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ضــــــــجـت مـــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
االجـتـمـاعي بـصـور رئـيس حتـالف
تـقدم محمد ريكان احللبوسي بعد
اعــادة انـــتــخــابه رئــيــســاً جملــلس
الــنـواب في دورته اخلـامـسـة كـمـا
عـــمت الـــفـــرحـــة مـــدنـــاً عـــديــدة 
تـخللتها احتفاالت بالفوز الساحق
 الـــذي وصف بــاالنــتــصــار الرادة
الــشـعب. وقــال خـبـراء ان (جــلـسـة
ــــان الـــتـي جـــرى خاللــــهـــا الــــبـــر
انـتخاب احلـلبوسي ونـائبيه االول
حــاكم الـزامـلي والــثـاني شـاخـوان
عــبــد الـلـه  قـانــونــيـة وال شــائــبـة
عـليـها) مـؤكدين ان (االجـواء التي
تـخللتها اجلـلسة  كانت دستورية
وال تـــخــــالف الـــنـــظــــام الـــداخـــلي
ـان من حــيث عــدد الــنـواب لــلــبــر
احلـاضـرين ورئـاسـة الـسن). وعزز
رأي اخلــــبــــراء  نـــفـي احملـــكــــمـــة
إعطاء رأي مسبق االحتادية العليا
يـتـعـلق بإجـراءات جـلـسة انـتـخاب
ـــان.وذكــــر بـــيـــان رئــــاســـة الـــبــــر
لـلمـحكمـة تلقـته (الزمان) امس أنه
ا يتداوله البعض بشأن (ال صـحة 
إعــطــاء رأي مــســبق مـن احملــكــمـة
ســـــواء من رئـــــيــــســـــهــــا أو أحــــد
أعـضائهـا يتعـلق بإجراءات جـلسة

نـعقدة اول امس) داعيا ان ا الـبر
اجلــهـات إلى (تــوخي الـدقــة بـعـدم
نـــــسـب أي رأي أو تـــــصـــــريح إلى
ألن ذلك سوف يعرض من احملـكمة 
ــــــســـــاءلـــــة يــــــصـــــدر عـــــنـه الى ا
الـقـانونـية).وعـمت الـفرحـة شوارع
الــفــلــوجــة واالعــظــيــمــة ومـنــاطق
اخـرى   احـتـفـاال بـاعـادة انـتـخاب
ـان  كـما احلـلـبوسي رئـيـسا لـلـبر
ضــجت مـواقع الــتـواصل  بـصـور
احلــلــبـــوسي بــعــد حــصــوله عــلى
أغـلـبـيـة النـواب  خالل انـتـخـابات
جــرت بـشـفــافـيــة عـالـيــة  بـحـسب

. وأجـرى رئــيس الــتــيـار مــراقــبــ
الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر اتـصـاال
هــاتــفــيـا بــاحلــلــبــوسي ونــائــبـيه
ورئــــيـس الــــسن.وقــــال بــــيــــان ان
(الـصدر اجرى اتـصاالً هاتـفيًا بكل
نتخب مـن رئيس مجلس الـنواب ا
ونـائـبيه وكـذلك رئـيس السن خـالد
الـــدراجي هــنـــأ من خالله اإلخــوة
عـلى فوزهم وجنـاح جلسـة مجلس
الـنـواب) داعـيـا الى (بـذل اجلـهود
لقاة سؤولية ا ـضاعفة لتحمل ا ا
عــلى عـاتـقـهم والـعـمل الـدؤوب من
أجـل مــصــالـح الــعــراق وشـــعــبه).

رئــيس واســـتـــقــبل احلـــلـــبــوسـي 
مـــــجـــــلس الـــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
الـكـاظـمي.وذكـر بـيـان مـقـتـضب ان
(احلـلــبـوسي اسـتـقـبل في مـنـزله 
ــنــاســبـة الــكــاظــمي لــتــهــنــئــتـه 
انــتـخــابه رئـيــسـا جملـلـس الـنـواب
بـدورته اخلامـسة). وقـدم مسـتشار
االمـن الـــقــــومي قــــاسم االعــــرجي
ناسبة فوزه الـتهنئة للحـلبوسي 
.وقـال االعـرجي فـي بـيان (يـسـرني
ان اتـقـدم لـكم بـالـتهـنـئـة والـتـبريك
بـــفـــوزكـم بـــثـــقـــة نـــواب الـــشـــعب
بــالـتـجـديـد لــلـواليـة الـثــانـيـة بـعـد

نـيلكم ثقة الشعـب بالفوز بعضوية
ـان ) واضــاف ان (مـهــمـتـكم الــبـر
كـبيـرة وعظـيمـة والشـعب بانـتظار
ــشـــتـــرك بــ الـــعـــمل الـــدؤوب وا
الـسـلـطـة التـشـريـعـيـة والتـنـفـيـذية
لـالرتـــــقــــــاء بـــــالــــــواقع اخلــــــدمي
والـصحي والتعلـيمي واالقتصادي
واالمـــني واجملــتـــمــعـي وانــصــاف
ـظلـوم ورفع احليـف وكلنـا ثقة ا
وقر لتحقيق امال بكم وباجمللس ا
وطـــمـــوحــــات الـــشـــعب الـــعـــراقي
). في داخــلــيـاً واقــلــيــمـيــاً ودولــيـاً
غـضون ذلك  أجرى رئيس حكومة
إقـليم كردستـان مسرور البارزاني
اتــصــاالً هـاتــفــيـاً مع احلــلــبـوسي
هــنـأه فــيه عـلـى انـتـخــابه.وأعـرب
الـبرزاني عن (تـمنيـاته للحـلبوسي
خدمـة جلميع بـالنـجاح في مهـامه 
). من جانبه  ـواطنـ العـراقيـ ا
قـدم احلــلـبـوسي (شـكـره وتـقـديـره
لـــرئـــيس حـــكـــومـــة االقــلـــيم عـــلى
اتصاله وتهنئته). كما تلقى رئيس
ان  التهاني من امير الكويت البر
نواف االحمد ورئيس مجلس األمة
الــكـويــتي مــرزوق الـغــا ورئـيس
ـان االردنـي احـمـد الــصـفـدي الــبـر
والـسـفـير الـبـريـطاني لـدى الـعراق
مـارك برايسون ريتـشاردسون كما
ـان العربي عادل اعـرب رئيس البر

بـن عـبــد الـرحــمن الــعــسـومي عن
(تـمنـياته للـحلـبوسي بالـنجاح في
ــلـقـاة ـســؤولـيـة ا أداء مــهـامه وا
عـلى عـاتـقه والـعبـور بـالـعراق من
همـة واحلفاظ على رحلـة ا هـذه ا
تـمـاسك الدولـة العـراقيـة). ورحبت
الــســفـارة االمــريــكـيــة في بــغـداد 
ـان.وذكر بيان بـانعقـاد جلسـة البر
لـــهـــا (نـــرحَـب بـــانـــعـــقـــاد الــدورة
اخلـامسة جمللس النواب الذي يُعدُ
جـــزءاً ال يـــتـــجــزأ مـن الــعـــمـــلـــيــة
ـقـراطيـة الـعـراقيـة والـسـيادة الـد
الـوطـنـيـة) وأضـاف (نـتـقـدّم بـأحرّ
الــتـهـاني لـرئـيـس مـجـلس الـنـواب
وكــذلك نــائـبــيه ُــعــاد انــتــخــابه  ا
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الــزامـلي وعــبـد الـله) مــشـيـرا الى
انـه (نــأمل ان تـــعـــكسَ احلــكـــومــة
اجلــديــدة فــور تــشـكــيــلــهـا إرادة
الــشـعب الــعـراقي وأن تـعــمل عـلى
مـعاجلة حتديات احلوكمة وحقوق
اإلنـــســان واألمـن واالقــتـــصــاد في
الـــعــراق).  بــدوره  راى اخلـــبــيــر
الــقــانــوني طــارق حــرب  انـه كـان
عـــلـى احلـــلـــبـــوسـي عـــرض طـــلب
تـسـجـيل الـكـتلـة االكـثـر عـددا الذي
تـــقـــدمت به الـــكـــتـــلـــة الـــصـــدريــة
ان. ـوافـقة من الـبـر لـلـتـصويت وا
وقـال حرب في بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (االجـــراء يــأتـي تـــأكـــيــدا
لـــدســتـــوريــة تـــســجـــيل الـــكــتـــلــة

نـطـقة الـتي طلِب الـسـيطـرات في ا
واد منها التحرز على العجالت وا

ــضـبـوطـة حلــ نـقـلــهـا كـمـا  ا
تــنـــظــيم مــحــضـــر ضــبط أصــولي
ــتـــهــمــ ــواد والـــعــجـالت وا بـــا
ــضـبـوطــ في الـعـمــلـيـة بــغـيـة ا
عـرضـهـا عـلى اجلـهـات الـقـضـائـية
التــخــاذ الــقــرارات ــتـــخــصــصــة ا
ــنـــاســبــة) ومــضى الــبــيــان الى ا
الـقول ان (محكمـة حتقيق نينوى 
اصـــدرت أوامـــر اســـتـــقــدام بـــحق
رئــيس مـجــلس مـحــافـظـة نــيـنـوى
الـسـابق فـضالً عن  22عـضـواً من
أعـضـاء اجملـلس لـلـدورة األخـيرة)
الفـــتـــا الى ان ( األمـــر صـــدر عـــلى
خـلفـيـة التـحقـيق في قضـية فـقدان
ـركبـات التي كانت بـذمتـهم أثناء ا
ســــيـــطــــرة تـــنــــظـــيم داعـش عـــلى
احملـــافــظــة) واضـــاف الــبــيــان ان
(األوامـر الصادرة  جاءت استناداً
ـادة  340مـن قـانـون إلـى أحـكــام ا
الــعــقـوبــات شــمــلت نـائـب رئـيس
مـــجــلس مـــاحلــافــظـــة  ورئــيــسي
مـــجـــلـس قـــضـــائي احلـــمـــدانـــيـــة

وتلكيف). 

ــــواد احملــــمــــلــــة في اتــــضـح أن ا
ــضــبـوطــة مــجــهــولـة الــعــجالت ا
مــصــدر) مــؤكــدا (وجـود اخــتالفٍ
كـبـير بـ أرقـام العـجالت وأسـماء
الــسـواق مع الــوصـوالت اخلـاصـة
بــــهــــا وعــــدم وجــــود خـط ســــيـــر
مبينا لـلعجالت  وبدون مـنفيسـت)
ـــــســــــؤولــــــ عن ان (تــــــعــــــاون ا

احلـديد اإلسفنجي ذات االستخدام
ـزدوج إذ تـسـتـخـدم فـي مـجاالت ا
مـختـلفة وذات خـطورة عـلى حياة
ـواطـن وأمـنـهم) واشار الى ان ا
ـتـهـم (الـتـحـقيـقـات األولـية مع ا
ــــضـــــبــــوطــــ وهـم ســــائــــقــــو ا
الـعجـالت قادت إلى وجـود العديد
ــرتــكـــبــة حــيث مـن اخملــالــفـــات ا

األطـــنـــان من مـــادة خـــام احلـــديــد
اإلســــــــفــــــــنـــــــجـي مــــــــجــــــــهـــــــول
ـصـدر.وذكـربيـان تـلقـته (الـزمان) ا
امـس ان (مالكــات مــكــتب حتــقــيق
الــهــيــئــة في الــنــجف وبــنـاءً عــلى
توفـرة لديها ـعلومـات الدقيقـة ا ا
تـــمـــكـــنـت من ضـــبط ١٩شـــاحـــنـــة
مــحــمــلــة ٧٢٢ طــنــاً من مــادة خـام

ـــركـــزيــة وحتـــقـــيق واحملـــكـــمـــة ا
الـنزاهة  فـضال عن رئيس مـحكمة
ـسـؤولـ االســتـئـنـاف وعــدد من ا
) الفـتــا الى ان (الـفـرع ــوظـفــ وا
ســيـســهم بـشــكل كـبــيـر فـي تـقـد
ـــصــرفـــيـــة لــلـــزبــائن اخلـــدمــات ا
وعـمـلـيـة توطـ الـرواتب لـلـقـضاة
وتـوفير السيولة الـنقدية وعمليات
الـــســحـب واإليــداع واحلـــســابــات
ــعـــامالت ـــصـــرفـــيـــة وتــرويـج ا ا
االخـرى) ودعا البيـان القضاة الى
ـصـرف لالطالع عـلى (زيـارة فـرع ا
قـدمـة لهم) ـصرفـيـة ا اخلـدمـات ا
بــدوره  اشـاد احلــاضـرون (بــهـذه
اخلـطـوة وااللـتـفـاتـة من قـبل ادارة
ــصــرف الـتـي تـواصل جــهــودهـا ا
ومـــســـاعـــيـــهـــا في الـــتـــواصل مع
مـخـتـلف شـرائـح اجملتـمـع اليـصال
ــصـــرفــيــة وتـــذلــيل ـــنــتــجـــات ا ا
الـعـقـبات الـتي تـواجه سـيـر اجناز
ـــالــيـــة). وأســفــرت الـــتــعـــامالت ا
حتــركــات مالكــات مــكــتب حتــقـيق
هـيئـة النـزاهة الـعامـة في محـافظة
الـنجف عن إحـباط محـاولة إلدخال
ـئات عـدد من الـعـجالت احملـمـلـة 
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أفــتـــتح رئــيس مـــجــلس الــقــضــاء
بـنى اجلديد األعـلى فائق زيـدان ا
حملــكـمـة جــنـايـات الــرصـافـة.وذكـر
بيان للمجلس تلقته (الزمان) امس
ــبـنى اجلـديـد ان (زيــدان افـتـتح ا
حملــكـمــة جـنـايــات الـرصــافـة الـتي
جـرى انـشـاؤهـا ضـمن مـقـر رئـاسة
مــحــكـــمــة اســتــئــنــاف الــرصــافــة
بـــحـــضـــور رئـــيـس االســـتـــئـــنــاف
ورؤســاء واعـــضــاء الــهــيــئــات في
احملــكـــمــة واالدعــاء الــعــام) وقــال
جــاء ضــمن زيـــدان إن (االفــتــتــاح 
خــطـة الـقــضـاء في انـشــاء مـحـاكم
تــــتـــنـــاسـب مع مـــكــــانـــة اجملـــلس
وطـبيعة مهـامه). كما أعلن مصرف
الــــرافـــدين افــــتـــتـــاح فــــرع له في
ـكتب اسـتـئـنـاف الرصـافـة. وقـال ا
اإلعالمـي للمـصرف في بـيان تـلقته
(الـــزمــــان) امس إنه ( افـــتـــتـــاح
صرف الـفرع بحضور مـدير عام ا
عـبد احلـسن جمال ورئـيس الهـيئة
االستئنافية األولى وقضاة محكمة
الــــبــــداءة وحتــــقــــيق الــــرصــــافـــة
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تـغــلب فـريق أربـيل لــكـرة الـقـدم
عـلى ضيـفه نـوروز أمس بـاربـعة
اهـداف مـقـابل هـدفـ في الـلـقـاء
الذي جمعهـما على ملعب دهوك
وذلك ضــمن مــنـافــسـات اجلــولـة

الــثـامــنــة عـشــر ةمن مــنـافــسـات
ـمـتـاز. وسـجل ألربـيل الـدوري ا
شـــيـــركــــو كـــر في الــــدقـــيـــقـــة
الـــســادســـة وفي الـــدقــيـــقــة 12
سجل روا يوسف الهدف الثاني
وفي الــدقـيــقـة 27 سـجل يـاسـ
ســــامي الــــهــــدف الـــثــــالث وفي

الـدقــيــقـة 60 ســجل اســو رسـتم
هـدف الــتـقــلـيص لــنـوروز وعـاد
يــاسـ ســامي لـيــسـجل الــهـدف
الــــرابع في الــــدقـــيــــقـــة 65 وفي
الــدقـــيــقــة 83 ومن ركـــلــة جــزاء
سجل اسـو رستم الـهدف الـثاني
ـواجـهـة الـثـانـية لـنـوروز. وفي ا
الــتي  جـمــعت فــريق الــصـنــاعـة
ونـفط الـوسط عـلى مـلـعب األول
انتـهت بالـتـعادل سـلبـياً من دون
أهـداف فــيـمـا حـقـق  فـريق نـفط
مـيسـان الـفوز عـلى ضـيـفه فريق
نــفط الــبــصــرة بــأربــعــة اهــداف
مـقــابل هـدف وحـيــد سـجل نـفط
البـصرة أوال في الـدقيـقة 11 عن
طـريق حـيــدر عـبـد الـرحـيم وفي
الدقـيـقة  70 جاء هـدف التـعديل
لـنـفط مـيــسـان عن طـريق أحـمـد
سـعــيـد وبـعـدهـا بــدقـيـقـة سـجل
وسـام ســعـدون الــهـدف الــثـاني
وفي الـدقــيـقـة  79سـجل الالعب
ذاته الهدف الثالث لنفط ميسان
وقـبل نـهـايـة الـلـقـاء جـاء الـهدف
الرابع لنـفط ميسـان. وفي سياق
مـتـصل حـقق فـريق الـنـفط بـكرة
السلة الـفوز على فـريق السماوة
بــتـــيــجــة 74 -90  وذلك ضــمن
متاز للعبة. منافسات الدوري ا
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االكــــــثــــــرعـــــدداً واعــــــادة الــــــوجه
ــثـلي الــشـعب ـقــراطي الى  الــد
وبــيــان قـــولــهم وصــوتــهم  في كل
ــان ومــنــهـا اجــراء يــتــخــذه الــبــر
تـسـجـيل طـلب الـكتـلـة االكـبـر الذي
تـقــدمت به الـكـتـلـة الـصـدريـة وان
كـان الدسـتور والـقانـون ال يشـترط
ذلـك  والسيـمـا ان الـطـلب الـسابق
ــقـدم الى مـن االطـار الـتــنـســيـقي ا
الـرئيس السن ال قيمة دستورية او
قــانــونــيـة لـه شـكـالً  النه لم يــقـدم
وموضوعاً لعدم لـلرئيس الدائمـي 
وجــود كــتــلــة مــســجــلـة فـي دائـرة
االحــزاب ومـفـوضـيــة االنـتـخـابـات
ــا تـوجـد وا بــأسم كــتـلــة االطـار 

كـتل مـتـعـددة مـنـهـا دولـة الـقـانـون
واحلــــكـــمــــة والـــنــــصـــر والــــفـــتح
وسـواها). واعلن احلـلبوسي امس
نصب رئيس  فـتح باب الترشيح 
اجلـــمــــهـــوريـــة. وذكـــرت الـــدائـــرة
االعالمـية للمجـلس  في بيان تلقته
(الزمان) امس انه (استناداً للمواد
ثــانــيـا وثــالــثــا من قـانــون احــكـام
ـــــنـــــصـب رئـــــيس الـــــتــــــرشـــــيـح 
اجلـــمـــهـــوريـــة نــعـــلـن فــتـح بــاب
ـــــنـــــصـب رئـــــيس الـــــتــــــرشـــــيـح 
اجلـــمــهـــوريــة فـــعـــلى الــراغـــبــ
ن تـــتــوافــر فــيــهم بــالـــتــرشــيح 
تــــقــــد طــــلـــبــــاتــــهم الــــشــــروط 
الــتـحـريــريـة مـشــفـوعـة بــالـوثـائق
الـرسـمـيـة مع سـيـرهم الـذاتـية إلى
رئـــاســـة اجملــلس بـــدءا من الـــيــوم
الـــثالثـــاء وحـــتـى يــوم اخلـــمـــيس
نصب ـقبل). وفـاز احللبـوسي  ا
الــرئـيس بــعــد حـصـوله عـلى 200
بـيـنــمـا لم يـحــرز مـنـافـسه صــوت 
ـــشــهـــداني ســوى 14 مـــحــمـــود ا
صـــوتــــاً. فـــيـــمـــا نــــشـــرت مـــواقع
الــتـواصل صــورة لـلــنـائب مــحـمـد
ثنى راضـي الزيادي عن محافظة ا
ــان اثـــنــاء دخــوله إلى قـــبــة الــبــر
ـزقة يجـسد بهـا الفقر بـدشداشة 

في محافظته. 
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عــلى ضــرورة عــدم خــســارة الــدولــة والــوطن مــقــابل ربح
الـسلط.وقـال الـعبـادي في تغـريدة عـلى تويـتر (ال تـضيـعوا
واطن وسالمة الوطن وصالح النظام مصـالح ا األصل 
هي األهم  ويجب أن ال نـربح السلطة بـخسارة الدولة إن
ـغـامرة والـتـشدد واالمـتـياز خـسرنـا الـدولـة حتت حوافـر ا
سـيـخسـر الـوطن) وأضـاف ان (الدولـة تـستـوعب اجلـميع
ولـــصــالح اجلـــمـــيع إن ســاد الـــتــضـــامن وحـــكــمت روح

سؤولية وخدمة الوطن).  ا
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بـحث رئـيـس حتـالف الـفـتح  هــادي الـعـامـري  مع رئـيس
ـنــاسـبـة في ظل الــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمـي  احلـلـول ا
اخلـالفـات الـراهـنـة. وقـال بـيـان مـقـتـضب تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (العـامري استقبل في مكـتبه  الكاظمي  وجرى
ناسبة بحث مخـرجات العملية السياسية وايجاد احللول ا
لــهــا في ظل اخلالفــات الــراهـنــة). وشــدد رئـيـس اجملـلس
الـقيـادي في حتـالف قوى الـدولـة الوطـنـية حـيـدر العـبادي
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لكنهم  –قبلها  –
ليُعيدوا إلينا نقوش نبوخذْ

بنجمة داود- -
وليَمْنعوا أوالدنا

درسي في نشيد الندى ا
من إداء السالم ألبطالنا في جن -20

.........
ألهذا العراق قرين ?!!
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1-  شالوم : سالم باللغة العبرية. 

2- اشـعـيـاء : أحـد انبـيـاء الـيـهود الـذي نـاصب بـابل الـعداء
بسبب (السبي البابلي) الذي قام به نبوخذنصر لليهود.

3-  بابل الكافرة : هكذا يصفها اشعيا بأسفاره.
4-  سـدوم وعـمـوره .. مـجـمـوعـة من الـقـرى خـسـفـهـا الـله

وهو ما تمناه لبابل ايضا.
5-  الــعـجل  –افــعى الـنــحــاس.. اصــنـام اقــامــهـا الــيــهـود

وعبدوها مستغل غياب موسى.
6-  الـوصـايا : هي الـتـعالـيم الـتي يـلقّـنـها الـيـهود ألجـيـالهم

بضرورة الهجوم على بابل.
ـشــاهـد ـمــثل الــذي يـنــوب عن الــبـطل فـي ا 7- دوبـلــيــر : ا

اخلطرة لكنه ال يعتبر بطال وال يذكر اسمه في التايتل.
8-  الـرُقم : األلـواح الـطـيـنـيـة الـتي اسـتـخـدمـهـا الـعـراقـيون

سمارية . القدماء للكتابة ا
9-  قصة اخلليقة البابلية اخلالدة.

10-  ذوو الـرؤوس الـسود : صـفـة تـطلق عـلى سـكان وادي
الرافدين القدماء . السومريون.

ـديـنـة بـابل الـذي ـوكب : الــشـارع الـرئـيـسي  11- شـارع ا
تـقـام فيـه االحتـفـاالت وتـنـتـشر عـلى جـوانـبه تـمـاثـيل االسود

واحليوانات االسطورية.
ـعرفة 12- تـقنية الـ : VARيـستـخدمـها حكـام كرة الـقدم 
حقيقـة ما حدث من اشكال لـديهم بالعودة الـى الفيديو سواء

في احتساب ضربة جزاء او صحة هدف او طرد العب.
ـنطـقـة التي فـيـها مـفـاعل اسرائـيل الـنووي ونـا : ا 13- د

وهي رمز للشر والتهديد العدواني
14- ديــدمـونه : احـدى شــخـصـيـات شــكـسـبــيـر وهي مـثـال

للطيبة والسالم حبيبة عطيل .
15- هرمجدون : معركة نهاية العالم وموقعها فلسط .

16- كـوارش: جـمع كورش وبالفـرة جـمع بـلفـور وكالهـما
اعطى موقعا لليهود لتأسيس دولتهم.

17- اشــارة الى شــعــار رفـعه الــبــابـلــيــون اثــنـاء تــصــديـهم
جليوش كورش (تدخلون الى بابل عندما يلد البغل!!).

18- يـهوه : اعـلنه الـيـهود بـانه خالق الـكـون واإلله احلقـيقي
 –ويكيبيديا.

عـركة الـتي انـتصـر فـيهـا الغـزاة عـلى جيش 19- اوبيـس: ا
ّ بــابل من خالل الـتــسـلل عــبـر بــوابـات نــهـر الـفــرات الـتي 
هـاجم قـائد جيش جتـفيفـها واخلديـعة التي نـاصر فيـها ا

بابل نفسه (جوبارو) بتواطئه مع جذوره الفارسية.
20- ابطالـنا في جن : اشارة الى شهداء اجليش العراقي

عارك حترير فلسط عام . 1948 الذين دفنوا هناك 

سالم ...... -
 *شالوم مسلّح   -1

.................
أورشليم بال رّحِمٍ
أورشليم بال ذاكرةْ

أيّ تِيهٍ ستسلك يا أشعيا ??  -2
بابل ..

لمْ تَعد ( بابلَ الكافرة ) -3 
حَجَر أسود لطواف التواريخ بابلَ

... بابلَ (ليست سدوم) -4 
مالكِ بهاءُ ا

بوّابةُ الرب ..
جُدرانها : الالزورد
جنائنها : ساحرةْ

( يتلبسني كاهن ح أكتب عنها ) !!
.. أسِفْرُ اخلروج ِ
وبِدْعَةُ فرعون .. 
(.. والعِجلُ -5 
    أفعى النحاسِ

    وما عَبَدَ السامرة )
ستقود "الوصايا" الى بابلٍ ?!!! --6

.......
زاميرِ يا أشعيا -7 لستَ سوى (دوبلير) ا
سرح البابليّ   ..فالنصوصُ الكبيرةُ في ا

تُقيمُ احلياة ..
حداثاتُ مردوخ ..
 والنفخُ في الكورِ

والرُقمْ .. - 8 
 ..من دَمٍ وترابٍ

خُلِقنا بدائل لآللهة ..
مِنْ دَمٍ وتراب ..
فنحنُ الضجيجُ
ونحنُ الكالم ..

ومن شرفات السما
.. ( حينما في األعالي ) -9
    حَلَبْنا ضروع الغمام ..

......
لم تعد بابل

(بابل الكافرة)
فَـ(سُود الرؤوسِ) -10

ألوطانها ناظرة ..
وكب) --11 تماثيل (شارع ا

لن يُفلتَ من كمائنها " يهوه"
.. ال راياتِ لربّ اجلنود

على أسوار بابل
 ال راياتِ

دم على االختام ..
VAR -12-  لن نلجأ لتقنية الفار

لنعرف :
ونه -13          د

        ليست ديدمونه -14
15- وهرمجدّون .. 
خميرة الكراهية احليّة
( العراق الذي ثُلثاه آلهة

وثلثه الباقي بشر ..)
الفلكيّون ..
والسَحَرَة فيه

فكّوا شيفرة القادم :
ال كوارشَ -16

او بالفِرَة
الى أن يَلِدَ البغلُ يا اشعيا !! -17

من  15الـف  حـــــــيـث  رصــــــد
اصابة  1368بكورونـا في عموم
احملافظات) واضـاف ان (الشفاء
بـلغ  310حــالــة وبــواقع  5وفـاة
جديـدة) مـؤكـدا ان (اكـثر من 70
الف شخص تلقى جرعات اللقاح
ــــضـــــاد في مـــــراكـــــز الــــوزارة ا
ـنتـشـرة بـبغـداد واحملـافـظات). ا
وكانت الوزارة قد اكدت في بيان
ســابق ان  خــبـرائــهــا يـراقــبـون
وقف ـستـمـرة في ا التـطـوّرات ا
الــوبــائي في الــعــالـم والــعـراق .
وقـــالت انـه (من حـــرصـــنــا عـــلى
سالمــة وصــحــة ابــنــاء الــشــعب
ــواطــنــ الى االلــتـزام نــدعــو ا
بارتـداء الـكمـامـات واالبتـعاد عن
الـتجـمـعـات إضـافـةً الى االسراع
لــتــلـقـي الـلــقــاحـات بــجــرعـاتــهـا
الـكـامــلـة الـتي ثـبـتـت فـعـالـيـتـهـا
بشكل واضح من خالل انخفاض
كـــبـــيـــر بــاعـــداد الـــداخـــلــ الى
ـلـقـح ـسـتـشـفـيـات من فـئـة ا ا

.( لقح وازديادها من فئة غير ا
وتـوقـعت اسـرائـيل إصـابـة نـحو
ئة من السـكان بكورونا  40في ا
ــوجـة احلـالــيـة. بــحـسب خالل ا
رئـيس الــوزراء نـفـتـالـي بـيـنـيت
فــيــمـا تــواجه الــبالد نــقــصـا في

مواقع اجراء الفحوص.
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رجــحت وزارة الـــصــحــة دخــول
ـــوجــــة جــــديـــدة من الــــعــــراق 
فـايــروس كـورونـا بـعــد تـسـجـيل
ارتــــــفــــــاع تـــــدريــــــجـي بــــــعـــــدد
االصـابـات.وقـالت عـضـو الـفـريق
الــطـــبي االعالمي لـــلــوزارة ربى
فالح في تــصـــريح امس انه (من
نالحظ ـــوقف الـــوبـــائي  خالل ا
زيـــادة تـــدريـــجـــيـــة مـــســـتـــمــرة
ومــلــحــوظــة بــاعــداد االصــابـات
ـا ــوجــبــة  وزيــادة احلــاالت ا
ينـذر ببـداية مـوجة جـديدة وهذا
مـاحـذرت منـه الوزارة فـي جمـيع
بياناتها السابقة واحلالية بشأن
خـطـورة الــوضع الـوبـائي سـواء
ــيـا او مــحـلـيــا في حـال عـدم عـا
االلــتـزام بــاالجــراءات الـوقــائــيـة
والتهاون باخذ اللقاح). وسجلت
الــــوزارة امس   1368اصــــابــــة
بـــكـــورونـــا وشـــفــاء  310حـــالــة
وبــــواقع  5وفـــــيـــــات جـــــديــــدة.
ــــــــوقـف الــــــــوبــــــــائي واوضح ا
الـــيـــومي الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
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بـــاشــــرت وزارة الــــعــــمل والــــشـــؤون
االجـتـمــاعـيـة  صـرف رواتب الـعـمـال
ــضــمــونـ فـي بــغـداد ــتــقــاعــدين ا ا
واحملـافـظـات لـلـشـهـر اجلـاري. وقـالت
مـديـر عـام دائـرة الــتـقـاعـد والـضـمـان
االجـتـمـاعي للـعـمـال خلـود حـيران في
بيـان تلقته (الـزمان) امس ان (الدائرة
وباشـراف مباشر من قبل الوزيرعادل
استـكمـلت جمـيع االجراءات الركـابي 
ـــتـــعــلـــقـــة بـــاطالق رواتب الـــعـــمــال ا
ــضــمــونــ لــديـهــا مع ــتــقـاعــدين ا ا
مكـافأة مـقـدارها خـمـسون الف ديـنار
كل شــــهــــر حلــــ اقــــرار الــــقــــانـــون

اجلديد).
 فــيـمــا عـقــد مـديــر عـام دائـرة الــعـمل
ــهــنـي في الــوزارة رائــد والــتــدريـب ا
اجـتــمـاعـا مع وفـد من جـبــار بـاهض 
ــتــحــدة. ــائـي لأل ا الـــبــرنــامج اال
واشـار الــبـيــان ان (االجـتــمـاع شــهـد
ــعـــلــومــات عن االتــفـــاق عــلى جـــمع ا
طريق استبانة يتم توزيعها ب اقسام
تبعة الدائـرة من اجل معرفة االليات ا
فيـها لدراسـتها ومـحاولة حتـديد نقاط
ـعـاجلتـها الـقـوة لتـعـزيزهـا والـضعف 

وحلها بالطرق العلمية احلديثة)
 واكـد باهض ان (الـدائرة عازمـة على
حتـديث اســالـيـبـهـا بــالـعـمل من خالل
اتــبــاع الـطــرق احلــديــثــة واســتــثــمـار
الك الـوظـيفي الـتـكـنـلوجـيـا وتـطـويـر ا

فيها).

bŽUIð ·d

l  5½uLC*«

 …Q UJ*«

 UÐU ≈ ŸUHð—≈ ∫W×B «

…b¹bł Włu0 —cM¹ U½Ë—u

U³—»…∫ جانب من مباراة فريقي النفط والسماوة بكرة السلة

t UN  VÝUMð r U×  ¡UA½≈Ë ¡UCI « W½UJ  vKŽ ’d×½ ∫ Ê«b¹“



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

الــفـــحــوصـــات الــطـــبــيـــة اخملــتـــبــريــة
والــســانـدة). ومــنــحت بــلــديــة الــنـجف
ـوظـفـ العـامـلـ بـأجـر يومي االحـد ا

إجــازة إجـــبــاريــة وذلك بـــســبب االزمــة
ــالــيــة الــتي تــعــاني مــنــهــا الــدائــرة. ا
وأســتـــثـــنت الـــبــلـــديـــة األجـــراء الــذين

الـتـسجـيل الـسـريري أن عـدد اإلصـابات
ــخـتــلف األورام خالل نـفس اجلــديـدة 
الــفــتــرة بـلغ  2153 مــريـضــاً  وتــلـقــى
 24444 الف مـريض عالجه الكـيمياوي
ـعــاجلـة بــيـنــمـا بــلـغـت عـدد احلــاالت ا
شـعاعـياً  519 جـلسـة  أما الـفحـوصات
الساندة فبلغت   10040 فحصاً توزعت
ــفــراس  4355  فـــحــصــاً عـــلى وحــدة ا
ـــغــنــاطـــيــسي 4352 ووحــدة الـــرنــ ا
ووحـدة األشـعة  1149 فـحـصـاً و وحدة
الـسـونار  1807 فـحصـاً و وحدة االيـكو
 177 فـحـصا).  مـشـيـراً  إلى أن مخـتـبر
ــســـتــشــفى أجــرى  265910 حتـــلــيالً ا
مـخـتـبـرياً مـتـنـوعـاً  تـوزع على 27050
مـريـضـاً بـ راقـد و مراجع  فـضالً عن
قدمة اخلدمات الفندقية و التمريضية ا

ستشفى). لـ 1000راقد في ردهات ا
WE U;« WMJÝ

الفــــــتــــــاً  الى أن (أعـــــــداد مــــــراجــــــعي
ـــســـتــشـــفـى من ســـكـــنـــة احملـــافـــظــة ا
واحملــافـــظــات اجملـــاورة وحــتى إقـــلــيم
كـردستان  في تـزايد مستـمر عازياً ذلك
لـوجـود أطـبـاء في كافـة االخـتـصـاصات
ومالكـات صــحـيـة وتـمـريــضـيـة مـؤهـلـة
ـرضى األورام  إضافة لوجود أألجهزة
ــتــطــورة مع تــوفــر كــافـة احلــديــثـة و ا
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يـعمـلون بـالفـعل بصـفة عـامل نظـافة او
سـائـق مـبـيـنـة ان (هــذا اإلجـراء يـشـمل
كـافة األجراء الـذين ال يعمـلون بصـفتهم
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أعـلن مـسـتـشـفى الـفرات األوسـط لعالج
األورام و أمـــراض الــدم في مـــحــافـــظــة
الـنجف إحصائـية رسمـية للمـستشفى 

عن تـسـجـيـلـهـا إلسـتـقـبـال أكثـر من  80
الف مـراجعـة منـها  2153حـالـة مرضـية
ستـشفى حيدر جـديدة. وأوضح مديـر ا
الــــــشــــــبــــــلـي فـي تــــــصــــــريـح أمس أن
ــسـتــشـفـى الـتي كــانت حتت مــسـمى (ا
مـركـز الـفـرات األوسط لألورام  وحتول
اضي بناءً الى مـستشفى أواخر العام ا
عـلى مـوافـقـات وزاريـة  ووفـقـاً لـلـسـعة
ـقــدم فـيه الــسـريــريـة وحــجم الــعـمـل ا
مـسـتــعـرضـاً حـجم وطــبـيـعـة اخلـدمـات
ـقـدمـة لـلـمـرضى الـطـبـيـة و الـصـحـيـة ا

راجع خالل عام 2021). وا
ـسـتــشـفى إسـتـقـبل وبـ الـشــبـلي أن ا
ـاضي    85687 مـراجـعـاً  بـ الــعـام ا
تشخيصي و عالجي و تلطيفي  وقدمت
مـتازة  تـنوعت ب لـهم خدمـات فوق ا
الـتشخـيصيـة و العالجيـة والتمـريضية
و الـــفــنـــدقـــيـــة  وبـــلغ عـــدد مــراجـــعي
اإلســتــشــاريـات  20481مــراجع  حــيث
كــانت حــصــة مــحــافــظــتي الــديــوانــيـة
ـثـنى قضـاء الـسـماوة من هـذا الـعدد وا
هي األكـــثـــر  بــيـــنـــمـــا أعـــلــنـت وحــدة
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ان اجلديد األحد محمد احللبوسي رئيسا له في { بغـداد-(أ ف ب) - انتخب البر
ـتواصـلة مـنذ جـلسـة تخـللـتـها مـشادات وفـوضى على خـلـفيـة التـوترات الـسيـاسـية ا
ان في وقت االنتـخابات األخـيرة قبل ثالثـة اشهر.ووقـعت مشادات عـنيفة داخل الـبر
سـابق وسـادت فـوضى تـعرض خـاللهـا رئـيس اجلـلـسة "العـتـداء" نـقل عـلى أثره الى

ستشفى وفق ما ذكرت شخصيات شاركت في اجللسة لوكالة فرانس برس. ا
ويـأتي ذلك عـلى خلـفـية تـوتر سـياسي
مـسـتمـر مـنـذ االنتـخـابات الـتي تـصدّر
نــتـائــجـهــا الــتـيــار الـصــدري مـقــتـدى
الـــــصــــدر فـــــيـــــمــــا نـــــدّدت األحــــزاب
دعـومة من إيـران بهذه واجملـموعـات ا
الـنتيجـة. وينعكس الـتوتر علـى عملية
تـشـكـيل احلـكـومـة الـتي تـتـعـثر وسط
إصــرار الـصـدر عـلى تـشــكـيل حـكـومـة
أكــثــريــة وتــمــسك آخــريـن بــحــكــومـة
تـوافـقـيـة تـتـمـثل فـيـهـا جـمـيع الـقوى.
وكـانت اجلـلـسة الـتي تـرأسهـا الـنائب
ــشـهـداني (73 األكــبـر سـنــاً مـحـمـود ا
عـــامــاً) بـــدأت بـــأداء الــنـــواب اجلــدد
الــيـمــ قـبل أن تــنـدلع مــشـادات بـ
الـنواب وتـسود الـفوضى.وقـال النائب
مــــثـــــنى أمــــ مـن االحتــــاد اإلسالمي
الــكــردســتــاني لــفــرانـس بــرس "بـدأت
اجلـلسة بـشكل طبـيعي برئـاسة رئيس
الـسن وتمت تأدية الـيم الدستوري".
وأضاف "بعدها تقدم اإلطار التنسيقي
 بـطـلـب تـثـبـيت كـونـهم الـكـتـلـة األكـبـر
مـشيـرين الى أن كتـلتـهم مؤلـفة من 88
نـــائــبــا. عـــنــدهـــا طــلب رئـــيس الــسن
عـلـومـة وحـصلت الـتـدقـيق في هـذه ا
مـــــداخـالت وقـــــام بـــــعض الـــــنـــــواب

باالعتداء عليه".
وأفــادت وكــالــة األنــبـاء الــعــراقــيـة أن
ــشـهــداني تـعـرض ل"وعــكـة صــحـيـة ا
خـالل جــلــســـة مــجــلـس الــنــواب" وأن
حــالـته الـصــحـيـة "مــسـتـقــرة".وحـصـد
الــــتـــيـــار الـــصـــدري  73 مــــقـــعـــدا في
ـان وفق الـنتـائج الـرسـمـية. ولم الـبـر
يـكن في اإلمكان التأكد من عدد النواب
الـذين انضموا الى "اإلطار التنسيقي".
وأكــد الـنـائب رعـد الـدهــلـكي من كـتـلـة
ان السابق "تـقدّم" برئـاسة رئيس البـر
مـحــمـد احلـلـبـوسي لـفـرانس بـرس أن
"مـــشــادات حــصــلـت ووقع تــدافع بــ
الـكـتـلـة الـصـدريـة واإلطـار الـتـنـسيـقي

ـطلـقة (الـنصف زائـد واحد الـغـالبـية ا
ـان). وقال الـصدر في مـن أعضاء الـبر
تغريدة بعد اجللسة "إن اختيار رئيس
ــان ونـائــبـيه هــذه أولى بــشـائـر الــبـر
قابل حـكومـة األغلبـية الـوطنيـة".في ا
تـــدفع أحـــزاب أخـــرى مــنـــضـــويــة في
اإلطـار الـتنـسـيـقي منـهـا قوى مـوالـية
إليـران إلى حـكـومـة تـوافقـيـة تـتـقاسم
ــهـيـمـنـة عـلى فــيـهـا جـمـيع األطـراف ا
ــشـــهــد الــســيــاسـي في الــبالد مــنــذ ا
ســقـوط نـظـام صـدام حـسـ في 2003
ــنــاصب واحلــصص. ويــضـمّ اإلطـار ا
مثل للحشد الـتنسيقي حتالف الفتح ا
الـشـعـبي الـذي حـصل على  17 مـقـعداً
ـان الـسـابق فـقـط مقـابل  48 فـي الـبر
فــــضال عـن حتـــالـف دولـــة الــــقــــانـــون

بـرئـاسـة رئيس الـوزراء األسـبق نوري
ـالـكي ( 33مــقـعـداً) وأحـزاب أخـرى. ا
والية ولـعدة أسابـيع أصرت القـوى ا
إليـران على رفضـها نتائج االنـتخابات
وقــدّمت طـعــنـاً لــلـمـحــكـمــة االحتـاديـة
إللــــغـــــائــــهـــــا لــــكن احملـــــكــــمــــة ردت
الـدعـوى.وتـظاهـر مـنـاصرون لـهـا أمام
ـنــطـقـة اخلـضــراء ألسـابـيع بــوابـات ا

تنديداً بالنتائج.
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فـــيــمـــا وصل الــتـــوتــر فـي الــبالد إلى
ذروتـه مع مــحـــاولـــة اغــتـــيـــال رئــيس
الـوزراء مصطـفى الكاظـمي في تشرين
الــثـاني. ويـرى رئـيس مـركــز الـتـفـكـيـر
الـسـيـاسي والـباحث الـعـراقي إحـسان
الــشـمـري أن الـوضـع يـشي بـأن "شـكل

ـقـبـلـة قـد يـكـون وفق مـبدأ احلـكـومـة ا
جـديـد هـو مـا يسـمى تـوافق األغـلـبـية
أي حــكــومــة ائـتـالفـيــة لــكن بــصــيــغـة
جــــديـــدة" عــــلى عــــكس احلـــكــــومـــات
الــسـابــقـة الــتي شــاركت فـيــهـا جــمـيع
األطـــراف. ويـــوضـح "قـــد نـــكـــون أمــام
مـفـهـوم جـديـد يسـمى تـوافق األغـلـبـية
أي أن يـتحـالف الصدر مع الـبيت الذي
ــــثــــلـه عــــزم وتــــقــــدم ومع الــــبــــيت
الــــــســـــــيــــــاسـي الــــــكــــــردي (احلــــــزب
ـــوقـــراطي واالحتـــاد الــوطـــني) الـــد
وحـتـى جـزء من اإلطـار الـتـنـسـيـقي قـد
ـــشــروع الــســيـــد مــقــتــدى يــلـــتــحق 
ان الـصدر". ويـفتـرض أن ينـتخب الـبر
بــعـد جـلـسـته األولى خالل  30 يـومـاً
رئـيـساً جـديداً لـلجـمـهوريـة الذي عـليه

حــول أحــقــيـة أحــدهــمــا بـأنه الــكــتــلـة
األكـبر".وبـعدما سـادت الفوضى لـفترة
اســتــؤنــفت اجلــلــسـة بــرئــاســة خــالـد
الــــــــدراجي مـن حتـــــــالـف "عـــــــزم" (14
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وأعـيد انتخاب محمد احللبوسي زعيم
) والـبالغ 41 حتـالف "تـقدم" ( 37مـقـعـداً
ـان. عـامـاً بـ 200صـوت رئـيـسـاً لـلـبـر
ــان الــسـابق مــنـذ وكــان يــتـرأس الــبـر
الــعـام 2018. وحــاز مـنــافـسه مــحـمـود
ــشـهـداني من "عـزم"  14صــوتـاً فـيـمـا ا
اعــتــبـرت  14 ورقــةً الغــيـة. وكــان عـدد
شارك  240 أدلى  228منهم النواب ا
بـأصواتهم. وانتخب الـنائب عن التيار
الــصـــدري حــاكم الــزامــلي نــائــبــاً أول
ـان والـنـائب عـن احلزب لـرئـيس الـبـر
ـوقـراطي الـكـردسـتـانـي شـاخوان الـد

. عبدالله نائباً ثانياً
وفـي وقــت الحـق أعـــــــــــــلـن اإلطــــــــــــار
الــتـنــســيـقي في بــيــان أنه لن يـعــتـرف
بـنـتائج اجلـلـسة األولـى. وأورد البـيان
ـخرجات جـلسة "نـؤكد عـدم اعترافـنا 
انـتخاب رئيس اجمللس ونـائبيه كونها
تـمت بـعدم وجـود رئيس الـسن الذي ال
يـزال ملتزما بتأدية مهامه".وكان مقرراً
أن تـنطـلق اجللسـة عند الـساعة 11,00
بــالـتـوقـيت احملــلي لـكن تـأخــر عـقـدهـا
لـــبــــضع ســـاعـــات إذ جـــرت مـــداوالت
ان مكثفة قبل اجللسة خارج قاعة البر
حملـاولـة تـخـفـيف الـتـوتـرات.ومـدفـوعـاً
ـقـاعد (73 بـحـيـازته العـدد األكـبر من ا
مــــقـــعـــداً من أصل 329) كـــرر الـــصـــدر
إصـراره على تـشكـيل "حـكومـة أغلـبية"
مـا يعني قـطيعـة مع التقـليد الـسياسي
الــذي يـقـضـي بـالـتــوافق بـ األطـراف
الــكـبــرى. ويـبــدو أن الـتــيـار الــصـدري
يـتـجه لـلـتـحـالف مع كـتل إئـتالف تـقدم
وعــزم وكـرديـة من أجل احلـصـول عـلى

بـدوره أن يكلّف رئيسـاً للحكومة خالل
 15يــومــاً من تـاريخ انــتــخـابه يــكـون
مـرشح "الـكتـلـة النـيابـيـة األكبـر عدداً"
وفـق الــدســـتـــور. واعــتـــبـــارا من يــوم
تــكـلـيـفـه يـكـون أمـام الــرئـيس اجلـديـد
لـلـحكـومة  30 يـومـاً لتـشكـيلـها. ويـبلغ
ـان اجلـديـد 95 عــدد الـنـسـاء في الــبـر
ـان الـســـابق  75. فـيــمـا كـان في الـبـر
ــان أيــضــاً كــتــلــتــ من ويــضمّ الــبــر
ـستـقلـ األولى تضم  28 نـائـباً من ا
ــنـبـثــقـة من احلـركـة "حــركـة امـتـداد" ا
االحـتــجـاجـيـة وحـركـة اجلـيل اجلـديـد
الـكـرديـة والثـانـيـة تضمّ تـسـعـة نواب
. من كـتـلة "اشـراقـة كانـون" ومـستـقـل
ان لـلمرة ومـعظم هـؤالء يدخـلون البـر

األولى.

