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هــدد ذوو الــهـمـم وعـوائــلــهم من
تـفـرغ  باالعـتـصام ـعـ ا فئـة ا
أمـــــام مــــــبـــــنـى وزارة الـــــعــــــمل
والشؤون االجـتماعـية  مطـالب
ــــعـــامـــلــــة عـــلى وفق بــــحـــسن ا
ــواطـنــة  واصـفـ تـعــلـيــمـات ا
سـلـوك سكـرتـيـرة جلـنـة الـفحص
ـــوجب الـــقـــانــون 28 الـــطـــبي 
ـتوتر تـعالي وا لسنة  2013 با
وغيـر الالئق مع عـوائل اصـحاب
االحـــتــيــاجـــات اخلــاصـــة الــذين
يـراجـعـون لـتــمـشـيـة مـعـامالتـهم
عــرضـــهم عــلـى الــلـــجــنــة غـــداة 
اخملتصة. وطالبوا في احاديث لـ
(الـزمــان) امس بـ (الـزام اعــضـاء
الـــلـــجــنـــة من االطـــبــاء بـــاجنــاز
تواقـيـعـهم علـى قرارات الـشـمول
بالقانون من عدمه في اليوم ذاته
 وعـــــدم دفـــــعـــــهـم الى تـــــكـــــرار
ــراجــعـــة اســبــوعــ أو اكــثــر ا
نـتـيـجـة تـغـيـبـهم أو هـروبـهم من
ــــعـــيـــنـــ اكـــمـــال مــــعـــامالت ا
) مطالب وزارة العمل تفرغ ا
بـ (الـتـنـســيق مع وزارة الـصـحـة
والزام االطـباء بـاحلضـور حسب
ـقررة واجناز الـتقارير واعيد ا ا

ـتكـدسـة في هيـئة ذوي الطـبـية ا
وحتــــديــــدا فـي غـــرف االعــــاقــــة 
دون النـظر الى اللـجان الـطبـية  
تـفرغ الذي ينتظر ع ا حاجة ا
حــصـولـه عـلى الــتــقـريــر الــطـبي
الكـــمــال مــعـــامــلــتـه في الــدوائــر
االخرى  وبـرغم ان الـقانـون كفل
لـهـؤالء الـتـفــرغ لـرعـايـة ابـنـائـهم
وبنـاتهم الـذين يـعانـون من عوق
ـعـامالت خـلـقي  اال ان تـأخـيـر ا
اجـــبــر الـــكــثـــيــريـن مــنـــهم عــلى
ــبــاشــرة بــدوائــرهم وانــتــظــار ا
مــجيء اعـضــاء الـلــجـنــة لـلــرأفـة
ان بأوضـاع ذويهم) داعـ البـر
الى (وقفـة انـسانـية جتـاه عوائل
ذوي الهمم وتعديل قانون الهيئة
بـجـعل مـوعــد الـفـحص كل ثالثـة
بدال من الفـحص السنوي اعوام 
الـذي اضـحى يــرهق ذوي الـهـمم
وعـوائـلـهم نـتـيـجـة الـتـعـامل الال
إنسانـي من موظفي هـيئـة رعاية
ذوي االعاقة  بـرغم اخذ مـواعيد
مسـبـقـة قبل اشـهـر من احلـضور
ـا يـسهم عـنـيـة  الى الـدائـرة ا
عـانـاة التي بتـخـفـيف جزء مـن ا
تـــواجـــهـــهـم وتــقـــلـــيـل ســـاعــات
االنـتـظـار الطـويـلـة لـلـمـثـول امام
اللـجـنة اخملـتصـة لـتأكـيد شـمول

ــعــاق بـفــقــرات الـقــانــون الـذي ا
شرع النصافه ال من اجل االنتقام
منه) واشاروا الى ان (سـكرتيرة
اللـجنـة غيـر متـعاونـة واسلـوبها
في حـــ ـــراجـــعــــ  حـــاد مـع ا
ـوظف بـهـذه يـتـطـلـب ان يـكـون ا
الدوائـر يجـيد فـنون التـعامل مع
ـــــعـــــاقـــــ وذويـــــهم ويـــــراعي ا
اجلـــوانب االنـــســانـــيـــة وجتــنب
الـبــيـروقــراطـيـة). وكــانت عـوائل
اصـحـاب الـهـمم قـد نـظـمت وقـفة
ـــاضي قـــرب نــصب اخلـــمــيس ا
شـــهــريـــار بــشـــارع ابي نــؤاس 
لـلـمطـالـبـة بـتطـبـيق الـقـانون 38
لـــســـنــة 2013 فـــيـــمـــا يـــتــعـــلق
بأدماجهم في التعليم واستخدام
الـوســائل الـتــعـلــيـمـيــة اخلـاصـة
ــــدارس. بـــــذوي االعـــــاقـــــة فـي ا
واكـدت عوائـل عزمـهـا االعـتـصام
فـي حــــــالــــــة جتـــــــاهل الــــــوزارة
مـطـالبـهـا واحـتـرام مـعـاناة ذوي
االعاقة وتغيـير سكرتيـرة اللجنة
الــــتي ال تـــتــــمـــتع بــــأي قـــدر من
الـــتــعـــاون والــتـــقــديـــر لــظــروف
اصـــحـــاب االعــــاقـــة  فـــضال عن
جــعل اجــتــمــاع جلــنــة الـفــحص
على يومـية او نـصف اسبـوعيـة 
واجنــاز مــعـامـالت اصـدار االقل 

ــراســلــة الى الــتــقــاريــر وكــتب ا
ـعـنـيـة في الـيوم ذاته. اجلـهات ا
وكـــان وكــيل الـــوزارة لــلـــشــؤون
االداريـة والـقـانـونـيـة عالء عـبـود

الـــــديــــون لــــيـس من صـالحــــيــــة
ـسـتـفــيـدين امـا الـوزارة وعـلـى ا
ـــتـــفـــرغ او ـــعــــ ا تـــغـــيــــيـــر ا
اســــتـــــبـــــعــــاده مـن احلــــمـــــايــــة
االجتـمـاعـية لـيـتم اطالق اعـانات
ـســتـفــيـدين الــتي   ايـقــافـهـا ا
احـترازيـا بـسـبب وجـود احد من
ـع افراد اسـرته يـستـلم راتب ا

تفرغ)  ا
مشددا عـلى (ضرورة عقـد مؤتمر
ـسـتفـيدين من صحـفي لـتوعـية ا
ـتفـرغ ضـمن هيـئة عـ ا راتب ا
رعـــايـــة ذوي االعــاقـــة بـــفـــقــرات
الـــقـــانــونـــ وحتــديـــد الــنـــقــاط
االســــاســـيـــة لـــتـالفي مـــوضـــوع
الــتــجــاوز عــلى االعــانـة). وعــلق
ذوو االحـتـيـاجـات اخلـاصة عـلى
اوامـــر الــســكـــيــني بـــالــقــول انه
(االجـــدر به ان يـــتـــفـــقـــد احـــوال
الـــلــجـــنـــة والــتـــأكــد من ســـلــوك
ســكـرتــيـرتــهـا وااليــعـاز بــاجنـاز
ـــعــامالت فـــورا  بــدال تـــركــهــا ا
زاج الـسكـرتـيرة). كـما خاضـعـة 
وصفـوا (اهـمال اوضـاعهم وسط
ـراجـعـ وتـأخـر الفـحص زخم ا
بــالــلـــجــنــة  بــانه يــتــعــرض مع
ـســؤولـيـة ابـسـط مـسـتــلـزمــات ا
الوظيفية واالخالقية في الدولة).
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طـــلــبــة يــســتـــأنف الــيـــوم الــثالثــاء 
ـدارس االبتـدائيـة والثـانوية  دوام ا
الـفصل الدراسي الـثاني اربـعة ايام
حــضــويـا ويــومــ ضــمن الــتــعــلـيم
ـــدمج .وقــالت وزارة الـــتــربــيــة في ا
بـــيـــان تـــلـــقــــته (الـــزمـــان) امس ان
(الـدوام الرسمي لـلفـصل الثاني من
الــعـــام الــدراسـي اجلــاري يــنـــطــلق
الـيـوم الــثالثـاء في مــدارس الـعـراق
كــافــة) مــؤكــدا (اســتــمــرار الــدوام
الـرسمي احلضوري ألربعة أيام في
األسـبوع وبـواقع يومـ الكـتروني)
مـشــيــرا الى انه (ال نــيـة فـي الـوقت
احلــاضـر لــتـغــيــيـر هــذا الـســيـاق)
واوضح الـبيـان ان (الوزارة مـلتـزمة
نـاهج في الـفصل الـثاني بـتكـييـف ا
والـكورس الثاني عـلى ما كانت عليه
ـــاضي) خـالل الـــعـــام الـــدراسي ا
مـــشــــددا عــــلـى (ضــــرورة اكــــمـــال
ـقـررة بـاعـتـماد ـناهـج الدراسـيـة ا ا
مــــخـــتــــلف الــــوســـائل واالســــالـــيب
ـبـاشرة) التـعـلـيمـيـة االلكـتـرونـية وا
الـهـيـئـات الـتـدريـسـيـة ودعـا الـبـيـان 
والـتــعـلـيـمـيـة والـطـلـبـة الى (االلـتـزام
بـالـتــعـلــيـمــات الـصـحــيـة لــتـجــنـبـهم
ـزيد اإلصـابـة بوبـاء كـورونـا وبـذل ا
من اجلـهود لـتطـوير الـعمل الـتربوي
وبـناء جـيلٍ يُسـهم في بـناء مـستـقبل
ـوفـقـيـة مـتـمـنـيـةً الــنـجـاح وا الـبـالد 
ـــؤســســة جلــمــيـع الــعــامـــلــ في ا

التربوية). 

الـعــامـلـ في احلــقل حـصـرا من
أبـناء احملـافـظـة). وجدد خـريـجو
تـظـاهـراتـهم أمـام كـلـيـة الـعــلـوم 
مـــبـــنـى شـــركــة نـــفـط الـــبـــصــرة
.وقـالـوا إن لـلـمـطـالــبـة بـالـتـعـيـ
(تـظـاهـراتـهـم مـتـواصـلـة لـلـسـنـة
الــثــانــيـة عــلى الــتــوالي من دون
ــطـــالب) مـــطــالـــبــ حتـــقــيـق ا
ـركـزية ووزارة الـنفط احلكـومة ا
(بـاســتـثـنــائـهم عـبــر تـخـصـيص
درجــــات وظـــيــــفــــيـــة عــــلى مالك
الـــشــركــة كـــونــهــا اجلـــهــة الــتي

حتتاج تخصصاتهم العلمية).

تـضـمن أن يـكـون جـمـيع سـائـقي
ـصــافي اآللــيــات الــعــامـلــة فـي ا
والـشـركـات في حـقـول الـكـطـيـعـة
النـفـطيـة حصـرا من أبـناء قـبيـلة
البدور مع تعـويض جميع أهالي
ـن ســـلــبـت مــنـــهم الـــقـــبـــيـــلــة 
أراضــــيـــهم تـــعــــويـــضـــا مـــاديـــا
باإلضافـة إلى وضع إنارة لشارع
الكطيعة النفطي تالفيا للحوادث
ـرورية وإنـشـاء مـشـروع إسـالة ا
مــاء صـــالح لــلــشـــرب إلى أبــنــاء
الــعـوائـل الـســاكــنـة بــالــقـرب من
احلقل الـنفـطي وأن يـكون جـميع

تـخــرجـهـم سـنــوات عـدة) داعـ
احلـــــكـــــومـــــة (االلـــــتـــــفـــــات إلى
مــطــالـــبــهم). وأصــدرت عــشــائــر
ــعــتــصــمـة أمــام حــقل الــبــدور ا
بـيانـا تضمن الناصـرية الـنفطي 
تـشـكـيل فوج مـطـالب عدة مـنـهـا 
حمايات حصرا من أبـناء القبيلة
وباسـتثـناء الـشهـادات الدراسـية
وتــــعـــيــــ اخلـــريـــجــــ حـــسب
اختـصـاصاتـهم وكـذلك إعادة 45
موظـفا مفـصوال بـسبب الـشهادة
في مـنـاطـقهـم بوقـت سابـق.وقال
مــنــسق االعــتــصــام إن (الــبــيــان
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قطع أهـالي القـرى الواقـعة شرق
ـرور طـريق ا مـديـنـة الـنـاصـريـة 
الـــــســــريع مـن جــــهــــة الــــســــجن
اإلصالحي بــاإلطـارات احملــتـرقـة
ـيـاه احـتـجـاجـا عـلى أزمـة شح ا
ناطقهم. غذية  وجفاف األنهار ا
وقــــال شـــهـــود عــــيـــان ان (قـــرى
الـزيرج وخـفـاجـة تعـاني من شح
ــــيـــاه مـــنــــذ أشـــهـــر عـــدة دون ا
معـاجلـات حقـيـقيـة) مـؤكدين ان
(التظاهرة جاءت من أجل إيصال
ــعــنــيـة صــوتــهم إلى اجلــهـات ا
ـشكلـتهم وإيجـاد حلـول ناجـحة 
الـتي تــوسـعت تــداعـيـاتــهـا عـلى
تـــوفـــيــر مـــيــاه الـــشـــرب وســقي
زروعـات والثـروة احلـيوانـية). ا
ودخل اعتـصام مـئات اخلـريج
شـهـره أمـام شـركـة نـفط ذي قـار 
الــســادس لــلــمــطـالــبــة بــتــوفــيـر
درجـــات وظـــيــفـــيـــة لـــهم.وقــال أ
عتـصمـون إنهم (أمضـوا أشهر ا
مـتـحـمـلـ عـدة في اعـتـصـامـهم 
جـمـيع الـظروف مـن أجل إيـصال
صوتهم إلى اجلهات احلكومية)
واشـاروا الى ان (أعــدادهم تـقـدر
ــــــئــــــات ومـن مــــــخــــــتــــــلف بــــــا
وقــد مــضى عــلى االخــتــصــاص 
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تــمــويل ــالــيـــة  اطــلـــقت وزارة ا
رواتب مـــوظـــفـي دوائـــر الـــدولــة
دفعة شهر شباط اجلاري   فيما
اكـدت ان تــغـيــيـر سـعــر الـصـرف
جاء بالتزامن مع تطبيق مشروع
اإلصـالح االقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي
أطـــلـــقت احلـــكـــومــة عـــلـــيه أسم
الــورقــة الــبــيــضــاء. وقــال بــيـان
للوزارة تلقته (الزمان) امس انها
(دائـرة احملـاسـبـة اسـتـأنفـت يوم
تــــمـــويل رواتـب مـــوظـــفي امس 
الدولة فـي الوزارات كافـة للـشهر
اجلـاري) داعـيـا وحـدات االنـفاق
التـابـعـة للـوزارات الى (مـراجـعة
دائـراة احملـاسـبـة وحسـب جدول
ـعـتـمـد لـغـرض الـبدأ ـراجـعـة ا ا

باجراءات التمويل).
ان تـغـيـيـر  فـيـمـا اكـدت الـوزراة 
ســـعــــر صــــرف الــــديــــنــــار جـــاء
بــالــتــزامن مع تــطــبــيق مــشـروع
اإلصـالح االقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي
أطـلــقت احلــكـومـة عــلـيـه الـورقـة
وكـان خـيـاراً ضـروريـا الـبـيـضـاء
إلصالح الــــنــــظــــام الـــهــــيــــكــــلي

لالقتصاد احمللي. 
وذكــر الـبــيـان ان (تــغـيــيـر ســعـر
الــصـرف أعــطى قــوة كــبــيـرة في
فاصـل االقتصـادية لـلبالد وهو ا
يـتــوافق مع تـصــريـحــات الـبـنك
ركـزي الـتي أكدت أن رفع سـعر ا
الـصرف أدى إلى زيـادة امـكـانـية
ـــــــنــــــتـج احملــــــلي تــــــنـــــــافس ا
ولتـخـفيض ضـغط الـنفـقـات على
ـئـة وهو الـوزارة بـنـسـبـة  23بـا
ـاليـة من جتاوز األزمة ما مكّن ا
الــنـاجتــة عن انــخــفـاض أســعـار

ــــيـــــا خالل 2020 الـــــنـــــفط عـــــا
2021) واألشــــــــهــــــــر األولـى من 
وتـابع ان (تـعـديل سـعـر الـصرف
جـاء بـعـد اسـتـنـزاف احـتـيـاطـات
الــدولــة من الــعــمــلــة األجــنــبــيــة
صارف االهلية وسيطرة بعض ا
على سوق بيع العملة بطرق غير
مـــشــروعـــة وعــمـــلــنـــا عــلى رفع
رصيد العـملة األجـنبية من خالل
مجـموعـة من القـرارات باالضـافة
الى ارتـفـاع اسـعـار الـنـفط ونـتج
عن هـــذه الـــقـــرارات ازديـــاد  64

مــــلــــيــــار دوالر من احــــتــــيــــاطي
ــــركــــزي  ورفع الــــتــــصـــنــــيف ا
ي االئتمـاني للعراق دوليا) العا
ـنـظـمات مـؤكدا ان (إحـصـاءات ا
الــدولــيــة اخملــتــصــة تـشــيــر الى
الـنــاجت احملـلـي اإلجـمــالي بـلغ 9
ــئــة خـالل الــنــصف االول من بــا
و االقتـصاد غير عام   2021 و
الــنــفـطـي بـنــســبــة تــزيـد عن 21
ئة في النصف األول من العام با
نفسه وهذا يعود لقوة األداء في
قـطاعـات اخلـدمـات بعـد تـخـفيف
تــدابـــيــر الــوقــايـــة من فــايــروس
ــســتـجــد   وقــلل هـذا كــورونـا ا
االنتعاش التلـكؤ في قطاع النفط
ـئة فـي النـصف  بـنـسـبة  10بـا
األول من الـعـام ذاته  حـيث عدل
العـراق حـصـته في منـظـمة أوبك
ومــنـــذ ذلك احلــ  زادت االوبك
من حصـة انـتاج الـدول االعـضاء
ـا انعـكس على زيادة تدريجـيا 
في الـــنــاجت احملــلـي االجــمــالي)
الفــتــا الى ان (مــعــدل الــتــضــخم
العـام واألساسـي في العـراق بلغ
للمدة من كانون الثاني الى تموز
ئة ئة و  6.3 با   5.2 , 2021با

عـــلى الـــتـــوالي  بـــســبـب زيــادة
الـــطــــلب احملـــلي وعـــدم كـــفـــايـــة
ـعـروض الــسـلـعي عـلـى تـلـبـيـة ا
ـتزايد  إلى جانب كامل الطلب ا
تـأثـر الـتـضـخم ايـجـابـيـا بـسـبب
انـخــفــاض اسـعــار الـواردات في
ــصــدرة الــتي بــعض الـــبــلــدان ا
تواجه تـدهور في قـيمـة عمالتـها
احملـــلـــيـــة). واثـــيـــرت الـــضـــجــة
الــســيــاســيــة  إزاء ســعــر صـرف
الدوالر باخلفوت عقب االجتماع
ــاني الــذي عــقـد بــحــضـور الــبـر
ـركـزي مـصطـفى غـالب مـحـافظ ا
مـخــيف ونـائـبـه فـيـمــا انـخـفض
سـعر الـصـرف ونـدر الـطـلب على
. اضـي الدوالر خالل الـيومـ ا
ـــركـــزي في وكـــشـف مـــحـــافـظ  ا
تــصـريح عن ( نــتــائج اجـتــمـاعه
بـأعضـاء مـجـلس الـنـواب  حيث
جـرت مـنـاقـشـة مـلـفـات هـامّـة من
بــيــنــهــا ســعــر الــصــرف). وكــان
الـوزيــرعـلي عالوي الــذي اصـبح
ورقـة ســيـاســيـة  فــجـأة  قـال ان
حلسـعـر الـدوالر مــرتـبط بـجـمـلـة
إصالحات  اقـتصـاديـة للـبلـد كله

وليس االمر منفردا).

مصطفى غالب مخيف 
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الـطـبيب ـحـافظـة االنـبار احـد شـبابـهـا النـابـغ  نـعى اهـالي مديـنـة هيت 
الـعـراقي لقـمـان خـليل جـبـيـر الذي أنـقـذ صـيادا ضـربـته مـوجة مـائـيـة على
ـاضي اال انـه فُـقــد بـعـد شـاطئ جــولـد كــوست في اسـتــرالـيــا اخلـمــيس ا
حلـظـات من عـمـلــيـة اإلنـقـاذ. وقـالت رســالـة تـلـقـتـهــا (الـزمـان) من الـبـاحث
التـراثي حمدي الهيتي ان (والده الراحل كان طـبيبا مختصا في االمراض
اجللـدية ووالدته طبيبة امراض نسائيـة). وجبير مختص بامراض السرطان
وكان يعـمل على تقـنية تعـديل اجلينـات تسمى (كريـسبر) الستـخدامها في
واشار زمالؤه الى ان (عـمله كـان في الواقع هو األول مكـافحـة السرطـان 
كن أن تستخدم بالفعل من نوعه في الـعالم حيث أظهر أن تقنية كريسبر 
لقمان خليل جبير في عالج السرطان والقضاء عليه تمامًا وقد طبّق ذلك على احليوانات).
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علي عبد االمير عالوي

فــرد من افـراد االســرة يــتــقـاضى
ـتــفــرغ والــبـعض ــعــ ا راتب ا
االخـــر بــســـبب رقـم مــرور.  وفي
عـقــد الـســكـيـني سـيــاق مـتــصل 
اجـــتــمـــاعـــاً مع الـــنــائب اإلداري
لــــهـــيـــئـــة رعـــايـــة ذوي اإلعـــاقـــة
واالحـــتــيــاجـــات اخلــاصـــة عــلي
دير العام لدائرة جعفر احللو وا
احلمـايـة االجتـماعـيـة ذكرى عـبد
الـرحـيم وعـدد من اخملـتصـ في
ــنـــاقــشــة مــطــالب الـــهــيــئــتــ 
تظاهرين والنظر في واطن ا ا
امـكـانـيـة وضع حـلـول آنـيـة لـها
كـــمــــا  الـــتـــبـــاحث ايـــضـــا في
امـكـانيـة تـسـريع اجـراءات هـيـئة
ـفـاحتـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة 
ـــرور الــعـــامـــة لـــغــرض دائـــرة ا

الــتــأيـيــد بــأن الـعــجــلــة الـتي 
ايــقـــاف االعــانــة عن صـــاحــبــهــا
ــــســـتــــفـــيـــد مـن ذوي االعـــاقـــة ا
روري مسجلة لديهم وان الرقم ا
ــوجب الـــذي حــصل عـــلــيـه  
لـيتم اطالق قانـون ذوي االعـاقـة 
اعانته) وأوعـز الوكيل (بـتوجيه
كتـاب الى االمـانة الـعامـة جمللس
الوزراء للنـظر في امكانـية اطفاء
ـتـرتـبـة بذمـة مـزدوجي الـديـون ا
اذ ان قـــــرار اطـــــفــــاء الـــــرواتـب 

قـد الـتـقـى امس عدداً الـسكـيـني 
ـــتــظـــاهــريـن امــام الــوزارة من ا
لـــلــــوقــــوف عــــلى مــــشــــكالتــــهم
ـوضـوع ـتـضــمـنـة ايــجـاد حل  ا

ــتــرتــبــة بـذمــة بــعض الــديــون ا
ـسـتـفـيـدين من اعـانـة احلـمـاية ا
ـن  ايـــقــاف االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
اعاناتـهم احترازيـاً بسبب وجود
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اهالي الناصرية
يحتجون
للمطالبة بتوفير
ياه ا

أبرزته التصريـحات الرسمية من
. . بــحــسـب مــراقــبــ اجلــانـــبــ
وبـــدأت الــريـــاض وطـــهــران في
 2020و 2021مــفـاوضــات عــبـر
اجتـمـاعات غـيـر رسمـيـة ولكـنـها
جـــوهــريـــة شــارك فـــيــهـــا كــبــار
مـسـؤولي األمـن واالسـتـخـبـارات
مـن الــبـــلــدين فـــيــمـــا لم يـــعــقــد
اجــتــمـاع عــلــني بــيـنــهــمــا حـتى
االن.وبعـدما كـانت بغـداد أرضية
مشتركـة للقاء اجلـانب اإليراني
والـــســـعـــودي تـــطـــمـح حـــالـــيــاً
ـــواصـــلـــة ذلك الـــدور من خالل
جــمع الــبـلــدين مــرة أخــرى عـلى
أرضـــهـــا فـي وقتٍ تـــشـــيـــر فـــيه
التـحركـات إلى إمكـانيـة أن يعـقد
لــقـاء خــامس عــلـنــاً عــلى عـكس
اللقاءات السـابقة التي لم تكشف

إال بعد انتهائها.

تــخـفــيف الــتـوتــر بــ الـبــلـدين
يبـدو أن السـعوديـة وإيران على
ـــضـي نـــحــــو تــــقـــدم في وشـك ا
الـتــقـارب بــيـنــهـمــا من خالل مـا

(استعـداد بالده للتـعاون وتبادل
اخلـــبـــرات مع الـــعـــراق خـــدمـــة
ـشتركة). وبعد صالح البلدين ا
ناقشات بهدف أربع جوالت من ا

مــصـــالح الــبــلــديـن والــشــعــبــ
) واكــد االعـرجي ان الــصـديــقــ
(عالقـات الــبـلـديـن سـتـراتــيـجـيـة
وتأريخيـة وعلينـا االستفادة من
ـتــراكـمـة) مـبـيـنـا ان اخلـبـرات ا
(التـفـاهم بـ إيـران والسـعـودية
مهم للمنطقة والعالم) معربا عن
(دعـم الـــعـــراق لـــهـــذا الـــتـــفـــاهم
وبشكل كبـير) وتابع ان (العراق
مـتـفــائل بـاجلـولــة اخلـامـسـة من
ـبـاحـثـات الـتي سـتـعـقـد قـريـبـا ا
عــــلـى أرض بــــغــــداد) وبــــشــــأن
اتـــفـــاقــيـــة اجلـــزائــر  1975قــال
األعـــرجـي أن (هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة
ا يعود مهمة ويجب تفعـيلها 
بـالـنـفع عــلى الـبـلـدين اجلـارين)
ومـضى الـى الـقـول (حتــتـاج إلى
إجـــــراءات قــــانــــونــــيـــــة من أجل
أكــد  تــفـــعــيــلــهــا) مـن جــانــبه 
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حتـــــتـــــضـن بـــــغـــــداد  جـــــولـــــة
ــــفـــاوضــــات اخلـــامــــســـة بـــ ا
الـــســــعـــوديـــة وايـــران في اطـــار
الـــتـــفــاهـم واعــادة الـــعالقـــة الى
طـبـيـعـتـهـا بـعـد قـطـيـعـة دامت 6

سنوات.
 فيما اكد مـستشار االمن القومي
قاسم االعـرجي انه متـفائل بـهذه
رتقبة. وذكر بيان تلقته اجلولة ا
(الـــــزمـــــان) امـس ان (االعـــــرجي
رئيس جامعة استقبل في بغداد 
الدفـاع الـوطـني اإليـرانيـة الـلواء
رافق إسماعيل أحـمدي والوفد ا
لـه  وجـــــرى بـــــحث الـــــعـالقــــات
الــــعـــراقـــيـــة اإليـــرانـــيـــة وســـبل
تـــطــويــرهـــا من خالل الـــتــعــاون
شتـرك في اجملاالت الـتي تخدم ا

ومــضى الى الـقــول ان (الــلـجــنـة
العلمية االسـتـشـاريـة لـبـرنـامـج
الــتـحــصــ تـتـدارس مــوضـوع
شــمـــول األعـــمــــار الــصـــغــيــرة
بـ  5 الى  12 عـــــــــــــــامــــــــــــــا
ـــؤمل أن بــــالـــلـــقـــاحــــات ومن ا
جتـتــمع الـلـجــنـة قـريــبـا إلصـدار
ـوافقـة على شـمول تلك القـرار با

الفئات بالتلقيح). 
ورصـــدت الـــوزارة امس  نـــحـــو
 2074 اصـــابـــة مـــقـــابل شـــفـــاء
 3815 حــالـــة وبــواقع  18وفـاة
ـوقف الـوبـائي جـديـدة. واشـار ا
الـــيـــومي الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الــــــزمــــــان) امس الـى ان (عـــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبـريــة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من  17الــــفــــا  حــــيـث  رصـــد
اصابة  2074بكورونـا في عموم
احملـافـظـات) مـؤكـدا ان (الـشـفاء
بـــلغ   3815حـــالـــة وبـــواقع 18

وفاة جديدة).
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بـــدايــة اجلـــائــحـــة وحــتى االن)
ولـفت الـى ان (مـجـمــوع الـطــلـبـة
الــذيـن تلـقـوا الـلقـاح من الـفـئات
الـعـمـريـة ب   18 الى  12عـاما
وصل إلى  500ألف  مع وجــود
إمــكــانــيــة لــزيــادة األعــداد خالل
الـــــفــــصـل الــــدراسي الـــــثــــاني)

تحور أوميـكرون كانت خفيفة با
.وقـال مـدير بـالـنسـبـة لـلـمـلقـحـ
التـحـص بـالـوزارة فراس جـبار
ــوســوي فـي تــصــريح امس إن ا
(الوزارة بذلت جـهودا كـبيرة فـي
تـوفـيـر الــلــقــاحــات إذ وصــلـت
 24ملـيون جـرعة إلى الـبالد منذ
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تـتـدارس وزارة الـصـحـة شـمـول
األطـفــال الذين تـتراوح أعـمارهم
من 5- 12  عــامـــا بــالــلـــقــاحــات
ــــضــــادة لــــكــــورونــــا فــيــمــا ا
أكــــــدت أن مــــعــــظـم اإلصــــابـــات
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(الــبـارزاني قــيم عــالـيــا دور الـصــلـيب
األحــمـر الـدولي في مـنــاطق الـتـوتـرات
وعـدم االسـتـقرار) مـثـنيـاً عـلى (أعـمال
الـصليب األحمر ونشاطـاتها اإلنسانية
في االقــــلـــيم). فـي غـــضـــون ذلك  قـــال
وزيـر اخلـارجـية نـائب رئـيس الـوزراء 
اهـتـمـام بالده ـن الـصـفدي  األردني أ
بـالـعـراق واالقـلـيم. واوضـح الـبـيان ان
(الــبـــارزاني والــصـــفــدي بــحـــثــا عــلى
ـؤتـمـر  األوضاع الـسـيـاسـية هـامش ا
الـــعـــراقــــيـــة إذ جـــرى الــــتـــطـــرق الى
الـعـملـيـة الـسيـاسـيـة  والتـشـديـد على
ضـرورة تعـاون اجلـميع عـلى تصـحيح
مـسـار الـعــمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وحتـقـيق
األمن واالسـتـقـرار). فـيمـا أعـلـنت وزير
خــارجـيــة الـســويـد آنــد لـيــنـدي انــهـا
تـخـطط مع عـدد من الـوزراء في بالدها
ـسـتـقـبل الـقـريب لـزيـارة االقـلــيم في ا
مــؤكــدة اســتـــمــرار بالدهــا في تــقــد
الــدعم لـلــقــضـاء عــلى داعش. واضـاف
مع الــبـيــان ان (رئـيس االقــلــيم نـاقش 
لــيـنــدي مـلــفـات الــتـعــاون) بـدورهـا 
اكــدت لـيـنـدي انــهـا (حتـضـر مع وزراء
آخــرين مـن بالدهــا بــرنــامــجــاً لــزيـارة
ــسـتــقــبل الـقــريب). وفي االقــلــيم في ا
نــيـويــورك  دعـا نــائب رئـيس مــجـلس
النواب شاخوان عبدالله إلى حل أزمة
أوكـرانيا عبر احلوار. وقـال بيان تلقته
مع (الــزمـان) امس ان (عـبــدالـله بـحث 

رئــيـس جلــنــة الـــشــؤون الـــدولــيــة في
مــجــلس االحتــاد الــروسي غــريــغـوري
ـــرافـق له عـــلى كـــاراســــ والـــوفـــد ا
هـــامش أعـــمـــال جـــلـــســـة االســـتـــمــاع
ـاني الـدولي ـانـيـة لالحتـاد الــبـر الـبــر
ـتحـدة في نـيـويورك أهم ـقـر األ ا
لفات على الساحة الدولية الـقضايا وا
وتـداعيات أزمة أوكرانيا وحالة التوتر
واسـتـمـرار الضـغط عـلى طـول احلدود

الروسية األوكرانية).
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 داعـيـا اجلـانب الروسي الـى (التـهـدئة
والــتـــفــاوض عــبـــر احلــوار حلل أزمــة
أوكـرانيا  والسيما ان التوتر احلاصل
( لــيس في مــصـلــحــة أيٍّ من الـطــرفـ
مـــشــيـــراً الـى (أهــمـــيـــة دعم اجلـــهــود
الـــدولـــيـــة إلجنـــاح مـــبـــادرات احلــوار
والـتـمـهـيـد لـنـزع فـتـيل األزمـة الـتي قـد
تــــؤدي إلى نــــتــــائج كــــارثــــيـــة ومــــنع
الــتـصـعــيـد األمـنـي والـعـســكـري الـذي
يـغـذي اخملاوف عـلى مـستـوى الـعالم).
من جـانـبه  أعـرب كـاراسـ عن (رغـبة
روسـيا بـتوثيق الـعالقات االسـتثنـائية
مع الــعـراق وتـوســيع حـجم الــتـعـاون
االقــتـصـادي والــتـجـاري والــعـسـكـري
وتـفعـيل عـمل جلان الـصداقـة النـيابـية
).  عـرض االمـ الـعـام ـانــ بــ الـبـر
ـتــحـدة  أنـطـونـيـو غـوتـيـريش لال ا
ساهمة في تعزيز جهود عـلى العراق ا

