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رأت نقـابة احملـام الـعراقـي 
ان اســتــخــدام الـقــوات االمــنــيـة
احلــكــومـــيــة عـــلى مــا وصـــفــته
الغــراض تـــصــفـــيـــة حــســـابــات
عـائـلـيـة  سـلـوك اجـرامي شـائن
وغريب عـلى اخالقيـات وادبيات
ـــســـلك االمـــنـي فـــيـــمـــا وصل ا
رئــــيس جــــهـــاز االمن الــــوطـــني
حــمـيــد الـشـطــري الى مـحــافـظـة
ـتـابــعـة مـلف الــتـحـقـيق بــابل  
ــجــزرة جـبــلــة. وقـال الــنــقـيب
ضـيـاء السـعـدي في بـيـان تـلـقته
(الزمـان) امس (تـابعـنا بـأهتـمام
ولدواعي حـقـوقيـة وانسـانيـة ما
جرى في ناحية جبـلة باحملافظة
ة راح ضحيتها من ارتكاب جر
عــشـــرون شــخــصـــا من عـــائــلــة

واحـــدة  بــيـــنـــهـم الــعـــديـــد من
االطـــفـــال االبــريـــاء والــنـــســاء)
واضـــــاف ان (خــــــطــــــورة هـــــذه
اجلرائم  التي وصفهـا بالبشعة
 قــد ارتـــكــبـت من قـــوة تــابـــعــة
لالجــهـــزة االمـــنــيـــة في بـــغــداد
واحلـلــة بـأسـتــخـدام عـدد هـائل
من االســلـحـة الـفـتــاكـة) مـشـيـرا
الى انه (االكـثر خـطـورة في هذه
اجلرائم هو  التـرويج التهامات
بـاطلـة  وعـلى خـلفـيـة صـراعات
شــخــصـيــة وعـائــلــيـة  ادت الى
اســتـــخــدام االجـــهـــزة االمــنـــيــة
ومركـباتـها ومـعداتـها  مـا يهدد
ذلـك وجــود الــدولـــة  والســيــمــا
خالل اسـتــخـدام الـقــوة االمـنـيـة
الغـــراض تـــصـــفـــيـــة اخلالفـــات
الــعــائـلــيـة  الــذي يـعــد سـلــوكـا
اجــرامــيـا شــائــنــا  غـريـب عـلى
سلك االمني اخالقيات وسلوك ا

 في تـعـبيـر عن مـدى االنـحـطاط
والــــتـــردي في بـــعـض مـــفـــاصل
القوى االمـنية واستـغالل الرتبة
الـعـسـكـريـة الغـراض بـعـيـدة عن
ـهـنـيـة وحفظ االمن الـوطـنيـة وا
الوطني للشعب) وتابع ان (هذا
الـســلـوك االنـحــرافي واسـتـغالل
الـــقـــوى االمـــنـــيـــة في ارتـــكـــاب
اجلـرائـم لالنـتــقـام الـشــخـصي 
البد من مـواجهته بـقوة الـقانون
 كما يقتضي من جميع اجلهات
احلــــكــــومــــيـــــة ذات الــــعالقــــة 
الــتــصــدي لــهــذه الــســلــوكــيـات
نـحرفـة) ومضى الـسعدي الى ا
ـشهد القـول ان (النـقابـة وامام ا
ـة وخـلفـيات روع لـهـذه اجلر ا
واســتــخـدام الــقـوة مــحــركـاتــهـا
االمــنــيــة احلـكــومــيــة والغـراض
شــخـصـيــة  سـتـشــكل جلـنـة من
احملــامـــ لــلــوقــوف الى جــانب

ـغـدورين  ومـتابـعة الـضحـايا ا
ـا يعبر عن الدعاوى اجلـزائية 
اصــطــفــافـهــا الــدائم الى جــانب
ظلوم والدفاع عن حقوقهم). ا

بـدوره  أكـد رئــيس جـهـاز األمن
الـوطني حـمـيـد الشـطـري أن يد
شارك العدالة ستطـال جميع ا
ة جبلـة فيما أشار إلى في جر
أن رئــــيس الـــوزراء مــــصـــطـــفى
الكـاظمي يـتابع بـشكلٍ تـفصـيلي
نتائج التحقيقات اجلارية. وقال
الــشــطـري فـي تـصــريح امس إن
(يــد الــعـــدالــة ســتــطـــال جــمــيع
ــة ـــشـــاركـــ في هـــذه اجلـــر ا
ـــقــصـــرين في أداء الـــنـــكــراء وا
واجــــــبـــــاتــــــهم) مــــــؤكـــــدا ان (
الــتـحــقـيـقــات بـاحلــادثـة ال تـزال
ـتــابـعـة مــبـاشـرة من جــاريـة و
ـسلـحة) الـقائـد العـام لـلقـوات ا
وتـــابع ان (االجـــهـــزة األمـــنـــيـــة
رصاد لكل من يحاول ستكون با
ـواطن). ووصل ـسـاس بـأمن ا ا
الــــشــــطـــــري امس  الـى مــــوقع
تابعة مجزرة جبلة باحملافظة  

آخـر الـتـطـورات والـنـتـائج الـتي
 التوصل اليـها من خالل سير
الــتـحــقـيق بــشـانــهـا وذلـك بـعـد
تــكــلـيف رئــيس الــوزراء جلــهـاز
األمن الـــــوطــــنـي في الـــــشــــروع
بـإجـراءات الــتـحـقـيق والـوقـوف
عــــــلـى مالبــــــســــــات احلــــــادث 
بــالـتـعــاون مع مـجـلس الــقـضـاء

االعلى.
 ونـفى اجلـهـاز في وقت سـابق 
وجـود اعـتـقاالت طـالت عـددا من
عــنــاصـر الــقــوات االمـنــيــة عـلى
خلفية حادثـة جبلة.وقال اجلهاز
ـعـلـومـات في بـيـان إنـه (نـنـفي ا
تداولـة بشأن  اتـخاذ إجراءات ا
بــــــحق بــــــعـض االشــــــخـــــاص 
والسـيمـا ان الـتحـقـيقـات ال تزال
وبــإشــراف الــســلــطـات جــاريــة 
الـــقــضـــائـــيــة). في وقـت  اعــلن
رئـيس مـحـكمـة اسـتـئـنـاف بابل
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زيـــــد الــــــعـــــارضي عـن تـــــقـــــدم
مـــجــريــات الــتـــحــقــيق اخلــاص
بـــاجملـــزرة.وقــال الـــعـــارضي في
تـصـريح امس انه ( إعـتـقال 7
وهناك اعـترافات نتـسبـ  من ا
حـــقــقت نــســبـــة من الــتــقــدم في
الـوصـول الى احلـقـيـقـة) واشار
الى انـه (ســيــكـــون هــنــاك إعالن
كـــامل عن مالبـــســات الــقـــضــيــة
والكشف عمـا حصل أمام الرأي
الـــعــام). واكــدت قـــيــادة شــرطــة
بابل مباشرة الـلواء خالد تركي
ــهــام قــيــادة شــرطــة رســمــيــاً 
احملافـظة. وكـان وزير الـداخلـية
ي قـد قــرر إقـالـة عــثـمـان الــغـا
قــائـــد الــشـــرطــة عــلـى خــلـــفــيــة
احلــادث الـذي راح بــسـبــبه عـدد
من الـضـحايـا وتـكـلـيف مـعاونه
ـهام تـمشـية أمـور قيادة تركي 

الشرطة. 

العقد وستتوضح الصورة). 
فــيـمـا أكــد عـضــو حتـالف عـزم 
عـــبـــد الــــوهـــاب الــــبـــيالوي ان
ـــعـــادلــة خـــروج أي طـــرف مـن ا
الــسـيــاسـيــة سـيــربك احلـكــومـة
ـــان بـــاالســـتـــجـــوابـــات والـــبـــر
ـــشـــاكل.وقـــال الــبـــيالوي في وا
تــــــــــصــــــــــريـح امـس ان (هـــــــــذه
االنـتـخابـات مـخـتـلفـة تـمـاما عن
سابـقاتـها حـيث افرزت فـريقان
ــــــكـــــــونــــــات األول جـــــــمع كـل ا
واألخـــر كـــتل ذات والـــطــــوائف 
واضاف ان تـوجـهـات مـخـتـلـفـة)
(جـــمـــيع الـــكـــتل اآلن تـــنـــتـــظـــر
الـتـوافق الـشـيـعي الـشـيـعي الن
ـــعـــادلــة خـــروج أي طـــرف مـن ا
الــســـيـــاســيـــة ســيـــربك الـــعــمل
احلــكـــومي والــنــيــابي بــصــورة
كـبـيــرة من خالل االسـتـجـوابـات
شـاكل) وتـابع (نأمـل بتـوحد وا
الـــصف والــتـــوافق بــ جـــمــيع
األطـراف السـيـاسيـة) مـؤكدا ان
ــعــارضــة (كل مـن يــتــوجه الى ا
خـالل هــذه الــدورة واســـتــثــمــار
عــمــلـــهــا احلــقـــيــقي ســـيــكــسب
ـقــبـلــة النه سـيــكـون الــدورات ا

قريبا من الشعب). 

الـلحـظة االرقـام تـشيـر الى تـقدم
قاعد) التنسـيقي على التيـار با
ـــــدد مــــــؤكــــــداً (االلـــــتــــــزام بــــــا
الـدستـورية مـن قبل الـكـتل بعـقد
ومن يتخلف عن اجللسة االولى 
إداء الــــقـــــسم خالل  30يــــومــــاً
تــســقط عـــنه ويــصــعـــد الــبــديل
الـفــائــز بــعــده بــاالنــتــخــابـات)
ومـــضى الى الـــقــول ان (احلــرك
واعتقد ان السياسي كان معقداً 
قـبـلـة سـتفك الـكـثـير من االيـام ا

بشأن تشـكيل الكتـلة االكثر عدداً
داخل مـجلس الـنـواب من الـبيت
الــشـيــعي حـصــراً) مـشــيـرا الى
(وجــود انــفـراجــة كــبــيـرة داخل
الــــبـــيـت الـــشــــيـــعـي بـــطــــرفـــيه
الـتـنــسـيـقي والـتـيـار الـصـدري 
كون القضية تـعتمد مسارين اما
ان يكون اندماج كلي او سيذهب
ـزيـد من كال الـطـرفــ بـحـصـد ا
ـقاعـد لتـؤهـله ان يكـون الـكتـلة ا
االكـــبـــر) ولـــفـت الى انه (حـــتى

بدوره  كـشف عـضو الـتـنسـيقي
كــاظم راضـي عن زيــارة جــديــدة
لــوفــد اإلطـار الـى الـنــجف خالل
.وقال راضي في قبل اليوم ا
تـــــــصــــــريـح امس ان (هـــــــنــــــاك
مبـاحـثات سـياسـيـة على تـرتيب
زيـــارة أخـــرى  ولــقـــاء الـــصــدر
) مـؤكدا ـقـبلـ خالل الـيومـ ا
ان (الــــوضـع حـــتـى اآلن مـــبــــهم
والـــعــــمل جــــار عــــلى تــــرتـــيب
رتـقبة). وتـوقع احمللل الزيـارة ا
ـانع انفـراجة السـياسـي عادل ا
كبـيرة بـالبيت الـشيـعي لتـشكيل
الكـتلة االكـبر بـعد حتـديد رئيس
اجلمـهـورية مـوعد عـقـد اجللـسة
االولى جمللس الـنواب في دورته
ـــــانـع في اجلـــــديــــــدة.  وقـــــال ا
ـا ال يـقـبل الـشك تـصـريح انـه (
كـانت بـعـد مـصـادقـة االحتـاديـة 
احلـوارات هـادئـة  امـا االن فـأن
اجلـــمـــيع مـــحـــكـــوم بـــســـقـــوف
دسـتـوريـة  15يـومــاً  والسـيـمـا
بـعـد اعالن عـقـد اجلـلسـة االولى
جملـــلس الـــنـــواب) مـــبـــيـــنــا ان
(احلوارات في تـشكـيل احلكـومة
ـهم ان اخـذت مـأخــذاً جـديـاً  وا
احلـــراك جـــارٍ عـــلى قـــدم وســاق
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تـواصل الـكــتل حـواراتـهـا  قـبل
انـعـقــاد اجلـلـسـة االولى جملـلس
ـقـبل عـلى الـنـواب يــوم االحـد ا
امل تسويـة االزمة الـتي خلفـتها
نتـائج االنتـخابات  حـيث يرتب
االطـار التـنـسـيقي  لـقـاء جـديدا
مع رئـــيـس الـــتـــيــــار الـــصـــدري
مــقـتــدى الـصــدر لـلــوصـول الى
صـيـغـة تـوافـقـيـة بـشـأن تـشـكـيل
احلكومة في وقت رفض ائتالف
دولـة القـانـون تـمريـر الـرئـاسات
في ســلــة واحــدة . وقــال عــضــو
االئـــتالف مــحـــمــد الـــزيــادي في
تــصــريح امس ان (الــتــنــسـيــقي
ــان ســيـــحـــضــر جـــلــســـة الــبـــر
قرر عقدها يوم االحد رتقبة ا ا
ـــــقـــــبـل) واضـــــاف ان (دولـــــة ا
انع تـمرير الـرئاسات القانـون 
الـثالث بـســلـة واحـدة اذ  يـجب
ان الـتـصويت عـلى رئـاسـة الـبـر
وبـعـدهـا يـجـري تـكـلـيف الـكـتـلـة
االكـبر الخـتـيـار رئـيس الوزراء)
وتابع انه (ال يوجد اي تفاهمات
حــتى االن مع الــتــيــار الــصـدري

والوقت ال يزال مبكرا). 
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بـعد ان طـالت يد العـبث والكـراهية
ــنــصـور في تــمـثــال ابي جــعــفـر ا
وقت سـابق تعـرض نصب الـشاعر
ـتنـبي الى الـعـبـاسي ابـو الـطـيب ا
عـملية تخـريب. وكانت أمانة بغداد
قـــد اعـــادت  قـــبل ايـــام افـــتـــتـــاح
الـنـصب الـواقع علـى ضفـاف دجـلة
ـتـنـبي الـشـهـير في مـحـيط شـارع ا
بـــبــغـــداد. واســتـــنـــكــرت االمـــانــة
تـنبي الـتخـريب الـذي طال نـصب ا
ـنحـوتة بـقاعدة والـعبث بـكلـماته ا
الـنصب وازالتها  مشيرة الى انها
(تــعـــمل عــلى اعــادة صـــيــانــته من
جـديد بالتـعاون مع الفنـان النحات
مـنــفـذ الـعـمل).وذكــر بـيـان لالمـانـة
تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (افــتـتـاح
ـتـنـبـي بـعـد اعـادة تــأهـيـله زقــاق ا
وبـحـلـة جـديـدة جـعـلـته قـبـلة آلالف
الـزائرين السـيمـا احلشـود الكـبيرة
الــــتـي ارتــــادتـه خالل الـــــيــــومــــ
ــنــاسـبــة اعــيـاد رأس ــاضــيـ  ا
وان هـذه احلشود يالدية  الـسنـة ا
ثـقفـ واصحاب كـان اغلـبهـا من ا
ـسؤولـية والذوق الـوعي العـالي با
الـرفـيع اال ان هـنـاك مع االسف نـفر
ـتـنبي ضـال قـام بـالـعـبث بـنـصب ا
وازالـة احدى كـلمات بـيته الـشعري
الـتـي نـحـتت في قـاعـدته (انـا الـذي
نــظــر االعـــمى الى ادبي واســمــعت
كلماتي من به صمم) وتخريب جزء
مـنـها).واشـار الى ان (امـانة بـغداد
تـتـعـاون مع الفـنـان سـعد الـربـيعي
الخـذ الـقـيـاسات ومـعـايـنـة الـنصب
العـادة صـيـانـته من جـديـد ).داعـية
ـواطـنـ لـلـتـعـاون مـعـها (جـمـيع ا

ــوروث الــتــراثي واحلــفــاظ عـــلى ا
والـنـصب النـحـتـية الـتي تـعد قـبـلة
ـدينة التي تشكل الـسياح ومعالم ا
ن تسول له هويتها وعدم السماح 
نــفـسه الـعـبث بــهـا وابالغ الـقـوات
االمـنـيـة الـقـريـبـة في حـال مـحـاولة
اي شـخص احداث اعمال تخريب).
وكـان تمثـال اخلليـفة العـباسي ابو
ـنصور قد  تـفجيـره كليّاً جـعفر ا
بـعبوات ناسفة عام  2005حيث لم
يــصــمــد إال الــرأس الــنــحــاسي من
الـتـخـريب. بـعـد عـامـ تـقـريبـاً من
تـفجيره بدأت أعمال ترميم التمثال
بالكامل لسابق عهده من قبل أمانة
بـغــداد وفـقـا لـلـتـصــامـيم االصـلـيـة
وبــشــكل جـديــد و  افــتـتــاحه في

حــزيـران  .2008والــتـمـثــال عـبـارة
عن راس اخلــلــيــفــة الــعــبــاسي من
الـبــرونـز مـرتــديـا عـمــامـة ارتـفـاعه
حـوالى مترين صنعه النحات خالد
الــرحـــال احــد ابــرز رواد احلــركــة
الـــفـــنـــيــة فـي الـــعــراق.و نـــصب
الـتـمـثـال اواخـر سـبـعـيـنـات الـقـرن
ـنـصـور التي ـاضي في مـنـطـقـة ا ا

حتمل اسمه.
ـــاضـي  ظـــهـــرت وخالل الــــعـــام ا
دعـــــوات فـي مـــــواقـع الـــــتــــــواصل
االجـــتـــمـــاعي فـي الـــعـــراق إلزالــة
الـــتـــمـــثـــال من وسـط الـــعـــاصـــمــة
ألسـبـاب تاريـخـية تـتـعلق بـروايات
ــعــنــيــة اال ان اجلــهــات ا مــوروثــة

حافظت على سالمته.
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حميد الشطري 
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ة بشعة راح ضحيتها 20 شهـدت مدينة جبلة أول أمس وقوع جر
شخـصا مـعظـمهم من األطـفال في عـمـليـة أمنـية وقـد ذهبت غـالبـية

ة إبادة جماعية).  وسائل األعالم الى وصفها بأنها (جر
وإنطالقـا من واجبـنا اإلنـساني يـجب أن نتـساءل: هـل تعـتبـر حادثة
ساءلة عنها قانونا? ة إبادة جماعية وما هي إحتماالت ا جبلة جر
ـنـهـجـيـة سـنـحـاول اإلجـابـة عـلى الــتـسـاؤالت اعاله تـفـصـيال وفق ا

التالية:
ة اإلبادة اجلماعية: أوال: التعريف بجر

) وأصـلـهـا (إبادة) في  • اإلبادة لـغـةً: اسم (إبـادة) مـصـدرها (أَبـادَ
صورة مفرد مؤنث وجذرها(بيد) معناها التدمير و الفتك.

: اإلسم (جَـمــاعــيّــة) وهـو اسم مــؤنث مــنــسـوب  • اجلــمــاعـيــة لــغــةً
الى(جمـاعة) أصلـها األسم (جُمَّـاع) وجذرها (جـمع) ومعنـاها اكثر

. من اثن
أمــا اصـطـالحـا: فــقـد تــعـددت تــعــريـفــات الـفــقه الـقــانــوني لإلبـادة
ـكن أن نُعـرفها بـأنها: كـل فعل يُرتـكب بقـصد التـدمير اجلمـاعية و
الكـلي او اجلزئي ضد جـماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عنـصرية أو ديـنية

بصفتها هذه.
ة إبادة جماعية: ثالثا: مدى اعتبار حادثة جبلة جر

ـة إن الـتـعـريف أعاله قـد وضع مـعـيـارا مـنـضـبـطـاً  إلعـتـبـار اجلـر
ـة ضد جمـاعة قوميـة أو إثنية إبادة جـماعية وهـي كون وقوع اجلر

او عنصرية أو دينية بصفتها تلك.
ورغـم إخـتالف الـروايـات بـصـدد احلـادثـة إال أن ارتـكـابـهـا لم يـكن
ــرأة أنـهـا ـا ذُكِـرَ اعاله بل عــلى حـد وصف ا الــدافع الـيه شـيء 
جنمت عن وشـاية من قـريب لهم نـكايـة بالـعائـلة وبـالتـالي رغم عدد
كن اعتبارهـا إبادة جماعية عـلى النحو الذي جرمته الشـهداء فال 

واثيق الدولية والتشريعات الوطنية. ا
ة جبلة: سؤولية عن جر رابعا: ا

سـؤولية عنـها ال تتـحدد بالـقوة األمنـية التي نـفذت العـملية بل إن ا
ة وفق التفصيل تشـمل كل من ساهم أو حرضَ على ارتكاب اجلر

التالي:
ـيـز ب مـسـؤوليـة آمر ـنفـذة لـلعـمـليـة: وهـنا  1. مـسؤولـيـة القـوة ا

نفذة وب مسؤولية أفرادها : القوة ا
ة قـتل عـمد بـظرف مـشدد نـفذة : جـر ( أ ) مسـؤوليـة آمر الـقـوة ا
عـقـوبـتـهـا األعـدام (م/ 406- 1- و  ق ع ع 111 لـسـنـة 1969)

وبداللة (م/ 24- أوال ق ع ع ع رقم 19 لسنة 2007)
نـفـذة: األصل أنه ال مـسؤولـيـة جـزائيـة تـقع على (ج) أفراد الـقـوة ا
ـرتكبـة مالم يتـجاوز حدود ة ا األدنى رتبـة (افراد القـوة) عن اجلر
األمر الـصادر إلـيه أو كان عـلى علم بأن األمـر الصـادر إليه يـقصد

ة عسكرية أو مدنية. به ارتكاب جر
ُخبر كذبا):  ُحرِض( ا 2. مسؤولية ا

ـرأة فـإن اخملـبر يـكـون مـسؤوال على افـتـراض صـحة مـا أدلت به ا
ة قـتل عمد بـظرف مشدد (م/ 406- 1- و عن االشـتراك في جر
و بــداللـة م/ 48- 1 من ق ع ع 111) وتــكــون عـقــوبــتـهــا االعـدام
فـضال عن مـسـائـلـته عن االخـبـار الـكاذب (م/ 243 ق ع ع 111)
وتكـون عقوبـتها احلـبس او السجن مـدة ال تزيد عن (10) سـنوات
تـ وقعتـا عن فعل واحد (تـعدد صوري) فـيحاكم وحيث ان اجلـر
ـة التي عقوبتـها أشد (القتل ـت و يعاقب عن اجلر عن كال اجلر

العمد بظرف مشدد)(م/ 142 - 1 ق ع ع 111) 
ختـاماً رحِمَ الله الشهداء و ألهم ذويـهم الصبر والسلوان و لعن كل

من كان سببا في ازهاق هذه األرواح.
{ عن مجموعة واتساب
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 حقق فـريق خيتـافي بكـرة القدم أمس انـتصارًا ثـمينًـا بهدف من  دون

رد علـى فريق ريـال مـدريـد في إطـار مـنافـسـات اجلـولة  19من الـلـيـغا.
بـاراة الوحـيد فـي الدقـيقة وسجل العب خـيتـافي إينـيس أونال هـدف ا
التـاسعة. وبـهذه النـتيجـة يتجـمد رصيـد ريال مدريـد عند 46 نـقطة في
صدارة جـدول الـترتـيب بيـنـما رفع خـيـتافي رصـيده إلى 18 نـقـطة في

ركز السادس عشر.  ا
 من جـــهــة اخــرى كـــشف نــادي بــاريـس ســان جــيــرمـــان  عن هــويــة

صابـ بفايروس كـورونا. وقال النـادي في بيان رسمي ان الالعبـ ا
ـصاب بـكـورونـا هم لـيـو ميـسي وخـوان بـيـرنات وسـيـرجـيو (الـربـاعي ا
ريـكـو ونـاثــان بـيـتـومـازاال). وأضـاف بـاريـس سـان جـيـرمـان (الالعـبـ
االربـعـة مـوجـودين حـالـيا فـي العـزل الـذاتي ويـخـضـعـون لـلـبـروتـوكول

ناسب). الصحي ا
بـيـنمـا يسـتـمر نـيـمار جـونـيور في الـتـعافي بـالـبرازيل حـتى الـتاسع من
كـانـون الـثـاني بـرفـقـة أعـضـاء من الـطاقـم الطـبي ومـدربي بـاريس ومن

رجح عودته إلى التدريبات في غضون  3 أسابيع. ا

عبد الوهاب البيالويمحمد الزيادي 

نـاطق التي لم تـصلـها اخلـدمات مـثل األحياء وجه االهـتمـام با
الفـقيـرة). بدوره  اعـلن مديـر مفـتشـية وأثـار محـافظـة ذي قار
عـامـر عـبـدالـرازق ان سـائـحـ من  8دول اوربـيــة وامـريـكـيـة
احـيوا رأس السـنة عنـد بوابة السـماء مديـنة اور التـاريخية في
النـاصرية.وذكر عبد الرزاق في تصريح امس ان ( 30سائحا
اجـنبيا من  8دول أوربية وامـريكيـة  ومواطنـ من احملافظات
االخرى  احيوا لـيلة رأس السـنة عند بـوابة السمـاء مدينة اور
األثــريــة بــاحملــافـظــة) ولــفت الى ان (الــدول الــتي قــدم مــنــهـا
الـسـواح هي فـرنسـا و ايـطـالـيـا و كـندا وروسـيـا و الـنـمـسا و
بريطانيا و البرتغال و أمريكا) مؤكدا ان (قدوم هذا العدد من
الــسـائـحـ إلى مـديــنـة اور األثـريـة  دلـيل عــلى ان الـسـيـاحـة

األثرية في احملافظة والبالد بالطريق الصحيح). 
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احيا اكثر من  76 ألفا و 648 سائحاً من مختلف احملافظات
 االحـتــفـال بــأعـيــاد رأس الـســنـة اجلــديـدة في مــديـنــة اربـيل
(هولـيـر) فيـمـا شهـدت اثـار اور في محـافـظة ذي قـار  تـوافد
ــنــاســبــة كــبــيــر لالهــالـي وســيــاح اجــانب من 8 دول خالل ا
نفسـها. وقال احملـافظ  أوميد خوشـناو ان (أكثر من   76ألف
دخلوا أربيل لالحتفال و 648 سائحـاً من مختلف احملافظات 
بــأعـــيــاد رأس الـــســنــة) واضـــاف انه ( اتــخـــاذ الــتـــدابــيــر
) وتـابع ان (احملـافـظـة والـتـحــضـيـرات السـتـقــبـال الـسـائـحــ
ــواطــنــ بــأحــسن صــورة خـالل الــعـام تــســعى الـى خــدمـة ا
اجلـديـد) مـشـيـرا الى ان (رئـيس حـكـومـة اقـلـيم كـوردسـتان 
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ــواطـنـ حــذرت وزارة الـصــحـة ا
من اإلطـــمـــئــنـــان بـــشــأن خـــطــورة
كورونا ومتحوراته بعد االنخفاض
ــلــحـــوظ لإلصــابــات والــوفــيــات ا
بـــاجلــــائـــحـــة خـالل األســـبـــوعـــ
.وقــالت عــضــو الــفــريق ــاضــيــ ا
الـــطــبي االعالمـي في الــوزارة ربى
فـالح فـي تــــــــــــصــــــــــــريـح امـس ان
ــواطــنـ مـن تـراجع (إطــمــئـنــان ا
االصـابات قد يؤدي لنـتائج عكسية
ـوجــة وبـائــيـة في دخــول الــبالد 
لـذا من الضـروري استـمرار رابـعة 
حــيث ارتــفع مــســتـوى الــتــلــقــيح 
فـأنها ستـقلل من خطورة الـتطعيم 
واطن أي مـوجة جديدة) داعية ا
الى (االلـــتــزام بـــأخــذ الـــلــقـــاحــات
ـواجهـة اي موجة قـد تتعـرض لها
الــبـالد) وســجــلت الــوزارة امس 
  206اصــابـة وشــفـاء   226حــالـة
وبـواقع  4وفـيـات جـديدة. واوضح
ـــوقف الــوبـــائي الــيـــومي الــذي ا

اطـــلــعت عـــلــيه (الـــزمــان) امس ان
(عـدد الـفحـوصـات اخملـتبـريـة التي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيــنـات مـشـتـبه
اصـابـتـهـا بالـفـايـروس بـلـغت اكـثر
من ســـبـــعــة االف  حـــيث  رصــد
اصــابــة  206بــكــورونــا في عــمـوم
احملـافــظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء

بـــلغ  226حـــالــــة وبـــواقع اربـــعـــة
وفيات جديدة)

 وتـــــــابـع ان (اكـــــــثــــــــر من  5االف
شـــخص تــلـــقى جـــرعــات الـــلــقــاح
ـــضــاد في مـــراكــز الــوزارة ). في ا
غـضون ذلك أعلـنت الشركـة العامة
ــسـتــلــزمـات لــتــسـويق األدويــة وا

الـطبية في الوزارة  وصول شحنة
جــديــدة حتـمـل مـلــيــون جــرعـة من
ـضاد لـكـورونـا من انـتاج الـلـقـاح ا
شــركـة فــايــزر.واكـدت الــشــركـة في

بـيـان تـلـقـته (الزمـان) امس أنه (
تـــوزيع الــشـــحــنـــة بــ الـــبــرادات

اخملصصة لنقلها).
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اخلـط السـككي يـبلغ  32كـيـلومـتـرا وما
يـكـتـسب االهـمـيـة تـشـيـيـد جـسـر لـربط
الـبلدين الذي سيبدأ اخملتص بدراسة
ـتـخـصـص تـنـفـيـذه) ولـفت الى ان (ا
االيـرانـيـ سـيـتم ايـفـادهم الى الـعراق
قـبلة لتطـهير مسار في غـضون االيام ا
اخلـط الــســـكـــكي مـن االلـــغــام  وعـــلى
ــسـار في اجلــانب الــعــراقي تــمـهــيــد ا

غـــضــون  6 اشـــهـــر) وتـــوقّع قـــاســمي
ــشــروع في غـــضــون عــامــ (اجنـــاز ا
بــتـكـلـفـة تــبـلغ نـحـو  120مــلـيـون دوالر
بــالـتـنـاصـف لـكال الـبــلـدين) مـؤكـدا ان
(هـذا اخلط الـسـكـكي سـيـسـهل تـصـدير
كـمـا انه الـســلع االيـرانـيـة الى الـعـراق 
ـتـوسط ســيـمـتـد الى سـواحل الــبـحـر ا
مــســتــقـبـال).  وكـان الــشــبــلي قــد نـفى

الـقـانـون بـالتـنـسـيق مع شـرطـة الـسكك
من اجـل ضـــمـــان انـــســـيـــابـــيـــة ســـيــر
الـقطارات الصاعدة والنازلة) وتابع ان
كثفة بنصب (الـشركة اجنزت حملتـها ا
ـفـاصل وصــيـانـة وتـشـغـيل وتــسـلـيك ا
الـكهربـائية التـابعة لـقطاع محـطة قطار
الــغـبــيـشــيـة مـع وضع عالمـات الــداللـة
اخلـــاص بــــكل مـــفـــصـل من اخلـــطـــوط
الرئيسة والفرعية على طول القطاع من
اجلـهـت لـتامـ سيـر القـطارات دعـماً
لألقـتـصـاد الـوطني وتـعـظـيمـاً لـلـموارد

الية للسكك).  ا
ŸËdA  cOHMð

دن الـى ذلك  قال وزيـر الـطرق وبـنـاء ا
ان مــشــروع االيـــراني رســتـم قــاســمـي 
الــربـط الــســكــكي بــ ايــران والــعــراق
النه يـكـتـسب سـيـبــدأ الـعـمل به قـريـبـا 
.واشار قاسمي في االهـمية لكليهـما معاً
لـقاء متلفز الى (مـشروع الربط السككي
بـ الـشالمـجـة االيـرانـيـة الـى الـبـصرة
الـعراقية سـيدخل حيز الـتنفيـذ قريباً)
واشــار الـى ان (الــبــلــديـن اتــفــقــا عــلى
ــشـروع حتــديــد مــوعــد بـدء تــنــفــيــذ ا
وســـيــتـم تــأســـيس شـــركــة مـــشــتـــركــة
لالســتــثــمــار والــتــشــغــيل فـي غــضـون
) مـبـيــنـا ان (طـول ــقـبـلــ الــشـهـرين ا
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تــوقــيع اتــفــاقـيــة لــلــربط الــسـكــكي مع
إيــران.  وقــال انه ( تــوقــيع مــحــضـر
اجــتــمــاع مع اجلــانب اإليــرانـي بــشـأن
الــربط الـســكـكي وهـو لــيس اتـفــاقـيـة)
وتـابع (نـحن أعـطـيـنـا عهـدا لـلـعـراقـي
إال بـعـد بــأن أي ربط سـكــكي لن يـكــون 
إكــمــال مـيــنــاء الــفـاو وإكــمــال الــسـكك
وبــنــيـتــهــا الـتــحــتـيــة لــتـكــون جــاهـزة

 bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ

تــوعـدت الـشـركـة الـعــامـة لـسـكك حـديـد
الـــعــــراق الـــتـــابـــعــــة لـــوزارة الـــنـــقل 
ـــتـــجـــاوزيـن عـــلى خـــطـــوط الـــســـكك ا
بـإجراءات قـانونيـة  لضمـان انسيـابية
ســيــر الـقــطــارات.  وقـالت الــشــركـة في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (ذلك جاء
عــلى ضـوء تــوجـيــهـات الــوزيـر نــاصـر
ـــتــابــعــة حــســـ بــنــدر الـــشــبــلي  وا
ديـر عام السـكك طالب جواد ـستـمرة  ا
كــاظـم احلــســيــني لـالرتــقــاء بــالــواقع
اخلـــدمي والــتــشـــغــيــلـي خلــلق اجــواء
تــعــكس مـدى حــرص مــنـاطـق الـشــركـة
وتـــقـــد مــاهـــو افـــضل من اخلـــدمــات
لـلـمـواطن والـسـعي اجلـاد بـااللـتـزامات
الــتــعـاقــديــة مع وزارة الـنــفط من خالل
تـهيئة ارضية مناسبـة لتام انسيابية
وصـــول احـــواض الـــنـــفط االســـود الى
ـوانيء الـعراقـية لـلتـصديـر) واضاف ا
الكـــات الـــهــنـــدســيـــة والـــفــنـــيــة ان (ا
ـنـطــقـة سـكك والــتـشـغــيـلـيـة الــتـابـعــة 
شرعت بـحملة مكثـفة لتبليغ الـناصرية 
وتـوجيه االنذارات الفورية للمتجاوزين
كـافة على مـحرمات خط السـكة الرئيس
جـهة محطة قطار القوزية باالزالة فوراً
واتــخـاذ الـتـعـهـدات مــنـهم لـفـرض قـوة
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رأة نددت نسـاء بتقـاعس السلـطات عن مواجـهة حاالت التـعنيف الـتي تتعـرض لها ا
ـسلوبة. وتدخل العـراقية في ظل وجود قوانـ ال تنصفهن في الـدفاع عن حقوقهن ا
أزهار مـسرعةً إلى مكـتبها في إحـدى اإلدارات العامة في بـغداد قبيل انـتهاء الدوام
مسـتفيدة تلمـلم أغراضهـا قبل أن تتـوجه لبدء إعطـاء دورات قانونـية لنـساء معنـفات 
ريرة في انـتشال عائـلتها من أيـدي رجل كادت ان تفارق حـياتها على من جتربـتها ا

يده.
) الـــــتي وتـــــروي ازهــــار ( 56 عـــــامــــاً
واجـهت عائلتها واألعـراف االجتماعية
وقــانــونـاً ال يــعــطي أولــويــة لـقــضــايـا
الـنـسـاء قـبل أن تـنـجح في أن حتـصل
عـلى الطـالق من زوجهـا بضغـط عائلي
بــعــدمـا تــرمّــلت بــسنّ صــغـيــرة أنــهـا
(شـعـرت أنـني ضـعـيـفـة أمـام الـقـانون
لـذلك قـررت دراسة احلـقـوق) واضافت
أنـهــا (بـعـدمـا حـصـلت عـلى شـهـادتـهـا
اجلـامـعـيـة في الـقـانـون بـاتت تـسـاعد
نـساء أخـريات من خالل جتـربتي لكي
يـعـرفن حـقـوقـهن ويـتـمـكـ من الـدفاع
عن أنــفــســهن فــأي امــرأة مــعــنــفـة أو
حتــتـاج مـسـاعــدة قـضـائـيــة أدعـمـهـا).
ــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيـة وتــقــود ا
عركـة للدفاع والـناشطـات النسويـات ا
ـرأة في مـواجـهـة الـعنف عـن حقـوق ا
مـنددة بتـقاعس السـلطات فـي مواجهة
هــــذه احلـــاالت وقــــوانـــ ال تــــنـــصف
الـنساء. وتخرج أزهار من حـقيبة يدها
ــلـيــئـة بــاألوراق (صـوراً تــوثّق آثـار ا
ضـــربٍ مـــبـــرح تـــعـــرضت له عـــلـى يــد
زوجـهــا) وتـقـول (اعـتـقـدت أنـني كـدت
أمـوت) وتـضـيف وعـلـى وجـهـهـا الذي
لــفّــته بـوشــاح قــرمـزي عالمــات حتـد
(كـان ذلك في العام 2010  حـينها قررت
أن أكـسر الـطوق وأقمت دعـوى تفريق
لـــكن الــدعــوى ردت  وبـــعــدهــا قــدّمت
لــلـقــاضي ثالثــة تـقــاريـر طــبـيــة تـوثق
الــضـرر اجلـسـدي الـذي أصـابـني لـكن
بـــعــد عـــشــر ســنـــوات حــصـــلت عــلى
ـدة  استأجرت الـطالق  وخالل هذه ا
مـنزالً خاصـاً بها مع أوالدهـا الثمـانية
وعــمــلت في ثالث وظــائف لــتــعــيــلـهم

قـانــون الـعـنف األسـري الـذي تـعـمل له
مـــنــظـــمــات مـــحـــلــيـــة عــدة في أدراج
ان منذ 2010  بعد عرقلة أالحزاب البر
تـمريره) واشارت الى انه (لعلّ أهمّ ما
إنـشاء يـتـضمـنه مـشروع الـقـانون هـو 

عنفات).   مآوي للنساء ا
وحتركت السلطات بعدما أثارت قضية
غـــضــبـــا عــارمـــا في الــرأي تـــعــنـــيف 
الــعـام.فــقـد تــعـرّضت مـر ( 16عــامـاً)
لــلــتــشــويه بــاألســيــد من رجل رفــضت
الـزواج منه كـما روت عـائلـتهـا  حيث
اســتـقــبــلـهــا مـســؤولـون مـن ضـمــنـهم
رئـيس اجلمهورية وأبدوا استعدادهم

ــســـاعــدتــهــا في الـــعالج.كــمــا أصــدر
قـاضي التـحقيق اخملـتص في قضيـتها
ــشــتـبـه فـيــهــمـا بــيــانـاً أكّــد فــيه أن (ا
مـوقـوفـان ويـجـري التـحـقـيق مـعـهـما)
وتــرى عــلـيــوي أن (قــضـيــة مــر لـوال
الــضــغط اإلعالمي لــكــان الــنـظــر بــهـا
). وفي ســــيــــأخــــذ أكــــثــــر من عــــامــــ
افـغانستان  بـعد تزويج فتاة وهي في
برجل يكاد يكون بعمر جدها الـسابعة 
فـي  تــعــرضـت فــاطـــمــة لالغـــتــصــاب
والــــضــــرب والــــتــــجـــويـع إلى حــــد لم
تــتــحــمــله وحــاولـت إنــهــاء حــيــاتــهـا.
وبـعــيـون دامـعـة تـتـذكـر الـضـرب الـذي

تـلقته بـعمر عـشر سنـوات وكيف دُفعت
سمار كدت إلـى حائط وطُرق رأسهـا 

أن أموت. 
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وتـقـيم فـاطـمـة الـبـالـغـة ( 22 عـامـا) في
أحــد مـراكـز اإليــواء الـقــلـيـلــة لـلــنـسـاء
ــعـنــفــات الـتي ال تــزال مــفـتــوحـة في ا
أفــغــانـســتـان مــنــذ عـودة طــالــبـان إلى
احلـكم لكـنهـا تخشـى أن تفقـد ملـجأها
فـي أي وقت. وقــالت (فـــفي حــال أُغــلق
ــركـز لن يـبـقـى أمـامي أي مـكـان اجلـأ ا
بيـنمـا انقـطع االتصـال بعـائلتي  إلـيه 
امـا اسرة زوجي هـددتني بـالقـتل ألنهم

بـينها إعطاء دروس خصوصية وقيادة
سـيـارة أجـرة). وأحصـت وحدة حـمـاية
األســـرة في وزارة الــداخــلــيــة  17ألف
دعــوى اعــتــداء زوج عــلى زوجــة خالل
ـنصرم. ويـتلـقى اخلطّ الساخن الـعام ا
لـلــوحـدة نـحـو مـئـة اتـصـال يـومـيـاً في
بغداد فقط لإلبالغ عن عنف ضد نساء.
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وأظــهـــر إحــصــاء لــوزارة الـــتــخــطــيط
ارتـفاعـاً بنـسبـة زواج القـاصرات خالل
ئة عـشر سـنوات. فـقد تزوجت  25,5بـا
مـن النساء قبل بلوغهن  18سنة و10,5
ـئـة قـبـل بـلـوغـهن  15عــامـا بـيـنـمـا بــا
بــلـغت الــنـســبـتــان في عـام  2011عــلى
ـــئــة ـــئــة و 4,9بـــا الـــتـــوالي  21,7 بـــا
.ويـقـول مديـر وحدة حـمايـة األسرة في
الـــداخــلـــيــة عـــلي مــحـــمــد إن (مـــعــظم
الـقضايا تنتهي حتى بعد حتويها إلى
ـصـاحلـة). لـكن الـنـاشـطـة الـقــضـاء بـا
صاحلة دائماً ما هـناء إدوار ترى أن (ا
تـكون على حساب الضـحية).وتشاركها
الــرأي رئــيس مــنــظـمــة ألجــلــهــا مـروة
عـلــيـوي الـتي تـقـدّم خـدمـات قـانـونـيـة
لــلـــنــســاء. وتــقــول (ال تـــنــظــر احملــاكم
بـقـضـايـا الـنسـاء عـلى أنـهـا أولـوية بل
تـتعـامل معـها علـى أنها قـضايـا عادية
حـيث يـطـبق قـانـون الـعـقـوبـات الـعـائد
للعام  1969عـلى قضايا تعنيف النساء
أو يـــتم الـــتــعـــامل مـــعــهـــا في مـــعــظم
األحــيـان عــلى أنـهـا جــنح عـاديــة كـمـا
يُـــســـقط هـــذا الـــقـــانـــون الــعـــقـــاب عن
ـغتـصب إذا تزوّج من ضحـيته وهذه ا
واد الـتي تطـالب اجلمـعيات من أبـرز ا
وال يـزال مـشـروع الـنــسـويـة بـإلـغـائـهـا

يـرون انـني جلـبت لهـم العـار). ومحـنة
فـاطمـة تعانـي منهـا مالي الـنساء في
أفـغـانـستـان حـيث التـقـالـيد الـذكـورية
والـفقر وانعـدام التعلـيم حرمت النساء
من حـقـوقـهـن مـنـذ عـقـود. وتـقول األ
ـئة من األفـغانـيات ـتـحدة إن ( 87 بـا ا
تـعـرضن لـنوع مـن العـنف اجلـسدي أو
لم اجلـنـسي أو الـنـفـسي). وبـرغم ذلك 
يــكن في الـبـلـد الـذي يـضم  38 مـلـيـون
نـسـمـة سـوى  24 مـركـز إيـواء لـلـنـساء
قـبـل عـودة طـالـبـان جـمـيـعـهـا تـقـريـبـا
ــوّلـهـا اجملـتـمع الــدولي ويـعـارضـهـا

. العديد من احمللي

الســتـقـبـال الـربط مع أيـة دولـة).  ورأى
اخلــبــيــر عــامــر عــبــد اجلــبــار في وقت
سـابق  ان تـنـفـيـذ الـربط الـسـكـكـي ب
الـعراق وايران عبر الـشالمجة سيلحق
ـوانئ الـعــراقـيــة وخـسـارة الــضـرر بــا
اخلــدمــات الــبــحــريــة وتــســريح عــمـال
الـشحن والـتفـريغ نتيـجة هـروب السفن
لـدول اجلـوار داعـيـا احلـكومـة الى حل
ـلـفات الـعـالـقة بـ الـبلـدين  والـعمل ا
عــلى طـريق احلـريـر عـبــر مـيـنـاء الـفـاو

لتحقيق اعلى الفوائد للبالد. 
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وقـال عبـد اجلبار لـ (الـزمان) ان (الربط
الـسككي الذي اتفـقت عليه وزارتا النقل
وانئ سيـضرر بـا الـعراقـية وااليـرانيـة 
التي سـبق وان قدمت تـقارير الـعراقـية 
بــهـذه الــصـدد  و تـشــكـيل جلــنـة من
اوضحت ان هذا الربط سيضر الوزارة 
بـالــعـراق  وسـيـدفع الـسـفن الـتـجـاريـة
الـــقــادمــة الـــيــهـــا  لــلــهـــرب نــحــو دول
اجلــــوار) واشـــار الى ان (هــــذا الـــربط
ا سـتستفيد منه ايران وسوريا  اكثر 
يـستفيد منه العراق  كون ايران لم تمد
سـكة حديد جديدة على نفقتها اخلاصة
ــا ســتـعــتــمــد الـســكــة الـعــراقــيـة  وا

وجودة حاليا).  ا pJÝ∫ عمال السكك يتابعون عملهم في البصرة
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رفأ الذي ستقبل هاجس يـومي لكل العراقي الذين يـجهلون ا مع ان قـلق ا
سـيـرسـو عـنـده مركـبـهم  ومـا سـتـؤول الـيه حـيـاة أبـنـائـهم  فـمـا عـاد اآلباء
ـنظور يبـدو قاتما  وما مـكترث كـثيرا لسـنوات أعمارهم الـقادمة  فاألفق ا
ؤسف أن تكـون حياة مـضى من حياتـهم أكلـته األزمات واحلسـرات  ومن ا
ن يشيعون األبـناء كالوحل الذي كابدوه مذ أبصرت عيونهم الدنيا . لسنا 
الـيـأس  وال نريـد له الـتـسـلل للـنـفـوس أيـام احملن والشـدائـد  لـكن الـترويج
شرق الـذي انتهت لألمل من دون مـعطى في الـواقع كوعود أصـحاب الغـد ا
بــنــا أيــامه الـى خــراب الــعــراق  وحتــويــلـه الى كــدس من األنــقــاض  واذا
بـاإلحباط يـخيم عـلينـا كليل بـهيم  مـا عبد الـطريق الحـتالل عاصمـة التاريخ

توهم . وسط تصفيق اجلاهل وبهجة ا
ـشـهـد عـلى مدى مـا مـضى الـذي يـعد تـأمـلنـا مـلـيـا بسـيـاسـات من تـصدر ا
ــتـسـارع اخلــطى  فـلم نــر لـلـحــاضـر هـويـة وال طـويال بــحـسـاب عــصـرنـا ا
لـلمـستـقـبل صورة  ومـازال االرجتال نـهجـا والتـخـبط ديدنـا  وهذا ال يـبني

للدول صروحا وال للمجتمعات ارتقاء .
يـتظاهر الـناس احتجاجـا على حقوق انـتهكت  ودولة قـاربت أن تكون مارقة
بـحسب وصفهم  فيسـتجيبون لالحـتجاج بإجراءات خجـولة ال تعدّل مسارا
 وال تـعيد وزنـا لبالد يتدخل فـيها كل من أراد لـها أن تظل حـبيسـة التخلف
والـفوضى  ولعل جتـديد العـقود حملـاضرين بادروا بـتقد خـدماتهم مـجانا
يوم لم تكن احلكومة قادرة على دفع رواتب موظفيها  آخر تلك االجراءات 
ـعـنـيـة الكـرة  كـل ترمـيـهـا في مـلـعب االخـرى من بـعـدمـا تـبـادلت اجلـهـات ا
الـية الى األمـانـة العـامة جملـلس الـوزراء الذي نـفض يديه وزارتي الـتربـيـة وا
في بـدايـة األمـر من مـطـالب احملـتـج بـالـقـول : ان جتـديـد الـعـقود لـيس من

صالحياته . 
ـقراطـية ال تـعـني ترك احلـبل عـلى الغـارب لهـذه الوزارة او يـا جمـاعـة : الد
ـجلس الوزراء تـلك  وان العمـل البد أن تنـتظمه مـركزيـة معيـنة  ويـفترض 
أن يـكون حـاسمـا في هـموم الـناس الـعامـة  فـخدمـتهم اولى مـهامه ودواعي
سـؤولـية ? فـواقع الـتـربيـة بـحاجـة الى أضـعاف وجـوده  فـلِمَ التـهـرب من ا
ـاليـة  وليس من مال أعـدادهم  نعـرف ان االمور مرتـبطـة بالتـخصـيصات ا
عنى تحّـصل من مبيـعات النـفط   لـتغطـية مخـتلف فعـاليات الـدولة سـوى ا
ان حـياتنا مرهونـة بأسواق النفط وأسعـارها هبوطا وارتفـاعا  فأين النجاح
في االدارة ? الـنجـاح واالبداع يُـقاس بـتقـليل االعـتمـاد على مـبيـعات الـنفط 
أي بـتـنـويع مـصادر الـدخل  وذلك لن يـكـون اال بـبـديـهـية تـفـعـيل الـقـطـاعات
األخـرى  وهي قطـاعـات ثريـة جـدا تغـنيـنـا عن لعـنـة النـفط   فـالزراعـة التي

وصفت بالنفط الدائم لوحدها كافية لتوفير عيش رغيد .
فـاذا كـنـا حـائـرين كـيف جنـد حال لـلـمـحـاضـرين احلـالـيـ  فـمـاذا سنـفـعل
قبـلة  فضال الي في الـسنـوات ا لـلخريـج الـذين قد يصل عـددهم الى ا
اضيـة ? ويدرك اجلـميع ان الدافع ـعينـ من خريجـي السنـوات ا عن غـير ا
الـذي يـقف وراء اسـتـمــرار الـطـلـبـة بـالـدراسـة اجلـامــعـيـة هـو األمل بـوظـيـفـة
عرفة  فال قيمة تذكر لهذا الدافع لديهم  . حكومية  وليس لكسب العلم وا
طالب بالتعيـ  وتتعاظم ككرة الثلج  وفي غـياب القطاع اخلاص ستـزداد ا
قـدور احلكـومات استـيعـابها سـنة تلـو اخرى حـتى تبـلغ مسـتوى لن يكـون 
ا فات  وقد اذا مـا ظلت احلال هكذا  فتتمظهر بـاحتجاجات أكبر وأعقد 
يـصل مداها الى تهديد النظام السيـاسي برمته  وعند ذاك لن ينفعها القول
: ان الـتعليـم ألغراض التنـوير  وانهـا غير مسـؤولة عن تعـيينـهم  فمثل هذا
الـكالم مسـتـفز  ولن يـجـدي نفـعا لـطـاقات شـبابـيـة أُغلـقت بـوجوهـهم أبواب
الـرزق  ولـيس من األخالق حتـمـيـلـهم أخـطـاء السـيـاسـيـة وغـيـاب الـتـخـطيط
صالح  فاحلـكومات مسؤولـة عن توفير فـرص العمل   أما كيف وصـراع ا
ـتنـفذين  فـذلك ما يـجب أن تفـكر به  وان كـانت عاجـزة بفـعل الفـاسدين وا
ـسؤولـية ادارة ـن تعـرفون  فـعلـيهـا أال تـقبل  ـرتبـط  وا
الـدولـة  أجـراس االنـذار تُسـمع  وآخـرهـا جـرس وزير
وظـف بـعد عشـر سنـوات  وال نعلم ـاليـة بتسـريح ا ا
ن دق جـرسه  للـدولـة العـميـقة ام الـدولة الـطافـية ام

يريد القول للشباب : امسحوا أيديكم باحلائط .  

امس  عــدتً من زيـارة الى اربــيل  وكـانت آخــر زيـارة لــلـمــديـنـة تــمت قـبل
.. وقـد دهـشتُ لـلـفارق االيـجـابي بـ الـزيـارتـ  فـمـسـاحـة االعـمار سـنـتـ
ديـنة زاد ابـهارا وكـأنك في مـدينـة خلـيجـية او اوربـية  اتـسعت  وجتـميـل ا
رور فـشوارعها التي تشـبه مدرجات مطار حديث  في سالسـتها  وانظمة ا
غـايـة في االنـسـيـابـيــة  مـجـسـرات وانـفـاق حتـدت جـلـمـود صـخـر اجلـبـال 
ـدينـة واقضـيتـها وحـدة متـرابطـة ضمن شـبكة مـواصالت رائدة جـعلت من ا

في التنظيم.  
ـسته من تـطـور لكـني ارثي حال لن احـسـد اصدقـائي في اربـيل  على مـا 
مـحافـظات اخـرى في وطـني زادت فقـرا وخرابـا.. وصح القـول: توجـد مدن
نـسـكـنـهـا واخـرى تـسـكـنــنـا.. ومـثـال ذلك وجـدتُ في  مـديـنـة اربـيل كـثـافـة
ستُ سـكانـيـة وحركـة دائبـة لـكني لم اسـمع ضـجيـجا وازعـاجـا مروريـاً  و
نـظافة رائعة في الشـوارع  فقلت في نفسي  لو قـامت كل أسرة  بالتنظيف
ـظاهر حـول بيـتهـا ألصبـحت كل مدن الـعراق نـظيـفة  وذلك يـعد من  اهم ا
الـراقية فاحلـركة الفاعلـة في احلياة والبـناء الى جانب نعـمة الهدوء احدى

سمات احلياة في مدينة فيها هندسة التناسق ودقة التنظيم..
لـقد اصبحت  مـعظم محافـظات الوسط واجلنـوب   مدننا غـير التي نتـمناها
 بـعـد ان خـبـأ ضـياء شـمس  فـيـهـا  وسط زئـيـر الـبـطـالـة وصـراعـات اخوة
ـستـقبل   وراء افق الـسيـاسـة  حتى ضـاعت امـام اع مـواطنـيـها جنـوم ا

مزروع في سراب اخمليلة ..  لقد انطفأ احللم في وجدانهم .. 
بال شك  هــنــاك جــمــال يـضـج بـاحلــيــاة وجــمــال بـارد بــاهت ال روح فــيه 
المح ولـكن في األثـر الذي وكالهـمـا جـمـال الفـرق لـيس في الـتـفـاصـيل وا
دن  يـتـركه هـذا اجلـمـال أو ذاك عـلى نـفـوس وقـلـوب من يـراه..هـكـذا هـي ا
جـمالها يتمثل في الصخب احليـاتي الذي تعيشه  فيبعث االمل في النفوس

 والتطلع الى االمام  بدال من العبوس والنظر الى اخللف . 
 ان الـصخب يعـني احلياة  وعدم اخلـوف  يعني الـفرح  الغـناء  الضحك
ـدن فــمـا من مــديـنــة تــمـشي في أزقــتـهــا وتـعــبـر ـوســيـقـى   انه روح ا  ا

شوارعها وحتدث ساكنيها إال ويبدو واقعها شامخاً من خالل ذلك كله ..
 قـضيت سـاعات لن تـنـسى في ليـلة رأس الـسنـة  جتولت مع االصـدقاء في
بـرد قـارص في شـوارع اربيل الـتي لم تـنم  كـان جـمـال الغـيـوم وهي تـناغم
الـسـمـاء من أجـمل مـا يـكـون  حـتى طـائـر الـنـورس  الحـظـته مـرحـبـاً بـقدوم
ـدينة ا يـراه .  لقـد شاركت عوائل ا زائـري اربيل  مـبتهـجاً 
ـيالد وافـواج الـسـيـاح  الـفـرح والـسـعـادة والـضـحك 

سنة جديدة  وانهاء سنة من اعمارنا ! 
مـبــارك الـســنـة اجلـديــدة  مع االمل ان تـكــون فـاحتـة

خير وسرور على اجلميع.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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اخلــزعـلي (أمـا االحـتالل األمـريـكي كـان
عـليكم أن تـفهمـوا جيدا ان هـذا الشعب
كن أن يـرضى بـاالحتالل) الـعـظيـم ال 
واضـاف (لكن يبدو أنـكم لم تفهموا ذلك
حـــــتى اآلن وحتـــــتــــاجـــــون إلى دروس
قـاومة وابنـاء احلشد  أخـرى فأبـناء ا
سـيجـبرونكم عـلى اخلروج كمـا خرجتم
فـي الــــعـــام 2012).  ومــــنــــذ اغـــتــــيـــال
ـهندس تـكثـفت الهـجمات سـليـماني وا
ـصــالح األمــريـكــيـة في الــعـراق ضــدّ ا
بـصـواريخ أو طـائرات مـسـيرة أحـيـاناً
تــسـتـهـدف مـحـيـط الـسـفـارة بـغـداد أو
قـواعد عـسكـرية عـراقيـة تضمّ قوات من
الــتـحــالف الــدولي مـثل عــ األسـد أو
مـطـار أربـيل. وأعـلن العـراق رسـمـيا أن
وجود قوات قتالية في البالد انتهى مع
ــهــمــة ــنــصــرم وأن ا نــهــايــة الــعــام ا
اجلـديدة للتـحالف استشاريـة وتدريبية
فـقط تطبـيقاً التـفاق أعلن لـلمرة األولى
ـاضي بواشـنطن عـلى لسان في تـموز ا
الـرئـيس جـو بـايـدن خالل زيـارة رئـيس

الوزراء مصطفى الكاظمي.

