضــعف صــلـتــهم
بـالــعــشــيـرة الــتي هي األخــرى ضــعف دورهـا
سياسـيًا� لكن آثارها ظـلّت قائمة  حتى وجدت
الـفــرصـة ا�ــنـاسـبــة� خـصــوصًـا بـعــد نـكـوص
اجملـتـمـع وتـراجــعه وتـعــرّضه فـيــمـا بــعـد إلى
حــروب وحـصـار� حــيث اضـطـرّت مــعه الـدولـة
إلى إعــادة الــعــشــائــريـــة بــقــرار ســيــاسي في
التسعـينات حلمـاية النظام الـسياسي� بعد أن
كـــانت قــد اســتــنــكــرت وجــودهــا مــنــذ أواخــر
اخلـــمــســيــنـــات� وهــكــذا أصـــبــحت جــزءًا من
الــواقـع� بل إن احلــكــومــة حلــمـــايــة نــفــســهــا

ساهمت في تصنيع عشائر جديدة.
وإذا كانت الـعالقـات الـقـبلـيـة والـعشـائـريـة قد
تـخــلــخـلت بــفـعـل تـعــزز دور الـدولــة ا�ـدنــيـة�
وبخاصـة لدى سكـان احلضـر بفعل الـتطورات
فـي اجملـــتــــمـع الـــعــــراقي� لــــكـن الـــعــــشــــيـــرة
والعشـائرية لم تنته كليًـا� وقد بدأ دورها يكبر
بفـعل عوامل موضوعية وأزمات وكوارث حلّت
بـالـبالد� ولـعل من أهــمـهـا هـو انـدالع  احلـرب
العـراقية - اإليرانية 1988-1980 ومـا أعقبها
من مغـامـرة غزو الـكويت في  2آب (أغـسطس)
1990 وبـعــد حــرب اخلــلـيج الــثــانــيـة في 17
كــانــون الـثــاني (يــنــايـر) 1991 الـتي شــهـدت
حتـريـرًا لـلــكـويت وتـدمـيـرًا لــلـعـراق�  وقـيـام "

انتفاضة" شعبية بوجه نظام احلكم السابق.
وقــد دفـعت تـلك الـتـطــورات اجملـتـمع الـعـراقي
إلـى اخلــلف وعــادت به الـــقــهــقــري� واتــخــذت
مظـاهـر مخـتـلفـة من خالل سـياسـات حـكومـية
رسـمــيــة� فــتــارة بـاسـم " احلـمــلــة اإل�ــانــيـة"
وأخــرى بــإصـــدار قــوانـــ� تــنــال مـن حــقــوق
اإلنــســـان وحتط من قـــيــمـــة ا�ــرأة وذلك حتت
عناوين "الـشرف" و"غسل العار"� وثالثة بإعادة
دور العشـائر� بـزعم حمـاية الـبالد من تسلّالت
قــــوى مـــــعــــارضــــة قــــادمــــة من دول اجلــــوار�
وخــصــوصًــا إيــران� األمــر الــذي أوكل إلــيــهــا
حماية مـناطقها� وإلّا فإن يد السلطة ستطالها
وسـتـعاقب رؤسـاءهـا إن لم يـقومـوا بـالواجب�
وبـالغ هـؤالء أحــيـانًـا فـخــطّـوا وثـيــقـة بـالـدم "
لــلـرئــيس" تـعــبـيــرًا عن وفـائــهم مـقــابل بـعض
االمتيـازات� وسرعان مـا غيّر بـعضهم رحـيلهم
فـوجــد في االحـتالل خــيـر مـعـ� لـه السـتـمـرار
دوره ونفـوذه� بعد أن كان ضمن طـبقة "شيوخ
أم العشـائر" كما أطـلق عليهم الـرئيس السابق

صدام حس�.
و�ــوجب ا�ـوروث الـعـشـائــري� الـذي مـنـحـته
الــــدولـــة " صـــفـــة الـــقـــانــــون" قـــضى عـــدد من
ا�ــســؤولــ� الــعــراقــيــ� نـحــبــهـم بـعــيــدًا عن
متـطلّـبـات العـدالة ومـعـاييـر القـضـاء الدولـية�
فتحت اسم "الصولة اجلهادية"  وقطع " العرق
اخلائس" من الـشجـرة� أي "بتر اجلـزء التالف"
حسب التعبير العشائري� تمت تصفية الفريق
أول الــركن حــســ� كــامل وأخــيه صــدام كـامل
وبعض أفـراد عوائلـهمـا� في ح� كـان ا�غدور
قد تسـلّم عفوًا رسـميًا من قـيادة الدولـة بسبب

انشقاقه.
هكذا غـدت الدولة وهي تعفـو غير مسؤولة عن
مصرعـهمـا إزاء "العرف الـعشائـري" أو "قانون
الـعــشــائـر"� الــذي اكـتــسب  "صــفـة قــضـائــيـة"
خاصة� و كهذا خضعت الدولة �نطق العشيرة
و تــلك مـفــارقـة حـقــيـقـيــة بـدلًـا مـن أن تـخـضع

العشيرة �ؤسسة الدولة. 
وبودّي هـنا أن أذكر إن وجود بعض  "احملاكم"
 غير الـرسميـة أو التمـتع ببعض صـالحـياتها
حتى وإن لم ينص عـليها القانـون� لكنها كانت
جـزءًا من  األمـر الـواقع� أو "الـعـرف " الـسـائد�
وإن غــدت مــثل هـــذه  "احملــاكم" أو مـــا يــشــبه
الـقــضـاء� أقـرب إلى  قـانـون دعــاوى الـعـشـائـر
الـقد�� إالّ أنـهـا كانت خـارج الـقضـاء قـانونـيًا
وفعلـيًا� وهو مـا كان يقـوم به  خيرالـله طلفاح
مـحافـظ بـغــداد ( الذي كـان يـطـلق عـلى نـفـسه
اسـم  والي بــغــداد) وكــان يــســتــثــمــر مـوقــعه
إضافـة  إلى كونه خال الـرئيس الـسابق� حيث
كـان يـفـصل في الـنـزاعـات ا�ـتـعـلّـقـة بـاألحـوال
الـشـخـصيـة و�ـوجب قانـون دعاوى الـعشـائر
ا�ـلـغي� كـمــا كـان يـنـظـر فـي الـدعـاوى ا�ـدنـيـة
واجلـزائيـة� حـيث يأمـر مركـز شـرطة بـاحلبس
أو احلجـز عـلى ا�ـواطن� ويصـادر ا�لكيـة أو
يـطلب الـتخـلّي عـنـهـا مقـابل أســعار رمـزية أو
صــوريّـــة� إلى أن ضــاقـت به الــدولـــة ذرعًــا� و
أخذت الكثير من النوادر تُقال بشأنه� �ا أدى

إلى تقليص صالحياته أو تضييق سـلطته.
III

سيكـتشف القار� في كـتاب خدوري كمًّـا هائلًا
من ا�ـعلـومات الغـنيـة والتدقـيقـات ا�عـمّقة في
كل مــا يــتــعــلق بــالــعــشــائـر  وتــقــســيــمــاتــهـا
وتنـظيـماتـها وأعـرافهـا وتقـاليـدها وقـوانيـنها
ومـشــكالتــهـا� بـل كل مـا يــتــعـلق بــالــسـيــاسـة
الـعــراقــيـة اخلــاصـة بــهــا مـنــذ أواخـر الــدولـة
العـثمـانيـة وحتى نـشوء ا�ـملـكة الـعراقـية وما
بعدها. وتلك اخللفية التي يقدّمها الباحث هي
ضـرورة ال غنى عـنهـا لـفهم طـبيـعـة ما يـحصل
في مجتـمعنا اليوم من دور الـعشائر� وبالطبع
فقـد احـتاج مـنه جـهـدًا كبـيـرًا ومـضنـيًـا إلبراز
اجلانب ا�ـوضوعي واألكاد�ي مبـديًا حصافة
ودقة في رسم صـورة واقعية للـعراق ا�عاصر�
ولـذلك سأحـاول عـرضـهـا بشـكل مـكـثّف بـهدف

مدّ جسر ب� ا�اضي واحلاضر.
قــسّم خــدوري الــدراســة إلـى خــمــســة فــصـول
أساسية مـتوازنة ومحكمة� مع مقدمة تمهيدية
وخـاتـمة مـهمـة� فبـحث في الفـصل األول-  أثر
احلـكم الـعــثـمـاني عــلى الـعـراق الــذي اسـتـمـر
لـــفــتــرة أربــعـــة قــرون من الــزمـــان يــوم احــتل
الـسـلـطـان سـلـيـمـان الـقـانـوني بـغـداد� وكـانت
الـدولـة الـعـبـاسـيـة قـد انـهـارت عـلى يـد الـغـزو
ا�غـولي بقيادة هوالكو  ?1258وشهدت البالد
نزاعات واحـتجاجات داخليـة هيمن فيها غزاة
عـلى الـعـراق من تـيـمـورلـنك  1393إلى الـشـاه
اسـمــاعـيل الـصـفـوي في  1509حــتى هـيـمـنـة
العـثـمـانـيـ� .وقد سـلّط الـضـوء عـلى مـا عُرف
بــــاالنـــكـــشـــاريـــة   ودورهــــا في ا�ـــؤســـســـات
العـسكـريـة العـثمـانيـة� خـصوصًـا �ا له صـلة
بالـعـشـائر� الـتي كـانت مسـيـطرة  بـحـكم األمر
الـــــواقع عـــــلى األراضـي الــــتي تـــــتــــمـــــكن من
االستقـرار فيها والـدفاع عنـها� كمـا توقف عند
دور ا�مالـيك التي امتـدّت فترة حـكمهم حوالي
 81سنة حـتى سيطروا على السلطة باستقالل
عن الـسـلــطـان الـذين كــانـوا شـكــلـيًـا جـزءًا من
إمــبـراطــوريــته� وحـاولــوا اسـتــمــالـة األعــيـان

وعلماء الدين وشيوخ العرب وأمراء الكرد  .
وقـــد ســاهــمت اإلصـالحــات الــعــثـــمــانــيــة في
تسريع  تـفكيك سلطة العشائر تدرجيًا وعززت
�ـو بـيروقـراطـيـة وطنـيـة جـنيـنـيـة� استـجـابة
حلـاجات اجملـتمع وتـلـبيـة لتـطوره وكـانت تلك
الـتـطورات حتت تـأثـير مـدحت بـاشا وضـغوط
دول وقـوى أجـنـبـيـة لـتـبـني دسـتـور ال مـركـزي
عــلى أســاس اإلدارة الـالمــركــزيــة والــهــيــئـات

احمللية من العناصر غير التركية.
أمـا الــفـصل الـثـاني  فــقـد خـصـصه لــلـخـلـفـيـة
العشـائرية لـلدولـة اجلديدة الـتي هي سمة من
سـمات الـعراق ا�مـيزة مـنذ القـدم� فالـسلم كان
استـثـنـاءً�  أما الـقـاعدة فـهي لـلحـرب والـنزاع.
بغدادوحـسب دراســة �ـكي اجلــمـيل يــسـتــعـ� بــهـا
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كتب الكـثير عن كيـفية تنظـيم احليوانات حلـياتها � ووصل االمـر الى عجز االنسان
هـذا اخملـلــوق الـراقي عن مـحـاكــاة بـعض االنـظـمـة احلــيـوانـيـة لـدقــتـهـا او الحـتـواء
بــعـضــهـا عــلى اسـرار مــهـمــة. نـظــريـة الـنــشـوء واالرتــقـاء الــتي حتـدثت عـن تـطـور
اخمللوقـات ورقيها ومن ثم  وصولهـا الى مرحلة االنسان احلـديث� تصبح معكوسة
اذا اكـتشـفنا ان هـناك انـظمة لـدى بعض احلـيوانـات وبخاصـة الراقـية منـها تـتفوق
عـلى مــا اخـتـرعه االنــسـان من انــظـمـة. دراسـات كــثـيـرة اجــريت اليـجـاد الــتـشـابه
واالخــتالف والــفــروق ا�ـوجــودة بــ� دمـاغـي الـقــرد واالنــســان� بل وصـلـت بـعض
الـتقـارير الى نـتـائج تشـير الـى تفـوق قردة الـشمـبـانزي عـلى البـشـر في اختـبارات
الذاكرة. وفي بـحث جديد توصل علماء فرنسيون إلى إن احدى مستعمرات القردة
من نوع  مـاكاك تنـظم العالقـات ب� أفـرادها على وفق نـظام د�ـقراطي راقٍ� وهذا
يعني ان االنـسان  اكتسب النظام الـد�قراطي من ا�ستعـمرات احليوانية وحتديداً
مسـتعمـرات القردة مـن نوع ماكاك . مـجتمع “ا�ـاكاك ”يتـفق فيـما بيـنه على تنـفيذ
أي عمل من االعمـال عبر عملية اسـتفتاء وانتخاب جمـاعي� فإذا حدثت مشكلة ما�
فإن قيـادة اجلماعـة جتتمع وتـتخذ القـرار حلل هذه ا�شـكلة� وإذا كـان لدى احدها
رأي أو فــكـرة لـلــحل� فــإنه يـقــوم بـطــرح فـكـرتـه هـذه عــلى ا�خـرين� ثم يــخـرج من
االجتمـاع� بانتظـار احلل� لكن احلل األخير يـبقى محصـورا بيد اللـجنة أو اجمللس
الـقيـادي. والقـردة التي تـستـحسـن الفـكرة أو ا�ـقتـرح� ولديـها رغـبة لـتحـقيق احلل
ا�طـروح� تعبـر عن موافـقتهـا من خالل اإلشارة� وإذا حصـل ا�قتـرح األصلي على
أكثريـة نصف االعضاء� فإنه سيحظي با�وافقة� أما األقلية البر�انية� فإنها تخضع
إلرادة األكثريـة من دون أية شروط� ويـصبح الـقرار خاضـعاً للـتنـفيذ� وأثـناء تنـفيذ
هـذا القـرار� يجـب على اجلـمـيع احتـرام طـبيـعة الـقـوان� الـسـائدة في ا�ـسـتعـمرة�
فضالً عن مـشاركة اجلميع في تنفيذه� وال يستثنى من ذلك اإلناث أوالذكور وحتي
الصغـار� ويجب علي هؤالء جمـيعاً االلتزام بـالقواعد الد�ـوقراطية� ألنهـا تستخدم
من قبل مجـتمع ا�ستعمـرة احليواني بصورة منتـظمة ومستمـرة. د�قراطية القردة
ترفض الـتوافق السياسي الذي يـضحي �صالح االغلبـية لكسب رضى هذا القرد
او ذاك � بل تـتـبع نــظـامـا د�ـقـراطــيـا يـأخـذ بـرأي االغــلـبـيـة ويـحــتـرم رأي االقـلـيـة
ومـصاحلـها. كـما ال يـوجد في د�ـقراطـية الـقردة زعـماء كـتل او أهل احلل والـعقد
الذين يقـتصر الـقرار علـيهم � كمـا ان القردة ال تـدافع عن مصالـح فئويـة او حزبية

ضيقة. فهل نستفيد من درس الـ( ا�اكاك) لتنظيم حياتنا الد�قراطية?
{ عن مجموعة واتساب

حـ� طـلـب مـنّي الـصـديق اخلـبـيـر الـنـفـطي د.
ولــيـــد خــدوري أن أقـــدّم كــتـــابه اجلـــديــد إلى
الــقـار� الـعــربي� اعـتــقـدت أنه مــؤلّف آخـر له
عالقة بالسـياسات النفطية التي اعتاد الكتابة
عـنها� ورفـد ا�كـتبة الـعربيـة لعقـود من الزمان
بـــأبـــحــاث وكـــتــابـــات ودراســات وحتـــلــيالت
ومـــقــاالت لــكـــبــريـــات الــدوريــات والـــصــحف
باللغـت� العربية واالنكليزية� إضافة إلى عدد
من  الــكــتب� ولـكــنه فــاجـأني بــعــنـوان كــتـابه
اجلـــديــــد ا�ــــوســـوم "الــــعــــشـــائــــر واجلـــذور

االجتماعية للسياسات العراقية ا�عاصرة".
وتساءلت  مـع نفسي ما الـذي يجمع الـعشيرة
بـالـنـفط? مـع أن الـصلـة أصـبـحـت وثـيـقـة هذه
األيام بـ� االثنتـ�� بل إن صراعـات عشـائرية
مـسـلـحـة انــدلـعت بـخـصــوص الـنـفط� شـمـلت
عـشـائـر وقــوى سـيـاســيـة وقـطــاعـات جتـاريـة
انـشـغل بــعـضـهــا بـالـتـهــريب واألتـاوات� لـكن
قـراءة مخـطـوطة د. ولـيد خـدوري نـقلـتني إلى
حـقل آخـر يـتـعـلّق بـعـلم االجـتـمـاع الـسـيـاسي
والتاريخ االجتماسياسي للعراق ا�عاصر منذ
الـدولة الـعـثـمـانـيـة وعـشـيـة تـأسـيـس ا�ـمـلـكة
العراقيـة وما بعدها� السيّما بخلفيته الثقافية

ا�فتوحة ورؤيته الشمولية الواسعة.
اخملـطـوطة الـتي نـحن بـصـددهـا هي أطـروحة
 PhD نـال عـليـهـا خـدوري شـهـادة الـدكـتوراه
الــعــام  1970من جــامـــعــة جــونــز هـــوبــكــنــز
األمريـكـيـة� ولم يـتـسنّ له نـشرهـا في حـيـنـها�
وأستطيع القول أنها مادة حيوية� بل راهنية�
عـلى الــرغم من الـفـارق الـزمـني (50 عـامًـا ب�
كتابـتها ونشـرها)� حيث أن دور العـشيرة عاد
بـقــوة إلى واجـهـة ا�ـشـهـد الـسـيـاسي واتّـسع
وتـعـاظم لدرجـة كبـيـرة في ربع القـرن ا�اضي�
خـصــوصًـا بــعـد االحــتالل األمـريــكي لـلــعـراق

العام .2003
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كـنت قـد توقّـفتُ وأنا أقـرّظ كتـاب خدّوري عـند
ا�علومات القيمة وا�عطيات الغنية واجلداول
التـفصـيلـية (زاد عـددها عن 30 ) مـنهـا جدول
رقم 2- حـول تـاريخ الـنـزاعـات الـعـسـكريـة في
الـعراق مـنذ سـقوط الـدولـة العـباسـية عـلى يد
قــوات ا�ــغـــول بــقــيــادة هــوالكــو عــام 1258م
وحـــتى احلـــرب الـــعــا�ـــيـــة األولى وانـــتـــهــاء
االحـــتالل الــعــثـــمــاني لــلـــعــراق� إضــافــة إلى
االسـتــنــتـاجــات ا�ـهــمـة الــتي تــوصّل إلـيــهـا�
فـالـعـشـيـرة الـتي شـهـدت فـتـرة ازدهـار ونـفوذ
وامـتــيـازات في الــعـهـد ا�ــلـكي� تــعـرّضت إلى
انـــحــــســـار ونـــكــــوص وتـــراجع فـي الـــعـــهـــد
اجلـمـهوري� واسـتمـرّ األمـر �ا يـزيـد عن ثالثة
عـــقـــود من الــــزمـــان� لـــكـــنــــهـــا مـــنـــذ أواسط
الـتــسـعـيــنـات عـادت لـتــأخـذ دورًا اجـتــمـاعـيًـا
جـديـدًا� عبـر وظـيـفتـهـا "ا�كـمّـلـة" للـدولـة التي
منحـتها امـتيازات خـاصة وألغراض سـياسية
بحـتة� وذلك حتت مسـمّى "العـرف العـشائري"
والـــذي أصـــبح أكـــثـــر تـــداولًـــا بــحـــكـم األمــر
الـــواقع�وإنّ ظلّ الـــقـــانـــون يـــعـــاقب عـــلى من

يلتجئ إلى احملاكم غير النظامية.
�ـكنـني القـول أن الـدولة الـعراقـيـة ا�عـاصرة
ظـلّت مـنـذ تــأسـيـسـهـا في  23آب (أغـسـطس)
 1921تـعـاني من أربع سـلـطـات تـتـنـازع عـلى
اجملــتــمع والــفــرد� ويــحــاول كل مــنــهــا بــسط
سلـطـانه بـالتـداخل أو بـالتـخـارج مع بعـضـها

البعض.
أولـها- سـلطـة مؤسـسات الـدولة �ـا فيـها من
قــانــون وقــضــاء وأجـهــزة تــنــفــيــذ وضــرائب
وغـيــرهـا� والــتي � تــكـريــسـهــا بـالــدسـاتــيـر
الـعـراقـيـة ابـتـداء من الـقـانـون األسـاسي (أول
دســتـور دائـم)� والـذي � تــشــريــعه بــإشـراف
بـريطـاني الـعام  ?1925وصـولًا إلى الـقوان�

العراقية النافذة في اجملاالت اخملتلفة.
وثـانـيــهـا - سـلــطـة ا�ـؤسـســة الـثـيــوقـراطـيـة
الدينيـة وا�نافِسة لسلطة الدولة� السيّما فيما
يتعـلق باألحوال الشخـصية كالزواج والطالق
واإلرث وبــعض الـقـضــايـا الـتي يــتم إدراجـهـا

حتت عنوان " احلقوق الشرعية".
وثالـثهـا- سـلطـة شيخ الـعـشيـرة وتفـريـعاتـها
فيما يتعلق باألعراف العشائرية�  وهي سلطة
حاول االحـتالل الـبـريـطاني لـلـعـراق تقـويـتـها
مـسـتـفـيدًا من دورهـا أيـام الـدولـة العـثـمـانـية�

وذلك ح� شرّع " قانون دعاوى العشائر" .
ورابـعـهـا- سلـطـة العـادات والـتـقالـيـد البـالـية
والــثـقـيــلـة والـتـي تـخـتــلط أحـيــانًـا مع بـعض

الطقوس والشعائر الدينية والطائفية.
وتشكل سـلطة العادات والـتقاليـد قاعدة لشكل
هـــنــدسـي ثالثي األضالع يـــجــمـع ا�ــؤســـســة
الـديـنـيـة بــشـيـوخ الـعـشــائـر وكل مـا له عالقـة

بالنظرة االجتماعية احملافظة.
وقــد أدى حـل اجلــيـش والــقـــوات ا�ـــســلـــحــة
والــقــوى األمــنــيــة اخملــتــلــفــة بــعــد االحــتالل
األمـريـكـي لـلـعـراق الـعـام  2003إلى إضـعـاف
سـلــطـة الـدولــة وتـدهـور نـفــوذهـا ومـكــانـتـهـا
وهـيـبـتـهـا وتـضـخم تـرسـانـات مـا قـبل الـدولة
ومــا دونـهـا لــتـصــبح فـوقـهــا� مـثل ا�ــؤسـسـة
الــديـنــيــة بـشــقــيـهــا الــشـيــعي بــشــكل خـاص
والـسني� وشـيـوخ الـعشـائـر الذيـن يسـتـمدّون
دعـمًا مبـاشرًا أو غـير مبـاشر منـها لتـساوقهم
مـع أطــروحــاتــهــا احملــافـــظــة� وذلك في إطــار
تـــوافق يــقــدّم فـــيه رؤســاء الــعـــشــائــر الــوالء
والـطاعة �ـا يسـمّى با�رجـعية الـدينيـة� مقابل
رضـاهـا وقـبـولـهـا باألحـكـام الـتي يـصـدرونـها
وفي الكثـير من األحيـان تكون مخـالفة ألصول

الدين وفروعه و�باد� الشريعة اإلسالمية.
ولم يــكـن ذلك �ــعــزل عن تــواطــؤات مــعــلــنـة
ومــســتـتــرة من داخل الــدولــة ومــؤسـســاتــهـا
والقـوى ا�هـيـمنـة علـيـها العـتبـارات سـياسـية
ومـذهبـية� لدرجـة أن القـيم العشـائريـة تغوّلت
عـلى الــدولــة وقـانــونــهـا وتــضــخم دورهـا مع
تراجع القـيم ا�دينيـة والقانونـية� والدولة أية
دولـة ال بــدّ لـهــا من حـمــايـة أرواح ا�ــواطـنـ�
و�تـلكاتهم وضبط الـنظام واألمن العام� وإن
قـصّرت في ذلك سـتحل مـحلّـها وتـرتفع فـوقها
مــرجــعــيـات أخــرى� وقــد حــصل ذلك بــالــفـعل
بغياب سلطة الدولة بعد االحتالل� إذْ ما لبثت
الــعــشــائــر أن دخــلت في صــدام مـع الــقــانـون
مـقـدّمـة أعـرافـهـا وقـواعـدهـا عـلى الـقانـون� ثم
انتقل صـراعها ا�سلح فيما بينها وذلك سعيًا
في مـنــاطق الــنـفــوذ� وخـصــوصًـا في جــنـوب
الـعـراق� السيّـمـا في ا�ـناطق احلـدوديـة وعلى
مـكـاسب وامـتـيـازات اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة

وشخصية.
وكـــان الـــدســـتـــور الـــعــراقـي الــدائـم الــذي �
االستـفتاء عليه في  15 تـشرين األول(أكتوبر)
الــعـام  2005قــد نص في ا�ـادة 45: ثـانــيًـا -
عـلى مـا يأتي " حتـرص الـدولـة على الـنـهوض
بالقبـائل والعشائر العراقـية� وتهتم بشؤونها
�ا ينـسجم مع الدين والقانون� وتـعزز قيمها
اإلنـسـانـيـة الـنـبـيـلــة� �ـا يـسـاهم في تـطـويـر
اجملــتــمع وتـمــنع األعــراف الـعــشــائـريــة الـتي
تتـنـافى مع حـقـوق اإلنـسان"; فـكـيف تـسـتـقيم
تـــلك الــفـــقــرة مـع فــكـــرة بــنـــاء دولــة مـــدنــيــة
د�قراطـية� خصوصًـا إذا ما عرفنـا أن الكثير
من الـقرارات الـتي اتـخذتـها مـحاكم عـشائـرية
هـي بــالــضــد من الــشــرعــة الــدولــيــة حلــقــوق
اإلنــســان� فـضــلًـا عـن تـعــارضـهــا مع ا�ــبـاد�
اإلسالمــيــة الـســمــحـاء? فــمـا الــذي يــربط بـ�

إهداء  50فتاة بعضهن حتى قاصرات من قبل
عشـيـرة الـقاتـل إلى عشـيـرة ا�ـقتـول  بـحـقوق
اإلنسان? بـتبرير إتمـام الصلح العـشائري كما
حصل في الـبصرة� وهنـاك الكثـير من األحكام
اخملالـفـة لـروح الـدسـتـور� بل لـلـفـقـرة أولًا من

ا�ادة ا�شار إليها  45
وكانت وزارة الـعدل قـد طرحت مـشروعًا حتت
عـنوان " الـتحـكيم الـعشـائري" الـذي دخل حيّز
التـنفـيذ في نـيسـان (ابريل) 2018 األمـر الذي
يعني أولـوية الـرأي العشـائري وسـيادته على
الـرأي الـقانـوني احلكـومي�  وهو أمـر سيـقود
الــنـــاس إلى االحـــتــكـــام لألول عـــلى حـــســاب
الــثـاني� حــيث سـيــضـعـف تـطـبــيق الــقـانـون�
وسـيلـتـجئ الـنـاس إلى العـشـائـر بـدل احملاكم
�ـا يــؤدي إلى ضـيــاع احلـقــوق� فـالــتـحــكـيم
الـعشـائري سـيأخذ صـفة قـانونـية ويؤدي إلى
تـعـطـيل الـقـوانـ� النـافـذة� ويـحـوّل الـبـلد إلى
حـكم العـشائـر ولـيس حكم الـقانـون� فمـا بالك
حــ� يــكــون الــسالح هـــو احلــاكم ومــنــتــشــر
وتـتنـافس العـشائـر للـحصـول علـيه وتكـديسه

واستخدامه إلظهار قوتها ونفوذها ?
ووصل أمـر التـأثـيـر الـعـشـائـري إلى قـطـاعات
عـــديـــدة حــيـث يــخـــشى مـــعـــلــمـــون وأطـــبــاء
ومــحــامــون وقــضــاة وأصــحــاب مــهن أخــرى
سـلــطـة شــيـوخ الــعـشــائــر� إذْ كـثــيـرًا مــا يـتم
اللجـوء إلى إقامة احلد العشائري ح� يرسب
طالبًـا أو �وت مريـضًا أو يـترافع محـاميًا أو
يحكم قـاضيًـا� فيدخل األمـر في نزاع عـشائري
عبر التـهديد بالقوان� العـشائرية التي تعتبر
سلطـات موازية للدولة التي تتنافس معها في
فرض سيـطرتهـا على اجملال الـعام� وأية دولة
تـرتـضي مثل تـلك االزدواجـية فـهي دولة هـشّة

وضعيفة� بل ستكون فاشلة.
وحـ� نـذكـر ذلك فــا�ـسـألــة لـيـست تــكـهـنًـا أو
احـتـمـالًـا أو تـقـديـرًا� بل هي حـاصـلـة بـالـفـعل
حـــيث تـــعــرّض الـــكـــثــيـــر من ا�ـــعــلـــمــ� إلى
اعـتـداءات متـكـررة وفي ا�ـدارس أحيـانًـا� كـما
قـتل أطبـاء واسـتـهدف قـضـاة ومراكـز شـرطة�
وتـدخّل بـعض أفـراد الـعـشـائـر إلطالق  سـراح
مـتهـم� من أفـراد عشـائرهم بـالقـوة ا�سـلحة�
أو قـــيـــام عــشـــيـــرة بـــأخـــذ الـــدّيـــة " الــفـــصل
الـعشـائري" من طـبيب بتـهمـة تسـبّبه في وفاة
أحــــد أفـــرادهــــا� في حــــ� أن الـــوفــــاة كـــانت
طـبـيعـية� بل إن بـعض العـقارات� سـواء كانت
مـنـازال أو مـحــالًـا جتـاريـة  تـتـدخل الـنـزاعـات
الـعشـائريـة �نع بـيعـها أو الـتصـرف بهـا� وقد
جتـد في الـكـثــيـر من ا�ـنــاطق الـريـفــيـة وغـيـر
الـريفـية وفي ا�دن �ـا فيـها العـاصمـة بغداد�
الفـتـات مـعـلـقـة عـلى الـواجـهـات كـتب عـلـيـهـا:
"مـطلـوبـة عشـائـريًـا  فال تـباع وال تـشـترى" أو
يتم أحيـانًا تـهد� منـازل أو تهجـير عوائل أو
انـتشـار مسـلحـ� أو إيقـاف محـطة كـهرباء أو
أخذ فـصل عشائري من بـعض األجانب بحجة
اإلسـاءة إلى فـرد من العـشـيرة� كـمـا حصل مع

شركة كورية رضخت لذلك.
يـكـفي أن نـشـيــر إلى أنه في شـهـر واحـد جنـد
800 جــلـسـة حــكم عـشــائـري في بــغـداد� وفي
الــنـجف  1200جــلــســة حــكم� وفي الــبــصـرة
 2400جلسـة حكم� فـما الذي سـيتـبقى حملاكم
الـدولة الـرسـميـة تلـك التي فـقـدت ثقـة ا�واطن
بــــهــــا� بل إن بــــعـض الــــســــاســــة والــــنــــواب
وا�ـسـؤولـ� الـكـبـار يـلـجـأ إلى الـعـشائـر حلل

مشاكلهم.
وكـلمـا كانت الـدولة ومـؤسسـاتهـا ضعيـفة في
فرض القـانون واحتكار السالح كلما ضعفت "
شرعيـتها" وارتفعت سلـطات أخرى �وازاتها
في مـحاولـة لـفرض شـرعـياتـهـا التي تـتـنافس
مع شـرعيـة الـدولـة. وقـد شهـد جـنـوب الـعراق
مـؤخرًا� والسـيّمـا منـطقـة الهـارثة والقـرنة في
مـحــافـظــة الـبـصــرة جـوالت مـســلـحــة بـسـبب
خالفــات عـشـائــريـة بـعـضــهـا ألسـبــاب تـافـهـة
مـثــلــمــا هـنــاك أســبــابًـا مــالــيــة واقـتــصــاديـة
وجتـارية تـتعـلّق بالـتهـريب أيضًـا� إضافة إلى
قـضــايـا اجـتــمـاعــيـة� فــضـلًـا عـن اسـتـغـاللـهـا
سياسيًـا� حيث استعمـلت فيها أسلـحة خفيفة

ومتوسطة وقيل أسلحة ثقيلة أيضًا.
وإذا ما أردنـا مـعـرفة حـقـيقـة مـا يجـري الـيوم
فـعليـنا مراجـعة  اخللـفية الـتاريخـية لألعراف
العشـائرية والـنزاعات االجـتماعيـة التي كانت
تـستـغـرقهـا وهـو مـا يقـدّمه كـتـاب خدوري من
خالل قـراءة راهـنــة لـربط ا�ـاضـي بـاحلـاضـر�
ح� يـحاول �ـنهـجيـته السـسيـوثقـافيـة التي
اتبـعـهـا بإشـراف الـبـروفـسور مـجـيـد خدوري
أن يـبحث الـظـاهـرة من الزوايـا اخملـتلـفـة� فلم
يـــتـــرك شـــاردة أو واردة إلّــا وجـــاء عـــلـــيـــهــا
بالتـحليل والتدقيق والتـوثيق� لهذا أعتقد أنه
كـتـاب ال غنى عـنه لـدراسـة العـشـائـر واجلذور
االجتـمـاعيـة للـسـياسـات الـعراقـيـة ا�عـاصرة�
يـضـاف إلى كتـاب د. عـباس الـعـزاوي "عشـائر

العراق" وكتاب حنا بطاطو "العراق".
II

حـ� بـدأت بـقـراءة نص اخملـطـوطـة اسـتـعـدت
مع نــفــسـي حــوارًا مــثــيــرًا بــشــأن الــعــشــائـر
والــعــشـائــريـة  بــ� شـخــصـيــتـ� عــراقـيــتـ�
مـدنـيـتـ� تـاريـخـيـتـ�� هـمـا كـامل اجلـادرجي
الــذي يـعــتـبــر أحـد رواد الــفـكــر الـد�ــقـراطي
الـلـيـبــرالي في الـعـالم الــعـربي� وكـان رئـيـسًـا
لـلــحـزب الــوطـنـي الـد�ــقـراطي الــذي تـأسس
الـــعـــام  1946وقـــد عــــمل قـــبـل ذلك في إطـــار
جـمـاعـة األهـالي الـتي تـأسـست الـعام ?1932
وزكي خـيــري الـذي يــعـتــبـر أحــد رواد الـفــكـر
االشــتـراكـي في الــعــراق وقـد عــمـل في قــيـادة
احلزب الـشـيـوعي الـعـراقي لـسـنـوات طـويـلة�
وكــان احلــوار قــد دار بــيـنــهــمــا الــعـام 1946
بخصـوص دور العشائر ومستقبلها� والسيّما
 "قـــانـــون دعـــاوى الــعـــشـــائـــر" والـــفـــصل في
ا�ـنازعـات العشـائرية الـذي كان سـائدًا حيـنها

كقانون موازٍ للقانون ا�دني العراقي.
قال خيـري للجادرجي حينها: إن أول ما يجب
أن تــفـعــله حــكـومــة د�ــقــراطـيــة في الــعـراق
(يقـصـد بـعـد الـثورة) هـو إلـغـاء نـظـام دعاوى
الــــعــــشــــائــــر الــــذي تــــركــــته إدارة االحــــتالل
البـريطاني� فـقال اجلادرجي األمـر يحتاج إلى
أن يــدرس بـتـأنٍ أولًــا قـبل الـبت بـه� وا�ـسـألـة
بحـاجـة إلى تـدرّج وتـوعـية وتـهـيـئـة الـظروف
ا�ناسـبة� قبل اإلقـدام على ذلك �ـا قد يترك من

تأثيرات سلبية.
وكـان اجلــادرجي بـوسـطــيـته وواقـعــيـته عـلى
حق مثـلـمـا كان خـيـري بـثـوريته وراديـكـالـيته
على حق أيضًـا� فقـد تمكّن الـنظام اجلـمهوري
اجلــديـد بــجـرّة قـلـم إلـغــاء الـقــانـون كــمـا كـان
خيري يـريد� لـكن دور العشـائر عـاد الحقًا ألنه
لم يتم الـتدرّج في تقـويض أسسه االجتـماعية
واالقتـصـاديـة والـثـقافـيـة كـمـا كـان اجلادرجي

يعتقد.
صـحيح أن نـفوذ شـيوخ الـعشـائر االقـتصادي
واالجتمـاعي والسياسي تقلّص بفعل انحسار
نـفــوذ اإلقــطــاع بـعــد صــدور قــانـون االصالح
الــزراعي في  30أيــلــول (ســـبــتـــمــبــر) 1958
)بــغض الـــنــظــر عـن نــواقــصـه وتــطــبـــيــقــاته
الـســلـبـيــة) وسـاهم ذلك فـي إضـعـاف الــنـفـوذ
العشـائري  عمومًا � ولـكن لم تكن األمور بهذه
الـبـسـاطـة أيـضًـا وا�ـسـألـة أكـبـر من شـعـارات
سـيـاسـيـة عـامة� وإ�ـا كـان يـنـبـغي بـالـتـطور

مقـام الشـيخ في حالـة غيابه
ويتمتع بسلطاته.