ـتعاقد عـليها ضـمن العقد). وأكدت ان ا
(اإلدارة تـسـعى جـاهـدة إليـجـاد احلـلول
ـنــاسـبـة لـهــذه الـشـريــحـة وان جـمـيع ا
الـعــامـلـ هم مـحط إهــتـمـام). وافـتـتـح
وزيـر العمل والشؤون االجـتماعية عادل
الــركــابي االســتـعـالمـات االلــكــتــرونــيـة
ــوحــدة في مـوقـع الـوزارة يــوم األحـد ا
ــــوافق  2022-1-9 بــــحـــضــــور وكـــيل ا
وزارة الـعــمل الـدكـتـورة عــبـيـر اجلـلـبي

. ديرين العام وا
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ـالك الــوظـــيــفي والــتـــقى الـــركــابـي بــا
ـوجـود في االسـتـعالمـات واطـلع عـلى ا
ــراجـــعــ واجنــاز آلــيـــة اســتـــقــبـــال ا
عاملة من طلباتهم واكد اهمية اجناز ا
ـعني فـي الدائـرة واعطاء وظف ا قـبل ا
مـوعـد مـحدد لـلـمـواطن لـلمـراجـعـة عـند
انــتــهــاء مـــعــامــلــته. واضــاف ان (هــذه
االسـتـعالمـات هي اولـى خـطـوات جناح
راجعة الـعمل التكاملي لتـخفيف عناء ا
واطنـ وضمان عدم مـراجعتهم امـام ا
ـعـنـيـة ــوظـفـ في الـدوائـر ا مـكـاتب ا
مــؤكـدا عـلى جتــاوز اي اجـراء روتـيـني
وضــرورة اكـــمــال الـــربط الــشـــبــكي مع
الـــــــدوائــــر كـــافـــة الخــــتـــصــــار عـــنـــاء

راجعة). ا ÃöŽ∫  طبيب يعالج مريضاً في مستشفى بالنجف

ـصـالح الــعـلـيـا لـشــعـبـيـهـمـا وتُـحــقق ا
الـشقيقيـن). فـيما كشفت الـشركة العامة
سـتـلزمـات الـطبـية لـصـناعـة األدويـة وا
فـي ســامـــراء  الــتـــابــعـــة لـــلــوزارة عن
حتـقـيق مـبـيعـات تـفـوق ملـيـاري ديـنار.
وقــال مـديـر عـام الـشـركـة خـالــد محـيـي
عـلـوان في بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الـــشــركـــة أســتـــطــاعـت احلــفـــاظ عــلى
اضي  التي مـستوى مبيعاتها للشهر ا
تــوزعت بــ وزارة الــصــحــة والــبــيــئـة
والــوكـالـة الــتـسـويــقـيـة الــتـخـصــصـيـة
ــتــمـثــلــة بـشــركــة الــنـاقــوس الــفـضي ا
ومــكــتـب االكــلــيل الــفــضي إضــافــة إلى
مـبيـعات مـصنع بـغداد لـلغـازات الطـبية

من األوكسج الطبي).
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مـؤكـداً (سـعي الـشـركـة الـدائم لـتـحـقـيق
أهــــدافــــهـــا فـي رفع اإليــــرادات وزيـــادة
الــطـاقـات اإلنـتـاجــيـة لـلـمــسـتـحـضـرات
الـدوائـيـة اجلـديدة والـنـمـطـية من خِالل
اإلهــتــمـام بــالـبــنى الــتـحــتــيـة وإنــشـاء
مـــصــانع جـــديــدة إلنـــتــاج األدويــة ذات
اجلـدوى اإلقتـصاديـة العـاليـة فضالً عن
ُستلزمات الطبية إنشاء مصنع إلنتاج ا

ُهمـة).  ا

ـعـلـومات واإلجـابـة عن اإلستـفـسارات ا
ـالكات ُـبـاشـر مع ا والـتـواصل الـفـني ا
ـتـقـدمة في الـوزارة  فـضال عن تـزويد ا
دن الصناعية الـوفد اللبناني بقانوني ا
واإلســتـثــمـار الــصـنــاعي). كـمــا أجــرى
زيـارة مـيـدانـيـة إلى اجلـنـاح اجلـانـبـان 
ــنــتــجــات احملــلــيــة الــدائم ومــعــرض ا
لــشــركــات الــوزارة فـي مــعــرض بــغـداد
الـدولي يـرافـقـهـمـا الـسـفـيـرين الـعـراقي
ـديـريـن الـعـام والـلـبـنـاني وعـدد من ا
ــســؤولــ في الــوزارة وشــركــاتــهــا وا
.وذكــر الـبـيـان ان (الــوزيـرين جتـوال في
ــعـادن أجــنــحـة شــركــات الـصــنــاعـة وا
عـرض لإلطالع عـلى ما ـوجـودة في ا ا
تــمـتـلـكهُ هــذه الـشـركـات مـن إمـكـانـيـات
وقـدرات كـبـيرة في مـخـتـلف الصـنـاعات
وطـبيـعة منـتجاتـها الـوطنيـة  لتمـيزها
ـواصـفـة ـتـانــة وا تــتـمـيـز بــاجلـودة وا
الــعـالـيــة والـتي  عــرضـهـا بــأسـالـيب
حـديثة لعكس ما تـوصلت إليه الصناعة
الــعــراقــيــة من تــطــور ومــا شــهــدتهُ من
ـاضـيــة ) وشدد ـدة ا إجنـازات خِـالل ا
اجلـانـبـان عـلى (الـرغـبـة اجلـادة لـلـعـمل
ُــشـتـرك وتـأسـيس شـراكــات حـقـيـقـيـة ا
تُـسـهم في الـنـهـوض بـصـنـاعـة الـبـلدين

ــنـطــقـة اإلقــلـيــمـيــة وذا دور فـاعل في ا
ومــتــوازن في الـتــعــامل مع جــمـيع دول
ـنطقـة ). بـدوره  اعـرب بوشكيـان عن ا
(شُـكـره لوقـوف العـراق حـكومـةً وشعـباً
مع لـبنان) عاداً إيـاها (بصمة يـعتز بها
لــبــنــان  ونــأمل ان يـكــون هــذا الــلــقـاء
ُـــســتــقــبـل الــعالقــات خـــطــوة جــديــدة 
ـا فـيه مــصـلـحـة ُـشــتـرك  والــتـعـاون ا

نطقـة). البلدين وا
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وتـابع البيـان ان (اللقاء اسـتعرض أبرز
ــتـاحـة لــلـتـعـاون ـشـاريع ا اجملــاالت وا
شترك لتكون خطوة وبداية الـصناعي ا
ُــسـتـقـبـل صـنـاعي كــبـيـر بـ الــبـلـدين
كــمـا  مُــنـاقــشـة الــعـقـود الــشـقــيـقـ 
ُـبـرمـة مع اجلـانب الـلـبنـاني لـتـجـهـيز ا
ـنتـجـات الصـناعـيـة والتـباحث بـعض ا
ـســاحـات بــشــأن إمـكــانـيــة إســتـغـالل ا
والــطـاقـات الــكـبـيـرة الــتي تـتـمــتع بـهـا
شــركــة أدويــة سـامــراء ومــصــنع أدويـة
نـينوى في إقامة مشاريع دوائية جديدة
ـزمــنـة والــسـرطــانـيـة إلنــتـاج األدويــة ا
وكـذلك الـتـعـاون في مـجـال الـصـنـاعات
الـتعدينية) ووجه اخلـباز (بعقد لقاءات
ثُنائية مع الوفد اللبناني لتزويدهم بكل

الـلـبنـاني الـثـاني الذي يـسـتمـر يـوم
وجـرى على هامش الـلقاء تـوقيع مذكرة
تــتـضــمن بــنـود ومــواد آللـيـات تــفـاهم 
الــتـعــاون والــشـراكــة الـصــنــاعـيــة بـ
الـــبـــلـــديـن). وجـــدد اخلـــبـــاز (تـــأكـــيــد
تــوجــيــهــات رئــيس الــوزراء وإهــتــمـام
احلـكـومة الـعراقـية بـالوقـوف مع لبـنان
لـــتـــخـــطي األزمــة حـــكـــومــةً وشـــعـــبــاً 
والــظـروف الـصـعـبـة الــتي تـواجـهـهـا)
مـشــيـراً إلى ان (لـدى لـبـنـان إمـكـانـيـات
مـتـمـيـزة في عـدد من الـصـنـاعـات مـنـها
وأنهُ بــاإلمـكـان الــصـنــاعـات الـدوائــيـة 
اإلســـتــفـــادة وتــبـــادُل اخلــبـــرات ونــقل
الـتجارب الـناجحـة ب البـلدين في هذا
اجملــال واجملـاالت الــصـنــاعـيــة األخـرى
والسـيـمـا ان الـعـراق بـلـد غـني ويـزخـر
بــالــقـدرات واإلمــكــانـيــات في مــخــتـلف
الـقطاعـات) مؤكدا (أهـمية وضع أسس
سليمة للتعاون والبدء باخلطوة األولى
لـتـكـون بادرة خـيـر لـلـتعـاون والـشـراكة
الـــصـــنـــاعـــيـــة  كـــون الــوزارة تـــعـــمل
ـــجــــاالت كـــبـــيـــرة وأســــلـــوب أكـــثـــر
إنفتاحاً) الفتا الى ان (احلكومة تسعى
لــبـــنــاء شــراكــة حــقـــيــقــيــة مع كل دول
الـعـراق وان جتعل الـبلـد العبـاً حقـيقـياً

الــصـنــاعـيـة بــ الـبــلـديـن. وقــال بـيـان
لـلوزارة تلقته (الزمان) امس ان (اخلباز
اســـتــقــبـل في مــبـــنى الــوزارة نـــظــيــره
الــــلـــبــــنــــاني الــــذي وصل الى بــــغـــداد
لـلـمـشاركـة في مـؤتـمر األعـمـال الـعراقي
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ـعــادن مــنـهـل وقع وزيــر الــصـنــاعــة وا
عــزيـــز اخلـبـــاز مع نــظـيــره الـلــبــنـاني
مذكرة تفاهم تتضمن جـورج بوشكيـان 
بـنـود ومواد آللـيـات التـعـاون والشـراكة
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ـاضــيـة وقــفت عـلى كـافــة احلـكــومـات الــتي تـشــكـلت في  14 سـنــة ا
ـكننـا القول أن الـتوافق يخدم التوافق بـ الفرقـاء والكتل اخملـتلفة و
العراق لفتـرة معينة وفي  بـدايات التغيـير وسقوط النـظام السابق على
وجه خـاص ولــكن إن أردنـا أن نـعـتــمـد عـلى مــبـدأ الـتـوافق في إدارة
شـؤن الـبالد إلى أبـد اآلبـدين  وهـذا بـبـساطـة يـعـني مـحـروم االـعـمـلـية
ـعــارضـة الــسـيــاسـيــة من إحــدى ركـيــزتـهــا األسـاســيـة وهي وجــود ا
وحكـومة الـظل الـتي الينـكر أحـد ضرورتـها فـي تنـشيط عـمل احلكـومة
واطن وتـفعـيل الـعمـلـيـة السـيـاسيـة بـرمتـهـا  التي فـي النـهـاية يـجـني ا

عارضة. ا يجري ب احلكومة وا ثمارها ويستفيد كثيرا 
وجـرّبـنـا مبـدأ الـتـوافق في طـوال هـذه الـفـتـرة وظهـر لـنـا حـقـيـقتـه على
ا نحتاجه سنا تداعياته في العملية السياسية  أكثر  أرض الواقع و
لذلك لسنا مضطرين اليوم  كي نـطلبه مرة أخرى في تشكيل احلكومة

اجلديدة.
بعد أكثـر من عقد ونصف  على الـتوافق في العمـلية السيـاسية ظهرت
عـارضة في اجمللـس النواب ودعـوات لتشـكيل احلـكومة بوادر ظهـور ا
واطن  من احلكومة األغلبية الوطنيـة  وهي بالتأكيد تخدم مـا ينتظره ا
بأن تـكون أبـا لـلجـميع وتـفعل مـا يقـع على عـاتقـها في أحـسن صوره
عارضة في اجمللس النواب ستغيير الكثير من من جهة أخرى وجود ا
عادالت السائدة في العمـلية السياسية وجتـبر احلكومة اجلديدة بأن ا
تعمل وفق رؤية جـديدة مختلـفة عن سابقـاتها وتخدم الـشفافية في كل
ـركــزيـة لـلـمـواطن وخــدمـته بـدال من الـكـتل و مـفـاصـل الـدولـة وتـعـيـد ا

الفرقاء.
وجود معارضة قوية مـتشكلة من الكـتل والقوائم اخملتلفة
ـرحــلـة ــان ضـرورة مــلــحـة لــهــذه ا داخل قــبــة الـبــر
ـرحـلــة سـيـاســيـة جـديـدة وأسـست بــدايـة جـديــدة 
شريطة أن تكون عابرة للهويات الفرعية وأن تعمل
واطنة ب أبناء البلد سويا. على أساس مفهوم ا

ـان الــذي يــأتي مــعــظم أعــضـائه مــشــحــونـ الــبــر
باالنـتـماء لـلطـائـفة وبـتـحالـفات مـصـالح حزبـية...لن
ـقـومات ألن ـتـلك كل ا ـقـراطـيـا  يـصـنع عـراقا د

يعيش أهله بكرامة ورفاهية.
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اليـوم بعـد اجللسـة األولى وأداء اليـم الـدستـورية بـدأت مهـام النائب
تـمثـلة بـالـرقابـة وتشـريع القـوانـ التي حتـتاج إلى وقت األساسـيـة وا
حتى يصار إلى تقد مشـاريع القوان للقراءة أمـا الرقابة فهي تبدأ
جرد ترديد النـائب للقسم فواجب كل نـائب وطني نزيه وشجاع وعد
نـاخـبـيـه بـخـدمـتـهم وتـقـد كل مـا يـسـتــطـيع لـضـمـان حـصـولـهم عـلى
حــقــوقـهم ومــتــابــعـة وإصالح كـل اخلـدمــات من تــعـلــيم وبــلــديـة وأمن
واتــصــاالت ومــواصالت وغـــيــرهــا وذلك بــاالطالع عــلى مــدى جــودة
ـقدمـة لرسم صورة واقـعية مـسؤولـة ودقيقـة عنهـا من جهة اخلدمات ا
كن تعديلها لتحس جودة اخلدمة سارات التي  ولإلسهام بتعديل ا
ـكن عـمـله من خـالل الـدوام الـيـومي في هـذه من جـهـة أخـرى وهــذا 
سـؤوليـها إال عـند احلاجـة أو فك اختـناق ويـنظر رور  الدوائـر دون ا
بـعـ مواطن ولـيس عـ نـائب لـيـتـخذ إجـراءا كـنـائب واقـتـرح عـليه أن
يذهب هـو للمـواطن للـوقوف على حـاجاته ومـتطلـباته ومـشاكلـه ليحـلها
ميدانـيا من خالل جدول رقـابي أسبوعي يـدرج فيه أسمـاء الدوائر في
ـواطن وقريب منـطقـته االنـتخـابيـة ليـكـون قريب من ا
من واجــبه احلــقــيــقي بــالــرقــابــة ومــا يــحـتــاج إلى

تشريع.
# القـائـد القـدوة هو الـذي يـشارك الـنـاس عقـولهم

سؤولة. واقفه العادلة وا وقلوبهم 

و ما

nF{ X×³ √ WOMN*«

iF³ « dE½ w

ÍdDA « bO Ë

ـتـصـيدين ـغفـلـ وا ـهـنيـة أصـبـحت ضـعف في نـظـر  الـبعـض من ا ا
ـوقف احليادي لرئيس اء العكـر اللذينَ يدسونَ الـسمَ بالعسل بأنَ ا با
جهاز مـكافـحة األرهاب الـفريق أول ركن عـبد الوهـاب الساعـدي بعدم

التدخل بالشأن السياسي  ضعف.!??
واهم من يتصور هذا التصور والذي ينم عن احلقدِ واجلهل.!!

 عـدم تدخل جـهـاز مـكافـحـة األرهـاب  بالـشـأن السـيـاسي عـ الصح
وموقف وطني مشرف وشجاع ..

ـعـالم في جـمـيع دول الـعالم مـهـام جهـاز مـكـافـحـة األرهاب واضـحـة ا
وليسَ في العراق فقط ..

مهام جهاز مكافحة األرهاب يا سادة يا كرام ..
 حماية الوطن والشعب ضد األرهاب والتطرف ..

فـعمـة باخلـسة والـنذالـة والعـهر وال شأن لـهم بالـسـياسـة ودهالـيزهـا ا
بالعراق  ..

للحاقدين  أقـول األساءة جلهاز  مكـافحة األرهاب صانع
األنتصارات وقاهر األرهاب  خيانة للوطن والشعب

..
ـاً شامخاً جـهازنا البـطل سور العراق وليعش سا

نيع.. وحصنه ا

محمد احللبوسي
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تـــــدخـل الـــــبــــــاصـــــات  لــــــنـــــقل
ــنــطــقــة ـــســافــرين والـــزوار ا ا
وسط شــوارع ضـيـقـة جـدا جـدا
يــحــيـطــهــا جتــاوزات اصــحـاب
احملــــــال و ســـــــاحــــــات وقــــــوف
الـــــــعـــــــجـالت الـــــــتـي وضـــــــعت
(الـعـوارض ) بـجـانب الـرصـيف
ــــنع اي احــــد من الــــتـــوقف اال

داخل ساحاتهم .
دخــــول عـــــجالت احلـــــمل داخل
ـنـطـقـة في أشـد اوقـات الـدوام ا
الــرســمي والـعــمل دون مــراعـاة
االزدحــــــــــــام احلـــــــــــاصـل داخـل
ـنـطقـة بـسبب ضـيق الـشوارع ا
وعــــدم تــــنـــظــــيــــمـــهــــا من قــــبل

رور .  منتسبي ا
وقـال مــواطـنــون في مــجـمــوعـة
واتـســاب ان (اعـمــال الـصــيـانـة

والتبليط  تنفيذها وسط النهار
ـــا أدى الى وغــلـق الـــشــوارع 
حــــدوث ازدحــــامــــات خــــانــــقــــة

ا يحصل) . واستياء 
الليل ألعمال الـصيانة واالكساء
ودخـول شاحـنات الـنـقل و حتى

ــــســــافــــريـن يــــخــــصص لــــهم ا
داخل الرئـيسية ساحات قـرب ا
واصفات عالية على ان تكون 
جـــــدا ونـــــقـــــلـــــهـم الى الـــــداخل

بالباصات االصغر حجما .
ـــنـــطـــقـــة إتـــقـــوا الــــله بـــهـــذه ا
ــهـنــيـ مــنـهـا وابــعـدوا غــيـر ا
ـــنـــطـــقــة تـــعـــانـي جــدا بـــدأت ا
وتــذكـروا كـســر احلـظـر كـان من
الـكــاظـمــيـة وانــتـقل الى جــمـيع

انحاء العراق 
تـذكروا الـتـاريخ جـيدا ومن اين

تنطلق االحتجاجات? 
ـــديـــنــة تـــذكــروا تـــاريـخ هـــذه ا
واهـلـها ووجـهـائهـا احلـقيـقـي
ثلها مجموعة صغيرة ال اذ ال 
تـــــعــــرف كـــــيف تـــــديــــر االمــــور

اخلاصة بعوائلهم.
ـرور الـعامـةقد وكـانت مديـرية ا
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أجنــزت مــديـريــة مــجـاري كــربالء نــســبـة
شروع مجاري منطقة عون حيث متقدمة 

ئة. بلغت 72 با
هندس عـامر عبيد لـ وقال مدير الدائـرة ا
( الــزمـان) امـس ان (الـعــمل مــســتــمـر في
مـشـروع مــجـاري مـنـطـقــة عـون ويـعـد من
ـــنــطــقــة ومن ــهـــمــة لــهــذه ا ـــشــاريع ا ا
تـخــصـيـصــات تـنـمــيـة األقـالـيـم حملـافـظـة
كــــربالء ويـــدخل فـي حتـــســـ الـــبـــيـــئـــة
ـتـجمـعة ـياه ا الصـحـية والـتخـلص من ا
ــشـاريع الــرافـدة لــلـمــيـاه كــمـا يــعـد من ا

الصاحلة للسقي والزراعة).
ــشــروع وصل الى وأضــاف عــبــيـد أن ( ا

ئة). نسبة اجناز متقدمة بلغت 72با
…dO  W d

ــشــروع  جتـــهــيــزه مـــشــيــرا الـى ان (ا
عدات ميكانيكية وكهربائية من شركات
ــانــيـة ــيــة رصـيــنــة (اإليــطــالـيــة واأل عــا
واألمـريـكـيـة) ويـخـدم شـريـحـة كـبـيـرة من

.( واطني ا
واطلقت رابطة مـدربي حقوق االنسان في
كـــربالء وبـــالـــتـــعــاون مـع بــرنـــامج اال
ـائي بــرنــامج الـشــراكـة مع ــتـحــدة اال ا
ـدني والشرطـة اجملتمـعية حلل اجملتمع ا
شـكالت اجملـتمـعيـة. وبـحضـور عدد من ا
ــثـلي اعــضــاء الـشــرطــة اجملـتــمــعـيــة و
نسق دني .واوضح ا منظمات اجملتمع ا
االقـلـيمـي للـرابـطـة حـسـ االبـراهـيمي لـ

d
—U

IÊu  WIDM  Í—U  ŸËdA  s  W *U  ∑≤  “U$≈
WOFL :« W dA « l  w b*« lL :« W «d  Z U d  ‚öD ≈

(الــزمــان) امس. ان (الــبــرنــامج يــأتي من
اجل بناء مجتمع مدني مبني على اساس
الــتــعــاون مــا بــ اجملــتــمع والــشــرطـة)
مـضـيفـا ان (الـرابـطـة انهـت اجتـمـاعـاتـها
الــتـحــضـيــريـة لــتـنــفـيــذ مـشــروع شـراكـة
ـدني مع الـشرطـة اجملـتمـعـية) اجملتـمع ا
مـبيـنـا ان (اجملـتمـعـ اتـفقـوا عـلى الـبدء
ــؤسـســات والـدوائــر الـتي لــهـا بــزيـارة ا
ـشـروع احـتــكـاك  بــاجملـتـمع لــتـوضــيح ا
وتــعــريف شـــرائح اجملــتــمع بــاهــمــيــته)
ــشــروع يــعــد بــدايــة مــشــيـــرا الى هــذا ا
انطالقـته في كـربالء حيث تـعـمل الرابـطة
عـلى ان تـكـون في عـموم الـبالد فـي االيام
نتجات قبلة).واطـلقت مديرية ا القادمة ا
الـنـفـطيـة فـرع كـربالء الـبـطـاقـة الـوقـودية
ـادة النفط واطـن  اخلاصـة بتجـهيـز ا
نتجات النفطية في االبيض. وقال مدير ا
هندس حس مجيد اخلرسان احملافظة ا
ـالكات الـتـوزيـعـية لـ (الـزمان) امس ان (ا
واطن التابـعة للفـرع باشرت بـتجهيـز ا

نتوج النفط االبيض وبكمية تقدر 100
لـتــر) مـبــيـنــا انه ( تـبــلـيغ كــافـة وكالء
النفط اجلـوال لغـرض التجـهيز لـضمان
ــواطــنـــ بــاالضــافــة الى ملء عـــبــوات ا
االلـتــزام بـالـتـســعـيـرة الـرســمـيـة وجـدول
الـــــتــــوزيع) وعن قـــــرار شــــركــــة تــــوزيع
ـنع جتـهـيز ـنتـجـات الـنفـطـيـة االخـير  ا
الـعـبوات الـصـغـيـرة الصـحـاب الـدراجات

النارية والتكتك اوضح اخلرسان انه (

ـبـادرة فرع احملـافـظة اسـتجـابـة الـشركـة 
وافـقة على جتـهيز الـعبوات الـصغيرة با
ســـعــة 5 لـــتـــر من الـــبـــنـــزيـن الصـــحــاب

الــدرجــات الــنــاريــة والــتــكــتك عــلى ان ال
ــرة واحـدة ــذكـورة و تــتـعــدى الـكــمــيـة ا
يـومـيـا). وقــال اخلـرسـان ان هـذا االجـراء

شــاهـــدت كــتــابه فـي يــد صــديــقي
االســتــاذ كــر يـلــدكــو فــاشــتـقت
لقراءته وطلبت نسخة منه فأرسل
نسخت إحداهما لي والثانية الى
القـسيس مـيخـائيل بـزي وارسلتُ
وسـوم " الـقوش ـقابل كـتـابي ا بـا
ـــنـــيـع" وعـــنــد حـــصن نـــيـــنـــوى ا
وصولي اميركا شـاهدت موضوعاً
جــمــيـالً عــنه كــتــبه في صــحــيــفــة
الـــزمــان الــعــراقــيـــة. لــيــست لــدي
مــصــلــحــة في اإلشــادة بــقـلـم هـذا
االنسـان ومن سيـاق قراءتي عرفت
انه اصـدر كــتـابــاً اخـر  بــعـنـوان "
ــاضي واحلــاضـر" تــلــكــيف بــ ا

اتمنى ان أقرأه يوماً.
عنـدما يـأتي ذكر الـقوش في كـتابه
يـنـصــفـهـا ويـكـتب بــصـراحـة عـمـا
يــجـول بــخـاطــره عن هــذه الـبــلـدة
الـــتي هي مــســـقط رأسي فــزادني
فــخــراً قــوله: ...... تــلـك الــنــاحــيـة
ـة والعـاشـقـة لكل جـو ثـقافي احلـا
فألقوش مديـنة متحضرة وتالمس
احلـيــاة بـشـغف ورغـبـة وهي بـيت
ـوسيـقـى والـلحـن والـلـغة غـنـي بـا

وكل مفردة سلسة.
هنا في اميركا جالية كبيرة وقوية
ـراكـزها الـتـجاريـة والـوظيـفـية 
ّن ال زال يـرتـبط باألرض اتـمـنى 
األم وبـالــبــلــدة الـعــريــقــة سـلــيــلـة
حــضـــارة نــيـــنــوى الـــعــظـــمى في
الـتـاريخ ان ينـتـبـهوا لـهـذا الرجل
ويــقــدمــوا له الــدعم في مــشــروعه
الـثـقــافي- احلـضـاري لــكي يـنـجح
ويـواصل جهـوده والتـجربـة التي
تـدور أحـداثـهـا في تـلـكـيف جـديرة

بالدراسة والتعمق.
WO U d  WG

في عـام 1990 جلــأت مع عــائــلـتي
الـى امــيــركـــا وعــنــدمـــا يــصــادف
عـــرض تـــلـــفـــزيــون اجلـــالـــيـــة في
ديـتـرويت افالم فـيـديـو عن زيارات
ابنائها كنت اسمع حديث السوق
الذي كان تقريباً بـاللغة السريانية
الـعريـقة وبـلهـجة تـلكـيف احملبّـبة
كــثــيـــر من األحــيــان اتــصــور بــان
ــتـكــلم من ســكـانــهــا االصـلــيـ ا

ـــذيع عن اسم وعـــنـــدمــا يـــســـأل ا
ـــســتـــطــرق صـــاحب الـــدكــان او ا
اتـــــفــــاجـــــأ بــــإســـــمه مـن األخــــوة
يزهم سلـم اجزم ان ال احـد  ا
أبـــــداً في ازيــــائـــــهم ولــــســـــانــــهم
ــكـتـسـب اضـافـة الى الـســريـاني ا
لغتهم الـعربية الشقـيقة واالثنتان
كــمـا هــو مــعــلـوم من جــذر لــغـوي

واحد هو السامية.

الحـــــظــــات واالن الى بـــــعـض ا
التي رصدها قلمي:

1- في ص 8 حتـت عــــــــــــنـــــــــــوان
(الـعصـبـيـة الـتـلـكـيـفـيـة ) وان كان
ؤلف يقصد حبهم وغيرتهم على ا
بـلــدتــهم ولـكن الــبــعض قـد يــفـهم
كلمة التعصب شيء آخر بعيد عن
صـــفــات اهـــالي تـــلــكـــيف في رقــة
ــزاج والــرويّــة واالنــفــتــاح عــلى ا

اآلخر.
ـشــاعـر 2- في ص 9 يــرد صــدق ا
في قوله: ان ما اراه ليس كما انت
تــــراه اني اســــتــــنــــطق اجلــــدران
ــوج من األرواح تـزاحم واشــعـر 
ارة عـن رجال رحـلوا وعن نـساء ا
ب كأي همس يرفق الذات...... .
3- ص 11 الـــقـــائـــمــــقـــامـــيـــة في
ـكن ارجـاعه مـوقــعـهـا احلـالي ال 
ـــكـن اذا طـــالـب اصـــحــــابــــهـــا و
بتعـويضهم في ارض اخـرى لبناء
كازينو جديد او اي مرفق آخر اذا
قـدر ألوالدهم او أحـفـادهم الـعـودة

يوماً الى تلكيف.
4- في ص 13 ورد مــــــثل جــــــيـــــد
يــنـبـغي االحــتـذاء به " في يـوم مـا
ـياه من ان شـاهد احـد اخلبـراء با
هـــنــاك مــجــمــوعـــة تــصــلي صالة
االستـسـقـاء وبـعـد االنـتـهـاء مـنـها
جاء امامهم وقال لهم انتم كسالى
تــدعـون الــله بــكل شيء حـتى وان
كان مـتوفـر لكم فهـنا مـياه عظـيمة
في بـــــاطن االرض بـــــإمـــــكــــانـــــكم
احلـــصــــول عـــلـــيـــهـــا في اي وقت

 . وح
5- ص 17 مــــوضـــوع " نــــيـــنـــوى
والــرعــايــة االلـهــيــة لــهــا" شـيّق ال
اسـتـطـيع اسـتـقـطـاع جـمـلـة مـنه 
النـه مــتـــكــامـل ويــنـــبــغـي لــكل ذو

بصيرة التعمق في فحواه.
6- ص 19 وما زال بحّـودي معلق
ـشــنـقـة وهـو يـتـلـقى عـلى حـبـال ا
عقوبة ال ذنب له فيها سوى مرارة
تـعـتـصر في قـلـبه من هـول جـحيم
زج فـــيه وهـــاي هي تـــلــكـــيف االن
ارض وجــدران وقـلـم يـتــجـول بـ
قنـاطر سـيسي وبـ دراب اسـمر
وبـــ مـــعـــامل راشي الـــعم بـــحي
قــســطــو او مـعــمل مــونــة جلــمـال

أبون.
7- ص  25 وتذكر دراب شعيوتا
وانت تـــمـــر فـــيـــهـــا ومـــنـــهـــا الى
ســامـونــا وامــامك جتــلس الــعــمـة
شمّمته وهي تنظـر اليك بإبتسامة
فـيـهـا من بـراءة تلـكـيف وفـيـها من
ألق بـــلــدة حــمــلت حــيــاه وحــيــاة

وشـقـائـهم لـبـلـوغ اآلمـال وتـكـوين
قـاعـدة قــويـة صـارت ركــيـزة هـامـة

لهجرة من تبقى تدريجياً.
ومع إزديــــاد مــــصــــائب الــــعــــراق
وظـروف االحــتــراب والــصــراعـات
الـــدامــيـــة واحلـــروب الـــداخـــلـــيــة
واخلارجية التي تعددت وإتسعت
فـــتـــطــلـــبـت وقـــوداً من الـــشـــبــاب
اجملندين وكانت أبشـعها تلك التي
اسـتـمـرت ثـمـاني سـنـوات احرقت
األخــــضــــر والــــيــــابس ولم تــــصل
مـبتـغاهـا في الـوصول الى الـقدس
عن طريق طهران!  بل ولدت حرب
اخــرى وصـــلت اضــرارهـــا الى كل
نـاحـيــة في الـعـراق عــقب مـغـامـرة
احتالل الكويت وما نتج عنها من
خــســـائــر فـــادحــة فـي الــصـــفــوف
الـــشـــعـب الـــعـــراقي قــــبل غـــيـــره
اوصلت الى دخول القوات الدولية
واحتالل الـعراق ولم تنـته مشاكل
تــلـكــيف ومــعـانــاتـهــا حــيث كـانت
شبوه ب اخلاتمة دخول داعش ا
عشية وضحاهـا ليجثم على صدر
ما تبقـى من اهاليهـا الذين فضلوا
تــــرك مـــســــاكــــنـــهم وعــــقــــاراتـــهم
وأشـغـالـهم ولم تـنجـوا كـنـائـسهم
ومــــراقـــد ابــــائــــهـم واجــــداهم من
الـتـخريب والـتـدميـر كل مـا كتـبته
ؤلف بـشكل او بآخر قد عبـر عنه ا
بـ ثـنــايـا اسـتـعــراضه جملـمـوعـة
مـــنــتــقــاة ومــعـــززة بــصــورهم من

 . سلم سيحي وا ا
ــــؤلف بــــكـل جــــوارحه يــــعــــبـــــر ا
وجـوانحه عن حـبه ألهـالي تلـكيف
ـست ذلك ومن أعــمـاق قـلــبه وقـد 
من خالل افــكـــاره اجلــريــئــة الــتي
يطرحها وحتى يـصل للتعبير عن
آمـاله ان يرى هـجـرة معـاكـسة الى
تـلـكيف وإحـيـاء محالتـهـا الشـهـير
والــتي بــقــيت اســمــائـهــا رســمــيـا

وشعبياً متداولة الى يومنا هذا.
هــذا الـــشــخص لــيـس لي مــعــرفــة
ســابــقــة بـه وعن طــريق الــصــدفــة

وتذكر صيحـات من ابو عزيز وهو
يـنادي بـصوت مـرتفع: ايـكا بـشلخ

ه كي دزالي لشوقا. ند
8- ص 57 حــ اعـلـنت عـن نـيـتي
رسم بــعض الــلـوحــات عن مـاضي
واثار تلكيف ورسـم شخصية العم
عيـسى يوسف وحـ علم صـاحبه
الـعم حــسن اخلـضــيـر بــهـذا األمـر
جاءني وحتـمل عنـاء الطـريق وهو
رجل كــــبــــيـــر فـي الـــسـن وتـــكــــفل
مــــشـــكــــوراً بـــكل تــــكـــالــــيف هـــذه
اللوحات داللة على اعتزازه برفيق
دربـه وجـمـالـيـة مـا كـان بـيـنـهم من
وشـائـج عالقـة وصـداقـة غـنـيـة عن

كل ذكر.
9- ص 62 وتالمس جمالية الطير
في عـشـه مـيــاه هي وكل مــا فـيــهـا
رقراق كـأنه سلـسبـيل في مجراه...
وشـنـكو تـلك الـتي تالمس اجلـمال
فـي رقـــــــة وحتـــــــاك االرض فـي كل
ابـجــديـة تـلك الـتي تـلـ مع ازهـار
الربيع نـهر... سالماً لطـيبك شنكو
ـسـاحـات عـامــرة تـعج بـاحلـنـ و
والـــشــوق الى وجــوه رحــلت والى
اقــدام مــا زالـت تــتــمــنى الــعــــودة

اليك.
10- ص  67 وال شك ان ثـــــقــــافــــة
ـدينـة وما فـيـها من طـابع منـفتح ا
ن قــد أثـرت عـلى جــمـيع الـعـرب 
جاء الى تلكيف في فـترات مختلفة
واعطـتهم هـوية جـديدة هي خـليط
ــلك من ايــجـابــيـات بـ مــا كـان 
ومن سـلـوكـيـات حـسـنـة مع مـا في
اجملـــتـــمع اجلـــديـــد من ســـعـــة في
الــثـقـافـة واطالع عـلى مـسـتـجـدات
ـطــلق بــوحـدة ــان ا احلـيــاة واال
ـعـاني االنـبـيـاء والـرسل من نـشـر 
احلـياة الـعامـة ومـا فيـها من تـقبل

اآلخر.
11- ص 70 مــتــحـدثــاً عـن دشــتـو
الـريــكـاني " هــنـاك في ريــكـان ولـد
شــــاب جــــمـــــيل الــــطــــلــــة فــــــــــيه
نــبــــــــض اشــوري دلــيل عــلى مــا
فـيه من انــتـمــاء عـمــيق جلـذور مـا
زالت شـاخـصـة ولـد في عام 1957
هـــنـــاك وألســـبـــاب تـــلــزم حـــروفي
الصمت في ذكرها ترك تلك االرض
وحل في تـــلـــكـــيف فـي عــام 1961
ــــســـتــــقـــر لــــتـــكــــون له االرض وا
والـبـداية حلـيـاة مـا زالت تدور في

فلك الغربة" .

12- ص 74 مـــتـــحـــدثــاً عـن ذنــون
يـــونس احـــمــد " جتـــلت لك حـــيــاة
ا اغدقت من االمس فاغدقت اليك 
مكارم وافاضت لك برحلة وباخرى
الـى عـالـم غـنـي بـكـل سـورث وبــكل
مـفردة من بـشيـنـا تعـانق كل همس
جــمـيل يـرمي بـظــله الى مـسـاحـات
تنـهل من عـبق احليـاة .... في عالم
تلـكيـفي تصـوغ معـانيه حارات من
عـبــرو ودرابـ ضــيـقــة تـؤدي الى
ســامـونــا لـتــتـــــــرك في شــعـيــوتـا
ـــــة بـــــعض الـــــنــــــوامـــــيس احلـــــا
لـــتــــنــــــــــسـج ايـــات من مــــرحـــلـــة
الـطـوفــــان ومـا فـيهـا من صـرخات
ما زالت تتـردد كلما حـملت السماء
مـن غـيــوم وكـلــمــا صـبت في ارض

تلكيف امطارها".
÷dF « WMOH

ـــا قــــيل يـــوم وفـــاة 13- ص 97 
عموني حكـيم اجلرابعة عام 1982
ان امراة تـلكيفـية ح عـلمت بذلك
وان الـعم عمـوني قـد  دفـنه قالت
بــالـــنص: يـــا حــيف عـــلى صــاحب
هــكـذا عــقل يـدفن حتت الــتـراب لـو
كــــان بـــاالمــــكـــان مـن اخـــذ عــــقـــله
وتوزيعه عـلى الناس لـكانت نصف

البشر استقامت. "
اآلن وقد رست سفينة العرض على
شـــاطئ ثـــابت آمن اشـــد عـــلى يــد
ؤلف جودة ما كتبه بحق بلدة ما ا
زالت امــواج الـبــحــر تـرتــطم بــهـا
وحـتى تـسـتقـيم عـقـول النـاس كـما
قالتهـا اإلمرأة التلـــــــكـيفية تكون
لــنـــا عــودة مـع مــا يـــنــجـــزه يــراع
االســـتــاذ ذنـــون مــحـــمــد فـي قــابل
االيــــام ومــــا زال الـــطــــريق امــــامه

واسعاً.
 لـنـخـتتـم مـوضـوعـنا بـنـمـوذج من

اشعاره:
ذكرت تلكيف وذكرت

ما كان فيها
وعن سحر كان يحاك

كل معانيها
عن اناس رحلت وعن

دراب بانت كل بواديها
عن حلم افترش على

كل جدار وعن فتاة كنت
من ماء البئر ارويها
سالما لك تلكيبي في
كل وقت وسالما
قاهيها ونواديها

غالف الكتاب
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ــتـــاجــرة يـــأتي لـــلــقـــضــاء عـــلى حــالـــة ا
بـالبـنـزين في الـسـوق السـوداء وسـتـكون

تابعة آلية التنفيذ). هناك جلان رقابية 
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بغداد

لفقة واألخبار اجتول كل صباح ب مواقع منصات التواصل. تصدمني الفضائح ا
ـأجـورة الـداعـمة الداء الـوزارات الـفـاشـلـة فأقف الـكـاذبـة يـزعـجنـي زعيق األبـواق ا
ذيّـلة بـاسماء ال أعـرفهـا تعـليـقات تعج حائـرا أمام هـذا الكم الـهائل من الـتعلـيقـات ا
باالخـطاء االمالئـية يـتركـهـا عابـرون وعابـرات ومشـاغبـون ومشـاغبـات أشعـر معـها
كمـا لو أني أعـيش في عراق آخـر لـيس العـراق الذي أعـرفه أو اني أعيش في زمن
ناكفة كتوبـة محورها التسفيه والتسـطيح والتضليل وا مختلف فغـالبية احلكايات ا
وكـأن منـشـئي تـلك الـصـفـحـات يـسـعـون إلى تـوسيـع رقعـة الـتـفـاهـة وتـعـمـيق أغوار
ـواقع يـوحي بـوجـود مـضـخـات الـسـفـاهـة فـمـا يُـكــتب بـكـثـافـةٍ عـلى صـفـحـات تـلك ا
ـا تـأثـر بـهـا بعض إعالمـيـة قـويـة ومـدعـومة تـعـمل ضـدنـا لـيل نـهـار وبال هـوادة ور
الـنـاس واجنـرفـوا مـعـها وراحـوا يـسـايـرونـهـا من دون ان يـعـلـمـوا انـهم مـخـدوعون.
وبالتالي فانـنا نحتاج إلى انـتفاضة وطنيـة توعوية تمـنحنا القوة في مـواجهة مخاطر
ـسـمومـة وان نـسعـى جاهـدين لـتـوفيـر احلـد األدنى من احلـصانـة ضـد هذه البـؤر ا
ريبة أنها ضخـات. وينبغي ان نذكر ان الفائدة الوحيدة لهذه الصفحات ا االبواق وا

شفرة. . تكشف لنا مستوى االنهيار والتردي ألصحاب العقول ا
وهـــنــا البـــد من تـــوجــيـه الــســـؤال الـــتــالـي لــهـــيـــئــة االعالم
ـوقع معرّفة واإلتصـاالت: هل تعرفـون هؤالء ?. وهل هذه ا
لـديـكم اجلواب: كال طـبعـا ألن العـراق هو الـبلـد الوحـيد
ـا أسـهمت الذي يـفـتـقـر لـقـانـون النـشـر اإللـكـتـروني. ور
الدورة النـيابية الرابعة إلى حد بـعيد في استبعاد مسودة

ناقشة. . القانون من ا

-1-
ما مِنْ مؤمن في االرض االّ وهـو يتمنى أنْ يفوز بـاجلنّة وينتـقل اليها بعـد نهاية عمره

.
سلمـ الذين تشـرفوا بالوصـول الى الرسول (ص) أنْ يطـرحوا عليه وأتيح لبـعض ا

مباشرة اسئلة من طراز :
" عَلمني عمالً أدخل به اجلنّة "

ونـحن إنْ حُرمْـنا من هـذا الشرف الـكبيـر فلم نـحرم من الـوقوف على جـواب الرسول
(ص) عن مـثل هـذا الـسـؤال اخلـطــيـر غـيـر أنّ مـعـظم الـنـاس  –ولالسف الـشـديـد –

ألهتهم مَشَاغِلُ الدنيا عن اإلقبال على كتب احلديث واالطالع على تلك الكنوز .
-2-

جاء في التاريخ :
ان اعرابيا جاء الى النبي (ص) فأخذ براحلته وهو يريد بعض غزواته فقال :

يا رسول الله :
عَلمني عمالً أدخل به اجلنة .

فقال (ص) :
" ما أَحْبَبْتَ أنْ يأتَيَهُ الناسُ اليكَ فَأْتِهْ اليهم  

وما كرهتَ أنْ يأتَيَهُ الناسُ اليك فال تأتهِ اليهم 
خَل سبيل الراحلة "

-3-
وجواب الرسـول (ص) يكشف عن اهـمية تـنقيـة النفس من الـشوائب بحـيث ال تضمر

سوءً ألحد .
كـما يكـشف عن أهمـية السالم االجـتمـاعي والوئام بَـيْنَ أفراد اجملتـمع جمـيعاً بـعيداً

عن كل ألوان العدوان واالساءة .
-4-
كل واحدٍ منا يرغب في أنْ يحترمه الناس  

وأن يحظى بالسالمة من ألسنهم فال يغتابونه وال يذكرونه بسوء 
سه منهم أيُّ اعتداء وعدوان سواء كان صغيراً أو كبيراً : وأنْ ال

ال يرضى أنْ يغشوه مثال 
وال يرضى أنْ يكذبوا عليه  

وال يرضى أنْ يبخسوا شيئا من أشيائه 
ا ال يريد كأن يجبر على بيع داره واخلروج منها وال يرضى أنْ يُكرهوه على القيام 

.
وهكذا ..

قابل : وبا
فانّ عليه أنْ يُعطي الناس ما يُحب أنْ يعطوه .. 

فيتعامل معهم باحترام وانتظام ...
-5-                                            

ـرهقة الصعبة مَزُيـة االسالم أنه دِين خالٍ من التكاليف ا
فهـو سهل لَيّن غير أنـنا نبتعد  –ولالسف الـشديد  –عن

ضفافه وواحاته الغناء ..!!
فارقة . وهنا تكمن ا

بـغض النـظر عن نتـائج االنتخـابات  واالختالفـات في طريقـة أدائها ونـتائجـها  فهي
ـواطن  تـتعامل مع بـالضرورة خـارج الشـعور الشـعبي العـام  فالنـاس أو اغلـبية ا
مخـرجات االنـتخـابات من إنـها ال تـنطـوي على حلـول ألزمات مـتراكـمة طـيلـة اكثر من
(19) عـامـاً  فـالـقوى والـكـيـانـات الـتي جنـحت وتلـك التي خـسـرت لم تـتـقـدم بـبرامج
عمـلـية وحـلـول واقعـيـة ألزمـة شاخت في بـطـون تلـك القـوى  وان خـطاب الـلـجوء الى
ذاهب والعرقـيات هو نـتيجة الـفشل في حتديـد األولويات الوطـنية حلـاجات اجملتمع ا

وكيان الدولة احلديثة .
يبـني الـناس مـجـساتـهم واحـاسيـسـهم  بأن الـذي يـجري مـن تنـاقـضات بـ اطراف
ـا في االخـتالف لــيس عـلى أسـاس مــعـاجلـة اخلـلل وحتــقـيق مـصـالـح الـشـعب  وإ
ا يـحـقق لـها من فـوائـد في دروب الـسلـطـة التي حتـقـيق مـصالح اكـبـر في الـسلـطـة 

باتت مغا وفوائد .
ـزمع تشـكيـلهـا  ال تخـتلف من ـا يـجري بـأن احلكـومة اجلـديدة الـتي من ا تـصور  ا
حـيث غفـوتها فـي فراش اإلنعـاش  وايقاضـها  عن زمـان احلكومـات السـابقة إن لم
ـصـالح وكيـفيـة إيـجاد اخملـرجات تكن فـتـرتهـا أطول  وهـذا األمـر يعـود لتـجـاذبات ا

صالح على أساس لكل طرف حاجته ولكل كيان موقعه. لتوزيع تلك ا
قراطـية  الكـيان السـياسي الـذي يبتـعد عن حقـوق ومصالح فـي كل دول العالم الـد
صاحلـة وانانياته الـسياسيـة  فبالضـرورة تبتعد الناس  ويجـعل من النظام مـنصة 
ـكن ابداً أن ذهـبـية والـعـرقيـة  فال  النـاس عـنه  وتخـذله في تـصـوراته ومنـاهـجه ا
ـنــهج والـســلـوك الــوطــني  قـد يــنـجـح ذلك مـرة بــسـبب ــذهــبـيــة بـديالً عـن ا تــكـون ا
التفاعالت السـلوكية للمذهـبية  لكنه حتمـاً سيخفق مرات عديدة وتـبتعد الناس عنه .
ذهبي والعـرقي هو السائد  يزعـمون فرسان هذا النهج االن بات احلديث الـفئوي وا
ثـلون مذاهـبهم وعـرقياتـهم ويحـققـون بذلك مكـاسب سلـطويـة اعلى  ولكن من إنـهم 
في حقـيقـة األمر هـذا النـهج ماهـو سوى حـالة مـؤقتـة سرعـان ما تـنتـهي أما بـانغالق
شعـبي عن تـلك األطـراف أو بـثـورة شـعـبيـة عـارمـة  ومن يـلـغي من ذاكـرته احلـركات
ـدفونة في عـقول الشعب الشبـابية سواء في وسـط وجنوب وشمـال العراق  أو تلك ا

التي سرعان ماتنهض في مرحلة ليست طويلة .
الـعــالم االن في تــواصل مـســتـمــر  والـشــعب الـعــراقي لـيـس بـعـيــداً عن الــتـطـورات
النهضويـة العلمية والبـنيوية واالقتصاديـة والعمرانية التي يـشهدها هذا العالم  وكل
ـرتـقـبة لـهـذا الـشعب  ـكـنـها أن حتّـول  دون الـنـهضـة ا الءات الـفـرض الـقسـري ال 
ولعل تراكمات السن وما خلفته من وجع وفقر وهروب من الوطن كفيلة بتسريع تلك
الــنـهـضـة الـشـعـبـيـة  وال يــفـتـخـر أي حـزب وكـيـان سـيـاسـي من إنه حـقق نـتـائج في
االنـتخـابات من دون ان يـدرك هذه النـتائج مـرحلـية مؤقـتة  إذا لم يـحسن الـتصرف

مارسة واألداء عبر الوطنية العراقية اجلامعة . نهج وا في السلوك وا
تـلك إمـكانـيـات كبـرى في بـاطن األرض وفوقـهـا  ولكـنه يـفتـقـد الى القـيادة العـراق 
ـصلحة الشعب وتطور البالد  وتعتقد نهجـية اخمللصة في توظيف تلك اإلمكانيات  ا
هذه األطراف السـياسية على اختالف توجهاتها ومنابعها الفكرية وتعدد والءاتها من
عالج كـنها أن تـعالج انغالقـاتها  فـا ان احلـكم سيـدوم لها  وان أزمـة االنتخـابات 
هـو الـشـعب  ومن يـبـتـعـد عن الـشــعب ويـكـرس مـصـالح الـسـلـطـة له والتـبـاعه  فـأن
الشعب حتـما سيتخلى عنه وهذا ما حصل وسـيحصل. ثمة شعور عام لدى الناس 
بأن بعض األطـراف تبحث عن زيـادة حصـتها في مـصالح التـوزيع للحـكم  والبعض
ـركـبـات بـ اخملتـلـفـ  وهـذا األمـر يـجـعل مـخـرجات األخـر يـنتـظـر تـفـكـيك بـعض ا
السلـطة القادمة لـيس سهالً أو باألحرى والدتـها ليس قريبـاً  في الوقت الذي تتراكم
عـيشية واالجتـماعية  فال الـورقة البيضـاء أوقفت تداعيات ـواطن ا وتتسع أزمات ا
الـسـوق وتـزايـد ارتـفـاع األسـعـار الـتي تـشـوي ظـهـور الـنـاس وال االنـتـخـابـات انـهت

ذاهب طـيلة مـرحلـة الفـشل لنظـام حُكم تـوزع على الـعرقيـات وا
ستفيـد من كل هذا الذي يجري اضية  يبـقى ا السنـوات ا
ـقـرضـ من الـبـنك الـدولي الى الـبـنـوك ـنـتــفـعـ وا ثـلـة ا
واطن وحدة عليه وزعة على اطراف معـلومة . وا احمللـية ا
أن يقدم ضريبة الوجع الدائم  الشعب يتطلع الى حكومة
ة له نـاهبة عـراقيـة وطنيـة قويـة خادمة لـلشـعب وليست ظـا

لثرواته.

اعـــلــــنت عن تــــوجه إلنـــشـــاء 6
مـجـسرات في الـعـاصمـة بـغداد
فــــيــــمـــا أشــــارت إلى أن رئــــيس
الـــوزراء أمـــر بـــفـــتح الـــشــوارع
ـــــــغـــــــلـــــــقـــــــة ورفـع الـــــــكـــــــتل ا

الكونكريتية.
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ـرور الـعـامة وقـال مـديـر إعالم ا
الــعــمـــيــد مــحـــمــد الــزيــدي  إن
ديـرية اتـخذت خـطوات جادة (ا
روريـة منها إلنهاء الـزحامات ا
تــــــــوزيـع الـــــــــدوريــــــــات عـــــــــلى
الــتــقــاطــعــات والــســاحــات لــفك
ـسـتـمرة روريـة ا االخـتـنـاقـات ا

في بداية الدوام ونهايته).
وأضــاف أن (هـــنـــالك خـــطــة مع
امـــانـــة بـــغــــداد لـــفـــتح الـــطـــرق
غلقة حيث افتتح طريق مواز ا
لوزارة الزراعـة يخرج من وزارة

الـــــزراعــــة) مـــــؤكـــــداً أن (هــــذه
اخلـطـط مــسـتــمــرة بــالــتــنــفــيـذ
بــــــتــــــوجـــــيـه رئـــــيـس الـــــوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي الــذي أمـر
ـغــلــقـة ورفع بــفـتح الــشــوارع ا
الــصــبــات). وأشــار إلى (وجـود
تــنـسـيق مع امــانـة بـغـداد حـول
ـــؤمل اجملـــســــرات حـــيث مـن ا
انــــــشــــــاء مـن خــــــمس الـى ست
مجسـرات) الفتا الى أن (دخول
عـجالت احلــمل الـى الـعــاصــمـة
بــعــد الـســاعـة 5 عـصــرا لـكي ال
ـرور يـؤثــر عـلى حــركـة ســيـر ا
وتتم مـحاسـبة اخملـالفـ منهم
باسـتثـناء الـسيـارات التي فـيها
مــوافـقــات من عــمــلـيــات بــغـداد
ـشـاريع احلـكـومـيـة السـتـمـرار ا
الــــتي حتــــتــــاج أن تـــدخـل قـــبل

الوقت احملدد).