ـئــات قـد احـتـشـدوا الــدنـيـوي). وكـان ا
وسـط الـكــرادة  رافـعــ صـور شــهـداء
احلــشــد واالعالم الــعــراقــيــة  مــرددين
شــعـارات (كال كـال أمـريــكـا) و(لـبــيك يـا
عـراق) بحسب شـهود عيـان. وقال أحد
سـيرة ـشاركـ في ا شـيوخ الـعشـائر ا
إيـاد مـحـمـد جـواد ان (قـوات الـتـحالف
األمـريكي حـينـما اغـتالت هـؤالء الرجال
الـقـادة األحـرار أرادت أن تـكـبـح صوت
األحـرار في العـراق وأن تثـبت وجودها
وبـقاءها في العراق). وكرر قياديون في
ـــطــالــبـــة بــخـــروج الــقــوات احلـــشــد ا
األجــنـبــيـة مـن الـبالد خالل الــتـظــاهـرة
الــســبت. ووصف رئــيس احلــشــد فـالح
ـهـندس الـفـيـاض اغتـيـال سـلـيمـاني وا
ــة نـــكــراء) ارتــكـــبت بــحق بـــأنه (جــر
الـسيادة وشعب الـعراق وبحق احلشد.
وأضــــاف (إذا أردنـــا أن نــــثـــأر لــــدمـــاء
الــشـهـداء  فــالـثـأر هــو اخـراج الـقـوات
األجـنــبـيـة بـالـكـامل وحتـقـيق الـسـيـادة
الـوطـنـيـة الـكامـلـة). بـدوره  قـال األم
الــــعـــام لــــعـــصــــائب أهل احلـق قـــيس

الـعـراق والـشهـداء) واضـاف ان (رجال
احلـشد هم مسـتعدون لـكل التـضحيات
وجــاهـزون في كل الـسـاحــات عـسـكـريـاً
وسـياسياً فالزمان زماننا  واحلكومات
تـأتي وتـذهب والـتحـدي هـو الـترفع عن

اخلالفات). 
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ــعـــتــرضــ عــلـى نــتــائج وانـــســحب ا
االنـتخابات  بعد احياء الذكرى الثانية
الغــتــيــال نــائب رئــيس هــيــئــة احلــشـد
ــهـنــدس وقـائـد الــشـعــبي ابـو مــهـدي ا
فـيـلق الـقدس االيـراني قـاسم سلـيـماني
بـضربة أمريكية قـرب مطار بغداد فيما
عـائـلة ـرشـد عـلي خـامـنـئـي  اسـتـقـبل ا
سليماني بحضور قائد احلرس الثوري
حــســ سـالمي وقــائــد فــيــلق الــقــدس
اســمـــاعــيل قــآني. وقـــال خــامــنــئي في
تـغريدة عـلى حسابه تـوتير بعـد انتهاء
الـلـقاء  إن (الـشـهيـد سـليـمـاني حقـيـقة
خــالــدة وحيّ إلى األبــد وقـاتــلــوه مـثل
تــرامـب وأمــثــاله يُــدفـــنــون في مــزبــلــة
الــتــاريخ بــعــد أن يـنــالــوا قــصــاصـهم
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شــدد امـ عــام حـركــة بـابــلـيــون ريـان
الـكلداني  ورئيس حتالف الفتح هادي
الـعـامري عـلى ضـرورة تقـريب وجـهات
الـنظر وإيجاد أرضـية مشتركـة لتوحيد
الــصـف الــوطــني. وقــال بــيــان تــلــقــته
(الــزمـان) امس ان (الـكـلــداني اسـتـقـبل
فـي مكـتـبه  الـعامـري  الـذي اعرب في
مستهل اللقاء عن تهانيه بحلول السنة
مـــتــمـــنـــيًــا دوام ـــيالديـــة اجلــديـــدة  ا
الـنجاح) واضاف ان (الـلقاء بحث آخر
ـســتـجـدات عـلى الـسـاحـتـ احملـلـيـة ا
واإلقــلـيـمــيـة) مـشــددين عـلى (ضـرورة
تـقـريب وجهـات الـنظـر وإيـجاد أرضـية
مــشــتــركــة لــتــوحــيـد الــصـف الـوطــني
والـبـيت الواحـد) واعـرب الكـلداني عن
صـاحلة (اسـتـعداده لـيكـون طرفـاً في ا
ـــا فــيه الـــوطـــنــيـــة ومـــدّ اجلــســـور 
مـصـلحـة شـعب ووحدة الـعـراق). وكان
الـكـلداني قـد رأى ان الـعراق تـغـير بـعد
اغــتـيــال قــادة احلـشــد. وقـال في بــيـان
ـضي بــثـبــات ووفــاء لـنــصـرة امـس (
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اكــدت وزارة الـتــجـارة  اســتـمــرار مالكـات
ـواد الغـذائية في الـشركـة العـامة لتـجارة ا
بـغداد وفروع احملـافظات  تـسليـم وجتهيز
ــواطـنــ بـالـدفــعـة الـثــالـثــة من مـفـردات ا
الـسلة الـغذائيـة. وقال بيـان تلقـته (الزمان)
امـس انه (تنـفـيذا لـتـوجـيهـات الـوزير عالء
احـمـد اجلبـوري واصـلت  مالكـات الشـركة
فـي بــغـــداد وفــروع احملــافـــظــات تــســـلــيم
ـواطـنـ بـالــدفـعـة الـثـالـثـة من وجتــهـيـز ا
مــفـردات الـسـلـة الـغــذائـيـة وعـلى مـسـتـوى
ــــدن واالقــــضــــيـــة والــــنــــواحي مــــراكــــز ا
وبـانـسـيـابيـة عـالـيـة). وكان الـوزيـر قـد اكد
تـــســـويق 150 الـف طن من مـــادة الـــشـــلب
وسم بـنـوعـيه الـعنـبـر والـياسـمـ ضـمن ا
الـتسويقي اجلاري.وقال اجلبوري في بيان
راكـز التسويقية تـلقته (الزمان) امس إن (ا
حملــصـول الـشـلب فـي احملـافـظـات  سـوقت
نحو 150 الـف طن من مادة الشلب بنوعيه
الـــعـــنـــبــر والـــيـــاســـمــ ضـــمن احلـــمـــلــة

التسويقية اجلارية).
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ـوسـم الـتــسـويــقي حملــصـول مــؤكــدا ان (ا
الـــشــلب اليــزال مــســتــمــرا حــتى االن وان
الـنـتـائج ال زالت ايجـابـية في تـسـويق هذه
الــكــمــيــات الـتـي تـشــكل اهــمــيــة في زيـادة
ادة رصـيـد مـفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة 
سوقة حملصول الـرز) مبينا ان (الكميات ا
في مـا بـلـغت رز الــعـنــبـر بـلغ 42 الـف طن 
سوقـة حملصول الـياسم 109 الـكميـات ا
االف) الفــــتـــا الى انه (ال زالـت عـــمـــلـــيـــات
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الـتـسـويق مسـتـمرة في مـحـافظـات الـنجف
ـثــنى ومـحــافـظـات والــديـوانــيـة وبــابل وا
وهـنـاك احـتـمــاالت لـزيـادة الـرصـيـد اخــرى
وسم بـكـمـيات اخـرى سـيتم ـسـوق هـذا ا ا
) ومضى الى القول استالمها من الفالح
ياه والتأثر انـه (برغم انخفاض مناسيب ا
ـائية اال احملـافظـات الشلـبية بـحصـصها ا
ـــوسم يــــؤشـــر انــــدفـــاع ان جنــــاح هــــذا ا
ــتــســـوقــ بــاجتــاه الــزراعــة الـــفالحــ ا
وتـــســـويق كـــامل احملــصـــول الى مـــخــازن
الــوزارة فـي احملـافــظــات) مــشــيـدا بـ (دور
ــوسم ــزارعـــ في اجنــاح ا الـــفالحــ وا
الـتـسـويـقي حملـصـول الـشـلب الـذي يـحظى
بـاهـتمـام كبـير من قـبل احلكـومة ووزارتي

ــوسم الـــزراعــة والـــتــجــارة) وتـــابع ان (ا
احلــالي حـقق جنـاحــا كـبـيـرا عــلى صـعـيـد
ــشـــددة  وايــضـــا من نـــاحــيــة الـــرقــابـــة ا
زارع سـوقة من الفالح وا الـنوعيات ا
وجتـــاوز الـــكــثـــيـــر من اخملــالـــفـــات الــتي
وكـان هـذا ــاضـيــة  ـواسم ا حــصـلـت في ا
ـواسم تـسـويق ـوذجـا نـاجــحـا  ــوسم ا ا
مــحـصــول الـشــلب). بـدوره  اوضـح مـديـر
عـام الـشـركـة لـتجـارة احلـبـوب بـاسم نـعيم
الـعـكـيـلي انه (فـي إطـار تاهـيـل مواقـع فرع
الــشـركـة في مـحــافـظـة نـيــنـوى الـتي كـانت
اضية ما اكـبر منتج لـلقمح خالل العقـود ا
قــبل 2003 الــتي تـعــد سـلـة غــذاء الـعـراق
تـــواصــلـت ادارة الــفــرع مـــا بــعـــد حتــريــر

نـظمات الـدوليـة و صندوق احملـافظـة مع ا
اعـــمــار نـــيــنـــوى  اســتــطـــاعت ومن خالل
صـنـدوق اعـمـار نـيـنـوى من تـاهـيل سـايـلو
وصل التي ـوصل وساحتي تل عبطة و ا ا
تــعـرضـت لـلــتـدمـيــر عـلـى ايـدي عــصـابـات

داعش).
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وضـمن واشــار الى ان (ادارة فـرع نـيـنـوى 
خـطـة الـنـهـوض بواقع الـبـنى الـتـحـيته من
خـالل تطـويـر وتـوسـعـة الطـاقـات اخلـزنـية
كن من كـنها اسـتيـعاب اكبـر قدر  الـتي 
ــنـتــجــة في احملــافــظــة و الـتي احلــنــطــة ا
تـسـوق خملازن الـشـركة خـالل وفرة االنـتاج
لــتـحـقـيق االمن الـغـذائي  كـمـا اسـتـطـاعت
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جانب من
االجتماع
التشاوري
في شركة
احلبوب

بيوس عفاص

ـان الــعـراقي وجــنـان جـبــار عـضــو بـر
إقــــلـــــيم كــــوردســـــتــــان ورامي نــــوري
سـيـاوش مـديـر نـاحـيـة عـنـكـاوا وفـؤاد
ـديـر الـعام  ـثال عـن ا شـمـعـون بـيـا 
لـلثـقافـة والفـنون الـسريـانيـة وعدد من
ــســـؤولــ اإلداريــ واحلــكــومــيــ ا

وجمهور منتخب.
وفـي كلـمـة له خـالل االحـتـفالـيـة رحّب
ـــتــحف كـــلــدو رمـــزي أوغــنـــا مـــديــر ا
طران وردة بـاحلضـور مهنـئًا سيـادة ا
ــنـــاســبــة الــذكــرى احلــاديــة عــشــرة
لـسيامـته األسقفـية معـربًا عن الـتقدير
الـعـالي جلـهـود سـيـادته احلـثـيـثـة في
خـدمة اإليـبارشـية بـشكل عـام وعنـكاوا
بـشـكل خاص شـاكـرًا كل من ساهم في
بادرة تـأسيس هذا الركـن الذي جاء 
تـحـف وبـترحـيـب وجتاوب مـن إدارة ا
كــبـيـرين من إيـبـارشــيـة أربـيل لـيـؤرخ
ويـحفظ في األذهان الـزيارة التـاريخية
لـقـداسـة الـبـابـا فـرنـسـيس إلى الـعراق
وكـوردستـان بكل مـا حمـلته من رسائل
مــحــبــة وسالم وأخــوّة ودعم لــلــعــيش
ـشترك وللتـأكيد على بقـاء مسيحيي ا
ـــشــرق وثـــبــاتـــهم في أرض آبـــائــهم ا

وأجدادهم.
فــيــمــا أعــرب راعي إيــبــارشــيـة أربــيل
الــكــلــدانـيــة مــار بــشـار مــتي وردة في
ـقـتـضبـةعن سـعـادته الـبـالـغة كـلـمـته ا
بـإنـشاء هـذا الركن مـؤكـدًا على الـقيـمة
ــقــتــنــيـات بــكـل مـا الــروحــيــة لــهــذه ا
تـتـضـمـنه من مـعـانٍ ديـنـيـة فـضالً عـمّا
ــانـيـة فــاعـلـة في تــمـثـله مـن رسـالـة إ
حـيـاة الكـنيـسـة ومؤمـنيـهـا كونـها من
رمـوز الــهـويـة الـوطـنـيـة والـشـخـصـيـة

للمنطقة.
ـديــريــة الــعــامـة وقــدم أوغــنــا بــاسم ا
لـلثـقافـة والفـنون الـسريـانيـة ومديـرها
  الـعـام الـدكـتـور روبن بـيت شـمـوئـيل
ـطـران هـديـة تـراثـيـة رمـزيـة لـسـيـادة ا
ــنـــاســبــة الــذكـــرى الــســنــويــة وردة 
لــســيـامــته ونــاقالً لــسـيــادته حتــيـات
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طــاف رئــيس الـكــنــيـســة الــكـلــدانــيـة 
الـكـرديـنال مـار لـويس ساكـو عـلى عدد
مـن اســاقــفــة الــكــنــائس في اربــيل في
حــراك وصـف  البــراز مــجــلس جــديــد
يـعنى بكـنائس العراق  وشـملت جولة
ـوصل الــكـرديــنـال ســاكـو مــطـرانـيــة ا
واقليم كردستان  للسريان االرثوذكس
وس حـيث التقى مـطرانها مـار نيقود
داؤد مـــتي شــرف حـــيث يــعــد الـــلــقــاء
  مــنـذ الــثــالث بــعـد لــقــائــ سـابــقــ
وصــول الــكـــرديــنــال ســاكــو  لــلــمــقــر
الـصـيـفي لـلـبـطـريـركـيـة الـكـلـدانـيـة في
مـدينة اربـيل وكان اللـقاء الثالث خالل
ـقر مـطـرانـية زيـارة الـكـردينـال سـاكـو 
الـسـريان االرثـوذكس بحـضور اعـضاء
ـلي لالبـرشـية  فـيـما واصل اجملـلس ا
الـكـردينـال سـاكو طـوافه عـلى  رؤساء

االبــرشــيــات

مـلـتـقـيا فـيـمـا بـعد
ــــطـــــران مــــار بـــــا
ابـــــرس مـــــطـــــران
الــــــكـــــــنــــــيــــــســــــة
االشـــــــوريــــــة  في
اربـــيل  لــتــنــتــهي
جــوالته بــضــيــافـة
مـــطــران ابـــرشــيــة
ـــطــران حـــديـــاب ا
مــــار نـــــثــــنــــائــــيل

عجم .
وابــــــــــرز مــــــــــوقـع
الــــبــــطـــريــــركــــيـــة
الــــكــــلــــدانــــيـــة ان

الـــلـــقـــاءات الـــتي جـــرت  فـي ســـيــاق
جــولـة  رئــيس الـكــنـيــسـة اسـتــهـدفت
مــنـاقــشـات خـاصــة بـتــشـكـيـل مـجـلس
لــكــنـائس الــعـراق . وكــانت الــطـوائف
ـسـيـحـيـة في الـعـراق تـمـلـك مـجـلـسا ا
ــجـــلس رؤســـاء الـــطــوائف يـــعـــرف 
ـسيحية  تاسيسه في 9 شباط من ا
عـــــــام  2010حـــــــيـث ضـم اجملـــــــلس 
ــطــارنـــة و االســاقــفــة الـــبــطــاركـــة وا
رؤســـاء  الــكــنــائـس في الــعــراق  من
الـعـوائل الـكـاثولـيـكـية واالرثـوذكـسـية
ــشـرقـيــة والـبــروتـسـتــانـيـة  اال ان وا
ـذكــور اصــدر  مــطــلـع عـام اجملــلـس ا
2017 بــيـــانــا عــبــر من خالله رؤســاء
ـنـضـويـة في ـسـيـحـيـة  ا الـطــوائف ا
اجملـلس اسفها  لسحب البطريرك مار
لـويس سـاكو الـكـنيـسة الـكـلدانـية من
اجملـلس بـسـبب طلـبه رئـاسـة اجمللس
خالفــا لـلـنـظـام الـداخــلي حـيث يـشـغل
نصب رئيس  الكنيسة االرمنية هـذا ا
طران افاك اسادوريان في العراق ا
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اكـد قـائمـقـام قضـاء احلمـدانـية عـصام
ــراكـــز الــصـــحـــيــة في مـــتي  بـــان  ا
الـقـضاء تـشـهـد اقبـاال كـثيـفـا  من قبل
ـواطنـ لـتلـقي  لقـاح التـطعـيم ضد ا
فـــايــروس كـــورونــا ..واشـــار مــتي في
وقع (عنكاوا كوم ) ان تصريح خاص 
ــواطــنــ بــاتي  فـي اعــقـاب اقــبــال ا
حــمـلــة تــوعـيــة مـوســعــة قـامت  بــهـا
الـكـوادر الصـحيـة  بـتوجـيه من دائرة
صـحـة نـينـوى اضـافة الى ان مـسـاندة
هـذه اجلـمـلـة جـاء من  جـانب عدد من
ــؤسـسـات احلـكـومــيـة ورجـال الـدين ا
فـي الكـنـائس واجلوامع حـيث وجـهوا
اهــالي الـبــلـدة الـى ضـرورة تـوجــهـهم
لـــلـــتـــطـــعـــيـم من اجل احلـــفـــاظ عـــلى
سالمــتـهم وسالمـة اجملـتـمع مـخـتـتـمـا
ـــراكــز بـــانه قـــام بـــزيــارة  عـــدد من ا
الـصـحـيـة مـؤخـرالـغرض االطـالع على
ـتـمـيـزة والـتـنـظـيم الـراقي من االلـيـة ا
ـراكـز مـوجـهـا شـكـره قـبل ادارة هـذه ا
ــديــر وتــقــديــره 
الـقـطاع الـدكـتور
رغـــيــد وجـــمــيع
األطـــــــــــــبـــــــــــــاء
والـــــــــــكــــــــــوادر
الـصـحيـة الذين
قــــامـــوا بـــبـــذل
اجلـــــــــــهـــــــــــود
ـــــتـــــمـــــيـــــزة ا
الجنـاح حـمـلـة
الـتـطـعـيـم وقد
بـلغ مـجـموع 
ـــــــــــعـــــــــــدل ا
الـــــــــيــــــــــومي
لــلــمــواطــنــ
الذين يتلقون اللقاح  850 مواطن

يوميا.
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حتت شــعـار ( دمـاء شـهـدائـنـا نـبـراس
نـاسبـة الذكـرى الثـامنة مـسيـرتنـا) و
والــثـمــانـون لــنــكـبــة سـمــيل الـدمــويـة
ــكــتب الـــســريــاني في (1933) اقـــام ا
االحتــاد الـــعــام لالدبــاء والــكــتــاب في
الــعــراق واحتـاد االدبــاء والـكــتـاب في
الـعـراق امسـية اسـتـذكاريـة مسـاء يوم
السبت 7 اب 2021 والـذكرى السابعة
لــلـتـهـجـيـر في 7 اب 2014 عـلـى قـاعة
عــمــانــوئــيل بــني في دار مــار بــولص
لـلـخـدمات الـكـنـسـية في بـغـديـدا ( قره

قوش)  .
ابــتــدات االمــســيـة بــالــوقــوف دقــيــقـة
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نـــســـتـــكـــمل وايـــاكم احـــداث االشـــهــر
اخلـاصـة بـالـعام 2021 تـبـرز من خالل
ا تـوالي تلك االشـهر عن مـراة عاكـسة 
واجــــهه مـــســــيـــحـــيـي الـــعـــراق خالل
الـــنـــصـف الـــثـــاني من الـــعـــام والـــذي
تــمـــحــور حــول اســتــعــدادات الــعــراق
ــبــكــرة والــتي الجــراء االنــتــخــابــات ا
كــشـفـت نـتــائـجــهـا عن نــسب مـاهــولـة
ذهـبت لـصـالح  مـرشحي كـتـلـة واحدة
لـتـثـيـر لـكثـيـر من الـتـسـاؤالت  اضـافة
لــتــوالي  تــصــريــحــات  رجــال الــدين
جـراء عـدم انـصـاف الـدسـتـور الـعراقي
ـسـيـحي وفـيـمـا يـلـي اجلزء لـلـمـكـون ا
االخـيـر من مراة 2021 ومـا شـهدته من

سيحيي العراق .. محطات 
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اعـرب الـبـطـريرك الـكـلـداني مـار لويس
روفائيل ساكو عن االقتناع بأن العيش
ـشترك في العـراق كان مشرقـاً فلنعد ا

إليه.
وقـــال الــبــطـــريــرك ســاكـــو في رســالــة
ـوقع الـرسـمـي لـلـبـطـريـركـية نـشـرهـا ا
) اإلثـــنــ إن الـــكـــلـــدانـــيـــة (مـــار أدَيّ
ة “الـتعدديـة التنوع االخـتالط والعو
ــيـة لــذا يــشـكل مــوضـوع ظــواهــر عـا
ـشــتـرك ـشــتـرك الــهــاجس ا الــعـيـش ا
واحملــوري لــلـشــعــوب بـكــونه ضــمـان
وحـــدة تــعـــدديــة اجملـــتــمع وتـــنــوعه
وتـمـاسك الـلـحـمـة الـوطـنـيـة والـعـيش

معاً بتفاعل وتناغم.”
وأوضـح أنه “لــــذا فــــمـن الــــضـــروريٌّ
ــشـتــركـة الـتي الــبـحث عن الــقـواسم ا
تــســـاعــد عــلى فــهم اآلخـــر وتــقــيــيــمه
واحـــــتـــــرامه وجتـــــنـب الـــــبـــــحث عن
االخـــتـالفـــات الـــتي تُـــوسع اخلـالفــات
واالنـــقـــســام ?”فـ”مـــوضــوع الـــعــيش
ـــشــــتـــرك وتـــعـــزيــــز قـــيم االعـــتـــدال ا
والــتــسـامـح واالحـتــرام لــيس عـمــلــيـة
تــرويج شـعــارات بل عـمــلـيــة تـنــشـئـة
مـسـتـدامـة لـلـنـاس وبـنـاء مـؤسـسـاتي.
ـا يــجب الـقــيـام به في هــنـاك كــثـيــر 
واطنة العدالة دنية ا مـسائل الدولة ا

صاحلة.” االجتماعية وا
وذكّـر الـكـارديـنـال سـاكـو بـأن “بـالد ما
بــ الـنــهـرين كــانت مـهــد احلـضـارات
والـفكر كاحلضارة السومرية واألكدية
والــكــلـدانــيـة  –الــبــابـلــيـة واآلشــوريـة
ــســيـحــيـة والــفــارسـيــة والـعــربــيـة وا
واإلسـالمــــيـــــة. فـــــيـــــهــــا ولـــــدت أولى
الـــكــتـــابــات ومـــنــهـــا انــطـــلــقت أولى
الــديــانــات الــتــوحــيــديــة مع إبــراهــيم
اخلـليل. الـعراق كله مـتحف كبـير. هذه
احلـــضــارة األُم يــنــبـــغي ان تــتــواصل
ة الــيـوم وتـتــفـاعل مــفـرداتُـهــا الـقـيــمـيـَّ

وتتعزز.
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ـوعـد اعــلن االب بـيـوس عــفـاص عن ا
الـرسمي اخلـاص بافـتتـاح كنـيسـة مار
تــومــا لــلـــســريــان الــكــاثــولــيك والــتي
ســتـتـزامن مع االحــتـفـال بـعــيـد شـفـيع
الـكنيسـة في الثالث من تـموز (يوليو )
الـــــقــــادم . وقــــال االب عـــــفــــاص خالل
اتــصـال هـاتـفي مـع (عـنـكـاوا كـوم ) ان
ـذكـورة  اقـامـة قـداديس الـكــنـيـسـة ا
فـيـهـا مـرارا  وبـرزت فـيـهـا الـعديـد من
اعـمال الـتـاهيل والـترمـيم لتـضحي من

ن الـتي  اوائـل كـنـائس اجلــانب اال
اقــامــة  الـقــداديس فــيـهــا  والــشـروع
بــتــاهــيــلــهــا مــضــيــفــا بــان االفــتــتـاح

الـرســمي  والـذي سـيـتـزامن مع اقـامـة
ــوصل  لــلـــســريــان راعـي ابــرشــيـــة ا
طـران مـار يوحـنا بـطرس الـكـاثولـيك ا
مـوشي  لقداس الهي في تـمام الساعة
الــعــاشــرة  من يـوم  3تــمــوز الــقـادم 
فـيمـا سيـتم بعد االنـتهـاء من القداس 
ــثل  ســفــر  الــتــوقــيـع عــلى كــتــاب 
تــاريـخي لــلـكـنــيـســة  حـيث ســيـصـدر
بـالتزامن مـع  موعد االحتـفال ويضم 
صـورا نــادرة  عن مـحـطـات الـكـنـيـسـة
رور  150عـاما  الـتي  االحـتفـال  
عــلى انـشـائـهــا قـبـيل سـيــطـرة تـنـظـيم
ـدينـة وسـيكـون الكـتاب  داعش عـلى ا
ـذكــور  مـحـطـة نـاطـقـة لـكل االحـداث ا
ـا الــتي مـرت بــهـا الــكـنـيــسـة اضــافـة 
تـضمه  مـن صور تـب تلـك احملطات 
مـشـددا بان االحـتفـال  سـيكـون متـاحا
لــلــجـمــيع وســتـســيــر بـاصــات  لــنـقل
الـراغـبـ بـحـضـور الـقـداس سـواء من
بــلـــدة عــنــكــاوا او في مــديــنــةدهــوك 
لــغـــرض  اســتــقــطـــاب اكــبــر عــدد من
ــؤمــنــ لــلــمــشــاركــة في االحــتــفــال ا

رتقب ا
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زار رئــيس اقــلــيـم كــردســتــان فــخــامـة
االسـتـاذ نـيـجـيـرفـان الـبـرزاني والـوفـد
ـرافق له مقر حتالف الوحدة القومية ا
في اربــيل - عـنــكـاوا حــيث اسـتــقـبـله
رئــيس الـتـحــالف األسـتــاذ آنـو جـوهـر
ــثــلي االحــزاب عــبـــدوكــا ورؤســاء و

نضوية في التحالف. ا
وقـد حـضـر الـلقـاء رئـيس حـركـة جتمع
الــسـريـان األسـتــاذ جـون انـور هـدايـة
وشــارك في االسـتـقـبــال عـدد من ابـنـاء
شـعـبنـا بـأزيائـهم الـتراثـية الـتي تـمثل

مناطق تواجد شعبنا.
وأســـتـــمع احلـــضـــور الى مـالحـــظــات
رئــيس اقــلــيم كــردســتــان بــخــصـوص
مــســودة اقــلــيـم كــردســتــان وضـرورة
ــكــونـــات في صــيــاغــة مــشـــاركــة كل ا
ـتـعـلـقـة بـهم كـذلك فـقـرات الـدسـتـور ا
مـناقشـة االنتخـابات النيـابية الـعراقية
زمع اقامتها في تشرين االول القادم. ا
كـمـا استـمع رئيس االقـليم لـلطـروحات
فـيـمـا يـتـعلـق باحـوال شـعـبـنـا وبـشكل
خـاص التجاوزات احلاصلة في االقليم
عــلى بــعض مــنــاطق تــواجـد شــعــبــنـا
الــكــلـــداني الــســريــاني االشــوري وفي
خـتام اللقاء شكـر رئيس االقليم حفاوة
االســـتــقــبـــال والــطـــروحــات الــقـــيــمــة
شترك لـلحضـور وحثهم عـلى العمـل ا

بشكل دائم
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بـرعاية ومباركـة راعي إيبارشية أربيل
الـكلـدانية مـار بشـار متي وردة اجلزيل
االحــتــرام اِحـتــفــلت مــديـريــة الــتـراث
ـتحف الـسريـاني وإيبـارشيـة أربيل وا
الـكـلـدانـيـة بـإزاحـة الـسـتـار عن الـركن
اخلـــاص بــزيـــارة الــبــابـــا فــرنـــســيس
  الـتـاريخـية إلى الـعـراق وكوردسـتان
يـوم الـسـبت 3 تـمـوز 2021. بـحـضـور

مــار نـثــنـائــيل نـزار
عـــــــــــجـم أســـــــــــقـف
أبـــرشـــيــة حـــديــاب
لـلسـريان الـكاثـوليك
وآنـو جوهر عبدوكا
وزيـــــــــر الـــــــــنــــــــــقل
واالتصاالت بحكومة
إقـــلـــيم كـــوردســـتــان
وهــــوشــــيــــار قــــرداغ
ــــان عـــــضــــو الـــــبــــر

صــمت عــلـى ارواح شــهــداء شــعــبــنـا
وشـهداء الوطن  الـقى بعدهـا الشاعر
زهــيـــر بــهــنــام بــردى عـــضــو الــكــتب
كـتب السرياني الـتنفيـذي ومسؤول ا
فـي االحتاد العام لالدبـاء والكتاب في
ـناسبة جاء في جانب الـعراق كلمة با
مـــنــهـــا : في الــســـابع من اب واجالال
الرواح تــلـك الــكــوكــبــة من الــفــرســان
الــشـجـعــان الـذين ضـحــوا في سـمـيل

منهم نستمد قوتنا.
رئـــــيس احتــــاد االدبـــــاء والــــكــــتــــاب
الــســريــان االديب رونــد بـولـص الـقى
كــلــمــة جــاء فــيــهــا : نــســتــذكــر مــعــا
رارة وبالم ذكرى نكبة سميل التي و
ارتـكبهـا اجلميش الـعراقي انذاك ذات
قـيادات عسـكرية وسيـاسية شوفـينية
الــنــهـج والــتــفــكــيــر  والــتي انــبــرت
ومــهـدت لـهـا اقالم حـاقـدة والـتي راح
ضـحـيتـهـا اكثـر من اربـعة االالف روح
بـريـئـة ونـسـتـذكـر ايـضـا بقـلب مـدمي
الـذكـرى الـسـابـعـة لـلـهـجـيـر الـقـسـري
البـــنــاء شــعـــبــنـــا في ســهل نـــيــنــوى

وصل . وا
تــراتـيل سـريــانـيـة قــدمـهـا االب سـالم
ـشــاركـة جــوقـة مــار افـرام عــطـالــله 
الـسـرياني  بـعـدها قـدم مـجمـوعة من
الــشــعــراء قـصــائــدهم بــالـســريــانــيـة
والـعربية عن ما تـعرض له شعبنا من
مـجـازر عـلى سـنـوات : امـيـر بولص 
جـبـرائـيل مـامـوكـا  مـنـاهـل صـلـيوا 
بـسـمة الـسـاعور  زهـيـر بردى  جـبو
بـــهــنـــام  عــبــدالـــله نـــوري الــيــاس 
جــوزيـف حــنــا يــشــوع  كــر ايــنـا 

رمزي هرمز  جميل اجلميل.
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شــهــدت قـاعــة مــسـرح قــرقــوش حـفل
اسـتقـبـال  للـمتـسابـقة مـاريا فـرهاد 
بــعـد تــتـويــجـهــا بـلــقب مـلــكـة جــمـال
الــعــراق  وذلك في مــســابـقــة اقــيـمت
ـثلن شـاركة  مـتـسابـقات  مـؤخـرا 
مــحــافــظــات الــعــراق لــغــرض الــفــوز
ــؤمل ان تــشـارك بــالــلـقب حــيث من ا
ــتــوجـة بــعــدة فـعــالــيـات وانــشــطـة ا
انـسانـية  في اطـار  حصـولهـا على 
لـقب مـلكـة جمـال العـراق .. وبحـضور
نـقيب فـناني  نيـنوى  اضـافة لعـميد
كـلــيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة  في جـامـعـة
ـوصل الدكتـور نشات مـبارك ولفيف ا
  جـرى حفـل االستـقبال  من الـفنـان
ـتـوجـة الـتي مـثـلت سـهل نـيـنوى  بـا
ـسابـقة وحظـيت باللـقب  لتزرع في ا
الـفرحة في  نـفوس  مواطنـيها حيث
ــــيــــزا لـالحــــتــــفــــاء اعــــدوا حـــــفال 

بتتويجها.
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تـداولت مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
صـورا خاصة  حلـيثيـات قرار كان قد
صـــدر عن مـــحـــكـــمـــة  جـــنح الـــكــرخ
اخملــتــصــة بــقــضــايــا الــنـزاهــة وذلك
ـاضي بــتـاريخ 26 تــمـوز (يـولــيـو ) ا
بـحق رئـيس كـتـلة الـرافـدين الـنيـابـية
فـي مجـلس الـنواب الـعـراقي  الـنائب
يـــونـــادم كــــنـــا ســـكـــرتـــيـــر احلـــركـــة

قراطية االشورية ..  الد
وابـرزت حيـثيـات القـرار ادانة الـنائب
كـنــا وذلك لـتـعـمـده اخـفـاء مـعـلـومـات
تـتـعلق بـتـقاضـيه  راتبـا تـقاعـديا من
حـكـومـة االقـلـيم  لـلـفـترة من 1 تـمـوز
مـن عام 2005 ولـغـايـة 28 شـبـاط من
الـــــعــــام 2018 دون ابـالغ اجلــــهــــات
الـقضائية رغم تقـاضيه راتبا  خاصا
ـهـمامه في مـجلس الـنواب الـعراقي
حــيث ادانت احملـكـمـة الـنـائب وقـررت

دة ستة مـحاكمته باحلبس الـبسيط  
ادة 19/ خـامـسا  اشـهـروفق احكـام ا
مـن قـانــون هــيــئــة الــنــزاهــة  رقم 30
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بـحـضـور رسمـي وشعـبي جـرى الـيوم
(اخلـميس ) افـتتـاح مطـرانيـة الكـلدان

وقـعها اجلـديد حيث  الـكاثـوليك  
افــتـتــاحـهــا قـرب كــنـيــسـة مــار بـولس
هـندس باجلانب ـنطقة ا الـكلدانية 
ــوصل ..وعــلى االيـــســر من مــديــنـــة ا
ـطــران جنـيب هــامش االفـتــتـاح قــال ا
مــيـخـائـيـل رئـيس اسـاقـفــة  الـكـلـدان
ــــوصل وعـــقـــرة  الــــكـــاثـــولــــيك في ا
والـنـائب الـبـطـريـركـي البـرشـيـة دهوك
ـوقع الـكـلـدانـيـة  في تـصـريح خـاص 
(عـنكـاوا كوم ) ان  كـنيـسة مـار بولس

الـكلدانية تـعد اول كنيسـة موصلية 
اقــامـة قــداس فــيـهــا من خالل  قـداس
ـــيـالد الـــذي اقــــامه غــــبــــطـــة عــــيــــد ا
الــبــطـريــرك مـار لــويس ســاكــو بـعــيـد
ـطـرانـيـة ـديـنـة  لـذلـك فـان ا حتــريـر ا
الـتي جتـاور هذه الـكنـيـسة تـعد ايـضا
اول مــطـرانــيـة يــجـري افــتـتـاحــهـا في
ــوصل بــعـــد حــقــبــة داعش مــديـــنــة ا

ريرة .. ا
1 11

ـقاعد الكوتا اسـتاثرت كتلـة بابليون 
االربـــعــــة  في كال مـن مـــدن نـــيـــنـــوى
ودهـوك وكـركـوك  وبـغـداد فـيـمـا ذهب
ـسيحية في ـقعد اخملصص لـلكوتا ا ا
ستقل فاروق مـدينة اربيل  للـمرشح ا
حـنـا عـتـو .. وابـرزت الـنـتـائج االولـيـة
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة ا الـتي اعـلـنـتـهـا  ا
لالنـتـخابـات  في مؤتـمر صـحفي عـقد
عـصـر الـيـوم (االثنـ ) بـتـفـوق مرشح
بـابلـيون في مـحافظـة نيـنوى  اسوان
ـانـية سـالم  الـعـضـو في الـدورة الـبـر
الــرابـعــة بـيــنــمـا ذهب مــقـعــد الـكــوتـا
ـديــنــة بــغــداد لــوزيـرة ــســيــحــيــة  ا
الـهـجرة  في احلـكومـة احلالـية ايـفان
جـــابـــرو امـــا مـــقــعـــد مـــديـــنـــة دهــوك
اخملــصص لـلــكـوتـا فــقـد ذهب لــعـضـو
ـانـية مـجـلس الـنـواب في الـدورة البـر
الـرابعة بيـدء خضر  اما مـقعد كركوك
فـقد فاز به مرشح كتـلة بابليون  دريد

جميل ايشوع.
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وصـف  مـار بــشــار مــتي وردة رئــيس
اســاقــفـة اربــيل لــلـكــلــدان  الـدســتـور
الــعــراقي بــكــونه طـائــفي بــامــتــيـاز ..
ـطـران وردة جـاء في سـياق تـصـريح ا
حـصاد الـشرقـية الذي تـبثه الـفضـائية
الـعـراقـيـة في تـمـام الـسـاعـة الـعـاشـرة
بــــتــــوقــــيـت الــــعــــراق من مــــســــاء كل
طـران  في سؤال يـوم حيث اجـاب  ا
ــنـدوبــة الـفــضـائــيـة حــول  مـا تــالي 
ـسـيـحي  في ـواطن ا ـكن ان يـعـد ا
ـا ـطـران ر تــدرجه بـالـبـلـد فــقـال   ا
يــعـد من الـدرجــة الـثـالـثــة او الـرابـعـة
وحـــتى اخلـــامـــســة  فـي اشــارة  الى
مــــصـــادرة حــــقـــوقـه وعـــدم شــــعـــوره

باالولوية في اماكن استقراره.
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تــــنـــــاولت صــــحـف عــــراقــــيــــة وحتت
مـانشيتـات عريضة الـلقاء  الذي جمع
رئـــيس الـــوزراء الــعـــراقي مــصـــطــفى
الـكـاظـمي بغـبـطـة البـطـريـرك  مار اوا
ـــشــرق الـــثـــالث  رئـــيس كـــنـــيـــســـة ا
االشـوريـة  وحتت عنـوان  الكـاظمي 
واشـــارته بـــبـــذل كـل اجلــهـــود حلـــفظ
ـــســـيــحـــيـــ كــتـــبت جـــريــدة امالك ا
الــدســتــور الــبــغــداديــة  عن تــاكــيــد 
رئـــيس الـــوزراء الــعـــراقي مــصـــطــفى
الـــكــاظـــمي أن األجــهـــزة احلــكـــومــيــة

. سيحي ماضية في حفظ أمالك ا
واضــافـت الــدســتــور فـي صــفــحــتــهــا
احملــلـــيــة  خــبــرا  عـن  اســتــقــبــال 
الـكـاظمـي اليـوم غـبطـة الـبطـريـرك مار
ـنـاسبـة تـنـصـيـبه آوا الـثـالث رويـل 
شـرق اآلشـورية في رئـيـسا لـكـنيـسـة ا

العراق والعالم. 
وعــبّــر عن "اعــتــزاز الــعــراق بــجــمــيع
ـا في مــكـونــاته األصـيــلـة وأطـيــافه 
ــتــد ـــســيــحـي الــذي  ذلـك الــطــيف ا
وجــوده في أرض الــرافــدين إلى عــمق
الـتـاريخ". وتـمـنـى "لـغـبـطـة الـبـطـريرك
ـا يعزز التنوع الـتوفيق في مهامه و
الــثــري الـذي تــزخـر به أرض الــعـراق

وضرورة احلفاظ على هذا التنوع.
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الــشــركــة الـتــواصل مع مــجــلس الالجــئـ
ـوافـقـة الــنـرويـجي في الـعـراق وحـصـول ا
ــشــاربـع لــتــجــارة عـــلى انــشــاء عـــدد من ا
انــشـاء ثالث احلــبــوب في نـيــنـوى مــنــهـا 
ــبـاشـرة بــنـاكــرخـرســانـيــة في سـنــجـار وا
بـانشاء بـنكر خرسـاني في سايلـو البعاج)
مــؤكــدا ان (مـجــلس الالجــئـ الــنــرويـجي
ـــواقع  بـــاالغــطـــيــة تـــعـــهــد بـــتــجـــهـــيــز ا
الــبالســتــيـكــيــة لــلـحــفــاظ عـلـى اخلـزين )
واسـتطـرد بالـقول ان (اجمللس تـعهـد ايضا
بـانشاء بـناية جديـدة الدارة سايلـو سنجار
وهـي في مـــرحـــلـــة االعالن و كـــذلك نـــصب
مــيــازيـن جــســريــة في ســايــلــواتــســنــجـار
والــــبـــعـــاج وهي االن فـي مـــرحـــلـــة اعـــداد

الوثائق). 
فــيـمـا بـاشـرت جلــنـة االشـراف عـلى اجلـرد
الـسـنوي اعـمـالهـا في فـروع ومواقع شـركة
احلــبـوب .واشــار الـعــكـيــلي الى ان (جلـان
ســتــعــمل عــلى تــدقـيق ــكــلــفـة  االشــراف ا
بـطـاقـات اجلـرد ولـوحـات الـداللـة لـكل مادة
تضمها اخملازن بدء من احلبوب و االدوات
االحــــتــــيــــاطــــيـــة واالكــــيــــاس واخلــــيـــوط
ـوجودات الثـابتة و االجـهزة اخملتـبرية و ا
احلـــاســـبـــات و االجـــهـــزه الــكـــهـــربـــائـــيــة
والــــــصـــــنـــــدوق) واضــــــاف ان (ضـــــوابط
وتعليمات اجلرد تنص على ايقاف عمليات
الـتـجـهيـز والـتسـلم من كل عـام حتـديدا في
احلــادي والــثالثـ من شــهـر كــانـون االول
عـلى ان يـتم االسـتـنـاف بـاالعـمـال بـحـساب
جـديـد ودورة مـسـتـنـديـة جـديـدة فـي الـيوم

االول من السنة اجلديدة). 
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ان بــنـاء الـبـالد من جـديــد العـادة عـافــيـة الــدولـة في مــؤسـســاتـهــا الـهـزيــلـة في
تـهرئـة وكافة مـرافق الدولـة  بعد ان  تـدميـرها في عام تـخلـفة  وا اوضاعـها ا
2003 عـام االحـتـالل االمـريـكي الـغـربي االسـرائـيــلي وفـقـدان كل اسس الـبـنـاء
الـسـليـم فيـهـا و بـنـاء اسس عـشـوائـيـة  مـقصـودة  لـتـحـقـيق اغـراض عـدوانـية
ؤسـسة من مئـات السن غادرة حـاقدة ضد الشـعب العراقي ودولـته العريـقة  ا
كن وهي تمـثل تاريخه العريق واصـالة حضارته عبر كل الـعصور والقرون ال  
ان يكـون البناء اجلديـد اال بعد القـضاء على كل اسبـاب التدهور اخملزي في كل
تدهور في كل مطاهـر احلياة الطـبيعية والبـد من معاجلة سـلبياتهـا وتداعياتـها ا
مـجـال حـيـوي فيـهـا  واعـادة االمـور الـطـبيـعـيـة تـسـيـر وفق االصـول واالجراءات
صلحة العامة في البالد وفق القانون  - السليمة والصحيحة  خلدمة الناس وا
االوضـاع الـفـاسدة ال تـصـلح وال تـسـاعـد على بـنـاء اسس سـلـيـمة  لـبـنـاء جـديد
ـقدمـة منهـا اعادة االرادة الوطـنية  في تـقرير منـاهض لكل فسـاد وتخلف وفي ا
متـطلبات البناء والتقدم ورفض اي تدخل الرادة اجنبية فيها - ومن اجل حتقيق

ذلك  البد من توفر:-
اوال - االرادة الـوطـنـيـة اخملـلـصـة لـكل الـعـامــلـ في سـلـطـات الـدولـة والـعـمـلـيـة

السياسية عامة 
نـهج الـوطـني الـعـلـمي احلـضـاري -يـعتـمـد الـتـخـطـيط واالحـصاءات -ثـانـيـا - ا

كن  الدقيقة لتنفيذ مهام سلطات الدولة  باحسن وجه 
ثالثـا - البيـئة احلاضنـة للبنـاء واالعمار اجلديـد اخلالية من كل فـساد وفاسدين

ومرتزقة وتابع  ماجورين -  
رابعا - سلطات فاعلة بقوة القانون وسيادته على اجلميع دون استثناء 

ان التحـول اجلديد في مسار العـملية السيـاسية اصبح محـكوما بارادة الشباب
ـنـتفض فـي مدن الـعـراق قـاطبـة من اجل بـنـاء دولـة قانـونـيـة قـائمـة عـلى مـبد ا
ـسـاواة بــ الـنـاس ودولـة ذات سـلـطـات ـواطـنـة اسـاس احلــقـوق الـواجـبـات ا ا
ـرمـوقة واضـحة مـهـامـها وفق الـدسـتـور عامـلـة بـقـوته وهيـبـة الـدولة ومـكـانـتهـا ا
نشودة ثلة لكل مكونات الشـعب من غير تمييز وهي الدولة ا داخليـا وخارجيا 

اليوم بارادة العراقي الشرفاء الوطن اخمللص وليس ذلك ببعيد
{ مستشار قانوني 
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U—…∫ رئيس اقليم كردستان يزور عينكاوا “

قال الشاعر :
وليس الذئب يأكل حلم ذئبٍ 
ويأكلُ بعضُنا بعضاً عِيانا 

-1-
ـارس أعماالً من أغـرب الغـرائب أنْ ترى االنـسان  –وهـو أشرف اخملـلوقات  –

ال تمارسها الذئاب ..!!
وبهذا يتسافل ويتدحرج الى القاع .

-2-
لم يعـرف عن احليوانات اعتـداء األسود على االسود مثالً أو الـذئاب على الذئاب

حيث يلتزم كل فصيل من فصائل احليوان باحلفاظ على فصيله ...
ولـكنّ االنـسـان الــشـقيّ الـبـعـيـد عن رحـاب الــتـمـسك بـاهـداب الـدين واالخالق ال

يتورع عن قتل أخيه االنسان ألتفه األسباب ..!!
-3-

وازيـن والقـيم الـتـكفـيـريـون األوغاد وأشـد الـناس قـسـوة وغـلـظة وخـروجـا عـلى ا
سلم ويستحلون دماءهم مع ان القرآن الكر جعل الذين يـكفرون غيرهم من ا

ثابة قتل االنسانية جمعاء . ة قتل االنسان  جر
قال تعالى :

ا قتل الناس جميعا) (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في االرض فكأ
-4-

نعم 
انّ " داعش " واخوانـها من الـرضاعـة يتـفنـون في طرائق الـقتل واالبـادة للـنفوس
الــبـشــريــة الـبــريـئــة ويـنــســبـون ذلك كــله الى االسالم واالسالم بــر مــنـهم ومن
ـهم الـوحــشـيـة ومـجـازرهم الـبـربـريــة حـتى كـأنـهم قـد آلـوا عـلى جــرائـمـهم ومـظـا

أنفسهم أن ال يصدر منهم االّ ما حرّمه الله ...
ــودة وهم بــذلك يـــكــشــفــون زيف ادعــاءاتــهم فـي االنــتــمــاء الى دين الــرحــمــة وا

والسالم.
-5-

ـيت فكيف بازهاق ثابة أكل حلم أخيه ا ان االسالم جعل اغـتباب الرجل ألخـيه 
روحه ?

قال تعالى :
(ال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل حلم أخيه مَيْتاً فكرهتموه) 

احلجرات / 12
وهذا تـتجلّى أهـمية الـعامل األخالقي في شخـصية االنـسان فالـرصيد االخالقي

ن يحمل نحدرين الى القاع  ـميز األكبر بينه وبـ ا هو ا
شــكل االنــسـان دون أنْ يــحــمل شــيــئــاً من مــشــــاعـره

االنسانية .
-6-                                     

ومن هـنا تـسـتـمـر الغـزوات احملـمـومـة من قـبل االعداء
لتـمـيـيع أخالق الـفرد واجملـتـمع وإبـعادهـمـا عن الـنهج

ستقيم . السليم والسلوك ا

ـعـتــمـدة حـول تـوقــعـات الـتـطـور والــنـمـو في اسـتــهالك الـطـاقـة في الــدراسـات ا
تـطلبـات تغـطيـة الطلب ـعنـيون إلى حتـليل البـيانـات اخلاصـة  الـكهـربائـية يلـجأ ا
ستقرة لـلمستهلك وحتديد االحـتياجات لضمان استـمرار التغذية الكهـربائية ا
حـيث تعـتـمـد منـحـنيـات األحـمـال السـنـويـة السـابـقـة والتي تـؤشـر بـدقة تـوقـعات
ستقبـلي بعد األخذ بـنظر االعتبـار التطور الـسنوي له على وفق عوامل الطلـب ا
ـعطيات احمللية اخلاصـة بتشغيل ما مخطط له من ياً باإلضافة إلى ا معتـمدة عا
مـشـروعـات زراعيـة أو صـنـاعـيـة وأخرى مـخـتـلـفـة كمـا هـو مـعـروف لـدى دوائر
الـتـخطـيط في قـطاع الـكهـربـاء فأن شـكل مـنحـنى األحـمال لالسـتـهالك السـنوي
يؤشـر ذروت تعبـران عن ارتفاع  واضح وكبـير لكميـة الطلب علـى الكهرباء في

أثناء فصلي الشتاء والصيف.
كن من من هنـا توجب عـلى القـائمـ على خـدمة تـوفيـر الكـهرباء تـسخـير مـا 

. تطلبات تغطية أحمال هات الذروت إمكانيات لتأم االيفاء 
ـنظـومة الـكهـربائـية في الـعجز عن إن عدم االكـتراث بـهذا اجلانب سـوف يوقع ا
طـلوب أو سـوف يكـون له تأثـيرات مـباشـرة على نـوعيـة الطـاقة اجملـهزة االداء ا

بعيدا ً عن
عمول بها. واصفات الفنية اآلمنة ا ا

وسمي إن قيـمة ذروة األحمـال الكهـربائية تـعكس زيادة الـطلب في االستـهالك ا
كن حتديد أسـبابها بدقـة فهي  تخضع إلى ط االستخدام والـذي  النـاجت عن 
ـرافق العامة نازل وا فـرط لوسائل الـتكيـيف (تدفئـة أو تبريـد) في ا التشـغيل ا
وعلى وجه الـتحديـد في البـلدان التي يـكون فـيها الـفرق بـدرجات احلرارة كـبيراً
ب مـوسمي الصيف والشـتاء كما هو احلال في أجـواء العراق الباردة في مثل

قارنة مع األجواء الساخنة أليام الصيف الالهبة. هذه األيام با
ـنظـومـات الكـهـربائـية الـنـاجحـة يـجري احـتـواء التـغـييـرات بـكمـيـات الطـاقة في ا
ـنـاخـيــة بـنـحـو غـيـر مـؤثـر عــلى انـسـيـابـيـة اخلـدمـة اجملـهـزة نـتــيـجـة الـظـروف ا
ستقـرة باالعتـماد على مـا هو منشـأ من مولدات احـتياطـية جاهزة الكهـربائيـة ا
لالسـتـخـدام في ظــروف زيـادة الـطـلب عــلى الـكـهـربــاء حـيث يـطـلـق عـلـيـهـا اسم

االحتياط البارد.
ـنـظـومـة الـعـراقـيـة الـتي أمـا فـي مـنـظـومـات الـكـهربـاء الـعـاجـزة كـمـا هـو حـال ا
ستمر في االيفاء أصابـها العوق الدائم فهي تشهد سلسـلة من حاالت الفشل ا
تـطلـبات تـلبـيـة األحمـال ليس في مـوسمي الـذروة  (الـصيف والـشتـاء) بل قد

يتعدى ذلك إلى طيلة  مواسم السنة.
تعثر بالرغم من توافر نظومات (الفاشلة) على حالها ا غالباً ما تبقى مثل هذه ا
شـروط تـرمـيـمـهـا من مـوارد مـاديــة وبـشـريـة في حـالـة غـيـاب اإلرادة الـشـجـاعـة
هـنـية ـستـقـبلـيـة  ـاهرة الـقـادرة على تـنـفـيذ اخلـطط ا ؤثـر لإلدارات ا والـفعـل ا

صالح ؤثرات الناجتة عن صفقات الفساد وا عالـية بعيدًا عن ا
الشـخصية وأجندات سـياسة التبعـية والتي سوف تشوه
ـطـلـوب النـتـشـالـهـا من حـالة مـسـارات الـعـمل الـنـزيه ا
ـسـتمـر الـتي تـلـقي بـتـبـعاتـهـا الـقـاسـيـة على الـتـردي ا

ظروف احلياة اخملتلفة للمجتمع.

{ مهندس استشاري - رئيس هيئة الكهرباء األسبق
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رن ب السلـطات الثالث تشريـعية وتنفيـذية وقضائية يعـتبر مبدأ الـفصل ا
ـانية  ومتى ما كـانت كل سلطة ركـنا أساسيـا ومهما من أسس الـنظم البر
قـراطي قويـا ضاربا عـزل عن تأثـير االخـرى كلمـا كان الـنظـام الد تـعمل 
بـجذوره في نفوس الساسة والناخـب على حد سواء كل يعلم دوره ويسير
عـليه بـإتقـان. لكن اي اخـتالل او تأثـير سـلبي في عـمل احدى الـسلـطات او
ـارسة الضغوط والتأثير على االخرى ستظهر الهزات واالزمات وتعصف

قراطي ومصداقيته واستمراريته. بروح النظام الد
وفي الـعراق ال فصل ب السلطتـ التشريعية والتـنفيذية الن احلكومة بنت
ـان ومـبدأ الـتحـاصص هـو السـائـد فال تعـاون مـرن ب الـسـلطـت بل الـبر
انـسـجـام وتـوافق عـلى طـول اخلط قـادته الـكـتل الـسـيـاسـيـة الكـثـر من عـقـد
ـا تـسـبب بــظـهـور مـشـاكل عـديـدة من قــبـيل اسـتـشـراء الـفـسـاد ونـصف 
ـصلـحـة العـامـة وغيـرها نـسـوبيـة والتـحـابي عـلى حسـاب ا واحملـسوبـيـة وا
ـشاريع والبـناء واإلعمـار واكلت االخضر شاكل الـتي عطلت ا الـكثيـر من ا
والـيـابس  ورغم وجود هـذا الـتـعـاون ب الـسـلـطـت فـي الكـثـيـر من الـنظم

قراطية التي سبقتنا الى انها حافظت على أمرين: الد
ان  فـالكل ال يـشارك باحلـكومة االول - وجـود حكومـة ومعـارضة في البـر
ان ـارس البر مـثل العراق بل تـتقاسم الـقوى الفـائزة األدوار فيـما بيـنها و
رقـابـة صــارمـة عـلـى األداء احلـكـومي حــتى وصل في بــريـطـانــيـا مـثال الى

عارضة. تشكيل حكومة ظل من ا
الـثاني - احلـفاظ عـلى استـقالليـة القـضاء من تـأثيـر السـلطـت الـتشـريعـية
والـتنفيذية  باعـتباره صمام األمان وقت االزمات وحـتى تضمن استقالليته

من التأثيرات.
مـثلة في فـإذا كان العـراق قد فشل في حتـقيق االمر االول الن كل الـقوى ا
ناصب وتشارك باحلـكومة  فهل جنح في حتقيق ان تسعى لتـقاسم ا الـبر

تمثل باستقاللية السلطة القضائية عن السلطات االخرى?. االمر الثاني ا
ـرحـلـة في احلـقـيـقـة عـانت الـســلـطـة الـقـضـائـيـة كـثــيـرا في الـعـراق خالل ا
وضوعـية التي تضمن اسـتقالليتها  ـاضية بسبب عدم وجـود األسباب ا ا
عـهد الـقضـائي التي تـخرج فال تـعيـ للـقضـاة مدى احلـياة وال مـؤسسـة ا
ـتـلـكـون اسـبـاب ـعـزل عن احملـاصـصـة وال الــقـضـاة انـفـسـهم  الـقـضـاة 
ـؤسسة القضائية تلكاتهم... وفقدت ا احلـماية من الدولة على حياتـهم او 
الــكـثـيـر من خـيـرة رجــالـهـا بـسـبب تـمــسـكـهـا بـالـقـانــون وعـدم انـصـيـاعـهـا

للتأثيرات اخلارجية.
ورغم هـذا االمر وفرت الدولة احلماية العضاء احملكمة االحتادية العليا لكن
ـا جـعل الـكـثـيـر من ـان  الـدسـتـور اوكل امـر تـعـيـ اعـضـاءهـا بــيـد الـبـر
قـرارتـهـا عـرضـة لـلـتــفـسـيـر والـتـأويل خـصــوصـا مع تـضـارب بـعـضـهـا او

ثال: تأخرها في اصدار القرارات  ومنها على سبيل ا
وضوع 1. اصـدرت احملكمة االحتادية العليـا قرارين متناقض في نفس ا
وهـو الكتلة الفائزة االكبر في االنتخابات  حيث اعتبرتها عام 2010 بانها
ان في جلسته االولى  ثم عادت عام 2018 الكتلة التي تتشكل داخل البر
ا فـاعتبـرتها الـكتلـة التي حصـلت على اعلى األصـوات في االنتخـابات... 
ـسـتوى الـسـياسي خـصـوصا مع اعالن تـسبب بـالـكثـيـر من اإلربـاك على ا

نتائج انتخابات عام 2021.
2- تـتأخر احملكمة كثيرا في اصدار قرارتها حتى انها تعيد محافظا مقاال
الى مـنصبه بـعد سبـعة اشهـر من إقالـته او تؤيد طـعنا بـقانون بـعد صدوره

ستوى االداري. ا يسبب الكثير من اإلرباك على ا واقراره بعام  
3- تـنظر احملكمة االحتاديـة العليا دعوى طـعنا في نتائج االنتـخابات فتقبله
شـكال وتؤجل الدعوى لغـرض الدراسة وتخـاطب مفوضية االنـتخابات حول
قـضايـا جوهـر الدعـوة ثم تعـود بعـد مـضي اسابـيع لتـرد الدعـوى النه ليس

من اختصاصها.
ال يـخفى على من قرأ النقاط الثالث بان احملكـمة االحتادية العليا كانت عام
ـالكي 2010 حتت تـأثـير سـيـاسي في اصدار قـرارهـا الذي ثـبت الـسيـد ا
لـوالية اخرى وابـعد السيـد عالوي الفائـز االول عن تشكـيل احلكومة  وفي
الـنقـطة الـثانـية فـان فتـرة األشهـر الـتي تكـررت في إقالـة احملافـظ وتـعديل
بـعض الـتشـريـعـات هي فـتـرة الضـغـوط الـشـخصـيـة واحلـزبـيـة وحتى حتت
الـضـغـوط الـشـعــبـيـة النـهـا خـالـفـت الـدسـتـور بـرد ابـطــال جتـمـيـد مـجـالس
احملـافظـات حتت تأثـيـر الرأي الـعام  وفي الـنقـطة الـثـالثـة وهي األهم فإنـنا
ثل هذه الـقضايا كـنا نحتـاج من احملكمة االحتـادية العلـيا احلسم الـسريع 
ؤسسة القضائية وهو قراطي وصميم عمل ا النـها تمس جوهر النظام الد
الـبت في اخلالفـات ب الـقـوى الـسيـاسـية  لـذا لم يـكن من داع لـلـمحـكـمة

ؤسسي بدعوى عدم وجود االختصاص. التهرب من واجبها ا
قراطي ان اي مـحكمـة علـيا هي الـسند احلـقيـقي للنـظام الـد
وصـمــام األمـان وقت االزمــات  لـكــنـهــا ان لم تـتــمـتع
بــالــسـرعــة في اإلجنــاز اوال; واحلــسم دون مــحــابـاة
ثـانـيـا; واالنـفصـال عن كـل التـأثـيـرات ثـالـثـا; فـلـنـقرأ

على مستقبل النظام السياسي السالم.