ان (الـلـقـاء اكد أهـمـيـة الـثقـافـة كـجـسر
لـلـتـواصل في مـا سـلـطـا الـضـوء عـلى
ـاني فـي االقـلـيم الــنـشـاط الــثـقــافي األ
( وسـبل تقـوية العالقـات ب اجلـانب
ساعدة واكـدت روت (استعداد بالدهـا 
االقـليم في مخـتلف اجملاالت الثـقافية)
مـشيرة إلى ان (هناك مشـروعا مشتركا
ـانيا فـرنسيـا في قلعـة أربيل) بدوره أ
 قـــدم الــــبـــارزاني (نــــبـــذة عن أحـــدث
تـطورات الـوضع في العـراق واالقليم)
ـسـاعدات مـعـربـا عن (شكـره وتـقـديره 
ـانيـة). والـتقى الـبارزاني احلـكـومة األ
كل مـن وزيـري الــدولــة بــوزارة الــدفـاع
ــانــيــة تـومــاس هــيــتــشــلــر ووزيـر األ
ـــاني لـــشـــؤون الـــتـــعــاون الـــدولـــة األ
االقـتـصـادي والـتـنـمـيـة نـيـلـز أنـ في
ـؤتمر. لـقاءين مـنفـصل عـلى هامش ا
في وقـت  اسـتـقــبل رئـيس االقــلـيم في
رئـيس الـوزراء الــقـطـري مــقـر اقـامــته 
األسـبق عضو الهـيئة االدارية لـلمؤتمر
األمني حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
 وجـرى خـالل الـلـقـاء (مـنـاقـشـة االثـار
وفرص بـناء ؤتـمر مـيـونخ االيـجـابيـة 
ـــؤتـــمـــر عالقـــات الــــتـــنـــســـيـق بـــ ا
ومـؤسسات الفكر واألبحاث في االقليم
ـنـطـقـة بـصـورة  وأوضـاع الــعـراق وا
عامة). فيما اكد رئيس منظمة الصليب
ـنظمة تنظر األحـمر بيتر ماورير  ان ا
بــاهــتــمــام لإلقــلــيم. وقــال الــبــيــان ان
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تـوجـه رئـيس مـجـلس الـقـضـاء االعـلى
الــقــاضي فـائق زيــدان الى الــعـاصــمـة
الـبـريـطانـيـة لـندن بـنـاء عـلى دعوه من
ـتحدة لتـوقيع مذكرة ـملكة ا حـكومة ا
تــفـاهم تـخص الــتـعـاون بــ الـقـضـاء
الـــعــــراقي والـــقـــضـــاء الــــبـــريـــطـــاني
ـكافـحة االرهاب واالجـهزة اخملـتصة 
ــــتـــعــــلـــقـــة ـــعــــلـــومـــات ا وتـــبــــادل ا
بـالـتـحـقـيـقـات الـقـضـائيـة في اجلـرائم
ـــعــهــد االرهـــابــيـــة والــتــعـــاون بــ ا
عاهد النظيرة القضائي في العراق وا
تـحدة وقـال بـيان تـلـقته ـمـلكـه ا في ا
(الــــزمــــان) مــــاس ان (يــــرافق رئــــيس
اجملـــلس يــرافــقه مـــديــر عــام الــدائــرة
ــالـيـة في مـجـلس الـقـضـاء االداريـة وا

عهد القضائي). االعلى ومدير عام ا
مـن جـانب اخـر أعـاد مــجـلس الـقـضـاء
األعـلى السبـت افتتـاح رئاسة مـحكمة
اســتــئــنــاف نــيــنــوى االحتــاديــة بــعـد
سـنـوات من تـعـطل الـعـمل في مـبـنـاها
الـتــاريـخي بـسـبب الـدمـار الـذي خـلـفه
تـنـظـيم داعش اإلرهـابـي اثنـاء احـتالل

احملافظة عام 2014
vM³  ÕU²² «

ـبنـى بعد اعـادة تأهـيله  فـائق زيدان ا
رفـــقــة رئــيس االدعـــاء الــعــام ورئــيس
هـيـئـة االشـراف الـقـضـائي ونـخـبة من
ــثـــلي اجلــهــات قـــضــاة احملــكـــمــة و
ثـلة الـداعـمة لـعمـليـة اعـادة االعمـار 
اني في الـعراق وبـرنامج بـالسـفيـر اال
ــائي  مـعــيـدا إلى ــتـحــدة اال اال ا
األذهـان ذكـرى افتـتـاحهـا أول مـرة عام

١٩٤٨ من قبل الوصي عبد اإلله.
وبـذلك ينهض الـقضاء مـرة أخرى عبر
ــبـنـى الـتــاريـخي لــرئــاسـة مــحـكــمـة ا
اســتـئـنـاف نــيـنـوى بـحــلـتـة اجلـديـدة
مـحـافـظـا عـلى هـيئـته الـعـمـرانـية ذات
ـكـانـة الـتـاريـخـيـة بـعـد ما الـقـيـمـة وا
يــقـرب من  75عــامــاً عـنــدمـا اســتــقـبل
وصل في حينـها الوصي عبد أهـالي ا
اإلله لـيدشنه للمـرة األولى ليكون رمزاً
وداراً لــلــقـضــاء في احملـافــظــة نـهــايـة

اضي. أربعينيات القرن ا
جــدد رئــيس مـجــلس الــقـضــاء االعـلى
فــائق زيــدان  الـعــهــد بـاحلــرص عـلى
تـطبيق القـانون بحياد تـام مهما كانت

الظروف والتحديات. 
وقـــال خالل افـــتــتـــاح مــبـــنى رئـــاســة

احملافظة قربانا الداء الواجب) مشيرا
الى ان (الـقضاء يجدد العهد باحلرص
عـلى تطـبيق الـقانـون بحيـاد تام مـهما

كانت الظروف والتحديات). 
وأهــــــــدى نـقـيب احملـام الـعـراقـي
ضــيـــاء الــســعــدي درع الــنــقــابــة الى
تـــقـــديــراً رئـــيس مـــجـــلس الـــقـــضــاء 
جلـــــهــــوده فـي تــــكـــــريس ســـــيــــــــادة

القانـــون.
وقــال بـيـان مـقـتـضـب تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الـنقابـة اهدت درعهـا لرئيس
مـــجـــلس الـــقـــضـــاء  خالل زيـــارة الى
نـيـنوى الفـتـتاح مـبـنى رئاسـة مـحكـمة
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قـاد رئـيس اقـلـيم كـردسـتـان نـيـجـرفـان
الـبارزانـي  حراكـا دبلـوماسـيا واسـعا
مع وفــــود ووزراء الــــدول الـــعــــربــــيـــة
شارك في مؤتمر ميونخ واالجـنبية ا
لالمـن  نـــاقـش خالله تــــوســــيع افـــاق
الـــتــــعـــاون والـــتــــحـــديـــات االمــــنـــيـــة
والـسـيـاســيـة الـتي تـشـهـدهـا الـسـاحـة
الـعـراقـيـة. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الـبارزاني الـتقى عـلى هامش
ــؤتـمـر  وزيـر اخلــارجـيـة الــفـرنـسي ا
جــــان إيف لــــودريــــان  وجـــرى بــــحث
اخملـاطــر والـتـهـديــدات الـتي يـشــكـلـهـا
داعش عـلى العراق وسـوريا) مشددين
عــلـى (عالقــة الــصـــداقــة بــ فـــرنــســا
واالقـلـيم والـعـراق) واعـرب الـبـارزاني
عن (شـكـر وتقـدير االقـلـيم للـمسـاعدات
ـتـواصل) مـؤكدان والـدعم الـفـرنسي ا
(الــرغــبـة فـي تـوطــيــد عالقــات االقــلـيم
والعراق مع فرنسا) واشار البيان الى
ان (اجلـانب سلطا الضوء على أعمال
ونشاطات السفارة الفرنسية في بغداد
والـقنـصلـية الـفرنـسيـة العـامة بـأربيل
ــبـذولــة لـتــطـويـر مــقـيــمـيّن اجلــهـود ا
الـــعالقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة) واضــاف ان
شــهـد تــبـادل اآلراء بــشـأن (االجــتـمــاع
تـطورات األوضـاع السيـاسية واألمـنية

في العراق). 
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وعـقــد رئـيس االقـلـيـم بـحـضـور رئـيس
احلـكـومـة مسـرور الـبارزانـي اجتـمـاعا
ــســتــوى من اعــضـاء مع وفــد عــالي ا
الـكونـغرس األمريـكي برئـاسة لـيندسي
كــراهــام. واوضح الــبــيــان ان (الــلــقـاء
بـحث مـسـاع تـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة
وتـطوير الـعالقات الثـنائيـة ب االقليم
ـتـحـدة األمـريـكـيـة) وأكـد والـواليــات ا
الـوفـد االمـريكي ان (الـكـونـغرس يـنـظر
بـاهـتمـام لإلقـليم) مـشـيداً بـ(الـعالقات
) مــشــددا عـلى الــقــويـة بــ الــطـرفــ
(ضـرورة احلفاظ على الـعالقات القوية
ــــتـــحـــدة واالقــــلـــيم بـــ الــــواليـــات ا
وتـطـويـرهـا آخـذين جـمـيع الـتـحـدّيات
ـنـطـقـة بـعـ االعـتـبار). الـتي تـواجه ا
من جــانــبــهــمــا اعــرب رئـيـس االقـلــيم
واحلــكــومـة عن (شــكــرهــمـا لــلــواليـات
ـتحدة على اسـتمرارها بـتقد الدعم ا
ــسـاعــدة الى االقــلـيم ) الفــتـ الى وا
(اهـــمـــيــــة اســـتـــمـــرار الــــدعم من اجل
الـقضاء على داعش بشكل نهائي). كما
مع وزيرة الـثقافة بـحث رئيس االقلـيم 
ـانيا ـانيـة كالوديا روت مشـروعا أ األ
فـرنسيـاً في قلعـة أربيل. واشار الـبيان
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مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف نـيـنـوى االحتـادية
الــذي دمــرته عــصــابــات داعش اثــنـاء

سيطرتها على احملافظة .
واعــيــد بـنــاءه وتــرمـيــمه بــتـمــويل من
ــانـــيــة وبـــرنــامج اال احلـــكــومـــة اال
ـــائي ومـــشـــاركــة ادارة ـــتـــحــدة اال ا
احملـافظـة  انه (برغـم سيـطرة االرهاب
عـلى احملـافـظـة اال ان القـضـاء اسـتـمر
بــاداء مــهـــامه من مــوقع خــارج مــركــز
احملـــافـــظــة العـــطـــاء رســـالــة ان حـــكم
الـقانـون يجب ان يـبقى نـافذا حتى في
الــــظـــروف الــــصـــعــــبـــة) واضـــاف ان
(الــقــضــاء قــدم عــدد من الــشــهــداء في
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ـشـاكل سـويـا االسـتـقـرار  ومـعـاجلـة ا
ــقـراطـيـة حـفــاظـا عـلى الــعـمـلــيـة الـد
بــالـبالد . وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امس ان (رئــيــسي ااالقـلــيم نــيـجــرفـان
الــــبــــارزانـي واحلــــكـــــومــــة مــــســــرور
الـبـارزاني الـتقـيـا علـى هامش مـؤتـمر
حـيث جرى مـيـونخ لالمن غـوتـيـريش 
اســـتـــعــــراض مـــســـتــــجـــدات الـــوضع
الــســيـاسي والــوضع الــعــراقي بــشـكل
عـام) وقدم رئـيس االقلـيم  واحلـكومة(
ـتـحــدة عـلى دعـمـهـا شـكــرهـمـا لأل ا
ـــقـــدم إلى الـــعــراق وال ســـيـــمــا دور ا
يـونــامي في  االنـتـخـابــات الـعـراقـيـة)
وأعـربـا عن أمـلهـمـا بـأن (تواصل األ
ـعـاجلة ـتـحـدة دعـمـها ومـسـانـدتـهـا  ا
ــشــاكل بــالــعـراق) واكــد الــبــيـان ان ا
التـطورات األخيرة بشأن (الـلقاء تناول
مــكــافـحــة اإلرهــاب وتــهــديـدات داعش
ومــخـاطــره) وأشـار اجلـانــبـان إلى أن
ــثـل تــهــديــداً خــطـراً (داعش ال يــزال 
ـا يهـدد األمن واالستـقرار وحـقيـقـياً 
في الــعـراق وسـوريـا) ومـضى الـبـيـان
الى الــقــول ان ( االجـتــمـاع تــطـرق إلى
أهـمية الـتنـسيق ب أربـيل وبغداد في
التصدي لإلرهاب و تأكيد اهمية أن
يــــعــــمـل اجلــــمــــيع عــــلـى إحالل األمن
واالســتــقــرار في الــعــراق ألن انــعــدام
األمن واالســتـقـرار من شــأنه أن يـنـخـر
الــعـمــلـيــة الــسـيــاسـيــة وبـوسع األ
سـاعدة بـهذا الـصدد ـتحـدة تقـد ا ا
اضــافــة الى مــنــاقـشــة الــقــرار األخــيـر
لـلمحـكمة االحتـادية العـليا بـشأن ملف
الـنـفط والـغـاز في االقـلـيم   وإمـكـانـية
ـتـحـدة إلى زيـارة األمــ الـعـام لأل ا
الـعراق بعد تشكيل احلكومة االحتادية
اجلــديـدة). كــمـا عــقــد رئـيس االقــلـيم 
ــمـلـكـة اجـتــمـاعـا مع وزيــر خـارجـيـة ا
الـعربيـة السعـودية فيـصل بن فرحان .
ونـــاقش الــلـــقــاء (األوضـــاع الــراهـــنــة
لـلعـراق حيث أكـد ابن فرحان أن بالده
تــنــظـر بــعــ االهـتــمــام إلى الــعـراق)
مـبـدياً (اهـتمـام ورغـبة الـسـعوديـة بأن
يــتـــمــكن الــعـــراق من اســتــعــادة دوره
ويــصــبح أحــد أعــمــدة االســتـقــرار في
أبــدى الـبـارزاني ــنـطـقــة). من جـهـته ا
(رغبة االقليم في زيادة وتقوية عالقاته
ـملكة  محـمال الوزير حتياته إلى مع ا
ـمـلكـة العـربـية الـسعـودية).في قـيادة ا
غــضــون ذلك  الــتـقى رئــيس حــكــومـة
وزيـــر الـــدفــــاع الـــتـــركي كـــردســـتــــان 
خـلـوصي أكـار.وذكر الـبـيان ان (الـلـقاء
بــــحث الــــوضـع الــــعــــام في الــــعــــراق

والعالقات ب االقليم وتركيا حيث 
تـأكـيد أهـمـيـة التـنـسـيق ب اجلـانـب

بـــهـــدف إحالل االســـتــقـــرار واألمن في
ـنطـقة). في وقت شدد الـبارزاني على ا
ــواجـهـة حتـديـات ضـرورة الــتـنـسـيق 
االرهــاب. وقـال الــبـيـان ان (الــبـارزاني
الـتقى  وزير الـدفاع اإليطـالي لورينزو
غـويـريـني واكد اهـمـيـة التـنـسـيق ب
ــواجــهـة اإلرهــاب وإحالل اجلــانــبــ 
ـنـطـقـة). فــيـمـا دعـا وزيـر الـسـالم في ا
اخلـارجــيـة فـؤاد حـسـ  دول اجلـوار
الى احــــتـــرام ســــيـــادة الــــعـــراق وحل
ـــــــــشـــــــــاكـل عـن طـــــــــريـق احلـــــــــوار ا
ـــفــــاوضـــات. وقـــال بــــيـــان لـــوزارة وا
اخلــارجــيــة تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
ـؤتــمـر (حــسـ الــتــقى عــلى هـامـش ا
وزيــر الــدفـاع الــتــركيّ  وجــرى بـحث
أواصـر الصداقة والتعاون ب البلدين
اجلـارين وسُبُل االرتقـاء بها بـاإلضافة
ــلـــفــات ذات االهـــتــمــام إلى عـــددٍ من ا
ُـشترَك واستعراض الوضع اإلقليميّ ا
) وشـدد حـسـ عـلـى (أهـمـيّة والـدوليّ
أحـتـرام دول اجلـوار لسـيـادة الـعراق)
ـباد الـدسـتور ـان  مـشـيراً إلى (اإل
الـتي تؤكد حرص العراق على تأسيس
أفضل عالقات الصداقة مع الدول وحل
ـــــــــشـــــــــاكـل عـن طـــــــــريـق احلـــــــــوار ا
ـفاوضـات وعدم الـسمـاح ألية جـهة وا
كــانت بــجـعـل الـعــراق مــنـطــلــقــاً لـشن
الــعــدوان عــلى الــدول اجملــاورة). كــمـا
نـــــاقـش حـــــســــــ مع نــــــائب رئــــــيس
ــفـوضــيـة األوربــيّـة لــشـؤون تــطـويـر ا
احلــيــاة مــارغــريــتــيس شــيــنــاز آفـاق
الـتعاون ب الـعراق واالحتاد في ملف

. الالجئ
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 وذكـر البـيان ان (شـينـاز اشاد بـجُهُود
لف) واشار الـعراق وتعاونه في هذا ا
ُـشـتـرَكة الى ان (الـلـقـاء بـحث اخلطـة ا
ــا يـخص من قــبل الــعـراق واالحتــاد 
مـلف الالجئ واالتفـاق على استمرار
ــبـاحــثــات حلـ الــتــوصل لــصـيــغـة ا

نهائية متفق عليها). 
وشـارك حس في اجللسة االفتتاحية
ـؤتــمـر مـيـونخ لألمن بـدورته  58وقـد
يّة حـضر اجللسة قادة وشخصيات عا
في مــــقـــدمـــتــــهم األمـــ الــــعـــام لأل
ـتـحــدة.واسـتـعـرضت اجلـلـسـة (أبـرز ا
ـيّة وعـلى رأسهـا جائـحة األزمـات العـا
ــتــواصــلــة كــورونــا وتـــداعــيــاتــهـــا ا

ناخ. باإلضافة إلى تغيير ا
ـسـاعي الـدولـيـة في هذا  والـهـجـرة وا
ــــلف كــــمــــا  اســــتــــعــــراض آخــــر ا
مــــســـتــــجـــدات األزمــــة عــــلى احلـــدود
األوكـــرانــــيــــة الـــروســــيـــة واجلــــهـــود

الدبلوماسية في احتواؤها). 
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بغداد

بعد ايام قـليلة اغـادر  وطني االول العاشق له حد اجلـنون واذهب الى وطني الثاني
الـلي احتضن اوالدي مـثل االب احلنون حـاير والله ليـحير عـبده خلي بعـد اسبوع
اروح ال ال الزم هل اسبوع اروح انـت عندك شغل بـغداد اكدر اشـتغل ودرجال قبل
ي بـاالحتـاد بس اني احـب اصـيـر طـيـر حـر  عـايش عـلى راتـبي شـهـر كـال تـعـال 

التقاعدي وايجار بيتي والله يعلم شلون ادبر  االمور 
عود لتسولف  الناس عليه الظاهر ومتعرف اخملفي اللي بداخل االنسان 

مـنو يـصـدك هذا الـكالم عبـالهم تـطرد الـعـيون الـووووو هل ارشد هـلو ابـو عبـد ًالله
عود ارشد اريـده ذهاب واياب هو ارك تريده بس ذهـاب ال  اريد تذكرة سـفر للـد
اني اكـدر اعـوف بـغداد الزم ارجع گـلـبي اعـوفه هـنا اخـلي امـانـة على جـرف الـنـهر

عمر اجلرف  ما خان االمانة حتى من يصير الروج عالي 
يحـتضن گـلبي مـثل امي فـد ساعـة اني اخابـرك خلـي اشوفـلك  حجـز على شـركات
قدمة لو الطيران اريد ارخـص تذكرة والكرسي مالتي على الشبـاك وميهمني اذا با

 محرك الطيارة بكل االحوال الركاب يوصلون سوية 
صــدك اذا ركــبت كــيــا واذا عــنــدك جــكــســارة مــاكــو فــرق
كان صـحيح اكو فـرق بالوقت اثـنينـهن  يوصـلوك النـفس ا

والراحة واالمان بس اني تعلمت 
ال  القناعة افضل شي عند االنسان االخالق مو با

تكدر  تـشتري افـضل بيت وتـلبس احسن سـاعة وقاط بس
عمرك بفلوسك 
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ــر (بـاإلجنــلـيــزيـة:  :(Alzheimer's Diseaseهــو اعـتالل مــرض الـزهــا
De- :عصـبي يؤثـر عـلى خاليا الـدماغ وهـو أحـد أنواع اخلـرف (باإلجنـليـزية
 ?(mentiaوأكثـرها شـيـوعاً والـذي يـسبب مـشـاكل في الـذاكرة والـتـفكـير
رض بشكل بطيء وتزيد أعراضه سوءاً مع التقدم والسـلوك وعادةً ما يتطور ا
بـالعـمـر إلى أن يـصـبح شـديـد لدرجـة يـعـيق بـهـا القـيـام بـالـنـشاطـات الـيـومـية.

وتدهور في القدرات اإلدراكية والعقلية
ـهنـة الطب فـي العـراق بالـذات ذات مـعايـر مـتمـيزة عن طـريقـة اخـتيـار الـطبـيب 
ـرحلـة الثـانوية العـالم حيث من اراد الـدخول الى كـليـة الطب فعـليـة ان يجـتاز ا
عـدل عالي جداً ويـعد من الـصنف االول من بـ الطلـبة الـناجحـون . والهدف
من ذلك البــد من سـمـات الـذكـاء تــمـيـز مـهــنـة الـطـبـيب ,ذلك خـوفــاً اال يـتـعـرض
عدالت العالي الطبيب الى نسيان او استغباء في احلاالت احلرجة .فاصحاب ا
رضية نـحهم قدرات عقـلية عاليـة في التعامـل مع احلاالت ا لديـهم ذكاء عالي 

بقدر وتقنية عالية ,التالفي االخطاء وسؤ التشخيص.
ـن تكـون مـعـدالتهم دون لـكن في االونه االخـيـرة الـعـراق اعتـمـد عـلى الـبعض 
طلوب ,ما الحظ كـثرة االخطاء الطبية في االونه االخيرة وبكثرة ,هذا ستوى ا ا
شاكل االسـرية واالجتـماعيـة وكثرة احد االسـباب .هنـاك اسباب اخـرى منهـا ا
ـا يشـوه ذاكرته ـتـتالـيـة تؤثـر على ذاكـرة الـطبـيب  الـصـدمات جـراء احلروب ا

رضى. اثناء تأدية واجبه في معاجلة ا
ا مخفي عن العالم اال وهو عدم تدريب الطبيب على تنشيط هنـاك سبب اخر ر
ـعــروف عـنـهــا تـســاعـد عل الــتـذكـر ,ومن ثم ذاكـرته من خـالل قـرأة الـقــرآن وا
هم ونحن كا مسلـم وايدولوجيـتنا الفكريـة هو االسالم فاالبتعاد من السبـب ا
الله يـسبب النسـيان وهذا ما الحظ كـذلك في سلوك الكـثير بشـكل عام واالطباء

بشكل خاص .
اذا ردت ان تـكــون طــبـيب قــلــيل االخـطــاء فــمـا عــلـيك اال
ـواظـبــة عـلـى قـرأة الـقــرآن بـاســتـمــرار فـانـة ـارســة وا

يشجع وينمي التذكر .
ويبعد عنك سؤ الغفلة .
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بيروت

كم انا مـحظوظ وانـا اعيش في عصر اجلـواهري  قريـبا منه .واكـتب كتابي عنه
وهو حي يقرأ ما يكتب عنه.

كم انا محظوظ ان اعيش في عصر.احمدعبد الستار
 اجلواري.وانهل من علمه.

الئـــكــة بـــنت اســـتــاذي في الـــثــانـــويــة كـم.انــا مـــحــظـــوظ.ان اكــتب عـن.نــازك ا
ـتنـبي وعن شاعرةالـدنيا الشـرقية.الـذي اذا سالنـاه عن شاعـر الدنيـا قال..هو ا

الئكة. فيشتمنا شر شتيمه...ومن هي.غير نازك ا
لك االسطوري احلس اجلواهـريةيلقي االن قصيدته.عن ا

لك يصغي اليه. بن طالل الهاشمي وا

شاعر العرب في ضيافة ملك العرب..
لك قبل االوان الن موعده مع السماء ال يؤجل.. يرحل ا

   

جميع القوى). 
واكــد الـنــائب لـطــيف الـورشــان في بـيـان
امـس (ســـيـــفـــلس اصـــحـــاب االجـــنـــدات
ـشـبـوهـة ومن يـروج لـلـعنـف والسالح  ا
وحدين وسـيبقى صوت العـراق وابنائه ا

دوي). هو ا
oÞUM  d¹d%

 بـدوره  رد الـقـيادي في االئـتالف مـحـمد
سـعـدون الـصيـهـود في تـصريح امس انه
(عـلى احللبوسي ان اليزايد على وطنيتنا
فـنـحن من قدم الـشـهداء لـيحـرر مـناطـقهم
مـن اإلرهــــاب. وقـــــال الـــــصـــــيـــــهــــود ان
(احلــلـبـوسي قـد يــكـون في عـهـد اإلرهـاب
فـبـسالح اسـيـرا لـدى الـتـنـظـيم اإلرهـابي 
ــقـــاومــة حــررنــا االراضي الـــفــصــائل وا
وعـلـيه التـزايـد عـلى وطـنـيـتـنـا ورغـبـتـنا
واطـنـة الـتي قدمـنـا من اجل هذا بـدولـة ا
ـــــوضــــــوع الـــــشــــــهـــــداء) عــــــلى حـــــد ا
تـعبيره.وهـاجم مجهولون مـقر حزب تقدم
ـــحـــافــظـــة االنـــبــار في قـــضـــاء هـــيت 
بـاسـتخـدام رمـانات يـدويـة دون أن يسـفر
الـهجـوم عن خسـائر بشـرية. وقـال مصدر
تهم امـني إن (قوة أمنية اعتقلت أحد ا
بــاسـتـهـداف مـقـر رئــيس حـركـة تـقـدم في
الــــقـــضــــاء) من دون كــــشف مــــزيـــدا من
اسـتــنـكــرت حـركـة الــتـفــاصـيل. الـى ذلك 
امــتــداد االســتــهــداف الــذي طــال مــنــزل
الــنــائــبــة عن احلــركــة نــيــســان زايــر في
مـحافظة ذي قار. وذكـرت احلركة في بيان
أنّ (أذرع الــــشــــر والــــدمــــار تــــســــتــــمـــر
حاوالتهم الدنيئة لكسر إرادة الوطني
سؤولية الوطنية واجهة ا الذين تصدوا 
جتـاه بلدهم  حيث تـعرض منزل زاير في
ذي قــــار قـــضــــاء ســـوق الــــشــــيـــوخ الى
نـتيجـة للواجب الـذي تقوم به اسـتهداف 
ــثـلـة الــشـعب بـكــشف مـلـفــات الـفـسـاد

ظلوم).  طالبة بحقوق الشعب ا وا
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ضــجت مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي 
بــــردود افــــعـــــال غــــاضــــبــــة من نــــواب
وشـخصـيات بـارزة  تضـامنـا مع رئيس
ـان مـحمـد احللـبـوسي عقب رئـيس الـبر
ادانـته  استهداف مـقره حزبه في قضاء
هيت برمانة يدوية  ورفض لغة التهديد
الـتي يتعرض لها حتـالف السيادة فيما
هــاجم  ائــتالف دولــة الـقــانــون  رئـيس
ـان عـقب تـغـريـدة عـلـى تـويـتـر قال الـبـر
فـيـهــا (مـنـذ الـبـدايـة اخـتـرنـا الـسـيـاسـة
بــــديـال عن الــــسـالح الــــذي كــــان يــــرفع
بـوجهنـا في مناطـقنا الن الـعنف ال يبني
دولـــة بل تـــبـــنى بـــاحلـــريــة والـــعـــدالــة
ـــســـاواة وفق دســـتـــور حــاكـم وقــوة وا
الــقـانـون) واضــاف (االن تـظـهـر ارادات
غـير منـضبطة حتـاول كسر هيـبة الدولة
اال اننا لم ولن وتـهديد مكونـات الشعب 
ـصـر عـلى بـنـاء الـدولـة نـغـيــر نـهـجـنـا ا
اكد بـعـيدا عن الـعـنف). في غضـون ذلك 
رئـيس حتالف الـسيادة خـميس اخلـنجر
في تـــغــريــدة عــلى تــويــتــر (قــوتــنــا في
وحـــدتــنـــا وجنـــاحــنـــا في تـــعــاونـــنــا 
وسـنبقى نحاور جمـيع العقالء للوصول
الى حـالة اسـتقـرار ورؤية وطـنيـة حتفظ
ســـيـــادة الــعـــراق). واكــد الـــنـــائب رعــد
الـدهـلـكي في بـيان مـقـتـضب انه (ما زال
ـفـلـسـون ال يـفـقهـون الى لـغـة الـتـهـديد ا
والـتـرهـيب  مـتـناسـ ان الـشـعب اكـبر
واقـــوى مـن تـــلك االصـــوات الـــنـــشـــاز)
قـالت الـنـائـبة بـحـسب قـوله. مـن جـهتـه 
وحـدة اجلمـيلي في تـصريح امس (نحن
بــنـــاة الــدولــة وال نــهــاب اال الــقــانــون 
ونـــؤمـن ان اجملـــتـــمـــعــــات ال تـــبـــنى اال
بـاحـتـرامه ونـبـذ الـتـهـديـد) بـدوره رأى
الـنـائب شـعالن الـكـر في تـغـريـدة على
طلق بالدولة القوية ان ا تـويتر ان (اال
لن يـنتـهي ما دام هنـاك من يعمل الجـلها
 بـرغم مـحـاولـة الـبـعض تـقـويض االمن
واالســتـــقــرار). فــيــمــا  اوضح الــنــائب
مـحـمد تـميم فـي بيـان امس ان (لم نخف
وت في سـبيل قضـيتنا عـندما واجـهنا ا
 وقــطـعـا لن تــخـفـيــنـا الـتــهـديـدات ولن
تــثـنـيـنـا عن مــشـروعـنـا). في وقت  اكـد
الـنـائب احمـد مظـهـر انه (يجب ان يـفهم
االخـــرين ان زمن لـي االذرع قــد ولى الى
االبــد  والبـد ان يـتــقـبـلـوا خــسـارتـهم في
االنــتـخـابـات) بـحـسـب قـوله. امـا الـنـائب
فــقــد رفض في تــصـريح مــزاحم اخلــيـاط 
ـكن تقـبلـها امس ان (لـغـة التـهديـد  وال 
او الـتعامل مـعها ومع مـطلقيـها  ارحموا
الـعـراق وانـتـهـجـوا لـغـة الـسـيـاسيـة) في
حـ  اشــار الـنـائب يـحـيى احملـمـدي الى
(ضـرورة انـتـهاج لـغـة السـيـاسـية كـمـسار
ــــومـــة احلـــوار بـــ حلـل اخلالفـــات ود
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بغداد

الـنـظامُ يـتـنـاغمُ مع حـركـةِ دوالـيـبهِ فـإذا كـانتْ سـلمـيـة وخـالـيـة من الـعـيـوبِ فإن
حـركـتهُ تـكـون منـتـظـمـةً وحتـافظُ عـلى كل اجـزاءهِ أمـا إذا كانت مـتـآكـلـة وكـثـيرةَ
الـعـيـوبِ فـإنَّ حـركـتَه تـكـون غـيـرُ مـنـتـظـمـةٍ وتـؤدي إلى االضـرار بـبـقـيـةِ األجـزاء
وصوالً إلى تـعطيـلهِ فإذا أردت تشـغيلَ النـظامِ بـطريقـةٍ صحيـحةٍ يجبُ اسـتبدال
ـتـضررةِ وضـمـانِ سالمةِ األجـزاء األخـرى إلعادته لـلـعمـلِ بحـركةٍ كل األجزاء ا

منتظمةٍ وسليمةٍ.
كن أن يعملَ أي  نظـامٍ سياسيٍّ أو حكوميٍّ فيه مشكالتٍ جوهريةٍ كالفسادِ ال 
ـستـفـيدينَ َ وا وجـهـ بـصـورةٍ طبـيـعـيةٍ دونَ اسـتـبدالِ األدواتِ أو األشـخـاص ا
َ عن الفسادِ ألنّ بـقاءَ أو استـمرار أيَّاً من هؤالءِ دافعـ َ وا راقبـ َ وا والداعـم
ـا يـؤدي إلى تـعـطـيلِ جـزءٍ من الـنـظـامِ والـذي يـؤثـرُ بـدوره عـلى بـقـيـةِ األجـزاء 

يؤدي إلى عودتهِ تدريجياً ليصبحَ أقوى وأكثر حصانةً من السَّابقِ.
 اإلصالح يبـدأ من القمةِ إلى القـاعدةِ ومن األسفل إلى األعلى بـصورةٍ متزامنةٍ
ألن أي ضعفٍ فـي أي مستوى إداري أو قياديٍّ يؤدي إلى إرباكِ النظامِ وتأخيرٍ
أو اضــطـرابٍ في عـمـلـيـةِ اإلصـالحِ الـذي يـؤدي إلى صـراعِ اإلدارات أو الـقـوى

هيمنةِ. ا
ــسـؤولـيـة وفق حتـلـيل مـهـني دقـيق ونـزيه  جتـديـد دمـاء ا
ظلوم وبقاءهـا كما هي تخادم واستهانة وفاء لـلناسِ وا

صالح ومطالب الشعب.  

استئناف احملافظة). 
rO dð …œUŽ«

وكـانت احملكمـة قد اقامت حـفل افتتاح
بـحـضـور ـبــنى بـعـد اعـادة تـرمـيـمه  ا
رئــيـس االدعــاء الــعــام جنم عــبــد الــله
احــــمــــد ورئـــــيس هــــيــــئــــة االشــــراف
الـقضائي مـسلم متـعب مدب واجلهات
ثلة بنـى  ـساهمـة في اعادة بنـاء ا ا
ـثلي اني لـدى بـغداد و بـالـسفـيـر اال
ــــائي ــــتــــحــــدة اال بــــرنــــامج اال ا
ومـحافظ نـينوى ومـدير الشـرطة وعدد
ـســؤولــ االدارين واالمــنـ في مـن ا
احملــافـظـة وجــمع غـفـيــر من الـقـضـاة.