الـكـتـاب من 104 صـفــحـات حـجم
ـؤلـفه مـتــوسط صـادر عـام 2020 
االســـتـــاذ ذنـــون مــــحـــمـــد جـــاسم
ـولـود في تـلكـيف- مـحـلة شـنـكو ا
عام 1968 وأصل عـائلـته من قـرية
عربية مجاورة ( قره خراب) تركوا
الـقريـة طلـباً لـلمـعيـشة والى حـياة
أفضل. إنسجموا مع سكان تلكيف
الــذين غــالـــبــيــتــهم مـن الــطــائــفــة
الـكــلـدانــيـة الى جــانب مـهــاجـرين
تـركــوا مـنـاطق سـكـنـاهم في وادي
نـــيــــروي- ريـــكــــان قـــرب احلـــدود
التركـية عام 1962 وشكـلوا نـسبة

البأس بها في البلدة.
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نــشــأ الــطـفـل في مــحالت تــلـكــيف
واخــتـلط مع الــصــبـيــة االصـلــيـ
وجلس معهم على مقاعد الدراسة
فـاكــتـسب مـنـذ الــصـغـر نــبـاهـتـهم
وحـــبـــهم لـــلـــعـــمل والـــتـــحــصـــيل
وأقــتــنــاص الــفــرص اهم خــطــوة
خـطاهـا الصـغـير ذنـون هي تعـلمه
الـلـغة الـسـريانـيـة احملكـيـة بلـهـجة
اهـالـي تـلـكـيف فـأجـادهـا واصـبح
يـــخــاطِب ويـــخــاطَـب بــهــا دون ان
يز احد لكنته عن باقي السكان.
دارت نــوائب الــدهــر عــلى أهــلــهــا
وكما يـشير مؤلف الـكتاب في اكثر
أزق الـذي وقـعت فيه من مـوضع ا
جـراء مـقـتل شـخـصـ مـوصـلـيـ
في ظروف غامضة وكان رد الفعل
عــنـيــفـاً وغـيــر مـنــصـفــاً في سـوق
مـجـمــوعـة من ابـنــائـهـا جـوراً الى
مــنــصـات االعــدام كــمــا وعــوقـبت
مـجامـيع اخـرى من ابنـائـها بـشدة
ومــنــهم رجــال الـــدين بــســبب ذلك
ـا احدث اعـتـبـارا من عام 1963 
بلبلة ب السكان فاشتدت الهجرة
الى اخلـارج وتـركـيـزاً الى امـيـركا
الـتي دشنـهـا مغـامـرون من تلـكيف
مـنـذ اواخـر الـقــرن الـتـاسع عـشـر
فــتــمـركــزوا في مــديــنــة ديــتـرويت
وجنـــحـــوا في اعـــمـــالـــهم وكـــدّهم
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اكـــدت وزارة الــتــجــارة اســـتــمــرار مــواقع
ســايـلـو الـطـوز فـي صالح الـدين و مـجـمع
الـطيب اخملزني في ميـسان ومركز تسويق
الـشـحـيمـيـة في الـكوت  الـتـابـعة لـلـشـركة
ـناقـلـة احلنـطة الـعـامة لـتجـارة احلـبوب 
احملـليـة الى فروع الشـركة في السـليمـانية
و الــبـــصــره و نــيــنــوى. وقــال مــديــر عــام
هـندس الـشركـة العـامة لـتجـارة احلبـوب ا
بـاسم نعيم العكيلي فـي بيان تلقته الزمان
ــواقع وخالل ـالكـات الــعــامــلــة في ا ان (ا
ــنـاط بــهـا عــطـلــة عـيــد اجلـيش عــمـلــهـا ا
ـبلغة من نـاقلة ا ـكلفـ به وفق خطة ا وا
قـسم التسويق) . واضاف الى ان (اسطول
الــنـقل الـبـري واصـل مـنـاقـلــة احلـنـطـة من
ســايـلـو الـطـوز  الى سـايــلـو بـيـره مـكـرون
الـتـابـع لـفـرع الـشـركـة في  الـسـلـيـمـانـيـة 
مـشـيـرا الى ان الـكـمـية الـتي  مـنـاقـلـتـها
الـيوم بلغت  222.460 طـناً بواقع خمس
شــاحـــنــات وبــذلك  تــصــفـــيــر الــكــمــيــة
اخملـصص مـنـاقـلـتـهـا عـبـر اسـطـول الـنـقل
الـبري والبلغ الفان طن مـن اجمالي الكمية
الـبالغة عشرة االف طن). واوضح العكيلي

ان (مالكـاتـنـا الـعامـلـة في اجملـمع اخملزني
في الـطيب الـتابع لـفرع ميـسان اسـتطاعت
ان تـــنــــاقل كـــمـــيـــة (7000) طـن من اصل
الـكميـة اخملصصة والـبالغة (10االف) طن
اخملـصـصة لـتعـزيز و دعم حـصة مـحافـظة
الــبــصــرة من احلــنـطــة اخملــصــصــة لـدعم

مفردات البطاقة التموينية ).
واشـار الى ان (مـالكـاتنـا الـفـنـيه واألداريه

واصـلت مـناقـلة احلـنـطه احمللـية من مـركز
تــسـويق الـشـحــيـمـيه الــتـابع لـفـرع واسط
الى ســايـلـو تــلـعـفـر الــتـابع لـفــرع نـيـنـوى
وبـلـغت الـكـمـية 580.2315 طـنـاً وبـواقع
50شـــاحـــنه) . كـــمـــا واصـــلت مالكـــاتـــنــا
الـعامـلة في سايـلو تلـعفر اسـتالم و تفريغ
كـميـات احلنـطة احملـولة من مـركز تـسويق

الشحيمية).
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{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب) - لـــقي 19
شـخـصـا عــلى األقل بـيـنــهم تـسـعـة
قــصّـــر مــصـــرعــهم األحـــد وأصــيب
الـــعـــشـــرات جـــراء حــــريق شبّ في
مــــبــــنـى ســــكــــنـي شــــاهـق في حي
برونـكس بـنيـويورك وصـفه رئيس
الـبــلــديـة اجلــديــد إريك آدامــز بـأنه
"واحــــــد من أســــــوأ" احلـــــرائـق في
التاريخ احلديث للمدينة.وعثِر على
ضـحـايــا في كل طـبــقـة من طــبـقـات
ــشـــيــد من الــطــوب. ـــبــنى ا هــذا ا
ـبنى وتـصـاعـد الـدخـان إلى أعـلى ا
الــذي يـضم  19طــبـقــة بـعــد انـدالع
احلــــريق في شــــقـــة دوبـــلــــكس في
الطـبـقـتـ الـثـانيـة والـثـالـثـة وفـقا
لـرجــال اإلطــفــاء.وقــال آدامــز الـذي
ـــكــان عـــلى الـــهــواء حـــضـــر إلى ا
مـبـاشــرة "سـيــكـون هــذا واحـدا من
أسـوأ احلـرائق في تـاريـخـنـا. نـعـلم
أن لدينا  19شخصا لقوا مصرعهم
فـضال عـن كـثـيـرين آخـرين في حـال
63 حـــــــــــرجـــــــــــة وأكـــــــــــثـــــــــــر مـن 
مــصــابــا".والحــقــا أكــد آدامــز عــبـر
تـويـتـر أن هـنـاك تــسـعـة قـصّـر بـ
القتلى الـ.19وحتدث رئيس البلدية
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وهــــو شـــــرطي ســــابـق من أصــــول
إفريـقيـة تولى منـصبه في األول من
كـانــون الـثـاني/يـنـايـر عن "مـأسـاة
حــقــيــقــيــة لــلــمــديــنــة ولــيس حلي
بـرونــكس فــحــسب".من جــهــته قـال
ـديـنة دانـييل مـسؤول اإلطـفاء في ا
نـيـغــرو خالل مــؤتـمـر صــحـافي إن
احملقق "حـددوا على أساس األدلة
ـادية والـشـهـادات األولى للـسـكان ا
أن احلريق اندلع من غرفة نوم ومن
جـهـاز تـدفـئـة احــتـيـاطي".وأظـهـرت
مـشـاهد بـثت عـلى مـواقع الـتواصل
االجـتــمـاعي ألــسـنـة نــيـران هــائـلـة
ودخـانـا أسـود كـثيـفـا يـتـصـاعد من
نـافـذة مـبـنى يـضم طـبـقـات عدة في
ــتـرامي فـي شـمـال حي بــرونـكس ا
نيـويورك.وجنت ديـليـني رودريـغيز

( 38عــامـا) وهي واحــدة من سـكـان
بـنى مع كامل أفـراد عائلـتها من ا
احلـريق لـكـنهـا "مـنـهـارة" من جرّاء
مـــا شـــاهــــدته وســــمـــعـــتـه.وقـــالت
لـتلـفزيـون وكالـة فرانس بـرس "كان
كثير من األطفال يبكون ويصرخون
طـلـبـا لـلـنـجـدة" وقـد سـمـعـتـهم من
نــافـذتــهـا الــتي فــتـحــتـهــا لـتــجـنب
االخـتــنـاق.وروى مــيـغــيل إنــريـكي
وهو ساكن آخر في الطابق احلادي
ــبـنـى مـصــاب بـالــربـو عـشــر من ا
لـفــرانس بـرس أنـه أمـسك مــعـطــفـا
ـصـعـد" ألن الـردهـة كـانت و"نـزل بـا
ســـوداء من شــدة الــدخــان.وحتــدث
جـورج كـيـنغ وهـو من سـكـان بـنـاية
مـجـاورة لفـرانس بـرس عن مـشـهد
مـن "الـــــفــــــوضـى" قـــــائـال إنه "رأى
الــكــثـيــر من الــنــاس وقـد تــمــلــكـهم

الذعر".كان عناصر اإلطفاء الذين 
ـكان نـحو الـساعة استـداؤهم إلى ا
 16,00) 11,00ت غ) أشــــــاروا في
حـصيـلـة سابـقة إلـى إصابـة ثالث
شـخـصـا قـبل أن تـرتـفع احلـصـيـلة
ـــــوقـــــتـــــة فـي وقت الحـق إلى 19 ا
قـتـيال.وتدخـل مئـتـا رجل إطـفاء في
بـنى وسيـطروا عـلى النـيران هـذا ا
.وأوضح نيغرو في غضون ساعـت
أنه بــعــد انـدالع احلــريـق في شــقـة
دوبلـكس تقع في الـطبـقتـ الثـانية
والـــثــالـــثــة "وجـــد رجــال اإلطـــفــاء
أنفسهم في مواجهة نيران مشتعلة
ـمـرات: دخــان شـديــد ونـيـران فـي ا
بنى كثيـفة جدا".واجـتاح الدخـان ا
بــكـامـله و"عـثــر رجـال اإلطـفـاء عـلى
ضــحــايـــا في كل طــابـق وأجــلــوهم
وهم في حاالت من الـسكـتة الـقلـبية
والـــفـــشل الـــتــنـــفـــسي" عـــلى قــول
نـــــيــــــغــــــرو.وقــــــال آدامــــــز وهـــــو
ــوقــراطي وسـطي انــتُــخب عـلى د
ـة ـكــافـحـة اجلـر أســاس بـرنـامج 
والتـفاوت االقتـصادي واالجـتماعي
في نـيـويـورك "إنه حـقـا يـوم فـظـيع
بــالــنــســبــة إلــيــنــا".وأسـفــر حــريق
األربــعـاء الـفــائت في مـبــنى سـكـني

فـي فـــيـالدلـــفــــيـــا عن مــــصـــرع 12
شــــخــــصــــا بـــــيــــنــــهم ثــــمــــانــــيــــة
أوالد.وتـعـاني نيـويـورك الـتي يـقيم
فـيـهـا نـحـو تــسـعـة ماليـ نـسـمـة
أزمـة سـكن في كـثـيـر مـن أحـيـائـها
فـــــضال عـن تــــقـــــادم مــــبـــــان عــــدة

وافتقارها إلى الصيانة الالزمة.
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و لـقي عــشـرة أشـخـاص عـلى األقل
مـصـرعـهم الـسـبـت عـنـدمـا سـقـطت
كتلة صخرية فوق قوارب تبحر في
بـحـيـرة ســيـاحـيـة بــواليـة مـيـنـاس
جـيــرايس بـجـنـوب شـرق الـبـرازيل
اســـتــنـــادا إلى حــصـــيــلـــة جــديــدة
أعــلــنــتـــهــا الــشـــرطــة األحــد.وقــال
مـــاركــــوس دي ســـوزا بـــيــــمـــنـــتـــا

سؤول عن الـشرطة للـصحافة إنه ا
تـــأكـــد حـــتـى اآلن مـــصـــرع عـــشــرة
أشــــــخـــــاص.وتــــــراوحت أعــــــمـــــار
الضـحايا وهم بـرازيلـيون ب 14
و 68عامـا حسب العـناصـر األولية
للـتحـقيق.وعثـرت خدمـات الطوار
األحـد عـلـى جـثــتي آخـر شــخـصـ
كانـا ال يزاالن مـفقـودين.وكان رجال
اإلطـفـاء عــثـروا الــسـبت عــلى جـثـة
مـفـقود ثـالث.كـانت حصـيـلة سـابـقة
أشــارت إلى وجـــود ســبــعـــة قــتــلى
وثالثــة مــفـقــوديـن إضـافــة إلى 32
جريـحـا.وقال رجـال اإلطفـاء إن عدد
ـفـقــودين  تـقــديـره في الــبـدايـة ا
على أساس شهـادات واستنادا إلى
وكــــــاالت الـــــســــــيـــــاحــــــة وأقـــــارب

ركــاب الـــقــوارب إلى االبـــتــعــاد عن
اجلــدار الــصـخــري.شـارك الــرئـيس
جـايـر بـولـسـونـارو بـعـضا مـن هذه
الفـيديوهـات على وسـائل التواصل
االجتـماعي مـشيـدا بعـمل البـحرية
ـجـرد الـبـرازيـلـيـة الــتي انـتـقـلت "
وقع ـؤسـفـة" إلى ا وقـوع الـكارثـة ا
وعمـلت على "إنـقاذ الـضحـايا ونقل
اجلـرحى".ومـن بـ اجلـرحى هـنـاك
ـســتـشــفـيـات تـســعـة نــقـلــوا الى ا
حسب رجـال اإلطفـاء الذين تـدخلوا
ـعـدات مـخـتلـفـة ومـجـمـوعة فـورا 
.وعـزا رجـال اإلطـفاء من الـغـواصـ
هــذه الــواقــعــة إلى أمــطــار غــزيــرة
هـطـلت في األيـام األخـيـرة بـجـنـوب

شرق البرازيل.

»UHÞ¡∫ فرق االطفاء تكافح حريقا في مبنى بنويورك 

الضحايا.عند منتصف يوم السبت
انـفـصـلت كتـلـة صـخريـة كـبـيرة من
مـكانـها وسـقـطت على ثالثـة قوارب
ـعروفة تبـحر في بـحيرة فـورناس ا
ـــيـــاهـــهــا ذات الـــلـــون األخـــضــر
ـــنـــاظـــر اجلــدران الـــصـــخـــريــة و
اخلالبـــة.وأظـــهـــرت لــقـــطـــات عــلى
وسائل التـواصل االجتمـاعي حلظة
انـــفـــصـــال الـــكــتـــلـــة الـــصـــخـــريــة
وسقـوطها عـلى القوارب الـثالثة ما
أثــــار الــــذعــــر بــــ ركــــاب كــــانـــوا
يــشــاهــدون مـــا يــحــصل عــلى مــ
قــوارب أخــرى.في لــقــطــات أخــرى
ـأساة مبـاشرة يـظهر قبـيل وقوع ا
أشـخــاص يـحـذرون من أن "الـكـثـيـر
من احلــجــارة يــتــســاقط" ويــدعــون
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تـتـشــكل اجملـتـمـعــات من مـجـمـوعـة مـن األفـراد ولـكل مـنـهـم مـواصـفـات مـحـددة
ـزيج هـو احملـدد الــرئـيـسي لــشـكل اجملـتـمع ومـتــداخـلـة مع طــبـائع أقـرانه هــذا ا
الظاهـري ب أن يكون جاهال ال يؤمن بالنظام والدولة أو واعيا يسعى لها.. على
كن لهـا أن تتغيـر إال بإرادة أفرادها وحتت ـسار تسيـر األ أجمع وال  هذا ا

ضغوط نوعية عالية تزيل جيل وتنتج آخر غير مرتبط بالسابق. 
ـستـقطبـة للنـزوح القبـلي من اجلزيـرة العربـية كونه يـعتبـر العـراق أكثر الـبلدان ا
يحمل كل مـقومات احلياة البدوية ويعد نهرى دجلة والفرات العامل الرئيسي في
ذلك والطـبائع البـدوية قد غلـبت على شـكل اجملتمع الـعراقي آنذاك فـكان العرب
تازون بثالث صفات أولها الغزو فكانت العراقـييون في عهد ماقبل العثماني 
كل غنائـمهم تأتي عن طريق السرقة من القبائل الضعيفة وثانيها هي القتل حيث
أن الـقبـائل القـوية تالحق األضـعف منـها وحتاول أن تـصفـيهـا جسديـاً ومكـانياً
عـيـشة ال تـكـفي العـدد الـكـبيـر من رجـال القـبـائل وبالـتـالي البد من ألن ظـروف ا
الـتخـلص من الـضعـفاء والـصفـة األعم الـتي يخـتلف فـيهـا األنـثروبـولوجـي هي
ـثل السـائد في الـعرب "شيـم العربـي وأخذ عبـاته" داللة عـلى مدى روءة فـكان ا ا
ا سرقـوا ليتفاخروا بأنهم كرماء وتعتبر آدب  كرمهم فـكانوا سابقاً يقيمون ا

كنها أن تفارق أبناءهم.  صفات القتل والسرقة من الشجاعة وال 
أمـا في الـعهـد العـثـماني فـقد حـاول مـدحت باشـا وغيـره من الـوالة القـادم من
أستانـبول أن يؤسسوا دولـة عراقية مـدنية حتاول أن تغـيير الطـابع القبلي الذي
ــدن ال ــئـة وأهل ا ــثــلـون 41 بــا ــئـة من الــســكــان والــريف  ـثل 35 بــا كــان 
ئة هذا يـدل داللة واضـحة عـلى أن الدولـة كانت غـير مـستـقرة يـتجاوزون 24 بـا
ولم تكن هـناك حضارة واضـحة وال ثقافـة سائدة غيـر القتل والسـرقة يعزى ذلك
دن ـواطـن لم يـجـدوا احلـمـاية الـكـافـيـة في احلكـومـة لـذلك حـتى أهل ا إال أن ا
كانوا يـلجؤن إلى اإلنتـساب للقبـائل لغرض القـوة واحلماية من الـثأر فكان حال
دن يتـصف باخلراب واإلنـحطـاط ألن حكومـة أستانـبول تـعتبـر العراق اخلـزينة ا
ـال عن طـريق جبـابـة الـضـرائب من اجلـميع وال تـهـتم لـلـشعب.. الـتي تـمدهـا بـا
ـدن وتـتـوغل فـيـهـا?! وبـدأت الـنـزاعات حـتـى بـدأت صـفات الـقـبـائـل تطـغـى عـلى ا
حتدث ب احلـكومات احملليـة هذا ما ساعد في سقـوط النظام العـثماني بسرعة

ألن اجملتمع لم يكن يؤمن سوى باألنتماء القبلي.
ـلــكـيـة جــاء اإلحـتالل الــبـريـطــاني لـيـنــهي الـوجــود الـعـثــمـاني ويـؤسس الــدولـة ا
العراقية التي لم تستمر طويالً كونها كانت حتمل صفات تخالف طبائع اجملتمع
ـلكـية ومكن في وقتـها وكل هذا سـاعد بـترسـيخ وقوة حزب الـبعث الـذي أنهى ا
زج صـدام حـس من احلـكم لـثالثة وثالثـ عـام ألن النـظـام الدكـتـاتوري كـان 
ب الـقـبـليـة الـهـمـجيـة و الـدكـتاتـوريـة في آن واحـد وصـفات احلـكم كـانت شـبـية
ـال وترك بـاجلـهـالـيـة بـتقـريب أبـنـاء الـعـمـومـة من الـسلـطـة أسـتـحـواذهم عـلى ا
الـرعيـة في مهب الـفقـر والفـاقة.. هذه الـصفـات لألسف كانت تـعتـبر احملـبذة لـفئة
كبيـرة من اجملتمع الـعراقي كون أن الـعديد كانـوا مؤيدون لـلسلـطة التي تـعاملهم
بـالـقوة لـكن مع مـرور الزمن وتـفـاقم الفـقـر وإزدياد الـقتـلى أدى ذلك إلى سـقوط
ـقـراطـيـة مـابـعد  2003حـاولت أن الـنظـام وقـدوم نـظـام آخـر بـصـبـغـة دينـيـة.. د
تسـتقطب اجملـتمع كالً حـسب هويته الـدينـية ألن اجملتـمع كان يـريد ذلك واحلكم
ـكــونـة لـلـنـسـيـج اجملـتـمـعي في كل دائـمـا مـا يـكــون أنـعـكـاس لـطـبــيـعـة األفـراد ا

البـــلدان.
واطن اليوم يطالبون باإلصالح وإنهاء الفساد في أروقة احلكومة الغريب أن ا
ـصلح" وال يـنظـر إلى كونه تـناسـوا أنهـم جزء ال يـتجـزأ منـها والـكل ينـادي "أنا ا
عتدلـ هم فئة قـليلة تآكلـة والتاريخ الـعراقي يثـبت أن ا ـنظومـة ا جزء من هذه ا
ـرجوا مـنهـا في نظـام السـلطـة وهم الوحـيدون جـداً تكـاد أن ال حتدث الـتغـييـر ا
ـكن أن يقـول أحـدهم "أنـا لستُ صـاحلـاً" ويـتحـمل أعـبـاء أخطـاء األجـيال الـذين 
الـسابـقـة واحلالـية..  عـلـينـا أن نتـيـقن أن اخللل احلـقـيقي يـكمن
قراطية وحتى بداخلـنا واألنظمة القبلية الدكتاتورية الد
ـكن لـها أن حتـدث الـفارق! ألنـها الـعـلمـانـية الـقـادمة ال 
نتـاج مجـتـمع الكل به مالئـكـة وليس فـيـهم من يقـول أنا

لستُ صاحلاً..

بغداد
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األمـيركـيـ الـسـابقـ بـيـنـهم دونـالد
ترامب بـاالنـتـقام خالل جتـمع حـاشد
ـنـاسـبـة الـذكـرى الـثـانـية في طـهـران 
الغـتـيــال سـلـيـمــاني.وكـانت إيـران قـد
ــــا قـــــبل أيــــام إن اإلدارة قــــالـت أيــــضً
األمـــيــركـــيـــة احلــالـــيـــة جلــو بـــايــدن
"مـســؤولـة" عن قــرار تـرامـب تـصــفـيـة
سلـيـماني.في  3كانـون الثـاني/ينـاير
 2020قـامت طـائرة مـسـيـرة مـسـلـحة
بتـفجـير الـسيـارة التي كـان يسـتقـلها
قــــــاسم ســـــلـــــيـــــمــــــاني مـــــهـــــنـــــدس
االسـتـراتـيـجـيـة اإليـرانيـة فـي الـشرق
األوسط.وأثـار الــهـجــوم الـلـيــلي عـلى
طريق مؤدية إلى مطار بغداد الدولي
مخاوف من اندالع حرب مـفتوحة ب
طـــــهـــــران وواشـــــنـــــطـن الـــــعـــــدوين
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وأعــلــنت واشــنــطن وطــوكــيــو األحــد
ـفـروضـة تـشـديـد الـقـيـود الـصـحـيـة ا
على القوات األميركية في اليابان في
ــــســـــؤولــــ وقت يـــــربـط عــــدد مـن ا
الـيابـانـيـ بـ هـذه الـقـواعـد وعودة
انـــــتـــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونـــــا في
األرخبيل.وقالت القـوات األميركية في
اليابـان واحلكومـة اليـابانيـة في بيان
مشترك إن عـناصر الـقواعد األمـيركية
ســيــكــونـون مــحــصــورين داخـل هـذه
دة القواعد اعـتبارا من يـوم االثن و
أسـبـوعـ عـلى أن يـقـتـصـر اخلـروج
منها على "األنشطة األساسية".وكانت
القوات األمـيركـية في الـيابـان اتخذت
ـاضي على بالـفعل تـدابيـر األسبوع ا

غرار فـرض إلـزامـية وضع الـكـمـامات
داخل الـقـواعـد وخـارجـهـا واحلـاجـة
إلى إبراز اخـتبـار سلـبي لكـوفيـد قبل
التـمـكن من اخلـروج من القـواعـد.لكن
الـســلـطـات الــيـابـانــيـة طـالــبت بـبـذل
جهـود إضـافيـة في وقت ظـهـرت بؤر
عدة لإلصابة بـالفيروس مـنذ أسابيع
داخل قواعد أميركيـة محلية.وحاولت
الـــيـــابـــان جتـــنب مـــوجـــة انـــتـــشـــار
ــتــحـــورة أومــيــكـــرون من فــيــروس ا
ي من كـورونــا عـلى الــصـعــيـد الــعـا
خالل فــرضــهــا قــيــودا صـارمــة عــلى
حــدودهــا. لـــكن عــلى الـــرغم من هــذه

اإلجــــراءات الــــتي ال يــــخــــضـع لــــهـــا
العـسـكريـون األمـيـركيـون ارتـفع عدد
حاالت اإلصابة بكـوفيد في البالد منذ
نــحــو عــشــرة أيــام.وأحــصِــيت نــحــو
 8500إصـابــة جــديــدة في كلّ أنــحـاء
ــثّل رقــمـا الـيــابــان األحـد وهــو مـا 
قـيـاسـيـا جـديـدا مـنـذ الـرقم الـقـيـاسي
الـــذي سُــــجّل فـي الـــنــــصف األول من
أيلول/سبتمبر في مقابل بضع مئات
فـقط من احلـاالت الـيـومـيّـة سـجّـلـتـهـا
الــــــــبـالد في نــــــــهـــــــايــــــــة كـــــــانـــــــون
األول/ديــســمــبــر.وأعــادت احلــكــومــة
اليابانيّة فرض قيود صحّية في ثالث

محافظات من البالد تستضيف قواعد
أميـركيّـة أو تقـع بالـقرب من بـعضـها
ـا في ذلك أوكـيــنـاوا (جـنـوب غـرب)
حــــيث يـــتــــمـــركــــز مـــعـــظـم اجلـــنـــود
األميركيّ في اليابان والبالغ عددهم
 54ألـــفًــا.وسُـــجّـــلت أكـــثــر من 1500
إصــابــة جـديــدة األحــد بــ الــســكـان

احمللي في أوكيناوا.
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وتظاهر آالف األشـخاص في بروكسل
األحـــد احــتـــجـــاجــا عـــلى الـــشـــهــادة
ـرتـبــطـة بـوبـاء الـصـحــيـة والـقــيـود ا
كـوفــيـد- ?19فـيــمــا كـانــوا يــهـتــفـون
"حــريــة" كـــمــا أفــاد مــراسـل لــوكــالــة
ـتظاهرون الذين فرانس برس.ونظم ا
بـــلغ عـــددهم خـــمـــســـة آالف بــحـــسب
الـشـرطــة مـسـيـرة من مــحـطـة شـمـال
بـروكـسل حــتى احلي األوروبي بـنـاء
عــلى دعــوة من حــركــة "مــعــا من أجل
احلـــــريــــة" جـــــمـــــعت الـــــعــــديـــــد من
اجلــمـعــيـات.وتــنــظم تــظـاهــرات ضـد
الــشـهــادة الــصــحـيــة الــتي أصــبـحت
شاركة في طـاعم وا إلزامية لـدخول ا
الــفــعــالــيـات الــثــقــافــيــة خــصــوصـا
بـانـتـظـام مـنـذ أسابـيـع في الـعـاصـمة
البلجيكية.وفي ح تخللت تظاهرات
سـابــقــة صـدامــات مع الــشـرطــة فـإن
ـرة بـهـدوء رغم ـسـيـرة جـرت هـذه ا ا
تدخل الشرطة لصد مـجموعة صغيرة
ـــتــظــاهـــرين ألــقت "مـــقــذوفــات" من ا
ـــؤســـســات عـــلـــيــهـم قــرب مـــبـــاني ا
االوروبيـة.و اعـتقـال حـوالى ثالث
ـا فـي نـهـايـة الـتــظـاهـرة وفـقًـا شـخـصً

لــلـشــرطـة الــتي اعــتــقـلت أيــضًــا قـبل
انــطالقــهــا  11شــخــصًـــا بــحــوزتــهم
"وســـــائل نـــــاريــــة" ومـــــواد قــــابـــــلــــة
ـشـاركـون الفـتـات لالشـتـعـال.وحـمل ا
كتب عليها "ال لديـكتاتورية اللقاح" أو
"ال تـلـمـسـوا أطفـالـنـا" في إشـارة إلى
قـرار السـلـطـات الـبـلـجيـكـيـة الـسـماح
بـــتــــطـــعـــيم األطــــفـــال الـــذين تـــراوح
أعمارهم ب خمسة و 11عاما.وقالت
متظاهرة تدعى دانـيال لوكالة فرانس
بـرس رافــضـة كــشف اسـمــهـا الــكـامل
"إنها إدارة أزمـة عبثـية تمـاما تقوض
احلـريـات بـشــكل كـبـيـر وتــتـجه نـحـو
نظام على النمط الـصيني إذا سمحنا
بذلك".وحتدث وزير الصحة البلجيكي
فـرانك فـاندنـبـروك األحـد عـبـر مـحـطة
"أر تي إل" الـتــلـفــزيـونــيـة عن تــنـظـيم
ان الـفدرالي "بأسرع مناقشـة في البر
ـكن" حول إلـزامـية الـتحـص أو ما 
إحداث شهـادة تلـقيح كـما هي احلال
في فرنـسـا.وقـال "األفكـار تـتغـيـر. قبل
عــام كــنت أقــول: إلــزام الــنــاس لــيس
فكرة جيدة علـيكم إقناع الناس. اآلن
ئة با مع العـلم أنه يجب تـلقيح  100
من السكان وهـذه لم تكن فكـرتنا قبل
كـانت ــئـة  عــام اعــتــقــدنــا أن  70بــا
كافـيـة لـكن يـجب أن يـحـصل نوع من
الـتــعــمـيم".لــكــنه أوضح أنه "ال يــؤيـد
عــلى اإلطالق تــصــريــحــات" الـرئــيس
انـويل ماكـرون الذي قال الفرنـسي إ
إنه يــريـــد "إزعــاج" األشــخـــاص غــيــر
ـلـقــحـ الفـتــا إلى ضـرورة "جتـنب ا

هذا النوع من االستقطاب".
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{ واشــــــــنــــــــطـن (أ ف ب) - هـــــــددت
واشــــنــــطن األحــــد إيــــران بـ"عــــواقب
وخيـمة" إذا تـمت "مهـاجمـة" رعايـاها
وذلك غــــــداة إعالن طـــــهـــــران فـــــرض
عقوبـات على خمـس أميـركيا.وتأتي
هـذه الـعـقـوبـات اجلـديـدة في الـذكـرى
الـثــانـيــة الغــتـيــال اجلـنــرال اإليـراني
قاسم سـلـيمـاني الـذي قُتل مـطـلع عام
 2020في غـارة أمـيـركــيـة قـرب مـطـار
بــغـــداد بــأمــر مـن الــرئــيـس الــســابق
دونـالـد تــرامب.وقـال مـســتـشـار األمن
القومي األمـيركي جـايك سولـيفان في
بـــيــــان "إذا هـــاجــــمت إيــــران أيـــا من
ن فيـهم واحد من الـ 52 مواطـنيـنـا 
الـــــــــذيـن وردت أســـــــــمــــــــــاؤهـم أمس
فـسـتــواجه عـواقب وخــيـمـة".وأضـاف
ــتـــحــدة ســـولــيـــفــان أن "الـــواليـــات ا
األمـــيـــركـــيــة ســـتـــحـــمي وتـــدافع عن
مــواطـنــيــهـا. ويــشــمل ذلك من يــخـدم
ـتحـدة حالـيا ومن خدم في الواليات ا
اضي".وأضافت طهران السبت أكثر ا
من خــمــسـ مــواطــنًـا أمــيــركــيًـا إلى
ـشاركة تـهمـ با قائـمة األشخـاص ا
بـــطـــريـــقـــة مـــا في صـــنـع الـــقــرار أو
الـتـخـطيـط لعـمـلـيـة تـصـفـيـة اجلـنرال
ســلــيـــمــاني.ومن بـــ هــذه األســمــاء
رئـيس األركـان األمـيركـي مـارك مايـلي
والـسـفـيـرة األمـيـركـيـة الـسـابـقـة لـدى
ـتــحـدة نـيــكي هـايــلي.وغـردت األ ا
هــايــلي ســـاخــرة األحــد "يــبــدو أنــني
ـريـحة سـأضطـر إلى إلـغـاء إجـازتي ا
في إيـران ...".وهـدد الرئـيس اإليـراني
إبـــراهـــيم رئـــيـــسي اإلثـــنـــ الـــقــادة
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ـتسـبب لنـفسـه بأيـذاء وكذلك ال يـعاقـبه القـانون ان ال يـعاقب الـقانـون الـعراقي ا
خـاب شـروعه في االنتـحـار لكن الـعقـاب يـقع على احملـرض عـلى االنتـحار ومن
التحـريض هنا التسبب في دفع الضحية لالنتـحار ال توفير ما يساعده فقط على

الفعل.
مجـتمعيا ال يتم االعالن عن كل ارقـام االنتحار ومع ذلك فقـد صرحت الداخلية
الـعراقية الى ان 772حالـة انتحار جرى تـسجيلهـا قبل نهاية 2021 بـستة ايام

وهو رقم اعلى كثيرا من 13حالة فقط في سنة 2003.
ـنتحرين عن الـسنوات التي تـسبق نشـر احصائية ال يوجد انـخفاض في ارقام ا
الـعام الرسـمية اال في عامي 2009 الـتي انخفضت عن 2008 و انـخافض ثان
ـنتـحرين  لـعام 2014 و في 2016 عن 2013 اذا لم اعثـر عـلى بيـان بأرقـام ا

.!2015
نظمات البحـثية ان دوافع االنتحار نفسية اقتصادية تقول الداخـلية العراقية و ا
فيمـا يفصل قسم من القضاة ان كثيرا من احلـاالت سببها التعنيف و االبتزاز و

اخملدرات.
وسـائل التـواصل االلـيكـتروني تـكفـلت بـفضـول اصحـابهـا بـتصـوير و بث اخـبار
تـخص حـاالت االنتـحـار الـتي يـقـدم عـلـيـهـا حـمـلـة الـسالح الـرسمـي من جـهازي
ؤوسـسـت انـكـار احلاالت اجلـيش و االمن و لـسرعـة االنـتشـار فـلم يعـد امـام ا
هـنـيـة ال حتفل وان تـسـتـبقـهـا اوال بـدعايـة االغـتـيال لـكن الـتـحقـيـقـات النـزهـيـة ا
بدعـاية من يحاول سحب االنـتحار الى االغتـيال وقد حدث هـذا االمر في قضية
ضـابط اقــدم مع شـركـاء عــسـكـريــ عـلى قـتل انــثى و الـقــائـهـا في نــهـر جـنـوب
الـعراق ثم انـتحـر داخل مقـر قيـادته وايـضا حـسمت الـتحـقيـقات الـقضـية انـها
انتحـار و ليس اغتياال كمـا صرحت قيادته وهذا التـصريح الكاذب ينسحب الى

كثير من عمليات القتل التي تزيف مسؤولية اجلاني حلمايته.
ما يهـمني ان احلكومة تردد اخبار محـرضات االنتحار من اخملدرات الى البطالة
ـسـيطـرون على مـنابـر الدين لـسد الـى العـنف اجملتـمعي و ال تـشرع ال هي و ال ا

هذا اخلرق.
وما يهمني ايضا انني استغرب تخريجات رسمية مضحكة مخجلة تقول ان هذه
ة ة واحدة او بـجر حاالت ولم تـصبح ظاهـرة وكأن امن اجملـتمع ال يهـتز جلـر

تزوير او تزييف واحدة.
نتحر و اكثر مـا يهمني و يبعث على الـتساؤل هو تصريح رسمـي ان الضابط ا
ـنتـحـر كان يـعـاني من وضع نفـسي سيء طـيب ان كنـتم تـعلـمون ـنـتسب ا او ا
فـكـيف يتـرك السالح بـيد من يـعاني من اضـطراب نـفسي? الم يـكن متـوقعـا مثال
ـتثـلون للـقانون ن  ان يقتل مـثل هذا الـعسكـري او االمني ضـحية مـن الناس 

ضطرب نفسيا? ثله ا الذي 
لـست ادري و ال انـصح اصال ان يـتم انـشـاء مـركـز تـثـبت من الـطـاقـات الـعـقـلـية
ـوظـفي الدولـة ألنه قـد يـكون سـبـبـا للـتـسـقيط و مـنـجم فـساد
جـديـد لـكن االولى هـو ان تـصـارح احلكـومـة شـعـبـها- ان
ـصــارحــة- بـأرقــام و تـفــصــيالت حـاالت كــانت تــؤمن بــا
االنتخـار و العمل على مـعاجلة محـرضاتها مثـلما تعرض
ما تـراه انه اجنازات مع اني لم اعثـر على منجـز بستحق

هذه الصفة.

إنهُ احد اللصوص في العهد العباسي  كتب وصية ألتباعه جاء فيها :
ال تسـرقوا إمرأة وال جاراً وال فقيـراً وال تخذلوا محـتاج او مَعوّز  وإذا غُدر بكم
ن غـدركم  وإذا سـرقـتم بـيـتـاً فـاسـرقـوا نـصـفه واتـركـوا النـصف فال تـغـدروا 

اآلخر ليتعاش عليه أهله وال تكونوا مع األنذال .
ونولوجسيت عزيز علي في احدى األغاني يقول وحديثاً كتب ا

بِزْمَانْ (حَاجْ احْمَدْ أغَا) جَانوْا حَرَامِيَّه
شُرْكَانْ وَيَّا الْحَجِّي وْوَيَّا (الدَزْدَبَانِيَّه)

أَمَّا الْيوْم الْحَمدُ لله عِدْنَا دَوْرِيَّه
مْسَاهِرَهْ و مَا تْنَام....صَلُّوا عَا لنَّبِي
بَغْدَاد صَارَتْ شَامْ....صَلَّوا عَا لنَّبِي

لوْاليَه مَامُونَه ومَا بِيهَا حَرَامِيَّه
لِيبُوكَ هَمْ لوْ بَاكَ يْبُوكَ بْحسنْ نِيَّه

كـان حـراميـة أيـام زمـان مـايـسـمونـهم شُـطـار وصـعـالـيك ذو خُـلق وقيـم  وحتى
عـندمـا يسـرقون فـهم يـسرقـون بحُـسن نيـة ولقـصر ذات الـيد  ومـا سرقـاتهم إال

ليعتاشوا وليس ليغنوا أو يثروا .
أمـا حرامـية الـيوم فـليـست سرقاتـهم والنـهب لغـرض األستـفادة واألسـتزادة فقط
بل كُـل مـا يـفــعـلـونــهم هـو نـهـب وتـخـريب وســرقـة وتـدمــيـر وضـرب
أساسـات اجملتـمع وهـدم قيـمهـا ومـقومـات وجودهـا  وهذا
مــايــدعـم فــكــرة أن ال شيء عــفــوي في كُل مــايــقــومــون بهِ
وليـست سرقـات فقط بل هـيّ خُطـة مرسـومة بـدقة يُـنفـذها
أفراد عصـابة بحرفية عـالية وأتقان  لسـرقة وتهد كيان

دولة وأمة بأكملها .
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{ جـــــنــــــيف (أ ف ب) - انــــــطـــــلــــــقت
محـادثـات أمـيـركـيـة-روسـيـة حـسـاسة
جـدا فـي جـنــيـف  امس االثــنـ عــلى
خـلـفــيـة مـخـاوف غــربـيـة مـن احـتـمـال
حـصـول غـزو روسـي ألوكـرانـيــا فـيـمـا
تطـالب موسـكو بـتـخفـيف نفـوذ الدول
الغـربـية عـنـد حدودهـا.وبـدأ االجتـماع
عند الـساعة  08,55بالتـوقيت احمللي
(السـاعة  07,55ت غ) في مقـر البـعثة
ديـنة الـسويسـرية ب األميركـية في ا
نــائــبـي وزيــري خــارجـــيــة الـــبــلــدين
األميـركـيـة وينـدي شـيـرمـان والروسي
سيـرغي ريـابـكوف عـلى مـا أفـاد ناطق
باسم وزارة اخلارجية األميركية.وصل
الـوفـد الروسـي بـعـيـد الـسـاعة 08,30
في مــــوكب ســــيــــارات بــــعــــد الــــوفــــد
األمــــيـــركـي وسط حــــراســــة امــــنــــيـــة
مــشــددة.ويــقع مــقــر بــعــثــة الــواليــات
تحـدة في جنيـف على بعـد امتار من ا
البـعـثـة الروسـيـة عـلى مقـربـة من مـقر
رة الـثالـثـة التي تـحدة.وهـي ا األ ا
تلـتـقي فـيـهـا شـيـرمـان وريـابـكوف في
جنيـف منـذ لقاء بـ الرئـيس الروسي
ير بوتـ ونظيـره األميركي جو فالد
بايـدن في حـزيـران/يـونيـو عـلى ضـفة
بــحــيــرة لــيــمـــان.والــتــقى ريــابــكــوف
28 وشـــــــيــــــــرمــــــــان مــــــــرة أولـى في 
تــمــوز/يـــولــيــو فـي بــعــثـــة الــواليــات
تحدة الـدائمة قـبل أن يلتـقيا في 30 ا
أيــــلــــول/ســـــبــــتــــمـــــبــــر في بـــــعــــثــــة
روسـيــا.ويــطــلق هــذا الــلــقــاء الـثــالث
أسـبــوعـا من احلــركـة الــدبـلــومـاســيـة
ـكـثـفـة في مـحـاولـة خـصـوصـا لـنـزع ا
فـتــيل أزمـة مــتــفـجــرة تـتــمـحــور عـلى
أوكـرانــيــا.ونــقـلـت وكـالــة انــتــرفـاكس

لالنبـاء عن ريـابكـوف قـوله بعـد عـشاء
عمل مـساء األحـد مع شـيرمـان استـمر
كن ساعـتـ "احملـادثـات مـعـقـدة وال 
ـقــرر عــقـد أن تـكــون بــسـيــطــة".ومن ا
مــؤتـــمـــرات صـــحـــافــيـــة بـــعـــد ظـــهــر
.واتـــخـــذت كل من مـــوســـكـــو االثـــنـــ
وواشــنـــطن مـــواقف حـــادة قـــبل هــذه
فاوضات. فحذرت واشنطن من خطر ا
وقــوع "مــواجــهــة" فــيــمــا اســتــبــعـدت
مــــوســـــكــــو أي تـــــنــــازل.وحـث وزيــــر
اخلارجـيـة األمـيـركي أنـتـوني بـلـيـنكن
روسيا عـلى جتنـب "عدوان جديـد على
اوكــــرانــــيـــا" واخــــتــــيــــار الــــســــبــــيل
الـدبــلـومــاسي في حــ أن الــكـرمــلـ
الذي يتعرض لـضغوط من أجل سحب
قـواته من احلـدود األوكـرانــيـة يـطـلب
من الدول الغـربيـة ضمـانات حول أمن
أوروبــا وخـصــوصــا أال يــتــسع حــلف

شمال األطلسي شرقا.
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وإضـافــة إلى هــذه احملــادثـات يــعــقـد
اجـتــمـاع بــ حـلف شــمـال األطــلـسي
وروســيـا غــدا األربــعــاء في بــروكــسل
ولــقـاء فـي فــيــيـنــا مـع مــنـظــمــة األمن
والــــــتـــــعــــــاون فـي أوروبــــــا الشـــــراك
األوروبــيــ الـــذين يــخـــشــون أن يــتم
تـهــمــيــشــهم.وتــتـهـم الـدول الــغــربــيـة
وكيـيف الـروس بحـشـد نحـو مـئة ألف
عسكري عـند حدود أوكرانـيا حتضيرا
لــغـــزو مــحـــتـــمل وقـــد هــددت بـــوتــ
بـعـقـوبـات "هـائـلـة" غـيـر مـسـبـوقـة في
حال هاجم أوكـرانيا مجـددا.وقد تصل
هذه العقوبات إلى حد منع روسيا من
ي وعدم ـالي العـا استـخدام الـنظـام ا
وضع خط انانبيب الغاز "نورد ستر

 "2في اخلدمة خالفا لرغبة موسكو.
ـــيـــر وأكـــد الـــرئـــيس الــــروسي فالد
بــــوتــــ امس االثــــنــــ أن الــــقــــوات
الروسـيـة واحللـيـفـة لهـا الـتي أُرسلت
سانـدة السطلة فيها إلى كازاخستان 
ي" بـعـدمـا "أسـتـهـدفـهـا اإلرهـاب الـعـا
ســتــغــادر هــذا الــبـــلــد عــنــد انــتــهــاء
مهـمـتهـا.أوضح بـوت خالل اجـتـماع
عـبــر الـفــيــديـو مع قــادة دول حــلـيــفـة
بينهم رئيس كازاخستان "ما أن تنجز
القـوة مهـامهـا سـتنـسحب من أراضي
كـازاخـسـتـان".ويـأتـي ذلك بـعـد تـأكـيـد
رئـيس كــازاخـســتــان قـاسم جــومـارت
تــوكـــايــيـــيف أن االنــســـحــاب ســـيــتم
"قريبًا".ونشر  2030عسكريا في إطار
قوة مـنـظـمـة مـعـاهـدة األمن اجلـماعي
في كـــازاخـــســـتــان بـــنـــاء عـــلى طـــلب
الــرئــيس الــكــازاخـــســتــاني.واعــتــبــر
الـرئــيس الــروسي أن جــاره وحــلــيـفه
كـان ضـحـيـة "إرهـاب دولي" مـؤكـداً أن
ـســلـحــة" تـمــتـلك هـذه "الــعـصــابـات ا
"خبـرة قـتـاليـة واضـحـة" و تدريـبـها
في "مراكز في اخلـارج".وحذر بعد ذلك
من أن روســـيــا لن تـــســـمح "بـــثــورات
مـــلـــونــة" فـي جـــمـــهـــوريـــات االحتــاد
الـســوفــيـاتي الــســابـقــة وهي عــبـارة
تـتـكرر لـوصـف الـثـورات التـي يـعـتـبر
الـكــرمــلــ أن الــغــرب خـطـط لـهــا في
جمـهـوريـات سـوفـيـاتـيـة سـابـقـة.وقال
"إننا ندرك أنها ليست احملاولة األولى
وال األخـــيــــرة لــــلــــتــــدخل فـي شـــؤون
بالدنا".وأكد "لن ندع الوضع يضطرب
في الــــداخل ولن نــــســــمح بــــحـــدوث
سـيـنــاريـوهـات مــا يـسـمى بــالـثـورات

لونة". ا
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وحـاضـنـة اجــتـمـاعـيـة جـديـدة وقـد
شــــدّد خـــطــــاب  هـــؤالء عـــلـى حـــكم
األغــلـبـيــة ومـنع الـظــلم والـتـمــيـيـز
واحلـيلـولـة دون ظهـور حـكم جـديد
وعـنـدما كـانت األطـراف الـسـيـاسـية
الـشيـعـية الـفـاعلـة الـرئيـسـة مهـتـمة
بـتأمـ الـتمـثـيل الـنسـبي في قـيادة
الــدولـة ضـمن مــؤسّـســاتـهــا تـمـكّن
حـزب الـدعـوة بــنـجـاح من تـوطـيـد

ســـلـــطــته وســـلـــطــة  مـــؤيّــديه و
ــالــكي رئــيــســاً لــلـوزراء اخــتــيــار ا
سنــــــة 2006 وعلى مدى عامـــــــ
بـدا وكـأنه رئـيس وزراء ضــــــــعيف
يرأس حكـومة منـقســـــــمـة وتفشّى
الـــــعـــــنـف وعـــــجـــــزت قـــــوات األمن
الـــعــــراقــــيـــة عـن فـــرض  ســــيـــــادة

القانون.
ـالـكي حـمـلة فـفي سـنة 2008 قـاد ا
ـهـدي الـقوة عـسكـريـة ضـد جيش ا
شبه العسكرية الـتي أنشأها مقتدى
الــصـــدر وكــانت تــســـيــطــر في ذلك
الـــــوقت عــــــلى الـــــبــــــصـــــرة وهي
ـنـتــجـة لــلـنــفط والـتي احملــافـظــة ا
ــيــنــاء الـرئــيس في يــوجــد فــيـهــا ا
ـالـكي أن يـجـبر الـعـراق استـطـاع ا
الــصــدر عـلى ســحب مــيــلـيــشــيـاته
ونــتـيــجـة لــذلك بــدا أنه قـائــد قـوي
وهـو مـا كـان يـرغب فـيه تـزامن ذلك
مع جنــــاح مــــجـــــالس الــــصــــحــــوة
ــتــحــدة ــدعـــومــة من الــواليــات ا ا
رتبـة حتالـفات إلقرار (التي كـانت 
األمن تشكّـلت سنة  2008ب رجال
ـنـاطق الـسُـنّـية) في الـعـشائـر في ا
ة بـتنـظيم الـقاعدة في إحلاق الـهز
ـنـاطق الـسُـنّـيـة األنـبـار وعـدد من ا
وتــالــيــاً في خــفض وتــيــرة الــعــنف

الطائفي.
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ـالـكي مــسـتـغالً هـذه وبـدأ نــوري ا
كاسب يـعيـد تقد نـفسه على أنه ا
(بــــاني الــــدولـــة ومـــرسـي ســـيـــادة
الـقانـون واسـتعـادة سـلطـة الـدولة)

مـتـبـنـيـاً خـطـابـاً أكـثـر حتـدّيـاً وثـقـة
بــالــنــفـس ومــنــتــقــداً احملــاصــصـة
الـعــرقــيــة والــطــائــفـيــة لــلــســلــطـة
وبــخــاصــة أولــئك الــذين "عــارضـوا
احلـكـومـة مـن الـداخل" وأقـدم سـنـة
2009 عــلى تـــشــكــيل ائــتالف دولــة
الـقانـون ونـأى بنـفـسه عن الطـائـفة
الشيـعية األوسع وتمـكّن من حتقيق

فــــوز في انــــتـــــخــــابــــات مــــجــــالس
احملـافــظـات كـمـا ركّـز عــلى هـيـمـنـة
حـــــزب الــــــدعــــــوة وأنـــــصــــــاره في
مؤسّسات الدولة وغيّر ديناميكيات
السيـاسة الشيـعية في حـقبة واليته
الثانيـة مستفيـداً من القصور الذي
شــاب اتــفــاقــات تــقــاسم الــســلــطـة
واتّـــبـع ســـيــاســـة "فـــرّق تـــســـد" في
الــــتــــعـــــامل مـع األطــــراف األخــــرى
مسـتغالً الـدعم القوي الـذي أتيح له
كــرئـيس لـلــسـلـطــة الـتـنـفــيـذيـة مأل
ـــنـــاصـب الـــشـــاغـــرة في اجلـــيش ا
ـــــــوالــــــ لـه وزاد من واإلدارة بـــــــا
صالحــيـــات مـــكــتـــبه والـــشــبـــكــات
رتـبـطة به شـخـصيـاً وتـاليـاً خلق ا
نــــــوعـــــــاً من "دولـــــــة الــــــظـل" داخل
زيد من النفوذ احلكومة كما مـنح ا
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الــســيــطـــرة ويــســتــخـــدمه أنــصــار
ـالـكي بـصـفـة مـتـكـرّرة لـلـدفـاع عن ا
ســيـاســاته غـيــر أن من احملــتـمل أن
حتـدّ الـسمـات الـطـائـفيـة والـعـنـاصر
الـكي ـؤيّـدة إليـران في حتـالـفـات ا ا
من قدرته على سدّ الـفجوة الطـائفية
في البالد وجاء اصراره على العمل
السيـاسي بعـد خروجه من احلـكومة
الى تـــعــــمـــيـق االنـــقـــســــامـــات بـــ

اجلــمــاعــات الــشــيــعــيـة مـع إحـداث
تغيير جذري في ديناميات السياسة

لألحزاب.
ـرجـعـيـة  وهـنـاك طـرف يـتـمـثّل في ا
الــديـنـيـة الــشـيـعــيـة وزعـيـمــهـا عـلي
ـرجــعــيـة الــســيـســتــاني فال تــزال ا
ـكن أن تـمـتـلك قـوة روحـيـة كـبـيـرة 
تــتـــحـــوّل إلى فـــعل ســـيـــاسي عـــنــد
ــرجــعــيــة الــضــرورة وقــد تــردّدت ا
الـشــيـعـيــة في الـتــدخّل في الـشـؤون
الـسـيـاســيـة في الـسـنـوات األخـيـرة
ورفض الـــســيــســتـــاني لــقــاء أي من
الزعـمـاء السـيـاسيـ الـعراقـي في
ــثّــلـوه في الــوقت نــفــسه اســتـمــر 
ـــشـــاركـــة في حـضّ الـــنـــاس عـــلـى ا
ـشـكالت االنـتـخـابـات وفي انـتـقـاد ا
التي تعتري الـعملية الـسياسية مثل
ـبالغ ـزايـا ا سـتـشـري وا الـفـسـاد ا
فــيــهـا الــتي يــتـمــتّع بــهــا الـســاسـة
وســوء اخلـــدمــات الــعــامــة وســوف
يـعتـمـد الـدور السـيـاسي لـلـمرجـعـية
ــســتــقــبل إلى حــدّ كــبــيـر عــلى في ا
دينـاميـكيـات السـياسـة الشـيعـية إذ
حتاول األحزاب الشيعية على الدوام
ـــرجــعـــيــة ـــبــاد ا إظــهـــار الــوالء 
وتــوجــيـهــاتــهــا وفي الــوقت نــفـسه
تـسعى كـل جمـاعـة إلى بـنـاء عالقات
خاصة مع خليفة السيستاني أو ألن

يكون لها دور في اختياره. 
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تقـول الصـحيـفة: تـاريخـياً لم تـلتزم
اجلـمــاعـة الـعـربـيـة الــسُـنّـيـة بـهـويـة
طائـفـية صـريحـة بـدالً من ذلك كانت
فضّلة القومية العربيـة هي الهوية ا
في احملافـظـات الكـبرى الـسُـنّيـة مثل
ــــوصـل واألنــــبــــار وصالح الــــدين ا
وديــالى وبــغــداد وكــانت الــقــومــيـة
العربـية أداة مثـالية إلخـفاء الهـيمنة
الــسُـنّــيـة فـي األنـظــــــــمـة الــسـابــقـة
والتـأكـيد عـلى الـوئام الـوطـني على
عـكس الـشـيــعـة لم يـكن لـدى الـعـرب
ة جــمـاعـات ســيـاسـيــة كـبـيـرة الــسُـنـَّ
خارج حزب الـبعث وهكـذا أصبحوا
يفتـــــــــقرون اليوم إلى وجود زعامة
فـعّـالـة تــمـتـلـــــك إحـسـاسـاً واضـحـاً
بـــاالجتـــاه وكــانـــوا في الـــغـــالب في
مــوقـف دفــاعي ورافـض وقــد حــاول
ـة أن مــعـــظم الـــســـيــاســـيـــ الــسُـــنـَّ
يـــــــــــنـأووا بــأنـفــســهم عن الـنــظـام
السـابق ورفـضوا وصـفه بـأنه سُنّي
لــكــنــهم نــأوا بــأنــفــسـهـم أيـضــاً عن
احلـالــة الـراهـنــة وقـد شـعــر الـعـرب
ة أن احلــكــومـة الــتي تــهــيـمن الــسُــنـَّ
ــيـــلــيـــشــيــات عــلـــيــهــا األحـــزاب وا
الــشـيــعـيــة الـتي بــرزت خالل حـقــبـة
ـــدة -2006 احلـــرب األهــــلـــيـــة في ا
2007 اســــــــتـــــــهـــــــدفت
اجلــمـــاعــات الــسُــنّــيــة
وخـالل االســـــتـــــفـــــتــــاء
الدسـتـوري الـذي أجري
ســــنــــة 2005 صــــوّتت
ـنـاطق الــتي تـقـطـنـهـا ا
أغلـبية سُـنّيـة كلـها ضدّ
الدسـتـور اجلديـد وهو
مـــا يـــعـــكس االغـــتــراب
العمـيـــــــق الذي يـشعر

به أهل السُنَّة.
ســــيــــطــــرت ســـــــرديّــــة
الضحيـة الطائـفية على
ة لـلـعـراق تـصـوّر الــسُـنـَّ
اجلــديــد كــمــا تـضــيف
الــــصـــــحــــيـــــفــــة وقــــد
تعـــــــــمّق هذا الـتصوّر
من خالل الـــســيـــاســات
التمييزية التي سنَّتها حكومة نوري
ــــالــــكي مــــــــــــثل مــــحــــاوالتــــهــــا ا
ــة اســـتـــهــــداف زعـــمــــــــــــاء الــــسُـــنـَّ
بـــاتــهـــامــات اإلرهــاب واالعـــتــقــاالت
ـة اجلــمــاعــيــة لــلـــمــواطــنــ الــسُــنـَّ
ــتــحــيّـز والــتــطــبــيـق االنـتــقــائـي وا
لتدابير اجتـثاث البعث والتي كانت
تــطـبَّق عــلى نـحــو أقلَّ صـرامــة عـلى
الـبعـثـي الـســـــــابـقـ من الـشيـعة
الـــذين حـــوَّلـــوا والءهـــــــم لـــصـــالح

الكي. ا
ـؤلف ـقـبـلـة يـتـحدث ا في احلـلـقـة ا
عن تصـاعد الـتحـيز الطـائفي في ظل
حـكـومـة إبـراهـيم اجلـعـفـري وأسرار
ــواطــنـ إعــدام أعــداد كـبــيــرة من ا

السنة  قبل كل انتخابات.