تـشــكل الــوســائل االعالمــيــة روافــد اسـاســيــة لــهــا دور الـصــدارة في رفع
ـفـاهـيم الـثـقـافـيـة اخملـتـلـفـة والغـنى مـسـتـوى الـوعي االجـتـمـاعي وإشـاعـة ا
تـلقي لـلمـجتـمع بـدون هذه الـوسائـل  فهي الـنوافـذ الـتي يطل من خاللـهـا ا
ـتلقي شهـد السيـاسي والثقـافي بشكـل عام وما يـتلقاه ا ـواكبة تـطورات ا
ـثل له مــادة فـكـريـة نـاضــجـة اكـتـسـبـت مـشـروعـيـة في عـبـر هـذه الـنــوافـذ 
ـفتـرض ان كل مـفـردة من مـفـردات أي نـشاط  إعـالمي قد الـنـشـرإلنه من ا
خـضعت للفحص  والتـدقيق من قبل القائمـ على إدارة الوسائل االعالمية
من حـيث اللـغـة والصـيـاغة وتـنـاسق االفكـار وانـسجـامـها مع قـواعـد النـشر
ومـراعاتها للجوانب االجتـماعية والسياسـية والتربوية..الخ إلن أي مفردة أو
ـتقـدمة سوف فـكرة تأخـذ طريـقهـا إلى النشـر وهي غيـر مكـتسـبة للـشروط ا
فردات يكـون لها انـعكاسـاتها الـسلبـية بل عنـدما يكـثر استـخدام مثل تـلك ا
واألفـكار سيـعطـيهـا مشروعـية في الـتداول الـعام ألنهـا تصـبح بعـد فترة من
ـيـز بـ مـفردات ـتـلـقي . ومن الـبـديـهي انـنا البـد ان  الـزمن مـألـوفة لـدى ا
الن مــفـــردات الــشــارع الـــتــداول الـــيــومي وبــ مـــفــردات وســـائل االعالم 
ـقهى..الخ تـتأثـر بكـثيـر من العـوامل والظـروف االجتـماعـية اما والـسوق  وا
ـفردات اقـل مايـقـال عنـها في وسـائل اإلعالم فـان  األمر يـخـتلف ألن تـلك ا
ُعوَل عليه ان يكون مصدراً انـها صادرة من وسط يتسم بالوعي والثقـافة وا
ـفردات الصـحيـحة ال العـكس. ماأريـد قولهُ بعـد األسطر فـاهيم وا إلشـاعة ا
ـتـقـدمـة : أن الـكـثـيـر مـن األعـمـال الـتي تـبـثـهـا وتــنـشـرهـا بـعض الـوسـائل ا
االعالمـية تتضمن مفردات وألـفاظ ليس من الالئق ان تمنح إجازة عبور الى
آذان  وعـقـول عـوائـلـنـا  وأطــفـالـنـا الن وصـولـهـا الـيــهم عـبـر تـلك الـوسـائل
فردة يـضفي عـليهـا طابـعا مـألوفـاً كمـا تقـدم. وال يتـوقف االمر عـند حـدود ا
الـتي التـلـيق بل ان كـثــيـرا من األعـمـال غـيـر الـنـاضــجـة تـأخـذ طـريـقـهـا الى
اإلخـراج دون ان تـمـتـلك مـايؤهـلـهـا لـلـقـبـول وهـذا مـايـؤدي الى ان يـتـساوى
الــغث والــسـمــ فــيــضـيـع اإلبـداع وسـط ذلك الــزحـام ومــرد ذلك  الى أن
ا قامت عـلى اسس همها االول الـكثير من الـقنوات واإلذاعات والـصحف ا
الـتـرويج لـبـضاعـة اجلـهـات الـتي تـقف وراءهـا بـ ذوي الـتـفـكـيـر الـبسـيط .
ـا اصـبح لـهـا وجـود  بـعـد ان وجدت وغـني عن الـقـول ان هـذه الـوسـائل إ
الـباب مفـتوحاً امـامها عـلى مصراعـيه بدون قيـود او شروط بسـبب الظروف

التي مر بها البلد.  
ـا هو معلوم ان الثقـافة بشكل عام صنـاعة لها مقومـاتها وشروطها التي و
ن أقـحم نفسه في هذا اجملال صار عبئاً التـستقيم بدونها. بل ان البعض 
ـنافذ الـثقـافيـة فكم من الـلقـاءات التي نشـاهدهـا يومـياً يـقوم على عـلى تلك ا
ظهر االنيق ولكنهم اليحسنون صياغة إدارتها أفراد قد يُحسنون الظهور با
ـفـردات وتــرابط األفـكــار  بل اليـعـرفــون مـتى يـتــوقـفـون عـن الـكالم ومـتى ا
ُحاور يـوجهون السؤال  وكثيرا مانالحظ ان البعض من هؤالء يقطع كالم ا
قـبل ان يكـمل الـفكـرة الـتي يريـد ايـصالـهـا وهكـذا يـصبح الـلـقاء ثـقـيال على
نـوال الـكثـير من الـصحف واجملالت تـابع وقس عـلى على هـذا ا احملـاور وا
ا الـتي  تعجـبك الوانهـا الزاهـية وأوراقهـا الصـقيلـة لكنـها هـزيلة احملـتوى 

حتوي من كتابات ركيكة.
ويـحـضـرني بـهــذا اخلـصـوص مـا اورده اسـامـة بن مـنــقـذ في كـتـابه (لـبـاب
االداب) ان فـيثـاغـورس مـر ذات  يوم بـقـروي عـليه ثـيـاب فـاخرة وهـو يـتـكلم
فـيُلحِن في كالمه فـقال له : ياهـذا اما ان تتـكلم كالماً يـشبه لبـاسك أوتلبس

لباساً يشبه كالمك.
خالصــة الــقـول فـي مـانــريــد ان نــصل الــيه هــو إنــنـا
بـحاجة الى اعـادة نظر في كـثير من مـفاصل منـافذنا
ـنــافــذ .والــله االعالمــيــة من اجل اداء نــاجح لــتــلـك ا

وفق. ا
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{ بـاريس (أ ف ب) - أعـلـنت فـرنـسا
ـفــروضـة عن تــخـفــيف في الــقـيــود ا
ـكــافـحـة كــوفـيـد اعـتــبـارا من الـيـوم
االثــنــ بــيـنــمــا أكــد وزيـر الــصــحـة
البـريطانـي إن فرض إجراءات إغالق
ـطلق" في وقت هي "اخلـيار األخـيـر ا
تـواجه احلــكـومـات خـيــارات صـعـبـة
ب الـسيـطرة عـلى الفـيروس وإبـقاء

االقتصادات مفتوحة.
وارتـــفع عــدد اإلصـــابــات بـــفــيــروس
كـورونــا بـشـكل كــبـيـر فـي الـعـالم في
األسابـيع األخيـرة خصـوصا بـسبب
تحورة الشديدة انتشار أوميكـرون ا
الـعــدوى الـتي أثـرت عــلى احـتـفـاالت
يالد ورأس السنة مرة أخرى. عيد ا
ئة عروفة ا وجتاوز عدد اإلصابات ا
مـــلــيـــون الــســـبت في أوروبـــا حــيث
تــخــشى احلــكــومــات وضــعــا يــفـوق

قدرات أنظمة الرعاية الـصحية لكنها
تريد جتنب فرض قيود عقابية.

في فـــــــــرنــــــــــســـــــــا فُـــــــــرض عـــــــــلى
ـطــعـمــ الـذين األشـــــــــــــــخــاص ا
تــثـــبت إصــابـــتــهـم بــالـــفــيــروس أن
يـخــضـعـوا لـعـزل مــدته سـبـعـة أيـام
ـكن اخلــروج من هـذا احلــجـر في و
الــــــيـــــوم اخلــــــامـس إذا تـــــبــــــ في

الفحوص أنهم تماثلوا للشفاء.
وقـالت وزارة الـصـحـة الـفـرنـسـيـة إن
الــتـغــيـيــر في الــقـواعــد يـفــتـرض أن
يسـمح بـتحـقيق "تـوازن ب الـفوائد
واخملاطر هدفه ضمان السيطرة على
الـفــيـروس مع احلــفـاظ عــلى احلـيـاة

االجتماعية واالقتصادية".
وتفـيـد أرقام رسـمـية جـمعـتـها وكـالة
فـرانس بـرس أن  17من  52بـلـدا أو
أرضـــا في أوروبـــا جتـــاوزت األرقــام

سجـلة في السـابق لعدد القيـاسيـة ا
اإلصابات في أسبوع واحد.

وكل الــــدول الـــــتي شــــهـــــدت أعــــلى
معدالت إصابات لـكل مئة ألف نسمة
من الــسـكــان تـقـع في أوروبـا أيــضـا
ارك أسوأ رقم بلغ حيث سجلت الد
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لـكن بــعض الـدراســات أثـارت بـعض
األمل بـــتــأكــيــدهــا أن أومــيــكــرون ال
تسبب إصابـات على درجة اخلطورة
ـتحورة نفـسهـا الناجـمة عن "دلـتا" ا
األخـرى لـفـيـروس كـورونـا. وهـذا مـا
تأخذه بعض احلكومات في االعتبار

في قراراتها لتخفيف القيود.
ية حذرت إال أن منظمة الصـحة العا
من أوقـات عصـيبـة مـقبـلـة موضـحة
أن أومــــــيـــــكــــــرون قــــــد تــــــؤدي إلى

"تــــســـونـــامي مـن احلـــاالت" بـــســـبب
قدرتها الكبيرة على االنتشار.

أدى انتـشـار الفـيـروس إلى اختـصار
االحتفـاالت بالـعام اجلديـد في جميع
أنحاء العالم حيث  إلغاء جتمعات
اليـ من بــيـنــمــا أمـضى عــشــرات ا
الـسكـان عـطالتهـم حتت قيـود بـشكل
ما. وبسبب أومـيكرون وسوء أحوال
الـطـقس تـواصل اضـطـراب الـرحالت
تحدة السبت. اجلوية في الواليات ا
ــوقـع االلــكـــتـــروني "فاليت- وذكـــر ا
أوير" أن عـدد الـرحالت اجلـويـة التي
ــتّــحــدة بــلغ ألــغـــيت في الــواليـــات ا
 2725منذ بدايـة اليوم حـتى الساعة
 23,00بتـوقيت واشـنطن ( 04,00ت

غ).
ويــشــكـل عــدد هــذه الــرحالت نــصف
عـدد تـلك الـتي ألـغـيت عـلى مـسـتـوى

العالم ( 4618رحلة).
واتــخــذت احلــكــومــة الــبــريــطــانــيــة
ـسـؤولـة عن الـسـيـاسـات الـصـحـية ا
في إنــكـلـتــرا فـقط إجـراءات وقــائـيـة
لــكــنــهــا رفــضت حــتى اآلن احلــد من
ـناسـبات الـنشـاطـات االجتـمـاعيـة وا
الـــكــــبـــرى عــــلى الــــرغم مـن األعـــداد
الــقــيـاســيــة الـتـي سـجــلت األســبـوع

اضي. ا
وقـد أشــارت إلى ارتـفــاع مـحـدود في
حــاالت االسـتـشــفـاء مــقـارنــة بـأعـداد

اإلصابات لتبرير موقفها.
وكـتب وزيـر الــصـحـة سـاجـد جـاويـد
في صـــحــيــفـــة ديــلي مـــيل "يــجب أن
تـكـون الـقـيـود عـلى حـريـتـنـا اخلـيـار
طـلق والـشـعب الـبـريـطاني األخـيـر ا
يـتـوقع مـنـا بحـق أن نبـذل كل مـا في

وسعنا لتفاديها".
ــــنح وأكــــد أنه "مــــصــــمم عــــلى أن 
أنــفـســنـا أفــضل فـرصــة لـلــعـيش مع
الــفــيــروس" مـــشــيــرا إلى "الـــكــلــفــة
الصحـية واالجـتماعـية واالقتـصادية

الهائلة لعمليات اإلغالق".

وطبقت أيرلنـدا الشماليـة واسكتلندا
يالد وويلز قواعد جديـدة منذ عيد ا

حتد من التجمعات.
عـــــــــلـى الـــــــــرغـم مـن اخملـــــــــاوف من
الفـيروس يـتصـاعد مـلل السـكان في
مـناطق عـديـدة من الـعالم من الـقـيود
مـا يـثـيـر احـتـجـاجـات وحتـديـات في

بعض البلدان.
ذكـــرت وســــائل إعـالم مـــحــــلــــيـــة أن
الــشـرطـة الــهـولـنــديـة فـرقـت الـسـبت
جتمعا مخالفا لقواعد مكافحة كوفيد
كـان يــحـضــره مـئــات األشـخـاص في
مصنع مـهجـور.وقال قنـاة التلـفزيون
"إن أو إس" إن عـــــشــــرات مـن رجــــال
ـكان الـذي أعد الشـرطـة دخلـوا إلى ا
لـلمـنـاسـبـة في بلـدة ريـسـفـيك بوسط
الــبالد بــيـنــمـا حــشــد مـئــات آخـرون

إلبقاء الناس بعيدين.
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وجـــذب احلـــفل اخملـــالف لـــلــقـــواعــد
حـــضــورا مـن أمــاكن بـــعــيـــدة. وقــال
سـكـان مـحــلـيـون إنـهم رأوا سـيـارات
انـيـا ومن أماكن تأتـي من فرنـسـا وأ

بعيدة مثل إسبانيا وإيطاليا.
ـانية حاول في مدينة شـتوتغارت األ
نحو مئة نـاشط تنظيم احـتجاج غير
مــســمــوح به ضــد لــقــاحــات وقــيــود

كوفيد-.19
وكـــان كــورونـــا حـــاضــرا أيـــضــا في
صـل الـذين صعدوا أذهان بـعض ا
إلى قــمـة جــبل مـيــتـاكي في الــيـابـان
لـــلـــصـالة أمــام ضـــريـح ومـــشـــاهــدة

شروق الشمس األول في .2022
وقــال الــزائــر ري مـوجـي "بـطــبــيــعـة
احلال صليت من أجل أن يكون العام
اجلـديـد سـنـة يـخـتـفي فـيـهـا فـيروس

كورونا".
الى ذلك تـواصل اضــطـراب الـرحالت
تـحدة بـسبب اجلويـة في الواليـات ا
سـوء حـالـة الـطـقس في مـنـاطق عـدة
من الــبالد وارتــفــاع عــدد اإلصــابـات

ـتحورة أوميكرون بكوفيد بدفع من ا
ـــوقع الــــشـــديـــدة الـــعـــدوى. وذكـــر ا
االلـــكــتـــروني "فاليت-أويـــر" أن عــدد
الــرحالت اجلــويـــة الــتي ألــغــيت في
ــتّــحـدة بــلغ  2725مــنـذ الــواليــات ا
بــدايـة الــيــوم حـتـى الـســاعـة 23,00

بتوقيت واشنطن ( 04,00ت غ).
ويــشــكـل عــدد هــذه الــرحالت نــصف
عـدد تـلك الـتي ألـغـيت عـلى مـسـتـوى

العالم ( 4618رحلة).
من جهـة أخرى تـأخرت  6072رحلة
جــويــة قــادمــة من أو مــتــوجـهــة إلى
ـتـحـدة الـسـبت من اصل الـواليـات ا
 11ألفا و 136رحلة في جميع أنحاء

العالم.
ــوقع نـفــسه فـإن شــركـة وبــحـسب ا
الطيران األميركـية األكثر تضررا هي
"سكـاي ويست" الـتي اضطـرت إللغاء

ئة من رحالتها.  23با
ـتحـدة تـبدو مـطارات في الواليـات ا
شــيـكـاغــو (شـمــال) األكـثــر تـأثـرا مع
إلغـاء أكـثر من نـصف الـرحالت منـها
وإليهـا بسبب تـردي األحوال اجلوية
بينـما يتـوقع أن تهب عاصـفة ثلـجية

نطقة ليال. في ا
ويتـوقع أن يـشـهد الـركـاب يومـا آخر
مـعـقـدا األحـد يـوم الـعـودة من عـطـلة
يالد. فـقد حتدث "فاليت-أوير" عيد ا
عن إلـــــغــــاء  1497رحـــــلــــة جــــويــــة
ـتــحـدة وحــدهـا و2538 لــلـواليــات ا

رحلة في العالم.
ي ويـــشـــهـــد الـــنـــقـل اجلـــوي الـــعـــا
اضـطـرابا شـديـدا بـسـبب أومـيـكرون
تـحورة الـشديـدة العـدوى لفـيروس ا

كورونا.
ويتغيب الـعديد من الـطيارين وأفراد
طــاقـم الــطــيــران بــســبب إصــابــتــهم
بكوفيد أو مخالطتهم مصاب به ما
يدفـعـهم إلى حجـر أنفـسـهم ويضـطر
الشـركـات إللـغاء رحالت لـعـدم وجود

. وظف عدد كافٍ من ا dEŠ∫ سواح حتت برج باريس برغم احلظر الصحي
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وأوقف تــسـاقـط الـثــلــوج اجلـمــعـة
انــتـشـار احلـريق لــكـنّه أدّى أيـضـاً
إلى تــعـقــيــد عـمــلـيــات الــبـحث عن

فقودين. األشخاص ا
باني التي وقال قائد الشرطة إنّ "ا

يُـعـتقـد أن هـؤالء األشخـاص كـانوا
فـيـهـا دمّـرت بالـكـامل وهي مـغـطّاة
اآلن بطبقة من الثلج" سماكتها 20

سنتم.
وأضاف أنّ الثلج سـاعد في إخماد

احلـــرائق لـــكــنّه أدّى إلـى تــعـــقــيــد
أعـمـال "الـتحـقـيق واإلنـقاذ وتـقـييم

األضرار".
وأظـهرت مـشاهـد صادمـة من اجلو
شوارع بكـاملهـا وقد حتولت أكوام

رماد يتصاعد منها الدخان ودماراً
شــبـه كــامل. لــكنّ الالفت أنّ بــعض

نازل لم يطاوله أي ضرر. ا
VNK « WM K «

وقـال حـاكم الـوالية جـاريـد بـوليس
"كــــانت كـــارثـــة ســــريـــعـــة ... خالل
نـصف يــوم. الـعــديـد من الــعـائالت
كـان لـديــهـا بـضع دقــائق حلـمل مـا
أمـكـنـهـا مثل األطـفـال واحلـيـوانات

غادرة". دللة إلى السيارات وا ا
ويُـعتـقـد أن أعمـدة كهـربـاء مقـتلـعة
تـسـبـبـت في اشـتـعــال الـنـيـران في
نطقة اجلافة والتي األعشاب في ا
أجـــجــتــهــا هـــبــات ريــاح جتــاوزت
ســرعـــتـــهــا  160كـــلم بـــالـــســـاعــة
اخلميس. وصدرت أوامر ل 33الف
شــــخـص بــــإخالء مـــــنــــازلـــــهم في
سـوبـيـريـور ولـويـسـفـيل والـعـديـد

قتنيات. منهم غادروا بأقل ا
الى ذلك انـدلع حريق صـبـاح األحد
ـان جنـوب إفـريـقـيا في في مـقـر بـر

مــديـنــة الــكـاب حــسب صــحــافـيي
كان. وكالة فرانس برس في ا

وصـــرح مــتـــحــدث بــاسـم خــدمــات
ـدينـة لفـرانس برس الـطوار في ا
أن "الــــســــطـح اشــــتــــعـل ومــــبــــنى

اجلمعية الوطنية يحترق أيضا".
وأضاف أنه "لم تـتم السـيطـرة على
احلــريق ولــوحــظت تــشــقــقــات في
ـــبـــنى". وانــدلـع احلــريق جــدران ا
ـــبـــنى ـــتــــد في طـــوابـق ا الـــذي 
حـوالـي الـسـاعـة  03,30 بـتــوقـيت
غـــريـــنـــتـش. وفي وقت مـــبـــكـــر من
الــيـــوم تــشـــاهــد ألـــســنــة الـــلــهب
وسـحـابـة كـثـيـفـة من الـدخـان فـوق
ـبــنى. وكـانت الــكـاب شــهـدت في ا
نـيـسـان/أبـريل حـريـقـا كـبـيـرا. فـقد
انـتـشـر حــريق عـلى جــبل تـيـبل أو
ــديـنـة ــطل عـلى ا جـبل الــطـاولـة ا
الـسـاحـليـة ودمـر كـنوزا في مـكـتـبة
ـرمـوقــة الـواقـعـة جـامــعـة الـكــاب ا

على سفحه.
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تحدة) ,(أ { سوبريور (الواليات ا
ف ب) - فُــقــد أثـر ثـالثـة أشــخـاص
عـــلـى األقل بـــعـــد حـــرائق غـــابـــات
ضــربـت الــعــديــد مـن الــبــلــدات في
واليـة كــولـورادو األمــيـركــيـة وأتت
عـلى أحـيــاء بـكـامـلــهـا بـحـسب مـا

أعلن مسؤولون امس.
وقال جو بيلي قائـد شرطة مقاطعة
بولـدر خالل مؤتـمر صـحافي "نحن
مـحــظـوظـون لــلـغـايــة لـعـدم وجـود
قـــائــمـــة تــضمّ  100مـــفــقـــود. لــكنّ
لألسف لـدينـا ثالثة أشـخاص تـأكّد

أنهم مفقودون".
وأتت الـنـيـران اخلـمـيس عـلى ما ال
يـــقلّ عن  991 مـــنـــزالً في أحـــيـــاء
كــامـلــة من سـوبــريــور ولـويــزفـيل
وهـمـا بــلـدتـان تـقـعــان بـالـقـرب من
ا أجبر دنفر كبرى مـدن الوالية 
عـشرات اآلالف من األشـخـاص على
الـــــفــــــرار من ديــــــارهم عـــــلـى وجه

السرعة.
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الدمار يطغي
على حرائق
كولورادو
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{  غزة (االراضي الـفلـسطـينـية) ,(
أ ف ب) - شنّ الـــطـــيــران احلـــربي
اإلســرائـــيــلي لــيـل الــســبت-األحــد
غارات عـلى مواقع عـسكريـة حلركة
حماس في جنـوب قطاع غزة وذلك
ردّاً عـــلـى صـــاروخـــ أطـــلـــقـــا من
الـقـطـاع وسـقـطـا في الـبـحـر قـبـالـة

ساحل تل أبيب.
وأكّــــد اجلــــيش اإلســــرائــــيــــلي أنّه

قصف أهدافاً في القطاع.
وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة
فــرانس بـرس إنّ "طــيـران االحـتالل
نـفّـذ عـدوانـاً جديـداً بـعـد مـنـتـصف
الـلـيل علـى قطـاع غـزة حـيث أطلق
عـــــشـــــرة صـــــواريـخ عـــــلى مـــــوقع
الـقادسـية (الـتابع لـكتـائب القـسّام
اجلـنـاح الـعـسـكـري حلـمـاس) غرب
خان يـونس أوقعت اضـراراً مادية
جسمية من دون إصابات بشرية".
ـدفـعـيـة اإلسـرائـيـلـية وأضـاف أنّ ا
"اســتــهــدفـت مــوقــعــ مــيــدانــيـ
للرصـد شمال غرب بلـدة بيت الهيا
في شمال القطاع ما أحدث أضراراً
أيــضـاً من دون أن يـبــلّغ عن وقـوع

إصابات".
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ــضـادّات وذكــر شـهــود عــيــان أنّ ا
األرضـــيــة أطــلـــقت الــنـــار بــاجتــاه
الـطائـرات اإلسرائـيـليـة التي نـفّذت

الغارات.
وكــان صـاروخـان أطـلــقـا من قـطـاع
غـــزة صــبــاح الـــســبت ســـقــطــا في
الــبــحــر قـبــالــة ســواحل تلّ أبــيب

بحسب اجليش اإلسرائيلي.
وأوضـح اجلــــــيـش في بــــــيــــــان أنّ
صفّـارات اإلنذار لم تنـطلق ولم يتم
تشغيل نظام التصدّي للصواريخ.
وتواجهت إسرائـيل وحركة حماس
فـي حــرب اســتــمـرت  11يــومــاً في
أيـار/مـايو  2021هي الـرابعـة ب
الطـرف مـنذ سيـطرت حـماس على

السلطة في غزة في .2007
ومــنـذ تـوصّل الـطــرفـان إلى اتـفـاق
لـوقف إطالق النـار أطـلقـت خمـسة
صــواريخ من غــزة بــاجتـاه الــدولـة
الـعـبـرية عـلى مـا جـاء في التـقـرير
السـنوي للـجيش اإلسرائـيلي الذي
نشر في  29كانون األول/ديسمبر.
أكــد مـــركــز فـــلــســـطــ لـــدراســات
األســــرى أن ســــلــــطــــات االحــــتالل
اإلسـرائـيــلي صـعـدت بـشــكل كـبـيـر
خالل الــــــعـــــام  2021مـن إصـــــدار
األوامــــر اإلداريــــة بـــحـق األســـرى
وصـــلـت إلى حـــوالي ( (1600أمــر

إداري ما ب جديد وجتديد.
ركز في بـيان صحفي أن وأوضح ا
االحتالل يستخدم سياسة االعتقال
اإلداري كــــعـــقـــاب جـــمــــاعي بـــحق
الـشـعب الـفـلسـطـيـني دون مـراعاة
للـمـحـاذيـر الـتي وضـعـهـا الـقـانون
الدولي والتي قيـدت استخدامه إال
فـي إطــار ضــيق وخـــاصه انه طــال
كـافـة شرائح اجملـتـمع الفـلـسطـيني
من نــواب وقـادة فـصـائل ونـسـاء

وأطفال ومرضى.
ـركـز الـبـاحث ريـاض وقــال مـديـر ا
األشــــقـــــر ان االحـــــتـالل كـــــثف من
إصدار األوامر اإلداريـة خالل العام
 ?2021نتيجة االعتقاالت الواسعة
واجهة الهبة الشعبية التي نفذها 
الــــواســـعــــة الـــتي عــــمت األراضي
الفـلـسـطـيـنيـة تـضـامـنًـا مع أهالي
الـقدس والـشيخ جـراح وقطـاع غزة
الـذي تــعـرض لــعـدوان هــمـجي في

اضي. مايو ا
وبـــــ أن األوامـــــر اإلداريـــــة خالل
العام  2021شكلت ارتـفاعًا بـنسبة
 %45عـن الــــعــــام  ?2020والــــذي

صدر خالله  1100قرار إداري.
اضي وأشار إلى أنـه خالل العـام ا
صـــدر ( (1600قــــرار إداري بــــحق
أسـرى مـنـها ( (1002قـرار جتـديد

اعـتقـال إداري لفـترات أخـرى تمـتد
ما ب شهرين إلى  6أشهر بـينما
( (598قــرارًا إداريًــا صُــدرت بـحق
أسـري ألول مــرة مـعـظـمـهم أسـرى
مـحررون اعـتقـلوا سـابقـاً وأمضوا
سـنــوات في سـجـون االحـتالل قـبل

إعادة اعتقالهم.
وذكــر أن مــديــنــة اخلـلــيـل احـتــلت
كـــالــــعـــادة الـــنـــســـبــــة األعـــلى في
القـرارات اإلدارية إذ بـلغت ((405
قـرارات إداريــة بــنــســبـة  %25من
الـقرارات الـتي صـدرت خالل الـعام
 ?2021تلتـها مديـنة رام الله بيت
حلم وجـنـ بـيـنـمـا اسـتـهـدفت 6
أوامـر إداريـة أطـفـال قـاصـرين و6

أخرى استهدفت األسيرات.

وأضاف أن أعداد األسرى اإلداري
اضي نتيجة ارتفعت خالل العـام ا
تــصــاعــد إصــدار األوامــر اإلداريــة
ووصــــلت ألكـــثـــر من  500أســـيـــر
غـالـبـيـتـهم أسـرى مـحـررين قـضـوا

فترات مختلفة داخل السجون.
ولـــفت إلى أن ســـلـــطــات االحـــتالل
واصلت سياسة حتويل ملفات عدد
من األسـرى احملــكــومـ بــالــسـجن
الــفــعــلـي بــنــاءً عــلـى تــوصــيــة من
اخملــابــرات إلـى االعــتــقــال اإلداري

دون تهمة.
ونوه إلـى أن هنـاك أسرى وبـعد أن
أمضوا شـهورًا طويلـة في االعتقال
اإلداري ادعت اخملـابـرات أن لـديـهـا
أدلـة جـديـدة تـديـنـهم أمـام احملـاكم

وأفــاد األشـــقـــر بــأن ( (38أســـيــرًا
خـــــاضـــــوا خـالل الـــــعـــــام ?2021
إضرابات فردية عن الطعام لفترات
مـخـتلـفـة احتـجـاجًا عـلى اعـتقـالهم
اإلداري تراوحت مـا ب أسـبوع
الى  4شـــــهـــــور. وطــــالـب مـــــركــــز
ـــــوقف دولي جــــاد فــــلــــســــطــــ 
وحــقـــيــقي جتــاه هــذه الــســيــاســة
اإلجـــرامــيــة بـــحق أبــنـــاء الــشــعب
الــفــلــســطــيــني والــتي تــصــاعـدت

بشكل كبير خالل العام األخير.
ودعا اجملتمع الـدولي إلى التعاطي
بجدية مع خطوة األسرى اإلداري
قاطعة احملاكم اإلدارية والتدخل
ـة االحتالل إلنصـافهم وكـشف جر

بحقهم.

واقع في غزة eſ…∫ اثار القصف االسرائيلي 

و إصــدار لـوائح اتـهــام بـحـقـهم
ونـــــقل مــــــلـــــفـــــهم مـن اإلداري إلى
احملـــاكم وإصــدار أحــكـــام فــعــلــيــة

بالسجن بحقهم.
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وقـــال إن األســرى اإلداريــ قــرروا
نــتــيـجــة تـصــاعــد هـذه الــسـيــاسـة
التـعـسـفـيـة بحـقـهم اتـخـاذ خـطوة
احــتــجـاجــيــة مـوســعــة بـدأت مــنـذ
قاطعة مـحاكمة االحتالل األمس 
اإلداريـــــة بـــــكــــافـــــة أشـــــكــــالـــــهــــا
ثول ومستـوياتها واالمتـناع عن ا
أمامها بشكل قاطع بينما يدرسون
تـنـفـيـذ خــطـوات أخـرى في الـفـتـرة
الـقـادمــة دفـاعًـا عن أعــمـارهم الـتي

تستنزف دون وجه حق.
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مع القوات اإليرانية! 
كـمــا ذكـر في الــسـيـاق نــفـسه إنه لم
يـصـدر أمـراً بـاسـتـعـمـال سالح غـيـر
تقليدي أو كيـمياوي ألنها أصالً بيد
القيادة الـعليا والـتصنيع الـعسكري
حصـراً أما قـضيـة مديـنة حـلبـجة
فقد برّأته احملكمـة في حينها تلك
احملـكـمة الـتي وقف فـيـهـا الـفريق
سـلطـان وقـفـة عز وكـبـرياء كـالـند

أما جلّاديه. 
وعن حرب الـثمـاني سنـوات ضد
إيـران والـتي أصـيب بـهـا خـمس
مرات إصـابـات خطـيـرة فأنه لم
ير في جـبهـات القـتال أي خـبير
أو مـســتـشـار عــربي أو أجـنـبي
مـن أي دولـــة عــــدا الـــتــــمـــويل
الي من دول اخللـيج العربي. ا

 
أمـــــــا عـن زمالءه ورفـــــــاقـه في
ـعـرفـة الـسالح فـإنـه تـشـرّف 
عـدد من كبـار الـضبـاط الـقادة
والـعــمل مـعـهـم خالل خـدمـته
الـطـويلـة الـتي بـلـغت أربـع
ســــنــــة أمـــــثــــال (مـع حــــفظ
األلــــقــــاب) نـــزار اخلــــزرجي
(مـــــثــــــلـه األعـــــلـى) وصالح

عــــبــــود ومـــحــــمــــد عـــبــــد الــــقـــادر
الـداغـسـتاني وعـبـد الـواحـد شـنان
وأيــاد خـلــيل زكي وحــسـ رشــيـد
ــعــيــني وأحــمــد وعــبــد الــســتــار ا
إبراهيم عمّاش وأياد فتيّح الراوي
وســعــدي طـعــمـة أمــا عــبـد اجلــبـار

وذجياً. شنشل فعدّهُ ضابطاً 
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في ســــــؤال آخـــــر يـــــصـف عـالقـــــته
بــالـــرئـــيس صـــدام كــعـالقــة رئـــيس
ـــــرؤوس كــــــونه قـــــائــــــداً أعـــــلى
فالـرئيس يراقب ويـتابع مـا يحصل
ويسـتمـع جيـداً لإلجابـة وكان يـأخذ
ببعض مقترحاته خالل احلرب لكن
إذا أراد شـيـئــاً فـهـو صـاحب قـرار ال
نـقــاش فـيه! وقـال أيـضــاً إنه يـشـعـر
بــالــقــلق في مــقــابالته مــعه ويــأخـذ
احلــذر لـلــحـفــاظ عـلـى نـفــسه وعـلى

سمعته االجتماعية والعسكرية.
وفــيـمــا يـخص دخــول الـكــويت عـام
1990 فيقول في يـومها كنت أقضي
وصل إجازة اعتياديـة في مدينتي ا
ـنــصب مـعـاون رئـيس أركـان وأنـا 
ـــا جـــرى من اجلـــيـش وســـمـــعت 
اإلذاعــة كــأي مــواطن وأدركت عــلى

إثرها إننا مقبلون على كارثة...! 
لـقـد فـعـلـنـا في حـرب الكـويت كـل ما
نـسـتـطـيع وكل مـا تتـطـلّـبـته الـعـلوم
العسكرية ولم نقصّر بأي شيء لكن
أصبحنـا (كبعير الـبيت) في حتميله

كل شيء حتى ينهار! 
وعن مـفاوضـات خـيـمة صـفـوان عام
1991 الــــتي كـــــثــــر الــــلــــغط حــــول
مـســارهـا فـذكـرهـا الــفـريق سـلـطـان
باختصار شـديد ومشابهه
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سيطاله التقسيم أم ال?
 أجـاب: لست مـتـشـائـماً وأراهن
عـلى وعـي الـعـراقـيــ بـاحلـفـاظ
عــلى وحــدة بــلـدهـم وحتـدي أي

قرار أو مخطط لتقسيمه.
 أمــا طــريــقــة اســتـسـالمه طــوعـاً
لألمــــــريــــــكــــــان في 2003 /19/9
بوساطـة أحد شـيوخ العـشائر في
وصل هي األسطـر األكثر إيالماً ا
فـي هــذا الــكُــتــيّب عــنــدمــا ذكــر إن
األمــريـكــان وعـدوه بــاحلـفــاظ عـلى
حـيـاته وشـطب أسـمه من قـائـمة الـ
ـطـلـوبـ ومن ثمَّ اإلفـراج عـنه 55 ا
بـعـد تـســلـيم نـفـسه نـظـراً لـسـمـعـته
كر الطيـبة لكن األمـريكان ديـدنهم ا
واخلداع دومـاً أدى إلى عدم اإليـفاء
بــوعــدهم له فــقــال نــادمـاً عــلى ذلك:

(ليتني لم أسلّم نفسي...!). 
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بعـد نهـاية هـذا احلوار كتـب الفريق
سـلــطـان انـطـبــاعه عن هـذا احلـديث
وضوعات وعبّر عن سروره بذلك وا
ــتــعــددة اجلـوانب وكــان مــرتــاحـاً ا
وحتدّث بـصـراحة عن آراءه مـتـمنـياً
لـلــسـعـدي الـتـوفــيق في مـسـعـاه في
إيصـال احلقـائق التـاريخـية وأيـضاً
لـــلــعـــراق وشـــعـــبه اجملـــد والـــرفــاه

واألمان.
في خـتام هـذا الـلقـاء تـمنّى الـدكـتور
عـــلي الـــســـعـــدي الـــتـــقـــاط صــورة
تـذكــاريـة نـادرة مع الـفــريق سـلـطـان
هـاشـم فـوافق مــديـر الـســجن شـرط
من جــهـازه الــشـخــصي لــكن بالهـة
الوزير رفـضت ذلك ولم يحقّق أمـنية

احملاور حتى في اللحظة تلك...?! 
لذلك سيـكون الدكـتور علي الـسعدي
ــؤتــمن الــوحــيــد أمــام الــشــاهــد وا
التـاريخ على هـذا اللـقاء وحـيثـيّاته.
ومن نافلـة القول إن مبـادرة الدكتور
الــسـعـدي تــسـتــحق الـثــنـاء وسـبق
صـحــفي وسـابـقـة حتــسب له فـيـمـا
بذله من جـهـود مضـنيـة إلجراء لـقاء
مباشر وهو الوحيد مع أحد رجاالت
النظام السابق ومحاوالت أخرى مع
آخـرين والــثـاني من نــوعه إعالمـيـاً
ـصوّر لـهـؤالء الـرجـال بـعـد الـلـقـاء ا
ـــعــتــقـل أيــضــاً مع ـــطــوّل وفي ا وا
ــرحــوم طـارق عــزيــز نـائـب رئـيس ا
الـوزراء عام 2010. حتـيـة لـلـدكـتور
علي على هذا اجلهد االستثنائي في
زمن استثنائي.ويا لألسف فأن كثير
من مسـؤولي النظـام السـابق رحلوا
عن هــذه الــدنــيــا أو هم في غــيــاهب
السـجون أو منـزوين دخل الوطن أو
مغتـرب في أوطـان أخرى لم توثّق
ذكـرياتـهم وسـيـر حيـاتـهم لـسبب أو
آخر وكـان ال بـد من ذلك كي تـضاف
ــليء بــاألحــداث لـــتــاريخ الــعـــراق ا
اجلــســام والـتــنــاقـضــات والــفـوارق
والـــسِـــفــر! وفي مـــســاء يـــوم األحــد
الـتــاسع عـشـر مـن تـمـوز عـام 2020
أسور سلطان رحل َسلطان العراق ا
هــاشم إلى فـي عـلّــيّــ مع األنــبــيـاء
والشهـداء والصّدّيـق بعـد تعرّضه
ـا سـتـظـهـر في لـنـوبــة قـلـبـيـة ولـر
قــادم األيـام أســرار أخــرى لم تُـنــشـر
بــعـد من صــنـدوق عـائــلـة الـفــقـيـد...

والله أعلم. 
رحــــمهُ الـــلـه... ورحم الـــلـه شـــهـــداء

العراق وأكرم مثواهم.

بـ صـفـوفه حـتى أصـبح الـتـمـيـيز
واضـح بــ احلـــقــيـــقـــة واألكــاذيب

ستحيل...). ضرباً من ا
ســأقف عـنــد هـذه األســطـر غــاضـبـاً
مشمئزاً من كل كـلمة فيها وأرى إن
احملــاور كــمـؤرخ وبــاحث خــرج عن
حـيـادتيه في الـتـعـبـير وعن حـقـيـقة
الـتـاريخ فـي ذلك ويـسـاورني الـظّن
لو أن اجلنرال سـلطان هاشم ال زال
حــيّــاً وقــرأ مــا كــتــبه الــسـعــدي في
مـقـدمـته عن تـلك احلـقـبـة لـندم عـلى
هـذا احلوار ألنـهـا بال شك سـتمس
شـرفه الـعـسـكـري وسـمـعـته كـقـائـد
مــيـداني مــنـتــصـرّ في تــلك احلـرب
وكوطني عروبي ينتمي إلى العراق
العربي إضافة إلى بُعد هذه الفقرة
عن مستوى احلوار الذي أجراه مع
الــســـلــطــان وهــو قــابع في ســجــنه
يـنـتـظـر مـنـيّـتهُ قـدراً أو إعـدامـاً بـيد
سلطة خاضعة كلّيا إلعداء األمس. 

ثمَّ نـسـأل الـدكتـور عـلي مـرة ثـانـية:
هل تصفّـحت كُتب الـتاريخ أو قرأت
في اجملالت –إن كنت واعياً في ذلك
الــــــــــوقـت-عـن أكــــــــــاذيـب إيــــــــــران
وحتريضها وإصرارها على احلرب
من أعــلى ســـلــطــاتــهـــا والــنــعــوت
والـصـفـات الـتي كـانـوا يـطـلـقـونـهـا
عــلى الــعــراق وحــكــامه وعــلى دول
اخلـلـيج الـعـربي مـنذ أن جـيء بهم
إلى الـــســلـــطــة عــام 1979  وحــتى
اندالع احلرب في 1980 /22/9 وما
بعـدها ناهـيك عن العـداء وضغـينة
الـــفـــرس جتــــاه الـــعـــرب عــــلى مـــرّ

التاريخ? 
لـكـنّي في كل األحـوال أتـفـهم مـغزى
هذه العبارات وأُقدّر موقفه اجملامل
واحملــــابي لـــذلـك الـــطـــرف في هـــذا

الزمن...! 
وفي نهايـة مقدمـته الطويـلة نسـبياً
يـذكـر الـسيـد الـسـعـدي جـهوده مع
مسؤولي الـسلـطة اآلن في أن يوثّق
هــذا الـلــقـاء الــنـادر واحلــصـري مع
الـسـلطـان بـالـصـوت والـصورة كي
ــوضـــوع أمــانــة وشــهــادة يـــبــقى ا
تـاريـخـيـة بال تـصـرّف أو تـزويق أو
تـــشـــويه لـــكــــنّه اصـــطـــدم بـــرفض
مُـــجــحف من وزيــر الــعــدل بــحــجّــة
ـتّـبعـة في الـضـوابط والـسـيـاقـات ا
الــســـجــون الـــعــراقـــيــة بـل وأَمــلى
شــروط أخـــرى عـــلــيـه مــنـــهـــا عــدم
اسـتــعــمــال آلــة تــســجل لــلــصـوت
مـــقــابل أن تـــنــتـــدب إدارة الــســجن
شخصاً تـختاره ليـتولى تدوين هذا

اللقاء بالورقة والقلم...! 
تُرى مـا احلـكمـة من هـذا السـلوك...

ال نعرف?
ونُــعـرّج عــلى بــعض األسـئــلـة غــيـر
الـتـقـلـيـديـة نـسـبـيـاً الـتي تـضـمّـنـها
احلـــوار وأرى إنــهـــا تــســـتــحق أن
نُــســلّـط الــضــوء عـــلى أجــوبـــتــهــا.

فـتحـدّث الـفـريق سـلـطان عن
خــــطـــأهُ األبـــرز في احلـــيـــاة
عــنـدمــا لم يُـذعن لــنـصــيـحـة
والده بالـبقاء مـدنياً يـعتاش
على تـربيـة اجلِمـال ورُعْيـاها
وأن مـــهـــنــة اجلـــيش عِــبـــئــاً
كبـيراً وأن نـهايـتهـا لن تكون
جـيـدة وهـذا مــا جـعـله يـعـمل
بتـلك النـصيـحة ويـنقـلها إلى
أوالده اخلـمـسـة إذ لم يـدخل

أيّاً منهم السلك العسكري.
وسُـــأل الــفــريق ســـلــطــان عن
مـــعـــركـــة األنــفـــال والـــتي من
جـرّاءهــا حُـكم عـلــيه بـاإلعـدام
ـنطـقـة لم تكن فـقال: إن هـذه ا
حتوي قرى أو جتمعات مدنية
وأن أهلها هجـروها منذ العام

1979  وعندما حصلت
ــعــركــة كــان أفــراد ا
البيشمركة هم من
تــواجـد عــلـيــهـا
ومــتــعــاونــ
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بعد أكـثر من سبـعة عشـر عاماً على
أسـره وأكــثـر من ســنـة عــلى وفـاته
أصــدر الـبــاحث والـكــاتب الـدكــتـور
ـــوســوم ـفه ا عــلي الـــســـعــدي مـــؤلـَّ
(سـلــطـان هــاشم ... ذاكـرة احلـروب
وأسرارهـا) الصادر عـن دار قناديل
للـنشر والـتوزيع في بـغداد بطـبعته

األولى عام"2022.
الـكــتـاب أو الـكـتـيّـب هـو من الـقـطع
الصـغير (14سم 21 *سم) يحتوي
على 96 صفـحة فـي نهـايته مـلحق
جملموعة صور ووثائق رسمية لكن
صــفــحــات الــكــتــاب األســاســيــة لم
تــتــعـدّى 32 صـفــحـة فــقط هي مـ

الــكــتــاب األســاسـي ضــمــنــتّــهـا 57
سؤاالً وجّـهـهـا البـاحث إلى الـفريق
األول الـركن ســلـطـان هــاشم أحـمـد
أخــر وزيـر دفــاع في عــهـد الــرئـيس
صـدام حــسـ وحــاوره مـطـوّالً في
مـعـتـقـله في سـجن الـنـاصـريـة يوم
28/6/2016 عـــــــــــلـى مــــــــــدى أربـع
ساعـات متـواصلـة ضمن مـجمـوعة
عـنـاوين رئـيـسـيـة أُدرجت في غالف

الكتاب اخللفي. 
اذا صدر هذا الـكتاب اآلن بعد لكن 
خــمس ســـنــوات من مــحــاورته ولم

يصدر في حينها?
ؤلَّف بحجـمه الصغيـر ال يتناسب ا
ــؤســسـة مع ثُــقل هــذا الــرجل في ا
العسـكرية العـراقية الـعريقة بـينما
عنوان الـكتاب الـفضفـاض ال يرتقي
إلى مـــا احـــتــــواه من مـــعـــلـــومـــات
وخـبـايـا. وأغـلب األسـئـلـة تـقـلـيـدية
وأجـوبـتـهـا بـشـكل عـام لم حتـويـهـا
إســرار تــكـشف ألول مــرّة تــســتـحق
الـوقوف عـنـدهـا أو مراجـعـة لـها أو
إمـاطـة الـلثـام عن مـعـلـومـات غـيّرت
ـا مكـان احلوار مجـرى الـتاريخ. ر
والوقـت والظـرف الـنفـسي أحـجمت
حــريـة الــدكـتــور عـلي في الــتـوسع
والـــتــــطـــرّق إلـى حـــدود أبــــعـــد في

الكالم...!
مــقـدمــة الـكـتــاب الـتي تــلت اإلهـداء
ـديح والـذم والــتـمـهــيـد فــيـهـا مـن ا
والـصـالح والـطالح لـكـنـهـا سُـطّرت
بـلـغـة أدبـيـة مـهـذّبـة وعـنـد قـراءتي
ــضـامــ فـقــراتـهـا قــراءة مـتــأنّـيـة

توقّفت في بعضٍ منها.
قدمة يـذكر الدكتور علي في بداية ا
الــســعـدي: (إن ســلـطــان هــاشم هـو
الوحـيد الـذي شذَّ عن قـاعدة الـعداء
لـقـادة نـظـام البـعث الـذي يـحـمـلـها
أغلب العراقي فكـلمة "ما يستاهل
اإلعـــدام" كـــانت تـــتـــردد في إنـــحــاء
بـــــــغـــــــداد وامـــــــتــــــدّت مـن ثـمَّ إلى
احملـافـظــات اجلـنـوبـيـة والـوسـطى
األمــر الـذي طــرح عالمـة اســتـفــهـام
كبيرة حول رغبة احلكومة العراقية
في تـنـفــيـذ حـكم اإلعـدام بـحق رجل
على شاكلته لكن ما السرّ في حجم
ــاذا انــتـــشـــار هــذا الـــتـــعـــاطف? و
اكتسبه اجلنرال سلطان هاشم دون

غيره...)
وأرى فـي هـــذا الــــوصف إنــــصـــاف
وصدق وهذا ما سمـعنا وشاهدناه
ــــتـــمــــســــكـــ حــــتى من أعــــداءه ا
بـالـسـلـطـة اليـوم فـالـرجل رحل إلى
بارئه نـظيف الـقلب واليـدين منـيفاً
مــرفـــوع الـــرأس كــمـــا إن الـــفــريق
ســلـطـان هـو لــيس الـقـائــد الـوحـيـد

الــذي يــجـدر به هــذه الــكـلــمــة وهـذا
الـوصف بل إلى جـانـبه الـكـثـيـر من
زمالءه الــعـســكـريــ الـوطـنــيـ في
ن يـــســــتـــحـــقــــونـــهـــا ــــعـــتـــقـل  ا
ويـــســتـــحـــقـــون حــتـى الــبـــراءة في

أحكامهم القضائية...!
قـدمة يـقول:  في الـفقـرة ثانـية مـن ا
(ورغم أن اجلـيش الــعـراقي لم يـفـرز
ــيّـزين-يــصح عـدّهُم رمـوزاً أبـطالً 
لـلــعـســكـريــة الـعــراقـيــة-إن مـفــهـوم
البطولة احلربـية ظلَّ حكراً على تلك
الـفــئــة دون غـيــرهــا [ويــقـصــد فــئـة
الضباط في اجليش] لـذا صار يُنظر
دني" أيّاً يكن مـوقعه وكفاءته إلى "ا
عـلى أنه دون نـظـيره الـعـسـكـري ما
حدا بالنظام السابق إلى منح نفسه
وكـبار مـعاونـيه رتـباً عـالـية من دون

تأهيل عسكري يخولهم بذلك).
ونسـأل الدكـتور الـسعـدي: هل قرأت
بتـمعّن تـاريخ اجلـيش العـراقي على

مدى قرن من الزمن? 
ال اعـتــقـد ذلك ألنـك سـتـمـلّ من كـثـرة
أســمـاء ضــبــاطه الالمــعـ ورتــبـهم
ــشــرّف فـهم الــعــالــيــة وتـاريــخــهم ا
خــــارج نــــطـــاق احلــــصــــر والــــعـــدّ!
ومـــصـــطــلـح (احلـــكـــر في مـــفـــهــوم
الــبـــطـــولــة) فـــهـــذا هـــو حــال وضع
الـعـراق الـســيـاسي وعـقـلـيّـة حُـكّـامه
مـــنـــذ انــقـالب عــام 1985 ولـــغـــايــة
2003. أمـا من (مُـنـحـوا رتـبـاً عـالـية
من دون تــأهـيل عــسـكــري) فـهـم قـلّـة
قـلـيـلة وأسـبـابـهـا سـياسـيـة وأمـنـية
مـعروفـة وهي من األخـطـاء الشـائـنة
الـتي ارتـكـبـهـا الـنـظـام الـسابـق وما
قــــبــــله وال يــــؤخــــذ عــــلى اجلــــيش
الـــعــراقي وتــاريــخـه بــجــريــرة هــذه

القرارات السياسية. 
وقف  ثم يـنتـقل الـدكـتور الـسـعـدي 
رجع السـيد علي آخر هو: (مـوقف ا
الـسيـسـتـاني الذي نـصح احلـكـومة
الـعـراقيـة في إيـجـاد مـخـرج قـانوني
لــقــضـيــة سـلــطــان هـاشـم عـلى وجه
كـنـهـا من تخـفـيف حكم الـتحـديـد 

اإلعدام بحقه...).
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فـــــتــــاريــــخــــيــــاً ال يُـــــعــــرف مــــوقف
للسيستاني بهذا اخلصوص سواء
منه أو عبـر مُمثل رسـمي عنه إال ما
تـنـاولـتـه بـعض وسـائل إعالم أو مـا
ذُكــر عن الـرئــيس جالل الــطـالــبـاني
نـقالً عن الـسـيـسـتـاني ومـدى صـحّة
ومـــصـــداقـــيــــة هـــذه األنـــبـــاء لـــكن
وقف األصوب في ذلك لو كـان هذا ا
ـثـابـة أمر قـائم فـعالً العـتـبرَ طـلـبهُ 
(شرعي) ومُلـزم (للحـكومة) وواجب
الـتـنـفـيـذ عـلى الـفـور دون مَـخـرج أو
ا حتى قرار قضائي...! مَدخل أو ر
في فـــقـــرة تـــالـــيـــة كـــتب الـــدكـــتــور
الــــســـــعـــــدي: (كــــانـت حــــرب الــ 8 
ـثـابة سـنوات بـ الـعـراق وإيران 
مــــــنـــــتـج هـــــائل لـألكـــــذوبــــــة بـــــكل
مــســتـويــاتـهــا ومـراتــبـهــا بـدءًا من
األجـــــواء الـــــتـي ســـــبـــــقت احلـــــرب
وامـــتألت بـــبـــيـــانـــات الــتـــحـــريض
والتعبئة ضـد (الفرس اجملوس) كما
كــان اإلعـالم الــعــراقي يــطــلــقه عــلى
إيــران من تــسـمــيــة ولـيـس انـتــهـاءً
جمـوعة البيـانات العسـكرية التي
حــاول كلّ طـرف فــيــهـا زعم حتــقـيق
انـتـصـارات والـتـقـلـيل من اخلـسـائر

ا دوّن تفاصيـلها بالكامل
زميله والـعضـو الثاني في
ـفـاوضات الـفـريق صالح ا
عــــــبــــــود في كــــــتــــــابه (أم
ــعــارك... احلــقــيــقــة عــلى ا
ا

ألرض). ولكن الـفـريق سلـطان ال زال
يـجــهل حـتى الـلـحــظـة سـبب أخـتـار
الرئيس صـدام له دون سواه لترأس
فـاوض. ورجّح ذلك لسبب الوفد ا

ـفاوض األول: البـد أن تـكـون رتـبـة ا
ـفـاوض الـعــراقي مـسـاويـة لــرتـبـة ا
الــــــوفــــــد األمــــــريــــــكي اجلــــــنــــــرال
شــوارزكــوف. والـثــاني: وجــوده في
البصـرة في حينـها وقربه من خـيمة

التفاوض.
وعن تعيـنه وزيراً للـدفاع عام 1995
إذ كــان في حــيــنــهـا رئــيــســاً ألركـان
نصب اجليش ولم يكن راغباً بهذا ا
الــســيـــاسي اجلــديــد ويَـــعــتــقــد أن
رئـــــاســــة األركــــان أقـــــرب إلى روحه
الـــعــــســــكــــريــــة وأكـــثــــر أهــــمــــيـــة
وصالحـيـاتـهـا في الـنـظـام الـداخـلي
أوسع من وزيـر الــدفـاع لـكن الـقـرار

كان قد صدر من القائد العام! 
وفي مـــعــرض ردّه عـن ســؤال أجــده
األغــرب من بــ األســئــلــة من حــيث

كان هو: التوقيت وا
(هـل فــكــرت يـــومــاً بــاالنـــقالب عــلى
ـا كـان الـنــظـام لـتـخـلــيص شـعـبك 
يــعـانـيه?).  فـردَّ عــلـيه بـثــبـاتـة كـمـا
يـبدو لي من صـيـغـة اجلواب عـنـدما
قال: (هذا أمر لم أفـكر فيه يوماً ولم
يخطر بـبالي أن أقدم عليه فال أحب
خـيـانـة مـا أقـسـمت عـلـيه...!). هـكـذا
كـان جـواب الـفـريق سـلـطـان الـرجل
الواثق األم والعسكري احملترف
والـــبــطـل الـــشـــجــاع الـــذي نـــال عن
خـــدمـــته الـــعـــســـكـــريـــة 28 نـــوطــاً
لــلــشـــجــاعـــة ووســامــ لـــلــرافــدين
وأوسـمــة وتــلــطــيـفــات ومــكــافــئـات

أخرى.
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ــوصل بـيـد داعش أمـا عن ســقـوط ا
عـام 2014 وتــصـوراتـه عـنــهــا قـال
بـلـغـة اخلبـيـر واجملـرّب وابن مـديـنة
ــوصل: إن أداء اجلـــيش الــعــراقي ا
كان سيئاً ولم يستعد لهذا االحتمال
وطرق مـواجـهـته مشـيـراً في الوقت
نــفــسه إلى عــدد من الــوسـائـل الـتي
كان يجب اتباعها في الرد على ذلك.
مع األخـذ بـنــظـر االعـتـبـار إن داعش
ط جـديد وحتدّيـات لم يعـرفها هو 
اجلــيش الـعــراقي من قــبل وأنه (أي
داعش) ارتــكب خطءً اســتـراتــيـجــيـاً
ـته حـتـمـيّـة عـنـدمـا قـاتالً جـعل هـز
أعــتــقــد إنـــهم في مــوقع أقــوى من
اجلـــيش الــعـــراقي فـــاجلــنــدي
الــــعـــراقي صــــاحب نـــخـــوة
ومــروءة.وعن مــســتــقــبل
الـــعــــراق فــــيــــمـــا إذا
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ذهب الوهابي التي عاش فيهـا مؤسس ا
محمد بن عبد الوهـاب فإنه بتتابع نشاط
ـتشددة التـنظيـمات الـسلفـية اجلـهادية ا
في الـقـارة األفـريــقـيـة يـتـكـشف لـنـا بـإن
التحوالت العميـقة التي كانت تستغرق
ـــاضي أصــبـــحت حتــدث عـــقــوداً في ا
مؤخـرا في عـام الى ثالثـة أعـوام وهذا
ليس فقط عـلى مستـوى عدد الهـجمات
ولكن عـلى مـساحـة واسعـة من الرقـعة
اجلغـرافـية وأمـاكن إيقـاع الـهجـمات 
وعلى مدى هذا التـطور وامتداده فان
ـزيد من ـستـقـبل بـالتـأكـيد يـحـمل ا ا
الـــتــوسع والــطــفـــرات في الــتــواجــد
والـــعــمل اإلرهـــابي بــعـــد أن فــشــلت
مـــحـــاوالت اجلـــيـــوش األفـــريـــقـــيــة
ــدعــومــة من أمــريــكــا والـــغــربــيــة ا
واالحتــــــــــاد األوربــي فـي إحلــــــــــاق
ـة بـالــتـنـظــيـمـات الـســلـفـيـة الــهـز
تشددة وحيث اآلن بعد اجلهادية ا
ـطاف بـأفـريقـيا " الـقارة أن طاف ا
السـمراء" حـيث تخـوض جيـوشها
حـروبـاً تـبـ مـنـهـا أنـهـا لن تـفوز
عــلى الـــتــنــظــيـــمــات الــســـلــفــيــة
ـتها اجلهـادية ولن تسـتطـيع هز
أو احلـد من أعـمـالـهـا وتـوسـعـات
تـواجـدهـا وارهــابـهـا رغم مـا يـحـدث بـ

ـذهب السلـفي قد ظهر علـــوم أن ا مــن ا
ــغــرب الـعــربي من زمـن طـويـل فـكل في ا
ـتطـرفة الـتـكفـيريـة قد تـرافقت تركـيـبته ا

مـع الـــــفـــــتــــرة

هـــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات من انـــقـــســـامـــات
وانـدمـاجـات وتـفـرعـات وحتّـول الوالءات
الـتي حتـدث بـاسـتـمـرار في بـيـئـة الـعـمل
ا السـلـفي اجلهـادي وإنه عـلى العـكس 
تـوحي به خـريـطـة اجلـمـاعـات اإلسالمـية
ــســلـحــة في الــقـارة ألنــهــا ذات أهـداف ا
مــشـــتـــركـــة وانــهـــا مـــســألـــة تـــبــادل في
التـكتـيـكات واالسـتراتـيجـيات وقـد عكس
هـــذا بــوضــوح أن زيــادة أنـــشــطــة كــافــة
ـتـشددة اجلـماعـات الـسلـفـية اجلـهـادية ا
في الــقـارة الـســمـراء تـرسم صــورة أكـثـر
سخـونة لواقع الـقارة ومسـتقـبلهـا ويب
ؤلف الـدكـتور عـماد عـلو في كـتابه ذلك ا
هــــذا " اإلرهـــــاب األســـــمـــــر في الـــــقــــارة
األفــريــقـيــة " والـذي يــعــكس فـيـه ويـفــنـد
تعـجّلة التي التوقـعات والتي يـصفها بـا
ة يسوقها بعض احمللل في أعقاب هز

في جولة أو تراجع على ساحة ما.
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أن مـعـركــة وفق مـا هي عـلــيه لـيـست هي
نــــهــــايـــة احلــــرب ضـــد اإلرهــــاب في ظل
اســـتــمــرار االســتــقـــطــاب الــديــني وعــدم
االسـتقـرار الـسيـاسي وهـشـاشة األنـظـمة
الـســيـاسـيــة في بـعض الـدول األفــريـقـيـة
وسـوء اإلدارة وانـتـشــار الـفـسـاد وتـدخل
الـقــوى اخلـارجـيـة لـتــأمـ أكـبـر قـدر من
مــصـــادر الــدعم وحــشــد أكـــبــر حــجم من
ــؤلف بـاحلــديث عن الــنــفـوذ  يــكــتــفي ا
الـسـلـفـيـة اجلـهـاديـة الـتـكـفـيـريـة في دول
ــغـرب الـعــربي وشـمـال أفــريـقـيــا وكـمـا ا
ظـهـرت مع الــنـخب الـسـلـفـيـة الـتـقـلـيـديـة
حـــيث أن احلـــديث عن مـــســتـــوى عــبــور
الـتـنظـيـمات الـسـلـفيـة اجلـهـادية الـعـبور
القـاري واأليدلوجي مـنطـلقاً من الـسلـفية
كن كـمنـهج في الـعمـل والتـفـكيـر حـيث 
ــيــا  بــدأً من مالحــظــة انــتـــشــارهــا عـــا