محمد احللبوسي
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أعلنت مفتشية آثار وتراث ديالى 
تـبـني مـنـظـمة دولـيـة تـأهـيل مـعلم
خان بني سعد االثري جنوب غرب
بعـقوبة مـركز احملـافظة    مـشيرة
الى وصـول  سـيـاح اجـانب بـشـكل
مـفـاجئ الى مـوقع الـزنـدان االثـري

قدادية .  شرق قضاء ا
وقـال مــديـر مــفـتــشـيـة اثــار ديـالى
احـمــد عـبــد اجلـبــار لــ ( الـزمـان )
أمس إن  ( منظمـة اليف اخملتصة

ـعــالم االثــريــة تــبـنت ـواقـع وا بــا
إعـــادة تـــأهــيـل  خــان بـــني ســـعــد
االثــري )   مــبــيــنــاً أن  ( اعــمــال
الـتــأهــيل تــتـضــمن رفع األنــقـاض
وانــشــاء سـيــاج  وإصالح االيـوان
الـوسـطي لـلـخـان وتـرمـيم الـسـقف

ياه ) .  نع تسرب ا
واكد عـبد اجلـبار   أن ( فـريقاً من
الــبــاحـــثــ واخلــبــراء في مــجــال
االثار يـعمـلون ضـمن الشـركة ومن
جـامـعات لـنـدن وويـلـز زاروا موقع

خــان بــني ســعــد في نــاحــيـة بــني
ســعـد ومــعــلم الــزنــدان في قــضـاء
ـقـداديـة والـذي انـشـأ  قـبل اكـثـر ا
من  1500عام  لالطالع على واقعه
ــــــيــــــداني ومــــــا يــــــحــــــوجـه من ا

استكشافات جديدة لآلثار ).
واوضح عــبــد اجلـبــار  ان (  خـان
بـني سـعـد من الـشـواخـص االثـرية
الــتي التـزال قــائـمــة في مــحـافــظـة
ديـالى إذ يـعـود بـنـاؤه الـى الـعـهد
الـعـثـمــاني ويـقع في نــاحـيـة بـني

سـعـد جـنـوب بعـقـوبـة لـكـنه اهمل
لـــــســـــنـــــوات وحتـــــول الى مـــــكب
ت احلــــشـــائش لـــلــــنـــفــــايـــات و
بنى  واالدغال في مـعظم ارجـاء ا
مـشيـرا الى ان اخلـان  بني بـاآلجر
ـسـافرين لـيـكـون دارا السـتـراحـة ا
الــقـادمـ من ايــران وبـقـيـة الـدول
ــتـــجــهــ الـى بــغــداد االخـــرى وا
ويزيـد  عمره عن  300عام ويرجع
بناؤه الى عهد الوزير عمر باشا).
واكـــــدت آثـــــار ديـــــالـى  انه (  في
بــادرة هي االولى من نـوعــهـا بـعـد
 2003وصل سـيـاح اجـانب بـشكل
مـفـاجئ الى مـوقع الـزنـدان االثـري
ـقـداديـة  الـذي يـعـد شـرق قـضـاء ا
اكبر موقع اثري قائم على مستوى
ديالى والـذي بني قبل  1500سنة
من قـبل اإلمبـراطوريـة السـاسانـية
آنــذاك وسـط روايــات مــتـــضــاربــة
حــول سـبـب انـشــائـه بـ انـه كـان
حصن او قصر او سـجن كبير لكن
الـــتــقــنــيــات االخـــيــرة كــشــفت عن
حـــقــائق كــثــيـــرة واظــهــرت حــجم
ـوقع الـكـبـيـر الـذي حتـاول دائرة ا
االثـــار تـــطـــويـــره وجـــعـــله مـــوقع
ســـيـــاحي ســـيـــتـــقـــطب الـــعـــوائل

باعتباره معلم اثري كبير ) .
وب  مديـر آثار وتراث ديالى  أن
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اعــلــنت شــركــة نــفط ذي قــار عن تــدشـ
انبـوب نـقل النـفط اخلـام من مـحطـة عزل
غــاز الــنــاصــريــة الى مــحــطــتي كــهــربـاء

ركبة واحلرارية. الناصرية ا
ـشــاريع في الـشـركـة ـثـل هـيـئـة ا وقـال 
عـــبـــاس رضي حـــسن في بـــيــان تـــلـــقــته
(الزمـان) امس  ان (اخلط اجلـديد بـطول
٥٤ كم   تنفيـذه للربط ب مـحطة عزل
غــاز الـنــاصـريــة في مــنـطــقـة الــگـطــيـعـة
وصـــوالً الى مـــحـــطـــتي الـــكـــهـــربـــاء في
الـنــاصـريـة).واضـاف ان (الــعـمل نُـفـذ من
قـبل شـركـة نفـط البـصـرة ضـمن عـقـد لـها
مع شـركة مـنـافـذ الـعراق كـشـريك مـقاول
يـتــضـمن جتـهـيـز احملـطــات الـكـهـربـائـيـة
بــالـــوقــود الـالزم لــتـــشــغـــيـــلــهـــا حــسب

التوجيهات الوزارية).
واكــد ان (الـطــاقــة الــتــصــمــيــمــيــة لــهـذا
ـشــروع تـبـلغ 50 الف بـرمــيل يــومـيـاً  ا
بواقع 30 الـفـاّ للـمـحـطـة احلـرارية و20

ركبة اجلديدة). الف برميل للمحطة ا
واشار الى ان (عمـليـة الضخ األولي تمت
بـنـجـاح  ويـتم اآلن رفع عـمـلـيـات الـضخ
للوصول الى الهدف النهائي وهو ضمان
تـدفـق الـوقـود الى هــذه احملـطــات بـشـكل
دائم وســلس) الفــتــا الى ان (الــتــشــغـيل
الــنــهــائي لــلــمـشــروع ســيــبــدأ بــعـد ربط

منظومة العدادات).
ــثل هـيـئـة الــعـمـلـيـات في إلى ذلك قـال 
الــشـركـة ان (هــذا اخلط سـيــوفـر مــنـفـذاً
تـسويـقـيـاً داخلـيـاً ويـؤمن للـحـقل ايـضاً

طاقة اضافية للتصدير احمللي).
مـــشـــيـــراً الـى ان (الـــعـــمـل اجنـــز وفـــقـــاً
ـيـة  وسيـنـعكس إيـجـاباً لـلمـعـاييـر الـعا
عــلى اســتــقــرار عــمـل مــحــطــات تــولــيــد
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الكهرباء في احملافظة).
واعلنت وزارة النفط عن اجناز نسبة 51
ـــئــة من مـــشــروع اســتـــثــمـــار الــغــاز بــا
ـصـاحب لـلـعـمـلـيـات الـنـفطـيـة في حـقل ا
ــحــافــظــة مــيــســان . الـذي احلــلــفــايــة 
يسـتـهـدف استـثـمار 300 مقـمق (مـلـيون

قدم مكعب قياسي باليوم ). 
وقـال مـدير عـام شـركـة نـفط مـيـسـان علي
جــاسـم ان (هــذا االجنــاز يـــأتي في إطــار
جـــهــود و خـــطط وزارة الـــنــفط وشـــركــة
الـنــفط الـوطـنـيـة الـعــراقـيـة عـبـر ذراعـهـا
الـتنـفـيذي شـركـة نـفط ميـسـان الستـثـمار
ــصـــاحب وحتــويــلـه إلى طــاقــة الـــغــاز ا

مفيدة).
ŸUD  d uD

واشــــار جـــاسم الى (تــــواصل الـــشـــركـــة
جهودها الرامية لتطوير هذا القطاع عبر
ـشـاريع احلـيـويـة ذات اجلـدوى تـنـفـيــذ ا
االقـتـصـاديـة  الــتي تـنـعـكس عـلى  حـيـاة
ــواطـن بــالــدرجـــة األولى من خالل دعم ا
قطـاع الكـهربـاء وتنـفيـذ مشـروع معـاجلة
الــغــاز في حـقـل احلـلــفــايـة بــطــاقـة 300
مــلـيــون قــدم مـكــعب قــيــاسي  وتـابع ان
شروع  يـنفـذ من قبل شركـة بتروچـاينا ا
ـقــاول الـرئـيــسـيـة لــلـحـقل الــصـيـنــيـة وا
شـركـة صـيـنـيـة  فـضال عن مـجـمـوعـة من
الـشـركـات الـثانـويـة وبـإشـراف ومـتـابـعة
جلــنــة فـنــيــة مـخــتــصـة  في شــركــة نـفط
ــشـروع 30 مــيـســان. وان مــدة تـنــفــيـذ ا
شـهـراً ــنــشـاءات  و 30  شــهـراً لــبــنـاء ا
أخرى للتشغيل والصيانة  وبلغت نسب
ــئــة لــغــايـة 14 االجنــاز الــفـعــلي 51 بــا
ـقـرر اجنـاز شـبــاط اجلـاري حـيث مـن  ا
ــشــروع  وبــدء الــتـشــغــيل الــتــجــريـبي ا

قبل). منتصف العام ا

ـدير شـروع  قـال مـعـاون ا وعن اهـمـيـة ا
ـهـنــدس أحـمـد الــعـام لـشــؤون االنـتــاج ا
ـشتركة تهدف ان (اجلهود ا رحيم أحمد 
الى  مــعـــاجلــة جـــمــيع  كـــمــيـــات الــغــاز
نتج في حقل احللفاية بطاقة صاحب ا ا
(300) مقمق  واالسـتفادة منـها لتـجهيز

محطـات توليد الـطاقة الكـهربائيـة بالغاز
اجلاف بـاإلضـافة النـتـاج الغـاز الـسائل (
غـــاز الــطـــبخ  ) والــكـــبــريـت  فــضال عن
إنتـاج مكـثفات الـنفط الـتي سيـتم حقـنها
ـواصـفات ـصـدر لـتـحـسـ ا مع الـنـفط ا
طلوبة إضافة الستخدامها بالصناعات ا

5∫ نفط ذي قار يدشن نقل الغاز الى محطت b

ــنــاسب االشــارة اجــلــهم .. ومـن ا
الى انه تعـلم تعلـيما ديـنيا . درس
الــقـرآن الـكـر واحلــديث الـنـبـوي
وقـضا الـعـقيـدة والشـريـعة والـفقه
عـــلى ايـــدي مـــعـــلـــمـــ ديـــنـــيـــ
خصوصي واستمر يتعلم بضعة
ســنــوات وبــعـــدهــا اكــمل دراســته

الدينية في مدينة السليمانية .
ال مــــصـــطــــفى لـــلــــعـــمل واجته ا
الــســيـــاسي والــعــســكــري  وكــان
مـعــجـبــا بـقـيــادة الـشـيخ مــحـمـود
احلفـيد البـرزجني في السـليمـانية
ضــد االحــتـالل الــبــريــطــاني بــعــد
ــيــة االولى انــتــهــاء احلــرب الــعــا
واحـتالل االنــكـلـيـز لــلـسـلـيــمـانـيـة
وصل سـنة 1918 و 1919وقد وا
قـاد قـرابة  300مـسـلح مع الـشـيخ
سـلـحة سـنة مـحـمود في حـركـته ا
1919. كمـا كان عـلى صلـة بحـركة
الشيخ سـعيد بيـران بتركيا 1920
وفي الــســنـوات  1932-1931قـاد
ال مــصـطـفى الــبـارزاني قـوة من ا
ـقاتـل لـلـدفاع عن مـحور مـيركه ا
سور  –شيروان ضد قـوة عسكرية
بريطانية واضطر الى الهروب الى
تـــركــيـــا ســـنــة  1934ثم عـــاد الى
الــعــراق ونـــقي مع اخــيـه الــشــيخ
احمـد الى جنـوب العـراق واستـمر

ذلك قرابة عشر سنوات.
وعــمل مع تـنـظــيم سـري يـعـرف ب
(هـــيــــوا ) أي (االمل)  وهــــرب من
الـسـلـيـمــانـيـة في تـمـوز  –يـولـيـو
سنة 1943 لكـنه عاد الى مـنطـقته
بــارزان في الــســنــة ذاتــهــا  وبــدأ
ـسلح وخالل بتجـميع صفوف ا
شــــهــــريـن جتــــمع حــــوله (2000)

مسلح .
وحـــاولت احلـــكــومـــة الـــعـــراقـــيــة
قـاومة في التـفاوض مـعه ووقف ا
خريف سنة 1943 لكنه لم يـجدها
جـــادة في ذلـك ورفض لــــكن اخـــاه
الــشـــيخ احــمــد وبـــعــد عــودته من
الــــنـــفي وافـق عـــلى الــــدخـــول في
ـطالب مـفاوضـات وقدم عـددا من ا
وافق عــلـيــهـا نــوري الــسـعــيـد في
ــنـاطق حــيــنـهــا ومــنــهــا اصالح ا
الكردية والتدريس باللغة الكردية
وعـنـدما لم يـجـد احلـكومـة صـادقة
في تــنــفـيــذ وعــودهـا اعــلن حــركـة
مـسـلـحـة سـنة 1945-1943 وكـما

ال مـصطـفى البـارزاني  هو نعم ا
عادلة باجتاه من استطاع تغيير ا
حـل الـقـضـيـة الـكـرديـة في الـعـراق
ـوقـراطـيا  وذلك حال سـلـمـيـا  د
عــنــدمــا وافق عــلى خــطــوة حــزب
الـبـعث  وهو من كـان قـد اسـتولى
تموز على الـسلـطة في انقالب 17 

سنة 1968.
وكـمـا هو مـعـروف فقـد سـبقت ذلك
مـشاريع حلـل القـضيـة  ومـنهـا ما
طرحه الدكتور عـبد الرحمن البزاز
رئيس وزراء العراق  والذي عرف
ب (بــيــان  29حــزيــران  –يــونــيــو
 ? (1966والـــذي كــان يــهــدف الى
تـســويـة الــقـضـيــة الـكــرديـة . وقـد
اعـتـرف البـيـان بـالقـومـية الـكـردية
بشـكل قاطع في الـدستـور وبالـلغة
الــكــرديـة لــغـة رســمــيـة مـع الـلــغـة
ـناطق الـتي تسكـنها العـربية في ا
اغـلـبـيـة كرديـة .واعـرب الـبـيان عن
استـعداد احلـكومـة لتـأكيد ذلك في
ـقتـرح آنذاك ; قـانون احملـافظـات ا
اال ان البـيان ظل حـبرا على ورق 
ــــــا ادى الـى عــــــودة احلــــــركـــــة
ـسـلـحـة  واسـتـمـرت حـتى قـيـام ا
انقالب 17 تـموز  –يـولـيـو 1968
ومجـيء حزب الـبعث الى الـسلـطة
الــتـي عــمــلت عــلـى حل الــقــضــيــة
الـكــرديــة من خالل اصــدار قــانـون

احلكم الذاتي .
ان مـن احلـقـائق الـتــاريـخـيـة الـتي
البد من التـأكيد علـيها  ان االسرة
الـــبــارزانــيــة فـي الــعــراق  ومــنــذ
اواخـر العـهد الـعـثمـاني  كان لـها
دور كـبـير في تـبـني قيـادة احلـركة
الـتــحــرريــة الــوطــنــيــة الــكــرديـة 
وبـدون الــدخــول في الـتــفــاصـيل 
وضوع في وانا من تـناولت هـذا ا
رسالـتي للـماجسـتيـر التي قدمـتها

الـى جـــامـــعـــة بــــغـــداد عن (واليـــة
وصل 1922-1908) سنة 1975 ا
حتـــــــــدثـت عن ذلـك واشـــــــــرت الى
مـوضــوع عـنــوانه : (الــشـيخ عــبـد
الــــسالم الــــبــــارزانـي والــــقــــيـــادة
البارزانية 1914-1908) وقلت ان
االسرة الـبارزانـية اكتـسبت مـكانة
رور الزمن  وتـنتمي هذه دينيـة 
االســرة الى الـــشــيخ تـــاج الــدين 
ــا ديــنـــيــا  ومــؤســســا وكـــان عــا
لـلمـشـيـخـة الـبارزانـيـة في مـنـطـقة
بـــارزان (وكـــلـــمـــة بـــارزات تــعـــني
ـتــطـلع الى الــشـمس) بـالــكـرديــة ا
ونفوذ الشيوخ في بارزان كان منذ
سـنة 1825 حـيـنـمـا اسـنـد الـشيخ
طه الـنـهـري خـلـيـفـة الـشـيخ خـالـد
النقـشبنـدي  الطريقـة النقشـبندية
الى الــشـــيخ تــاج الـــدين وهــو من
اسرة عريقة في الزيبار من بارزان
.وكـانت قيـادة الـشيخ عـبـد السالم
تــمــثل بـالــنــســبـة لــتــاريخ االكـراد
احلديث في الـعراق مقـدمة للـكفاح
الــكــردي في مــجــالــيه الــســيــاسي
والـعـسـكـري  وعـنـدمـا ثـار الـشيخ
عــــبــــد الـــسـالم عـــلـى الــــســـلــــطـــة
االحتاديـة العثمـانية الـقت القبض
علـيه وحوكم امام اجملـلس العرفي
ــوصل شـــنــقــا مع واعــدمــتـه في ا
ثـالثــة من انـــصــاره في 3 كـــانــون
االول –ديــســـمـــبــر 1914 وقـــبــره

وصل . اليزال في ا
احلركـة التـحررية الـكرديـة اقترنت
بالشيخ احـمد البارزاني فـيما بعد
ال مــصـــطــفى الـــبــارزاني  ثم بـــا
وعـبـر اكـثـر من نـصف قـرن  وكان
ال مـصـطــفى انه كـان ـيــز ا ــا 
رجال واقــعــيــا  عـمــلــيــا  وقــائـدا
مـتـمـكـنــا من ادوات الـقـيـادة وكـان
اليألو جهدا في ان يـستفيد من كل
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ــــشـــروع الـــذي االخــــرى).واضـــاف ان (ا
ســــوف يـــوقف حـــرق الـــغــــاز في احلـــقل
حفـاظاً عـلى البـيئـة قابل لـلتـوسعـة حيث
سـيـعـالج ايـضـا الـغـاز اخلـام  من حـقـول
اجلــهـــدالـــوطـــني (  الـــعـــمـــارة  ونــور 

والفائض من حقول ميسان).
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Husseinalsadr2011@yahoo.com
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بغداد
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يؤسـفني حـقا ان اراكم مـتعددي الـقيـادات بعـد أن رحل عبـد النـاصر ولم ترحل
النـاصرية كـما تـوهم بعضـهم وراهن.. بل ان النـاصريـة ما كانت لـتوجـد وتتوثق

وتتجسد بتنظيمات هنا وهناك لوال رحيل من سميت الناصرية بأسمه.
في حيـاته كان يـرفض هذه الـتسـمـية وال يـستـسيـغهـا واذكر اني من حـديثه ذات

مرة عن ضرورة تنظيم الناصري العرب خارج مصر.. فقال له:
-ان احلديث عن الناصرين والناصري هو من اختراع الصحف اللبنانية.

ولم يـكن في تـعـليـقه عن هـذا يـنـطلق من "عـقـدة احلـزبيـة" الـتي كـان يعـاني مـنـها
ـا وهـذا رأيي كان يـنـطلق مـن رغبـة عـميـقـة لديه في جـمع الـشارع وحسب.. وا
الــقـومـي الـعــربي بـكل قــواه واحـزابـه وتـراثه وافــكـاره في حــركـة قــومـيــة واحـدة
واحزابه وتـراثه وافكاره في حـركة قوميـة واحدة تكون افـكاره وجتاربه رافدا من
روافـدهـا.. وكـلـنـا يـذكـر مـحـاولـته ذات يـوم عـنـدمـا حتـدث عن "احلـركـة الـعـربـيـة
الـواحــدة" وهي احملــاولــة الـتي بــقــيت حــلـمــا واظــنـهــا ســتـبــقى كــذلك عــنـد كل
ـا بيـنهم من تـباين في االجـتهـاد لتـحقيـق ثالوث الوحـدوي الـعرب علـى الرغم 

احلرية واالشتراكية والوحدة.
صيرية بكـر ونحن في خضم معاركنا ا فاجئ وا غيـر ان رحيل عبد الناصر ا
والسيـما معركة فلـسط ثم هذا التـحول في سياسة السـادات الذي وعد عشية
خالفـته بـالـسـيـر عـلى "طـريق عـبـد الـنـاصـر" دفـعا طـالئع اجلـمـاهيـر الـتي امـنت
بـالـقـائـد الـراحل وبـخـطه الـقـومي الى ضـرورة االسـراع في اقـامـة الـتـشـكـيالت
والتنظيمات الناصرية ولو بأساليب شفوية لم تسبقها أية ترتيبات او دراسات.
واذا اعـتمـدنـا لبـنـان كواجـهـة.. كثـيـرا ما تـعـكس حقـيـقة الـتـحرك الـسـياسي في
األقطـار العـربيـة.. ندرك عنـدئذ ان الـناصـرية لم تـرحل مع رحيـل ملـهمهـما وانه
ارسته رصيد قومي ال يستهان به على االطالق.. وهو اليزال لـلرجل وافكاره و
رصيـد يتصـاعد كل يوم كـردة فعل على مـسيرة الـسادات التي تـثبت االن.. انها
وعلى طـول اخلط هي النقيض الكامل الشامل بخط وطريق عبد الناصر السيما
وقف من اخـطر قضايا القومية التي تتعلق بحرية االمة العربية واستقاللها في ا
ـعسكـرين اجلبارين.. ولـيس موقف الـسادات من قضـية فلـسط وحيـادها ب ا
رتـدة من جـديـد الى احـضـان االسـتـعمـار واالمـبـريـالـية ـسـيـرة ا اال ذروة هـذه ا

والعودة باالمة والوطن العرب الى عهد مناطق النفوذ.
ـارســة وتـراثــا بــات مـعــروفـا وواضــحـا ان احلــديث عن الــنـاصــريـة فــكــرا و
.. الذين ومحـددا غيـر ان ما يـحتاج الى احلـديث والشـرح هو وضع الـناصـري
بـات لـهم اكثـر من تنـظـيم واكثـر من قيـادة قـياسـا على مـا نـشاهـده في السـاحة
الـلبـنـانـيـة. قبل ايـام احـتـفل الـناصـريـون في لـبنـان بـذكـرى مـيالد عبـد الـنـاصر
ـهـرجـانــات حـيث اجـمـعـوا عـلى ضـرورة وألول مـرة اجـتـمـعـوا كــلـهم في احـد ا
توحـيد الصف الناصري واتمنـى عليهم ان يضعوا تمـنياتهم في الوحدة موضع
بادرة الفـورية لعقـد اجتماعـات تمهيـدية في أي شأن يروه التنـفيذ ودعـاهم الى ا

مناسبا في اي قطر عربي لوضع اسس الوحدة التنظيمية الناصرية.
ـا فـيه الـكــفـايـة ألرى كـلـمـتـهم واحـدة كل مـا ارجـوه ان يـسـدد الــله في عـمـري 
وقيـادة واحدة.. واتـضرع الـيه عز وجل وامل امـن ال اكون طـماعا.. فـي ان احيا

ألرى ذلك اليوم الذي يكون الناصريون قد اصبحوا في مستوى الناصرية.
وبعد وحدة الناصري في لبنان نتحدث عن وحدتهم عبر الوطن العربي الكبير..
صحـيح ان جمال عبـد الناصر قـال كل الشعب العـربي هو جمال عـبد الناصر..

ـنـاسب.. ولــكن اكـرر اسـفي ان حلـسن حـظه في الــوقت ا
الناصرية والناصرية االن في ضياع. أن بقت قياداتهم
متـعددة فهم ضعفاء ولكنهم اقوياء ان كانوا ذات قيادة

واحدة..
ونسـأل الله التوفيق وحتقـيق االماني وهذه هي امنيتي

ولله احلمد.
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من يقـدم الدعم حلركـته وكان يردد
:" انــا رجل اعـمى  وفـقــيـر جـالس
في بــاب اجلــامع  واليــهــمــني من

يضع بيدي نقودا" .
ال مـصطـفى عـلى صـلـة بكل كـان ا
ــنــطــقـة الــقــيــادات الــكــرديــة في ا
ومـنـهـا ايـران لـذلك اخـتـاره قاضي
محمد عندما قام بحركته في ايران
وأسس جــمـهـوريـة مـهـابـاد 1946
وعـــيـــنـه وزيـــرا لـــلــــدفـــاع ومع ان
احملـاولــة فـشــلت اال ان ذكـريــاتـهـا
التزال تـتردد ب االكـراد ألهميـتها
ورمـزيـتـهـا في ان يـسـتـطـيع الـكرد

ان يفعلوا شيئا .
ال مـصطفى يـدرك انه يحمل كان ا
هـمـوم شـعـبه ويـطـالب بـحقـهم في

احلرية
وقـــد وجــدت ان كــتــابـــا عــراقــيــ
ال وعـــرب واجــانـب كــتـــبـــوا عن ا
مـصطـفى منـهم عسـكريـون ورجال
مـــــخــــابــــرات ورحــــالـــــة ومــــنــــهم
ال مصطفى يـون .كما كـان ا اكاد
ن كتب عنه موضـوعا لقـصائـد و
شـاعـر العـرب االكـبر مـحـمد مـهدي
اجلـواهـري وله قصـيـدة تـعود الى
سنة 1962 بـعنـوان (كـردستـان يا
مــوطـن االبــطــال ) تــعــرض فــيــهــا
ال مــــصـــطـــفى ودوره لــــنـــضـــال ا

الفاعل جتاه قضايا شعبه .
قلبي لكردستان يُهدى والفم
عُدم ولقد يجود بأصغريه ا
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ال مـصــطـفى بن الــشـيخ مــحـمـد ا
الـبارزاني من مـواليـد قريـة بارزان
ســـنــة 1903 ولـم تــمض ســـنــوات
طـويـلة عـلـيه اال وفتـح عيـنـيه على
قـصـة اعدام شـقـيـقه االكبـر الـشيخ
وصل عبـد السالم الـبارزاني في ا
كــمـا سـبق ان قـدمـت وقـد اعـتـقـلت
الــســلــطــات االحتــاديــة مــصـطــفى
ووالـدتـه وحـبــســتـهــمــا في سـجن
وصل لـبضعـة اشهر وكـان لوالد ا
ال مـصـطفى وهـو الـشيخ مـحـمد ا
اربـــعــــة اوالد هم : الـــشـــيخ عـــبـــد
الـسالم  والشـيخ احـمـد  ومحـمد
صديق  وبـابو وبـرز منـهم الشيخ
ال ال مـصــطــفى وكـان ا احــمــد وا
مـصـطـفى شـجــاعـا ذكـيـا  يـحـسن
الــقــنص والـــصــيــد  انــغــمس في
قـضــيـة شــعـبـه وكـرس حــيـاته من

( الــفــريق الـبــحــثي أكــد امـكــانــيـة
حتــويل مــعـلـم الـزنــدان إلى مــوقع
سـيــاحي بـاعـتــبـاره مـعـلــمـاً اثـريـاً
ـتلك مـقـومـات سيـاحـية ـاً و قـد
كـــبــيـــرة. )  ومن جـــانب آخـــر قــال
مــديــر اعالم صـــحــة ديــالى فــارس
الــعــزاوي لــ (الــزمــان )   إن  ( مـا
رض اشيع عن تسجـيل اصابات 
االيـــدز في احملــافـــظــة غــيـــر دقــيق
وعــار عن الــصــحــة )  مــبــيــنــاً أن
(ديالى سجلت  18اصابة فقط منذ
الــــــعـــــام 2003 وحـــــتـى االعـــــوام
ــــاضــــيــــة ولم تــــتـــغــــيــــر اعـــداد ا

االصابات ) . 
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وأوضح الـــعـــزاوي أن  ( أســـمـــاء
ـصـابـ مـوثـقة وعـنـاوين جـمـيع ا
في سـجالت رسـمـيـة" مـؤكـداً أنـهم
"حتت الرعـاية الصـحية من نـاحية

توفير العالجات واالدوية ). 
وأشار إلى  ( تـنفـيذ خـطة تـوعوية
من قبل صحـة ديالى لتـجنب وقوع
الـشـبـاب في مـسـتـنـقع االصـابة ) 
مـــشــدداً عـــلى  ( الــعـــمل بـــجــهــود
اسـتثـنائـية من اجل تـفادي ارتـفاع

صاب بااليدز ) . اعداد ا
فـيــمـا قـال عــضـو مـجــلس الـنـواب
الـسـابق عن مـحــافـظـة ديـالى عـبـد

اخلالق العزاوي لــ ( الزمان )  ان
ناصب االمنية  ( اي تغيرات في ا
ســـواء في ديـــالى او غـــيـــرهـــا من
احملـــافـــظــات الـــعـــراقــيـــة من اجل
ــســار االمــني نــدعـمه تــصـحــيح ا
ولـكن احلــقـيــقـة انه مــا حـصل في
ديـالى هـو تـدويـر ولـيس تـغـير في
جــــوهــــره االســـاسـي ) . واضـــاف
ـشكلـة االكبر في العزاوي  ان  ( ا
ديــالى هي ان اي تـغــيـر او تـدويـر
يـجب ان ال يـغض الـنـظـر عن مـلف
التوازن الوطني بـاعتبار احملافظة
تـــتــألـف من مــكـــونــات تــســـتــدعي
الـظـروف ان يـكـون لـهـا شـراكة في
الــقــرار االمــني مع اعــتــمــاد مــبـدا
الـكـفــاءة واخلـبـرة لـكـن مـا يـحـدث
يــتـــحـــمـــله وزره رئـــيس مـــجـــلس
الوزراء مصطفى الكاظمي في عدم
خـلق مبـدا التـوازن الذي كـان قائم
ولــو بـــاحلــد االدنى لـــســنــوات ) .
واشـــار الى ان  ( امـن ديـــالى هـــو
خـاصـرة امن الـعـاصـمـة ويجب ان
ـتـابـعـة وان يـحـظى بـاالهـتـمـام وا
تكون هناك قرارات منصفة وعادلة
تـستـدعي حـضور مـيـداني من قبل
ـسارات كل الـقـيـادات لـتـصـحـيح ا
اخلـــاطـــئـــة ودعم جـــهـــود انـــهـــاء

االرهاب واجلماعات االجرامية).

ال ا
مصطفى
البارزاني

ـثل مـا حـظـيت به ال أظن بـأن هـنـاك مـديـنـة حـظيـت بـذكـر الشـعـراء لـهـا 
بغداد !! 

ولو أردنا جمع القصـائد واالبيات التي قـيلت بحقهـا فسوف نحصل على
اء دواوين من الشـعـر بـكل الـوانه وبحـوره الـتي تـغرق في حلـظـة عـشق 
دجلـتـهـا وهي تـغفـو عـلى جـرفـيه مثل مـعـشـوقـة توشـحت بـدالل األمـيرات

وتركت الشعراء حولها يتنافسون على اظهار حبهم جلمالها !! 
هـا ماب الرصافة والـكرخ أول العاشق ولم لم يكن ابن اجلهم وعيون ا
يـعة عـمارة الـتي تنـساب كـلمـاتهـا مثل حلن سـماوي تـعزفه تكن قـصائـد 

اوتار قيثارة سومرية آخرهم !! 
مدينة تنجب الشعراء وحتتضن القصيدة  

ليس لليأس موقعا في قاموسها !! 
ـشطـون ماء هي التي ألـهمَّت عـشاقـهـا وتركـتهم 
ــفــردات الــغــزل ومــنــحـتــهـم الـقــوافي دجــلــتـهــا 
يضـفـرون بـها الـرصـافـة والـكرخ گـصـيـبة تـزيـنـها

القلوب والكلمات !! 

-1-
ـنـسيـة عـند الـكـثيـرين هي طـبقـة الـفقـراء حـيث يقّل مَنْ الطـبـقة الـوحـيدة ا

ركزية ... يجعل إنعاشهم وتخفيف وطأة العيش عليهم من أهدافه ا
-2-

اللهاث وراء اشـباع الرغـبات الشـخصية ظـاهرة ملـحوظة واشـباع رغبات
احللقة الضيّقة احمليطة باالنسان من أوالد وزوجة وأقرباء 

أما البعيدون والسيـما الفقراء فليس في ( األجـندات ) ما يشير الى أنهم
مشمولون بالعناية والرعاية ..!!

وهنا يكمن اخللل بل يكمن الظلم االجتماعي الفظيع .
-3-

وسرون مرفه في حياتهم فانّهم قد يحظون بعد موتهم بِمَنْ واذا كان ا
ـثـوبات ينـفق الـكـثيـر من األمـوال في مـضامـيـر الـبر واالحـسـان ويـهدي ا

اليهم .
لك أمـا الفـقـراء فـلـيس لـديـهم في حـيـاتهم مـا يـكـفـيـهم  ولـيس ثـمة مـن 

برات بعدهم . ا يلزم في باب ا السيولة النقدية من ورثتهم للقيام 
بكي قصة تتناقلها كتب األدب حيث جاء فيها : ضحك ا ومِنَ ا

قابر وقالت له : " دفعتْ امرآة رغيفَ خُبزٍ لرجل يقرأ القرآن على ا
اقرأ على قبر أبي  

فصار يقرأ قوله تعالى :
(يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مَسَ سَقَر) 

القمر / 48
فقالت له :

قابر ? أهكذا يُقرأ على ا
قال :

ماذا أقرأ برغيف واحد من اخلبز 
أتريدين أنْ أقرأ قوله تعالى :

( متكئ على فُرُشٍ بطائنها مِنْ استبرق ) ?
قابر ال يكف عن استغالل الفقراء . حتى قار القرآن في ا

-4-
اننـا الـيـوم وفي األلـفـية الـثـالـثة نـشـهـد احـتجـاجـات وانـتـفاضـات الـفـقراء
واجليـاع عـلى السـلطـويـ الذين حـالـوا بيـنـهم وب الـعيـش الكـر وعلى

داهن ألولئك السلطوي . السياسي ا
بــــكـرة الـتي جرت ولم تكـن االنتـخـابـات النـيـابـيـة ا
في  10/ 2021/10 االّ ثـــــمـــــرة مـن ثـــــمـــــرات
االحتجاجـات الشعبـية على مـا آل اليه احلال بكل
تـضــاريـسه وأوجــاعه فــاحـذروا غــضب الـفــقـراء

واجلياع قبل ان تقع الكارثة .