4-الفالحون 
لـقـد عـملت بـريـطـانـيـا حتى
قــبل اســتـكــمـال احــتاللــهـا
للـعـراق عـلى  كـسب بعض
رؤساء الـعشـائر فـأصدرت
"نــظــام دعــاوى الــعــشــائـر
ا�دنـيـة واجلـزائـية"  وزاد
هذا الـدور بعـد فشل ثورة
الــــــعــــــشـــــــرين مـن خالل
مــــنــــحـــــهم امــــتــــيــــازات
ســيـاســيــة واقـتــصــاديـة
وشــــبه قـــــانــــونــــيــــة أو
قــضــائـيــة� وســاهم ذلك
ســـلـــبــيًـــا في الـــتـــطــور
السـيـاسي واالجتـماعي
واالقـــــــتـــــــصـــــــادي في
الــــــعـــــــراق الحـــــــقًــــــا�
وحـصـلت في اجملـتـمع
الـــعـــراقي تـــشـــوّهـــات
كــبــيــرة� فــقــد تــكــونت

بـسرعـة فائـقة طـبقـة جديـدة من كبـار ا�لّـاك��
وفقًا لـتوصية اخلبير البريطاني" داوسن" عام
 1929وعـلى غـرار مـا فـعل الـبـريـطـانـيـون في
الــهــنــد� فــقــد � وضع قــانــونــ� االول بــاسم
قانون " الـلّزمة"� أي تلز� " إعـطاء حق إمتياز
إسـتـثـمـار  االراضي لـكـبـار ا�الكـ� " وقـانـون
تـسـوية حـقـوق االراضي"� الـذي عُرف بـقـانون

التسوية.
وبذلك نشـأت قاعدة اجتماعـية من كبار ملّاكي
األرض مــوالــيــة لــلـــحــكم� وحتــوّلت األراضي
األميريـة التي كان للعشائر حق التصّرف فيها
" أي زراعـتـهـا"  بـاعـتـبــارهـا حـيـازة مـشـتـركـة
وتــدفع ريــعـــهــا " األرض" أو " خــراجــهــا" إلى
الـدولـة� إلى مقـاطـعات ل�قـطـاعيـ� اجلدد من
شيـوخ الـعـشـائـر وجتـار ا�ـدن وكـبـار مـوظفي
الدولة البيروقراط� � وهو ما كانت ا�س بيل
قد اقتـرحته على حكومتها بشأن حكم العراق�

بإيالء اهتمام كبير لشيوخ العشائر.
وفـي الفـصل اخلـامس يـبحث في " اجلـمـاعات
الـسـياسـيـة في ا�ديـنـة" فيـتـناول الـعـثمـانـي�
الـعــراقـيــ� أي من أصـول تــركـيــة ويـخـصص
جـدولًـا حول الـعـائالت الـعراقـيـة واألشـخاص
األبرز من أصـول تركـية� والـتي احتـلت مواقع
إداريــة في الـدولـة وهـي عـبـارة عن  15عـائـلـة
وفروعها� ثم ينتقل إلى ا�ؤسسة الدينية التي
تـتــوزع عـلى بــعض األسـر الـديــنـيـة احملـدودة
عبر الـتعيـ� السـياسي أو الوراثـة� وتأسست
لها هـيكلية باسم " النقابة" وهذه استمرت من
الـعـبـاسيـ� إلى الـعـثمـانـيـ� وحصـل النـقـباء
عـلى امتـيازات� لـيأتي بـعدهـا ا�فـتون (قاضي
القـضاة) وهؤالء يعددهم خـدوري مثل : العطا
واحلـيــدري واجلـمـيل والــكـيــخـيــا واخلـطـيب
وا�ــفـتي والــقــيـسي والــرحـبـي والـطــبـقــجـلي
والزهـاوي� ويرشحـهم الوالي ويـحوزون على

رضا شيخ اإلسالم في اسطنبول.
ولم تـتدخل الـسلـطـة العـثمـانـية في حتـديدات
الطائـفة الشيـعية� وذلك وفقًـا لقواعد احلوزة�
عـلـمًـا بـأن هـنـاك فـرامـ� سـلـطـانـيـة تـمـنـحـهـا
الــدولـة �ن يــحق لـهـم اخلـدمـة فـي احلـضـرات
العـلويـة واحلسـيـنيـة والعـباسـيـة والكـاظمـية
والعـسـكـرية وغـيـرها� أمـا نـظام احلـوزة فـيتم
عبـر الدراسـة احلوزويـة : من دراسة ا�ـقدمات
والـبــحث اخلــارج� لـيــتم احلــصـول عــلى لـقب
"حجـة اإلسالم" ثم لقب "آية الـله"� وهي تتموّل

ذاتيًا �ا يسمى باحلقوق.
وارتـــبط الـــعــــديـــد من شـــيــــوخ الـــعـــشـــائـــر�
وخــصــوصًــا فـي الــفــرات األوسط واجلــنــوب
با�ؤسـسة الدينيـة الشيعـية وأدّوا دورًا كبيرًا
في ثورة الـعشرين� وتعودُ دخـول علماء الدين
إلى  اخلمس (سـهم اإلمـام) أو الـزكاة� إضـافة

إلى الهبات التي يحصلون عليها.
ويـضع جـدولًـا آخر لـبـعض األسـر الـبارزة في
ا�ـؤسسة الـدينـية الشـيعيـة والسـنية� ويـنتقل
إلى مــجـــتــمـع الــتـــجــارة فـــيــســـتــعــرض دور
اجملــمــوعـات الــثــقــافــيـة الــتي يــســمــيــهـا بـ "
األقليات" مثل اليهود وا�سيحي�� إضافة إلى
عـدد من الـشـيـعـة من أصـول فـارسـيـة� ويـعود
بـعـدهـا لـيـبـحث في ا�ـؤسـسـة الـبـيـروقـراطـية
وا�واجـهـات مع الـدولـة الـعـراقـيـة� فـيـذكر في
اجلدول  30أهم احلركات لغاية العام 1948.
في اخلـتـام أقـول إن كـتــاب ولـيـد خـدوري هـو
رفـد جديـد لعـلم االجتـماع الـسيـاسي� وإضافة
حـقيقـية للـمكتـبة العـراقية والـعربيـة اخلاصة
بــالـــعــشــائــر ودورهـــا� وهــو تــفــصـــيل دقــيق
لــتـضــاريــسـهــا في خــريــطـة ســيــاسـيــة أكــبـر
لـلــسـيـاســات الـعـراقـيــة ا�ـعـاصــرة� والـكـتـاب
خزين معرفي ال غنى عنه للباحث� والدارس�
لــلـظـاهـرة الــعـشـائــريـة الـيـوم� ألنـه يـوصـلـهم
بـاجلـذور الــثـقـافــيـة والــفـكـريــة والـسـيــاسـيـة
واالقــتــصـاديــة واالجــتــمــاعــيـة والــقــانــونــيـة
لــلــعـشــائــريــة الــتي تــتــجــلّى الــيــوم كــإحـدى
الـظـواهـر ا�ـوازيـة لـظـاهـرة الـدولـة ومـنـافـسًا

لسلطاتها. 
(×) أكــاد�ي ومــفــكـــر عــربي (من الــعــراق) –
نائب رئـيس جامعة الالّعـنف وحقوق اإلنسان
(أونــور)� بـيــروت. له أكــثـر من 70 مـؤلــفًـا في
قـضـايـا الـفكـر والـقـانـون والـسـيـاسـة الـدولـية
واألديـان والـثــقـافـة واألدب واجملــتـمع ا�ـدني�
وحــائــز عــلى جــائــزة أبــرز مــنــاضل حلــقــوق

اإلنسان في العالم العربي� القاهرة� 2003.
عمل د. ولـيد خدّوري مديـرًا لقسم األبحاث في
مـؤسـسـة الـدراسـات الفـلـسـطـيـنـيـة (بـيروت -
1970). ثم انـتـقل لـلـتـدريس في قـسم الـعـلـوم
السيـاسية في جـامعة الكـويت� وشغِل منصب
مــديـر اإلعالم فـي مـنــظـمــة األقــطـار الــعـربــيـة
ا�ـصدّرة لـلـنـفط (الـكويت)� ومـديـرًا ثمّ رئـيـسًا
لتحـرير نشرة مـيدل إيست ايكـونوميك سرفي
(مــيس) في نــيــقـوســيــا (قـبــرص) ثمّ رئــيــسًـا
للقـسم االقتـصادي في جـريدة احليـاة بيروت.
من أبــرز مــؤلـفــاته "بــتـرول الــشـرق األوسط -
األبـعاد اجلـيـوسـياسـيـة"� مـؤسسـة الـدراسات
الفـلـسطـيـنـية� إضـافـة إلى كـتابـ� آخـرين قام
بـتحـريرهـما عن "غـاز شرق ا�ـتوسـط"� بيروت
2016 إلى 2019. وحــرّر األعــمـــال الــكـــامــلــة
لـعـبــدالـله الـطــريـقي� مـركــز دراسـات الـوحـدة

العربية� بيروت 1999.
 - في سـبعـينـيات القـرن ا�اضي اتـخذ الـنظام
الـسـابق قـرارًا �ـنـع ا�ـواطـنـ� اإلفـصـاح عن
ألقابـهم في خطوة كان االعتقاد السائد حينها
أنـهــا سـتــسـهم في تــقـلــيص تـأثــيـر االنــتـمـاء
الـعـشــائـري وتـؤدي إلـى انـحـســاره بـتــغـلـيب
االنـتــمـاء الـوطـني. وشن حـزب الــبـعث حـمـلـة
شـديدة ضـد الـعشـائـرية. واسـتمـر احلـال على
الـــرغم من بـــعض الـــتـــســـاهـل هـــنـــا وهـــنــاك
العتبـارات خاصة� لكنه أصدر قانونا برقم 34
لـسـنـة 1981 نـصّ فيـه عـلى " أنـزال عـقـوبة ال
تقل عن 20 عامًـا سجنًـا لكل من احـتكم خارج
مـنظـومة الـقضاء الـرسمـية في الـدولة" وكانت
الـعــقـوبـة تــطـال طـرفـي الـنـزاع والــقـاضي في
احملــاكـمـة الـعــشـائـريــة. كـمـا اعـتــمـد في قـرار
مــجــلس قــيــادة الــثـورة الــصــادر في  24آذار
(مـارس) 1997 عــقـوبــة ال تـقل عن  3سـنـوات

لكل من ادعى �طالب عشائرية.
 - ا�ـقــصــود " نـظــام الـنــزاعــات الـعــشـائــريـة
Tribal Criminal and Civil Di- "وا�ـدنـية
 putes Regulationوالــــذي تـــرجــــمه حــــنـــا
بطـاطـو" قـانون الـنـزاعات الـعـشائـريـة "� الذي
شـرّعه الـبــريـطــانـيـون واعــتـمــدوه في شـبـاط
(فبراير) 1916 أي قـبل سن القانون األساسي
بـتسـع سنـوات� وحتـى قبل اسـتـكمـال احتالل
الــعـراق (1918-1914) وقــد اصــطــلح عــلــيه
عــراقـــيًــا و� تـــداوله بـــاسم "قــانـــون دعــاوى

العشائر".
 - انظـر: نص الدستور الـعراقي الدائم� موقع
مجلس النواب العراقي� نص ا�ادة 45 الفقرة
أولًـــا - حتـــرص الــــدولـــة عـــلـى تـــعـــزيـــز دور
مؤسسـات اجملتمع ا�ـدني ودعمها وتـطويرها
واســتـقاللــيــتـهــا� �ـا يــنـســجم مع الــوسـائل
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الـلقـاءات الـسـيـاسـيـة في بـغـداد واربـيل والـنـجف االشـرف وزيـارة الـسـيـد الـصدر
ولقـائه بـقادة اإلطـار التـنسـيقـي مؤخـرا لم تسـتطع جـميـعـها حـلحـلة الـوضع ا�عـقد
وكسـر اجلـمـود الـسـيـاسي الـذي تـشكـل بعـد اعالن نـتـائج انـتـخـابـات الـعـاشر من
اكتـوبر ا�اضي... فـما هـو احلل ? وكيف السـبيل لـلخروج من عـنق الزجـاجة الذي
وضـعتـنـا فـيه النـتـائج ? وهل حتـسم احملكـمـة االحتاديـة اجلـدل ام تـدخلـنـا في نفق

آخر ?.
ان احلـراك الـثـنـائي واجلـماعـي واحلوارات ا�ـكـوكـيـة بـ� أربـيل والـنـجف االشرف
وبـغـداد كـلـهـا تـصب في اطـار تـفـاهـمـات سـيـاسـيـة بـ� جمـيـع الفـائـزين دون رسم
خـطوط عريـضة �سـتقبل احلـكومة ا�ـقبلـة وكيفـية تشـكيلـها � فالـكرد الذين انـشقوا
الى فريقـ� انظارهم تتجه نحو بغداد للـبحث عن اكبر مكسب لإلقليم في ا�ناصب
السيـادية � والسنة يقودهم حتالف تقدم يحاول التقرب من عزم بهدف حتقيق اكبر
تمثيل لـلمكون في احلكـومة ا�قبلة � والـشيعة ا�نـقسم� أيضاً بـ� التيار الصدري
واإلطار التـنسيقي لم يحسموا اجلدل حول من يشكل الكتلة االكبر رغم التفاهمات
االخيرة... إذن الـنتائج عـقدت ا�وقف وا�صـالح الفرعـية تدفعـنا الى ازمة سـياسية
خـانقـة � فـإذا كان اجلـمـود مصـيـر ا�وقف احلـالي فـانه قـد يكـون نعـمـة نأمل ان ال
نفقدهـا بعد ا�صادقة الـنهائية على النـتائج � فالتصعيـد ليس في مصلحة احد. ان
ما يجـري حاليا هو هدوء وجس نبض ب� الفائزين وطبخة على نار هادئة للحكومة
ا�ـقبـلـة � التي لن تـخـرج عن اطار احملـاصصـة والـتوافق وا�ـصالـح الضـيقـة �ا ال
يـخدم الـغايـة من االنتـخابـات وهو التـغيـير الـذي ينـشده ا�ـواطن منـذ اكثـر من عقد

ونصف.
لـذا فـإننـا ندعـو الـشجـعان من الـفـائزين الى رفض الـواقع احلـالي وإعالن موقـفهم
صراحة �ـا يجري � والـذهاب الى ا�عـارضة في البـر�ان القـادم مع ا�ستـقل� قد

يشكـلون قوة وسلطة عـليا تراقب وتقوم وتـستجوب من تشاء
وتـسـحب الـثـقـة من ا�ـتـلـكـئـ� من الـوزراء ولـهـا امـكـانـيـة
اسـتـجـواب رئـيس الـوزراء وطـرح الـثـقـة بـحـكـومـته مـتى
تشـاء � وذلك شيء سـوف لن ينـساه الـعراقـيون ويـذكره
الــتـاريخ بـأحـرف من نـور وهـو افـضل بـكل األحـوال من
ا�شـاركة في حـكومة مـحاصـصة قـد ال تسـتمـر عاما او

تسقط مع اول ازمة تواجهها.
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غالف الكتاب

يعرف اغـلب العراقي� واخص بذلك الـبقية من االوائل الذين مازالـوا احياء  طبيعة
الـعالقـة ب� الـعراقـي� سـواء كان ذلك في احملـلـة او ا�قـهى او في الوظـيفـة العـامة
او اثنـاء  تأدية اخلـدمة الـعسـكرية  في اجلـيش العـراقي� وقد حـدثونا  االوائل عن
حـكـايات  جـمـيـلـة  خالل سنـوات  من الـقـرن ا�ـاضي عن الـعالقـات ب� ا�ـسـلـم�
والـيـهــود وا�ـسـيـحـ� والـصـابـئـة  والـديــانـات االخـرى  حتت عـلم واحـد هـو الـعـلم
العراقـي � ويتعامـلون  مع بعـض في كل احلاالت التي تـقتضـيها حـقوق اجليرة او
احملـلـة  اوا�ـديـنـة اوالعـراق كـخـيـمـة للـجـمـيع  � وابـرز صـيغ التـعـامل هـو الـتـعامل
االنـــســاني وعــلى وفـق ذلك كــانت الــعـالقــة هي تــعــامل انـــســان مع انــســان اخــر
يـتشـاركون بالـبلـد ويحـملـون هويـته وبالتـالي علـيهم واجـبات ولـهم حقـوق متـساوية
تضـمنتها القـوان� ا�دنية  وفي هـذا االطار قال االمام علي بن ابي طالب (ع ) في
رســالـته الى مــالك االشـتـر احــد الـوالة  في خالفــته يـوصــيه بـالـنــاس حـيث قـال �
النـاس صنفـان  اما اخاك في الـدين او نظيـرك في اخللق � وهذه الـعبارة اعـتمدت
من قـبل اال� ا�ـتـحـدة وتـنـاولـهـا الكـثـيـر في  الـبـحث وقـد روى صـديق يـعـيش في
نيوزيـلندا ان استاذه اسـكتلندية  الـقت محاضرة في ندوة خـصصت لهذا الغرض
اي احلـديث  في تفاصيل قول االمام �  وبالـتالي اال ينبـغي على العراقـي� احلفاظ
على هـذه الصالت والعالقات بـ� العراقيـ� دون اجلزئيات الـتي تفرق وال جتمع �
وهذه الـعالقات التـي كانت ونامـل ان تستـمر جتـسدهـا حكـاية رواهـا الراحل عالم
االثارالدكـتور  بهنام ابو الـصوف وهو من االخوة ا�سيـحي� و من مواليد ا�وصل
( احلدبـاء )   حيث يـقول حـدث في أحد ايـام الدوام الـرسمي ( وكـنت مديـرا عاما
لـلـمـديـريـة الـعـامـة لألثـار الـشـمالـيـة في ا�ـوصل 1980 وفي الـسـاعـات األولى من
الصبـاح أن دخل عليَّ سكرتـير مكتبي لـيخبرني وبـشيء من احلرج والتردد قائالً:
إن فتاة من أهـالي ا�وصل في ا�كتب طالبة مقابـلتك وح� سألتها عن غرضها من
ا�قابـلة قالت إنه خـالي وأريد السالم علـيه و�ا أخبـرتني اسمهـا الكامل صرت في
حـيرة ألنهـا مسـلمـة فيـكف تكـون أنت خالـها? قـلت للـسكـرتيـر مبـتسـماً طـيب دعها
تدخـل ولنـستـمع إلى قـصـتهـا. بـعد حلـظات دخـلت مـكتـبي فـتاة فـي مقـتبـل العـمر�
ح� تكـلمت عرفتُ فيها لهـجة سكنة حي ا�يدان في ا�ـوصل القد�ة عند باب شط

القلعة. قلتُ لها : أخبريني ابنتي حكايتك وكيف أكون أنا خالك? 
قـالت: دكـتور أخـبـرتـني والـدتي حـ� رأتك مـنـذ مدة وأنـت تتـجـول في مـحـلـتـنا مع
بعض الـرجال وأخبروهـا ح� سألت عنـك وعن اسمك واسم عائلـتك و�ا نقلت ذلك
إلى والدتـها جدتي أم إبراهـيم قالت لهـا هذا ابني في الرضـاعة بهـنام من بيت أبو
الـصــوف وجـدته أمـيـنـة كـان جـارتـنـا� مــقـابل بـيـتـنـا هـذا� وأشـارت إلى الـدار ذات
ا�دخل الـواسع من ا�رمـر ا�زخـرف� وهي كانت تـأتي به دوماً ألرضـعه معكِ وأنتِ
طفلـة ترضع�� يـعني أنه أخوكِ في الرضاعـة. حينهـا طلبت مني والدتي أن أزورك
في الـدائـرة ألنــقل لك كالم والـدتي وجــدتي لك� وأبـلـغـك سالمـهـمــا وعـتـاب جـدتي
عليـك ألنك في ا�وصل ولم تأتِ لتسلم عليها. قلت لها وأنا غائب في ذكرياتي التي
كـنت أسـتـمع إلـيـهـا من والـدتي وجـدتي أمـهـا سلـمي عـلى والـدتكِ وعـلى جـدتكِ أم
إبـراهـيم وأخـبـريهـا بـأنـني سـأزورهـا قـريـبـا ورجـعت إلي ذاكـرتي وأنـا صـبي ح�
كانت حتـكي لي جدتي أمينة كيف كانت تأخذني وأنا طفل ال يزيد عمري على ستة
أشهر إلى جـارتها أم إبـراهيم لتـرضعني مع أبـنتهـا ا�ولودة حـديثاً� بـسبب مرض
والـدتي في تـلك الفـترة إذ كـانوا يـخشون عـليَّ من حـليـبها وهـي مريضـة. مرت بي
هذه الذكـريات بسرعة والفتاة واقفـة أمام مكتبي وبجوارها السـكرتير ينتظر.. قلتُ
للفـتاة وكأني أستـفيق من حلم لذيـذ نعم يا ابنـتي حقاً أنا خـالكِ في الرضاعة وأنا

جــدا ســعــيــد أنك قــد أحــيــيتِ فيَّ هــذه الــذكــرى الــعــزيــزة
وسألتها عن صحة جدتها أم إبراهيم والتي هي أمي في
الرضـاعة وعن والـدتها وأخـوالهم� أجـابتـني بأنـهم كلهم
بـخـير ويـبـلغـونك حتـياتـهم. يـقـول بهـنـام كان في زقـاقـنا
هذا أكـثر من عشـرين بيـتاً تـسكـنهـا عوائل مـختـلطة من
مسـلم� ومـسيـحيـ� رحم الله الراحـل� واطـال في عمر

الباق�  �ن عاش في ذلك الزمن اجلميل . 
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 اتـهم ا�صارع الـعراقي مصـطفى عبـد الباسط عن تـعرضه لالحتجـاز في مستـشفى الطب الـرياضي بأمـر من وزير الشـباب والرياضـة عدنان درجـال� فيمـا نفت الوزارة ما
ذكره ا�صارع وأوضـحت مالبسات ا�وضـوع. وقال ا�صارع مـصطفى عبـد الباسط في بث فيـديو مباشـر عبر صفـحته على فيـسبوك�  إن مديـر مستشـفى الطب الرياضي
حيدر رحيم وهـاب� قام باحتجازه في ا�ستشفى لظهور تعاطيه ا�نشطات في الفـحص الطبي. وبحسب ما ذكر عبد الباسط� وما أكده ضابط أمن الوزارة أثناء البث ا�باشر
فـإن أمر احتـجاز ا�صـارع مصطـفى عبد الـباسط صادر من مـكتب وزير الـشباب والـرياضة لـوجود شكـوى ضده. من جانـبه� اوضح مدير اعـالم وزارة الشبـاب والرياضة�
عـلي الـعطـواني� في تـصريح صـحـفي  ان  الفـحص الـطبـي اخلاص بـا�نـشـطات الـذي أجـري في مسـتـشفى الـطب الـرياضي أثـبت تـعاطـي ا�صـارع مصـطـفى عبـد الـباسط
للمنشـطات. وأضاف بعد ظهور النتيجة قام مصطفى عبد الباسط باالعتداء على موظف في مستشفى الطب الرياضي� فتم تسجيل شكوى ضده من قبل اثن� من ا�وظف��
لكن ا�وظف ا�ـعتدى عليه اراد ان حتـل االمور ودياً وعدم تطـويرها ليـتنازل عن حقه وكل شـخص ذهب بطريقه� لـكن ا�صارع مصـطفى وقف بباب الـوزارة وصور فيديو بث

مباشر عبر فيسبوك قلب بها كل احلقائق مع االسف.
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الالعـــبــ� بـــكل مــا يـــتــعـــلق بـــايــقــاف
ا�ــنــافس في مــلــعب الــشــعب لــلــعـودة
بـسـرعـة لـطريـق االنتـصـارات و لـلـدفاع
عـن الـلــقـب   عـنــد مــواجــهــة اجملــتــهـد
الـكـهـربـاء الـذي زاد عـطـاءا وبـات يـقدم
الـــعــمل الــواضح امـــام اجلــمــاهــيــريــة
ويـبدو قـادر عـلى ازعاج الـبـطل وفرض
الـنـتيـجـة الـتي يخـطط لـهـا لؤي صالح
التـي ستـكون االبـرز في ا�رحـلة االولى

لو حتققت.
5¾ýUM�« ÃËdš

خـرج منـتـخب النـاشئـ�  من تـصفـيات
بـطولـة غرب اسـيا بـكرة الـقدم اجلـارية
حاليا في السـعودية اثر خسارته امس
االو ل من صــاحـب الــضــيــافــة بــثالثــة
اهـداف دون رد بــعـد ان كــان قـد تــغـلب
عـلى لبـنـان  بثالثـة اهداف نـظـيفـة قبل
ان يعـود بعـدما لـعب مبـارات� فقط وال
نـدري هل هـذا يـعـود  لـنـظـام الـبـطـولـة
الـتي يفـتـرض ان تعـكس فـائدتـها اكـبر
بـعيـدا عن احلـصولى عـلى لـقبـها وذلك
من خالل خوض عدد ا�باريات اد  امام
عملـية اعداد وتـطوير الالعـب� وإتاحة
فـرصة الـلـعب للـجمـيع حـتى لو أقـيمت

على مستوى جتمع.
“uH�«Ë …—U�)« 

اليـهم ان تخـسر وتـخـرج في مثل هـكذا
بطولة �ا يـعول فيها على عـملية البناء
الكروي ا�ستقبلي وفيها يكون التركيز
على الفئـات العمريـة نقطة  االنطالق و
التـوجه نحـو التـحول الـذي ال �كن ان
يـحــصل االبـدعـم وتـامـ� بــنى حتــتـيـة
وكـــوادر فــــنـــيــــة واداريـــة مــــتـــقــــدمـــة
ومستلزمات عمل صحيحة  وهذه امور
هــامــة جــدا لـــدعم وحتــقــيـق الــنــجــاح
ا�ـنتـظـر . نامل ان يـكـون حتقق الـهدف
ا�ـتــعـلـق بـاجلــانب االهم هــو عن مـدى
صحـة اعمار الالعـبي� ا�شـارك� التي
ســـبق وزيـــفت وخـــضـــعت لـــتـــحــقـــيق
الــنــتــائج الــســـريــعــة ومــارافــقــهــا من
مـخـالـفـات قـانــونـيـة و فـضـائح �ـثـلـة
بـــاصـــدار جـــوازات مــــزيـــفـــة واجـــهت
اجراءات مشـددة في ا�طارات  رافـقتها
مــنـع بــعض الالعــبـــ� من الــســفــر مع

امــــاله عـــلـى جـــهـــود الــــتـــشـــكــــيل في
اسـتـغالل حــالـة ا�ـيـنــاء ا�ـنـهـارة وفي
اســوء ايـامه اآلخـر الــبـاحث عن الـفـوز
االول بـــــاي ثــــــمن كـــــان لــــــوضع حـــــد
لـتـراجـعه والـهروب من مـنـطـقـة الظالم
والنـقاذ نـفسه من مـحنـة  وخطـرالبـقاء

في مربع الهبوط.
 «dH�« wÐd¹œ 

وبــــعــــيــــدا عـن ا�ــــوقع الـــــذي عــــلــــيه
الديوانية19 احملبط وسط حتديات تر
اجع الـنـتـائج والـسـعي لـتـغـيـر ا�ـسـار
خصـوصا في مواجـهة جيـرانه القاسم
في ديـربي الفـرات االوسط في ذكـريات
الـلـقاءات الـسابـقـة الراسـخـة في ذاكرة
جـمهـور الفـريـق� ا�ـؤكد سـتحـضر في
اللـقاء الـذي سيدخـله الضـيوف بوضع
مختلف وافضل من ا�ضيف بعد الفوز
على النجف وقبله التعادل مع الشرطة
و يـــكــون قـــد اســتـــعــد خلـــصــوصـــيــة
الــواجب لــيــكــون عــنــد حتــقــيق رغــبـة
عشاقه الـذين سيرافقونـه  لقرب ا�لعب
الــذي يــامل ان يــقـدم االحــمــر الــهــديـة
لــعــودة الـعــنـكــوشي لــرئــاسـة الــنـادي
والــتـوجـه لـلــتــوازن وتــدارك الــتـراجع

وحلها في النتائج .
qOÐ—«Ë jÝu�« 

وحــال لـســان الـوسط يــتــكـفل بــاجنـاز
مـهـمـته مع اربـيل في لـقـائـهـمـا �ـلعب
النجف الـدولي و بانتظـار خدمة زاخو
في االطاحـة بالزوراء لـلتـقدم للـوصافة
ودعم فـــرقــة غـــني شـــهــد ا�ـــتــكـــامــلــة
والسـعي لتـدارك خطـورة االصفـر الذي
اقـصى الـشـرطـة من الـكـاس  كـمـا يـريد
فـــعــلـــهـــا رغم ظـــروف الـــلــعـب والــزام
اصـحاب الـدار التـنـازل عن كل الفـوائد
واالهم االبتعاد اكثر عن مربع اخلطر.

¡UÐdNJ�«Ë W¹u'« 

ويـــامل جـــمــهـــور اجلـــويـــة ان يـــكــون
شــنــيــشـل قــد عــالج و صــحح اخــطــاء
الــسـقــوط ا�ـذل امــام الــغـر� الــطـلــبـة
ومطـالبـته بتقـد� االداء ا�تـكامل لدعم
النـتيجـة وقبلـها ا�شـاركة  بعـد اهتزاز
الـنــتــائج وتــقــبل ثالث خــسـارات لالن
وقـبلـها فـقدان لـقب السـوبر  وان يـقوم

wÐU� d�« rÝUÐ ≠W¹d�UM�« 

تـــســـتـــأنف الـــيـــوم الــســـبت
مــبـاريـات الــدوري ا�ـمـتـاز
بـــكـــرة الـــقـــدم بـــاقـــامــة
خــــمـس مــــواجــــهـــات
ضمن الـدور الـثاني
عشـر وفيـها تـظهر
عــودة ا�ــنـافــسـات
للواجهة ومحاولة
الـتغـيـر من االمور
شـيــئـا عـبـر فـرض
ايــقــاع ا�ــبــاريــات
من اجل تــعـزيــز مـو اقع
ا�ـقــدمـة والـعــمل مـا بـوســعـهـا
لــلــهـروب مـن امــاكن اخلــطـر الــتي
تسـتقـبل اربعـة فرق تتـجه للـهبوط
للدرجة االدنى وهـذا بدوره سيرفع
من ا�ـنافـسـة امام مـحـاوالت تدارك
تـــرك مـــو اقـــعـــهـــا  والـــغـــيـــاب عن
الـواجـهـة الكـرويـة نهـائـيـا  في حال
الـزامــهـا عـلى الــدخـول في ا�ـنــطـقـة

احلمراء.
 »öD�«Ë WŽUMB�« 

ويامل الـصناعـة التاسع 15 حتقيق
ا�طلوب والفوز اخلامس بعدما اخذ
يــتــحــسن ويــدفع بــاالمــور مـن هـذه
االوقــات وفي اجلـــاهــزيــة لــتــجــاوز
إالخــتـــبــار  الــصــعـب امــام الــطالب
الــذين �ـرون بـافــضل حـاالتـهم اثـر
الـفــوز الــغـالـي وا�ـهم عــلى الــغـر�
اجلـــويــة و دورجـــثــيـــر في تــنـــظــيم
صـفـوفـهم التي بـات يـديـر ها بـثـقة
و�ـــا يـــقــنـع جـــمـــهــور الـــفـــريق
ا�ـسـتـعـد دومـا  لـدعـم ا�ـنـافـسات
في حتــــقــــيق الــــتــــفــــوق  واالهم
احــتالل مــواقـع الــبــطل ولــو ل24
سـاعــة واسـتـمـرار مالحـقـته في كل
االوقات عـبر اغـتنام فـرصة امـتحان

اليوم.
¡UMO*«Ë ŒdJ�« 

وبعد توازنه في الكأس بعبور الدور
الـسـادس عـشـر تتـركـز مـهـمـة العـبي
الــــكـــرخ في  الـــتــــفـــوق و اخلـــروج من
مـنــطـقـة اخلـطــر و يـعـلق حــسن احـمـد

اجلـدي بافـتتاح اكـاد�يـة كرويـة ومهم
مـنـاقـشـة هـذا ا�ـوضـوع عـلى مـسـتـوى
واسع وال �كن  اقتصاره على االحتاد
االخــر الـــذي عــلــيه مــغــادرة ســيــاقــات
العمل القائمـة  اخملتلة  واالستفادة من
جتارب االحتادات احمللية ضمن منطقة
اخلـلـيج وحـصـرا جتــربـة قـطـر وهـنـاك
انـاس اكثـر خبـرة ومـعرفـة من تشـكيـلة
االحتاد نفسه ما يتطلب تعشيق العمل
بـنــكــران ذات من اجل حتـقــيق الــهـدف
االسمى والتـنسيق مع احلكـومة �ثلة
بـــوزارة الـــشـــبــــاب في انـــشـــاء مالعب

خاصة وشمول احملافظات فيها.

بـدوري الـفـئات الـعـمـرية عـلى مـسـتوى
احملــافــظــات من ثم ا�ــنــاطـق وبــعــدهـا
الـتجـمع  والزام جـميع الـفرق بـتشـكيل
فــرق لــلـفــئــات وا قــتــران مــشــاركــتــهـا
بــالـدوري بـهـذا االمـر واإللـتـزام بـتـولي
الــفـرق الـتي يــجب ان تـدار من مـدربـ�
�ن اجــتـــازوا الـــدورات الــتـــدريــبـــيــة
ا�تطورة وعدم السماح  لغيرهم اطالقا
 وتــخــصــيص جـوائــز مــالــيــة واحلـال
�ــراكــز الــشــبــاب فـي ان تــقــام بــطــولـة
خـــاصــة بــهــا وعــودة لــلــوراء ودقــقــوا
باألسـماء التي تـخرجت من تـلك ا�راكز
. في بدايـة تاسيسـها و اهمـية التـفكير

فـرقـهم قـبل ان تـؤثـر سـلـبـا  وتـنـسحب
عــلـى اعــداد ا�ــنــتـــخب الــوطــني االول
عندما يستدعى و ينظم بعض الالعب�
له بــاعــمــار مـنــهــا تـصـل الى الــثالثـ�

عاما.
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وهنا ياتي احلديث عن ا�درب االجنبي
في ان يـتـولى الـعمل  الـفـئـات العـمـرية
قــبل الــبـقــيــة ويـفــضل ان يــكــونـوا من
جــنـســيــات واحــدة لـدعـم االسـاس  من
البداية وهذا سيساعد على االخذ بهذه
االعــــمـــار ووضـــعــــهـــا عـــلـى الـــطـــريق
الـصـحـيح  وان تقـوم جلـنـة ا�سـابـقات

حـميـد تـولي ومحـمـود هاشم صـبر
كـانت األكثـر إشـراقا لـغـاية اآلن في
بـطـولـة الـعـالم بـا�ـواي تـاي� حـيث
40 نزاالً لغاية قاد حكمانا أكثر من 
اآلن ألبطـال العـالم وبأوزان وفـئات
مـخــتــلــفــة� وبــذال جــهــوداً كــبــيـرة
ومضنـية بإدارة ا�ـنافسـات لثماني
سـاعات متـواصلـة يومـياً� تـسبـقها
عــــمـــلــــيـــة الــــوزن وورش الــــعـــمل
التـطويـرية واالجتـماعـات مع جلنة
احلـــــكــــام الـــــدولــــيـــــة� فـــــضالً عن
دخـولـهمـا دورة حتـكـيمـيـة متـقـدمة
عـلى هـامش إقــامـة بـطــولـة الـعـالم
اجلــاريـــة حــالـــيــاً في الـــعــاصـــمــة

التايالندية بانكوك.

قدم اداءً بطـولياً وقـارع بطل العالم
بـالــرغم مـن إنـهــا أولى مــشــاركـاته
اخلـارجـيـة ببـطـولـة الـعـالم. وقـبـله
خسـر العبـنا بـهمن قـادر نزاله أمام
األردني سـيف زقـزوق. فـيـمـا خـسر
العـبــنـا حــسـ� ســالم سـعــود أمـام
الــــبــــطل الــــبــــولــــنــــدي أوســــكــــار
سـتـيـوفـسـكي بـفـارق اجلـوالت يوم
امـس االربـعـاء � ولم يـظـهـر العـبـنـا
بــا�ـــســـتـــوى ا�ــتـــوقع مـــنه كـــونه
صــاحب خــبــرة وجتــربــة وفــاز في
الــنــزال الـذي قــبــله عــلى مــنــافـسه
ا�اليزي بالضربة الفنية القاضية.
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مـشاركـة حـكـمـيـنـا الـدولـيـ� حـيدر

أن الـرفض كـان صـريـحـاً وواضـحاً
مع حتذيرات من عواقب ا�شاركة.
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من جانبه تـعرض العبنـا ا�صطفى
وسام كامل خلسارة ظا�ة حتكيمياً
أمــام مـنــافـسه الــبـطل الــتـايــلـنـدي
48 كغم. نـاروفـان تـشـيـتـيـرا بـوزن 
وبـالـرغم من صـعـوبـة الـنـزال وقوة
ا�ــنــافـس غــيــر أن العـــبــنـــا أظــهــر
شـجــاعـة كـبــيـرة وبـادر �ــهـاجـمـة
الـتـايالندي وكـان نـداً طـوال أوقات
الـنـزال� لكن الـنـتـيجـة جـاءت عكس
الـــتــوقـــعـــات. بـــدوره كـــرم رئـــيس
االحتـاد الـعــراقي لـلـعـبــة ا�ـاسـتـر�
مصـطفى جـبار عـلك� الالعب� كونه

ووصف طــبــيب الــبـطــولــة الالعب
الــعــراقي مــصـطــفى الــتــكــريـتي بـ
اجملنون كـونه يريد الـلعب بوضعه
احلــالـي وهــو مـــا يـــعــنـي نــهـــايــة
مـسـيـرته الـريــاضـيـة. وبـدا احلـزن
والـتــأثـر واضـحــاً عـلى الـتــكـريـتي
الــذي كــانـت لــديه رغــبــة جــامــحــة
لـلـعب بالـرغم من اإلصـابـة البـالـغة
الــتي تـــعــرض لــهــا في آخــر نــزال
احـتـرافي له� مـبـيـنـاً �ـوفـد االحتاد
العراقي للصحافة الرياضية� إنني
كـنت أتـطـلع لـلمـشـاركـة بـالرغم من
إصـابـتـي وقـدمت تــعـهـداً بــالـلـعب
عـلى مـسـؤوليـتي الـشـخصـيـة أمام
االحتاد والـلجنة الـطبيـة� الفتاً إلى
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 قــررت الـلــجـنــة الـطــبـيــة لـبــطـولـة
الــعـالم اســتــبـعــاد بـطــلـنــا الـدولي
مـصـطفى رعـد شـاكـر التـكـريتي من
الـبطـولة وعدم الـسمـاح له �ـنازلة
بــطل إيـطــالــيـا جــوســيب كـاروس�
81 كغم� بسـبب كسر في يده بوزن 
الــيـمــنى يــتـطــلب عــمـلــيــة لـعالجه
بـالــبالتـ�. وكـان االحتـاد الـعـراقي
لــلــمـواي تــاي يــعــو�ل عــلى الالعب
بــحــصـد مــيـدالــيــة �ـا �ــتــلـكه من
قدرات فنية وبدنـية عالية ا�ستوى
وهـــو صــاحب آخـــر مــيــدالـــيــة في
هذا بــطـولـة الـعــالم الـسـابق 2019.
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�W³F∫ احدى النزاالت العا�ية في لعبة ا�واي تاي

هنـدسة السـيطرة والـنظم ثالث مـكرر. وحصد
الالعب عبدالله رشيد ا�ركز االول بتغلبه على
عــلي  مــعــتـز مـن هـنــدســة االتــصــاالت وعـلى
مـحـمــود نـاصـر من هـنـدسـة ا�ـيـكـانـيك وعـلى
حـس� سـلـمـان من هـنـدسـة احلـاسـوب وعلى
معـتـز نـبيل مـن هنـدسـة الـسيـطـرة والـنظم في
شــــــــبه الــنــهــائي.  وشــارك فـي مــنــافــسـات
40 العـبـا �ـثـلــون جـمـيع االقـسـام الـبــطـولــة 
الـعـلــمـيـة والـهـنـدســيـة في اجلـامـعـة . وكـرمت
رئــاسـة اجلـامــعـة  الـفــائـزين بــا�ـراكـز االولى
ببـطولة الطالب والطالبات وعلى حكام البطولة
ا.م.د �ى اكـرم وعـبـدالـله عـدنـان وولـيـد نـاطق
واحمـد محـمود وعـلي غـا� باجلـوائز الـفردية

والفرقية.