أنـــدنـــوســـيـــا وافـــغـــانـــســـتـــان وإقـــلـــيم
وزيـراسـتان فـي البـاكـسـتـان مـروراً بدول
الـــشـــرق األوسط مــثـل الــيـــمن وســـوريــا
والعراق والسعودية وصوالً الى دول في
الــقـارة الــسـمــراء مـثل لــيـبــيـا واجلــزائـر
ـــغـــرب ومـــالي ونـــيـــجـــريـــا ومـــصـــر وا
والـــصــومـــال وعــلـى الــرغم مـن اخــتالف
ظروف نـشـأة هذه احلـركـات وتوقـيـتاتـها
وأهـدافــهـا لــكــنـهــا بـالــتــأكـيــد تــنـهل من
مــرجـعـيــات فـكــريـة واحــدة تـوضع حتت
لــواء مــا يــســـمى  ب " الــفــكـــر الــســلــفي
اجلــهــادي " وازاء هــذا فــان األمــر يــبــقى
بـحــاجـة الى الـتــدقـيق في كل حــالـة عـلى
حــدة ثم الـعــمل عـلـى رصـد الــتـشــابـهـات
والـتـبـيـانـات بـ تـلك احلـركـات ال سـيـما
ا يقارب من (64 وأن أفريقيا تعـد مركزاً 
© مــنــظـمــة وجـمــاعـة إرهــابــيـة ويــنـتــشـر
مـعــظـمـهــا من أقـصى الـســاحل األفـريـقي
بالغـرب الى أقصى السـاحل األفريقي في
الشـرق ليـساهم في هـذا االنتـشار تداخل
تطـرفة مع الـتركـيبة الـتاريـخية األفكـار ا
واالقــتــصــاديــة واالجــتـمــاعــيــة والــفـراغ
ـــنــطـــقـــة  وفي عــودة األمـــني في تـــلك ا
لــتــاريـخ االرهــاب في مــنــطــقــة الــســاحل
األفـريقـي جنده قـد نـشـأ أوالً في اجلـزائر
عام 1991 ثم انتقل الـى السودان لـيعود
مجـدداً الى جنـوب اجلزائـر والتـعمق في
منطقة الساحل والتي أصبحت اليوم من
أكــبـر الــبـؤر لــلـجــهـاديــ بـإرهــابـهم في
أفــريــقـيــا بــأجــمـعــهــا وازدادت األوضـاع
ســوءاً في أعـقــاب الـثـورات الــعـربــيـة مـا
ســـمي ب ( الـــربــيع الـــعــربـي ) وخــاصــة
بــســقــوط لــيـــبــيــا حــيث اســـتــغــلت تــلك
اجلـمــاعـات الـعـمـلـيـات الــكـثـيـفـة لـتـداول
األسلحة بـ الفئـات اخملتلفـة ليمكّن ذلك
تـوفــيـر إمـدادات مــسـتـمـرة مـن األسـلـحـة

والتي مكنتهـا من تنفيذ عمـليات إرهابية
ضـــخــمــة فـي كل من مـــالي ونــيــجـــيــريــا
وبــوركـيــنـافــاسـو  يــضـاف لــذلك ضـعف
الـــرقــــابـــة عـــلـى احلـــدود والــــذي ســـمح
سلـحة بالتـنقل من بلد آلخر للجمـاعات ا

نتهى السهولة .
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ويـظـهـر ذلك بــوضـوح في الـتـقـريـر الـذي
حـــمل عـــنـــوان " اإلرهــــاب في مـــنـــطـــقـــة
الــسـاحـل وشـمــال أفـريــقــيـا ســنـة 2014
الصادر عن مركز " دراسات اإلرهاب " في
ـتحـدة األمريكـية والذي يـشير الواليات ا
الى ارتـفاع بـالـهـجمـات الى نـسـبة 25%
عن االعوام التي سـبقـته حيث وصل عدد
الـعـمـلـيـات االرهـابـيـة الى (289) عـمـلـية
ثل ذلك إرهابية خالل عام 2014 حيث 
ارتفـاعـا بنـسـبة %800 مقـارنـة مع سـنة
2001 وهي سنة تـوسيع تـنظيم الـقاعدة
للـعمـلـيات االرهـابيـة في منـاطق مخـتلـفة
من العـالم  أما من الـناحيـة الفـكريـة فقد
أصبـحت كل اجلماعـات االرهابـية تـتبنى
فـــكــر إقـــامـــة دولـــــة اخلــالفـــــة وازديــاد
ظـاهــرة مـبــايـعــة الـتــنـظــيـمــات احملـلــيـة
لنظيرتها الـدولية واألبرز في ذلك مبايعة
جـمـاعة ( بـوكـو حـرام ) لـداعش وجتـنـيد
مـقاتـليـها لـيـقومـوا بعـمـليـات لداعش في
أفريـقـيا بـعد سـنوات عـديـدة من التـعبـئة
الفـكريـة لتـنظـيم القـاعدة وهـو ما يـعكس
أن الـتـنـظـيمـات الـدولـيـة تـسـعى إلقـامة "
حــزام إرهــابــي " بــشــمـال وغــرب ووسط
أفريـقيـا  الـدكتـورعمـاد علـو يبـ أنه قد
إكـتـفـى بـدراسـته مـعــززاً إيـاهـا بـالـصـور
واألرقام عن السلفية اجلهـادية التكفيرية
ـغرب الـعـربي وشـمال أفـريـقـيا في دول ا
كـمــا ظـهـرت مع الــنــــــــخب الـســـــــلـفـيـة

التقليدية .        غالف الكتاب
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آه على الـعـراق الذي كـان في يـوم ما بـلـداً موحـداً وازنـاً قويـاً مـرهوب اجلـانب مـلكـية
ـزقاً عـلى الشـيوع الـدائمي بـ أبـنائه  يُـحسب لـزعله وغـضـبه ألف حسـاب فإذا به 
متشرذمـاً مستباحـاً ضعيف احليلة مـغلوباً على أمـره مكانه في آخر الصف. من فعل
بك هذا ياعـراق? آه على شعـب العراق الذي كـان في يوم مـا رائداً يتمـنى اآلخرون لو
ـصاهـرة عـوائـله وإنـدمـجوا فـيه وتـنـسـمـوا عبق كـانوا مـثـله وتـعـلـموا مـنه وتـشـرفـوا 
تـاريــخه وحـاضـره وثــقـافـتـه فـإذا به شـعــوبـاً وقـبــائل وثـارات وصــراعـات تـتــغـلب فـيه
الـهـويات الـثـانـويـة وتـنمـحي األصـلـيـة وكـأنـها لم حتـمي بـلـدهم ضـد الـغـزو واإلحتالل
واإلستعـمار ومحاوالت تدجينه والتالعب به. من فعل هـذا بك يا بلدي? إه على التعليم
ي ستوى العا في العراق الذي كان في يوم ما رقماً ال ينسى في قائمة التعليم على ا
عمورة ـنطقـة يحج طالب العـلم الى معاهـده من كل أنحـاء ا رموق وكـان منارة في ا ا
لـيـنـهلـوا من سـعة وثـراء وعـمق وعـبقـريـة أساتـذته فـإذا به الـيوم واقـع مزر يـبـعث على
احلـزن واألسى فهـو في الدرك األسفل اليـحظى بـإهتمـام أي جهة عـلمـية مرمـوقة وهو

مثار شكوك كثيرة تخص نزاهته وشفافيته فمن فعل هذا? 
آه على الصحـة العامـة في العراق وقد كـانت قد بلـغت في يوم ما مـرحلة متـقدمة على
مـستـوى تأم الـعالج والدواء وبـالرقـابة الـصارمة عـلى أسعـار الدواء وأجـور األطباء
حتت طـائـلـة الـعقـوبـات الـرادعـة فإذا بـهـا الـيـوم هـرج ومرج وإسـتـهـتـار وطـمع وجشع
رافق وتوحش  وتـغالـب وتكـالب على سـرقـة إستـحقـاقـات الشـعب الـفقـير في تـنـميـة ا
تصاعدة وقد كادت في واخلدمات الـصحية. من فعل هذا? آه عـلى مستويات األميـة ا
يـوم ما أن تخـتفي نـهائـياً بـفعل قوانـ شرعت الـتعـليم اإللـزامي لكل فـرد في اجملتمع
ن فـاتـتهم فـرصـة الـتعـلم مـبكـراً أن يـنخـرطـوا في صفـوف مـحو بـل وألزمت الـكـبار 
ن يتـهرب من هـذا الواجب الـوطني فـإذا بهـا اليوم األميـة للـكبـار حتت طائـلة الـعقوبـة 
تـنمو بـصورة متـسارعة مـخيـفة لتـشمل نسـبة كبـيرة من األوالد نـاهيك عن الكـبار وقد
ن يقـرأ ويـكـتب لفك ـشـهد الـقـد عنـدمـا كـان النـاس يـسـتعـيـنـون  يـأتي يـوم يعـود ا

مغاليق الفهم عليهم. 
ـتقدمة في كانة ا من فعل هذا بك يـاعراق? آه على الـرياضة في العـراق وقد إحتـلت ا
تقدمة رياضياً نطقة وبلغت شـوطاً متقدماً على الئحـة الدول ا احلركة الريـاضية في ا
مـن خالل إجنـازات مـتـتـالـية عـلـى األرض فـإذا بالـريـاضـة الـيـوم واقع مـر ومـؤلم وإذا
ـبادرة وتخسر خـسارة تلو اخـرة وبعض هذه اخلسارات بالفرق الـوطنية تـفقد زمام ا

مذلـة. من فعل هـذا بك ياعـراق? من أوصلك الـى هذا الدرك? آه
على مسـتويات التعليم اإلبتدائي والثانوي وقد كنا في ايامنا
ساطر وعلب الهندسة في ة نستلم كتبنا ودفاترنا وا القد
أول يـوم من السـنة الـدراسية فـإذا بالـطلـبة اليـوم ينـتظرون
األشهر قـبل أن تمن عليـهم وزارة التربية بـتسليـمهم كتبهم
وغـالـبـاً مـا تـأتي نـاقـصة او تـالـفـة. من فـعل هـذا? احلـديث
يطـول وتطول مـعه احلسـرات على هـذا البـلد الـذي أضاعته

ثـــقــافـــة عـــدم الـــوالء لــلـــوطن.                                    
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سلطنة عُمان 

تنضـيد األفكار ووضـعها في صـندوق الثبـات على الفـكرة سواء مـستوردة من تاريخ
األمة أو تـاريخ غـيـرها سـيـان من مـجـتمـعـات مـتطـورة مـدنـيا مـتـغـلبـة يـنـظر لـهـا بـع
ـعـطّل بـأقل الـتـقـلـيـد وذاك ثـقب اسـود يـجـرك إلى اجملـهـول والـتـشـوه أو التـشـويش ا

تقدير.
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ط عامة الـناس في الشرق والغرب تتـعامل مع احلياة من خالل انطبـاعات للقناعة و
حياة انطـباعي متوارث حينا ومتغاير حينا مع األزمات وتبقى فترة األزمة كالتي تمر
بـهـا امـتنـا والـتي تـولدت مـن حركـة وارجتـاج عـنيف لـلـفـوضى الـصامـتـة في اجملـتمع
وسـيادة الـظلم وفـقدان الـتوازن فـكانت امه قـابلـة لالحتالل فـاحتـلت أصالـة أو وكالة
وجرت أمـامـها تـمثـيـليـات لتـقـود سطـحـية قـناعـة الـعامـة إلى تأكـيـد التـخلف والـعـقلـية

العدمية وتشويه الرافعة احلضارية وتمثيل عدم صالحية القيم.
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ـفـكـر والـفـيـلسـوف مـهـمل في واقـعـنـا وال تأثـيـر له حـقـيـقـة وغالـبـا مـا يـنـجـر بعض ا
ا ينشغل ة التحليل فيـتجاوب مع السطحيـة فال يبحث عن حل وإ فكرين إلـى هز ا

في توصيف واقع مضطرب عشوائي احلراك.
تـلك احلقـيقة ال الـعقدة في الـتفـكيـر هي امتالك احلـقيقـة كل صنـدوق يتصـور انه 
صلحة أو قناعة سطحية فال مزيد من التفكير هذه ا هو مرتبط إليها  يناقشهـا وإ
ـا كان يـعـانـيه من الـثيـوقـراطـية وأنـهـا الـصواب ـوثـوقيـة هي الـتي مـر بـها الـغـرب  ا
فكـانت الدعـوة حلروب مـنهـا احلروب الـصـليـبيـة التي ظـاهرهـا ديني لـكن باطـنهـا هو
االستيالء عـلى ثروات الشرق ومـازالت هذه الفـكرة موجودة لـكن بسياقـات ال ترتكز
على منظومـة األفكار القيمية باستـخدامها للتحشيد الـبشري للحرب بل التشكيك في
ـقابـل للـقيـام بـحراك ضـده  فتـرى من يـؤيد ومن يـتـظاهـر احتـجـاجا عـلى ما أهـلـية ا

يفعلون.
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ـنـاقـشـته من ـكن أن يــنـاقش بل إن كـتـاب الـله يـنـتـج األفـكـار اجلـديـدة  ال شيء ال 
خالل اسـتـنـبـاط يـرتـكـز عـلى اسـتـقـراء الواقـع لـكن مـا يـعـيق الـفـائـدة من مـخـرجات
ا ـتلـكون احلـقيـقة  ثـقفـ انهم  ـفكـرين هي ظن أنصـاف ا تـفكـرين بالـقرآن أو ا ا
ـا استغـلت هذه في إظهار الـتناقض الـطبيعي نـتيجة نقل لهم من غث أو سـم ولطا
ـكان لكن تمـسك الناس بـأمور كأنـها قيم بـينما هي حـركة الزمـان واحلاجة لـتطور ا
أمـور مـدنيـة فـيجـعل تـطـور احليـاة أمـراً يـحتـاج إلى الـكـثيـر من اجلـهد لـالتفـاق عـليه

وليس لتنفيذه.
—UN ô«

ـوثـوقـية ـستـوردة مـنه بـعـقـليـة ا ـدنـيـة الغـربـيـة يـتـعامـلـون مع األفـكـار ا ـنـبـهرون بـا ا
واالعتـقـاد وهذا لـيس ديـدن صانـعه الـغرب يـتـابع اإلبداع وال يـسـتقـر عـند فـكرة في
ا يؤدي سار احليـاتي القيم تتطـور مع الزمن بعضهـا إيجابي وبعضـها سلبي ر ا
إلى تـفكك اجملـتمـع وتقـلص وجوده لـكن هذه هي الـطريق الـتي ال تعـيدهم إلى عـصر
محاكم التـفتيش فتبـنوا الفكر الـقومي وهو منتـهي عصره رغم أن تأثيـره عند نهضته
ية فترك هـذه األمور يجعل حروبهم كان كرد فـعل وعصبيات أدت إلى احلروب الـعا

. خارجها حتى ح
الـنظرات تـتغير وفق تـبني الفلـسفات فمـا كان يعـتبر مرضـا ميؤوس من شفـائه تغير
نـظومة الفكرية وأصبح ينظر إليه نظومة العقلية أو ا وضعه سواء كان في وظـائف ا

من جانب حقوق اإلنسان..
من الصعب أن نـقرر للعـالم حالة واحدة فـالكون مخـلوق على احلركـة واحلركة التي
تفـوق التـصـور البـشري فـاألفكـار غـالبـا ما حتـاول أن تخـتـصر احلل بـحالـة واحدة
فـهـنـالك من يـتـحـدث عن عـالم الـفـكـر هـو األسـاس كـديـكـارت واهـتم هـيـكل بـتـحـريـر

ا في وسائل اإلنتاج. األفكار ومنهم من رأى أن األمر ليس في صراع األفكار وإ
غـالـبـا الـنـفــوذ مـا يـحـدد سـيـادة الـفـكـرة وهـذا أيــضـا نـوع آخـر من إعـاقـة الـبـشـريـة

للوصول إلى صواب الفكرة. 
øÈ—√ «–U

الـتعارف والـتفاهم فـيما أرى أسـاس كقيـمة إنسـانية راقـية وليس الـتغلب واالسـتعباد
واالحتـقار ; أن هـنالك عـالم أفـكار قـيمي يـعـمل كمـنظـومة تـصـويب للـسلـوك البـشري
وشرعـية إنـتاجـه للـفكـرة ووسيـلة اإلنـتاج وان هـنالك مـسالك لـلحـياة ال تـزعم امتالك

ـا تـهـتم بـاإلبداع وان الـنـفـوذ أو الـقـوانـ يـنـبغي أن احلـقـيـقـة وإ
تـنظم ظـرف احلمـايـة من الشـاذ وتضع تـعـريفـات مرنـة قابـلة
للـتموضع مع الـزمن في مواضع مـتعددة ومـتغـيرة احلجم
باألهمـية لكي يـحصل اإلنسان عـلى عالم صحـيح يتعاون
النـاس فيه على عمارة األرض وليس خـرابها كما يحصل
ـفـقـود وتــبـريـر تـدمـيـر وسـائل اآلن في صـراع الـتـوازن ا
ا ظلم اآلخر في احلـياة وهذا ليس صراع حضارات وإ

اإلنسان لإلنسان. 
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هناك أشخاص يسكنون فراغك وآخرين يزاحمون تفاصيلك...

.... ال أعلم إلى أي مدى سوف ندرك إننا واقع في منتصف طريق ب جبهت
وال أعـلم مـقـاس الـبدايـات اجلـمـيـلة ومـتى سـتـنـتهي? لـنـرتـشف مـعا ”حـديث رسـائـلـنا

تبقية... ا
عـنـدما جنـتـمع في مقـهى الـورق نحـاول أن نـسكب في فـنـاج قـهوتـنـا كل تفـاصـيلـنا

حبرة أقالمنا... وكأننا نستبدل ال 
إلتقـيتك باألمس مصـادفة في شوارع احللـم كانت تفصـلك خطوت من صـوتي عندما

عاكس... كنت تشق طريقك على ذاك الرصيف ا
قـلت لي يـومـاً إن الـسـماء تـشـبـهـني عـندمـا حتـبس الـدمع وتـوحي لك بـرمـاديـة يومك..

وكأنها تخبرك بإزدواجية مالمح أنثى تقف ب فصل وكلمت ودمع...
يـا لتلك األيـام التي كانت عـلى مقاس مـباهجـنا عنـدنا كنت حتـاول عبثـا أن تدخل عبر
مـسام الـورق كـأنك تـهرب مـن خربـشـات واقـعك... وكنت أنـا أفـتش في رفـوف كـتبك 

أحاول أن أنتزعك من هشاشة احللم....
ال تعـلم كيف كـنت أتـصلب عـندمـا حتـشو حـديثك بـتـلك احلمم الـبركـانـية من الـكلـمات
دوية تعادل إنفجار نيزك...  ح تنصهر على تخوم الذاكرة وجترفنا بتلك القوة ا

عـنـدمـا أصـبـحـنـا نـعـيـد تـرتـيب أحـاديـثـنـا عـلى أطـبـاق مـزخـرفة ونـغـلـق أفواة أقـالمـنا
سـافات ونغـرسهـا في جيـوبنـا لنـظهـر بأنـاقة صـمتـنا أدركت عـندهـا إننـا غربـاء وإن ا

أصبحت تتمدد بيننا...  
رسالة إلى ال أحد.... 
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ــديـنــة واالسـتــمـرار الــثـاني من خــارج ا
سادس الترتيب.

¡«—Ëe « U uF

وواجه الـزوراء صــعـوبـات  كــبـيــرة لـهـز
شــبـــاك الـــوسط  لـــكـــنه جنـح في كـــســر
التـكتل الـدفاعي  والسـيطـرة على االمور
في اخــر الــوقت لــكـنه  تــوجــهـا بــالــفـوز
خالل خــمس دقــائق بــعـدمــا تــقـدم د 82
لــــهـــــواري  طــــويل ود87 من قـــــبل عالء
مـهـاوي لـيـرفع رصـيده33 بـعـد  خـسارة
ـينـاء  واالمانـة قبل الـنفط والـتعـثر من ا
ـسـار االنــتـصـارات الـظــهـور  والـعــودة 
بـــعــبــور  بــوابــات الـــوسط الــتي اخــذت
تــتــضـاعف بــتـلــقي  اخلــسـارة الــثـانــيـة
وتـــــعـــــادلـــــ  فـي اخـــــر اربـــــعــــة ادوار
والــتــراجع خــامــسـا وبــإمــكــانه الــعـودة
ـتــلـكه من مـجــمـوعـة ــا  لــلـمـنــافـسـات 
العـــبــ قـــادرين عــلـى اتــخـــاذ خــطــوات
ايــجــابــبــة بــعــد الــتـراجـع من الــصـدارة

ربع االول. والوصافة  وا
l d*« w  »öD «

وتـقدم الـطالب  الول مـرة للـمـوقع الرابع
ـ والـتـربص بـالزوراء ومالحـقـة الـغر
ة العمارة الدور واجلوية معوضـ هز
ـاضي  ويـعـودوا مـرة اخـرى لـلـواجـهة ا
بفـضل  مجمـوعة العب الزالـت  تقدم ما
بــوســعــهــا  في افــضل  مــشــاركــة  مــنــذ
مـواسم عــدة   قــبل ان يـدفــعـوا بــنـوروز
ظلمـة  وسيكونـون امام  لقاء للمـنطقـة ا
غـيـرمتـاح في ميـدان الـكرخ الـعـائد بـفوز
عنوية ثم من الديـوانية وفي احلالـة ا
ــ في الـدور الــعــالـيــة.ومن بــ الــغــا
ـــذكـــور   الـــقــاسـم الــذي حـــقق افـــضل ا
نــتــائــجـه بــالــتــغــلب عــلـى ضــيــفه نــفط
البـصـرة بـثالثـة اهـداف لـواحـد  لـيـتـقدم
ـهـمـة من ثــالث عـشـر  في احــد اوقـات  ا
الـــدوري وصـــراع الـــفـــريق في الـــبـــقـــاء
مـوسـما ثـالثـا  بـعدمـا اخذ يـظـهر ويـقدم
دوره مع مــرور الــوقـت وتــصــاعــد االداء
وبات الطرف األصعب في ملعبه والقادر
 عـــلى صـــنع الـــفـــرصــة  وقـــلـب نــتـــائج
االرض. وانـتـهى  لقـاء الـصنـاعـة وزاخو
بـهـدف  وكالهمـا  اسـتمـرا  في مـكانـهـما
وفي وضع مستقر وباستطاعتهما تقد

وتــدخالت اجلـمـهـور واجلـمـيع مـشـاركـة
في  الفـوز والتبـرىء  من اخلسارة والنه
اليوجد فـريق قوي واخر ضـعيف ويبقى
ـتــصـدر هــدفـا امــام اقـرانه خــصـوصـا ا
ـشتـعلة ـؤخرة ا ـتواجـدة  في مقـاعد ا ا
الـتي لـيس لـديـها  مـا تـخـسره بـعـد امام
الـفــرصـة الــتي تـبـدو ســانـحــة لالخـضـر
لــلــحـصــول عــلى الـلــقب  وســيــكـون ذلك
مــتــاحـا اذا اســتــمــر  مــتـوزنــا  في وقت
تواضعة والبقاء توقفت نتائج االمانـة ا
ـكن ان يـعود في مـكـانه العـاشـر  لـكنه 

الى سباق النتائج.
ŒdJ «Ë qO —«

ـنطقة وخرجـا اربيل والكـرخ سوية من ا
اخلطرة بعد عودة االول بنقاط الفوز من
ـضـيف مـلـعـب سـامـراء  بـتــغـلـبه عــلى ا
بـهـدفــ لـواحـد والــثـاني نــحج في قـهـر
مـضـيـفه  الديـوانـيـة في عقـر داره بـهدف
دة ـنـطقـة  بـعـد تركـهـا  ليـعـود  لنـفس ا
قعد الذي بلغه 72 مام مهمة البقاء في ا

بشق االنفس .
وعـزز  نفط مـيسـان تـقدمه وظـهارنـواياه
الهجومية  وتمـكن بدعم جمهوره الكبير
 من ايـقـاف الــكـهـربـاء مــرتـ واسـتـعـاد
توازنه سـريعـا وخالل اسبـوع واخلروج
بسعـادة اهل العمـارة النه حقق النـتيجة
وقع الثانية تواليا  واالهم التقدم  إلى ا
ـر بـهـا احلـادي عـشـر في افـضـل فـتـرة 
طـالب  بـاالسـتفـادة  من نـتائج الـفـريق ا
شاركة الـتي يبدو الذهـاب ايضا  لدعـم ا
هم ان أنـهـا  استـقـرت  بـعض الـشيء وا
يطمئن اهل العمارة  على فريقهم قبل ان
ـوقع الـثـالث ـوقـع   ا  يـعـود الـكــهـربـاء 
عـشـر واســتـمـر يـعــاني  من اخلـروج من

ميدانه.
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ـيـنـاء مـجددا  وزاد من واسـتـمـر تـعـثـر ا
قـهـر جـمـهـوره الــذي يـنـدب حـظه كـثـيـرا
ثلهم والـبقاء  بنفس بسبب استـمرار  
مـكــانه مـا قــبل االخـيــر  بـعـدمــافـشل في
رور بهدف محمد شوكان 42 والتخلي ا
 الى مــا قــبل 14د  عــلى نــهــايــة الــوقت
عـنـدمـا فـرض الـنـجـف  الـتـعـادلد 76 عن
طـريق  احـمـد لفـتـة ولـيعـود في الـتـعادل

من  بـوابـة لـبـوابـة بـنـجـاح   ومـواصـلـة
تـــــألق  هـــــدافـه والـــــدوري واجنح العب
واس 11 هدفـا  واالمر اجلـيد محـمود ا
ان  يـجدد الالعب عـقـده رغم تلـقي  اكـثر
من عـــرض وكل شيء يـــصب الـــيــوم في
مــصـلــحـة الـشــرطـة والــكل  يـخــدم الـكل
واالمل ان يــسـتــمــر االداء  في الــتـركــيـز
عــلى  مـا تـبـقى من مـواجـهـات  لـدعم مـا
حتــقق النه  الضــمـان  بــكــرة الــقـدم  مع
ـشاكل مـرور الـوقت  وتـوقـعـات ظـهـور ا
الـــفــنــيــة واإلداريــة وإصــابــات االعــبــ

داخل وخــارج  وداخل مــلـــعــبه في عــمل
مـخــتـلف وجنح في قـلب بـعض الـنـتـائج
مــؤكـدا  قـوتـه بـفــضل عـطــاء  الـتـشــكـيل
ـسـتـقر في ـستـوى  ا واالسـتـمـرار في  ا
افـضل هـجو م ودفـاع ولم يـخـسر اي من
ـصري   مؤمن درب ا مباريـاته وجناح ا
سـلــيـمـان في تــوظـيف قــدرات ومـهـارات
عـــنــاصــر  اجملــمــوعـــة  الــذين واصــلــوا
الـتـحـلي بـاجلــديـة واإللـتـزام  والـتـركـيـز
ــمـيـز والـســيـطـرة عـلى وتـقـد االداء  ا
رور باريـات واحلفاظ  على الـتقدم  وا ا
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رحـلة األولى حـسمت  الـشرطـة صـدارة ا
ـمـتــاز قـبل ثالث  جـوالت عـلى لــلـدوري ا
وسم نهايـتها   بـعدما استـهل الفريق   ا
بشـكل جـيـد   وتـعـزيـز  انـطالقـته الـقـوية
بإضافة نقاط فوزه  السادس على االمانة
 بـثالثـة اهـداف  لـواحـد  ضـمـن مـبـاريات
الـدور الـسادس عـشـر  والـرابع عـشر  في
الـــبــطـــولـــة مــوســـعــا الـــفـــارق مع اقــرب
مالحقيه 11 نقـطة  واسـتمـر يقـدم  نفسه
مـع حتـسن ونـسج الـنـتـائج  بـشـكل جـيـد
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ـنـتـخب الــسـعـودي لـرفع تــوج ا
ــــــركـــــز األول في األثــــــقـــــال بـــــا
البـطولة الـعربيـة للرجال 2021
بأربيل العراقية بعد حتقيق 26
مـيـدالـية مـلـونة مـع ختـام الـيوم

الرابع.
ونال الربـاعون السـعوديون 16
ذهــــــبـــــيـــــة و4 فــــــضـــــيـــــات و6
بــرونـــزيـــات بــالـــبــطـــولـــة الــتي
شــهــدت مــشــاركــة 11 مــنــتــخب
عــــربي وأكـــثـــر من 141 ربـــاعـــا

ورباعة.
وشـــارك األخــضــر بـ 21 ربــاعــا
و7 ربـــاعــات بــيـــنــمـــا حــصــلت
الــبـعــثـة الــســعـوديــة عـلى 107

ميداليات متنوعة.
في مـنـافـسـات بــطـولـة الـشـبـاب
رتبة الـثانية جاء األخضـر في ا

بعـد حتقيق 15 ميـداليـة ذهبـية
و 4فـــضـــيـــات و8 مـــيـــدالـــيـــات

جموع 27 ميدالية. برونزية 
ونــــال مــــنــــتـــخـب الـــنــــاشــــئـــ
الــوصــافـة بــعــد جــمــعـهـم نـفس
الـعـدد: 13 مـيــدالـيـة ذهـبـيـة و8

فضيات و6 برونزيات.
UO «b  bB

وقــدمت الـربـاعـات الـسـعـوديـات
مستويات نالت اإلعجاب إذ حل
ـــركـــز الـــثـــاني ـــنـــتـــخب في ا ا
بـبطـولة الـسيـدات للـشباب ألول
مرة بعـد حتقيق 11 ميـدالية: 6
ذهبيات و 4فضيات و برونزية.
وجاءت الربـاعات النـاشئات في
ـركــز الـثــالث بـعــد حـصــولـهن ا
عـــلى 6 ذهـــبــيـــات وفـــضــيـــتــ
وبرونزية بـينما حـصد منتخب
الــسـيــدات لــلــكــبـار 6 فــضــيـات

وبـرونزيـة.وعبـر مـحمـد احلربي
رئـيس االحتـاد الـسـعـودي لـرفع
ستويات األثقال عن سعادتـه با
الــكــبــيــرة الــتي قــدمــهــا ربــاعـو
ـنــتــخب الـســعـودي وربـاعــات ا
الذي أثـمر حتقـيق لقب البـطولة
الــعــربــيــة لـلــرجــال والــوصــافـة
ركز الثالث في بقية الفئات. وا
وتابع "كالعـادة األخضر منافس
دائم على منصات التتويج وهو
ما يـواكب دعم القـيادة الـرشيدة

إلى القطاع الرياضي".
ـنـتخب وأشـار احلربي إلى أن ا
الــسـعــودي لــرفع األثــقــال يـضم
ـيـزة وجـوهــا شـابـة ومـواهب 
يــعــول عـلــيـهــا لـلــمـســتــقـبل في
اســـتــمـــرار حتــقـــيق اإلجنــازات
ـيـا عـلى مـخـتـلــفـة األصـعـدة عـا

وقاريا وعربيا وخليجيا.
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وقف قـوي في حال حـرمان ـركزي لـكرة الـقدم الـعـراقي  لوح االحتـاد ا
العراق من استضافة بطولة خليجي 25.

في ـوسـوي ـتـحـدث بــاسـمه احـمـد عـودة ا وقـال عــضـو احتـاد الـكـرة وا
تـصـريح صـحـفي إن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة بـالـتـعـاون مـع مـحـافـظة
البـصرة و احتاد الـكرة العـراقي اجنزت اغـلب متطـلبـات ملف استـضافة
كــأس اخلـلــيج مــشــيــراً إلى أن الــبــصــرة جـاهــزة الســتــضــافــة االخـوة

اخلليجي باستثناء بعض االمور البسيطة جداً التي ستنجز قريباً.
ـوسوي أن الـبصـرة تمـتلك مالعب جـاهزة وحـديثة لـلعب الى وأضاف ا
جـانـب مالعب الـتـدريب فـضالً عن فـنــادق حـديـثـة مـسـتـعـدة السـتـضـافـة
ـنافـسـات مـوضحـاً أن اهم نـقطـة في اسـتضـافـة خلـيـجي البـصـرة هو ا
ـالعب وبـاقي تـواجــد فــنـدق مــثـالـي لـكــبـار الــشــخـصــيـات الـى جـانب ا
ـوسـوي إلى أن اللـجـنة الـتي حـضرت في ـتطـلـبات اجلـاهـزة . ولفت ا ا
ـرة االخيـرة للـعـراق واطلـعت على الـبـصرة اقـتنـعت تمـامـاً بامـكانـيات ا
وقدرة احملافـظة على اسـتضافـة خليجي 25 في الوقت احملدد مـبيناً أن
ـوعـد االخيـر لـلبت في الـقرار ـقـبل هو ا أن يوم   31من حـزيران الـعام ا

النهائي لألحتاد اخلليجي بخصوص من سينظم خليجي 25.
قبلة وأشار إلى أن  البصرة هي االقرب الستضافة البطولة اخلليجية ا
مـشــدداً أنه في حــال  حـرمــان الــبـصــرة من اســتـضــافـة خــلــيـجي 25

فسيكون لنا موقفاً قوياً جتاه هذا القرار وسيعلن في حينها .
وكـان االحتـاد اخلـلـيجي قـد وضع الـكـويت بـديالً لـلـبـصـرة في حـال عدم

حصول العراق على حق االستضافة .

dJ.∫ جانب من تكر الالعب في بطولة اربيل - عدسة قحطان سليم

Í—Ëœ∫ احدى مواجهات الدوري في ختام اجلولة السادسة عشر
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ـنــتـخب الــوطـني بــكـرة الــيـد بــدأ ا
مــعـســكــره الـداخــلي في الــعـاصــمـة
بغداد استعداداً للبطولة اآلسيوية.
ـنـسق االعالمي الحتـاد الـيـد وقـال ا
حـــســام عــبـــد الــرضــا فـي تــصــريح
ـــعــســـكـــر الـــداخــلي صـــحـــفي  إن ا
ـنـتـخـبـنـا الـوطـني لـكـرة الـتـدريـبـي 
اليـد بدأ بـواقع وحدتـ تدريـبيـت
درب على قاعة نادي الـكرخ بقيادة ا
الـــكــــابــــ شـــريـف مـــؤمـن وكـــادره
ـــســــاعـــد.وأوضح أن الــــتـــدريــــبي ا
عسكر انـطلق استعدادًا لـلمشاركة ا
في البـطـولة اآلسـيـوية الـ 20والتي

ســـتــــنــــطـــلق فـي مـــديــــنـــة الــــدمـــام
بــالــســعــوديــة في الــثـامـن عـشــر من
الـشهـر اجلـاري.وكان وفـد مـنـتخـبـنا
عـاد من الـعـاصمـة اإليـرانـيـة طـهران
بـعـد انـتـهـاء مـعـسـكـره هـنـاك خاض

خالله ثالث مباريات.
ـؤمل ان يغـادر وفـد منـتـخبـنا ومن ا
الــوطــني إلى الــعــاصــمــة الــقــطــريـة
الــدوحـة  القــامه مـعــسـكــر تـدريــبـيـة
ـعـسـكـر أقـامه مـبارتـ مع يـتـخـلل ا

نتخب القطري ا
وكــانت الــقـرعــة اوقــعت مـنــتــخـبــنـا
الـوطــني في اجملـمــوعـة الـثــالـثـة مع

منتخبات قطر واالمارات وعمان.

UI¡∫ لقطة من لقاء منتخبي فلسط والعراق ببطولة الكرة الشاطئية
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رحم الـله الـفـقـيـد احـمـد دحـام جنم مـنـتـخـبـاتـنـا الـوطـنـيـة واألنـديـة
نية على اثر العراقية الـتي مثلها سابـقا العبا ومدربا الذي وافـته ا
ـصافي .. اذ ابى عام 2021 ان نوبـة قلبـية وهو يـحاضر لـفريقه ا
يرحل دون ان يضيف الى احزاننا مـغادر اخر مع طابور الراحل
ن فقـدنـاهم خالل سنـت خـلت وهم كثـار وكبـار وفراقـهم موجع

واثرهم مؤذي ماديا وروحيا ..
وت حق على كل حي هنا ال اعـتراض على حـكم الله جل وعـلى وا
اذ ال بـقاء اال لـوجه الله الـكر .. لـكن في مـوت الريـاضيـ سيـما
جنـوم كــرة الـقـدم حــكـايـة أخــرى لـيـسـت بـالـضــرورة تـكن نـتــيـجـة
مبـاشرة لكـنهـا جزء من تداعـيات كبت وتـالم رافق مسـيرتهم خالل
سنـوات خلت بـعد ان  تـهمـيش وابعـاد وجتاهـل وهجرة  –قسرا
او طوعا - عـدد من جنومنا الـذين وجدوا انفسـنهم خارج التـغطية

بعيدا عن  خط اجلماهير والشهرة والعمل وحتقيق الذات ..
ـدرب والعامـل بالوسط الـذين لم تصبح لهم لو تفحـصنا قوائم ا
العب الـعـراقـيـة الـذين هم أبـنـاؤهـا ويـعـدونـهـا فـرصـة وجــود في ا
بيئـتهم الطبـيعية وبـيتهم الـثاني .. لكنـهم تعرضوا الى مـا تعرضوا
من ظروف حرمت اكثرهم رغما واجبـرتهم على االبتعاد في مشهد
حزين كمن ينتشل ويعزل عن بيئته او يهجر من داره ووطنه او من

يقتلع من دياره وارضه .
الـفـقـيـد احـمـد دحـام رحــمه الـله لم يـكـمن بـعــيـد عن تـلك الـكـوكـبـة
ن وجد نفسه أخيرا بعيد عن األضواء اجلماهيرية العبا ومدربا 
او يضـطر للـعمل والـتدريب في مـحطات اقل مـا يقـال عنهـا انها لم

ترتق الى طموحه .. 
ـا غــيـر الــشـرعي وفي ـزاحــمـة والــتـنــافس ر اذ فـرض الــواقع وا
ظـروف لـيـست طـبـيـعـيـة وهي من أسـست وسـاهـمت فـعـلـيـا بـابـعاد
فـتـرضـة  .. حـتى غـدو شذرا الـنـجـوم من عن ديـارهم ومالعـبهـم ا
مـذرا وجلـؤا الى بـيـوتـهـم واسـتـقلـوا واعـتـزلـوا بـ جـدران غـرفـهم
ــا حـز بــالـنــفس وســاهم في تـصــعــيـد االسى والــكـبت ـظــلــمـة  ا
الـنـفـسي الـذي تشـعـر به طـبـقة كـبـيـرة لم تـقتـصـر عـلى العـبي كرة
اقدم بل شـملت بـقيـة األلعاب والـرياضـات التي تـعاني ذات مـعاناة

الكروي ..
كـرويينـا سيـما جـيل الثـمانيـنات والـتسـعيـنات والـعشرة األولى من
ية االلفية الثالـثة وهم كثر ويشكلـون قاعدة علمية وخـبرائية واكاد
نتخبات كانوا ... وساعة  لكرة القدم العراقية واغلبهم من جنوم ا
يتـرقـبـون تـبـدل االحتـادات عـلى امـل تـغـيـيـر اليـات الـعـمـل وقـواعد
الـتـعــيـ - اذا جـازت الـتـسـمـيـة  – لـكن عـلـى مـا يـبـدو ان األمـور
متحكم بها مستحكمـة بالواقع بصورة جتعل اليئس يدب بنفوسهم
ــا يــعــتــريـهـم األلم وتــتـقــلـص مـســاحــة االمل بــكل مــا لــذلك من
ــة تــتـجــلى جــمـلــة من امــراض عـضــويـة تــداعـيــات نــفـــــســيــة مـؤ

فجائـــــيو .. 
رحم الله من فقـدناه سيمـا الفقيـد العزيز
احــمــد دحــام والــصــبــر والــعـزاء الهــله
وذويـهم ومــحـبـيه وزمـالئه .. وكـان الـله

عان . صاب وا في عون ا

ـزيـد عــبـر مـوجــود الـوجـوه ا
الــشـابـة ضـمن اجملـمـوعـتـ
يـعـتـمـد عـلـيـهم  فـي الـدفاع
عن مشاركتهـما التي تبدو
مــقـبــولــة  بـعــد أن تــمـكن
االول مـن حتـقــيـق الــفـوز
خـــمـس مـــرات وتـــعـــادل
ـــثــلـــهــا وخـــســر ست
وحقق الـضيـوف التـقدم
بـــــسـت  مـــــو اجـــــهــــات
والـــــتـــــعــــــادل  بـــــســـــبع

وخسارة ثالث.
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ويـبـدو انـصـب تفـكـيـر الـنـفط عـلى
االطاحة بالكبار ولفت االنظار الية
ــــهــــمـــة  وقــــدم مــــا تـــســــتــــحـق ا
وتتـوجـيـهـا بالـنـتـيـجة  الـغـالـية و
رفع مـن احـزان الـبـطل بـعـد تـعـادل
زاخـو فـي  أول أيـام الـعـام اجلـديـد
ورفع شعار التهـديد بوجه اجلميع
تعـثرة خلف  بعـدما ترك الـبدايـة ا
ظهره وعادو للسيطرة  على اقرانه

بـــــغـض الـــــنـــــظـــــر عـن الـــــعـــــنـــــاوين
ومواجـهتهم  بـقوة  فـبعد  قـهره الزوراء
وجـــمــهـــوره قــبل دوريـن عــاد لـــيــتالعب
ـــشـــاعـــر عـــشـــاق الـــبـــطل وتـــطـــبـــيق
ـعاقـبـة الـثاني تـوجـيـهات بـاسم قـاسم 
ـرة  وبالرحــمــة حـصــرا  االثــنـ هــذه ا
ــا الــلـــذين إبــعــاداه  عـن  الــتــدريب دو
مسوغ  فقط االنـصياع لتاثـير الرابطت
رغم اجنـازاتـه مع اجلــويـة  الــذي انــقـاد
ـة  وسـقط علـى عمـاه بـعـد تـعادل لـلـهـز
مــخـيب من زاخـو وفــقـدان الـوصـافـة الن
الالعــــبــــ  اليـــركــــزون  ولـــســــان حـــال
ـكـن تـفـسـيـر االمور الـداعـمـ يـقول ال 
الحــقــ وبـــات الــفــريـق حتت رحــمـــة ا
وان االمـور  أصـبـحت  مـعـقـدة و صـعـبة
بــوجه شــنــيــشل الــذي تــلــقى اخلــسـارة
الثالثة  امام اجلمهور الذي حضر ليدعم
 وان اليخرج  بنكسـة اخرى وينام مبكرا
  وسيكـون اجلوية االربـعاء امام  خروج
واجـهة الـوسط االخر خـطر في الـنجـف 
الـــبــاحـث عن نــغـــيــر انـــحــســار االداء و
النتائج  بعد خسارت من ثالثة ادوار.
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قدم رئيس نادي النجف الرياضي رضوان الكندي أستقالته من رئاسة الهيئة اإلدارية للنادي   بحسب وثيقة صادرة من
إدارة نادي النجف تلقتها ( الزمان ) قال فيها رئيس النـادي  قدمت أستقالتي من رئاسة الهيئة اإلدارية للنادي  بسبب
رغبـة جماهـير الـنادي الـذين طلـبوا بـاإلستقـاله اجلمـاعيـة من الهـيئـة اإلدارية لـلنادي  والـسبب اآلخـر هو إنـتقـال مكان
كـتب وزير الصـحة وصعـوبة تواجـدي بالنجـف  إضافة لظـروفي الصحـية التي عملي في الـعاصمـة بغداد  مـديراً 

حتول دون أستمراري بالعمل الرياضي .
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قامة حاليا في قطر الشاطئية ا
عقب تـغلـبه على مـنتـخب العراق
بـــــــشــــــــوطـــــــ دون رد ضـــــــمن
مـــنــافـــســات اجلـــولــة الـــثــانـــيــة

للبطولة.
ـنتخـب الفلـسطـيني من وتـمكن ا
ـــيـــز بـــالـــرغم من تـــقــــد أداء 
صــــعــــوبــــة الـــلــــقــــاء في بــــعض
مـراحـله وحـسم نـتـيـجـة شـوطي
ـبـاراة (19-21) (22-24) عـلى ا

التوالي.
ــنـتــخـب إبـراهــيم وقــدم العــبــا ا
قـصيـعـة وعبـد الـله العـرقان أداء
راقــيـــا نـــال إعــجـــاب مـــتـــابــعي
الــبـطــولـة من كــافـة اجلــنـســيـات

العربية واآلسيوية.
وكـان مـنـتخب شـواطئ فـلـسـط
تــغــلـب عــلى األردن فـي مــبــاراته

األولى (2/1). 
ويـخـتـتم منـتـخب فـلسـطـ الذي
ضـــمن الــــتـــأهـل لـــلــــدور نـــصف
النـهـائي الدور األول غـدا األحد
بـلـقاء مـنـتخب سـلـطنـة عـمان في
ختام مباريات اجملموعة الثانية.
وفي حــالــة الـفــوز غــدا ســيــلـعب
مـــنــتــخـب فــلــســطـــ في نــصف
الــنــهــائـي ضــد ســوريــا أمــا في
حالة اخلـسارة سيـواجه منتخب
قـطـر مــتـصـدر اجملــمـوعـة األولى

ومستضيف البطولة.
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حــقق مــنــتــخب فــلــســطــ فـوزه
الـثــاني عـلى الـتـوالي في بـطـولـة
غــــرب آســــيـــا لــــكــــرة الـــطــــائـــرة
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d…∫ وحدة تدريبية للمنتخب الوطني بكرة اليد

دينة الرياضية في البصرة W{U∫ ملعب ا —



AZZAMAN SPORT

{ روما - وكاالت: أفاد تقرير صحفي إيطالي  بأن توتنهام يجهز لصفقة تبادلية مع يوفنتوس
يـركاتو الـشتوي اجلـاري. ويستـهدف توتـنهـام التعـاقد مع العب وسط يوفـنتوس لتنـفيذهـا في ا
السويـدي ديان كـولوسـيفـسكي لتـدعيم وسط مـلعـبه. وبحـسب صحـيفة ال جـازيتـا ديلـو سبورت
اإليـطـالـيـة فـإن تـوتـنـهـام سـوف يـعـرض العب وسـطـه األرجـنـتـيـني جـيـوفـاني لـو سـيـلـسـو عـلى
يوفـنتـوس مقـابل احلصـول على خـدمات كـولـوسيـفسـكي. وأضافت الـصحـيفـة أن القـيمـة التي
وضعـها يـوفنـتوس لـبيع كـولوسـيفـسكي تـتراوح مـا ب  35-30 ملـيون يـورو بيـنـما تـبلغ الـقيـمة
انع توتنهـام رحيله. وأشارت الصحيفة إلى السوقية للو سيلسو حوالي  48 مليون يورو وال 
ـكن أن يعرضه توتنـهام على يوفـنتوس وهو الـفرنسي توجنـاي ندومبيلي أن هناك العب آخر 

والذي فشل في إقناع أنطونيو كونتي وأشار البعض إلى أنه يتمتع بسلوكيات سيئة.
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{ مـلــبـورن وكــاالت: أجـرى رافــائـيل
ـيـا ب ـصنف الـسـادس عـا نـادال ا
العـــبي الــتـــنس احملــتـــرفــ األحــد
مرانـا جـديدا مع الـبلـغـاري جريـجور
ــصــنف 28. ويــتــرتب ــيــتــروف ا د
قبل في رافا حتديـد هويـة خصـمه ا
بـطـولــة مـلـبـورن ذات الـ 250 نـقـطـة
التي تـنطـلق غدا اإلثـن في مـلبورن
بـــارك اســتــعــدادا خلـــوض بــطــولــة
ـفـتـوحـة. وأنـهى نـادال أسـتـرالـيــا ا
الـذي وصل إلى أســتـرالـيـا أول أمس
اجلـمـعـة عـقب الـتـعافـي من فـيروس
كورونا ثالث جلسة مران كثيفة على
مـلعب رود لـيـفـر ثم خاض مـجـمـوعة

يتروف.  أمام د
وسيكون الالعب البلغاري أحد أبرز
مــنــافـــسي نــادال في الــبــطــولــة ذات
قرر إقامتها في نفس الـ 250 نقطة ا
نشآت الرياضية التي حتتضن أول ا
بطولة كـبرى جرانـد سالم هذا العام.
وابـــتـــعــــد نـــادال عـن الـــلـــعـب مـــنـــذ
اضي عقب خضوعه أغسطس/آب ا
جلــراحـة لــعالج مــشـكـالت في قـدمه
كان يعاني منها منذ 2005. وكان أول
اخــتــبــار حــقـــيــقي له مــشــاركــته في
ـنــصـرم في ديــسـمــبـر/كــانــون أول ا
بـطـولـة اســتـعـراضـيـة في أبـو ظـبي

ــــة أمــــام حــــيث تــــعــــرض لــــلــــهــــز
الـبــريـطــاني أنـدي مـوراي والــكـنـدي
ديـنــيس شـابـوفــالـوف. ولـدى عـودته
إلى إســبـانـيــا أظـهـر اخــتـبـار أجـراه
ـاتادور إصـابـته بـفيـروس كـورونا ا
دة ا أجبره عـلى اخلضوع لـلعزل 
 10 أيام قـبل أن يـسافـر إلى ملـبورن.
ـــديـــنـــة ولـــكن مـــنــــذ وصـــوله إلـى ا
األسترالية أجرى  3جلسات تدريبية
كـثـيـفــة وأبـدى خاللـهـا لـيـاقـة بـدنـيـة
ـقـرر أن يــعـرف مـسـاء عـالــيـة ومن ا
الــــيـــوم خـــصـــمه األول في بـــطـــولـــة

ملبورن.
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وسـقط الـروسي دانـيـيل مـيـدفيـديف
يا أمـام الفرنسي صنف الثـاني عا ا
أوجـــو أومـــبـــيـــر في ظـــهــوره األول
قامة بكأس رابطة محـترفي التنس ا
ـصنف في سيـدني. وتمـكن أومبـير ا
ة بـطل النـسخة ـيا من هـز الـ 35عا
فـتوحـة ضمن األخيـرة من أمريـكـا ا
منافـسات اجملـموعة الـثانيـة بنتـيجة
 7-5 7-6و 5-7و 2-7 6-7عــقب مــبـاراة
اســتــمــرت نــحــو  3ســاعــات. وخالل
بـاراة حصل مـيدفـيديف الـذي يعد ا
رشحـ بقـوة للفـوز بأستـراليا من ا
فتوحة على مساعدة من أخصائي ا

العالج الطبـيعي بسـبب معاناته من
آالم عضـلـية وبـدنـية. وبـفـوز أومبـير
تتـعادل فـرنسـا وروسيا 1-1  بعد أن
كـان الـروسي رومــان سـافـيـولـ قـد
ـــبـــاراة الـــفـــردي األولـى أمــام فـــاز 
الفرنـسي أرتور ريندركـنيش بنـتيجة
ـــا يـــعــــني تـــأجل  6-2 و 5-7و6-3  
حـسم مواجـهـة الـفريـقـ إلى مـباراة
قـرر أن يخوض الزوجي. وكـان من ا
مـــبـــاراة الـــزوجي مـــيــدفـــيـــديف مع
سافيول في الفريق الروسي إال أن
يا باتت صنف الـثاني عا مشاركة ا
محل شك بـسـبب مشـكالته الـبدنـية
وقد يحل مـحله إفجـيني كارلـوفسكي
أو ألكسنـدر شيفـشينكـو. ومن ناحية
ـتـحـدة على أخـرى فازت الـواليـات ا
كندا  0-3 ضمن مـنافـسات اجملـموعة
الثالثة. أحرز النقطة األولى للواليات
ـتحـدة اخملـضـرم جـون إيسـنـر بـعد ا
تـغلـبه عـلى بـرايـدن شـنور  1-6 و6-3
ثم حــصـد الــنـقـطــة الـثــانـيـة تــايـلـور
فريتز بعد الفوز على فيليكس أوجيه
ألـــــــيــــــاســـــــيم  8-6 7-6و 4-6 و 6-4.
وأخـيـرا تـغـلـب فـريـتـز وإيـسـنـر عـلى
أوجــــــيـه ألــــــيــــــاســـــيـم وديــــــنــــــيس
شابـوفالـوف في لـقاء الـزوجي بواقع

 4-6 و6-4.
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ــاني { بـــرلــ - وكــاالت: تـــعــرض األ
ــبي ثالث فــيــلـيــكس لــوخ الــبـطل األو
مـرات في الـزالجات الـثلـجـية لإلصـابة
ستـجد لـيغيب عن بـفيـروس كورونـا ا
بـــطــولــة كــأس الـــعــالم فـي إنــســبــروك

بالنمسا نهاية األسبوع. 
ــــانـي لــــلــــزالجـــات وذكــــر االحتــــاد األ
الـــثـــلـــجـــيـــة أمـس أن لـــوخ ودايـــانــا
إيــتـبــرجـر من فــريق الـســيـدات جـاءت
عينتهما إيجابية بعد كأس العالم التي
أقـيــمت مـطـلع األسـبـوع في ألـتـنـبـيـرج

انيا.  بأ
وقــــال لــــوخ عــــبــــر مــــنــــصــــة تــــبـــادل
الـصـورإنـسـتـجـرام: لألسف لـقـد جاءت
عـينتي إيجابيـة بعد فحص للكشف عن
اإلصـابـة بـكورونـا أشـعـر أنني بـخـير
أنا في منزلي وللمرة األولى في حياتي
ـيالد مع عائلتي سـأقضى فتـرة أعياد ا
مـرتديا الكمامة. األخبـار السيئة للغاية

لها جانب إيجابي أيضا.
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أخبار النجوم
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دورانت  33نـقـطــة لـبـروكــلـ نـتس
وذلك في أول مــبـاراة يــشــارك فـيــهـا
بعد أسبوع غـاب خاللهما ألسباب
تــتـــعــلـق بــبــروتـــوكــوالت الـــصــحــة
والـسالمـة لـكنـه لم يـنجـح في إنـقاذ
ــة الـ 10 له هـذا الــفــريق من الــهــز

ـوسم مـقـابل  23 انـتـصـارا. ا
وحقق فيالدلفيا سيفنتي
ســـــيـــــكــــســـــرز الـــــيــــوم
االنـتــصـار الـثــالث عـلى
الـتـوالي والـ 19له هذا

ــــوسـم مــــقـــــابل 16 ا
ة. وسجل النجم هز
جــــــــــــيــــــــــــانـــــــــــيـس
ـبـو 33 أنـتـيـتــوكـو
نـقـطة و 12 مـتـابـعة
وأضـــــــــــاف جــــــــــرو
هـولـيـداي  25نـقـطـة
وكريس ميدلتون 22
نقـطة ليـتغـلب حامل
اللقب ميلواكي بكس
على أورالندو ماجيك
 .118-136وحـــــــــــــقـق
مـيــلــواكي بــكس بـذلك
االنــتـصــار اخلــامس له
على التوالي والـ 24هذا

ة. وسم مـقابل  13هز ا

ضـمن مـنـافــسـات دوري كـرة الـسـلـة
. وحـــقق األمـــريـــكي لـــلــمـــحـــتـــرفــ
دونـوفـان مــيـتـشـل أفـضل رقم له في
ـــوسم وســـجل  39نـــقـــطـــة وست ا
متابـعات وخمس تـمريرات حـاسمة
وذلك لـــدى عــودتـه بــعـــد غـــيــاب عن
مبـارات لـلفريـق بسبـب إصابة في
الــــــــظـــــــهـــــــر. وأضـــــــاف بـــــــويـــــــان
بــوجـــدانــوفـــيــتش  24 نــقـــطــة و12
متابعة ليـرفع يوتا جاز انتصاراته
وسم إلى  26 مقابل  9هزائم. هذا ا
وعلى اجلـانب اآلخـر سجل أنـتوني
إدواردز  26 نقـطـة لـدى عـودته بـعد
غــيــاب عـن ست مــبــاريـــات بــســبب
بروتـوكـوالت الـصـحـة والسـالمة في
ظل جـائــحــة فـيــروس كـورونــا. لـكن
ة الـ 19 له هذا الفـريق تـلـقى الـهـز
وسـم مقـابل  16انـتصـارا. وحـقق ا
مـيـامي هـيت االنـتـصـار اخلـامس له
على التوالي بالتغلب على هيوس
روكتس 120/110  مستفيدا من تألق
جـيـمي بـتلـر الـذي حـقق أفـضل رقم
ــوسم مــسـجال  37 نـقــطـة. له هـذا ا
ورفع مـيـامي هــيت عـدد انـتـصـاراته
ـــــــوسـم إلى 23  مــــــقـــــــابل 13 في ا
ة بينما تلقى هيوس روكتس هز
اخلــســارة الــســـادســة والــعــشــرين

ســـتـــيـــفـــ كـــاري  28 نــــقــــطـــة و9
تـمــريـرات حـاســمـة لـيــقـود واريـورز
لتعـزيز صدارته لـلقسم الـغربي على
ـركـز الـثالث. حسـاب جـاز صـاحب ا
وحــقق واريــورز ثـــاني انــتــصــار له
خارج الـديار في غـضون  8أيام على
حـسـاب أحـد فـرق الــقـمـة في الـقـسم
الغربي بعد فوزه على فينكس صنز
ـيـالد الـكـريــسـمـاس. في يـوم عــيـد ا
وأحــرز أنـدرو ويــجــيــنـز  25 نـقــطـة
لـــواريـــورز وأضــــاف أوتـــو بـــورتـــر
جـونـيور  20 نـقـطة و 8تـمـريرات
حاسـمة و 7 متـابـعـات مـقابل
تسجيل أندري إيجوداال 12
نـــقــــطـــة و 8تـــمــــريـــرات
حـاسـمة و 7مـتـابـعات.
وســـــجل دونـــــوفـــــان
مـيــتــشــيل وبــويـان
بــوجــدانـوفــيــتش
وجـــــــــــــــــــوردان
كالركـــســـون 20
نقطة لكل منهم
وأضــــاف رودي
جـــــــوبــــــرت 20
نــــــقــــــطـــــة و19
مـتـابـعـة لـفـريق
جاز الذي تلقى
ــــــة الــــــهـــــــز
السابعة على
مــلـعــبـه هـذا
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وفـي بــــــــاقي
بـاريات فاز ا
مـــــيـــــلـــــواكي
بــــــكس عــــــلى
نـيـو أورلـيـانز

136-113
وديـــــــتـــــــرويت
بـيـسـتونـز عـلى
سـان أنــطــونــيـو
سـبـيرز 117-116.
وفاز شيكاغو بولز
عــــــلى واشــــــنــــــطن
ويـــــــــزاردز 120-119
ولـــــوس أجنــــــلـــــوس
كـلـيـبــرز عـلى بـروكـلن
نتس  116-120ودنـفر
جنــــــــــــتـس عــــــــــــلـى
هـيــوســ روكـتس

124-111.
كــمــا حــقق يــوتــا
جـــاز االنـــتـــصــار
الــــــســــــادس عــــــلى
التوالي وتـغلب على
ميـنيـسـوتا تـيمـبروولـفز
 120/108مـسـاء اجلـمـعـة صـبـاح
الــســبت بــتــوقــيت جــريــنــيــتش
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{ وكاالت: فـاز فـريق جولـدن سـتيت
واريــورز عـــلى يـــوتــا
جــاز بــنــتــيــجــة
فـــي   123-116
دوري كـــــــــرة
الــــــســـــــلــــــة
األمــــريــــكي
للمـحترف
. وســــــجل

مـقــابل عــشــرة انـتــصــارات. وسـجل
ـار ديـروزان  28 نـقـطـة وأضـاف د
كــوبي وايت  24 نــقــطــة لـــيــتــغــلب
شيـكـاغـو بولـز عـلى إنـديـانا بـيـسرز
 108/106. وكـــــذلك حـــــقـق الـــــنـــــجم
لـيــبـرون جــيـمس أفــضل رقم له هـذا
وسم وسجل  43نقطة ليقود لوس ا
أجنــلـــيس لــيـــكــرز إلى الـــفــوز عــلى
بــورتالنـــد تــريل بـــلــيــزرز 139/106.
وفي مباريـات أخرى تغـلب بوسطن
سلـتيـكس عـلى فيـنـيكس صـنز /123
وداالس مــــــافــــــريــــــكـس عــــــلى   108
ســـاكـــرامـــنـــتـــو كـــيـــنـــجــز ?112/96
وأوكالهـــومـــا ســـيــتـي ثـــانــدر عـــلى
نيويـورك نيكس  95/80. كذلك تغلب
ـــفـــيـس جـــريـــزلـــيـس عـــلى ســـان
وأتالنتا أنطونـيو سـبيرز 118/105  
هوكس على كلـيفالند كـافاليرز /121
118  وتورونـتـو رابتـورز عـلى لوس

أجنليس كليبرز  116/108.
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وسجل جويل إمبيد  34 نقطة ليقود
فـيالدلـفـيـا سـيــفـنـتي سـيـكـسـرز إلى
الـفوز عـلى مـضـيـفه بـروكـلـ نتس
بنـتيـجة  ?102-110ضمن مـنافـسات
دوري كـــــرة الـــــســــــلـــــة األمـــــريـــــكي
. وســجل الـنـجـم كـيـفن لـلــمـحـتــرفـ
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وقـررت البريـطانية إلـيز كريسـتي بطلة
الـعـالم الـسـابـقة في مـنـافـسـات الـتزلج
لـلـمسـافـات الـقصـيـرة إنهـاء مـسيـرتـها
بــعــد أســبــوعــ فـقـط من فــشــلـهــا في
ــبـيــاد بــكـ الــشــتـوي الــتــأهل إلى أو
 2022. وأكــدت كــريــســتي / 31عــامــا/
الــتي خــرجت من الــســبــاقــات الــثالثـة
ـبـيـاد بـيوجن الـتي شـاركـت بـهـا في أو
تـشـاجن 2018  جــزء من قـلـبي سـيـبـقى
مـفقـودا دائمـا بعـدما فـشلت فـي حصد

بية.  أي ميدالية أو
وحــصــدت كـريــســتي ثالثــة ألــقـاب في
بــطـولـة الـعـالم عـام  2017 فـي روتردام
لــتـصــبح أول مــتـزجلــة عــلى مـســتـوى
بـريطـانيـا وأوروبا حتـقق هذا اإلجناز.
وعـلى مـدار مسـيرتـها تـوجت كريـستي
أيـضـا بأربع مـيـداليـات فـضيـة وخمس
بـــرونــزيــات في بـــطــولــة الــعـــالم كــمــا
حــصـدت عــشــرة ألـقــاب في الـبــطـوالت

األوروبية.
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{ بــاريـس- وكــاالت: أعــلـن بــاريس ســـان جــيــرمــان
الــفــرنــسي  عن  5 إصــابـات بــفـيــروس كـورونــا بـ
صـفـوف الـفـريق. أشـار الـنـادي الـبـاريـسي فـي بـيان
رسمي إلى أن االختبارات الطبية التي أجريت خالل
فترة اإلجازة الشتوية أثبتت إيجابية  4 العب وفرد
ـصاب بـاجلهـاز الفني. ولـم يحدد الـبيـان أسماء ا

ـنـزلي وفـقـا بـيـنــمـا أكـد خـضـوعـهم لـفــتـرة الـعـزل ا
لـلـبــروتـوكـول الــطـبي. وخــاض العـبــو بـاريس سـان
جــيـرمــان أول مـران في   2022 بـعــد انـتـهــاء فـتـرة

الراحة السـلبية لقضاء إجازة الـكريسماس. ويستعد بي
واجهـة فريق فان اليوم اإلثن ضمن منافسات إس جي 

كأس فرنسا.
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- وكــاالت: كــشف اإلنــكـلــيــزي جـود { بـرلــ
بـيـلـيـنـغـهـام العب وسط بـوروسـيـا دورتـمـوند
عن أكـثـر األمور الـتي جتـعـله في حـالـة سـيـئة
وحتـوله إلى شـخص آخـر بـعد مـشـاركته في
وقع الـرسمي ـبـاريات. وخالل مـقابـلـة مع ا ا
اني قال بيلـينغهـام دورتموند هو للنـادي األ
الــنـادي األفــضل لي ولــتـطــوري وبـإمــكـاني
القـول إنه ال يوجد مكان آخر أفضل منه في
العالم بـالنسبة لي. وعن الشيء الذي يجعله
في مـزاج ســيئ قــال أصــبح أســوأ شـخص

بإمكـانك تخيله عـندما نـتعرض لـلخسارة في أي
مــبــاراة. وفي ســـيــاق آخـــر أشــار صــاحب الـ18
ـاني مـاركو عامـا إلى تـعـلـمه الـدائم من الـثـنـائي األ
رويس ومــاتـس هــومــيـــلــز مــنـــذ انــضـــمــامه ألســود
الــفـيــسـتــيـفــال. وعن الــلـحــظـة الــتي لن يــنـســاهـا في
وسم العب ذكـر الـدولي اإلنـكلـيـزي مـبـاراة فـريقـه ا ا
ـاضي ضد مـانـشسـتـر سيـتي الـتي أقـيمت في بالده ا
بدوري أبطـال أوروبا. وعن تلك اللحظة قال الشيء األكثر
درجات حـينها أهمية بـالنسـبة لي هو تواجـد والدي في ا
رة األولى له منذ أن شاهـدني مع برمنجهام حيث كانـت ا

ضد ريدينج وكانت في عيد ميالده وخسرنا.