U—…∫ وفد “

منظمة دولية
يزور معلماً

أثرياً

قـــلــنــا اشـــتــرك في حـــركــة قــاضي
مـحـمـد في اعالن قــيـام جـمـهـوريـة
مـهـابـاد الـكـردســتـانـيـة في كـانـون
الــــــــــــثـــــــــــانـي 1946 وفي 16 آب
–اغــــســــطـس ســــنـــة 1946 اسس
ـوقراطي الكـردستاني احلزب الد
وانتخب رئيسا له الى يوم وفاته.
في سنة 1947 اضطر الى اللجوء
لالحتـاد الــسـوفــيـتي وبــقي هـنـاك
حـتـى قـيـام ثـورة 14 تـمـوز 1958
وعـــاد الى الـــعـــراق واســـتـــقـــبـــله
الـعـراقـيـون اسـتـقـبـاال حـافال وكان
الـرئيس الـقائـد اخلـالد جـمال عـبد
الناصر قد استـقبله وهو يعود من
االحتــاد الـســوفـيــتي ودعـمه ودعم
قـضـايـا مطـالـبـة االكراد بـحـقـوقهم
الـقـومـيـة وقد كـتـبت في هـذا مـقال
بـعـنــوان (عـبـد الــنـاصـر واالكـراد)
ــعــلــومـات مــتــوفــر عــلى شــبـكــة ا

ية –االنترنت. العا
W K  W d

ـال مـــــصـــــطـــــفى كـــــانـت عالقـــــة ا
الــبـارزانـي بـالــزعــيم عـبــد الــكـر
قــاسم رئـيـس الـوزراء والــقـائـد
ـــســلـــحــة الــعـــام لـــلــقـــوات ا
العـراقيـة بعـد ثورة 14 تموز
 1958جيدة وقد استقبله في
7 تـــشــرين االول  –اكـــتـــوبــر
سنة 1958 لكن الزعيم لم يكن
جــادا في مــوقـــفه من الــقــضــيــة
ـال مـصــطـفى الــكـرديــة فـاضــطـر ا
البارزاني الى قيادة حركة مسلحة
تـعـرف بـحـركـة ايـلـول  –سـبـتـمـبـر

1961 استمرت حتى سنة 1975
ضـــــد احلــــــكــــــومـــــات
الـــــــعـــــــراقـــــــيــــــة
تـعاقـبة لـكنه ا
كـــــمـــــا قـــــلت
وافق عـــــلى
مــــقــــتــــرح
احلكـومة
العراقية
وتـوصل
مـــعــــهـــا
الى بيان
 11اذار
–مــــارس
ســــــــنـــــــة

1970
وصــــــــــدر

قـــانـــون احلــكـم الــذاتـي.لــكـن هــذا
االتـفاق انـتكس بـاتـفاقـية اجلـزائر
بــــ الــــعــــراق وايــــران في 6 اذار

–مارس سنة  1975
ومع هـــذا اســـتـــمـــرت احلـــكـــومـــة
الــعــراقــيــة في بــغــداد في تــنــفــيـذ
االتـــفــاق واقـــامت هـــيــاكـل احلــكم
الـذاتـي ومـؤسـسـاته  لـكن الـبـرود
ال مـــصـــطـــفى ظل قـــائـــمـــا بـــ ا
الــبــارزاني واحلــكــومــة والشك ان
الـقـوى االقـلـيـمـيـة والـدولـيـة قامت
بــدور في تــخــريب الــعالقــات بــ
احلـكـومة الـقـائمـة آنـذاك والقـيادة

البارزانية .
ال مـصـطــفى الـبـارزاني  مــرض ا
ـتحدة للعالج ونقل الى الواليات ا
لكنه توفي يوم  1من اذار  –مارس
سـنـة 1979 واعــيـد جـثــمـانه بـعـد
ذلك لــيــدفن في بــلــده .رحــمـة الــله
عليه وطيب ثراه وجزاه خيرا على

ما قدم لقومه ووطنه .

{ كــــــــــــــــــاتـب
ومـــــــــــــــــــؤرخ

عراقي 
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{ موسـكو (أ ف ب) - دمـرت قذيـفة
أطـــلــقـت من األراضي األوكـــرانـــيــة
امس االثن مـركزا حدوديـا روسيا
مـن دون أن تــــســــفـــــر عن ســــقــــوط
ضــحـايــا عــلى مــا أفــادت األجــهـزة
األمـنيـة الروسـيـة على وقع مـعارك
بــــــــــــ اجلـــــــــــــيـش األوكــــــــــــرانـي
وسـكو في والـ  واالنـفصـاليـ ا
شــــرق الــــبالد.وقــــال جـــهــــاز األمن
الــــفـــدرالـي الـــروسـي الـــذي أوردت
بـيانه وكـاالت األنـباء الـروسـية "في
 21شــبـاط/فــبــرايـر عــنــد الـســاعـة
 06,50) 09,50ت غ) دمـرت قـذيـفة
اطـلـقت من أراضي أوكـرانـيـا مـركـز
حرس احلدود في منـطقة روستوف
عـــلى بــعـــد حــوالى  150مـــتــرا من

احلدود الروسية-األوكرانية".
WLN  rOEMð

ورحّب وزيــر اخلـارجــيـة األوكـراني
دمــيـــتــرو كـــولــيـــبــا امس االثـــنــ
بتنظيم قمة ب الرئيس األميركي
والـروسي في بـروكـسل مـعـربـاً عن
أمــله بــالـــتــوصل إلى اتــفــاق حــول
انــــســـحــــاب الـــقــــوات الـــروســــيـــة
احملــتــشـدة عــنـد حــدود بالده.وقـال
لـدى وصــوله حلـضـور اجـتـمـاع مع
نــــــظـــــــرائه فـي االحتــــــاد األوروبي
"نـعـتقـد أن أي جـهـد يـهدف إلى حل
دبـلـومـاسي يـسـتـحق احملـاولة (...)
ونـأمل في أن يـخـرج الـرئـيـسان من
الــقــاعــة بــاتــفــاق حــول انــســحــاب
الـــــــــقـــــــــوات الـــــــــروســـــــــيــــــــــة من
أوكــــــــرانـــــــــيــــــــا".ورحّب الــــــــوزراء
األوروبيـون القـلقون بـشأن تـصاعد
الـتــوتـرات وخــطــر نـشــوب صـراع
بادرة تنظيم القمة التي اقترحها
انويل ماكرون الرئيس الفرنسي إ
شروطـة بعدم إقـدام روسيا على وا
غـــزو أوكــرانـــيــا قـــبل حــصـــولــهــا.
وحـشــدت روسـيـا  150ألف جـنـدي
عــــلى احلــــدود األوكــــرانـــيــــة وفق
.لــكن الـكــرمــلـ اعــتــبـر الــغــربـيــ
االثـــنــــ أنه "مـن الـــســــابق ألوانه"
الـتــحــدث عن قـمــة بـ الــرئـيــسـ
يـر بوت وجـو بايـدن.وتتهم فالد
كـــيــــيف والـــغــــرب روســـيــــا بـــدعم

االنـفــصـالــيـ في شــرق أوكـرانــيـا
عسكريـا وماليا ونـشر جنودها في
ـــنــطــقــة. وتــنـــفي مــوســكــو هــذه ا
االتهـامات وتـطالب بـأن تبـدأ كييف
حـوارا مع االنـفصـالـيـ بـهدف حل
األزمــــة.وقــــال وزيــــر اخلــــارجــــيـــة
اإلسباني خوسـيه مانويل ألباريس
إن الــقــمــة "خــبــر جــيــد جــدا. مــنح
ـسـار الذي األفـضلـيـة للـحـوار هو ا
يـــجـب ســـلـــوكه". ودعـت نـــظـــيـــرته
ـانـيـة أنــالـيـنـا بــيـربـوك الـروس األ
ــفــاوضـات لــلــعــودة إلى طــاولــة ا
وقـالت "عــلى روسـيـا أن حتـلـذ هـذه
األزمــــــة اآلن".وأكـــــد األوروبـــــيـــــون
استـعدادهم لـفرض عـقوبـات مكـلفة
على روسيا في حـال نشوب صراع.
وقــــال وزيــــر خــــارجــــيــــة االحتــــاد
االوروبي جـــوزيب بـــوريل "الـــعــمل
انـــتــهـى. نــحـن جــاهـــزون".لــكـــنــهم
رفـضــوا طـلـب نـظــيــرهم األوكـراني
تــبــني بــعض الــعــقــوبــات اآلن "من
أجـل إثـــبــــات أن االحتـــاد األوروبي
انـــتـــقـل الى الـــفـــعل".وقـــال بـــوريل
"ســتــفــرض الـعــقــوبــات في الــوقت

ناسب وآمل في أال يحدث ذلك". ا
وقــال سـكــرتــيـر الــدولـة الــفــرنـسي
لـلــشـؤون األوروبــيـة كــلـيــمـان بـون
امـس إن فـــــــرنـــــــســــــــا تـــــــرى "أمال
دبلوماسيا" بحل أزمة اوكرانيا بعد
مـوافـقــة الـرئــيـسـ األمــيـركي جـو
ـيــر بـوتـ بــايـدن والــروسي فالد
على مبدأ عـقد قمة بـينهما.وأوضح
بــون في تـــصــريح حملـــطــة "ال سي
اي" "ثــمــة واقع عــلـى األرض ثــمـة
تــــوتـــر عــــلى األرض مع انــــتـــشـــار
عــسـكـري روسي واسع عــنـد حـدود
أوكرانيا مع خروقات لوقف إطالق
الـنـار خالل عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع
ــواجــهـة في دونــبــاس عـلـى خط ا
وفي الــــوقت نــــفــــسه لــــديـــنــــا أمل
دبـلـومـاسي".وافق بـايـدن عـلى لـقاء
بـوت بنـاء على مـقتـرح نظـيريـهما
ـانـويل مـاكـرون شـرط الـفـرنـسي إ
أال تُقدِم روسـيا على غـزو أوكرانيا
وهـو مـوقـف مـفـاجئ يـأتي في وقت
يتحـدث الغربـيون عن تدخل روسي

عـسـكـري وشـيك. إال الـكـرمـلـ عـاد
وقـــــال االثــــنــــ ان "مـن الــــســــابق
ألوانه" تنظيم قمة.لفت بون إلى أنه
يــتـــعــ عــلــيــنـــا أن نــظل "حــذرين
لــلــغــايــة" ولــكن "إذا كــانت ال تــزال
هناك فرصة لتجنب احلرب وتالفي
الــــكـــارثــــة وبــــنـــاء حـل ســـيــــاسي

ودبلوماسي فيجب اغتنامها".
—UA²½«  UOKLŽ

وأظـهـرت صـور مـلـتــقـطـة بـاألقـمـار
الصـناعـية عمـليـات انتشـار جديدة
لــقـوات روسـيـة ومـعـدات عـسـكـريـة
عـلى احلـدود األوكـرانـيـة حـسـبـمـا
أكـــدت األحـــد شـــركــــة "مـــاكـــســـار"
األمـيـركـية لـلـصـور.وتظـهـر الـصور
"عـملـيـات انتـشار مـيـدانيـة متـعددة
ـــعـــدات مــدرعـــة وقــوات" جـــديــدة 
تخرج من مواقع عـسكرية موجودة

في غـابـات وحـقـول عـلـى بـعـد نـحو
 14إلى  30كــيـلـومــتـرا من احلـدود
الـروسيـة األوكرانـيـة على مـا قالت
شــركــة "مــاكــســار" لــصــور األقــمـار
الـصــنـاعــيـة األمـيــركـيــة في رسـالـة
بــالــبــريــد اإللــكــتـرونـي.تــبـيّـن هـذه
الــصــور اجلــديـــدة الــتي الــتــقــطت
األحـد على مـا يـبدو مـسـار مركـبات
تــعــبــر حــقــوال مــغــطــاة بــالــثــلــوج
ـكن وحتـيـطــهـا غــابـات وطــرق. و
أيـــضــا رؤيــة مـــبــان عــدة.ويـــشــيــر
حتــلـيل صــور األحـد وصــور أخـرى
التـقطت في  13شـباط/فـبـراير إلى
حتركات لقـوات ومعدات قرب ثالثة
مــواقـع في جــنـــوب غــرب روســـيــا
وفقـا للشـركة الـتي تتخـذ كولورادو
مـقـرا.وقـالت مـاكسـار "الـيـوم مـعظم
وحـدات الـقـتـال ومـعـدات الـدعم في

الـبــنــتـاغــون اجلـمــعـة أن أكــثـر من
 %40من الــــــقـــــوات الـــــروســـــيـــــة
احملــتــشــدة عــلى حــدود أوكــرانــيــا
اتـخـذت وضعـيـة هجـومـية مـشـيرا
إلى أن مـرحــلــة زعـزعــة االسـتــقـرار
الـتي تقـودهـا روسيـا في هـذا البـلد
ـسـؤول إن الـواليـات "بـدأت".وقـال ا
ـــتـــحـــدة رصــدت مـــنـــذ األربـــعــاء ا
حتــركـات لــقــوات روســيــة بــاجتـاه
احلدود األوكرانية.وحتذر واشنطن
مـــــنــــذ أســـــابــــيـع من أن روســـــيــــا
سـتـخـتــلق حـادثـا مــا عـلى احلـدود
األوكـرانـيـة لــتـبـريـر غــزو جـارتـهـا
وهـو مـا تنـفـيه مـوسكـو.وكـرر وزير
اخلارجية األميركي أنـتوني بلينكن
األحـد الـتـأكـيـد أن "كل شيء" يـشـير
إلـى أن روسـيــا "تــوشك عــلـى" غـزو

أوكرانيا.

s∫ عنصر امني في مركز حدودي روسي «

ــكن ـــكــان و ســولـــوتي غــادرت ا
ركـبات رؤيـة الكـثـير من مـسـارات ا
درعة في ـعدات ا وعدد من قوافل ا

ــنــطـقــة".وأضــافت " كل أنــحــاء ا
ــعــدات شـرق أيـضــا نــشــر بـعض ا
مدينـة فالويـكي في روسيا في حقل
يـبــعـد نـحـو  15كــيـلـومــتـرا شـمـال
احلدود األوكرانية".وتابعت الشركة
األميـركـية "من جـهى أخرى شـوهد
عدد من عـملـيات االنـتشـار اجلديدة
عـلى األرض شمـال غـرب بيـلـغورود
(حوالى  30كـيـلـومـتـرا من احلـدود
مع أوكـرانــيـا) مع وجـود كـثـيـر من
ــتــمــركــزة في ــعــدات والــقــوات ا ا
مـناطـق الغـابـات أو بالـقـرب منـها"
مــــشــــيــــرة إلـى أن وحــــدات أخـــرى
"مـنـتـشـرة في مـنـاطق زراعـية و/أو
صـــنـــاعـــيـــة".وأعـــلـن مـــســـؤول في
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ـركـزي العـراقي منـذ عام  2006بالـغاء وتـصـفيـة دائرة لقـد قام الـبنك ا
الرقـابـة عـلى الـتحـويل اخلـارجي جـزء من سـيـاسته فـي حتريـر  الـديـنار

العراقي ,والتوجه نحو إقتصاد السوق.
وفي تـقـديــري هـذا االجـراء مـبــكـر اليالئم مـرحــلـة الـتـحــول االقـتـصـادي

ر فيها العراق ولالسباب التالية : والسياسي الذي 
1. االقتصاد العراقي إقتصاد حرب ضد االرهاب وهنالك اضرار مادية
وبشرية ناجتة عن هذه احلرب التي تـتطلب موارد اضافية لدعم اجملهود

احلربي.
2. االقتصاد وحيد اجلـانب يعتمد على سـلعة واحدة وهي النفط  ,وعدم
ا يتطلب النهـوض بتنمية شاملة تنوع مصادر الدخل القومي الـعراقي 
في جمـيع االنـشطـة االقـتصـادية لـتـنمـيـة مواردهـا وتـقلـيل االعـتمـاد على

النفط.
3. اخلراب الكبير في البنى التـحتية العراقية تـتطلب االقتصاد والتدقيق

في منافذ صرف التحويل اخلارجي.
ـزيد مـن موارد الـتـحويل 4.  إعادة هـيـكلـة االقـتـصاد الـعـراقي تـتطـلب ا

اخلارجي.
5. ضرورة احلد وعقلنة واحلد من التوجه االستهالكي في انفاق موارد

التحويل اخلارحي.
6. ضرورة تهـيئة مـيزانيـة للنـقد االجنـبي تتضـمن توزيع موارد الـتحويل
اخلارجي عـلى جـمـيع محـافـظـات القـطـر مـرجحـة بـالوزن الـسـكـاني لكل
ا يـحقق تـنمـية أقـليـمـية جلـميع مـحافـظات الـعراق عـلى حد محـافظة  ,
سـواء.بحـيث يـحـقق الـتـوازن في الـنـمـو االقتـصـادي جلـمـيع  الـقـطـاعات

االقتصادية .
ــكن الــغـاء هــذه الــدائــرة بــعـد خــروج االقــتــصــاد الـعــراقي مـن عـنق و
الزجـاجة  ,علـمـا ان الرقـابـة على الـتـحويل اخلـارجي اتـبعـتـها احلـكـومة
ـية الـثانـية  ,الذي كان البـريطـانيـة في مسـتعـمراتـها  ,إبان احلـرب العـا
العراق احداها ,وتشكلت هيئة الرقابة على النقد في العراق عام 1935
ـالـيـة الــعـراقـيـة وقـد نـقــلت صالحـيـاتـهـا الـى الـبـنك الـوطـني في وزارة ا
ركزي) عام 1947. والذي يتطلع على ارشيف هذه الدائرة العراقي ( ا
يجد هنالك أكثر من خمسة االف مخـالفة سنويا من قبل االفراد والبنوك

العراقية على حد السواء.
ي وخبير إقتصادي { أكاد

بغداد
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تعي السفير بالدرجة األساس فالن من احلزب الفالني..
تعي سفراء العراق باخلارج قرار سياسي مع شديد األسف..?

ؤهالت التي يتم على أساسهـا أختيار السفير  ال يأخذ بنظر األعتبـار ا
وفق معايير خاصة ..!

ـشـرقة لـبـلدهِ في السـفـير الـواجـهـة احلضـاريـة للـبـلد يـعـكس الـصورة ا
ؤتمرات .. احملافل الدولية وا

لذلك الدبلوماسية العراقية  ضعيفة وهشة ومخجلة..
طـمـوحي وطـمـوح كل عـراقي وطـني مـجـبـول بـحب الـعـراق أن تـسـتـعـيـد
الدبلوماسية العراقية عافيتها بأختيار سفراء كفوئ بعيداً
ـــنـــاصب كلَ الـــبـــعـــد عـن احملـــاصـــصـــة وتـــقـــاسم ا

واحملسوبية ..
الـعـراق مــنـارة الـعــالم يـا ســاسـة الـفــسـاد والـدجل

ساسة الزمن األغبر.
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{ بوغوتا (أ ف ب) - ضـجت بوغوتا
في أقل من أســبـوع بـســرقـتَي كــلـبـ
ة تؤشـران إلى نـوع جديـد من اجلـر
يـقـلق كــولـومـبـيـا الــتي حتـظى فـيـهـا
كانة مـهمة.فقبل احليوانات األليـفة 
نحو عشرة ايـام سُرق "بوتون" وهو
كلب مـن نوع شـيـواوا بنّي ذو عـيـن
كبيرتـ سوداوين. وحصـلت السرقة
في حـي شــــعـــبـي في جــــنــــوب غـــرب
بوغـوتا عـلى ما أفـادت وسائل إعالم
رســمــيــة.وقــال صـاحـب الــكـلـب الـذي
شـعـر بــحـزن بـالغ "خـطــفـوه وطـلـبـوا
فـديـة" في حـ نـشـرت وسـائل إعالم
ــراقـبـة تــظـهـر صـوراً من كــامـيـرات ا
اخلــاطــفـ وهم يــضــعــون احلــيـوان
داخل إحدى الـسـيارات.وقـبل أسـبوع
من هــذه احلـــادثــة تــســـبــبت ســرقــة
البـولـدوغ الفـرنـسيـة الـبالـغـة سنـت
"فينـوس" في منطـقة شابـينيرو وسط

. دينة بضجة أيضاً ا
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وســارعت صــاحـبــة "فــيــنـوس" وهي
طالـبة إلى نـشر صـورة لكـلبـتهـا عبر
مـــواقع الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعي في
مــحــاولـة لــلــعــثــور عـلــيــهــا وتــنـاقل
الــنـــاشــطــون الـــصــورة عـــلى نــطــاق
واسع.واوقـــفت الــشـــرطــة فـي الــيــوم
الـتالي اخلـاطـفـ الـذين طلـبـوا فـدية
ليـوني بيزو ( 500دوالر). وأُعيدت
"فــنــوس" ســلــيــمــة إلى صــاحــبــتــهـا
ونشرت الـشرطة شـريط فيديـو مؤثراً

عن هـذه الــنـهــايـة الــسـعـيــدة.وتـدخّل
قـائـد الـشـرطـة الـكـولـومـبـيـة اجلـنرال
خورخي لويس فارغـاس شخصياً في
القضية وعلّق قائالً إنّ "األمر يجعلنا
نـعــاني ألنّ هـذه احلــيـوانـات األلــيـفـة
ــكـــانــة خـــاصــة فـي حــيــاة حتـــظى 
الــنـــاس" وأكّــد أنّ الـــشــرطــة تـــكــثّف

ـــكــــافـــحــــة الـــظــــاهـــرة جــــهـــودهــــا 
اجلــــديـــدة.وتــــضــــاعـــفـت في اآلونـــة
األخيرة سرقـة أنواع عدّة من الكالب
ونـشـرت الـصـحــافـة احملـلـيـة مـقـاالت
كـثـيـرة تـتــنـاول ظـاهـرة بـدأت تـشـمل
دوالً أخرى.فالسـرقات التي تـستهدف
كالب الـــبــولــدوغ الـــفــرنــســـيــة الــتي

ـلـكـهـا مـشـاهـيـر أو اثـريـاء تـزايـدت
ــــتـــــحــــدة أخـــــيــــراً فـي الــــواليـــــات ا
مـثالً.وشرحت صـحـيـفـة "إل تيـيـمـبو"
الكولـومبـية كـيف تتحـرّى مجـموعات
الــــســـارقــــ عن أصــــحــــاب الـــكالب
وتـسرق حـيـوانـاتـهم لـ"ابـتزازهم" من
جـــهــة ومن جـــهــة ثـــانــيــة "لـــتــزويج

بـعـضـهـا من بـعض واحلـصـول بـهـذه
الـطــريـقــة عـلى جــراء من هــذا الـنـوع
رغـوب جـداً".وكتـبت مـجـلة األصيـل ا
"سـيـمـانا" األسـبـوعـيـة مـقـاالً بـعـنوان
"انـــعـــدام األمـن في بـــوغـــوتـــا: حـــتى
ــواطـــنــ الـــكالب تُـــســرق لـــســلـب ا

أموالهم".
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وقــالت الـنــاشــطــة في مـجــال حــقـوق
احليوانات والعضو في مجلس بلدية
بوغـوتا أنـدريـا باديال لـوكالـة فرانس
بـــرس "إنّ ســـرقـــات الــــكالب لـــيـــست
جديدة لكنّها تُثار أكثر بفضل مواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعــيــة". وأضــافت
شـكـلة في أنّ عـدداً كبـيراً من "تكـمن ا
األشــخــاص ال يــتــقــدمــون بــشــكــاوى
النعدام ثقتهم بالعدالة والشرطة (...)
إذ تُـعــتـبـر ســرقـة احلـيــوانـات سـرقـة
عادية" للممتلكات.وأشارت إحصاءات
رسـميـة إلى أنّ كـولـومـبـيـا الـتي يـبلغ
عدد سـكـانهـا خمـسـ ملـيـون نسـمة
كـانت تـضمّ عـام  2018نـحـو خـمـسـة
ماليـ حــيـوان ألـيـف ويـسـتــمـر هـذا
الـرقـم في االرتـفــاع مع تــقــلّص حـجم
األســــرة الـــــعــــائــــد إلى انــــخــــفــــاض
الـوالدات وتـوضح بـاديال أنّ الـكـثـير
من الشباب يفضّـلون "تبنّي حيوانات
ألـيـفـة" بـدالً من إجنـاب األطـفال.وأدت
جـائــحـة كــوفـيـد- 19إلى تـفــاقم هـذه
الـظـاهـرة االجـتـمـاعيـة الـتي لـوحـظت
ـدن الــكـبــيـرة وأصــبـحت أكـثــر في ا

تــطـــال حــالــيـــاً أمــيــركــا الالتـــيــنــيــة
كلّـهـا.وأشـارت دراسـة أجرتـهـا شـركة
 GFkاالستـشـاريـة عام  2016إلى أنّ
عــدد أصــحــاب احلــيــوانــات األلــيــفـة
يزداد في أميركا الالتـينية ويبلغ 80
ــــئـــــة من األرجـــــنــــتـــــيــــنـــــيــــ في ا
كـسـيـكـي و 75من البـرازيـلـي وا

فــضالً عـن أنّ الــبــرازيل تـــمــثّل ثــاني
أكـبر سـوق لـطـعـام الـكالب في الـعالم
ـتـحـدة.وتــنـتـشـر في بـعـد الــواليـات ا
حـــدائـق أحـــيـــاء بـــوغـــوتـــا الـــثـــريــة
ومساحاتـها اخلضراء كالب غـالباً ما
تكـون من أنـواع باهـظـة الثـمن. وطال
الشغف الكبير بتربية الكالب والقطط
الطبـقات االجتـماعيـة األكثر تـواضعاً
كذلك.وخـصّصت الـصـحافـة الشـعبـية
الكـولومـبيـة زوايا فـيهـا لنـشر أخـبار
ومواضيع عن احليـوانات األليفة في
ظـل الــنـــمـــو الـــكـــبــيـــر الـــذي تـــشــده
مبـيـعاتـهـا إذ زادت بنـسـبة  84,9في
ـئة في الـسـنـوات اخلـمس األخـيرة ا
وتوقعت الصحافة أن يبلغ حجم هذه
الـســوق نـحــو مـلـيــار ونـصف مــلـيـار
دوالر سـنـة .2026وأوضـحـت دراسـة
ـــئـــة من خـــاصـــة أنّ نـــحـــو  20في ا
أصحاب الـكالب ينـفقـون ما ب 150
و 200دوالر شهـريـاً عـلى حيـوانـاتهم
الــصـــغــيـــرة في واحــد من الـــبــلــدان
األكثر انعداماً للمساواة إذ يبلغ احلد
األدنـى لـألجــــــــــور فــــــــــيـه  250دوالر

شهرياً. ÁeM²∫ أشخاص يتنزّهون مع كالبهم في حديقة بوغوتا
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متاريس احتمى بهـا بعضهم صعّدت
الشرطـة أسلوب تـعاملـها بدايـة عطلة
نهايـة األسبوع مؤكـدة أن الوقت حان
ـغـادرة سـائـقي الـشـاحـنـات.وقد أدت
عـمــلــيـة الــشـرطــة إلى تــفـريق مــعـظم
احملتـجـ وبـدأ بـعض سـكـان أوتاوا
بــــــالــــــنــــــزول إلى شــــــوارع الــــــوسط
األحـد.وأعــرب ديف تــشــابـ لــوكــالـة
فـــرانـس بـــرس عـن ســـروره بــــرحـــيل
تظاهـرين وقال "لقـد اعتصـموا هنا ا
- يطلقون أبـواقهم ويخيـفون السكان
ـلــون حـيـاتـنــا كـانت األسـابـيع ويـعـطّ
اضية جـحيما مطلقا".بدوره القليلة ا
قـال جــيف لــيـنــدلي "أنـا ســعـيــد جـدا
بـاســتـعــادة مــديـنــتي وهـدوئــهـا".ولم
يشاهد مراسل وكالة فرانس برس في
ــــكـــــان األحــــد ســــوى حـــــفــــنــــة من ا

.رفض كـثـير من ـتبـقـ تـظـاهـرين ا ا
ـة مـؤكـدين هـؤالء االعـتـراف بـالـهـز
أنـهم سـيــواصـلـون الــضـغط من أجل
ــفــروضــة الــرفع الـــكــامل لــلــقـــيــود ا
ـكـافـحـة كـوفــيـد والـتي تـعـد من بـ
األكثر صرامة في العالم رغم تخفيف
بـــعــضـــهـــا في األيـــام األخـــيــرة.لـــكن
الــســلــطــات أشــارت إلى إن "عــمــلــيـة
الشـرطـة ال تـزال مسـتـمرة" مـوضـحة
أنهـا قامت بـوضع سيـاج حول مـبنى
ان الـكندي "لضـمان عدم خسارة البر

ستعادة". نطقة ا ا
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وقال قـائـد شرطـة أوتاوا سـتـيف بيل
في مـؤتمـر صـحـافي "لقـد وعـدنـا هذا
األسـبــوع بـأنــنـا ســنـحــرر شـوارعــنـا
ونـعـيـدهـا إلى ســكـانـنـا.... كل سـاعـة

تــــمــــر تـــقــــربــــنــــا من حتــــقـــيـق هـــذا
الهدف".ورغم عودة الهدوء أخيرا إلى
أوتــاوا فــإن احلـركــة االحــتــجــاجــيـة
الــتــاريـــخــيــة الـــتي بــدأت في أواخــر
كانون الثاني/ينايـر قد يكون لها آثار
دائمـة عـلى النـقـاشات الـسـياسـية في
الــبـالد.وألــهـــمت حــركـــة االحــتـــجــاج
الكنـدية آخرين خـارج حدود البالد ال
سيما في فرنسا ونيـوزيلندا.وتستعد
الــشـرطــة في الــعــاصــمـة األمــيــركــيـة
واشــنـطـن األحـد لــوصــول قــافــلـة من
سائـقي الـشاحـنـات مع اقتـراب مـوعد
إلـقــاء الــرئـيس جــو بــايـدن اخلــطـاب
قرر السنوي لألمـة في الكونـغرس وا
في األول من آذار. حتــســبــا لـذلـك قـد
يقـام سيـاج حول مـبـنى الكـابيـتول.لم
حتدد أوتاوا بـعد التـأثير االقـتصادي
الـنــهـائي لـألزمـة الــتي شُـلت خـاللـهـا
ـعـابـر احلـدوديـة أيـضـا الـعـديــد من ا
ــتــحـدة الــرئــيــسـيــة بــ الــواليــات ا
ـصـانع وكـنـدا وأجـبـرت كــثـيـرا من ا
عـلى تـعـلـيـق اإلنـتـاج.لـكن وزيـر األمن
العام ماركو مينديسينو قال اخلميس
إن "الــعــرقـلــة غــيــر الـقــانــونــيــة عـلى
احلــدود" كــلــفت االقــتــصــاد الــكــنــدي
مـــــلـــــيـــــارات الـــــدوالرات.وتـــــظـــــهـــــر
استطالعـات الرأي أن الكـندي الذين
كانوا مؤيدين حلركة احتجاج سائقي
الـشاحـنـات نـأوا بـأنفـسـهم مـنـها في
األيـــام األخــــيـــرة.ولـم يـــعـــلـق رئـــيس
الوزراء جاس ترودو على التطورات
في وسط أوتـــاوا ويـــبـــدو أنه يـــريــد
النـأي بنـفـسه من عمـلـية اإلخالء بـعد
ـعـارضـة بــشـدة بـسـبب أن انـتـقــدته ا
.وهي تفعيله قانون إجراءات الطوار
رة الـثانيـة فقط فـي تاريخ كـندا يتم ا
تـفـعـيل هـذا الـقـانـون في زمن الـسـلم
واستُخدم للمرة األولى في أزمة العام
 1970في كيبيك ح كان بيار إليوت

تـرودو والـد رئــيس الـوزراء احلـالي
يحكم البالد. الى ذلك أعادت أستراليا
االثنـ فـتح حدودهـا اخلـارجيـة أمام
ـلقحـ  بعد حوالى جميع الـسياح ا
عــامـ عــلى فــرض بــعـضــا من أكــثـر
قيـود الـسفـر صـرامة في الـعـالم للـحد
من تــفــشي كــوفــيـد-.19وقـال رئــيس
الوزراء سكـوت موريـسون في مـؤتمر
صحافي االحد "انتـهى االنتظار".وقال
لــلــراغــبــ بــزيــارة اجلــزيــرة الــقـارة
"احزموا حـقائبـكم" مضـيفًا "ال تـنسوا
إحضار أمـوالكم معـكم فهـناك الكـثير
من األمـــاكن إلنـــفــاقـــهـــا".وحــطت أول
رحـلـة دولـيـة إلى مـطـار سـيـدني آتـيـة
من لــــوس أجنـــلـــيس االثــــنـــ عـــنـــد
الــســـاعــة  06,20الــتـــوقــيـت احملــلي
( 19,20ت غ األحد) تلـتها رحالت من
طوكـيـو وفـانكـوفـر وسـنغـافـورة.وقال
ـــديـــر الـــعــام لـــشـــركــة آلن جـــويس ا
"كـوانـتـاس"كنـا نـنـتـظـر هـذه الـلـحـظة

(منذ فترة) طويلة".
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وتتوقع الـشركة نـقل أكثر من  14ألف
راكب إلى أســتـرالــيــا خالل األســبـوع
ـــــتـــــوقع أن حتط 56 الـــــراهن.ومـن ا
رحلـة جويـة دولـية فـقط في أسـترالـيا
خالل  24ساعـة من رفع الـقيـود وهو
ـقارنـة مع رحالت ما قبل عدد قلـيل با
الوبـاء لكن مـوريـسون قـال إنه "ليس
لـديه شك" في أن هـذا الـعـدد سـيرتـفع
رور الوقت.وأكد وزير السياحة دان
طحان الـذي ارتدى قمـيصا كـتب عليه
ــوقـف نــفــسه بــقــوله "أهال وســهال" ا
"اظن أنــنــا ســـنــشــهــد انــتــعــاشــا في
احلــركــة قــويــا جــدا".كـانـت اجلــزيـرة
ترامية األطـراف أغلقت حدودها في ا
آذار 2020في محـاولـة لالستـفادة من
عزلتـها حلمـاية نـفسهـا من الوباء.في
الــبــدايــة ولـــعــدة أشــهــر أتــاح هــذا

اإلغالق احملــكـم وســيــاســـة الــفــحص
والتـتبع الـصارمـة احتـواء الفـيروس.
ـتـحورة أومـيـكـرون فاقم لكـن ظهـور ا
ا أدى إلى تسجيل عشرات الوضع 
آالف االصــابـات وعــشــرات الــوفــيـات
يــومــيًـا.خـالل عـامــ تــقــريــبًـا أودى
الــــفــــيـــروس ب 4913شــــخـــصًــــا في
أستراليا التي سجلت  15298اصابة
جديدة األحـد وهوعـدد أقل بكـثير من
ــســـبـــوقــة الـــبــالـــغــة الـــذروة غــيـــر ا
 277,619إصــــابــــة في  30كــــانــــون
الـثــاني.وخـالل هـذين الــعــامــ مـنع
نح إال غادرة ولم  األستراليون من ا
عــدد قـــلــيل مـن الــزوار اســتـــثــنــاءات
ـــا أكـــسـب الـــبالد لـــقب لـــلـــزيـــارة 
ـنـيع".أدت هـذه "أسـتـرالـيـا احلــصن ا
التدابير إلى انفـصال عائالت بعضها
عن بــعـض ووجــهت ضــربـــة لــقــطــاع
ــهم فـي الــبالد وأثــارت الــســيـــاحــة ا
نــقـاشــات في بــعض األحــيــان بــشـأن
وضع أســــتـــرالـــيـــا كـــبـــلـــد مـــنـــفـــتح
وعـصـري.وكـلف إغالق احلـدود 2,27
مـلــيـار يـورو شــهـريًــا بـحــسب غـرفـة
الـتـجـارة والـصـنـاعـة في الـبالد.وأدى
يا ـصنف اول عـا ذلك الى استـبعاد ا
ضرب نوفـاك ديوكوفيتش في كرة ا
ـفــتـوحـة في من بـطــولـة أســتـرالـيــا ا
اضي على خلفية عدم كانون الثاني ا
ـضاد لفيروس كورونا. تلقيه اللقاح ا
و تـرحــيـله بـعــد سـلـســلـة اجـراءات
قـــضــائـــيــة.وال يـــزال الــســـفـــر ضــمن
أستراليا خـاضعا لقـيود.وبقيت والية
غــرب أســتــرالـيــا مــغــلــقــة أمــام غــيـر
ــقــيــمــ الــذين ســيــتــعــ عــلــيــهم ا
االنــــتـــــظـــــار حــــتى  3 آذار.طــــبـــــقت
ــنــطــقــة خالل الــســلــطــات فـي هــذه ا
األشـــهــر األخـــيــرة ســـيـــاســة "صـــفــر
ـا عزلها عن بقية إصابات بكوفيد" 