الثـالث والطالبة ثريا صـباح من قسم الهندسة
ا�ـدنيـة عـلى ا�ـركز ثـالث مـكـرر. وشاركت في
13العـبـة .  وجاء حـصول مـنافـسـات البـطـولة 
الالعبـة حـريـر مثـنى عـلى الـلقـب بفـوزهـا على
زهـــراء ســلـــمــان من قـــسم هــنـــدســة الـــلــيــزر
وااللكـتـرونيـات الـبصـرية  وعـلى زهـراء هاشم
من قـسم علـوم احلـاسـوب في نصف الـنـهائي
.وفي مــنــافــســات الــطالب احــرز قــسم عــلـوم
احلاسـوب اللقب بعد فوز العـبه عبدالله رشيد
في ا�بـاراة النهائية على الطالب فيصل محمد
من قـسـم تـكنـولـوجـيـا الـنـفط �ـجـمـوعـتـ� من

دون رد   11-5  11-2. 
وحـصل الطالب نوري صباح من قسم هندسة
ا�واد عـلى ا�ركز الـثالث ومعتـز نبيل من قسم
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تــوج قــسـم هــنــدســة الــعــمــارة بــلــقب بــطــولــة
اجلامـعة التكـنولوجيـة بتنس الـطاولة للـطالبات
وقـــسم عـــلــــوم احلـــاســـوب لـــلـــطالب لـــلـــعـــام
2022-2021 الـــــتي اخـــــتـــــتـــــمت الـــــدراسـي 
مــنــافــســاتــهــا عــلى قــاعــة قــسـم الــنــشــاطـات

الطالبية. 
وجاء فـوز قسم هندسة العمارة باللقب بعد ان
تـمــكـنت العـبـته  حـريـر مـثـنى  من الـفـوز عـلى
الـطــالــبـة عال عــبــد الـكــر� من قــسم هـنــدسـة
الكـهروميـكانيك �جـموعتـ� مقابل مـجموعـــة
واحــدة   9-11 نــقــطـــــــــــــــة � 10-12 11-4 
في ا�بـاراة النـهائيـة. وحصـلت الطالـبـة زهراء
هـاشم من قـسم عـلـوم احلـاسـوب عـلى ا�ـركـز

أن تكون هـذه البطـولة واحدة من أجنح
الـبـطـوالت لـتـوفـر كل مـقـومـات الـنـجاح
فيـها وألننا �ـسنا في الـعراقيـ� الرغبة

بتحقيق أعلى درجات النجاح.
—dI� Ë VŽô

و قـال مقـرر الـبطـولة الـعـربيـة الكـويتي
راشد الشمالي : حقيقة إن ما يهمنا في
ا�ـقــام األول هـو أن نــرى هـذه الــلـحــمـة
الــعــربــيــة  والــذي يــأتي بــا�ــقــام االول
بـــالــنــســـبــة لـــنــا قــبـل الــنــتـــائج وقــبل
اعـــتــــبـــارات الــــفـــوز واخلــــســـارة وفي
احلـقـيــقـة هـذه الـبـطـولــة الـثـانـيـة الـتي
احـضـرها في الـعـراق  فـفي ا�رة األولى
زرت العـراق كالعب واليوم أحـضر هذه
الـبـطـولـة كـمقـرر لـهـا ولألمـانـة أقـول لم
أجـد شـيئـاً مـختـلـفاً بـ� الزيـارتـ� على
مــســتــوى الـــطــيب والـــكــرم واحلــفــاوة
وحسن االستقبال و اجد ان من واجبنا
جـــمــــيـــعـــا ان نــــعـــمل مـن أجل اجنـــاح
الـبـطـولـة واظـهارهـا بـالـصـورة ا�ـثلى �
كمـا واتوقع أن تـشهد الـبطـولة منـافسة

كبيرة ب� جميع ا�نتخبات ا�شاركة.
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و سيحضر حفل افتتاح البطولة رئيس
الــلـجـنـة االو�ـبــيـة الـوطـنـيــة الـعـراقـيـة
الــكـابــ� رعـد حــمــودي و االمـ� الــعـام
للجنة هيثم حميد و امينها ا�الي احمد
صـــبـــري و عـــدد مـن اعـــضـــاء ا�ـــكـــتب
الــتـنـفـيـذي االو�ـبي و رؤسـاء احتـادات
ريـــاضـــيـــة و شـــخــصـــيـــات ريـــاضـــيــة
واجــتـمــاعــيـة و وســائل اعالم مــحـلــيـة
وعــربــيـــة فــضالً عن رئـــيس االحتــادين
االسـيــوي و الـعـربي لــلـمـبــارزة الـشـيخ
سـالـم بن سـلــطــان الـقــاصــمي من دولـة
االمـــارات و اعــضـــاء اإلحتـــاد الـــعــربي

للعبة و شخصيات عربية و اسيوية.

فــــيــــهـــــا و من بــــيـــــنــــهــــا ادارة نــــادي
الــســلــيــمــانــيــة الــتي لم تــدخــر جــهــداً
ومــنــشــآت ريــاضــيــة تــســهم في ســيــر
العملية التنـظيمية نحو شاطئ االمان �
مـعـربــاً  عن أمـله في حتــقـيق الــبـطـولـة
لألهداف ا�ـرجوة منـها ال سـيما تـوطيد
الــعالقــة وتــعــزيــز اواصــر االخــوة بـ�

أبناء الوطن العربي الواحد.
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من جـهـته قـدم رئـيس االحتـاد الـكـويتي
ونـائب رئـيس االحتـاد العـربي الـدكـتور
عـبـدالـله الـوعالن خالل انـعقـاد ا�ـؤتـمر
الفني للـبطولة شكـره و تقديره لالحتاد
الـعراقي لـلمـبارزة عـلى حسن الـضيـافة
وحفـاوة االستـقبـال مؤكـدا ان ذلك ليس
غــريــبــا عـلـى الــعــراقــيـ� الــذيـن طــا�ـا
تميـزوا بهذه الصـفات احلميـدة متوقعا

العراق للمرة الثانية بعد فراق الكثر من
ثالثــ� عــامــاً عن تــضــيــيــفه الــبــطــولـة

عــــــام 1990.
n�u*« 5L¦ð

وثـمن رئيس االحتـاد الـعراقي لـلمـبارزة
زيـاد حـسـن كـاظم الـدعم الالمـحـدود من
قـبل اللجـنة االو�ـبية الـوطنـية العـراقية
مـتمـثلـةً برئـيسـها الـكابـ� رعد حـمودي
واعــضــاء ا�ـكــتب الــتـنــفـيــذي و تــذلـيل
جميع الـصعاب و تـسهيل مهـمة الوفود
العربـية ا�شـاركة في البـطولة فضال عن
دعم وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة مــاديـاً
ومـــعـــنـــويـــاً و اتـــصـــاالته ا�ـــســـتـــمــرة
لالطمئنـان على سير االمـور كما مخطط
و مـرسـوم لهـا � بـاالضـافة الى الـتـعاون
ا�ـثـمـر للـحـكـومـة احملـلـيـة في مـحـافـظة
الـسـلـيـمـانـيـة و ا�ـؤسـسـات الـريـاضـيـة

ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

انــطــلــقـت امس  اجلــمــعـــة مــنــافــســات
الـبـطــولـة الــعـربـيــة بـا�ــبـارزة لـلــنـسـاء
والــرجــال بــفـــعــالــيــات سـالح الــشــيش
وســيـف ا�ــبــارزة و الــســـيف الــعــربي �
والـتي يـنظـمـهـا االحتـاد الـعـربي لـلـعـبة
بـالـتـعاون مع االحتـاد الـعـراقي ا�ـركزي
في الـقـاعة ا�ـغـلـقـة لـنـادي السـلـيـمـانـية
�ـشـاركـة 9 دول عـربــيـة هي : االمـارات
وقـــطـــر والـــكــــويت و لـــبـــنـــان و االردن
وســوريـا وفــلـسـطــ� و الـيــمن و الــبـلـد

ا�ضيف العراق.
ÕU−M�«  U³KD²�

و هـــيـــأ االحتـــاد ا�ـــركـــزي لـــلـــمـــبــارزة
جــمـيـــــع مــتـطــلـبــات اجنـاح الــبـطــولـة
العربـية التي تسـتمر لغـاية الرابع عشر
من كــانــون االول اجلــاري و يــضــيــفــهـا

U�š—…∫ منتخب الناش�� يخسر ويودع بطولة غرب اسيا امام السعودية

حسن كمال
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�U��UM ∫ جانب من منافسات ا�بارزة في السليمانية
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{ مدريد- وكاالت: عقد خوان البـورتا رئيس نادي برشلونة� جلـسة مع ا�دير الفني للفريق تـشافي هيرنانديز  للحديث عن
اإلقصـاء من دوري أبطـال أوروبا� عـقب اخلسـارة بثالثـية نـظيـفة ضـد بايـرن ميـونخ. وبحـسب صحـيفـة سبـورت اإلسبـانية�
حـضر اجللـسة نائب الـرئيس رافـائيل يوسـتي وا�دير الـرياضي ماتـيو أليـماني والرئـيس التنـفيذي فـيران ريفـرتر� وجوردي

كـرويف. وأضافت: خالل اللـقاء � حتلـيل الوضع احلالي لـلفريق بـعد اإلقصـاء من دور اجملموعات
لدوري األبطال� و� االتـفاق على عدم تكرار ما حـدث� وضرورة عكس الوضع احلالي للفريق في
أســرع وقت �ـكن. وتــابـعت: شـرح البــورتـا لــتـشـافي الــوضع ا�ـالي لــلـنـادي� وعــلى الـرغم من
الـصعـوبات� وعـده بأنه سـيـقوم بـتدعـيم الفـريق بـصفـقات� حـيث أصـر تشـافي على ضم فـيران

توريس� كما أنه سيعمل على التخلص من الالعب� الذين ال يعتمد عليهم ا�درب.
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{ اال� ا�ـتحـدة (الواليات ا�ـتحدة)-(أ
ف ب) - ســيـحـضـر األمـ� الــعـام لـلـمم
ا�ـتــحـدة أنـطـونـيـو غـوتـيـريش مـراسم
افــتـتــاح أو�ـبــيـاد بــكـ� الـشــتـوي رغم
مـقاطعـة دول عدة على مـا أعلن الناطق
بــاســمـه اخلــمــيس.وأوضح ا�ــتــحــدث
ســـتــيـــفـــان دوجــاريك خـالل مــؤتـــمــره
الـصـحافـي اليـومي "تـلقى األمـ� الـعام
دعــوة من الــلـجــنـة األو�ــبـيــة الـدولــيـة
حلـضور افتتاح دورة األلـعاب الشتوية
في بــكــ� وقــد وافق عــلى تــلـبــيــتــهـا".
وأعـــلــنـت الــواليـــات ا�ــتـــحــدة وكـــنــدا
وأسـتـراليـا وا�مـلـكة ا�ـتحـدة "مـقاطـعة
دبـلـومـاسـيـة" لألو�ـبـيـاد مـتـهـمـة بـكـ�

بانتهاك حقوق اإلنسان.
وعـــد الــرئـــيس الـــفــرنـــسي إ�ـــانــويل
مـــاكــرون أن قــرار مـــقــاطــعـــة األلــعــاب
األو�ـبية الـشتوية في بـك� دبلـوماسيًا
ولـيس عـلى ا�سـتوى الـرياضي أيـضًا�
ســـيـــكــون تـــدبـــيـــرًا "تــافـــهـــا ورمـــزيًــا
جــدا".وبــعــدمــا أعــلــنت فــرنــســا أنــهــا
ســتــتــخــذ قــرارهــا بــاإلجــمــاع مع دول
االحتــــاد األوروبي� قــــال مــــاكـــرون في
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافي "يـــجـب أن نـــكــون
واضـحـ�� إما أن قـول: نقـوم �ـقاطـعة
كـامـلة وال نـرسل رياضـيـ�� وإما نـقول
إنـنا سنـربط األمور ونقـوم بعمل كامل�
بـخــطـوة مـفـيـدة كـمـا هي احلـال دائـمًـا

عـــــلى ا�ــــســـــتــــوى الـــــدولي". وقــــررت
الــواليـات ا�ـتـحــدة وكـنـدا وبـريــطـانـيـا
وأســـتـــرالـــيـــا مـــقـــاطـــعـــة األو�ـــبـــيــاد
دبــلـومــاسـيًــا مـتــهـمــة بـكــ� بـارتــكـاب
جتـــاوزات حلـــقـــوق اإلنـــســـان في حق
أقــلـيـة األويـغـور ا�ــسـلـمـة فـي مـنـطـقـة

شينجيانغ (شمال غرب).
WOÝU�uKÐœ WFÞUI�

كـمـا أعلـنت وزارة اخلارجـيـة الصـينـية
األربــعــاء أن "ال أحــد يـكــتــرث" لــوجـود
�ـــثــلـــ� رســـمــيـــ� أســتـــرالـــيــ� في
األو�ـبـيـاد الـشـتـوي في بـكـ�� ردا على
إعالن كـانبيرا مـقاطعتـها الدبلـوماسية
لــهــذا احلـــدث الــريــاضي.أعــلن رئــيس
الـوزراء األسـتـرالي سـكـوت مـوريـسون
األربـــعــاء أنّ مـــشــاركـــة بالده في دورة
األلـعاب األو�ـبية الـشتـوية مطـلع العام
ا�ـــقـــبل في بـــكـــ� ســتـــقـــتـــصــر عـــلى
الــريـــاضــيــ� ولن تــشـــمل أيّ تــمــثــيل
رســمي� لــتــحـذو كــانــبـيــرا بــذلك حـذو
واشــنــطن الــتي أعــلــنت اإلثــنــ� أنّــهـا
سـتــقـاطع دبـلـومـاسـيـاً هـذا األو�ـبـيـاد.
وقـــال ا�ــــتـــحـــدث بـــاسـم اخلـــارجـــيـــة
الــصـيـنـيـة وانغ ويــنـبـ� خالل مـؤتـمـر
صـحافي إن بالده لـم تكن تـنوي إطالقا
دعـوة مـسؤولـ� أسـترالـيـ� كبـار.وأكد
"ســواء حـضــروا أم ال� ال أحـد يــكـتـرث"
مـضـيـفـا أن "سـياسـتـهم الـضـيـقة األفق

وأالعـيـبـهم الـصـغـيـرة لن تـؤثـر إطـالقا
عـلى جنـاح األلـعاب األو�ـبـية".ورأى أن
قــرار كــانــبـــيــرا "يــظــهــر لــلــجــمــيع أن
احلـكومة األستـرالية تتـبع بشكل أعمى
خـطى بلد آخر" بـدون أن يذكر الواليات
ا�ـتحدة بـاالسم. وشهدت الـعالقات ب�
أسـتـرالـيـا والـصـ� تـدهـورا كـبـيـرا في
الــســنـوات األخــيـرة. وفــرضت الــصـ�
سـلـسـلـة من الـعـقـوبـات عـلى مـنـتـجات
أسـتراليـة في إطار نزاع سـياسي أغرق
الـعالقـات الـثـنـائـيـة فـي أكـبـر ازمـة ب�
الـبـلـدين منـذ قـضيـة سـاحـة تيـانـا��
العام 1989. وفي الفترة األخيرة� زادت
حـدّة غــضب الـصـ� من أسـتـرالـيـا إثـر
قـرار كـانبـيـرا التـزوّد بـغوّاصـات تـعمل
بـالدفع النووي �وجب اتفاقية دفاعية
أبــرمــتــهــا مع بــريــطــانــيــا والــواليــات

ا�تحدة.
وأعــــلـن رئــــيس الــــوزراء األســــتــــرالي
سـكوت مـوريسون األربـعاء أنّ مـشاركة
بـالده في دورة األلــــعـــــاب األو�ــــبــــيــــة
الـشتويـة التي تسـتضيـفها بـك� مطلع
الـعام ا�قـبل ستقتـصر على الـرياضي�
ولن تــشـمل أيّ تـمـثـيل رسـمي� لـتـحـذو
كــانــبــيـــرا بــذلك حــذو واشــنــطن الــتي
أعــــلــــنت اإلثــــنـــ� أنّــــهــــا ســــتـــقــــاطع
دبــلــومــاسـيــاً هــذا األو�ــبــيـاد.وأوضح
رئــــيس الــــوزراء األســـتــــرالي أنّ قـــرار

ا�ـقاطعـة الدبلـوماسيـة اتُّخذ في خضمّ
"اخلالف" بـ� كانبـيرا وبكـ� حول عدد
مـن ا�ــلـــفّـــات� �ـــا في ذلك الـــقـــوانــ�
األسـتـرالـيـة �ـكافـحـة الـتـدخل األجـنبي
وقـــرار احلــكــومــة األســـتــرالــيــة شــراء
غـواصـات تـعـمل بـالـدفع الـنـووي.وعزا
مــوريـســون قـرار ا�ـقــاطـعــة أيـضـاً إلى
انــــتــــهــــاكــــات حــــقـــوق اإلنــــســــان في
شـينجيانغ ورفض بـك� لقاء مسؤول�
أســــتـــرالــــيـــ�.وقــــال مـــوريــــســـون إنّ
"أستراليا لن تتراجع عن ا�وقف القويّ
الــذي اتّـخـذته لـلـدفــاع عن مـصـاحلـهـا�
ولـيس مـسـتغـربـاً الـبتّـة أنّـنـا لن نرسل
مـسؤول� أسـتراليـ� إلى هذه األلعاب"
الـتي ستستضيـفها العاصمـة الصينية
في شــبـاط/فـبــرايـر ا�ـقـبـل.فـعـلى غـرار
الــقـرار األمــيـركي� لـن تـمـنـع ا�ـقــاطـعـة
الـدبــلـومـاسـيـة األسـتـرالـيـة لألو�ـبـيـاد
الـريـاضـيـ� األستـرالـيـ� من ا�ـشـاركة
فـي هذا احلدث الدولي.وكانت الواليات
ا�ـتّـحـدة أعلـنت اإلثـنـ� أنّهـا سـتـسمح
لـريـاضـيـيـهـا بـا�ـشـاركـة في األو�ـبـيـاد
لـــكـــنّــهـــا لن تـــرسل إلـــيه أيّ مـــســؤول
ســيـاسي أو دبـلــومـاسي� في مــقـاطـعـة
عــزت سـبـبـهـا إلى "اإلبــادة اجلـمـاعـيـة"
الـتي تتّهم واشنطن بك� بارتكابها في
حقّ أقـلـية األويـغـور ا�سـلمـة في إقـليم
شــيــنـــجــيــانغ (شــمــال شــرق الــصــ�)

اإليطالي أنتونيو كونتي رابطة الدوري ا�متاز
بـأن تـرجىء أيـضـاً مـبـاراته ا�ـقـررة األحـد ضد
بـرايـتون لـلسـبب عـينه� فـنـال ما أراده بـحسب
مــا أفــاد اخلـمــيس.وقــال تــوتـنــهــام في بــيـانه
"بـإمـكـانـنـا الـتـأكـيـد بـأن مـبـاراتـنـا في الـدوري
اإلنــكـلــيـزي ا�ــمـتــاز ضـد بــرايـتــون أنـد هـوف
ألــبــيــون� ا�ــقـررة األحــد في  12 كــانــون األول
الـساعة الثانية ظهراً� � تـأجيلها بعد اجتماع
جملــلس إدارة +بــرمـيــرلــيغ+ بـعــد ظــهـر الــيـوم
(اخلـميس)". من ا�ـؤكد أن االفتـقاد الى ثمـانية
العـب� سيؤثر على الـوضع الفني للفريق ليس
�ــــبـــــاراتي اخلــــمـــــيس واألحــــد وحـــــسب� بل
لـلـمـبـاراتـ� األخـريـ� الـلـتـ� يـخـوضـهـمـا في
الـدوري احمللي ضد ليستر وليفربول اخلميس
واألحـــد ا�ــقـــبــلـــ�. وعــاد الـــفــريـق الــلـــنــدني
لـلـمـنـافـسـة بـقـوة عـلى مـقعـد مـؤهل الى دوري
أبــطــال أوروبــا ا�ـــوسم ا�ــقــبل بــعــد خــروجه
مــنــتــصـراً من مــبــاريــاته الــثالث األخــيـرة في
الـدوري ا�ـمـتـاز� رافـعـاً رصـيده الى  25 نـقـطة
في ا�ــركـز اخلـامس بـفـارق نـقـطـتـ� عن جـاره
وسـت هام صاحب ا�ركز الـرابع األخير ا�ؤهل

الى ا�سابقة القارية األم.

مـباراته التي كـانت مقررة مسـاء اخلميس ضد
رين الفرنسي في اجلولة السادسة األخيرة من
مـنافـسات دور اجملمـوعات �سـابقة "كـونفرنس
لـيغ" �ـوعـد غـير مـحـدد بـسـبب إصـابة ثـمـانـية
العـب� وخـمسـة موظـف� بـفيـروس كورونا في
صـفـوف النـادي الـلـندني. وطـالب فـريق ا�درب

{ لـــنـــدن-(أ ف ب) - ســـارت رابـــطـــة الــدوري
اإلنــكــلــيـزي ا�ــمــتــاز لـكــرة الــقــدم عـلـى خـطى
االحتـاد األوروبي للـعبـة� وقررت إرجـاء مباراة
األحـد بـ� تـوتنـهـام وبـرايـتون في "بـرمـيـرليغ"
بـسبب اإلصابـات بفيروس كـورونا في صفوف
األول. وســبق أن أعــفـي تــوتـنــهــام مـن خـوض

اإلسالمى في اخلمـر� حيث التـحر� ا�طـلق� وأما مؤيدو
صالح ومحبوه� فيرون أن هناك نوعا من التربص به في
كل صغيـرة وكبيرة� وأن الرجل عبر ببساطة عن سلوكه�
وأنه لـيس مـطالـبـا بـتقـد� درس ديـني� في ح� أن األهم
هو أن يـعـكس بتـصـرفه التـزامه بـالدين.وتـعـكس عاصـفة
اجلـدل� الــتي فــجــرتــهــا تــصــريــحـات الـالعب ا�ــصـري
الــدولي� تـلك الـفــجـوة في الـتـوقــعـات� من قـبل جــمـاهـيـر
عـريضـة في ا�ـنـطـقة الـعـربـية� تـبـدو أسـيـرة لتـصـوراتـها
اخلــاصـــة� عن حــيـــاة جنــوم كــرة الـــقــدم ذوي األصــول
العربـية� واحملترف� في مـجال كرة القدم في أوروبا � إذ
أن معظم تـلك اجلماهير� حتمل األمـور أكثر �ا حتتمل�
فـهي ال تـضع في حـسـبـانـهـا� أن هؤالء الـنـجـوم يـعـمـلون
ضــمن إطـار وضــوابط مـعــيـنــة � وأنـهم لــديـهم مــصـالح�
بــــحــــكم مــــا حــــقــــقــــوه مـن جنــــاح وبــــحــــكم ثــــرواتــــهم
واسـتـثمـاراتـهم� الـتي يـبدو مـن ا�نـطـقي احلـفاظ عـلـيـها.
ويـتـصـور قـطـاع كــبـيـر من جـمـاهـيـر الـكـرة الـعـربـيـة� أن
الالعب حـر بـشكل كـامل� في تـصريـحـاته وما يـقول� وال
يدركون حـجم القيود التي ر�ا تـكون مفروضه عليه� من

قبل ناديه ومن قبل هيئات الكرة.

 { لنـدن - وكاالت: أقام الالعب الـدولي� وجنم ليـفربول
اإلجنـليزي مـحمـد صالح� الدنيـا ولم يقعـدها في ا�نـطقة
العربـية� بعد تصريحـاته التي وردت في لقاء أجرته معه�
محطة تليفزيون �لوكة للسعودية والتي حتدث فيها� عن
كـيف يتـصرف بـشأن دعـوات قد تـوجه له بشـرب اخلمر�
ضـمن مـشـاركـاته في �ـمـعــات� لـلـطـبـقـة ا�ـشـهـورة في
مجـتـمع غـربي.وكـان صالح قد قـال مـبـتسـمـا� ضـمن ما
ورد في إعالن تــرويــجي� لـلــمـقــابـلــة الـتـي سـتــبث يـومي
األربـعــاء واخلــمــيس� الــثـامـن والـتــاسع من ديــســمــبـر :
"مـعــرفش.. بــحس إنــو نـفــسي مــا راحــتش إلني أشـرب
حـاجـة". ورغم تـأكيـد مـحـمـد صالح� عـلى أنـه لم يـشرب
اخلمـور� وال يـشـعـر أنه يـريد أن يـجـربـهـا� إال أن حـديثه
أثـار عاصـفـة من اجلـدل� بـ� مؤيـد ومـعـار�� إذ اتـهمه
جــمـهـور كـبــيـر عـلى مـواقـع الـتـواصل االجـتــمـاعي� بـأنه
يـحـاول إمـسـاك الــعـصـا من ا�ـنـتــصف� إرضـاء لـلـغـرب
بـينـما دافع عنه كـثيـرون أيضا� قـائلـ� إنه لم يخطئ وأن
الرجل ليس داعـية دينـيا� كي يقـول في مقابـلة إن اخلمر
حــرام.أمــا الـغــاضــبــون الــذين ســاءتــهم إجــابــة صالح�
فـــيــقــولـــون إنه كـــان األولى به� أن يــجـــهــر بـــرأي الــدين

أخبار النجوم

{ بـاريس- وكاالت: أكـد البرازيـلي فيـنيسـيوس جونـيور أن هـدفه هو البـقاء في ريال
مـدريد وبالـتالي ال يـهتم بسـعره السـوقي. وقال في مـقابلـة مع قناة مـوفيسـتار + لدى
سؤاله عن قـيمته الـسوقية من األفـضل أال أضع رقما� من األفـضل أن أبقى في ريال
مدريـد. وأحـرز فيـنـيسـيوس  21 عـاما  12 هـدفـا وصنع  7 أخـرى هذا ا�ـوسم� وهو
يـعد مـن العـنـاصـر الـرئيـسـيـة في ريـال مـدريد. وقـال أحـيـانـا أكون مـتـعـبـا من الـلعب
كثيرا� لـكني أريد اللعب دائما. أنا في أفضل حاالتي فنيا وبدنيا وذهنيا� وسأستريح
في عيـد ا�ـيالد. إذا كنت جـيدا� فـالـبتـأكيـد سنـنـافس على أشـيـاء كثـيرة هـذا ا�وسم.
وعن زمـيـله في الفـريق كر� بـنـز�ا� قـال إنه العب عمالق� يـفـعل كل شيء. دائمـا ما
يساعـدني وعلي االستمرار في مسـاعدته لكي يفوز بجـائزة األفضل ذا بيست ويكون
هدافنـا. واعتبر أنه ما زال لديه طـريق طويل لكي يكون رمزا لـلفريق� وقال علي الفوز
بـبطوالت كـثيـرة. الرموز هم الـالعبون الـذين بقـوا هنا لـفترة طـويلـة وفازوا بكل شيء.
وعن مباراة الديـربي يوم األحد أمام أتلتيكو مدريد� قال ستكون مباراة صعبة. اللعب
أمام أتلتـيكو دائما صعب للغايـة. وأضاف إنه فريق يدافع جيدا للغايـة. علينا التركيز
خالل الـديربي� مـثلـما حـدث في ا�بـاريات األخـيرة. الـتركيـز علـى الدفاع بـشكـل جيد

ألننا بالتأكيد سنكون رائع� في األمام.

«–U* ·dŽ√ ô ∫g²O�uLO¼«dÐ≈

øWO³¼c�« …dJ�UÐ e�√ r�

{ لـنـدن- وكاالت: دخل أحـد جنـوم توتـنـهام هـوتـسبـير
اإلنـكـليـزي دائرة اهـتمـامـات نادي أيـاكس أمسـتردام
الـهـولنـدي� الـطامـح إلبرام الـصـفقـة خالل األسـابيع
الـــقــلــيــلــة ا�ـــقــبــلــة. وبـــحــسب صــحــيـــفــة فــوتــبــول
إنـترنـاشـيـونـال الـهـولـنـديـة� فـإن أياكـس يضـع عيـنه
عـلى سـتـيـفن بـيـرجـوين� جـنـاح سـبـيـرز� لـضـمه في
ا�ـيـركـاتـو الـشـتــوي ا�ـقـبل. ومن احملـتـمل أن يـرحب

صاحب الـ 24 عامـا� بهذه اخلطوة� نظرا لعدم مشاركته
بـانتظـام مع الفريق الـلندنـي. ولم يظهـر الدولي الهـولندي مع تـوتنهـام في البر�ـيرلي�
هذا ا�وسم سوى �دة  284 دقيقة� جاءت خالل  7 مبـاريات. وتشير التقارير إلى
إبـالغ أياكـس مسـؤولي تـوتـنـهـام بـشـأن رغـبـتـهم في احلـصـول علـى توقـيع العب
آيـندهـوفن السـابق� الذي يـرتبط بعـقد مع الـنادي اإلجنـليـزي حتى صيف 2025.
وسـبق لـبـيـرجوين الـلـعب في الـدوري الـهـولـنـدي �دة  6 سـنـوات� قـبل أن يـنضم

سبيرز العام ا�اضي مقابل  26.7 مليون جنيه استرليني.

{ روما- وكاالت: ال يـعرف النجم السويدي اخملضـرم زالتان إبراهيموفيتش�
مـهاجم مـيالن� سبب عدم فـوزه بالـكرة الـذهبيـة طوال مـسيرته الـكرويـة. فلدى
سـؤالـه عن سـر عـدم تــتـويــجه بـاجلــائـزة ا�ــرمـوقـة� قــال إبـراهــيـمـوفــيـتش في
تصريـحات أبرزها مـوقع توتو ميـركاتو اإليـطالي: ال أعرف �اذا لم أفـز بالكرة
الـذهبـية.. أنـا ألعب وأفكـر في اللـعب فقط. وأضـاف: األمر يـعتـمد عـلى نظرتك
لألمـور.. مـيـسي فاز بـالـكـرة الـذهبـيـة� لـكنـهم قـالـوا إن لـيفـانـدوفـسـكي هو من
يـسـتـحـقـهـا.. أنـا لم أفـز حـتى بـدوري أبـطـال أوروبـا. وواصل: يـقولـون إنـني لن
أتوج بها� لـكن هذا ال يغير مسيرتي� وال يغيـر صفاتي أيضًا.. كنت محظوظًا �ا
يـكـفي لـلـعب مع العبـ� رائـعـ�� وفي صفـوف فـرق رائـعة أيـضًـا� كـما تـعـلـمت عدة
لـغـات وفـزت بـبـعض الـبـطـوالت. وتـوج لــيـونـيل مـيـسي� جنم بـاريس سـان جـيـرمـان�
بجائزة الـكرة الذهبية للـمرة السابعة في مسـيرته� متفوقًا عـلى أبرز منافسيه� روبرت

ليفاندوفسكي� مهاجم بايرن ميونخ.
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ملعب نادي توتنهام

وانـتهـاكات أخـرى حلقـوق اإلنسان في
هـذا البلد.وردت الصـ� على الفور بأن
"الــــواليـــات ا�ـــتــــحـــدة ســـتــــدفع ثـــمن
تـصرفها" هذا.ورحبت جماعات مدافعة
عن حــقــوق اإلنـســان بـقــرار كــانـبــيـرا.
ووصـفت صـوفي ريتـشـاردسون مـديرة
فـرع الص� في مـنظمـة هيومن رايتس
ووتش الــقــرار بــأنه "مــرحـلــة حــيــويـة
لـلتـنديد بـاجلرائم ضـد اإلنسانـية التي
تـرتـكـبـهـا احلكـومـة الـصـيـنيـة في حق
األويـغور واجلـماعات األخـرى النـاطقة

بـالتـركـية". ويـفيـد ناشـطون ومـنظـمات
مدافعة عن حقوق اإلنسان أن ما ال يقل
عـن ملـيـون من األويـغور ومن األقـلـيات
األخـــرى الـــنـــاطــقـــة بـــالـــتـــركــيـــة وهم
بـغـالــبـيـتـهم مـسـلـمـون يـحـتـجـزون في
مـعسكرات في شـينجيـانغ. وتُتهم بك�
أيــضـا بـتـعــقـيم نـسـاء بــالـقـوة وفـرض
الـعـمل الـقسـري.في ا�ـقـابل تؤكـد بـك�
أن هـذه ا�عـسكرات هي مـراكز للـتأهيل
ا�ـــهــني الــهـــدف مــنــهـــا إبــعــاد هــؤالء

األشخاص عن التطرف الديني.
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فينيسيوس
جونيور

فـليتويك في مقاطعة بيدفوردشاير في
إجنـلتـرا.بهذا بـدأت مرحلـة جديدة من
حـياة د�ـا. لغة غـريبة� ومـكان غريب�
لـــكــنـــهــا قـــررت أن جتــعـــلــهـــا بــدايــة
مــشـرقـة.كــانت قـد حـصــلت عـلى سـاق
اصـطناعيـة� وإن لم تكن مثـالية. وبعد
انـتقـالها إلى بـريطانـيا بـفترة قـصيرة
تـــطــــوعت في مـــدرســــة لألطـــفـــال في
مــنـطــقـتـهــا� وكـانت حتــكي لـلــتالمـيـذ
قـصتهـا كمثـال �ا يدرسـونه في حصة
الـــتــاريخ عـن احلــروب وأثــرهـــا عــلى
مــــصــــائــــر الــــبـــــشــــر� وقــــاد ذلك إلى
حـصولـها علـى عمل كمـشرفـة في فترة
الـغـداء بـنـفس ا�ـدرسـة.الـيـوم� تـدرس
د�ــا الــتـصــمـيم الــداخــلي في إحـدى

الكليات.
 وقـد تـركت عمـلـها مع األطـفـال� الذين
حتـبهم جدا� بسبـب وباء كورونا� كما
أجـــــــرت عــــــــمـــــــلــــــــيـــــــة أخــــــــرى في
نـوفمبـر/تشرين الثـاني العام ا�اضي�

أراحــتــهـا من اآلالم
ا�ــــــــبــــــــرحــــــــة�
وسـمحت لها
بـــــــارتـــــــداء
ســــــاقــــــهـــــا
االصــطــنـاع

الــنــهــايـة� كــانت مــشــاعـري مــرتــبــكـة
ومـتـناقـضة. كـنت فرحـة جدا� فـخورة�
وحـــزيــنـــة في الـــوقت نـــفــسـه... كــنت
أركـض ألول مــرة مـــنـــذ احلــادث� ومن
دون تــدريب. لــكـنــني فـعــلت ذلك ألجل
األطـفـال. أريـد أن أجـنـبـهم مـا عـانيت.
كـنت غيـر مصـدقة تقـريبـا. وكأنني في
صـدمة. وأحتـاج حضنـا ألبكي. لكن لم

أستطيع أبدا أن أبكي".
Ídł  U�U³Ý

كــانت د�ـا سـابـقــا عـدّاءة تـشـارك في
سـبـاقـات جري في بـلـدتهـا في سـوريا
قـبل أن تتغير حياتها. وبينما تغمرها
سـعـادة كـبـيـرة بـالـعـودة إلى �ـارسـة
الــريـاضــة الـتي حتــبـهــا� يـبــقى جـمع
الـــتــبـــرعــات من أجـل عــدد كــبـــيــر من
األطـفال الـذين خسـروا أطرافـهم جراء
احلـرب في سوريا� أولويتها وحافزها
األكــبــر. تــقــول: "أكــثــر مــا يـؤ�ــني أن
يُـحرم طفل من أبسط حقوقه �مارسة
حــيـاته بـشـكـل طـبـيـعي. طــفل صـغـيـر
عمره  5أو  6سـنوات ال �كنه أن يفهم
�ـاذا هـنـاك أشيـاء ال يـسـتطـيع الـقـيام
بـها مثل الـباق�? أو �ـاذا يقال له أنت
ال �ــكـــنك فــعل ذلك ألن ســاقــا أو يــدا

تنقصك?".كيف بدأت احلكاية?
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فـي شـــــــهـــــــر
مــــايـــو/أيـــار
2020 عـــــــــــام 
كـــــــان ا�ــــــشي
مــســافــة نــحــو
مـيـل واحد عـلى
ســــــــــاقــــــــــهــــــــــا
االصـطنـاعيـة هو
الــــتـــحــــدي الـــذي
خــــــاضـــــــته د�ــــــا
األكــتع لــلـمــسـاهــمـة
بـــــجــــمع تـــــبــــرعــــات
�ساعدة الالجئ� في
اخملــــــــيـــــــمــــــــات في
الـيـونـان خالل ذروة
انــــــتــــــشــــــار وبـــــاء
كــــــــــورونــــــــــا� وفـي
غـــضــون عــام واحــد
فــــقط كـــبــــر الـــتـــحـــدي
لـــــــيــــــصــــــبـح اجلــــــري 21
كـيـلومـترا �ـسـاعدة أطـفال الجـئ� في
احلـصـول عـلى أطـراف اصطـنـاعـية.لم
يـــكـن األمـــر ســـهال فـي ا�ـــرتـــ� عـــلى
الـشابة السـورية التي يبـلغ عمرها 27
عـامــا� فـسـاقـهـا الـيـسـرى مـبـتـورة من
أعــلى الـركـبـة� لـكــنـهـا مع ذلك شـعـرت
بـسـعـادة غـامـرة.فـعـنـدمـا شـاركت عـام
 2020 مـع منظـمة "تشـوز لوف"� ضمن
مــبـادرة عـا�ــيـة لـلــمـشي بــهـدف جـمع
الـــتــبــرعـــات لالجــئـــ�� أحــست د�ــا
بـــأوجـــاع هـــائـــلـــة بـــســبـب ســـاقـــهــا
االصــطـنـاعــيـة غـيــر ا�ـؤهـلــة� زادتـهـا
مـعاناتـها من احتـباس الدم عـند مكان
الـقـطع. لكـنـها رغم ذلك تـابـعت ا�شي�
لـتقـطع أكثر من  2 كـيلومـتر� رغم أنها
كـانت قد تعـهدت بالسـير في منطـقتها
�ـيل واحـد فقط� مـا يعـادل حوالي 1.6
كـيـلـومـتـر.في ا�ـرة الـثـانـية� كـانت في
غــايــة احلــمـاس� رغـم أنـهــا اضــطـرت
لــلـتــوقف عــدة مـرات لــتــخـلع الــطـرف
االصـطناعي اجلـديد اخلاص باجلري�
وجتفف العرق الذي يسيل من ساقها�
بل واسـتعانت بقـطع من الثلج بعد أن
شـعـرت أن الـسـاق االصـطنـاعـيـة تـكاد
تـفلت من مكانـها.لكنـها حققت اإلجناز
ووصــلـت إلى خط الــنــهــايــة.ولم تــكن
وحــدهــا� كـــان مــعــهــا مــجــمــوعــة من
األطـفال بأطراف مبتورة� تخيلت أنهم
يــشــاركــوهـا ســعــادة اجلــري "األشـبه
بــــالـــــطــــيــــران� عـــــلى تــــلـك الــــســــاق
االصـــطــــنـــاعـــيــــة (الـــشـــفــــرة)" كـــمـــا
تـقـول.وتـضيف د�ـا "حـ� عـبرت خط

يـة �ـدة طـويـلـة� وخـصـوصـا إمـكـانـية
الـــتـــدريـب بـــالـــطـــرف االصـــطـــنـــاعي
الــريـاضي. وتـقـول د�ــا إنـهـا تـتـدرب
أربـــعـــة أيــام فـي األســبـــوع وحـــدهــا�
وتـذهب مرة أسبوعيا إلى لندن حاملة
الـطـرف االصطـنـاعي اخلاص بـاجلري
عــلى ظــهــرهــا� فـي رحــلــة تــســتــغـرق
ســاعـتـ�� لــتـتــدرب مع مـدرب خـاص.
وهي تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر.