ـدير الـفـني لـبـرشـلـونة لـديه األمل في { مـدريـد- وكـاالت: مـا زال تـشافي هـيـرنـانـديـز ا
بلي مع بلي وبـقاءه في كامب نو. وينـتهي عقد د إمكانية جتـديد عقد الفرنـسي عثمان د
وسم اجلـاري ولم يتـوصل التـفاق حـول توقـيع عقـدٍ جديـد حتى اآلن. بـرشلـونـة بنـهايـة ا
ؤتـمـر الـصحـفي قـبل مـباراة مـايـوركـا: لست وقال تـشـافي في تـصريـحـات عـلى هامـش ا
مُصابًـا بخيـبة أمل إنهـا مفاوضـات الوكالء يـديرونهـا بطريـقة صعـبة في برشـلونة لـدينا
مـوقف واضح وهو في طور الـتنفيـذ لم ينته األمـر أنا متفـائل وآمل أن يبذل عثـمان جهدًا
للـبـقـاء األمـر أشبـه للـعـبـة شـد احلبـل. وأكد: آمل أن يـبـقى مـعـنـا ألنه العب قـادر على
ـكن ـكـنه أن يـكــون أفـضل العب في مـركـزه إنــهـا فـرصـة له وال  إحــداث الـفـرق و
بلي قال تشافي: تفويتهـا. وردًا على سؤال حول رد فعل محتمل للجـماهير ضد د
أنت دائمًـا تذهب أبعـد من ذلك إنها مـفاوضات وسـننـتظر نـتيجـتها لـقد دعوا لـلقاء
ـبلي. وأوضـح: أخبـرته بـشكل صـريح أنـنـا بحـاجـة إليه إنه مرة أخـرى اإلدارة ود
شروع الـرياضي مهم العب مهم بـالنسـبة لنـا لقد فـاته الكثـير هنـا لكنه يـعلم أن ا

جدًا بالنسبة لنا أما ما يتعلق باألمور االقتصادية فال تهمني. 

بلي عثمان د

اجملـمـوعـة األولى بــدوري عـمـومي الـسـيـدات.
ـارد وكـان الـشـوط األول قـد انـتـهى بـتـقـدم ا
األحـمــر بــنـتــيــجـة 11-13  قــبل أن يـوسع
الــفـــارق خالل أحــداث الـــشــوط الـــثــاني
الـذي أقـيم عـلى صـالـة الـشـهـداء الـصـالة
الــــصـــغــــرى بـــأهــــلي اجلــــزيــــرة. وحـــقق
الــشــيـــاطــ احلــمـــر الــفــوز الـ 18عـــلى
الــتـوالـي بـعــد الـفــوز عــلى كل من مــركـز
شبـاب شتت األنعـام - الترسـانة - احتاد
الـشـرطـة الـريـاضي - مـنـوف الـرياضي -
هــلــيــولــيــدو -  6 أكـــتــوبــر - ســمــوحــة -
الـطـيـران - الـشـمس ذهـابًـا وعـودة. وتـقام
بـطـولـة الـدوري بـنـظـام اجملمـوعـتـ حـيث
تـضم كل مجـمـوعة  9 أنـديـة ويـتأهل أول
ـرحـلـة  3 مـراكـز من كل مــجـمـوعــة إلى ا
الثـانية. جدير بالذكر أن األهلي هو حامل
ــاضي من دوري عــمـومي ــوسم ا لــقب ا
السيـدات لكرة اليد بعد منافسة قوية مع

نظيره سبورتنج.

{ الـقــاهـرة - وكـاالت: انــتـزع فــريق كـرة الـيــد بـنـادي
سبورتنـج السكندري الفـوز من نظيره الزمـالك بنتيجة
25-26  مساء الـيوم السبت على صـالة نادي سبورتنج
باإلسـكـنـدريـة في اجلـولة الـ 16األخـيـرة من اجملـمـوعة
الثانـية بدوري عمومي السيدات. وبهذه النتيجة تصدر
الفريق الـسكـندري بقـيادة مديـره الفـني أشرف صالح
اجملـموعة برصيد  46 نقـطة بفارق نـقطت عن مالحقه
الزمـالك وضمن إطار نـفس اجملمـوعة فاز الـزهور على
ـعادي نـظيـره مـديـنـة نـصر بـنـتـيـجة 20-22  كـما فـاز ا
عـلى نظـيـره هـليـوبـولـيس بنـتـيـجة 20-43. وتـقام بـطـولة
الدوري بنـظام اجملموعتـ حيث تضم اجملموعة األولى
 9فرق فـيما تضم اجملمـوعة الثانية  8فـرق ويتأهل أول
ـرحـلة الـثـانـيـة. جـدير  3مـراكـز من كل مـجـمـوعـة إلى ا
ـاضي من ـوسم ا بـالـذكـر أن األهــلي هـو حـامل لــقب ا
دوري عمـومي الـسيـدات لـكرة الـيـد بعـد منـافـسة قـوية

مع نظيره سبورتنج. 
وفـاز الفـريق األول لـسـيدات كـرة الـيـد بالـنـادي األهلي
بقيـادة مديره الفني يـحيى يوسف على نـظيره الشمس
بـنتـيجة 21-27  في اجلولـة الثـامنـة عشـر واألخيرة من
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وفي مـبـاراة أخـرى تغـلـب واشنـطن
ويزاردز على كليفالند كافاليرز -110
 93 مـسـتـفـيـدا من تـألق بـرادلي بـيل
الذي سجل  29نقـطة و 10 تمـريرات
حاسـمـة وذلك في أول مـباراة لالعب
بــعــد  12 يــومـــا غـــاب خاللـــهــا
بسـبب بـروتـوكوالت
الــــــــصــــــــحـــــــة

والسالمة.

رافائيل نادال
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تبع هـي لتفـقُّد الـقوات الـدوليـة العـاملة مع أن زيارته كـانت من حيث الـتقـليـد ا
يالد ورفْع مـعنـويات همم ـناسبـة عيـد ا في الشـريط احلدودي مع إسـرائيل 
هـؤالء الــذين يــردعــون مــعــنــويــاً اإلعــتـداء الــبــري عــلى لــبــنــان فــيــمـا ال رادع
ـشـاعـر اإلنسـانـيـة تسـاوت لـدى األم ـتـكررة إالّ أن ا لإلخـتـراقـات اجلويـة ا
ـيالدية فـكانت تـحـدة أنطـونيـو غـوتيـريش مع مـوجبـات الزيـارة ا الـعـام لأل ا
اً ألرواح ضـحايا تمـثلـة بوضع إكـليل من الزهـر تكـر اللفـتة الـكثـيرة الرقـي ا
اإلنفـجار الـهـيروشـيمي في مـرفـأ بيـروت عدا عـبـارات برسم رمـوز احلكم في
لبنـان علهم يقرأون مضامينها بعناية فيعيد هذا وذاك وذلك.. وأولئك النظر في

مواقفهم التي هي أشبه باحلطب يُلقى على النار بدل العمل على إطفائها.
سـاعدة لبنان على تدارك بدا غـوتيريش في زيارته كمن يريد مـخلصاً السعي 
مخـاطر أشد قـسوة عـلى الشعب مـن التي يكـابدهـا اآلالف منذ خـمس سنوات
وبـالــذات في الـســنـتـيْـن الـعـشــريـنــيـتـيْن 2021-2020 ولـكــنه في مـا ســمـعه
ـا قام به وإن الـلـبـنـانـيون مـنه كـمن يـريـد الـقـول أن لـيس في اإلمـكـان أكـثـر 
ـرفأ وتلك لـفتة كانت زيـارته وأقواله ووضْع إكـليل الزهـر على أرواح ضـحايا ا
صـدرت مـن قـبـل عن الــرئــيس الــفـرنــسي مــاكــرون ولم يــقم بــهــا مع األسف
واإلسـتــغـراب األول والـثـاني والــثـالث من أهل احلــكم الـلـبـنــاني وال أيـضـاً من
الطـرف احلاضن بنـسب متـفاوتة لـلمثـلث الرئـاسي إستوقـفت أطرافاً في دول
كثـيـرة لم تفـعل مـا قام به وكـانت قـادرة عـلى الفـعل وإن من مـنطـلق مـا أوجزه
الشـاعر العربي بالقول :"ال خيل عندك تـهديها وال مال.. فليسعف النطق إن لم

تُسعد احلال".
ـتـحـدة الـتي لـلـبـنـان الزمن ـنـظمـة األ ا ومـا هـو الفت في رقي األمـ الـعـام 
اخلمسـيني حـيز في مـيثـاقها كـمنـظمة جـامعـة الشـمل حرصه عـلى أن يسمع
ـرجـعـيات الـديـنـيـة وعلى مـسـتـوى الـقـمة بـإسـتـثـناء تـمـثـيل خـجول من لـبنـان ا
ـراجع السياسية الـتي لم يستوقفه للمـرجعية الشـيعية ال اإلكتـفاء بطروحات ا
ـسـار من كـالمـهـا مــا يـوحـي بـصـدق الــسـعـي لـوضع األزمــة الـلــبـنـانــيـة فـي ا

ستقيم.  ا
WO ö « W dN

ولـيس مـسـتبـعـداً مـبـاشـرة أمـ األمـانـة العـامـة الـدولـيـة وفي نـطـاق مـا جتـيزه
يـة وبعيـداً عن البهرجـة اإلعالمية من صالحيـاته تنشـيط بعض القـنوات األ
أجل تذلـيل التنـاقضات الـدولية الـتي تعطل ضـمناً إيـجاد حلـول لقضـايا شرق
أوسطيـة كثيرة عالقة أكثرها وضوحاً بالنسبة إليه القضية اللبنانية التي زادته
يـالدية وقـوفـاً على تـعـقيـداتـها فـضالً عن أن تـرويض أزمات كـثـيرة الـزيـارة ا
وضوع وضوع الـعراقي وا وضوع السـوري وا التـعقيد وبـالذات ما يـتعلق بـا
اليـمني يبدأ من خالل حل األزمة اللبنانية إذ جملـرد أن يهتدي لبنانيو التأز
والتـعطيل تشق الهداية طريقها إلى سائر اجلوارات. ثم إن احلالة اللبنانية في
ضوء الـتشـخـيص األميـركي واألوروبي واخلـليـجي وما يـرافق الـتشـخيص من
عـقـوبـات مـاليـة وتـصـنيـفـات إرهـابـية لم تـعـد مـشـكلـة لـبـنانـيـة عـلى الـلبـنـانـي
ـا هي حالـة باتت فـي صلب هـموم وإهـتمـامات الـكثـير من دول معـاجلتـها وإ
العـالم كبـيرهـا وصغـيرهـا وهي في طريـقهـا ألن تصـبح حاضـرة وحتتـها خط

ية. أحمر في األجندة األ
رابـطة في منطقة ية ا يالدية للـقوات األ ا يـرى األم العام أن معـايدته ا ر
عرضـة لإللتهاب في أي حلظة لكن وجود هذه القوات يحول دون ذلك ويتجاوز
أفـراد دوريـاتـهـا أحـيـانـاً حتـرشـات غـير مـبـررة تـتـطـلب مـنـه وقد عـايـش حـالة
اإلنـهـاك في أعـلى درجـات اخملاطـر يـكـابدهـا لـبـنان الـوطن والـشـعب وال يـبالي
رمـوز السُـلـطـة بذلك تـفـعـيل ما سـمـعه اللـبـنـانيـون مـنه ومـا سمـعه بـالذات من
ـرجعـيـات الديـنيـة التي كـان لقـاء رموزهـا به احملطـة اإليجـابيـة األكثـر أهمـية ا
حـيث بـعـد أن أمضى بـعض الـوقت يـتـأمل في الـتـفجـيـر الـهـيـروشيـمي لـلـمـرفأ
ويـهـدي أرواح الـضـحـايـا باقـة ورد ذات شـذى روحـاني كـونـهـا مـتـصـلـة بـعـيد
ـا مـعــنـاه إنه في حـدود ـسـيـح عـلـيه الــسالم قـال مـتــأثـراً و مـيالد الـســيـد ا
صالحـيـاته إلى جـانـب مشـاعـره سـيـسـعى من أجـل أن يـعيـر اجملـتـمع الـدولي
ـبادر ـائـيـاً بـلـبـنـان من دون أن يـقـول مـا سـبق وقـاله ا االهـتـمـام إنـسانـيـاً وإ
ـانويـل ماكـرون من أن احلل يـبـدأ بـتـغـيـير الـدولي األول الـرئـيس الـفـرنـسي ا

تبعة من جانب رموز السلطات السياسية. األساليب ا
هل يرجـو اللبـنانيـون الذين ضاقت بـهم السُبل ويـعيشون فـي وطن ال يشعرون
أن الذين في أيديهم مقادير السُلطة حريصون على الوطن سيداً وعلى الشعب

مطمئناً خيراً من األم العام أنطونيو غوتيريش?
في قرارة الـنفـوس هـنالك هـذا الشـعور ذلك أن الـرجل ال يـبدي هـذا االهتـمام
ـشـاعري بـلبـنان إلسـتعـمـاله ورقة تـفيـده إن هو تـرأس بالده (الـبرتـغال) بـعد ا
ـتـحـدة وهـذا مـا تـطـلَّع إلـيه كورت إنـتـهـاء سـنـوات منـصـبه كـأمـ عـام لأل ا
ثـال ونـاله حـيث بـات رئـيـسـاً لـبالده (الـنـمـسا) من 8 فـالـدهـا عـلى سـبيـل ا
ا يـوليو/ تموز 1986 إلى 8 يوليو 1992 لكـنه قد يبدي االهتمام تأثراً منه 
فعـله الرئيس الفرنسي ماكـرون الذي أعطى احلالة اللبـنانية من االهتمام ما لم
حتصل عـليه من جانـب أهل السلـطات الثالث أنـفسهم. وهـنا يجـوز اإلفتراض
ـنصب يالديـة لكي يـؤدي كـإنسـان يـشغل ا ـناسـبـة ا أن األمـ الـعام إنـتظـر ا
ي األول واجـبـاً يـنـطـبق عـلـيه الـقـول الـشـاعـري الـذي أوردنـاه فـي سـطور األ
سابـقة حول أهـمية الـنطق كالمـاً منزهـاً من القلب عـندمـا ال يكون في الـيد ما

ه. هو أكثر فعالية لتقد
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خالل ثالثـة أيام وفي ظـل أجواء مـيالديـة إمـتـزج بهـا الـبـؤس مع الـيأس وضع
أنـطـونـيـو غوتـيـريـش لـبنـان الـذي يـقـطـر إمـتـهـانـاً من جـانب أهـل السُـلـطـة في
ي. عسى ولعل في العام الذي بعد ساعات تشرق شمس ـشهد األ صدارة ا
عنيون األم العام للجامعة العربية واألم يومه األول يـحذو األمناء الثالثة ا
ؤتـمر اإلسالمـي واألم الـعام جملـلس التـعاون اخلـليـجي حذو نـظمـة ا العـام 
تحـدة أنطونيـو غوتيـريش الذي جاء من دون تكـليف لكنه األم الـعام لأل ا
ـيالد ورأس الـسـنة لـلـقوات الـدولـيـة العـامـلة في ـنـاسـبة ا حـوَّل زيـارة تفـقـدية 
رض. لـبـنـان إلى واجب إنـسـاني شـبـيه إلى حـد بـزيـارة إلى راقـد في سـريـر ا
ــريض خـيـراً وغـامـره شـعـور بــحـصـول شـفـاء جملـرد أن جتـري ولـقـد تـفـاءل ا
االنتخـابات النـيابية بـعد ثالثة أشـهر تلـيها إنتـخابات رئـاسة اجلمـهورية. والله

كر أوالً وآخراً ودائمًا.
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- لــقــد ابــتــلــعــنــا الــطــعم الــذي ألــقــته
األحـزاب الـفـاسـدة.الـكـاظـمي مـرشـحهم
واخـــتــيـــارهم وأداتـــهم. افـــتــعـــلــوا في
اإلعالم مـشـاكل مـعه لـيـسوقـوه لـلـشارع
ـنـتـفض فـظن الـنـاس أنه ضـدهم وهم ا
وبـعــد ثالثـة ضــده فـتــقـبــلـته األكــثـريــة
أشـهر لم يقدم شيئا حقيقيا في مشروع
ولم يـقـدم شـيـئا ـؤسـسـات بـنـاء دولـة ا
في اجتـاه محاربة الـفاسدين وأكثر من
ذلـك أن وزيـر الــداخــلـيــة يــرى أن حـرق
اإلطــارات يــعـيـق بـنــاء الــدولــة بـيــنــمـا
حـــيــتــان الــفـــســاد تــعـــيث اخلــراب في

العراق وال رادع.
- هــو شــخص مــتـالعب ولــو كــان ضـد
الـذي ال ــا مـنــحــوه الــثــقه الــفــاســدين 

نحوه الثقه. يحقق مصاحلهم ال 
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نـهج لكـنه متـردد او بطيء في - لـديه ا
نهجه بهمّة وجرأة. السير 

- حلـــد االن مــا حــقـق اي اجنــاز كــسب
فـــــيه تـــــعـــــاطف الـــــشــــعـب الــــعـــــراقي
واذا اســـتـــمـــر هـــكـــذا ـــتـــظـــاهـــرين وا
سـتـســقـطه الـثـورة ويـكـون مـثـله كـمـثل
هدي. اذا كان يسعى للعمل عـادل عبد ا
نظومة السياسية فيجب عـلى أصالح ا
ان يــسـعى نــحـو تـكــمـلـة اجنــاز قـانـون
ـفوضـية االنـتخـابات الـفردي وتـغيـير ا

ستقلة وجعلها حره. غير ا
- والــله انــا من مــحـبي الــكــاظـمي بس
حلـــد االن مـــاكــو اي شي جـــيـــد حتــقق
بـالـواقع صـحـيـح الفـتـرة قـصـيـرة بس
عـــدنه مـــثل بــالـــريف (مـــا يــلـــحك عــلى
اجلــوعـان نــاعم الـثــريـد ) انــا جـوعـان
وتـكول خل نـعمـلك الثـريد. بس احلجي
والــنــاس اذ وهــذا تــخــديــر والــوعـــود 

اتضل هيج راح تسحب تاييدها.
{ احللقة الثانية :الكاظمي بعد سبعة أشهر

اذ بــدأ بـأصـدار قـرار عــنـدهـا الــعـبـادي
تـبـعه يـقـضي بـايـقـاف ازدواج الـرواتب
في (25 حــــزيــــران 2020) اعـالنه بــــأن
األيـام القـادمة ستـشهـد حملـة تغـييرات
ـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة في ـــــــنـــــــاصـب ا فـي ا
ـنـاصب وجتـريـد األحـزاب من ا الــدولـة
الـتي حصلت عليها خالفا للقانون.وألن
احلـدث خـطيـرين فقـد تساءلـنا لـيلـتها
فـي منـشـور بـعـنـوان (األنقـالب األبيض
لــتــفـــيــد فــضــائــيــات هل ســـيــحــصل?)
بـاقتـحام مـسلـحي ميـليـشات حـزب الله
وجتــاوزت عــلــيه ــنـــطــقــة اخلــضــراء ا
اعـتـباريـا دون رد حـاسم منه.وانـتـهيـنا
الـى ان العبادي كـان في قراراته (هاوي
بس مـا نـاوي).وتـمنـيـنا عـلى الـكـاظمي
ان يـكـون (هـاوي ونـاوي).صـحيح ان ال
رهـان عـلى الـسـيـاسـة في الـعـراق ألنـها
بال اخالق..لكن الكاظمي ما بال مباديء
كـان مـضـطـرا ألن يبـدا بـاألصالح ويـعد
بـالقضاء على الفساد ويقدم على اتخاذ
اجــراءات تـــهــدد حــيــاته.وألنه كــان قــد
واجـهـة مع قوى تـمـتلك اعـلن عن بـدء ا
ـال والــسالح ومع (الـدولـة الـعـمـيـقـة) ا
ألن ـشـوار فـانـه تـرتب عـلـيه ان يـكـمل ا
الــتـــردد في الــقــرارات او األحــجــام عن
تــنـفـيــذ الـقـرارات األصــعب سـتـؤدي به
وسـتنتقم الى ان يـخسر الشـعب(كتلته)
ن ـوذجا  مـنه قـوى الفـساد وجتـعله ا

تسول له نفسه التحرش بها.
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كـنا استطلعنا آراء العراقي مرت في
شـهرين من حـكم الكـاظمي انـقسم فـيها
الـعـراقـيون بـ من عـقـد األمل عـليه في
وبـ وبـ من فـقــد الـثــقـة به األصـالح
ــتـردد الـذي يـنــتـظـر مــا سـيـحـدث في ا
اجرينا ـئة يومـا قـابل األيام.وبانـتهاء ا
االسـتـطالع الـثالث في (2020/9/5-6)
لـــتـــقـــو اداء الـــكـــاظـــمي شـــارك فـــيه

وكـنّا افـترضـنا وقتـها ان الـكاظمي اراد
ــالــكـي..حتــيــيــد مــصــدر من لـــقــائه بــا
يـخشى بـنـظـر الـشـارع ألن كـلـيـهـما شـر
الكي يخـشى الكاظمي ان يبدأ اآلخـر.فا
ـحــاسـبـة الـفـاسـدين وفق قـانـون (من
ايـن لك هـذا) وعـنـدهــا سـيـكـون اول من
يـسـتـدعى بـوصـفه رئـيـس وزراء لـثـمان
سـنوات هادن فـيها الـفاسدين بـاعتراف
صــريـح (لــديّ مــلــفــات لــلــفــاســدين لــو
كـــــشــــفـــــتـــــهــــا ألنـــــقــــلـب عـــــالــــيـــــهــــا
ــالـكي ســافـلــهـا).والـكــاظـمي يــخـشى ا
لــقــوته الــسـيــاســيــة وتـغــلــغل اعــضـاء
حــــــزبه(الـــــدعــــــوة) في مــــــؤســـــســـــات
الــدولـة..وقـد حــاول كالهـمـا اســتـخـدام
ــتـلك (ســيــكـولــوجــيــا الـكــيــد) حــيث 
ــالـكي خــبـرة ســيـاســيـة اعــمق فــيـمـا ا
ــتـلك الــكـاظــمى  خــبـرة مــخـابــراتـيـة
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يـتـحدد تـقو أداء أي حـاكم بالـقرارات
هل يــبــدأ بــالــقــرارات الــتـي يــتــخــذهــا
ام يــبــدأ األصـــعب نـــزوال الى  األســهـل
أم بــــاالســــهل صــــعــــودا الى األصــــعب
باالسهل والتوقف عن تنفيذ االصعب?.
ان الــقـائــد الـذي يــعـتــمـد اآللــيـة األولى
يـتـمتع بـشـخصـية الـواثق من نـفسه ان
ـــثل اعـــتـــمـــد عـــلى جـــمـــهـــور واسع 
فـيـمـا تـمـتـاز ـغـامـرة اجملـتــمع ال عـلى ا
شـخصية الـذي يعتمـد الثانيـة باحلكمة
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنــــي
وبــعــكــســهــمــا..تــتــصف والــعــقـالنــيــة

شخصية من يعتمد الثالثة بالتردد.
ان  الـكـاظـمي اعـتـمـد اآللـية ومـا حـصل
الــثـانــيـة الـتي اعــتـمــدهـا الــعـبـادي في
اتــخــاذه الــقــرارات (الــبــدء بــالــقـرارات
االســــــهـل صـــــعــــــودا الـى الــــــقـــــرارات
لــكــنه اخــتــلـف عــنه بــأنه لم األصــعـب)
يـتوقف عن تنفـيذ  االصعب التي توقف

ومـع ذلك اخــتـار ان يــبــدأ بــأخــطــرهـا
واكـــــــــــــثـــــــــــــرهـــــــــــــا احلـــــــــــــاحـــــــــــــا
جــمـــاهــيــريــا..الــفـــســاد..مــدركــا بــأنه
سـيـكـون امـام خيـارين:امـا ان يـنـتـصر
نقذ ـعركته عـلى الفاسـدين ويكـون ا
واخملّـــلـص والـــبـــطـل الـــذي ســـيـــدخل
الـتـاريخ الـسـيـاسي لـلـعـراق الذي خال
وامـا ان مـن االبـطـال الـقـادة من سـنـ

يكون (الشهيد احلي).
وكـان هذا الـتصـور هو الـذي شاع عنه
بـ اغـلب الـعـراقـي لـغـايـة اجـتـماعه
ـالـكي.فقـد اصـاب الكـثـيرين بـالـسيـد ا
بـاألحباط واعـادهم لسيكـوجليا توالي
واعـيـد لـيــكـون بـنـظـرهـؤالء اخلــيـبـات
كــالـسـيـد الـعــبـادي الـذي وعـد بـضـرب
الــــفــــاســــدين بــــيــــد من حــــديــــد ومـــا
ألنـه(الـــــــعـــــــبـــــــادي) ادرك ان ضـــــــرب
ــســؤولـ الــكــبـار بــاجــهـزة الــدولـة ا
وقـيــادات الـكـتل الـسـيـاسـيـة مـتـورطـة
كـلها بـالفسـاد مبررا خـذالنه باعتراف
(شـاهد من أهلـهم) في خطابه بـجامعة
بــغـداد (2017/11/27) بــأن (الـفـسـاد
فــضـــائــيــات ـــال ــلـــكــون ا مـــافــيـــا
يــسـتـطـيـعـون ان يـثـبـتـوا انـهم قـدرات
وهم الـذين احلـريـصـون عـلى اجملـتـمع
يـحاربون الفساد ولـكنهم آباء الفساد

وزعماء الفساد).

تــولى الـسـيــد مـصـطـفـى الـكـاظـمي(54
سـنة) رئاسـة مجلس الوزراء في ( 5/7
/2020 ) وكان للعراقي موقفان:األول
يــرى انه ال يـخــتـلـف عن سـابــقـيه وانه
تـهـمة ـوافقـة احـزاب الـسلـطـة ا جـاء 
والـــثـــاني يـــرى ان الــرجل بـــالـــفــســـاد
مـستقل وينبغي ان نعطيه فرصة..وكنا
دعــونـا حــيـنـهــا الى مـنــحه مـئــة يـومـا

لنحكم بعدها له او عليه. 
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واجه الكاظمي وضعا في بـداية تكليفه
مـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــقّـــــــــــــــــــــــــــــــــدا
مجتم صحـيا اقتـصاديا امـنيا سـياسيا
فــهــو عــيـــا..مــا واجــهه احــد مـن قــبــله
اسـتـلم خـزيـنـة خـاويـة من سـلـفـه عادل
والــعــراق مــدين لــلــبــنك ـــهــدي عــبــد ا
وتـصاعـد األصـابات والـوفـيات الـدولي
ـوجـة الـثـانـيـة لـفـايـروس كـورونا في ا
وتــضـاعف وتــهـديــد الـنــظـام الــصـحي
وتـهـديـد امـني نــسب الـبـطـالـة والـفــقـر
وتـــعــدد ــنـــطـــقـــة اخلــضـــراء يـــطـــال ا
ليشيات وعدم قدرة الدولة بالسيطرة ا
وعــــودة مــــتـــظــــاهـــري عــــلى الــــسالح
و(دكات!)عشائرية في انـتفاضة تشـرين
البصرة وميسان وبغداد..وخطر يتهدد
حـيــاته من الـقـوى الـشـيــعـيـة الـسـبـعـة

التي رشحته!.

ـيـون ومثـقـفون (3843)  بـيـنـهم اكاد
واعـالمـيــون..تـوزعـت اجـابــاتــهم عـلى

النحو اآلتي:
األول: يـــثــمـن اداء الــكـــاظــمي..الـــيــكم

اذج منها:
- افضل رئيس وزراء حكم العراق.

- لــديه نــيــة حــسـنــة بــتــأســيس دولـة
مـستقرة ناجحة.التحديات كبيرة جدا
ا لم يـشعر وعـمل الكـثيـر في ذلك لـر
ـواطن..لـكن ســوف تـأتي أكـلـهـا بــهـا ا
اضـافــة الى ان هـنــاك تـشـويش الحــقـا
وتـقـز مـتـعمـد من اي عـمل او مـنـجز

يقوم به.
- رجل يـعـرف قـدر نـفـسه. فـهـو يـعرف
ان عــــــــــلـــــــــيـه بــــــــــنــــــــــاء دولــــــــــة من
واعــداؤه كـــثـــر وأقـــويــاء الـــصــــــــفـــر
ــــــــــتــــلـــكــــون دعــــمـــا خــــارجــــيـــا و
ويــعــرف ان ادواته لــلـــتــغــيــيــر قــويـــا
الـــــثــــــوري ( لـــــو فـــــكـــــر بـــــذلـك ) هي
ــا تــؤدي لــفــوضى ال او ر ضــعـــيــفــة
نــهـــايــات مــوثــوقــة لـــهــا. .لــذلك نــراه

يتحرك ببطء ولكن بثقة.
- ال يــزال يـحــاول ان يـكــون مـصــلـحـا

اجتماعيا وليس قائدا.
الـــــثـــــاني:يـــــرى فـــــيه شـــــخـــــصـــــيــــة

استعراضية. 
- حـكـومـته حـكـومة فـيـسـبـوكـيه بدون
يــــعــــتــــمــــد عــــلى االعالم تــــخــــطــــيط 

االلكتروني.  
- كــنـا نــنـتــظـر مــنه مــسك اي رمـز من
ولـــكــنه لم رمـــوز الــفـــســاد الـــكــبـــيــره
يــــفـــعل.يــــتـــخـــذ قــــرارات  ويـــتـــراجع
عـنهـا.بأختـصار هو لـيس حازم وليس

لديه الشجاعه الكافيه.
- الـــرجل حـــقق نـــتـــائج جـــيــدة عـــلى
لـكن عـلى أرض مـســتـوى الـفـيس بـوك
الـواقع لـم يـحـقق شـيـئـا مـهـمـا..مـجرد

فقاعات إعالمية.
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سـنـة مـضت  و"نـفتـالى بـيـنـيت" رئيس
الـوزراء اإلسرائـيلى احلـالى يزايـد على
عــجــرفــة ســلــفه "نــتــنــيــاهــو"  ويــقـول
بـبـسـاطـة أنه ال دولـة فـلـسـطـيـنـيـة  وال
تـفـاوض على شـبر فـى القـدس والضـفة
ـتنـفذين الـغـربيـة  ثم أن رهان بـعض ا
الـفـلـسطـيـنـي عـلى الـرئـيس األمـريكى
جـــوبـــايــدن ســـقط تـــمـــامــا ومـــبـــكــرا 
وواشــنــطـن ســلــمت بــأولــويــات كــيــان
االحـتالل  وطوت وعدها بفتح قنصلية
لــلـفـلـســطـيـنــيـ فى الـقــدس احملـتـلـة 
ودول الـتـطـبـيع "اإلبراهـيـمى" الـفـاجر 
حتـمـل "إسـرائـيل" عـلى كـتـفـهـا وتـهـتف
بــعــظـمــة احــتاللــهـا  ودول الــتــطــبـيع
الـبارد األقدم  تتـلهى بكالم باهت حول
إحـــيـــاء مـــفـــاوضـــات جـــرى دفـــنـــهـــا 
والـرئيس الـفلسـطيـنى نفسه ـ  مـحمود
عـباس  ـ أشهر يـأسه  وقال قبل شهور
من عـلـى مـنـبـر اجلمـعـيـة الـعـامـة لأل
ـنح االحتالل مـهلـة عام ـتـحدة  أنه  ا
أخـيـر لالنـسـحـاب  وإال جـرى االنـتـقال
 " خلـــيــارات أوسـع من "حل الـــدولــتــ
وردت عــــلــــيـه "إســــرائــــيـل" بــــوابل من
الـسخـرية  وسـقطت األقـنعـة عن عمالء
االحـتالل فى العمق الـفلسـطينى  حتى
ـسمى "منصور لـو تخفوا عـلى طريقة ا
عـبـاس"  وخـادعـوا بـكـونـهم مـن سـدنة
الــــــشــــــعــــــارات اإلسالمــــــيــــــة  وكـــــأن
زعـومة صـارت ديـنا فى "إسالمـيـتهـم" ا
خـــدمــة كـــيــان االحـــتالل  واحملـــصــلــة

احملـتلـة  ومن حول الـكنائس الـعتـيقة
ـا دفع ـبـارك  و ـسـجـد األقـصى ا وا
قــوات االحـتالل إلى انـفالت أعـصـاب 
واعــتــقــال أطــفــال بــتــهـمــة حــمل عــلم
فـلـسطـ عنـد مداخل "األقـصى"  فوق
الـعجز عن كسر إضراب األسير "هشام
ــــــســــــنــــــة  أبــــــوهــــــواش"  ودهـس ا
ة الـفـلـسـطيـنـيـة الـقـروية "غـديـر مـسـا
فــقـهـاء"  ونـفـاد احلـيل فى وقف ثـورة
األســـيــــرات  وبـــأســـمــــاء مـــقـــاومـــ
ومـــقــاومــات نــبـــيالت  فــوق أن تــعــد
وحتــصى  وكل يـوم يــهل وافـد جـديـد
عـارك  فوطأة االحتالل إلـى ساحات ا
وجــــرائــــمه احملــــمــــومــــة تــــتــــفــــاقم 
ـنازل واالسـتـيـطـان يتـوحش  وهـدم ا
واألحــيــاء  وشـبــهــات أى حل ســلـمى
قاومـة وحدها تـتوارى  ولم تـبق إال ا
 تـــنــجـب أســاطـــيــرهـــا وشـــهــدائـــهــا
وأغـانـيـهـا  وتـلـد عـصـرا فـلـسـطـيـنـيـا
مـــقـــتـــحـــمـــا  ال حتـــكم فـــيه إلرادة أو
سـيـاسـة فـصـيل وال كل الـفـصائل  وال
انـتظار لقرارات حركات وال هيئات وال
ـا جـعل بعض الـفـصائل سـلـطات  و
تـصـحـو من رقـادهـا الـطـويل  وتـلـهث
تدفقة وراء مـقاومة الشعب التلقائية ا
 عـلى نحو ما فعـلته قيادات فى حركة
"فــتح" بــالــضــفــة الــغــربــيــة  وتــوالى
صـــيـــحـــات نـــفـــيـــرهـــا بـــاالحـــتـــشـــاد
بـادرين فى "برقة" واالصـطفـاف وراء ا
قاومـة اجلديدة  وأخـواتها من قـرى ا
 الــتى تـنـهك جـيش االحـتالل وحتـطم
سـتعـمرين  سـتوطـنـ ا مـعـنويـات ا
وتـبقيـهم حتت وطأة اإلحسـاس بخطر
داهـم  بـرغم أن "بــرقـة" ورفــيــقـاتــهـا 
ــقـررة ــنــطــقــة (ج) ا كــلــهــا تــقع فـى ا
ـقتـضى اتفـاق أوسلـو سئ الصيت 
وحـيث ال وجود للسلطة الـفلسطينية 
بـل الــكــلــمــة واألمــر والــنــهى واإلدارة
فــيـهـا جلـيش االحــتالل  الـذى يـفـاجـأ
ـقاومة من حـيث لم يحتسب بـبراك ا
ويــقــدر  وبــتــطــورهــا من تــظــاهــرات
ومـــســـيـــرات االحـــتــجـــاج إلى غـــضب
ا الـرصـاص  والـرد فى كل األحـوال 
مــلـكت األيـدى من حـجـارة وسـكـاكـ 
وفى انــتــفـاضــات تـبــدو مـفــرقـة  وإن
كـانت تبـشر بانـتفاضـة شعـبية شـاملة

كاسحة فى الضفة والقدس .
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ا وال ساعة  ر يوم  بل ر وال يكاد 
مـن دون ارتقاء شهـداء وجرحى جدد 
فــقــد وصل كل بــديل آخــر لــلــمــقــاومـة
ـسـدود  وحــسـاب الـدم إلى احلــائط ا
خـطـة "أوسلـو" توفـاهـا الله ودهـستـها
فاوض الفلسطينى تعب الـظروف  وا
مـن تكـرار الـكالم والـسالم عـبـر ثالث

طـريق اخليـانة سـالك ومزدحم بـاجلثث
احملـنطـة  ومواكب الـتطـبيع مـع العدو
اإلسـرائيـلى تتالحق  وخـذالن القـضية
الـفلسطيـنية عادة الوقت عـربيا ودوليا
 والـسياسة الفلسطينية بفصائلها فى
تـــنـــاحــــر ال يـــنـــتـــهى  لــــكن الـــشـــعب
الـفلسطينى بـرجاله ونسائه العادي 
وبـشبانه وشـاباته  بل وحتـى بأطفاله
ـقاوم  وبـسجل تضـحياته الـهائلة ا
 ال يــســتــسـلم أبــدا  وال يــرفع الــرايـة
الــبــيـضــاء فى صـراع عــابــر لـلــقـرون 
ويــوقـد شــعـلــة الــكـفــاح جـيال فــجـيل 
ويـوما بـعد يوم  وال تـخبو أحالمه فى
ــوعـود  وحتــريــر وطـنه من الــنــصـر ا
آخــر وأبـشع ظـاهـرة احــتالل عـنـصـرى

عمورة . استيطانى باق على سطح ا
  وفـى األيـــام واألســابـــيـع والـــشـــهــور
األخـــيـــرة  وعــلـى مــدى الـــعــام 2021
ــــقـــاومـــة ــــنـــقــــضى كـــلـه  بـــدا أن ا ا
الفلسطينية تبعث حيويتها من جديد 
بــرغم كـل عــوامل الــتــراجع واالنــهــيـار
والـتـعـريـة فى الـوضع الـعـربـى  وركام
ــآسى فى أقــطــار عــربــيـة مــنــكــوبـة  ا
وتـــدافع مـــحن وكـــوارث تـــكـــاد تــلـــهى
وتـنسى محنة الشـعب الفلسطينى  إال
أن الـرد الــعـفى جـاء من قـلب فـلـسـطـ
ذاتـهـا  بقـيامـة "الـقدس" وحـرب "سيف
الـــقــدس"  ومــلــحـــمــة هــروب األســرى
الـــســـتـــة مـن ســـجن "جـــلـــبـــوع" فـــائق
الــتـحـصـ  وتـوالى بـطـوالت األسـرى
واألسـيـرات وإضـرابـاتـهم الـطـويـلة عن
الــطـعـام  ومــعـارك "األمـعــاء اخلـاويـة"
ـقاومة طـلبـا للـحريـة  واندالع نـيران ا
ـا حول فى قـرى الـضـفـة الـغـربـيـة  و
قــريـة "بــرقـة" ـ  بــضم الـبــاء  ـ إلى رمـز
جـديد لـعنفـوان الناس الـعادي  وإلى
ـواطـنـ عـنــوان لـصـدام مـتـصل بـ ا
سـتوطـن الـفلـسطـينـي مع قـطعـان ا
وجــيش االحــتالل  اســتـشــهــد فـيه من
اسـتــشـهـد شـبـانـا وشـابـات وعـجـائـز 
ومن دون أن تــخـضع الـقـريــة الـبـاسـلـة
بــسـكـانـهـا الـذين ال يـزيـدون عن 4500
نـسـمـة  وال خـضـعـت قـرى اجلـوار ب
" (بزريا وسـيلة الـظهر "نـابلس" و"جنـ
وســبــســطـة)  وكــان الــتــحــدى بـدهس
وقـتل ومطاردة مستوطـن مستعمرين
 ورد عـــدوان آالف مـــؤلـــفـــة مـن قــوات
جـيش االحـتالل  ونـفض غبـار اخلوف
مـن سـيل الـرصــاص احلى والـرصـاص
ـطاطى  وبـدء سيـرة مقـاومة شـعبـية ا
ــدد من صــمـود فالحــيــة  تــســتــلــهم ا
ــــيالد الــــقــــدس ومـــســــيــــرات عــــيـــد ا
الــفـلــســطـيــنـيــة  الـتـى إزدانت بـأعالم
فــلـســطـ وأغــانى الــشـهــادة ومـواكب
قـدسة "الـدبـكة" فى شـوارع العـاصمـة ا

واســتــحـالــته واقــعــيــا  فـقــد كــان عـام
2021 مــثــاال سـاطــعــا لـقــوة احلــقـيــقـة
اخملــفـيـة  وكـان بـامــتـيـاز عـام الـوحـدة
الـكفاحيـة لكل الشعب الفـلسطينى  فى
األرض احملـتـلـة بـعدوان 1967 كـمـا فى
سـابـقتـها احملـتـلة بـحرب 1948  وثـبت
أن اخلـطوط وجدران الفـصل العنصرى
حـوائط من زجاج  لـم تمنـع وال حجبت
قدرة الفلسطيني على إعادة استظهار
قــوتــهم الــكــامـنــة  فــحــضــور الــشـعب
قدسة حـقيقة الـفلسـطينى على أرضـه ا
كـبـرى باهـرة  وعدد الـفلـسطـينـ على
أرضـهم صار يزيد ويتكاثف فى اطراد 
ــســـتــوطــنــ ويـــتــفــوق عــلـى أعــداد ا
ـستـعمرين اجملـلوبـ من أربع جهات ا
ـشروع الـصهـيونى الـدنـيا  فـقد دخل ا
فـى أزمة وجـودية مـعـقدة  ولم تـعد من
ـادة "مـخـازن يـهـود" مـسـتـعـدة لـرفـده 
بـشرية إضافية  ثم أن الفلسطيني لم
يعودوا كما مهمال وخامال  بل علمتهم
احملـنة الفـريدة  وخلقـتهم خلـقا جديدا
 يـكـمـلـون به دائـرة الـتـحـول مـن تـفوق
الــكم إلى اكــتـســاب الـتــطــور الـكــيـفى 
وبـثقافـة استشـهاد حتولـهم إلى قناديل
بـشـرية  قـادرة بـالتـراكم الكـفـاحى على
ـسلح بالقنابل حتـطيم رهبة االحتالل ا
الـذرية  وعلى تـغييـر موازين القوة فى
ســنـــوات وعــقــود جتئ  يــكــون فــيــهــا
الـشـعب الـفـلـسـطـيـنى بـطال لـلـعـام وكل

عام .

ـدد مـن عـالم بــعـيــد فـوات وانــتـظــار ا
لــلـعــقل  وانـتــظـار دعم أغــلب احلـكـام
الـعرب مـضيـعة لـلوقت  ومـا من بديل
صــحـيح جـبــرا ال اخـتـيـارا  سـوى أن
يــأخـذ الـشـعب الــفـلـسـطـيــنى قـضـيـته
ــا حــتى مـن دون انــتــظـار بــيــديه  ر
وفـــاق فــصـــائل  عــزلـت نــفــســـهــا عن
جــوهـــر قــضــيــة الــتـــحــريــر الــوطــنى
الـفـلـسـطـيـنى  وانـشـغـلت وانـغـمـست
بــلـعـبــة مـحـاور إقــلـيـمــيـة  تـســتـثـمـر
شـعـبيـة القـضيـة فى خـدمة مـصاحلـها
البعيدة عن الوجع والهم الفلسطينى.
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نـعم  يدرك الشـعب الفلـسطيـنى اليوم
 أن كـل شئ دون جالء االحـتالل بـاطل
وقبض ريح  فال مفاوضات جتدى فى
ظـل موازيـن قـوى مخـتـلـة  نـاهـيك عن
فاوضات لم تعد واردة أصال عند أن ا
كـــيــان االحـــتالل  الـــذى يــتـــصــور أن
تـــقــلـــيص مـــعــنـى الــصـــراع  وإبــداء
نح تيسيرات اقتصاد  أو االسـتعداد 
خــــطط إعــــمــــار  أو فــــرص عــــمل فى
ـسـتـعـمـرات  وإلى سـواهـا من حـيل ا
االلــــتـــــفــــاف  قــــد تـــــلــــهى الـــــشــــعب
الـفلسـطينى عن تذكـر قضيـته األصلية
 وقــد تـمــد جـســور مـودة واســتـنــامـة
لــــواقع بــــقـــاء االحــــتالل وتـــأيــــيـــده 
وحتـــويـل احلق الـــفـــلـــســـطـــيـــنى إلى
أحـــاديث ذكــريـــات  وهــو مــا أثـــبــتت
ـــــنــــقــــضـى عــــبــــثه وقــــائـع الــــعــــام ا

تكررة مرات  أنه لم تعد من الظاهرة ا
شهد الفلسطينى  مـناطق رمادية فى ا
بـل إمـا أبـيض أو أسـود  وقـد أسـودت
وتـــضــخــمـت وشــاهت وجــوه عـــربــيــة
وفـلسـطيـنيـة  ولم يعـد من خيـار متاح
إال اخلـــيــار األول  الــذى ســبـــقت إلــيه
رصـاصة الـعاصـفة األولى فى األول من
يــنـايـر 1965 ورصــاصـات "كــتـائب عـز
الـــديـن الـــقـــســـام" و"ســـرايـــا الـــقــدس"
و"كــــــتــــــائـب شـــــهــــــداء األقــــــصـى" فى
االنــتـفـاضــتـ األولى والـثــانـيـة  وفى
حــروب غـزة الـصــامـدة األربــعـة  الـتى
أعـجــزت جـيش الـعـدو اإلسـرائـيـلى عن
كــسب أى نـصـر فــيـهـا  وفى عــمـلـيـات
فــداء وحــروب دهس وســكـاكــ  بـادر
إلـيـهـا شـبـان فـلـسـطـيـنـيـون  بدت لـهم
االنـتــفـاضـات الـكـبـرى كـتـاريخ بـعـيـد 
وتــصـور الـبـعض أنه جــرى تـدجـيـنـهم
واحـتـوائـهم  فـإذا بـالـنـسـغ و"جـيـنات"
ـقاومة تعـود لتظهـر مجددا  وحتسم ا
عـلى طريقـتها جداال وجلـاجا بال معنى
ـلـفات ورزم ـنـيهم   يـخـدر الـناس و
ــؤيـدة لـعـدالـة ـتـحـدة ا قــرارات األ ا
احلق الـفـلـسـطـيـنى  وبـإحالل احلـركة
ـقـاومة  ثم الـدبـلومـاسـية مـحل مـبدأ ا
بــإقـــامــة جــدران وفــصل وتــفــرقــة بــ
قـاومة ـقـاومة الـشعـبيـة الـسلـميـة وا ا
ـــســلـــحــة  وهـــو مـــا يــدرك الـــشــعب ا
الــفـلــسـطــيـنى بــطالنه الـيــوم  فـاحلق
بــغـيــر قـوة تــسـنــده ضـائع بــالـيــقـ 
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الـدراسة االسـتـقـرائـية حلـركـة احلـياة في
االرض مـــنــذ مــلـــيــارات الـــســنــ الى ان
احلـياة في حالة تـطور وتكامل مـستمرين
ــسـتـوى ـســتـوى الــبـيــولـوجي وا عــلى ا
ـلـمـوس ان ـشـاهَــد ا احلـضـاري مـعــا. فـا
سـتـمر" اجتـاه تـاريخي مـطّرد. "الـتطـور ا
فـاحلياة في حـالة تـطور وتكـامل مسـتمر
واجملـــتــمـع االنــســـاني في حـــالــة تـــطــور
وتــكـــامل مـــســتـــمــر. صـــحــيـح ان بــعض
اجملــتــمـعــات قـد تــتـوقـف عن الـتــكـامل او
تـتراجـع لكن قـانـون الـتـطور يـسـتـمر في
االشــتــغــال في مــجــتــمــعــات اخــرى. ومـا
يـهمـنـا ليس حـالـة كل مـجتـمع عـلى حدة
ـا حالـة الـبـشريـة كـكل. والـبشـريـة ككل ا
في حـالة سـير تـطـوري وتكـاملي وتـقدمي
مـستمر. وهذا ما يشير اليه القران الكر
بـقوله:"يَا أَيُّهَا الْـإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِح إِلَيـ رَبكَ
". ولـيس مــقـصــود االيـة كَــدْحًـا فَــمُـلَــاقِــيهِ
ــقــصــوده ان الـلـه شـخص والـلـه اعـلم 
ـا هو "حـالة" نـلقـاه في نهـاية الـطريق ا
نـلــتـقي بــهــا عـلى طــول الـطــريق وفي كل
مـراحـله. لـقـاء الـلـه هـو جتـسـيـد صـفـاته

حـركـة الى االمـام او حـركـة الى اخلـلف
امـا التقدم او الـتأخر.والنقـطة التي اريد
البحث عنها هي كيفية قياس ومعرفة ان
هــــذه اخلــــطــــوة هـي الى االمــــام او الى

قياس لذلك? عيار او ا اخللف. ماهو ا
مـعرفـة الـتاريخ تـسـاعدنـا عـلى فهم ذلك.
فـهذه اخلطـوة سواء كانت الى االمام او
الى اخلـــلف هي حـــلــقــة مــتـــرابــطــة مع
غـيرها من احللقـات في مسلسل تاريخي
طــويل ذي طــبــيــعـة تــراكــمــيــة. وتــدلــنـا

االفـراد واجملــتــمــعــات والــدول في حــالـة
حـركــة مــسـتــمــرة: امـا الـى االمـام او الى
اخلـلف. وهذا ما اشار الـيه القران الكر
وهـو يقـول: "لِـمَن شَاءَ مِـنـكُمْ أَن يَتَـقَدَّمَ أَوْ
". واالمــــر مـــتـــوقـف عـــلى ارادة يَـــتَــــأَخَّـــرَ
ن شــاء مــنــكم" االنــســان بـــداللــة قــوله "
قصود واخلطاب باجلمع تلميح الى ان ا
هـو احلركة اجلمـاعية اي حـركة اجملتمع
كـمـجــمـوع ولـيس فـقـط حـركـة االفـراد كل
عـلى حده. هذه احلركة لـها احتماالن اما

احلق االلـهي في احلـكم. ثـم ظـهـرت الدول
احلـديثة بعـد معاهـدات وستفـاليا في عام
1648. وكــان ســبق ذلـك ظــهــور بــدايــات
Representative قراطية التمثيلية الـد
Democracy انـطالقا من اجـتماع مـدينة
لـيـون االســبـانـيـة في عـام 1188اثـنـاء مـا
ســمي بــحــروب االســتـرداد. ومـع الــثـورة
الصـناعية والـعلميـة والتكنـولوجية بدات
الـبشـريـة بـالتـحـرك الـسـريع نحـو مـرحـلة
جـديـدة من تــطـورهـا الــسـيـاسي بــظـهـور
الـدول احلـضـاريـة احلـديـثـة التـي شـهدت
Moni- قراطية الرقابية ايضا والدة الد

 .toring Democracy
ومـازالت حركة التـطور والتقـدم والتكامل
عـلى الـصعـيـد الـسـيـاسي مـسـتـمـرة حتى
ـستـند االن.  هـذا االستـعراض الـسريع  ا
اصـال الى قــــراءة تــــاريــــخــــيــــة دقــــيــــقـــة
وتــفـصـيــلـيـة حلـركــة الـتـاريخ الــسـيـاسي
للـبشرية نستطيع ان نقول ان السير نحو
ثـل اجتاها الـدولة احلـضاريـة احلديـثة 
عـيار الثاني. تـاريخيا مـطّردا. وهذا هو ا
فــكل خـطــوة تـقــرب الـبــشـريـة مـن الـدولـة

ومــجــتـمــعــاتــهــا الـبــســيــطــة وفي هـذه
اجملـتمعـات ظهـرت اولى اشكـال السـلطة
االجتـماعية بشكلها البدائي ثم ما لبثت
ان ظــهــرت الـســلــطـة الــســيـاســيــة الـتي
ـدن تـطــورت سـريــعــا الى ظـاهــرة دول ا
الــــصـــغــــيــــرة في بـالد وادي الـــرافــــدين
ـرحـلـتـ ظـهرت وغـيـرهـا. وفي هـاتـ ا
قـراطيـة في شـكلـهـا البـسيط االول الـد
الـتي اطلق عليهـا الباحث جون ك اسم
assembly de- "ــقــراطــيــة اجملــلس "د
mocracy ووصـفـها حـاكـوبـسـون باسم
primitive de- ـقـراطـيـة الـبـدائـية الـد
mocracy الـــــتـي انـــــتـــــقـــــلـت من وادي
الـرافدين غربا الى اليـونان حيث ظهرت
بـعد حـوالي االلف سنـة دولة اثـينـا التي
طـورت هذا الشـكل الى ما عُرف تـسامحا
ـــقـــراطـــيــة ـــصـــطـــلح بـــاسم الـــد في ا
ــبـاشـرة direct democracy. بــعـدهـا ا
ظــهــرت دول االمــبـراطــوريــات الـكــبــيـرة
واهـمها االمبراطورية الرومانية واخرها
االمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة واحلـكـومات
ـبدأ الـتـفويض او ـلكـيـة التي عـمـلت  ا

واتــــخـــاذهـــا كـــقـــيم عــــلـــيـــا في حـــيـــاة
االنـسـانـيـة حـيث يـتم بـنـاء احلـياة عـلى
اسـاس الـعــلم والــقـدرة والــقـوة والــعـفـو
ـغـفـرة والـتـسـامح والــعـدل والـرحـمــة وا
ـنـتـزعـة من وغـيـرهـا من الـقـيم الـعــلـيـا ا
صـفـات الــله. غـايـة مــا في االمـر ان االيـة
ة تقول ان "لـقاء الله" هو قانون او الـكر
اجتــاه تــاريــخي عــام حــاكـم عـلـى حــركـة
عـيـار االول: التـقدم الـتاريخ. وهـذا هـو ا
هـو االقــتـراب من الــله اي من مـنــظـومـة
الـقيم العلـيا حلركـة التاريخ او ان شئت
فــان الــتــقــدم هــو الــتــجــسـيــد احلــيــاتي
ـركب ـنـظـومـة الـقـيم الـعـلـيـا احلـافـة بـا
احلـضاري وعـناصـره اخلمـسة. وبـعبارة
ثـالثة التقدم هو السير على طول االجتاه
الـتـاريـخي الـعـام الـذي تــمـثـله مـنـظـومـة

القيم العليا حلركة التاريخ. 
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سـياسيـا الحظنـا ان تطور حـياة االنسان
يـشمل من ب امور اخرى كـثيرة احلياة
الـسـيـاسـيـة لالنــسـان. فـفي بـواكـيـر هـذا
الـتطور ظهرت الـقرى الزراعيـة الصغيرة
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االهـداف هي تـقـدم وايـة خـطـوة تـبـعـدنـا
عــنـهــا او ال تــنـســجم مــعــهـا فــهي تــاخـر
وتـخلف وتراجع.وبهذا العرض والتحليل
اسـتطعـنا ان نـحدد ثـالثة مـعايـير لـقياس
خـطـوات اجملتـمـعـات من حـيث الـتـقدم او
الــتـاخـر وهـي: مـنـظــومـة الـقــيم الـعــلـيـا
االجتـــاه الــتـــاريـــخي الـــعــام اي الـــدولــة
احلــضــاريـــة احلــديــثــة واخـــيــرا مــثــلث
االهــداف الـكــبــرى. وفـي الـتــأمـل جنـد ان
ظواهـر سلبية كثيـرة كالفساد واالستبداد
والــفــقـر واجلــهل والــبـطــالــة وانـخــفـاض
االنـتاجـية وغـير ذلك تـتـعارض بـالصـميم
ـعـايـيـر الـثالثـة. ومن هـنـا قـلت مع هـذه ا
في مـقـاالت سـابـقـة ان الـدولـة احلـضـارية
اجتـــاه تـــاريــخـي قـــابل لـــلـــقــيـــاس. وفي
الــســنــوات االخــيــرة ظــهــرت الـعــديــد من
ـؤسـسـات غـيـر الـربـحـيـة وعـلى رأسـهـا ا
ـتحدة بقيـاس العديد من اجلوانب اال ا
ذات الـعالقة بـالدولـة احلضـارية احلـديثة
االمـر الـذي يـسـهل عـلــيـنـا مـسـألـة احلـكم
عــلى حــالــة الــدولــة من حــيث الــتــقـدم او

التأخر.