ة الــفــجـوة بــ الـســيــاسـيــ الـسُــنـَّ
والــشــيــعــة نــاجــمــة في األصل عن
حتـوّالت جـيوسـيـاسـيـة واجتـمـاعـية
وثـقـافيـة مـتـعـدّدة كمـا في الـتـقـارير
ـــيـــة الـــتـي اســـتـــنـــد عـــلـــيـــهـــا األ
الــبــريــفــكــاني فــقــد أدخل تــأســيس
جــمــهــوريـة إيــران اإلسالمــيــة ســنـة
1979 نـظــامـاً جـديــداً لـلـحــكم يـقـوم
على أساس الالهوت الـشيعي وغيّر
ــنـطــقــة وخـلق مــيــزان الـقــوى في ا
مـظــلّــة إيــديــولــوجـيــة لــلــجــمــاعـات
الــشـيــعــيـة وســاعـد ذلـك في تـقــويـة
اجلــمــاعـــة الــشــيـــعــيـــة في الــعــراق
وشــعــورهــا بــأنــهــا تـــمــتــلك هــويــة
مــتــمـيّــزة وأصـبــحت الــتـنــظـيــمـات
الـشــيــعــيــة أقــوى وأكـثــر تــنــظــيــمـاً
وإعـداداً فــكـريـاً لـتـعـبــئـة الـقـطـاعـات
االجـتمـاعـيـة كمـا ان الـديـنامـيـكـيات
الـســيـاسـيـة واالجـتــمـاعـيـة أدت إلى
اضـــعـــاف األحـــزاب الــــعـــلـــمـــانـــيـــة

والليبرالية وفقاً للتقارير.
ينظر إلى الـعراق اآلن كونه مجـتمعاً
يتكوّن من جـماعات عرقيـة وطائفية
وهـــو مـــا يـــجــعـل فـــكـــرة "الـــهـــويــة
الـعـراقـيــة" في مـوضع شكّ فـفي ظل
االحــتالل األمــيـركـي الـذي بــدأ ســنـة
ـــؤسّـــســات 2003 جـــرى تـــطـــويــر ا
إلدارة احلقبة االنتقالية وب تشكيل
حـكــومـة جــديـدة غـيــر أن مـحـاوالت
تـشـكــيل الـدولـة واجــهت الـعـديـد من
التـحـدّيات فـقـد برز صـراع حول أي
"مــجـمـوعــة" سـيـكــون لـهـا الــنـصـيب
األكـــبــر من الــســلـــطــة وأي طــائــفــة
ستكون مـهيمنة وأي سـرديّة وطنية
سـتـكـون لـهـا الـغـلـبـة بـالـنـسـبـة إلى
أولئك الذين الـتزموا بـفكرة الـوطنية

بـوصـفـهـا أعـلى قـيـمـة سـيـاسـيـة 
تـفـسيـر عـمـلـية بـنـاء األمـة اجلـديدة
بنحو سلبي ورديء بـصفتها تهدف
إلى تــفـتــيت الـبالد وبــالـنــسـبـة إلى
ـثّل آخـرين كـان الــنـمـوذج اجلـديـد 
عــودة إلـى "اخلــطـــيـــئـــة األصـــلـــيــة"
ومــحــاولــة لـ"إعــادة بــنــاء" األمــة من
خـالل قــاعـــدة أقــوى من الـــشــرعـــيــة
ولــيس من خـالل رسم خــطــوط عــلى

اخلريطة.
يــتــســاءل الـكــاتب: هل كــان الــنــظـام
الـســيـاسي اجلـديــد حالً وسـطـاً بـ
الفـكرة التي تـقول إن األمـة العـراقية
مــوجــودة بـــصــفــة مـــســتـــقــلــة عن
اجلــمـــاعــات الــفــرعــيــة أو أن األمــة
الـــعــراقــيــة لــيــست ســوى مــجــمــوع
جـــمـــاعـــاتـــهـــا الـــفـــرعـــيـــة? وكـــانت
ـتــنــاقـضــة لــهـذين لــلــمــضـاعــفــات ا
الـتـيـارين تـداعـيـاتـهـا عـلى الـعـمـلـية
الدسـتوريـة والـصراعـات السـياسـية
والديناميكيـات االجتماعية اذ صوَّر
الــنـــمــوذج الـــســـائــد  لـــبــنـــاء األمــة
الـعـراقـيـة بـوصـفه (اجملـتـمع مـتـعـدّد
كوّنة الثقافات) وحتتاج جماعاتها ا
للمجتمع إلى وضع نظام حكم شامل

فـهوم للـجمـيع وهذا يـتنـاقض مع ا
الــكـالســيـــكي لـــبـــنـــاء األمـــة والــذي
هيمنت عليه مقاربة قومية اندماجية
تراتـبيـة من أعلى إلى أسـفل تنـطوي
عـلى تعـزيـز مركـز مـهـيمن وتـهـميش

الهويات احمللية والطائفية.
WDK « l “u Ë —u b «

ـؤلف أن الـسـلـطـة يـتعـيّن أن يـكـرر ا
تصـبح أقلّ نـخبـويّة وأكـثر بـعداً عن
ركزية وأكثر تعبيراً عن احتياجات ا
الناس وعـلى الرغم من أن الـدستور
لم يـنصّ عـلى تـوزيع الـسـلـطـة وفـقـاً
لــلـمــكـونــات الـطــائـفــيـة فــقـد ثــبّـتت
ـمـارسـات الــتي سـادت في الـعـراق ا
الـهــويّـة الــطـائــفـيــة بـصــفـتــهـا فــئـة
ـقـاربـة على سـيـاسيـة وركّـزت تـلك ا
ــثّـلــ طـائـفــيـ أكــثـر من إيــجـاد 
تـــركــــيـــزهــــا عـــلـى الـــتــــغـــلّـب عـــلى
االنـقـسامـات الـطـائفـيـة و تـقـسيم
ـــنــاصب الــســيــاســيــة األســاســيــة ا
الــثالثــة في الــبـالد بــ اجلــمــاعـات
الــــثـالث حــــيث خُــــصّص مــــنــــصب
الــرئـــيس لــلــكــرد ومـــنــصب رئــيس
الوزراء (األقوى في العراق) للشيعة
ة ــان لـلــســنـَّ ومــنــصب رئـيـس الـبــر
مـــعــزّزة بــذلك الــنــظـم االنــتــخــابــيــة

الطائفية السياسية.
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ال تـمــثّل األحـزاب الـشــيـعـيـة
قـوة مـتـجـانـسـة إذ تـتنـافس
اجلـمــاعـات اخملــتـلــفـة ضـمن
الـطـائـفـة مع بـعـضـهـا بـعـضاً
عـلى الـسـلـطـة وكـانت قـاعـدة
دعم األحزاب الشيعية العائدة
نفى مثل اجمللس األعلى من ا
اإلسالمي العـراقي (كان يـعرف
فـي الــــســـابـق بــــاسم اجملــــلس
األعـــلـى لـــلـــثـــورة اإلسالمـــيـــة)
وحـــزب الــدعـــوة مـــحــدودة في
الـعـراق األمـر الـذي دفـعـهـا إلى
اسـتــغالل الـطــائـفــيـة واخملـاوف
بغدادالطائـفية خلـلق جمهـور ناخب
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يــلــجــأ مـؤلف كــتــاب (شــجــون عـلى
ضفاف الرافدين.. احتالل بغداد وما
ــدوح خـــفي أعـــظم) عـــبـــدالــقـــادر 
الـبـريــفـكـاني في الــبـاب الـثـاني من
كـــتــابه إلـى مــشــاهـــداته واألحــداث
الـتـي عـايـشـهــا في الـعـراق بــصـفـته
سـتشـار الـسيـاسي في بعـثة األ ا
تحدة خالل السـنوات التي أعقبت ا
ســنـة 2003 مــســتــعــيـنــاً بــتــقــاريـر

نظمة الدولية عن تلك األحداث. ا
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ـــؤلف أســـبـــاب األزمـــة في يـــرجـع ا
العراق إلى اإلقصـاء ويقول: "اليزال
الــعـنف والــتـوتّــر في الـعــراق يـهـدّد
قراطية الهشَّة بعد االستقرار والد
هـــذه الـــســـنـــوات الـــعـــجـــاف الـــتي
استوطنت فيها األحزاب الغارقة في
الـفــسـاد أرض الـرافــدين إذ تـعـزّزت
االنــقـــســامــات الـــداخــلـــيــة بـــســبب
تداعـيات احلـكم وبـخاصـة تأثـيرات
االنتفاضـة السورية ضـد نظام بشار
األسـد وتـعـزيــز الـطـائـفـيـة الـعـابـرة

للحدود الوطنية.
ويــرى أنه "لــلـحــيــلـولــة دون حـدوث
ـزيـد من الـتـشـرذم أو ظـهـور نـظـام ا
استبدادي يحتاج العراق إلى ميثاق
سياسـي يقوم عـلى الهـوية الوطـنية
أكـثر مـنه عـلى الـهويـات الـطائـفـية"
ففي اعتقاده أن بناء الدولة ال ينجح
ا مـثـلـ الـطائـفـيـ وا عـلى يـد ا
يـــــنــــــجح إذا  الـــــتــــــغـــــلّـب عـــــلى
االنــقـــســـامـــات الــطـــائـــفـــيــة إال أن
الـطـائـفـيـة مـسـتـحـكـمـة في الـقـواعـد
ــمــارســات اخلـاصــة بــالــعـمــلــيـة وا
الـسـياسـيـة ويـهـيـمن قـادة األحزاب
الـطـائـفـيـون عـلى جـهـاز الـدولـة في
ؤسّسات إقـطاعيات ح أصبحـت ا
ـتـصـارعـة الـتي تـتنـافس لألحـزاب ا
ـنـزلة في ـوارد وا عـلى الـسلـطـة وا
الـــوقت الـــذي يــشـــعـــر أهل الــســـنــة
ـا بــالــتــهــمــيش عــلى حــدّ قــولـه 
ـتــطـرفــة بـيــنـهم يــقـوي الــتـيــارات ا
ــتـطـرفــة بـيـئـة ـنـح اجلـمـاعـات ا و
مـثـاليـة لـلـتـعـبئـة والـعـمل وأن بـناء
الــشـرعـيــة واالسـتــقـرار يــحـتـاج من
الدولـة التي تهـيمن عـليـها األحزاب
الــشـيــعــيـة إلى إطـالق خـطــة جـادّة
لــلـمـصــاحلـة احلـقــيـقـيــة ومـعـاجلـة
اخلـــلل في الـــنــظـــامــ الــســـيــاسي
واالنتخابي وإجراء تعديالت كبيرة
عـــلى الــدســـتــور وإصـــدار قــوانــ
جـديدة لـألحزاب الـسـيـاسـية وإدارة
وارد وتوزيع السلطة على أساس ا
اجلــــغـــرافـــيـــا ولـــيس عـــلى أســـاس

الهويات الطائفية والعرقية.
ؤلف الـبـريفـكاني بـأنه وبرغم يقـرّ ا
مـــرور عـــقـــديـن من الـــزمـــان لم يـــتم
إجنـــاز الــتــحـــوّل الــســـيــاسي الــذي
يـحـتــاجه الـعـراق ولم تــتم صـيـاغـة
رؤيـة واضـحـة لـلـمـستـقـبل ولم يـتم
الــتــحــول إلى بـنــاء نــظــام ســيـاسي
مــسـتــقل بل تــرسّـخـت الـســلـطــويـة
الــقــائــمــة عــلى االقــتــصــاد الــريــعي
وســيــاسـة اإلقــصــاء أكــثــر اذ شـكّل
التنافس ب سياسيي الشيعة وب
ســيـاســيي الــسُـنّــة مــحـور الــصـراع
الــســيــاسي فـي الــدولــة مــنــذ ســنـة
 ?2003إذ أعــــــاقـت الــــــتـــــــوتّــــــرات
الــطـائــفــيـة عــمـلــيـات بــنـاء الــدولـة
وزعـــــزعت اســــتــــقـــــرار الــــبالد ولم
تـــنــهض احلـــكــومــة بـــأي مــحــاولــة
واضــــحــــة لــــلــــتــــغــــلّب عــــلـى هـــذه
االنـقــسـامـات وبـنـاء هــويّـة وطـنـيـة
مـــشــــتـــركـــة ال بـل أن الـــعــــديـــد من
اإلجــراءات الـتي اتّــخــذت لم تـؤد إال

إلى مزيد من تفتيت الدولة.
تـــاريــخـــيــاً كـــانت اخلالفـــات حــول
الــقـضـايــا الـسـيــاسـيـة والالهــوتـيـة
والعقائديـة هي السبب في االنقسام
بــ الـطــبـقــة الـسـيــاسـيــة الـسُــنّـيَـة
والـشـيــعـيـة بـيـد أن الــتـنـافس عـلى
ـكـانـة الـيـوم ـوارد وا الـسـلـطــة وا
أصــبح هــو الـدافـع وراء مـظــاهــرهـا
وجتلـياتهـا احلديثـة وشيـئاً فشـيئاً
هيمـنت فكـرة التمـثيل الطـائفي على
العالقـات السـياسـية بـدالً من تمـثيل
ـواطـنـ األمـر الذي أدّى مـصـالح ا
إلى تفـاقم االنـقسـامـات القـائمـة بدل

تخفيفـها ولم تقم احلكومـة العراقية
بـأي مـحـاولـة واضـحـة لـلتـغـلّب عـلى
هذه االنقـسامات وبـناء هويّـة وطنية

مشتركة.
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أدى جتـذيـر الـهـويّـات الـطـائـفيـة إلى
نــشــوب صــراعــات حــول مــكــانــة كل
طائـفة وحـجـمهـا وحدودهـا وقوتـها
وقد كان لهـذه الصراعـات أثر مزعزع
لالســتـقــرار بـخــاصـة عــنـدمــا كـانت
تــضـــفـي مــشـــروعـــيـــة عـــلى أعـــمــال
اجلـــمــاعــات الـــتي تــمـــارس الــعــنف
والــتي تـــدَّعي تـــمــثـــيل طـــوائــفـــهــا
وجتـذرت الــصـراعـات الـطــائـفـيـة مع
االستقطاب الـشامل الناجم عن تزايد
الـكي عنـدما تـسلم سلـطويّـة نـوري ا
احلكم بـتـزكيـة من السـفـير األمـريكي
خــلــيل زاده فــقــد تــمــكّن من تــعــزيـز
ـــان ســــلـــطــــته وتــــهــــمـــيـش الـــبــــر
ـسـتـقـلـة والـسـيـطـرة ـؤسّـسـات ا وا
عـلى األجـهـزة الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة
وإخـضاع الـقـضـاء إلرادته وتـوسيع
دائـرة دعـمه الـسـيـاسي عـلى حـسـاب

منافسيه.  
أصبـحت الـطائـفيـة أداة يـستـخدمـها
ـشـاريع الـسـيـاسـيـة ومـا أصـحـاب ا
من شكّ في أن العراق يبقى منقسماً
ــتــبــادلـة فــقــد أصــبــحت الــشـكــوك ا
والتعـبئة الـطائفـية تؤثّـر على سلوك
الـنخـبة الـسـياسـيـة التي تـتـطلّع إلى
تكوين جمهور ناخب وحشد الدعم
الشـعبي ويبـدو هذا بـصفـة خاصة

خالل مواسم االنتخابات.
تـحدة فـأنه بعد وفقـاً لتقـارير األ ا
نحـو قرن عـلى قـيام الـدولة الـعراقـية
احلـديـثـة لم يـتـطوّر احلـس الوطـني
لدى الغالبية العظمى من السكان في
الـــبالد غـــيـــر أن فـــكـــرة اجلـــمـــاعـــة
الـــوطــنـــيــة اجملــرّدة لـم تــكن كـــافــيــة
لتوحيد البالد الـتي التزال تفتقر إلى
سـرديّـة وطـنـيـة حـقـيـقـيـة قـادرة عـلى
تسـوية االنـقسـامات الـطائـفية إذ إن
لــدى شـرائح مــخـتــلــفـة من اجملــتـمع
ذكريـات وسرديّـات تاريخـية مـختـلفة
حول مـاهيّـة العـراق أو ما يـنبغي أن
يكون عـليه كمـا أن فشل السـياسي
في جــمع هـذه اخلــيــوط ضـمن مــبـدأ
وطني واحد وشامل عزّز االنقسامات
الـــطــــائــــفــــيــــة ووسع احلــــدود بـــ

الطوائف.
وتــرى تــلـك الــتــقــاريــر أنه لــكي تــتم
مــعــاجلـة االنــقــسـامــات الــكــبـرى في
البالد فإن الـعراقيـ بهم حاجة إلى
إجــراء مـراجـعــة جـوهــريّـة لـلــقـواعـد
التي حتكم النظـام السياسي احلالي
في البالد ويجب أن يتحـوّل التركيز
ـواطـنـ بـعـيـداً عن الـطـوائف إلى ا
فـالـتـغـيــيـر احلـقـيـقي يـتـطـلّب إجـراء
تــعـــديالت كــبـــيــرة عـــلى الـــدســتــور
والـــنــــظـــام االنــــتـــخــــابي الــــعـــراقي
بــاإلضــافــة إلى سنّ قــوانــ جــديـدة
بــشـأن األحــزاب الــسـيــاســيـة وإدارة
ـوارد ويتـعـيّن أن تـصبح الـسـلـطة ا
ـركزية أقلّ نخبـويّة وأكثـر بعداً عن ا
وأكثر تعـبيراً عن احتـياجات الناس
ـســتــبـعــد أن يــتمّ هـذا غــيــر أن من ا
ـســتـقــبل الــقـريب مع الــتـحــوّل في ا
افـتقـار الـطبـقة الـسـياسـيـة إلى رؤية
عـــلــمـــيــة إلحــراز أي تـــقــدّم وإذا مــا
اسـتــمـرت االجتـاهـات احلــالـيـة فـإن
الــســيــنــاريــو األكـثــر تــرجــيــحــاً هـو
اســتــمـرار االنــقــسـامــات الــطـائــفــيـة
وظـهـور سـلطـويّـة جـديـدة تـقـوم على

سياسة اإلقصاء.
WIOL  U U I «

ـستـقلـة مثل جلـنة اجـتثاث للّـجان ا
البـعث وجلـنة االتـصاالت واإلعالم
وشــبــكــة اإلعالم الــعـراقـي والـبــنك
ــركـزي وهــيـئــة الـنــزاهـة وجنح ا
إلى حدّ كـبـير في إخـضـاع احملكـمة
االحتــــاديـــــة وإقــــامـــــة حتـــــالف مع
رئـيــسـهـا الـذي ســاعـده في تـطـويق
خــصــومه وإضــعــاف قــدرتــهم عــلى
ــان كـــبح ســلــطـــته من خـالل الــبــر

وتـــمــــكن من تــــطـــويـق الـــســــلـــطـــة
التنفيذية وإضـعاف القوى الساعية

إلى إقامة محور ضده.
WOFO  W UM

ــالــكي عــلى تــوطــيـد أثــارت قــدرة ا
ســلــطــته قـلـق مـنــافــسـيـه الـشــيــعـة
واضــطــرّ عــمــار احلــكــيم ومــقــتــدى
ــــنــــافــــســـة الـــصــــدر إلـى جتـــاوز ا
الــتـقــلـيـديــة بـيــنـهـمــا والـعــمل مـعـاً
الكي وأصبح الصدر من واجهة ا
ـارسـات أشـدّ مــنـتــقـديه ووصـف 
ـالـكـي بـأنـهـا "ديـكــتـاتـوريـة" وفي ا
ســنـة 2012 عــبّـر الــصــدر عن حتـدٍّ
غـيـر عادي لـلـمـالـكي عـنـدمـا حتالف
قراطي الكردستاني مع احلزب الد
والـقوى الـسُـنّيـة لـبدء حتـرّك يـهدف
الـكي عـبـر الـتـصويت إلى إطـاحـة ا
ـان لكن بحـجب الثـقـة عنه في الـبر
بقي الصدر في إطار تقاسم السلطة
الـطائـفي بـإعالنه أن الـكـرد والـسُـنَّة
قـــبـــلـــوا أن يـــكـــون رئــيـس الــوزراء
اجلديد أيضاً من التحالف الشيعي
وعــــلـى الـــرغـم من إجــــهــــاض هـــذه
ـالكي عن السلطة اخلطوة إلقصاء ا
عـارضة اإليـرانيـة وإحجام بسـبب ا
الـرئـيس الـعـراقي جالل الـطـالـبـاني
عن دعمها استمرّ الصدر في انتقاد
رئــــيس الــــوزراء الـــشـــيــــعي ووعـــد
أتبـاعه بـأنه لن يدعم جـهـوده للـفوز

بوالية ثالثة. 
انــــســـــحب الـــــصـــــدر من احلـــــيــــاة
الـــســـيـــاســـيـــة أوائل الـــعــام 2014
ويـــبــــدو أن تـــلك اخلـــطـــوة خـــدمت

ـالـكي لـلـبـقـاء في الـسـلـطـة جـهـود ا
ثـمـانـيـة أعـوام من خالل إبـعـاد أحد
ــنــافــســ الــرئــيــســيــ لــرئــيس ا
الـوزراء وبـعـد انـتـخـابـات مـجـالس
احملــــافـــــظـــــات ســـــنــــة 2013 دخل
اجملــلس األعـلـى اإلسالمي الــعـراقي
والـتـيـار الـصـدري في حتـالـفـات مع
األحـــزاب الـــسُـــنّــيـــة واحلـــكـــومــات

احملـلـيـة اجلـديـدة الـتي تـشـكّـلت في
بــغـداد والـبــصـرة والــلـتــان تـعـدّان
مهـمت من الـناحـية االستـراتيـجية
ديـنـت ألن الـسيـطـرة على هـاتـ ا
تـعـني امتـالك النـفـوذ عـلى الـسـاحة
السياسية وفي الوقت نفسه شملت
الــتـحــالـفــات الـســيـاســيـة اجلــديـدة
للمـالكي بـعض اجلماعـات الشيـعية
األكثـر راديكـاليـة مثل عـصائب أهل
احلـق الـــتـي انـــشـــقّـت عن الــــتـــيـــار
الصدري ومنظمة بدر التي انشقّت
عـن اجملـــــــــلـس األعـــــــــلـى اإلسـالمي
العراقي وأصبحت جزءاً من ائتالف

الكي. دولة القانون بزعامة ا
wHzU  bA

والـواقع أن احلشـد الـطـائـفي اليزال
يــشــكّل أداة فــعّــالــة لــلــحــفـاظ عــلى
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غالف الكتاب

كن التأجـيل وال النقض والـتميـز  الن القاضي اصدار حـكما نـهائيا ال 
بجلسة واحدة فقط على اهل  بلد دجلة والفرات ال تراجع عنها مهما كان
الثمن وعدد الضـحايا  لنعـيش مرحلة حرجـة للغاية مـنذ سنوات خلت  
وطرق احلل او الفـرج بات معـدومة اال اذا تـغير احلـكم ليكـون لكل حادث

حديث .
ؤمل  ان يعقد مجلس النواب جلسته االولى هذا اليوم بعد مصادقة من ا
احملكمة االحتادية  وحتديد موعدا النعـقادها من رئاسة اجلمهورية  لكن
لم تستـطع الكتـل السيـاسية عـلى االتفاق الـنهـائي على تسـمية الـرئاسات
ـفاوضـات  او الـلقـاءات الـتي جترى بـيـنهـا لـتشـكـيل الـكتـلة الثالثـة رغم ا
االكبـر لـتسـمـية رئـيس الـوزراء  وعـلى الرغم مـن التـسـريبـات عـلى حسم
ــان الـعـراقي  اال ان مـوضـوع رئــاسـة اجلـمــهـوريـة وكــذلك رئـاســة الـبـر

موضوع رئاسة الوزراء مازال  ب التفاوض واحلوار .
ا تقدم ليس حديثنا الن حـديثنا يخص اجللسة االولى وحتت الف خط
عمـوما ستـنعقد اجلـلسة الـيوم  اما اجلت وما تقدم مـجرد مدخل لـلقادم 
او بقـيت مفـتوحـا حل االتـفاق الـنـهائي ومـا ينـتج عنـها مـعروف مـسبـقا
الن اجلـلسـة االولى انـعقـدت قبل وال يحـتاج الى كـالم او بحث تـفصـلي 
ــعــروفـ من ــكـانــهــا وزمــانـهــا وبــحــضـور كــافــة اعــضــائـهــا ا  2003
واصـدار الـقـاضي حـكـمـا قـطعـيـا  ورفع اجلـلـسـة في وقـتـها  وال اجلـميع
نحـتـاج الى جـلـسة اولى او ثـانـيـة وال ثـالثـة وال رابـعـة  ألنـها جـمـيـعا  لم

تقدم للبلد واهله  ما كنا نتمناها ونحلم به بعد زوال احلكم البائد .
ان سنيا  والوزراء ه بان يكون الرئيس كرديا والبر احلكم اتضحت معا
شيـعـيـا  وادارة الدولـة ومـؤسسـاتـهـا يكـون عن طـريق سـياسـيـة الـتوافق
ن كاسب  ـغا وا واحملاصصة وبـتدخل االخرين في ادق الـتفاصيل  ا
ن حـكم علـيه  ليـدفـعوا االثـمان من دمـائهم صـائب والـكوارث  يحـكم  ا
الغـالـيـة  وثرواتـهم وخـيـراتـهم للـغـيـر ومن حـكمـوا بـشـعارات فـضـفـاضة

خاوية من كل شيء.
نهاية الكالم قبل الـسالم البلد بحـاجة الى معجزة لتـتغير احواله   ونظل
طرقة والسندان وبدون محكوم بحكم الـقاضي االول الذي جعلنا بـ ا

اي رحمة او رفة تذكر .
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مقتدى الصدر الكي نوري ا عمار احلكيم

dz«d(« vL  w U
ـكـوار على الـطـوب; فإنـبـثق اجليش وضـعت ثـورة الـعشـرين أوزارهـا بإنـتـصار ا
العـراقي النـظامي حتت عنـوان مقـدس "فوج موسى الـكاظم" يوم  6 كـانون الثاني

.1921
ـلـكـية واحـدة من نـتـائج الـثـورة الـتي إنـبـثـقت يوم 30 حـزيـران اجلـيش والـدولـة ا
1920 من عشيرة الظوالم الشيعية.. في السماوة وترددت أصداؤها في الشمال
والغـربـيـة وأنحـاء الـعـراق كافـة مـنتـظـمـاً فيـهـا الـسنـة والـكرد واألقـلـيـات العـراقـية

ستقبل. اضي مجداً يصب في ا تآخية في صف وطني ينهل من حضارات ا ا
وبـهـذا حق للـعـراقيـ أن يـفـخروا بــتـأسيس دولـة وجـيش إنـبثـقـا من ثورة وطـنـية
خالدة تـماهت فـيها ألـوان الطيف الـوطني كافـة.. شيعـة وسنة وكـرداً ومسيـحي

وصابئة وسواهم.
ـسـيـحي والـسـني; فـأغلـقت حـاولت بـريـطـانيـا وأد الـثـورة بـالـلـعب عـلى الـوتـرين ا
قدسـة بوجههـم تمنعـهم من أداء القداس لـلرب وأيديـهم ملوثة الكنـائس أبوابهـا ا

... بدم العراقي
وعنـدما عرض الجمن مـبالغ طائلـة على ضاري محـمود الزميل الـزوبعي الشمري
األصيل وصالحيـات سلطوية مفتوحة نظير قطع اإلمدادات التسليحية والغذائية

ا قتله! فال مساومة على مبدأ. عن ثوار اجلنوب.. لم يجبه أبو خميس إ
ولد اجلـيش العراقـي من تلك البـطوالت الـتي تتـضافـر مع رسالة "حـسجـة" بعـثها
شعالن ابـو اجلون وهو فـي مركز شـرطة ساوة الـى شقيـقه تفـيد بإرسـال عشر
لـيـرات ذهب; فـإنـطـلـقت شـرارة الــثـورة من سـاوة لـتـعم الـعـراق كـله سـتـة أشـهـر
أنهكت بـريطانـيا وجعـلتهـا تعيـد خططـها في العـراق الى إسلوب مـغاير عن سواه

ستعمرات التي ال تغيب عنها الشمس. من ا
لـمات الـذي أقدم عـلى إجناز مـهمـات أذهلت العـالم في حروب  وما زال جـيش ا
فــلـســطـ الـصــوريـة الــتي شـنــهـا قــادة عـرب.. كل في حــيـنـه.. لـتـرســيخ وجـود
إسـرائيـل من خالل إحلـاق هزائم بـاجلـيـوش الـعـربـية 1948 و1967 و1973 كي
هزومة تقتـنع الشعوب بـالسالم والتطـبيع وما آلت إليه احلال بـ الدول العربـية ا
ـنـتصـرة.. إال جـيش الـعـراق.. قـاتل بـجد ولـيس صـوريـاً وتـعـذر على وإسـرائـيل ا
عمالء إسـرائيل من رؤسـاء وملوك عـرب التفـاهم معه; ألنه جاد ال يـرضى بنصف

ة. كرامة وال شبه هز
يــنــهل جــيش الــعـراق قــوته مـن مـعــاني ديــنــيـة ووطــنــيـة
وإجـتـمـاعـيـة أصـيـلــة نـسـجت سـيـاقـات أدائه الـقـتـالـيـة
ا وجبها; فتسامى مفخرة ليس العراقي وحدهم إ
الـعـرب مـا زالـوا يـذكـرونه بـإعـتـزاز أكـثـر من جـيوشـهم

احمللية. 
طـابت أرض الرافدين التي غـرست بذور شهـامة فأجنبت

... فرساناً

wKz«u « ”U  s ;« b

بغداد

احلياة الزوجيـة بال عواطف تشبه الـصحراء اجلرداء الـتي لم يزرها مطر
منذ بـعيد وهذا هـو حال من تبـخرت عواطـفهم وتلـعثمت ألـسنتـهم بالتالي
عن قول الكالم احلـلو.. فصارت حـياتهم الـزوجية بـاهتة وضـجرة.. ويقول
اخلبـراء ان ضـعف االجنـذاب جتاه الـشـريك الـزوجي أمر طـبـيـعي بالـنـظر
الى ضغـوط احليـاة وتقـادم السـن وضـعف أهمـية اجلـانب السـطحي في
العالقـة الـعاطـفـية.. وهـنـا يأتي دور الـذكـاء العـاطـفي ليـحل مـحل الـعاطـفة

باشرة والعفوية. ا
ـرء بأن يـنطـلق تـوظـيف خـاصـيـة الـذكاء الـعـاطـفي من ادراك عـقـلي لـدى ا
عهودة احلياة الزوجـية بعد سـنوات من االرتبـاط لن تكون بالـرومانسيـة ا
وان الرابط الذي يربط الزوج اصبح اكثر عمقا واقل سطحية من مجرد

االجنذاب احلسي..
طـاف للـزمن مفاعـليه التي ال قـبل ألحد بـالوقوف في وجـهها ففي نهـاية ا
ودة والـشراكـة هي قـيم ال تقـدّر بثـمن وهي أكثـر اهمـية ولكن الـعشـرة وا

باشر والسطحي. من ذلك االجنذاب ا
ـرأة ان تـكـتـسب الـزوج حـتى في اكـثـر الـظـروف تـعـقـيـدا من وتـسـتـطـيع ا
خالل االستـخدام الـذكي للـعواطف وهـذا هو الـذكاء العـاطفي انـه القدرة
ـشـاعـر عـلى ادارة الـنـفس وادارة عالقـاتـهــا مع االخـرين والـتـعـرف الى ا
الذاتية ومشاعر االخرين في حلظة مـعينة من الزمن والتحكم في السلوك
الذاتي لـتـحسـ العالقـة مع االخـر ويكـمن جـوهر هـذا الـذكاء في حتـكيم
العقل والفكـر وليس االنفعـاالت والغرائز وبـالتالي فأن الـوعي بالذات يعد

همة في الذكاء العاطفي. من العناصر ا
والرجل الـذي يـواظب عـلى قـول الـكالم احللـو لـزوجـته حـتى بعـد ان يـفـقد
جزءا كبـيرا من االحسـاس بالرومـانسـية هو رجل يـتمتع بـالذكاء الـعاطفي
رأة الـتي تواجه زوجها كنه من اكـتساب قلـب الزوجة وعقـلها.. وا الذي 
هيئة هي بهدية غير متوقعة في غير مناسبة ومن دون ان تنتظر االجواء ا
رأة فال يـجدها من يعرفها بل ايضا امرأه ذكية عاطـفيا.. وأين جتد تلك ا

تذهب لرجل اليثمن ذلك انه أبله.
تقـول خبـيـرة في علم الـنـفس ان اهمـيـة الذكـاء الـعاطـفي تكـمن في حتـقيق
بـاد والـقـيم واالنشـغـاالت واخلروج من كل االنسـجـام ب الـعـواطف وا
ا يحقق الرضا والطمأنينة والثقة العالية بالنفس.. والذكاء العاطفي ذلك 
يشبه الذكاء االجتماعي بل انهما وجهـان لعملة واحدة إذ انهما ينطويان

عـلى الــقـدرة بـحــكـمـة لــتـحـقــيق الـتــوازن في الـعالقـات
االجتماعية.

ـرأة هي الـسـعـادة.. هي احلـيـاة.. هي كل شيء وا
اذا كانت جميـلة وذكيـة وغيورة ووجه ضاحك.. ان
بعض الـنـساء تـبـقى جمـيـلة مـهـما طـال بـها الـعـمر
كمـا قـال الـشاعـر لم تـزل لـيـلى بعـني طـفـلـة لم تزد

عن أمسي اال اصبعا..
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ـــنــطــقــة في كــيــفــــــــــيــة تــرك ا
احلــــمــــراء فـي الــــلــــقــــاء الــــذي
يـــجـــمـــعــهـــا مـــلـــعب الـــســـاحــر
ــــرحـــوم األســــطــــورة احــــمـــد ا
راضي وكالهـما تـراجـعا سـوية
فـي اجلـــوالت االخــــيــــرة حــــيث
الـكـهـربـاء لـلـمـوقع الـرابع عـشر
ــضـــيف قــبل قــبل ســـقــــــــوط ا
ـر الذي يقلق ـاضية ا اجلولة ا
شــــرار حـــيـــدر وحــــسن احـــمـــد
واالمل في ان يـتـمـكن الـتـشـكيل
مـن مــــداواة اجلـــــراح ولـــــو من

بعيد.
jHM «Ë r UI «

ومـــازال الــقــاسـم يــقــدم نـــفــسه
ـسـتـوى بــشـكل مـؤثـر وعــكس ا
ـطــلـوب في اجلـوالت االخـيـرة ا
مسـتفـيدا من مـلعـبه الذي حقق
الـــــفـــــوز بـه عـــــلـى الـــــنـــــجف و
الـكهـرباء بـهدف ونـفط البـصرة
بـثالثـة اهـداف لـهـدفـ وتـعادل
ثـالث مــــــــرات ذهـــــــابـــــــا امـــــــام
الـــديــوانــيــة والـــطــلــبــة وزاخــو
بــنـــتــيـــجــة مـــتـــــــــشـــابه حــيث
الــتــعــادل بــهــدف وخــدم نــفــسه
بـالتقـدم السـريع للـموقع الـثاني
عشر19 ويسعى مواصلة حصد
نــقــاط مـــبــاراة ضــيــفه الــنـــــفط
االخــر الـذي فــرض نــفــسه عــلى
اقرانه ومـر من سبـــــــــعة ادوار
ـة توجهـا بالـنتيـجت دون هز
الــــكــــبـــــبــــرتــــ عـــــلى الــــزوراء
واجلـــــويــة ويــتـــطــلع إلـى قــهــر
ـــــــضـــــــيـف فـي ظـل احلـــــــالــــــة ا

ستقرة. الــــــفنية ا

الــلــقب. ويــرى انـصــار الـزوراء
يتـوجب عـلى الالعبـ الظـهور
بـاعـلى مــسـتـوى وشــكل مـنـظم
لـتــكـرار االمـر بــعـد خــطف لـقب
ـــوسم الـــســـوبــــر في بـــدايــــة ا
ـة الـشـرطـة و ومـحـو اثـار هـز
أن يــــــــــســـــــــــتــــــــــمــــــــــر فـي ذلـك
ويظهـرالتقـارب الفني من حيث
الـهــجـوم والـدفــاع بـيـنــهـمـا مـا
يجعل صـعوبة الـتكهن بنـتيجة
ـــبـــــــــاراة الـــتي ال يـــريــد أي ا

منهما خسارتها.
ويــامل الــديــوانــيــة ان يــتــعــثـر
ـيـناء الـكـرخ امـام الـكـهـربـاء وا
من الــطـــلــبــة عــلى ان يــســتــغل
ظـــروف مـــيــــدانه في االطـــاحـــة
بـاألمـانـة من اجل اخلـروج مـرة
اخــرى من دائــرة اخلــطــر بــعــد
دينة خسارتـ من الكرخ فـي ا
ــيـــنــاء في الـــبــصــرة والزال وا
ر في يـعـيش فـتـرة مـتـقـلـبـة و
وضع صــــــعب جـــــدا بــــــســـــبب
الــبــدايــة الــضــعــيــفــة وافــتــقــد
ــنـافــسـة الــتي كـلــفـته عـوامل ا
خـســارة عـشــر مـبــاريـات فــيـمـا
ــني االمــانــة الــنــفس بــكــسـر
حــالـــة الــتــراجع بــعــد خــمــســة
ادوار سقط فيها مرت وتعادل
بــثالث وســيــكــون امــام خـروج
غـيـر سـهـل رغم افـضـلــيـته لـكن
اصــحــاب االرض لــيـس لــديــهم
هـمة مـايخـسروه بـعـد وتبـدو ا
غــــايـــة فـي الـــصــــعــــوبـــة عــــلى
الكهـرباء وسيـكون حذر لـلغاية
شـغول ـضيـف ا من مـواجهـة ا
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قال احلكم عمر صباح العبيدي
ـصارعـة دخـلت عالم في لـعبـة ا
ـصــارعــة احلـرة والــرومـانــيـة ا
سـنة 1995 في نـادي االعظـمـية
ــصـارعـة الــريـاضي ومــارست ا
احلــرة في هـذا الـنــادي الـعـريق
ـدرب الدولي وتـدربت على يـد ا
ـــدرب عــــارف جـــبـــار عـــبـــود وا

الدولي ثابت نعمان لكنه.
WO Ëœ U U

واضــاف الـعــبـيــدي شـاركت في
عـدة بـطــوالت داخـلـيــة لـكـني لم
احصل على اي مرتبة لعبت في
فريق نـادي االعظـميـة الرياضي
الن توجـهي كان ان اصـبح حكم
صارعة دولي كوالدي اعتزلت ا
 2008وتوجـهت للـتحـكيـم سنة
 2010شـــــاركت فـي بـــــطـــــولـــــة
العرب في االردن وحـصلت على

ـتـلــكـئـة الــتي تـقع ضــمن اخلـطـة ا
االستثـمارية للـحكومة احملـلية لدى
ت إحـالتها العام 2019 ديرية تمـَّ ا
مــنـهـا مـلـعـب االدارة احملـلـيـة الـذي
وصـــلت فـــيه نـــســـبــة اإلجنـــاز إلى
%93 مـــازال الـــعـــمل مـــســـتـــمـــراً
ـستـجدات وبـسبب ظـهور بـعض ا

أدى إلـى تــأخــيـر اجنــازه ونــطــمح
ـــشــــروع خـالل هـــذا م ا إلى تــــســــلـُّ
الــعــام.وتــابع اجلــبــوري أن هــنـاك
ــة العب الــقــد مــشــروع تــأهــيل ا
يـسـيـر بخـطى بـطـيـئـة جـداً من قبل
نفذة بـحجة عدم تـسلُّمها الشركـة ا
أي مـبـلـغ من احلـكـومـة احملـلـيـة إذ
ـشـروع تـأهـيل مـلـعب نـادي يـضمّ ا
ــدحـتــيــة وتــأهــيل بــنــايـة اإلدارة ا
احملــلــيــة لــنــادي الــقــاسم وتــأهــيل
مـلــعب الــهـاشــمــــــيــة وتــأهـيــــــــل
مـنــتــدى الــشـومــلي بــاإلضــافـة إلى
إنـــشــاء أربـــعــة مالعـب خــمـــاســيــة
ــــســــيب والــــنــــيل مــــوزعــــة بــــ ا

والقاسم .
qO Q  ŸËdA

ــديــريـة وأشــار اجلــبـوري إلى أن ا
احــالت في الــعــام 2019 مــشــروع
تـأهيل 12 مـنـتـدى ريـاضـيَّاً لـكن لم
تـتـقــدم اي شـركـة لـلــتـنـفــيـذ وبـعـد
مراجعة وزارة التخطيط  االتفاق
شـروع وزيادة عـلى تقـليل فـقـرات ا
ـبـالـغ من أجل احـالـته مـرة اخـرى ا
خالل الـعـام احلـالي بـاإلضـافة إلى
ثالثــة مـــشــاريع جــاهـــزة لإلحــالــة:
أولها مشروع تأهيل نادي احملاويل
ومشروع بناء قاعـة ومسبح مفتوح
في مـدينـة كـوثا وبـنـاء قاعـة مـغلـقة

سيب. في ا

vHDB  rOJ(«b
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ـنـسق اإلعالمي لــلـمـنـتـخب أكــد ا
العراقي محمـد عماد يوم األحد
نتخب ـرتقب مع ا اللقاء الودي ا
األوغــنــدي في بــغــداد جــاء بــعـد
مـــــوافـــــقــــة االحتـــــادات الـــــدولي

واإلفريقي واألوغندي.
وسـيقـام اللـقـاء الودي في مـلعبِ
ديـنة الـدولي بالعـاصمـة بغداد ا
في  21كــانـــون الــثـــاني اجلــاري
ـنـتخب ضـمن إطار اسـتـعدادات ا
الستكمال مشـواره في التصفيات
ـــؤهـــلـــة إلـى كــأس اآلســـيــويـــة ا

العالم.
وقــال عـمـاد في تــصـريح صـحـفي

ـدربــ احملـلــيـ حتت ضـغـط الـراي الــعـام الــريـاضي  وفـي اطـار مــنح ا
فرصـة التـواصل مع اخلـبرة االجـنـبيـة واالسـتفـادة منـهـا  اضطـر االحتاد
ــدربـ احـمــد صالح ورزاق فـرحـان الـعـراقـي لـكـرة الــقـدم الى تـســمـيـة ا
نتخب الوطني بيتروفيتيش.. وقال عضو االحتاد احمد درب ا كمساعدين 
ـوسـوي لـوسائل اعـالم محـلـيـة ان هـناك بـرنـامج مـتـكامل يـتـبـنـاه االحتاد ا
ـســتــقـبل الــقـريب.. ــدرب احملـلي ســيــرى الـنــور في ا لــتـطــويـر مــؤهالت ا
ـرحـلة ـنـتـخـبـنـا الـوطـني لـكـرة الـقـدم فـي مـبـاريـات ا تـكـررة  االخـفـاقـات ا
ؤهـلة الى نهـائيات بـطولة كـاس العالم  2022 وفي مـنافسات احلاسـمة ا
بطـولة كأس الـعرب الـتي جرت في الدوحـة مؤخـرا هي التي زعزعت الـثقة
ـدرب احملـلـي في قـيـادة ــدرب االجـنـبـي  وجـعل الــبـعض يــرجح كـفــة ا بـا
نـتخبات الوطنـية على اساس انه قريب من الالعـب احمللي .. ولكن الى ا
ــدرب احملــلي مع الــواقع .. مـدرب أي حـد يــســتـقــيم هــذا الــتـعــاطف مع ا
ـنـتـخب الوطـني االسـبق راضي شـنـيشل حتـمل مـسـؤوليـة الـرد عـلى هذا ا
التـساؤل قبل تسمية ديك ادفـوات مدربا للمنتـخب  وقال بعبارة صريحة 
نـتخب في هذه االونة  وواجه على ليس هـناك مدرب محلي مـؤهل لقيادة ا
ـهنـة .. وهـكذا ـوقف ردود فعـل سلـبـية من قـبل عـدد من زمالء ا اثر هـذا ا
ـدرب احملـلي الـنـاجح  ومن هي اصـبـحت احلـاجـة مـلـحـة لـتـحـديـد هـويـة ا
اجلـهـات الـتي تـســهم في صـنع شـخـصـيـتـه الـفـنـيـة .. االحتـاد طـرف غـيـر
درب  إذ ان الـدورات التـدريبـية وشـهاداتـها  مبـاشر في تـطويـر قـدرات ا
ـدربـ في االدارة الـفـنـيـة لـلـمـنـتـخـبـات ـهـام الـتي يـكـلف بـهـا عـدد من ا وا
تراكـمة  ولكن اجلـزء االكبر ـدرب في تعزيـز خبـراته ا الوطـنية  تـساعد ا
درب نـفسه .. عدد في صنع الـشخصـيه الفنـية للـمدرب  يقع عـلى عاتق ا
غـيـر قـلـيـل من مـدربـيـنـا يـتــعـكـز عـلى جتـربـتـه كالعب دولي سـابق  وعـلى
الشـهادات الـتدريـبيـة االسيـوية الـتي حصل عـليـها  واالنـكى من ذلك  هو
درب يحدد لنفسه هدفا واحدا  ال يحيد عنه  وهو استالم مهمة ان هذا ا
ـمتازة  او االولى عـلى اقل تقـدير  متـناسيا ان تدريب فـريق من الدرجة ا
درب كن ان تـكتـسب اال بالتـدريج  وهنا اشـير الى ا يدانـية ال  اخلبـرة ا
ـدرب احلـالي الـسـابق لــفـريق نـادي بـايـرن مــيـونـيخ بـطل انــديـة اوربـا  وا
انيا فيلك  بدأ مشوار عمله مدربا لفريق يلعب في دوري الدرجة نـتخب ا
ــانـيــا  وتـدرج في عـمــله الى ان اصـبـح في اعـلى الــعـنـاوين الـثـالــثـة في ا
ي الكبير زين ويدان عمل مدربا لفريق شباب نادي التدريبية  والنجم العا
لكي االول انيشيلوتي لسنوات قبل درب الفريق ا ريال مـدريد ثم مساعدا 

درب االول لريال مدريد ..  ان يصل الى منصب ا
وعمل بـيب غوارديوال لعـدة مواسم مدربا للـفريق الرديف بنـادي برشلونة 
ثم اصبح مـدربا للفـريق االول وحقق اجنازات لن تـتكرر اال بعـد مدة زمنية

غير قصيرة ..
ـدربـ محـلـيـ صنـعـوا النـفسـهم شـخـصيـات فـنـية وهـنـا يجب االشـادة 
ـثـال ولـيس ـاضـيـة  وعـلى سـبـيل ا مـقـبـولـة جـدا في الـسـنـوات الـقـلـيـلــة ا
احلصـر  نذكر قحطان جثـير واحمد صالح وعبدالـوهاب ابو الهيل وعماد
عودة ولـؤي صالح وعـماد مـحـمد وقـبـلهم الـراحل احـمد دحـام الـذي حقق
جنـاحـا الفتـا لـلنـظـر مع فـريق نادي نـفط مـيـسان قـبل مـوسمـ وقـاد فريق
ـمـتـاز في وقت سـابق .. نـادي الـقـوة اجلـويـة الى الــفـوز بـبـطـولـة الـدوري ا
يـزة اخرى امثال عدنان واالمانة تـقتضي منا ذكـر اسماء تدريبيـة محلية 
ـاضيـ نتائج حمـد وراضي شنـيشل وحـكيم شـاكر حـققـوا في العـقدين ا

باهرة .. 
نـعم التدريب الرياضي علم قائم برأسه  و مهمة
تلك ثقـيلة لن ينـجح في التصدي لـها  اال من 
ادوات التـفوق  واخلبرة الـعملية  والـشخصية
القـوية  ويتـحمل الضغـوطات ويتواصل مع كل

جديد  دون كلل .
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WN∫ احدى لقطات مواجهة الكالسيكو ب الزوراء واجلوية «u

لـلـمـديــنـة وهـذا مـا طــرحـنـاه أمـام
وزيـر الــشـاب والــريـاضــة الـكــابـ

عدنان درجال في اللقاء األخير.
وأكد اجلبوري أنَّ هـناك مشروع
ضـــمن الــتـــنـــفــيـــذ الــوزاري األول
الـذي مــشــروع مــنــتــدى األســاتــذ ’
وصل إلى نسبـة إجناز تبلغ % 75

وهـو مـؤهل للـدخـول ضـمن اخلـطة
االستـثمـارية لـهذا الـعام ومـشروع
بنـاية مـديرية وشـباب ريـاضة بابل
في مـنـطـقـة الـقـاضـيـة وسط مـديـنة
احلـــلـــة والـــذي وصل إلـى نـــســـبــة

اجناز تبلغ 35%.
ـــــشــــاريع وبـــــ اجلــــبــــوري أن ا

ملعب بابل
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ـنتـخب الـوطني لـكـرة اليـد معـسـكره اخلـارجي الـذي احتـضـنته الـعـاصمـة القـطـرية الـدوحـة استـعداداً اختـتم ا
ملكة العربية السعودية يوم الثامن عشر من الشهر للمشاركة في منـافسات البطولة اآلسيوية التي ستقام في ا
ـعسـكر ركـزي لكـرة اليـد محـمد األعـرجي في تـصريح صـحفي إن ا احلـالي .وقال رئـيس االحتاد الـعـراقي ا
نتخب الوطني في دولة قـطر استمر للفترة من 3 الى 8 من الـشهر احلالي خاض فيه التدريبي الـذي خاضه ا
رجوَّة منه من خالل ـعسكر كان مـثمراً فقد حقق الـفائدة ا نتخب القـطري" مبيناً أن ا مـبارات مهمتـ مع ا
قبـلة".وأضاف حتـديد نقـاط القوة والـضعف لـدى الفريق وكـيفيـة جتاوز النـقاط الـسلبـية وتالفيـها في الـبطولـة ا
نتخب الـوطني سيدخل اليوم مـعسكراً مغلقـاً في بغداد للفترة من 9 لغاية 15 من هـذا الشهر األعرجي أن ا

ؤهلة الى كأس العالم . ملكة السعودية للدخول في البطولة اآلسيوية ا بعدها سيسافر الى الدمام في ا
يذكـر أن قرعـة بطولـة آسيا بـكرة الـيد أوقعت مـنتـخبنـا الوطـني في اجملموعـة الثـالثة إلى جـانب منـتخبـات قطر

واإلمارات وعُمان.
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حـــتـى مع تـــراجــــعـــهـــا تــــبـــقى
بـاشرة ب الكبار واجهات ا ا
حتمل حتديات كبـيرة ما يجعل
خــوضـــهـــا بــاهـــتـــمـــام قــبل ان
حتضى باحلضـور اجلماهيري
تابعة االعالمية االستثنائي وا
اخملــتــلـــفــة عــلى مــدار الــدوري
احملـلي االمـر مـتـوقع ان يـحدث
فـي لــــــــــــقـــــــــــــاء اجلــــــــــــويــــــــــــة
اخلامس32والزوراء الثالث33
الــذي ســـيــقـــام عــنـــد الــســـاعــة
الـرابـعة والـنـصف عصـر الـيوم
ران في ملعب الشعب اللذين 
في أوقـات عصـيبـة وكل مـنهـما
يامل بانتفاضة لتحقيق الهدف
بـعـد سـقـوط الـبطـل في الـنجف
واالخـــــر في الــــــشـــــعب الـــــدور
ــــاضـي ومن اجـل تــــقــــلــــيص ا
الـفــارق مع الـغــر الـتــقـلــيـدي
الـــــــشـــــــرطــــــة (14) عـن اقــــــرب
الحـقـ بـعـد تـاثـيـر الـنـتـائج ا
االخــــيـــرة عـــلى تـــرتــــيـــبـــهـــمـــا
وكالهــمــا يــعــلـمــان بــصــعــوبـة
ــهــمــة الــتـي سـيــطــلـب فــيــهـا ا
راضي شنيشل الالعـب اللعب
بـتركـيز وقـوة والتـفكـير بـالفوز
ـبـاراة وحــده لـتـدارك مــشـاكل ا
التي ستكون مختلفة وغير ذلك
ـدرب وتـزيد ـهـمة ا قـد يـطاح 
من مـتـاعب الفـرقـة الـتي علـيـها
كـــسب الـــنـــقـــاط لـــيــكـــفـــر لـــهــا
جـــمــهــورهــا تــدهـــور الــنــتــائج
ونــــكــــســــات االدوار االخــــيــــرة
وتـــراجع حــــمـــلـــة الــــدفـــاع عن

إن الـلقـاء الودي لم يـأت بـسهـولة
إال بعـد جهـود مكـثفـة بذلـها وزير
الـــشــــبـــاب والـــريــــاضـــة رئـــيس

االحتـــــاد عـــــدنـــــان درجـــــال وأن
األخـيــر تـمـكن من احلـصـول عـلى
مــوافــقـة االحتــاد الــدولي وكـذلك
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كــشف مـديـر شـبــاب وريـاضـة بـابل
ـشـاريع مـصـطــفى اجلـبـوري عن ا
ـتـلـكـئـة في احملـافـظـة ة ا الــريـاضـيـَّ
والـتي تــنـقـسم بـ شـطـرين األول
مـشــاريع يـتم الــتـنــفـيــذ واإلشـراف
عـــلــيـــهــا من قـــبل وزارة الـــشــبــاب
والـــريـــاضـــة والـــثـــانـي تـــقع فـــيه
شاريع ضمن اخلطة االستثمارية ا

للحكومة احمللية.
WO{U — WM b

وقــال اجلـبــوري في تــصـريح امس
ـتوقـفة شـاريع الـوزارية ا إن أهم ا
ـدينة الريـاضية الذي هو مشروع ا
تــمَّت إحــالــته الــعـام 2012 والـذي
ــعــمــيــرة شـرق يــقع في مــنــطــقـة ا
شروع هو من مدينـة احللة وهـذا ا
مسؤولية وزارة الشباب والرياضة
ــســـؤولـــة عن تــنـــفـــيــذ األبـــنـــيــة ا
ـشـاريع اخلـدمـية الـريـاضـية أمـا ا
ـــديـــنــة فـــهي من الـــتي حتـــيط بــا
مـسـؤولـيـة احملـافـظـة وهي مـاضـية

تعلقات كافة. بإنهاء ا
وأضــــاف اجلـــبــــوري أنَّ نـــســــبـــة
اإلجناز في األبنية الرياضية ضمن
ديـنـة الريـاضـيـة وصلت مـشـروع ا
إلى %60 ونـأمل أن تــكـون اخلـطـة
االستثماريـة للوزارة العام احلالي
أنّ تــتـــضــمن األعــمــال الـــنــهــائــيــة

الدرجة الدولـية الثالـثة وبعدها
 تـرشيـحي الى بطـولة الـعرب
في قــطـر سـنـة  2013وحـصـلت
عـلى الــدرجـة الـدولــيـة الـثــانـيـة
وشـــــاركت فـي عـــــدة بـــــطــــوالت
دوليـة في ايـران وتركـيا والزلت
امــارس الــتــحــكــيم الـى يــومــنـا

هذا.
واوضح الـــعــبـــيــدي كـــان حــبي
للتحكيم الن والدي احلكم دولي
صـبــاح ســعـيــد كــان من احـسن
حـــكـــام الـــعــــراق عـــمل حـــكـــمـــاً
سـكـرتـيـراً للـجـنـة احملـكـمـ في
ـــــركــــزي االحتـــــاد الـــــعــــراقـي ا
ـدة عــشـرين عـامـاً لـلـمــصـارعـة 
وعـــــمل حـــــكــــمـــــاً في ريـــــاضــــة
ـدة اثــنــ وثالثـ ـصــارعــة  ا
عــامــاً حــصل مـن خاللــهــا عــلى
خـمـسـة بـاجـات دولـيـة واضيف
على ذالك انه فاز مرت بأفضل

حــــــــكم فـي قــــــــطـــــــر لـــــــعــــــــامي
(1987_1986) مع كتـب الشـكر
والتـقديـر من خالله اجتهت الى
الـتحـكـيم الكمـال مـسيـرة والدي
رحــمه الـــله ورفع اسـم الــعــراق
عـــــالــــيــــاً فـي جــــمــــيـع احملــــافل

والبطوالت.
واشـار الـعـبـيـدي اشـجع جـمـيع
ـواهب الــريــاضــيـة لــرفع اسم ا
الــــعــــراق في جــــمـــــيع احملــــافل
الــدولــيــة لـــيس فــقط في لــعــبــة
ـــا في جـــمـــيع ـــصــــارعـــة وا ا
االلــعـاب الـريـاضـيـة الن الـعـراق
ـلك طـاقـات شابـة جـيـدة ولهم
مــســـتــقـــبل زاهــر و مـــســتـــقــبل
صارعة في الـعراق جيد ولهم ا
اجنــازات في جـمــيع الــبـطـوالت
ـيـة والـداخـلـيـة وبـدعم من الـعـا
ـــــركــــزي االحتـــــاد الـــــعــــراقـي ا

للمصارعة.
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وسط اجـــواء ريــــاضـــيـــة شــــفـــافَـــة
اخــتـتـمت فـي مـحـافــظـة الـديــوانـيـة
الـدورة الـتـحـكيـمـيـة لـلـحـكـام اجلدد
الـتي اشـرفت عـلى تـنـظـيـمـهـا جلـنة
حكـام كـرة قدم الـديـوانيـة بـالتـعاون
مع االحتــــاد الــــفــــرعي لــــكــــرة قـــدم
احملـافـظـة .وقـال مـدير الـدورة واثق
محـمد الـبعاج احلـكم الدولي ان 53
مشـاركاً فـي الدورة مـثلـوا احملافـظة
ــركـز بــاقــضــيــتــهـا ونــواحــيــهــا وا
وحـــــضـــــور كـال من كـــــاظـم جـــــبـــــر
اجلـبـوري رئيـس جامـعـة الـقـادسـية
وســعــد عــبــد االمــيــر مــديــر شــبـاب
وريـاضـة احملـافـظـة و فـيـصل غـازي
ــثـلــيـة احملــافــظـة ونــائـبه رئــيس 
جميل نـور واحمد عـبد االميـر عميد
كـلـيـة الـتـربـيـة الـريـاضـيـة وسـلـوان

عـمــيـد كـلــيـة الـعـلــوم وطـالب جـابـر
ـوسـوي و حـسـ الـقـريـشي مـدير ا
وهبـة الرياضـية .واضاف الـبعاج ا
إن الدورة الـتي ضيـفـتهـا قاعـة بيت
الــشــبـاب لــلــمـحــاضــرات الـنــظــريـة
ومــلـعـب الـديــوانـيــة لـلــمـحــاضـرات
الــعـــمــلـــيــة اســـتـــمــرت ثالثـــة ايــام
وحـــاضــــر فـــيـــهــــا احلـــكـم الـــدولي
واحملــاضـر االقــلـيــمي مــحـمــد عـرب
واحلـكم الـدولي لـؤي صـبـحي اديب
واحلكم الـدولي احـمد عـبد احلـس
مـدربـاً لـلـيـاقـة وان الـدورة تـضمـنت
التطرق الى التعديالت االخيرة لعام
 2022وشرح بـنود الـقانـون الدولي
لـلـتــحـكـيم ( 17) بـصـورة مــبـسـطـة
ـشـاركـ لـغـرض تـقـبـلـهـا من قـبل ا
الذين ابدوا استعدادهم الكبير لذلك
كــمــا  شــرح مـــفــصل لــلـــتــحــكــيم

ـــبـــاراة الــــوقـــائـي من قـــبـل حـــكـم ا
والــطـاقم الــتـحــكـيــمي . وتـدريــبـات
ــــلـــــعـب حــــول عـــــمـــــلــــيـــــة داخـل ا
االختبـارات وآلية االخـتبار وتدريب
لـعب ألجل تعـليم اجلدد عمـلي في ا
كـيـفيـة اسـتـخـدام الصـافـرة والـراية
ـــــلــــونـــــة و شــــرح والــــكـــــارتــــات ا
الــتــعـديالت الــتي تــخص الــتــعـاون
ـــــشــــتـــــرك بــــ افـــــراد الــــطـــــاقم ا
التـحـكيـمي.وفي خـتام الـدورة جرى
االخــتــبــار الــنــظـــري لــلــمــشــاركــ
وتوزيع الـشهادات الـتحكـيمـية على
ان يـكـون اخـتــبـار الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة
للـمشـارك بـعد 30 يومـاً  واخـيراً
شكرَ الـدولي محمـد عرب مديـر قاعة
بـــــيت الـــــشـــــبــــاب وادارة مـــــلـــــعب
ـشـاركـ عـلى تـوفـير الـديـوانـيـة وا

كافة السبل لنــــجاح الدورة .