W�Uš bŽ«u�

وتــقـول: "الــشـغف �ــا نـفــعـله يــسـهل
كـثيـرا من األمور. الـتدريب مـع الطرف
الـــريــاضي لــيس ســـهال� وعــليّ بــنــاء
الـثقـة� وكيف تـكون حركـتي آمنـة� كما
عــلي تــعـلّم أســلــوب اجلـري ا�ــنـاسب
حلـــالــتي� والــذي لـه قــواعــد خــاصــة�
ويـجب تـدريب الـعقل عـلـيـها� ولـكـنني
أتـطـور يـومـا بعـد يـوم".وحـ� شاركت
بـنصف ا�اراثون فـي مدينة مـانشستر
فـي آب ا�اضي� كـانت تلك
ا�ـرة األولى الـتي تركض
فـيها بـعد عشـر سنوات�
وأول جتـــربـــة لـــهـــا
بـــــــــالـــــــــطــــــــرف
االصـــــطـــــنـــــاعي

الرياضي.

بـــدأت حــكــايـــة د�ــا عــام 2012  كــان
عمرها  18عـاما ح� هزّ منزل عائلتها
فـي بلـدة سـلـق� فـي ريف إدلب صوت
انــفــجـار� وخــشــيت أن تــكـون قــذيــفـة
أصـابت الغرفة الـتي توجد بـها أختها
الـصغـرى� فـهرعت لالطـمئـنان عـليـها.
ولفرحتها� كانت أختها بخير� لكن في
الـلـحـظـة الـتـالـيـة سـقـطت قـذيـفة عـلى
ا�ــنـزل� واقـتـضى األمــر دقـائق لـتـدرك
د�ـا أنها فقدت ساقـها اليسرى. تدّمر
الـبـيت� لـكن عـائلـتـهـا جنت� وهـذا هو
األهم بـالـنـسـبـة لـهـا� كـمـا تـقـول.أقرب
مـــســتـــشــفى كـــان عــلـى بــعـــد ســاعــة
ونـــصف. أخـــذوهـــا في ســـيـــارة وهي
تــظن أنــهــا لن تــكــمـل الـطــريـق حــيـة�
وأجـروا لـهـا عـمـلـيـة بـتـر مـسـتـعـجـلـة
هـناك� وبعد أسـبوع فقط كان ال بد من
مــغـادرة ا�ــسـتــشـفى ا�ــكـتــظـة.الحــقـا
غـادرت د�ـا سـوريـا مع عـائـلـتـها إلى
لـبـنـان� حـيث أصـبـحت الجـئـة ومـعـها
عـكازيهـا.  مرت خمس سـنوات قبل أن
حتــصل الـعـائـلـة عـام  2017 عـلى حق
الــلـــجــوء في بــريــطـــانــيــا� عن طــريق
بـرنـامج إعـادة الـتوطـ� الـذي أطـلـقته
ا�ــفـوضــيـة الــسـامــيـة لأل� ا�ــتـحـدة
لـشــؤون الالجـئـ�. وتـنـتـقل إلى بـلـدة

العداءة السورية ا�صابة د�ا األكتع
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ازعم ان بــعض مـشــكالت الــدسـتــور الــعـراقـي خـارجــيـة ولــيــست  داخـلــيــة فـقط.
ا�ــشـكالت الـداخــلـيـة نـابــعـة من نـفـس الـنص� امـا لــغـمـوض الـنـص او لـنـقـصه او

لتعارضه مع غيره … الخ. 
امـا ا�شـكالت اخلـارجيـة فهي تـلك الـنابـعـة من خارج الـنص� من قـار� الدسـتور.
وفي حالة مـشخصة ومعروفـة فان احدى مشكالت الدسـتور اخلارجية هي قصور
قرّائـه في فـهم الـلغـة الـعـربـيـة. وبـتـعـبـير اوضـح قصـور الـفـاعـلـ� الـسـيـاسـي� من
رؤوسـاء احزاب ونـواب وغيـرهم في فهم الـلغة الـعربـية الـتي كتب بـها الـدستور. ال
اعني الكـرد او التركمان مثال� ا�ا اعني الـعرب حتديدا. فالواضح من االشكاالت
واالســئـلـة الـتي يـثـيـرهـا هـؤالء حـول بـعـض نـصـوص الـدسـتـور الـعـربـيـة ان الـقـوم
"ضعـاف" في فهم الـلغـة العـربيـة� �عـنى ان ثـقافـتهم الـلغـوية الـعربـية  ضـعيـفة او
سـطحـيـة. واحـد امـثـله ذلك هو حـيـرتـهم واخـتالفـهم امـام عبـارة "الـكـتـلة الـنـيـابـية"
الـواردة في ا�ـادة (76) مـن الـدسـتـور الـتي تــقـول فـقـرتـهــا االولى: "يـكـلف رئـيس
اجلمـهوريـة� مـرشح الكـتلـة النـيـابيـة االكثـر عدداً� بـتـشكـيل مجـلس الوزراء� خالل
خـمسـة عشـرَ يومـاً من تاريخ انـتـخاب رئـيس اجلمـهوريـة." منـذ عام ٢٠١٠ والـقوم
يـقـفون امـام هـذه اجلمـلـة البـسـيطـة كـاالطفـال في ا�ـدرسة امـام ا�ـعلم. وا�ـعـلم هو
احملكمة االحتـادية التي ابتليت بتالميذ ضعاف باللغة العربية وفي فهم نصوصها.
ا�ـادة تقـول "الـكـتـلة الـنـيـابـيـة"� ولسـت ادري ايا من الـكـلـمـتـ� لم يفـهـمـهـا فـطاحل

السياسة عندنا. 
b�«Ë Í√—

الكتـلة هي: اجلماعـة من الناس ا�تـفق� عـلى رأي واحد. ولنتـرك االتفاق على رأي
واحدا ونكـتفي بعبارة "اجلماعة من النـاس". وهي تشير هنا الى "النواب". والنائب
هـو ا�ـرشح الـذي فـاز في االنـتـخـابـات وادى الـيـمـ� الـقـانـونـيـة. بـهذيـن الـشـرط�
يصـبح الشـخص نـائبـا. وبدونـهـما� او بـدون احدهـما ال يـكون نـائـبا. صـفة الـنائب
تـكـون سـالبـة النـتـفـاء ا�ـوضوع. فـاذا تـوفـر ا�ـوضـوع (الشـخص� الـفـوز� الـيـم�)
تلـبست هـذه الـصفـة بالـشخص� واصـبح نـائبـا� بدلـيل ان احـتسـاب حقـوقه ا�الـية

يبدأ من يوم القسم وليس من يوم الفوز. 
ومن هنـا جاء وصـف الكـتلـة بانـها "الـنـيابـية" اي اجلـماعـة من ا�ـرشحـ� الفـائزين
الذين ادوا الـيمـ�.  وهذه الـكتـلة الـنيـابيـة تختـلف عن الـكتـلة االنـتخـابية� يـستـطيع
ا�رشحـون الفائزون ان يصـرحوا بانهم اعـضاء حزب مع�� لـكن هذا التصريح ال
يـجـعـل مـنـهم كـتـلـة نـيـابـيـة مـا لم يـؤدوا الــقـسم. يـسـتـطـيع اي عـدد من ا�ـرشـحـ�
الفائزين ان يتـجمعوا ليلة انعقـاد اجللسة االولى للبر�ان ويتـفقوا على تشكيل كتلة
"نيابـية غدا" عنـد افتتـاح اجللسـة االولى. وهذا ما يـنص على جوازه الـقسم الثاني
ا�ــادة ٤٥ من قـانـون االنـتـخـابـات رقم 9 لـسـنـة 2020 عــلى عالتـهـا ومالحـظـاتـنـا
الكثيـرة عليهـا حيث تقول:"ال يحـق ألي نائب أو حزب أو كتلـة مسجلـة ضمن قائمة
مـفتـوحة فائـزة باالنـتخـابات االنـتقال إلى ائـتالف أو حزب أو كـتلـة أو قائـمة أخرى
إال بعد تـشكيل احلـكومة بـعد االنتخـابات مبـاشرة� دون أن يخل ذلك بـحق القوائم
ا�فتـوحة أو ا�نفـردة ا�سجـلة قبل اجراء االنـتخابـات من االئتالف مع قوائم أخرى
بعد اجـراء االنتخابـات". (مالحظة سريـعة: الحظوا ال يـوجد في قانون االنـتخابات
اجلديـد قـوائم مـفـتـوحـة او منـفـردة الن الـتـرشـيح اصال فـردي ولـيس عـلى اساس
الـقـوائم. وهـذا دلـيـل اخـر عـلى الـقـصـور ا�ـعـرفـي والـقـانـوني لـدى ا�ـشـرعـ�� اي
اعـضـاء مجـلس الـنواب!) واذاً فـالكـتـلة الـنيـابـية هي مـجـموعـة ا�رشـحـ� الفـائزين
الـذين اتفـقوا على جتـميع انفـسهم في كتـلة واحدة بـعد ادائهم لـلقسم في اجلـلسة
االولـى بغض النـظر عن انـتمـاءاتهم احلـزبيـة. ال حتتـاج هذه ا�ادة الـى الذهاب الى
احملكمة االحتـادية اصال النها واضحـة من الناحية الـلغوية. لكن مـاذا تفعل للطفل

الذي يسأل امه عن حاصل ضرب1×1 ?!
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بغداد

ونــفــادهــا واسـتــمــرارهــا من نــفـاذ
واســــتـــمــــرار  األمــــر الــــذي صـــدر
لـتـفسـيـره او تـطبـيـقه وهذا واضح
من عبارات النص أعاله� فضال عن
عدم منـحها صـفة السريـان والنفاذ
عــنــد صــدور قــانــون إدارة الــدولــة
لـلمـرحـلة االنـتقـالـية لـعا 2004 الن
ا�ادة (26/ج) عـددت الــتـشـريـعـات
الـنـافـذة وهي الـقــوانـ� واألنـظـمـة
واألوامر والـتعلـيمـات الصادرة من
سـلطـة االئتالف ا�ـؤقتـة بنـاءاً على
سـلـطتـهـا �ـوجب القـانـون الدولي
تـــبــقـى نــافــذة ا�ـــفــعـــول إلى حــ�
إلغائهـا أو تعديلهـا بتشريعٍ يصدر
حــــسب األصــــول ويــــكــــون لــــهــــذا
الــتـشــريع قــوّة الــقــانــون� ولم يـرد
فـيهـا ذكـر للـمـذكرات � والـسبب في
كــون تــلك ا�ــذكــرات هي مــرتــبــطـة
بـــوجـــود الـــنـــظـــام أو األمـــر الــذي
تــفـــســره أو لــغــرض تــطــبــيــقه فال
حـاجة لـذكرها طـا�ا � اعـتبـار تلك

األنظمة واألوامر من التشريعات.
4- من خالل مـــا تـــقـــدم نـــصل إلى
نـتــيــجـة ان أي مــذكــرة صـادرة عن
سـلـطة االئـتالف تـعتـبـر غيـر نـافذة
اذا مـا � الـغـاء األمـر الـذي صدرت
لـتفـسيـره او تطـبيـقه� وعلى سـبيل
ا�ـثـال فـان مـذكـرة سـلـطـة االئـتالف
ا�ــنـحــلـة رقم 12 لـســنـة 2004 قـد
صــدرة لــتــنــفــيــذ األمـر 35 لــســنــة
2003 وعـــــــــلـى وفـق مـــــــــا ورد في
القـسم األول منهـا والتي جاء فـيها
االتي (تـنـفـذ هـذه ا�ـذكـرة األمر رقم
35 الــصــادر عن ســلــطــة االئــتالف
ا�ـــؤقـــتــة والـــفـــصل الـــســادس من
قانون اإلدارة للدولة العراقية أثناء
الـفــتـرة االنـتـقــالـيـة (وبــذلك فـإنـهـا
ليست تشريع مـستقل وإ�ا مذكرة
تنـفيـذ تشـريع وهو األمر 35 لسنة
2003 ويــرتـبط بــقــائـهــا وســريـان
أحــكـامــهــا طــا�ــا األمـر  35لــســنـة
20031 نافذاً� وحـيث ان هذا األمر
� الــغـائه �ــوجب ا�ـادة (10) من
قـانـون مجـلس الـقـضـاء األعلى رقم
45 لـســنـة 2017 الــتي جـاء فــيـهـا
االتـي (يـلـغـى امـر سـلــطـة االئـتالف
ا�ـؤقـتـة (ا�ـنـحـلة) رقم (35) لـسـنة
2003) فاصبح غيـر نافذ وال يجوز
االســتـــنــاد الــيـه وال إلى ا�ــذكــرات

(1/3) من الـــنــظــام رقم  1لـــســنــة
2003 ثم صدر قانون إدارة

الـدولــة لـلــمـرحـلــة االنــــــــتـقــالـيـة
لــســنـة 2004  واضــفى عــلى تـلك
األنـظـمـة واألوامـر صـفـة الـتـشريع
وعـــــــلى وفـق مــــــا ورد في ا�ــــــادة
(26/ج) الـتي جاء فـيـها االتي (إن
الـــقـــوانـــ� واألنـــظـــمـــة واألوامــر
والـتـعـلـيمـات الـصـادرة من سـلـطة
االئـــتالف ا�ـــؤقــــتـــة بـــنـــاءاً عـــلى
سلـطتـها �ـوجب القـانون الدولي
تــبــقـى نــافــذة ا�ــفــعــول إلى حــ�
إلغائها أو تعديلها بتشريعٍ يصدر
حـــسـب األصـــول ويــــكـــون لــــهـــذا
الـــتــشــريع قـــوّة الــقــانــون) وجــاء
دستور الـعراق لعام 2005 وجعل
منهـا تشريـعات وطنيـة نافذة على
وفـق أحــــــكــــــام ا�ـــــادة (130) من
الـدسـتور وهـذا مـا جعـلـها سـارية
ا�فعول لغاية االن ومنها االمر 56
لسنة 2004 قانـون البـنك ا�ركزي

وغير ذلك.
dO�� l�«d�

3-- نظام سلطة االئتالف ا�ؤقتة
ا�نحلة رقم  1لسنة 2003 قد منح
ا�ــــديـــــر اإلداري (بــــول بـــــر�ــــر)
صالحــيـة إصـدار مـذكـرات يـتـولى
فـيـهـا أمـا تـفـسـير او تـطـبـيـق امر
مـــــعـــــ� وعــــلـى وفق مـــــا ورد في
الــقــسم (1/4) من الـــنــظــام رقم 1
لــــســـنـــة 2003 وعـــلـى وفق االتي
(يـجـوز لــلـمـديــر إصـدار ا�ـذكـرات
ا�ـتـصـلـة بـتـفـسيـر او تـطـبـيق اي
نظـام او امر) وهـذه ا�ذكـرات افرد
لـهـا قـسم خـاص ولـم يجـعـلـهـا مع
األنــظــمـة واألوامــر ولم �ــنــحــهـا
صـفـة التـشـريع إطالقـاً� وإ�ا هي
مـذكـرة تــصـدر �ـوجب امــر نـافـذ

1- ان سلطة االئتالف ا�ؤقتة
ا�ـنــحـلـة تــولت إدارة الـعــراق بـعـد
احــتـالله في عــام 2003 وأصــدرت
نــظــام ســلـــطــة االئــتـالف ا�ــؤقــتــة
ا�ـــنــحــلــة  رقم  1في 2003/5/23
و�وجبه منحت نفسها صالحيات
تشريعية وتنفيذية وقضائية وعلى
وفق الـقـسم (2/1) من نـظـام أعاله
وجـــاء فـــيــــهـــا االتي (يــــعـــهـــد إلى
السلـطة االئتالفـية ا�ؤقـتة �ارسة
كــافـــة الـــســـلــطـــات الـــتـــنــفـــيـــذيــة
والتـشـريـعـيـة والـقـضـائـيـة الالزمة
لتـحقيق أهـدافها) وفي هـذا النظام
مـنح مديـر سلـطة االئـتالف ا�نـحلة
الصالحـيات التـشريعـية اآلتية: 1-
صالحـية إصـدار األوامـر واألنظـمة
ثم ورد تعريف األنظمة بانها األداة
ا�ـســتـخــدمـة لـتــحـديـد مــؤسـسـات
وســـلــطـــات االئـــتالفـــيــة ا�ـــؤقـــتــة
والـتـعريـف بهـا وعـلى وفق مـا جاء
فـي وعـــلى وفق الـــقـــسم (2/1) من
الـــنـــظـــام رقم 1 لـــســـنــة 2- 2003
صالحيـة إصدار األوامـر واعتـبرها
مـلزمـة حيـث جاء في الـقسم (2/1)
من نــظـام رقم 1 لـســنـة 2003 بـان
األوامــــر الــــصــــادرة عن ســــلــــطــــة

االئتالف ا�ؤقتة هي ملزمة. 
2- النظام أعاله اعتبره تلك

األنــــظـــــمــــة واألوامـــــر اســـــمى من
القـوان� النـافذة على وفق الـعبارة
اآلتـيـة (وتـكـون األنــظـمـة الـصـادرة
عن الــســلــطــة االئـتـالفـيــة ا�ــؤقــتـة
وترجح علـى كافة الـقوان� األخرى
وا�ـنشـورات في حالـة عدم تـماشي
تـــلك الـــقـــوانــ� وا�ـــنـــشــورات مع
الــلــوائح الــتـــنــظــيــمــيــة واألوامــر
الـصــادرة عن الـسـلــطـة االئــتالفـيـة
ا�ـؤقــتـة) وهــذا مـا ورد في الــقـسم

إشــارات إلـى احملــكـــمــة االحتــادي
الــعـــلـــيـــا او إلى الـــقـــاضـي الــذي
يـتـرأسهـا حـسبـمـا يكـون مـناسـباً.
ولـلمـحـاكم وحـدها صالحـيـة البت
في ا�ــنــازعـــات في هــذا الــصــدد)�
وحيث ان الـعمل بهـا اصبح باطالً
لـفـقـدانهـا قـوتـهـا الـتـنـفـيـذيـة� فان
وزيــــر الــــعــــدل يــــبـــــقى �ــــلك أي
صالحيـة أشار لهـا أي قانـون نافذ
ومـنـها قـانـون العـقـوبات رقم 111
لسـنة 1969 ا�ـعدل� بـاستـثنـاء ما
ورد في نص خـــاص مـــثل قـــانــون
مــجــلس الــقــضــاء األعــلى عــنــدمـا
اشـار بــصــريح الــقـول إلـى رئـيس
مـجــلس الـقـضـاء في الـصالحـيـات
ا�تعلقة بإدارة ا�ؤسسة القضائية
والـــــواردة في ا�ـــــادة (3) من ذلك
الــقـانــون� وكـذلك الـنـص الـصـريح
الـــوارد في ا�ــادة (4)  من قـــانــون
ضم ا�ـعـهد الـقـضـائي إلى مـجلس
الــقـضــاء األعـلى رقم (70)  لـســنـة
2017 التي جاء فيها االتي (حتل
عبارة مجلس القضاء األعلى محل
عـبـارة وزارة الـعـدل و حتل عـبـارة
رئيس مجلس القضاء األعلى محل
عبارة وزيـر العدل أيـنما وردت في

قانون ا�عهد القضائي).
ومن خالل النـتيـجة الـتي توصـلنا
لـسـنة لـهـا بـعـدم نـفـاذ ا�ـذكـرة 12 
2004 ومن ثم ال توجد صالحية
لرئيس مـجلس القـضاء األعلى في
األذن بـــإحـــالــة ا�ـــتـــهم عـــلى وفق

الصادر لتطبـيقه اعتباراً من تاريخ
نفـاذ قانون مـجلس القـضاء االعلى
رقم 45 لسنة 2017 ومنهـا ا�ذكرة

رقم 12 لسنة 2004.
w�u�U� qL�

5- بعد ان توصلنا إلى ان ا�ذكرة
الــتــنـفــيـذيــة الــصـادرة عـن سـلــطـة
االئــتالف ا�ـؤقـتـة ا�ــنـحـلـة رقم 12
لـســنـة 2004 غــيـر نــافـذة ومــلـغـاة
وفاقده لقوتها التـنفيذية بعد الغاء
األمر الصـادر بوجبه رقم 35 لسنة
2003 فال يجوز بعد ذلك االستناد
الـــيـــهــــا في أي تـــصــــرف او عـــمل
قــانـوني يــقـوم �ـوجــبه� ومن هـذا
األعــمــال مــا جــاء في تــلك ا�ــذكــرة
الـــتي اعـــتـــبــــرت رئـــيس مـــجـــلس
الـقـضـاء األعـلى قـد حل مـحـل وزير
الـعدل وعـلى وفق مـا ورد في ا�ادة
(7) من ا�ـــذكــــرة أعاله الــــتي جـــاء
فـيــهـا االتي (تــفـســر اإلشـارات إلى
وزارة الـــــعــــدل أو وزيـــــر الـــــعــــدل
الواردة في القانون العراقي حيثما
كــان ذلك ضـروريـاً ومــنـاسـبـاً األمـر
رقم 35 الصادر عن سلطة االئتالف
ا�ـــؤقــتـــة او قــانـــون إدارة الــدولــة
العراقيـة أثناء الفتـرة االنتقالية او
تـفــسـر حــيـثــمـا كـان ذلـك ضـروريـاً
ومـنـاسـبـاً بـصـورة اخـرى لـلـحـفاظ
عـلى اسـتــقالل الـقـضــاء عـلى إنـهـا
إشارات إلى مجلس القضاة أو إلى
رئــيــسـه او إشــارات إلى مــحــكــمــة
الـنـقض او الى رئـيس قـضـاتـها او
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ال يزال مـعظم النـاس يعتـقدون أننا

سنعود إلى طبيعتنا! 
و يـصف ا�راحل الـرئيـسيـة للـنظام
العا�ي اجلديد إلى (6) مراحل حلد

االن� و على النحو التالي :
v�Ë_« WK�d*« 

مـحـاكـاة الـتــهـديـد وإثـارة اخلـوف.
(كانون االول 2019- آذار 2020)

 - تفشى جائحة فى الص�.
 - قـــتـل عـــشـــرات اآلالف من كـــبـــار

السن.
- زيادة عدد احلاالت والوفيات

- فرض الكورتيزون ا�ثبط للمناعة
في بروتوكول العالج. 

- وضع الـتـطــعـيم بـاعــتـبـاره احلل
الوحيد من البداية.

Covid- تركـيز كل االهتـمام على -
.19

- النتيجة � (تقريبا) الذعر العام
WO�U��« WK�d*« 

زرع الزوان والقـسمة.  (آذار 2020
 -كانون االول 2020)

- فرض تدابيـر قسرية مـتعددة غير
ضـروريـة ومـقـيـدة لـلـحـريـات وغـير

دستورية.
- شل التجـارة واالقتصـاد و ايقاف

األنشطة اجملتمعية.
- مراعاة خضوع األغلبية ومقاومة

أقلية متمردة.
- وصـم ا�ـتـمــردين وخـلق انــقـسـام

أفقي.
- فــــرض الـــرقــــابـــة عــــلى الــــقـــادة

ا�نشق�.
- معاقبة العصيان.

- تــــعــــمـــيـم اخـــتــــبــــارات تـــفــــاعل
البوليميراز ا�تسلسل.

 - خــــــلق اخلــــــلـط بــــــ� احلـــــاالت
ا�ـــصـــابـــة وا�ـــرضى وا�ـــقـــيـــمــ�

با�ستشفى وا�توف�.

الــطــوفــان� يـوم يــشــتــد الــقـحط و
حتـــدث اجملــاعـــة� و يــقــتـل طــغــاة
الدول الفقراء من الناس� و تضيق
األرض عــــلى نـــاســـهــــا� و يـــعـــبث
الـــشــذوذ والـــفـــاســـدون بـــاخلـــلق

واألخالق.. 
بــالــرغم انـي ال  أؤمن �ــا تــقــول�
لكن نظرية ( تقليص البشر وإبقاء
األغـنيـاء� واحلـفاظ عـلى الـثروات)
أصــبـــحت رائــجــة وحتـــظى بــدعم
ا�ـــؤســســات ا�ــالــيــة والــشــركــات
الـــرأســـمــالـــيـــة الـــكـــبــرى بـــداعي
استـدامة بقـاء البشـر األصلح على
األرض بــــاحلــــفــــاظ عـــلـى ا�ـــوارد
واسـتـدامـة احلفـاظ عـلى الـطبـيـعة
من كـثـرة الفـقـراء العـابـث� بـحـياة
األثـرياء األصـحـاء.. بعـبـارة أخرى
انهـا إبادة من قـوى بكـامل اإل�ان
والـوعي واإلرادة لـتـدمـيـر جـزء من

البشرية.. 
يـقــول  مـايك يــيـدون �  وهــو عـالم
بـايــولـوجي سـابـق بـشـركــة فـايـزر
(واحدة من أكبـر الشركات ا�ـنتجة
لــلـــقــاحــات و األدويـــة)  في مــقــال
(الــطـــريـق إلى الـــنـــظــام الـــعـــا�ي
اجلـديد) :نـحن نقـتـرب من ا�رحـلة

اخلامسة� 

قــبل ســنــتــ�� زارتـنـي بـعــد صالة
الــعــشــاء� في لــيــلــة شــتــاء بــاردة�
امرأة بـدوية تـقرأ الـطالع� سبق أن
زارتــــنـي مــــرات خـالل الــــســـــنــــ�
اخلمسة الـسابقة.. تـرتدي العجوز
ذات الـسـبعـ� عـام� مالبس غـريـبة
و عـلى مـتـنـهـا األيـسـر حـقـيـبـة من
القماش حتمل فيها اشياءها� وفي
يـدهـا الـيمـنى عـصـا غريـبـة الـشكل
والـلـون..  افــتـرشت عـتــبـة الـبـاب�
ورمت اشيـاءها عـلى قطـعت قماش
بـيــضـاء� وأخــذت تــتـأمل الــقـواقع
واألحـــجــار الـــغــريــبـــة و احلــصى
وقــطع مـدنــيـة و أشــكـال مــعـدنــيـة
واصــــداف.. قـــالت : ســـتـــهـــزمـــون
بــجـنـود لم تـرونـهـا� أصـغـر من أي
صـغـيــر� تـقـتل اجلــمـيع و ال تـتـرك
شــيـخـا"او أمـيــر� و ال صـغـيـرا" وال
كـبـيـر� ال تـنـالـوا مـنهـا حـتـى تـبدل
حــالـــهـــا وشــكـــلــهـــا.. كـــنت أراهــا
مجنونة ولكني سألتها : ما هي?.. 
قــالت : من صــنع أيـديــكم� وغـضب
الــلـه عــلــيـــكم� النــكـم نــســيـــتــمــوه

فنساكم.. 
و عــــنــــدمـــــا ســــألــــتــــهــــا عن وقت

انتهائها??.. 
أجـــابت : ســـتــبـــقى حــتـى يــحــدث
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ا�ــادة (226) عـــقـــوبـــات الن ا�ــادة
(136/آ) مـن قـــــــــانـــــــــون اصـــــــــول
احملاكـمـات اجلزائـية رقم 23 لسـنة
1971 ا�ـــــعـــــدل اشـــــتـــــرطت األذن
بـإحـالـة أي مـتـهم �ـوجب اجلـرائم
التي وردت فـيهـا ومنـها فـعل إهانة
الهيئات القـضائية� الن وزير العدل
عـادت الـيه الــصالحـيـة بــعـد الـغـاء
األمـــر 35 لــــســـنـــة 2003 �ـــوجب
ا�ـــادة (10) مـن قـــانــــون مــــجــــلس
الــقـضــاء األعـلى وعــدم وجـود نص
بـديـل في ذلك الــقـانــون يــشــيـر إلى
حلول رئيس مجلس القضاء األعلى
مـحل وزيـر الــعـدل� ومـا يــعـزز هـذا
االجتـــــاه اصـل وجــــود مـــــثـل هــــذا
الـــنص الن الــــضـــرر الـــذي وقع من
جراء فعل إهـانة الهـيئات النـظامية
هـو مـتـعلق بـاحلـكـومة وزيـر الـعدل
هــــو �ــــثــــابـــة مــــحــــامي الــــدولـــة
واحلــكـومــة وهــو من يــقــرر ان ذلك
فـعل اإلهــانـة شـكل ضـرر من عـدمه�
ونتمـنى على مجلس الـنواب القادم
القول الفـصل بتوضيح تـلك النقطة
عـبــر تــشـريع يــوضح فــيه صالحي
إعطـاء اإلذن الن في بعض القـضايا
والدعاوى التي نظرها القضاء على
وفق ا�ـادة (226) عــقــوبـات يــكـون
فيـها رئيس مـجلس القـضاء األعلى
هـو ا�شـتـكي إضافـة لـوظيـفته وفي
ذات الـــوقت هــــو من يـــعـــطي اإلذن

بإحالة ذلك ا�تهم إلى احملاكمة.
{ قاضٍ متقاعد
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اإلسالم هو منطـق احلياة لإلنسان فهو مـنهج يقود احلياة ويديـرها متى ما فهمناه
وميزنـا أن التدين كـغريزة تـعبـد ليست هي دين اإلسالم الـذي ب� أيديـنا� والبد أن
نـنتـبه إلى أن س� الـكون ال تعـتمـد على مـدى تديـنك وإ�ا عـلى منـهج حيـاتك كأمة
قبل أن تكون فـردا إِنَّ إِبْرَـهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِـتًا ل�لَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِـنَ ـلْمُشْرِكِ�َ(النحل
- 120) فـالفـهم ا�نعـكس على الـسلـوك هو ما أنت مـدعو إلـيه� أما السـ� الكـونية
فهي ال تعتمد على سلوك البشر أو أهميته حتى ولو كان رسول الله أو احد أبنائه�
وال عـلى تديـنه والـقيـام بواجـبـات دينه� يـوم مـات إبراهـيم ابن رسـول اللـه انكـسفت
الــشـمس فــقـالت الـنــاس إن الـشــمس كـسـفت حــزنـا عــلى مـوته قــال الـنـبيُّ (ال� لم
تـنكـسف ألجل إبراهيـم� إنَّ الشمس والـقمـر آيتان من آيـات الله� ال تـنكسـفان �وت
أحـدٍ من الـنـاس وال حلــيـاته ال إبـراهـيم وال لـغــيـره.)� الـنـاس تـمــيل لـلـخـوارق لـكن
الرسالة واضحة� والصادق األم� معلما للصواب� أي قائد أو كاهن كان ليستفيد
من احلـدث في تعـزيز مـكانـته عنـد قومه لـكنه أتى �ـنهج مـختـلف� معـجزة الـسحر
زمن الــســحــر و الــطب والــدواء زمن الــطـب والـدواء وإحــيــاء ا�ــوتى� وغــيــرهــا من
معجزات الرسل واألنبياء كل لعصره أما معجزة محمد  ?فهي القرآن ا�ثاني التي
حتيـي األمة مـتى ما اتـبـعت امر الـله (اقـرأ) تلك الـكلـمـة األولى التي نـقـلهـا الوحي�
اقـرأ وتعـلم وفكر وافـتح ا�ثـاني (الطيـات) فتـلك مهمـتك� أما من ال يـدفع الزكاة فال
تـعاقب األمـة بذنبه وهـي ال تملك أمـرها� لـكن أمة ال تسـعى إلقامـة العدل ومـساعدة
بـعـضـها والـتـعـاون والتـكـافل  واحلـفـاظ على كـرامـة اإلنـسان وأهـلـيـته وقـدرته على

االختيار لطريقه وعقيدته سيتسلط عليها الظلمة حكما ألنها سنة كونية.
WLKE�« o�d�

إذن الـتـعامل مع سـ� الكـون واحليـاة هي مـنهج اإلسالم ولـيس اخلوارق أو اتـباع
مـنـطقـها الـذي يـثبـطك فيـجعـلك تـرضى بالـفـقر وال تـسعى� أو تـسلـك طريق الـظلـمة
لفهمك اخلاطـئ واخلطأ للتمكـ�� كلها حقوق فالـتمك� معناه إقـامة العدل والعقوبة
على إشـاعة الـفاحـشـة وتقـوم سلـطة قـوانـ� مسـتمـدة من الشـريـعة بـها ولـيس فهم
الـبـعض لـلنـصـوص فـهذه نـصـوص عامـة لـكل زمـان لهـا بـصمـة في الـدسـتور وفي
الـقوان�� أمـا تطبيـقها كـنص ودون قوننة وظـرفية فـهو جتميـد نهج مرن يـنكسر من
يـفـعلـه. كثـيـر من الـناس ومن نـخـبـة القـوم� ال تـقرأ وال تـمـحص وال تـبحـث� فوقـتـها
ضيـق� لكن عـنـدها اجلـرأة أن تـقـول أشيـاء تـتصـور أنـها تـدعم دين أو شـعـيرة من
شـعـائــره� نـوع من اجلـهل يـشــكـلـهـا االنـطـبــاع� بل تـذهب بـعـيــدا حملـاسـبـة الـنـاس
ومعاقـبتهم على انطباع ال وجود له وال اصل في ا�ـنهج الرباني ا�نزّل� وتعيب على
الـبــاحث وتــتـهــمه بـاجلــهل� هــكـذا جملــرد انه قـال مــا تـرونـه من انـطــبـاع لــيس هـو
الصواب ألنه يـخالف جوهر الـرسالة� ولـطا�ا خـالف بعض الفقـهاء جوهـر الرسالة
من بــاب األخـذ بـاهــون الـشـرين فــكـانت واليــة ا�ـتـغــلب الـتي أعــطت كـسـنــة الحـقـا
�ـستـبـدين وظـلمـة وجـهـلة الـسـيـطـرة على مـصـيـر النـاس وحـيـاتهم فـانـحـدرت األمة
حضـاريا بـالـتدريج لـنصل إلى الـتخـلف احلـضاري الـقيـمي وبعـد أن علـمنـا رسول
الله أن خراب الـكعبة أهـون من قتل إنسـان بال سبب وجدنا أن الـقتل اصبح أهون
الـسـبل ألي سـبب� وصـبغ الـظـلم عـقل الـضـعـيف بـاالسـتـبـداد فـاسـتـسـاغه� فـتـجد
اقـسى األحـكـام عـلى الـنـاس بـالـظن� واضـحـوا سـاحـة لـتـرويج أيـة دعايـة أو كالم�
فـيضعـون أسوأ الـسلوكـيات وأكـذبهـا� ويكتـفي واضعـها بان يـقول روجـها إن كنت
حتب الـرسول� أو شيء من هـذا الـقبـيل فيـكون ال شـعـوريا أداة لـنقل فـتنـة ال طائل
مـنها� أو نـشر فاحـشة وكـأن األمر بسـيط مادام مـرتكبـها غيـره� ناسـيا إن العـقوبة
الشـرعيـة اصلهـا على إشـاعة الـفاحشـة وليس الـفاحشـة نفـسها ألنـها اعـتداء على
قيمـة اجملتمع أو �ط احلياة السليم أما من يرتـكب الفاحشة وال يشاع أمره فأمره
للـه الذي سـتـره إن شـاء عـاقـبه وان شـاء غفـر له� وهـو اعـلم بـهـذا اإلنـسـان� ور�ا
جتد إنسانـا يرتكب نفس الفاحشة متطـرفا في حكمه على من فضح بدل أن يشكر
الله علـى ستر الله له. اإلسالم إذن منهج حيـاة ومعجزة اإلسالم هي مثاني القرآن
الذي يفـهم كل عصر بطريق تؤدي إلى قيادة احلياة� ال وكالة الحد وال احد� قاضي
بـذاته� جاء لـيديـر حيـاة مدنيـة وعلـوم وإثارة الـتوجه لـكل مـا يكرّم اإلنـسان ويـرتقي
بـحسـه وفعـله� اإلسالم لـيس عالقـة مع الـله فـقط� ولـيس عالقـة مع ا�ـسـلـمـ� فقط�
وإ�ا هو عالقـة مع أكثرية ليست مسلمة وال مؤمـنة باإلسالم� قال الله أنها ستبقى
األكثـرية� والـيـوم األكثـرية هي ال ديـنـية أو تـعبـد األوثـان واألصنـام ومتـقـدمة عـلمـيا

على العالم� ال تعبد الله وال تؤدي حدوده 
اسِ الَ ذِيَ أُنــزِلَ إِلَـيْكَ مِن رَّب�كَ الْــحَقُّ وَلَـكِنَّ أَكْــثَـرَ الـنـَّ { ا�ـر تِــلْكَ آيَـاتُ الْـكِــتَـابِ وَالـَّ

يُؤْمِنُونَ (الرعد -1)
{ وَمَآ أَكْثَرُ ـلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِ�َ (يوسف - 103)
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بغداد

عــــلى احلـــريــــة والـــد�ـــقــــراطـــيـــة
والتطور ألنهـا كانت شعوب تعيش
الـد�ــقـراطــيـة والــتـداول الـســلـمي
للـسلطـة بكل أريـحية وروح مـسا�ة
وبــنــاءة ومــنــطــقــيــقــة � بل وجــدت
نــفـــســهــا أمـــام أنــظــمـــة إسالمــيــة
وإخــوانــيـــة ركــبت مــوجــة الــثــورة
الشعبية لتتـسلم احلكم فيها لتعود
بــتـــلك الــشــعــوب ا�ــضــطــهــدة الى
القـرون الوسـطى  في ظل حـكومات
تــريـد أن تــسـلــبـهــا حـتى مــا كـانت
تـــــعـــــيـــــشه مـن ظـــــروف احلـــــريــــة
والــعــلــمـانــيــة الــتي حتــتــرم الـدين
ولكنها أيضا حتـترم رغبة شعوبها
في التواصل احلصاري واإلنساني
احلـديث � فـعـادت لتـثـور ضـد نـظام
احلـــكم اجلــديــد الــذ ســـلــبــهــا تــلك
احلرية وذلك الـتطور واالنـفتاح الذ
كـــانت تــعـــيــشه فـي فــتــرة مـــا قــبل
سـيــطـرة األحــزاب اإلسالمـيــة عـلى

السلطة بعد الثورة .
وجاء الرد سريـعا للمطـالبة بإزاحة
احلـــكــــام اجلـــدد والــــتـــخــــلص من
أحـزابـهم الـرجـعـيـة الـتي فـرضـتـها
عـلــيـهم أصــابع خـارجــيـة كــان لـهـا