احلـضـاريـة احلـديـثـة هي تـقـدم في سـير
اجملــتــمع الــبــشـري وكـل خـطــوة تــبــعـد
اجملـتمع عن الـدولـة احلضـاريـة احلديـثة

هي خطوة تراجعية وتأخرية. 
عيار الثالث نحتاج الى معرفة ـعرفة ا و
االهـداف العـلـيـا حلـركة الـتـاريخ بـاجتاه
الـدولة احلضاريـة احلديثة. وتـتمثل هذا
ــثـــلث الــســعــادة-الــعــدالــة- االهــداف 

الكرامة. 
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ـكـن ادراج اي هـدف اخـر ضــمن هـذه و
ـثلث الذي يستوعب الكلمات/ االهداف ا
االخـرى كلها. فـاالنسان يـسعى منذ االف
الـسن الى حتـقيق هذه االهـداف بصيغ
وعـبارات مختلفـة وبذلت اجملتمعات في
ســبـيــلـهــا الـغــالي والــنـفــيس واقـرتــهـا
ـواثـيق الـدوليـة الـتي تـمـثل اجـمـاعات ا
واضيع الـبشرية حول اي موضوع من ا

طروحة.  ا
عـيار الثالث وهو القرب وهـكذا يتحدد ا
او الـــبـــعـــد من حتـــقـــيـق هـــذه االهــداف
ـترابـطـة. فـايـة خـطوة تـقـربـنـا من هذه ا

كل الـذيـن كـتـبـوا عن مـشـروع نـهـضوي
أو خـطوات إصالحية تغـييرية أو بناء
شــخـصــيـة ثــقـافــيـة عــربـيــة أو عـربــيـة
إسالمــيـة وصــلـوا إلى نــتـيــجـة واحـدة
مـؤداهـا استـحـالة حتـقـيق ذلك من قبل
نـظــام حـكم جـاهل يـقـوده حـاكم جـاهل
يـسـوس حـيـاة الـشـعـوب واجملـتـمـعات
كـل حيـاتـهم من دون رقـيب أو حـسيب.
ـلك الـعقالنـية أو فـاحلـاكم اجلاهل ال 
احلـكـمـة أو الـضـمـيـر الـيـقظ احملـاسب
ــلك الــكــثــيــر من الــقــيم الــواعـي وال 
الـروحــيـة والـنـفـسـيـة والـسـلـوكـيـة من
ــارســة حــكم بــشــكل يــؤدي إلى أجـل 
بـناء وإجناح ما كتب عنه أولئك الكتاب

فكرون اإلصالحيون. ا
لـلذين سـيعـتقدون بـأن ذلك ينـطبق فقط
عـلى حـالة األمـة الـعربـيـة نحـيـلهم إلى
مــــا واجـــهــــته أمـــريــــكـــا مـن تـــوتـــرات
ـقراطـية ومـا أخذته من وتـراجـعات د

ـضـحكـة من قـبل هذا الـقـطر الـبـائسـة ا
الـــعــــربي أو ذاك. وســـتـــتـــرك شـــعـــوب
ســوريــا ولــيــبــيــا والــســودان والــيــمن
ـثال ولـبـنـان وفـلـسـطـ عـلى سـبـيـل ا
تـــواجه األخــطـــار واألهــوال والــتـــفــكك

لوحدها. 
ولن تـنفخ الـروح في اجلامـعة العـربية
ومـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــعـــــاون اإلسالمي
غاربية. ولن والـتجمعـات اخلليجيـة وا
يــــجـــرؤ أحـــد عــــلى الـــكـالم عن رجـــوع
االســتــعــمـــار بــألف شــكل وشــكل إلى
أرض الـعرب ولن يـنتبه أحـد إلى خطر
ضـياع هويـة العروبة والـوجود العربي
فـي اخلـلـيج الــعـربي من جــراء تـعـاظم
تعاظم هـجرة غير الـعرب وجتنيـسهم ا
وتـثبـيتـهم إلدارة االقتـصاد واألمن على

األخص. 
دنـية من هل فـي اجملتـمعـات الـعربـيـة ا
إمـكـانـيـات عـلم وفـهم وتـعـاضـد وتـكـتل
عادلة ذلك البؤس الرسمي? هل قـومي 
ـراجـعة فـيـهم الـقـدرة ولـديـهـم احلـريـة 
ـنـتـهـيـة بل أخـطــاء وخـطـايـا الـسـنــة ا
نتـهيـة واالنتقـال إلى سنة الـسنـوات ا
جـديـدة بـروح جـديـدة وعـلم نـافع وعزل
لـــكل قـــوى االنــتـــهــازيـــة والـــعــبـــوديــة
ـشتراة فيـها? اجلواب كبـير ومتشعب ا
ومـبثوث في كل مكان ينتظره فعل فعل

لة.. وكل عام وأنتم … وليس ثرثرة 
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ـنتهية اضية ا وخـطايا إبان السـنة ا
حـ يحـاول أخذ الدروس والـعبر وال
تــمـده بـالــشـجـاعــة واحلـكـمـة واإلرادة
لــقــطع الـوعــود عــلى نـفــسه لــتــغـيــيـر
منهجيات ومنطلقات حكم بالده وذلك
في احـــتـــفـــاالت لـــيـــلـــة رأس الـــســـنــة
اجلــديـــدة. من هــنــا لن تــشــهــد األيــام
ـقبـلـة دموع الـنـدم وتواضع الـقـليـلـة ا
تـعلم دروس احلياة وال مـشاعر الفرح

جيء أيام أجمل وأصفى. 
ومن هنا أيضاً دعنا من جدلية وثرثرة
التشاؤم والتفاؤل التي تلوكها األلسن
عـنــد نـهـايـة كل عـام وبـدايـة عـام آخـر.
الــقــضــيــة هي في شــلل إرادة الــتــعـلم
والــفـهم والــفـعل من قــبل أغـلب أدوات
احلـكم في بالد الـعرب ولـذلك ال توجد
بــوادر مـجـرد بــوادر عـلى أن أنــظـمـة
احلـكم الـعـربـية مـجـتـمـعة ومـتـعـاونة
ثال ومـتناغمـة ستنظر عـلى سبيل ا
ـتـرامـيـة في الــهـجـمـة الــصـهـيـونـيــة ا
األطـراف الخـتـراق كل مـجـتـمع عربي
من دون اســتــثــنــاء عـلى مــســتــويـات
الـتحـكم باالقـتصاد والـقرار الـسياسي
ــمــنــوع فـي الــثــقــافــة ــســـمــوح وا وا
والـــدين واإلعالم والخـــتــراقه وإدارته
ــســتـوى األمــني واخملــابـراتي. عــلى ا
وهي لـن تفعل شيئـاً حتى وال مناقشة
األمــر جتــاه احلــرائق الـهــائــلــة الـتي
حتــرق األخـضـر والـيـابس في كل بالد
الـعـرب والـتي لـن تـطـفـئـهـا احملاوالت

قـرارات تـنم عن اجلهل والـتخـلف إبان
واليـة الرئيس األمريكي السابق دونالد
تـرامب. الفـرق األساسـي هو أن الـنظام
ـقـراطي األمـريـكـي يـجـعل ظـاهـرة الــد
اجلــهل وتــداعـيــاتـهــا ظـاهــرة مـؤقــتـة
خــاضـعــة لــنـتــائج انـتــخـابــات دوريـة
بـيـنــمـا تـقـوم أنـظـمـة الـتـسـلط في بالد
الــعـرب بـتــرسـيــخـهـا واســتـمـراريــتـهـا

لسن طويلة.
اجلــاهل لـن تـخــوله قــدراته الــعــلــمــيـة
ا والـفـكـريـة والـقيـمـيـة عـلى الـتـعـلم 
ارتـكب من أخطـاء وخطـايا إبان الـسنة

نتهية. اضية ا ا
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نـخوض في موضـوع قوة تأثيـر جهالة
ـنـاسـبـة انتـهـاء سـنـة وبـداية احلـكم 
سـنة جديـدة. ذلك أن اجلاهل لن تخوله
قـدراته الـعـلـمـيـة والـفـكـريـة والـقـيـمـية
ــا ارتــكب من أخــطــاء عــلـى الــتــعــلم 
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في الذكرى الرابعة عشرة لرحيل إبراهيم الهنداوي 

كـتبات في إسرائيل إنهما توقـفتا عن بيع كتب الكاتبـة األيرلندية سالي روني بعد أن رفضـت السماح لناشر إسرائيـلي بترجمة كتابها اجلـديد إلى اللغة العبرية. قالت اثنتان من أكبر ا
ـكتبات كرد فـعل ضد قرار روني. وأثار مـوقف الكاتبة . وتأتي اخلطوة التي اتـخذتها ا شهـورة إنها تدعم دعـوات مقاطعة إسـرائيل بسبب سـياساتهـا جتاه الفلسـطينيـ وقالت الكـاتبة ا

وجة إلى حرب كالمية على وسائل التواصل االجتماعي. ديح واإلدانة في نفس الوقت وتصاعدت هذه ا موجة من ا
كتبتان أكثر من  200منـفذ بيع في جميع أنحاء إسرائيل. ويعد هذا أول إجراء من نوعه كتبـتان إنهما ستسحبان كتب روني من فروعهما ومواقـعهما على اإلنترنت. وتمتلك ا  وقالت ا
اضي محاولة من قبل الناشر اإلسرائيلي مودان احلصول على حقوق ترجمة كتابها "عالم جميل أين أنت". وقالت الكاتبة إنها من قبل بائعي الكتب اإلسرائيلي منذ أن رفضت روني الشهر ا

بينما كانت "فخورة جدًا" بترجمة روايتيها السابقت إلى العبرية إال أنني "في الوقت احلالي اخترت عدم بيع حقوق الترجمة هذه لدار نشر مقرها إسرائيل".
ؤيدة للفلسطـيني حركة سحب االستثمارات وفرض العقوبات بي دي إس BDSالتي تـدعو إلى مقاطعة إسرائيل بالكامل. وأضافت أنها ال قاطعة ا  وقالت روني إن قرارها جاء تـضامنا مع ا
ـتحـدة".وكان نـظام الـفصل تسـتطـيع "قبـول عقـد جديـد مع شركـة إسرائـيلـية ال تـنأى بـنفـسهـا عالنيـة عن نظـام الفـصل العـنصـري والتدعم حـقوق الـشعب الـفلـسطـيني الـتي نصت عـليـها األ ا
ا زعـمت إسرائـيل أن حركة العـنصـري سيـاسة فصل عـنصـرية وتـميـيز فرضـتهـا حكـومة األقـليـة البيـضاء ضـد األغلـبيـة السوداء في جـنوب إفـريقـيا مـنذ عام  1948وحـتى عام 1991 . ولطـا

قاطعة ( (BDSتعارض وجود دولة إسرائيل وأن الدافع وراءها هو معاداة السامية. وهي ترفض بشدة أي مقارنة مع نظام الفصل العنصري باعتباره تكتيك تشويه. ا
قاطعة الثقافية إلسرائيل معاداة للسامية في ثوب جديد". وندد وزير الشتات اإلسرائيلي نحمان شاي بقرار روني بقوله"ا
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ثالً سائي يومذاك .. ثم ألول مرة دخلت  القسم ا
في إذاعـة بــغـداد .. فـعـنـدمـا كـنت أدرّس الـرسم في
ثانويـة الكاظـميـة طلبت مـنا مديـرية معـارف بغداد
ان نسـهم وندرب الـطالب على التـمثـيل والعمل في
اإلذاعــة كــجــزء مـن الــنــشــاط الــفــني .. وألول مــرة
أمسـك القـلم ألكـتب الـتـمـثـيـلـية الـقـصـيـرة بـعـنوان
(كالم شــرف) وبـعـد أن تـدربــنـا عـلــيـهـا وتـعــلـمـنـا
االلـقـاء قــدمـنـا الـتـمــثـيـلـيـة مـن مـايـكـرفـون اإلذاعـة
ـمثل وسمـعناها عـندما بـثت وأذيعت وكان من ا
رحـوم فوزي مهدي .. وألول معي تـلميذي الـفنان ا
مــرة نــســمع اصــواتــنــا (تـطــلع) مـن دار اإلذاعـة ..

أخذنا العجب ونشوة النجاح !! ( .(11
ـسرحـية وفي مـحـاولة جـديدة فـي مجـال الكـتـابة ا
وفي الـعام نـفسه 1952م فـقد شـرع الهـنداوي في
كـتـابـة مـسـرحـيـة (ايـريـد يـعـيش) وهي مـسـرحـيـة
كـومـيديـة شعـبـية من فـصل واحـد أخرجـهـا الفـنان
جعـفر السعـدي ومثلهـا عبد اجلـبار عباس وجنم
عبـد الله العبيدي وسـالم عبد القادر والتي قدمت
بــــعــــد حــــ وحتـــديــــداً فـي صـــيـف عـــام 1956م
لـيـخـرجـهـا ثـانـيـة الفـنـان جـعـفـر الـسـعـدي لـصالح
الـفـرقـة الـشــعـبـيـة لــلـتـمـثـيل ( (12والـتي بـدورهـا
انــتــجت في الــوقت نــفــسـه مــسـرحــيــة أخــرى هي
ـســمـوم) عن مـســرحـيـة (عـدو ـورد ا مــسـرحـيــة (ا
ي الـكـبـير (هـنـريك آبـسن) الـشـعب) لـلـكـاتب الـعـا
أعدهـا واخرجـها الـفنـان بدري حـسون فـريد لـتقدم
ـسـرحـيــتـ في عــرض واحـد عـلى مــسـرح قـاعـة ا
) ولثالثة أيام. األمير عبد االله (قاعة احلرية حالياً
ومن جــانب آخــر فـقــد أعـد الـهــنـداوي مــسـرحــيـته
(أيـريــد يـعـيش) نـصــاً تـمـثـيـلــيـاً بـعـد أن كـانت في
األصل نصـاً مسـرحيـاً ذات الفـصل الواحـد قدمـها
حملطـة تلـفزيـون بغـداد (التـلفـزيون الـعراقي) ((13
بــدايــة تــأسـيــســهــا وهـو أول نـص درامي يــقـدمه
التلفزيون أوائل عام 1957م  ( (14أخرجها الفنان
يـوسف جـرجـيـس وفـيـهـا ظـهـر اول طـفل في عـمل
تمـثيلي هو سميـر موني الذي مثل دور (علي) كما
ـسـرحـيـة من قـبل أعـيـد في الـعـام 1959م عـرض ا
فـرقة الـفنـون الـشعـبيـة لـلتـمثـيل وكـانت من تمـثيل
: صادق عـلي شـاهـ وحـكـمت الـقـيسي الـفـنـانـ

وآخرون.
في الـعـام 1953م أشـترك في أحـد أدوار مـسـرحـية
(الـقبـلـة الـقـاتلـة) لـلـكـاتب الفـرنـسي (لـويك لـيـجور
صري (فتوح نشاطي) وهي ديان) ترجمة اخملرج ا
من اخـراج جـعفـر الـسعـدي والـتي قدمـتـها الـفـرقة
الشعـبية للتمثيل وكان دوره فيها هو(جد العائلة)
: الفنان جعفر السعدي مثل إضافـة الى عدد من ا
بـدور الدكـتـور (مـونرو  –طـبيب الـعـائـلـة) وبدري
ون  –ابن الـعـمـدة) وعلي حـسون فـريـد بـدور (ر
داود بـدور (ديـبـيان  –أب الـعائـلـة) واآلنسـة لـيلى
عبـد الله بدور (سيسـيل) وهي تظهر ألول مرة على
سـرح وأخـتـهـا الـصـغـيـرة راجـحـة بدور خـشـبـة ا
(جـيمي  –ربيـبة الـعـائلـة) وحـسن النـاظـمي بدور
(جـاك  –مــسـاعــد الـدكــتـور) وهـو خــال الـفــتـاتـ

ـذكـورتـ وعبـد الـغـني اخللـيـلي بـدور (القس – ا
صـــديق الــعــائـــلــة) وهــادي مــهـــدي الــقــزاز بــدور
(العـمدة) قدّم العـرض في ليلة 1953 /24/9م على

.( لك فيصل الثاني (قاعة الشعب حالياً قاعة ا
في الــعـام 1955 – 1954م أنــتج مـعــهــد الـفــنـون
اجلمـيلة مـسرحيـة (احلقـيقة مـاتت) هي من تأليف
عمـانوئـيل روبـلس اخراج جـاسم الـعبـودي وكان
الــهـنــداوي من ضــمن الــطـلــبـة الــذبن شــاركـوا في
تـمــثـيـلـهـا إضــافـة الى: سـامي عــبـد احلـمـيـد بـدور
(جيـوارز) وعبد احلمـيد مجـيد بدور (دون آنريك)
ومحـمد القيسي وعبد الواحد طه وعبد الصاحب
احلـداد وكـارلـو هــارتـيـون وبـدري حـسـون فـريـد
إضافـة الى االنـسة نـورايك هـارتيـون وهي شـقيـقة
(كـارلـو) واالنـسـة سعـاد حـسن وهي شـقـيـقـة عـبد

سرح). الله حسن حبه (مدير ا
ان مــشــاركــة الــعــنــصــرين الــنــســائــيـ (نــورايك
بادرة األولى في وسعـاد) تعد اخلـطوة األولى او ا
عــمل الـعـنـصــر الـنـسـوي في فـرع الــتـمـثـيل وكـان
الفضل يرجع الى االخوين كارلو وعبد الله اللذين
ـشـاركـة في هـذا اإلنـتـاج وال أقـنـعـا االخـتــ في ا
شك أن سـحـر شـخصـيـة الـعـبودي (مـخـرج الـعمل)
الذي جـاء تواً وهـو يـحمل الـشهـادة الـفنـية األولى
سرحية من أمريكا وقوة حججه بأنه في الفنون ا
سـرح أكـثـر من غـيـره هو هـو وحـده الـذي يـفهـم ا
الذي دفع وشـجّع األخوين في أن يـعمل العـنصران
ـسـرحـيـة مـساء 22 الـنـسـائـيـان ( .. (15عـرضت ا
عهد. حتى  25مايس 1955م على خشبة مسرح ا
في الـعـام 1956م كـتب لـفـرقــة الـفـنـون الــشـعـبـيـة
للتـمثيل مـسرحـيت هـما: مسـرحية (كـهوة طرب)
من تـمـثـيل: مــهـنـد االنـصـاري وحــكـمت الـقـيـسي
ـسـرحيـتـان من أخراج ومـسـرحيـة (كـلنـا بـشر) وا

الفنان مهند االنصاري.
وفي الـعام 1957 – 1956م أشـترك وهـو طالب في
سؤول) من معـهد الـفنـون اجلميـلة في فـيلم (مـن ا
تألـيف أدمون صبـري وإخراج عـبد اجلبـار توفيق
ولي وســاعـد في اإلخـراج الــفـنــان إبـراهـيم جالل
وكـان الـفـيلم من بـطـولـة نـاهدة الـرمـاح الـتي كانت
لــهــا االنــطـالقــة األولى في الـــتــمــثــيـل حــيث كــان
الـهـنـداوي له األثــر الـكـبـيـر في دخــولـهـا الى عـالم
الـتــمـثـيل بـعــد أن الـتـقـاهـا صــدفـة في عـيـادة أحـد
ـبـارك األطـبــاء في ذلك الـزمــان وتـمــثـيل: كــاظم ا
وسـامي عـبـد احلـمـيـد ومـحــمـد الـقـيـسي وخـلـيل

شوقي وآخرون.
…b¹bł ÁułË

تقول الـفنانة العـراقية القديـرة ناهدة الرماح: " في
ـرات مرضت فاصطحبتني امي وأخي الى إحدى ا
الـطـبيـب وهنـاك الـتـقـيت صـدفـة بـالـفـنـان إبـراهيم
الهنداوي الذي راح يحدثني عن شركة االفالم التي
أسـسـهـا عبـد اجلـبـار توفـيق ولي الـعـائـد لـتوه من
امريـكا وبأن الشـركة بحاجـة الى وجوه جديدة من
ة لـلـقـيـام بـالتـمـثـيل وفـجأة بـنات الـعـوائل الـكـر
سألـني: ناهـدة هل حتبـ أن تمـثلي في الـسيـنما?
ووقتـها لم تـسعـني الدنـيـا من الفـرح وأجبـته على
الـفـور وبـدون تردد بـأني مـوافـقة وأخـذت مـوافـقة
اهـلي وزوجي وبـعـد اخـتـبـار قـصـيـر  اخـتـيـاري
ـسـؤول) عام للـدور االول في الـفـلم الـعـراقي (من ا
1957م وجتــنـبــا لــلــمـشــاكل الــتي تــعــرضت لــهـا
عـائـلـتي بـســبب قـيـامي بـالـتــمـثـيل طـلب أخي من
مـخـرج الـفـلم أن تـشـارك عـائـلـتي مـعي بـالـتـمـثـيل
وفــعال مــثــلت امي وأخـي وزوجـتـه وعـمــة الــفــنـان
ـا أضـفى عـلى الـفـلم مـصـداقـية فـخـري الـزبيـدي 
كـبيـرة ألن الـشـخـصيـات حـقـيـقيـة وتـمـثل اجملـتمع
الـعـراقي كـما أنه طـرح قـضـيـة حسـاسـة وجـريـئة
وفـيه مـثـلت بـعـفـويـة وصـدق والقى الـفـلم جنـاحـا
كبـيرا وكـان االنطالقة االولى لي في عـالم التـمثيل
كـمـا كـانت كـلـمات اإلعـجـاب واإلطـراء اثـنـاء عرض
ـواصـلـة الـطــريق الـذي اخـتـرته الـفـلم حـافــزا لي 
الزلت اتـذكـر الـكلـمـات الـتي كـان اجلمـهـور يـرددها
بعـد انتهـاء العـرض (يا نـاهدة انت تـاج العـراقي
..) وبــعـد هـذا الــفـلم لم اتــخـلى عن احالمي في أن
ــسـرح ــثـلــة فــكـنـت أقـرأ كل مــا يــخص ا أكــون 
والـسـيــنـمـا ومـتـابــعـة االخـبـار الـفـنــيـة في الـكـتب

واجملالت " (.(16
وفي الـعام 1958م كتب لـلتلـفزيـون مسلـسالن هما
(صراع) عن قصـة للفنـانة سليـمة خضيـر أخرجها
الــفــنـان خــالــد احملــارب مـثل فــيه: فــوزي مــهـدي
وسلـيمة خـضيـر و(دربونة ام عـلي) وهو مـسلسل
اســبــوعي من اخــراج نــاظم الــصــفــار اشــتـرك في
تمـثيلـه يومذاك الـهنـداوي وكل من: كامل الـقيسي

وعبد اجلبار عباس.
في بـدايــة الـعـام 1960م وعــلى مـدى ( (9ســنـوات

إبـراهـيم عـلي صـادق الـهـنـداوي هـو شـخـصـيـة
فــنــيــة مـــعــروفــة تــعــد مـن رواد الــعــمل االذاعي
والـتـلفـزيـوني والـسيـنـمائي في الـعـراق ولد في
قـضـاء الـهـنـديـة (طـويـريج) في مـحـافـظة كـربالء
ـتوسـطة ودخل عام 1925م أكمل االبـتدائـية وا
ـعارف الـدورة الـتربـوية الـتي اقـامتـها مـديـرية ا
(الــتـربـيــة) آنـذاك فــعـ مـعــلـمـاً فـي (طـويـريج)
و(احللـة) ونقل (مـدرساً) للـرسم في بغداد دخل
مـعـهـد الـفـنـون اجلـميـلـة وتـخـرج مـنه فـي الـعام
1958م عــمل في مــجـــال الــتــألــيف والــتــمــثــيل
لفـترات طويـلة فأبـدع في جتسيـد االدوار العديد
ة لـشــخــصــيـات بــغــداديــة احـيــاهــا من الــتـراث
الــبــغـــدادي ال تــغــيب عن ذاكـــرة الــفن الــعــراقي
سرح وقام األصيل كتب لإلذاعة والتلفزيون وا
ـسـلـسالت بـتــألـيف الـعـديـد من الـتـمـثـيـلـيـات وا
ـسرحـيات والبـرامج االذاعيـة والتـلفـزيونـية وا
ـقـاالت كـذلك كـتب لـلــصـحـافـة عـدداً كــبـيـراً من ا
الـفـنـية فـي مجـلـة فـنـون واإلذاعـة والـتـلـفـزيون
والف بـاء كـمـا نـشـرت في صـحف عـراقـيـة مـثل:

الفيحاء والند والزمان وغيرها.
دخل الـكـتـاتيب فـي بواكـيـر عـمره فـحـفظ الـقرآن
وختمه وفي العام 1936م دخل االبـتدائية بعمر
( (10سنـوات تخـللت سـني عمـره العـشر دخوله
الـكـتـاتـيب وفي مـرحـلـة االبـتـدائـيـة بـدأ مـشـوار
(الـتـلـمـيـذ) الـفـني حـيث أشـتـرك في الـعـديـد من
ـسرحـيـات الـتي كـانت تـقـيـمـها التـمـثـيـلـيـات وا
مدرسـته فكانت الـبدايـة هي اشتراكه في تـمثيل
دور في تمـثيلية بعنوان (باقل) مثل معه عدد من
درسـة مشـيراً الـيـها الـفنـان الهـنداوي تالمـيـذ ا
درسة دوراً بتمثيلية على حـد قوله: " مثلت في ا
(باقل) .. تـلك هي البـدايات التـي مر بهـا عشرات

من التالميذ مثلي إال انهم لم يستمروا ! ((1
رحلة في العام 1939م اشـترك وهو طالب في ا
االبـتـدائـيـة في مـسـرحـيـة (اجلـندي الـبـاسل) مع
الفـرقة الـعربـيـة للـتمـثيل ( (2أثـناء زيـارتـها الى
سرحية وهي من تأليف الكاتب كربالء لـتقد ا
جمـيل رمزي القطان وإخراج الفنان يحيى فائق
( (3والذي بـدوره أسند للـهنداوي دوراً لتـمثليه
: يحيى سرحية إضافة له الفنان وقد مـثل في ا
فائق (اخملـرج) ونـد االطـرقـجي وعـنـايـة الله
وهـادي عـلـي ويـوسف سـعـيــد ونـاظم سـلـمـان
ورؤوف حـــداد وفـــؤاد حـــمــدي ونـــاجي فـــائق
وزكي الــسالمي وزكــيــة الــقـمــاره جي عــرضت
ـقـاهي الشـعـبيـة الـكبـيرة ـسـرحيـة في احدى ا ا

في كربالء حيث القت استحسان اجلمهور. 
يقـول الهـنداوي: " احـسست ألول مـرة ان الفـنان
ــمـثل ومن اجلــمـهـور يـحـيى فــائق يـنــتـزع من ا
ـشـاهـد االعـجـاب بـقـدرة الـفـنـان الـعـراقي عـلى ا
تقـد عمل مسرحي جـيد .. كان ذلك عام 1939م
سـرحـية من بـغداد عنـدما جـاءت احـدى الفـرق ا
وقـدمت تـمـثيـلـيـة (اجلـندي) عـلى مـسـرح شـعبي
(اصطـناعي) في مـقهى من مقـاهي مديـنة كربالء
قـاهي الشـعبـية .. سـرح في ا .. هكـذا صنـعنـا ا
لقـد مثلت معـهم وكنت يومذاك مـا أزال طالباً في

درسة االبتدائية " (.(4 ا
ـتـوسـطـة في احللـة وأكـمـلـها في دخل دراسـته ا
الـسـنـوات من 1945 – 1942م قـدم من خاللـهـا
ــسـرح ــســرحــيـات قــدمـت عـلـى ا الــعــديــد من ا
ـدرسي مـنـهـا: مسـرحـيـة زيـتـون وكـلـيـوبـاترا ا

والبخيل ويد القدر.
يــقـول الــهـنــداوي: " وفي مـديــنـة احلــلـة أكــمـلت
تـوسطـة ب عامي 1945 – 1942م دراسـتي ا
ـدرسي روايـات عـربـية ـسـرح ا مـثـلت من عـلى ا
ومترجمة منها: زيتون وكليوباترا والبخيل(5)
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وفـي مــطــلـع الــعــام 1945م وبـــعــد تـــخــرجه من
تـوسطة دخل دورة تربـوية ع بـعدها مـعلماً ا
في مدرسـة الهندية االبتـدائية للبـن في مدينته
ــدرســة قــرر ومـــســقط رأسـه (طــويــريج) وفـي ا
تقـد عمل مسرحي بعـنوان (الفرعـون الصغير)
ـوعـود) وهي من تـألـيف الـكـاتب أو (الـفـرعــون ا
ـعلـم عـلي أحـمد بـاكـثيـر أشـرك فيه عـدد من ا
والطالب في أداء مـستـلزمات الـعمل وفي تـمثيل
أدواره وبـعـد أجـراء الـتدريـبـات والـتـمـارين قدّم
الـعـرض عـلى مدى سـبـعـة أيـام ببـطـاقـات دخول
وزع ريعها على الطلبة الفقراء احملتاج قدمت
ـدرســيـة الـتي ــنـاضـد ا عـلى مـســرح شـيـد من ا
ـدرسـة إضـافـة الى االلواح صفـفت في سـاحـة ا
اخلــشـبــيـة وخـشـب الـطـوّافــات الـتي كــان يـعـوم
ـساعدة حارس علـيها جسـر (طويريج) أخذت 
اجلــســر اخلــشــبـي والــتي اســتــلـــفت مــنه نــال

. دعوي العرض في وقتها استحسان ا
يـقـول الهـنـداوي: " لـقـد عـينت مـعـلـمـاً في قـضاء
ـدينـة التي لم يـعرف أهـلها الهـندية (طـويريج) ا
ـســرح والـتـمــثـيل .. في هـذه حـتى ذلـك الـوقت ا
ديـنـة وهي مسـقط رأسي قررت أن أقـدم عمالً ا
مسرحـياً واختـرت مسرحيـة (الفرعون الـصغير)
سـرح من مـنـاضـد الطـلـبة حـيث عـملـت خشـبـة ا
وخـشب الـطوّافـات الـتي كان يـعـوم علـيـها جـسر
ـديـنة وخـارجـها (طـويـريج) .. اكـثر الـنـاس من ا
شـاهـدوا (الـفـرعـون الــصـغـيـر) الـتي قـدمت عـلى
مــدى ســبـعــة أيـام .. بــطـاقــات الـدخــول كـانت بـ
( (50فـلسـاً درجة أول و( (30فـلسـاً درجة ثـانية
.. جمعنا ( (100دينـار تقريباً وزعت على الطلبة

احملتاج " (  .(6
ويـــروي الـــهـــنــداوي فـي مــذكـــراته: " واصـــلـــنــا

وكــذلك في الــسـيــنـمــا إذ تـعــرض افالمــهـا يــومـاً
واحداً من كل أسـبوع لـلنسـاء فقط بـحثـنا كـثيراً
ـسـرحـية لـعـلنـا جنـد الـفـتـاة التي سـتـعـمل في ا
وأخـيـراً وجـدنـا من يــسـاعـدنـا رجالً طـيب الـقـلب
عـرضـنا عـلـيه أن يـرضى بإشـراك ابـنته مـعـنا في
ــســرحـيــة مــانع في بــاد االمـر مــتــخــوفـاً من ا
ـواثـيق والـعـهود اشـراكـهـا وبـعد أن قـدّمـنـا له ا
بأن أبـنته هي أخـتنـا ونحن حـريصـون علـيها كل
احلرص وإنـها سـتـعمل مع تالمـيـذ صغـار السن
علم وسنـرعاها ونحافظ ومعي أنـا (العبد لـله) ا
عــلـــيــهــا بــأمــان واخالص فــوافق االب وقــبل ان
نتـدرب في داره كان اسم الفتـاة هي (ديانا) وهو
اسم جـميل لـوجه أجمل واحلق أقـول كانت فـتاة
مؤدبـة سريعة احلفظ تنفـذ كل تعليمات اإلخراج
وقد أعجـبتنا وأبهرتنا بتـمثيلها الرائع وتعاونا
ـسرحـيـة وفي يـوم العـرض حـضر على اخـراج ا

شاهدون وعلى رأسهم متصرف اللواء. ا
تزوجة من كان دور ديانا هو دور الفتاة الشابة ا
رجل كبـير السن تـعيش معه فـي صراع مرير ألنه
كــثـيــر الـظــنـون بــزوجـتـه وهـو غــيـور وعــصـبي
سـدسه تـخلـصاً ـزاج حـتى ملّت مـنه فـقتـلـته  ا
منه ومن حـيـاة اجلحـيم الذي تـعيـشه وحدث في
ـسرحية شـهد موقـفاً ظريفـاً أثناء عرض ا هذا ا
فـقد طـلـبنـا من مـدير الـشرطـة بـندقـيـة مع طلـقات
غــيـر قـاتـلـة (صــوتـيـة) وقـد سـاعــدنـا في الـطـلب
ووضـعـنا شـرطـياً خـلف الـكوالـيس لـيـطلق طـلـقة
سدس واحدة من البندقية أثناء تسديد الزوجة ا
لـتقـتل زوجـهـا عـنـد جمـلـة مـعـينـة وعـنـدمـا حان
وقـت أطالق الـــنـــار لـم تـــنـــطـــلـق الـــرصـــاصـــة ..
وانـتـظــرت ثـوان أخـرى ولم تـنــطـلق الـرصـاصـة
وقف حاالً إذ أمسكت قلبي بيدي وكأن فتفاديت ا
ّت بيّ فسقطت عـلى األرض ميتاً أزمة قـلبية قـد أ
.. وبعد أن سقطت ميتاً انطلقت الرصاصة ودوى
ـوقف ومضت ـشاهـدون با صوتـها .. لم يـشـعر ا
احلادثـة بسالم وعندما عاتـبا الشرطي عما فعل

قال: والله أخذتني النومة .. يا أستاذ !! 
ـمثلـة (ديانا) فـقد أبـدعت وتركت أثراً كـبيراً أما ا
ــشـاهـدين ونـالت االعــجـاب والـتــقـديـر مـن قـبل ا
وانـهالـت علـيهـا التـبرعـات من الدنـانيـر والهـدايا
اخملتلـفة تشجيـعاً لها على جرأتـها ووقوفها على
ـسرح .. أمـا (إبـراهـيم الـهـنـداوي) الذي خـشـبـة ا
تعب وضـحى في أجنـاز مسـرحـية (الـذبـائح) فلم
ينل إالّ ديـوان شعر أهـدته لي معلـمة من معـلمات

احللة .. وأنعم الله !!
wŠd  qLŽ

ــهم .. أجنـزنــا عـمالً مـســرحـيــاً نـاجـحــاً حـصـد ا
األمـوال اجلـيـدة  تـوزيعـهـا عـلى طـلـبـة مـدرسة
الفيـحاء الفقراء .. وبـهذا نكون قد حقـقنا بتعاون

اجلميع اجنازاً يستحق التقدير والثناء " (.(8
وفي الـعـام 1948م اشتـرك في بـطـولـة مـسـرحـية
(يد الـقدر) الـتي أعـدها واخـرجهـا األسـتاذ أحـمد
هـنا من مدرسي ثانـوية احللـة للبـن مثل معه ا

عدد من طالب الثانوية.
يقول الهنداوي: " ومشينا في طريق الفن .. وبعد
سـرحـيـة جـديدة هي مـسـرحـية الـذبـائح بـدأنـا 
ـهنا) رحوم (ا (يد الـقدر) وما نـساني استـاذي ا
ـعـلم .. فاسـنـد لي دور الـبطـولـة ثم غـنيت وأنـا ا
سـرحيـة وألول مرة أرفع صوتي في الـغناء في ا
.. ال بـأس في صــوتي يـومــذاك لـكــثـرة مـا غــنـيت
لـنـفـسي من أجـمل أغـاني ام كـلثـوم ومـحـمـد عـبد
ــسـرحــيـة لم الـوهــاب .. وحــمـدت الــله أن رواد ا
يخـرجـوا من قاعـة الـعرض هـاربـ من صوتي !!
ـسرحـية بـعد أن قـدمت ليـومان وانتـهى عرض ا

يوم للرجال ويوم آخر للنساء " (.(9
ـادة الـرسم والــفـنـيـة في مـتـوسـطـة نـقل مـدرّسـاً 

احللة للبن قضى فيها ثالث سنوات. 
ويــذكـر الـهـنــداوي:  عـنـدمــا شـغـر في مــتـوسـطـة
احلـلـة لــلـبــنـ مــدرس مـادة الـرسـم .. صـدر أمـر
توسطة .. فقد تعيني مدرساً للرسم والفنية في ا
ـرحـوم (فرج سـبق وأن درسـني الـفـنـان الـكـبـيـر ا
عـبـو) من مـدرسي ثــانـويـة احلـلـة فــتـعـلـمت عـلى
أثـرهـا الـرسم واتـقـنـته .. وجـرت الـعـادة أن يـقـام
مــعـرض ســنـوي لألعــمـال الــتي تـقــوم بـهــا كـافـة
ـدارس سـواء كـانت ثـانـويـات أم مـتـوسـطات أو ا
دارس في مدارس ابـتدائية فتـعرض أعمال هذه ا
ـــدرســة مــعـــرض واحــد وفي صـــفــوف وقـــاعــة ا
ــدارس بـتـقـد الــشـرقـيـة االبــتـدائـيــة .. وتـبـدأ ا
أعمـالها من لوحات فنية يرسمها الطالب واعمال
يـدويـة تشـتغـلـها مـدارس الـبنـات والـبنـ وتضم
لــوحــات الــرسم واالعــمــال الــفــنــيــة وعــلى مــدى
ـعـرض مـفـتـوحـاً لـلرواد ومـنه أسـبـوع .. يـبـقى ا
يــشـتـرون مــا يـحـلــو الـيـهـم من لـوحـات فــنـيـة أو
ــعــرض وعـرضت أعـمــال يــدويـة .. شــاركت في ا
لـوحـات الــطالب الـفــنـيـة ولــسـنـتــ مـتـتــالـيـتـ
فـحــصـلت عــلى اجلــائـزة األولى مع كــتـاب شــكـر
وتقدير من مديرية معارف احللة .. وهكذا قضيت

ثالث سنوات أدرس مادة الرسم " (.(10
وفي الـعام 1952م نـقل الى بغـداد فنـسّب مدرسّاً
ـادة الـرسم في ثـانويـة الـكـاظـمـية لـلـبـنـ قضى
فــيـــهــا عــامــاً واحــداً انــتــقـل بــعــدهــا الى إحــدى

دارس االبتدائية. ا
وفي الـعام 1953م قبل طـالـباً في مـعـهد الـفـنون
سـائي فدرس السـينـما على اجلـميلة  –القـسم ا

يد األستاذ الفنان عبد اجلبار توفيق ولي.
ثـالُ في إذاعة بغداد وقدّم في العـام نفسه دخل 
من خاللهـا تمـثيـليـة قصـيرة كـانت بعـنوان (كالم
شرف) كـانت من تأليفه أشرك فـيها طالب ثانوية

الكاظمية للبن أذيعت من ميكرفون اإلذاعة.
يـقـول الـهـنداوي: " فـي الـعام 1952م انـتـقل أخي
الى بــغــداد فـصــدر أمــر نــقــلي (مــدرس رسم) في
دة ثانـوية الكاظمـية للبـن ودرّست مادة الرسم 
ـدارس عـام واحــد ثم طــلــبت نـقــلي الى أحــدى ا
االبــتـدائــيـة فـي بـغــداد وذلك بـســبب بـعــد وطـول
الطـريق ب بيـتنا في بـغداد ومـدرستي الثـانوية
.. كــذلك قـبـولـي في مـعـهـد الــفـنـون اجلــمـيـلـة في

أعدّ وقـدّم البـرنامج اإلذاعي الـشهـير (من حـياتي)
بث من اإلذاعــة الـعــراقـيـة والــذي ذاع صـيــته بـ
ــسـتـمـعــ من عـمـوم الــعـوائل الـعــراقـيـة وهـو ا
برنـامج تمثيلي اذاعي من اخراج شـكري العقيدي
قـدمت مـنه ( (497حـلـقــة عـلى مـدى ( (9سـنـوات
ــهــا وتــمــثــيــلــهــا إضــافــة الى اشــتــرك في تــقــد
: وداد سالم وخولة الهـنداوي والعقـيدي الفنـان
رجب ومــنى الــبــصـري ومــحــمــد زهـيــر حــسـام

وراجحة صادق وآخرون.
كــان الــنــاس يــنــتـظــرون هــذا الــبــرنــامج االذاعي
ـقـدمة آنـذاك هي صـلة بشـوق إذ كـانت البـرامج ا
تلقي فكان الهنداوي (معد الوصل بـ االذاعة وا
الــبـرنــامج) يــعـتــمـد عــلى الـرســائل الــتي تـرد من
سـتمع لقصة او مشـكلة جرت في الواقع يقوم ا
بـإعـدادهـا وعـمل سـيـنـاريـو خـاص بـهـا ويـقـدمـها
لـلجـمهـور بـطريـقـة تمـثيـلـية وهي طـريـقة جـديدة
ـشـكـلـة ابـتــكـرهـا الـهـنـداوي إليـصـال الـقـصـة او ا

درامياً الى العائلة العراقية.
وفـي بـدايــة عـقــد الـســتـيــنـات وفي الــعـام 1961م
وعـلى مـدى (ثـمـانـيـة) سـنـوات اشـترك فـي تـمثـيل
ـسـلـسل الـتـلـفزيـونـي الـكومـيـدي (حتت حـلـقـات ا
مـــوس احلالق) والـــذي انــتـــجـــته دائـــرة اإلذاعــة
والتلـفزيون العراقية وهو من تأليف الفنان سليم
البـصري وأخـراج عمـانوئـيل رسام (ع.ن.ر) ومن
تمثيل: سليم البصري وحمودي احلارثي وسناء
ســلــيم وراسم اجلــمــيــلي وعــبــد اجلــبـار كــاظم
وســـمــيـــر الــقـــاضي وخــلـــيل الـــرفــاعي ولـــيــلى
كــوركــيس ومـــقــداد عــبــد الــرضــا وكــر عــواد
وسـهــام الــســبــتي وســلــيـمــة خــضــيــر وصـادق
االطرقـجي وحس علي حس وكامل اجلبوري
وكمـال العزاوي وقاسم صبحي ويوسف سلمان
ومجـيد فليح وعدنان الصـفار وفؤاد عبد الكر

وآخــرون وفي الــعـام نــفــسه مــثّل في مـســلــسـلي
(بـغـداديــات) و(كـهـوة عـزاوي) من تــألـيف الـفـنـان
خلـيل الرفاعي وتـمثيـل: محمـود القطـان وجميل

اخلاصكي.
في العام 1961م ألف ومـثّل مسلسل (أبو القاسم
الــطـنــبــوري) من أخــراج الــفــنـان زهــيــر عــبـاس
وتمـثيل: وداد سـالم وشـكري الـعقـيـدي كمـا اعدّه

وقدّمه تلفزيونياً في العام نفسه.
وفي نـهــايـة الــعـام  1961ومـطــلع الـعـام 1962م
كتب لإلذاعـة مسلسل في ثالثة عشـر حلقة عنوانه
ـثـنى بن حـارثـة الـشـيــبـاني) أخـرجـهـا الـفـنـان (ا
صـادق عـلي شـاهـ ومـسـلـسل (مـذكـرات ديـنار)

من أخراج الفنان أنور عباس.
وفي  28آذار من العام 1962م مـثّل الهنداوي في
ـؤلفه الـكـاتب جـواد الـغافل ومن فـيـلم (انـعيـمـة) 
اخـراج الـفـنـان عبـد اجلـبـار تـوفيـق ولي وهو من
تـمـثـيـل: تـوفـيق الزم وجــواد الـغـافل وســلـيـمـان

اجلوهر وخولة عبد الرحمن وآخرون. 
وفـي الــــــعـــــام 1963م ألّـف ومــــــثّل وأعــــــدّ عــــــدة
مـسـلـسالت ومسـرحـيـات وبـرامج منـهـا: مـسـلسل
ــرسل (فــجــر اإلسالم) مـن أخــراج الــفـنــان عــبــد ا
الزيـدي وتمـثيل: مرسل الـزيدي وسـتار الـبصام
زهــيــر عـبــاس وشـكــري الـعــقـيــدي ووداد سـالم
ومــسـلــسل (جـحــا الـبـغــدادي) من اخـراج الــفـنـان
يعقوب األم وتمثيل: وداد سالم وزهير عباس
ومـسـرحـيـة (أبـو الـبــيت) من اخـراج الـفـنـان عـبـد
اجلبـار تـوفيق ولي ومن تـمـثـيل: خلـيل الـرفاعي
شاهدين) من وفوزيـة عارف وبرنامج (من حياة ا
إخـراج الـفنـان حـسـ الـتـكريـتي وتـمـثـيـله وعدد
كبـير من الـفنـان إضـافة الى اعـمال أخـرى مثل:
(شـعـراء الـعـرب) و(خـالـد بن الـولـيـد) و(شـموس

عربية) وغيرها.
في الـعام 1964م كتـب ومثّل في مسـلسل كـيفجي
(أبـو الـقـوان) وهـو من االعـمال الـتـلـفـزيـونـية من
اخــراج الـفــنـان حــسـ الــتـكــريـتي مــثل مـعه في
ـسـلسل الـفـنان قـائـد النـعـماني أضـافـة الى عدد ا

. من الفنان
ـــثالً في الـــفـــيــلم وفي الـــعــام 1968م أشـــتـــرك 
الـعـراقـي الـكـومـيـدي (اجلـابي) الـذي عـرض في 1
كـــانــون الــثــاني 1968م وهـــو أول فــيــلم عــراقي
روائي قـصـيـر من تـألـيف وأخـراج الـفـنـان جـعـفر
علي ومن تـمثـيل نخـبة من الـفنـان مـنهم: خـليل
الـرفـاعي وأسـعد عـبـد الـرزاق وجـعفـر الـسـعدي
ووداد ســالم وكــامل الــقــيــسي وزهــيــر عــبـاس 
ـالك وقـــاسم وصـــادق عــــلي شـــاهــــ وقـــاسم ا
صبـحي ويوسف سلمان يوسف ويعقوب األم

وقــائـد الـنــعـمــاني ووجـيـه عـبـد الــغـني وخــلـيل
النعيمي وآخرون.
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ـــســلــسل ـــثالً في ا في الــعــام 1979م أشــتــرك 
التـلفزيوني الـعراقي (بيـتنا وبـيوت اجليران) من
تألـيف الفـنـان قاسم مـحمـد وإخـراج الفـنان فالح
زكي والـفـنـانــة رجـاء كـاظم (مـخــرجـة مـسـاعـدة)
ومن تمثيل نخبة من الفنان منهم: خليل شوقي
ومــــديــــحـــة وجــــدي وأمـــيــــرة جـــواد وأزادوهي
صـمـوئـيل وخـليـل الرفـاعي ولـيث عـبـد الـلـطيف
وعـزيـز كـر ومـحـمـد صـكـر وجـواد الـشـكـرجي
وكنـعـان عـلي وسـنـاء سلـيم وأمل طـه وعواطف
نـعـيـم ومي جـمـال ومــنى سـلــمـان وهــنـد كـامل
وســهـام الــســبــتـي وفـاطــمــة الــربــيــعي وحــسن
اجلـنـابي ووجـيـه عـبـد الـغـني ويـوسف الـعـاني
وصـادق عـلي شـاهـ وراسم اجلـمـيـلـي ومـحـمد

القيسي واسعد عبد الرزاق ورجاء كاظم. 
ـــســلــسل ـــثالً في ا في الــعــام 1980م أشــتــرك 
التـلفـزيـوني العـراقي (أبـو البالوي) الـذي عرضت
حــلـقــته األولى في  13تــمـوز 1980م من تــألـيف
الــفـنـان خـلــيل الـرفـاعـي وإخـراج الـفـنــان مـحـمـد
يـوسف اجلـنابـي ومن تمـثـيل نخـبـة من الفـنـان
مـنـهم: خلـيل الـرفـاعي وسـليـمـة خـضيـر وسـعاد
عـبــد الــله وكــامل الــقـيــسي وخــلـيـل الـنــعــيـمي
وفـوزي مــهــدي وراسم اجلــمـيــلي وصــادق عـلي
شـاهـ وعـبـد اجلبـار عـبـاس وسـمـيـر الـقاضي
وســهـام الـســبـتي وخـلــيل عـبـد الــقـادر وبـهـجت
اجلبـوري ومحمـد حس عـبد الرحيـم وليث عبد
الـلــطـيف وطــارق خـلـيــفـة وفــاضل جـاسم وأمل
صادق ومـحمد الـقيـسي ومديحـة وجدي وكاظم

فارس وسناء سليم وقاسم صبحي.
وفي  5كـانـون األول 1972م  تـقـد مـسـرحـيـة
(ثور عـيـدة) في الـكـويت وهي من تـألـيـفه وأخراج
ـسرحي عبد العزيز الـفهد ومساعده عبد اخملرج ا
الله خـريبط واخملرج التـلفزيوني حـس الصالح
ومساعـده خالـد عبد الـله الصـقعـبي مثلـها نـخبة
ـسرح الـكويـتي منـهم: جاسم الـنهـيان من فاني ا
وطـيـبـة الـفرح واحـمـد الـصـالح ومـر الـصالح
سعـود ومر الـغضبـان وحس وعبـد العزيـز ا

غلوم ومكي القالف وجاسم الصالح.
ـــثالً في الـــفـــيــلم وفي الـــعــام 1985م أشـــتـــرك 
الـعراقي (الـعاشق) الـذي عرض في  2آب 1985م
من تـألـيف الـكــاتب عـبـد اخلـالق الـركـابي وقـصـة
وسـيـنـاريـو وحـوار الـكـاتب ثـامـر مـهـدي واخراج
الـفنـان مـحمـد مـنيـر فـنري ومن تـمـثيل نـخـبة من
الــفــنـانــ مــنــهـم: بــدري حـســون فــريــد وطــالب
الـفـراتـي وغـازي الـكــنـاني وفـريــال كـر ومـكي
الــبــدري وراسم اجلــمــيــلي وجــواد الــشـكــرجي
ولـيــلى مــحـمــد ومــقـداد عــبـد الــرضــا وسـعــديـة
الــزيــدي وابـــتــســام فـــريــد وعــبــد عـــلي الالمي
وصــبــحي الــعـزاوي وضــيــاء الــبــيــاتي وخــلـيل
الـــرفــاعـي وأمـــيـــرة جـــواد وطه درويش وسالم
ـولى زهــرة وعـبــد الـسـتــار الـبــصـري وحــيـدر ا
وزاهــر الـفـهــد ومـحــمـود نـعــوش وعـبــد اجلـبـار

عباس وعدنان شالش.

ــثالً في مــســلــسل وفي الــعــام 1986م أشــتــرك 
(أحـلى الـكالم) وهـو بـرنـامج تـعـلـيـمي مـن إنـتاج
شركـة بابل لإلنتاج السينمائي والتليفزيوني من
اخراج الـفنان عماد عبد الهادي ومن تمثيل نخبة
مـن الـفـنـانــ مـنـهم: حــكـمت الـقـيــسي وصـبـحي
الـعـزاوي ومـنـاف طالـب ومحـمـد صـكـر وصادق
عــلي شــاهــ وصـاحب شــاكــر وشـهــاب احــمـد
وراسم اجلمـيـلي وأمل طه وسـمر مـحمـد ولـيلى
محـمد وسـتار خضـير وخـليـل النعـيمـي وسهام
الـسـبـتي ومـكي الـبـدري وخـلـيل الـرفـاعي وعـبد
الـسـتـار الـبـصـري وزهـيـر عـبـاس وسـهى سـالم
وفوزي مـهدي وسامي السراج وفاطمة الربيعي
ومـحـمـد حـسـ عـبـد الـرحـيم وجـعـفـر الـسـعدي
وووجـــدان االديب وســمــيـــر الــقـــاضي وعــدنــان
احلــداد وكــاظم فــارس وأمــيــرة جــواد ووجــدي
العـاني وحا سـلمـان وعز الـدين طابـو وأفراح
عـبــاس وقـحــطـان زغــيــر وفـاضل قــزاز وفـاضل
جــاسم ونــصــرت أيـاد الــبــلـداوي ونــهــلـة داخل
وعـزيـز خـيـون وميـمـون اخلـالـدي وزاهـر الـفـهد
وأنور عـباس وخـليل عـبد الـقادر ومـقداد مـسلم
وعــبــد الــبــاري الـــعــبــودي وصــادق االطــرقــجي
وعواطف نـعيم وهـناء عـبد الـقادر وزهـير مـحمد
رشيـد وكنـعان عـلي وجـمال عـبد جـاسم وحافظ

عارف وعبد علي الالمي وفالح البياتي. 
في الـعـام 1999م قـام بــتـألـيف مــسـلـسل (أشـهى
وائـد في مدينـة القواعـد) أخرجهـا الفنـان عماد ا
عبـد الهادي من تمـثيل: عبـير فريـد وفريال كر
وعـبـاس احلـربـي ومـحـمــد حـسـ عـبــد الـرحـيم
ياء وخلف ضـيدان وخـليل الرفـاعي وأمل طه و
بــدن وعــبـــد اجلــبــار الــشــرقــاوي وطالل هــادي
وقحـطان زغير وعـزيز خيون وغـا حميد واالء
حسـ وعلي داخل وإيناس طالب وعبد اخلالق
اخملتـار وحياة حيدر وهناء عبد القادر وميمون
اخلـالـدي وعــواطف نـعــيم وخـلــيل عـبــد الـقـادر
واسعد عبد الرزاق وحسن عبد ومحمود حس
وفـرجـيــنـيـا يـاســ ورائـد مـحــسن وزهـرة بـدن
ـالك وشـــذى ســــالم وفــــاضل جــــاسم وقــــاسم ا
وجــعــفــر الـــســعــدي ويــوسف الـــعــاني وســامي

قفطان وسامي عبد احلميد وحا سلمان.
WOM  …dO

توفي الـفنان القدير إبراهيم الهنداوي يوم االثن
الثامن من كانون األول عام 2008م عن عمر ناهز
الـ ( (83عامـاً حيث اعطى للفن الكثير منذ شبابه
الى عــام 1990م حــ تــوقـفـت مـســيــرته الـفــنــيـة
بـسـبـب تـعـرضه الى (ذبــحـة صـدريــة) ابـعـدته عن
الـفن وان ظـل في تـواصل قـبل ان يـتـخـلى تـمـامـا

عن الظهور طوال اكثر من خمسة عشر عاما. 
يقـول الفـنان الـعراقي عـز الدين طـابو عن الـسيرة
الـفــنـيــة الـتي اضــطـلع بــهـا الـفــنـان الــهـنـداوي: "
إبراهـيم الهنـداوي .. فنان كـبير حقـا (رحمه الله)
وقد احـزنني خبر رحيـله فهو من رجاالت احلركة
الـفـنـيـة االولى من االوائل الـذين وضـعـوا الـلـبـنة
سرحيـة العراقية من خالل االولى لواقع احلـركة ا
سرحـيات التي ألفهـا عبر انتمـائه لقسم النشاط ا
درسي في وزارة الـتربيـة حيث كان مـعلم نشاط ا
سلسالت والتمثيليات مدرسي وقـدم العديد من ا
والسـهرات التـلفـزيونـية واالذاعـية بـاإلضافة الى
ـثال شـعبـيـا مـرمـوقـا وقد مـثل شـخـصـية كـونه 
رئـيـسـيـة في مـسـلـسل (كـهـوة عـزاوي) الـذي كتـبه
الـراحل خـلـيل الـرفـاعي في الـسـبـعـيـنـات وشـارك
فيه الـفنـانون محـمود الـقطـان وجمـيل اخلاصكي
ومن اشــهـــر االعــمـــال الـــتي ســجـــلت (طـــابــو) له
الــبـرنــامج الـشـهــيـر الـيــومي (من حـيــاتي) حـيث
كانت الـناس تكتب قصـصها له وهو يعـمل عليها
ومن االعمـال التلفزيونية التي يتذكرها له جمهور
الــوسط الــفــني بــرنـــامــجه (شــاهــد عــيــان) الــذي
تـواصـل مـعه مــنـذ الــسـبــعـيــنـيــات الى مـنــتـصف
الــثــمــانــيـات كــمــا اعــتـقــد .. والــهــنـداوي لـم يـكن
ـثال مؤلـفا مـؤثـرا واستـطيع طمـوحه ان يكـون 
ثل ان اقول عـنه انه مزاجي فهـو متى يرغب ان 
ثل ومـتى رغب ان يكـتب فهـو يكـتب لكنه ان  ..
ا يـذكـر لـلرجل انه كتب اظـهـر وان مـثّل اجـاد و
كــان مــرحــاً الى حــد انه (يــضــحك الــهــواء) وانـا
قهى الذي يعشقه في الصاحلية جلـست معه في ا
الـتي ال يـفـارقــهـا الن فـيـهـا احب لــعـبـة لـديه وهي
(الـدومـيـنـو) واذكـر انه شـكّـل فـريـقـاً من العـبـيـهـا
ـــرحـــوم فــاضـل رشـــيـــد مـــطــرب عـــلى رأســـهـم ا
ـعــروف والـكــاتب عــبـد الــبـاري ــنـولــوجـسـت ا ا
العـبودي والراحل مـعاذ يـوسف واخملرج الكـبير
عمـانوئـيل رسام والـكـبيـر االستـاذ خزعل مـهدي
واالستـاذ الفاضل ثامر مهدي وكـان دائما ينتصر
رحوم عـبد علي علـيهم وكان (رحـمه الله) يـحب ا
الـالمي وحـافظ عـارف حــبـا كـبــيـراً ويـعـتــبـرهـمـا

تالميذه في لعبة الدومينو.
ّـيز احبه الـناس كثـيرا إلجادته انه فنـان شعبي 

هذه االدوار وترك بصمة فيها (رحمه الله) ".