انحاء أستراليا.
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{ اوتـــــاوا (أ ف ب) - اســـــتـــــعـــــادت
الشرطة الكـندية السيـطرة بشكل شبه
كـامل عـلى وسط مــديـنـة أوتـاوا امس
ــدة  24 يـــومــا بـــســـبب بـــعــد شـــلّـه 
احــــتـــجــــاج ســـائـــقـي الـــشــــاحـــنـــات
ـعــارضـ لــســيـاســة احلـكــومـة في ا
احـــــتـــــواء وبـــــاء كـــــوفـــــيــــد.وأوردت
الــســلــطــات أنـهــا قــبــضت عــلى 190
متـظاهـرا وأزاحت نحـو ثمـان عـربة
أطلـقت الـعـنـان ألبواقـهـا ألسـابيع في
عـروفة بهدوئـها.وخيّم مئات دينة ا ا
من ســائـقـي الـشــاحــنـات خــارج مــقـر
ــــان مــــنـــذ نــــهــــايــــة كــــانـــون الــــبــــر
الثاني/يـناير احـتجاجا عـلى الزامهم
بالـتطـعيم ضـد كوفـيد لـعبـور احلدود
الـــكــنــديـــة األمــيـــركــيـــة.بــعـــد رشــهــا
ــتــظــاهــرين بــرذاذ الــفــلــفل وإزالــة ا
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لشعبٍ لم يرض بفرعون فاستوردَ قارون واستوزرَ هامان. 
جـميع الرسـاالت السماويـة هدفهـا العدالـة االجتمـاعية من بـاب قوله تعالى
(إِنَّ الـلَّهَ يَأْمُـرُكُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَـانَـاتِ إِلَى أَهْلِـهَـا وَإِذَا حَكَـمْتُـمْ بَيْنَ الـنَّاسِ أَنْ
تَـحْـكُمُـوا بِالْـعَـدْلِ) النـساء  .58و(مَنْ يَـشْـفَعْ شَفَـاعَـةً حَسَـنَةً يَـكُنْ َلهُ نَـصِيب
مِـنْهَا) الـنساء  85مَنْ يـجلب خيـراً لألغيار يـكون له نصـيب من هذا اخلير.
ــائـدة  .2 يــطـبــقــون مــبـاد الــتــعـاون (وَتَــعَـاوَنُــوا عَــلَى الْــبِــر وَالـتَّــقْــوَى) ا
االجـتماعي ولو على حساب مصاحلهم اخلاصة بإعادة التوزيع والتخفيف

من حِدَّة التفاوت (كي ال يكون دولة ب األغنياء منكم) احلشر .7
كل احلـكومـات والثـورات هدفـها الـعدالـة االجـتمـاعيـة. لكن الـثورة غـالبـاً ما
تــنـتــهي إلى فــسـاد ودكـتــاتـوريــة وكل ثـورة ضــد الـفــسـاد والــدكـتــاتـوريـة
مـشروعة تكشف حياة اجملتمع ووعيه بالعدل ومجتمع ال يثور ضد الفساد
والـقمع مجـتمع ميت بـنص احلديث (إذا رأيت أُمَّتي تـهابُ فال تقـول للظالم

يا ظالم فقد تُوُدعَ منهم). 
أشـهـر فقـرة من إعالن االسـتقالل األمـريكي ) 1776جـمـيع البـشـر خلـقوا
مـتساوين وأنهم وهبوا من خالـقهم حقوق غير قابـلة للتصرف وأن من ب
هـذه احلـقــوق حق احلـيـاة واحلــريـة والـســعي وراء الـسـعــادة) تـكـررت في
دسـاتيـر الـعـالم كـافـة. لـكن الـعـدالة بـحـر والـقـانـون نـقـطة والـكـثـيـر يـظـنون
الـقانون هو العدل ولـنعرف ما العدل يجـب تدريس أول خمسة فصول من
كــتــاب أفالطــون اجلــمــهـوريــة ومــبــاد الــعــدالــة فـالــعــلم يــخــدم الــعــدالـة

االجتماعية والفقر يعيق العلم ويعزز الفوارق االجتماعية.
الـعـدل ال يـتـحـقق تـلــقـائـيـاً الـعـدل واجب الـدولـة وكـل الـفـضـائل تـتـلـخص
ـتفشـية في البالد والتي بـالعدالة وهـي أقلُّ تكلفـةً من الفسـاد والفوضى ا
قـاهي ـنـاقـشات واجلـداالت الـسـيـاسـيـة الـيـومـيـة في الـبـيـوت وا جتـاوزت ا
ـنتديات واجتـماعات النخـبة إلى الفاسدين أنـفسهم يعتـرفون: يا عزيزي وا
كـلـنا لـصـوص! إلى اجملـتـمع واألسـرة الـواحـدة التي تـفـكـكت لـغـيـاب احلد
واطن الغربي بـدفع الضرائب الشرقي األدنى من الـعدالة. فبيـنما يفتـخر ا
يـفتخر بأنَّه ال يـدفع الضريبـة للصوص الذين يـسرقونه! غيـاب العدل يفكك

اجملتمع إلى أعداء في قطيعة كارثية مع السلطة. 
الـسلـطة تـريـد الطـاعـة والشـعب يـريد الـعدالـة االجـتمـاعـية وأولُّ الـعدل أن
رءُ بـنفسهِ وتـبدأ الـسلطـة بذاتـها فتـقلل مـخصصـاتهـا ومعاشـاتها يبـدأ ا
فال يُـعقل أنْ يبيعَ العراق خمـسة مليون برميل نـفط يوميَّاً بسعر  95دوالر

وفي نفس الوقت يعاني الشعب الفقر والبطالة! 
مـعلم اللغـة اإلنكلـيزية أمـريكي اجلنـسية بـعد وليـمة عشـاء وقف أمام قصرٍ
فخم وسألني: ما هذا البناء? هذا بيت. ليس مصنعاً وال متحفاً وال مؤسسة
ا يـسـكنه رجل وزوجـته مع طـفل واحـد أو اثنـ وهـما حـكومـيـة? نـعم ور
ـدينـة بل خارج الـبالد. جلـس على الـرصيف يـضحك طـوال السـنة خـارج ا
ــوقع جتـاري ويـضــحك. ثـم قـال: صــاحب هــذا الــقــصــر مـجــنــون! هــذا ا
ـاذا يهـدر ماله في ـقدوره اسـتغالله ومـضـاعفـة ثروته واسـتثـمـار أمواله 
بـيتٍ قد ال يـسـكـنه? وإذا سـكـنه ستـكـون تـكـلفـة تـنـظـيفه وصـيـانـته أكـبر من
اخلـدمة التي يؤديهـا. القصر يعجـب الكثير من مـجتمعنا و(يَـا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ
مَـا أُوتِيَ قَـارُونُ إِنَّهُ لَـذُو حَظٍّ عَـظِـيمٍ) الـقـصص  .79ولـتـقـلـيـده يـلـجؤون إلى
طـرق فاسـدة لـيحـقـقـوا ثراءً سـريـعاً بال سـبب. أصـدقـاؤه وزوجته وعـائـلته
بـدالً من منعه ولومـه سيفتـخرون به ويزيـدون احترامهم له. عـشيرته وقـبيلته
كـذلك. ضـمـيره الـداخـلي سـيـنـام مـرتاحـاً ألنَّهُ حـقَّقَ حـلـمه. وهـكـذا يـصـير
ـظـاهر والـزيف عـلى حـساب . ويـنـتشـر حبُّ ا اخلـطـأ صوابـاً
الـصدق واإلخالص واحلقيـقة وتدور احللـقة فيأتي مَنْ
يـسكـن باإليـجـار ليـشـتري سـيـارة بسـبـع ألف دوالر
بـاألقساط ويـبيـعها نـقداً بأربـع ويـعجز عن تـسديد
ـعجـب ديـونه فيـرمـونه في السـجن! وتسـتـمر دورة ا

بقارون!
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خـالل وجــوده في الــقـــاهــرة إقــامــة
ـنــاسـبـة عــيـد مـيالد حــفل خـاص 
جمال عـبد الناصـر وأن ترافق عبد
الـرحـمن عـارف في زيـرته الـشـهـيرة
إليران أيـام الـشاه اإلمـبـراطور وأن
تكون صحفيا مقربا من صدام

حــــســـ ومــــرافــــقــــا له في بــــعض
زيــاراته اخلــارجــيـة نــعم لــيس من
الــســهـل أن تــقــوم بــكل ذلك دون أن
ينالك أذى أو يقف في طريقك عائق
يبعدك عن العمل طيلة هذه العهود
وبـرفـقة كل هـؤالء الـرجـال الـرؤساء
والــكـــبــراء مع كـل مــا يـــرافق هــذا
الـــعــمل مـن مــحـــاذيـــر ومــفـــارقــات
وتفاصيل وقصص صـغيرة وكبيرة
مـن شــــأن بــــعــــضــــهــــا أن يــــطــــيح
بـــالــصـــحـــفي صـــاحب الـــشــأن أو
يــضــعه في مــآزق ال مــخــرج  سـهال
مــنـهـا مـا لم يـكن مــسـلـحـا بـالـعـدة
ــهـــنــيــة والـــفــكــريـــة واألخالقــيــة ا
ـــنـــاســـبــــة.وهي قـــصص ومـــآزق ا
ومــواقف سـيـجــعل أبـو عالء مــنـهـا
مــوضــوعـات ال تــنــضـب لـكــتــابــاته
ـــعـــروضـــة في كـــتـــبه وذكـــريـــاته ا
ـنـشـورة في بـعض ـوضـوعـة أو ا ا
ــواقع االلــكــتــرونــيـة. الـصــحـف وا
وهي تـنــطـوي عـلى مـواقف عـمـلـيـة
ومفـارقات وتمثل وصور شخـصية
في مــجـمــوعــهــا مـا يــشــبه قــاعـدة
بـيــانــات وبـيــوغــرافـيــة شــخـصــيـة
مـتحـركـة وحـيّة لـلـتاريخ الـسـياسي
العراقي العاصر. وإذا أضفنا إليها
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يزة مع جواد عالقات عمل مهني 
كل هــــؤالء وغـــيــــرهم من احلــــكـــام
واحملـــكــومـــ أم عـــلى مـــســـتــوى

موضوعيته ومهنيته واتزانه
سافة وقدرته اخلاصة عـلى صنع ا
الـــضــروريـــة الالزمـــة بـــيــنـه وبــ
احلــاكــمــ والــســيــاســيــ الــذين
يـلـجئه عـمـله كـصحـفي عـلى الـعمل
مـعـهم ومـرافـقـتـهم والـسـفـر معـهم
وتغطيـة أخبارهم وأخبـار البلد من

خاللهم ويحظى في الوقت
نـــفــسه بـــتــقـــديــرهـم واحــتـــرامــهم

جميعا.
هي ميزة لم تـتوفر لـكل الصـحفي
ـشتـغـل (وغـير  الـصـحـفيـ من ا
بـاإلعالم عــنـدنـا) عـلى مـا فـيـهـا من
خـــطــورة في وضـع مــثل وضـــعــنــا
االجــتـمــاعي والـســيـاسي الــعـراقي
ـضطـرب وغير ـتقلب وا ؤقت وا ا
الــثــابت في أيــديـولــوجـيــة حــكـامه
وثـوريــة الـكـثـيــر مـنـهم وردود فـعل
مـــعـــارضـــيــهـم بـــالــفـــكـــر الـــثــوري

والسالح اجلاهز
Â«b ö

فـــــلــــيـس من الـــــســــهـل أن تــــكــــون
الـــصـــحـــفـي األول الـــذي يـــخـــتص
ـمـيــزة مع الـزعـيم عـبـد بـالــعالقـة ا
الـكـر قـاسم وعـبـد السـالم عارف
كــلـيـهـمـا بــعـد سـاعـات أو أيـام من
ثورتـهما أو انـقالبهـما على الـنظام
ــلـكي الــسـابق وأن تــقـتــرح عـلى ا
عبد السالم عارف في مرحلة الحقة

بغداد
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ـواليد اجلدد لم تعد قـراراً شخصياً يخص األسـرة وحدها بل يفترض أن حتديد أعداد ا
يكون موضوع اإلجنـاب قراراً وطنياً يعتمـد الترشيد والتخطـيط والتوازن ب عدد السكان
ـتــوفـرة وبـاألخص في الــبـلـدان الـتـي تـعـاني من عـدم ـوارد االقـتـصـاديــة واخلـدمـات ا وا

االستقرار والصراعات والفساد.
ـيـة نـحـو تـقـلـيل ـعـقـدة قـد فـرضت تـوجـهـات مـجـتـمـعـيـة عـا إن  ظـروف احلـيـاة اجلـديـدة ا
كن أن يـحصل أفرادها علـى فرص أفضل في مجاالت اإلجناب وبناء أسـر قليلـة العدد 
الـغـذاء والسـكن والـصـحـة والتـعـلـيم لـكن هـذه الظـاهـرة قـد ال تـكون صـحـيـحـة في جـميع
اجملتمعات فـهناك شعوب تشهـد زيادة سكانية متصـاعدة بدون ضوابط مثل أغلب الدول
الـعربيـة والص والـهند في حـ تعاني دول عـديدة أخرى من نـقص في الزواج الوالدات
وانـخفـاض أعداد الـشباب الـقادرين عـلى العـمل واإلنتـاج وتزايد نـسبـة الشـيخوخـة نتـيجة
الـعـزوف عن الـزواج واالمـتـنـاع عن اإلجنـاب وبـخـاصـة في اجملـتـمـعـات الـصـنـاعـيـة مـثل

أميركا وأوربا واليابان!
ي آخذ في االنـخفاض لـكن لم يعد والـيد العـا  تظـهر االحصـائيات الـسكانـية إن مـعدل ا
هذا شيـئاً جديـداً إذ أنه في حالة انـخفاض مـنذ عام 1950 وفقاً لـلبيـانات التي تـنشرها
ـتخصـصة لكن االنـخفاض في السـنوات األخيـرة كان صارخًـا بشكل خاص ـنظمات ا ا
ي 2.3 مولـود لـكل امرأة مـقابل  3.2مـولود فـفي عام 2021 بلغ مـعدل اخلـصـوبة الـعا
في عام  1990.كشف استطالع أجـراه مركز بيو لألبحاث أن نسـبة متزايدة من البالغ
األمـريـكـي الـذين لـيس لـديهم أطـفـال والـذين تتـراوح أعـمـارهم ب 18 و49 عـامـاً يـنوون
الـبقاء عـلى هذا الوضع وفـي كل البلـدان األوروبية كـان معدل اخلصـوبة في عام 2021

واليد أدنى مستوياتها. فقد سجلت معدالت ا أقل من 2.1 مولودا لكل امرأة
مــسـألـة اإلجنــاب في جـمــيع اجملـتـمــعـات تـتــداخل فـيـهــا الـعـوامـل االجـتـمــاعـيـة والــديـنـيـة
ناخ الي وتغـير ا واالقتـصادية ويـتسبب الـفقر والبـطالة وأزمـة السكن وعـدم االستقـرار ا
واألوبـئـة واالضــطـرابـات الـسـيـاسـيـة في إعـادة تـفــكـيـر الـعـديـد من اآلبـاء في حتـديـد عـدد
األطفال الذين يـريدون إجنابهم وفي احلقيقة ليس من الـصعب تخيل سبب تردد الشباب
الي أصـبح أكثر صـعوبة من أي في تـكوين أسر كـبيرة وبـخاصة أن حتـقيق االستـقرار ا
وقت مـضى في كـثـير مـن الدول وبـالـتالـي من السـهل تـبـني نظـرة كـئـيبـة لـلمـسـتـقبل من
وجهة نظـر أغلب األجيال الـشابة. يعـاني اآلباء واألمهات من كل األجـيال من ضغوط لكن
ــا يـــجــري في الــعــالم من رعب وســائل اإلعالم احلــديــثــة جـــعــلت اجلــمــيع عــلى درايــة 
ـكن أن تتـفاقم هـذه اخملاوف وتـهديـدات متـزايدة وبـالـنسـبة لـآلباء واألمـهـات احملتـملـ 
علومات بدون ـة وتدفق ا ـستمر لوسائل اإلعالم في حـياتنا في ظل العو بسبب الوجود ا
ــكن أن تـضـخـم الـصـراعـات واالنــقـسـامــات وتـبـالغ في تــغـطـيــة الـظـواهـر قــيـود والـتي 

شكالت وتصوير نتائجها!  وا
تـوقع عن أي وقت مـضى وحتسن احلـياة بـاستـخدام ال شك أن ارتفـاع مـتوسط الـعمـر ا
الـتـكنـولـوجيـا وإمـكانـيـة الوصـول إلى الـرعايـة الـصـحيـة أصـبحت من سـمـات اجملتـمـعات
ـاماً بكل نـتشرة فـي كل مكان جـعلت النـاس أكثـر وعياً وإ احلديـثة لـكن وسائل اإلعالم ا
ـزيد من ـرعـبـة في الـعـالم وكـلمـا زاد الـقـلق تـراجـعت رغبـة اإلنـسـان إجنـاب ا األحداث ا

األبناء!
في اجملـتمـعات الـنامـية ومـن ضمـنهـا العـراق تبـدو احلـاجة مـلحـة لتـرشيـد اإلجناب وأن
تكـون الزيـادة السـكانـية مـتوازنـة مع االسـتقـرار السـياسي والـتنـميـة االقتـصاديـة وتوفـير
ـسـتـقبل ـة لـكل شـخص وينـبـغي أن يـقـتـنع اجلمـيع أن الـتـخـطيـط يضـمن ا احلـيـاة الكـر

األفضل.

لم أكن قـــبل مـــجـــيــئـي إلى جـــبــيل
الـلـبـنـانـيـة عام  2015 ومـجاورتي
في الــــســــكـن ألبي عـالء مــــحــــسن
حـسـ جـواد قد عـرفت الـرجل عن
كثب. كنت اسمع به واقرأ له اشياء
متفرقة حينما كان في وكالة األنباء

العراقية واحدا من
مؤسسيها وأعـمدة جناحها وح
ـيزا في مـجلة كان كـذلك صحـفيا 
الف بــاء( الـتي عــمـلتُ في قـســمـهـا
الــــثـــقـــافـي بـــعـــضــــا من ســـنـــوات
الــسـبـعــ قـبل انــتـقـال لــلـعـمل في
جـامـعـة اجلـزائـر عام  1976 فـيـما
أنـفـق أبـو عالء قـرابــة ربع قـرن من
عــمـر عـمـلـه الـصـحــفي الـطـويل في
هـذه اجملـلـة قـبل أن يـنـتـقل لـلـعـمل

في وكاالت
ومـؤسـسـات صـحـفـيـة آخـرى. كـنت
أعـرف أخاه عـبـد اجلـواد الـفتالوي
ــعـروف الـذي ــهـنــدس صـصــصـا ا

عمل في وزارة اإلسكـان وأسس بعد
خــــروجه من اخلــــدمــــة واحــــدة من
ــقـاوالت الـوطــنـيـة أجنح شــركـات ا

العراقية.
وانا اكـتب عن أبي الـعالء اآلن ليس
فـــقط بــاعـــتـــبــاره جـــارا وصــديـــقــا

ربطتني به
مشاعر مودة واحترام عميق بعد أن
تــعــرفت عـــلــيه عن كــثـب وتــعــلــمت
الـكـثـيـر مـنه وإنّـا أيـضـا بـاعـتـبـاره
ظـاهرة صـحـفيـة وثـقافـيـة نادرة في
ـعـاصـر سـواء تـاريـخـنـا الـعـراقي ا
ـمـتـد في عـمـرهـا الـزمـني الـطـويل ا
ـلـكي حـتى هـذا الـعـهـد من الـعــهـد ا
الـذي أعقب تـغـييـر نظـام الـبعث في
الــعـراق مـرورا بــعـهـد عــبـد الـكـر

قاسم
وعـــبــد الــسالم عــارف وأخــيه عــبــد
الـــرحــمـن وصـــدام حــســـ  حـــيث
كــانت لــلــصــحـفـي مــحـسـن حــسـ

مــا كــتــبه ويــكـتــبه أبــو عالء عن
بــــعض زمـالئه الــــصـــحــــفــــيـــ
ــعــروفـ األوائل والــفــنــانـ ا
مـــثل يـــوسف الــــعـــاني وزيـــنب
ونـاهــدة الـرمـاح والــشـاعـر بـدر

شاكر السياب وغيهم من
من الــرجـــال والـــنــســـاء الــذين
رافـــقـــهم أبـــو عالء أو شـــاهـــد
أعـمالـهم وربـطـته بـهم عالقات
عمل وصـداقة تبـ لنـا مقدار
ما في مدونته الشخصية هذه

من غنى وحيوية.
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لـــقــد كــان االلـــتــزام األخالقي
واإلخـالص والـــــبــــــســـــاطـــــة
ـتـفهـمة والـروح اإلنسـانـية ا
ــــتـــســــامــــحـــة والــــدقـــة وا
والــــتــــنــــظــــيـم في الــــعــــمل
واألمــــــانـــــــة في الــــــطــــــرح
والتماس احلـقيقة في أقرب
مواردها القـابلة للـتطبيق في

ـعــني وبــعــدهــا بــالــقـدر الـوضـع ا
ـمــكن عن الـتـعــارض أو الـتـنـبـوء ا
ـيـزات الـشـخـصـيـة األسـاسـية هي ا

التي مكّنت أبا العالء من
ــــطــــبـــات االســــتــــمـــرار وجتــــاوز ا
والــتــنــاقــضــات الــتي كــان الــوضع
الـسيـاسي الـعـراقي ومـازال حافال
بــهـا. وكــانت نــظـافــة الـيــد واخلـلق
الـرفــيع واالســتــقـامــة الــشـخــصــيـة
والـبــعــد عن االنــتـمــاءات احلــزبــيـة
الــــضـــيــــقـــة والــــزهـــد فـي احلـــيـــاة
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مـشـاعـر الـفـرح والـغـبـطـة عـنـدما سـئل
عــنــهــا  فــقــال "الــشــيخ عــبــد الــكــر
"  وقــد ـــاشــطـــة وجه و طــنـي جــر ا
أصـدر مجلـة بإسم "العدل " واالسم ذو
داللـة  فـرحنـا بـها  وأبـهـجنـا ما وراء
حـروفـها من حس انـتقـادي لألوضاع 
كان الشيخ ينفذ إلى غايته من عناوين
بـدايـات ال تـبدو لـهـا عالقـة بقـصـدها 
نع وكـان طبـيعيـا أن يصادر الـعدد و
الــشــيخ من إصـدار عــدد ثــان " تـقــيـيم
جـديـر بـالـدراسـة ألنه يـضم في طـيـاته
ـفـاهـيم الـتي كتب مـعـاني كـثـيرة عن ا
ـاشـطـة والـتي ارعـبت عـنــهـا الـشـيخ ا

السلطات . 
و قـد شرح كاتبنـا االستاذ الناجي تلك
ـفـاهــيم بـالـتـفـصـيل في كـتـابه  وقـد ا
تـعـمق الـشيخ في دراسـته لـلصـوفـية 
وخــاصـة االغــتـراب عــنـد الــصـوفــيـة 
بـصفته دافـعاً و محـركاً مهـما للـمعرفة
ـنـهج اإلشراقي  الـبـشـرية  وتـنـاول ا
دراسـة و تـمحـيـصا في خـمس مـقاالت
بــعـنـوان مــبـاد الـصــوفـيـة و حــكـمـة
اإلشـراق نـشـرها مـتـسـلسـلـة في أعداد
مـجلـة " احلكمـة" التي أصدرهـا الشيخ
رؤوف اجلـبـوري بـاحلـلـة أواخـر سـنـة
1930 وهـــذه اجملــلــة بـــنــظـــر الــشــيخ
يـوسف كـركـوش كـانت تنـشـر مـخـتلف
واضيع  وبعضها ـقاالت في شتى ا ا
يـــعــتـــبــر مـــتــطـــرفــاً فـي نــظـــر بــعض
 ومع ذلك لـم يــبـــد األســـتــاذ احلـــكـــام
أحـمـد زكي اخلـيـاط متـصـرف "مـحافظ
"احلـلـة أي اسـتيـاء أو ضـيق صدر بل
عـــلى الــعــكـس كــان يــشـــجع األســتــاذ
اجلــبــوري عـلى االســتـمــرار في عــمـله
الــصـحـافي  ذلك أن االســتـاذ اخلـيـاط
كـان يؤمن بحرية الـفكر  وأن لإلنسان
حـــريــة الـــكـــتــابـــة ضــمـن الــــقـــوانــ

واألنظمة " . 
ـــؤلف االســـتـــاذ الـــنـــاجي أن يـــذكـــر ا
اشطة قدم دراسـة مستفيضة الـشيخ ا
في ســلـســلـة مــقـاالت عـن الـصــوفـيـة 
مـتـطـرقـا إلى عـنـاصـرهـا و أفـكـارهـا و
مـفاهيمـها و موروثها  وتـأثيرها على
ـسـلـمـ  فكـشف بـذلك عن ـفـكـرين ا ا
ثــراء مـعــرفي وعـمق فــكـري  مـكــتـنـزاً
سـنوات مـضنـية قـضاهـا في البحث و
الـتـقـصي عن يـنـابـيع مـعـرفـيـة  نـقلت
الــفـكـر إلـى الـواقع من خالل االنــفـتـاح
الـعقلي  واالنطالق بعـيدا عن متاهات
اجلـدل الدائـر لسنـ طوال بـ اجلبر

عتزلة . واالختيار  و األشعرية و ا
ـاشـطـة عـبـارة وردت  و نــقل الـشـيخ ا
نـقذ من الضالل " لـلغزالي في كـتاب "ا
هـي : إن الــفالســفــة اخـــذوا عــلــومــهم
األخالقــيـة عن الــصـوفـيــة و مـزجـوهـا
بــكالمــهم لــلــتــجــمــيل بــهــا " ويــشــيـر
ــــاشـــطــــة في تــــقــــصـــيـه عن جـــذور ا
ا ال يـنبغي أن الـصوفـية إلى القـول: 
يـــرتـــاب فـــيه أن مـــصــدر الـــفـــلـــســـفــة
الـصوفـية في اإلسـالم هو االفالطـونية
احلـديثة وهي حكـمة اإلشراق أخذوها
عن الـفرس فالسـفة الـنصارى بـالعراق
ومـــصــر وســوريــا. ويـــقــول الــكــاتب :
اشـطة ألفكاره وأقـترن عرض الـشيخ ا
ورؤاه بــــالـــغــــوص في بــــطــــون كـــتب
الـصـوفـية وعـنـاوينـهـا لـتبـيـان واحدة
مـن الـدالالت عــلـى غـزارة عــلـم الـشــيخ
ـــاشــطــة و اطالعـه في هــذا اجلــانب ا
ـعرفي  فاقتـطف في مواضيع عديدة ا
شـــذرات من كــتـب الــغــزالـي :" إحــيــاء
ـنـقـذ من الضالل " و" عـلـوم الـدين " وا
كـسر الشهـوت " و "ذم اجلاه و الرياء
" و"الـــشــكـــر "  و" أســرار الــصالة " 
و"آداب تـالوة الـــــقــــرآن " و "تـــــرتـــــيب
األوراد وإحـــــيـــــاء الــــلـــــيل "  و" آداب

السفر "  و"عجائب القلب "  .
ــاشــطــة تــنـاول ونــلــحظ أن الــشــيخ ا
الـصوفية من احلقل الفلسفي  فهو لم

يـكن منـطويـا انعـزاليـا  يعـيش عوالم
الــزهـد و الــتـأمل  بـل اقـتـحـم احلـيـاة
بــكل تــفــاصـيــلــهـا  عــنــصـرً فــاعال له
مـتبـنيـاته الفـكريـة  وصاغ بـاالستـناد
ـتــبـنـيــات مـواقـفـاً و أراء و الى تــلك ا
وجــهـات نـظــر حتـلـيــلـيـة ونــقـديـة  ال
ـكن جتـاهل اثـر االنـتـفـاع من اشـياء
كــثــيــرة من الــصــوفــيــة في مــســيــرته
الـفكرية  فهي بـالتأكيد مـنحته القدرة
عــلـى تــلــمس مــقــتــضــيــات احلــاضــر
بــصــيــغـة فــاعــلــة بــاجتـاه الــتــطــويـر
ـا يـتــوافق مع حتـديـات والــتـجـديــد 

الزمن . 
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وكـان تــعـبـيـر الـصـوفي عن نـفـسه في
مـقولة (أنـا أريد أنا مـوجود ) في ح
تـــكــون الـــتــجـــربـــة الــصـــوفــيـــة لــدى
الــفالســفـة حــال الــعـقل  كــون الــعـقل
جـوهر االنسان لديهم   فيكون تعبير
ــبـدأ الــفــيـلــسـوف عـن نـفــسه  وفق ا
الـديكارتي ( أنـا أفكر إذن فـأنا موجود
) وهــذا مــا وضــحه الــكــاتب الــنــاجي
مــصــيــبــاً عـ احلــقــيــقــة في سـرده .
ويـــتــحــدث كــاتـــبــنــا عـن دور الــشــيخ
ـــاشــطـــة  عــنــدمـــا انــتـــهت احلــرب ا
ية الثانية عام  1945في التاسع الـعا
مـن ايـار  وقـدمت الـبـشـريـة مالين من
الـــبـــشــر  أصـــبــحـت هــنـــاك ضــرورة
لتشكيل منظمة تدعو للنضال من اجل
ي  فـــــقـــــد تـــــداعت الـــــسـالم الـــــعـــــا
ــيـة من عـدد من كـبـار شــخـصـيـات عـا
ـــثــقــفـــ فــفي آب عــام 1948 عـــقــد ا
مــؤتــمــر في مــديــنــة فــروتـســواف في
ـؤتــمـر كـبـار "بــولـونـيـا "حــضـر هـذا ا
ـثـقــفـ في الـعـالم مـثل الـفـيـلـسـوف ا
ة الـبـريـطـاني جـوليـان هـكـسـلي و عـا
الــفـيــزيـاء الــفــرنـســيـة أيــريـنــا كـوري
ي بـيـكـاسـو و الـشـاعر والـرسـام الـعـا
الـــفـــرنـــسـي بـــول ايـــلـــول و الـــكـــاتب
الــــســــوفــــيــــتي أيــــلــــيــــا اهــــرنــــبـــرك
واالرجــنـتـيـنـي جـورج امـانـدو  وكـان
الــعــربي الــوحــيــد الــذي حــضــره هـو
شــاعـر الــعــرب االكـبــر مـحــمـد مــهـدي
ـــؤتــــمـــر اجلــــواهــــري  وجـــرى فـي ا
احلــديـث عن ضــرورة تــنــظــيم حــركــة
لــلـدفـاع عن الــسالم و حتـر الـسالح
الـنووي  و عقـد االجتماع الـتأسيسي
ــيــة في بــراغ " حلــركـــة الــســلم الــعـــا
جـيكوسلوفكيا " سنة 1949  وحضره
مـن العـراق كل من : يـوسف إسمـاعيل
وتوالت الـبـسـتـاني  و خـالـد السـالم 

ؤتمرات . بعد ذلك ا
وفي بـغـداد تـشكـلت جلـنـة حتضـيـرية
ألنـــصــار الــسـالم في شــهـــر حــزيــران
1950 بــــرئــــاســــة مــــحــــمــــد مــــهـــدي
اجلـواهري  وكان أغلب أعـضائها من
ـعروفـ  وقد ـستـقـل ا الـيـسارين ا
بـرز في واجـهـة قيـادتـها بـعـد ح كل
وأم زكي مـن :عبد الـوهاب مـحمـود 
ــاشــطــة   والــشـــيخ عــبــد الـــكــر ا
وكـانت بـدابة نـشاطـها جـمع التـواقيع

لتأييد نداء ستوكهولم . 
ـاشــطـة وجــاءت اسـتــجـابــة الـشــيخ ا
ســريــعـــة لــذلك الــنــداء ألنه وجــد فــيه
انـــعــكــاســـا ألفــكـــاره  وتــطــابـــقــا مع
مـفاهـيمه وإنـسانـيته في نـبذ احلروب
وخــفض الــتـســلح  وحتــويل ثـروات
الـشعوب نحو البنـاء  ومعاجلة الفقر
واجلـهل و األمـيـة  وتـوفيـر اخلـدمات
االجـتماعية للـمواطن العراقي بصورة
خــاصـة و لإلنـسـانـيــة بـصـورة عـامـة
ولـم تـــكن أنـــشــــطـــته فـي دعم حـــركـــة
أنـصـار الـسالم مـقصـورة بـحـدود تلك
االسـتـجـابة  بـل سعى مع الـكـثـير من
الـوطنـي الـعراقـي لـكسب األصوات

ناصرة الى (نداء ستوكهولم ) . ا
 وبـــعــد ذلك اتــســعـت حــركــة أنــصــار
الـــســـلم و زاد مـــؤيـــدوهـــا  و ضـــمت