مـــوافـــقــــة االحتـــادين اإلفــــريـــقي
ــبـاراة في واألوغــنــدي خلــوض ا

العاصمة بغداد.
ــبــاراة تــأتي ضــمن وأوضح أن ا
نتخب الوطني إطار حتضيرات ا
ـــواجــــهـــتـي إيـــران في الـ 27من
الـشـهـر احلـالي ومـنـتـخب لـبـنان
ـقبل وكذلك في األول من شباط ا
ضــــمن مــــســــاعي االحتــــادِ لـــرفع
احلـــظـــر عن مـالعب الـــعـــاصـــمــة
ــنـــتــخب بـــغــداد.يـــشــار إلـى أن ا
العراقي لكرة الـقدم سيجتمع في
الــعــاصـــمــة بــغــداد بــدءاً من 17
كـــانـــون الــــثـــاني اجلـــاري حتت

درب بيتروفيتش. إشراف ا
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بغداد- الزمان
ـنـظمـة لـنهـائـيات كدت الـلـجنـة احملـليـة ا
كـأس آسيا لـلسيدات 2022 في الـهند
اســــتـــــكــــمـــــال االســـــتــــعـــــداد من أجل
اســتـضـافــة الـبـطــولـة األهم لـلــسـيـدات

والتي تنطلق بعد  10أيام.
وأكـــد بـــرافــول بـــاتـــيل رئـــيـس االحتــاد
الهـندي لـكـرة القـدم والرئـيس التـنفـيذي
ـنظمـة أن االستعدادات للـجنة احملـلية ا
بـاتـت كـامـلـة السـتـضـافـة الـبـطـولـة الـتي

تنطلق يوم 20 كانون الثاني/يناير.
ـرافق اخملـصـصة وقـال بـاتيل: جـمـيع ا
لـبطولة كأس آسيا للسيدات 2022 في
الـهنـد بـاتت جـاهـزة وسوف يـتم تـوفـير
كل الـــســــبل مـن أجل ضـــمــــان تـــأمـــ
أفـضل بـنـيـة حتـتـيـة أفـضل العـبـات في
العب الثالثة أو قـارة آسيا سواء في ا
العب الـتـدريـبـيـة.وأضـاف:  تـطـويـر ا
العـب بــشـــكل كـــبــيـــر كي تـالئم كــرة ا

ـرافق الـقـدم احلـديـثـة كمـا  حتـديث ا
البس األخـــرى مـــثل غـــرف تـــغــــيـــيـــر ا
ـــنــصـــات اإلعـالمــيـــة ومـــرافق الـــبث وا
الـتلفزيوني ومرافـق الضيافة وفي بوني
 تــركــيب أنـــظــمــة إضــافــة وشــاشــات
عــرض كــبـيــرة واآلن نــحن مـتــشــوقـون
لـوصول الـفـرق إلى الهـنـد لتـقـدم أفضل

ما بوسعها.
وتـقام مـبـاريات الـبـطـولة عـلى سـتاد دي
واي بـاتـيل في نـافـي مـومـبـاس وسـتـاد
مــومــبــاي آريــنــا في مــومــبــاي وســتـاد
مــجـــمع شـــري شــيف تـــشـــاتــرابـــاتــاي

الرياضي في بوني.
و حتـديث سـتـاد دي واي بـاتـيل الـذي
ــبــاراة الـنــهــائــيــة يـوم 6 يــسـتــضــيف ا
شـبـاط/فـبـرايــر وذلك من خالل تـركـيب
نـظام إضـافة حـديث إلى جـانب حتديث
ــلــعب لــتـــكــون مــتــوافــقــة مع أرضــيــة ا

ية. عايير العا ا
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هنأ  الشيخ سـلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االحتاد اآلسـيوي لكرة القدم منتخب تايالند
الذي توج بلقب بطولة منطقة آسيان للمرة السادسة في تاريخه.

نـتخب التايالندي في الدور النهائي على إندونيسيا بواقع 2-6 في مجموع مباراتي وتغلب ا
بارات على ملعب الوطني في سنغافورة. الذهاب واإلياب حيث أقيمت ا

وقال  سلمان: يـسعدني أن أتقدم بالـتهنئة إلى مـنتخب تايالند الذي حـقق إجنازاً تاريخياً من
خالل الفوز بلقب بـطولة منطـقة آسيان للـمرة السادسة في تـاريخه وأنا واثق أن هذا اإلجناز
سيـساهم في تعـزيز تطويـر اللعـبة في هذه الـدولة التي تعـشق لعبـة كرة القـدم.وأضاف: مثلت
هـذه الــبـطـولـة عـودة لـعـبـة كـرة الـقـدم بـقـوة في مـنـطـقـة آسـيـان رغم الـتـحـديـات الـعـديـدة الـتي
فـرضـتهـا جائـحـة كوفـيد-19 وأود أن أتقـدم بالـتـهنـئة إلى االحتـاد الـسنـغافـوري لـكرة الـقدم
الـذي قـام بـتنـظـيم هـذه الـبطـولـة بـشـكل رائع.كمـا أشـاد رئـيس االحتـاد اآلسـيوي لـكـرة الـقدم
ستـويات التي باراة الـنهائـية وقال: أنـا واثق أن ا نـتخب إندونـيسيـا الذي جنح في بلـوغ ا
ـسـتقـبل. وشـهدت قدمـهـا منـتـخب إنـدونيـسـيـا ستـحـفـز الفـريق لـتـحقـيق جنـاحـات أكبـر في ا

البطولة مشاركة  10منتخبات تنافسات من أجل الفوز باللقب.



ـستجدات اني رالف راجننـيك مدرب مانـشستـر يونايـتد آخر ا { مـانشسـتر - وكاالت: كشـف األ
ستقبل مهاجـمه األوروجواياني إدينسون كافاني. وارتبط اسم كافاني  34 عـامًا بالرحيل ـتعلقة  ا
عن أولـد ترافـورد في يـنـايـر/كانـون ثـان اجلـاري واالنتـقـال إلى بـرشـلونـة عـلـمًا بـأن عـقـده احلالي
ـقبل. وقـال راجنـنيك في تـصريـحـات أبرزهـا حسـاب فـابريـزيو رومـانـو خبـير يـنتـهي في الصـيف ا
ـدة نصف سـاعة. أخـبـرني أنه سـيبـقى في يـونايـتد خالل سـوق االنتـقـاالت: لقـد حتدثت مـع كافـاني 
كـنني االعـتمـاد عـلى كافـاني لتـقد أفـضل ما لـديه وليـكون يـنايـر/كانـون ثان. وأضـاف راجننـيك 
ـوذجًا يحتذى به للعناصر الشابة. وانـضم كافاني إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020  قادمًا
ـهاجم ـوسم آخـر. وخاض ا من بـاريس سان جـيـرمان في صـفقـة انـتقـال حر قـبل أن يُـجدد عـقده 

. وسم وسجل هدف سابقات هذا ا األوروجوياني  11 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع ا
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بـعـد ثـمـانـيــة وعـشـرين عـامـا والى
الـيـوم يـتـحـسـر اجلـمـهـور الـعراقي
عــلى جــيل 1993  حــيث كــانت تــلك
الــكــوكــبــة من الــنــجــوم تــســتــحق
حـضـور مـونـديـال 1994  حـيث كان
يتواجد االسطورة احمد راضي في
وبـجـانـبه سـنــة نـضـوجه الـكـروي  
امـا ــهــاجم اخلـطــيــر عالء كـاظم   ا
الـــوسط فــكــان هـــو االكــثــر جــمــاال
وكـــيـف ال وهـــو يـــتـــكـــون من لـــيث
حسـ وعلى جانـبيه حبـيب جعفر
وســـعــد قــيـس في عــز نـــضــوجــهم
وعــنــفــوانـهم  وال نــنــسى االرتــكـاز
الـــعـــصـــري نـــعــيـم صــدام  ثم خط
ـلك قـلـبـ عـظـيـم الـدفـاع وهـو 

(راضي شــنــيــشل وســمــيــر كــاظم)
ومـعـهم سـعـد عـبد احلـمـيـد وسـليم
حـسـ  ثم احلـــراســـة مع تـــواجــد
عـــمـالقـــ وهــــمـــا (عـــمــــاد هـــاشم
وابراهـيم سالم)  بحق كـان تشـكيل
اسطوري  حـيث يعـتـبره اجلـمـهور
الـعـراقي مـنتـخب مـتـكـامل وناضج
وكــان يـسـتـحق الــتـواجـد في كـاس
الـعــالم عـام  1994الــتي اقــيـمت في
تـحدة االمريـكية مالعب الواليـات ا
لـكن كـانـت الـفـاجعـة ان يـفـشـل هذا

اجليل بالصعود رغم قوته. 
ـة حـصــلت نـتـيـجـة فـاجـعــة الـهـز
تراكم االخطاء  والتي قصـمت ظهر
ــنــتــخب! وادت به ان يــكـون هـذا ا

خارج كاس العالم.
هـنـا سـنـحاول تـشـخـيص عـلـة هذه
ة  وما هي اسبـاب اخلسارة الهز
ـة? والــتي احـزنت الــعـراقـيـ ـؤ ا
جـــدا  بــــعـــد ان تــــشـــعـب احلـــديث
وكثرت التأويالت واالجتهادات في
تــفــســـيــر احلــدث  واالســـبــاب هي

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالتـــــــي:
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في عـام  1992بــعــد نــهــايــة مــوسم
بارة الزوراء كبير وحافل انـتهى 
واجلـويـة الـتي حـسـمت الـلـقب  مع
اخــطــاء حتــكــيــمــيــة غــريــبــة جــدا
حـصلت بـسبب تـواجد عـدي صدام
لعب  وبـعد انـتهـاء مـسرحـية في ا
خــتــام الــدوري وتــوزيع مــدالــيــات
الــــفـــــوز امــــتــــنـع مــــدرب الــــزوراء
(عمـوبـابـا) عن الـصـعـود لـلـمـنـصة
دالـية  بـسبب امـتـعاضه الستـالم ا
ا حصل في مباراة ختام الدوري
 عــنــدهــا قـــرر عــدي عــدم تـــكــلــيف
ـهـمة مـدرب لـلـمـنـتخب عمـوبـابـا 
ـوجـودين الـوطـنـي مع انه افـضل ا
ــدرب وكـــان الـــغـــريب ان يـــكــلـف ا
عـدنان درجـال الـذي كان في وقـتـها
ــلك اي خـبـرة فـي الـتـدريب في ال 

ــنــتــخـبــات الــوطــنــيـة  مع فــتـاح ا
ــرمى نـــصــيف كـــمــدرب حلـــراس ا
وايـوب اديــشـو كــمـســاعـد  وكــلـهم
وكــان جـــدد عــلـى عــالـم الــتـــدريب  
االفــضل ان يــخـتــار امــا عـمــوبــابـا
صـــاحب االجنــازات الـــكــبـــيــرة  او
انـور جـسام الـرجل الـذي ال يـخـسر
ــة الـتــصـفــيـات لــذلك كـانت الــهـز
الـنــهـائــيــة بـســبب سـوء ادارة اول
مباراة ضد اضعف فرق التصفيات
(كــوريـا الـشــمـالـيـة)  والـذي خـسـر
جمـيع مبـارياته اال فـوز يتـيم حققه

علينا  في تلك االنتكاسة الغريبة.
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كـان يـجب تـوفـير اقل شـيء  خمس
مـباريـات للـمنـتخب ضـد منـتخـبات
وطــنــيـة  قــبل دخــول الـتــصــفــيـات
ـتــاح كـان (االردن – الــنــهـائــيـة  وا
الــيـمن  –دول االحتــاد الــسـوفــيـتي
اجلــديـدة  –الــسـودان  –دول اوربـا

ـنـتخب في الشـرقـية)  كي يـصبح ا
ـباريات الـدولية  لكن فشل اجواء ا
االحتــاد الـعـراقي بــقـيـادة عـدي في
تـهيـئـة اي مبـاراة امـام اي منـتخب
وطــني قــبل انــطـالق الــتــصــفــيـات
كن ان يشارك في النهائية  وكان 
بطـولة ودية كي يـستعـد جيدا  لكن
االحتــاد الـعــراقي فــشـل ايـضــا في
ذلك  ويـــبــدو ان رئـــيس االحتــاد لم
ـا يـجب ان يـكـن مـهـتـما او فـاهـمـا 
يــكـون  فــكــان مــعـســكــر بــائس في
رومـانـيا لـعب خالله ست مـبـاريات
مـع انـديـة مـغـمـورة بل احـدهـا كـان
فــريق مــحــافــظــة ولــيس نــادي  ثم
مـــبــاراة وديـــة بـــائـــســـة مـع نــادي
بـروكريـسـول بوخـارست الـروماني
الـضـعـيف عـلى مـلـعب الـشعـب قبل
وانـــتـــهت الـــســــفـــر الى الـــدوحـــة  

بالتعادل  1-1.
ودخل التصفيـات النهائية من دون

حتـقـيق الـفوز  لـكن بـسـبب اهـتزاز
كـنا ـرمى خـسـرنـا نـقـطة   حـارس ا
بـامس احلــاجـة لـهــا كي يـسـتــعـيـد
ـباراة قرر نـتخب توازنه  وبعد ا ا
عــمــوبــابــا ابــعــاد احلــارس عــمــاد
هـاشم حـيث  تـقيـيـمه بـانه سبب
بارت  لكن دخول خمس اهداف 
ال يــــوجـــد بــــديـل جـــيــــد حــــيث ان
احلارس االحـتياطي ابـراهيم سالم
وكـان مـن دون اي خــبــرات دولــيـة  
االجـــدر ســهـــيل صـــابــر او احـــمــد
جاسم  لـكن لم يـسـتـدعـيـهـم درجال
ــوجــود لــذلك عــمـل عــمــوبــابـــا بــا
وهـكـذا لـم تـنفـع الـتـرقيـعـات فـدخل
مـــرمـى ابـــراهـــيـم ســـالم  4أهـــداف

واستمر نزيف النقط.
وحـقق الحـقـا مـنــتـخـبـنـا فـوز عـلى
ايـران  وكــان يــجـب ان نـفــوز عــلى
الـسـعـوديـة لنـدخل مـبـاراة الـيـابان
والبـطاقة بـيدنا  لكن تعـادل مخيب
جـعـلــنـا نـدخل مـبــاراة الـيـابـان من
دون طـــمــوحـــات حــيث كـــان يــجب
عـلـيـنا ان نـفـوز علـى اليـابـان بست
اهـداف كي نــنـافس عــلى الـبــطـاقـة
الثانية  وهذا امر شـديد الصـعوبة
فـفي وقتـها كـان اليـابان بطـل اسيا
عـــام 1992  فــــتــــعـــادلــــنــــا مـــعــــهم
واقـصيـناهم مـعنـا لنـهدي الـبطـاقة
الـثـانيـة لـلـكوري اجلـنـوبي وذهبت

 . البطاقة االولى للسعودي
w¼UI  Y¹œUŠ«

ـشــجـعـ ذات مـرة حـدثــني احـد ا
القـدامى وهو صاحـب ثقافـة كروية
كــبــيـرة  تــكـلـم بـحــرقــة عن نــكــسـة
تـصـفـيات  1994فـقـال: "صـدقـني يـا
اخـي لـو مـشـاركــ بـنـادي الـزوراء
مع مـدربهم عـمو بـابا  او مشارك
بـنــادي اجلــويـة مع مــدربــهم عـادل
يوسف  كـان صـعدنـا لـكـاس الـعالم
1994  كــان االنـسـجـام والـنـجـومـيـة
درب متـاكملة جدا  لكن ونوعيـة ا
قــرار االحتـاد كــان غـيــر صـائب في
تشكـيل خلطة غريـبة غير مـنسجمة
ومـن دون وديــــــات كــــــبـــــــيــــــرة مع
مـنـتـخـبـات وطـنـية  فـكـان مـؤكد ان
نـــخــســـر ونـــخــرج  دومـــا االحتــاد
يتسبب بالهزائم للكرة العراقية". 
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حــــــاول اعـالم عــــــدي صــــــدام رسم
قــضـيـة يـتـعــكـز عـلـيـهــا ويـجـعـلـهـا
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أخبار النجوم
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{ مـدريـد- وكـاالت: يـبدو أن الـنـجم الـنـرويـجي الـشاب إيـرلـيـنج هـاالنـد مـهاجم
قبل وسـم ا بوروسـيا دورتـمونـد قد حـسم قراره بـاللعـب في اللـيجا بـدءًا من ا
لـك هاالند  21 عـامًا شـرطًا جـزائيًا في وذلك وفـقًا لتـقريـر صحـفي إسبـاني.  و
عـقده مع دورتموند بقيمة  75ملـيون يورو وهو ما جعل األندية األوروبية الكبرى
تـتهـافت عـلى ضـمه. وبحـسب صـحـيفـة مـوندو ديـبـورتيـفـو اإلسـبانـيـة فقـد أظـهر
هـاالنـد للـعالـم بالـفعل أنـه يعـرف بعض الـتـعبـيـرات اإلسبـانيـة. ودخل هـاالند في
نـقـاش مع بـوري العب آيـنـتـراخت فـرانكـفـورت حـيث قـال له: مـا األمـر يا أخي?
دينة مـالقة اإلسبانية باللـغة اإلسبانية. ويلـعب هاالند بشكل منتـظم في ماربيا 
خالل فتـرات توقف البوندسليجا. وسبق وأن أخبـر هاالند مجموعة من اجلماهير

قبلة ستكون في الليجا.  اإلسبانية بأن وجهته ا
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الصابـة االخيـر أيضًـا بالفـيروس في
ـؤتـمـر الـصحـافـي "لديـنـا أربع إلى ا
خـمس حــاالت ايـجـابـيــة خـصـوصًـا
بـ الالعبـ االسـاسـيـ ولن نـذكر

أسماء".
¡ULÝ√ nA

لـكنّ وفـد صـحـافـيي بـوركـيـنـا فـاسو
ُصـاب كشف عن أسـمـاء الالعبـ ا
وهم سيدو سيمبوري دانغو واتارا
أوال عباس تـراوري إدمون تابـسوبا
وغــوســتــافــو ســانــغــاري.  وأضــاف
ـبـاراة هذا سـانـو "قـبل يـومـ من ا
يضع كل شيء موضع تسـاؤل لكننا
نـثـق في الالعـبــ الـذيـن سـيــحـلّـون
ـدرب في مـكـانـهم". وشـكّك مـسـاعـد ا
الطـريـقة الـتي تتـخذ فـيـها الـعيـنات
مـــشــيــرًا إلـى وجــود غــمـــوض عــنــد
ــنـظــمــة حـيث أوضح أن الــلـجــنـة ا
فـريقـ طـبيـ مـختـلـف قـد حـضرا
الخــتـبــار بـعــثـة مــنــتـخب بــوركـيــنـا
فاسـو.وأفـاد سانـو "ظهـر فـريق طبي
صـباح أمس +اجلـمـعـة+ إلى الـفـندق

ويــــــقــــــول مــــــوفــــــد بـي بي سـي في
الــكــامــيــرون مـهــنــد عــلي إنه عــلى
الــرغم من أن حتــديــات وصــعــوبــات
واجهت إقـامة هذه الـنسـخة كان من
الـواضح حــالـة الـســعـادة واالرتـيـاح
ـــواطـــنــ في عـــلى وجـــوه عــديـــد ا
الــــكـــــامــــيــــرون عـــــشــــيـــــة انــــطالق
البطولة.فقد امتألت شوارع وميادين
العاصـمة يـاوندي بالفتـات البـطولة
وبـالفـــتـــات الـــتـــرحـــيب بـــضـــيـــوف
الــكــامــيـرون بــالــلــغــات الـفــرنــســيـة
واإلجنلـيـزية والـعـربيـة واإلسـبانـية.
ـــبـي الـــذي أنــــشئ أمــــا مــــلـــعـب أو
نـاسبة الـبطولـة ويتسع خصيـصا 
ا يقرب من  60 ألف متفرج فقد بدا
في كـــامل اســتـــعــداده الســتـــضــافــة
مبـاريات اجملـموعـة األولى للـبطـولة.
كمـا أصـيب ما ال يـقل عن "أربـعة إلى
" في صفـوف مـنـتخب خـمسـة العـبـ
ـدرب بـوركـيـنـا فـاسـو إضـافـة الى ا
توقع غيابهم عن الوطني حيث من ا
باراة االفتتاحية لكأس أ إفريقيا ا

ـة ويـسكت شـمـاعة  لـتـبـرير الـهـز
اجلــمـــاهـــيــر  والــوهـم هــو قـــصــة
التحيز  وان احلكام االجانب كانوا
ضـد مـنـتـخـبـنا  مع ان الـتـصـفـيات
قام بـتحـكيمـها كـبار احلكـام العالم
ومن جــنـسـيـات مـتـعـددة  لـكن كـان
االعداد النفسي لالعبينا سيئاً جدا
ــا جـعــلـهم يــظـهـرون لالعــبـيــنـا  
ظـهر عنـيف او مشتت  مثال طرد
سعـد عبـداحلميـد في مبـاراة كوريا
حـيث الــشــمـالــيـة  كــان مــســتـحق  
تصـرف برعـونة ومـسك الكـرة بيده
ـلك عن عــمــد! وهــو كـان قــبــلــهــا 
انــــذار! وهـــنــــا اســـتــــحق الــــطـــرد
وبـســبب تـصــرفه الـغــيـر مــحـتـرف
رئي ـباراة. لكن االعالم ا خسرنا ا
ـقـروء كان يـعـزف على نـغـمة ان وا
الــعــراق مــحــاصــر ودول الــعـدوان
كرون ضده  واخلليج ضده  وهم 
ويدفعون بسخاء  كي يتم اقصائنا
 وهـكــذا  اقـنــاع فـئـة واســعـة من
اجلــمــهـــور عــبــر رســائل اعالمــيــة

منمقة.
s  ‚«d??F??? « lM???L??ð U???J??¹d??? « Ê« W???Ðc??

°W —UA*«

خالل الـتـصــفـيـات ومع خــسـارتـنـا
االولى ثم التعادالت  نشرت صحف
الـنـظـام خـبــراً مـفـبـركـاً مـفـاده: (ان
شاركة امريكا ستمـنع العراق من ا
وهـو بـحــال تـأهل لــكـاس الــعـالم)  
خبر كاذب النه ليس من حق الدولة
ضيفة لكـاس العالم ان تمنع بلداً ا
مـتــأهل لـلــبـطــولـة  مـثـال االن قـطـر
ـــنـــتــخب لــيـس من حــقـــهـــا مــنع ا
الـــســــعـــودي او االيـــراني بـــســـبب
خـالفـات ســيــاســيـة  او حــتى مـنع
ــشــاركــة بــكـاس الــصــهــايــنـة من ا
الــعـالم في حـال تــأهـلـهم  لـكن كـان
خــبـــر كــاذب لـــتــخـــفــيف الـــضــغط
اجلـمــاهـيـري  والمــتـصـاص نــقـمـة
اجلــمــهــور الــغـاضب  وجــعل الـكل
ـؤامـرة! وان هـناك يـسـير في خط ا
نع قرار خـفي من الدول العـظمى 

شاركة مهما حصل. العراق من ا
مـــتــنـــاســ ان الــعـــراق شــارك في
ـــبــــيـــاد بـــرشــــلـــونـــة  1992 في او
ـبـيـاد اتالنـتا اسـبـانـيا  والحـقـاً او
ــنع احــد  1996 في امــريــكــا  ولم 
ـشـاركـة بـعـثـتــنـا من رفع الـعــلم وا

ن تأهل.

ر مـاوريسـيـو بوكـيـتيـنـو مدرب بـاريس سـان جيـرمان { بـاريس- وكـاالت: فسـَّ
باراة ليون سبب عـدم اعتماده على سيرجيو رامـوس في التشكيل األساسي 
الـتي انـتهت   1-1مـسـاء األحد بـالـدوري الفـرنـسي. وقال بـوكـيتـيـنو عـبـر شبـكة
. رأيت أنه من األفـضل إشراك برا فـيديـو: هنـاك منـافسـة ب جـميع الالعـب
درب ـقبلة. وأكد ا باريات ا ا يلـعب راموس في ا ماركـينيوس وكيمـبيمبي ور
األرجنـتيني لكن رامـوس ال يعاني من مشاكل صـحية. وبسـؤاله بشأن أن مباراة
واجهـة ريال مـدريد في دوري األبطـال رد ماوريـسيو ال ليـون هي أفضل إعـداد 
كن أبـدًا التكهن بحالة الفريق وظروفه في غضون شهر. كل األندية تعيش فترة
ديـر الفني مجـنونـة ويبـقى األهم التـكيف عـلى األوضاع بـشكل يـومي. وتطـرق ا

لسـان جيرمـان لتـحليـل التعـادل مع ليـون قائال اسـتقبـال هدف مـبكر
يدفع أي فريق لـتغيير طريقة وخـطة لعبه لقد كان ليـون منظما للغاية
وكـانـوا يـنتـظـرون أخـطـاءنـا ولعـبـوا بـخـمسـة مـدافـعـ وجنـحوا في
ـسـاحــات. واسـتـدرك لـكن مــسـتـوانـا حتــسن في الـشـوط تـضـيــيق ا
باراة الثـاني كنا األفضل وخلقنا بعض الـفرص وسيطرنا على ا
وهـاجـمـنــا وبـالـطـبـع الحت بـعض الـفــرص لـلـمـنــافس لـكن إجـمـاال
بـاريس كـان األفـضل. وأ مـاوريسـيـو بـوكـيتـيـنـو تصـريـحـاته لـقد
ـــلــعب ـــيل لــلـــعب فـي وسط ا أخــطـــأنـــا في بـــعض األحـــيــان بـــا
ـســاحـات الــضـيــقـة في الــوقت الـذي كــان األفـضل أن نــلـعب وا
بشـكل مباشـر ففي الشـوط األول كان إيـقاعنـا بطيـئا وافتـقدنا

احللول ثم حتسنا كثيرا في الثاني وكنا أكثر شراسة.

إلجراء الفـحوصات وعـندما حـاولنا
فـــهم مـن أرســـله أخـــبـــرنـــا االحتــاد
اإلفريـقي لكـرة القـدم (كاف) بـوضوح
أنه لـيس هـو من أرسـله إلـيـنـا لـذلك
رفـضــنــا إجـراء االخــتـبــارات".وتـابع
"وصـل فـــــريق آخـــــر في الـــــســـــاعــــة
. ـنظـم العـاشرة مـسـاءً من جانب ا
أجـريـنـا االخـتــبـارات الـتي أبـلـغـتـنـا
بـــــوجــــود أربـع إلى خـــــمس حــــاالت
ايجـابـيـة. أقول  4 أو  5 ألنـهم قـالوا
إن أوّل العب أصيب لم يخضع أصالً
ـــنــــتــــخب لـــلــــفــــحص". ويــــلــــعـب ا
الـبـوركـيـني ضـمن اجملـمـوعـة االولى
ــضــيــفــة الى جـــانب الــكــامــيـــرون ا
واثـيـوبـيـا والـرأس األخـضـر.وتـعوّل
بــوركــيــنــا فــاســو عــلى الــتــأهل الى
األدوار االقــصــائـــيــة في مــجــمــوعــة
متوازنة يستـطيع من خاللها الفريق
ركز الثاني بقيادة تراوري إحتالل ا
ــركــز االوّل حــيث يُــرجح أن يــؤول ا
الى الكـاميـرون في عـقر دارهـا وأمام

جمهورها.

ـــديــر الــفــني ــري ا { مـــدريــد- وكــاالت: انــتـــقــد أونــاي إ
لـفـيـاريـال تغـريـدة جـيـرارد بـيكـيه مـدافع بـرشـلـونـة التي رد
فـيـها عـلى حـساب فـالنـسـيا عـلى تـويتـر عنـدمـا هاجم األخـير
التـحكـيم عقب مـواجـهة ريـال مدريـد األخيـرة في اللـيجـا. وكان
احلسـاب الرسمي لـفالنـسيا قـد كتب: تتـكرر السـرقة في مدريد
على طـريـقـة مسـلـسل ال كـاسـا دي بابل في إشـارة إلى اعـتـقاد
اخلـفـافـيش بعـدم صـحـة ركـلة اجلـزاء الـتي اُحـتـسـبت لكـاسـيـمـيرو

يـرينجي 1-4. وعلق بـيكيه عـلى التغـريدة ساخـرًا: ال تقولوا خالل فـوز ا
ؤتمر ري خالل ا ذلك بصـوت عالٍ ألنكم ستتعرضون لـلعقاب. وعن ذلك قال إ
الصـحـفي الذي أعـقب مـبـاراة فريـقه أمـام أتلـتـيكـو مـدريد 2-2  أمـس األحد: في
مباراتـنا ضد برشلونة كانت هناك ركلة جزاء على بيكيه لم تُحتسب واآلن يعلق
عـلى مـباراة ريـال مـدريـد وفـالنـسـيـا عـبر تـويـتـر.. يـجب أال يـخدع الـنـاس ويـكون
صـادقًـا. واسـتـطـرد: يـجب أن يـتــحـلى بـالـصـدق وال يـتـسـبب في إربـاك الـنـاس..
الـغـريب في األمـر أن حكم الـفـيـديو لم يـصـحح الـقرار وقـتـهـا وكان ذلك كـارثـيًا.
ـري: اآلن بيكـيه بدلًا من أن يـصمت أطلق مـا قاله خلداع الـناس.. يبدو وتابع إ

لي أننا لسنا صادق أو مخلص مع احلكام.
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ضـيفة لكـرة القدم أمـام الكـاميـرون ا
في العاصمة ياونـدي. واستنكر قائد
بــوركــيــنـا فــاســو بــرتــرانــد تـراوري
إجـراءات اخــتــبـار فــيـروس كــورونـا
واصــفًــا إيــاهــا بـ "الــفــضــيــحــة" في
الــبـــطــولــة الــقــاريـــة. وقــال مــهــاجم
أسـتـون فـيال االنــكـلـيـزي في مـؤتـمـر
صـحـافي في يــاونـدي الـسـبت "إنـهـا
كن حرمـاننا من العبي فضيحـة ال 
الــــفـــريـق األول قـــبل  24ســـاعــــة من
باراة".وتشكك بعثـة بوركينا فاسو ا
في حـــقــيــقـــة أن االخــتـــبــارات الــتي
خـــــضع لـــــهـــــا الالعـــــبــــون لـم تــــكن
اخـتـبـارات "بي سي آر" والـتي يـجب
باراة إجراؤهـا قبل  48 ساعـة من ا
مـطـالــبًـا بـوجـهـة نـظــر ثـانـيـة حـيـال
ـوضـوع. وقـال تراوري "يـجب عـلى ا
كننا السلطات مراجعة التنظيم. ال 
ــكــنــنــا إعـادة قــبــول هــذا الــقــرار. 
." االخـتـبـارات لالعـبـيـنـا اإليـجـابـيـ
درب وقـال فـيـرمـ سـانـو مـسـاعـد ا
كـــامــو مـــالــو والـــذي حلّ بـــدالً مــنه
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اعـــــداد حـــــقــــــيـــــقي  حـــــيـث الحظ
ـنتخب العراقي كان تابعون ان ا ا
ـبـاريـات مـسـتـواه يـتـصـاعـد بـ ا
ـنـتـخب افـتـقـد لالسـتـعداد اي ان ا

كي يدخل التصفيات بقوة.
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بـــــســـــبـب عـــــدم خـــــبـــــرة درجـــــال
سـاعدين  كان هـنالك غـ كبـير وا
فـي االسـتـدعــاءات وقـد ظــهـر االمـر
واضحا خالل التـصفيات الـنهائية
ــــســـتـــوى بــــعـــدم تـــوفــــر بـــدالء 
االساسي  ونحن نختصر االمر في
ـهـمـة  حـيث كـان بـعـض االسـمـاء ا

كن استدعاء االتي:
كن آ- االرتكاز نـاطق هاشم: كان 
استدعـائه كالعب ارتكاز احـتياطي
 خصوصا انه كان يـقدم مستويات
ــلك مــبــهـــرة مع اجلــويــة  وهــو 
خــبـرات دولــيــة كــبــيـرة  فــكـان من
مكن ان يـكون بديال لـنعيم صدام ا

لكن  ظلمه بابعاده.
ن كـــر مـــحـــمـــد ـــدافـع اال ب- ا
عالوي: كـــان نــقـــطــة الـــضــعف في
ن ـدافع اال ــنـتــخب هي مـركــز ا ا
وقـد كـان كـر عالوي مـتـاحـا وهـو
صـاحب اخلبـرات الـدوليـة الـكبـيرة

وكــان مــتــألــقـا مـع الــكـرخ  لـكن 
اقصائه.

ت- احلارس سـهيل صـابر: شـهدت
ــركـز الــتـصــفــيـات اهــتـزاز غــريب 
ــرمـى والـدلــيـل دخـول 9 حــراسـة ا
اهداف في خمس مباريات وهذا ما
لم يحـصل في تاريخ الـعراق  حيث
اخـطـاء عـمـاد في مـبـارتـ كـلـفـتـنا
خــمس اهـداف ثم اخـطــاء ابـراهـيم
ســـالم كــــلـــفــــتـــنـــا  4اهـــداف في 3
ــكن االســتــعــانـة مــبــاريـات  كـان 
بـخــبـرة سـهــيل صـابــر والـذي قـدم
مـواسم رائـعـة جـدا في تـلك الـفـترة

لكن  ظلمه باقصائه.
ـــــهــــــاجم كــــــر صـــــدام: كل ث- ا
مـــتــابــعي الــشـــأن الــكــروي كــانــوا
مـنـبـهـرين بـاالنـسـجـام الـكـبـيـر ب
ــهـاجــمــ (احــمــد راضي وكـر ا
صدام) من نهاية عام  1990الى عام
 1994حـــيث شـــكال ثـــنـــائي مـــرعب
للزوراء  وكان ثنائي غزير االهداف
 فـكـان االفـضل اسـتــدعـائـهـمـا مـعـا
لــلــمـنــتـخب  لــكن  تــغـيــيب كـر
كن ان صدام لـنخـسر ثـنائي كـان 
ــــنـــطـــقــــة ويـــحـــقق يـــدهش دول ا

االفضل للعراق. 
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ــنــتـخب بــعــد ان غـرقت ســفــيــنـة ا
الــــعــــراقي في رمــــال الــــدوحـــة في
ـــبــاريــات  وخـــســـرنــا مع اســـهل ا
نتـخب االضعف في الـبطولة  قام ا
درب عـدي صدام بـخـطوة تـغـييـر ا
حــيـث قــام بــأقــالــة عــدنــان درجــال
وتـكـليف ومـسـاعـده ايـوب اديـشو  
بدال عـنهم عـموبابـا ويسـاعده اكرم
احــمـد سـلـمـان ويـحـيى عـلـوان  مع
ـرمى االبــقـاء عــلى مـدرب حــراس ا
فـتـاح نـصيف  في خـطـوة مـتـأخرة
ـكن لـلـعـطـار ان جـدا وفي وقت ال 

يصل ما افسده الدهر. 
حـاول عـمــو بـابـا تـصــحـيح مـسـار
الــفــريق  لــكن كــان عــلــيـه مــقــابــلـة
ـنـتـخب االسـيـوي االقـوى (كـوريـا ا
اجلـــنــوبــيــة)  وحــاول عــمــو بــابــا V∫ أعضاء فريق العراق لتصفيات كأس العالم 1994 ²M
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{ يـاوانـدي- وكــاالت: إنـطـلق األحـد
بـطـولــة كـأس األ األفـريــقـيـة الـتي
ـشـاركة 24 تـضـيـفـهـا الـكـامـيـرون 
مــنـتـخــبـا. وبــحـسب الــقـواعــد الـتي
أقـرهـا االحتـاد األفـريـقي لـكـرة الـقدم
ـشـاركة ـنـتـخـبـات ا (الـكـاف) فـإن ا
التي تـعاني من إصـابات كـورونا في
صـفوفـهـا علـيـها خـوض مـباريـاتـها
حتى لو توفر لها  11العبا فقط ولو
ــــرمى مــــتــــاحـــا. لـم يــــكن حــــارس ا
وسـيعـتـبـر أي منـتـخب ال يـشارك في
مـبـاراة خـاسـرا بـهـدف دون مـقـابل.
وتـأتي هذه اإلرشـادات بـعـدمـا ذكرت
مـنـتـخـبـات أن لـديـهـا حـاالت إصـابـة
بكـوفـيد-19  قبـيل انـطالق البـطـولة.
وقــــــــال الـــــــكـــــــاف إنـه "في حـــــــاالت
ـنـظـمـة اسـتــثـنـائـيـة" فــإن الـلـجـنــة ا

ناسب". للبطولة "ستتخذ القرار ا
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وأجل منتـخب مصـر أمس مغادرته
إلى الـكـاميـرون وألـغى تـدريـبـا بـعد
ظــهـور حــاالت إصــابــة في مـعــســكـر
صري - نـتخب ا الفراعنـة. وسافر ا
وهــو صـــاحب الـــرقم الــقـــيــاسي في
احلصـول عـلى البـطـولة سـبع مرات.
نتخب الغابـون جاءت نتيجة وفي ا
فحص كورونا إيجابـية لنجم الفريق
ـــريك أوبــامــيــانغ واثــنــ بــيــيــر إ
نتخب الغيني إلى آخرين. واضطر ا
ـــدافع مـــيـــكـــايل دريـــســـتــام تـــرك ا
ــيــدان مــورالي ســيــلــة ومــتــوسط ا
ــــهـــاجم ســــايـــدومـــا ســــومـــا في وا
عسكر التدريبي في رواندا.كما نال ا
فـيــروس كـورونـا من عــدد من العـبي
مـعـكــسـر مـنـتـخــبي الـرأس األخـضـر
وغامـبـيا الـتي تـشارك لـلـمرة األولى
في تــاريـخــهـا في احملــفل األفــريـقي
بــيـــنــمــا أبـــلــغت تـــونس عن حــاالت
إصـابـة مـؤكـدة لــبـعض العـبـيـهـا في
ــعـســكــر الـذي خــاضـتـه اسـتــعـداد ا
للبطولة ولعل أبرز هذه األسماء هي
حنـبـعل اجملـبري. وتـنـطـلق البـطـولة
ــنــتــخب ــبــاراة صـــاحب األرض ا
الـكـامــيـرون أمـام مـنـتــخب بـوركـيـنـا
فــاسـو.ويــتــأهل لـدور الــســتـة عــشـر
ركز األول والثاني وأفضل صاحبا ا
ــركـز أربــعـة مــنـتــخــبـات حــلت في ا
الـثالث في مـجـمـوعـاتهـا. وإسـتـهلت
ـنـتــخـبـات الـعـربــيـة مـشـوارهـا في ا
البطولـة مساء االثـن عندمـا يلتقي
ـغـرب مع نـظـيـره الغـاني. مـنـتـخب ا
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قال الضوء عـلى ثورة البيانات الـرقمية التي غـيرت ومازالت تغير يسلـط هذا ا
ـتــسـارع السـيـمـا في ظل الـثـورة ي ا حـيـاتـنـا جـذريـا عـلى أثــر الـتـطـور الـعـا
الــصـنـاعـيـة الــرابـعـة وعـصــر الـذكـاء االصـطــنـاعي وإنـتـرنت األشــيـاء والـعـالم
االفـتـراضي والفـضـاء السـيـبرانـي ولو عـدنـا بالـذاكـرة إلى ما قـبل عـقدين من
اآلن فــإن شـكل الــعـالم بــدا مـخـتــلـفــا جـدا عــمـا هـو عــلـيه في الــوقت احلـالي
والسـؤال قيـد الطـرح هـو ماذا عن الـعقـود الـقادمـة ترى كـيف سـيكـون شكل
ط احليـاة البـشريـة? هل سيـتولى الـذكاء االصـطنـاعي معـظم مهـام اإلنسان و
وتـسـتـولي الـروبـوتـات عـلى وظـائف الـبـشـر? وهل سـنـعـيش جـمـيـعـا في عـوالم
يـتافـيرس" كـالتي حتـدث عنـها مـارك زوكربـيرغ نـعمل ونـتواصل افتـراضيـة "ا

من خاللها عام 2030 .
يتـردد مؤخراً إن "البيـانات الرقمـية هي نفط الثورة الـصناعيـة اجلديدة" وأنها
عرفـة والتجربـة هما أساس عرفـة وا ـعلومـة هي أساس ا ـعلومة وا أساس ا
ــعـــرفــة واحلــكــمــة فـي إدارة األمــور وقــيــادة الــدول احلــكــمـــة وال غــنى عن ا
واجملتـمعات وللـبيانات قيـمة آخذة بالـتوسع بكل الطـرق والوسائل وإذا كانت
ـعركة الـتاليـة للبـيانات الـضخمة السيـاسة تتـجه حقا إلى الـثقافـة فإن ساحة ا
ـعلـومة لك ا ستـحدث عـلى ما يـبدو في الـساحـة اجلـيوسـياسـية كـون ان من 
رنة لك مـفاتيح القوى والنفـوذ والسيطرة  كمـا وتعد كذلك سالح احلروب ا
علومات في اقتصاد رقمي تتطور كياناته الرقمية التي تعتمد على تكنولوجيا ا
االقـتـصاديـة وتـتـزايـد أرباح شـركـاته بـقـدر ما تـسـتـحـوذ علـى بيـانـات جـديدة
ال هي للشركات التي تتعامل وعلـيه جند أن األسهم األعلى قيمة في أسواق ا
مع هـذه الـبـيـانـات كمـا في شـركـات مـحـركـات الـبـحث عـلى شـبـكـة مـعـلـومات

اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي أو التسوق الرقمي.
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عـلوماتـية بأن قيـمة النفط وللمـقارنة ب الـنفط والبـيانات الرقـمية يـرى خبراء ا
ـتـزامـنـة مع الـقدرة تـأتي من نـدرته بـيـنـمـا قيـمـة الـبـيـانـات تـأتي من وفـرتـهـا ا
الفائقة على التعامل معها وتوظيفها في مجاالت متعددة تتعدد بتتعدد اجلهات
ستـفيدة منهـا; فاحلكومات تـستخدمهـا ألغراض التخطـيط ورسم السياسات ا
سـتفـيـدين مـنهـا أو قد الـعامـة الـداخلـيـة واخلارجـيـة ومتـابـعتـهـا واستـهـداف ا
تسـتخدمها ألغراض جتسـسية وإستخباراتـية أو ألغراض ودوافع سياسية أو
إقـتصـاديـة أو إجـتـمـاعـيـة والشـركـات تـطـلـبـها إلدارة أعـمـالـهـا ورفع كـفـاءتـها
عـرفة ما وتسويق مـنتـجاتهـا وزيادة أربـاحها وعـموم الـناس يحـتاجـون إليهـا 
يـدور حولـهم ولـتسـييـر حيـاتهم واتـخاذ قـراراتـهم احليـاتيـة وبالـتالي فـأن هذه
الـبـيـانــات غـيـرت مـفـاهـيم الـعــالم االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعــيـة وحـتى الـثـقـافـيـة
وأصـبحت الـركـيزة األولـى لقـيـام تكـنولـوجـيا الـذكـاء االصطـنـاعي وتـطبـيـقاتـها
العـديدة التي غـزت كل نواحي احلـياة خالل فتـرة قياسـية ال تـتجاوز الـعقدين.
وببساطة فعند تصفح أي موقع الكتروني أو استخدام أي تطبيق رقمي خاص
ثل اهتماماتنا بتقـد اخلدمات أو السلع فأننا بذلك نترك أثرا رقمـيا خلفنا 
وأختـياراتـنا وتـفضـيالتنـا هذه اآلثـار الرقـميـة ماهي في احلـقيـقة اال “بـيانات
ؤسـسات والـشركـات لـدوافع ربحـية سـواء كانت رقـمـية ”تسـتخـدمهـا بـعض ا
خدميـة أو جتاريـة لتـغرقنـا بإعالنـات توافق مـيولـنا ورغـباتنـا وأختـياراتـنا أما
الـبــعض األخــر فـأنــهـا تــسـتــخـدم الــبـيــانـات ألغــراض الــتـنــصت والـتــجـسس
واإلعتراض فـتقوم بجمعهـا وحتليلها ومـعاجلتها وتبـويبها وتصنـيفها وخزنها
عبر إخـتراق األجهزة الرقـمية ومواقع التـواصل األجتماعيـة وتطبيقـات الشبكة
رئية على امتداد الكرة األرضية حيث قروءة وا سموعة وا العنـكبوتية سواء ا
ــؤسـســات عـلى كــمب هــائل من اخلـوادم واحلــواسـيب األكــثـر حتـتــوي هـذه ا
تـطـوراً والتي تـنـتـمي إلى فـئة الـ "سـوبـر كمـبـيـوتر" مـزودة بـبـرامج وتـطبـيـقات

قادرة على كسر الشفرات األمنية.
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يـظن الـبـعض أن شـركـات مثل غـوغل وفـيس بـوك ويـوتـيوب وتـويـتـر وعـلي بـابا
وأوبـر وكـر وغـيـرهـا مـن مـواقع الـتـواصل االجـتـمــاعي والـتـجـاري تـقـدم لـنـا
خدماتـها مجانا دون مقـابل بينما في حقـيقة األمر والواقع العـملي فأننا ندفع
مـقـابل احلـصول عـلى هـذه اخلـدمـات والـسلـع أثمـانـاً بـاهـضـة تفـوق مـبـالـغـها
وأثمـانـهـا احلقـيـقـية اال وهـي بيـانـاتنـا الـشـخصـيـة وتـفضـيالتـنـا وأخـتيـاراتـنا
وأهتمـاماتنـا وإفصاحـنا ايضـا عن أساليب حـياتنـا وأصدقائـنا وعوائـلنا وفي
ـؤسـسـات ـلـك ايـة حـمـايـة قـانـونـيـة أزاء هـذه ا تـهـايـة األمـر نـفـاجئ بـأنـنـا ال 
والشركات لو جتاوزت حدود صالحياتها كوننا وافقنا غير مرغم باإلفصاح
ـهـمة بـكـامل أرادتـنا من خالل قـبـولـنا عـبـر عـدة مراحل ـعـلومـات ا عن هـذه ا
وخيـارات مـتـسلـسـلة تـؤكـد قرائـتـنا ومـوافـقتـنـا عـلى نصـوصـاً قانـونـية مـطـولة
تـعـاقد مـعهـا ان تـكتـبـها بـحـروف مصـغـرة لتـسهل مـذعنـة قـصدت اجلـهـات ا
جتـاهلـها وتـمـنح بذلك لـلشـركـة مقـدمة اخلـدمة احلـمايـة الـقانـونيـة واحلصـانة

ـعـلـومـات التي  عـاجلـة وا الـقـضائـيـة حلـريـة الـتـصرف بـالـبـيـانـات اخلـام وا
جمعها وتبويبها وخزنها. 