الــهـــتــاف بــحـــيــاة قــادة االنـــظــمــة
الــســابــقـة ال يــعــني الــتــمـسـك بـهم
واحلـنـ� لـعـودتـهم حـيث أصـبـحت
عودتهم مسـتحيلة � ولكـنها مقارنة
شعـبية تـلقائـية يريـدون من خاللها
االيـحـاء لالنـظـمـة اجلـديـدة بـأن من
سـبـقـهـا كــان اكـثـر وعـيـا حـضـاريـا
واكــثــر انــفــتــاحــا عــلى احلــضــارة
الــعــا�ــيـــة والــتــطــور الـــنــوعي في
طـبـيعـة حـيـاة الشـعـوب ا�تـحـضرة
من هـــــذه الــــتي حتـــــاول الــــعــــودة
الــقــهــقـــرى الى حــيـــاة الــصــحــراء
والــتــصــوف والــتــحــر� وأســلــمــة
الــســيــاســة وصــعــود رجــال الــدين

حلكم الدولة ا�دنية احلديثة.
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إن مـا أسـفـرت عـنه ثـورات اخلريف
العـربي وليس الـربيع الـعربي التي
قــامت بـهـا شـعـوب مـصـرا وتـونس
واجلـزائـر لم تـكن مـتـوقـعـة من قـبل
هــــذه اجلــــمـــاهــــيـــر ألنــــهــــا كـــانت
تـسـتهـدف اخلـروج من حتت عـباءة
أنـظــمـة لم تــقـدم لــشـعـوبــهـا سـوى
الـسوء والـتخلـف والتـراجع الكـبير
بـينـها وب� الـشعـوب التي حـصلت

الــدكــتــاتــوريــة لــشــعــوبــهــا بل ان
شعوبـها هي التي تـفاعلت مع هذا
الـــتـــطـــور واالنـــفـــتـــاح الــثـــقـــافي
واالجـــتــمــاعـي والــســيـــاسي عــلى
الــعــالم ) الى وضـع ديــني مــطــلق
بـاتت العـودة الـيه مسـتـحيـلة بـعد
الـطـفـرة احلضـاريـة التـي عاشـتـها
هـــذه الـــشــعـــوب والـــتي ســـمــحت
االنـظـمـة الديـكـتاتـوريـة بـتمـريـرها
لـلـشـعوب رغـم الظـلم الـواقع مـتـها
عـــلى هـــذه الـــشــعـــوب .. لـــذا فــإن

أود االشــــارة الى ان ا�ـــنـــهـــجـــيـــة
السلـفية التي ورثت احلـكم بعد ما
اصطلح على تسمـيته ا�شكوك بها
.. " الـربيع الـعـربي" والـتي حاولت
ان تـنـتقل بـالـشـعوب الـتي انـدلعت
فـيـهـا من احلكـم الديـكـتـاتوري الى
احلــكم الــرجــعي الــذي يــحـاول ان
يـعـود بالـشـعوب ا�ـعـنيـة من حـالة
الــوعي والـتـطــور واالنـفـتـاح الـذي
عاشته في زمن الديكتاتورية (وهو
تــــــطـــــور دولـي عـــــام لـم تـــــقــــــدمه

تــأثــيــر كــبــيــر في حــصــر الــثــورة
اجلـمـاهيـرية فـي طرق مـغلـقـة على
الـــعـــالم مع مـــصـــادرة والــغـــاء كل
األهـــداف الـــتي انـــدلـــعـت الـــثــورة

اجلماهيرية ألجل حتقيقها ..
فـسـقـطت جمـهـوريـة محـمـد مرسي
في مصر وتغير النظام اإلسالموي
في تـــونس ورســـمـت اجلــمـــاهـــيــر
اجلزائرية خارطـة ثورتها اجلديدة
ضـــد اجلـــمـــود الـــســـيــاسـي الــذي
عـاشـته فـي ظل بـوتـفـلـيــقـة ا�ـقـعـد
والــذي تــرك حلــاشــيــته إدارة دفــة
احلـكم كيـفمـا يشـاؤوا و�صـاحلهم
الشخصـية على أن يبقى بـوتفليقة
هو الرئيس. إن الوعي اجلماهيري
الـــثـــوري الـــذي صـــارت تـــعـــيـــشه
الـشـعــوب ا�ـضـطـهــدة صـار وعـيـا
عــامـا مــتــطـلــعـا الـى حـيــاة أفـضل
وأكثر حتـظرا وتطـورا ال تتردد في
االعالن عنه رغم امتالك احلكومات
كل وســـائل الــقـــوة والــبـــطش وكم
األفــواه الــذي تــتــمــتع به وذلك مــا
حصل في العراق أيضا عام 2019
ح� ثار شباب تشرين ضد الفساد
والـرجـعـية والـلـصـوصيـة وانـعدام

اخلـدمـات الذي عـاشـهـا الـشعب في
ظل حكومات ال عالقة لـها بالوطنية
بـقدر عالقـاتهـا مع تنـفيـذ األجندات
اخلـــارجــيــة الــتـي تــريــد أن يــكــون
الــعـــراق أضــعف من أيـــة دولــة في
ا�نـطقة وأكـثر تخـلفا وأمـية وجهال

وفقرا .
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ورغم مئات التضحيات التي قدمها
شـبـاب االنـتـفاضـة الـتـشريـنـيـة فإن
األحـزاب واحلـكـومـات الـتي تـمـتـلك
الـسـلـطـة والـقـوة وا�ـال قـد وأدتـهـا
بـكل السـبل ا�تـاحـة لهـا لتـبقى هي
ا�ــتــربــعــة عــلـى كــرسي احلــكم في
الـعـراق � ولـكن هـذه االنـتـفـاضـة قد
حـقـقت الـكـثـيـر من ا�ـنـجـزات الـتي
تـقع في أولـى أولـويـاتــهـا الــقـضـاء
عــلى الـطـائـفـيـة وقـد فـعـلت ومن ثم
اجـراء انتـخابات مـبكـرة وقد فـعلت
أيضا وثاثـها هو التغـيير الصوري
للحكومة التي تلتها حكومة جديدة
لم تغـادر احملاصـصة وال التـشكـيلة
احملـاصـصـاتـية ... ونـحن بـانـتـظار
الـتـغـيـيـر الـشـامل وحتـقـيـق اهداف

الشعب األخرى ...

أو عزلهم.
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 إلــغــاء الــديــون وإضــفــاء الــطــابع
ا�ادي على األموال.

 (مارس 2022- سبتمبر 2022)
- حتـــفــيــز االنــهــيــار االقــتــصــادي
وا�ــــالي وســـوق األوراق ا�ــــالـــيـــة

وإفالس البنوك.
- إلنـــقـــاذ خـــســـائـــر الـــبـــنـــوك في

حسابات عمالئها.
- تفعيل (إعادة الضبط الكبرى).

- إلغاء جتسيد ا�ال.
 - إلـــــغــــاء الــــديـــــون والــــقــــروض

والقروض.
- فــــرض احلـــافــــظـــة الــــرقـــمــــيـــة.

(احملفظة الرقمية)
- االستيالء على األمالك واألرض.

- حظر جميع األدوية العا�ية.
 - تـأكـيـد وجـوب الــتـطـعـيم نـصف

سنوي أو سنوي.
- فـرض التـقـن� الـغـذائي والنـظام
الــغـــذائي عــلى أســـاس الــدســتــور

الغذائي.
- توسـيع التـدابيـر لتـشمل الـبلدان

الناشئة.
- الـنـتـيـجـة � ا�ــرحـلـة الـثـالـثـة من

التحكم الرقمي.
في زمن نــــبـي الــــله نــــوح (عــــلــــيه
الــسالم)� عـنــدمــا حـدث الــطــوفـان�
كانت سفينة النجاة قد أكملها نبي
الــله نــوح (عــلــيه الــسالم) لــيــنــقـذ
احلياة عـلى األرض.. فهل عـلينا أن
نبني سـفن النجاة بـأنفسنـا لننجو

من الطوفان??
الـــــلــــــهـم جنـــــنــــــا من الــــــكـــــوارث

وا�صائب.. 
وصبرنا على األحزان و النوائب.. 
{ مجلس اخلبراء العراقي
{ عن مجموعة واتساب

ضد اآلخرين.
 - ينزع حق العمل أو الدراسة من

غير ا�تخصص�.
- سحب اخلدمـات األساسيـة لغير

.Vaxx عمالء
- فرض اختبارات دفع  PCRعلى

.vaxx غير
الـــنــتــيـــجــة � ا�ــرحـــلــة األولى من
الـــــتــــــحـــــكم الـــــرقــــــمي � إفـــــقـــــار

ا�عارض�.. 
W��U)« WK�d*« 

 إرســـــاء الـــــفـــــوضـى واألحـــــكــــام
العرفيـة.  (تشرين الثاني (2021-

آذار 2022)
- اســتـــغالل الـــنــقص في الـــســلع

وا�واد الغذائية.
- تـــســــبب في شــــلل االقــــتـــصـــاد
احلـــــقـــــيـــــقـي واغالق ا�ـــــصـــــانع

واحملالت.
- لندع البطالة تنفجر.

 - ضع جـرعـة ثـالـثـة عـلى فـاكـكس
(معززات).

- تبنَّى قتل الشيوخ األحياء.
 - فـرض الـتـطـعـيم اإلجـبـاري على

اجلميع.
- تــضـخــيم أسـطــورة ا�ــتـغــيـرات

وفعالية اللقاح ومناعة القطيع.
- شــيــطــنـة مــنــاهـضـي الـتــطــعـيم

وحتميلهم مسؤولية ا�وتى.
 - اعتقال قادة ا�عارضة.

 فـرض هـويـة رقمـيـة عـلى اجلـميع
(رمز االستجابة السريعة): شهادة
ا�ـيالد � ووثـيـقـة الـهـويـة � وجواز
السفر � ورخصـة القيادة � وبطاقة

التأم� الصحي ...
- إقـرار األحـكـام الـعـرفـيـة لـهـز�ـة

ا�عارضة.
- الـنـتـيـجـة � ا�ـرحـلة الـثـانـيـة من
الـتحـكم الـرقمي.  حـبس اخلـصوم

- اســـتــبــعـــاد جــمــيـع الــعالجــات
الفعالة ومنعها.

 - األمل في لقاح اإلنقاذ.
- النتيجة � (تقريبا) الذعر العام.

W��U��« WK�d*«

تــقــد� حل غـادر وقــاتل.  (كــانـون
االول  - 2020حزيران 2021)
- تقد� لقاح مجاني للجميع.

- وعــد بــاحلــمــايــة والــعــودة إلى
احلياة الطبيعية.

- حتديد هدف ل (مناعة القطيع) .
- مـــحــاكـــاة االنـــتــعـــاش اجلــزئي

لالقتصاد.
- إخــــــفـــــاء إحــــــصـــــاءات اآلثـــــار
اجلـانـبـية والـوفـيات الـنـاجـمة عن

احلقن.
- استبعـاد اآلثار اجلانبـية للحقن
على أنها آثـار "طبيعيـة" للفيروس

وا�رض.
- اسـتـعـادة فـكـرة ا�تـغـيـر كـطـفرة

طبيعية للفيروس.
- تـبــريـر اإلبــقـاء عــلى اإلجـراءات
الـقــســريــة بــعـدم تــطــبــيق عــتــبـة

(مناعة القطيع) .
- معاقـبة ا�هـني� الصـحي� على
ا�ـمـارسة غـيـر القـانـونيـة لـلرعـاية

والشفاء.  
- الـنــتـيــجـة والـشــكـوك ومــشـاعـر
اخلــيـانــة بــ� فـاســكس وتــثــبـيط

ا�عارض�.
WF�«d�« WK�d*« 

تـثـبـيت الـفــصل الـعـنـصـري ورمـز
االسـتـجـابـة الـسـريـعـة.  (حـزيـران

 - 2021تشرين االول 2021)
- التخطيط الطوعي للنقص.

QR) فــرض بــطـاقــة الــتــطــعـيم -
code) �كافأة ا�لقح ومعاقبة

ا�قاوم.
- إنشاء فصل عنصري للمتميزين
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سلّم مـتحف "ألته ناشونال غاليري" في برل� يوم االثن�   10/19لوحة للرسـام االنطباعي الفرنسي كامـيل بيسارو نهبها الـنازيون من مجموعة خاصـة حملام يهودي خالل احلرب العا�ية
الـثانـيـة� ثمّ أعـاد شراءهـا.ووقّع �ـثـلون عـن ورثة احملـامي أرمـان دورفـيل اتفـاقـا مع ا�ـتحف يـقـضي بـإعادتـه ثم شرائه مـجـددا لـوحة بـعـنـوان "ساحـة في ال روش غـويـون"� وهي جزء من
اجملموعة الدائمة لـلمتحف في العاصمة األ�انية.قال رئيس مؤسسـة التراث الثقافي البروسي التي تدير ا�تحف األ�اني هيـرمان بارزينغر "أنا �� جدا لورثة أرمان دورفيل ألنهم أتاحوا

لنا إمكانية شراء العمل لصالح ألته ناشونال غاليري وجمليئنا إلى برل� خصيصا لهذا الغرض".
ولم يكشف عن ا�بل� الذي دفعه ا�تحف مقابل اللوحة لكنه قال إن األسرة أرادت أن تظل معروضة للجمهور و� إبرام الصفقة بروح من "التعاون اجليد".

 ورُسمت لوحة "ساحة في الروش غويون" عام  1867�واستحو� عليها أرمان دورفيل في باريس عام 1928.
وبعد انتقاله إلى جنوب فرنسا� توفي دورفيل في عام  1941و� توزيع مجموعته على ا�تاحف وهواة جمع التحف.

ولم تتمكن األسرة من الفرار من فرنسا خالل االحتالل األ�اني وقُتل معظم أفرادها على يد النازي� الذين احتلوا البالد من  1940إلى 1944.
ولقي الكثير من أقارب شارل شقيق أرمان دورفيل حتفهم في أوشفيتز.

حصل متحف "ألته ناشونال غاليري" على اللوحة من معرض في لندن عام 1961.
وسرق النازيون آالف األعمال الفنية من عائالت يهودية خالل احلرب العا�ية الثانية فيما سارت عمليات إعادتها بب�ء� بسبب ا�عار� القانونية وعمليات البحث ا�عقدة.

رسالة برل�
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وكـيف احـتضـنت خـطواته وتـالـقه ديوان
االسـدي ترنيمة بديعه التقط فيها الصور
والــثــيــمـات مـن بـيــئــة عــاشـقــهــاحــتـوى
الـــديـــوان عـــلى اكـــثــر من  200بـــيت من
االبوذية ولهذه اللون اخلاصية سيما في
مـــحــاكـــاة وتــرجـــمــة افـــعــال الـــشــهــادة

والشجاعة والوفاء
تـميـزت تلك االبـيات ب� الـغربـة والعشق
والـشامت ومواضـيع اخرى اجتـماعية له
تاثير في نفسية الشاعر واستلهامه

 ÍbÝô« …d�«–

امــتــاز شــعــر االســدي بــبالغــة الــصـوره
وكـثافتها واختيار موقف للمفردة ا�ؤثرة
وجــاءا مـتـفــردا بـبــنـاء اجلـنــاس مـا بـ�
الـتضمـ� واالفصاح كمـا يقول كـما يقول
رئـيس احتاد الـشعـراء الشـعبـي� في ذي
قـاروذاكـرة االسـدي غـنـيـة با�ـيـثـولـوجـيا
وبــا�ــورث الــشـعــبي ا�ــتــداول فــهـو ابن
الــبـيــئــة  واسـتــلـهــامه من هــذا ا�ـوروث
الــغــني وحــكــايــات االمــهــات يــجــعل من
االبـوذيـة رصـينـة ومـتـميـزة وحتـدث لدى
ا�ـتـلــقي ايـقـاعـا خـاصـا فـرحـلـة الـسـتـ�
رحــلــة ابـداع بــوضــوح دون طالسم فــقـد
الـــــبس االســــدي ديـــــوانه رداء ...وجــــاء

نـاصـعـا ورجـيـنـا بـواقعـه وقصـص تراثه
الـعميق .وال انسـى ان االبوذية التي جاء
بـهـا االسـدي حـمـلت مـعـان كـثـيـرة  مـنـها
الــرمـزيــة والـواقــعـيــة واجلـمع بــ� هـذه
االضــداد يـعـد ابــداعـا لــلـشـاعــر الـذي مـا
انـفـك ان تـكـون له كل هـذه اخلـصـوصـيـة
لـقد حفظت ابوذيات االسدي ذاكرة ا�كان
ووثـقت بـشـفافـيـة اكيـده تـاريخ وعواطف
ا�تلقي في الهور وفي مناطق مثل حفيظ
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ان محتوى هذا الديوان من االبوذية على
درجـة عــالـيـة من ا�ـوضـوعـيـة والـفـكـريـة
االبــداعــيــة فـتــجــد ا�ــتـلــقي الــنــصـوص
ا�ــبــتــكــرة واالســلــوب ا�ــعــبــد ا�ــبــاشـر
واسـتـخـدامه لـلرمـوز والـدالالت لـلتـعـبـير
وفـق الـتـوظـيـف لـلـمــعـاني واالهـداف من

خالل محاوالته للتجديد واحلداثة
فـقد كنت ابوذياته بصدق وحسن عاطفي
وجتــربــة حـقــيــقـيــة فــقـد جــســد جتـاربه

ومعاناته بصور شعرية اكثر مجاال
v×BH�« …bOBI�«

يـــعـــد االســدي من شـــعـــراء الــقـــصـــيــدة
الـعموديـة الفصـحى فله في هـذا ا�ضمار
قصائد عديده قرات في مواقع عديده

‰«RÝ ÕdÞ

ال ادري ان كـــان االســـدي في مـــحـــاوالته
الـــتـــجــديـــد واحلـــداثــة قـــد ابـــتـــعــد عن
االســتـعـارات والـتـنــبـيـهـات ا�ــسـتـهـلـكه
جـعـلت له مـقـبـولـيه كـبـيـرة لـكل الـشـباب
والــكـبـار ولــعل شـذرات الــسـتـ� يــشـهـد
بــــعـــمـق حتـــوالت االســــدي الـــفــــكـــريـــة
واالبــداعــيــة في كــتــابـاتـه  ومـســاجالته

وتصويره للواقع بوضوح 
s¹dšô« WÐd&

الـشــعـر الـشـعـبي او كل الـشـعـر له جـادة
واحـده و�ـكن ان يـتـاثـر او يـتـمـاهى اي
شــاعـر مع االخــرين لـقــد جـالس االسـدي
عـــريــان الـــســيــد خـــلف والـــراحل كــاظم
اسـمـاعيـل كاطع ومـجـيد جـاسم اخلـيون
وكـــان لـــهم االثـــر في مــســـيـــرة االســدي
االدبـيـة وزادت ثقـته وابـداعاتـه كمـا يرى

معاصروه امثال كاظم الفضلي
ÍbÝô« dFý

�ــتـاز شــعــر االسـدي بــانه مـرهــفـا وذو
رؤيـه جـاعال من ا�ـراة  الـرمـز ا�ـعـشـوقه
وا�ــراة الــعـاشــقه يــكــتـمـل فـيــهــا وحـده
مــوضـوعـه الـشــعـري وبــنــاه واشـتــغـاله
وعـاشت ا�ـراة  في روح االسدي كـقضـية

كبرى وظل مدافعا عنها يقول
وصل عيني في يوسف والكتاب

السهر مرمر رمش عيني .....
الكلب من عشكه ا�علعل والكتاب 
مليته اشعار تنزف شوك بيه

÷—ô« W¹UJŠ

لـلـشـعر حـكـايا غـيـر الـتي يكـتب فـيـها او
يـستسلم منها فحكاية االسدي مع الشعر
تـنبع التصاقه باالرض والوجود في هذه
اجملـمـوعـة الـشـعريـة ورغم واقـعـيـة شـعر
االســــدي واســـلـــوبـه ا�ـــتـــجــــدد تـــبـــدوا
اســتـلـهــامـاته من تــراث وكـمــا اسـتـوعب
الشاعر مظاهر اجلمال اجلنوبي في بيئة

اجلياشي
وصاغ قالئد محيته يقول

شهم والضيف مسعد بيك ينضاف
ودعيت االلم كلبك كون ينضاف
اتك عمر واخلضر ياريت ينضاف
وتطل ...ومنه انشع كل حسيه
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تــاخـر االسـدي كـثـيــرا  في تـقـد� نـتـاجه
الـشـعري ومـساجـالته وردود افعـاله على
االحــداث الـتي رافــقـته في هـذه ا�ــسـيـرة
الـــطــويـــلـــة  من االبــداع االســـدي وحــده
مــنـصـة شــعـر فــهـو يـتــقن كـتــابـة الـنص
الـشعري واالبـوذية والدارمي  وكل انواع
الـشعر �ا فيها الفصيح ويكتب قصائده

عن دار الـياسـم� لـلطـباعـة في ا�ثنى
صــدر ديــوان الـشــاعـر حــاكم االسـدي
االول شـذرات السـن� ب  100صـفـحة
مـن احلـجم ا�ـتــوسط قـدم له الــشـاعـر
كـاظم الـفـضـلـي مـشـيـدا بـدور االسدي
في ا�ـشـهد الـثقـافي الـعراقي الـديوان
عـبارة عن ابـوذيات كتـبها الـشاعر في
فـترات مـختـلفة واالبـوذية لـون محبب
مـن الــوان االدب الــشـــعــبي الـــعــراقي
كـونـهـا تمـتـاز بـاحلسـجـة وتـاتي على
انـغام وانـ� النـاي و العـشق الروحي
والـــغــنـــاء الــذي �ــازج كـل ذلك عــلى

مشاحيف الهور وب� اسرابه

نـظـرات الـسـنـ� مـحـمـلـة بـذاكـرة زمـنـهـا
اجلـــمـــيل وشـــجـن اصـــوات الـــصـــبـــايــا
تـقــدمـهـا ا�ـفـردة ا�ـشـعـة بـجـنـاس �ـتع
واحلـــان واطــوار تــطـــرب الــقـــلــوب قــبل
ا�ــسـامع وتــمـتــد جـذورهـا الصـل الـطـ�
ورائــحـته تــعـوم في كل فـضــاءات الـهـور

وعذاباته وجماله
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مــســـقط راس شــاعــر اجلــبـــايش مــنــجم
الـفحول من الـشعراء امـثال مجـيد جاسم
احلــبـون وحــاكم االســدي ويـعــد الـشــعـر
بــالـنـسـبـة لــهم انـتـمـاء وشـغــفـا وعـتـابـا
فـحيـنما تـقرا تمـاهيات وانـتقائـيات جتد

مــا كــتب في دواوين الحــقه يــقـدمــهـا
لـلمتلقي يـنعم بها فلـلشعر في نفوس
مـــذاق جتـــاوز كل ا�ــذاقـــات االخــرى
على االقل في عالم اجلنوب العراقي.

بـــوعي مـــنـــقــطـع الــنـــظـــيــر
واالســـدي نــاقــدا كـــمــا  هــو
شــاعـر فـقــد قـدم الـكــثـيـر من
رؤيته في اجنازات مختلفة
مــا �ـيـز االســدي في شـعـره
انـه عاشق لـلـجـمـال ولالبداع
وتـعد ا�ـراة في شـعره قـضية
كـــبــرى اســـتـــلــهم مـــنـــهــا كل
وجـوده الـشعـري فـهي الوطن
واالم واحلـــبــــيـــبـــة  وبـــيـــنت
تـعـامل االسـدي مع (اجلـبايش
) فــيـنـيـسـيــا الـعـراق  ا�ـديـنـة
الـــغـــافـــيـــة بـــحــضـن الـــفــرات
ومـسـقط راسه وريـعـان شـبابه
بـقدسيه فـائقة وقـدم شعرا ملئ
بـاحلسجة واجلمال ال يستطيع
ا�ـــــتــــلـــــقي اال ان يـالحق هــــذا
االبـداع الـكبـيـر في تلك االبـيات
الــتي تـعـد خالصــة الـسـنـ� بل
خـالصـة الـهـور وان لم ابـالغ ان
اقـــول انـــهـــا خالصـــة الـــشـــعــر

الـشعبي فاالسـدي ماكنه شـعرية وبحر ال
يـــنـــضب وســـرعــة بـــديـــهــتـه ورده عــلى
الــشــعـراء تــضــعه في مــقـدمه الــشــعـراء
يـحـتاج االسـدي الى وقت قلـيل ليـقدم كل

شذرات الست� حلاكم األسدي

حتـريـضه عـلى البـحث عن مـوقعه داخل
الـنـص � من دون أن يُـعـيـنه عـلى تـلـمس
الـفـارق مـا ب� احلـقـيـقة واخلـيـال � وما
بـ� النص وكاتبه � مكتفياً بالتلميح عن
عـالقــة مـــا بـــيـــنه وبـــ� إحــدى بـــطالت
روايــته من خـالل اإلهـداء الــذي ال �ـكن
إال أن يُمثّل شخصية الكاتب الواقعية . 
ولـهذا اإلصـرار علـى أن مسـتوى اإلهداء
�ـثل خطـاب احلقيـقة / الـكاتب � وليس

خطاب احملكية / ا�تخيل ثالثة أدلة :
- األول : يــتــوافق مـع أعــراف الــكــتــابـة
التي درجت على أن يكون هذا احليّز من
الــنــصــوص ا�ــصــاحــبــة مــجــاالً إلبــرام
مـيـثـاق قـراءة مـا بـ� الـكـاتب والـقـاريء
يــتــبــرّأ فـيه األول مـن أيـة صــلــة تــربـطه
بــأحـــداث روايــته أو من أي تــطــابق مــا
بــيــنه وبــ� شـخــصــيـاتــهــا . وقـد أوفى
الـكاتب بشـروط هذا ا�يثـاق فيمـا يتعلق
بــنــفــسه هــو بــالـذات � إال أنـه من جــهـة
أخــرى لم يفِ �ـتــطـلـبــات الـعـقــد فـيـمـا
يـــتــعـــلق ب  وضــحـــة  وهي إحــدى أهم
شـخـصـيات الـروايـة والتي أخـرجـها من
خــزانـة حـيـاته اخلــاصـة  ودفع بـهـا إلى
مــنـطــقـة الــتـخــيـيل بــعـد أن جــردهـا من
واقــعـيــتــهـا وأضــفى عـلــيـهــا مالمح من
تـخـيالته اجلـانـحـة ليـمـسخ بـذلك الـلحم
والـدم إلى حبـر وورق � وليتـجه بالواقع
اخملــتــزن إلى اقــصـى حــدود الـتــخــيــيل

ا�علن .
ثــانـــيــاً : إن أي افــتــراض يــنــقض كــون
اإلهــداء هـو خـطــاب الـكـاتب ويــفـتـرضه
جــزءاً مــخــاتالً من الــنـص سـيــؤدي إلى
نـــقض مـــنــطـــوق احملــكي الـــذي قــدّر ان
تــمــضـي عالقــة الــبــطل مع وضــحــة في
الـــفـــصل الـــرابـع من الـــروايـــة بـــاجتــاه
اشـتراكـهمـا معـاً في العـيش حتت سقف
واحــد عـلى اعـتــبـار أن مـفــهـوم الـسـقف
الـواحد مفـهوم مجـازي يراد به الزواج �
وهـذا ما انتـهت إليه العالقـة ب� اإلثن�
� بــالــرغم من أنــهــا لم تُـكــمل شــروطــهـا
الــشـرعـيــة بـاإلشــهـار واإلعالن . بـيــنـمـا
يُـفـهم من اإلهـداء أنـه علـى لـسان الـرجل
الــذي لم يُـقـدّر له أن يــعـيش مع وضـحـة
حتت سـقف واحد  قُدّر لها مثلما قُدّر لي
أن نـــــكـــــون حتت ســـــقـــــفــــ� . ص / 5
فـالـروايـة تـضـعنـا في مـواجـهـة حـالـت�
مــتــنــاقــضــتــ� ال بــدّ من حــسم ا�ــوقف
بـترجـيح إحداهـما � وإال فـإن ثمـة ارباكاً
ســيـخلّ �ــنـطق األحـداث . فــإذا لم يـكن
ضــمـيـر ا�ـتـكــلم في خـطـاب اإلهـداء هـو
لـلراوي ا�ـشارك / الـبطل الـذي عاش مع
وضـحة حتت سقف واحد  حتى ولو من
قــبــيل اجملـاز  � فــهـو إذن �ـن إن لم يـكن

للكاتب نفسه � وليس لسواه ? 
ثــالــثــاً : بــاإلمــكــان عــدّ هــذا ا�ــســتــوى
اخلـطـابي / اإلهداء  –ومـن دون اإلساءة
إلـى بــنـــيــة الـــروايــة  –عـــلى أنه خــارج
الــســيــاق � فـلــو تــمت الــقــراءة بـدءاً من
الـفـصل األول بـعـزل وتـخـطي اإلهـداء �ا
انــــتـــقص ذلـك في شيء مـن ســـلــــســـلـــة

األحداث .
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وهـذا ا�ــسـتـوى �ـثل نص الـشـخـصـيـة
احملـورية / البـطل � أو الراوي ا�شارك �
وعــبــر هــذه الــشــخــصــيــة يــتم تــبــئــيـر
األحـداث تبئيراً خارجياً وفق آلية زمنية
مـستـقيمـة متجـهة من ا�ـاضي نحو زمن
الــسـرد � ال تـتــقـطّع أو تــرتـدّ إلى الـوراء
بـاستـثناء حـاالت قليـلة وغيـر مؤثرة في
تـوجـيه مـا يـعـقـبـهـا من األحـداث . وهذا
الــتـوجه في إدارة عـجـلــة الـزمن يـضـفي
عـلى الـروايـة طـابـعـاً مـبـسـطـاً هـو أقرب
إلى الـقصـة القـصيرة  أو حـتى الطـويلة
مـنـه إلى الـروايـة الـتي عـادة مـا تـعـتـمـد
الـبــنى ا�ـركـبـة ذات الـطــبـقـات الـزمـنـيـة
ا�ـتعددة وا�تداخلـة .وعبر هذا ا�ستوى
تــتـوضّح هــويـة الـروايــة الـتــجـنـيــسـيـة
بـاعتبـارها رواية إيروتـيكية بـامتياز من
دون الـتحرّج  –ال لـلقاريء وال لـلكاتب –
في الـبحث عن دوافع أخالقـية للـتخفيف
مـن وطأة هذا التوصيف � ور�ا أختلف
مع األسـتـاذ باسم عـبـد احلمـيد حـمودي

النزياحات شعرية حادة وذكية.
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وكـما أحملـنا آنـفاً � فـالكـاتب في روايته
هـذه ال يخرق تابو اجلنس فحسب � بل
هــو يـخــرق جــمـيع الــتــابـوات الــثالثـة
األخـريـات ضـمن صـيـاغـات مـتـداخـلـة �
بـعـضـها يـنـفـتح عـلى اآلخر من دون أن
يــتـرك أثـراً يُـفــهم مـنه أنّ ثـمــة إقـحـامـاً
لــغـايـات غــيـر سـرديــة � بـاسـتــثـنـاء مـا
يـتعلق بخـرق تابو األعراف والـتقاليد �
إذا أن الـــروايـــة بــكـــامـــلـــهــا تـــدور في
حـاضنـتيه ا�ـكانيـة واإلجتـماعـية � وقد
�ّ خـــرق هــذا الـــتــابـــو من مــنـــفــذين �

أولهما مباشر � واآلخر غير مباشر  :
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وهــو مــنـفــذ حــكـائي بــامــتـيــاز تــنـاول
ا�ـوضـوعـة بـعـيـداً عن ا�ـبـاشـرة � ومن
دون إطالق األحكام الرافضة او ا�ؤيدة
� وذلـك من خالل مـــرويـــات أبـــطـــالـــهــا
الـذكور واإلنـاث علـى حد الـسواء � وقد
جتـلى ضـغط الـتـقـاليـد واألعـراف بـعدة
صــيغ مــثل :- تـعــدّد الـزوجــات  أحلـاج

مهاوي والشيخ جاسم احملمود  
- زواج الـــذكــور من بـــنــات فـي أعــمــار
بـنـاتـهم أو حـفـيـداتـهـم  احلـاج مـهاوي

والشيخ جاسم احملمود 
- حـرمـان الزوجـات ا�تـعلـمـات تعـليـماً
عالياً من استثمار تعليمهن اجتماعياً �
وإقـصـار دورهنّ عـلى اإلجنـاب وتـربـية

األطفال واألعمال البيتية  فضيلة  .
- زواج الـبنات ا�تعـلمات تعلـيماً عالياً
من أبـنـاء عـمومـتـهنّ األمـيـ�  ألشـيـخة
وضـحـة  .وا�الحظ أن كل الشـخصـيات
األربع الرئيسية  احلاج مهاوي وزوجه
فــضـيــلـة � والـشــيخ جـاسـم وشـقـيــقـته
وضـحـة  قـد نـالـوا تـعـلـيـمـاً عـاليـاً � من
دون أن يــكـون لـذلك أثـر فـي الـتـخـفـيف
من ضـغط التقاليـد سواء ضمن بيوتهم
أو ضــمن فـضــاء الـقــريـة األوسع � �ـا
يـعـني أنّ سـلـطـة الـتـقـالـيـد في مـجتـمع
قرية  عرب الشيخ عيدان  هي أقوى من
سـلطة العلم . وأن تأثير العلم في احلد
من أثـر التقاليد هو أضعف من تأثيرها
في األمي� وا�تعلم� على حد سواء . 
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وعــبـره عــوجلت مـوضــوعـة واحـدة من
مــــوضــــوعــــات هــــذا الــــتــــابــــو � وهي
مــوضـوعـة تــعـدد الـزوجــات � مـعـاجلـة
مــبـــاشــرة غــلب عــلــيــهـــا الــتــكــلف في
اســـتـــنــبـــاط األســبـــاب والـــدوافع �ــا
أفـقـدها عـفويـتـها الـسرديـة � وأقـحمـها
فـي سياق حـواري هو أقرب لـلبحث في
الـعـلـوم اإلجـتـمـاعـيـة مـا بـ� الـراوي /
الـبطل وصديـقه  فيصـل ا�رهون  . وقد
كـــان بــاإلمـــكــان إذابــة طـــروحــاتـــهــمــا
ا�ــنــطــقــيــة في تــيــار األحــداث � وعـدم
إقـحـام ا�نـطق العـلـمي إقحـامـاً متـكلـفاً
فــيه �ـا أفـقـد احلـوار بــ� الـصـديـقـ�

عفويته .
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أمـا الــتـابـو الـثـالث / الـسـيـاسـة � فـقـد
تــنـاولــهـا هــذا ا�ـســتـوى بــشـكل عــابـر
وسـريع � بالرغم �ا يضمره اللعب في
سـاحــتـهـا ا�ـلـغـومــة من مـفـاجـآت غـيـر
سـارة كادت أن تـطيح بالـبطل  . وقد �
الــنــفــاذ إلـى هــذه ا�ــوضــوعــة احلـذرة
بـاإلكـراه � ومن دون رغـبـة الـبـطـل الذي
يـــتـــحـــاشى اإلنـــخـــراط في أي نـــشــاط
ســيـاسـي � وذلك عـبــر أصـدقــائه الـذين
يـتـوزعـون مـا بـ� فـصيـلـ� سـيـاسـي�
مـتـعـارضـ� ومـتـحاربـ�  ألـشـيـوعـي�
والـبــعـثـيـ�  . وبـالـرغم من أن الـروايـة
حتـاشت التطرق إلى مالبسات الصراع
الـتـاريـخي مـا بـ� الـفـصـيـلـ� � لـكـنـها
أتت عـلى انـعـكـاس تأثـيـره اخلـفي على
الـــبــطـل . فــأصـــدقـــاؤه من كل فـــصــيل
يـجـهدون مـن أجل جرّه إلى صـفـوفهم �
مـع إصراره عـلى الـثـبات عـلى حـياده �
وبدلَ أن يفسّر هذا اإلصرار بحسن نية
يــتــوافق مع دوافع الــصــداقـة احلــقّـة �
فُـسر من قبل كل فصيل من اإلثن� على
أنـه مــــيل إلـى الــــضــــد . وقـــــد عــــرّضه

إصــراره عـلى حـيـاده إلـى مـجـمـوعـة من
الوشايات الكاذبة . 