شـخصـيات وطـنيـة من أعضـاء احلزب
ـــــقـــــراطـي و حــــزب الـــــوطـــــني الـــــد
االسـتقالل بعـد ان كانت مقـتصرة على
الـشيوعي وأصدقـائهم فقط  فقد قلد
عـدد من انصـار السالم بـشعار حـمامة
الــسالم ( حـمــامـة بــيـكـاســو ) عـلــقـهـا
تـــوفــيق مــنـــيــر عــلـى صــدور عــدد من
الــنـــشــطــاء  تــقــديـــرا لــدورهم الــهــام
والـــنـــشـــيط في احلـــركـــة و هم كل من
اشطـة  والشاعر الـشيخ عبد الـكر ا
الــكـردي عــبـد الــله كـوران  وعــطـشـان
ضــيـول األزيــرجــاوي  والـقى الــشـيخ
ـاشـطـة الـقى كـلـمـة بـعـد الـتكـر في ا
ـؤتـمـر  حث فـيـهـا احلـاضـرون عـلى ا
ــهـمــاتــهم من أجـل حتـقــيق الــقــيــام 
األهـداف  بالدعـوة إلى أفكار السالم 
والـكـفاح من أجل االسـتقالل الـوطني 
ـــعــاهـــدة و طـــرد الـــقــوات و الـــغـــاء ا
الـبـريـطانـيـة  واالنـسـحاب من الـكـتـلة
االسـترلـينـية  ونـدّد بانـضمـام العراق
إلـى األحالف الــعــســـكــريــة و دعــا إلى
خـلق جبـهة عربـية ضد الـصهيـونية و
الــنـــضــال من أجل الـــتــحــرر الــوطــني
ي من والـقـومي  وعلى الـصعـيد الـعا
أجـل نبذ احلـروب  وحتر اسـتخدام
الــقــنــبــلــة الــذريــة  والــوقــوف بــوجه
األحالف و الـتـكـتالت الـعسـكـريـة التي
ي و أمـن الشـعوب  تـهـدد السـلم الـعا

وتبقي سطوة الهيمنة اإلمبريالية .
ي  الوسام  ومـنح مجلس السـلم العا
الــذهـبي لـلـشـيخ اجلــلـيل عـبـد الـكـر
ـــاشـــطــــة  في الـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة ا
ـتـمـيـزة لـتــأسـيـسه تـقـديـرا جلـهـوده ا
وخــدمـاته اجلـلــيـلـة في سـبــيل الـسـلم
اشـطة ي  و بعـد وفاة الـشـيخ ا الـعـا
و في احــتـفـالــيـة جـرت فـي بـغـداد قـام
الـدكـتـور سـلـيـمـان بن سـلـيـمـان عـضو
ي  و عـضو حركة مـجلس السـلم العا
الــسـلم الــتـونـســيـة بــتـسـلــيم وسـامي
ي اخملـصـصـ  مـجــلس الـسـلم الـعـا
أحدهما لألستاذ عزيز شريف بو صفه
الــسـكــرتـيــر الــعـام حلــركـة الــسـلم في
الــعـراق  والــثـاني لــلـمــنـاضـل الـبـارز
ـاشـطـة تـقـديـرا الـشــيخ عـبـد الـكـر ا
لــنــضــاله ضــد االســتــعــمــار ومن أجل
الـــســــلم  وقـــد قـــلــــد و ســـام الـــراحل
ـــاشــــطـــة رفـــيق دربـه احلـــاج عـــبـــد ا
ثل حـركة الـسلم في الـلطـيف مطـلب 
احلـــلــة  وســلـــمه بــدوره الى عـــائــلــة
ــاشــطـة . ضج الــشــيخ عـبــد الــكـر ا
ــاشــطـة مـع تـوالي مــشــروع الـشــيخ ا
االيـام و الـسـنـ و االحـداث مـتـبـلـورا
ـعـالم في رسـالـة تـنـويـريـة  واضـحـة ا
ســـــواء في االبــــعـــــاد الــــفـــــكــــريــــة أو
الـسـياسـية أو االجـتـماعـية  وجـسدت
انـتـمـائه لإلنـسانـيـة بـأبـعاد اوسع من
االيـــديــولـــوجــيـــة  وأكـــبــر من رقـــعــة
جــغـرافـيــة حتـدهــا  أو تـكـون رهــيـنـة
ـذهب ألصــول عــرقـيــة  أو مـحــاطــة 
طـــائــفـي  و كل مـــا نــادى به هـي قــيم
إسالمـية متوافقة بدرجات متفاوتة مع
قـيـم إنـسـانـيـة وفـلـســفـات اجـتـمـاعـيـة
أخـرى  كانت ومازالت مـثار تطلع  من
ــــقـــــراطــــيــــ و اإلصالحــــيــــ الــــد
والـيـساريـ والشـيوعـي والـقومـي

وكل من يؤمن بالعدالة والسالم . 
 اقــتـرب الــشـيخ فــكـريــاً ال انـتــمـاءً مع
احلـــزب الـــشــيـــوعي وبـــعض الـــقــوى
الـــيـــســـاريـــة الـــتي وجـــدهـــا صـــادقــة

وواضحة و عقالنية. 
و لـهذه االسباب  اتـهم من قبل اجهزة
الـسلطة والقوى الرجعية بالشيوعية 
وكــانت تـوجــيه تـهـمــة الـشـيــوعـيـة أو
مـواالتها سوطا جاهـزا بيد احلكومات
تحالفة الـرجعية و أعوانها و القوى ا
مـعها  يرفع بـ احل و االخر بوجه
عـنـاصـر احلـركـة الـوطـنـيـة  وقـد جـلد
الـشـيخ بـهـذا الـسـوط اجلـائـر عـلـى يد
الـــســلــطــة و أعـــوانــهــا و حـــتى بــعــد

وفـــــــاته.
ــــاشـــطـــة ـــقــــاالت الـــشــــيخ ا و كــــان 
ـــنـــشــورة يـــومـــئــذ فـي الــصـــحـــافــة ا
الــبـغــداديــة و الـتي أحـــــــــدثت صـدى
ثقـــــــف و رجال مـؤثراً ب أوساط ا
الــــدين عــــلـى حـــد ســــواء  هي الــــتي
اسـتـحثت اشـتـداد الهـجمـات عـليه من
مخالفيه على صفحات اجلرائد  وكان
ـاشطة في عام لـكتاب أصـدره الشيخ ا
1959 بـعنوان ( الـشيوعيـة ال تتصادم
مـع االسالم و ال مع القومية ) دوراً في
قـاالت ودفاعه عن ثورة ذلـك  و بهذا ا
ـيط الـرابـع عـشـر من تـمـوز اجملـيـدة 
الـلثام و يكشف اللبس عن تاريخ رجل
ديـن مـــؤمـن وقف بــــجـــانـب قـــضــــايـــا
الــشـعب  نـصـيــراً لـلـسـلـم و مـخـلـصـاً
ــبــادئه  ســعى عــلـى امــتـداد حــيــاته
مــجـــاهــدا في ســبــيـل مــرضــاة الــله و

حـرية الوطن و سعادة اإلنسان  وخط
بـكـفـاحه ونـضـاله و تـضـحـيـاتـه سـفراً
وطــنـيــا خـالــصـا لـن يـغــيب عن ذاكـرة
العراقي بل تخطى بثرائه الفكري كل
األطـــواق الـــتي فـــرضـــتــهـــا شـــريـــعــة
األقــويــاء لالنـفــراد في مــنـحـى كـتــابـة

التاريخ .
ـاشطـة معـروف في الوسط  والـشيخ ا
الـعـراقي بـالشـجـاعـة االدبيـة الـنادرة 
وقــد حتــدى في كــتــابــاته بــشــجـاعــته
األدبـيـة أسـاطـ الـرجـعـيـة ذات الوزن
الـثقيل  كمـا كتب عنه تلمـيذه النجيب
الـشيخ يوسف كـركوش  وهو صاحب
كـــتــاب ( تــاريخ احلـــلــة ) وهي داللــة
ـاشطة تـشيـر إلى عمق تـأثير الـشيخ ا
عـلى احلـيـاة الـسيـاسـيـة  وتـؤشر في
االن نــفـسه الى أن بـصـمـات يـراعه في
فـضاء الكلمة قد مست تفاصيل الواقع
و لـم تـكن أدخــنــة في الـهــواء أو آثـاراً
عــلى الــرمـال  ولــو كـانـت كـذلك لــكـان
ـقدور الـرياح مسـحها الـعلمـانية في

اشطة . فكر ا
`KB  wz«Ë—

يــصــنّف أحــمــد الــنـاجـي بـعض  رواد
ـعـاصـرة بـصـفـة الـنــهـضـة الـعـربـيــة ا
عـامـة حتت خـيـمـة الـفـكـر االصالحي 
واالصـالح هــو مــوضـــوعــة فـــكــريــة -
فـلسـفيـة  فهنـاك شاعـر مصـلح وهناك
روائـي مصلح وهناك رجل دين مصلح
وهــــكـــــذا  و انــــذاك كــــان فــــكــــر رواد
الـنهـضة ينـقسم الى ثالثـة تيارات هي
: الـتيـار اللـيبرالي بـزعامـة رفاعة رافع
الــطـهـطــاوي و اعـقـبه بــعـد ذلك أحـمـد
لــطــفي الــسـيــد وطه حــسـ والــتــيـار
الــعــلـمـي الـذي أســسه شــبــلي شــمـيل
وفـــرح انـــطـــوان و يـــعـــقـــوب صــروف
وسالمــة مـوسى  والـتـيــار الـتـوفـيـقي
الــذي أســسـه جــمــال الــدين االفــغــاني
وتالمـيذه مـحمـد عبـده و رشيـد رضا 
وهـــذه الــتــيــارات الـــثالث شــاركت في
رسـم مالمح الـــعـــقالنـــيـــة فـي الـــفـــكــر
الـعـربي  و من خالل تـفحص مـا كـتبه
اشطة في كتاباته الشيخ عبد الكر ا
ومــرويــاته الـشــفــــــــــاهـيــة  بــوصـفه
رجـل دين و مـفــكــر و مـنــاضل تــقـدمي
ســــعى إلى فــــتح الـــبــــصـــائـــر و هـــدم
احلـواجـز الـتي تـمـنع تـدفق الـنور الى
أعـماقـنا  وهـنا جتـدر االشارة الى انه
قـد وقف علـى تخـوم عقالنـية الـتيارات
الـــــفـــــكـــــريـــــة الـــــثـالثـــــة  نـــــاهالً من
مـنـابـــــــــــعهـا فـيـما يـشـبه الـبحث عن
االكـــــــــــتــمــال  فـفــكــره لم يــخـرج من
الــــــعـــــدم أو الــــــفــــــراغ  بل أفــــــاد من
ن ــفـكــــــــــرين الــذين كـانــوا قـبـله  ا
تــبـنـوا الــفـكــر االصالحي  و أسـسـوا
جـذور الـعقالنـيـة و مرتـكـزات التـنـوير
فـي الفكر الـعربي و اإلسالمي احلديث
أولـئـك الـذين اسـتـطـاعـوا أن يـقـيـمـوا
بــنــاء مــعــرفــيــا  بــصــرف الـنــظــر عن
االخــــتالف في تــــقـــيـم حلـــظــــتـــهـــا أو

محصلتها النهائية .
ـــاشــطــة عـــلى احلــريّــات لـــقــد شــدد ا
قراطية و حقوق ـدنية و مباد الد ا
ـساواة  بـاعتـبار ـواطـنة والـعدل وا ا
أن ذلـك كـله من أسـاسـيـات الـتـحـريض
عـلى الـنـهـوض بـاجملـتـمع لـكي يـسـاير
ـتقـدمة  وعاش اجملـتمـعات الـغربـية ا
حـيـاته مغـامراً في رحـلـة مضـنيـة سار
فــيـهـا عـلـى جـمـر الـتــحـديـات  ال أحـد
يـنكـر دوره في تعـزيز دائـرة العـقالنية
و الـتــنـويـر في مـحـيـطـة االجـتـمـاعي 
ــعـــانــاة  وقـــد كــان مـــدركــا ألهـــوال ا
ومـستـعدا للـتضحـية في سبـيل موقفه
الــتــقـدمـي  ولـكــنه في االخــيــر مـضى
وبـقي أسـمـه رائـداً  مـثلـمـا بـقـي عداء
الــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــ لــه
                   . مستمراً
تــوفـي الــشــيخ اجلــلــيل عــبــد الــكــر

ــاشـطـة في الـثـالث من أيـلـول 1959 ا
في إجـدى مستـشفيات بـغـــــــــداد بعد
عـــودته من االحتـــاد الـــســــــــــوفـــيــتي
رض لم لـغـرض الـعالج هنـاك و لـكن ا
ــهــله طــويال . إن كــتــاب أحــــــــــمـد
الــنـاجي الـذي تـنـاول حـيـاة أحـد رواد
الــتــنــويــر فـي الــعــراق هــو إضـــــــاءة
رحلـة دسمة في مـهمـة ورصـــــــــــينـة 
تــــــاريـخ الــــــعـــــراق وأرى فـي حــــــجم
ـعـلـومـات والتـوثـيـقـات ما هـو مـفـيد ا
ــهــتــمــ لــلــبـــاحــثــ والــدارســ وا
بــــقـــضـــــــــــــايــــا الـــديـن والـــثــــقـــافـــة
والـسياسة وحركة السلم والتقدم وهو
يـقـدّم مـادّةً  لـيـطـلع اجلـيل اجلـديد عن
مـــا كــان يـــفـــكــر به االجـــداد  من اجل
الــتــنــويــر الـفــكــري وربــطه بــقــضــايـا
الـــشـــعب والـــوطن واالمـــة الــعـــربـــيــة

واالسالمية.      
{ طبيب وكاتب

                      
اشطة عبد الكر ا
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فـي كــتـــابه عن الـــشــيخ عـــبــد الـــكــر
اشطة  يربط االستاذ الكاتب الباحث ا
عرفة في تاريخ أحـمد الناجي جدلـية ا
اضي و احلاضر اشطة ب ا الشيخ ا
ـستـقـبل للـعراق. من أجـل استـشراف ا
يــتـــألف الــكــتــاب مـن تــســعــة فــصــول
الحق و كـذلك ومــقـدّمــة إضـافــة إلى ا
مـــصـــادر الـــبــحث (231 صـــفـــحــة من

توسط). القطع ا
فـي الفـصـل االول يـتـحدث عـن الـسـيرة
ــاشـطـة وهـو : عـبـد الــذاتـيـة لـلـشـيخ ا
الـكر بن احلاج عبد الرضا بن احلاج
ــاشـطـة  حــسـ بن احلــاج مـحــسن ا
ولـد سنة 1881 فـي أحد بيوتات محلة
جــبـران في زقـاق اجلــيـايـيـل بـاحلـلـة 
ومـدينة احللة كما مـعروف عنها مدينة
الـعـلم والـعـلـماء والـفـكـر والـشـعر ومن
شـعرائها صـفي الدين احللي . وتعرف
احلـلة أيضاً  بالتـنوع القومي والديني
ـذهـبي و الـسيـاسي و الـثـقافي  و و ا
قـال عـنه الدكـتور عـلي جـواد الطـاهر :
بـــأن مـــكـــانـــته  –مـع مـــكـــانـــة أســـرته
احملـترمة في مدينة احللة  وكذلك جاء
تـقـيـيم شـاعـر ثورة الـعـشـرين الـدكـتور
مـحـمـد مـهـدي الـبـصـيـر إيـجـابـيـاً جـداً
ـرموقـة لـعائـلة لـلـمكـانـة االجتـمـاعيـة ا
ــاشـــطــة ودورهــا في الــتــعــاضــد مع ا

اجملتمع احللي.
ويـذكـر الكـاتب أن مـدينـة احللـة تـعتـبر
من أكـثر مـدن العـراق حافـلة بـاجملالس
الـــعــامــرة و االدبـــيــة الـــزاهــرة حــسب
الـشـاعـر الـبـصـيـر  ومن تـلك اجملـالس
ـاشــطـة الـذي تــمـيـز مــجـلس الــشـيخ ا
بــكـونه شــعـبــيـاً مــثـلــمـا تــمـيــز بـدوره
الــفـاعل في احلــيـاة الــعـامــة و احلـيـاة

الثقافية و السياسية .
ـاشطة عـالقات واسعة و أقـام الشيخ ا
دينة  وكان وشـائج وطيدة مع ابناء ا
مـجـلـسه حـافالً بـبـحث اهـتـمـامـاتهم و
ـــعــيـــشــيـــة و قــضـــايــاهم شـــؤونــهم ا
احلـياتية  وتطلعـاتهم نحو حياة حرة
ـة  وحـسب الدكـتـور عـلي جواد وكـر
الـطاهـر كان انـشداد مـثقـفي احللة الى
الـوطـنـيـة واالفكـار الـتـقـدمـية من خالل
الــتــأثّــر بــكــتـابــات سالمــة مــوسى في
بـدايـات القـرن العـشـرين  صارت كـتبه
من أروج الـكتب وتـنبـهت السـلطة الى
ذلـك و شرعت تضيّق عـليها وحتذر من
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كـان عـقد اخلـمسـيـنيـات بـاحللـة حافال
ـتميزة  وفي بـالنشـاطات السيـاسية ا
ــاشــطــة الى بــدايــتـه انــضم الــشــيخ ا
ووظف أنـشـطته حـركـة أنـصار الـسـلم 
االجـتـمـاعـيـة و الـسـيـاسـيـة و الـفـكـرية
ـــديــنــة عــلى وجه لــتـــأســيــســهــا في ا
اخلصوص  وفي العراق عموماً كتيار
تــقــدمي مـنــاصــر لـقــضــيـة الــسالم في
الـعـالم  وفي الوقت نـفسه كـان ظهـيراً
و مـسـانداً لـلـقوى و األحـزاب الـوطنـية
لــتـفــعــيل دور اجلـمــاهـيــر في حتــقـيق
أمـالها و تطلعاتـها في التحرر الوطني
قـراطية و الـعدالة  وبـناء احليـاة الد

ساواة .  و ا
ــــاشــــطـــة مــــظــــاهـــرة قــــاد الـــشــــيخ ا
احـتجاجـية و كانت مـسيرة غـفيرة لم 
تــسـتـطـيـع الـشـرطـة تــفـريـقـهــا عـنـدمـا
طـلبوا مـنه تفريق الـتظاهـرة رد الشيخ
بـتهـكم بقـوله ما مـعنـاه ( ما لـكم قـلق

ــسـيــرة اعـتــبـروهـا زفــة عـريس ) من ا
وقـد سـلم الـشـيخ من االعتـقـال  ولـكنه
احـــــيـل الى الــــــقـــــضـــــاء فـــــتـــــطـــــوع
""36مـحاميـا للدفـاع عنه وعلى رأسهم
:األســـتــاذ حــســ جـــمــيل و األســتــاذ
مـظهر العزاوي و األستـاذ توفيق منير
 وفي يــومــهـا لم يــنـظــر احلـاكم فــريـد
فــــتــــيـــــان الى اوراق الــــدفــــاع  بل رد
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لندن

واالبتعاد عن الصغائر هي الضامن
األول لــلــثــقــة بــالــرجل واســتــمــرار
الــعـمل والــعالقـة مــعه. إنه جـزء من
ذاكرتنا الـعراقية اليـومية احلية في
واحدة من أخطر مراحـلها وأكثرها

ارتباكا وتناقضا.
وليس مثل أبي عالء من الصحفي
الـعـراقـيـ أحـد في قـدرته وبـراعـته
ـهنـيـة على صـيـاغة (اخلـبـر) الذي ا

يتعلق …

صانع   ستشفيات وا دارس وا من يريد اخلبز والعمل وا
نشأت احلربية والقواعد العسكرية بدال من القنابل وا
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بغداد

فاهـيم االخالقيـة التي حتـكم تصـرفاته وردود افـعاله جتاه شـكل اجملتـمع ومنـظومـة ا
مختلف الـقضايا التي تمثل عَصّب احلياة اليوميـة فيه تتاثر بشكل رئيسي بتصرفات
مارسات تراعى افراده وخصـوصا النخب القـائدة التي عادة مـا تفرز مجمـوعه من ا
ــصـالح الــشـخــصـيـة وتــقـدم بــذلك سـلــوكـا شـاذا يــتـنــافى مع طـبــيـعـة من خـاللـهـا ا
وذجا إصالحـيا. وتلعب قـوة الفرد التي يكـتسبها اجملتمعـات الفاضلة الـتي تراعي 
من مــوقــعه داخل هــرم الــســلــطــة اذا مــا اسـاء اســتــخــدامــهــا دورا في رسم مالمح
مـارسـات الـشاذة الـتي اذا مـا تـكـرست داخل اجملتـمع وفق مـفـهـوم الغـلـبـة لألقوى ا
ستغيـر من مفاهيمه  وسيكون من الصعب على األشخاص او اجلماعات التي تتبنى

نهجا إصالحيا مقاومتها او التغلب عليها .
وذج الدول بحسب اسلوب احلكم فيها  وتختلف العالقة ب السلطة واجملتمع في 
وال اعـني هنـا نـظام احلـكم الـذي يتـوزع في اغـلبه بـ مـلكي وجـمـهوري  ولـكن نوع
التحوالت الـسياسية واالجـتماعية واالقـتصادية التي يـفرزها النظـام السياسي ومدى
جملها قد تـسهم ببناء مجتمع ارتباطها بـاجلماهير وتفاعلـها معها . هذه التـحوالت 
رص تتعـزز فيه مكانة الفرد ويحظى بحقوقه الثقافية واالقتصادية وفق مبدأ تقاسم
ناسب . اال انـها قد تنـحى منحى اخر ـناسب للمـكان ا الثروات واختـيار الشخص ا
لتصب في مـصلحة النخب على حساب اجلماهير  إما من اجل ضمان احلفاظ على
ـنشود وفِي بـعض األحيان نـاصب واالمتيـازات  او من اجل الوصول الى الـثراء ا ا

يحصل االثنان معا .
وفِي شـكل الـعالقـة غـيـر الـسـليـمـة بـ اجملـتـمع والـسـلـطـة او من يـسـتغـل وجوده في
السلطـة  تتحـول النخب احلاكـمة تدريـجيا وبحـسب طول بقـاءها في سدة احلكم من
وذج ثوري مـصلح الى اخر نـفعي يتـوق للقـوة والثروة عـبر أدوات تمـد أذرعها الى
مفاصل الدولـة واجهزتها فإذا ما أحكـمت قبضتها  سعت في مرحـلة الحقة للتغلغل
في مـفاصل االقـتـصـاد لـيـتـحول ثـوار االمس الى رجـال اعـمـال تـذوب مـعـهم احلدود
الـفاصـلـة ب الـطـبقـتـ االقتـصـادية والـسـياسـيـة . السـلـطة تـسـتخـدم األمـوال كذلك
لـلـتـرويج لـشكل الـعالقـة الـتي تـربـطهـا بـاجملـتـمع  وهنـا يـأتي دور اسـتـخدام االعالم
الذي يـتولى مـهـمة االقـنـاع وتلـق رؤى ومـفـاهيم من يـتـولى زمام الـسلـطـة لقـواعدهم
داخل اجملـتمع ويـسوق مـتبنـياتـهم ليـرسم اطارا خـاصا لـشكل الـتحوالت فـي العالقة

ب السلطة واجملتمع .
شــكل الــعالقــة غــيــر الــســلــيــمــة بــ الــســلــطـة واجملــتــمع
وتوجـهاتـها من شـأنه ان يحـول دون إعادة تـوزيع السـلطة
االقتصـادية والـسيـاسية  وسـيؤدي إلى تـفاوت اجـتماعي
شـديد وانـتـشـار الـفسـاد في أعـلى مـسـتويـاته  وسـيـقود
حـــتــمـــا الى زيـــادة في االحـــتــجـــاجــات االجـــتـــمـــــــاعـــيــة

والسياسية.

ـان بـكافـة أنـبـيـاء الـله ورسـله عـلـيـهم الـصالة أمر الـديـن اإلسالمي جـمـيع مـعـتـنـقـيه بـاإل
سلـم الى احترام وتقـدير كافة أولئك ـطاع بكل تفاصـيله أدى با والسالم  وهذا االمر ا
االنبياء والرسل الذين سبقوا نبي الله ورسوله وخا انبياءه ورسله محمد صلى الله عليه
وعـلى آله وصـحـبه وسـلـم بـغض الـنـظـر عن مـواقـف اتـبـاعـهم من نـبـيــهم وديـنـهم احلـنـيف
ويشهد الـتاريخ بعدم وجـود أي جتاوز إسالمي على شخص أو رسالـة او معجزات أولئك
ـسلمـون مهمـة ايصاله األنبـياء والرسل عـليـهم السالم بل وان القـرآن الكر الـذي حمل ا
رات ـسلـم بـعشـرات ا ا ذكـر نبي ا وهـو كتـاب الله لـلنـاس كافـة ذكرهم جـميـعـا اكثـر 
مؤكـدا أن كل األنبـياء والـرسل دعوا الى تـوحـيد الـعبـادة لله وحـده وبدون إشـراك بعـبادته
سواءً لـلبـشر او حيـوان او صنم من حجـر أو تمـر كما كـان يفعـل اهل اجلاهلـية وكذلك لم
ـسـلـمون يتم ذكـر اي نـبي مـنـهم من قـبل أي مـسلـم اال وقال عـلـيه الـسالم . بـيـنمـا  ظل ا
) عـلى مَرِ تـاريـخـهم يـتـعـرضون ألبـشع هـجـمـات الـطعن ونبـيـنـهم وكـتـابهـم ( القـرآنـالـكـر
والتشويه واإلسـاءة من قبل متطرفي الديانات االخرى كافـة واشتدت هذه الهجمات القذرة
ـقـاالت خالل الـعـقـود االخـيـرة من خالل الـرسـوم الـكـاريـكـاتـوريـة واألفالم الـسـيـنـمـائي وا
ــسـؤولـ والـزعـمـاء في الـدول الـتي تـعـتـنق تـلك وحـتى تـصـريـحـات بـعض االعالمـيـ و ا
ـنع تـلك ـنـظـمـات الـدولـيـة او مـرجـعـيـات ديانـاتـهم  الـديـانـات  دون ان يتـحـرك احـدا من ا
واقف ـسلم ان ينـتقد تلك ا الـهجمات بحـجة حرية الرأي والـفكر  بينـما لو حاول احد ا
والــهـجـمـات سـتـقـوم تـقـوم الـقـيـامـة عـلـيه ولـم تـقـعـد كـونه مـعـاد لـلـسـامـيـة وداعم لإلرهـاب
وقف قدسات وحـرية الفكر والرأي فكيف سيكون ا عتقدات وا والهمجيـة واالعتداء على ا
ـسلـم الـسيـطـرة على نـفسه واعـصابه السـمح الـله وجتاوز  عـلى نبي او اذا فـقـد احد ا
تـهور  ـدفـوع وا انـكر لـه معـجزة أومـوقف ?.  والـيوم يـتـجنى ابـراهـيم عيـسى االعالمي ا
على الـنبي محـمد صلى عـليه وسـلم وينكـر معجـزة من أكبر مـعجـزاته التي أكرمه الـله بها
ـعـراج الـتي ذكـرهـا الـقـرآن الـكـر في اكـثـر من مـكـان في سـوره وهي رحـلــة االسـراء وا
الشـريفة ولم يـتجـرأ على انكـارها احد إال في زمـنهـا من مجمـوعة من أحـبار اليـهود الذي
ا هم يـعرفون عـنهـا فلم يسـتطـيعوا حتدوه بأن يـصف لهم الـقدس فـوصفهـا لهم افـضل 
ـنـافـقون ـنـبـوذ انـبـرى ا ـسـلـمـون وانـكـروا تـصـرفه ا نـكـرانـهـا بـعـد ذلك وعـنـدمـا غـضب ا
عروفة كـمعاداة حرية الرأي سـلم باالستـنكار وكيل التـهم ا واحلاقدون على االسالم وا
والـفكـر و الـتخـطيط لـقـتل هذا االعـالمي احلر في االسـاءة لـلمـسلـمـ ونبـيـهم مع إن حتى
احليوان اجلكم الـله يغضب اذا جتاوز عليه بشر   بينمـا اليجوز للمسلم ان يعترض على

إساءة إليه والى ديـنه ونبيه.وفي الوقت الذي نؤكـد موقفنا الرافض
ـعـتـوه خـارج الـقــضـاء والـقـانـون فـإنـنـا ألي اجـراء ضــد هـذا ا
نـافقـة التي تُـنتَـهَج ضد نسـتنـكر وبـكل شدة هـذه السـياسـة ا
سلـم ورمـوزهم ومقدسـاتهم فأيـة ازدواجية في االسالم وا
ـواقف واالراء تـلك نـعـيـشـها الـيـوم واي حـقـد وكـراهـيـة تلك ا
ــتــطــرفــ من الــديــانــات االخــرى وبــعض الــتي يــحــمــلــهــا ا
اذا كل هذه الـسياسة ? و ـسلمـ سياسـيهم جتاه االسالم وا

فرطة جتاههم ?. احلاقدة والكراهية ا

علي جواد الطاهرصفي الدين احللي

الـدعـوى و بـرأ الـشـيخ  مـسـتـنـدا الى
مــادة قـــانــونــيــة عــد فــيــهــا إجــراءات
ظاهرة غير األجـهزة االمنية بتـفريق ا

قانوني.
جـــرت االنــتــخـــابــات في الـــتــاسع من
حـزيـران 1954 بــيـد ان قـلق الـسـلـطـة
جـعلها تبذل قصارى جهدها للحيلولة
دون مــرشـــحي اجلــبــهــة الــوطــنــيــة 
فـــلـــجـــأت الـى عـــمـــلـــيـــات الـــتـــزويـــر
والــتــرهــيب و الــرشــاوي  وقــد أشـار
بـيان اجلبهة الوطنية بعد االنتخابات
مـذكرا بـالتـدخل احلكـومي السـافر في
احلـلـة  والتـجاوزات الـتي حالت دون
ـــاشــطـــة الى قـــبــة وصـــول الــشـــيخ ا

ان. البر
وبـعد قيام ثورة الـرابع عشر من تموز
1958 والتي احدثت تغيرات جوهرية
بـطـبـيـعة اجملـتـمع الـعـراقي  وامـتدت
مـكتسـباتهـا الوطنـية الى أدق مفاصل
اشـطـة بـثـقل احلـيـاة  وقف الـشـيـخ ا
مـكـانـته االجـتـماعـيـة و ثـرائه الـفـكري
وأنـشطته السـياسية مـدافعاً عن ثورة
الـفـقـراء  مـسـاهـمـاً بـنـشـاطـات حـركة
أنـــصـــار الـــســـلـم  إذ كـــان من ضـــمن
تــشــكــيـلــة اجملــلس الــوطــني ألنــصـار
الــســلم في الــعــراق  وشــارك الــشـيخ
حـمـيـد سـعـيد الـغـاوي بـإعـادة إصدار
جـريـدة "صوت الـفرات "يـوميـا باحلـلة
في 16 مــارس 1959 وكــان الــشــهــيـد
حــسن عـويــنـة رئــيس حتـريــر جـريـدة
ــاشـــطــة صـــوت الـــفــرات  فـــســعـى ا
بـالـتعـاون مع بـعض علـمـاء الدين الى
تـشـكـيل جـمـاعة عـلـمـاء الـدين االحرار
الـــتي ضــمت : الـــشــيخ عـــبــد الــكــر
ـاشطة و الـشيخ علي كـاشف الغطاء ا
و الـشـيخ مـحـمـد الـشـبـيـبي و الـشـيخ
ــهــدي مــطــر و الــســيــد هــادي عــبــد ا
فــيــاض و مــحــمـد حــســ احملــتــصـر
والسيد الطالقاني و القائيني والسيد
جــابــر أغــائي والــسـيــد عــبــد احلـسن
ـستلـكو والشـيخ احلجامـي و السيد ا
ســـعــيـــد احلــكـــيم و الــشـــيخ مـــجــيــد
زايـــردهـــام واخـــرين وكـــانـت خـــطــوة
ــرحـلـة لـلـوقـوف وطــنـيـة لـضـرورات ا

ضد اخملططات اخلارجية .
اشطة لكي فكـر الشيخ ا وفي الـعهد ا
فـي إصدار مـجـلـة الـعـدل وحصـل على
االمــتـيـاز في اذار من عـام 1938 و قـد
صادرة العدد قـامت السلطة احمللية 
الــيــتــيم الــذي تــضــمن ســبـع مــقـاالت
جــمـيــعـهــا مـحــرره بــقـلــمه تـضــمـنت
عـنـاوين مـهمـة مـنـها :الـعـدل  احلـرية
الــــغـــزالي و زكي مــــبـــارك  الـــدعـــوة
اإلسالمـية  فوائد الـعقوبات الـشرعية
عــــلى اجلــــرائـم  تـــرجــــمــــة يــــاســـ
الـهاشمي  حول كـتاب األستاذ ساطع
ـيـة . احلــصـري بـ الــوطـنـيــة و األ
ولم يـخف الدكـتور عـلي جواد الـطاهر

غالف الكتاب



لـعب دولي حديث لكرة الـقدم ال تعد وال فوائـد تمتع نادي الـزوراء الرياضي 
سـتـفيـد من وجـود اي مـنـشاة ريـاضـية حتـصى ..الالعب هـو الـطرف االهـم ا
نـشـاة احلـيـاة الـريـاضـية اذ ان جنـاحه في ـنح هـذه ا جـديـدة النه هـو الـذي 
ـنافـسة عـهـود منه يـنعـكس عـلى مـردود الفـريق في ا ـسـتوى الـفـني ا تـقد ا
الـرسـمــيـة ويـحـفـز االنـصـار عـلى حـضــور مـبـاريـاته ..واكـثف االهـتـمـام بـاداء
ـستـوى ( الـعالي) الن عـنـاصر ـمـارسة ريـاضـة ا ـتـفرغ  ومـردود الـرياضي ا
ـدرب االداري اجلهـة الـداعـمة لـلـنادي الـريـاضي انـصار ـنـظومـة االخـرى (ا ا
ـادة االساس الي جناح الفـريق ) ليـسوا عـلى احملك مثل الـرياضي الـذي هوا
..هـذا كله يـجعـلني ان اقول ان صـناعـة البهـجة احلـقيقـية مسـؤوليـة الرياضي
نظـومة االخرى وهـذه حقيقـة ساطعـة ال يختـلف عليـها اثنان اوالً ثم عناصـر ا
.. واعود الى نـادي الزوراء واقول انه قلعـة رياضية عراقيـة تستحق كل الدعم
احلـكـومي واشــيـر الى الــدعم احلـكـومي الن نــادي الـزوراء مـتــضـرر مـثل كل
االندية الرياضية العراقية من البيئة احمللية غير الصاحلة لالستثمار والّإ فانه
كان بوسـعه ان يسيّر امـوره بنفسه مـثل اندية القوة اجلـوية والشرطـة والطلبة
ينـاء واربيل والنجف واندية ريـاضية اخرى قبل عقود من الـزمان مستفيداً وا
من شـعـبيـته اجلـارفـة ومن كثـرة الالعـبـ الواعـدين الـذين يـتـسابـقـون الرتداء