ي يتوقع أنه في خالل األعوام نتدى االقتصادي العا جتدر األشارة الى أن ا
ـقدار40 ـتـاحـة بـفـعل تـطـور االقـتـصـاد الـرقـمـي  ـقـبـلـة سـتـزيـد الـبـيـانـات ا ا
زيــــــــتــــــــابــــــــايـت (وهــــــــو 40 ألـف مــــــــلــــــــيـــــــــار مــــــــلــــــــيـــــــــار ويــــــــســــــــاوي
4000000000000000000000 ( 21 صـــفــــرا) والـــبـــايـت هي وحـــدة
قيـاس سعة تـخزين البـيانـات في ذاكرة الكـومبيـوتر الـذي يعادل قـدرة تخزين
معلـومات خمس مـليارات مـكتبـة من حجم مكـتبة الـكونغـرس األمريكي وإذ ما
ـسـجلـة في مـديـنـة فرانـسـيـسـكو األمـيـركـية وهي حتـول ربع عـدد السـيـارات ا
(470 ألف سيـارة) إلى القيادة الذاتية فإن ما سينتج سنوياً من هذا التحول
سـيعادل مـا ينتجه 300 ملـيون من مستـخدمي اإلنتـرنت من بيانات واليـفوتنا
اإلشـارة الى دور جـائـحـة كـورونا الـكـبـيـر ومـتحـوالتـهـا كـوفـيد-19 الـذي دفع
بـالـعـالم إلى الـتـغـيـر الـسـريع وفي شـتى مـجـاالت احلـيـاة حـيث سـنـشـهـد في
الـسنـوات الـقلـيـلة الـقادمـة تـطوراً كـبـيراً وحتـديات أكـبـر ألمن البـيـانات بـفضل
خـتلف الـقطاعـات فما الذي حرية تـناقلـها والتـحول نحـو العالم األفـتراضي 

سيترتب على هذا التحول وعلى مستوى كل دولة في العالم?
ـا لم يـدرك النـاس أبـعاد اسـتـخـدام بيـانـاتـهم الشـخـصيـة إال بـعـد فضـيـحة ر
ـالي من مـستـخـدمي موقع انـكـشاف اسـتغـالل قواعـد البـيـانات الـشـخصـية 
التـواصل االجـتمـاعي فـيـسبـوك  في وقت سـابق من قِـبل شـركة جـمع وحتـليل
البيـانات كمبريدج أناليتيكا واستغاللها في العـمليات االنتخابية والتأثير عليها
عـلومات الـشخصيـة والسلوكـية ونود اإلشارة من خالل نظم مـعقدة لتـحليل ا
في ذات الوقت الى أن هـنـالك مثل غـربي يـقول إذا لم تـدفع تكـلـفة الـسلـعة من
ثل على مـا يبدو محل حر مـالك فستكـون أنت نفسك السـلعة وقد كـان هذا ا

تطبيق واسع النطاق.
عـنــد الـنـظـر إلـى أحـوال الـدول الـعــربـيـة من حـيـث مـدى امـكـانــيـاتـهـا الــفـنـيـة
ـستـوى القـوان الـداخلـية او عـلى مسـتوى الـقوان والتشـريعـية سـواء على ا
علـوماتية ية ومـدى استعـدادها لتحـديات عصـر التكـنولوجيـا ا األقليـمية والعـا
يـة إذ ينبغي عـليها إتـخاذ كافة واالقتصـاد الرقمي ومواكـبتهـا للتطـورات العا
ـوضـوعيـة حلمـاية اإلجـراءات احلمـائـية سـواء الفـنـية اإلجـرائيـة والتـشـريعـية ا
ـعلـومـات احلكـوميـة والسـيمـا بيـانـات ومعـلـومات الـبنى مـنظـومـات البـيانـات وا
التـحتية احلرجـة من اية إعتداءات خـارجية من شأنـها أن تهدد أمـنها الوطني
تطلبات السيـبراني كون أن القليل من هذه الدول لديها منظومات مؤمنة ترقى 
وحتـديـات الــوقت الـراهن بـأعــتـبـار ان احلــرب احلـالـيــة هي حـرب األســتـئـثـار
جـتمعاتها واقتصاداتها عـلومات ناهيك عما تتطلبه من نـقلة نوعية تنطلق  با
تـقـدمـة وفي مواكـبـة عـالم شـديد الـتـغـير بـفـعل تـكنـولـوجـيا في سـبـاق األ ا
مـربـكـة وعـوامل طـارئـة أخــرى كـمـا حتـتـاج هـذه الـدول إلى إتـخـاذ سـيـاسـات
تشـريـعـية قـانـونـية وقـضـائـيـة وإجراءات إسـتـبـاقيـة مـتـكامـلـة لـتـنظـيم وحـمـاية
ـعـارف أســاسـهـا تـنـظـيم بـيـانـات مـتـطـورة ـعـلـومـات واالنـطالق  الــبـيـانـات وا
ـستـخدمـ مالكاً ومـنـضبـطة حتـمي اخلـصوصـية وتـصـون السـرية وجتـعل ا
ـعلـومـاتـهم الـشخـصـيـة وبشـكل اليـعـوق الـتنـمـيـة والـتطـور واالبـتـكار فعـلـيـ 

عرفة في الوقت ذاته.  واحلق في ا
وفي اخلـتـام اليسـعـنى الـقـول الى ان مـسـؤولـيـة حـمـايـة بيـانـاتـنـا ومـعـلـومـاتـنا
الشخـصية وحفظها وتداولـها مسؤولية كبيرة تـقع على عاتقنا أوالً وعلى عاتق
ـؤسساتها التشـريعية والتنفـيذية والقضائية ثـانياً لذا يتوجب أخذ كل دولنا 
احليـطة واحلذر عند تـناقها وتـبادلها والسـيما في مواقع الـتواصل اإلجتماعي

ومواقع تقد السلع واخلدمات.

{ باحث في القانون الدولي العام
{ متخصص في مكافحة اجلرائم السيبرانية  
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فـي عبارات مـحكمـة وموجزة وسـليمة
قـابـلـة لـلـتـنـفـيـذ وبـالـتـالي فـأن غـياب
الـسـيـاسـة الـتـشـريـعـيـة يـعـني أنـعدام
مـكنة حتـديد االهداف بـدقة التي يجب
أن يـحـققـهـا القـانون وصـعـوبة بـلورة
مـبـاد السـياسـة في قوالب قـانونـية
إذ أن الـصـيـاغـة التـشـريـعـية كـعـمـلـية
ـعـطـيات فـنـيـة تـتـأثـر تـأثراً كـبـيـراً بـا
الـــســيــاســيـــة الــتي تــفـــرز مــنــهــاجــاً
تــشــريــعــيــاً يـتــقــيــد به الــصــائــغـون

نهج التشريعي. فا
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يـــخــتــلف تـــبــعــاً لــطــبـــيــعــة الــنــظــام
ــبـاد الـتي يـعــتـنـقـهـا الــسـيـاسي وا
ويــتـأثـر بـدرجـة كـبــيـرة فـيـمـا إذا كـان
) أو نظاماً نـظاماً دكـتاتورياً (سـلطويـاً
نهج التشريعي في ظل ـقراطياً فا د

كـمـا معـروف إن السـياسـة الـتشـريعـية
هـي مـكــنـة وفن حتــديـد االهــداف الـتي
يـجب أن يحققها الـقانون وهذا يتطلب
فــــــهـم وإدراك الـــــواقـع الـــــســـــيــــــاسي
واالجــتـمـاعي واالقـتــصـادي والـثـقـافي
فـي اجملـتـمع ووضع خـطـة أو سـيـاسـة
عنى لتبديل أو تنظيم هذا الواقع  و
آخـر ان الـسـيـاسة الـتـشـريعـيـة تـعكس
الـفـلـسفـة الـتي حتكـم عمـلـية الـتـشريع
عاجلـة موضوع بـدأً من اتخـاذ القـرار 
أو قـــضـــيــة مـــا عن طـــريق الـــتـــشــريع
ــعــلــومــات ودراســة ومـــروراً بــجــمع ا
الـــواقع وحتــديــد الــبــدائل واألولــيــات
اخلـاصـة بـاجملـتـمع وانـتـهـاءً بـتـرجـمة
مـباد السياسة إلـى نصوص قانونية
واصـدارها بالـطرق احملددة حـيث يبدأ
دور الـصـائغـون في ضـبط هذه االفـكار
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عن رضــاي عـلى تــقـدّم احلــوار". كـمـا
أكّـد:"إنّ الكـنـيـسة تـريـد مـتابـعـة بـناء
جسور الصداقة بـهدف نشدان اخلير
احلــقـــيــقـي لــكلّ إنـــســـان". فــجـــهــود
التالقي واحلـوار همـا مساهـمة قـيّمة
في بــنـاء الــسالم ألنه قــد غـدا  لــزامـاً
ـسيحـي اإلنخراط سـلم وا على ا
في حوار نابع من العـقل النيّر حوار
صــادق وأصـــيل حــوار مــبـــنيّ عــلى
الـفـكـر حـوار مـبـنيّ عـلى مـحـبـة الـله
ومــحـبــة الـقــريب حــوار مـبــنيّ عـلى
احترام كرامة وحرية كل شخص ألن
سيحي _ اننا ا اإلنسان  _حسب إ
خُـلِقَ على صـورة الـله ومـثـاله حوار
يرتـكز عـلى احلـقيـقة وحتـرّكه الرغـبة
الـصـادقـة في الــتـعـرّف عـلى بـعـضـنـا
الــبـعض في الــتـعــرّف عـلى الــفـوارق
والــــقـــبــــول بــــهـــا عــــبــــر الـــغــــفـــران
ـسـامـحـة وفي هـذا احلـوار تكـمن وا
احلـقـيـقـة األكـيـدة في تـعـزيـز عالقـات
الودّ ب اجلانب إنطالقاً من الرغبة
ــشــتــركــة في الــعـيـش والـدفــاع عن ا
ان واإللتزام ببناء حضارة حرية اإل
احملـبــة ألنّ احملـبـة هي أســمى وأنـبل
الــعالقـات بــ الـكــائـنــات الـبــشـريـة
والــــعـــمل مـن أجل حتـــقــــيق الـــسالم
والـسـعـادة كـونـنـا نـنـتمـي إلى عـائـلة

ؤمن باإلله الواحد.  ا
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إذن فـاحلـوار وتـعـزيـزه هـو طـريـقـنـا
األكيدة في الـعيش األخوي ومن أجل
العـمل حسـب مشـيئـة الله الـذي خَلَقَ
البـشـرية لـتـكون عـائـلة واحـدة وهذا
ـطران مايكل فـيتسـجيرالد ما أكّده ا
رئـيس اجمللس الـبـابـوي للـحـوار ب
حــــــــــيث األديــــــــــان في 2005/9/27 
قــال:"إنّ الــكـنــيـســة تــنـظــر بـاحــتـرام
جلـمـيع األشـخـاص وتـقـدّر ومـضـات
احلـقيـقـة الـكامـنـة في تـقالـيـد األديان
ـنـاسـبـة ـســيـحـيـة األخـرى" ( غـيـر ا
الذكـرى األربـع عـلى تـصديق إعالن
اجملــمـع الــفـــاتـــيــكـــاني الـــثـــاني "في
عــصــرنــا") كــمــا قـال:"إنّ احلــوار مع
باقي األديان األخرى ال يعني التخلّي
سـيحـية والـكاثـوليـكية عن هويـتنـا ا
لـتـسـهـيل عالقـاتـنـا مع اآلخـرين وإنّ
اإلخـــــتالفــــــات بـــــ األديـــــان تـــــدفع
الــكـنــيـســة إلكـتــشـاف أكــبـر لــعـظــمـة
ــانـهــا وبـنــوع خـاص ســرّ جتـسـد إ
سيح ابن الله عـلى أرض شقائنا ا
ورسـم لـــلــــجـــمــــيع طــــريق اخلالص.
فـاحلـوار مع األديـان األخـرى ال يـدمّـر
ا يـدفعـها انـيـة إ هذه احلـقـيقـة اإل

جملـد الـله وخـيـر جـمـيع الـبشـر" (في
ـــنــاســـبــة خـــتــام شـــهــر رســالـــته 
والـعـمل رمـضـان 2006/10/20).  
ـــضي قُــدمــاً في درب مــعـــاً يــعــني ا
احلوار الذي دعت إليه الكنيسة عبر
أحـبـارهـا الـقـديـسـ وبـاخلـصـوص
اإللتفاتات اإلنسانية والكنسية التي
بـدأهـا نـبي الــرجـاء الـبـابـا الـقـديس
يــوحـنـا بــولس الــثـاني طــوال فـتـرة
حــبـريـتـه جتـاه جــمـيع األديــان غـيـر
ــسـيـحــيـة وبــاخلـصــوص مـؤمـني ا

الديانة اإلسالمية.
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وفي زمــنـنــا يـنــاشـد قــداسـة الــبـابـا
ـسيـحي بنـدكتس الـسادس عـشر ا
واإلسالم إلى مواصلة طريق احلوار
الــذي بـــدأه ســلــفه الـــســابق ذكــره
إنطالقاً من كـوننا أوالداً لـله الواحد
اخلــالق األســـمى وحــامــلي رســالــة
تـسـتـمـدّ قـوّتـهـا وبـنـوّتـهـا وروحـها
كوننـا أوالداً إلبراهيم أبي اآلباء. إنّ
ـسلمـ قد تنامت في العالقات مع ا
ـــنـــصـــرمــة الــســـنـــوات األربـــعــ ا
وأصــــبح من الــــضـــرورة أن يــــكـــون
احلــــوار احللّ الــــســـلـــمـي واألكـــيـــد
لــلــتــفــاهم والــتــعـايـش عـلـى جـمــيع
األصـعدة. فـاحلـوار يعـني غـربـلة كلّ
شيء إلنـتـخـاب مـا هـو أفـضل وفـيه
تـكمن أمـور إيـجابـيـة نحـافظ عـليـها
وأمور سـلبـية عـليـنا الـتخـلّي عنـها.
وفـي هــذا يــقــول الــبــابــا بــنــدكــتس
الــــســـادس عـــشــــر في خـــطــــابه إلى
ــثــلي اجلــمــاعــات اإلسـالمــيـة:"...
نــصــبـح قــادرين عــلى إقــامــة حــوار
حـقــيـقـي بـ احلــضـارات واألديـان"
ـــانـــيـــا 2005/8/20). (كـــولـــون أ
ــانــاً مــنه بــحــقــيــقــة حــمل سالح إ
احلــوار فـــقــد أعــرب قــداســته مــنــذ
تسنّمه رئاسة الكـنيسة اجلامعة عن
رضــــاه عــــلى تــــقــــدم احلــــوار بــــ
سيـحي على الـصعيد سلمـ وا ا
ي فــقـد قـال:"أعـرب احملـلي أو الــعـا

ــنـا عـالم مــطـبـوع بــتـهـديـدات إنّ عـا
الــعـنـف واإلرهـاب وزمــنــنـا تــسـوده
ــوت والــضـــيــاع وكَــثُــرَتْ إمـــارات ا
همومنا ومشاكـلنا وأصبحت خطيرة
على مسيرة حياتنا لذا فهي تلتمس
منّا إلتـفاتةً وتصـميماً. فـاإلنسانية ال
زالت بــأســرهـا حتت صــدمــة أحـداث
احلـــادي عــشـــر من أيـــلــول كـــمــا إنّ
ون من الـكثـيـر من أبنـاء الـشرق يـتـأ
جرّاء آفات احلـروب والنـزاعات التي
تُرخي بـثقـلهـا على احلـياة اخلـاصّة
الفردية والعامة ويعتبرون وجودهم
ـقدس قـضـية حـياة في هـذا الشـرق ا
أو مـــــوت ومع هــــذا هــــنــــاك رجــــال
ونــــســـاء يـــصــــارعـــون كل شــــكل من
أشـكال الـعـنف من أجل احلـفـاظ على
وت ما بقي من القِيَم التي كُتِبَ لها ا
بـسـبب ازدياد احلـقـد والـكـراهـية في
قلـوب البـشر وأصـبحت الـدعوة إلى
احلـوار الطـريق الـوحـيدة والـفـضلى

حبة وسالم. من أجل العيش 
 —«u(« »—œ u

ـــســـيـــحـــيـــون وفي هـــذا الـــشـــرق ا
واإلسالم تـــوأمــان ال يـــنــفـــصالن في
مـجتـمـعاتـنـا وأيّ مسـاس بـأحدهـما
يـضـرّ اآلخر ويـشـوّه وجـهه وحـقـيـقة
انه. فهم يـتبادلـون اإلحترام ومن إ
دعوّين إلى تقد هنا يكونـون أول ا
إســـهــام خـــاص من أجل إيـــجــاد حلّ
لـهـذا الــوضع اخلـطـيـر ولــلـعـديـد من
ـعقدة والنـزاعات األقلـيمية شاكل ا ا
واألتـنـية وفـي هذا تـكـون مـصـداقـية
األديـان عـلى احملكّ كـمـا يـقول رئـيس
اجملـــلس الـــبــــابـــوي لـــلـــحـــوار بـــ
األديان:"ويـبقى الكـثيـرون يتـساءلون
عن جــــــــدوى األديـــــــان وعـن مـــــــدى
إنسـجامنـا مع ذواتِنـا كرجـال ونساء
يــســجــدون لــله فــفي ذلك رســالــة من
أجل العمل سويّة إذ أنّ العالم اليوم
بـحــاجـة إلى مـســيـحـيـ ومــسـلـمـ
يـتــبـادلـون اإلحــتـرام والـتـقــديـر كـمـا
يـؤدّون شـهـادة احملــبـة والـعـمل مـعـاً

ومحـبـة وهذان الـهـدفان من الـصعب
حتقيقهما إذا ال تُهـيّأ أرضية حقيقية
ــانــاً أكــيــداً بــأنّ لــقـــبــول اآلخــر وإ
السالم ال يعطـيه العالم بل هـو عطيّة
الــرب. مــا عــلـيــنــا نــحن إالّ أن نــفـتح
قـلـوبـنــا إلسـتالم هـذه الـهـبـة اإللـهـيـة
الثـميـنة وهـذا يتـطلّب مـنا ثـلم أسنّة
الـــرمـــاح وكـــســـر كـــبـــريـــاء الـــسالح
واإلبـتعـاد عن أعـمـال العـنف والـدمار
من أجل تعزيـز وتمـت وصقل سالح
احلوار في إبـعاد السـياسـة عن سموّ
رســـالـــة الــســـمـــاء لـــتـــكـــون رســـالــة
اإلعتراف بحـضور اآلخر وحقوقه في
احملـبــة والـغـفــران ألنـهـمــا أسـاسـان
جــوهـريــان لــبـنــاء الـسـالم عـبــر فـتح
قـلـوبـنـا لـآلخـرين والـسـيـر مـعـهم في
الــطـريق الــتي أعـدّهــا الـلـه لـنــا كـمـا

. يدعو إلى ذلك بولس رسول األ
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نــعم إنّ احلــوار هــو خــدمــة احملــبــة
وهذه احملبة تدفعـنا دوماً إلى حماية
حياة القريب السيّما الضعيف. علينا
أن نـعـمل عـلى تـنـمـيـتـهـا فـنـجـعل من
احـترام احلـيـاة الـبشـريـة بال قـيدٍ وال
شــرط ركـيـزة مــجـتـمـع مـتـحــابّ. فـمـا
يُطلب منّـا أن نعامل بـاحملبة واإلكرام
كلّ إنـــســـان من أجل بـــنــاء حـــضــارة
جــديــدة حــضــارة احلــيــاة. وكــفــانــا
تـــدمــيـــر احلــوار األخــوي الـــذي فــيه
نــحــارب سـالح احلــوار ونــطــرده من
دروبــنــا ونــنــقضّ عــلــيه لــنــفــتــرسه
ه ومعانـيه ونقضي على وندمّر معـا
حــامـلي رايــاته ومــبـشّــري اسـمه بل
علـينـا أن يكـون حوارنـا حوار احملـبة

ألن الله محبة. 
فـــلـــنـــحـــمل سالح احلـــوار إنه سالح
احلـيـاة ولـنــكـسـر حـوار الـسالح إنه

دمار احلياة. 
ا قال الـبابا القـديس يوحنا وأختم 
بـولس الـثـانـي في زيـارته إلى تـركـيـا
في 1979/11/29 إذ قـــال جلــمـــاعــة
أنقرة الـكاثولـيكية:"أتـساءل أَلَم يحن
الـــوقت وخـــاصـــة الـــيــوم وقـــد دخل
ـسـلـمـون في مـرحـلة ـسـيـحـيـون وا ا
جديـدة من الـتاريخ لـتـعزيـز الروابط
الـروحـية الـتي تـربـطـنا كـيـمـا نـسعى
ـبــاد األخالقــيـة ســويــة حلـمــايــة ا

مباد السالم واحلرية?". 
نعم إنّ دعوتنا في احلقيقة تكمن في
حـوار مـشـتـرك حـوار احملـبـة. فـنـحن
وكالء لرسالـة السمـاء وعلى الوكالء
أن يـــكــونـــوا أمـــنــاء في حـــمل سالح

احلوار.

احلـقـيـقـة الـرغـبـة في مـعـرفـة أفـضل
لـــآلخـــر وفي احـــتـــرام خــيـــارات كل
تعلّـقة منها بالقيم إنسان وخاصة ا
األســاســيـة وبــالــقـنــاعــات الـديــنــيـة
الشخصية وحتى يبزغ الفجر الذي
فــيه تـقــضي الــرغـبــة في الـسالم إذ
يقول الـبابا بـندكتس الـسادس عشر
في رســالــته الــراعــويـة األولـى "الـله
مــحــبــة":"ال يــســتــطــيع اإلنــســان أن
يـدّعي مـحبـة الـله بـشـكل مـجرَّد دون
أن يظهر ذلك بـالقول والعـمل محبة
عظـيمـة لإلنسـان الذي يـتعـامل معه"
(صـــــــــدرت في 2005/12/25 وهي
الــرســـالـــة األولـى لـــقــداســـتـه بـــعــد
تـتــوبــجه حــبــراً أعــظم لــلــكــنــيــسـة
اجلامـعة)وقد جـاء في القـرآن الكر
ــان "ولـــكن الـــلـه حــبـَّب إلـــيــكـم اإل
وزيّنه في قلـوبكم وكـرّه إليكم الـكفر
والـــفــسـق والــعـــصــيـــان أولــئك هم
الراشدون" (اجلمرات 7) وآية أخرى
"ال يـؤمن أحــدكم مـا يــحب ألخـيه مـا

يحب لنفسه".
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إنّ اإلنسـان سـريع العـطب وعـليه أن
يـفـتح مـجاالً لـله الالمـحـدود لـيـتـكلّم
من خالله عبر هبة احلياة. فاحلياة
يـــقــول بــنــدكــتـس الــســادس عــشــر
السيّما احلـياة البشـرية هي مُلْك لله
وحــده ولــذا فــكلّ مَن يــتــعـدّى عــلى
حـيــاة اإلنـسـان فــكـأنه يـتــعـدّى عـلى

الله نفسه. 
وعـنـدمــا يـفـقـد اإلنـســان مـعـنى الـله
فهو يجنح إلى فقدان معنى اإلنسان

أيضاً وكرامته وحياته. 
حياة اإلنسان هبة من عند الله وهي
عـــطـــيّــتـه وصــورتـه والــلـه هــو إذن
وحـــده ســـيـــد احلـــيـــاة وال يـــســوغ
لإلنسان أن يتـصرّف بها فـعلينا أن
نحب ما يحـبّه الله ويرضاه ونـبتعد
عــمّـا ال يـحــبّه. فـاحلــوار مـهــمـا كـان
طـويالً أو قـصيـراً صـعـبـاً أو سهالً
فهو رسـالة سماويـة رسمهـا الله لنا
سـامحة من أجل العـيش باحملبّـة وا
والـغـفـران وهنـاك أمـثـلـة كـثـيرة في
ـقــدســة حـيث احلــوار هـو كــتـبــنــا ا
الــــركـــيـــزة بـــ ربّ الـــســـمـــاء وابن

األرض. 
وفي األديــان يـتّـخــذ احلـوار أهــمـيـة
بـالــغـة إذ يـســهم إسـهـامــاً فـعّـاالً في
إبــعــاد شـــبح احلــروب والــنــزاعــات
الـديـنــيـة واإلجـتـمـاعــيـة الـتي تُـدمي
قـلب الـبـشـريـة ألن اسم الـله الـواحـد
يـجب أن يـشـكّل لـلـجـمـيع اسم سالم

إلى الواجهة ألنّ إعالن كلمة اإلجنيل
هـــو حــوار مع الـــعــالـم ومن حقّ كلّ
واحــد الــبــحـث عن احلــقــيــقــة ولــكن
حـــــسب ضـــــمـــــيـــــره الـــــشـــــخـــــصي

سؤول". وا
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نـــعم لـــقــــد كـــان الـــبـــابـــا واضـــحـــاً
وصـريـحـاً في زيـارته لـتـركـيـا (وعـبـر
خطابـاته العـديدة في أنـقرة وأفسس
وإســـطــنــبــول لـــلــفــتــرة من 29/-11
2006/12/1© إذ حـــــمل شـــــجـــــاعــــة
ـانـيـة ومـحبـة إنـسـانـيـة وسـمـاحاً إ
أخـويــاً وصـراحـة زمـنـيــة لـيـعـلن أنّ
سـلم مـواصلة سـيحـي وا على ا
طــريـق احلــوار عــبــر ثــقــة وإصــغــاء
متبادلَيْن من أجل الـتعاون في سبيل
رفع مـــعــانـــاة الـــعــالـم مــعـــاً خـــدمــةً
لإلنسانـية في بنـاء مستقـبل تنعم به
البشرية بأمن وعدل وسالم وازدهار.
ففي احلوار وتـبادل اآلراء بـاحلسنى
تـــزول الــفـــوارق وتــتالشـى األحــقــاد
ويرى كلّ إنسـان في اآلخر تتـميماً له

وليس نقيضاً. 
فــاحلــوار وحــده يــعــبّــر عن احــتــرام
ـشـتـركة ـصـالح ا اآلخـرين ويـحفظ ا
دون احلاجة للجوء إلى العنف وهو
وحــده يــجــعــلـنــا أن نــتــخــطّى كــافـة
الــتـوتـرات بــروح تـفــاهم ومـثــمـر من
أجل بــنـاء وإقـامـة عـالقـات حـقــيـقـيـة
وصــادقـــة كــمــا يــحـثّ اجلــمــيع إلى
صـاحلة سبـيل الصـفح والـغفـران وا
وتُــــتَــــوجُــــهُنَّ احملــــبــــة ودون هــــذه
الصفات األسـاسية في ركـيزة احلياة
ـكن بنـاء الـسالم احلـقـيـقي الذي ال 
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ـــكن أن يــكــون خــيــاراً فــاحلــوار ال 
إضــافــيــاً يــقــول الــبــابــا بــنــدكــتس
الــــســـادس عــــشـــر بـل هـــو ضـــرورة

حيويّة يتوقّف عليها مستقبلنا. 
إذن احلـــــوار لــــيس دائـــــمــــاً ســــهالً
وخالـياً من الصـعاب فـسوء الـتفاهم
سـبـقة قـد يشـكّالن عائـقاً واألحكـام ا
في وجه هذا احلوار وقد تـقابَل اليد
ودّة وصداقة إلى الشخص متَدّة  ا

اآلخر بالرفض.
لـذا فـبـنـاء احلـوار يـتـطـلّب صـبـراً ال
حـدود له ومـثــابـرة يـومـيـة حـيـاتـيـة
ـسـلـمون ـسيـحـيـون وا وإلى هـذا فـا
مدعـوّون جمـيعـاً للـمضي قُـدُماً مـهما
اشــتـــدت الـــصـــعــاب ومـــهـــمــا عـــلت
األصــوات فـي بــنــاء حــوار حـــقــيــقي
مــبــنيّ عـلـى احلـقــيــقـة ومــتّــخـذاً من
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الـوصـول الى مـرحـلـة الشـيـوعـيـة حيث
الـــوعي واالدراك وبـــالـــتـــالي اجلـــمـــيع
ـستـوى الوعي  حيث يـتم العمل وفق
مـبد من كل حـسب طاقـته ولكل حسب
حـاجته  أي الـناس غـير الـقادرون على
الـعمل هنـاك مجتمع يـكفل احتـياجاتهم
الى الـــطــعـــام وبــالــتـــالي لــيـس هــنــاك
مــعـانــاة لـكن الــذي حـصل بــعـد تــفـكك
االحتـاد السـوفيـتي  وفق مخـطط غربي
 –امــريــكي وخـيــانـة بــعض الــقـادة في
مــقـدمــتـهـم غـوربــاتـشــيـوف ويــلـتــسـ
تـفـكـكت الـدولـة الـعـظـمى وعـادت بوادر
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وفي اعـقاب هذا التفكـك وانتقال النظام
مـن اشتراكي الى ليبرالي ظهرت حاالت
غـريبـة هي حاالت الـتسـول التي لم يكن
لـها وجود سابـقا  بحيث سـئل متسول
فـي شــوارع مــوســكــو  أي الــنــظــامــ
افـضل قـال ال اعـرف الـتـمـيـز ولـكـني لم
اكن مـتـسوال سـابقـا واليـوم كمـا تروني
ا حـيث دقـعـتـني  احلـاجـة لـلـتـسـول 
يـعني ان الدولة كانت تكـفل للمحتاج
احـتـياجـاتهم وبـعد  حـصول تـغيـيرات
اعـــادت لــدولـــة روســيـــا وريث االحتــاد
الـــســوفـــيـــتي هـــيــبـــتــهـــا  ســـيــاســـيــا
ـتـسولـون  ولكن واقـتـصاديـا  اخـتفى ا
ـؤسف مـا كــثـرهم في بـالد الـنـفط مـن ا
والـثروات الـهائلـة في العـراق مثال اما
عن مــجـتــمع الــشـيـوعــيـة األخــر  حـيث
يــدرك الـنــاس حـقــوق وواجـبــات االخـر
وبـالتالي هنـاك تقاسم مشـترك للثروات
بـعـدالة ووفق مـبـد طاقـة عـمل كل فرد
وضـمان احـتيـاجات غـير الـقادرين على

الــنــبالء او الــقــسـاوســة وغــيــرهـا من
الـتسـميات الـتي تبـيح التـسييـد  لهذه
اجلــمـاعـات عـلى الـنــاس وتـريـد مـنـهم
الـوالء والــطـاعـة الـعـمـيـاء وهـنـاك من
يــقــبـل بــذلك ويــجــعل من حــاله عــبــدا
كن تسميتها بـشكل طوعي وبالتالي 
الـعـبـوديـة الـطـوعـيـة وقـد جتـسـد ذلك
حتــــديــــدا في الــــعـــصــــور الـــوســــطى
االوربــيــة ان كل هــذه الــتــشـكــيالت ال
تـضمن الـعيش الـرغيـد لكل الـناس في
اجملـتمع وبالتـالي هناك تفاوت واضح
يـــكـــاد يــصـل الى حـــاالت االفــراط  في
الـرفاهـية والى حـاالت االفراط  بـالضد
مـنـهـا حاالت الـبـؤس والـفقـر والـفـاقة
كن ساواة وكيف  فاين العدل واين ا
ـراحل الـتـاريـخـية حتـقـيق ذلك ومن ا
الــــتي اشــــيـــر الــــيـــهــــا هي مـــرحــــلـــة
االشـــتــــراكـــيـــة والـــتـي كـــانت بـــدايـــة
تـطـبيـقـها في االحتـاد السـوفـيتي وفق
ــاركـسـي الـلـيــنـيــني   الـذي ــنـهج ا ا
يـتبنى في الـبداية مـبد من كل حسب
طــاقـته ولــكل حــسب عـمــله والى حـ

 عـنـد التـعرض الى الـتطـور اجملتـمعي
جتـــد ان هــنــاك تــصـــنــيــفـــات لــتــطــور
اجملــتـمع عــلى شـكل مــراحل تـاريــخـيـة
جتـــســــد الـــطـــبـــيـــعــــة االقـــتـــصـــاديـــة
واجملـتمـعيـة لكل  مـرحلـة  ويبـد هذا
شاعية  البدائية  التي ال الـتصنيف با 
يـعرف فيهـا االنسان نزعة الـتملك فكان
كل شـيء مــشــاع  ثم تــلــتــهــا مــرحــلــة
الــقـنـانـة او الــرق حـيث يـتم اســتـعـبـاد
االخـر وتــمـلـكه  اذ يـعـمل بـقـوت يـومه
ـكن ان يجلد او يقتل او يباع هكذا و
هـو التعامل وبعد ظهور ورشات العمل
ـانيـفا كـتوره وهـو عمل او مـا سـمي با
ـنــوال الـذي تــصــنـيــعي يــدوي الي كــا
يـصنع بـواسطـته النـسيج الـصوفي او
الـقطني ثم مـرحلة االقطـاع حيث تملك
االراضي مـن قـبل مــجـمـوعــات مـعــيـنـة
ومـهـيـمـنـة ومـتـسـلـطـة وتـمـارس ابـشع
اســـالــيب الــقـــهــر االجــتـــمــاعي مع من
يــعـمـلــون حتت ادارتـهم وهـي اسـالـيب
بـشعـة تعـتمـد التـفضـيل جملمـوعات من
الـــنــاس حتت مــســـمــيــات االقــطــاع او

عـرضت الـقصـة في القـنوات والـصحف
الــبـريــطــانـيــة مع الـكــثــيـر من عــبـارات
الـثنـاء على مـحمـد رضوان مـدير الـفرع
الـــذي اصـــبح فــــــــــجــأة مـــشـــهــور في
جــمــيع انــحــاء الـعــالم لــقــد ســلك هـذا
الـرجل سلوكـا ايجابـيا مختـلفا مـسلكا
نـبـيال وانـسـانـيـا رحيـمـا وطـيـبـا وغـير
مـــعــــتـــاد واصـــبح مــــشـــــــــــهـــورا في
مـالـيـزيـا وبـريـطـانـيـا فـكـانت الـنـتـيـجـة
شـالال ال يــــــــكــــــــاد يـــــــــتــــــــوقــــــــف من
االيــــــــــجـابــيـة الـتي حــركت عـوامــــــل
الــنـبل والـرحـمـة لــدى شـركـات جتـاريـة
واشــخـاص ومـؤســسـات وفـتح طــريـقـا
لــلــتــوبــة لــذلك الــرجل وبــلــغـت شــهـرة
رضـــــوان نــــفـــــسه االفــــــــــــاق وكــــذلك
الـســــــــوق الـذي يعمل فـيـــــــه وهو ما
دفـع الـكـثــيـر من الـزبــائن بل افـواج من
ـشتـرين وبأعداد كـبيـرة جدا للـتسوق ا
من  فــرع الـشـركــة الـذي يـديــره الـنـبـيل

محمد رضوان .
فـهيا بنـا لنكون جـميعا مـحمد رضوان¨
ولـكن ليس مع احملتـرف من اللصوص
بـل مع الذين تـدفـعــــــهم احلـاجة خلطء
هـم يرفـضـونه ولـكن احلـاجـة مرة و في
ــكـن تــبــريـــر اخلــطىء ذات الـــوقت ال 
رارة فلنتعظ ونكون عونا بـسبب هذه ا
لــبــعـضــنـا¨ والــتــعــــــــامل عــلى اسـاس
انــــســــان يــــتــــعــــامل مـع انــــســـان دون
اجلــزئـيـات الـتـي تـشـــــــــتت وال جتـمع
ولـــو حـــصل ذلك نـــتـــعــاون ونـــســـاعــد
بــعـضـنـا نــقـضي عـلى الــفـقـر والـبـؤس
الـذي يـعـاني مـنه الـكثـيـر ولـكن يـحـتاج
ذلك ايــضــا الى الــعـدالــة االجــتـمــاعــيـة

وارد . للدولة في توزيع ا
                                           

اقــتــرب مــنه (مــحــمــد رضــوان) مــديـر
الـفرع حيث كـان يتابـعه على شاشات
ــراقــبــة في مــكــتـبـه. أُسـقـط في يـدي ا
الـرجل واعـتـرف فوراً بـأن نـيـته كانت
الـــســرقـــة وعــدم الـــدفع هـــدء مــحـــمــد
رضــوان من روعه وطــلب مــنه مـعــرفـة
الــسـبب الـذي دفــعه الى ذلك وهـو في
حـالة يـرثى لهـا من اخلـوف واالرتباك
قـال انه ترك عمله منذ فترة ليتمكن من
رعــايـة اطـفــاله الـثالثــة وزوجـته الـتي
ولـدت حــديـثـا واصـبـحت بـعـد الـوالدة
في غـــيــبــوبــة ابــقى مــحــمــد رضــوان
الــرجل في مـكـتـبـه وارسل من يـتـحـقق
مـن صـــحــــة ادعــــاء الـــرجـل بـــحــــسب
الـعنوان للتـأكد من صدق روايته وكان
فــعال  هـو في احلـال الـذي رواه وبـعـد
ان  الــتـأكـد من صـحـة حـالـة زوجـته
واطــفـالـه قـام  مــحـمــد رضـوان مــديـر
نـحه السـلع التي اراد اخـذها الـفـرع 
دون دفـع واضاف اليـها اطـعمه ومواد
غـذائية وسـلع اخرى ومنحه مـبلغا من
ـال وعرض علـيه وظيفة في الـها يبر ا
الـكة له مـاركت الـذي تكـفلت الـشركـة ا
ـــدارس بــــدفع الــــتـــحــــاق االوالد في ا
صابة بـالغيبوبة هذه ومـعاجلة االم ا

القصة .
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انـتـشرت في مـاليـزيـا خالل ايام قـليـلة
وعــرضت مـرات عــديـدة عــلى شـاشـات
الـقـنـوات احملـلـيـة وفي الـصحـف حتى
ـقــر الـرئــيـسي ال وصـل صـداهــا الى ا
دارة الــشــركـــة في بــريــطــانــيــا ولــذلك
تـبرعت الشركـة بكوبونـات شراء تكفي
الـــرجل وعــائـــلــته ســـنــة كــامـــلــة وقــد

الـعمل اعتقد ان كل من ماركس ولين
لــو عــادوا الى احلـيــاة واطــلـعــوا عـلى
الـصـراعات والـنزاعـات في العـالم و ما
تـــقـــوم به الـــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة وفي
مـقدمتها امريـكا وبريطانيـا وتوابعهما
مـن مــــخـــــتــــلـف الــــدول االوربـــــيــــة او
الـدويالت اخلانعـة بذل وهوان من اجل
 كـــراسي الـــســلـــطــة اعـــتــقـــد انــهـــمــا
يـتــراجـعـان عن احلـديث حـول مـجـتـمع
الــــشـــيـــوعـــيــــة من كل ذلـك نـــصل الى
راحل التـاريخية حـقيقـة قائمـة ان كل ا
الــتي مـر فـيـهـا اجملــتـمع  فـيـهـا فـوارق
طـبقيـة وفيهـا غنى فاحش وفـيها بؤس
وفـقـر مـدقع ولـكالهمـا اسـبـاب وعوامل
ســـاهـــمت في ذلـك ابــرزهـــا الـــتــســـلط
الــسـيــاسي او احلـزبي او االجــتـمـاعي
ـال الـعام ومـن خالل ذلك االستـئـثـار با
ــعــقـول والــغــنى بــشــكل فـاق حــدود ا
والـى جـانـب ذلك هــنــاك فــئــات فــقــيـرة
بـائـسة ال جتـد لـقمـة العـيش ولـذلك قد
يـــضـــطـــر في الـــلـــجـــوء الى اســـالـــيب
يـرفــضـهـا اجملـتـمع وهي غـيـر مـقـبـولـة
شـرعـا وقـانـون كـمـا انهـا غـيـر مـقـبـولة
ـا حـتى الـقـائـم بـها ال اجـتـمـاعـيـا¨ ور
يـقبلها لكنه مضـطر لها  بسبب حاجته
واضـــطـــراره ولـــكـن هل يـــبـــرر فـــعـــله¨
ـكن تــبـريـره او بــالـتــأكـيـد ال. نــعم ال 
قـبوله. واليـكم هذه احلكـاية التي كانت
ـقال. دخل رجل سـبـبـا في كـتابـة هـذا ا
إلى أحـد فروع سوق كبيرة منتشرة في
ـــعــلــبــات مـــالــيــزيــا واخـــفى بــعض ا
الــرخـيـصــة يـقـارب ثــمـنـهـا  7 دوالرات
أمـريـكـيـة وحـاول اخلروج بـهـا خـلـسة

دون أن يدفع الثمن.
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فـكل تـشـريع ال يـصـدر بهـدف الـتـنـظيم
ــــا هـــو عـــبـــثـــاً وان االجــــتـــمـــاعي إ
الـــقــوانــ الـــتي حتــمل في طـــيــاتــهــا
احـكامـاً تتـعارض بـعضـها مع الـبعض
االخــر أو ال تــنـظم أوضــاعـاً قــانـونــيـة
Blind) مـــلــحـــة هي قــوانــ عـــمــيــاء
ــنــهج الــتــشــريــعي Laws) فــغــيــاب ا
الـواقـعـي يـؤدي بـالـنتـيـجـة إلـى مـجرد
(وجـود تـشريـعي) فوجـود التـشريـعات
فـي احلـيــاة االجــتــمـاعــيــة غــيــر كـافي
ـشــاكل مــا لم يــنــبــثق هـذا ــعــاجلــة ا
الــوجــود من دراسـة واقــعـيــة لـلــبـيــئـة
الـتشـريعـية فـما  قـيمـة التـشريع الذي
يـصدر وفـقاً للـقواعـد واالجراءات التي
رســـمـــهــا الـــدســتـــور إذا لم يـــكن هــذا
الـتـشـريـع قـابالً لـلـتـطـبيـق فـقـد تـصدر
بـعض التشريعـات إالّ أنها تموت بعدم
الــتــطـبــيق أمـا بــسـبب تــعـارضــهـا مع
االعـراف السائدة والعادات اجملتمعية
أو بــسـبب نـزوع الـنـاس لـتـجـاهل هـذا
الـقانون أو الـتهرب منه ومـخالفته ألنه
ال يـعبر عـن مصاحلهـم احلقيـقية وهذا
مــا يـعـرّفه فــقـهـاء الـقــانـون (بـاغـتـراب
الـتشريع) أي عدم واقعـيته  لذا ندعو
ــان اجلــديــد الى ضــرورة تـبــني الــبــر
ســيــاســيــات ومــنــاهج تــشــريــعــــــــيـة
واقـــعـــيــة  فـــالــعـــبـــرة لــيس بـــوجــود
ا بواقعيتها... والله الـقوان فقط وا

ولي التوفيق .

تـشريعية ولكن هـذه السياسة ليس من
الـالزم أن تـتـطـابق مع الـواقع بـقـدر مـا
هـي مـتـطــابـقـة مع مــنـهج هــذا الـنـظـام
الــسـيـاسي ومـبــادئه وهي في الـغـالب
تـميل إلى الصرامـة والثبات لـكونها قد
ـركـزيـة صــنـعت في أروقــة الـسـلـطــة ا
ـشـروع وعــنـدمـا تـدفع هــذه االخـيـرة 
ان لـن جتد قوى فـاعلة قـانون إلى الـبر
لـتغـييـره أو اجراء التـعديل عـليه وهذا
خـالف مـــــا يــــــحـــــدث فـي األنـــــظـــــمـــــة
انات قراطـية التي تـرتكز عـلى بر الـد
مــسـتــقـلــة تـســتـطــيع انــتـقــاد مـشـروع
الــقـانـون الـذي قـدمـته احلـكـومـة سـواء
اكــان ذلك مـبـاشـرة أو عن طـريق نـواب
احلـزب احلـاكم وتـسـعى  إلى الـتـغـيـير
فــــيه لـــيـــكـــون مـــتـــوائـــمـــاً مع الـــواقع
ستهدفة وحاجات اجملتمع أو الفئات ا
مـنـه مع امـكـانـيـة ودور اكبـر فـي إعادة
ـهم االشارة أن الـصـياغـة  وكذلك من ا
نهج التشريعي الواقعي ال إلـى غياب ا
يـــعــني بــالـــضــرورة رداءة الــصــيــاغــة
الــتــشـريــعــيـة فــلـيـس هـنــاك تالزم بـ
ـقـراطيـة الـنظـام من نـاحيـة وضعف د
جـودة الـصـيـاغـة من نـاحـيـة أخرى إالّ
ستقلة انات ا ـنطق يحتم أن البر أن ا
ـقــراطـيــة أقـرب إلى فـي األنـظــمـة الــد
افـراز صـياغـة تشـريعـية جـيدة تـتوافق
مـع مباد احلـكم الرشـيد إالّ أن ذلك ال
يـــعــني ان الــقــوانـــ الــتي تــصــدرهــا

الــنــظـام الــسـلــطـوي يــعــكس مـركــزيـة
الــتــشــريـعــات الــصـادرة عـن الـســلــطـة
الـــتــنــفـــيــذيــة (احلــاكـم) ويــهــمش دور
اجملـالس النـيابيـة وفي الغـالب تعكس
تــشــريـعــات احلـاكـم سـيــاسـة ومــبـاد
ان احلزب الواحد وهنا يكون دور البر
شـكـلـيـاً ومـؤسـسـة تـابـعـة وبـالـتـالي ال
ــان في ظـل هــذا الــوضع ـــكن لــلـــبــر
ــــنــــظــــوره وحتــــديـــد إدراك الــــواقـع 
االهــــداف الـــتي يـــجب أن يـــحـــقـــقـــهـــا
الـقـانـون ألن الـقـانـون فـي هـذه احلـالة
يــعـكس رؤيـة الـسـلــطـة احلـاكـمـة الـتي
ـنـظـورها تـسـعى إلى حتـقـيـقـهـا وفـقـاً 
لـلواقع ما هو كائن وما يجب أن يكون
ـشـرع في األنظـمة حـيث يـقتـصر دور ا
ا الـسلـطويـة على وضـع إطار قانـوني 
تــراه هـذه الـسـلــطـة مالئـمــاً ومـنـاسـبـاً
حـتى وإن كـان هـذا التـشـريع مـنفـصـماً
عـن الـواقع االجــتــمـاعـي واالقـتــصـادي
والــثـقـافـي فـفي األنـظــمـة الـســلـطـويـة
نهج التشريعي ـكن أن نشهد غياب ا
ــقـــابل فــإن ـــنــبـــثق من الـــواقع وبـــا ا
الــتــوجه الـســلــطـوي يــفـرض مــنـهــجـاً
ســلـطــويـاً وهــذا بـدوره يــفـرز صــيـاغـة
سـلطويـة للتـشريعـات جتعل من عـملية
احلَـوْكَـمَـة الـتشـريـعـية أمـراً مـتـعذراً أو
ــكن ــعــنى آخــر  شــبـه مــسـتــحــيل 
ــــركــــزيـــة أو الــــقــــول أن األنــــظــــمــــة ا
ــكن أن تــضع ســيــاسـة الــســلــطــويـة 

األنـظـمـة الـسـلـطـويـة وإن كـانت تـمثل
رؤيـا السلطـة احلاكمة ان تـكون رديئة
الـصياغـة فالصيـاغة عمـلية فنـية كما
بـــيـــنـــا فـي حــ أن الـــتـــشـــريـع قــرار
ســيــاسي كــذلـك نـلــحـظ في األنــظــمـة
ــانـات تــتـسم ــقـراطــيـة ان الــبـر الــد
ـؤسـسـيـة الـقادرة بـدرجـة عـالـيـة من ا
ــبـادرة عــلـى تــقــيــيــد احلــكــومــات وا
الـتـشـريـعـيـة احلكـومـيـة وهـذا يـعكس
ـؤســسـيــة كـأحـد أهــمـيــة احلَـوْكَــمَـة ا
خـيـارات أو اسـتراتـيـجـيات احلَـوْكَـمَة
الـتشريـعية حيث يـرى اخلبيـر (فيليب
ان نـورتون) أن شروط مـؤسسيـة البر
ان فصلة داخل البر هـي التنظيمات ا
الـتي تتـرابط  فيـما بـينـها حتت مـظلة
ان كـكيان ـان وثم استقالل الـبر الـبر

ؤسسات األخرى. مستقل عن ا
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ان أي الـتكـيف جتاه وثـم تكـيف البـر
الـبيئة السـياسية والدسـتورية الكائن

بها .
ـنـهج التـشـريـعي الـواقعي إن غـيـاب ا
مـن شـــأنه أن يـــفـــرز قـــوانـــ مـــيـــتــة
Divid M.) ويــضــرب ديـفــيــد تـروبك
trabek) ثـالً واقــعــيــاً عـنــدمــا يــصف
ــعـضالت اخــفــاق الـقــوانــ في حل ا
االجـتماعـية الواقعـية بكونـها (قوان
مـيـتة) وهـذا يـستـدعي مـراجعـتـها في
باد العـامة لنظـرية القانون ضـوء ا
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فكر حسن العلوي على الشاعر وجيه عباس ما أماله ا

ركـز الثقافي التـابع جلامعة جيهـان في اربيل وضمن برنامـجه الستضافة الـشخصيات الفـكرية واالجتمـاعية واالبداعية احتفى ا
ـثقفـ واساتذة في مجاالت الـرواية والشـعر والفـنون من منـطلق اجلامـعة في خـدمة اجملتـمع وبحضـور جمع غفـير من االدباء وا
ركـز حفال اجلامـعـات ورجال الـقانـون .  فقـد احـتفى بـالكـاتب والـشاعـر احلقـوقي (بـختـيار حـيـدر عثـمان الـقاضي) حـيث اقـام ا
لـتوقيع ديـوان شعـري له بالـلغة الـعربـية وكـتابه (من نحن) بـاللـغة الـكردية وقـدم خالله العـديد من قـصائده الـتي كتـبهـا في فترات

مختلفة وجمعها في ديوان اسماه ( انيسة عمري) ضم  85قصيدة نثرية .
والشـاعر بـختـيار حيـدر من موالـيد اربيل 1952 اكمل دراسـته االبتدائـية في اربـيل وبغداد  حـاصل على بـكالوريـوس قانون من جـامعة
ـقـاالت والـدراسات بـغـداد عـام 1974 ثم الـتـحق بـثـورة ايـلول 1975 وحـالـيـا رئـيس نـقـابة احملـامـ في كـردسـتـان . كـتب الـعـديـد من ا
الـقانونـية واالدبيـة في العديـد من اجملالت والصحف بـاللغتـ العربـية والكـردية . له دواوين شعـرية بالـلغة العـربية مـنها: ديـوان مشاعري

عمول 2010 علوم وا 2017  اوراق خريف ذهبية 2015  أُم اشعاري 2013  ديوان خواطري 2011  ا
ان  عام 1992 في كردستان. ستشار)وكان عضوا في اول بر هو صاحب امتياز مجلة (ا
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األمـــيــر: هــذا جــزاء من اليـــعــرف قــيــمــة
شـعـره فـاسـتـغـرب الـشـاعـر وتـساءل:هل

.!? هنالك رقم اكبر من االلف
اجلـــواهــري مـــثل هـــذا الـــشـــاعـــر الــذي
ا اليـعرف قـيمة شـعره واعـطيت مـثال 
قــاله اجلــواهـري فـي الـوصـي عـبــداالله
وماكتبه في تلك الفترة من قصائد هزيلة
مــــهــــزومـــــة لم تــــخــــرج مـن ضــــمــــيــــره
ـا من طرف الـلسـان ليلم والوجدانه وا

اطراف العتاب.
وقـد كـشفت قـصـائـده عن ثورة  14تـموز
 1958انه كـــان اليــحب ثــورة  14تــمــوز
 1958وال عـــبــد الـــكــر قـــاسم وكــانت
القصيدة مرتبكة العجز مع الصدر فيها

واعني بها قصيدته النونية:
جيش العراق ولم ازل بك مؤمنا 
نى ُرجّى وا   وبأنك االمل ا
حيث يقول في احد ابياتها:

ونـــفـــضـــتــهـم نــفـض الـــلــديـغ ثــيـــابَهُ  
وهززتهم هز الرياح األغصنا

فـاجلـواهــري هـنـا لـنــتـوقف حلــظـة هـنــا
جـواهــريــان:واحــد في الـوعـي وآخـر في
الالوعي واألخـيـر أقوى من األول الحظ
هنـا في صدر الـبيت يقـول ان عبـدالكر
قاسم مُعتـدى عليه والثـعبان حتت ثيابه
يـصب سمه فـي عروق دمه فـهـو مُعـتدى
علـيه ومن حقه ان يـنفض ثـيابه لـيخرج
ـلـكـي) لـكن سـرعـان الـثــعـبـان(الـنــظـام ا

فـي أوسع نــدوة مـــتــلـــفــزة عُـــقــدت في
تـلفـزيـون بـغـداد تـرحـيـبـا بـاجلـواهري
ـنــفى شـارك فــيـهــا عـلى الــعـائــد من ا
ماأذكر د.مهدي اخملزومي علّامة النحو
الـكــوفي وعـلـي جـواد الـطــاهـر الــنـاقـد
االدبـي األول شـــاذل طـــاقـــة الـــشـــاعــر
الــكــبـيــر ووكــيل وزيــر االعالم وحــسن
الــــــعــــــلـــــوي وقــــــد ادارهـــــا اإلعـالمي
عبداللـطيف السعـدون الذي طلب مني
تــــــعــــــريــــــفــــــا عــــــلـى الــــــطــــــريــــــقــــــة
الــعـــلـــويـــة(الــصـــحـــفـــيـــة) القــدم فـــيه
اجلــــواهـــري قــــلت: أنه جنــــفي عـــاق
وعـقــوقه لـلــنـجف جــعـله هـذا الــشـاعـر
ـا خرج من الـكبـير ولـو اطاع الـنجف 
ــسك ذيل صـــورة أي رجل دين تـــراه 
الصاية بيد وابريق الوضوء بيد وهو
ـــيــاه عـــقــوقه في طـــريــقـه الى دورة ا
الـنجـفي وفر لـنا هـذا الشـاعر الـذي هز
اركـان كـعـبـة الـشـعـر الـعـربي فـاز هـذا
الــــتـــعـــريـف عـــلـى احـــاديـث واحـــكـــام
ُسـتخلص في وتقـييـمات هذا اجلـمع ا
الـثـقـافـة األدبـيـة في الـعـراق ولم يُـقدَّم
تـعـريف لـلـجـواهـري يـتـجـاوز مـاقـلـناه

ونقوله ونكرره أنه: جنفي عاق.
عــرفـت اجلــواهــري وعــمـري  14عــامـا
عنـدما صحـبني شقـيقي هادي الـعلوي
عــام  1948الى جــامـع احلــيـــدرخــانــة
حيث اجلواهري يلـقي قصيدة  الوثبة

الـــتي قُـــتل فـــيـــهـــا شـــقـــيـــقـه جـــعـــفــر
اجلواهري:

يوم الشهيد حتية وسالمُ
بك والنضال تُؤرَّخُ األعوامُ

انـعـقـدت أواصـر عالقــة غـيـر مـتـكـافـئـة
وغيـر معـترٍف بـها واليُـصرَّحُ بـها ب
ـــــتـــــوسط طـــــالبٍ فـي الـــــصـف األول ا
وقصـيدة اجلواهـري التي لم يـكن يفهم
مـنـهــا شـيـئـا بـرغم تـفــسـيـرات شـقـيـقه
هـادي. كـان اجلواهـري يـنـشر قـصـائده
في الــصـــفــحــة األولى من صــحــيــفــته"
ا أُغلـقت واستعان الرأي العـام" ولطا
بـــامــتــيــازات أخـــرى الصــدار جــريــدته

ذاتها دون ان تتوقف يوما واحدا.
لــــكـن ســــواقي احلب لـم حتــــافظ عــــلى
صــفــائــهــا بــعــد ثـور  14تــمـوز 1958
?واجلـــواهــــري قـــائــــد احتـــاد االدبـــاء
ونـقابـة الـصحـفـي في آن واحـد وهو
فـي الـــطــرف احملـــســـوب عـــلـى احلــزب
الـشـيـوعي الـعـراقي ونـحن في الـطرف
عارض فـبدأت حملة مضادة القومي ا
يقف وراءها التيار الـقومي للتقليل من
أهـمـيــة اجلـواهـري وكـان مــتـوقـعـاً أن
تـتـجه انـظار احلـزب نـحـوي باعـتـباري
من متابعي اجلواهـري وشعره فكتبت
في صحيفة "الفجر اجلديد" عمودا هو
أســوأ مــاصـدر عــنـي من ســطـور حــتى
اآلن وأنــــــا أوّدع الــــــعـــــام الــــــســـــادس

والثمان من العمر.
من الــطــبــيــعـي أن الـقــاريء ســيــطــالب
بـايـضـاحـات أو بـاطـراف مـاتضـمن ذلك
الـعـمـود الـذي مـازالت لـعـنـته تالحـقـني

كان عنوانه شعبيا. حتى االن
اجلواهري وأم الكَيمر:

حاولت أن اسـتجمع أوجه الـشبه بروح
عــدائــيــة ألجــعل اجلــواهــري كــبــائــعــة
الكَيمر معفّرة الـثياب مهلهلة األطراف
تعلو كفيـها طبقة جلدة مـتيبسة بسبب
تـأثيـرات الـبـيـئـة فأسـتـحـال لـونـها الى
لـون اجلامـوس الذي يُـصـنع من حلـيبه
الـكَـيــمـر وقــلت:اني أحب الـكَــيـمـر رغم
وسـاخـة أم الـكَـيـمـر وهـكـذا اجلـواهـري
وشـعــره وأنـا مـرغم عـلى حب قـصـيـدة
اجلـــواهـــري عــلـى الــرغـم من وســـاخــة

اجلواهري.
WOŽuOý  «d¼UEð

في تـلك الفـترة كـان الندم يـأكلـني:كيف
جتـرّأت عـلى الـعـمالق جملـرد انه يـخرج
في تـظاهـرات شيـوعـية وقـد أشرت في
عـمــودي ذاك ان اجلــواهـري كــالـشــاعـر
احليص بيص الذي اسـتدعاه احمد بن
ـعـتصـم ليـقـول فيه شـيـئا من الـشـعر ا
فـكـتب بــيـتـ انـشــدهـمـا إيـاه وقـال له:
جــئـتك بـبـيـتــ قـيـمـتـهــمـا الـفـا ديـنـار
فـضـربه اجلالد والـشـاعـر يـصـرخ  :لم
أقل فـيك سـوءاً حتى تـعـاقبـني فـاجابه
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فرجي يحتفي بصدور كتابه الثالث عشر:  عباس ا

ـسـتـعـمـلة في ألكـبـر مـكـتـبة لـبـيع الـكـتب ا
اسـكـتـلـنـدا  صـفـحة عـلـى الفـيس بـوك في
عام  ? 2010أخذ "مخاطرة مـحسوبة وقرر
ذكرات التركيز على سلوك العمالء". هذه ا
ـتــجـر اخلــاصـة بــسـنــة واحــدة من عـمــر ا
تفعل الـشيء نفسه  وأكـثر من ذلك بـكثير.
لــلــوهـــلــة األولى هــو حــســاب مــســلي من
احلــيــاة. عـنــدمــا ال يــبـحـث عن الـكــتب في
ـؤلف وقته ـتداعـيـة  يقـضي ا الـعقـارات ا
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صــدر في بــغـداد الــكــتــاب الـثــالث عــشـر
ـــغــتــرب عــبــاس لــلــمــتــرجـم الــعــراقي ا
ـفـرجي بـعـنـوان (يـومـيـات بـائع كـتب) ا
الـذي يــكـلل رحـلــة قـطـعـهــا قـبل سـنـوات
بــدأت بـــيــومـــيــات قـــار وقـــد الــتـــقــته

(الزمان) وكان احلوار التالي:
{ ب يـوميات بـائع كتب كـتابك الثـالث عشر
وكتـابك األول مسافة زمنـية وابداعية أال تقصّ

رحلة? لنا بعض مشاهداتك في تلك ا
- رحـلـة جـمـيــلـة كـانت مع الـكـلـمـة خالل
اكثر من  15عاما  وأشير هنا الى انني
بدأت ترجمة مقاالت في االدب والفن قبل
أن اخـوض غـمـار تـرجـمـة الـكـتب.. بـدأت
اتـرجم الكـتب الـتي أحبـهـا وهذه مـسـألة
مهـمة في الـترجمـة فعـندما تـهوى كـتابا
وتـشـعـر انه قــريب مـنك ومن انـشـغـاالتك
تـــخــلـص بــشـــكل كـــبـــيـــر في االعـــتـــنــاء
بــتــرجــمــته وحتــاول ان ان تــكــون هــذه
الترجمة أميـنه وجيدة.. عكس ما يفرض
عـلــيك تـرجـمــته من كـتب حــتى لـو كـانت
مـهمـة.. الـرحلـة بـدأت مع كـتاب يـومـيات
قـار وهي بـدايـة حـذرة لـلـتـرجـمة اعـني
كـونه اول كـتاب قـمت بـتـرجـمـته واشـير
ــــتــــرجم ســــامي بـــتــــواضـع انـــنـي مع ا
شمعون كنا اول من عرف القار العربي
بالشخصية االدبية (البرتو مانغويل) إذ
سـبـقـني شـمـعـون بـتـرجـمـة كـتاب تـاريخ
سؤولية القراءة.. ولك ان تتخـيل حجم ا
الــتي وقــعت عــلـى عـاتــقـي وهي اهــمــيـة
وضوع لكن كان وجود ؤلف واهمية ا ا
خـبـيـر في فـحص الـتـرجـمـة مثـل الكـاتب
ســـهـــيل ســـامي نـــادر ذلل الـــكـــثـــيـــر من
مـصاعب الـبـدايـة.. فقـد امـتـدح التـرجـمة

ــوضــوع... وهــذا الــرجل ذو واخــتــيـــار ا
ثقافة موسوعية.