ومـن دون حتـديــد أسـمــاء الــواشـ�  من
بـ� أصدقائه � أو انتماءاتهم السياسية
إكـتفى الـبطل بوضع الـقاريء في صورة
احلـــيـف الـــذي أوشك أن يـــورده مـــوارد
الـتهلكـة جراء ثباته على حـياده � لتكون
تـلك الـصورة نـوعاً مـن اإلدانة ا�ـبطـنة �
لـــكـــنــهـــا لـــيـــست إدانـــة ألصــدقـــائه من
ا�ــنــخــرطــ� بــالــعــمل الــســيــاسي � بل
لـفـصـائــلـهم الـتي لـقـنـتـهم مـفـاهـيم عـدم
الـتسـامح � وعدم قـبول اآلخـر اخملتلف .
ومــا تـــلك الــوشــايــات وا�ــؤامــرات بــ�
األصــــدقـــاء اخملـــتـــلــــفـــ� في الـــرأي إال
انـعكـاس لصـورة الصـراع ما بـ� القوى
الـوطنية � ومـا قرية  عرب الـشيخ عيدان
الـتي حتـتضن هـذا الـصراع إال الـصورة
الــرمــزيـة ا�ــصــغـرة لــلــفـضــاء الــوطـني

ا�لغوم بخالفات قواه ا�تصارعة . 
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هــذا وقـد ظل ا�ــوقف من الــدين في هـذا
ا�ـستـوى غامـضاً � ويـتسم بـالتـناقض �
فـلم يـجرأ عـلى فتح مـلـفاته ا�ـغلـقة � وال
تـــفــكــيك الـــعالقــة مــا بـــيــنه وبــ� واقع
الـتـقـاليـد احلـاكـمـة في القـريـة � واكـتفى
بـاخــتـزال مـفـهـوم الـدين � وقـصـره عـلى
اجلــانب الـتـعـبـدي فــقط �ـا أقـحـمه في
نـوع من ا�ـنـطق التـوفـيـقي يسـوّغ عـبره
ألبــــطــــاله اخلــــضـــوع لــــشـــروط الــــدين
الـتـعـبـديـة حـتى وهم �ـارسـون اجلنس
احملــرّم خــلـســة  وقــرابـة الــثــانـيــة بــعـد
مــنــتـصـف الـلــيل � انــتـهــيــنـا مـن عالقـة
حـافـلة بـاجلـنون واإلثـارة بـحيث غـفـونا
بـعدهـا مبـاشرة � وهي تـرقد عـارية فوق
جـسـدي � وعـنـد الـفـجر اغـتـسـلـنـا مـعاً �
وتـــوضــأنــا � وكـــانت هي أول مــرّة أقف
فـيها للصالة . ص /   100وقد جاء هذا
الـــتــخــريج عـــلى لــســـان إحــدى بــطالت
الـرواية اخلاطئات  فـضيلة  � ويبدو أنه
لــــيـس دعــــوة لــــلــــدين � بل هــــو دعــــوة
لـلـخـطـيـئـة الـتي تـمـادت فـي �ـارسـتـها
حــتى مـا عــاد تـخـريــجـهـا ا�ــنـطـقي ذاك
يُــقـنـع بـأن مــا تـقــتـرفه مــنـهــا هـو احلل
إلشـبـاع ما تـعانـيه من احلـرمان. بـيد أن
هــنــاك مــأخــذين عــلـى هــذا ا�ــســتـوى �
أولـهمـا حكائي � والـثاني تركـيبي � فمن
الـنـاحيـة احلكـائيـة قـد يُشـخص نوع من
الــتــنـــاقض مــا بــ� اإلمــعــان في وصف
وطــــأة األعـــراف وانـــغالقــــهـــا � ومن ثمّ
انـعـكـاسـهـا عـلى الـعالقـات اإلجـتـمـاعـية
داخـل مـجــتــمع الـقــريــة من جــهـة � ومن
جــــهــــة أخـــرى مــــا بــــ� ســـمــــاح أبـــرز
شــخـصـيـتـ� قـرويــتـ� تـمـثالن احلـمـاة
واحلــراس لـتــلك األعـراف � ســمـاحــهـمـا
لــرجل غــريب وهــو الــبـطل فـي اإلخـتالء
بــنــسـائــهــمــا  زوجـاتــهــمــا وبـنــاتــهــمـا
وشـقيـقاتهـما  � بل وا�ـبيت مـعهنّ خلف
أبـواب مـغلـقـة . كمـا أنّ اقتـنـاع الرجـل�
بـذرائع البطل لـلسمـاح له بذلك اإلختالء
تــبـدو مــقـحــمـة � وال تــنـطــلي عـلى رجل
الـقــريـة الـذي تـشـبّع بـأعـرافـهـا فـصـارت
جـزءاً من بنـيته القـيمـية ال يتـخلى عـنها

ال بالضغط وال باالقناع .
أمــا من الـنــاحـيـة الــتـركـيــبـيـة � فــتـبـدو
واضــحـة عـلى صـيـاغــات هـذا ا�ـسـتـوى
مـالمح اإلرتــبــاك والـتــقــطع فـي تــنـظــيم
سـلـسـلـة األحـداث �ـا يـجـعـلـهـا تـفـتـقـد
تـمـاسـكـهـا � إذ كـثـيـراً مـا تُـقطـع وحدات
الـسلسـلة احلكـائية بشـكل مباغت � ومن
دون مــسـوغ مـنــطـقي � ثمّ يُـعــاد ربـطـهـا
بـأحـداث سابـقة من سـياق آخـر منـفصل
عن ســيـاقــهـا األول . وكــثـيــراً مـا يــكـون
الــــقــــطع والــــوصل بــــ� الــــســــيــــاقـــ�
ا�ـتـبـاعـدين من دون اإلسـتـعـانـة بأدوات
الـترقيم � أو الـفواصل � أو من دون ختم
الــسـيـاق الـسـابق بــعالمـة مـا � وابـتـداء

السياق التالي من رأس سطر جديد .
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و�ثله الفصل األخير من الرواية � وهو
مـستوى  الراوي / الـرواة  الذين يقفون
في مـــنــطــقــة وســطى مــا بــ� ا�ــفــارقــة
وا�ـشـاركة � وسـنأتي عـلى توضـيح هذا

الــذي رأى أن  مــوضــوعــة اجلـنـس الـتي
طغت على األحداث إلى حدّ اإلغراق الذي
يـوهم بأننا في مواجـهة رواية تقوم على
 –اجلـــنس من أجل اجلــنس  –ولـــكن في
الــلــحــظــة الــتي نــتــفــهم  –ا�ــقــصــود –
ونـتـحـرر من النـظـرة األحـادية � نـكـتشف
أن الـظاهرة اجلـنسيـة في الرواية لـها ما
يقابلها � ويبررها � ويُبعد عنها األحادية
.   ص /   229. فـبالرغم مـن وجاهة هذا
الــتـــخــريج الــذي يـــغــلب عــلـــيه الــطــابع
اإلجـتماعي أكثر من كونه تـفكيكاً لظاهرة
فـنية وإبداعية � إال أن األستاذ باسم عبد
احلــمـيـد أخــفق في تـبــريـر  اإلغـراق  في
وصـف وتــــفــــصــــيـل وتــــكــــرار ا�ــــواقف
اجلـنـسـيـة الالهبـة � فـالـكاتـب في روايته
لـم تــــفــــته شــــاردة أو واردة مــــنــــهــــا إال
وتـتـبـعـهـا � فـوصف األوضـاع اجلـنـسـية
وصـفاً ال يُضـارعه فيه حتى باولـو كويلو
فـي روايـته  إحـدى عـشــرة دقـيـقـة  مع أن
الـفارق اجلـوهري مـا ب� أوضـاع اإلثن�
� فـــهي لــدى كـــاتــبـــنــا تـــأتي في ســـيــاق
األحـداث � بينما هي لدى كويلو األحداث
نـفسها .ولم يتوقف الكاتب عند األوضاع
� بـل جــاء عــلى وصف الـــتــأوهــات الــتي
تـتحـول في حلظـات الذروة إلـى صرخات
� وأمـاط الــلـثـام عن أكـثـر طـرق الـتـحـايل
جنـاحـاً الستـدراج الـشريك إلى الـفراش �
ثـمّ أصغى لـهمس األصـابع وهي تتـحرى
طـراوة األجساد العـارية � وكشف اخملفي
مـن فـنــون �س وعضّ وعــصــر األعــضـاء
احلــســاســة � واقــتــرح آلــيــات مــبــتــكـرة
�ــمــارسـة اجلــنس من دون اخلــلع الــتـام
لــلـمـالبس الـداخــلـيــة � بل بـإحــداث فـتق
فــيــهـا � ولم يــفــته الـتــطــرق إلى اجلـنس
اجلــمـاعي والــسـحــاق �  وأخـيــراً ولـيس
آخــراً فـالــظـاهـرة اجلــنـســيـة لم تــتـحـقق
لـلبطل في الواقع فـحسب � بل تعدته إلى
أحالمـه أيـضـاً . وسـنـأتي فـيـمـا بـعـد إلى
تـفـصيالت أخـرى في هـذا السـيـاق . فهل
بــعـد كلّ تـلك الــسـخـونـة الــتي تـقـرب من
درجـة الـغـلـيـان يـحق لـنـا أن نـنـفى صـفة

اجلنس ألجل اجلنس عن النص . 
ومـع ذلك فــتــوصـيـف األدب اإليــروتـيــكي
لـيس تـهمـة � فـله أساس راسخ في األدب
الــعـربي مــنـذ امــرء الـقـيـس � والـنـواسيّ
احلـسـن بن هـانيء � وألف لـيـلـة ولـيـلـة �
والـوشاح في فـوائد الـنكـاح جلالل الدين
الـسـيوطي � وسـوى ذلك كثـير . ومع ذلك
فـهذا األدب مـا زال يسـتفـز قيم اجملـتمع �
في ضـوء هيـمنـة التـابوات الـفوقـية التي
تـضع في مسـتويات مـتبايـنة مع اجلنس
عـــدّة تـــابــوات أخـــريــات � لـــعلّ أبـــرزهــا
الـسيـاسة � والدين � والـتقالـيد واألعراف
ا�ــوروثـة  والـتي لم تـسـلـم جـمـيـعـهـا من
خـروقات كـاتبنـا سواء في عـمله هذا � أو
في عــمـلــيه الــسـابــقـ�  لــيـلــة اإلحـتــفـاء
بــاحلـريـة  و  ألــولـد الـغـبـي  . ولـكـنه في
عــمــله هــذ انــتــهــز فــرصــة خــلـو الــواقع
الـثـقـافي من مـتـحدّ يـجـرأ عـلى اخملـاطرة
وإعـالن احلرب علـى احملرمـات ا�وروثة �
فـتـكـفل هـو نـفسـه با�ـهـمـة وخـرق بـشكل
حـاد ومـبـاشـر اول الـتـابـوات / اجلنس �
مـتحرراً من قيود اخلارج الفوقية � معلناً
إخالصـه التـام لذاته كـما يـراها �ـنظاره
هــو � ولــيـس �ــنــظــار اآلخــرين . فــركب
اخملـاطرة الـتي يتـهيبـها شـباب الـكتّاب �
وكـــان له الــســـبق بــانـــتــهـــاج طــريق في
الـكتـابة تصـبح معه الروايـة اإليروتيـكية
نــوعــاً أدبــيـاً تــتــقــبـلـه الـذائــقــة األدبــيـة
الــعـراقـيــة اجلـديـدة بــأريـحـيــة � بـعـد أن
كــانت تـتــقـبــله في خـمــسـيــنـيــات الـقـرن
ا�ــنـصـرم .والـطـريف فـي جتـربـة الـكـاتب
اإليــروتـيــكـيـة هــذه  أنـهــا جـاءت مــرفـقـة
بـقـامـوسـهـا ا�ـتـفـرّد الـذي يـجـمع مـا ب�
بالغـت� أحلسيّة واللغوية � والذي تمكن
مـن خالله الكـاتب من إخراج أقـدم جتربة
جـسـديـة في حـيـاة اإلنسـان من ابـتـذالـها
الـلغوي ا�ـتواتر � ومن قوالـبها الـقاعدية
ا�ــألــوفــة � وصــبــهــا في قــوالب لــغــويـة
مــبــتـكــرة مــسـتــعــيـنــاً بــآلـيــات الــبالغـة
الـتــقـلـيـديـة من تـشــبـيـهـات واسـتـعـارات
ومــجــازات وتــوريــات بــعــد إخــضــاعــهـا

الــتـبـاين فــيـمـا بــعـد . وهـؤالء الـرواة ال
يـؤدّون أفـعـاالً نوعـيـة مؤثـرة في مـجرى
األحـداث � بـاسـتـثنـاء أنـهم يُـراقـبـون ما
كـان قــد حـدث � ويـتـعـقـبـون آثـار بـعض
أبـطال الرواية الباق� على قيد احلياة .
ويـتجلى خطاب هؤالء الرواة في صيغة
جـماعة ا�تكلم� � باستثناء مرة واحدة
جــاء اخلـطــاب بـصــيـغــة جتـمع مــا بـ�
خـطاب ا�تكلم ا�فـرد � وخطاب اجلماعة
 ... وبــخالف ذلك أعـتـقـد أن ا�ـعـلـومـات
الـغزيـرة التي حصـلنا عـليهـا من الشيخ
عــــبـــد الـــله ... إلخ   ص /   222. وقـــد
يُـفسّر ذلك بـأن أحد أفراد جـماعة الرواة
كــان عـلى مــدى هـذا ا�ـســتـوى يـروي –
بـصـيـغـة اجلـمـاعة  –نـيـابـة عـنـها � ولم
تـمـنعه نـيـابته عـنـهم أن يُعـبّـر في موقع
واحـد عن رأيه الـشـخـصي في مـا عُرض
أمــامه .ويــبــدو الــقــفـز عــلى خـط الـزمن
ا�ـستقيم واضحاً في هذا ا�ستوى � وال
بـــأس من اعــتـــمــاد عُــمـــر وضــحــة أداة
لــقـيــاس مـدّة الــزمن ا�ـســتـقــطع � وهـو
الــزمن الــذي يــتــوسط مــا بــ� زمــنـ� �
األول مـحدّد بالـلحظـات األولى من مقتل
الـبطل - حـيث يُـفتـرض أن عمـر وضحة
كــان يــومــئــذ عـلى مــشــارف الــســتـ� -
والـزمن الـثاني هـو زمن تـدوين الرواة �
والــــذي يـــبـــعـــد  –بـــحــــسب مـــا �ـــكن
اسـتـنـتـاجه - عن الـزمن الـسـابق بـأكـثر
مـن ثالثـ� سـنــة � حـيث أنّ وضــحـة قـد
بـلـغت خالل الزمـن األخيـر التـسـع� من
العمر بحسب أخيها الشيخ عبد الله . 
وبــالـعـمــوم �ـكن تــشـخـيص مــظـهـرين

للرواة في هذا ا�ستوى :
 ‰Ë_« dNE*√

و�ــثـلـه الـرواة ا�ــفـارقــون واحملـايـدون
الـذين تعقـبوا حادثة الـقتل منذ بـدايتها
� وحـتى الكشف عن الـقتلة ومـحرّضتهم
. وخـالل هـذا ا�ـظـهــر لم يـكـشف الـرواة
عـن مواقـعهم � وال هـويـاتهم � ومن دون
أن يـعـلـنـوا عن صـوتـهم الـلـغـوي . ومن
الــواضـح أن تــعــقــبــهم حلــادثــة الــقــتل
ومالبــسـاتـهــا لم يـكن بــتـمـاس مــبـاشـر
مــعــهــا � بل عـن طــريق مــصــادر نــاقــلـة
أخـرى متـعددة أغـلبهـا مصـادر جمـاعية
بــاســتـثــنــاء مــصـدر نــاقل مــفــرد واحـد
�ـثـله الشـيخ عـبد الـله � وعـداه فجـميع
ا�ـصــادر األخـرى هي مـصـادر جـمـاعـيـة
غــيـــر مــحــددة ا�ــعــالم غـــلــبت عــلــيــهــا
تـسـمـيـات بـصـيغ شـتى كـل منـهـا تـمـنح
ا�ــصـدر وضـعـاً وضـعــاً خـاصـاً تـتـحـدد
عـبـره مسـافـة اتصـال ا�ـصدر بـاحلدث �
وفــيــمــا يـأتـي تـفــصــيل لــتــلك ا�ــصـادر

اخلبرية الناقلة  :
 1- منها ما جاء بصيغة  شهود العيان
 � وتـفـتـرض هـذه الـتسـمـيـة أنـهـا تـمثل
ا�ــصــادر األكـثــر تـمــاســاً مع األحـداث �
وبــــالـــتـــالـي فـــروايــــاتـــهم هـي األكـــثـــر

مصداقية.
   -  كـما ذكـر شهـود عيان  –�ّ الـعثور

على جثة الدكتور ...   .  ص /  218
   -  وعـلى رواية شـهود الـعيـان � اتخذ
رجــال احلــكـومــة من مــقـر الــشـيخ ...  .

ص /  218
   -  وعـلى روايـتـهم كذلك  –وا�ـقـصود
شـهـود العـيان  –تـعـرض احلاج مـهاوي

إلى حالة إغماء    ص  218
 2-وضــمـن نــفس اإلطــار � وعــلى بــعــد
ذات ا�ــسـافـة مـا بــ� األحـداث وشـهـود
الـعيان كما في الفـقرة السابقة    1تأتي
تـسـمـيـة ا�ـصـادر بصـيـغـة ال تـقل عـنـها

مصداقية .
   -  ... وذكــر مـن كــان حــاضـراً   ص /

221 
   -  ونـقل من كان حاضراً ورآى ا�شهد

عن قرب   ص /  221
   -  أمـا األمر ا�ـؤكد والذي أجـمع عليه
كلّ مـن التـقيـنـا بهم مـن السـكان   ص /

222 
 3- ومـنــهـا مـا جـاء بـصـيــغـة جـمـاعـيـة
غـائـمـة � من دون حتـديـد عـالقـة ا�ـصدر

باألحداث وال طبيعة اتصالهم به :
   -  عـلى ما تنـاقله الناس   ص / 219

لـتي يختـفي فيها الـواقع داخل ا�تخيل .
وال يـنـبغي له أن يـشغـل نفـسه وهو يـقرأ
النص بالبحث في طياته عن ا�وقع الذي
يــتـوارى فــيه كــاتـبه � فــلــيس من مـهــمـة
الــقـاريء أن يـتـحـوّل إلى شُــرَطيّ يـقـتـفي
خـارج الـنص أو داخـله إثـر مـن يقـرأ له �
بـقدر ما يعنيه أن يقـتفي أثر النص بحثاً
فـي طـيــاته عن أســرار ا�ــتــعــة  ومــكـامن
اجلـمـال � ولـعل أولى مـتـطـلـبـات الـقراءة
اجلـادة تفترض على القاريء قبل إن يهمّ
بـالـقراءة أن يُـمـيت الكـاتب � وإال فـإن أية
قـراءة حتيد عن إبداعية النص وجماليته
كـفـيـلـة بـتـحـويـله إلى وثـيـقـة تـاريـخـية �
وفـي ذلك إساءة للنص من حيث هو بنية
جـمـاليـة � وإسـاءة لـلتـاريخ من حـيث هو

حقيقة .
وبــالـرغم مـن عـدم مــشـروعــيـة الــتـسـاؤل
الـسـاذج عن مـكـان اخـتـفـاء الكـاتب داخل
نـــــــصّـه � إال أنّ  الــــــقـــــــاص والـــــــروائي
واإلعـالمي حــــسن الــــعــــاني في روايــــته
عــيـادة احلـاج مـهـاوي  تــعـمّـد جـرّ قـارئه
إلى مــنـطـقــة عـدم ا�ـشــروعـيـة � وإكـراهه
عــلى طـرح الــتـســاؤل الـسـاذج عـن مـكـان
اخــــتـــــفــــائه داخـل روايــــته � وهــــذا مــــا
سـنفصله ضمن ا�ـستوى اخلطابي األول

من الرواية .
تـتـكـون  عيـادة احلـاج مـهـاوي  من ثالثة

مستويات خطابية : 
- أ�ستوى األول : و�ثله اإلهداء

- أ�ــسـتـوى الـثــاني : وتـمـثــله الـفـصـول
األربعة األولى من الرواية

- أ�ــســتــوى الــثــالث : و�ــثــله الــفــصل
األخير اخلامس
أ�ستوى األول :

أو مـــســتــوى اإلهـــداء � وهــو مـــســتــوى
خـارجي وصمه الكـاتب بضميـره اللغوي
� وخـصّه لـذكـرى مـا � أ�ح إليـهـا � ولـكنه
أبـقى تـفـاصيـلـها خـارج إهـدائه � وخارج
مـرويات األبطال في ا�ستوي� اآلخرين �
مــكــتــفـيــاً أن يــســتلّ لــقــارئه مــنــهـا إسم
بـطلـتها فـقط � دون أن ياتي عـلى العالقة
مــا بـ� اإلسم ومـا بــ� الـدور الـسـردي .
وفـي كل األحــــوال فـــــهــــو إسم
وهـمي اقتـرحه الكـاتب ليـجنبه
� ويـــجــنب  –بـــطــلـــة الــذكــرى
احلــقــيـقــيــة - حـرجــاً ال طــاقـة

لكليهما به بحسب قوله . 
ومـن أجل تـالفي احلـــــرج جلـــــأ
إلـى الـــــتــــــمــــــويه عــــــلى تــــــلك
الـشخصية النسوية على طريقة
مـــزج ا�ـــواد ا�ـــتـــنـــافــرة الـــتي
سـبـقت اإلشـارة إليـهـا � فـأضفى
عــلـى تــلك الــشــخــصــيــة بــعض
الـغـموض � جـامـعاً فـيـها مـا ب�
احلـلم  إلى ا�ـرأة الـتي رسـمـتـها
أحـالمي كــــمـــا حتب وتــــتــــمـــنى
وتــــــشـــــــتــــــهي . ص /   5و ب�
احلـــقــيـــقــة  ... ومـع ذلك فــإنـــهــا
لـيست وهماً أو خياالً روائياً � بل
هي إنــســانــة مــفـعــمــة بــاجلــمـال
والـذكاء والطيـبة واألنوثة . ص /
  5.إذن فـالـكاتب هـو الذي يـتعـمّد
إثـــارة فــضــول الـــقــاريء � ودفــعه
لــطـــرح الــســؤال عن اســتــقاللــيــة
الـنص  وإمكانية حتققها � ومن ثم

بـاتت مـقولـة عزل الـنص الروائي عن
كـاتـبه مـن بـديـهـيـات الـنـقـد اجلـديد �
فـكل منهـما  النص وكـاتبه  من معدن
غــيـر قـابل لــلـمـزج مـع مـعـدن اآلخـر �
إنـهمـا كا�اء والـزيت ال �تزجـان معاً
إال فـي ظروف غـيـر اعـتـيـادية . إال أن
حتـقق الظـروف غير اإلعـتيـادية ليس
مـستحـيالً � إذ أنّ ثمّة دوافـع إبداعية
او عــاطـفــيــة قـد تــدفع بـاجتــاه خـرق
احلــاجــز الــنـوعـي مـا بــ� ا�ــعــدنـ�
ا�ـتـنـافـرين مـن أجل تـيـسـيـر اخـتـفاء
الــكــاتـب وراء إحــدى الــشــخــصــيـات
الـــورقــيـــة � أو تــفـــتــيـت فــواصل من
حــيــاته اخلـاصــة � وتــوزيـعــهــا عـلى
مـجـمـوعـة من احليـوات الـورقـية � أو
حـتى ضخّ شيء من حـيـوات اآلخرين
الــذين عـاش الــواقع مـعــهم � أو عـلى
مـــقــربـــة مـــنــهم فـي حــيـــوات الــورق
واحلـبر . فـليس فـي اخمليـال السردي
مـن جتـربــة لم يُـجــرّب بــعـضــهـا � أو
كـلها في احليـاة قبل أن تُحفظ  –بعد
حتـريفات فنية � وتلـفيقات إبداعية –
فـي طيّات الورق � ال تُستثنى من ذلك
حـتى أحداث روايـات اخليال الـعلمي
الـــــتي تــــدور بـــــعــــيــــداً عن األرض �
وبـتمـاس مع مخـلوقـات فضـائية � إذ
يُـعاد تُـكيـيف الشـخصـيات واألحداث
والـعالقـات فـيـها عـلى وفق مـعـطـيات
ارضـيـة قـارة . فـا�ـعـطـيـات الـسـرديـة
هي قـرينـة ا�عاني الـشعريـة محدودة
� ومــحــدوديــتـهــا هي من مــحــدوديـة
معطيات احلياة الواقعية � وهي مثل
قــريــنـتــهـا مــطــروحـة بــ� أيـادي من
يـتحرّى عـنها لـيُعيد صـياغتـها بذكاء
ا�ـبدع اخللّاق �وّهاً الفوارق ما ب�
الـنـمـوذج األصل � والـنمـوذج ا�ـعادة
صـيـاغـته � حارصـاً عـلى أال يـترك �ن
يـتـلقف الـنـموذج اجلـديـد أن يكـتشف
أنـه إعادة تـكـرار مـحـرّف عن صـيـاغة

سابقة . 
مـن الواضح أن الـقاريْ ال يُـعنى � وال
يــنــبـغي لـه أصالً أن يُـعــنى بــا�ـواقع

ا
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   -  ولكنّ الناس على ما يُروى   ص
220  /

   - ولـكنّ أغـرب خـبـر تـنـاقـله الـناس
ص /   221

 4- ومـن ا�صـادر اخلـبريـة مـا بـقيت
شـهـادته ضمـن حدود اإلدعـاء والزعم
� مـن دون أن تــــرقى إلـى مــــســــتـــوى

التصديق.
   - عــــلى مـــا زعـمَ الـــبـــعض   ص /

221 
   -  وادّعى آخرون   ص /  222

   -  حـتى قال أكثر من واحد   ص /
222 

 5- وهـناك إشارة واحـدة إلى مصدر
خــبـري نـاقل مــكـون من مــسـتـويـ� �
جـماعي  ألنـاس  وفردي  مديـر ا�ركز

الصحي  .
   -  كــمـا نــقل الـنـاس ذلـك عن مـديـر

ا�ركز الصحي   ص /     220
w½U¦�« dNE*√

و�ــثـله الـرواة ا�ــشـاركـون � ولـو أن
مـشاركتهم ليست بأخذ دور نوعي ما
ضمن الفاعل� اآلخرين � بقدر ما هي
مـشـاركـة من يـتعـقب آثـاراً �ـوهة أو
�ـحية ألناس انقطعت أدوارهم � من
دون أن يـــــعـــــلـن هـــــؤالء الـــــرواة عن
هــويـاتـهم � وعن الــغـايـة الــصـريـحـة
والدقيقة من ذلك التعقب � بالرغم من
ارتـبــاطه مع مـجـريـات الـتـحـقـيق في
حـادثة مقـتل البطل � فهل هـو لغايات
إعالمــيــة ?   أم لــغــايـات حتــقــيــقــيـة
جـنائـية ? وهل هـم صحفـيون � أم هم
مـحـقـقون جـنـائـيون ? أم أن مـهـمـتهم
كـمـا ادّعـوا تـوثـيـقـيـة لـلـمـكـان  ص /
 ?  222واإلدعــاء األخــيـر زاد مــهــمـة
الـرواة غمـوضاً � فـهو ال يـعني شـيئاً
مـلمـوساً � وال يوضح ا�ـعنى الـعملي
الــدقـيق �ــفـهــوم الـتــوثـيق ا�ــكـاني �
والـغايـة منه � وعالقته بـقضيـة القتل

بعد ثالث� عاماً على اقترافها . 
ويـختلف هـذا ا�ظهـر الذي �كن عدّه
مـظـهراً نـاطقـاً عن ا�ـظهـر األول الذي
كــان صـامـتـاً � وسـبب اإلخـتالف بـ�
ا�ـظهرين هو ذاته سبب تـسميتهما �
فـفي ا�ظـهر األول لم يـعلن الرواة عن
صـوتـهم اللـغوي � بـيـنمـا هم في هذا
ا�ـستـوى قد أعلـنوا عـنه � بالرغم من
أن ذلـك اإلعالن جــــاء مـــــتــــأخــــراً في
الـــصـــفــــحـــات الـــثالث األخـــيـــرة من
الـرواية � وبـإعالنهـم ذاك يكـونون قد
أعـلنـوا خروجـهم إلى منـطقـة العلن �
وقـــــد تـــــوافق ذلـك مع اتـــــصـــــالـــــهم
بـشخصيتي الرواية  وضحة وأخيها
الــشـيـخ عـبــد الـله  .هــذا � ويـنــطـوي
ا�ـسـتوى األخـير الـثالث عـلى خاتـمة
ذات تـلـمـيـحـات ذكـيـة تـخـتـزل رمـزيـاً
صــورة الـهـيــمـنـة الــذكـوريـة � ومـدى
إحـسـاس ا�قـمـوع بـتبـعـيته لـلـقامع �
فـبـالـرغم من القـهـر الـذكوري ا�ـتـعدد
األشـــكـــال � يـــنـــتـــهـي دور الــراوي /
الـبطل الـذي شارك بـشكل مـا فيه ولو
بــصـيغ مــخـاتـلــة ومـبـطــنـة من خالل
خـيـانـاته ا�ـتـكـررة � أو  نـذاالته  كـما
يـسميها هو نفسه مـقراً ومعترفاً بها
� يــنــتــهي دوره بــأن يــرتــقي  –بــعــد
مـقـتـله  –إلـى مقـام الـقـداسـة � فـيـنال
الـــقــاب  الــشــهــيـــد والــولي والــرجل
ا�ـبــارك  ويُـبـنى له مـسـجـد� بـاسـمه �
وقـبر� يُتبرّك به � وا�فارقة أن النسوة
الـلـواتي سـاهم الـبطل في قـهـر بـنات
جـنـسـهنّ كانت لـهنّ حـصّـة وافرة في
تــرســيخ قــداســته � فـقــد صــار قــبـره
مزاراً لهنّ  ور�ا تستغربون إذا قلت
لـكم أنه بـعـد مـدة قصـيـرة بـات مزاراً
�ـئات الـنسوة الـلواتي لـديهنّ نذور �
ويـقصـدنه طلبـاً للمـساعدة .    ص /
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
�ا يتناسب مع اهمية ا�وضوعات وا�ساحة ا�تاحة

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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  الدراسة في ظل الفساد
وال علم بال حصــــــــــاد

×××
متى ينهض التعليـــــم 
والعمل بقرار سليــــم 
لنخرج �تفوق حكيـم 
كالم يحمل االحـــــالم 
�ستقبل مجهول باآالم�
وسنرى األسوأ كاالفالم
هذا ما ستثبته لنا االيام 
في اخر العصر والزمان

 ÍdO¼e�« `�U� wKŽ -بغداد
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اذا بدأ الـتدخل بـدأ معه انـهيـار ا�نـتخب
.. ومثـال على ذلك عـندمـا استلـم ا�رحوم
عمـو بـابـا ا�ـنتـخب لم يـتـدخل احـد حتى
في وقـتـهــا رئـيس الـلــجـنـة االو�ــبـيـة في
العهد السابق لم يـستطع التدخل .. لذلك
اتـمــنى ويــتــمــنى الــشــارع الــريـاضي ان
نـشــاهـد مــنـتـخـب يـرفع اسم الــعـراق في
احملافل الدولية وامها بطولة كأس العالم
1986وهـذا والــتي شــاركـــنــا بــهــا عــام 
تاريخ ال يحسب للكـرة العراقية صاحبت
االجنـازات وصـاحـبت ا�ـهـرات وا�ـواهب
واخلـبـرات .. وتطـويـر ا�ـالعب وخـاصـتا
ارضـيــتــهــا شيء مــهم إلبــراز االعــبـ� ..
وا�ـادة ال تـنـفع امـام مـنـفـعـة الـبـلد وزرع
حب الــــوطـن في قـــــلب االعب الـــــعــــراقي
ودراسـة مشـاكـلـة  وذلك من خـالل اشراك
طـبــيب نــفـسي يــرافق ا�ــنـتــخب مــثـلــمـا
نــشـــاهــد في الـــعــالـم ... لــذا يـــجب عــلى
االحتـاد تـطـويـر الــلـعـبـة مـثــلـمـا نـشـاهـد
العـالم الريـاضي واهـتمـامه بـهذه الـلعـبة

وعشاقها 
–بغداد   wFOÐd�« ‰œUŽ

وبدأت معــهُ ا��ســــــــي
والبلد على وضعهُ القاسي
والفشـل عنوان أساســي 

×××
واضح هو التقصيــــــر
والكل يعلم أين نسيـــــر 
والكل للجهل اسيــــــــر

×××
نقولها وبألمً شـديـــــــد
التخلف يجري بالوريد
والتعليم بات شيء فريد

×××

الن ا�ـدرب االجـنــبي ال يـكــون قـلــبـة عـلى
الـبـلـد عـكس ا�ـدرب احملـلي والـذي يـحب
االنتـصـار ويـحب رفع الـعـلم الـعراقي في
كل ا�ـالعب ويـــــحب ان يـــــصــــنـع له اسم
وتــاريخ فـي الــكــرة الـــعــراقـــيــة وا�ــدرب
العراقي يـستطـيع الصـراخ والعتب وحل
ا�ــشـــاكل بـــ� االعـــبــ� كـــذلك مـــعـــرفــته
لالعـــبــ� من خـالل مــتـــابــعـــته لـــلــدوري
العراقي . وهـناك لديـنا كثيـر من ا�درب�
اصـحــاب اخلـبــرات واصـحــاب شـهـادات
يـسـتـطـيــعـون من خاللـهـا بــنـاء مـنـتـخب
يـلـيق بــاسم الـعــراق كـذلك لــديـنـا من هم
يعمـلون خارج الـعراق من خالل اقـامتهم
في تلـك الدول والـتي كـسـبـوا من خاللـها
اخلـبـرات والـثـقـافــة الـكـرويـة لـكن تـدخل
اشــخـــاص مــعـــنـــيــ� وغـــيــر مـــعــنـــيــ�
بـالــريــاضــة وادخـال احملــاصــصــة وتـرك
العب� لـهم االمكانـية في تـمثيل ا�ـنتخب
الوطـني بـأحـسن صـورة ويـلـيق بـسـمـعة
الـــــعـــــراق  . لـــــذلك عـــــلـى االحتــــاد ان ال
يسـتهـ� بـا�درب الـعراقـي ابن البـلد ألنه
يفهم االعب احملـلي ويفـهم امكانـياته لكن

الـعـراقي ال يـجـلب ا�ـدرب احملـلي بـسـبب
انه ال يـــســتـــطـــيع احــد مـن الــتـــدخل في
خطـطه وايـضا ال يـسـتـطيع احـد الـتدخل
في التشكيلـة التي يراها منـاسبة للفوز .
لذلك جلأ االحتـاد الى االستـعانـة با�درب
االجـنـبي مـنه االســتـفـادة من هـذا ا�ـدرب
با�ـبالـغ ا�اديـة كذلك الـتـدخل في شؤونه

التغـيرات التي اصـابت ا�نتـخب الوطني
لكـرة الـقدم لـلـكادر الـتـدريبي �ـا جـعلـنا
نــعــيــد الــذاكــرة لــلــمــدربــ� الــعــراقــيــ�
وابرزهم ا�رحوم عمو بابا والذي اضاف
وجنح في كـــسب كـــثــيـــر من الــبـــطــوالت
اخلليجية والعربـية لذلك حسب اعتقادي
واعتقـاد اجلمـهور الريـاضي بان االحتاد

الــدولــة الـعــراقـيــة من اهم الــتـحــديـات الــتي تــواجـهــا االن ازمـة الــسالح ا�ــنـفــلت الــذي بـيــد مـجــامـيع
مـسلـحـة خارجـة عن سـيـطرة ألـدولـة وهذه اجملـامـيع تتـمـرد على الـدولـة والتطـيع اوامـرها  عـلى كـافة
الـقــوى الـسـيــاسـيــة ان تـعــمل عـلى اعــادة الـلــحـمـة الــوطـنــيـة وحتــر� الـدم الـعــراقي ويـجـب ان يـكـون
مـقدس ينـبغي االن اقامـة مؤتمـر وطني واسع وكبـير ويـظم كافة االحـزاب السيـاسية  ا�ـشاركة والـغير
مـشـاركة بـالـعمـلـية الـسـياسـيـة وفق الدسـتـور من اجل ايـجاد حـلـول لالزمة الـسالح واخلـروج الى بر
االمـان  بــالــبالد والـعــبــاد وعـلى زعــمــاء الـعــراق الـعــمل بــصـورة جــادة لــتـجــريـد كــافــة االحـزاب من
الـسالح ويكون الـسالح حصـرا بيـد ألدولـة من اجل احلفـاظ على هـيبـة ألدولـة وفرض الـقانـون ويكون
الـقـانـون فـوق اجلـمـيع قـبل فـوات االوان كـون الـعـراق  االن بـالهـاويـة ويـجب عـلـى الـعقـالء واحلـكـماء
التدخل وبشـكل فوري لنهـوض بالبالد كـون ما حدث مع السـيد الكاظـمي امر بغايـة اخلطورة  وحدث
ذلك نـتيجـة السالح ا�ـنفـلت وهذا الـعمل اجلبـان ر�ا يـطال اي مـسؤول عراقي اخـر ان استـمر احلال

مثل ما هو عليه االن .
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نتائج انتخـابات اجمللس النيابي ا�وقر مشابها تمام الى نتائج لعبة كرة القدم بالبطوالت العا�ية عندما
تكون ذهاب وايـاب حتدث فيها العديد من ا�فاجـأت وهذا ما يحصل االن   حيث برغم مرور اكثر من
شـهر عـلى نهايـة انتـخابات وكـانت نسـبة ا�شـاركة فـيها من 15  بـا�ئة - 16 بـا�ئة وهذا دلـيل قطعي
على عـدم قناعـة الشـعب العـراقي باالحـزاب السـياسيـة احلاكـمة بـرمتـها ورفصـتهـا رفضـا قاطـعا لكن
عــمـلــيـات الــعـد والــفـرز اســتـغـرقـت وقت اكـثــر من ا�ـتــوقع واحـزاب ســيـاســيـة كــبـيــرة رافـضـة نــتـائج
االنتخابات واالن بعض االحزاب تتظاهر اعتراضا على نتائجها وبنفس الوقت قلنا ذلك مرارا وتكرارا
حصل مـخالفـة دستـورية مـشاركة بـعض القـوىً السـياسـة باالنتـخابـات وتمـتلك اجنـحة مـسلـحة وهذا
الشـيئ مخـالف ما نص الـيه الدستـور حيث تـوجد فـقرة بالـدستـور تمـنع مشـاركة االحزاب الـسيـاسية

باالنتخابات التي تمتلك اجنحة مسلحة ومعظم االحزاب السياسية ا�شاركة تمتلك اجنحة مسلحة .
�wFOÐd�« ‚U²A- بغداد

أنت ا�ــــســـؤول عن وضـع احلـــجـــر
االساس في بناء اجملتمع القادم في
حال كان مبني على اساس التعامل
االلكـتـروني احلالي او بـعيـداً عنه �
اصـبـحت احلـاجـة مـلـحـة عن ابـعاد
او تـقـيـيـد حـســابـات كـثـيـرة حتـمل
مـحـتـويـات غـيـر مـطـابـقـة لـلـمـنـطق
قطعاً � السـبب الرئيسي الكامن في
فـكـرة ابـعـادهــا هـو ان اجملـتـمـعـات
العـربيه بـصورة عـامة حتـمل عقوالً
قـابـلـة لـلـتـأثـيـر �ـا يـسـبب كـوارث
جـسـيـمة كـتـطـبيق الـعـنف األخـطاء
التي تـسبب ا�ـوت مثالً فكـثيـراً منا
يـجـهل الـعواقب الـوخـيـمة الـنـاجتة
عن اضــرار الــتــقــلــيــد االلــكـتــروني
األعـمى و خصـوصاً الـفئـة العـمرية
20لــذلك يــجـب حــصـر مـا ب� 12-
محتويات األنترنت بفرض عقوبات
عـلى بعض احملـتـويات الـتي تـنافي

احلــريــة الــشــخـصــيــة ألن مــفــهـوم
احلـريـة الشـخـصـيه في هـذا اجليل
ركـيك جـداً فال يـعتـبـر الـتأثـيـر على
عـقول االطـفال بـوسـائط الكـترونـية
مــعـيــنـة حــريـة شــخـصــيه الن هـذا
ســيـسـبب دمـار مـجـتـمع كـامل بـدالً
من ان يُـبـنى عـلـى قـيم صـحـيـحة و
صـحـيـة عـقـلـيـاً سـيُـهـدم فـعـلـيـاً في
ضــوء احملــتــويــات الــفــارغــة الــتي
بــدأت تــطـفــو فــوق سـطح االرض .
لــذلـك اصــبـح من الــضـــروري جــداً
اسـتـنـهـاض دور اجملـتـمع ا�ـدني و
الدور الـرئيـسي االول و هو اولـياء
االمور لتـوجيه االبنـاء في العالم و
عــمـل وســائل تـــربـــويــة لـــتـــوجــيه
الفـئات في كـيفـية اسـتخـدام العالم
الـــرقـــمـي و االبـــتـــعــــاد عن هـــكـــذا

محتويات ضارة .
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قبل ان تخوض حربا تأكد انه الشيء يستحق
ولـم تــتــهــيئ الــضــروف ولم نـــكــون حــتى مــقــتــنــعــ� بــخــوض
االنتـخابات بوسـط من يرفضهـا ومن يأيدهـا ومن انسحب ومن
يـطالب بـتأجـيـلهـا وخضـنـا احلرب االنـتخـابـات مع متـفائل ومع
مشارك فـقط لتسقـيط الورقة ومحاوله عـدم تزوير صوته حدثت
االنــتـخـابــات ومـضت بــكـسـر ارادة ونــصـر ارادة اخـرى وهـذا