قميصه .
نـشـأة الريـاضـيـة احلديـثـة ليـست حـائط الـصد لــكل (الـتهـديـدات) التي نـعم ا
تتـربص بالريـاضي فاالصابـة و(عدوانـية) الالعب اخلصم والـتدريب اخلاطىء
واالدارة غـيــر احملـتــرفـة اخــطـار مـســتـمــرة تـعــرقل اداء الـريــاضي لـواجــبـاته
نـشأة ـستـوى فـني ثابـت ونوعي ولـكن هـذا ال يقـلل ابـدا من اهمـيـة وقيـمـة ا

الرياضية .
 والـتـســاؤل الـذي يــتـردد في الــرواق الـريـاضي احملــلي هـو كــيف جنح نـادي
لـعب الـدولي رغم انه يبـدو عـلى الورق انه أقل حـظاً الزوراء في الـفوز بـهـذا ا
من انــديـة الــقـوة اجلـويــة والـشــرطـة وكل انــديـة وزارة الـنــفط من جــهـة الـدعم
ـلك على وجه الـيـق مـعـلومـة تـساعـدنـا على مـعـرفة احلـكومي ورغـم اننـا ال 
ستحقـة التي يتمتع بهـا نادي الزوراء بكل مكوناته في حقيـقة الهدية الثمـينة ا
هـذه االونــة ولـكن يــجب ان نـثـنـي عـلى ادارة الـنــادي ونـهـنــئـهـا النــهـا جنـحت
لعب ساعـدة مباشـرة وكلـية من وزارة الشـباب والريـاضة في تشـييد هـذا ا
في احــدى اجـمل بـقــاع عـاصـمــة الـعـراق بـغــداد ونـدعـو ادارات انــديـة الـقـوة
اجلـويـة والشـرطة والـطلـبة لالسـتـفادة من جتـربة نـادي الزوراء الدارة وتـوجيه
ـمكـنة الجناز ـنشـاة الريـاضيـة بالـكيـفيـة نفـسها ,والتـحرك بـالسـرعة ا ملف ا
ـتعلق بهـا وإقناع اجلهـات احلكوميـة التي ترتبط بـها بضرورة تـشييد العمل ا
منشـآت رياضية حديثة تعود بالفائـدة على فرقها وجمهورها وتعزز من فرص
ـنـظـورة لــتـمـتع الـنـادي حتـقـيـقــهـا الجنـازات داخـلـيــة وخـارجـيـة . والـفــائـدة ا
ـنـشـأة ريـاضيـة ذات مـواصـفـات دوليـة سـتـعـود عـلى مـنتـخـبـاتـنا الـريـاضي 
ـنشـأة الـرياضـية ذات الـوطـنيـة لكـل الفـئات الـعـمريـة الن ا
ـواصـفات الـدولـية سـتسـهم بـقدر كـبـير في تـأهيل ا
وه بشكل الريـاضي وسرعة تـطويره وانسـيابيـة 
ـنـتـخب وطـني مـواكب صـحـيح ونـفـوز بـالـتـالي 
تقدمة راكز ا لكل جـديد ومؤهل للمنافسة على ا
في الـبــطـوالت الـقـاريــة والـوصـول الى نــهـائـيـات

بية . بطولة كاس العالم ودورة االلعاب االو

الــديــوانــيــة احــبط امس االول في
الــقــاسم وكــرر نـفـس الـســيــنــاريـو
بـاخلــروج بـتــعــادل مـخــيب وفـشل
عـــــلى مـــــســــتــــوى الـــــنــــتـــــيــــجــــة
ــوقع عــنــدمــا الــزم عــلى واالداءوا
الـتراجع ثـالـثا بـفـارق األهداف عن
الــطـالب في مــهـــمـــة ظــهـــر فــيـــهــا
اجملــمــوع مــتــعب وثــقــيـل وبــغــيـر
الـــقــادر عــلى نــقـل الــكــرة وفــقــدان
الـسـيـطـرة عـلــيـهـا وصـنع الـفـرص
وفي اداء متراجع اليليق به كفريق
مـحــلي مـتــقـدم لـكــنه عـانى كــثـيـرا
وواجه مشاكل الـلعب قبل النـتيجة
بـســبب تـكـرار االخــطـاء الـدفــاعـيـة
فــيــمــا فــشل الــهــجــوم من أخــطـار
ضيف الـذي كاد ان يقضي مرمى ا
ــصـلـحـته عـلى االمـور وحــسـمـهـا 
بــعـدمــا زاد من حتــركــاته فـي اخـر
الوقت و احتجاز لصناعة الهدف.
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وقاد بنـيام اكـور نوروز الى فوز
ثـــمـــ عـــلى ضـــيــفـــهم

الــوسط بــهـدفه د22
ــــــــــــــــــــرور بـه وا
للنهايـة محققا
فــوزا مــهــمــا
ومؤثرا على
احـــــد فـــــرق
مــــــــــــو اقـع
قدمـة منذ ا
بــــــــــدايـــــــــة
الــــــــــــدوري
فــــــضـال عن
فـــــــــــــــــــــارق
اإلمـــكـــانـــات
وفـي الــــــوقت
ــــطـــــلــــوب ا
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ـــــوقع اخلـــــامس تـــــخـــــلص مـن ا
والـفـتـرة الـطـويـلـة الـتي أمـضـاهـا
وسط غضب جمهـوره الذي تنفس
الـصــعــداء في ظل الــتـحــول الـذي
حتقق في غضون اسبوع بتحقيق
فـوزين وكـانه يـريـد احـراز الـنـقاط
فـي اي مــــلـــــعب
والــــــتــــــصــــــرف
كـــفـــريـق حـــامل
لــلــقب والــعـودة
بــقــوة لـلــصـراع
عــلى الــوصــافـة
ـشـاركة وصوال 
خارجـية وتـمكن
الـــتـــشـــكـــيل من
الــتــقــدم بــهــدف
قــــــــــــــــــبـل ادراك
اصحاب االرض
الـــتــعــادل وكــان
الــــــــدور عـــــــــلى
ـــــهـــــاجم عالء ا
عـبـاس وتـتـويج
جــهــود الــفــريق
بـهــدف رائع هـز
بـه شـــــــــــبــــــــــاك
الـــعـــمــارة د 81
ـهـمـة ويـحـسم ا
عــــــــلـى ا وجه
بــعـدمــا تـمــكـنت
الـــتــغـــيــرات من
ـــــــســـــــاعـــــــدة ا
واإلســـــهـــــام في
انـــهــــاءالـــلـــقـــاء
طلوب بالشكل ا
وإحبـاط محاوالت
ميسان من اجل حتقيق االجناز .
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وظـهـر الـتـحـدي مـرة اخـرى بـوجه
الـــزوراء خـــارج الــعـــاصـــمــة

فــبــعـد اســبــوع عــلى
الـــــــــتـــــــــعــــــــــادل مع

ركلـة اجلزاء الـتي ردتهـا العـارضة
ومعها توقفت اجنازات الفريق.
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ـتـأخرة وتـابع اجلـويـة جناحـاته ا
ـدرب الثـالث حكـيم شاكر بقـيادة ا
مـحـقـقا الـفـوز الـثاني تـوالـيـا على

نــفط مــيــسـان وقــهــره بــعــقـر داره
وب عشـاقه بهدف لـواحد بفضل
الـظـهـور الـقـوي والـواضح لـلـفـرقة
والـعـودة للـمنـافـسات بـثـقة وجنح
بـخـطف الــنـتـيـجــة وكـامل الـنـقـاط
هم والـتقـدم للـمـوقع الرابع وهـو ا
عـــلى بــعــد نــقـــطــتــ من الــزوراء
والـطالب وبـات في وضع مـخـتلف
ــرحـــلــة األولـى والــتـــفــكـــيــر عن ا
ـــبــاريـــات الــقـــائــمــة اجلـــدي في ا
واستـغاللها بـافضل طـريقة بـعدما

وجـديـر بالـفـوز عـنـدما دخل و رفع
وجسد شعار االنتصار الذي حققه
بــفـضـل االداء اجلـمــاعـي لالعــبـ
الذين اتفقوا على حتـقيق النتيجة
ـــبـــاراة الـــتي وجتـــنـب مـــشـــاكل ا
شـهـدت احـتـكــاكـات بـدنـيـة كـثـيـرة

واعــتــراضـــات غــيــر مــســوغــة من
بــعـض الالعــبـــ ومــعـــهم اداريي
الــشـرطــة في االســتــهـجــان بــقـرار
احلكم باحتساب ركلة جزاء الربيل
وكـان عــلى اجلـمــيع تـقــبـلـهــا كـمـا
رحـبــوا بـالــركـلـة احملــتـســبـة عـلى
اربيل التي حسمت األمور واقل ما
يقال عنه انه تصرف مرفوض جدا
ودعوة للـنيل منه فيـما فشل اربيل
ة ادراك الـتـعـادل قبل تـلـقي الـهـز
بـسبب فـشل شـيركـو كـر بتـنفـيذ
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جنـح الــشـــرطــة بـــإضــافـــة الــفــوز
الـتــاسع عــشـر بــازاحــة اربـيل عن
طـريـقـه بـركـلة اجلـزاءالـتـي نـفـذها
هــداف الـفــريق والـدوري مــحـمـود
ـبـاراة وحتـقيق واس د71 من ا ا

أمـر مـهم جـدا بعـدمـا فـرض نـفسه
واجهات كفريق قادر على تدارك ا
الـــصــعـــبــة ولـــيــعـــززصــدارته 60
ويــواصل مــنـافــســته عــلى الــلـقب
عـلـى بـعـد17نــقـطــة من الــوصـيف
ــــتـــصــــدر مـن جتـــاوز وتــــمـــكـن ا
الصعوبات الـتي شكلها اربيل في
بـاراة التي انقلبت بعض اوقات ا
ضـــد اصــــحـــاب االرض واكـــد انه
ــــنــــســــجم الـــــفــــريق الــــقـــــوي وا
ــتــكـامـل ويـؤدي دوره بــجـدارة وا
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ـكتب الـتنفـيذي رئـيس إحتاد كـرة الطـاولة هردة ـبيـة الوطـنية الـعراقـية عـضو ا هنأت الـلجـنة األو
ناسبة إنتخابه قبل قليل نائباً لرئيس االحتاد العربي للعبة.ونال رؤوف 17 صوتاً رؤوف بارام 
ـؤتـمر مـثّـلت جـميع أصـوات احلـاضـرين من اجلـمـعـية الـعـامـة لالحتـاد الـعربي الـذين حـضـروا ا
ـنـصب رئيس ـهـندي  ـغـرب حيـث فاز الـقـطري خـلـيل احمـد ا االنـتـخابي الـذي أخـتـتم تواً في ا

االحتاد بتزكية احلاضرين في إجتماع اجلمعية العامة لالحتاد العربي بكرة الطاولة.
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ـبيـة الدولـية أكد رئـيس الـلجـنة األو
توماس باخ  أن الرياضي سعداء
بل أكـــــثــــر من ســـــعــــداء وهـم إنــــهم
العب والـقـرى راضـون تــمـامـا عـن ا
ــقــدمـة واألمــان داخل واخلــدمــات ا
ــغـلـقــة في ظل هـذه نــظـام احلـلــقـة ا

الظروف العصيبة جدا".
وأضــــاف بــــاخ في حــــديث عن دورة
االلـــعـــاب الـــشـــتــويـــة فـي بـــكــ ان

"الرياضـي يـتجاوبـون بأداء متـميز
ـبـيـة غيـر مـسـبـوقـة  لـقد وبـروح أو
كـانـت حـمـاسـة وقـوة هــذه الـتـجـربـة
ا شهدته في بية أكبر وأعظم  األو

بية السابقة". الدورات األو
وقــال بــاخ: " ال داعي لــلــقــلـق بــشـأن
اسـتـخدام 2  مـحـطـة وحـلـبـة تـزلج
على اجللـيد في جميع أنـحاء الص
العب  نـــــاهــــيـك عن أن جـــــمـــــيـع ا
بيـاد بك اجلديدة الـتي أُنشـأت ألو

2022 لـديـهـا خـطط تـراثـيـة لـضـمـان
اسـتـخـدامـهـا ألغـراض مـتـعـددة بـعد
الدورة عـلى مدار الـعام ".وبـ باخ :
" قد يكون هذا االهتمام الكبير أيضا
نـابـعـا مـن حـقـيـقـة أن أكـثـر من 300
مــلــيـون صــيـنـي عـرفــوا الـريــاضـات
الشتويـة "  متابعـاً : " أعتقد أن هذا
االجتــاه قــد تــعــزز بــفــضل الــنــجـاح
بي الـكـبيـر الـذي حـقـقه الـفـريق األو
الــصـــيــني  فـــقــد احـــتــفل الـــشــعب

ـيدالـيات الصـيني بـاحلائـزين على ا
عــبــر مـواقـع الـتــواصل االجــتــمـاعي
والــتـلـفـزيــون والـصـحـف  بـحـمـاس
وفـخر كـبـيـرين  مشـيـداً بـاإلجراءات
ـبــيـاد ــضـادة لــكـوفــيـد-19 في أو ا
بــكـ Æ 2022وعــــد بـــاخ : " مــــعـــدل
ـغـلـقة إصـابة 0.01  كـانت احلـلقـة ا
التـي نُظـمت فـيهـا الـدورة واحدة من
أكثـر األماكـن أمانـا على الـكوكب إن
لم تـكـن األكـثـر أمـانـا بــالـفـعل وهـذا

إقـامــة مـبـاراة الــعـراق واإلمــارات لم يـحـدد
بـعــد من قـبل االحتــاد الـدولي الفــتـاً إلى أن
االحتـــاد الـــعــــراقي أرسل طـــلــــبـــاً لالحتـــاد
ـــنــــــــــــتـــخب في الـــدولـي يـــرغب بـــلــــعب ا
الــعـــراق وحتــديــداً في بـــغــداد وإن لم تــتم
ــوافــقــة فـــفي الــبــصــرة وإن لم تــتم فــفي ا
أربــيل وفـي حــال رفض إقــامــة الــلــقــاء في
الــعـراق فــاخلـيــار سـيــكـون في الــعـاصــمـة

األردنية عمّان.
وفي سياق منفصل اكد االحتاد ان اإلشكال
ـــــدرب الــــســـــابق ـــــالـي بــــ االحتـــــاد وا ا

للمنتخب العراقي بتروفيتش قد انتهى.
وسـوي ان االحتـاد اكـمل اإلجراءات وقـال ا
ـدرب بـيـتـروفـيتش وان الـيـة اخلـاصـة بـا ا

. بلغ سينزل بحسابه يوم غد االثن ا
ــــدرب بــــتــــروفــــيــــتش رفض واضــــاف ان ا
ـــغــــادرة وفـــضل الــــبـــقــــاء بـــبــــغـــداد رغم ا
ـالـيـة الـضـمـانـات بـتـامـ له مـسـتـحـقـاته ا
ووضـعــهـا بـحـســابه لـكـنه أصــر الـبـقـاء في
اليـة بعدها العراق حلـ إكمال اجـراءاته ا

يغادر لبالده.
ـــبـــرم بــ وبـــ انه  تـــدقـــيـق الـــعـــقـــد ا
الـــــطـــــرفـــــ وكل بـــــنـــــوده و إجنـــــاز كل

. تعلقات ب الطرف ا
واشار الى ان لدى بتـروفيتش خالف ايضاً
مع مـديـر أعـمـاله واالخـتالفـات مـالـيـة وهذا
شأن يخص االثنـ والنعلم اين توصال في
حـل االشــكــال الــقــائـم بــ الــطــرفــ وهــذا

اجلانب ال يخص االحتاد.
ــسـاعــد بــتــروفــيـتـش خـلف ــدرب ا وكــان ا
ــدرب األول الـهــولـنــدي ادفـوكــات لـقــيـادة ا
ـنـتـخب الـعـراقي كمـدرب أول بـعـد اعـتذار ا
ــهــمــته وإكــمــال األخــيــر عن االســتــمــرار 
ــؤهـلــة لــكـأس مـشــواره في الــتــصـفــيــات ا

العالم.
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وافق االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقــدم عــلى
الـبـرنامج اخلـاص الـذي وضـعه مدرب
ـنــتـخب عــبـد الــغـنـي شـهـد ا

وأخذ به بشكل رسمي.
وكــان احتـــاد الــكـــرة قــد
ســــمـى جلـــنــــة اخلــــبـــراء
والـــتي تــألـــفت من أنــور
جــســام وعــبــد اإلله عــبــد
احلـمــيـد وأكـرم سـلـمـان
ويــحـــيى عـــلــوان ونــزار
أشـــــــــــــــرف وصــــــــــــــــالـح
راضــــــــي وحـــــــــــــــــــسـن
فرحـان وكـاظم الربـيعي
وكانت قد ناقشت برنامج
ـدرب عـبـد الـغـني شـهد ا
ــنـتــخب ورفــعـته إلعــداد ا

لالحتاد.
وأوضح عـــــضــــو االحتــــاد
والـــنــاطق بـــاســمـه أحــمــد
ـوسـوي في تـصـريح عـودة ا
صـــحــــفي أن بــــرنـــامج شــــهـــد
ــنـتــخب قــبل تــضــمن جتــمع ا
عشـرة أيام من مـباراة الـعراق
واإلمـارات ضــمن الـتـصـفـيـات
ـقـرر ـؤهـلـة لـكـأس الـعـالم ا ا
ــقـبل يـوم  24 من الــشــهـر ا
وإقـامة مـبـاراة جتريـبـية مع
أحد مـنتـخبات إفـريقـيا قبل
ـــبــاراة ســـبـــعـــة أيـــام مـن ا
وحتـديـداً يوم  3/ 17شرط
ــــــبـــــاراة في أن تـــــكـــــون ا
لـعب الذي سـيسـتضيف ا
مباراة العراق واإلمارات.
ـوسـوي أن مـكـان d…∫ احدى مواجهات دوري كرة اليدوأكـد ا
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ــــاســـة وحتـــــــــــقــــيق احلــــاجـــة ا
ـكان اخلامس واالبقـاء على نفس ا
عــــشــــر واالهم انــــهــــاء االمــــــــــور
بـنتـيـجـة جـيـدة للــــــــمـرة الـثـانـية
بــــنـــفس مــــلـــعــــبه الـــذي قــــهـــر به
ـاضي وأمر زاخـــــــــو قبل الـدور ا
مـهـم ان تـاتـي الـفــوائــد من مــلـعب
ـديـنـة ومن ثم الـتـفـكـيـر بـالـذهاب ا

واالهم.
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وبعد سلسلة نتائج محبطة صحى
االمـانـة وتمـكن من ايـقـاف تـراجعه
و نــفط الــبــصــرة و الـتــخــلص من
الصق لـلـمـنـطـقة مـكـانه الـسـابق ا
اخلـطـرة و الـتـقـدم لـلـخـامـس عـشر
في فـرصـة انـتـظــرهـا عـصـام حـمـد
ليقود الـفريق إلى فوز مـتاخر لكنه
كـان مـثـمرا وحـقق حـاجـة منـتـظرة
ثلـة باالبتعاد عن دائرة من فترة 
الـــــهـــــبــــوط واالهـم الـــــعـــــــــــــودة
للـتوازن من الـبصـرة وحسم مـهمة
صـعـبة والـدفع بـاالمـور لوضع
افـضـل بـعـد تـعـثـر بـدون
فــــــــــوز مــنــذ تــســعـة
ادوار واالهم جتــــنب
الســـــــــقوط خارج
الــــــعــــــاصــــــمــــــة
وتعرض اصحاب
ـة ـيــدان لـلـهـز ا
من جــــديــــد قــــبل
تـهديـد مـوقــــــــعه
مـن الـــــكـــــهـــــربــــاء
االفـــضل من طـــرفي
لقاء البصرة لكن كل
ــصــلــحـة شـيء ذهب 
االمــانــة الــذي احــتــاج

الفوز وكامل النقاط.
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اعـلن االحتــاد الــعـراقـي لـلــجـودو
مـوعـد وصول مـنـتـخب تونس الى

العاصمة بغداد.
وذكــر االحتـــاد فـي بــيـــان ان امس
االثـــنــــ وصل الـى الـــعــــاصــــمـــة
العراقية بغداد وفد منتخب تونس
لــلــجـودو لــلــمــتــقــدمــ لــلــدخـول
عسكر تـدريبي داخلي في بغداد

قدسة. ومحافظة كربالء ا
ـنـتــخب الـتـونـسي وبــ ان وفـد ا
يـضم عـدداً من ابرز ابـطـال اللـعـبة
في افــريـقــيــا وهم كل مـن الالعــبـة
ـلـقـبـة بــمـلـكة نهـال شـيخ روحـو ا
افــريــقــيــا احلــائــزة عــلى بــطــولــة
ـــيـــدالـــيــة افـــريـــقـــيــا 22 مـــرة وا
الــبـــرونــزيـــة في بــطـــولــة الـــعــالم
2017ومــيـدالــيـتــ ذهــبـيــتـ في
يدالية بطولة الـعالم العسكـرية وا
الـبرونـزية في بـطـولة غـراند سالم

.2021

وتابع كمـا ويتواجـد ايضا الالعب
فــرج الـذويـبي احلــاصل عـلى لـقب
بـطل افـريـقـيا 5 مـرات لـلمـتـقـدم
وميـداليـت بـرونزيـت في بـطولة
الـعـالم الـعسـكـرية وفـضـية بـطـولة
توسط  والالعب عالء بن البحر ا

شلبي بطل افريقيا للشباب.

واكـــمـل ان الـــوفــــد يــــضم ايــــضـــا
الالعب وجـدي حـاجي بـطل تونس
لــلـمــتـقـدمــ والالعب هـاشم سالم
ــيــدالـيــة الــفـضــيـة احلــائــز عـلى ا
لــبــطــولــة افــريــقــيــا لــلــمــتــقــدمـ

2021وبــطل افــريــقـيــا لــلــشــبـاب 
والالعب عبدالعـزيز عمار احلاصل

عـلى مـيدالـيـت ذهـبـيتـ لـبطـولة
ـيــدالـيـة افــريـقـيــا لـلــمـتـقــدمـ وا

توسط. الذهبية لبطولة البحر ا
عـسـكـر في الـعراق من ويـسـتـمـر ا
الـعشـرين من شـهـر شبـاط اجلاري
ولــغــايــة اخلـــامس من شــهــر اذار

قبل. ا

إجنـــاز عـــظـــيم ". وخـــتـم بــاخ
حــديـثه قــائالً :" أعـتــقـد أن مـا
كننـا تعلـمه هنا هو أنه إذا
كـــنــا مـــتـــحـــدين فـي احلـــركــة
ــبـــيـــة فــســـنـــكــون أقـــويــاء األو
وهـذا ظـهـر من وصـامـدين لــلـغـايـة 
خالل تنظيم بـطولت خالل 6 أشهر
في ظل وجود جائحة كورونا وحتت
الـتـهــديـدات الـتي يـفـرضـهـا مـتـحـور

أوميكرون سريع االنتشار".
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ـسابـقات في االحتاد قررت جلـنة ا
العـراقي لـكـرة الـيـد تـغـيـيـر مـوعد
مــبـاراة فـريـقيّ الــشـرطـة واجلـيش
رحلة األولى من ضمن منافـسات ا

متاز. الدوري ا
ـــنــسق االعـالمي لالحتــاد وقــال ا
وسـام عـبـد الـرضـا في تـصـريح ان
(االحتــاد كـان قــد حـدد يـوم 25 من
الـــشــهـــر اجلــاري مـــوعــداً إلقـــامــة
مباراة الـشرطة واجلـيش لكن هذا
ـوعـد يـصـادف الـذكـرى الـسـنـوية ا

لوفاة اإلمام موسى الكاظم).
ــبـاراة في وبـ انه تــقـرر إقــامـة ا
ـقبل األول من شـهـر آذار/ مـارس ا

في الـسـاعــة الـرابـعــة عـصـرا عـلى
قاعة نادي وسام اجملد. 

واضـاف ان االحتـاد سـيـقـوم خالل
بـاراة بتـكر رواد الـلعـبة الذين ا
ســيــتم اســـتــدعــائــهم خالل األيــام

قبلة. ا
واشار عـبـد الرضـا الى ان االحتاد
اعتبر فريق ديالى فائزا على فريق
التعـاون بنتـيجة 0-10 وذلك لعدم
حــضــور االخــيــر إلى قــاعــة نــادي
بـاراة حلساب ديالى وتـأتي هذه ا
ـرحــلـة الـدور احلــادي عــشـر مـن ا
األولى لـلدوري الـعراقي لـكرة الـيد
ـمـتـاز لــلـمـوسم -2022 لـلـدرجــة ا

.2021
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مشاركة
العراق في
بطولة دولية
للجودو

عبد الغني
شهد
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اتـــــفــــاقـــــيـــــة الـــــشــــراكـــــة كل 5
أعـوام.وبحـسب الـبيـان الـصادر
عـن الـشـركـة فـإن هـذه الـشـراكـة
اإلســتـراتـيـجــيـة "هي األكـبـر في
مـلكـة كما تاريخ الـناديـ في ا
أنـهـا واحـدة من أكبـر اتـفـاقـيات
الــشـــراكــة اإلســتــراتــيــجــيــة في
مــــنـــطـــقـــة الــــشـــرق األوسط مع
مــشــروع الـــقــديــة".وقــال رئــيس
نـادي الــهالل فــهــد بن ســعـد بن
نافل فـي بيـان صادر عن الـنادي
"نـتــشـارك في الـقــديـة تـوجــهـهـا
شروع اإلستراتـيجي بتـحويل ا
إلى وجــهــة ريـاضــيـة إقــلــيـمــيـة
ـية".ولـفت بـيـان الهالل إلى وعـا
أن االتفاقية تتضمن "العديد من
االمتـيازات الـرياضيـة للـنادي

ـــا يـــســـاهم فـي زيـــادة فــرص
االسـتــثـمــار الـريــاضي في قـارة
آســيـــا وحتـــديــداً فـي مــنـــطـــقــة
الــــشــــرق األوسط".بــــدوره قـــال
مـســلي آل مـعـمـر رئـيس نـادي
الــنــصــر إن "هــذا الــيــوم هــو
ميالد حلدث تاريخي جديد
حــــيث نــــفــــخــــر في نــــادي
الـــنــصـــر بـــتـــوقـــيـع هــذه
الشـراكة االستـراتيـجية
وتــزداد ســعـــادتــنــا
بــأن يــكـون ذلك
عـــــــــــبـــــــــــر

AZZAMAN SPORT

{ مــدريـد- وكــاالت - تــواصـلت مــعــانـاة لــيــونـيل مــيــسي جنم بــاريس سـان جــيــرمـان في
مواجهاته ضد ريال مدريد اإلسباني.

وفاز بي إس جي عـلى الريال بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 94 بينما أهدر ليو ركلة
جزاء قبلها بنصف ساعة تصدى لها احلارس البلجيكي تيبو كورتوا.
دريدية. وللموسم الرابع على التوالي يعجز ميسي عن هز الشباك ا

وذكرت شـبكة سـكواكـا أن ليونـيل ميـسي فشل في الـتسـجيل أو صنـاعة األهـداف أمام ريال
مـدريـد مـنـذ انـتـقـال النـجم الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيانـو رونـالـدو إلى يـوفـنـتـوس اإليـطالـي موسم

.2019/2018
ـوسم اجلـاري في صفـقة انـتقـال حر وانـتـقل النـجم األرجنـتيـني إلى سـان جيـرمان مـطلع ا

تد حتى صيف 2023. قادما من برشلونة اإلسباني ووقع على تعاقد 
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{ لـنــدن- وكــاالت- قـد يــكــون لـويس
ديـاز مـتـأخـرا بـ 149هـدفـا عن الـنـجم
ـــصــري مـــحـــمـــد صالح بـــقــمـــيص ا
ـدرب يـورغن كـلـوب لـيـفـربـول لــكن ا
يـأمل في مــسـيـرة قـويـة لــلـكـولـومـبي
الـــذي انـــضم حـــديــــثـــا إلى الـــفـــريق

اإلجنليزي.
وسـجـل ديـاز الـذي انـتـقل من بـورتـو
ـاضي في يــنـايــر/ كــانـون الــثــاني ا
هدفه األول مع ليفربول الذي فاز على
نــورويــتش  1-3يـــوم الــســبت.وجــاء
الــهــدف في أعــقـاب هــدفــ لــســاديـو
مــاني وصالح الــذي بــلغ  150هــدفـا
في  236مـــبـــاراة مع "الـــريـــدز".وقــال
كـلــوب وهـو يـشـيـد بـصالح: "لم يـكن
أحد يتوقع عنـدما سجل الهدف األول
كـنه تسـجيل 149 في واتفـورد أنه 

أخــــــــرى فـي فــــــــتــــــــرة زمــــــــنــــــــيــــــــة
قـصـيــرة".وأضـاف "آمل أن يـســتـخـدم

لويس هدفه األول بنفس الطريقة".
وفـــاز صالح بـــالـــدوري اإلجنـــلـــيــزي
ـمتـاز ودوري األبطـال وكأس الـعالم ا
لألنـديـة مـنـذ انـضمـامه إلى لـيـفـربول

في عام 2017.
وساعده أسلـوبه في اللعب في حصد
ألــقـاب فــرديـة واســتـفــاد من سـمــعـة
قوية حتى وضع تمثال له في متحف

مدام توسو.
وأضـاف كــلـوب عن صالح أنه "رائع"
وهـــــو واحــــــد من 10 العـــبــــ فــــقط
وصـــــــــلـــــــــوا إلى 150 هـــــــــدفـــــــــا مع
ليفـربول.وقال "لـقد قدم مـباراة رائعة.
قـــلـت في الـــشــوط األول 'ال تـــتـــعـــجل
األمر .'اللـمسة األولى كـانت مجـنونة.

كانت مبـاراة مثالـية لتسـجيل الهدف
رقم 150.

ــاني: "الـشـوط األول ـدرب األ وقــال ا
لـم يـكن سـهال لالعـبـ الـهـجـومـيـ

حيث لعـبنا تـشكيلـة جديدة".وأضاف
"الـهـدف األول بـالنـسـبـة للـجـمـيع هو

هدف مهم للغاية. 
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وفـي الـــشــوط الـــثـــانـي كـــان (ديــاز)
ـبـاراة بنـسـبة  100في مـشـاركا في ا
ـئة لالسـتفـادة من حلـظات الـضغط ا
ـرتـد وقــام بـأشـيـاء جــيـدة بـالـكـرة ا
وسـجل هـدفا رائـعـا لـذلك أنا سـعـيد
حقـا من أجله".وسجل ديـاز مستـفيدا
من تــمــريـــرة هــنــدرســـون الــرائــعــة.
ووصـف كـــابـــ لـــيـــفـــربـــول الالعب
اجلــديـد بـأنه "رائع" مــنـذ انـضـمـامه

مـــشــيــرا إلـى أن "تــســديـــداته جــيــدة
حـقـا".وصل لـيـفـربـول إلى  100هدف
ـسـابـقات في  39مـبـاراة في جـمـيـع ا
ـوسـم وحتـسـن بـشــكل كــبــيـر هــذا ا
ـاضي عـنـدما ـوسم ا ـقـارنة مع ا بـا
سجل 97 هـدفـا في 53 مـبـاراة.وكـان
فوز الريدز على نورويتش هو الثامن
ـسـابـقـات عـلى الـتـوالي في جــمـيع ا
وأعقب ذلك الفوز على إنتر ميالن في
ذهاب دور الـستة عـشر لـدوري أبطال
أوروبـا يـوم غـد األربـعـاء.وأكـد كـلوب
الــذي أراح تـريـنت ألـكـسـنـدر-أرنـولـد
في مباراة السبت أن إصـابة عضلية
ســتــبــقي روبــرتــو فـيــرمــيــنــو خـارج
ــلـعب "لـبــعض الـوقت" في حـ أن ا
ــهـاجم ديـوغـو جـوتـا قـد يـعـود إلى ا
نـهــائي نـهــائي كــأس رابـطــة األنـديـة
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{ الـــريــاض) ,أ ف ب) - وقــعت
شــــركــــتــــان اســــتــــثــــمــــاريــــتـــان
سـعـوديـتـان تـابـعـتـان لـصـنـدوق
االسـتـثمـارات الـعـامة الـسـعودي
األحد اتفاقـيت استراتـيجيت
مع أبرز أربـعة أنـدية لـكرة الـقدم
ـمـلـكـة بـ الـريـاض وجدة في ا
بـلغ يصل تـمتد لـعشـرين عامـاً 
إلى أكـثـر من مـلـيـاري دوالر.وفي
العاصـمة الريـاض وقعت شركة
"الــقــديــة" لالســتــثـمــار اتــفــاقــيـة
شراكة استراتيـجية تاريخية مع
ـــدة نـــاديـي الـــنـــصـــر والـــهالل 
عــقـدين تــبـدأ من عـام  2022إلى
عام  2042بـقــيـمـة  100مـلـيـون
ريال سنـوياً لكل نـادي (نحو 26
مــلــيـون دوالر)
مع إمـكـانـيـة
مـراجــعـة
بـــــنــــود

{ لندن- وكـاالت - حصل بـرشلـونة عـلى نبـأ سار بشـأن إمكـانيـة التـعاقـد مع اإلسباني
قبل. يركاتو الصيفي ا سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي خالل ا

ـوسم اجلاري ولم تنـجح مفاوضات الـتجديد وينـتهي عقد أزبـيليـكويتا مع الـبلوز بـنهاية ا
ب الطرف حتى اآلن.

وذكرت تقارير مـؤخرًا أن تشيلسي لديه احلق في تـمديد عقد أزبيلـيكويتا من طرف واحد
وسم إضافي.

لكن وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية فإن مسؤولي النادي اللندني منحوا الالعب احلق
قبل. في حتديد مصيره خالل الصيف ا

وأشارت الـصـحـيفـة إلى أن الـكرة اآلن في مـلـعب أزبـيلـيـكويـتـا وإذا اخـتار الـرحـيل فإنه
سيغادر من الباب األمامي لتشيلسي.