{ يـــشــتــرك بـــائع كــتـــبك في هــذا الـــكــتــاب مع
مشاهير خاضوا التجربة كجورج اورويل مثال…

ثير في جتربة شون بيثل? ما اجلديد أو ا
ــكن اعـتــبـار الــكـتـاب روايــة مـســلـيّـة  -
لـلـغـايـة عـن إدارة مـكـتـبـة في "ويـجـتـاون"
عــــلـى الــــســـــاحل اجلــــنـــــوبي الـــــغــــربي
إلســكــتــلــنــدا.  فــهــو مــكــتــوب في شــكل
يوميات  وسرعان مـا نتعرف على طاقمه
الصغير من الـشخصيات الـرئيسة  ليس
ـؤلف نـفسـه  ومسـاعـدته نـيكي. أقـلهـا ا
هناك الكـثير من الفـكاهة اللـطيفة في هذا
الـكتـاب. اجلـميع هـنـا يـتحـدث عن الـكتب
ـة واخملــطــوطـات بــشـكل والــكـتـب الـقــد
خــاص الـكــتــاب لـيـس دراسـة أو عــرضـاً
ي; لعيون الكتب في الـتراث الثقافي العا
ـكـتبـة شون ـؤلف وصاحب ا بل سيـرة ا
تلك أكبر مكتبة لبيع الكتب بيثل الذي 
ـسـتعـمـلـة في إسـكـتلـنـدا. الـتي حتـتوي ا
على  100000كـتـاب  مـوزعـة عـلى أكـثـر
ـرات مــلـتـويـة من مـيل مـن األرفف  مع 
ونـيران مـستـعـرة  وكلـهـا تقع فـي مديـنة
ريــفـيـة جـمـيــلـة عـلى حـافـة الــبـحـر. جـنـة
مــحــبي الــكـــتــاب . في هــذه الـــيــومــيــات
ـضـحـكـة يـقـدم شون نـظـرة من الـداخل ا
عــلى جتـــارب ومــحن احلــيــاة في جتــارة
الـكـتب  من الـنـضـال مع الـعـمالء غـريبي
ــشـاحــنــات مع مــوظــفـيه  األطــوار إلى ا
يــــأخـــــذنــــا مـــــعـه في رحالت شـــــراء إلى
ـــزادات  ــــة ودور ا الـــعــــقـــارات الــــقـــد
ويـوصي بـالـكــتب (كالسـيـكـيـات مـفـقـودة
واكـتــشـافـات جـديـدة)  ويــقـدم لـنـا إثـارة
تـوقع  ويـثيـر إيقـاعات االكتـشـاف غيـر ا
وسـحـر حـيــاة الـبـلـدة الـصـغـيـرة  دائـمـاً

بع ناقدة.
{ فـي يــومـيــات بــائع كــتب… هـل اكــتـشــفت أن
الـكـتب هي الـتي تـتـحـدث أم بـائـعـهـا أم شخص

ثالث?
- البائع يـتحدث عن اهـمية الـكتب واالثر
الــذي تــركــته ويــتـحــدث هــنــا ايــضـا عن
الـذين يـقـتـنـونـهـا هـؤالء لـهم مـواصـفـات
خــاصـة  وهم عــلى اســتـعــداد ان يـبــذلـو
الـــــــــــغــــــــــالـي والــــــــــرخــــــــــيـص مـن أجـل
اقـتـنـائـهـا..بـعـيـدا عن من الـذي يـتـحدث..
فالكتاب هو بـطل (يوميات بائع كتب) الن
احلـديث يـدور عن الـكـتـاب طبـاعـته وزمن
رات التي طبع فيها وما طباعته وعدد ا
الذي قيل عن طبعته االولى وهكذا. فتكثر
احلقائق الغريبـة في هذا الكتاب: من كان
يــخــمـن أن الــعــمالء الــذين يــســألــون عن
األناجـيل ال يـشـترونـهـا في الواقع? أو أن
الــطـبــعـات األولى لــيـسـت بـهــذه الـقــيـمـة
عــادةً? أو أن مــنـاقــشـة اتــفــاقـيــة الـكــتـاب
ـلـة? هـو ـكـن أن تـكـون غـيـر  الـصـافي 
مؤمن حقيقي  يقدم حجة عاطفية ألهمية
الــكـتـب - الـكــتب احلــقـيــقـيــة  الـورقــيـة
ـــلـــطـــخـــة ـــرور الــــوقت وا ـــصـــفـــرة  ا
دهش بشـروحات عـلى مرّ األجـيال.فـمن ا
قراءة بعض أوصاف شون بيثيل للعمالء
في مـكتـبـته  والـتي ال يـجـرؤ أي شخص
عـلى جتـاوزهـا عـلى اإلطالق. نـقـدم هـنا 
ــثـــال  إلى أحــد الــعــمالء عــلـى ســبــيل ا
تجر  السيد ديكون: "يتم نتظم في ا ا
تمشـيط شعـره الداكن الرقـيق على وجهه
بـطريـقـة غيـر مـقنـعـة حيث يـحـاول بعض
الـرجـال الصـلع إقـنـاع اآلخـرين بـأنـهم ما
زالوا يـحـتفـظون بـشـعرهم" ..." يـبدو كـما
لو أن شـخصـاً مـا حمل مالبـسه في مدفع
الك الفخور وأطلقها عليه ".عندما أنشأ ا

في صـيـد سـمك الـسـلـمـون والـسـباحـة في
ـــشي عــلى الـــتالل.  إحــيــاء الـــبــحــر وا
ـديـنــة الـتـي كـانت تــتـدهـور ذات ثــروات ا
يـــوم مـن خالل وصــــول مــــجــــمـــوعــــة من
كـتبـات  وينـظم بائـعو الـكتب احملـليون ا
أيضاً مهرجانا لـلكتاب يجذب آالف الزوار

نطقة كل عام. إلى ا
{ كــيف تــوصف الــتــرجــمــة? هل هـي مــهــنـة أم

ارسة مهنية? وظيفة ابداعية أم 

- الترجمة كما أرى عمل ابداعي  بوصفه
نقول اليها يعيد انتاج النص وفقا لـلغة ا
ترجم التمكن من وهذا يتطلب طبـعا من ا
ـنقـول اليـها ـنقـول منـها والـلـغة ا الغـة ا
وهـذا مــا سـيـضـيـف لـلـمـتــرجم ثـقال اخـر
واحــدة مـن كــبــريــات الــفـــوائــد من كــونك
مــتــرجم تــتــمــثل فـي أن وظــيــفـة تــنــاسب
الــعــقـول الــدائــمـة الــبــحث عن كل جــديـد
طـبيـعـة الـوظيـفـة تـعني انك تـغـطي مـجال
ــواضــيع وتــواجـه كــثــيــر من واسع مـن ا
الـتـحـديـات مع كل مـشـروع تـرجـمة. يـجب
ايضا أن يتوفـر لديك حصيلـة من الكلمات
ومـهــارات لــغــويــة عــامــة يــتم حتــديــثــهـا
ـهــارات الـتي يــجب عـلى بــاسـتــمـرار.. فــا
ترجم تـوافرهـا به عديدة وذات مـستوى ا

عالي.
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ترجم { في التـرجمات احلـديثة غـالبـا مايقـوم ا
ــفــاهـيم ــفـردات وا بــوضع شــروحـات لــبــعض ا
الــواردة في الــنـص ضــمن هــامش… أال تــرى أن
ـــتــرجم حتــوّلـت من نــاقل الـى مــفــسّــر مـــهــمــة ا

للنص?
تابع لكل مـاترجمته من كـتب هو كثرة - ا
الشـروحات والـهوامش الـتي اعتـمدها في
ـ .. فـاضافـة الى ـوجـود عـلى ا الـنص ا
وجـودة في اللـغـة االصلـية الشـروحـات ا
ـترجم يـجب ان تكـون هـناك شـروحـا من ا
ـكن ـ تــتــولى شــرح مــا  بــعــيـدا عـن ا
شـــرحه ووفـق مـــا يــــنـــســــجم مـع الـــنص
الـعـربـي مـراعـيـا بـذلك الــثـقـافـة اخلـاصـة
بــالــقــار الــعــربي ... حــتى يــتم أحــيــانـا
اإلبـقــاء عــلى بــعض الــكــلــمـات بــلــغــتــهـا
االصلية ال لـصعوبة تـرجمتهـا ولكنها في
وضـعــهـا هـذا لــديـهـا جــرس خـاص بـهـا..
وعلى الـقار احلـصيف ان يـفسـر هذا في

ترجم. سياق النص ا
ــتـرجم نــاقال لـلـنص وهـذا مــا يـجـعل ا

االبداعي بجماليته التي نعرف.
{ ما جديدك بعد كتاب يوميات بائع كتب?
- هنـاك كـتابـان قـيد الـطـبع سيـصدران
ــــــدى االول ســـــعــــــيـــــا وراء عن دار ا
وسـيـقار االيـطالي انـيو الصـوت عن ا
ـوسـيـقى ألكـثر مـوريكـوني الـذي ألّف ا
من أربعمـئة وخـمس فـيلمـا وأكثر من
ــــوســــيـــقى مـــئــــة عــــمل من أعــــمـــال ا
الكالسيكية ومن ب أشهر أعماله تلك
ــوســيــقــيــة الــتي ـــقــاطع ا األحلــان وا
تــمــيـــزت بــهــا أفالم اخملــرج اإليــطــالي
ســرجـيــو لــيـوني فــيــمـا عــرف بـأفالم
سـبـاغــيـتي ويـسـتــرن مـثل أفالم حـفـنـة
دوالرات الطيب والشرير والقبيح كان
يا ما كان في الغرب وكان يا ما كان فى
وسـيقى أميـركا. وقـام أيـضاً بـتألـيف ا
شـهورة التـصويـريـة لعـدد من األفالم ا
ـهـمة سـيـنـمـا براديـزو لـولـيـتا مـثل ا
ـوسـيـقــار اإليـطـالي ومـالــيـنـا. وكــان ا
انـــيــــو مـــوريـــكــــوني تـــلــــقّى جـــائـــزة
ـيـة الــفـخــريـة األوســكـار عـام األكــاد
 2007وفاز بـأوسـكـار أفضل مـوسـيقى
تـصــويـريــة أصـلــيـة في عـام  2016عن
فــيـلم "الـثــمـانـيــة الـبـغــيـضـون" إخـراج
كوين تارانتينو بعد عدّة ترشيحات.
والكتاب اآلخـر عن الكتّاب الـكحوليون
الرحلة الى ايكو سـبرينغ الذي تأخذنا
فـيه مـؤلـفـته اولـيـفـيـا اليـنغ في رحـلـة
عـبْـر أمـريـكــا تـسـتـكـشف الـروابط بـ
االبداع واالسراف في الشرب في أعمال
: وحــيــوات سـتــة كُــتّـاب اســتــثـنــائــيـ
فـتــزجــيــرالـد هــمــنــغـواي ويــلــيــامـز

ان شيفر وكارفر. بير
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1- ظهرت بعد  60سنة قصيدة
(ياسيدي اسعف فمي ليقوال

  في عيد مولدك اجلميل جميال)
لك احلس بن التي كتبت وقـرات امام ا

طالل:ديوان اجلواهري ص 603

مانسي في الـعجز فتـحول الشاعر الى
لكي رياح عاتية وحتول رجال احلكم ا
الى اغــصـان الــبــان الــتي حتــاول هـذه
الــريـاح ان تـكــسـر اغــصـانـهــا الـلــيّـنـة
والــــذي يــــدل عـــــلى عــــدم رغــــبـــــته في
ـشــاركـة بـقـصــيـدة الـثــورة انه ومـنـذ ا

ـطـلع يـستـعـ بـعبـد الـكـر قاسم ان ا
يــســاعــده ويــســدد خــطــاه لــكي يــقــول
فــيــحـــسن الــقــول والاعــرف عــلى طــول
عشرتي مع اجلواهـري انه احتاج أحدا

ليساعده ليكتب قصيدة(1).
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محمد مهدي اجلواهري  حسن العلوي
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غربية خديجة بو علي الشاعرة ا
فرجي  عباس ا غالف الكتاب

ـوت أهون من حـيـاة عـلى صـفـيح ندم أن ا
ساخن

×××
ـستـعـملـة في م فـلو حتـدثنـا عن الـلغـة ا
هــذا الــنص لــنــراهــا لــغـة شــعــريــة راقــيـة

ثـابـة عمـلـية يـنظـر الـبعض الـى النـقـد 
جـراحـيـة شـاقـة ألعـادة ــتـابـة الـنـصوص
حـسب مـعـطـيـات علـمـيـة لـسـبـر أغـوارها
معتـمدا عـلى غنى الفــرة و زوايا الروءى
و أبـعادهـا االبـداعـية واحملـصـلـة اما ان
ـلف تكون موافقا أو مـخالفا مع مرامي ا
أو الشـاعر و ال تـكتـمل هذه الـعمـلية  اال
عندمـا يبـني الناقـد قراءاته على أسس و
رـــائــزمــتــيــنــة يــتــجــلى من خالل بــنــاءه
جـمـالـيـات النـص أو مسـاوئه ولـو ان ـل
نص يــحــمل بــشــكل مـن االشــكــال و بـ
طيـاته دالالت و حملـات ابداعـية و مـكامن
روحــيـة وكـمــا قـيل: الــوردة جـمــيـلـة في

البراري حتـ وان لم يتطلع عليها أحد.
 اذا لــيس أمــام الـنــاقـد احلــاذق الــتـريث
والــتــقـــاعس بــحـــجــة ضــعف مـــســتــوى
النصـوص و بساطـتها في حـ ينصف
معظم الشعراء في زماننا هذا من الطبقة
ـطـرودين من ـنـبـوذة وهم ا ـغـبـونـة وا ا
جمهوريات عدة بل احيانا يعلن وفاتهم
وهم عــلى قــيـد احلــيـاة! كــمـا أشــار الـيه

االسـتـاذ عـدنـان الـصـباح فـي مـقالـه "ح
يـذبح الـشـاعـر قبـل موتـه" اشارة مـنه الى

رحوم خالد أبو خالد. قصة الشاعر ا
صــــحـــيح ان  نـــبـــرة احلــــيـــاة في االصل
حــزيــنـة فال حــاجــة الى لــوم الـشــعـراء و
? لـنا ان نـتـسائل ـتـشائـمـ تـسمـيـتـهم با
هنا هل ان بـلوغ مفـاهيم الفـراق و معرفة
طبيـعة قـصر احليـاة و نهايـتها اخلـاطفة
واالحسـاس بـعذابـاتهـا تـعتـبر شـوءما ام
تـبـلـورا ألصل مــوجـود فـعال وهـو مـخـفي
ـعـرفة عـنـد األكـثـرية? وتـظـهـر هـنـا هـذه ا
الــفــلـســفــيـة الــعــمـيــقــة في صـور و دوال
شـعـريـة نـابـعـة من أغـوار نـفس الـشـاعرة

ـقناعات راسخة. 
ـوهوبة رة مع الـشاعرة ا فلنـسافـر هذه ا
غـرب حيث الـضوء خديـجة بـوعـلي الى ا
يختفي من وراء السحب الـظلماء ولنبدء
بـنـقـاش الــعـنـوان  (يـزهـر الـعـمـر حـزنـا )
فكما قيل ان النص من دون عـنوان يعتبر
ــالبـيت دون الـباب هـنـا في هذا الـعـنوان
نـالحظ ونــتـلــمس نــقــطــتــ مــتـضــادين

ـفارقة  paradoxواضحـة في العـنوان فا
وهـــو جـــمع ضـــديـن و هـــمـــا الـــزهـــر مع
نقيضـها احلزن فهل يعـتبر احلزن زهرا?
وهـذا االسـلـوب اجلمـيل يـذكـرنـا بـحـائـية

د.ناديا حينما تقول:
مع اجليناتِ السياسية
و جوقة احلاء السخية:

احلب  و….احلرب
احلزن و …احلن
احلق و….احلقيقة
احللم و …احلسرة
احلزم و..…احلنان
البحر  و….احلريق
احلديقة و….احلبق

ثم ان وضـــوح الـــعــنـــوان "يـــزهــر
ـ الـعــمـر حـزنـا" يــتـنـاقض مع ا
اء االستعارات صقل  اجملازي ا
ـــا يـــرجع  و دفء  الـــرمـــوز ور
الــسـبب هــذا الـ تــعـمــد الـشــاعـرة
اختـيارهـا لهـذا العـنوان الواضح
والصريح كي ال تـتهم بالـغموض
الـغيـر الـهادف فـتـصبح الـعـنوان
ـفـتــاح لـدخـول الـصـرخ ـثــابـة ا
الـــشــامـخ  لــلـــنص كــمـــا ان هــذا
الـعنـوان يـأتي على شـاــلة نـصـها
السابق (العمر سيل جارف) حيث

تـتب الشاعرة فيه:
لم تنتبه

ألسباب عدة:
١- جتنب البساطة والصراحة و األسلوب

باشر. اخلطابي ا
٢- اخلـــروج عن الــثــيــمـــة الــرومــانــســيــة

ألوفة. ا
٣- تــخـطي حــاجــز الـذاتــيـة و

السرد الشخصي.
٤- االســـتــــعــــانـــة بــــالــــرمـــوز

ومصطلحات لغوية نادرة. 
 فهي تتداول مصطلحات ندرة
االســــتــــعــــمـــــال ـــــالـ(جــــدائل
العوسج قـفار فـاهرة جل )
بل حتاول جاهدا ان  تـستع
ـــثــال بـــصـــيغ عـــلـى ســبـــيـل ا
بالغة كـما في (الصموت) أو ا
استخدام (صَبيب) لكونه صفة
ثـــابــتــة لـــلــمــفـــعــول من صبَّ:

مصبوب.
WO³KÝ  «¡U×¹«

أمـــا اذا أتــــيـــنــــا الـ الـــفــــكـــرة
والـروءيـة الـشــعـريـة سـنـواجه
ألول وهــلــة أفــعــال مــضــارعــة
ومـــــاضـــــيــــــة في مـــــنــــــتـــــهى
الــســوداويــة و الــقــنــوط كــالـ:
(تفتر يتـضاءل تتدلى تمزق
يخفت تـبعـثر يبـست تخلت
فــقــدت أفـرغت) فــجــلــهـا ذات
ايــحـاءات ســلـبـيــة تـقــرع عـلى

الــتــوالي أجــراس اخلــطــر تــرى هـل هـذه
دقــات انـذار بـأنــتـشــار  نـظـام الــدجل قـبل
ــــتـــبــــلـــور في ذات اجمليء الــــفـــعــــلي و ا
عـنويـة و وقوع شـعوذ?  أم ان الـغربـة ا ا
ــوت الـــشــاعــرة بــ كــمــاشــة احلــيــاة وا
جعلتـها تنغمـس في وحل احليرة و الفزع
مــنـاديــا و مـحــذرا اجلـمــيع  من خـطــر مـا
يـحــيط بـاالنـســان من مـخـاطـر و تــنـبـهـهم
ـــنــقـــلب. وـــأن ــشــهـــد و ســوء ا بــهـــول ا
الـــشـــاعـــرة واقـــفـــة فـــوق االعـــالي وتـــرى
ـصـائب الـنـازلـة الـنـهـايـات احلـتـمـيـة  و ا
وتخـبر الـناس بـحقـيقـة القـصة فـما قـيمة
االنـتـظـار دون أمل مـنـشـود? وهـكـذا ينـبت
شـجـر العـوسج أو الـعـوشـز في  صـحاري
احلــيـاة الــقــاحـلــة أيـنــمـا تــوجـهــنـا داخل
أســوار هــذا الـــنص حــيث ال بــشــرى و ال
رسـالـة أمل تـأتـيـنـا بـهـا الـريـاح شـرقـا وال
غـــربــا اال ان نــرجـع الى رشــدنـــا و نــبــني
ـسـتـقـبـل بـالـتـعـاون اجلـاد بـيـنـنـا و حل ا
العدالة االجتماعـية مكان اجلور السائد و
ــكـن لــلــمــرء ان ــمـــنــهج اذا  الـــفــوضـ ا
يحاول صـنع السـعادة بنـفسه في مـحيطه
الـصـغـيـر و اسـعـاد نـفـسه بـاالشـتـغـال مع
اجلـزئـيـات واالسـتـسالم لـلـقـدر ــمـا يـفعـله
مـعـظم الـنــاس و لـكن الـشـاعـرة هـنـا تـقف
ضد الـتيار و تـتفـرد بقـناعاتـها الـوجودية
مــنــبـثــقــة من جتــارب حـيــاتــيـة خــاصـة و

معرفية راسخة.

وهــا هـــو مـــيــخـــائـــيل بـــافــلـــوفـــيــتش
(١٩٦١- .....) الـكاتب الروسي شيشـك
ــشـــهــور يــقــول: نــحـن الــكــائن احلي ا
وت لذا ال الوحيد الذي يدرك حـتمية ا
يجوز أن نؤجل السعادة إلى زمن قادم

يجب أن نكون سعداء اآلن. 
رتيبة … خطوات الريح…

لم تعد تخبر عن الوجود شيئا
مـيــكــانــيــكـيــا… أوتــومــاتـيــكــيــا تــقـلب

الصفحات
تزرع العوسج
في عيون فاهرة

أفرغتها اإلنتظارات
من جل احلياة

ـطاف جنـد أنـفسـنا وهكـذا في نـهايـة ا
مع الشاعرة خديجة بوعلي متحيرا في
ــوت يــحــصـد مــســتــنــقـع الــوجــود و ا
أرواح  اجلـمـيع عــاجال أم آجال أوبـئـة
و حـــروب و مــجـــاعــة و كـــوارث حتــتل
مانشيتات الصحف و تتساءل الشاعرة
في نــهـايــة نـصــهـا لم هــذه الـرتــابـة يـا
ريح? و قــد عـاد جــلـجــامش من رحــلـته
بحثا عن اخللـود خائبا دون جدوى! أم
ان االعتراف بـاحلق فضـيلة من مـنظور
ـرهـفة كـما نـظر الـيه  د.علي الشـاعرة ا
الــطــنـطــاوي حــ قـال: فــرأيت (الــبــلـد
احلــبـــيب) نـــصـــفه مـــقـــبــرة لـألمــوات

وت. ن ينتظر ا ونصفه مستشفى  خديجة بوعلي 
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مــثـالــيـة وامــا مــاديـة وهــكـذا ابــتـدأ
ـثـيـر لـلـجـدل واسـتـمـر في الـنـقـاش ا
زمن احلـداثـة ومـا بـعـدهـا. لقـد وضع
شعـبان امـام البـغدادي حـقائق مـهمة
وجدل مستـمر ما ب مـؤول ومجتهد
وصاحب فكر متنور والعكس اذ يرد
الـفقـيه الـبـغـدادي مـتفـقـاً مع شـعـبان
حول سلبيات رجـال الدين وخشيتهم
في محاولـة توعيـة الناس واسـتبدال
ـفـاهـيم ـة الـبـالـيـة  ـفـاهـيم الـقــد ا
وســلــوكــيــات واقــعــيــة تــنــســجم مع
التحول احلضاري الكبير القائم على
احلق والــعــطـاء واحلــريــة وهــذا مـا
يولد الـتعصب والتـخندق والـكراهية
ومواجهة االفـكار التنـويرية بحرب ال

حدود زمانية لها. 
WLN  W öŽ

في حديث مهم في هذا الـكتاب تطرق
ؤلف الدكتـور عبد احلسـ شعبان ا
الى عالقـة مـهمـة تـكـمن في مـصـاحلة
ــقـــدس) مع الــواقـع قــائالً الــنـص (ا
((من اجل ان يـــكــون عـــنــصـــر حتــرر
وتـغيـيـر ال عـنـصر سـكـون وخـضوع
ـكن قـراءة الـنص الـديـني وعـلـيه ال 
والــقــرآني حتــديـداً قــراءة مــاضــويـة
مـــحـــددة وتـــأويالً واحـــداً فـــفي ذلك
اسـاءة الى حــريـة الـفــكـر والـتــفـكـيـر
وهـو مــا فـعــلـنــاه مع الــفـارابي وابن
ســـيــنـــا وابن رشـــد الـــذين قـــرأنــاهم
بطـريـقـة دوغمـائـية وحـتى الـقراءات
ـتـأخـرة لـهــؤالء ولـنـصـوص ديـنـيـة ا
حتـــاول حـــبـــســــهـــا في فـــهم خـــاص
وضيق مـثلمـا حتاول حـبس ادراكنا
وقـراءتـنــا لـهـا الـى درجـة ان الـقـرآن
اصــبح لــلـتالوة والــتــرتــيل واالعـادة
واحلــــفظ فـي حــــ انه اهـم كــــتـــاب
اسـالمي جــــامـع ومــــفــــتــــوح وقــــابل
فتوحة وهو ليس للتأويل والقراءة ا
مـــلك الحـــد لــفـــقـــيه او عـــالم دين او
شيـخ او قار او مـرتل بـقـدر مـا هو
مـلك االنـسـان الـذي يـستـطـيع قـراءته
وفــــهم مـــــعــــانــــيـه وتــــمــــثـل قــــيــــمه
االنـسـانـيـة)).  وهـنـا يتـداخـل الفـقـيه
الـبــغـدادي لــيـؤكـد عــلى وجـهــة نـظـر
الـــدكـــتـــور شـــعـــبـــان والســـيـــمـــا في
مــوضـوع االجــتــهــادات واآلراء الـتي
اً اطلـقـها الـفـقهـاء ورجـال الدين قـد
ـكن واجـتـهـدوا في بـعض مـنـها ال 
ـا ان نــصــفـهــا بــانــهـا خــاطــئــة وا
االجــتــهــاد الــفـقــهي لـم يــكن يــتـبــنى

كان.  نظرية الزمان وا
ــهـمـة في من االشـارات اجلــوهـريـة ا
ؤلف حول هذا الكتاب ما حتدث به ا
فهم الـتاريخ الـعربي في تـأكيـده على
ـعـزل عن الــدين اي كـمـا يـقـول انه 
كون او اجلوهـر الروحي والغيبي ا
وهـــــو نــــوع حـــــالم او مــــســـــتــــعــــار
بإسقاطات من بـعض اشكال احلداثة
الغـربيـة االمـر الذي يـحتـاج الى فهم
كون العقلي والروحي للشعوب من ا
خالل الــقــراءة االنــتـقــاديــة لــلــتـاريخ

نفـسه من هـنا حـدد الدكـتـور شعـبان
ــنــاظــرات مع ــهــمــة في ا مــحــاوره ا
الــفــقـــيه الــبــغـــدادي في احلــديث عن
ان وسـيكـولوجـيا ماهـية الـدين واال
ـان الـديـن فـضالً ســيـكــولـوجــيـا اال
ـؤلف في فـفي تـسـاؤل مـهم يـطـرحه ا
ــانـيـة واتــبـاع تـقــالـيـد الـقــضـيـة اال
الـدين سـواء في الـديـانـات االسالمـية
سـيحيـة وحتى الـيهـودية فهل ان وا
? وهل الله واحـد بالـنسبـة اليـهم فعالً
هو نفس االله الذي يعـبده جميع تلك
الديـانـات? ومن هو اخلـارج عن الـقيم
ـانيـة ومـنـتـهك احلـرمات فـي تلك اال
الديانات ايضا? وكيف سيكون احلكم
االلــهي من خالل وجــهــة نــظــر الـفــقه
الــديـــني حــول ذلـك? فــهل هـــنــاك دين
ســمــاوي ودين غـــيــر ســمــاوي? عــلى
الـرغم من ان جـمــيع الـديـانـات حتـمل
طابعـاً انسانـياً في الفـضيلـة وحقوق
االنـــســان وغــيـــرهــا وهــنـــا يــضــرب
ـؤلف مـثـاالً عـلى الـيـابـانـيـ الـذين ا
تـــخــتـــلف ديــانـــاتــهـم عن الــديـــانــات
وحـدة باللـه التي تـدعو الى وجود ا
اجلـنـة والـنــار الـثـواب والـعـقـاب اذ
جتـد ان الــديـانـة الــيـابـانــيـة ال تـؤمن
ــســلــمــات الــتـي جــاءت بــهـا بــتــلك ا
الـديـانــات الـتـوحـيـديــة اخملـتـلـفـة اال
انـهم اكـثـر الـشـعـوب تـمـسـكـاً بـالـقـيم
االنــسـانــيــة ونـبــذ الــعــنف واالرهـاب
ومحبة العلم والتكـنولوجيا والتطور
ـعـرفي خلـدمـة االنـسانـيـة بل حـتى ا
في احــــتـــرام الـــزمـن. بـــيـــد ان االمـــر
مـخـتـلف االخـتالف كـله في الـديـانـات
ــسـيــحـيــة عـلى االخـرى كــاإلسالم وا
ـثــال فــعـلـى الـرغم مـن تـلك ســبـيـل ا
الـقـيم السـامـيـة الـتي جـاءت بـهـا تلك
ؤمن قد يكون الديانات اال ان الفـرد ا
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وفي مـــنـــاظـــرة مــهـــمـــة حـــول الــدين
واالرهـاب اثـيــر اجلـدل الـكــبـيـر حـول
مـفـهـوم االرهـاب بـشـكل عـام ومـفـهوم
فهـوم الغربي الدين اخملتـلف له عن ا
والسيمـا االمريكي لإلرهـاب والصاقه
بــاإلسالم والــتـــشــدد والــتــعــصب اذ
يـعـتـقـد الـفـقـيه الـبـغـدادي ان االسالم
ــؤمـن بــالــقــيم اجلــهــاديــة الــثــوري ا
ومـنــاصـرة الــقـضـيــة الـفـلــسـطـيــنـيـة
كـــقـــضـــيــة جـــهـــاد ومـــصـــيــر عـــربي
واسالمي وقـــيــمي هي فـــكــر نــقــيض
ومــعــادي لـلــفــكــر الـغــربي والســيــمـا
االمـــــــريـــــــكـي عـــــــلى الـــــــرغـم من ان
االوربيون كانوا قـد غزوا دول امريكا
الالتينـية وابـادوا اهلهـا واستـعمروا
امـريـكا الـشـمـالـيـة بعـد قـتل سـكـانـها
االصلـيون من الـهنـود احلمـر من قبل
االسبـان والـبـرتغـالـيـون واالنكـلـيز لم
يكن ارهاباً واستعباداً باسم الدين!. 
في مـنـاظـرة مـهـمـة بـ االثـن كـانت
ــــقــــدس حـــــول الــــدين والــــتـــــدين وا
ـقدس ـدنس وعالقـة االنـسـان بـا وا

قدمها علي شريعتي ب اجللوس في
سجد او الـتفكيـر في الله اذ يقول: ا
ـشي في الـشـارع وانـا افـكـر (أفـضل ا
ـسجـد وانا بالـله عـلى اجللـوس في ا
افــكــر في حـــذائي) في اشــارة الى ان
الـدين هـو رمـز الــطـهـارة والـنـقـاء في
سجـد على نقيـض حتوله الى مكان ا
يتاجر فيه رجال الدين ويبتعدون عن
ــشـاكل اخملــتــلـفــة الــتي تـواجه حل ا
اجملـــتــمـــعــات. وفـي اضــافـــة مــهـــمــة
طرحها الـفقيه الـبغدادي حول الـفتنة
الـــطــائــفـــيــة الـــتي زرعــهـــا االحــتالل
االمريكي لـلعراق عام 2003م بحسب
رأيـه فـــــــضالً عـن ســـــــوء تـــــــصــــــرف
ـتـعـاقـبـة بـعد احلـكـومـات العـراقـيـة ا
ـــــا ادى الـى دمــــار ذلـك الـــــتـــــاريخ 
وتـمـزق البـنـيـة اجملـتـمعـيـة الـعـراقـية
والـتــهـجــيـر والــقـتـل والـدمـار ووالدة
االرهـاب. الــكـتـاب غــني بـالــعـديـد من
ـهـمــة الـتي تـسـلط الـضـوء ـواقف ا ا
الــكــثــيف حــول الــعـديــد مـن الـعـالقـة
اجلدلية ما ب الدين والتدين والدين
واالنسـان والدين والـعلـمانـية والدين
والفـتـاوى والدين والـقـانون وغـيـرها
ــهـمــة الـتي تــثـيـر ــوضـوعـات ا من ا
فــضــول الــقــار الــعــراقي والــعــربي
وتـــدعـــوه الـى قـــراءة هـــذا الـــكـــتـــاب
وبـشغف واصـرار. صـدر هـذا الـكـتاب
عن مركز دراسات الوحدة العربية في
بـــــــيــــــروت عــــــام 2021م في ((319
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الـتي حتــددهـا الـطــقـوس والـشــعـائـر
الـديــنـيــة وهـنــا يـضع لــنـا الــدكـتـور
شعبان تعريـف مهم لكل من الدين
والــتـديـن فـاألول هــو مــجــمــوعـة من
ـعـتــقـدات والـطــقـوس الـتي الـقــيم وا
ــقـدس امـا حتـدد عالقــة االنـســان بـا
ــارسـات الــتــدين فــهــو مــجــمــوعــة 
وشعـائر لـتطـبيق تـعالـيم الدين يـقوم
ـؤمنـ احيـانا ؤمـنون وغـير ا بهـا ا
النـدمــاجـهــا في الـعـادات والــتـقــالـيـد
االجــتــمــاعــيــة الـتـي اصــبـحـت جـزءاً
مــنـهــا وهي نـتــيــجـة تــفـاعل الــنـاس
وفــهـــمــهــا لــلــنـــصــوص عــبــر تــأويل
ـا تتضـمنه من عان ودالئل. وتفسـير 
وهــنـا يــقــودنــا بال شك الى فــرضــيـة
ــشــكـلــة ال تــكــمن في مــهــمــة في ان ا
ــا مع الــتــدين. وفـي اروقـة الــدين ا
مــنـاظــرات هــذا الــكــتـاب الــواسع في
مديات الفكر والدراسة تطرق الدكتور
عــبـد احلــســ شــعــبـان الـى جـوانب
مـهـمـة عـدة مـنـهـا الـبـعـد االجـتـمـاعي
ـــشـــكالت ودوره الـــكـــبـــيـــر فـي حل ا
والـــنــزاعـــات بـــ الــنـــاس من خالل
امــثـلــة لــلـمــكـانــة الـكــبــيـرة لــلـقــيـادة
االسالمـيـة منـذ عـهـد الـرسـول الـكر
(ص) واخلـلـفـاء الـراشـدين من بـعـده
ـكـان ـسـجـد ا حـتى غـدا اجلـامع او ا
ـشكالت التي قدس لـلعبادة وحلل ا ا
تـــواجه اجملــتـــمع فـــضالً عن اقـــامــة
الـطـقـوس والـشـعـائـر الـديـنـيـة فـيـها
ـؤلـف مـقــاربـة طــريـفـة وهـنــا يـذكــر ا
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تثير قضية الدين والتدين والعلمانية
اجلـــدل الـــكـــبــيـــر مـــا بـــ الــتـــوافق
والـــرفض احملــبـــة والـــعــداء احلالل
واحلــرام الـــفــرقــة واجلـــمع احلــرب
والـسالم تنـاقـضـات وتـضـادات عدة
انه بحر طويل وعميق ما تزال عملية
ـفهـوم بـعيـدة البـعد التـقارب بـ ا
كـــله عن الـــوجـه احلــقـــيـــقي واالدراك
فكر الذي السليم والسيما للمثقف وا
البــد ان يـــكــون االنـــســان االول الــذي
ــــــــتــــــــلـك ادوات الــــــــوعي واالدراك
وسوعي السلـيم. قدم لـنا البـاحث وا
الدكتـور عبد احلسـ شعبـان مقاربة
مهمة في جتـسير الهـوة ما ب الدين
قدس وغيرها والتدين والعلمانية وا
ــتــداولــة وفي كــتـابه ــفــاهـيم ا من ا
ـــوســـوم (دين الـــعــــقل وفـــقه ـــهـم ا ا
الـواقع مـنــاظـرات مع الـفـقــيه الـسـيـد
احمـد احلـسـني البـغـدادي) اذ حاول
شعبـان ان يحدد الـعديد من الـظواهر
ـتغـيرات ما سـميات والـثوابت وا وا
بــ الــديـن كــمــفــهــوم عــام والــتــدين
ومحـاكاة الـعـلمـانيـة وتـمثالت الـعقل
واحلــــكم االجــــتـــمــــاعي والــــثــــقـــافي
وانعـكـاس ذلك عـلى الـفكـر الـسـياسي
والــتـأثــيـر الــشـعــبـوي. وهــنـا يــشـيـر
ــؤلف الى حــقــيـقــة مــهــمــة في عـدم ا
ـــفــــهـــوم الـــدين وجـــود فــــهم واحـــد 
ـيثـولوجـيا والتـدين وارتبـاط ذلك با
رجعيات الثقافية كالدين والعقائد وا
الــرســمـي والــدين الــشـــعــبي والــدين
السـياسي والـدين االجتـماعي ودين
االغـــــنــــيـــــاء ودين الـــــفـــــقــــراء ودين
ـســتـغـلــ وعـلى حــد وصـفه الـدين ا
صالح اخملـتلفة بحسب القـراءات وا
هـمـة قـائالً ((لـقد فـضالً عن اشارتـه ا
 اســتـــغالل ماليـــ الــبــشـــر بــاسم
الدين واسـتلـبت حـقوقـهم االساسـية
كمـا شـنت حـروب باسـمه وبـاسم الله
اضي واحلاضر وعانت اوروبا في ا
ــا عـرف حــروبـاً ديــنــيـة وطــائــفـيــة 
)). لقد ئة عام والثالث عاماً بحرب ا
ؤلف الى ضـرورة االنتبـاه لتلك اكد ا
همـة التي يستـغلها من التناقـضات ا
يلعب بورقـة الدين والتدين والبد من
االشارة الى وجود فوارق عدة ما ب
الدين والتدين فالدين على حد تعبير
ؤلف جاء ليؤكد على منظومة القيم ا
ـبـاد الــسـامــيـة امـا االنـســانـيــة وا
الـتــدين فـهــو الـذي تــمـثــله الـشــعـائـر

والـــطــقـــوس الـــديــنـــيــة واخلـــرافــات
والــعـادات اخملــتـلــفــة والـســلـوكــيـات

اخلاصة. 
ـنـاظرات الـتي جاءت لقـد كـانت تلك ا
بـشـكل مـسـتـقل في كل قـضـيـة وحـالة
تـثيـر احلـوارات والـتـسـاؤالت مـا ب
شـعـبـان والـبـغـدادي في هـذا الـكـتـاب
مــهــمــة والســيــمـا فـي الــتـعــرض الى
الــدين االسالمي بــشــكل خــاص والى
اهم الــظـواهــر اجلــدلـيــة الـتـي تـثــيـر
هـتم وتـدعوه لـلتـأمل بلـغة القـار وا
الـعـقل وقــيـاس احلـقـيـقــة كـمـا يـراهـا
الـدين االسـالمي بـعــقالنـيــة وتـوجـيه
ســمـاوي خــال من الــتــأويل احــيــانـا
وقابل لـلـتأويل والـتفـسـير في احـيان
اخــرى وان تـــلك االمــور بــالـــتــأكــيــد
ـا يعرف بـاالجتهـاد والبحث تخضع 
عن احلـــقــيــقــة وايــجـــاد الــعــديــد من
احللول والطـرائق التي تسهل عـملية
تـــداول الــــدين بـــ افــــراد اجملـــتـــمع
ـــؤلف . اذ حـــدد ا االسالمي حتـــديـــداً
ثالث قـــضــايــا اســاســيـــة مــتــداخــلــة

ومتعارضة احيانا وكما يأتي:
ــركـبــة بـ الــديـني الـعـالقـة ا •

والعلماني.
الــعالقــة بــ الــدين والــدولـة •
ـــكن حل الــــتـــنـــاقض وهل وكـــيـف 
يـصـلح الـدين لـكل زمـان ومكـان وهل
االسالم فـــــعالً ديـن ودولــــة ومـــــا هي
مالمح الدولـة الدينـية وكـيف نفـرقها
ـدنـيـة ومـا مـوقـعهـا من عن الـدولـة ا

احلداثة???? 
الـعـالقـة بــ االجـتــهـاد ولــغـة •

الفكر او االجتهاد وفكر اللغة. 
ــؤلف من خالل حتـديـداته لـقـد اثـار ا
الــــثالثـــيــــة اعاله جـــدالً واســــعـــاً في
مناظرته مع الفقيه البغدادي مبيناً له
ـوازين التي تـترنح ما وللقـار تلك ا
يزان االجتهاد والثوابت ب كفتي ا
الـدينـيـة فـهمـا عالقـة قـد ال يـكون من
الـســهـولــة احلـكم عــلـيــهـا والســيـمـا
مــعــادلــة الــدين- الــعــقل مــســتــدركـاً
بـحــوارات مـهــمـة لــفالســفـة غــربـيـ
ومحدثـ ومنهم (هـيغل) الذي يـفسر
الــدين بــوصــفه الــرغــبــة في الــســمـو
االنسانـي نحو االعـلى واالكمل ومن
خـاللـــهـــا يــــتـــجـــســــد االله. امـــا رأي
(فـيـوربـاخ) فـقـد قـام بـنـقـد ذلك ومـنه
استمد (كارل ماركس) رؤيته في شأن
الدين والـرؤية الـتاريـخيـة للـدين اما
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فــلــســفــة الــتــاريخ فــهــو تــعــبــيــر لم
يـسـتـعـمل اال في الـقـرن الـثـامن عـشر
ــيالدي وذلك خالل عــصــر االنــوار ا
بـفــرنـسـا عــلى يـد فـولـتــيـر غـيـر أن
الـتفـلـسف في الـتـاريخ بـدا فـعال قبل
ـدة طـويـلـة ابـتـكـار هــذا الـتـعـبـيـر 
تـقـول عـفـت الـشـرقـاوي :(وقـد تـطـور
مفهـوم فلسـفة التـاريخ في الدراسات
احلديثة فأصبح مصطلحا يشير إلى
جانـب مـختـلف مـن جوانب دراسة
الــتــاريخ اجلــانـب األول :يــجــعــلــهـا
دراسـة لـلـمـنـاهج الـبـحث اي الـطرق
ـستـعـمـلـة لـلـتحـقق من واالسـالـيب ا
الــوقــائع الـتــاريــخـيــة) امــا اجلـانب
الـثـاني في اه هــيـغل في مـحـاضـرات
في فـــلــســـفــة الـــتــاريخ ج 1 ص 30:
يــتــمــثل فـي تــقـد وجــهــة نــظــر من
مـســار الـتـاريـخ كـكل وهـو مــايـطـلق
عليه الفلسفة التاملية للتاريخ وهنا
ي هل للـتاريخ فـلسـفة? يسـأل الغـا
ويجيب : مـاعالقة التـاريخ بالفـلسفة
عـــنـــد ابن خـــلـــدون? ســؤال البـــد من
اثـارتـه فـإذا كـانت حــكـمـة (فــلـسـفـة)
يـتافـيزيـقيا) تنـصرف داللـتهـا إلى (ا
االرسطـية انـتقـدها ابن خـلدون وب
بـطالنـهـا فــإن كـلـمـة (حـكـمـة) بـقـيت
ـنـاى عـن الـتـلـويث وحــافـطت عـلى
داللـة مــعـرفـة الــظـروف االجـتــمـاعـيـة
واســـبــابــهــا حــتـى لــو اســتــخــدمت
عنى الفـلسفة) ص 156 ويضيف
ي بعد شرح مفصل لنظرة ابن الغا
خـــلــدون لــلـــتــاريخ :(هـــكــذا أراد ابن
خـــلــدون لــلــتــاريـخ ان يــكــون عــلــمــا
مستقال بـذاته له موضوعه اخلاص
مجردا من نوازع األهواء الشخصية
ــنــافع ــيــول االيــديــولــوجــيــة وا وا
ـؤقتـة الـعـابرة واالقـنـاع اخلـطابي ا
ــــــؤثــــــر فـي اجلــــــمـــــــهــــــور بل ان ا
يـــتــــخـــصص الــــتـــاريخ (بــــتـــقـــريـــر
احلــــوادث) والـــــعــــمـل عــــلـى كــــشف
مابينها من اقران الشيء بسببه على
اسـاس النـقـد البـر واكـبر الـقـواعد
في مـنـهج الــبـحث الـتـاريـخي هي أن
احلــوادث يــرتـبط بــعــضـهــا بــبـعض

علول) ص 156. ارتباط العلة با
خــرج ابن خــلـدون بــنــزعـة عــقالنــيـة
تــــوجـــهـت إلى تـــشــــخـــيـص الـــواقع
االجـتـمـاعي الــتـاريـخي عـلى تـقـالـيـد
يـتـافـيـزيقي ـثـالي ا فالسـفـة الفـكـر ا
في اإلسالم من الكندي إلى ابن سينا
إذ اسـتـطاع ان يـؤسس عـلـمـا جـديدا
هــو عــلـم االجــتــمــاع بــاســتــقالل عن
الـفــلـسـفـة الـنـظــريـة. كـتـاب الـدكـتـور
ي كـتاب مـهم عـن رائد سـعـيـد الـغـا
ؤرخ الـذي اخـتلف علـم االجتـمـاع وا
ؤرخـون والنـقاد علـيه البـاحثـون وا
ي شـكرا وافـرا لـلـكبـيـر الـناقـد الـغا
وهــو يــتــحــفــنــا بــ احلــ واآلخــر
بدراسـات جـادة مفـيـدة نحـن بحـاجة