اصبح حالنا بعد االنتخابات ..
واالن النـعـرف �ـاذا يـطـلـقـون عـلى اخـر االحـتـجـاج مـتـظـاهـرين
بـدون تمـيـيز مـتـظاهـرين بـشـعار اريـد وطن ..ومـتظـاهـرين اريد

كرسي ..
بـعــد االنـتــخـابــات هـنــاك من افــلس من الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة
وباالصح لم تـكون �ـستـوى طمـوحه الخذ الـعدد من االصوات
بالبـر�ان وبنفس الـوقت بأن هذه القـوى ليس من مصـلحتها ان
تـنافـس غيـرهـا من االحـزاب علـى مقـاعـد من الـبر�ـان وبـتـكرت
خطة جتـعلها بوضع التعادى الـقوى االخرى ليس النها مسا�ه
طـامــعـة ولــكن وضـعــهـا بــالـوقـت احلـالي ضــعـيف وحتــتـاج ان
تـتـمكن من االسـتقـرار ثم تـبدأ بـالهـجـوم ..وبدأت اوال بـاضعف
حـلـقــة هـو ا�ـواطن الــذي فـكـر بــتـغـيــر الـواقع ا�ـريــر ولم يـقـدم
بــاالنـتــخـاب تــلك الــقـوى فــحـدثــة مـجــزرة بـحـق عـوائل تــسـكن
�ناطق مـسيطر عليهـا من قبل ميليشـاتهم بحضور خجول من
قـبل احلـكـومـة واالعالم ومـضى الـقـضـيـة �ـجرم زائـف بـتهـمه
جـر�ـة داعشـية واغـلـقت القـضـية ولم �ـضي سـوى بعض من
االيام حتى � الـهجوم على بيت الـكاظمي بسابقـة خطيره وهنا
لن تــسـتــطــيع احلـكــومــة ان تـنــسب احلــادث الى داعش النــهـا

استهداف شخص رئيس الوزراء ..
فض التظاهرات للمحتج� من هذا احلزب لم �ر مرور الكرام
كــمـا مـر قــبل عـام حــ� فض االحـتـجــاج عـلى ســوء اخلـدمـات
والـفـساد بـكـلمـة حـقـكم في صـوتكم في صـنـدوق االقـتراع ولم
يكـون يدرك ان االحزاب وحش يلتهم حـتى اصدقاءه ...والكثير
قـد بـرد دمه وعاد الى الـبـيت وانـتـظـر االنتـخـابـات ولم نـتـفاجئ
بطرق سـلب االرادة ا�نتـخب او التحـايل او التزوير او الـتحايز
وخـارج ارادتــنـا جـرت االنــتـخـابــات وفـاز الــكـثـيــر من الـوجـوه
الـكاحلـة �لـشـاتهم وبـسـيطـرتـهم على مـفـاصل الدولـة والـقسم
االخـر بـندتـنازل بـقسم من امـوالهم مـقابل فـوزهم واستـردادها
في وقت اخــر امــا الـقــسم الــذي لم يــفــوز امــثــال �ــا يـســمى
بشيـوخ العشـائر فهددوا بـالسالح اما القـوى ذو نفوذ خارجي
وكـمـا سبـقت وشـاركت بـقتل شـبـابـنا في احلـرب االيـرانـية هي
االن بنفس ا�ـنهاج تـقتل وتعربـد باالراضي وبقـتل مايحـلوا لها
من ابنـاء الشعب دون رادع حتى من دون وجود معارض� ولم
احد يـجـر� حـتى االشـارة لهـا بـصـابع االتهـام ومـسـها بـكـلـمة
..حـالنـا افضل قـبل االنـتخـابات..كـثر اعـدائـنا بـعد االنـتخـابات
اصبحـوا من فاز سوف يكـمل مسيرته بـسرقة والفـساد والفاز
بـصـوات قلـيـله سـوف يكـون مـعـارض ويرفض اي خـطـوة تـقوم
بها احلـكومة لبناء او تـعمير وتكون يـد تهدم باسم معارض اما
من لـم يـــفـــوز ســـوف يـــســـتــمـــر بـــاالنـــتـــقـــام وحـــرق الـــيـــابس
واالخـضــر...هـنــا يـســأل ا�ـواطن ا�ــغـلــوب عـلى امــره مـاالـذي

ساجنيه من تلك النحارات السياسية ..
واصبحت احلـكومة احـد الشرائح ا�ظـلومة والنسـتغرب ادرجة
نـفسـها الى مـسـتوى تـظلم ا�ـواطن وتضـيف عنـصر جـديد الى

ضحايا الفساد واالحزاب هي احلكومة ا�وقرة..
ويحتـار ا�واطن ما الذي يتـغير لو تـوسع عدد ا�قاعد الـبر�انية
لـتهـدئة ومـجامـلة تـلك القـوى وتـقلـيل من شراسـتهـا ولو لـبعض
من الـوقت مـشـاركت قـريـنـاتـهـا في سـرقـة اخلـيـرات ..ام طـعن
بـنـتـائج االنـتـخـابـات ..ام اصــارع من من �ـنـحـني شيء يـسـر
امري بقـطعة ارض او وظيفة او مبـلغ مقابل بيع ضميري واخذ
جـانـب الـصــمت ..ام ارجع كــمــا ســلف الى ســاحــة الـتــحــريـر
واهـتف بــصـوت اليــسـمع ( اريــد وطن)وتـســتـمــر مـعــانـات بـ�
كــهــربــاء وتـبــلــيـط والــتـعــلــيـم بــسـكـن واســتــقاللــيــة احلــكــومـة
..واجلــلـسـات واالجـتـمــعـات الـتي جتـرى حــالـيـا لـيس من اجل

الــتـهـدئه الـوضع وا�ـا هي عـبـارة عن
اجتماعات تسوية ب� االحزاب ..وبات
ا�ـواطن يـفـكر بـكل شـاردة وواردة في
هـذا الـوطن وفي ارض الـواقع لم يـكن
لــــلـــمــــواطن اي دور ســـوى الــــتـــفـــرج
والــــهــــروب مـن الــــرصـــــاص لــــيــــس

بطائش.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7143 Saturday 11/12/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7143 السبت 6 من جمادى االولى 1443 هـ 11 من كانون االول (ديسمبر) 2021م

ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ
شـهدت بـغداد واحملـافظـات اخلميس
احـتـفـاالت رسمـيـة �ـنـاسبـة مـئـوية
الــدولـة الــعـراقــيـة واالنــتـصــار عـلى
داعـش عـــام 2017 � فــــيـــمــــا تــــقـــيم
احلــكـومــة احــتـفــاال مــركـزيــا الــيـوم
الــســـبت بــا�ـــنــاســـبــة تــشـــارك فــيه
الـفـعـاليـات الـشـعـبيـة والـوطـنـية من
مــخــتـــلف الــقــومـــيــات والــطــوائف.
واسـتـذكـر رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صـالح امس� ا�ناسـبة وقال (في يوم
الـنصر عـلى داعش نستـذكر بطوالت
قـــواتــــنـــا ا�ــــســـلــــحـــة فـي اجلـــيش
والـــشــــرطــــة واحلـــشــــد الــــشـــعــــبي
والــبـــيـــشـــمــركـــة والـــدور الــكـــبـــيــر
لـلـمـرجـعـيـة الديـنـيـة بـتـحـشـيـد قوى
الـشــعب ودعم االصـدقـاء والـتـحـالف
الـدولي) واضـاف ان (واجـبـنـا الـيوم
اسـتــكـمـال الـنـصــر عـبـر دعم الـدولـة
وتـمكـينهـا الستـئصال فـلول االرهاب
واعادة النازيحن وحتقيق االعمار).
ـد رئـــيس هــيــئـــة الــنــزاهــة عالء وأكـَّ
جــواد الـســاعـدي أن الـهــيـئــة خـطت
خـطــواتٍ كـبـيـرةً وواعـدةً خالل ا�ُـدَّة
ا�ُـنـصرمـة كـان أبـرز انعـكـاسـات تلك
اخلــطـــوات ارتــفـــاع نــسب امـــتــثــال
ا�ــســؤولـ� ا�ُــفــصــحـ� عـن ذ�ـهم
ة� وإقرار ونـفاذ االستـراتيـجيَّة ا�ـاليـَّ
ة للـنـزاهة ومُـكافـحـة الفـساد الـوطنـيـَّ
لـألعــــوام 2021 - 2024 فـــــضالً عن
الـتصاعد الواضح في تنفيذ عمليَّات
الـــضــبـط بــاجلـــرم ا�ـــشـــهــود الـــتي
شـهـدتهـا مُـختـلف مُـؤسَّسـات الـدولة
ودوائـرها� يُـضافُ إلى ذلك استـثمار
تـعـديل قـانون الـهـيـئة رقم 30 لـسـنة
 2011 إلدانـــــة من يـــــثـــــبـت وجــــود
مٍ في أمــــوالـــــهم� وإحــــالــــة تــــضــــخـُّ
ا�ُـمــتـنـعـ� عـن اإلفـصـاح عن ذ�ـهم

ا�اليَّة بغير عذرٍ مُقنعٍ إلى القضاء.
ة واعــرب وفي كـلــمــةٍ في االحـتــفـالــيـَّ
ـمـتــهـا الــهـيــئـة �ــنـاســبـة الـتـي نـظـَّ
ة والــيـوم تــأسـيس الــدولـة الــعـراقــيـَّ
الـعــا�ي �ُـكــافـحـة الـفــسـاد وانـطالق
فـعـالـيـات أسـبـوع الـنـزاهـة الوطـني�
عن أمـله بـأن (يكـونَ االحـتفـال دافـعاً
لــلــوحـدة في ســبــيل حتــقــيق الــقـيم
ـة� ـة والـوطـنـيـَّ ة واألخالقـيـَّ اإلنـســانـيـَّ
وحـافـزاً لـتـصـعـيـد وتـيرة الـعـمل في
مـيدان مُكافحة الفساد واحلفاظ على

ا�ال العام). 

بـجـهــود وهـمـة الـغـيـارى والـشـرفـاء
وتــضـحــيــات الـقــوات االمـنــيــة بـكل
صـنوفها واشكالها وعز�ة واصرار
الـشعب العـراقي والذي اثبت لـلعالم
اجـــمـع ان الـــعـــراق دولـــة ذات قـــوة
وسـيادة � مـعربـا عن امله بـان يكون
الــقـــادم افــضل بـــجــهــود اخلـــيــرين
والـقائم� على الدولة بكل مفاصلها
� مــــعــــبـــرا عـن اعــــتــــزازه وفــــخـــره
بـالكوادر ا�تـقدمة والقامـات الكبيرة
في الـــصــــنـــاعـــة وجـــمــــيع مالكـــات
الوزارة � داعيا اجلميع الى الوقوف
يـــدا بــيـــد والـــتــعـــاون والـــتـــمــاسك

للوصول الى ماتبتغيه الوزارة).
وتـخلـل احلفل فـقرات فـنـية مـتنـوعة
والــقـــاء قــصـــائـــد شــعـــريــة تـــغــنت
بـبــطـوالت ابــنـاء الـقــوات ا�ـســلـحـة
الـبـاسلـة واشـادت بـتضـحـيـاتهم في

سبيل حتقيق االنتصار.
Íe�d� ‰UH²Š«

واقــامت وزارة االتـصــاالت احـتــفـاالً
مـركزياً با�ناسبـة بحضور مدير عام
دائـرة الـعالقـات اخلـارجـية واالعالم
خـيـرية مـحـمد ا�ـوسـوي ومديـر عام
دائـرة الـتـخطـيط وا�ـتـابعه ادم جنم
الــقـريــشي وعـدد من مــدراء االقـسـام
وا�وظف� في الوزارة وتشكيالتها .
وتــخـلـل احلـفل تـالوة وعـرض فــيـلم
وثــائـقي يـتــحـدث عن تــاريخ الـدولـة
الـعـراقـيـة ومراحل تـاسـيـسـهـا حيث
يـحتفل الـعراق سنـوياً  بيـوم تتويج
ا�ـلك فيـصل االول  ملك عـلى العراق
وتــاسـيـس الـدولــة الــعــراقـيــة ســنـة
1921 بـعد ان كـان مجـموعـة واليات
اصــبـح دولــة واحــدة. واســتــعــرض
الـتـحــوالت الـتـاريـخـيـة واالنـقالبـات
الــعـســكـريــة والـتــحــول  الى احلـكم
اجلــمـــهـــوري وفــتـــرة االســـتــعـــمــار
الـبريطاني للـعراق ومراحل ا�قاومة
والــثــورات الــتي قــام بــهــا الــشــعب
الــعـــراقي في عـــدد من مــحـــافــظــاته

مروراً بتاريخ الدولة احلديث .
كـمـا تـخـلل احلـفل الـقـاء قـصـائد من
الـــشــــعـــر الــــفـــصــــيح والــــشــــعـــبي
مــسـتــذكـرين  االحــداث الـتــاريـخــيـة
والـوطنية ومـا تعرض له العراق من
االحــداث االرهـايـيـة عــلى يـد عـدوان
داعش االرهـــابي وتـــقــد�ه الـــدمــاء
الزكية لتحرير العراق واحلفاظ على

ارضه وشعبه وسيادته .
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استـكملت دائـرة الوقائع الـعراقيـة السنة الـ 99 من عـمرها وهي بـذلك تكون من أعرق
الدوائر احلكـومية في الدولة العراقيـة  حيث انشطر عمرها بـ� حقبت� من عمر الدولة
العراقية احلقبة االولى هي حقبة احلكم ا�لكي التي تأسست بها الوقائع العراقيّة سنة
1922و انتهت في تموز 1958 لتبدأ احلقبة الثانية وهي حقبة احلكم اجلمهوري وب�
عمر احلقبـت� ا�لكيّة واجلمهورية اضطلعت الـوقائع العراقية بنشر ا�راسيم والقوان�
واألنظـمة والـتشـريعـات بكلّ تـفاصيـلهـا ومن موقع ا�ـسؤولـية  ومن مـنطـلق الوفـاء لهذه
الدائرة العـريقة التي تشرّفـتُ بإدارتها في فترة مـا أتقدّم لكادر دائرة الـوقائع العراقية
ا�تألّق وحلاضـنتها وزارة العدل ا�وقّرة بخالص التهنـئة بيوم الوقائع العراقيّة السنوي
راجيًا من احلكـومة العراقية استذكـار هذه الدائرة �ا يالئم عمرها وخـدماتها اجلليلة
وتـكر� الـعامـل� بـها �ـا ينـجزوه من عـمل مهـني مهم وحـسّاس خـصوصًـا  وأن دائرة

الوقائع العـراقية كـانت قد قدّمت الـشهداء والتـضحيات وال أنـساني الله مـا قدّمته هذه
الدائرة بكـادرها ا�تميـز من خدمات جلـيلة رفدت وترفـد ا�ؤسّسة الـقضائية والـقانونية
بنشر دقـيق ومهني للقوان� واالنظمة والـتشريعات وحتديثها اوال بأول وأهم ذلك ا�ادة
األسـاسـيّة لـقـاعدة الـتـشريـعـات الـعراقـيّـة وكذا مـا قـدّمه ويقـدّمه الـكـادر ا�تـألّق لـدائرة
الـوقـائع الـعـراقـيـة من اقـراص مـدمـجـة تـتـضمـن فـهـرسة وأرشـفـة لـكلّ أعـداد الـوقـائع
الـعـراقـيّة مـن عددهـا رقم (1) لـسـنـة 1958 وهـو إجنـاز أرفـد ا�ـعـنـيـ� بـالـقانـون وكلّ
ا�ؤسسات احلـكوميّة بخدمة كبـيرة محبتي ومودتي واحترامي لـدائرة الوقائع العراقية

ولكلّ من عمل في مفاصلها  
wÐUÒ²F�« bÒMN�

{ ا�دير العام األسبق لدائرة الوقائع العراقية

 وأضـاف (نحن نـعيش ذكرى االنـتصار
الــكــبــيــر عــلى فــلــول الـظـالم واإلرهـاب
وحتــــــريـــــــر األرض مـن بــــــراثـن داعش
ة� اإلرهـابـي وتـأسـيس الــدولـة الـعــراقـيـَّ
ـد أركـانــهـا أجــدادنـا وآبــاؤنـا الــتي شـيـَّ
يـــحـــدوهـم األملُ في أن نــــكـــون كـــتـــلـــةً
ـةً من الـــقــيم تــفــضي إلى وَعْيٍ مُــتــراصـَّ
وطـنيٍّ يصـونُ السيـادة ويدرأ كلَّ ما من

شأنه أن �سَّ بها).
…dÐUŽ …d¼Uþ

 وتـطــرَّق رئـيس الـهـيــئـة في جـانبٍ من
كــلــمــته إلـى مــنــاســبــة الــيــوم الــعــا�ي�
�ُـكافـحة الـفسـاد الذي يـحتفلُ بـه العالم
في الــــتـــاسـع من كـــانـــــون األول من كل�
عـــامٍ� مُـــوضــحــاً أنَّ (ظــاهـــرة الــفــســاد
الـعـابـرة لــلـحـدود تُـوجِبُ عـلى اجلـمـيع
الـتكاتف والـتعاون وا�ُـساعدة وتـضافر
اجلـــهـــود; من أجل تـــقـــلـــيـل خـــطـــرهــا
وحتــجــيـمـــهــا� ومن ثمَّ اســتــئــصــالــهـا
والـقضاء عليـها� عبر االلتـزام بالقوان�
ة �ُكافحة ة األ�يـَّ وبـنود ومواد� االتفاقيـَّ
الـفساد� داعياً لتفـعيل وتطبيق ما خرج
به ا�ُــؤتــمــر الــدولي الســتــرداد األمـوال
ا�ـنـهـوبـة ا�ـنـعـقـد في بـغـداد �ـشـاركـةٍ
ةٍ ودولـيَّةٍ واســعــةٍ; بـعــد�ه مُـبادرةً عـربـيـَّ
ـةً في مــيــدان مُــكــافــحــة الــفــســاد مُــهــمـَّ
واسـتــرداد األمـوال مــحـلــيـاً وإقــلـيــمـيـاً

ودوليا)ً.  
وحثَّ عــلى (تـطـبــيق الـتـوصــيـات الـتي
خـرج بهـا ا�ُؤتـمر� لـصنـاعة تـكتُّلٍ دوليٍّ
ضــاغـطٍ; لــلــعــمل مع الــدول احلــاضــنـة
لألمــوال واألصــول ا�ـنــهـوبــة وإصــدار
نـشرة بـالدول الــتي يتــأكَّد امـتـنـــاعــها
عن إبـداء الـتـعـاون; من أجل دفـعها إلى
الــتــعـاون إلعــادة األمــوال واألشــخـاص
ــةٍ ا�ُـــدانــــ�� وتـــألــــيف مــــحـــاكم دولــــيـَّ
صــةٍ في مــوضـوع االســتـرداد� مُــتـخــصـ�
فــضالً عن اإلســراع في تــفــعــيل أحــكـام
تـ� األ�ـيَّة والـعربـيَّة �ُـكافـحة االتـفاقـيـَّ
ـة لـلــقـضــايـا الــفـســاد� مع إيالء األهــمـيـَّ

ا�ُتعلّقة باسترداد األموال).
ونــوَّه فـي اخــتـــتــام كـــلــمـــته بـــانــطالق
فـعالـيات أسبـوع النـزاهة الـوطنيَّ الذي
يـحــمل هـذا الــعـام شـعــار(بـاإلنـسـان ...
تـعـمـر األوطـان)� إذ سـيـشـهـد الـعـشرات
ات الـتـثقـيـفـيَّة من الـنـشـاطات والـفـعـاليـَّ
ة� منـهـا ورش عملٍ ة والـوقائـيـَّ الـتـوعويـَّ
ومُـســابـقـات� ومُــؤتـمـرات� ومــهـرجـانـات�
ـسـات الــدولـة ة� في مُــخـتــلف مُـؤسـَّ أدبــيـَّ
وغــيــرهــا� مُــتــمـــنّــيــاً أنْ تُــكــلَّلَ جــهــود

ا�ؤسسات احلكومية.
وأقـامت وزارة الصنـاعة وا�عـادن اليوم
اخلـمـيس إحـتـفـاليـة مـركـزيـة �ُـنـاسـبة
الــذكـــرى ا�ــئـــويـــة لــتـــأســيس الـــدولــة
الــعـــراقــيــة والـــذكــرى الـــرابــعــة إلعالن
النصر النهائي واحلاسم وحترير أرض
الـعــراق من عـصـابــات داعش بـحـضـور
ا�ُـسـتـشـارين وعـدد من ا�ُـدراء الـعـام�
في دوائــر وتــشــكــيالت الــوزارة وجــمع�

غفير من مُوظفي الوزارة والشركـات .

وقــالَ  الـوزيـر منـهـل عـزيــز اخلـبـاز في
كـلـمة (أُبـارك لنـفـسي والشـعب الـعراقي
ومُـنتـسبي الـوزارة �ُنـاسبـة مرور مـئة
عــام عــلى تــأســيس الــدولــة الــعــراقــيـة
والتي تزامنت مع أهم حدث وهو إعالن
الـنـصـر احلـاسم وحتـريـر أرض الـعراق
من زُمـــر عـــصـــابــات داعـش اإلرهــابي �
مُـستـعـرضاً تـاريخ تأسـيس الـدولة مـنذُ
إنـطالق ثـورة الـعشـرين الـعـظيـمـة التي
قـادتـهـا الـقـبـائل الـعـراقـيـة األصـيلـة من
أجل الـتحرُر من اإلستعمار البريطاني �
الفــتـــاً إلى ان الــعـــراق من أوائل الــدول
الـتي كانت لها نظام إداري ومؤسساتي
ودسـتور مُحـترم � مُـشيراً بـنفس الوقت
إلى ان من أولـويات احلكومـة في وقتها
تــأســـيس مـــجــلس اإلعـــمــار الـــذي قــام
بــــاجنـــازات كــــبــــيــــرة وكــــان من اوائل
ا�ــؤسـســات الـتي اســست مع تــأسـيس
الــدولــة الــعــراقــيــة عـام  1921وحتــول
بــعـدهـا الى وزارة الــصـنـاعــة وا�ـعـادن
وان اول مـصنع عـراقي تدور فـيه عـجلة
الـصـناعـة كـان مصـنع فـتاح بـاشـا الذي
تأسس عام  1923وباشر العمل فيه في

عام 1926).
واضـاف ان (الذكرى ا�ئـوية تزامنت مع
حدث كبير جدا في التاريخ ا�عاصر من
احلـقبـة احلالـية وهـو االنتـصار الـكبـير
الـــــذي حتــــقـق عــــلـى داعش االرهـــــابي

رين السـتئـصـال الـفسـاد ومُـطاردة اخلـيـ�
الــفـاســـدين وزجــهـم خـلـف الــقـضــبـان�
ـةٍ نـظــيــفـةٍ ـسـاتــيـَّ وتــكـوين بــيــئـةٍ مُــؤسـَّ
ات النـزاهة والـشفـافية تـسودُهـا أخالقيـَّ

واحلفاظ على ا�ال العام.
كـمـا أقــامت الـشـركـة الـعــامـة لـلـخـطـوط
اجلـويـة الـعـراقـيـة  إحـتـفـالـيـة مـركـزية�
حتت شــعــار (مـاضٍ عــريق يــرسم آفـاق
ا�ـستقـبل) في مقرها داخل مـطار بغداد
الــدولـي �ــنــاســـبــة الـــذكــرى ا�ـــئــويــة

لتأسيس الدولة العراقية.
واســتــهل مــديــر عــام الــشــركــة عــبــاس
عـمـران كـلـمته بـالـقـول أن (هـذه الـذكرى
الـتي حتظى بإهتمام كبير من قبل وزير
الــنــقل الــكـــابــ� نــاصــر حــســ� بــنــدر
الــشـبــلي تـمــثل واحـدة مـن ا�ـنــاسـبـات
الــوطـنــيــة الــتي نــسـتــذكــر من خاللــهـا
الــتــاريخ الــعــظــيم لــلــدولــة الــعــراقــيــة
واحملـطات الـتاريخـية ا�ـهمـة التي مرت

بها منذ التأسيس ولغاية يومنا).

وتــابع (نــفـتــخــر بــأن تـكــون اخلــطـوط
اجلـوية العـراقية جـزءاً من هذا التاريخ
وواحــدة من أهم الـشـركــات الـتي كـانت
ومــازالت تــســخــر جــمــيع إمــكــانــاتــهـا
خلـدمة الصالح الـعام وهي حاضرة في
جــمـيع احملــافل لـتــنـقل الــوجه ا�ـشـرق
لـلــبـلـد). ومن ا�ـؤمـل أن يـشـارك الـنـاقل
الــوطـني بــجـنــاح خـاص في اإلحــتـفـال
ا�ـركـزي الذي سـيقـيـمه مجـلس الوزراء
الــيـــوم الــســـبت �ـــشــاركـــة مــخـــتــلف

كـلنـا يـعـلم ان العـراق ومـوقع الـعراق له
اهــمـيـة كــبـيـرة والهــمـيـته فــان االطـمـاع
تالحـقـة  من خالل تـتـدخل دول اجلـوار
واالقــلــيــمـــيــة بــكل شيء حـــتى بــابــسط
حــقـوقـه� وال �ـكن ايــقـافــهم اال عـنــدمـا
تكـون كـلمـة الشـعب موحـدة وقويـة حتى
تتـمكن بـبناء بـلد قـوي متمـاسك موحد �
بلـد بامكانه ان يرد هجمات التي تسعى

الى زرع الف� والطائفية.
وبــدأ الــشـعب يــفــهم هـذا اخملــطط مــنـذ
سـنيـ� ونـحن في عـالم ثـاني عالم دخل
فيـه االنترنـيت واحلـرية الـشخـصيـة كما
يـدعي الـبــعض وعـدم االخالق وااللـفـاظ
الــبـذيـئــة في اجلـامـعــات يـقـولــون حـريـة
والـكوفي شوب وا�قاهي وا�الهي حريه
شـخـصـيـة وحـقـوق الـشـعب لـيس حـريه
انهـا غـوغـاء مغـالـطـة. واحلمـد لـله بـدأنا
نــفــهـم االمــور ولــكـن بــعــد ســـنــيــ� من
التـخدير االلـكتروني هـكذا تسـميتـة انها
موجة واحدة من االمواج الهائله العراق
مـنذ االزمـان وهـو حتت تـاثـيـر الـتـخـدير
الـــزمــني وحتـت تــخـــديــر دول تـــريــد به
الـسقوط ولكن ال �كن له الـسقوط يبقى
الـعراق شامـخا مـهمـا حصل انه الوطن
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أوهــمـهـا عــنـدمـا كــان يـســمـيـهــا فـراشـتي
وكـانت تـقول له الـفراشـات ال تـطيـر عنـدما
يــفــنـى كــحــلــهــا ! حــتى تــركــهــا ذات يــوم
مـلــطـخـة بـكـحــلـهـا تـبـكي وتــنـدب نـفـسـهـا
عـائشة التي كانت النـاصح لصديقاتها من
احلـب صارت ضـحـيـة له ال بـل ضحـيـة من
ضـحـايـاه كتـبت إلحـدى صـديقـاتـهـا وقعت
فـي احلب مـفـكـرة : إيــاك أن تـخـصـصي له
نـغــمـة رنـ� تـوخـزك بـأبـرة الـلـهـفـة اخـاف
عـليك يـا صديـقتي ان يـصفـعك كف احلن�
إلـيك فتدعس� بـكرامتك وتعودي إليه ذات
فـراق� اعــلم أن ذكـريـاته عـزيـزة عـلى قـلـبك
دونــيـهــا بـقــلم رصـاص كي ال حتــفـريــنـهـا
بـذاكـرتك وتـصـبح قـابـلة لـلـنـسـيـان� كوني
واثــقـة بــنـفـسك جــمـالك ســحـرك وإيـاك أن
تـــبــوحي له بـــكل شيء مــدمــر لـــشــخــصك
اجلــمـيـل� في ا�ـســاء ال تـفــتـحي له نــوافـذ
احلـن� فتحتـاج� �هاتفـته اخاف عليك يا
صـديـقـتي من أن تـصـابي بـبـرودة تـلـسعك
فـــتـــســـتــســـلـــمي له بـــأفـــراط� ال حتـــدثــ�
صـديقاتك عنه لر�ا تصلن �رحلة الصمت
فـتـصــمـتـ� كـاخلـرسـاء! ال تـبـالـ� لـعـطـره
سـاعـته وال حـتى مـنـديله أو قـبـعـته وقـلمه
فـتـسرقـ� شيء مـنهـن لر�ـا حتـتاجـ� لو
تـرم� بهم ذات وداع� دعيه يشعر بالشوق
إلـــيك كــثــيـــراً أحــاديــثك عـــطــرك بل حــتى
كـلـمـاتك فـاحلـب يا صـديـقـتـي احـتـيـاج� يا
صـديقتي احلب في حاضـرنا نزوات عابرة

فـقط هـمهـا الوحـيـد حب الذات والـسيـطرة
عــلى األخـر يـسـوده الـشـك وانـعـدام الـثـقـة
لــدى الــطـرفــ�� احلب أصــبح وســيــلـة من
وســـائل احلـــيـــاة اخلـــاضـــعـــة لـــلـــتـــطــور
بـتـطـويـرهـا �ادخـلي احلب قـويـة وأخرجي
مـنه شـامخـة متـوجـة بتـاج الثـقه واياكِ ثم
أيـاكِ أن تنـهـزمي أمامه أو جتـعلـيه يتـمكن

منك.  
لـوّن لـعـائشـة احلـيـاة األستـاذ نـور بـألوان
احلـــريــة وهـــو يـــوهــمـــا� كـــان أســتـــاذهــا
بــاجلــامــعــة وكــانت تــدرس هي فـي كــلــيـة
الـتربية� أحبته كثـيراً حتى أنها استحالت

شــاعــرة بـحــبه وكــانت في كل
يــوم تـشـتــري اجلـريـدة لــتـقـرأ
مـــاذا كـــتب األســـتـــاذ نــور من
مـقـال فيـها� كـانت تعـشقه كـما
تـعـلق بهـا هـو األخر و وعـدها
بــــأنــــهم ســــيــــنــــجـــحــــون في
الـــوصـــول إلى احلـــريـــة� كــان
االحــتالل حـديــثـهـم األول كـمـا
كـان حــديـثـهم وكـان يـتـأمـلـون
قـــيــــام ثـــورة لـــلـــخالص �ـــا
يــعـيـشـونه مـن مـرار ومـعـانـاة
بـلدهم� كـان في كل ليـلة يـهجر
زوجته في فراشها ليذهب إلى
غـــــرفــــــة أخـــــرى في ا�ـــــنـــــزل
لــــيـــســـتــــأنس بـــاحلــــديث مع
عـائشة� كان االثنان مهووسان

بــالــوطـن واحلــريــة واحلــيــاة الــعــصــريــة
والـتكـنلوجـيا الـتطور والـتحـضر وكان كل
لــيـلــة يـدخل مــعـهــا في خــطـاب لــيـتــركـهـا
مـهـووسـة في خـطـاب وكـان كل يـوم يـطلب
رؤيـتهـا في مـكان لـيفـوز بثـمرة حـبه معـها
هـو و الـوطن ولـكـنـهـا في كل مـرة تـقول له
الـفـراشــات ال تـطـيـر عـنـدمـا يـفـنى كـحـلـهـا
وتـهرب وتـتركه ألتـصال ومـحادثـة جديدة�
كـانـو ال يـلـتـقـيـان أو يـخـتـلـيـان مـعـاً ولـكن
كـانت كل همه وكـان كل همهـا والوطن كان
الـهم الثاني لديهـما� كانا شغـوفان بالكتب
وحـب الـقـراءة والــكـتـابــة� رسم لـهـا أحالم

بــدايه لـهـا ال نــهـايـة وكــانت كل يـوم حتـلم
بـأنها تـصبح كاتـبة وأدبيـة كبيـرة تكتب و
تــنــشـر وكــانت في كل صــبـاح تــقــرأ له مـا
يـكتبه كـما يقـرأ لها هـو األخر ما تـكتبه إال
أنـها ال تستطيع اخلروج بنفسها والنجاح
كـهو ألنـها لـيست الـقلم الـوحيـدة التي ب�
أقــرانـهـا� كـانت كــنـقـطـة في بــحـر الـكـتـاب
يـحـاول أن يـرفـعهـا هـو لـتـحـلق مـعه كانت
تـأمل بـاخلـروج ومـعرفـة ا�ـزيـد من الـناس
وحتـلم بالشـهرة لكي تـبرز من بـ� أقرانها
كـان حلمهـا في الوصول ألى القـمة يتوجه
األســتـاذ نـور وكــانت هي شـغــوفـة بـاحلب
والــرومـانــسـيــة والـكالم ا�ــعـسـول
الـذي كـانت تسـمـعه منه فـي مكـا�ة
هـاتـفـية في مـحـادثـة في ا�اسـنـجر
وكـــانـت تـــعـــيش مـــعه قـــصـــة حب
كــبـــيــرة وكــان هــو يـــتــوعــدهــا في
الـوصول إلى قمة جناحها ولكن ما
هي الـضريـبة لـقائـة واالختالء معه
وبــعـد أن عـاشت عـائــشـة أحالمـهـا
وهي تــســرح  في مـخــيــلـتــهـا كــمـا
الـسـحر قـررت أن تـلتـقي به� الـتقت
به فـراشته وتركهـا ملطخة بـكحلها
بـعـد أن أخذ مـنـها كـنـزها الـوحـيد�
فـرطت بـشـرفـهـا الـبـنت الـتي كـانت
تـتـحـدث بـا�ـثالـيـات وتـكـتب وتـبلغ
قـيــمـتـهـا فـرطت بـكـنـزهـا الـوحـيـد�
كنزها الثم�� وهنا قرر أن يأخذها

لــلــتــرقــيع وفي أحــد األيــام وبــعــد إحلـاح
عــائـشـة عـلى األسـتــاذ نـور أن يـتـزوجـهـا�
أقــنـــعــهــا بــأن ال شيء كـــبــيــر حــدث وانه
ســيـأخـذهـا إلـى الـطـبـيــبـة لـتــرقـيع غـشـاء
الـبـكـارة لهـا وحـدث رقـعت الـكاتـبـة غـشاء

البكارة وعادت وكأن شيئاً لم يكن.
 في احــد االيـام طـلب أحـد طــلـبـة األسـتـاذ
نـور يد عـائشة لـلزواج منـها و وافقت و�
الــزواج �ــسـاعــدة األســتـاذ نــور بــعـد أن
تـزوجت و أجنبت طفـالً أسمته نـور تفاجأ
بعد فترة والد الطفل سألها ذات يوم

 _�ـاذا نور يا عائشة.� كانت تقول له (نور
احلب ) أجابته 

 _ألنه نور احلب يا زوجي احلبيب 
_ولـكن �ـاذا عـلـيه بـالـذات سـألـهـا بـغضب

وأضاف 
 _هـنـالك شيـئـاً بيـنـكمـا ال أعرفـه حدثـيني
عـنه وشكك في أمـرها وبعد حتـقيق طويل
كـشفهـا زوجها بـذكائه عرفـها ليـست بتول
وفـهم أمرهـا بالكـامل منهـا عندمـا اعترفت
له هـي واألسـتـاذ نـور كـانـا ضـحـيـة وطـنـاً
مـــخـــدوعــــان يـــعـــيـــشـــان أحالم احلـــريـــة
وا�ـثاليات فـزنى االثنان معـاً بعد أن سقط
االثــنــ� مــغــمى عــلــيــهـمــا فـي قـصــة حب
الـوطن� تطـلقت عـائشة وأخـذت ابنـها نور

وراحت تكمل دراساتها العليا.

≈ÕU$ ÊU1 -  صالح الدين

‚«dF�« Ã«u�√ WÐ–UJ�«
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ضمن ا�وسم ا�سـرحي لدائرة السـينما
وا�سرح�  قدمت الفرقـة الوطنية �سرح
الــــطـــفل� الـــعـــرض ا�ــــســـرحي ا�ـــوجه
لالطفال (اميرة االحالم ) يومي الثالثاء
واالربعاء ا�ـاضي� عـلى خشبـة ا�سرح
الـوطني� لـتـكـون اولى نـشاطـات الـفـرقة
بـعــد تـوقف دام لـفــتـرة طـويــلـة  بـسـبب
جائـحة كـورونا والـظروف الـتي مر بـها

البلد. 
ا�شرف العام على (اميرة االحالم) مدير
عــام دائـرة الــسـيــنــمـا وا�ــسـرح احــمـد
حـــــسن مــــوسى لـن يــــنــــسى االطــــفــــال
والــطــفــولــة في احالمــهم مــوجــهـا لــهم
كــلـمـتـه قـائال(ال بــد لـلــمـسـرح ان يــفـعل
ادواته.. وان ينـتـصر لـقيـمه اجلـمالـية..
وابرز تعـدداته االبداعيـة.. هو التـحليق

بعالم الطفل وخياالته النبيلة).
اما عـاشق االطـفـال اخملرج حـسـ� علي
صــــالح قــــال عن جتــــربــــته مع امــــيـــرة
احالمه (بعد عناء طويل ومعاناة كبيرة
وجـهــد اكـبــر عـاودت الـفــرقـة الـوطــنـيـة

Íb '« ¡«œ_« sŽ Wý—Ë rOIð v U¹œ ÊuM

��Wý—ËË WOŠd∫ مشاهد من مسرحية (اميرة االحالم) وعبداالمير خلف يحاضر في ورشة     عدسة -  نور القيصر

ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

تـفــقـد مــديـر عــام دائـرة الــفـنــون ا�ـوســيـقــيـة
ا�ـايـستـرو عالء مجـيـد مدرسـة بغـداد لـلفـنون
ا�ــوسـيـقـيـة والــتـعـبـيـريــة  لالطالع عـلى سـبل
الـدراسـة فــيـهــا� وحث مـجـيــد ادارة ا�ـدرسـة
وتـدريـسيـيـهـا عـلى االرتـقاء بـا�ـسـتـوى الـفني
والتـربوي لها� موجهـاً (بضرورة تطوير االداء
ا�ـؤسـسـي وتـقـلـيـص اجلـهـد والــوقت وتـذلـيل
العـقبات للـوصول الى تقد� افـضل ا�نجزات
وال تمام السنة الدراسية على أفضل وجه) ..
ورافق مجـيد في جولته مديرة ا�درسة اسراء

ا�رسومي.

التعـامل معهم بـطرق تعـليمـية ترفـيهية
ذات فائدة  النهم  مستقبل هذا البلد). 