( (1مجـلة اإلذاعة والتلفـزيون الصادرة في شباط
1977م ص.50

 (2)الـفـرقـة الــعـربـيـة لــلـتـمـثــيل: تـشـكــلت الـفـرقـة
العـربـية لـلـتـمثـيل في الـعام 1932م وهي امـتداد
عهد الـعلمي التي الغـيت بعد اصدار قرار لفـرقة ا
عـهد الـعلمي حـيث اصبح عـارف بغـلق ا وزارة ا
ـؤسـس هم الـهـيئـة اإلدارية له وهم: أعضـاءها ا
) وعــزت عــونـي (مــديــراً يـــحــيـى فــائق (رئـــيــســـاً
لإلدارة) وصفـاء الدين اخليالي (مديـراً للمسرح)
وفـتح الـله مـحـمـود (مـحـاسـبـاً) والـدكـتـور مـظـهـر
الح ونـاصر حس وإسمـاعيل حقي (أعضاء) ا
مثلون: فائق حسن أما بـقية أعضاء الفرقة فهم ا
ونــد االطــرقــجـي وعــنــايــة الــله وهــادي عــلي
ويـوسف ســعـيــد ونـاظم سـلــمـان ورؤوف حـداد
وفـــؤاد حـــمــدي ونـــاجي فـــائق وزكي الـــسالمي
وزكيـة القـماره جـي وقد عـرضت هذه الـفرقـة عدة
مـســرحـيــات في بـغــداد وبــعض من مـدن الــعـراق
مـنــهــا: كــربالء والــديــوانـيــة والــفــلــوجــة واربـيل

وكــركــوك والـــســلــيـــمــانــيــة وكـــفــري واحلــلــة
والرمـادي وغيرها وقد قدمت الـفرقة عروضها

منذ العام 1932م حتى العام 1954م.
( (3يـحــيى فـائق: ولــد في مــديـنـة كــربالء عـام
ــواهب 1913م وهــو رجل نــهــضــة مـتــعــدد ا
والـقـدرات اإلبـداعـيــة يـعـد أحـد األعـمـدة الـتي
ــســـرحــيــة أســـهــمـت في تــأســـيس احلــركـــة ا
والـســيـنـمـائـيــة واإلذاعـيـة والـتـلــفـزيـونـيـة في
ـــســـرحي في الـــعــام الـــعـــراق بـــدأ نــشـــاطه ا
1929م فـأسس الـفـرقـة العـربـيـة لـلـتـمثـيل في
الــعــام 1932م الــتي قــدمـت عــروضــهــا حــتى
ـبكر الـعام 1954م  وتمي بـوعيـه السيـاسي ا
فكـانت مسـرحيـاته تـعبـويه وحتريـضيـة وبذا
ـــســـرح شـــعـــبي وطـــني يـــعـــدُّ أول من أسس 
ــواطن ســيــاسي يــطــرح قــضــايــا ومــعــانــاة ا
ــســرحـيــة تــهـيج الــعــراقي وكــانت عـروضه ا
اجلمهـور الذي غالباً ما يخرج منها متظاهراً
أبــرزهــا: مـــســرحــيـــة الــوطن والـــبــيت وهــذا
مـــجـــركم(1942م) وثـــورة بـــيـــدبـــا (1946م)
ــسـرح وحـكم قــرقـوش بــعــدهـا أسس فــرقـة ا
اجلمـهوري عام ١٩٥٨م وقـدم مسـرحية الـفجر
الــثـــائـــر من تـــألــيـــفه وإخـــراجه عــام 1959م
ـتاع (1962م) وأخرج فـائق مـسـرحـيـة سـقط ا
الـتي عــرضت عـلى قــاعـة الـشــعب وقـد تـوقف
ــســرح اجلـمــهــوري بـعــد شــبـاط عــمل فــرقـة ا
1963م بـعـد إلـغاء إجـازته لـيـبـتعـد عن خـشـبة

سرح عشقه األول واألخير. ا
ـسـرح لم يـقـتــصـر نـشـاط يــحـيى فـائـق عـلى ا
ـا تـعـداه الى الـسيـنـمـا فـقـد شارك وحـسب إ
في الفـيلم السينـمائي الرائد علـيا وعصام عام
ـثالً ومسـاعـد مـخـرج وأخرج أول (1949م) 
فــيـلم عــراقي روائي مـلــون بـعــنـوان الـعــتـبـات
ــقـــدســة (1951م) لــكـــنه مُـــنِعَ من الـــعــرض ا
ألسباب طائفية ثم أخرج فيلم وردة (1956م)
حـصل عــلى عــضـويــة نـقــابـة الــســيـنــمـائــيـ
يزاً عن البريـطاني إلخراجه فـيلماً وثائـقياً 
فــيــضــان بــغــداد عـام 1954م وعـلـى صــعــيـد
العـمل اإلذاعي والتـلفـزيوني عـمل يحـيى فائق
بالـتزامن مع بدايات تأسـيس اإلذاعة العراقية
فكـان من مؤسسي الـدراما اإلذاعيـة وكان آخر
ـسودة عـمل تـلـفـزيـوني أخـرجـه هـو األبـواب ا
أعـدهـا عن روايـة الــكـاتب مـجـيـد لـطـفي وكـان
فـائق رسـامـاً وفـوتـوغـرافـيـاً وشـاعـراً وكـاتـبـاً
فـضالً عن تـألـيـفه نــصـوصـاً درامـيـة لـلـمـسـرح
واإلذاعــــة والـــتــــلـــفــــزيـــون كــــمـــا كــــتب عـــدة
سينـاريوهات وأخرجـها للسـينما والـتلفزيون

توفي في العام 1983م.
صدر السابق. ( (4مجلة اإلذاعة والتلفزيون ا
صدر السابق. ( (5مجلة اإلذاعة والتلفزيون ا
صدر السابق. ( (6مجلة اإلذاعة والتلفزيون ا
ـوعد العـراقيـة أوراق من مذكرات ( (7مجـلة ا

إبراهيم الهنداوي ورقة رقم 2005 ?7م.
ـصـدر الـسابق ـوعد الـعـراقـيـة ا ( (8مـجـلـة ا

ورقة رقم  .8
ـصـدر الـسابق وعـد الـعـراقـية ا  (9)مـجـلـة ا

ورقة رقم .9
صدر السابق. وعد العراقية ا  (10)مجلة ا
صدر السابق. وعد العراقية ا ( (11مجلة ا
( (12الـفـرقة الـشـعـبيـة لـلـتمـثـيل: تـأسست في
بـغـداد عام 1947م وضـمت الـدفـعة االولى من
عهـد الفـنون اجلمـيلة خريجـي فرع التـمثيـل 
اضافـة الى عنـاصر فـنيـة اكثـر وعيـا من الذين
عــمــلـــوا في الــســابق في الــفــرق االخــرى ومن
هؤالء الـفنان جعفـر السعدي وخليل شوقي
وعـــبـــد الـــســـتـــار تـــوفـــيق وابـــراهـــيم جالل
وعـبـدالـله الـعـزاوي وصـفـاء مـصـطـفى وعـبـد
اجلبـار تـوفـيق ولي وصـبري الـذويـبي وعـبد
الكـر هادي احلميد وكـانت باكورة ما قدمته
هـذه الــفـرقــة عـام 1948م مــسـرحــيـة (شــهـداء
الــوطـنــيـة) لــلــكـاتـب فـكــتـوريــان ســاردو الـتي
اخرجـها الفنـانان ابراهيم جالل وعـبد اجلبار

توفيق ولي.
( (13تـأسس الــتـلــفـزيــون الــعـراقي في الــعـام
1956م عـنـدمـا عـرضت شـركة (بـاي) مـنـظـومة
تلفـزيونيـة متكـاملة في مـعرض لهـا أقامته في
بـغـداد وقـد أعـجب مـلك الـعـراق الـشـاب آنذاك
ـنـظـومـة وقـرر شـراءها فـيـصل الـثـاني بـتـلك ا
لـــيــــكـــون الـــتــــلـــفـــزيــــون الـــعـــراقـي من أقـــدم
الـتــلــفـزيــونـات في الــشـرق األوسط واألول في

العالم العربي.
فـفي الثـاني من آيـار عام 1956م وفي الـسـاعة
اخلامـسة مساء كان البغـداديون يلتفون حول
أجـهـزة الـتـلـفـزيـون اجلـديـدة يـتـرقـبـون حلـظة
رحوم افتـتاح محطة تـلفزيون بـغداد من قبل ا
ـلك فــيـصل الــثـاني مـلك الــعـراق الـذي دشّن ا
افتـتاح أول محطة تلفزيون في الشرق االوسط

نطقة. والوطن العربي وا
ـــســـؤولــ ـــلك ومـن مــعـه من كـــبــار ا وقــام ا
بافتـتاح احملطـة في منطقـة الصاحليـة ببغداد
وكانت عـبارة عن قـاعة (بـنكـلة) وهـو ستـوديو
التـلفزيـون الوحيـد التتجاوز مـساحته الـ150
متـرا مربعا.وقد بدأ البـث فيه لساعت قدم من
خاللهـا الكثير من األغـاني والتمثيـليات بشكل
مبـاشر حتى بدأ الـبث بالتطـور والزيادة وقد
كـانت الـصـحف الـيـومـيـة تـتـولى نـشـر مـنـهاج
التـلفـزيـون بشـكل يـومي باإلضـافـة الى اذاعته

عبر محطة راديو بغداد.
( (14مجـلـة اإلذاعة والـتلـفـزيون الـصادرة في

شباط 1977م.
ـصـدر الـسـابق ( (15بـدري حــسـون فـريـد   ا

ص  .169 – 166
 (16)بـلـقـيس الـربـيـعي نـاهـدة الـرمـاح رائـدة
ــســرح الـعــراقي مــوقع احلـوار الــســيـنــمـا وا
ــتـــمــدن احملــور: مـــقــابالت وحـــوار الــعــدد ا

( (1922في  21مايس 2007م.
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إبراهيم علي صادق الهنداوي

الـتـدريب عـلى مسـرحـيـة (الـفرعـون الـصـغـير) أو
ــوعـود) لــعـلي أحـمــد بـاكــثـيـر وهي (الــفـرعـون ا
مـسرحـيـة اسـطـورية من ( (6مـناظـر حـيث حفظ
ــعــلـم الــســيــد (بــاقـر) اجلــمــيع أدوارهم وقــام ا
ـسـرحـيـة بـعـد أن البس اخلـاصـة بـا بـخـيـاطـة ا
أخذنـاها من الصور الفـرعونية الـتي كانت تنشر
ـصــريـة فــقـد جــلب األسـتــاذ بـاقـر في اجملالت ا
درسة وبذل جهداً كبيراً في ماكـينة خياطة الى ا
سـرحيـة كما التـفصـيل واخليـاطة لـكل مالبس ا
انه قــد سـعى جــاهـداً لــتـحـضــيـر وتــوفـيــر كـافـة
االكسـسوارات الـضـرورية والالزمـة للـمـسرحـية
ـكياج هـمة ا إضافـة الى اننا وجـدنا من يـقوم 
أما قـاعة الـعرض فـكانـت هي السـاحة الـصغـيرة
في مدرسة الـهندية االبتـدائية للبـن حيث فيها
طـارمـة مــسـقـفه اخــتـرنـاهـا مــكـانـاً نـصــبـنـا فـيه
ـسـرح فطـلـبنـا من الـتالميـذ أن يـجلـبـوا ما في ا
بيـوتهم من كـراسي و(كرويـتـات) ليـجلس عـليـها
ــســـرح فــمن ـــشــاهــديـن أمــا كـــيف شــيـــدّنــا ا ا
ـدرســيـة الــتي صـفــفـنـاهــا مـعـاً إذ ال الــرحالت ا
ـمــثـلــون عـلى اســطح الـرحالت ــثل ا ـكن أن 
ـا خـطـرت لي والبـد أن تـكــون أرض مـسـتـويـة 
فكرة أن نضع ألواحاً خشبية طويلة أخذناها من
حـارس جـسـر (طـويـريج) اخلـشـبي أكـمـلـنا عـلى
سـرح فكـان مسرحـاً جيـداً وقوياً أثرها تـشيـيد ا
ومـتـيـنـاً  تـغـطـيـته بــالـزوالي (الـسـجـاد) كـمـا
سرح (ستـارة) كانت تفتح وتغلق وضعـنا أمام ا

باليد.
ـدرسة أمـا بـطاقـات الدخـول فـقد صـنعـنـاها في ا
ــلــونــة قـطّــعــنــاهــا في من قــصــاصــات الــورق ا
ـدرسة وطـبـعنـا عـليـهـا أسعـار الـبطـاقـات بفـئة ا
( (50فـلساً وفئة ( (30فـلساً و توزيـعها على
ـوظـفـ وأهـالي طالب مـدارس الــقـضـاء وعـلى ا
ــديــنــة فــلــمــا عــرفــوا أنــهــا احــتــفــال وعـرض ا
درسة الـفقـراء فقد مسـرحي يكـون ريعه لطـالب ا
تـقـبـلــوهـا بـكل سـرور ورحــابـة صـدر حـيث القت
أقـبـاالً جـيـداً .. اتـمـمـنـا وبـجهـود اجلـمـيع كـل ما
سـرحية سـتلزمـات العـمل فأصبـحت ا يتعـلق 
جـاهـزة لــلـعـرض .. جــاء يـوم الـعــرض وأطـفـأنـا
سـرحيـة ومثـلنـا بشوق ـسرح وبـدأت ا أنوار ا
ـشـاهـدون بـإدائـنا حـيث ألول ورغـبـة وتـعـجب ا
مـرة يـشـاهدون مـسـرحـيـة يجـسّـدهـا ابـناءهم من
ـســرح انــهـالت الــتــهـاني بــعـد الــطالب وعــلى ا
ـسرحية في االنتـهاء من العـرض بعدهـا مثّلت ا
اليـوم التالي وكانت مـخصصـة للنسـاء وطالبات
ـــوظــفـــ .. كــانت ـــدارس وزوجــات وبـــنــات ا ا
حصـيلة البطاقات التي بيعت هي ( (100ديناراً
وما أكـبره من مـبلغ جمـعنـاه حيـنذاك كـسونا من
درسـة الفقراء واستطعنا كذلك من خالله طالب ا
ـا سمع عـوزين ..  رسم االبتـسـامة عـلى شـفـاه ا
ــرحـوم األســتــاذ عــبـود زلــزلــة (مـديــر مــعـارف ا
ــســرحــيــة الــتي قــدمت في احلــلــة) عن عـــرض ا
(طـويـريج) والـنـجـاح الـذي حـقـقـته طـلب مـنا أن
نـعـيـد عـرضـهـا في مــديـنـة احلـلـة ضـمن أسـبـوع
ـعـارف) الـذي كانت ـدرسي (أسـبـوع ا الـنـشـاط ا
تـقــام فـيه وقـتــذاك جـمـلــة من الـفـعــالـيـات مــنـهـا
معـارض الـرسوم واالعـمـال الـيدويـة والـعروض
سرحية التي كانت تقدمها ثانوية احللة للبن ا
ـهـنـا ـربي اجلـلـيل احــمـد ا بـإشـراف اسـتـاذنــا ا
ـسـرحـية في مـتـوسـطة (رحـمه الـله) .. عـرضنـا ا
احلـلـة لـلـبــنـات في احلـلـة وكــانت الـدعـوة عـامـة
لــلــجــمــيع وبــدون بــيـع بــطــاقــات ثم عــدنــا الى
ا قـدمنا من عمل جيد طويـريج ونحن فخورون 
تـشـرفــنـا به وتـشــرف بـنـا .. هــذا مـا قـمت به من
ـرحـلـة وكـنت فــيـهـا سـعـيـداً عـمل فـني في تـلـك ا
لفـرح الناس وهم يشاهدون ألول مرة في حياتهم

ثل " (.(7 مسرحية و
وبـعـد مـرور عـام أي في 1946م نـقل من مـديـنـته
طويـريج الى مدينة احلـلة فع مـعلماً في بعض
من مـدارسـهـا مــنـهـا مـدرسـة اإلخالص والـنـبـوغ
االبتـدائيـت لـلبـنـ بعـدها وفي الـعام 1947م

. انتقل معلماً في مدرسة الشرقية للبن
وفي خـريف تشـرين األول من الـعام 1947م كـلّف
من قبل مدرسـة الفيحاء االبتدائيـة للبن بتقد

عـمل مــسـرحي مــدرسي حـمـل عـنـوان (الــذبـائح)
وهي مــسـرحــيــة تـراجــيــديـة في ( (4فــصـول من
تــألــيف (أنــطـــوان يــزبك) تــدور أحــداثــهــا حــول
علم) شاكل االجتمـاعية مثل فـيها (ا الوقـائع وا
سـرحـية الـهـنداوي دور الـبـطـولة وقـد عـرضت ا
لــيـومـان يـوم لـلــرجـال وآخـر لـلـنــسـاء حـضـرهـا
ـسـؤولـ وجمع من متـصـرف الـلواء وعـدد من ا

األهالي نالت استحسانهم.
يــقــول الـــهــنــداوي: " في يــوم 19ايــلــول 1947م
عـيــنت مـعـلـمـاً في مـدرسـة الــشـرقـيـة لـلـبـنـ في
احللـة وبـعد مـرور شـهر ولـيس في مـدرسـتي ما
يـبـشر بـعـمل مـدرسي فقـد كـلفت من قـبل مـدرسة
الـفــيــحـاء تــقــد مـســرحــيـة (الــذبــائح) لــيـزبك
ـدرسـة أن أمـثل الدور األول وعـرض علىّ مـديـر ا
ـسـرحـيـة وهـو الـزوج الـعـجـوز الـذي تـزوج في ا
بــفـتـاة شــابـة صــغـيـرة الــسن قـبـلـت الـدور بـكل
ــســـرحــيــة ســـرور وقــلت هــذا رزق آخـــر وفي ا
عنـصر نـسـائي هي زوجة الـعجـوز الـشابـة وهو
ــسـرحــيـة ــكن أن تــقـدّم ا دور مـهم وبــدونه ال 
فأين جنـد الفتاة التي ترضى بـتمثيل هذا الدور?
ـسرح في مـحـيط ضيق لم وتظـهر عـلى خـشبـة ا
يــتــعــود أن يــرى ذلك كــنـــا في وقــتــهــا نــعــرض
دة يوم يوم لـلرجان ويوم للنساء سـرحيات  ا

الهنداوي مع مجموعة من الفنان
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ــيـاه في أجــزاء من مـحــطـة مــعـاجلـة ا
ـعاجلة الـبصـرة وبناء مـحطـة جديدة 
ــيــاه بــحـجم  100ألـف مـتــر مــكـعب ا
ـــيــاه وتـــركـــيب خط أنـــابــيـب لــنـــقل ا
وتـوزيعـها بـطول  60كـيلـومتـراً فضال

عن بناء خزان ومحطة ضخ.
 ولـكن فازت شـركة غـير مـعروفـة تدعى
ناقصـة ووعدت بإعادة "بـروتكنيك" بـا
ــــرفق احلـــــيــــوي في تـــــأهــــيل هـــــذا ا
الــبـصـرة وأثـبـتـت الـوثـائق أن رئـيس
الـشركـة يدعى أوس الـدرغزالي عراقي
ـتلك مـقـيم بلـنـدن من موالـيد  1972

 5شركات بالعنوان البريدي نفسه.
قدّمة سُجلت الشركة ووفـقا للوثائق ا
في  20يــولـيـو/ تـمـوز من سـنـة 2012
في أسـتراليا وقد أثـبتت التحريات أن
أوس الــدرغـزالي كـان مــديـر الـتــطـويـر

بالسفارة األسترالية في عمّان آنذاك.
الحـقا حـملت الـشركة أسـماء مـختـلفة
وعـمـلت في أستـرالـيا وبـريـطانـيا إلى
حـــ افـــتـــتـــاح فـــروع لــهـــا في األردن
والــــعـــراق ســـنـــة 2017 قــــبل الـــفـــوز

ناقصة. با
وبــرغم مـرور  3 ســنـوات عــلى تـوقـيع
الـعـقـد الذي قـدرت قـيـمته بـ 74مـلـيون
وقع دوالر فـإن البـصرة - كـما يـؤكد ا
يـاه الـصـاحلة - مـا زالت تـفـتـقر إلـى ا
لــلـشـرب كـمــا لم يـتم إنـشــاء مـحـطـات

نع ذلك يـاه اجلديـدة ولم  مـعاجلـة ا
ــسـؤولـ الــعـراقـيـ كــله من ظـهـور ا

علناً مع مدير بروتكنيك!
في  14يـوليو/تموز  ?2019بـعد مرور
ـسـمـومـة ــيـاه ا عــام عـلى فـضـيـحـة ا
الـية الـعراقي وفداً من اسـتقـبل وزير ا

رجال األعمال يضم أوس الدرغزالي.
فـي هـذا الـصـدد يــؤكـد رحـيم الـدراجي
أن هــذه الـشـركــة مـجــرد واجـهـة وهي
حـلقـة في سلسـلة طويـلة من الصـفقات
ـشــبـوهـة الـتي شـهـدهـا الـعـراق مـنـذ ا

سنة .2003
ويـــــــــضــــــــيـف رحــــــــيـم الـــــــــدراجي أن
"احملـسوبية هي الركيزة األولى للفساد
فـي الــعـــراق حـــيث تـــوقع الـــشـــركــات
الــوهــمـيــة عـقــوداً بــقـيــمـة
مـاليـــــــ ومــــــلـــــــيــــــارات
الــدوالرات من دون تـقـد
أي شـيء لـــلــــمـــواطــــنـــ
الـذيـن مـا زالـوا يـطـالـبون
اء والكهـرباء والعمل". بـا
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يــرى الــدراجي أن قـضــيـة
ـسـمومـة وصـفـقة ـيـاه ا ا
ـشــبـوهـة في الــصـيـانــة ا
الـــبــصـــرة لــيـــست ســوى
عــيـنـة صـغـيـرة من نـظـامٍ
ركز جـعل العراق يـحتل ا
 160فـي تــــرتـــيـب الـــدول

األكثر فسادا في العالم.
ومـــنـــذ ســـنـــة  2003أدى
الــفــسـاد إلـى اخـتــفــاء مـا
يــــعـــادل ضـــعـف الـــنـــاجت
احملـلي اإلجمـالي لـلعراق
وقـد قـدرت هـيـئـة الـنـزاهة
الـتي تـشكـلت بعـد تعـي
رئـــيس الـــوزراء اجلـــديــد
مــــصـــطــــفى الـــكــــاظـــمي
اخـــــتـــــفـــــاء نـــــحــــو 410
مــــلــــيــــارات يــــورو (500
مـــلـــيـــار دوالر) عــلـى مــدى
ـاضية في شكل عقود السنوات الـ 17ا

وهمية.
وذكـرت اللجنـة أنها استـعادت أكثر من
 3مـــلـــيــــارات دوالر اخـــتُـــلـــست خالل
عـام فـقط بعـد أن  استـثمـارها في
شـراء عـقـارات بالـعـاصمـة الـبـريطـانـية

لندن.
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في صـــبــيــحــة الــثــالـث من نــوفــمــبــر/
تـشرين الـثاني  2015تـوفي السـياسي
الـعـراقي أحـمـد اجللـبي بـسـكـتة قـلـبـية
حـادة وسط منزلـه في العاصـمة بغداد

حسب التصريحات الرسمية.
الية في فاجئ لرئيس اللجنة ا وت ا ا
ان العراقي آنـذاك أثار الكثير من الـبر
الـــتـــكــهـــنــات حـــول مالبـــســـات وفــاته
الــغـامـضـة وتـزامـنـهــا مع تـصـريـحـاته
بـشأن مـلف شبـكات الـفسـاد في العراق

الذي كان بصدد نشره.
عن اجلـلبي يقول النائب السابق أحمد
ــسـاري "كــنـا نــنـظــر إلـيه بــأنه عـرّاب ا
االحـــتالل وأنه هـــو الـــذي وضع بــذرة
الــطـــائــفــيــة في الــبـالد إال أنه لم يــكن

طائفيا في مجال عمله".
ــسـاري كـان اجلــلـبي رجل ويــضـيف ا
اقـتصاد متـميزاً ولديه كـفاءة كبيرة في
اجملـال االقتصادي "حـينما عـملت نائباً
ـالـيـة له عــنـدمـا كــان رئـيس الــلـجـنــة ا
وحــدته مــثــابــراً لــلــبــحث عـن مــصـادر
الـتـزوير والـفسـاد في الـعراق ويـبحث
ال عـن اجلهات الـتي كانـت تفسـد في ا

العراقي". 
ـالـيـة  كـانـت مـرحـلـة رئـاسـة الـلـجـنـة ا
فـاصــلـة ومـهـمـة في عـمل اجلـلـبي ولم
يـــتـــغــــيب عن أي يـــوم فـي الـــعـــمل في
ـــان ويــنـــقل عن اجلـــلــبـي قــوله الـــبــر
"حـاولـنـا أن نـعـيـد الـدولـة وأن نـؤسس
ـــقـــراطــيـــة فـي الــعـــراق لـــكن في لـــد

ـلف فـسـاد مـزاد هـل مالحـقـة اجلـلـبـي 
الـعـملـة وحتذيـره من انـهيـار االقتـصاد
الـعراقي وتركـيزه علـى ملفـات الفساد
هي السبب في طريقة وفاته الغامضة?
هل تمت تصفيته باستخدام السم ألنه

كان يبحث في ملفات خطيرة جدا?
 يــعــتــقــد أحــد مــســاعــدي اجلــلــبي أن
مالبــســات وفـاتـه حـولــهــا الـكــثــيـر من
الــشــكــوك ويــعــتــقــد أنه  اغــتــيــاله
بـخاصة أنه تـلقى تهـديدات وتلـميحات
كـــثــــيـــرة من بــــعض الـــشــــخـــصـــيـــات
الـــســيــاســـيــة في حـــ شــدد عــلى أن
اجلـلبي كان يتمتع بصحة جيدة وكان
ــارس الـريــاضــة وكــان يــهـتم دائــمــا 
بـأمـوره الـصحـيـة منـوهـا إلى أن وفاة
اجلـلـبي أصـبـحت لـغـزاً وحلـد اآلن لم
تـــســــتـــطع األجــــهـــزة الـــعــــراقـــيـــة وال
اخملـابرات حل هـذه اللـغز ويـشيـر أحد
مــســاعـــديه إلى أن اجلــلــبي كــان غــيــر
مـقـتـنع بـأداء الـكـتل الـسـيـاسـيـة وكان
يـفكر باالنفصال عنها وتشكيل حتالف
جـديـد الفـتـاً إلى أن ذلـك يـعـد إثـبـاتات

غير مباشرة عن اغتياله.
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 قـائمة أولى أعـدتها مشـتركة بـالتعاون
ـستـقـلة مع هـيـئة الـنـزاهة الـعـراقيـة ا
حتـوي أسـمـاء  49شـخـصـيـة مـتـورطـة
ـــلـــفـــات فـــســـاد ضـــخـــمـــة وضـــمت
مــســؤولــ وســيــاســيـ فــاســدين من
مـخـتلف الـطوائف واألحـزاب وكان من
ــقـرر حـسب الـكـتــاب حتـويـلـهـا إلى ا
الـقـضاء لـلبـدء بالـتحـقـيق فيـها وتـبلغ
رجّح أنهـا نهبت في مـجموع األمـوال ا
لـفات أكـثر من  24مـلـيار دوالر هـذه ا
وذلـك ضـمن صـفــقـات تـســلـيح مع دول
مــخــتــلــفــة واســتــيــراد واســتــثــمـارات

وهمية.
 ومـن ب هؤالء  9وزراء وأكـثـر من 20
وكـيل وزير ومـديرين عـام ومـوظف
كــــبــــار في أمــــانـــة مــــجـــلـس الـــوزراء
ومــديــري بـنــوك ومــصــارف حـكــومــيـة
ورؤســاء هـيـئـات مــسـتـقــلـة وجـنـراالت
ـسـؤول بـاجلـيش فـضـالً عن أقـربـاء 
ـــان الــعـــراقي عن وأعـــضـــاء في الــبـــر

دوراته التشريعية السابقة.
كـشفت مصادر مـوثوقة عن وجود 181
مـــــلــــفــــاً  بـــــ فــــســـــاد مــــالي وإداري
وانـتــهـاكـات وجـرائم تـطــهـيـر طـائـفـيـة
ــالـكي وعــرقــيـة تــرتـبـط بـاسم نــوري ا
خـالل سـنـوات وجـوده في الـسـلـطـة مـا
ب  2006و ?2014لــــــــــكـن لـم يــــــــــتم
إدراجـها إلى اآلن في قـائمـة التـحقيق
دني الـقـضـائي. يـقـول عضـو "الـتـيـار ا
الـعـراقي" إيـهـاب طـالـب إن "أيـة حـمـلة
ــرتـبــة ثـورة عــلى الــفـســاد ســتـكــون 
شـعــبـيـة فـالـعـراقــيـون دخـلـوا مـرحـلـة
اجلـــوع واإلذالل بــسـب هــذا الـــفــســاد
والــطـبـقــة الـوسـطى انــعـدمت وصـارت
هــنـاك طــبـقــة مـوغــلـة بــالـفــقـر وأخـرى
مـترفـة للـغايـة وهي طبـقة الـسيـاسي
ومـــســـؤولي الـــدولـــة وقـــادة األجـــهــزة
األمـــنــيــة ورجــال الــديـن". في احلــلــقــة
ــقــبــلــة أســرار تــكــشــفــهــا صــحــيــفـة ا
ــز الـتـي حـصــلت عــلى نــيــويــورك تــا
وثـائق سرية للمخابرات اإليرانية تب
مــدى نــفـــوذ طــهــران وتــأثــيــرهــا عــلى
احلــكــومـات الــعــراقــيـة عن طــريق من
" الذين وصـفـتـهم بـ"الـعمالء الـعـراقـيـ

يعملون لصالح إيران.

النتيجة أسسنا لنظام فاسد وفاشل". 
ـاليـة تعـقب اجللبي من خـالل اللجـنة ا
الــعـقــود واألمـوال واإلنــفـاق الــعـام في
الـــدولــة كــلـــهــا ووجـــد كــوارث كــانت
األشــهــر الـــســتــة األخــيــرة من حــيــاته
قـابالت تاريخيـة تكشف حجم حـافلة 
ـا سـببّ صـدمـة الــفـسـاد في الـعــراق 
فـي الرأي العام حلـجم اإلنفاق وحجم
الـفسـاد في التـعاقدات احلـكومـية كـلها
ـركـزي ومـزاد الـعـمـلـة ومـزاد الـبـنك ا

ووجد النهايات السائبة فيه.
 وقــد تـعــرض حلــمـلــة شـعــواء عـنــدمـا
اقترب من ملفات الفساد حيث حتركت
ضـــده مـــؤســـســـات إعـالمـــيـــة وأمــوال

ضخمة وتشهير فظيع.
 وقـد تـرك مـلـفـات فـسـاد كـبـيـرة سلـمت
إلى مـرجـعيـات دينـية وسـياسـية وإلى
الــــبــــنك الــــدولي والــــبـــنـك الـــفــــدرالي
األمـيـركي وهـي مـوجودة وإذا فـتـحت
ســتـــكــون كــافـــيــة حملــاســبـــة الــنــظــام
الــســيــاسي بــنــحــو كــامـل مــنــذ الــعـام

2003.
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مـلف فـسـاد الـعـملـة وبـيـعـهـا في الـبنك
ــواضــيع الــتي ــركــزي كـــانت أبــرز ا ا
تـابعـها اجللـبي  وكان يحـذر دائما من
انـــهــيـــار االقــتــصـــاد الــعـــراقي إذا مــا
اســتــمـرت احلــكــومــة في ســيـاســتــهـا
ـاليـة الـنيـابـية ويـؤكـد عضـو الـلـجنـة ا
أحـمـد حمـة رشيـد أن لـلجـلبي دورا في
كـشف فسـاد مزاد الـعملـة وما يـخسره
ـزاد وعــدم ارتــبـاط الــعــراق من هــذا ا
مــزاد الــعــمــلــة بــالــضــريــبــة واإلدخـال

اجلمركي.
مـن جـــانـــبه كـــشف رئـــيس مـــؤســـســـة
الـنـهرين لـدعم الـشفـافيـة مـحمـد رحيم
الـكـثـيـر من شـبـهـات الـفـسـاد فـي مزاد
الـعملـة الذي بات مصـدر تمويل للـكثير
مـن األحزاب ونـوّه إلى ازديـاد شـركات
الـصيرفة بشكل كبير ففي العام 2011
كانت  300شـركة صيـرفة وبعـد ظهور
تــنــظــيم الــدولـة  2014تــصــاعـدت إلى
 2000شركة واليوم هي  2500شركة

بحسب رحيم.
ويــبــيّـن أن هــذه الــشــركــات تــقــطع من
ــركـزي قــطــوعــات أسـبــوعــيـة الــبــنك ا
بــقــيــمـة  100ألـف دوالر وهــذه مـبــالغ
ضـخــمـة عـلى عـدد شـركـات الـصـيـرفـة
ويـــجــري تــهــريـــبــهــا إلى اخلــارج وال
يـوجد لها أي أثر مجرد فواتير وهمية

ال تخضع للضرائب.
‚«dF « ”ö ≈

"ســـتـــرون خالل  10أعـــوام أن الـــدولــة
تـــفــلس وال تــســتــطـــيع دفع الــرواتب"
حتذيرات دأب اجللبي على إطالقها في
كل مـــنــاســـبــة هـــاجم فــيـــهــا اعـــتــمــاد
احلــكــومـة عــلى الـنــفط مــحـذراً من أن
الـعراق  ينزلق إلى اإلفالس وشكك في
قـدرة النـظام احلـالي علـى ايجـاد حلول
حــقـيــقـيـة إلنــقـاذ الــدولـة إال إذا وثـقت
عـالقات متـوازنة مع اجلمـيع وترحيب
بـــاالســـتــثـــمـــار بال عـــداء مع أحــد وال
سـالح وال أيـديـولـوجــيـة وال قـومـيـة أو

طائفية أو عشائرية.
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فـاجئ للـجلـبي أثار الـكثـير من ـوت ا ا
الـــتـــكــهـــنــات حـــول مالبـــســـات وفــاته
الـــغــامـض وفــرض الـــســؤالن اآلتـــيــان

نفسيهما: 
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لـم أكن على عـلم وأنـا ألقى مـحـاضرتي
ـوسومة "فـلسفـة اللّاعـنف" في جامعة ا
مـيسـان -  العـمارة جـنوب الـعراق أن
صـديقنا جان ماري مـولر كان يحتضر
فـي باريـس وبـعـد يـوم جـاءنـي خـبر
رحــيــله ( 18ديــســمـبــر / كــانـون األول
 .( 2021ولـعلّهـا مفارقـةً ح علمت أن
طــلـبــة جـامـعــة الـلّــاعـنف ( لــلـدراسـات
الـعـليـا) في الـعـالم العـربي -  بـيروت 
كـــانــوا فـي الــوقت الـــذي ســبـق وفــاته
بــأســبــوع  تــوقّــفــوا عــنــد مــسـاهــمــته
الـــفـــكـــريـــة في بـــلـــورة رؤيـــة جـــديــدة
وعصريّة لفلسفة اللّاعنف وحاول أحد
تـالمـذته الــبـارزين فـي بـاريس الــكـاتب
ألــ ريـفــلــو الـذي حــذا حـذوّ مــولـر أن
يـســلّط ضـوءًا كـاشـفـاً عـلى أصل كـلـمـة
الـلّاعـنف ومـعنـاها واسـتخـداماتـها في
ـة مـنـهـا احلــضـارات اخملـتـلـفـة الــقـد
ـسـتـخدم عـادل ا واجلـديـدة ومـا هـو ا
قاومة دنية" أو "ا قاومـة ا فـيها مثل "ا
قـاومة الـسلـبيـة" وهو الـسلـميـة" أو "ا
مــا كــلّـف به طــلــبــة الــلّــاعــنف بــإعــداد
قـراءات وبحوث عن مولر وفلسفته منذ
الـستينـيات إلى اليوم ولم يـدر بخلدنا
أن مـولـر سـيغـادرنـا بـهذه الـسـرعة ولم
نـتمكّن من وداعه بسبب ظروف جائحة

كورونا وملحقاتها.  
يــعـتـبـر مـولــر أهم فـيـلــسـوف مـعـاصـر
لــلّــاعــنف حــيـث تــرك بــصــمــة فــكــريـة
وثـقـافـية مـفـاهـيـميـة ونـضـالـية عـمـلـية
عـلى ثـقافـة اللّـاعـنف وفلـسـفتـها رابـطاً

مارسة الـفكرة بالـتطبيق والـنظرية بـا
لــيس فـي فــرنـســا فــحــسب حــيـث بـدأ
أولـى خــطــواته بــالـــتــمــرّد وهــو شــاب
عــشــريـني بل فـي الـعــالم أجــمع ومـنه
الــعـالم الـعـربي وكــانت له مـسـاهـمـات
عـبر الـيونـيسـكو حـيث تُرجـمت بعض
مـؤلـفــاته إلى الـلـغـة الـعـربـيـة ومـنـهـا:
قـاموس الـلّـاعنف اسـتراتـيجـية الـعمل

الـلّاعـنف في الـتربـية ونزع الـلّاعـنفي 
ـسيـحية واإلسالم من سـالح اآللهة  –ا
مـنـظـور فـريـضـة الـلّـاعـنف . وقـد نعـته
األواسـط الـــفــــكــــريــــة واإلنــــســــانــــيـــة
واحلــقــوقـيــة واجلـامــعــيـة حــيث كـان
عـــضــواً في مـــجــلس أمـــنــاء جـــامــعــة
ي مـع كوكـبـة المـعة من الـلّـاعـنف الـعا
ــا فــيـهم أربــعــة من الـذين ــفــكـرين  ا

نالوا جائزة نوبل.
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ـكنني القول أن الفضل األكبر يعود و
إلى جـان  مولـر في الدعـوة إلى فلـسفة
الـلّاعنف على مدى نحو نصف قرن من
ـهـاتـما ـكـن اعـتـبـاره بـعـد ا الـزمن و
غـاندي وعبد الغفّار خان و مارتن لوثر
كــيـنغ ونـيــلـسـون مـانــديال  من تـمـسّك

ــدنــيــة ــقـــاومــة ا بـــخــيــار ا
الــسـلـمـيــة الـلّـاعــنـفـيـة خالل
حـــــيــــاته وإن كـــــان اخــــتــــار
الـــثـــقـــافـــة حـــقالً لـــنـــضـــاله
ولـلتـعبـير عن أفـكاره وآرائه
وذلـك مــــنـــذ أن رفـض دعـــوة
احلـكومة الفـرنسية لـتجنيده
فـي اجلـــــيـش الــــــفـــــرنــــــسي
ـقاومـة اجلزائـرية لـيـحارب ا
الــــعـــام 1961فــــامـــتــــنع عن
االلـتحاق باخلدمة العسكرية

دّة  6أشهر.  فسجن 
ومــنــذ ذلك الــتــاريـخ تــولّـدت
لـديه قناعـات راسخة بـأهمية
االنـــخــراط بـــالــنـــضــال ضــدّ
الـعنف ومقـاومة كلّ شكل من
أشــكـــاله عــبــر نــشــر ثــقــافــة
الـلّـاعـنف وسـعى لـتـحـويـلـها
إلـى فـلـسـفـة حـيـاة وأسـلـوب

عـمل في اآلن جاعالً الوسـيلة جزءًا من
الـغايـة مقتـفيـاً إثر غانـدي الذي اعـتبر
الــوسـيـلـة إلى الـغــايـة مـثل الـبـذرة إلى
الــشـجـرة ألن شــرف الـغــايـة من شـرف
الـوسـيـلـة فال غـايـة نـبـيـلـة وعـادلـة من
دون وســيـلـة نـبـيــلـة وعـادلـة وكـان قـد
ــفـكّـر تــوقّف عـنــد فـلــسـفــة الـروائي وا
الـــروسي تــولـــســتــوي ودعـــوته لــعــدم
مـقــاومـة الـشـر بـالـعـنف ورفْض إطـاعـة
أوامـر الـدولة الـتي تـشجّع عـلى الـعنف
والــقــتل وتــبــشــيـع احلــرب بــإظــهـار ال
إنــسـانــيّـتــهـا خــصـوصــاً من خالل مـا
يــتــعــرّض له الــبــشــر من مــوت و دمـار
ومـــآسي وآالم ال حــدود لــهــا وهــو مــا
صـــــوّره عــــلـى نـــــحــــو درامـي رائع في

روايته اخلالدة " احلرب والسالم".
اعــتـبـر مـولـر أن الـلّــاعـنف فـريـضـة
ألنـها تـمنح اإلنـسان الـقدرة على احلبّ
والــتـطــهّــر الـروحــاني وتـقــرّب الـبــشـر
ـشـترك ـا يـعـزّز ا بـعـضـهم من بـعض 

فكر مولر والدكتورة شعبان مع الشيخ حس شحادة والسيد علي فضل الله وا
أوغاريت يونان في بيروت

عمان
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غالف الكتاب

دن في الـبصـرة كما في بـغداد وبقـية ا
الـعـراقـيـة تـشـهـد الـعالقـة بـ الـطـبـقـة
احلــاكـمــة والـشــارع تـوتــرا مـلــحـوظـاً
بــسـبب الــفـســاد الـذي يــنـخـر مــفـاصل
الــدولــة مـــنــذ ســقــوط نــظــام الــرئــيس

الراحل صدام حس قبل  18سنة.
يـــكــشف مــؤلـف كــتــاب (شـــجــون عــلى
ضـفـاف الـرافـدين.. احـتـالل بـغـداد وما
ـــدوح خــــفي أعــــظـم) عـــبــــدالــــقــــادر 
سـمومة في يـاه ا الـبريـفكـاني أسرار ا
الــبـصـرة اســتـنــاداً إلى تـقـريــر نـشـره
مــــوقـع مــــيــــديـــــا بــــارت الــــفـــــرنــــسي
( (MEDIAPARTيــبــ أن مــشــكــلـة
ــســمــومــة في الــبــصــرة ومـا ــيــاه ا ا
أعـقبـها من أحـداث وكشف عن صـفقات
مــشـبـوهــة تـعـطي صــورة واضـحـة عن
مدى تأثير الفساد على احلياة اليومية

لـلـعـراقيـ إذ يـشـير الـتـقـرير
إلـى مــا حــصل في الــبــصــرة
صيف " :2018تخيل أنك في
بـلـد تفـوق فيه درجـة احلرارة
 50درجـــة مــئــويــة في فــصل
ياه الـصيف تفـتح صنـبور ا
فـيـجـري منه مـاء غـيـر صحي
مـليء بـالـبـكـتـيـريـا وال خـيار
ه إلى أمــــامك ســــوى تـــقــــد
أطـفـالك مـا يـجـعـلـهم عـرضة
ألمــراض عــديــدة من بــيــنــهـا

الكوليرا وحمى التيفوئيد".
ــوقع الــفــرنــسي عن يــنــقـل ا
الـعـضـو الـسـابق في الـلـجـنة
ان العراقي وفي ـالية بالبر ا
هـيئة النـزاهة رحيم الدراجي
قـوله: "في الـعـراق ال يـصعب
الـعـثـور عـلى رجـال فـاسـدين
بـل الصـعب هـو الـعـثـور على
رجـال شرفاء اجلميع متورط
 إلـى درجـة أن إدانــة شـخص
مــا أمـر مــحـفـوف بــاخملـاطـر
ســـأكـــون صــريـــحـــاً جـــمــيع
الـعـقـود الـتي اطـلـعـت إلـيـها
خـالل مدة عـمـلـي في الـلـجـنة
الــــتي دامـت عــــامـــ كــــانت

مزورة".
عنى الكلمة كارثة 

ـا أورده ميديا بـارت الفرنسي وطـبقاً 
فــإن سـكـان الــبـصـرة عـاشــوا في سـنـة
 2018حــــيـــاة مـــريــــرة إذ انـــقــــطـــعت
ـــيــاه الــصــاحلــة الــكـــهــربــاء وغــابت ا
ــيـاه لــلــشــرب وبـعــد أيــام من شــرب ا
ـسـمـومـة نـقل  120ألـف شخص إلى ا
ـديـنة ـسـتـشـفـيـات  وعمّ الـذعـر في ا ا
ـرضى وارتـبك وقـد امـتألت الـغـرف بـا
األطــبـاء وأخـذوا يـرســلـون الـنـاس إلى
ــعــنى مــنــازلــهـم. لــقــد كــانت كــارثــة 

الكلمة.
ومـثلما جـرت العادة وجّهت الـسلطات

احملــلـيـة أصــابع االتـهـام إلـى مـحـطـات
مـعــاجلـة مـيـاه الـصـرف الـصـحي الـتي
تـضررت من احلرب اإليرانيـة العراقية
والـتي أعـيـد بـناؤهـا جـزئـيـا في أواخر
ثـمـانيـنيـات الـقرن الـعشـرين وقـصفـها
سـالح اجلـو األمــيــركي ســنـة 1991ثم

مرة أخرى أعيد بناؤها في .2003
ــوقـع الـفــرنــسـي: إن آخـر  ويــضــيف ا
مـــلف خــطـــيــر كـــشف عــنه أبـــو حــسن
يـتعلق بحـالة التسـمم التي وقعت سنة
 2018فـي إحـدى مــدارس الـبــصـرة إذ
تــكـشف الـوثـائق الــتي قـدمـهـا عـدد من
ريـبة ـتـعاونـ تفـاصيل اخملـالفـات ا ا
ـوقع ب شركة "بـروتكنيك" في الـعقد ا
ووزارة الــبـلــديـات واألشــغـال الــعـامـة
ــزريـة حــيث يــعــكس الــعــقـد احلــالــة ا

للبنية التحتية للمياه في البصرة.
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انــطـلــقت الــقـصــة مع إعالن مــنـاقــصـة
مـشـتـريـات عامـة لـلـمـرحلـة الـثـانـية من
مـشـروع حـكـومي يـسـمـى "مـشـروع ماء
الـبـصـرة الـكـبـيـر" تـسـاهم في تـمـويـله
وكــالـة الـيـابـان لـلــتـعـاون الـدولي لـكن
ـشـروع الذي تـتـجاوز قـيـمته عـشرات ا
ـاليـ من الـدوالرات بـقي حـبـرا عـلى ا

ورق.
تـقدمت شركـات معروفة  مـثل "تويوتا"
الــيـــابــانــيــة بــعـــروض لــلــفــوز بــهــذه
ـنـاقـصـة الـتي تـتـضـمن إعـادة تـأهيل ا
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اإلنـــســاني بــغضّ الـــنــظــر إذا كــانــوا
مـتـديّنـ أو غيـر متـديّنـ مؤمـن أو
ــكــنـهم غــيــر مــؤمـنــ ألن اجلــمــيع 
الـعـيش عـلى نـحـو أفـضل في ظلّ عـالم
يـنـحـسـر فـيه الـعـنـف ويـزداد الـطـموح
بــأن يــســوده الــسـالم . وإذا كــان ثــمّـة
يـوتوبيـا في ذلك ففي كل فـلسفة ودين
وأيــديـولــوجـيـا ثــمـة يــوتـوبــيـا وهـذه
األخـيـرة مـطـمح إلحالل الـعـقل والـعدل
ــســـاواة مــكــان الــتــوحّش والــظــلم وا

والتمييز.
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حـ صـدرت ترجـمة  كـتـاب مولـر "نزع
سـالح اآللــــهــــة" ســــأله الــــعــــديــــد من
ـعنـي مـفكـرين وباحـث فـي بيروت ا
اذا لم تـطلق عـلى كتابك اسم وأربـيل: 
" ? فأجـاب مـولر "نـزع سالح الـشيـاطـ
عـلى الفور: اآللـهة هم الشـياط ألنهم
من صــنع الـبـشـر أمـا الـله فـهـو واحـد
يـقـوم عـلى الـرحـمـة واإلنـسـانـيـة وهو

احملبّة فكيف يكون عنفيّاً?
ومــثـلــمـا فـهـم تـولـســتـوي األهــمـيـة
قـاومة الـشر بـاللّـاعنف  فإن الـعمـيقـة 
مـولر حاول أن يعـلي من شأن اعتراض
الــضــمـيــر والــدعـوة إلـى الـتــمــرّد عـلى
قــرارات الـدولـة بـاسـتــخـدامـهـا احلـرب
وسـيـلـة حللّ اخلـالفات أو الـلـجـوء إلى
طلق الـعنف حيث كان داعياً  للحظر ا
لــلـحــرب وحتـر اسـتــخـدام األســلـحـة
الــنـوويـة مــبـيّـنــاً قـوة الـلّــاعـنف بـوجه

العنف. كما عارض عقوبة اإلعدام.
يُـعـدّ مـولـر صـديـقـاً حـمـيـمـاً لـلـعـرب
بـشـكل عـام واللـبـنـانيـ بـشـكل خاص
وقــد زار لـبــنـان عـدّة مــرّات مـنــذ الـعـام
ه إلى 1990ويـعود فضل دعوته وتقد
فـكّـرين اللّـاعنـف الـعـالم العـربي إلى ا
أوغـاريت يـونـان و ولـيـد صـلـيـبي كـما
زار سـوريا واألردن وفـلسطـ والعراق
مـــحــاضــراً ومــدرّبـــاً ومــحــاوراً بــشــأن

نطقة.  قضايا العنف في ا

ي الالعنفي مولر في اربيل عبد احلس شعبان مع الفيلسوف العا

بغداد
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ـواجهه لـلمتـطلـبات احليـاتيـة شجاعـة ال تشـير الى عدم ان التـحدي واالقدام وا
ـبادره في طـرح وجهات الـتريث او الـتحسـب او احلذر عن ا
ـتـعدده ولـكن الـقوة النـظـر العـلـميه جتـاه مـواقف احلـياة ا
في ذلك تـــتــمــحـــور في انك ال يـــنــبــغـي ان تــدع اخلــوف
والتـردد والقـلق يحـكمون الـسيـطرة عـلى العـقل الذي هو

كل شيء في شخصيتك .
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ـواطن ثـقـتـه بـاالجـهـزة االمـنـيـة  احلـامـيـة والـسـاهـرة عـلى اصـعب شيء ان يـفـقـد ا
حمايته. 

ـدرعـة حتاصـر مـواطن هـو وعائـلـته لـسبب في جـبـلـة عشـرات االلـيـات العـسـكريـة ا
مجـهـول وبـطلب مـن شخص غـامض اسـمه "شـهـاب"  حترك الـعـربـات  العـسـكـرية
ـشكلة بل االهم هـو القرار الدي اصـدره "القائد" الـعسكري لـهذه االليات ; ليست ا
رة االولى الـتي يرتـكب فيـها قادة عـسكـري قـرارات خاطـئة واخملجل هـذه ليـست ا

انه في نهاية الفيلم الهزيل يصدرون لنا تبريرات مخجلة اكثر من الفعل.
ـنـظـومـة االمـنـيـة والـعـسـكريـة الـتي اعـيـد تـشـكـيـلـهـا بـعد 2003 قـد انا اجـزم ان ا

إخترقت من شخصيات سياسية غير مسؤولة لذا كانت االخطاء رهيبة.
لــكن عـلـيــنـا ان نـعي ان تـســقـيط االجـهــزة االمـنـيـة والــعـسـكـريـة
النظـامية هي رغبـة لكثير من االحـزاب العراقيـة احلاكمة التي
تريد ابـتالع الدولـة  لذا على االحـزاب العراقـية الوطـنية ان
تـعـمل على تـأسـيس حـكومـة مـسـؤولة لـهـا رأس وقـرار لكي
تـتم مـحـاسـبـتـهـا الن الـفـسـاد واالسـتـهـتـار بـكل مـؤسـسـات

الدولة أصبح ال يطاق

 ÊËœ dLð s  WK³ł …—e−

 W³ÝU×

Êu½U  öÐ WÐUſ ‚«dF «

ا ال يقـبل الشك األختـيار اخلـاطىء لبعض الـقيادات مـجزرة جبـلة أثـبتت للـجميـع 
األمنية العليا..

نـكـبة احلـلـة والـتي راح ضـحـيـتهـا أطـفـال أبـريـاء بعـمـر الـزهـور جـعـلت اجلمـيع في
صدمة وذهول ..

عـاييـر القـانونـية  الـصحـيحـة ألعتـقال ـهـنيـة وفق ا القـوة التي أرسـلت لم تتـعامل 
تهم رب األسرة  وفق مذكرة ألقاء القبض .. ا

كان وأال كيف حصـلت هذهِ اجملزرة لـو كان القائـد الذي بأمرتـهِ القوة التي تـطوق ا
هنية ورجاحة العقل.!? يتمتع  باحلكمة وا

اذا هذا التخبط بالتصريحات.. نصدق أي رواية .!? و
 مـا حصل يتـطلب أعادة الـنظر بـكافة الـقيادات األمـنية الـعليـا وأستبـدالها بـقيادات

مهنية كفوءة ..
هنـية بتنـفيذ أوامر ال أبالغ أذا قلت  اجلهـاز األمني الوحـيد بالعـراق الذي يتمـتع با
ألقاء الـقبض وفق القانـون وأحترام القـانون واألنضبـاط هو جهاز مـكافحة األرهاب

فقط ..
األطاحة بـقائد شرطـة بابل وبعض القـيادات األمنيـة باحللة  ليسَ

هو احلل ..
طلـوب أقالة الـقيادات األمـنية الـعليـا  مركز الـقرار  وبدون ا

أستثناء .?
اللهم أني بلغت فأشهد ..

وما على الرسول أال البالغ ..