ماسة لقراءتها. غالف الكتاب

ي إلى مـوضوع اخر ثم ينـتقل الـغا
هو (مواقف فـلسـفية) يـقول فيه :(في
تضاعـيف مقـدمة ابن خـلدون مواقف
مـنـهـجـيـة تـبـنـاها فـي سـياق شـرحه
الفـــــكــــاره وهي مــــواقـف يــــتــــفق او
يــخــتــلف بــهــا مع بــعض الــفالســفـة
نـظـرين اآلخريـن السـابقـ عـليه) وا
ــقــالــة يــقـول ص55  وفي نــهــايــة ا
ي :(وعلى ايـة حال فـإن جميع الغـا
هـذه الـكــتب تـواصل خـطــأ مـنـهـجـيـا
ـا كان شـكـله النـهـائي قد وعـظيـا ر
اســـتـــقــر مع مـــؤلـــفــات ابـي احلــسن
ـــاوردي (ت 450 هج) والســــيــــمـــا ا
كتابه (تسهيل النظر وتعجيل الظفر)
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انـها بـإمكان وتشـترك جـميعـا في إ
إصالح األخـالق عن طـــــريق الـــــوعظ
بـــصـــورة اطـالقـــيـــة دون االنـــتـــبــاه
للـمتغـيرات الـطرفيـة التي تـعتمل في
داخـل اجملـــــــــــتــــــــــمـع) ص 71 وفي
عرفة موضوع اخر عـنوانه (نظريـة ا
ي :(في ومـراتب العـقل) يـقـول الـغا
رأي ابـن خــلـــدون انـــنـــا نـــشــهـــد في
أنـفسـنـا بـالـوجدان الـصـحـيح وجود
ثالثـــة عـــوالم :اوال الـــعـــالم احلـــسي
الذي يشترك به اإلنسان مع احليوان
في ادراكه وثـانـيــا :الـعـالم الـنـفـسي
الـذي يعـلم به اإلنـسـان وجوده عـلـما
ضروريا مع ان وجوده يـتعالى على
احلس وثالثـا :العـالم الروحي وهو
ـالئـكـة الــذي نـشـعـر عـالم األرواح وا
بـــوجــوده لــوجـــود اثــاره فـــيــنــا مع
اختالف طبـيعته عن طـبيعـة وجودنا
احلـسي تقـابل هـذه الـعـوالم الـثالثة
ثـالثـــة انــواع مـن الـــعـــقــول بـــحـــيث
يـنــاسب كل عـقل مــنـهـا الــعـالم الـذي
يريد ادراكه وهذه العقول هي :العقل
التـميـيـزي وهو الـعقل الـذي يدرك به
اإلنـــســان الــعـــالم احلــسـي والــعــقل
الــتـجـريــبي وهـو الـفــكـر الـذي يــفـيـد
االراء واآلداب فـي مـــعـــامـــلـــة أبـــنــاء
جنـسه وسيـاستـهم والعـقل النـظري
الذي اكتـفى ابن خلدون عـند تعرضه
للـعقلـ السابـق بـالقول :انه الـفكر
ـطـلوب الـذي يـفـيـد الـعـلم او الـظن 
وراء احلس اليــتــعـــلق به عــمل) ص
75 -76 وفي مـوضـوع (الــعـصـبـيـة
ي واالجتماع البـدوي) يتحدث الغا
قـائال :(في طـريـقـة رؤيـة ابن خـلـدون
لألحـــداث والــوقـــائع شيء لم يـــقــله
لــذلك بـقي فـي دائـرة الــسـكــوت عـنه
فــهـــو حــ يـــتـــعــرض لـــواقـــعــة من
الـوقـائع يـتـنـاول في الـبـدايـة طـريـقة
ـط تـعــلـيــلـهم رؤيــة اآلخـرين لــهـا و
ؤرخ اياهـا لقـد نقـد ابن خلـدون ا
الــقــدامى ووصـف ضــعف روايــاتــهم
لألخــبــار ألن الــوقــائع الــتــاريــخــيـة
(اخـبــار) اي أشـيــاء مـاضـيــة لم يـعـد
بـــاإلمــكـــان رؤيــتـــهــا) ص 129 امــا
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عـبـد الـرحـمن بن خـلـدون (٧٣٢_٨٠٨
هج) عـالمــة ورحـــالـــة وروح عـــصــر
ـؤسس االول لعلم وعبقـرية عـربية ا
االجتـماع ومجـدد علم الـتاريخ ورائد
لفن الترجمة الذاتية وعالم راسخ في
احلديث ومبدع في دراسـات التربية
ولـه اســلــوب مــتــمــيـــز في الــكــتــابــة
العـربية له مـكانـة مرمـوقة في سجل
الــتــاريخ بــعــلــمه وأفــكــاره إذ بـقــيت
ذكـراه حــيـة لـدى االجـيــال ومـكـانـته
مـحـفـوظـة في سـجل الـتـراث الـفـكري
ا سـجله من آراء ومـفاهيم العـربي 
تـاريـخيـة ضـمـنـها مـقـدمـته فـقد أتى
بـشيء جديـد لم يـسـبقه الـيه الـكـتاب
السابقون ولم يحسن تقليده الكتاب
ــتــأخــرون وهــذا مـاتــنــبه الــيه ابن ا
خـــلــدون وأشـــار له بـــهــذه الـــعــبــارة
:(وشـرعت تــألـيف هـذا الــكـتـاب وانـا
مــقــيم بــهـا _اي قــلــعـة بــني سـالمـة
ـقـدمـة مـنـه عـلى الـنـحـو _وأكـمـلـت ا
الـغـريـب الـذي اهـتـديـت الـيه في تـلك
اخلـلـوة سـألت فـيـهـا شابـيب الـكالم
عـاني على الـفكـر حتى امـتخضت وا
زبــدتـهــا وتـالــفت نـتــائـجــهـا) مــجـلـة
الـــعـــربي د. ســـعــيـــدوني ع 579 في
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لــقـد كــان ابن خــلـدون كــاقـرانه _ابن
ســيــنــا وابن رشــد وغــيــرهــمــا _ابن
عصـره ولـكنه غـاص في عالقـات هذا
العصر بحثا عن الـعلة والداء متنقال
من الــــــســـــطـح إلـى االعـــــمــــــاق ومن
الثانوي إلى األساسي ومن العرضي
إلـى اجلــوهــري وكـــانت الــنــتـــيــجــة
_حسب د. جابـر عصفور _انه وصل
ـعطـيات إلى الحـظات وا من تراكم ا
القوان األساسيـة التي حتكمها في
كل مـجال فـاكـتـشف فـلسـفـة الـتاريخ
الـــذي اليــفـــارق جـــدل الــصـــراع بــ
االضــداد والـعــمـران الــبـشــري الـذي
يقـوم على الـقوانـ التي تـرد التـكثر
إلـى وحـــدة هــــادفـــة إلـى اكـــتــــشـــاف
ـتغيـرات هكذا جاوز الثوابت وراء ا
ابن خــلــدون عــصــره بــالــغـوص فــيه
وجـاوزه زمـنه إلـى غـيـره من االزمـنـة
عـرفـة اجلـديد مـكتـشـفـا من خـرائط ا
ماجعـله معـاصرا لنـا. (مجلـة العربي
ع 582 في  2007 د. جــــــــــــــابـــــــــــــر

عصفور).
وفــلـســفــة الـتــاريخ مــصـطــلح مـازال

الفـكر احلديـث رغم تقدمـه عاجزا عن
تـقــد حتـديــد واضح وحـاسـم لـهـذا
فهـوم فإذا كان الـتاريخ دراسة في ا
أحوال االنسان وحركته على األرض
ــــيـل إلى تــــنــــاول فـــــإن كل مــــؤرخ 
ـلـك من افـكـار ـا  ــاضي  إحـداث ا
فـلـســفـيـة وايـديـولــوجـيـة لـذلك فـمن
الطبيعي ان يكون لهذه األفكار اثرها
في رؤيــته الـتـاريــخـيـة. (في فــلـسـفـة
احلــــــضــــــارة اإلسـالمــــــيـــــــة عــــــفت

الشرقاوي ص 161 .
والقراءة التي أقدمها في هذه احللقة
هـي لـــكـــتـــاب مـــهـم عن ابن خـــلـــدون
عنـوانه (الـعصـبيـة واحلكـمة _قراءة
في فلـسفـة التـاريخ عنـد ابن خلدون)
لــلــبـاحث والــنـاقــد الــدكـتــور سـعــيـد
ــؤســـســة ي الـــصــادر عـن ا الـــغـــا
العـربيـة لـلدراسـات والنـشر بـطبـعته
األولــى فـي ســــــــــــــــنــــــــــــــــة 2006 ب
ـتـوسط (187صـفــحـة) من الـقــطع ا
ي سـعـيـد أديب كـاتب ونـاقـد والـغـا
ــولــد ومـــحــقق ومـــتــرجم عـــراقي ا
ــنـزع ي ا مــوصــلي الــتـعــلــيم وعــا
طـبـاعه مـحــمـودة ومـعـانـيه صـائـبـة
ومؤلفاته كثيـرة ومعارفه غزيرة نفذ
إلى األدب واللـغة من بـاب التـفلسف
ونـفـذ إلى الــتـفـلـسف من بـاب األدب
وله دراســـات وتـــبـــصــرات فـي مــوج
ـفــاهـيم الــنـقــد احلـديث مــايـســمى 
ي بكـتابه هذا ومنـاهجه يبـدأ الغـا
عن ابن خـلـدون فـيـقـول في الـتـمـهـيد
:(تــشـبه الــلـحــظـة الــتي عـاشــهـا ابن
ــعــاصــرة الــتي خــلــدون الــلــحــظــة ا
يعـيشـها الـعرب من وجـوه كثـيرة إذ
تـــســـتـــعـــمـل الـــبـــداوة الـــيـــوم حتت
مسميات عصريـة اليخلو بعضها من
عنـاوين أحزاب او مؤسـسات مـدنية
نطق العصبية ولكنها تظل خاضعة 
الـقـبـليـة نـفـسـهـا من حـيث احملـتوى
ـوسـوعــات يـنـفـجـر ومـقــابل عـصـر ا
ا يـهدد العـصر االتـصالي احلـديث 
بــأزمــة هــويــة مــتــنــامــيــة هي مــحط
شــكــوى الــعــرب الــدائــمــة وإذا كــان
عـصـر ابن خـلدون قـد شـهـد مـاسـماه
عصـر انقراض اخلالفـة فإن عـصرنا
ذهـب اإلنساني هو عـصر انـقراض ا
الــذي لـم يــعــرف مــنـه الــعــرب ســوى
ي تــبــاشــيــره) ص٩ ويــقــول الـغــا
أيضا :(هذا الكتاب محاولة قراءة في
فـكـر ابـن خـلـدون وعالقـة الــعـصـبـيـة

الـتي هي مـحـور نـظـريـته بـاحلـكـمـة
ــســـتـــقــاة مـن الــتـــامل فـي مــعـــنى ا
ـقـالة الـتاريخ وفـلـسفـته) ص٩ في ا
ي األولـى والـــتي أعـــطــــاهـــا الـــغـــا
ـازومة) عنـوانـا هو (عـصر الـهـوية ا
يقـول :(في الـقرنـ الـسابع والـثامن
الهـجـري انـفجـرت أزمـة الهـوية في
الـعـالم اإلسالمي انـفـجـارا لم يـعـرف
ــســلـــمــون له مـــثــيال مــنـــذ عــصــر ا
الــفــتـــوحــات كــان الـــعــصـــر يــغــلي
بــحــركــات ســيــاسـيــة واجــتــمــاعــيـة
مـتـدافـعــة وظـواهـر ثـقـافـيـة وفـكـريـة
مــتـالطــمــة اقــضت مـــضــجع الــعــالم
اإلسالمـي وقـــــلـــــبـت هـــــويـــــته دول
تختـفي ودول تظهـر موجات بـشرية
تـدفع غـيـرها لـتـحل مـحـلـهـا مواقف
سريـعـة متـغـيرة من الـفـكر والـوجود
حــــضـــاريــــا وديــــنــــيــــا وأخالقــــيـــا
ــة تــنــهــار وطــرق مــؤســـســات قــد
اتـصاالت تـنـقطـع وأخالق مسـتـمرة
تــتـــهــاوى حــ امـــعن ابن خــلــدون
الـنـظـر في عــصـره مـعـتـزال في قـلـعـة
بني سالمة احس بأنه يعيش عصرا
جديدا) ص 11 وفي سياق احلديث
ــازومـة عن هــذا الــعـصــر وهـويــته ا
ي فـي عـصـر يــقـول الـدكــتـور الــغـا
ـــوســـوعـــات :(يـــرى الـــدكــتـــور طه ا
حـسـ ان ابن خـلـدون لم يـسـتـخرج
سـياسـته االجـتـماعـيـة من الـعدم بل
ــام بـعـلـوم كـان من الــضـروري له اإل

مـــخــتــلــفــة والــوقــوف عــلى نــظــرات
تـاريـخيـة جـغـرافـيـة درست ووضعت
على شكل دوائر مـعارف ولقد اخذت
عارف الواسعة تظهر في مصر تلك ا
فـي عــصـــر ابن خـــلــدون بـــالـــضــبط
ـوسـوعـات ويـسـتـشـهـد طه حـسـ 
الــنـويـري والــعـمـري والــقـلـقــشـنـدي
لـيـسـتـخـلص بـعـد ذلك " من احملـتـمل
وسـوعـات كانت عـونا جدا أن هـذه ا
البـن خـــلــــدون في تـــوســــيع فــــكـــرته
اجلــوهـريــة ودعـمــهـا") ص 19 وفي
مـاقالـته الـثـانـية (شـبـاب ابن خـلدون
ي الـسـيـرة الـفـلـسـفـيـة) يـقـول الـغـا
:(من اهم مـزايا فـكـر ابن خـلدون انه
ــفـــاهــيـم من حــقل قـــادر عــلى نـــقل ا
عــلــمي إلى حــقل اخـر وتــشــغـيــلــهـا
ضـمن مـنـظـومـة فـكـريـة مـخـتـلـفـة عن
سياقـها األول سنـرى فيمـا بعد كيف
انـتزع الـتـميـيـز بـ اخلبـر واالنـشاء
مــثال ونـقــله من الــبالغــة إلى كـتــابـة
التاريخ فاستخرج منه داللة جديدة
وكـيف نـقل مـفهـوم احلـقـبـة او الدور
ـيــتـافـيـزيـقي الـروحي من الــسـيـاق ا
ـتـصـوفـة إلى عـنـد اإلسـمــاعـيـلـيـة وا
ــعـــنـــاه الـــزمــني مــفـــهـــوم اجلــيـل 
االجـتمـاعي وهـكـذا وهذا الـنـقل هو
في حـقيـقـته فتح نـوافـذ إبداعـيـة ب
تـنـوعة احلـقول الـثـقافـيـة والعـلـوم ا
من شـأنه ان يـقضـي إلى اسـتخالص
نتـيـجة جـديـدة معـرفـيا) ص٤٤ ومن
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يزة علـماً ونضاالً وخـلقاً ودوداً وصالبة ورصـانة في مسيرة فقـدنا زميلـة 
كل حـياتهـا والراحلـة الكبـيرة منـاضلـة ناصريـة جسورة قـادت احملام مع
ـرأة االولى فـيه كمـا كـانت احملامـية صـريـة والتي كـانت ا مـجلس الـنـقابـة ا
صـرية في احتـاد احملامـ العرب ثلـة لنـقابـة احملامـ ا ـصرية االولـى  ا
ـرأة العـربيـة لعـدة سنـوات ولعبت ادواراً الـتي ترأست فـيه جلنـة النهـوض با
ـنافق عامةً وكـذلك الذين مهمتهم مهـمة ضد اجلهلـة واخلونة والفاجرين وا
ـرصاد تـعـطيـل دور االحتاد بـأي صـورة من الـصـور فـكـنـا الى جـانـبـهـا بـا

رأة الشجاعة في مقاومة الصعاب. لهؤالء وأعطت بذلك صورة ا
الراحـلة الـعـزيزة نـاصريـة بإمـتيـاز عامـلة لـتـحقـيق وحدة احلـرية الـناصـرية
بإبـعادهـا عن الشـخصـانيـة ليـست في جمـهوريـة مصـر العـربية فـحسب بل
ـهـنـيـة الـعـربـيـة بـدورها علـى مـستـوى االمـة مـؤمـنـة بـأن تـعـمل االحتـادات ا
االسـاس في قيادة حترير االمة والنـهوض بها من كبوتـها وترى ان للشباب

العربي الدور الرئيس بذلك.
ية مـع الراحل الكبيـر فاروق ابو عيسى قادت الـراحلة احلمـلة العربيـة والعا
امـ عام احتـاد احملـام الـعـرب فانـتـصرت لـلـمـرأة وعمـلت ضـد عنـصـرية
ي لـلـمرأة في بـكـ وفي مؤتـمر ـؤتـمر الـعا الـكيـان الصـهـيوني وذلك في ا
دوربـن االول الـذي عـقـد في جــنـوب افـريـقــيـا وفق خـطــة عـلـمـيــة وتـاريـخـيـة
واحـصائية لكل االرتكابات واجلرائم ضد االنـسانية التي يقوم بها االحتالل
الصـهيوني في فلسـط فنجحـنا باستصـدار القرار التاريـخي باعتبار هذا
الـكـيــان كـيـانــاً عـنـصــريـاً بـعـد
اســــــــــقــــــــــاط كـل احملـــــــــاوالت
الصهيونية للوقوف بوجه ذلك.
ـــــغــــفـــــور لــــهـــــا في وكـــــانت ا
ـــؤتــمـــر الــعــام اجــتــمـــاعــات ا
كتب الدائم الحتاد احملام وا
الـــعــرب الــبـــوصــلــة الـــقــومــيــة
الــصــافــيــة بــشــأن الــقــضــايــا
الـــعـــربـــيـــة حـــيث يـــصـــار الى
حتـــــديــــد خـــــارطـــــة الــــطـــــريق
الـنـاضـلــيـة لإلحتـاد لـلـسـنـوات

القادمة.
ومن اهم زيــــارات الــــفــــقــــيـــدة
الـــغـــالــــيـــة الى لـــبـــنـــان كـــانت
ـنـاضـلـ ـنـاصــرة ومـقـابـلــة ا
الـفـلـسـطـيـنـيـ الذيـن ابـعدتـهم
ســلـــطــات االحـــتالل الى مــرج
الــزهـور آخــر قــريــة من اجلـزء
شارك الى جـانبهـا بكل اعتزاز الشـمالي لقـضاء حاصـبيا / لـبنان وكـنت ا
ـوقف الشـجـاع ومن زيـاراتـها ايـضـاً الى لـبـنـان حضـور افـتـتاح في هـذا ا
نـدوة الـتـواصل الـفـكـري الـشـبـابي الـعـربي في بـيـروت حـيث ألـقت في حـفل
ـبـاشـر االفـتـتـاح كـلـمـة تـوجـيـهـيـة عـروبـيـة اسـتـراتـيـجـيـة كـان لـهـا الـتـأثـيـر ا
ـنــاقـشـات الـتي جـرت والـتـوصـيـات الـتي وااليـجـابي عـلى اعـمـال الـنـدوة وا
واقف صـدرت وكانت واحدة من رائدات احلركة النسـائية العربية في كل ا
ـها في نـاصـرة للـمـرأة الـعربـيـة ودورها ودعـيـناهـا كـضيف شـرف لـتكـر ا
ـنـامة الـبـحرين 8-9 ـنتـدى احملـاميـات الـعـربيـات في ا ؤتـمـر الـتأسـيـسي  ا
ـشـاركـتـها يـنـاير  2008الـذي ضم اكـثـر من  150مـحـامـيـة عربـيـة وكـان 
الـفـعـالــة االثـر الـطـيب لـإلضـاءة عـلى دور احملــامـيـات الـعــربـيـات في ارسـاء
الـعدالة وتـقدم اجملـتمع العـربي وبوضع اخلـطة االستـراتيـجية من اجل ذلك
ومـا حتـدثـنـا عـنه سـوى بـعض االشـارات الى نـشـاطـات قـامت بـهـا وجـهوداً

بذلتها من اجل قضاية االمة.
ـغفور لها بإذن الله تُـعد اول امرأة مصرية تـعيّن في منصب القاضي في وا
مـصر إذ كانت نائباً لـرئيس احملكمة الدستـورية العليا وذلك في  22كانون
الـثـاني / ينـاير /  2003بـقرار جـمـهوري فـكـانت لهـا صـوالت وجوالت في
ا هـذه احملكـمة وكذلـك في اجتـماعـات رابطـة اجملالس الـدستـورية الـعربـية 

فيه نفعاً للقانون واالمة.
وفي فـتـرة وصول جـمـاعـة االخوان الـى حكم مـصـر كـانت الـراحلـة مـعـروفة
ادة في الـدستـور عن طريـق تخفـيض عدد ـعارضتـها لـهم فاسـتهـدفوهـا 
ـا جـعل اعـضـاء احملـكــمـة الـدسـتـوريـة من  19قـاضـيـاً الى  11قـاضــيـاً 
ــادة الـدسـتــوريـة الـتـي اعـادت هـيــكـلـة احملــكـمـة ـراقــبـون يــطـلـقــون عـلى ا ا

الدستورية العليا بأنها "مادة عزل تهاني اجلبالي".
شاركت الراحلة في ثورة  25يناير اجمليدة في ميدان التحرير في جمهورية

مصر العربية فكانت ب الشباب محركاً رئيسياً في قيادة هذه الثورة. 
ركز االول بـ السيدات ستـشارة تهـاني اجلبالي عـلى ا حـصلت الراحلـة ا
ناصـفة مع االعالميـة ريهام سـعيد االكـثر تأثـيراً في مصـر لعام  2014بـا
ركـز مـنفـردة في عام  .2015مـنعـتـنا اجلـائحـة ونحن وحـصلت عـلى هـذا ا
في لـبنان ان نشارك مع عائـلتنا في تشـييعِك الى مثواكِ االخـير تغمدكِ الله
بـرحــمـته وانــزلك مـنــزلـة الــصـديـقــ واالبـرار ولألخ
ة والـصديق زوجكِ عبـد الغفـار حنيش والـعائلـة الكر

وانسباؤها جميل الصبر والعزاء.
{ األم العام السابق الحتاد احملام العرب

نحن نـعـيش الـيـوم عـصـر الـتـكنـولـوجـيـا الـرقـمـية الـتي سـهّـلَت عـلـيـنـا الـتواصل
والـتـعـارف وإقـامـة الـعالقـات الـشـخـصـيـة  ولـكن لـهـذه الـتـكـنـولـوجـيـا سـلـبـيات

ا يُعرَف بـ " االبتزاز اإللكتروني".  ومخاطر تتمثل 
انــتـشــرت في األونــة األخــيـرة ظــاهــرة جـديــدة خـطــيــرة وهي ظــاهـرة اإلبــتـزاز
عـاصر. لقد اجلنـسي الذي يعـد من أخطر الـظواهر الـتي عصفت في اجملـتمع ا
ـاضـيـة وحتولـت من اجلرائم ـوا كـبـيـرا في السـنـوات ا شـهـدت هـذه الـظاهـرة 
اإلكـتـرونيـة إلى مـهـنـة وجتارة مـربـحـة عبـر شـبـكات االنـتـرنت ومـواقع الـتواصل

االجتماعي. 
سـتحـدثة بفـعل التقـدم الكـبير في تـكنولـوجيا االبتزاز اإللـكتـروني من اجلرائم ا
ا جـعل من العـالم قريـة صغـيرة وسـهل الكـثيـر من أمور احلـياة عـلومـات  ا
وال يـخـفى مـا لـهـذا الـتـطــور من فـوائـد في الـنـواحي االقــتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
واالجتـماعيـة والعلـمية إال أنـه لم يخلـو من مواطن خلـل فقد سـهلت لظـهور نوع
ـرجمـ يسـتخـدمون هـذه الـتقـنيـات لتـنفـيذ جـرائمـهم بواسـطتـها االبـتزاز من ا
اإللـكتـروني هو االبـتزاز الـذي يتـم باسـتخـدام اإلمكـانيـات التـكنـولوجـية احلـديثة

ضد ضحايا أغلبهم من النساء البتزازهم ماديا أو جنسيا. 
ـبـتـز مع ضـحـايـاه من خالل بـرامج الـدرشـة واحملـادثـات ثم يـتـطور يـتـواصل ا
ـرئيـة وتبـادل الصور ـات الصوتـية وا ـكا األمر شـيئا فـشيـئا حـتى يصل إلى ا
ـساومة الضحيـة وسجبرها على لـومات الذاتية اخلاصـة ثم يقوم بعد ذلك  وا
ـبتـز امتالكه دفع األموال اخلـطيـرة حـحتى ال يـقوم بـفـضح أمرهـا. وقد يـدعي ا
لـفيـدهـات أو الصـور اخلـاصة احلـميـمـة ذات طبـعـة جنـسيـة ويـستـخـدمهـا لدغع

الضحية إلى تقد فدية حتى ال يكشف هذا احملتوى على اإلنترنت.
ـلـكه ضـد الـضحـيـة وتـبدأ ـبـتـز الصـور واحملـتـوى اجلـنسي الـذي  يـسـتخـدم ا
عـملـيـة الـتـواصل مـعـهـا عن طـريق حـسـابـات وهـمـيـة يـتم شـبـكـهـا مع حـسـابات
الضـحية وارسال الصور بالـتدريج يخلق ذلك للضحـية حاالت اضطراب نفسي
وخوف دائم من نـشر تـلك الـصور في الـدائرة االجـتـماعـية او الـعـملـية اخلـاصة
بالضـحية فتـصبح الضحـية اكثر خوفـا من التعامل مع اي احـد وتفسر الكالم
ا وجه لـها عـلى أساس تـهديـد ويـزيد رعب وأرق الـضحـية يـوما بـعد االخـر  ا

بتز. يزيد قوة موقف ا
ادي حـيث يرغب االبتـزاز اإللكـتـروني له العـديد من األشـكـال منـها االبـتـزاز ا
ـبتـز والـذي يـقـوم بـعـمـلـية االبـتـزاز في احلـصـول عـلى مـبـالغ مـالـية الـشـخص ا
ضحمـة نظير عدم نشـر الصور أو الفيديـوهات الفاضحة الـتي حصل عليها من
ـتـلـكـهـا الـفـرد وهـنـاك االبـتـزاز خالل اخـتـراق احلـسـابـات الـشـخـصـيـة الـتي 
اجلـنسـي والذى يـطلب فـيه القـيـام بأفـعال جـنسـية مـنـافيـة لآلداب أو الـتصـوير
بـتـز تنـفـيذ طـلـباته أو اجلـنسـي إلشبـاع الـغرائـز اجلـنسـيـة ويطـلب الـشـخص ا

الفضح بالصور والفيديوهات على مواقع التواصل االجتماعي اخملتلفة.
وإن من اخلطـوات الهامة التي تمنع الوقوع في بـراثن االبتزاز اإللكتروني منها
وعـدم نـشـر البـيـانـات الـشخـصـيـة عـبر اإلنـتـرنت وعـدم إرسال
ـشاركـة والرد على الـصور ألي شخص غـريب وجتنب ا
رسائل الـغـرباء في شـبكـات التـواصل االجتـماعـية وفي
حـال تعرض شـخص البتـزاز إلكـتروني من األفضل أن
ينـاقش األمر مع أقرب الناس إلـيه ليساعده في اخلروج

من األزمة. 
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حتت شــعــار (مــديــنــتــنــا تــراث راقٍ …..
بــنــبـضٍ عــراقي ) أقــامـت إدارة مــتــحف
الشهيـد أحمد عفـتان للتـراث وعلى قاعة
هرجان الراحل جناح ساسـون الهيـتي ا
الـقـطـري االول لــلـمـتـاحف الــتـراثـيـة في
ـتـاحف وبـالـتـعاون مـع رابـطة ا الـعـراق
الــتــراثــيــة الـعــراقــيــة و شــعــبــة الـبــيت
الثقـافي في هيت وجـمعيـة هيت لـلتراث
وبـرعاية قائمـمقام قضاء هيت والثقافة 
مــهــنــد زبــار الــعــبـيــدي . أســتــهل
احلـفل بـعـزف الـنـشـيد الـوطـني
الـعراقـي ثم قـراءة أي من الـذكر
احلــكــيم بــعـدهــا وقـف اجلـمــيع
لـقـراءة ســورة الـفـاحتــة تـرحـمـا
عــــلى أرواح شــــهــــداء الــــعـــراق
االبـــرار . تـــلــتـــهـــا كـــلــمـــة راعي
ـــهـــرجـــان  ثم كـــلـــمــة صـــاحب ا
الـدعـوة / مـديـر مـتـحف الـشـهـيـد
احــمــد عــفــتــان لــلــتــراث  احلـاج

حمدي عفتان شندي 
وكـلـمـة ابـنـاء مـديـنـة هيـت الـقـاها
الشـيخ مـهنـد عبـد الـعزيـز فواز ثم
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اعـلـنـت جـمـعــيـة الــفـنـانــ الـتــشـكـيــلـيـ
الـعراقي عن نشـاطها الفني االول خالل
الـعام اجلديد واكد رئيس اجلمعية الفنان
قاسم سبتي (عن استكمال االستعدادات
الالزمــة الفـــتـــتــاح مـــعــرضـــهــا اجلـــديــد
عرض رسـامون عراقـيون) واوضح ان (ا
سـيفـتـتح السـبت    وعـلى قاعـة اجلـمعـية
ـنـصور وان الـدعـوة وجهت الـكـبرى في ا
تـابعة لـلفـنانـ وعشـاق الفن الـتشـكيـلي 
ــعـرض الــذي سـيــشـارك فــيه اكــثـر من ا
سـت فنانـا تشكيـليا من العـاصمة بغداد
ــــعــــرض اول واحملــــافــــظــــات  ويــــعــــد ا
نــشــاطــات اجلـمــعــيــة الــتي ســتــتــضــمن
مـعـارض ونـشـاطـات ثـقـافـيـة خالل الـعـام
اجلـديـد 2022) واشـار الى (ان اجلـمـعـيـة
تـواصل اسـتـعـداداتـهـا الصـدار مـجـلـتـها
الــفــصــلــيــة رواق الــتــشــكــيل الى جــانب
نـشاطـات اجلمـعيـة الثـقافـية الـتي ستـعلن

في حينها).
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صري وائل توفي األحد اإلعالمي والكاتب ا
اإلبراشـي عن عمـر يـنـاهز  59عامـا بـعد رحـلة
عانـاة مع فايروس كورونا تخطت طويلة من ا
عــامــا كـــامال.وعــانى اإلبــراشـي من تــلــيُّف في

الـرئــة إثـر إصــابـته بـالــفـايـروس 
أواخــر شـهــر كــانـون االول
ـا ـاضي  من الـعـام ا
أدى لــــــــــــدخـــــــــــــولـه
ـسـتـشـفى أكـثـر من ا
مرة حـتى تـعافى من
اإلصابـة بالـفايروس
لـــكـــنـه كـــان يـــحـــتــاج
لــبــعـض الــوقت وفــقًــا
لـلـمـصـادر الـطـبـية حـتى
تعود الرئة لعـملها بصورة
طــبـيــعـيــة.وغــاب اإلبـراشي
عن الــســاحــة اإلعالمــيـة

مــــنـــذ إصــــابـــته
وعـــــــــاد إلى
بــــــــــيــــــــــته

ــدگـوگـة ) وكــانت أمـسـيـة وهي أكـلـة ( ا
ـديـنة ـيزة حتـدث بـهـا ابنـاء ا تراثـيـة 
عن تــراث وعــادات وتـقــالــيـد مــديــنــتـهم

الفاضلة هيت احلبيبة .
W¹d¹bIð  «œUNýË ŸË—œ 

وفي صـباح الـيـوم الـثـاني  وفي قـاعة
ـــتــحـف تــوزيـع الــدروع والـــشـــهــادات ا
ـنـظـمة ـقـدمـة من الـلجـنـة ا الـتقـديـريـة ا
لـلـمـهـرجـان ومـن إدارة مـتـحف الـشـهـيـد
احــمــد عــفــتــان لــلــتــراث  لــلــمــشــاركــ
والـــضـــيـــوف .لـــيــــتم بـــعـــدهـــا  تـــوديع
. وكـان لـلـحـاج حـمـدي عـفـتان ـشـارك ا
شـنـدي الــهـيــتي الـدور الـبــارز والـفـضل
هرجـان فقد بذل الكبيـر  في إقامة هـذا ا
كل مـا بـوســعه من اجل حتـقــيق مـا كـان
يحـلم به بان يـحتـضن متـحفه االنـطالقة
ــهــرجـــان الــرائع إعــداداً االولى لــهـــذا ا
وتــنــظــيــمــاً وادارة وقــد حتــقق حــلــمه
يـسـانـده االخـوة اجلـنـود اجملـهـولون
في اللجـنة الـتحضـيريـة للمـهرجان
الذين ما بخـلوا بجهـد لكي يخرج
ـهــرجـان بـصــورته الـنــاصـعـة ا

البهية .
عـــلى صـــعـــيــد

ـهــنـدس ــنــاسـبــة الـقــاهــا ا قــصـيــدة بـا
للشاعـر ناظم فتيـخان .بعدهـا أستعرض
ــتــاحف الــتــراثــيــةمن ســهل اصــحــاب ا
نينوى واربيل وچمچمال وكفري وديالى
وبــــغـــداد وكــــربالء والــــنــــجف االشـــرف
والـبـصـرة بــكـلـمـات مـخــتـصـرة حتـدثـوا
فـيـهـا عن مـتـاحـفـهم وامـاكن تـواجـدهـا .

لتختتم  اجللسة الصباحية .
وزار احلضور مـتنـزه النواعـير والـتمتع
بـجـمـال الـطـبـيـعـة اخلالبـة عـلى ضـفـاف
نهر الفرات اخلـالد . مع شرح مفصل عن
تــاريخ واجــزاء وعــمـل الــنــاعــور قــام به
احلـرفي في صــنـاعــة الـنـاعــور سـيـروان
محي الـهـيـتي .ثم عاد اجلـمـيع الى قـاعة
ـسائـية والتي االحتفـال لتـبدأ اجلـلسة ا
تـــضـــمــنـت قــراءات شـــعـــريــة لـــشـــعــراء
وشـواعــر من بـغــداد وبـاقي احملــافـظـات

ومن الرمادي وهيت وحديثة .
ــسـاء بــعـدهـا اسـتــمـرت اجلــلـســة الى ا
توجه احملـتـفلـون لـتنـاول وجـبة الـعـشاء
ثم  تــوجه اجلــمــيع الـى ديــوان الــسـادة
الـكــيالنــيـ في قــضــاء هـيت حــيث كـان
ـدينة باستـقبـالهم جمع كـبيـر من ابناء ا
و عــمل األكــلــة احملــبـبــة ألهــالي هــيت

مـتـصل حــضـرت دائـرة الـفــنـون الـعـامـة
هـرجـان وومـثل الـدائـرة في احلـضور ا
ــصــاهــر حــســان قــصي كالً من مــديــر ا
ــتـحف الـوطـنـي لـلـفن احلـديث ومـديـر ا
حــســنــ صــادق عــايــد ومــديــر مــعــهــد
احلرف والـفنون الـشعـبيـة جعـفر صادق
عـايـد. وقـدم صـادق نـبـذة مخـتـصـرة عن
تـحف الوطنـي للفن احلـديث في دائرة ا
الفـنون الـعامـة كما  االتـفاق عـلى فتح
ـتاحف باب الـتـعـاون مع أمـناء رابـطـة ا
في كافـة فروعـها بـاحملافظـات وكذلك في

محافظة السليمانية بإقليم كردستان. 
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غربيـة سميرة سعيد على أطـلت الفنانة ا
مـتـابــعـيــهـا ومـحــبـيـهــا عـبــر صـفـحــتـهـا
اخلــــــاصــــــة عــــــلـى مـــــوقـع الــــــتــــــواصل
اإلجــتـمــاعي ونــشــرت مــجـمــوعــة صـور
جــديــدة لــهــا بــدت فــيــهــا جــمــيــلــة جـداً
كـعادتها وعـلقت على الصـور قائلة :(في
كل يـوم أسـتيـقظ فـيه بـصـحة جـيـدة أقول
احلـمــد لــله) وأرفــقت عــبــارتــهـا بــقــلــبـ
أحـمـرين. وأشــارت عـنـد أسـفل الـعـبـارة
وبـاللغة اإلنكلـيزية إلى أن يوم غد يصبح
.مـتابعـو سعـيد أعـجبوا عـمرها  64 عـاماً
كـثــيــراً بـإطاللــتــهـا هــذه وعـايــدوهـا
ــنــاســبــة عــيــد مــيالدهــا
وتـمنوا لهـا أجمل األمنيات
وعـبروا عن محبتهم الكبيرة
لـهـا وإعـجـابـهم بـفـنـها

اجلميل.

wÞuOÝ_« Áb³Ž bLŠ√

صـري شارك في مـلتـقى شعـراء مصـر الثالث الشـاعر ا
ــحـافـظــة كـفـر ـركـز الــثـقـافي  الـذي اقــيم مـؤخـرا فـي ا

الشيخ.

Í—uO  ÂUNÝ

الـكـاتـبـة العـراقـيـة حتـتـفي عـصر
يوم غـد االربعاء بروايتها (عالية)
بــجــلــسـة تــقــام في مــقــهى رضـا
عـــلــــوان في مـــنـــطـــقـــة الـــكـــرادة

الشرقية ببغداد.
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قـيم في مصر تلقى امنيات اخملرج التـلفزيوني العراقي ا
االوسـاط الفـنيـة بالـشفـاء العـاجل بعـد اصابـته بفـايروس

كورونا.
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ــسـؤول في وزارة الــنـقل الــعـراقــيـة صــدر امـر ديـواني ا
نـصب مديـر عام الـشركـة العـامة إلدارة الـنقل بـتكـليـفه 
ـديــر الــعـام االســبق كـر اخلـاص وكــالــة بـعــد تـدويــر ا
هـاشـم حـسـ الى مــنـصب مــديـر عـام الــشـركـة الــعـامـة

لتنفيذ مشاريع النقل.
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ية الكاتب الـفلسطيني صدر له كـتاب مشترك مع االكاد
الـبحـرينـية بـتول السـيد مـصطـفى عن دار اجلنـان للـنشر
والـنشـر والتـوزيع في الـعاصـمة االردنـية بـعمـان  بعـنوان

واطنة). (اعالم ا
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التشـكيـلي العراقي يـشارك مع مـجموعـة من فنـاني اقليم
ـعرض (تـواصل عبـر الـعصـور) الذي افـتتح كـردسـتان 
امس االثنـ في قاعة برونز ببـغداد ويستمر حتى الـ 16

من الشهر اجلاري.
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احملـامي الـعراقي من غـرفـة محـامي الـكرادة نـعـته نقـابة
ـغـفــرة و الـرضـوان مع الــدعـاء بــا احملـامــ الـعــراقـيـ 

لروحه الطاهرة.
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الـتـشكـيلي االردني شـارك ضمن خـمسـة وعشـرين فنـانا
ــقـام في كـالـيـري (رؤى في مـعـرض (صـغــيـر وجـمـيل) ا
32) بعمـان والذي يـستـمر حتى الـثالث عـشر من الـشهر

احلالي.
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الــعــراقــيــة). داعــيــة الــله ســبــحــانه
وفور ن على والدي  وتعالى ان (
الــصــحـــة والــسالمــة وان يــتــخــطى
احلــاجــز الــصــعب لــهـذه الــعــمــلــيـة
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ــلـحن مـحـسن اكـدت مـيــديـا جنـلـة ا
فـرحــان ان (حـالــة والـدي الـصــحـيـة
تدهورت فجـأة وكان يشكو من االالم
الــشـديـدة في مــنـطــقـة الـكــلى وعـلى
أثـرها  نـقـله الى مـسـتـشـفى اهلي
فـي الـــــوزيــــــريــــــة وبـــــعــــــد اجـــــراء
الـفـحـوصـات له تـبـ وجـود حـصى
داخـلـيـة في الـكـلى وبـعـدهـا  نقـله
الى مــديــنــة الــطب الــطـابـق الـثــالث

ليرقد هناك في إحدى الردهات).
وأشارت ميديا لـ(الزمان) أن (والدي
خـضع الـى تـداخل جـراحـي بـحـسب
الك الطبي له). موكدة ان ما حدده ا
(والدي الزال مستـمرا بالـعمل الفني
اضي كمـلـحن حـيث قدم في الـعـام ا
اغنـية قـد جرى تـلحـينهـا وكانت في
مدح الـرسـول (ص) في ذكرى مـولده
وعـــرضت في حـــيـــنــهـــا عــلى قـــنــاة

{ نـيـودلهي  –وكـاالت - نـشـر الـنـجم الـهـنـدي فـيكي
وقع للتواصل كوشـال صورة في صفحته الرسـمية 
االجتمـاعي جمعته بزوجـته النجمة كـاترينا كيف وهي
مــرتــيــدة الــزي الــهــنــدي الــتــقــلــيــدي وكــانــا يــبــدوان
متواجـدين من مكـان للسـهر فيـما كـانت تعابـير وجهه
طريـفة وعـلق عـلى الصـورة في صـفحـته : (إلى األبد
مستـمرون). وأثنت الـنجمة كـارينا كابـور على الصور
ـتابعـ ونالت الضورة شـاهير وا كمـا فعل عدد من ا
إعجـاب ما يـزيد عن مـليـون و 700 ألـفاً. من جـهتـها
نشـرت كيغ  صورة رومـانسـية وهي حتتـضن كوشال
ـنــاسـبـة مـرور شــهـر عـلى زواجــهـمـا في بــقـوة وذلك 
صـفحـتها الـرسمـية وعلـقت (شهـر سعيـد يا حـبيبي)
تـابـعون أيـضـاً بشـكل كـبـير. وكـان كـوشال وتـفاعـل ا
نتجعات وكيف تزوجا في حفل خاص أقيم في أحد ا
اضي. في راجـستـان يوم  9 كـانون االول من الـعام ا
ن في ذلك بعض حـضر الـزفاف  120 ضـيفـاً فـقط 
جنـوم بولـيوود الـسيـنمائـي مـثل نيـها وأجنـاد بيدي
اخملــرج كــبــيــر خــان مـيــنـي مــاثــور شــارفـاري واغ

وماالفيكا موهانان. 
كـما قـالت مـلـكة جـمـال بريـطـانيـا لـ كاليف إنـها لم
ـشـاركـة في مـسـابـقـة مـلـكـة جـمـال الـعـالم تـسـتـطع ا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة مـنـحـهـا بـعـدمـا رفـضـت الـواليـات ا
تـأشـيـرة دخـول مـرجـعـة ذلك إلى كـونـهـا ذات أصول
سـوريـة. وقـالت كاليف الـبـالـغـة من الـعـمر  29 عـامـا

لكونها خطرة).
ومن جـــانــبـه قــال الـــفـــنـــان الـــرائــد
سعدون جـابر في اتصـال هاتفي مع
(الــــزمـــان) (ســــوف أقـــوم بــــزيـــارته
لالطمـئنان عـلى صحـته  متـمن له
ــا من هــذه الــصــحــة واخلــروج ســا

العملية).
وكانت (الزمان )قد زارت فرحان الى
داره في حـي تـــونس ألجــــراء لـــقـــاء
صحفي معه في بغداد ولكن فوجئت
بـان الــفـنـان قــد  نـقـله الـى مـديـنـة
الــطب حــيث الــتــقت جنــلــة الــفــنـان

ميديا ونقلت منها هذا التصريح. 
وكان فرحان قد نشر في صفحته في
(فــيـــســبـــوك) مــنـــتــصف االســـبــوع
اضي كـلـمات اشـار فـيهـا الى قرب ا
دخــوله صــالــة الــعــمــلــيــات فــتـلــقى
امـنــتـيـات مـحــبـيه الـشــفـاء الـعـاجل

وعودة سريعة الى فنه.

والــتي تـعــمل كـطـبــيـبـة مــتـدربـة إن (أفـراد
عـــائــــلــــتــــهـــا مــــنــــحـــوا
تـــــأشـــــيـــــرات لـــــزيــــارة
تـحدة لـكنـها الواليـات ا

لم حتصـل عليها وذلـك لكونها
من مـواليد دمـشق في سوريـا).ونقلت

شـبــكــة "بي بي سي" عن كاليف
قولـها: (تـقدمت بـطلب لـلحـصول

عـلى تـأشـيرة بـجـواز سـفر بـريـطاني.
لـم أتـــوقع أن يــــرفض طـــلــــبي فـــأنــــا أمـــثّل
ـسـابـقة). وأضـافت: (حـصل بـريـطـانـيـا في ا
زوجي وطفـلتي على تـأشيرة لـكن طلبي رفض
بسـبب مـكـان والدتي). وطـالـبت  كاليف سـفارة
وضوعية ـتحدة في لنـدن بالتمتع بـا الواليات ا
سابقة التي تقام في ومنحها التأشيرة حلضور ا
 15 كــــانــــون الــــثــــاني اجلــــاري. وردا عــــلى
تـصـريحـاتهـا  قال مـسـؤولون أمـريكـيون في
وجب بيـان إن (سجـالت التـأشيـرات سريـة 
ـكننا مـناقشة القانـون األمريكي وبـالتالي ال 

تفاصيل حاالت التأشيرات الفردية). 
وكانت كاليـف قد وصلت إلى بريطانيا في عام 2013
 حــيـث تــعــلــمت اإلنـــكــلــيــزيــة وشـــاركت في حــمالت
لـلـمسـاواة بـ الـرجـال والـنسـاء والـدفـاع عن حـقوق

. الالجئ

انـتم األكثـر حضـورا في األماكن الـترفيـهيـة وحضور
الكثير من النشاطات االجتماعية.

qL(«

أفـضل الفـرص تتـاح لـكم في مجـال الـسفـر والتـقد
لدراسة عليا .

Ê«eO*«

لـديــكم الـفـرصـة لالرتــبـاط عـاطـفـيــا .بـدأ تـدريـجـيـا
تاعب الصحية . جتتازون ا

—u¦ «

امامـكم مـتابـعة قـضيـة قـانونـية واحلـصول عـلى قرار
ايجابي .رقم احلظ 8.

»dIF «

انتم بحاجـة للكثير من التدبـير في كيفية احلفاظ على
ال . ا

¡«“u'«

جـو ايجـابي يـحيط بـكم خالل األيـام القـادمة وفـرصة
لتحقيق مطالبيكم .

”uI «

قد يحصل الـكثير مـنكم على ترقـية وظيفـية او فرصة
عمل.

ÊUÞd «

تـزداد مـصـروفـاتـكم بشـكل مـكـثف والـكـثـيـر يـجد انه
بحاجة للكثير من الدعم.

Íb'«

حتــصل عــلى الــدعم من رئــيس الــعـمـل.يـوم الــســعـد
االربعاء.

bÝô«

 مـنـكم من يـرافق احـد أفـراد عـائلـته لـرعـايـته صـحـيا
.رقم احلظ 5.

Ë«b «

صحـيـا إنكم بـحـاجة لـلـكثـير مـن الراحـة خالل األيام
القادمة.

¡«—cF «

ـا يـدور حـولـكم واالنـتـبـاه عـلـيـكم االنـتـبــاه واحلـذر 
للوضع النفسي .

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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بغداد
 wŽd  vM

qO _« w «dF «

 .bI « Íœ«bG³ «

الـفـطـريـة اجلـمـيـلـة والـتـلـقـائـيـة االجـمل مـنـمـقة
زوجـة بالـثقـافة والوعـي والدراسة والـبحث و
تنـتج  رجالً بـغـداديـاً عراقـيـا يـسمى االعالمي

مجيد السامرائي .
لم أكن اعـرفه عن قـرب إال من خالل الـشـاشـة
(الشرقيـة) وبرنامجه (اطـراف احلديث) ولكني
وجـدته اين مـا يكـون في الـشـارع مـحـبـوباً من
الصغـير  والكـبير وهـذا يعتـبر غريـباً باعـتباره
يــقــدم بـرنــامـجــا ثــقـافــيــاً ال يـعــتــاده الـشــبـاب
والصغار احياناً ولـكن بعد عرض احللقة التي
كـــنت ضـــيــفـــة فــيـــهــا  وجـــدت ان الــصـــغــار
والــشـــبــاب والــكــبــار يـــتــصــلــون بي وان هــذا
الـبـرنـامـج مـشـاهـد بـشـكل خــيـالي من اغـلـبـيـة

فـــئـــات اجملــــتـــمع وهـــذا شئ
حضاري ومفرح جدا .
حتية كـبيـرة معبـأة بعـبير
الـــــــورد  اقــــــــتـــــــصى ان
اقـدمـهـا لك  ايـهـا الـرجل

النبيل مجيد.

محسن فرحان

ـاضي بـعد السـتكـمـال الـعالج في شهـر اذار ا
ستشفى لكنه ظل ثالثة أشهر من العالج في ا
يـعالج حـتى تـوفي مـسـاء األحد. وكـان آخـر ما
نشـره حسـابه قبل إعالن وفـاته بثالث سـاعات
نـعـيه ألول قـاضـيـة مـصـريـة تـهانـي اجلبـالي
الـنـائب الـسـابق لـرئـيس احملـكـمـة الـدسـتـورية
العليا في مصر التي توفيت األحد أيضا بعد
إصابتهـا بفياروس كورونـا عن عمر ناهز  71
ــولــود في عــامـــا.   ويــعــد وائل اإلبـــراشي  ا
مــحـافــظـة الــدقـهــلـيــة  عـام  1963واحـدا من
أشــهــر اإلعالمــيـ الــذين  كــانــوا يــديـرون
ـناظـرات الفـكـرية ومـنـاقشـات تلـفـزيونـية ا
وكـــانت تـــتـــسـم حـــلـــقـــاته بـــالـــســـخـــونـــة
واجلرأة.وكـان يقدم بـرنامج" الـتاسـعة "على
ـصـريـة احلــكـومـيـة قـبل أن الـقـنــاة األولى ا
يـصـاب بكـورونـا. وقـد انـتقل إلـيـهـا قـادما من
قـنــاة در اخلـاصـة حـيـث كـان يـقـدم
برنامجا مسائيا (توك
شــــــو) يــــــحــــــمل
اســـــــــــــــــــــــــــم "
الـــــــعـــــــاشــــــرة

مساء".

{ لوس اجنلـوس- - وكاالت: تصدّر
فـيـلـمــا (قـصـة احلي الـغـربي) و(قـوة
الـكـلب) جـوائـز كـولـدن غـلـوب األحد
في حــفــلــة خــافــتــة لم تــعــرض عــلى
شـــاشــة الــتـــلــفــزيـــون.وكــان احلــدث
الـسـيـنـمـائي الـبـارز قـد قُـلّص بـشـكل
مـلـحـوظ هـذا الـعـام إذ أقـيم من دون
حـضـور مـشـاهـيـر ولم يـبث عـلى أي
قـنــاة وال حـتى عـبــر االنـتـرنت ومن
دون حـــضــور الــصــحـــافــة أو عــبــور
لـلـمـدعـوين عـلى الـسـجـادة احلـمراء.
ويـــأتي ذلـك بـــعـــد تـــهـم بـــالـــفـــســـاد
وبــاالفــتــقــار إلى الــتــنــوّع في جلــنـة
حتكيم اجلـوائز التي تـمنحـها رابطة
الـصـحـافــة األجـنـبـيـة في هـولـيـوود.
واســتــبــدلت احلـفــلــة الــتي عــادة مـا
تــكـون ضــخـمــة بـاإلعالن عن أســمـاء
الـفــائـزين عـبــر مـوقع غــولـدن غـلـوب
على االنترنت وعـبر حسابـاتها على

مـواقع التـواصل.وحـصـد فيـلم قـصة
احلي الـغــربي لـسـتـيـفـن سـبـيـلـبـرغ
وهـو إعـادة للـفـيـلم الـشهـيـر الـصادر
عـــام 1961  جــــائــــزة أفــــضل فــــيــــلم
كوميدي أو موسيـقي ونالت بطلتاه
رايتشل زيغـلر وآريانا ديـبوز جوائز
عن فــئـة الـتــمـثــيل..ومـنح فــيـلم قـوة
الــكــلب جــائــزة أفـضـل فـيــلم درامي
ومـخــرجـته جـايـن كـامـبــيـون جـائـزة
أفـضل مـخـرجــة ومـنح بـطـله كـودي
ـثل سـمـيـث مـاكـفي جـائــزة أفـضل 
ــمــثــلـة في دور مــســاعــد.وحــقــقـت ا
مـــيــكـــايال جــاي رودريـــغــز ســـابــقــة
تاريخية إذ باتت أول عابرة جنسياً
ثـلة عن دورها تنـال جائزة أفـضل 
في مـسـلـسل بـوز الـذي يـعرض عـلى
ـمثلة كايت شبكة نتـفليكس.وفازت ا
ـثلـة في ويـنـسـلت بـجـائـزة أفـضل 
مسـلسل قـصـير عن دورهـا في ماري

من إيستاون فـيما فاز أنـدرو غارفلد
ــــثل في فــــيـــلم بـــجـــائــــزة أفـــضل 
كـومــيـدي أو مــوســيـقي عن دوره في
تيـك تيك بـوم.وفـازت نيـكـول كيـدمان
ــثــلــة درامــيـة عن بــجــائــزة أفـضل 
جتــســيـــدهــا لــشـــخــصــيـــة أيــقــونــة
الـتلـفـزيـون لوسـيل بـول في فـيلم أن
تـكـون من آل ريـكـاردووكـان مـسـلـسل
خـالفــة  أبـــرز الـــفـــائــزيـن في فـــئــات
التلـفزيون لـيحصد ثـالثة جوائز من
بـيـنـهـا أفـضل مـسـلـسل درامي..وفـاز
ي ســتــرونغ ــســلــسل جــيــر بــطل ا
ـــثـل درامي في بــــجـــائــــزة أفــــضل 
مــســلــسل تــلــفــزيــوني فــيــمــا فـازت
زمـــيـــلــته فـي الــعـــمل ســارة ســـنــوك
ـــثــــلـــة في دور بـــجــــائـــزة أفـــضـل 
مساعد.كما فاز بطل لعبة احلبار أوه
ـثل في يـونـغ سـو بـجــائـزة أفــضل 

دور مساعد عن مسلسل قصير.
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شـهد الـسـياسي الـعراقي البـدّ ان يكـون صورة ا
مـختلفة عن الـعمليـة السياسيـة التي قادت العراق
الى هــذا االنـهــيــار الــعــظــيم في جــمــيع مــجـاالت
احلياة الطبيعـية في البلد. امّا في حالة عدم قدرة
ــرحــلـــة احلــالــيـــة عــلى جتــاوز ــســؤولــ فـي ا ا
ـاضي وكل الـعالمـات تـؤكـد الشـك في قـدرتهم ا
عـلى اجنـاز ذلك فـإنَّ أقطـاب الـعمـلـية الـسـياسـية
ـشهـد مـنذ ثـماني عـشرة سـنة الـذين يتـصدرون ا
ســوف يــلــتــفــون عــلى فــســحــة االمل الــبــســيــطـة

ويستطيعون خنقها مجددا. 
نصب في قيادة ليس ألحد ان يفرح كـونه فائزا 
ـنجـزات احلـقيـقـية ال العـراق فـالـشعب يـنـتظـر ا
أحد يستطيع اللعب بالكلمات متحدثا عن محاربة
ليشيات اخلارجة عن القرار الوطني وهو متماه ا
مـعهم وسـائر في ركـابهـم او متـحدثـا عن محـاربة
الــفــســاد فـي حــ انه يــحـــيط نــفــسه ومـــنــصــبه
ـجــمـوعـة كـبـيــرة من أصـحـاب مـلــفـات الـفـسـاد

 . عروف ا
االزدواجـية الـتي تـلـبسـت السـيـاسـي الـعـراقـي
ـلتـبسة كـانت تنـبع دوما من تـكويـناتـهم احلزبـية ا
ب العقد السياسـية والشخصية والطائفية وهي
ال تنطلي على أحد اليوم مهما كانت األقنعة المعة
ومـزركـشـة وفي نـفـس الـوقت ال تـوجـد ضـمـانات
اكـــيــــدة بـــإمـــكــــانـــيــــة جتـــاوز تـــلـك االزدواجـــيـــة
ـــعـــالم مع واالصــطـــفـــاف بـــوجه واحـــد واضح ا

الشعب ومطالبه. 
وسط الظالم دائمـا تبحث العـيون عن نقاط ضوء
وتـسـعى لـتـتـبـعـهـا وصوالً الـى مخـرج مـن النـفق
الــعــمــيق الــذي غــرقــنــا فـيـه لــكن ال يــزال هــنـاك
غـموض وخالف حول فـهم األغلبـية الوطـنية وهل
سـتكـون هي سفيـنة النـجاة وإذا لم تكن فـما هو
البـديل بـعـد ان جـرى جتـريب حـكومـات تـوافـقـية
ـغـلـقـة وانــتـجت خـلـيـطـا هـجـيـنـا من في الـغـرف ا

وضع معقد بات صفة تلتصق بوجه البلد. 
البدايـة اجلديدة في عنـاوين احلدث اليوم أو غداً
يــجب ان تـــكــون جـــديــدة فـــعال لـــيس بــالـــشــكل
والـتـصـريـحـات وإال فـإنّ الـشـارع العـراقـي بـحر

هائج محتبس وراء السد حتى اللحظة. 
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