WOLKŽ Wý—Ë  

الى ذلك اقامت كلية الفنون اجلميلة في
جـامــعـة ديــالى ورشـة عـلــمـيـة بــعـنـوان
(االداء اجلسـدي في الـعرض ا�ـسرحي)
تـضمـنت الـورشـة الـتي القـاهـا األسـتاذ
ا�ساعد وعد عبـد االمير خلف و برعاية
عميد الكـلية عالء شاكـر محمود� دراسة
تـقنـيـات اجلـسد واالسـتـفـادة من الـياته
وطـقــوسه احلـركــيـة مـنــحـته مـعــمـاريـة
خـــاصـــة تـــعـــمل عـــلى تـــقـــد� االفـــكــار
ا�ـسـرحـيـة بـطـريـقـة ادائـيـة تـرتـقي الى
دور اجلـســد في الــتـعـبــيـر عـن مـفـردات
اخلـطــاب ا�ـســرحي سـواء كــان درامـيـا
يـرافـقه احلـوار أو بــاعـتـمـاده عـلى لـغـة
اال�ــــاء واحلــــركـــة وا�ــــشــــاعـــر الــــتي
يسـتـخدمـها ا�ـمثل بـنـفسه. اضـافة الى
اخلروج عن ا�ألوف في االليات االدائية
وتـفـكــيك حـزمـة الـقـيـود الــثـقـافـيـة غـيـر
ا�ـــشــتــركـــة لــيــصـــبح االداء اجلــســدي
وسيلة مهمة من وسائل التقاء الثقافات
وتـالقـــحـــهـــا عـــلى الـــرغـم من اخـــتالف

�ـسـرح الـطـفل فـعـالـيـاتـهـا ونـشـاطـاتـهـا
اخملـصصـة لالطـفـال من خالل الـعروض
ا�سـرحـيـة ا�وجـهـة لهم�فـامـيرة االحالم
هي مجـموعة رسـائل تربـوية� تعـليـمية�
ترفيهية مزجت بطريقة اخراجية جميلة
تنـاقش مـوضوع الـزمن وكيـفـية احـترام
الوقت  واحـتـرام الكـبـير وحـب التـعاون
ونبـذ الكـسل  لفـئة عـمرية من  6 الى 12
سنة� فـيهـا رسائل عديـدة لها اهـمية في
تنـشئـة الطفـل هذه الرسـائل وصلت الى
االطفـال احلاضـرين الذين مـلئـوا مقـاعد
ا�سـرح بكل حب وفـرح مشـارك� ابـطال
العـرض بالـغنـاء والتـصفـيق وذلك داللة
عـلى تفـهـمهم لـهـذه الـرسائل). مـوضـحا
ان ( الـــعــمـل من تـــالــيف فـــالح حـــســ�
العـبدالـله تمـثيل لـؤي احمـد..ماجـد عبد
اجلــــبـــــار.. ســــعـــــد شــــعـــــبــــان.. عــــدي
الـكــرخي.رانـيـة احــمـد..عـلي الــقـريـشي)
وتــمـنـى صـالح (الــتــواصل مع االطــفـال
بعـروض مسـرحيـة اخرى� يـستـطيع من
خاللها بنـاء جيل مثـقف واعي له اهمية
في بناء بلده الن هـدف ا�سرح احلقيقي
هـو  نـقل الرسـائل الى االطـفـال وكـيـفـية

اجلنس والنوع. كـما وتضـمنت الورشة
وفـقــا لـصـفـحــة الـكـلـيـة فـي (فـيـسـبـوك)
محـاور عـدة من أهـمهـا: الـيات اشـتـغال
االداء اجلــســدي في الـعــرض ووظــيــفـة
اجلسـد اإلشـاريـة والتـواصـليـة وا�ـمثل
بـ� تــركـيـبــة اجلـسـد وإنـشــاء الـفـضـاء
ا�ـــســـرحي.   وهـــدفـت الـــورشـــة وفـــقــا
لـلـمحـاضـر الى تـطـويـر االداء اجلـسدي
في العرض ا�سرحي�اذ ان حركة ا�مثل
وطاقـته الـتشـخـيصـيـة تعـمل عـلى خلق
حــيــاة ورؤى جـديــدة لــلـعــرض او كــمـا
يـسمى (نـص ا�مـثل) بـطـريقـة تـتـناسب
مع ســيــاقــات الـتــمــثـيـل والـتــشــخـيص
الـدرامي� اضـافــة الى ذلك فـان مـحـاولـة
اجلــســد في تــولــيــد الــلــغــة االبــداعــيـة
لتعـميق الـقدرات التـعبيـرية وتطـويرها
والكشف عن اساليب ادائـية �ا يضمن
بـقـاء الــعالقـة بـ� اخلــيـال والـواقع في
عـالم ملـمـوس يـولد الـتـركـيز الـتـام على
الـقـوى الـروحـيـة لـذلك اجلـسـد لـيصـبح
ذلك اجلــســد مــوطن لــلـتــعــبــيـر االدائي

احلــــقــــيـــقـي في اخلــــطـــاب
ا�سرحي.

vKŽ W�U�√ ÃË“
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التـدريـسي في كـليـة الـهـندسـة الـزراعيـة  بـجـامعـة بـغداد
تـضيـفه قـنـاة (الشـرقـية) مـسـاء غـد االحد ضـمن بـرنامج
(اطـراف احلـديـث) الـذي يـعـده ويــقـدمه االعالمـي مـجـيـد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
”U³Ž tK�«b‡³Ž

ËdÐU� d�UÝ 

ا�ـطــرب الـسـوري اطـلق أغــنـيـته اجلـديـدة (الــبـوسـة)عـبـر
حسـاباته الشـخصيـة على مـواقع التواصل االجـتماعي �
ومن ا�ـقـرر أن يصـور فـيـديـو كـلـيب األغـنـيـة بـدايـة الـعام

ا�قبل وهي باللهجة اخلليجية.
5ÝU¹ Ê«Ëd�

الـكـاتب الـعراقـي احتـفى االربـعـاء ا�ـاضي بـتـوقـيع كـتابه
(قــيـــامــة الـــتــأويل  –الــتـــفــكـــيــر اجلـــمــالـي في االخــراج
ا�ـــســـرحي) بـــامـــســـيـــة اقــيـــمت فـي ا�ـــركــز االكـــاد�ي
االجـتمـاعي في عـينـكـاوا باربـيل � قـدمهـا الـشاعـر حسن

عبد احلميد.
 WLOŠ— ÕU³�

الـكـاتب  واخملـرج الـعراقي ضـيـفه امس اجلـمـعـة ا�ـلـتقى
الـثـقـافـي بـا�ـتـنـبي وعـلى قـاعـة جـواد سـلـيم لـلـحـديث عن

مسيرته الفنية  وعرض بعض افالمه.
 wI²�« ·dð

ا�مثـلة السورية تشـارك والدتها الفنـانة صباح اجلزائري
في بطولة ا�سلسل اجلديد (شام) خملرجه  باسم السلكا

الذي بدأ بتصويره.
œuL×� bL×� b³Ž ÂUÝË

االكـاد�ي الـعراقي الـقى اخلـميس مـحـاضرة افـتراضـية
عن (كيفـية النشر االلكتروني للبحوث العلمية) بتنظيم من

مركز التعليم ا�ستمر باجلامعة التقنية الوسطى.
 »UD(« ÊUDKÝ

الـكـاتب االردني احتـفى بـاشـهار كـتـابه (الـفحـيص قـصة
ا�كان وصـبيـان احلصان ) بـجلسـة اقيمت في قـاعة بيت

الفحيص والذي يتحدث عن مدن أردنية وفلسطينية.

ÂÒdJ¹ wzULMO��« dLŠ_« d×³�«
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شـــعـــورنـــا حــــ� نـــكـــون في هـــذا
احلــدث الـــســيـــنــمـــائي. بــالـــطــبع
الـسـيـنـما تـمـنـحنـا صـوتـاً وجتعل
الـعالم أقـرب إليـنـا وجتعـلنـا أقرب
إلى الـعـالم. ويـسعـدني أنـنـا نـفتح

صفحة جديدة من احلضارة).
وتــعـد ا�ـنـصـور� وهي من مـوالـيـد
1973  أول مـخرجـة سـعوديـة تـقوم
بــإخــراج فـيــلم روائي طــويل. وقـد
حصـدت العـديد من اجلـوائز خالل
مسـيـرتـهـا ا�ـهنـيـة.كـمـا قـامت عام

ÊU�e�« ≠ …bł

يـــــتـــــواصـل في مــــــديـــــنـــــة جـــــدة
الـسـعوديـة� االثـن�� أول مـهـرجان
سـيـنـمــائي من نـوعه في ا�ــمـلـكـة�
بـــــــعــــــد أربـع ســـــــنــــــوات مـن رفع
السلطات احلظر عن دور السينما.
ويـسـتـمـر مـهرجـان الـبـحـر األحـمر
الـسـيـنـمـائي حـتـى الـسـادس عـشر
من الـشـهـر اجلـاري� ويـعـرض 138
فـيـلـمـاً روائيـاً وقـصـيـراً من جـميع
أنــحــاء الــعـالم.وشــهــد ا�ــهــرجـان
تكر� ا�ـمثلـة ا�صرية لـيلى علوي
واخملــرجـــة الــســـعــوديـــة هــيـــفــاء
ا�ـنــصـور مـخــرجـة فــيـلم "وجـدة"�
وهـو أول فيـلم روائي طـويل صوّر
داخـل ا�ـــمــــلـــكــــة عـــام 2012. وفي
حــــــديث لــــــبـي بي سـي� وصــــــفت
ا�نصـور مشاعرهـا حول ا�هرجان
بـالقـول: (سأحتـدث بـصفـتي امرأة
سعوديـة� (من قبل) كانـت مشاهدة
فــيــلم عـلـى جـهــاز فــيـديــو مــنـزلي
�ثـابة حلم� لـذا تخيل كـيف يكون

{ لــنـدن  –وكــاالت - بـعــد الــتـغــيــيـر
الــكــبـــيــر الـــذي شــهـــدته في الـــفــتــرة
ا�ــــــاضــــــيــــــة من خـالل فــــــقـــــدان 30
كـيـلوغـرامـاً من وزنهـا� أعـربت ا�مـثـلة
األسـترالـية ريبـيل ويلـسون� الـتي تبلغ
من الـعـمر  41عـامـاً� عن تخـوف فريق
عـمــلـهــا واحملـيــطـ� بــهـا مـن خـسـارة
وزنـهـا.  ريـبيـل ويلـسـون  الـتي تـتـمتع
بـحـس كـومــيـدي� كــانت تـعــتـمــد عـلى
وزنـهـا الـزائـد وطريـقـتـهـا في الـتـعـبـير
عــنـه بــطـــريـــقـــة ســـاخـــرة.وتــعـــرضت
ويـلسـون للكـثيـر من الضـغوط من قبل
فـريق عمـلـها� خـصوصـاً أنـها تـكسب
ماليـــ� الـــدوالرات كـــونـــهـــا الـــفـــتـــاة
الـسمينة ا�ضحـكة� لكنها اآلن فخورة
بـنـفسـهـا أيـضـاً التخـاذ قـرار حتـس�
حـيـاتـهـا نـحـو األفـضل.فـقـدت ا�ـمـثـلـة
الـكـومـيـديـة أكـثر من  30 كـيـلـوغـراماً�
وفي مـــقــابــلـــة مع بي بي سـي نــيــوز�
أوضـحت ريبـيل ويـلسـون (أنهـا قررت
بـدء عام صحي� تـعتمد فـيه على نظام

غذائي متوازن).

 2018 بـــإخــراج الـــفــيـــلم الــروائي
اإلنـــكــلــيــزي مـــاري شــيــلي� الــذي
يـــحـــكي قـــصـــة حـــيــاة الـــكـــاتـــبــة
اإلنـكــلـيــزيـة الــشـاهـرة الــتي ألـفت
روايـــة فــرانـــكــتـــشــاين فـي الــقــرن
الـتـاسع عـشر.وتـركـز ا�ـنـصور في
أفالمــــهـــا عـــلى حــــيـــاة الـــنـــســـاء
والــتـــحــديـــات الــتـي تــواجـــهــهن�
وتـقـول إن مــا يـجـمع أفـالمـهـا هـو
االحـــتــفــاء بـ(الــنــســاء الــقــويــات�
اللواتي يرفضن أن يكن ضحايا).
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كـشــفت إحـدى مـتــاحف الـشـمع عن
حتـضـيـر تــمـثـال شـمـعي لــلـنـجـمـة
الـتـركــيـة تـوبـا بــويـوكـســتـون فـقـد
صُـورت بـ  96 كــامــيــرا مــخــتــلــفــة
بــتــقــنـــيــة جــديــدة� ومن ا�ــقــرر ان
ينتهي التـصميم بعد  8 اشهر .ولم
تـعـلّق بـويـوكـسـتـون بـعـد علـى هذا
اخلبـر� في ح� عبّـر جمـهورها عن
ســعـــادتــهـم بــذلك. الـى ذلك افــادت
وســـائل اعـالم تـــركـــيـــة ان بـــطـــلــة
مــسـلــسل األزهـار احلــزيـنــة بـيـران
دامال يـلـمـاز قد اصـيـبت بـفـايروس
كورونا وهي اآلن في ا�نزل تخضع
لــلــحـــجــر ا�ــنــزلـي� اذ تــوقــفت عن
تـصــويـر مــشـاهــدهــا في مـســلـسل
(الـتــفــاحــة ا�ـمــنــوعــة) � وبـدورهم
أجرى طاقم العمل الفحص وجاءت
نـتـائـجـهم سـلـبـيـة. وحـقـقت يـلـمـاز
شـهرة كـبيـرة في مـسلـسل (األزهار
احلـزينـة) اذ قـدّمت شـخصـة أيـلول
الـتي تــتـركــهـا والـدتــهـا في ا�ــيـتم
بـــســـبب قـــولــهـــا لـــهــا ان زوجـــهــا
يـتحـرش بـها� وهـنـاك تتـعـرف على

فتـيات كل منـها لديـها قصـة حزينة
ومــــشـــوّقــــة� وقـــد حــــظي بــــنـــسب

مشاهدة عالية ح� عرضه.
كـــمــا أكـــد ا�ـــمــثل األمـــريـــكي تــوم
هـوالنـد أنـه سـيـلـعب دور أسـطـورة
الشاشة فريد أستير� معلناً عن ذلك
خالل حـمـلــته الـتــرويـجـيــة لـلـجـزء
اجلديد من (الرجل العنكبوت). وما
يــجـــمع بــ� تـــوم هــوالنـــد وفــريــد
اســتــيـــر هــو نــفس شـــكل اجلــسم�
اضـافة الى ان مـسـيرة تـوم هـوالند
الـــفـــنــيـــة بـــدأت كـــراقص في دوره
�ــــســــرحــــيـــــة "بــــيــــلي الــــيــــوت"
ا�ـــوســيـــقـــيــة. وخـالل مــســـيــرة
أستيـر ا�هنيـة التي امتدت لـ 76
عـامًا� سـيـطر فـيـها عـلى ا�ـسرح
كـــنــجم �ـــســـرحــيـــات بــرودواي
ا�وسـيقـية� بـاإلضافة إلى األفالم
ا�وسيـقية الـتي كانت تعـبيراً عن
مـوهـبته الـفـنـية الـهـائلـة ورشـاقته
كراقص� وعلى الرغم من وفاته منذ
أكثر من ثالث� عامًا عن عمر يناهز
 88 عـامًا� إال أن أفالمه ظـلت عـالـقة

في قلب اجلمهور.

من ا�ـتـوقع أن حتـدث بـعض الـتـغـيـرات احملمـودة فى
حياتك ا�هنية.
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أنت تـبـالغ كـثـيـرا عــنـد تـعـلق األمـر مـتـعـلـقـا بـالـنـظـام
الغذائى والتمرينات الرياضية.
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 تـرقية فى طـريقـها إليك سـتمنـحك مسـئوليـات جديدة
وستجد فرصة لتحقق ذاتك.
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 عـلـيك أن تـهــدأ قـلـيال حــتى تـسـتـطــيع أن تـنـجح فى
حتقيق اهدافك.
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اســتـــعـــد لـــلـــعــمـل وال تــســـمع لـــلـــنـــقـــد الــهـــدام من
األخرين.يوم السعد االثن�.
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 بـعض الـصـعـوبـات ا�ـهـنـيـة سـتتـالشى خالل الـفـترة
القادمة�يوم السعد السبت.
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اهـتم بالـعـائلـة وال تـترك األمـور تسـيـر حولك من دون
ترتيب.
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 ستكـون قادرا على إقناع اآلخرين بـوجهة نظرك�يوم
السعد الثالثاء. 
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 احليـاة العـشـوائيـة لهـا عواقب كـثـيرة قـد تتـسبب لك
فى بعض ا�شكالت.
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الـــيـــوم هـــو الـــوقت ا�ـــنــاسـب إلثـــبــات ذاتـك فــاعـــمل
وستنجح.رقم احلظ 9.
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 مــشــاكل في الــعــمل ال تــسـتــطــيع الــتــخــلص مــنــهـا
بسهولة.يوم السعد االحد.
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حـاول أن تبـتـعد عن ا�ـقـابالت التى تـؤثـر على مـجال
عملك.

 u(«
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اجب عـن حتـــــــديـــــــدات
الـكلمـات واجمع حروف
الـدوائــر ا�ــشـار الــيــهـا
بـالـسـهم لـتـقـرأ الـكـلـمة:
(دولـــــــة عـــــــربـــــــيــــــة 6

حروف):
 1- حلق في الهواء
 2- صبر وحتمل
 3- انتهى اثره

 4- عملية حسابية
 5- احدث في الشيء
 6- رفع احملصول
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تزين بغداد ساحـاتها برموز االبـداع العراقي فبعـد ان زينت جدارية  اليقـونة العمارة
العـراقيـة زهـا حديـد احدى سـاحات بـغـداد تزيـنت ساحـات اخـرى  بجـداريات لـشيخ
ا�ـعمـاريـ� مـحـمد مـكـيـة وشـاعر الـعـرب االكـبـر محـمـد مـهـدي اجلواهـري و الـشـاعر

الكردي عبدالله گوران.

الــــشـــاعـــر واالعالمـي الـــعـــراقي
صـدر له في الـسـلـيـمـانـيـة  كـتاب
بــعـنـوان (الــصـراع بـ� االديـان)
وهـــواالصــدار الـ  43 لـــلـــكـــاتب
ويـــتـــضـــمن دراســـة من جـــزئــ�
(الــصـــراع بــ� االديـــان و حــول

الدين واالحلاد).

حس� علي
صالح

الــوطــني لــلــفن احلـديـث في دائـرة
الفنون العامـة لوحة الفنان ارداش
كـاكـافـيـان والـتي تـعـود لـعـام 1974
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ر�ـت شــعـــبــة صـــيــانـــة األعــمــال
ا�ـتـحـفـيـة الـتـابـعـة لـقـسم ا�ـتـحف

بــأســالـيـب تـعــبــيــريـة وجتــريــديـة
وكــــانت تـــــعــــاني مـن الــــتــــمــــزيق
والـثـقـوب في الـقـمـاش والـتـقـشـيـر
الــلــونـي فــضالً عن األتـــربــة حــتى
عـمل عــلى تـرمــيـمــهـا الــفـنـان بالل
بــشــيـر واســتــمــر الـتــرمــيم قــرابـة
الـشهـر �ـعاجلـة الثـقـوب والشـقوق
اخملـتــلـفــة األطـوال واألحــجـام �ـا
يـقارب  30 مـنـطـقة تـالـفـة و�ـزقة.
وجــرت ا�ــعــاجلــة بــإزالــة األتــربــة
والــغــبــار ومــعــاجلــة الــتــشــقــقـات
واحلـك والــــتــــقـــــشــــيــــر الـــــلــــوني
بـاسـتـخـدام ا�اء ا�ـقـطـر والـكـحول
االمـونـيــة فـضالً عن إرجـاع الـعـمل

إلى الفر� األصلي. 
كـــمــا اســـتـــلـــمت الـــدائـــرة لـــوحــة
االنــتـصــار بــشـكـل رسـمي لــتــكـون

وا�ــرســـومــة بــألــوان الـــزيت عــلى
الـــقــمـــاش بـــقـــيــاس  132&195سم
.واللوحـة جتسد مـوضوع احلداثة

ضـمن مـوجـوداتهـا الـفـنيـة بـعد ان
تـبـرع بهـا مـالكـهـا الشـرعي الـوزير
الــسـابق لــوزارة االتـصــاالت نـعـيم
ثـجـيل الربـيـعي. واوعـز ا�سـتـشار
الــثــقــافـي ســعــد بــشــيــر إســكــنـدر
�شـاركة لـوحة االنـتصـار في كافة
ا�عارض الوطنـية بعد ان أصبحت
من ا�متلكات الفـنية لدائرة الفنون
الـعـامـة قـبل أن تـتـحـول إلى جدول
ا�ــمــتـلــكـات ا�ــتـحــفــيـة لــلـمــتـحف
الــوطـني لــلـفن احلـديـث� كـمـا وجه
بــادراجــهـــا ضــمن قــاعــة الــعــرض
الــدائم لــلــفن احلــديث بــعــد إعـادة
تــاهـيل وافـتـتــاح الـقـاعـة.وحتـولت
لوحة االنتصار في وقتٍ سابق إلى
أيقونة الكترونية من قبل مجموعة
من الــصـــحــفـــيــ� تـــرفع كـــشــفــرة

صـحـفـيـة حملـاربـة مـلـفـات الـفـسـاد
وا�ـــطــالــبــة بــا�ـــســانــدة القــامــة
حتـقيـقات اسـتـقصـائيـة حول
مـلــفــات الـفــســاد من قـبل
الــشـخـص الـذي يــقـوم
بـرفـعهـا في تـطـبيق
الــــواتــــســــاب او
احدى تـطبـيقات
الـــــــــــبــــــــــــرامـج
االلــكــتـــرونــيــة�
وجـــاء رســمــهــا
بــريــشـــة الــفــنــان

عـلي عـلـيـوي في عـام
2019 لـــتــــفـــوز بــــاعـــلى
نـســبـة لـلـتـصـويت في
مــســابـــقــة ا�ــعــارض

االلكترونية.

ÊU�e�« ≠ ÷U¹d�«

انتـشر عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع
فـيــديـو لــلـمــطـربــة الـســوريـة أصــالـة نــصـري
وزوجـهـا الـشـاعـر فــائق حـسن خالل حـفـلـهـا
ضــمن فـعـالــيـات مــوسم الـريــاض بـالـنــسـخـة
الــثــانــيـــة� وقــد وصف ا�ــتــابـــعــون الــفــيــديــو
بـالـرومـانـسي.وفي الـتـفـاصـيل� صـعـد حـسن
إلى ا�سـرح ا�ـكـشوف وألـبس زوجـته أصـالة
عبـاءته حتى ال تـشـعر بـالبـرد� وذلك بتـصرف
أشاد بـه عدد كـبيـر من رواد مواقع الـتواصل
االجـتـمـاعـي. وطـرحت أصـالـة مــؤخـرا اغـنـيـة
حتـمل عــنـوان (الـصــورة) وذلك عـلى قـنــاتـهـا
الرسـمية على يوتيوب.األغـنية من كلمات انور
ا�ـشـيـري� احلـان فايـز الـسـعـيـد� وتـوزيع نور

هاشم.
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ال تـوجـد سـلـطـة لـرئـيس احلـكـومـة الـعـراقـية عـلى
احملافـظ� من حيث قـرار اإلقالة مـثالً عند حدوث
تـقصـير او خـلل سـببه احملـافظ عـلى نحـو مبـاشر
كـقـائــد لـوحــدة إداريـة كـبــيـرة� فـاألمــر مـوكل الى
مـجــالس احملــافـظــات الــتي يـغــلب عــلـيــهـا دائــمـا
الـتوافقـات وا�ساومـات السيـاسية للـكتل� لذلك لم
يــعــد مـنــصـب احملــافظ في مــركــز قــوة كــواجــهـة
تـنفـيـذية أسـاسـية في احملـافـظة. إزاء هـذا احلال�
نـتساءل كـيف جتري مـحاسبـة احملافظـ� ومراقبة
مــهــمـــاتــهم� طــوال أربع ســـنــوات� إذ تــبــدو هــذه
الصفحـة مطوية ال يجري فتـحها ونشرها اال عند
حـدوث أزمـات طـارئـة ومـفـاجـئـة� في حـ� يـجـري
فـي مـجــلس الــنـواب أو ســواه� تـســلــيط األضـواء
األكـبـر عـلى احلـقــائب الـوزاريـة الـتي طـا�ـا كـانت

فاعليتها اقل في مالمسة حياة ا�واطن� . 
 وفي الـوقت ذاته يبدو مـنصب القـائمقـام او مدير
الـنـاحـيـة مـهمـالً علـى نحـو كـبـيـر� كـمـا تـفكك دور
اخملـاتـيـر بـشـكل عـمـيق� في الـوقت الـذي يـحـتـاج
الـبــنـاء الـهـيـكـلي لـلـدولـة رصّ الـتـسـلـسل اإلداري
الهرمي بطريقة وثـيقة وآمنة عبر كل احللقات� من
أجل أن تـكـون الــوحـدات اإلداريـة فـي الـبـلـد ذات

وضع ر��. 
هـناك حـاجة إلحيـاء مؤتمـر نصف سنـوي لرؤساء
الـوحدات اإلدارية في كل مـحافظـة� بالتـنسيق مع
�ثـلي القـطـعات الـعسـكـرية واألمـنيـة الـعامـلة في
ا�نـاطق مع منـدوب� من الوزارات الـتي لها دوائر
مــتـعــددة. وان تــتم في هــذه ا�ـؤتــمــرات مـراجــعـة
عـمـلـيـة ومـواجـهـة لـلـمـشـكالت مـهـمـا كـان نـوعـهـا
وحـجـمـهــا� �ـنع تـفـاقـمـهــا� وخـروجـهـا الى نـطـاق
واسع في الــبالد� السـيـمـا مع مـشـكالت الـزراعـة
والثـروات احليـوانيـة وا�يـاه وا�صـانع والتـأثيرات

البيئية. 
لـكن األهـم من ذلك كــله� هـو اخــتــيـار شــخـصــيـة
احملــافظ قــبـل تــعــيــيـــنه� كي ال تــتـــكــرر األخــطــاء
الـفـادحة الـتي ال تـزال شـاخصـة لـلعـيـان ومالزمة

ألوضاع مدن كبيرة.
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أصــحــاب الــبــاع الـطــويل فـي هـذا
اجملـال� وهي تنـتظر بـفارغ الـصبر
تـدريبها عـلى التحلـيق بالطائرات.
وتـقول مازحـة أعلى سرعـة بلغـتها
كـــــانت عـــــلـى مــــدرج ســـــبـــــاقــــات
الـدراجات بدفع ذاتي مني. وتعتزم
الـــنــاســا إرســال بـــشــر إلى ســطح
الــقــمــر اعــتــبــارا مـن الــعـام 2025
وإقـامــة قـاعـدة تـريـد اسـتـخـدامـهـا
لــتـحـضـيـر الــرحالت نـحـو ا�ـريخ.
ولــبــلـوغ هــذا الــهـدف� اســتــعـانت
الـوكالـة خصـوصا بـخدمـات شركة
خـاصـة هي سـبـايس اكس لـتـوفـير
مـركبة الهبوط الالزمة. وفي مؤشر
ذي داللـة قـويـة� أحـد رواد الـفـضاء
ا�ـسـتـقـبـليـ� الـعـشـرة هـو موظف
2018وقـد فـي سـبـايـس اكس مـنـذ 
عـــمل أنـــيل مــيـــنـــون� عــمـــيــد سنّ
45عـامـا� الــدفـعـة اجلـديـدة الـبـالغ 
كــطـبــيب لـلـمــهـمــات اخملـتــلـفـة في
الــشـركــة الـتــابـعــة إليـلــون مـاسك�
وأرسـل بشـراً إلـى مـحـطـة الـفـضاء
الـدولـية. وسـاعد مـيـنون الـذي قدم
ترشيحه خمس مرات ليصبح رائد
فـضـاء� في سـحـب الـفرنـسـي تـوما
بـيــسـكـيه من مـركـبـة الـشـركـة لـدى
عـودته إلى األرض بعـد ستـة أشهر
فـي ا�ـــدار. ويــقـــول ســـيـــكـــون من
ا�ـــذهل قــيــامـي بــهــذه الـــتــجــربــة
بـنـفـسي� وبصـفـتي طـبيـبـاً� سأرى
األمـور من منظـار مختلف (…) أظن
أن ا�ـعارف الطـبية سـتتيح لـلناس
الـبقـاء بصـحة جيـدة وأمان عـندما
سـنـذهب إلى هنـاك� نحـو القـمر ثم
إلـى ا�ريخ. هـذا الرجل ا�ـولود من
والــــدين مـــتــــحـــدرين مـن الـــهـــنـــد
وأوكــرانـــيــا� مــعــتــاد أيــضــا عــلى

العمل في ظروف طارئة. 

اخـــتــيـــارهـــا هــؤالء األمـــيــركـــيــ�
الــــعـــشـــرة مـن ذوي ا�ـــواصـــفـــات
الــشـخـصــيـة ا�ـتـنــوعـة.  ومن بـ�
هـؤالء هـنـاك خـصـوصـا عـلـماء من
ا�ـستـوى الرفـيع� من أمثـال كريس
38عـامـا) وهـو أخـصائي ولـيـامـز (
في الـفيزياء الطبية عمل خصوصا
عــلى حتـسـ� تـوجـيه اإلشـعـاعـات
�ـعـاجلة مـرضى السـرطان. ويـقول
ولـــيـــامــز لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس
اســتـلــهـمت جــدا من ا�ـهــمـات إلى
الـقــمـر عـنـدمـا كـنت طـفال� لـذا فـإن
بـرنـامج أرتيـمـيس من وكـالة نـاسا
لــــلـــعـــودة إلـى الـــقـــمــــر بـــصـــورة
مـستـدامة أمـر مشـوق بالـنسـبة لي
وأنا متحمس جدا لفكرة مشاركتي
فــيه. وحتــمل كـريــســتـيــنـا بــيـرش
شـــهــادة دكــتـــوراه في الــهـــنــدســة
احلـــــيــــويـــــة. وقـــــد بــــدأت حتـــــلم
بـاخلروج إلى الفضـاء خالل عملها
فـي اخملـتـبـر. وهي تـقـول من خالل
إجـرائي هذه االختبارات مع خاليا
وبـــروتــيـــنــات� ومـن خالل رؤيــتي
لـتجـارب مشابـهة على مـ� احملطة
الــفــضــائـيــة� قــلت لــنــفــسي +لـديّ
مــؤهـالت لــذلك+. وفي ســجلّ هــذه
35عـــامــا أيــضــا ا�ـــرأة الــبــالــغــة 
مــيـدالــيـات فـازت بــهـا مع الــفـريق
األمــــيــــركـي لــــركــــوب الــــدراجـــات
الـــهــوائــيــة عـــلى ا�ــســارات خالل
بـطـوالت عا�ـيـة في هذه الـريـاضة.
وتــوضح بـيـرش أعــشق اخلـضـوع
لـبــرنـامج تـدريب نـحـو هـدف مـهم.
هـذا أمـر اعـتـدت عـلـيه كـثـيـرا لـدى
مـــحــاولــتـي الــتــأهـل إلى األلــعــاب
األو�ـبية بنـجاح. لكنّـها ال تملك أي
خــبـرة في مـجـال الــطـيـران� خالفـا
لــــزمالء لـــهــــا في اجملـــمــــوعـــة من

مــــتـــــسّم بــــفـــــضــــائـح الــــفــــســــاد
والصعوبات الفنية وا�الية. 

مـع بــــدء تــــشـــــغــــيل وعــــام 2020 
صـواريخ ومركبات سبايس اكس �
فـقـدت روسـيا احـتـكارهـا لـلرحالت
ا�ـــأهــولـــة إلى مــحـــطــة الـــفــضــاء
الدولية وعشرات مالي� الدوالرات
كــانت وكـالــة الـفــضـاء األمــيـركــيـة
(نــاسـا) ووكـاالت الـفـضـاء األخـرى
تــدفـعــهـا فـي مـقــابل كل مـقــعـد في
صــاروخ ســـويــوز. وتــنــظّم رحــلــة
الــســائـــحــ� الــيــابــانــيــ� وكــالــة
روســــكـــوزمــــوس وشـــريــــكـــتــــهـــا
األمــيــركـيــة ســبــايس أدفـنــتــشـرز�
بــعــدمــا أرســلـت الــشــركــتـان رواد
أعــــمــــال أثــــريــــاء إلـى الــــفــــضـــاء
اخلـــــارجي ثـــــمـــــاني مـــــرّات بــــ�

2001 و 2009. عـــــاميْ 
وأرســـلت روســـكـــوزمــوس أيـــضًــا
مـخرجًا و�ثلة إلى محطة الفضاء
الـدولـيـة في تـشـرين األول/أكـتـوبر
لـتــصـويـر أول فـيـلم طـويل يُـصـوّر
فـي ا�دار  تسعى من خالله روسيا
إلى الـتقدم عـلى مشروع سـينمائي
أمــيــركي مـنــافس من بــطـولــة تـوم
كروز. وحتلم كريستينا بيرش  في
أن تــقــدم مــســاهــمــتــهــا في عــودة
الــواليــات ا�ــتـحــدة ا�ــرتــقــبـة إلى
الـقمر بـعد غيـاب عقود� شـأنها في
ذلـك شــــأن تـــــســـــعـــــة آخـــــرين من
مــواطــنــيــهــا يــخــضــعــون حــالــيـا
لـلتدريب بعيـد اختيارهم من وكالة
نـاسا األميـركية لهـذه ا�همة. خالل
الــتـدريب ا�ـكــثف الـذي يـنــتـظـرهم
�ـدة سنت�� سيـأسر القمر بال شك
ألـبـاب جمـيع ا�ـشاركـ�. وهـو كان
عـلى األرجـح في صـلب اهـتـمـامات
وكــالــة الــفـضــاء األمــيــركـيــة عــنـد

بــالـنـشــاطـات ومن بــيـنـهــا مـبـاراة
بــادمـنــتــون وديـة مــعـهــمـا.ووضع
ا�ــلــيــارديــر لــنــفــسه مــئــة مــهــمّــة
إلجنــازهـــا في الــفــضــاء. قــبل ذلك
وألسـابيع طـويلـة� استـعدّ مـايزاوا
مع مــســاعــده لــلــرحــلــة في ســتـار
سـيـتي قـرب مـوسـكـو وهـي مـديـنة
بُــنــيت في الــســتـيــنــيــات لــتـدريب
أجــيـال من رواد الـفــضـاء. ويـوجـد
حـالـيًا سـبعـة أشخـاص في محـطة
الـفـضـاء الـدوليـة� بـيـنـهم روسـيّان

وياباني.
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وتــعـود الــرحــلـة األخــيـرة لــسـائح
يـابـاني إلى الفـضـاء اخلارجي إلى
1990حـ� أمـضى صـحافي الـعـام 
وقــتًـــا عــلى احملــطــة الـــفــضــائــيــة

السوفياتية مير.
ويــشـهـد قـطــاع الـرحالت اخلـاصـة
إلى الـفضاء اخلارجي حركةً حاليًا
بـعد دخول الشركات العمالقة التي
�ـلـكـهـا كلّ مـن األمـيـركـيـ� ايـلون
مــــاسك (ســــبــــايس اكس) وجــــيف
بـــــــيــــــــزوس (بـــــــلـــــــو اوريــــــــجن)
والـبــريـطـاني ريـتـشـارد بـرانـسـون

(فيرجن غاالكتيك)� في سباق. 
وفي شـهر ايـلول/سـبتـمبـر� نظّمت
ســـبــايس اكس رحـــلــة ســيـــاحــيــة
امـــتــدت ثالثــة أيـــام شــارك فــيــهــا
أربـعـة أشـخـاص لم يـسـبق لـهم أن
ارتـــادوا ا�ــدار من قــبـل. وتــخــطّط
لـتنظيم رحالت سيـاحية إلى القمر
2023بـحـضـور وتـمـويل فـي الـعام 
مــايـــزاوا.وتــمــثّل رحــلــة األربــعــاء
عــودة وكــالــة الــفــضــاء الــروســيـة
روســكـوزمـوس إلى الــسـاحـة بـعـد
عـقد من توقف الرحالت فيما قطاع
الــوكـــاالت الــفــضــائــيــة في الــبالد

الـيابانية.وعبّر مـايزاوا عبر تويتر
قـــائــلًــا إن األحـالم تــتــحـــقّق.وقــال
هـيرويـوكي سوجـيمـوتو الـذي أكد
17عـامًا أنـه يعـرف ا�لـيارديـر منذ 
إنـه أتى إلى بــايـكــونــور لـيــشــاهـد
إقـالعه نــحــو الــفـضــاء اخلــارجي�
مـؤكـدا أنه مـتـحـمس جـدًا.غـيـر أنه
قــلق عـلـيه إذ إنه صــديق حـقـيـقي�

حسبما قال لوكالة فرانس برس.
وسـيمـضي السـائحـان الفـضائـيان
12 يـــومًـــا في مـــحـــطـــة الـــفـــضــاء
الــدولـيـة وســيـوثّق يـوزو هــيـرانـو

الرحلة لبثّها عبر موقع يوتيوب.
وأشــار رائــد الــفــضــاء ألــكــســنــدر
مــيـســوركـ� إلى أن جــدول أعـمـال
زمـيـليه في الـرحـلة سـيكـون مـليـئًا

هـــيــرانـــو من قــاعـــدة بــايـــكــونــور
الـــــفــــضـــــائــــيـــــة الــــروســـــيــــة في
كــازاخـــســتــان في تــمــام الــســاعــة
07,38 بـتوقـيت غريـنت�� كـما كان
مــقــررا. وتـســتــغـرق الــرحــلـة ست
ســاعـات� عــلى أن تـلــتـحم ا�ــركـبـة
باجلزء الروسي من محطة الفضاء
13,41ت الـدولـيـة بـحلـول الـسـاعة 
غ.خـالل الـنــهـار� غــادر ا�ـلــيـارديـر
ومـساعـده ورائد الفـضاء ألكـسندر
مـيـسـوركـ� الذي سـيـقـود صاروخ
ســويــوز� فــنـدقــهم في بــايــكــونـور
والــبـسـمـة تـرتــسم عـلى وجـوهـهم
عــلى وقع أغـنـيـة سـوفــيـاتـيـة تـبث
عـــادة قــــبل إقالع رواد الـــفـــضـــاء.
وغُــــنّي جــــزء مــــنــــهـــا بــــالــــلــــغـــة

{ بــايـكـونـور (كـازاخـسـتـان) (أ ف
–انــطـــلق مــلــيــارديــر يــابــاني ب) 
األربـــــــعـــــــاء فـي صـــــــاروخ روسي
لـــيــمـــضي اثــنـي عــشــر يـــومًــا في
الـفضاء اخلـارجي على مـ� محطة
الــفـضـاء الـدولـيـة فـي رحـلـة تُـعـيـد
روســـيـــا إلـى قـــطـــاع الـــســـيـــاحــة
الـفضائيـة الذي خسرت فـيه سابقًا
أمـام شـركات أمـيركـيـة خاصـة مثل
ســبــايس أكس� إذ يَــعِـد االهــتــمـام
ا�ـتـجـدد بالـقـطـاع �كـاسب مـالـية

محتملة.
وأقـلع ا�لـيارديـر يوسـاكو مـايزاوا
46عــامًـا) والـذي صـنع ثـروته في )
قــــــطـــــاع جتــــــارة ا�البـس عـــــبـــــر
االنــتـرنت� بــرفـقــة مـســاعـده يـوزو
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