و ما
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ـدلول البـيت الشعـري للشـاعر معـروف الرصافي من خالل التمـحيص والتـحليل 
الذي جاء فيه

كرمات) اءا  (هي االخالق تنبت كالنبات اذا سقيت 
حـيـث  رسم فــيه الـرصــافي عـن غـرس اخلُــلق  في الــروح االنــســانـيـه ونـســقــهـا
  من ـا يـرى في مفـهـوم االخالق ودالالته بـأنه غـرس كر الـدافق...بـأتـقان ورؤيـا 

غراس الفضيله والقيم االنسانية الرفيعة التي تستحق الرعاية واالهتمام.
فحـسن اخلـلق هـو حالـة نـفسـيـة تبـعث عـلى حـسن معـاشـرة النـاس  ومـجامـلـتهم
داراة  كما عرفه االمام الصادق عليه السالم بالبـشاشة  وطيب القول  ولطف ا
حـينمـا سئل عن حـده فقال : »تلـ جناحك  وتـطيب كالمك  وتـلقى اخاك بـبشر

حسن«
ومن االمـاني واالمـال الـتي يـطـمح الـيـهـا كل عـاقل حـصـيف  ويـسعـى جاهـداً في
كـسبهـا وحتقـيقـها  ان يـكون ذا شخـصيـة جذابـة  ومكـانة مرمـوقة  مـحبـباً لدى

الناس  عزيزاً عليهم .
وانها ألمـنيـة غالـية  وهـدف سامي  ال يـناله اال ذوو الـفضـائل واخلصـائص التي
تؤهلهم كـفاءاتهم لـبلوغـها  ونيل اهـدافها  كـالعلم واالريـحية والـشجاعـة ونحوها
من اخلالل  الـقـيم والــفـضـائل  ويـحـب أن ال تـكـون مـدعـاة لـالعـجـاب واالكـبـار 
نـزلـة  ورفعـة الـشأن  اال اذا اقـتـرنت بـحسن اخلـلق  وازدانت بـجـماله وسـمـو ا
الـزاهـر  ونــوره الـوضـاء . فـاذا مـا جتـردت مـنه فـقــدت قـيـمـهـا االصـيـلـة  وغـدت
صوراً شوهـاء تثير السأم والتذمر . لـذلك كان حسن اخللق مالك الفضائل ونظام
عـقـده كــمـا أشـار الـرصـافي بــأن غـرس االخالق يـنـمـو بـخــصـوبـة خـصـال الـروح

االنسانيه وتروى  من سمات وفضائل ومكارم الذات  وسمو ترفعها.
ولـعلـنا نـتفـق على ان االخالق الـسامـية تـمـنح االنسـان قدرة كـبـيرة عـلى التـسامح
ومعاملـة االخر وفقا لقـيمته العالـية وكرامته االنسـانية التي ينـبغي على اجلميع ان
يـحافظ عـليهـا لهذا حـ يتـحلى االنسـان باألخالق احلـقيقـية الـقادرة على صـيانة
ـانـا بحق افـعـاله ونـواياه فـانه سـيـتـميـز بـالـصفـات الـعـظيـمـة الـتي جتـعله اشـد ا
ة االمـنـة فـحـسن اخللق هـو ان تـكـون صـادقا في االخـرين بـاحليـاة احلـرة الـكـر
ـكـاره تلـقى الـناس دائـما بـبـشر الـوجه وطالقـته وان حتلم الـكالم صابـرا عـند ا

عمن يسيئ اليك والى غير ذلك من محاسن االخالق.
ولـذا يتـطـلـب االمـر ان يـرتـقي االنـسـان بـنـفـسه وان يـنـحـو صـعـوبة
ـســاو أيـا كــان نـوعــهـا او تـهــذيب الــذات وتـشــذيـبــهـا مـن ا

مصدرها.
ـذاهب الـفـكـريـة تـرغب في مـعـرفـة القـيم إن كل الـشـعـوب وا
االخالقية وتـربيتـها في نفـوس افرادها ومـجتمـعها وقـلوبهم

نشودة . لكي يبلغ اجلميع السعادة ا
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كن دفع عجـلة التـطور بيـد واحدة ما لم تـتظافـر كل اجلهود وتـتوحد وترص كل ال 

الصفوف ويكون الهدف االسمى واحدا هو  اصالح ما دمره الفاسدين.
عجلـة االصالح حتتاج ارادة شعب بـأكمله في رفض كل مظـاهر الفسـاد وهنا يعني

ان كل مواطن يبدأ في احملاسبة نفسه ان قصر في اداء واجبه جتاه الفرد.
الـفـسـاد له اوجه مخـتـلـفه فلـيس الـسرقـة وحـدهـا هي فسـاد بل عـنـدما تـتـكاسل في
وظـيـفـتك او عـدم احـتـرام الـوقت اخملـصص في تـأديه اخلـدمـة لـلـمـواطـنـ او عـرقـلة

راجع كلها اوجه للفساد. معامالت ا
ال نـستطـيع ان نبـني ونتطـور اسوه ببـلدان العـالم اذا لم نرسخ ثقـافة تعـاون اجلميع

من اجل نبذ مظاهر الفساد.
اما  االدعـاء بـاالصالح دون تطـبيـقه عـلى انفـسنـا  يعـد شـعار زائف ال يـقدم لـلبـلد

شيء وال يزيد الفساد اال فسادا.
دارس وال اضـيـة خـطـوات اعمـار حـقـيـقيـة وال بـنـاء  لم نـرى عـلى طـيلـة الـسـنـوات ا
مـستشـفيـات حكومـية وال طرق وجـسور  بل رأينـا وعود كـاذبة وخطـوات ترقيـقية لم
ا وبدال من تخفيف نسب الفقر ارتفعت وزاد حتل من معانـاة ابناء البلد بل زادتها ا
نـافع وصـراعات تـشـكيـل احلكـومات احلرمـان بـسبب اسـتـغالل السـلـطة وتـقـاسم ا

واطن. والضحية ا
عــنــد تــوفــر  اخلــدمــات من الــكــهــربــاء والــصــحــة والــتـعــلــيم
واخلدمات البلدية للمواطن وايداع الفاسدين السجون وتوفير
سـبل الـعيش الـكـر عـنـدهـا نقـول حـقـقـنا االصـالح لكن الى

اليوم  لم نرى اصالح بل الفساد في كل شيء.
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أسـتــقـبـلت مـجـمـوعــة قـنـوات (الـشـرقـيـة)
الــعـام اجلــديـد بــتـدشــ اكـبــر مـنــظـومـة
هـــنــدســيـــة في الــشـــرق االوسط وشــمــال
افـريـقـيـا بـافـتـتـاح سـتـوديـو  7 فـي اربيل
بـكامل سعته و الذي يضـم تقنيات جديدة
وفـائقة الدقة  ويعد مركـزا لتقد سلسلة
من الــبـرامج الــتـرفــيـهــيـة واالجــتـمــاعـيـة
ـوسـعـة والذي والـثـقـافـية والـتـغـطـيات ا
رحـلـته االولى قـبل سـتة كـان قـد افـتـتح 
واحـتضـن ستـوديـو سـبعـة بـشـكله اشـهـر
اجلـديد احـتفاال خـاصا بلـيلة رأس الـسنة
بـحضـور عدد من الـشخـصيـات والفـنان
الــعــراقــيــ والـعــرب. وامــتــد الــبـرنــامج
االحتفالي للقناة بالعام اجلديد حتى فجر
الــيـوم االول من الـعــام او بـالـتــنـاوب بـ
سـتوديو اربـيل ودبي ومشاركـة من بغداد
مع نــقل مـبـاشـر السـتــقـبـال مـخـتـلف دول
الـعـالم لـلـعـام اجلـديـد مـنـهـا من اسـبـانـيا
عية االعالمي علي اخلالدي وشارك في
ـطــربـ ســتـار ســعـد احــيـاء االحــتـفــال ا
اوراس ســعـــد  وديــانــا فـــيــفــيـــان مــراد 
فيما حلت الفنانة مالي ضيفه احلمصي
عـــلى ســـتـــوديـــو دبي مع ابـــنـــتــهـــا وحل
الـرياضي نور صبري ضيفا على ستوديو
اربـيل.وكـانـت مـفـاجأة الـقـنـاة تـخـصـيص
ن يــجــيب عــلى سـؤال ســيــارة كــجـائــزة 
طـرحته القناة على متابعيها عبر منصات
الــتـواصل االجــتـمـاعـي وهـو:(مـا هي اول
واخـــر دولــتــ دخال عــام 2022) وحـــازت

شاهدة ر احملفوظ.  على السيارة ا
واعـلنت (الشرقـية) ضمن االحتـفال بالعام
اجلـــديــد نــتــائـج االســتــفــتـــاء عن افــضل
شـخـصـيات الـعـام في ميـادين عـدة والذي
طـرحـته لـلـتـصـويت مـنـذ مـدة عـبـر مـواقع
الــــقــــنــــاة عــــلـى مــــنــــصــــات الــــتــــواصل
االجــتـمــاعي.ومـنــهـا مـجــال (شـخــصـيـات
مــؤثـرة عــبـر وســائل االعالم في الــعـراق)
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ــثــقــفــ من رواد عــشــرات الــفــنــانـ وا
الــقــاعـــة). وقــال نــائـب رئــيس جـــمــعــيــة
الـتــشـكـيــلـيــ حـسن ابــراهـيم (يــحـتـوي
عـرض عـلى جتـربـة تـشـكيـلـيـة نـاضـجة ا
وهي اسـتـمــراريـة العـمـال ســابـقـة لـكن
برؤية جديـدة وغناء لـوني وتشكيالت
ـــشــاهــد .اتـــمــنى له جــيــدة لـــعــ ا
ــوفـقــيــة والــنــجــاح في مــسـيــرته ا
الفـنـيـة) امـا عـضو الـهـيـئـة االدارية
للجمـعية  ستـار لقمـان فعقب قائالً (
ضم معرض الفنان علي الطائي
الــــعــــديـــد مـن الــــلــــوحـــات
ـنـحـوتات الـتـي تـعد وا
اضافـة مـهـمـة جـديدة
لـــســـيــرتـه الـــذاتـــيــة

بشكل كامل).
واضــاف امـــ ســر
اجلـــمــعـــيـــة قـــاسم
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ضيفت قاعـة حوار في الوزيـرية االسبوع
ـعرض الـشـخصي الـثامن عـشر اضي ا ا
عـنـون (بـوابة للـتـشـكيـلي عـلي الـطـائي ا
احلــلم) وبــحـضــور حــشــد من الــفــنــانـ
ـعرض رئيس جـمعية ثقفـ وافتتح ا وا
الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـي الـعـراقـيـ قـاسم
ســـبـــتـي  وعن مـــعــــرضه قـــال الــــطـــائي
ـعرض عـلى لـوحات تـشكـيلـية (يحـتوي ا
واعــمـــال نــحـــتــيـــة بــاســلـــوب مــخـــتــلف
ــعــرض اســتـــخــدمت فــيـه الــواقــعــيــة وا
احلـديــثــة فن احملـدود والالمــحــدود عـلى
مدينة بعقوبة بشكل جتريدي ورمزي الى
دينة الـتي خربت من قـبل اعداء احلرية ا
والـظالم وهــذا الـنــتـاج عن خــبـرة ســنـ
متراكمة من النشاط الفن وسعادتي اليوم
التوصف وانـا ادشن قـاعة حـوار لـلثـقـافة
والــفــنــون في مــعـــرضي الــذي اســتــقــبل

وبـ الشخـصيات التي ضـمها االسـتفتاء
:احـمـد وحيـد ازل السـيـاب كر حـمادي
عـلي فـاضل عـلـي اخلـالـدي رقـيـة حـسن 
احـمـد مال طالل وسـعـيد احـمـد الـبـشـيـر 
ـــرتــبـــة االولى  مـــقــدم شـــبــيـب  و نــال ا
الـبرنـامج احمـد البـشيـر الذي حـصل على
 48 الـف اعـجـاب (اليك) عــلى (فـيــسـبـوك)
و 31 الـف اليك عـلى (انــسـتــغـرام) مــاعـدا
الـتعليـقات التي جتاوزت  87 الـف تعليق.
وكـانت بـدايـة البـشـيـر من (الشـرقـيـة) قبل
ان يــنــصب نـفــسه عــلى رأس جــمـهــوريـة
شـاهد مـاقدمه في حتـمل اسـمه ..ويذكـر ا
لـيفه ستايل ثم مقطاطة واخر اعماله على
(الـشرقية) هو (خلة). والـبشير من مواليد
 1984 إعـالميّ كـومـيـدي ومـخـرج عـراقي
إشـتـهر بـكـونه مـقدم الـبـرنامج الـسـياسي
الـسـاخـر الـبـشـيـر شـو الـذي يـعرض عـلى
قــنـاة دويــتـشه فــيـله الــعـربــيـة وجتـاوزت
مـشاهدات حلـقاته النصف ملـيار مشاهدة
عــلى يــوتـيــوب. بــرامـجه الــســاخـرة القت
إعـجـاب الـكـثيـرين . و اخـتـيـاره كـواحد
من أكــثــر عـشــرين شــخــصـيــة مــؤثـرة في
الـــعــالم الــعـــربي من قــبل مـــركــز أبــحــاث

ي. التأثير العا
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ـرتــبـة الـثــانـيـة فــكـانت مـن نـصـيب امــا ا
ـتالـقة دائـما رقـية حـسن التي االعالمـية ا
رافـقت (الشـرقيـة) منـذ تأسـيسـها بـبرامج
عــدة مـنـهــا(تـراجي)وبــرامـجــهـا الـشــهـيـر
(ظــهـيـرة اجلـمـعـة) تــخـرجت من جـامـعـة
كلية االداب قسم اللغة االنكليزية  بـغداد 
معدة الـبدايـة توثق انـها عمـلت متـرجمـة 
ـــثـــلـــة في االذاعـــة وقـــدمت اعـــمـــاال ثـم 
نـالت عــمــلت في الــبي بي سـي  لـالطـفــال
قـالدة االبداع من رئـيس مـجمـوعة االعالم
ــسـتــقل  وشــكـرت حــسن كل من صـوت ا
لـهـا قـائـلـة (اكـيـد يـسـعـدني ويـسـعـد كادر
الــبــرنــامج ان يــكــون لــلــظــهــيــرة تــأثــيــر
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ـاخوذة بيـنهـما مـنـها تـزاوج ب الـلون ا
من االزقــــة واالســــواق). واكـــد الــــفــــنـــان
ي جــواد الـزيــدي ان (اسـتــطـاع واالكـاد
الـفـنـان عــلي الـطـائي ان يــقـوض االبـنـيـة
ــرتـبــطـة بـاحلــنـ لالمــكـنـة ـعــمـاريـة ا ا
اجلــمــيـلــة الــكــامــنــة في الــضــمــيــر حـ
صورها بـقدرة احـترافـية  كـبيـرة محاوال

البحث عن مثابات اكثر حداثة). 
وتـشـيـر السـيـرة الـذاتـيـة لـلـطـائي انه من
مـوالــيـد  بــعـقــوبـة   1949 خـريج مــعـهـد
الــفــنـون   1969عـضــو نــقـابــة الــفـنــانـ

عـضو جـمـعيـة الـتشـكـيلـي  العـراقـي 
ــعــارض اقـام  17 مــعــرضــا شــارك في ا
اجلماعية داخل وخارج العراق  نال على
العديد من اجلوائز والشهادات التقديرية

 حاليا متفرغ للعمل الفني. 
ــعـرض ــاضـي ا كــمــا افـتــتـح االربــعـاء ا
الــفــني الـــســنــوي جلــمــعـــيــة الــفــنــانــ

حـمـزة قـائال (مـبـروك لـلـفـنـان هـذا اجلـهد
ـــســـات فــنـــيــة ولـه جتــارب و اجلــمـــيل  
جـديــدة ومـزاوجـة الــنـحـت مع الـرسم في
ـــعــــرض كـــانت له هـــذا ا
صـــــــورة عــــــــامـــــــة
ومـــــــوفــــــــقـــــــة
لــــــــوجـــــــود
مـــــفـــــردة
مشـتركة

التـشـكـيـلـيـ العـراقـيـ فـرع مـيـســـان
عــلى قــاعــة مــقـــر فــرع اجلــمــعــيــة في
ي جـواد احملـافـظـة بـحــضـور االكـاد
ثلي الزيدي والـفنـان سعـد العـاني 
ــقـر الــعــام لــلــجــمــعــيـة وعــدد من ا
ــتــذوقــ لــلــمــشــهـد الــفــنــانــ وا
الـــثـــقـــافي والـــفـــني .ويـــعـــد هـــذا
ـعــرض خـطــوة أولى لــلـتــعـريف ا
ـيـسـاني الذي بالـفن الـتـشـكيـلي ا
شـهـد مـشـاركة واسـعـة وخملـتـلف
االجيال وبتنـوع االساليب ماب
الـرسم والــنـحت واخلــزف الـتي
جــســدت مـــضــامــ مـــتــنــوعــة
ـديـنـة التـراثي حتـاكي عـمق  ا
واحلـــــضــــاري حـــــيـث ركــــزت
ـــعـــروضـــة حــول األعـــمـــال ا
مــــــوضــــــوعــــــات ومــــــدارس

تشكيلية محلية مختلفة.

االسـتاذ سعد البزاز . وفي عام  2019 نال
اجـستير في الـتمثيل عن راضي شـهادة ا
وسومة ( التنوع والال تنوع في رسالته ا
ــمـثل الـكــومـيـدي الــعـراقي).ونـالت اداء ا
ــمــثــلــة االء حــســ ــرتــبــة الـــثــانــيــة ا ا
وحـصدت  37 الـف اعجـاب والتـي تمـيزت
بــادوارهـا االنـسـانـيـة الى جـانب ادوراهـا
الـدرامية مـنها بـرنامجـها االنسـاني (ماما

لولة).
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ـرتـبـة الـثـالـثـة الـفـنـان بـاسم قـهار ونـال ا
ومن الـعالمات الفارقة في حياته الدرامية
 دوره فـي مـسلـسـل الـبـاشـا عام  2005اذا
اسـنـد اليه اخملـرج فارس طـعـمة الـتمـيمي
سلسل ـلك فيصل االول الن مؤلف ا دور ا
فـالح شاكـر بـالـتـشـاور مع اخملـرج وجداه
لك االول مـطابقا تشريحـيا وسلوكيا مع ا
..وفـي عام  2007اجنـز لـ(الـشـرقـيـة) عـشر
حـلــقـات وثـائـقـيـة ودرامـيـة  عن ضـحـا يـا
الـعـنف في الـعـراق..كـذلك مـلـفـات مـحـرمة
اجنــزهـا لــصـالح (الــشـرقـيــة) صـورت في
مـصر ; سوريا ولبـنان والعراق عام 2008
..كـمـا اخـرج عام 2011مـسـلـسل الـباب
الـشـرقي ; من تـأليف عـبـد اخلالق
كــــر عن ثـــورة الـــتــــغـــيـــيـــر
الــعـارمــة الـتـي قـادهــا شـبـاب
مـنـتـفـضـون ; ومـايـزال نـصـبا

ــاثل نــصب احلــريـة قــائــمـا في مــديــنـة
ـصــر انـشــأه لــيـصــور االحـداث االعـالم 
حتـتـه ..و في ذات الـعـام  اخـتـيـر كـأفـضل

مــــخــــرج درامـي في اســــتــــفــــتــــاء
(الـشرقـية) .و في عام   2012ومن
تـــألــيف فالح شـــاكــر عــرضت له
الـشرقيـة مسلـسل سليـمة باشا
ـطـربـة الـرائـدة الـراحـلـة عـن ا
ســـلــيـــمـــة مــراد ..واالعـــمــال
ـــنــطــقــة بـــخــواتــيـــمــهــا (ا
احلــــــمـــــراء) الــــــذي نـــــال

حلوعلى العائلة العراقية).
ـرتبـة الثـالثـة كانت من نـصيب االعالمي ا
ومـذيع االخـبار في حـصـاد الشـرقـية نـيوز
سـعيد شبيب الذي حصد اكثرمن  28 الف
اعـجاب عـلى (فيـسبوك) و 30 الـف اعجاب
على انستغرام واكثر من  22 ألف تعليق .
ــرتـبـة قــال (أمـتـنـاني وعن حــصـده هـذه ا
الــشــديـد لــكل تــعـلــيق جــمـيل   مــحــبـتي
واحـــتـــرامـي الـــشـــديـــدين لـــكـل أهـــلي في
الـعراق. تصويـتكم جعلني أمـام مسؤولية
كـبيرة ورهبة ال تـوصف) . وشبيب لبناني
مـن مـــوالــــيــــد بــــيــــروت .. حــــاصل عــــلى
البكالوريوس في علم النفس العيادي  ثم
دورات عـديـدة في مـجـال الـنـقـد والـتدريب
عمل والـتطوير التـلفزيوني  يكـتب الشعر
في  اجملـال االعالمي مـطـلع الـتسـعـيـنات..
تـنـقل ب االذاعـة والتـلفـزيون والـصحـافة
قـبل ان يـنـظـم الى (الـشـرقـيـة) عام  2010.
عـمـل قـبـلـهـا لـصـالـح عـدة قـنـوات عـربـيـة;
راديـو وتـلـفـزيـون الـعـرب ;  تـلـفـزيـون ابو
ظـبي; ام بي سي ; لـكنه تـمـيز في (حـصاد
الـــشـــرقــيـــة) بـــدقـــة اطالعه عـــلى الـــشــأن
الـعراقي وهو يناظر ويناقش قادة الرأي ;

. راقب السياسي وصناع القرار وا
ثل في الـعراق امـا في اسـتفـتاء (أفـضل 
ـرتبة االولى من خالل عام 2021) فـكانت ا
ـمثل ايـاد راضي وله عـدة اعمال نـصيب ا
عـلى (الـشـرقيـة) مـنهـا (زرق ورق)  بـجزئه
االول جملــمــوعـة مــؤلـفــ عـام  2014 تاله
جـزء ثان بعد عام تـماما ثم (غسل ولبس)
 تــالــيف فــاضل الــبــغــدادي واخـراج عــلي
عـــبــاس عــام   2016 ثـم زرق ورق مــجــددا
عام   2017 وتـاله جزء آخر عام   2018 ثم
 شــلع قــلع جملــمــوعـة مــؤلــفــ واالخـراج
لـسـامر حـكـمت عام  2019و كـمـامات وطن
بـجـزئه االول من تألـيف مـجمـوعـة مؤلـف
واالخـراج  لسامر حكمت لعام  2020وتاله
جـــــزء آخــــر نــــال ازاءه قـالدة االبــــداع من

الــبـطــولـة فــيه واخـرجه بــتـمــيـز واضح ;
حــظـي بــاعــجــاب الــنــقــاد وحــصــد اعــلى
ـــشــاهــدين لــعــام ــراتـب في تــصــويت ا ا

.2021
وضم اســتـفـتــاء الـقـنــاة عن افـضل جنـوم
الـــغــنــاء الــعـــراقي كل من اصـــيل هــمــيم
هــــيـــثم اوراس ســــتـــار رحـــمــــة ريـــاض 
شــذى حــسـون يــوسف حــســام الــرســام
ســـيف نـــبــــيل احـــمـــد مـــحــــمـــود تـــركـي

ـصالوي  كاظم الساهر وماجد ا
ــهـنـدس. ونـال اعــلى نـسـبـة ا
مـن االعجاب القيصر كاظم
الــســاهــر الــذي حــصل
عــلى 63الـف اعــجــاب
وتــــــعـــــلــــــيق عــــــلى
مـنصتي (فيسبوك)

و(انـــســـتـــغــرام).
ـــرتـــبـــة ونـــال ا

wŽd  vM

الرسـامة الـعـراقيـة حلت امس االحـد ضـيفـة على قـناة
(الشـرقيـة) حيث حـاورها االعالمي مجـيد الـسامرائي
ببرنامج (اطراف احلديث) خملرجه حيدر االنصاري.
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ــقـيم في الـصــحـفـي الـعــراقي ا
الــــعـــاصـــمــــة االردنـــيـــة  نــــعـــته
االوسـاط االعالميـة بعـد ان غيبه
ــــوت فـي عــــمـــــان اخلــــمـــــيس ا
ـــــــــــــاضــي والـــــــــــــراحـل  مـن ا
الـصحفـي االوائل الذين عـملوا
في وكـالـة االنـبـاء الـعـراقيـة وفي

السنوات االولى لتاسيسها.
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طـربـة االردنيـة احـيت احـتـفاال نـظـمتـه وزارة الثـقـافة ا
ـلكي ـركز الـثـقـافي ا ـاضي في ا االردنيـة  األربـعـاء ا
ـنـاسـبة مـئـويـة الـدولـة قـدمت فـيه مـجـمـوعة بـعـمـان 

متنوعة من أغنياتها اخلاصة.
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النـائب الـعراقي أمـ عـام تيـار الـفراتـ قـدم التـهاني
الى نـقـيب الـفـنـانـ الـعـراقـيـ جـبـار جـودي لـتـجـديـد
انتـخابه نـقيـبا لـلفـنانـ لدورة ثـانيـة وذلك خالل زيارة

اضي. قر النقابة الثالثاء ا السوداني 
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سـتقـبل اجلامـعة ضـيفـها امس التـدريسـية في كـليـة ا
ــرأة والــتـدريب ـنــتــدى الـعــربي لــدراسـات ا االحــد ا
وبـالـتعـاون مع اجلـمـعـيـة الـلبـنـانـيـة لـلتـجـديـد الـتـربوي
ــحـاضـرة افــتـراضـيـة عــنـوانـهـا والـثـقــافي اخلـيـريـة 

رأة). ة االعتداء اللفظي ضد ا (جر
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ـطـرب الـلـبـنـانـي اعـتـذر قـبـيل لـيـلـة رأس الـسـنـة  من ا
جمـهـوره اللغـائه اي ارتـباط فـني مـتعـاقـد علـيه بـسبب

اصابته بفايروس كورونا.
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مديـر عـام دائرة الـتـسجـيل الـعقـاري وكـالة صـدر امر
ـالــيـة وزاري بــسـحب كــافـة الــصالحــيـات االداريــة وا
دير العام ومنـحها الى معاون ا منوحة له والقـانونية ا
الـية في الدائـرة ياسـم احـمحد للـشؤون االداريـة وا

محمد علي.
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االديب الـسوري صدرت له عن الهـيئة العـامة السورية
للـكتـاب مسرحـية بـعنـوان (ميجـنا احلب وطـناً) مـقدماً
عـبـرهـا ثـنــائـيـات مـتـصــارعـة تـهـدف إلى تـفــتـيت بـنـيـة

اجملتمع.

قـد تبـدو تصرفـاتك جنـوناً . خذ بـعض الوقت لـترتيب
أفكارك و تطلعاتك .
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ـا هـو انـهض ودافع عن حـقـوقك ألنك تـقـوم بـأكـثـر 
مطلوب منك.
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في الـعمل لـديك طـموحـات تـتجـاوز قـدراتك احيـانا ال
تتخذ خطوات جديدة اليوم.
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كل األنظار مـوجهة إليك اليوم. عليك أن ال ترتبك وأن
ال حتس بالرهبة.
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اعــتــمـد عــلـى حــدسك الــيــوم.و ال تــتـردد فـي اتــخـاذ
اخلطوة الصحيحة.
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ال تـتــسـرع بــاتـهـام اآلخــرين ان كــنت ال تـمــلك دلـيال
واضحا . رقم احلظ 9.
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فـرصـة عـمـل مع شـخص كـنت تـعــرفه سـابـقـا قـادمـة
اليك .رقم احلظ 2.
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لــديك مــشـــاكل ضــمن اســرتـك قــد تــؤدي الى حــالــة
عصبية حادة . رقم احلظ 3.
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ـسـتقـبل الـذي كنت امامك فـرصـة قـد تكـون مـفتـاح ا
تبحث عنه. 
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لــديــكـم في الــعــام اجلــديـــد حــظــاً عــالــيـــاً ويــنــبــغي
االستفادة من هذا احلظ .
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ـرح لذا ـيز فـي عالقاتك ,لـديك روح ا انت شـخص 
فاجلميع يحبك. 
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السـعادة تنـعكس على حـياتكم في 2021  و تـعوضوا
عام مضى من احلظ السيء .

 u(«
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اوجــد مـعــاني ومـرادفـات
الـكـلمـات أفـقـيا وعـمـوديا

حسب الت
سلسل الرقمي:

 1- عكس أصد الباب
 2- تزدحم بالناس
 3- من انواع الزهور

 4- حظ
 5- ذكر الدجاج

 6- من الشهور الهجرية
 7- طائر مائي

ركبة(م)  8- من االلوان ا
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لقـطة تذكـارية لـنجـوم مسـلسل (أين مـكاني من االعـراب?) التـقطت اواخـر سبـعيـنيات
ـمـثـلـون الـراحـلـون خـلـيل الـرفـاعي وجـعـفـر الـسـعـدي ـاضي ويـظـهـر فـيـهـا ا الـقـرن ا

شرف اللغوي الشاعرعلي الياسري والصورة من صفحته  في (فيسبوك). وا

طـرب هيـثم يوسف الـذي اعرب الـثـانيـة ا
عن سـعـادته بـالـنتـيـجـة (الن معـنـاه هـناك
نــاس الى هـسه تـقـدر الــفن وتـسـمع حـلـو
وتــقــيم الـشــغل احلــلــو خـاصــة في فــتـرة
االغـاني الهابـطة بس احلمـدلله هناك شي
رتبة فيما نالت ا الـناس تسمعه وتقدره) 
ــطــربــة رحــمــة ريــاض  الــتي الــثــالـــثــة ا
حــصـدت  31الـف اعـجــاب وتــعــلـيـق عـلى
مـنـصتي (فـيـسبـوك) و(انـستـغـرام) والتي
حــقـقـت اغـنــيـتــهـا (الــكـوكب)
جنـاحـا جـمـاهـيـريـا كـبـير
جــدا ووصــلت نــســبـة
مــشــاهــدتـهــا عــبـر
الـــيــوتــيــوب الى
 87 مــــــلـــــيـــــون
مـشـاهـدة خالل
اربعة اشهر.
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ضــيــفت قــاعــة الــعالقــات والــتــعـاون
الـدولـي بـوزارة الــشـبــاب والـريــاضـة
قبـيل نـهايـة عام  2021 توقـيع  كـتاب

(العـراق) تألـيف الكـاتبات بـراعم علي
جيهان البياتي سجى حمـيد العكيدي
 واشراف الـكاتـبتـ مهـا عادل مـحمد
ونهى اجلبوري ويعد  (العراق) كتاباً

جــــامــــعــــاً  فــــيه تــــنــــاول عــــدد من
اجلـــوانـب الـــتــــاريـــخـــيــــة واالدبـــيـــة
والـــعــــلـــمـــيـــة واجلــــغـــرافـــيـــة ألرض
الــرافـدين فــهــو مـوســوعــة مـصــغـرة
سـلـطت االضـواء علـى كـافة اجلـوانب
في تــاريخ الـعــراق االدبي والــعــلـمي.
كمـا  االحـتفـاء بـصدور الـعدد االول
ـهــا) وتــعـد من اجملالت من (مــجـلــة ا
رأة بـشكل خاص فهي التي تعـنى با
مجـلـة ثـقـافيـة بـأقالم نـسويـة تـتـناول
مـخـتـلف اجلـوانب االدبـيـة والـعـلـمـية
والـصـحـيـة  واجلـمـالـيـة الـتي تـخص
ـرأة وتـعـنى بـهــا وتـسـعى جلـعـلـهـا ا
عنصراً أساسياً في اجملتمع العراقي.

غـني التـركي اغوزهان كـوتش بعد ـير عن حـبيبـها ا يت أوزد { اسـطنبول  –وكاالت - أنفـصلت النـجمـة التركـية د
عالقة حب قويـة جمـعتهـما حـسب ما ذكرته وسـائل إعالم تركـية. وضج اخلبـر مواقع الـتواصل اإلجـتماعي خـصوصاً
ـمثل التـركي جان يـامان. وكانت ـير لديـها قـاعدة جمـاهريـة كبيـرة وقد إشـتهـرت بشكل كـبيـر إلى اجلانب ا وأن أوزد
قرر ان ير ستخوض بطولة مسلسل جديـد يحمل عنوان (تكتيكات احلب) ومن ا أفادت وسائل اعالم تركيـة ان اوزد

مثل التركي شكرو اوزيلديز وسيقدم دور حبيبها لكن لم يعرف بعد موعد التصوير. يخوض دور البطولة معها ا
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تـلـقت الـفـنـانـة الـرائـدة هـنـاء مـحـمـد امـنـيات
االوســاط الــفــنـــيــة بــالــشــفــاء الــعــاجل بــعــد
تـعـرضـها لـسـقوط مـفـاجيء أدى إلى كـسر في
ســاقـهــا أثـنــاء عـرض مــسـرحــيـة (ســردنـبـال)
بـاقة ورد من اضي وتـلقت مـحـمد  االسـبـوع ا
سرح أحـمد حسن مـدير عـام دائرة السـينمـا وا
مـوسى مـصـحبـوبـة بـالدعـاء بـالشـفـاء الـعاجل و
قـدم الـباقـة نيـابـة عنه مـديـر قسم الـعالقات واإلعالم

في الـدائـرة أحمـد هيـثَم والفـنان اخملـرج عمـاد محـمد 
سـرح ومعجبي مـتمنـيان لهـا عودة سريـعة الى جمـهور ا
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فـزعت الــعـوائل الــعـراقــيـة وهي تــتـابع عــلى مـواقع الــتـواصل
االجـتماعي حاالت االغتـصاب التي تقدمـها الشرطة اجملـتمعية
ــة  اليـخـتــلف إثـنـان ان مــثل هـذه احلـاالت ومـكـافــحـة اجلـر
ـقيته هي دخـيلة عـلى مجتـمعنـا العراقي الـذي عرف بشـيمته ا
ة واالنسانية قبل ان تدخل علينا مثل هذه احلاالت التي الـكر
اشـمئـزت مـنهـا قـلوب الـعـراقيـ عـمومـا واالمـهات خـصـوصا
عـندما تابعت والكثر من حالة غـير انسانية احد افراد اجملتمع
يقـدم على اغتصاب طفلـة بعمر الزهور ويتركـها ضحية مفزعة
حـطمت قلـوب وجوارح ذويـها وكل من تابـعهـا  نعم انهـا حالة
تلك كل ـكن ان تكون انسانـية اقدم على فعلـها شخص ال ال
قـيم االنـسانـيـة  والـكـارثـة الكـبـرى ان مـثل تـلك احلـاالت التي
تـرفضها كل قيم السـموات واالرض بدات تتضاعف في االونة
االخـيرة ونـكـاد نـتـابع ونـسمـع قصـصـا غـريـبـة وعجـيـبـة عـنـها
لـتسـجل مثل تـلك احلـاالت كارثـة مجـتـمعـية غـريـبة عـلى شعب
عـرف بـالـشـهـامـة والــقـيم االنـسـانـيـة  عــنـدمـا نـتـابع احلـاالت
االنـسانية واالخالقية لغالبية العراقي فهي الحتصى والتعد 
ة والـقتل الـعمـد والسـرقات والـيوم بـعد انـتشـار حاالت اجلـر
في الـعـاصـمـة واحملـافـظـات الى جـانب انـتـشـار آفـة اخملـدرات
ـة االغـتـصــاب الطـفـال بـعـمـر الـتي هي اسـاس الرتــكـاب جـر
الزهـور ويـقـيـنـا انهـا حـالـة دخـيلـة عـلى مـجـتمـعـنـا الـذي عرف
بـاخالقه وتــصــرفـاته  دفــعت كــثـيــر من  االمــهـات الى اجــبـار
ـدارسهن بـناتـهن على مـالزمة الـبيـوتات ومـنعـهن من الـذهاب 
خـوفا من ارتكـاب احد اجملرمـ الفاحـشة التي
هـزت كـيـان اجملـتـمع بـاكـمـله  لـتـسـجل هـذه
احلـالـة الـدخـيـلـة عـلى الـعـراقـيـ في الـعام
ــــنــــصــــرم واحــــدة من ابــــشع اجلــــرائم ا
االنـسانـية واجملتـمعـية الـتي ترفـضها كل

قيم السموات واالرض.
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يارب... عام أَفَل وأشرق عام...
ربـنا ودعـنا 2021 واكـرمتنـا عمـرا لنـرى العام اجلـديد فـبعزتك
وجاللك أجـعله علينا اطاللة خير ونور وفضل من لدنك ورحمة

... وتنزل علينا بأيات امنك وأمانك وعافيتك وعفوك ولطفك. 
ن تـوسمـنا بهم يـارب مسنـا واهلـنا الـضر وبغـت  عليـنا ثـلة 
خــيـــرا وحــلــمـــنــا بــاخلالص عـــلى أيــديـــهم فــخـــانــوا االمــانــة
وأسـتمرأوا السحت احلرام وأستحوذوا على خيرات أئتمناهم
عـلـيــهـا فــشـاعت في أرض اخلــيـرات مـظــاهـر اجلـوع واالسى
والـتشـرد وأضـطـر الـوف لـلفـرار الى كـنف الـغـيـر طـلبـا لـلـقـمة
الـعـيـش وسـعـيـا وراء راحــة الـبـال واخلالص مـن جـحـيم الـذل
ـهــانـة واالنــزواء .... يـارب الحــول وال قـوة اال بـك والنـسـأل وا
ينك وال نـاصر غيرك والمـعيل سواك فأجعل أحـسانا اال من 
ن طغى وجتبر وجهل يـومنا هذا بداية شوط انتـقامك وثأرك 
قـدرتك فـعـاث في أرضك وعـبـادك فـسـادا وظـلـما فـال قادر وال

مقتدر وال مسيطر وال مهيمن والجبار وال مجير اال انت. 
ربـنا لي كرام وأعزة وأحـبة من أهلي وأبـناء عمـومتي وصحبي
واخـوتي في ديـني وأنسـانـيتي أبـتـهل الـيك بكل مـا أقـسمت به
ان جتـعلهم في عـامنا هـذا بيسـر ويسار وعـافية وأفض عـليهم
من خـزائن رحمتك وبركاتك ونعـمائك وأنر دروبهم الى ميادين
رضــاك ومــرضــاتك وأقــرئــهم ومــوتـانــا ومــوتــاهم عــني حتــيـة
لم شملنا على ما ترضاه ووفقنا الى سبل وسالما وأجمعنا و
الــنــجــاة في االخــرة واالولى انك انت الــســمــيع اجملــيب وانت

الكر الوهاب. 
قـبالتي وحتـياتي لـكل عـزيـز ووفي وامـنيـاتي الـقـلـبيـة بـسـعادة
ــيالد اجملــيـد وااليـة غـامـرة لــلـجــمـيع فـي هـذا الــعـام... عـام ا
ية الـربانية العظمى الـتي جتسدت بكرامة خلق ر العـيسوية ا
سيح ع في رحم العذراء ال من نطفة الـرحمن القدير لسيدنـا ا
تـمنى بل بـالروح االلـهي... اللـهم صل وسلم عـلى نبـيك مـحمد
وأله ورسـلك وانـبـيـائك ومن اصـطـفـيت من عـبـادك واحلـمـد لله
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اسِ ((الْـمَــجْــدُ لــلهِ فِي األَعَــالِي وَعَــلَى األَرْضِ الــسَّالَمُ وَبِــالــنـَّ
)) (لوقا 14 :2) الْمَسَرَّةُ

ندائية سيحية  وهي االسالم  وهي اليهودية  وا نـعم انها ا
.. فـاألديان واحـدة ومصـدرها واحـد  وكـلهـا تؤمن بـالصـفات
الـتي امـرنـا الـله جـمـيـعـا بـامـتالكـهـا  وكـلـهـا تؤمـن بـاإلنـسان
وإنـسانيـته  وبأنه الـهدف من النـزول واعده خلـيفة في االرض
((وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِني جَاعِل فِي األَرْضِ خَلِيفَةً )) وليس
هناك دين قال اكذب او اظلم او ال تؤد  االمانات الى اهلها .
ـسيحية  وتقف ضد جـاءت كنيسة العصـور الوسطى لتدمر ا
الـعـلم والــتـطـور  وتـنــشـر مـحــاكم الـتـفــتـيش  وجـاء االسالم
الـسياسي لينقض على االسالم احلقيقي  وجاءت الصهيونية
لـتـصـنع من الـدين الـيـهـودي شـيـئـا آخر  والـكـل جاءوا بـاسم
الـدين  وجعلوا منا شيعة وسـنة  وكاثوليك وبروتستانت  بل
وبـروتــســتــانت ســود وبـيـض  وأشـكــنــاز وســفــار د  لـكي
واقـع الرنانـة  وحاشا الـله تعالى يـكثروا من جتـار األديان وا

انه اراد ما اراده الدين السياسي .
اإلنـسانية مقدسة  الن االنـسان هو اخو االنسان شاء ام ابى
 ألنه مـهـمـا اخـتـلف في تـفـاصـيـله فـهـو ابن آدم وحـواء (ع) 
وهـذه الـعالقـة تـتـرسخ كـلـمـا ضـاقت الـدائـرة  ابـتـداء بالـوطن

وانتهاء باألسرة . 
ودعـوني اقص ألهـلي مـسـيـحـيـو الـعـراق ان الدين  –اي دين-
عـابــر لألوطـان والــقـارات  وهــذا ال يـعـنـي ان نـبـخـس حـقـوق
االوطـان  وأقــول ألهـلي مـن مـســلـمي الــعـراق (االغــلـبــيـة) ان
ـواطـنة) وأن االغـلبـيـة واالقـليـة عـلى حـد سواء امـام قـدسـية (ا
واطنة ال حتميها دولة اسالمية او مسيحية بل ان الدولة تـلك ا
قدس هي (الدولة واطنة ا كن ان حتمي حق ا الوحيدة التي 
واطنة) وليس دولة مسلمة او مسيحية .. ـدنية) ألنها دولة (ا ا
انـها دولة حتترم كل االديان وتـعلم ان الدولة ال تتدين فهي من
ـاء والـكـهـربـاء لـلـمـسـجـد واجـبـهـا ان تـعـبـد الـطـريق وجتـهـز ا
ركـز التـرفـيهي  وبـالـتالي لن اكـون انا ـكتـبـة وا والـكنـيسـة وا
سيحي اقلية في العراق ـسلم اقلية في بريطانيا ولن يـكون ا ا
ـدنية ال تـؤمن بخرافـة االقليـات واالكثريـات دينية كـون الدولة ا

كانت ام قومية او غير ذلك (الدين لله والوطن للجميع)
يـمون وعيد رأس يالد ا اكـرر تبريكـاتي لكل العراقـي بعـيد ا
ــيالديــة  الــتي اعــدهـا الــبــعض ردة عن االسالم .. الـســنــة ا
نـاسـ او مـتـنـاسـ ان االسالم هـو الـدين الـوحـيد الـذي آمن
ـرســلـ  وكل الـكــتب الـسـمــاويـة ((قَـاَل إِنِّي عَــبْـدُ الـلَّهِ بـكل ا
آتَـانِيَ الْكِتَابَ وَجَـعَلَنِي نَبِـيًّا وَجَعَلَـنِي مُبَارَكًا أَيْنَ
مَـا كُنْتُ وَأَوْصَـانِي بِالـصَّلَـاةِ وَالزَّكَـاةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا  وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
 وَالـسَّـلَـامُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِـدْتُ وَيَـوْمَ أَمُـوتُ وَيَوْمَ

أُبْعَثُ حَيًّا)) مر  (29-32)

ــقــدرة بــاربـعــة مــلــيـارات ثــروته ا
و 100مـــــلــــيـــــون دوالر في نـــــظــــر
الـــبـــعض ذا اهـــمـــيـــة ولـــكـن هــذه
الـــثــروة لم تــنـــزل الــيه من ابــواب
ـا كــونـهـا الــسـمـاء بــالـصــدفـة وا
بــعــرق اجلــبـ وبــاتت مــنــتــجـات
شـركاته تغزو االسـواق والبيوتات
ومنها االسواق العراقية وبيوتنا .
 قــــد يـــتــــبـــادر الى الــــذهن ســـؤال
تـقلـيدي كـيف استـطاع مـراد اولكر
ان يـــكــون كـل هــذه الـــثــروة وهــذا
ــصـانع والــشـركـات الــتـوسع في ا
ولــكي نــقف عــلى احلــقــيــقـة دون
اسـتنـتاجات البـد من العودة الى
الــتـــاريخ وبــدايــات هــذا الــرجل
ـا نـذهب لــنـضع الـلـبــنـة االولى 
الــيه من ســرد قـصــته بـواقــعـهـا
دون تـــزيـــ .. مــراد اولـــكــر من
مـوالـيـد مـديـنـة إسـطـنـبـول سـنة
1959. درس إدارة األعمال في
جــــامــــعــــة

بـــوغـــازي تـــشي احلـــكـــومـــيـــة في
اسـطنبول وحـصل على شهادة من
ـعـهـد األمـريــكي لـلـطـبخ ومن مـن ا
ـــركـــزيـــة لــــصـــنـــاعـــة ـــدرســــة ا ا
ــانـيــة ويــعــد مـراد احلــلــويــات األ
طـاهيا ماهرا ومختصّا في صناعة
أنـــواع الــشـــوكــوال واحب الـــطــبخ
وتـعلمه واليوم وبرغم الثروة التي
تــتــيح ألبــنـائـه الـدراســة في أكــبـر
مــدارس وجـامـعـات الـعـالم يـدرس
أبـنــاؤه الـثالثـة مـنـاهج تـركـيـةً في
مــدارس وجـامــعـات تــركـيــة عـاش
مـراد حيـاة عادية وهـو األمر الذي
يـجــعل من قـصـته قـصـةَ ثـراءٍ غـيـر

تقليدية.
WCÐU  W dý

فـي سنة 1984  عـمل مـراد كمـنسقٍ
رقـابيّ في شركات األغذية اخلاصة
بـعـائـلته ونـال عـددًا من التـرقـيات
لـيـصبح سـنة  2000 مـديـر اللـجـنة
الـتنفيذية في شركة يلدز القابضة.
وفـي ســــنــــة  2008 أصـــــبح مــــراد
رئـيس مجلس ادارتـها ويتقن مراد
الـى جـانب لــغـتـه االم االنـكــلـيــزيـة
ـانــيـة . وتـعـدُّ يـلـدز الـقـابـضـة واال
الـيوم أكبر شـركة أغذية في كل من
وسـط أوروبــا وأوروبــا الــشــرقــيـة
والـشرق األوسط وأفـريقـيا. وتـملك
الــشـركـةُ  77 مــصـنـعًـا  25 مــنـهـا
خـارج تركيا ويعـمل فيها اكثر

من  50 ألف شخص.
  وفـي ســـنــة 2007  قـــامت

Godiva يـلدز بشراء شركة غوديفا
ية لصـناعة الشوكوالته وفي الـعا
عــام  2008 وبـــعــد أن شـــغل مــراد
مـنصب إدارة الشركة قـام بافتتاح
مـؤســسـة صـبـري أولـكـر لألبـحـاث
الـغـذائـية بـهـدف تـعزيـز االهـتـمام
ـعـاييـر الـصـحـية لألغـذيـة. كـما بـا
افـتتح مـهرجـان أولكـر السـينـمائي
لـألطـفــال والـذي وصــلت أنـشــطـته
إلـى األطـفــال فـي مــخـتــلـف أنــحـاء
ـهـرجـان تـقـلـيدًا الـعـالم وأصـبح ا
يُـــقـــام كل عـــام في   23 مـن شـــهــر

نــيــســان . حـقق مــراد الــعــديـد من
اإلجنـازات بــعـد رئـاسـته لـلـشـركـة
كــــالـــشـــراكـــة مــــع الـــشـــــــــركـــات
Eckes-Granini roup ــــيـــة الــــعــــا
و McCormick و SCA الـسويـدية
و Nissinالـيـابـانـيـة وشـراء شـركة
الــتـغــلـيـف والـتــعـبــئـة اإليــطـالــيـة
الـــــرائـــــدة في أوروبـــــا والـــــعـــــالم
"نـورول" وشركة  Aytaç الـتي تعد
ـنتـجة واحـدة من أكبـر الشـركات ا
DeMet's لـلحوم في تركيا وشركة
يـة وانضـمام شـركة  Candy الـعـا

 United Biscuits الـبـريطـانـية إلى
يـلـدز لـتـصبـح الثـالـثـة عـلى الـعالم
في صـنـاعـة الـبـسـكـويت ومـصـنع
الـسكر Adapazarı   ودخـول شركة
 Bizim Toptan الـتي تمـلكهـا يلدز
قـائمة بورصة إسـطنبول. واتخذت
شــركــة يــلــدز من الـ  20 مـن شــهـر
تــشــرين الــثـانـي يـومًــا لالحــتــفـال
ــوظـفـ بــإجنـازات الــشـركــة مع ا
ومــحــبي مــنـتــجــات أولـكــر في كل
مـــكـــان فـي الـــعـــالم حتت عـــنـــوان

(أسعد اآلخرين وكن سعيدًا). 
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الــلـهـم اجـعــلــهــا ســنــة خــيـر
يـسـتــعـيــد فـيـهــا الـعــراقـيـون
وطـنــهم االجــمل ويــعــيــشـون

بكرامة ورفاهية.
احتفلنا ورقصنا وغنينا رغم

وجعنا.  . احبكم
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 اســـتــهــوتــني قـــصــة هــذا الــرجل
وكــيف شق طـريـقه لــيـصـبح اغـنى
رجـل في تــركــيـــا ويــبـــسط جــنــاح
شـركــاته ومـنـتـجـاته الـغـذائـيـة في
اوربـا والشرق االوسط وقد اليكون
مــــــبــــــلغ
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تـحف الـوطني افـتـتح على قـاعـة ا
فـي هـيـأة اآلثـار والـتـراث مـعـرضـاً
ـستـخـرجة خالل لـلـقـطع اآلثاريـة ا
 2021 وقـال رئـيس الهـيـئة الـعـامة
لالثـار والـتراث لـيث مـجـيد حـس
ـعـرض يـضم عـددًا كـبـيرا من ان (ا
االثـار احليـة التي  اسـتخـراجها
واقع االثـريـة من قبل بـعـثات مـن ا
الــتـنـقـيب االجـنــبـيـة واحملـلـيـة في
مــواقع مــخــتــلـفــة من مــحــافــظـات
ديـالى وبغداد والديوانية والنجف
االشــرف وكــربالء والـعــمـارة لـ 12
بــعـــثــة تــنــقــيــبـــيــة مــحــلــيــة و 8 
بـعثـــــات اجنـبية لفتـرات تاريخية

مختلفة).
مـــشــيــرا الـى ان (الــقــطـع األثــريــة
ـعروضة هي عبـارة عن فخاريات ا
واخـــتـــام اســـطـــوانـــيـــة ودائـــريــة
ومــخـاريط ورقم طــيـنــيـة مـكــتـوبـة
ـسـماريـة ودمى وتـمـاثيل بـالـلـغة ا
ادمــيــة وحــيــوانــيــة ونــحــاســيـات

وحلى وعاجيات ومواد اخرى).
مـؤكـدا ان (البـعثـات احمللـية نـقبت
واقع األثـريـة التي تـتـعارض فـي ا
مع مــشــاريع خــطـة الــتــنـمــيـة و
الــتــنــقـيـب عـلى حــســاب اجلــهـات
ـسـتفـيـدة إما الـبـعثـات االجـنبـية ا
ومــنـهـا االمـريــكـيـة والـبــريـطـانـيـة

ـانـية وااليـطـالـية والـفـرنـسيـة واال
فـأنــهـا مـنـحت اجـازات تـنـقـيب من
قـبل الهـيئة الـعامة لالثـار والتراث
بـعـد انـقـطـاع دام اكـثـر من سـنـت

بـسـبب انـتـشـار جـائـحـة كـورونـا).
مــضـيـفــا ان (الـبـعــثـات االجـنــبـيـة

ـقبل سـتـبـاشر عـمـلـها في شـبـاط ا
لـغـرض استـكمـال مواسم الـتنـقيب
الــــتي بــــدأت فـــيــــهـــا فـي عـــدد من

واقع االثرية). ا
وقــال وزيــر الـثــقــافــة والـســيــاحـة
واالثـار حـسن ناظم خـالل افتـتاحه

ــــعـــرض اخلــــمـــيس ا
ـــــــــاضـي ان (هـــــــــذه ا
الـتقنيات اكتشفت عام
2021 عــن طـــــــــــــــــريـق
الــبــعــثـات األجــنــبــيـة
ـشـتـركة والـعـراقـيـة ا

الـتي عمـلت في منـاطق متـفرقة من
الـعراق واستظـهرت أكثر من ألفي
قـطــعـة آثـاريـة جـديـدة تـضـاف إلى
تحف العراقي وهذه القطع كـنوز ا
اجلديدة ستثري متحفنا كما أثرته
اســـتــردادات هــذا الــعـــام من عــمل
الــهـيـأة الــعـامـة لــآلثـار والـتـراث).
وتـابع ( تعلمون أنَّ حركة استرداد
اآلثــار كـبـيــرة جـداً وشـهــدت أكـبـر
عــمـلـيـات االسـتــرداد ألكـبـر الـقـطع
اآلثــريـة مـنـهـا الــكـبش الـسـومـري
ولـــوح كـــلـــكـــامش وقـــطـع عـــديــدة
أعـــيـــدت إلى أرضـــهـــا األصـــلـــيــة
وسـتضم إلى جانـب القطع األخرى

تحف). في ا

{ جــوهـانـسـبـرغ-(أ ف ب) - بـات
جــامــعــو الــنــفــايــات من حــاويـات
ـشـهـد الـفـني الــشـوارع جـزءا من ا
احلــــضـــري في جــــوهـــانــــســـبـــرغ
بـجنـوب إفريـقيـا بفـضل مجـموعة
فــنــانــ يـرســمــون بــاأللــوان عـلى
أكـيــاس الـعـمّـال الـكـبـيـرة في بـلـد
يـفـتـقر إلى فـرز الـنـفايـات. مـرتدين
مـالبــســـهم الـــرمــاديـــة وحــامـــلــ
نسـوجة الـكبيـرة يجرّ أكـياسـهم ا
جـامــعـو الـنـفـايـات عــربـات ثـقـيـلـة
عدنية واألغلفة مـحمّلة بالعبوات ا
الـبالستـيكـية أو الكـرتونـية جلمع
بــــقـــايــــا الـــطــــعـــام مـن حـــاويـــات
جــوهـانـسـبــرغ وتـوفـيـرهــا لـنـظـام
إعـــادة الــتـــدويــر غـــيــر الـــرســمي.
ـسؤولـة عن مجـموعة ذي وتـقول ا
شــايــد الــفــنّــيــة تــامــزين بــوثــا إنّ
(الــتــحــدي هـو في جــعل الــســكـان
احملـلـي يـتواصـلـون بصـرياً
مـع جـامـعـي الـنــفـايـات).
وتـضيف أنّ (الرسم
عـــلـى األكـــيــاس

هو وسيلة إليجاد نوع من احلوار
وإلعــطـــاء هــويــة لــلــكــيس وربّــمــا

حلامله).
ويـــأمل الــفــنـــانــون من خالل هــذه
ــبــادرة في تـقــد مــسـاهــمـة في ا
بذولـة من أجل التصدي اجلـهود ا
ا ناخي. يـرسم ناثي نز لـلتغـير ا
واضـعاً ركبة واحدة على الرصيف
عــــمالً فــــنّــــيــــاً ذا مــــغـــزى بــــطالء
أرجـوانيّ عـلى أحـد هـذه األكـياس
ـــتع ويــشــعــره ويـــرى أنّ عــمــله 
بالرضا. ويقول ال تصادفك كل يوم

اثل. فرصة للقيام بعمل 
يـــرى الــفـــنّــان نـــالــيـــدي شــاي من
جــــانـــيـه أنّ (في هـــذا الــــفنّ رؤيـــة
وتـضـامنـاً وطـريقـة ذكيـة وتـقدمـية
إلنـتاج عمل فـنّي متحـرّك ينتقل من
مــديـنــة إلى أخــرى). يـجــوب نـحـو
ســـتّــة آالف جــامـع نــفــايـــات غــيــر
رسـمـي علـى مـدار الـسـاعـة شوارع
جـوهـانـسـبـرغ كـبـرى مـدن جـنوب
إفـريـقيـا وعـاصـمتـهـا االقتـصـادية
ـرز وفـق مـنــظــمـة أفــريــكن ريــكال
احملـلية في بلـد يعاني من معدالت
بــطـالــة قــيـاســيـة بــلـغت  34,4 في
ـــئــــة. حـــتى أن بـــعـض ســـائـــقي ا
ديـنة يـنظرون إلى الـسيـارات في ا
جـامـعي الـقـمـامـة هـؤالء علـى أنهم
خـطر عـلى السـالمة العـامة بـسبب
صـــعـــوبـــة رصـــد عـــربـــاتـــهم في
أحــيــان كــثــيــرة في ظـل عـدم

وجود عاكسات عليها.
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{ بــــــــــور او بــــــــــرنـس (أ ف ب) -
يـسـتمـتع سكـان هايـتي سنـويا في
يـوم رأس الـسـنـة بـحسـاء تـقـلـيدي
يـــحــمـل اسم جــومـــو يــجـــمع بــ
عـكـرونة الـلـحوم واخلـضـروات وا
والــــقـــرع إذ يــــرمــــز الـــطــــبق إلى
نوعا اسـتقالل البالد بعـدما كان 
ــاضي عــلى الــعــبــيـد. تــذوقه في ا
هـــذا احلــســاء الـــذي أُدرج أخــيــراُ
عــلى قـائــمـة الــيـونــسـكــو لـلــتـراث
ـادي كــان لــفــتـرة ي غــيــر ا الــعــا
طـويـلـة مرادفـا لـلقـمع في اجلـزيرة
الـواقـعـة في مـنـطـقـة الـكـاريـبي: إذ
كـان عبـيد كـثر يُـمنـعون من تـناوله
رغـم أنــهم كــانــوا يــزرعــون الــقـرع
الــــضـــروري إلعـــداده مـع حـــصـــر
ــــــزارع تـــــــذوقه بـــــــأصــــــحـــــــاب ا
. لـــكن في األول من الـــفـــرنـــســـيـــ
كانون الثاني 1804   عندما وُلدت
أول جــمــهــوريـة ســوداء اخــتـارت
مــاري كــلـيــر أوروز فــيــلـيــســيــتـيه
زوجـة الـزعـيم الـهـايـتي األول جان
جـاك ديـسـالـ تـقـد هـذا الـطبق

بــكــمـيــات كــبــيـرة.وتــقــول نــاتـالي
كونات كـارديشون خالل شرائـها ا
ـــطـــلـــوبـــة إلعـــداد هـــذا الـــطـــبق ا
الــوطـني إن (طـهي حـسـاء جـومـو
كــان وســـيــلــة إلحــيــاء ذكــرى هــذه
الــســـنــوات من احلــرمــان والــقــمع
وإعـالن الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر عــــــــــلـى
ـستعمرين).وتـوضح بنبرة جادة ا
رتبـط بهذا (هـنا يـكمن كل الـثقـل ا
احلـساء.تقلـيديا يشـكل تناول هذا
الــطـبق أيـضــا مـنـاسـبــة لـلمّ شـمل
الـعـائالت. لكن بـالنـسـبة لـكثـيرين
كـان هـذا اللـقاء مـعقـداً هذا الـعام).
فـي عـــام 2021  بــــعــــد اغــــتــــيـــال
رئـيـسـهـا تـعـرضت هـايـتي لـزلزال
مـدمر. اشتـد االضطراب الـسياسي
والــفـقـر وكـذلك عــمـلـيـات اخلـطف
عـلى أيدي عصـابات يزداد نـفوذها
بــقـوة. ويــرغم انـعــدام األمن وعـدم
الــقــدرة عـــلى الــتــنــقل عــبــر طــرق
سـلـحة تـتـحكـم بهـا الـعصـابـات ا
الـكـثـيـر من الـهايـتـيـ عـلى قـضاء
الـعام اجلـديد بـعيـدا عن أحبـائهم.

وتــوضح الــطـالــبـة في الــعـاصــمـة
سـتيـفاني سـميث لـدي أصدقاء في
اجلـامـعـة ال يـعـيش أهـلهـم في بور
ــكــنــهم االلــتــحـاق أو بــرنس وال 
بـــهم في األريــاف بـــســبب الــوضع
األمـــني لــذا أدعـــوهم إلى مـــنــزلي.
غــالــبًـا مــا تــعــدّ والـدتــهــا روزمـ
دورســـــيـــــوس حـــــســـــاء جـــــومــــو
لـعـائـلـتـهـا لـكن في كـل يـوم عـطـلة
وطــــنـــيــــة تـــعــــد قـــدوراً كــــامـــلـــة
مـنها.وتقول هـذه الهايتيـة البالغة
 54عـــامـــاً إن مـــا تـــعـــده يــكـــفي
إلطـعام حوالي عشـرين شخصاً
فـيما تعتقد ابـنتها أن الكميات
ـكن أن تكـفي حوالي ثالث
. وتـــلــفـت الــشـــابــة ضـــيـــفــاً
الــبــالــغـة  27عــامــا إلى أن
عـائلـتي مؤلفـة من ثمـانية
أشـــخــاص لـــكن لألسف
هــــنــــاك أشـــخــــاص في
احلـي ال يـســتـطــيـعـون
حتضير احلساء لذلك
نـــفــكـــر فـــيــهم. يـــبــدأ
ــطـــبخ الـــعـــمل فـي ا
قـبل يوم كامل حتى
قـبل شروق الشمس
فــــــــــي األول مــــــــــن
كـــانــون الـــثــاني 
تـــنـــشـــغل نـــســاء
الـــعـــائـــلـــة حـــول
ـــوقــد.وتــتــذكــر ا

روزم
دورسـيـوس حـ
كـــان أطـــفـــالـــهـــا
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{ الس فـيـغـاس  –وكـاالت - قـدمت
الــنـجـمـة كـاتي بــيـري الـبـالـغـة من
العمر  37 عاماً اولى حفالتها على
مــسـرح (ريـســورتـز ورلـد) في الس
ـعـجـبـ فــيـغـاس حـيث احتــفت ا
بـحفـلة لن يـنسـوها قـريبـا. ما اثار
ــوجــودين في عــرضــهـا اعــجــاب ا
الــرائـع الــفــســتــان الـــذي لــبــســته

والـــذي صـــمـم من حـــمـــالـــة صـــدر
مــصـنـوعـة من الــعـلب االمـر الـذي
ســمـح لــهــا ان تــشــرب اجلــعــة من
ـثــيـر.في هــذا احلـفل فــسـتــانـهــا ا
االسـتـعراضي ظـهـرت النـجـمة في
ثـمــانـيـة اطالالت مـخـتــلـفـة بـيـنـهـا
فـسـتان ابـيض قـصيـر الفت لـلنـظر
وفـــســتــان وردي من مــادة (بي في

سـي) وغـــيـــرهــــا من الـــفــــســـاتـــ
االســـطــوريـــة. وفــقًــا لـــلــتـــقــاريــر
سـتـؤدي جنـمـة الـبـوب  32 عـرضًـا
حـــــــتى شـــــــهــــــر آذار  2022  مــــــا
سـيـمـكـنـهـا ان جتـني  168 مـلـيـون
ـا يـجـعـلـهـا أحـدث جنـمـة دوالر 
تـسـتـفـيد من عـروض الس فـيـغاس

الليلية.
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صـــغـــارا وكـــانت هي
وزوجـــــهـــــا يـــــعــــدّان

احلساء معًا.
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