ـدة عـامـ مع خـيار الـتـمـديد وأوضـحت أن الالعب اإلسـبـاني لديه عـرض من بـرشـلـونة 
وسم ثالث.
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اإلجنــلــيــزيــة احملــتــرفــة األســبــوع
ــــقـــــبل ضـــــد تــــشـــــيــــلـــــسي في ا
اني: ـدرب األ ـبـلي.وأضـاف ا و
"عــلـيــنــا أن نـحــافظ عــلى لـيــاقـة
الالعب وأن نخلق روحا مثلما
فعلوا في مباراة (نورويتش)".
وأضـاف "كـانت لديـنـا حلـظات
ــــبـــاراة صـــعــــبـــة ثـم بـــدت ا
مـخـتـلـفـة تـمـامـا. لـكن هـؤالء
الالعـبـ لـم يـسـتـسـلـموا -
ـسـاعـدة وكــان بـإمـكـانـنـا ا
من مقـاعد الـبدالء والدفع
بالعــبــ جـــيــدين حــقــا
وكــــان ذلـك كــــمــــا كــــان
احلــال قـبل ثالثــة أيـام
عــــامـل تــــغــــيـــــيــــر في

باراة". ا

يورغن
كلوب

فرانك كيسي
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{ بـاريس- وكـاالت -  أفـاد تقـريـر صـحـفي إسـبـاني بـدخـول بـاريس سـان جـيـرمان في
قبل. سباق التعاقد مع اإليفواري فرانك كيسي العب وسط ميالن في الصيف ا

ـوسم اجلـاري ولم يتم الـتـوصل التـفاق وينـتـهي تـعاقـد كـيـسي في سان سـيـرو بـنهـايـة ا
بـشأن التجديـد.وبحسب صحـيفة "موندو ديـبورتيفو" اإلسـبانية فإن بـاريس سان جيرمان
ـيزا ولن يـكلف الـنادي أي شيء ال يريـد تفـويت فرصـة التـعاقـد مع كيـسي كونه العـبا 
سـوى راتبه.وأضافت الصـحيفة أن انـضمام باريس سـان جيرمان لـقائمة األنـدية الراغبة

في ضم كيسي يهدد فرص برشلونة في التعاقد مع الالعب.
اضي بـاالنتقال إلى برشلونـة بعد نهاية عقده وارتبط اسم كيسي على مـدار الشهرين ا
ـاليـة التي مـيزين بـعد انـتهـاء عقـودهم مع األزمة ا في ظل سعي الـنادي لـضم الالعبـ ا
دير الـرياضي لسان جيرمان ر بها. وأشارت الـصحيفة إلى أن البـرازيلي ليوناردو ا
لـديه حنـكة كـبيرة فـي التعـاقد مع الالعـب اجملـانيـ بعدمـا جلب الـرباعي لـيونـيل ميسي

اضي. وسيرجيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم في الصيف ا
وباإلضـافـة إلى بـرشلـونـة وسان جـيـرمان وضـعت أنـدية آرسـنـال وليـفـربول وإنـتـر ميالن

وتوتنهام أعينها على الالعب.

- وكاالت - أكد اإلسـباني ميجيل بيريز كويستا "ميتشو" العب { برل
نابولي وسوانـزي سيتي السابق أن الـنرويجي إيرليـنج هاالند مهاجم
ـوسم بـوروسـيـا دورتـمـونـد سـيـنـتــقل لـلـعب في إسـبـانـيـا بـدايـة من ا

قبل. ا
واقترب هاالند 20 عامًا من الـرحيل عن دورتموند في ظل تهافت
تـلـك شـرطا جـزائـيـا في عـمالـقـة أوروبـا عـلى ضـمـه عـلمًـا بـأنـه 

عقده بقيمة 75 مليون يورو.
وقال ميتشو فـي تصريحات أبرزتها صحـيفة "موندو ديبورتيفو"
اإلسبانيـة إن هاالند قرر الرحيل عن دورتمـوند واالنتقال للعب

في الليغا.
وأضاف مـيتـشو: "لـقـد حتدثت مع هـاالند وأخـبرني أنه يـحلم
باللعـب في إسبانيـا ونقل لي أنه يبـحث عن مشروع رياضي

تد لسنوات طويلة".
وتابع: "أعـتقـد أنه لن يسـتمـر في دورتمـوند ألنه يـريد الـلعب
ــنـافـسـة عـلى لـقب دوري أبـطـال ـكـنه ا لـفـريـق قـوي لـلـغـايـة 

أوروبا".
وخـتم: "أعـتـقـد أن بــرشـلـونـة سـيـكـون خــيـارًا جـيـدًا لـلـغـايـة
ـالـيـة التي لـهـاالنـد إال أن ذلك لن يـتم قـبل تخـطي األزمـة ا

يعاني منها النادي".
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مــــــــــعـــــــــــروفـــــــــــا عـــــــــــلـى حــــــــــد
تعـبيرهم".و"مـنحني أحـد األصدقاء
فـرصـة في مـدرسـة كـرويـة مـحـلـيـة
ومـــنــذ ذلك الــوقت وأنــا أنــتــقل من

وظيفة إلى أخرى".
WO U  WHO Ë

وقـال إنه يـتـقـاضى مـا يـعـادل 120
دوالرا في وظيـفـته احلالـية كـمدرب
لفريق من الهواة و"لكن لدي أربعة
أبـــنـــاء فـي اجلـــامـــعـــة والـــراتب ال
يــكــفي".وأضــاف: "قــررت أن أصـبح
ال سائق حافلة ألكسب قليال من ا
أســــاعــــد بـه عــــائــــلــــتـي بــــدال من
الـشـكوى".وقـال إنه فـخـور بالـهـدية
التي تلقـاها من أحمد موسى ومن
مواطنـ نيجـيري في البالد وفي
ـسـاعــدته في هـذه اخلــارج هـبــوا 
الـظـروف فهـم على حـد تـعـبـيره "ال
ينـسون أبطـالهم".وقـال موسى لبي
عاناة أوبيكيو بي سي إنه يشعر 
ألنـه هـو نــفـسه مــرت عـلــيه أيـام لم

{ أبــوجــا - وكـاالت - قــال الالعب
الـنــيـجــيـري الــسـابق كــيـنـغــسـلي
أوبـيــكــيـو إنه اضــطــر إلى الــعـمل
كـــســـائق حـــافـــلـــة من أجـل إعـــالــة
أســـرته وذلـك بـــعــد  25عـــامـــا من
يدالية الذهبية مع منتخب فوزه با
بـيـة.وعنـدما بـلده في األلـعـاب األو
ـح الــنــاس الالعب هــذا األســبــوع
يـقود احلـافـلة في مـديـنة إيـنـوغو
شـرقي نـيـجـيـريـا انـتـشـرت قـصـته
عـلى االنتـرنت. وسـارع إثرهـا قـائد
نـتخب الـنيجـيري أحـمد موسى ا
إلــى مــــــــــــــــنـــــــــــــــــحـه 5 آالف دوالر
ــسـاعـدته.وقـال أوبـيــكـيـو لـبي بي
سي إنه ضــيع الـكـثــيـر من الـفـرص
ألنـه لم يـكــمل دراسـته عــنـدمــا كـان
شابا."بعدمـا تقاعدت عن اللعب في
درب  2004وأكملت فترة تأهيل ا
في بـريـطـانـيـا عـدت إلى نـيـجـيـريا
في 2008 ولكن فرق الدرجة األولى
كلـها رفضـتني ألنـني لم أكن مدربا

يــكن يــجـد
فيـها ما
يــأكـله
عندما
كــــــــان
صغيرا
.ونــــــصح

الـالعـــــــــبـــــــــ
الشباب باالستثمار ما

دامــــوا يـــلـــعـــبـــون لـــضـــمـــان
تقاعدهم.

وقال: "علـى الالعب الـشباب أن
يـتـعـلــمـوا من جتـربـة العــبـيـنـا
الـقـدامى فـــــــقـد وصـلوا إلى
مـــــا هم فـــــيـه اآلن ألنـــــهم لم

يستثمروا"."
عـــــلـــــيـــــهم أن يـــــنـــــســـــوا
الـــســـيـــارات الـــكـــبـــيــرة
واأللـــبـــســـة الـــفـــاخــرة
فـــحـــيــــاتـــهم تـــــــــبـــدأ

عندما يتــــــقاعدون".

مــــشــــروع وطـــنـي ضـــخـم مـــثل
مـــشــروع الـــقـــديــة".ومـن ضــمن
االتفـاقية أن يـستضـيف استاد
"الـقـديـة" حال اكـتـمـال بـنائه كل
مبـاريات الـفريـق وهـو يتسع

ألكثر من 40 ألف متفرج.
وفي هـذا السـيـاق أكد عـبـدالله
بن ناصر الداود عـضو مجلس
نتدب لشركة اإلدارة والعضو ا
"القـدية" لالستـثمار أن الـشراكة
"تــــــأتي فـي إطــــــار رؤيــــــتــــــنـــــا
اإلســتــراتــيــجــيــة الــرامـيــة إلى
تـطــويـر صــنـاعــة الـريــاضـة في
ـــــــمــــــلـــــــكـــــــة الــــــعـــــــربـــــــيــــــة ا

ـدة االحتــاد واألهــلي في جــدة 
20 عــامـاً أيــضــاً وبـقــيــمـة 100

مليون ريال سنوياً لكل ناد.
W1d  œ«u

وبــهــذا تـكــون االتــفــاقـيــتــان قـد
ـ من جــمـعـتـا كل نــاديـ غـر

كل من الرياض وجدة.
ار وقال رئيس نـادي االحتاد أ
احلــائــلي في تــغــريــدة "ســعِـدتُ
الـيـوم بـإتـمام أحـد أكـبـر شـراكة
إستـراتيـجيـة في تاريـخ النادي
من خـالل الــتـــوقـــيع مـع شـــركــة
وسط جـدة لـلــتـطـويــر لـتـصـبح
الـــــشــــــريك اإلســــــتـــــراتــــــيـــــجي

الــســعـوديــة".وتــأســست شــركـة
"الــقــديــة" لالســتــثــمــار كــشــركـة
مــســاهــمــة مـقــفــلــة بــتـاريخ 10
لوكة أيار/مايو 2018. وهي 
ــئـة حــالـيًــا بــنــســبـة 100 في ا
لـصـنـدوق االسـتثـمـارات الـعـامة
ـــمــلــكــة وهــو الــصــنــدوق في ا
الــــذي اســــتـــحــــوذ عــــلـى نـــادي
نــيــوكــاسـل اإلنــكــلـــيــزي الــعــام
ــاضـي ويــرأسـه ولي الــعـــهــد ا
الـــــــســـــــعــــــودي مـــــــحــــــمـــــــد بن
سلمان.مثلها كمثل شركة "وسط
ــقــابل جــدة" الــتي أعــلــنت في ا
اثلة مع ناديي توقيع اتفاقـية 

لــــلـــنـــادي".بــــدوره قـــال رئـــيس
مجلس إدارة نادي األهلي ماجد
ثل ــــــــشـروع " الـنفـيعـي إن ا
نـقلـة نـوعـية في تـاريخ مـشاريع
ـدينة جدة كما البنية الـتحتية 
تمـثل هذه الـشراكـة نقـلة نـوعية
عــــلى مـــســــتـــوى االســـتــــثـــمـــار

الرياضي".
وأضـاف أن هـذه الـشـراكـة "تُـعـد
امـــتـــداداً خلـــــــــطـــوات عـــديــدة
بـدأنـاهـا لـرفع مـداخـيـل الـنادي
ونـــعــــمل جــــاهـــدين ألن يــــكـــون
األهــــلي وجـــهـــة أولـى لـــلـــرعـــاة

ستثمرين". وا

لـيست مشكـلة بالنسـبة لي فهاري هو
قــائـدنـا وسـيـبـقـى هـو الـقـائـد".وتـولى
درب مـاغواير قيادة الـفريق في فترة ا
الـسـابق أولي غـونار سـولـشايـر مـنذ
عـام ولكن الـتقريـر يقول إن سـلطته
ضـعفت بعد مجيء رونالدو البالغ من
ـنـتـخب الــعـمـر  37عــامـا.ورد مـدافع ا
االجنــلـيـزي عــلى الـتـقــريـر في مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي قـائال إن "األمر
غـير صـحيح" وإنه وزمالءه "مـتحدون
ويـركــزون تـفـكـيـرهم في مـبـاراة األحـد
أمــام لــيــدز يــونــايــتــد".وقــال رانـيــيك:
"سـمـعت عن األشـياء الـتي كـتـبت نعم
بـعض الـالعـبـ كـانـوا غـيـر مـرتـاح

{ لــــنــــدن - وكــــاالت - وصـف مـــدرب
فـــريق مــانــشـــســتــر يــونـــايــتــد رالف
رانــيـيك تـقـاريــر إعالمـيـة حتـدثت عن
وجـود تنافس ب كريستيانو رونالدو
وهـاري مــاغـوايـر عـلى قـيـادة الـفـريق
بــأنــهـــا "هــراء".وذكــر تــقــريــر نــشــرته
ـيرور" أن الالعب دخال صـحيفة "ذا ا
فـي صـــــــراع مـن أجـل حـــــــمـل شـــــــارة
ـا كتب الـقـائـد.وقال رانـيـيك إنه عـلم 
في الــصــحــيـفــة وإنه لــيس قــلــقـا من
األمــــــــر "ألنــــــــني أعــــــــرف أنـه لــــــــيس
ــاني: ــدرب األ صــحــيــحــا".وأضــاف ا
"هــذا كــله هــراء فــلم أحتــدث أبــدا مع
الـالعــبـــ عن شــارة الـــقــائـــد"."وهــذه

بـعد غلق فترة االنـتقاالت ولكن األمور
حتــــســــنت واجلــــو في الــــفـــريق اآلن
ــا كــان عــلــيه في األســابــيع أفــضـل 
ـهم هـو األداء ــاضـيـة".وأكــد "األمـر ا ا
ـيدان اجلـيـد والـروح اجلـماعـيـة في ا
هـذا مـا نـسـعى إلـيه".وقـال رانيـيك إنه
عـلم أخيـرا بخـصوصـية الـتنـافس ب
مــانــشـــســتــر يــونــايــتــد ولــيــدز وإنه
مــتـحـمـس لـلـذهــاب إلى مـلــعب إيـلـون
رود."عـلى حد علمي فـإنها أول مباراة
يـلعـبهـا مانـشسـتر يـونايـتد في إيـلون
رود أمــام جـمـهــور كـامل مــنـذ أن كـان
لـيـدز آخـر مـرة في الـدوري االجنـلـيزي

متاز. ونحن متحمسون لها". ا
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الــــــــقــــــــصـــــــيــــــــرة.وتــــــــصــــــــدر وسم
اوقــفــوا_رالي_بـــاهــا قــائـــمــة األكــثــر
انـتشـارا في األردن استـنكر من خالله
مـــســتـــخــدمـــون مــشـــاركــة 13 العـــبــا
إسـرائـيـلـيـا في فـعـالـيـة مـسـابقـة رالي

ملكة األردن.  باها 
وانتقد كثيرون احلكومة األردنية التي
فـــتـــحت أبـــوابـــهــا لـإلســرائـــيـــلـــيــ

مـتـهـمـيـنهـا "بـبـيع دمـاء شـهداء األردن

{ عـمـان- وكاالت-  أطـلق رواد مواقع
الـتواصل االجـتمـاعي في األردن حـملة
ــقــاطـــعــة "رالي بــاهــا" الــذي انــطــلق
ــاضـي  في قـــريــة آيـــلــة اخلـــمـــيس ا
مـارينا في مدينة العقبة.وتأتي دعوات
ـقـاطـعـة بـعد إعالن الـلـجـنـة األردنـية ا
لــريـاضـة الــسـيـارات عن مــشـاركـة 13
إســرائـيـلــيـا في كــأس الـشـرق األوسط
لـــــرالـــــيــــــات الـــــكـــــروس كـــــانـــــتـــــري

" عـــلى حــد قـــولــهم.ودعــا وفـــلــســطــ
ـؤسسـات الـراعـية قـاطـعـة ا كـثـيـرون 

للسباق.
وهــذا مــا دفـع قــنــاة رؤيــا اإلخــبــاريـة

ورعاة آخرين إلى االنسحاب.
ـقــاومـة وطــالب جتــمع احتـرّك لــدعم ا
ومــجــابــهــة الــتــطــبــيع" بــانــســحــاب
ـــشـــاركـــ األردنـــيـــ والـــعـــرب من ا

السباق.
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موسكو

راس بـعدم  الـرغبة في اخلبـرة وا
ـــا ال تـــدفع اجـــور الـــتــــدريس طـــا
احملـــاضــرات حـــيث هـــنـــاك ديــون
لـــلـــتــدريـــســيـــ عـــلى الـــكــلـــيــات
واجلـامــعـات مـن سـنــوات سـابــقـة
طالبة  ال استجابة والعذر ورغم ا
ان مـحاضـرات الـسنـوات الـسابـقة
البــد من مـوافـقــة الـوزارة وال احـد
يـــــعـــــلـم هل ان الــــــوزارة تـــــرفض
الصـرف ام ان اجلامـعات ال تـفاحت
الــوزارة ,في حـــال كــهــذا  ال داعي
لـلـتـدريس وبـالــتـالي يـتـرك قـدمـاء
الـــتــدريـــســيـــون من اهل اخلـــبــرة
ـراس  الـتـدريس في الـدراسات وا
الـعــلـيــا وفي هـذا يــتـقــدم حـديـثي
الـــتــحــصــيل لــلـــتــدريس رغم قــلــة
اخلبـرة لديهم  ,هكـذا هو الـتعـليم
الــعــالي  في الــعــراق في  الــفــتـرة
الـتي اعقـبت عـام االحـتالل. وليس
هنـاك اي اهـتمـام من لدن االدارات
. -4هـنـالك ايـرادات من الـدراسات
ــســائـــيــة تــدخل ضــمن حــســاب ا
صـنـدوق الـتـعـلـيم الـعـالي بـإمـكان
الكلـيات صرف اجـور  احملاضرات
او  تلـبية احـتيـاجات الكـلية مـنها
اال ان اجلــــامـــعـــات فــــرضت عـــلى
الــكــلــيــات تـخــصــيص   %80من
اإليــــرادات حلـــســــاب اجلــــامــــعـــة
وبالـتالي ال تسـتطيع الـكليات دفع
اجــور احملـــاضــرات مع الـــعــلم ان
ـوضــوع ال عالقـة له بـالـدراسـات ا
سائية بل يجب وضع رصيد اي ا

الربحية وليس هناك ادنى اهتمام
بني على اسس علمية بالتعليم  ا
رصـيـنة  ,ولم يـقـتـصـر االمـر عـلى
الــتـعــلــيم االهـلـي بل ان الـتــعــلـيم
احلــكــومـي تــراجع بــشــكل كــبــيــر
وابرز  مظاهر التراجع هي االتي:
-1التدخالت احلزبية الواسعة في
تـــعــيـــ الـــقــيـــادات اجلـــامــعـــيــة
ـــنــاصب وال اهـــتــمــام وتـــقــاسم ا
هم ان من باأللـقاب واالقـدمية   ,ا
ـنـصب هو مـوالي لـلجـهة يـشغل ا
التي كـانت السـبب في تعـيينه في

وقع . هذا ا
-2تـبعـا لذلك اصـبح الـتدريس في
الـــدراســات الـــعـــلـــيـــا من حـــصــة
ـــتــــخـــرجـــ اجلــــدد  رغم قـــلـــة ا
ـراس اذ ان الــتـدريس اخلــبــرة وا
في هـذا احلـقل يـحـتـاج الى خـبرة
ومــــراس وقـــــدرة كــــبــــيـــــرة عــــلى

ادة .  التدريس وايصال ا
-3عـدم.  صـرف اجـور مـحـاضرات
التـدريسـي في الدراسـات العـليا
وهذا يجعل  التدريسي من ذوي

قـطـاع الـتعـلـيم في اي بـلد ومـهـما
كان نظامه السياسي واالقتصادي
 يـحـظى بـاهـتــمـام مـتـزايـد  وهـذا
يـــنـــطــــبق عـــلى كـل احلـــكـــومـــات
الــوطـنــيـة الــتي تـهــتم بــبـلــدانـهـا
وتـضع امـامـها ابـرز اولـويـاتـها و
اهـتـمـامـاتهـا في مـجـالي  الـتـطور
والرقي الن هذا القطاع هو اساس
الـتطـور والـتنـميـة في كل الـعالم ,
اال ان بعض احلكومـات تركز على
جـوانب اخــرى من اقــتــصـاداتــهـا
وتــتـرك هــذا الـقــطــاع لـيــكـون اقل
القطاعات اهتماما وعلى وفق ذلك
يـــتـــراجع فـــيـــهـــا الـــتـــعـــلـــيم الى
مـسـتـويـات مــتـدنـيـة  وفي حـاالت
اخرى تتـدخل بعض الدوائر وهي
ليست ذات اخـتصاص لـالستفادة
من هـذا الـقـطـاع ووفق تـشـريـعات
هـي تــضـــعــهـــا بــشـــكل هــادف اي
خلــدمـتـهـا ومن ابـرز مـظـاهـر عـدم
االهــتــمـام هــو ظــاهـرة  الــتــعــلـيم
االهـلي الـتي تـوسـعت فـي الـعراق
مـــــثال بـــــشـــــكـل غـــــريب  ,الـــــذين
يـتـاجـرون بالـتـعلـيم يـركـزون على

تـــخـــصــيـص لــهـــذه احملـــاضــرات
وازنة ومعروف عن قطاع ضمن ا
الـتعـليم كـيف تتـعامل دول الـعالم
مع هذا القطـاع حيث تخصص له
 تــخــصـــيــصـــات كــبــيـــرة  ضــمن
وازنة دعما لهذا القطاع الهام . ا
-5مـن االمـــــــــور الــــــــــتـي ادت الى
تـــراجع الـــدراســات الـــعــلـــيــا هي
ــعــدالت قــنــوات فـــبــول طــلـــبــة 
مــتــدنــيـة وهي قــنــوات الــشــهـداء
ـــــكن والـــــســـــجـــــنــــاء وهـــــؤالء 
تعـويضـهم في مجـاالت اخرى اما
اجلانب العلمي  يفترض ان يبقى

مصان من الناحية العلمية .
-6كيرفات الوزارة بعشرة درجات
وهــــذه ســــابـــقــــة لم حتــــصل  في
تــاريخ الـتــعـلــيم الــعـالي  ولــعـدة

مرات .
ــعــروف هــنــاك دوران  –دور  -7ا
اول ودور ثـــاني  ال امـــتـــحـــانــات
الطلبة  ,اما دور ثالث ودور رابع
هـــذه بـــدعــــة جـــديــــدة جـــاءت مع
االحــــتالل وكــــان االمـــر يــــقـــول ال

رسوب بل الكل تنجح ,
 -8الــتـعـلـيم االلـكـتـروني صـحـيح
كن ان تـكون ناجحة في وسيلة 
بــعض  الـعــلــوم ولـكــنــهـا لــيـست
كـذلك في عــلـوم اخــرى وبـالــتـالي
البـد من اجـراءات  صـحيـة مـلـزمة
لـلـجـميـع والتـأكـيـد على  الـتـعـليم

احلضوري.
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-9الـتـوسع فـي الـدراسـات الـعـلـيا
ليس ضروري  ,بل االهم النوع ال
الـكم  ولــذلك يــجب اعــادة الـنــظـر
فيها وغلقها في بعض الكليات .
-10اعادة الـنظـر بالـتعـليم االهلي
الــذي زاد عن حــده بــشــكل كــبــيـر
وايقاف او الـغاء اجازات الـتعليم
االهلي وحتديـدا للمسـتثمرين من
غـــــيـــــر الـــــوسـط اجلـــــامـــــعي الن
ـسـتـثمـر من هـذا الـنوع ال يـفـكر ا
ــا ســيـحــصل بــالــنــوع بل فــقط 
عــــلـــيه مـن ايـــراد ولـــذلـك يـــوظف
حـــديــــثي الـــتـــخــــرج من حـــمـــلـــة
ـاجـسـتـيــر النـهم يـوافـقـون بـاي ا
اجر بـسبب الـبطـالة  الـتي يعاني

منها اخلريج . 
 اما أصالح وتطوير الـتعليم فهو
بـاخـتــصـار في مـعـاجلــة مـا شـيـر
كن اليه في الفقرات السابقة  ,و

تلخيصها باالتي :
-1عـدم التـدخل في قـطاع الـتعـليم
العـالي من اي جهـة كانت ومـنحه
اسـتـقاللــيـة مع مـراقــبـة اصـولـيـة
ــانـيــة قــائـمــة عـلى وعــلــمـيــة  بـر
اجلـــوانب الــعــلــمـــيــة بــعــيــدا عن
الـتسـيس واحلـزبيـة  ويـشمل ذلك

اختيار القيادات اجلامعية .
-2الـقـبـول في الـدراســات الـعـلـيـا
ـــعــدالت الــتـي حــقـــقــهــا حـــسب ا
الـطــلـبـة في دراســاتـهم الـســابـقـة
والكف عن قـنوات القـبول االخرى

مهما  كانت مسمياتها . 
-3االهتمام بقطاع التعليم العالي
الية في من حيث التخصيصات ا
عاجلة االشكاالت وازنة العامة  ا
التي توجه الـكليـات وال سيما في
صــــــرف اجــــــور مــــــحــــــاضــــــرات
الــدراســات الــعــلــيــا او االولــيـة ,
التدريسي بذل جهد واجلهد ليس
سهال فلماذا ال تـصرف اجلامعات

مستحقات سنوات سابقة . 
-4التركـيز على تعـلم اللغة االنـكليزية
مع امـكـانـيـة ارسـال طـلـبـة الـدراسات
دة 6 الى دول نـاطـقـة بـاإلنكـلـيـزيـة و
اشهـر  والهـدف تقـوية الـلغة من اجل
ـراجع االجـنـبـيـة مع االسـتـفـادة من ا
ـوفد بـوجوب الـتـأكيـد علـى الطـالب ا
الـتعـلم واجراء اخـتبـار له واستـعادة
ما نفق عـليه في حالة عـدم االستفادة

 .
-5اعـادة الــنــظـر في فــتح الــدراسـات
العـلـيـا وتـقـليص احلـالـيـة مـنـها الى
حـدود  معـقولـة ووفق اعداد وتـواجد
الـــكــوادر الـــعــلـــمــيـــة الــقـــادرة عــلى

التدريس بكفاية .
-6اعـادة الــنـظــر في اعـداد الــكـلــيـات
االهــلــيـة وانــحــدار الــتــعــلــيم فــيــهـا
والتدخالت الـواسعة ال طـراف عديدة

ألغالقه لها بالتعليم العالي. 
نــتــمــنى ان يــكــون هــنــاك مـن يــقـر
ويـسـمع ويـسـتـجـيب لـلـصـالح الـعام

وليس غير.

هـكـذا بــعـد إثـنـتــيْن وثالثـ سـنـة
تكاد طبيعة األزمـات الشائكة تعيد

نفسها.
ماضياً في العام  1990تلك األزمة
ـستـحكم في الـتي عصف الـعنـاد ا
شـــخص بـــادئـــهـــا فـــكـــان الـــغـــزو
وإحلـاق األذى الــبــالغ بــالــعالقـات
الــــعـــربـــيـــة ثـم احلـــرب تـــلت ذلك
ونـقـلت الـدولـة الــعـربـيـة الـرقم أي
الـعـراق من الـصـدارة بـجـانب دول
شقـيقـة إلى مشارف حـافة الـهاوية
يـــراوح حــــتى بـــعــــد ربع قـــرن من
احلــرب الـدولـيـة عـلـيه واإلحـتـراب
ـــتــــدرج عـــلـى أرضه من األهــــلي ا
جـانب أهل الـوطن الـواحـد مـكـانه

من عثرة إلى عثرات.
وحـاضــراً في األزمــة الــروســيـة _
األمـيـركــيـة ودول الـقــارة الـعـجـوز
أوروبا التي يعيـشها العالم والتي
كما مـثيلـتها الـعراقية _اخلليـجية
الــتـي إنـــتــهـت حــربـــاً وتـــقــلـــيص

ا في نهج للسيادة الوطنية ر
حــال رجــحـت كــفــة ذرائع الــعــنــاد
وتـراجعت فـرصة احلـكمـة تتـسبب
فـي احلـــاضــــر الـــدولي وبــــالـــذات
ـا هو األمـيركي  _األوروبي مـنه 
ـا حـدث في الـغـابر أفـدح بـكـثـير 

اخلليجي.
شهديْن أوجه شبه كثيرة ب في ا
بـطليْ الـدراما الـسابـقة وتـلك التي
ــكن أن تـتـكـرر. فـالـرئـيس صـدَّام
حــسـ الـذي خـرج بـنـصـر نـسـبي
الكـمـة احلــربـيـة عـلى من حـلـبــة ا
مــدى ثـمــاني سـنـوات مـع آيـة الـله
اخلـمـيـني األشد عـنـاداً مـنه بـدليل
ساعي اإلقـليميـة والدولية رفْض ا
الـكثـيرة إلنـهـاء احلرب مع الـعراق
واجلـلــوس إلى طـاولـة الـتـفـاوض
داواة اجلرح لم يحصر إهتمامه 
ا النازف في اجملتمع العراقي وإ
ا ز عـلى توظـيف هـذا النـصـر  ركـَّ
ـا سـعى يـحـقق له احلـلم الـذي طـا

إلـيه وهــو أن يـكــون سـيـد اخلــلـيج
الـــــعـــــربـي في احلــــــد األقـــــصى أو
الـشـريك الــثـاني في هــذه الـسـيـادة
وذلـك بــــــعـــــدمــــــا فـــــتــــــحت اإلدارة
األمـــيـــركـــيــــة نـــوافـــذ أمـــام عالقـــة
إســتـــراتــيــجــيــة مع الــعــراق الــذي
يقـوده وذلك من خالل زيارات قامت
بـهــا إلى الــعـراق شــخـصــيـات ذات
الي ـصـرفي وا شـأن في اجملتـمع ا
والـصـناعـي وأعضـاء في مـجـلسيْ
الــنـواب والـشـيـوخ أوحى بـعـضـهم
بــــإمـــكـــانــــيـــة أن يـــكــــون الـــعـــراق
الصدَّامي جزءاً من الشأن األميركي

نطقة. في ا
 ثم تـأتي حلـظــة غـلب فــيـهـا هـوس
الزعامـة األكثر رحابة عـلى احلكمة
وحــمل صـدَّام حـســ عـلى الـقـراءة
دون ترو في كـتاب مـا يعـتبـره "حقاً
تـاريـخـيـاً" في دولــة الـكـويت سـبـقه
إلى تقلـيب صفحـات فيه موفور من
أهـل احلُـــــــــكْـم فـي الـــــــــعـــــــــراق في

الثالثينيات وما تالها من عقود.
عتز ظاهرياً كان الرئيس العراقي ا
ـعـارك" مع إيـران يـرى بـفـوائـد "أم ا
أن أميركا ودول أوروبا ستقف معه
أل الــنـــوايــا مــا دام أوضـح عــلـى ا
فــضالً عن الــعــبــارة الــتي تــطـمــئن
الــقــارتــيْن األمـيــركــيــة واألوروبــيـة
وهي أن عراقه لن يشـرب النفط أي
ـا مـعـنـاه إنه ال خـشـيـة من صدَّام
وال مـخـافـة عـلى الـنـفــــط وهـذا أمر
يــــلــــقى اإلرتــــيـــــاح مــــــن جــــانــب
شــــركــــات الـــنــــفط األمــــيـــركــــــــيـــة

واألوروبـــية.

فـي ضـوء ذلك بـدأ يـتــصـور نـفـسه
مـالـكاً أهـم ثروة نـفـطيـة خـليـجـية
نفط العراق ونفط الكويت بإعتبار
وإفــتـراض أنه سـيـنـفـذ خـطـوة في
إجتاه إستعادتـها. ولم يتأخر. بدأ
احلـــــديـث عن إجــــــراءات حـــــدثت.
وأرفق احلــديث بــتــحــشــيــد قـوات

على احلدود.
بـدأت غــيـوم اخلــشــيـة من خــطـوة
غـير مـحسوبـة تتـكاثـر في األجواء
الـسـياسـيـة للـمـنطـقة نـشط سـعاة
ـلـك فـهـد بن الـتــهـدئــة يـتـقــدمـهم ا
عــبـــدالـــعــزيـــز والـــشــيـخ زايــد بن

سلطان آل نهيان. 
وبذل كل مـنهمـا سعـياً حمـيداً كان
من شأن األخـذ به أن يعـالج صدَّام
حــســـ أعــبـــاء مـــا بــعـــد احلــرب
وبـحـيث يــتـحـول عــشـرات األلـوف
من اجلــــنـــود الـــذين شـــاركـــوا في
احلـرب مع إيــران إلى قـوى تـنـشط
في مـشــاريع تـنــمـويـة وصــنـاعـات

خفيفة.
 وهـو حـل أفـضل بـكـثـيـر من الـذي
رآه وهـو أن إشــغـال اجلـزء األكـبـر
من اجلـيش الـعـائـد من احلـرب مع
ـهـمـة اإلطــبـاق عـلى دولـة إيــران 
الــكـويـت يـفـي بـالــغــرض ويــحـقق
ــال عـــوائـــد لـــهـــذه الـــقــوات مـن ا
الــكـويــتي بـإعــتـبــار أنه بـات بــعـد
الــذي جـرى وهــو إعالن إســتـعـادة
الــكـــويت "فــرعـــاً عــاد إلى األصل"
ــــكــــنه احلــــديـث حــــول الــــغـــزو
فردات حتقيق اإلجناز الوطني.
لم ينـفع النصح من كـثيرين مع أن
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ــلـك فــهــد والــشــيخ زايــد من حق ا
عـــلــيه اإلصــغــاء إلـــيــهــمــا واألخــذ

برأيهما.
 يكفي ما حصل عليه صدام احلرب
مـنـهــمـا ومن مـصــادر أُخـرى مـثـاالً

ؤازرة.  على ا
تـســاقـطت الـرهــانـات والـتــوقـعـات
الـــصـــدَّامـــيـــة. وســارت األمـــور في

اإلجتاه األسوأ. 
وهــو بـــعــدمــا كــان يُــمــني الــنــفس
بزعامـة تتجـاوز حدود العراق وفي
ضـوئـهـا يـعـيــد الـنـظـر في أسـلـوب
ـضي في ضوء ذلك كونه احلُكْم و
في سن فــتــيـة نــســبـيــاً (في مــطـلع
الــسـتــيـنـات عــنـدمــا غـزا الــكـويت)
ا هذه عقديْن جديديْن من احلُكْم إ
ــرة كـواحــد من الــرقــمــيْن األكــثـر ا
أهميـة في خارطة احلُـكْم في العالم

العربي.
ـنـحى من الـتـفـكـيـر يتـسم به هـذا ا
ـير سـلـوك الـرئـيس الـروسي فـالد
بـوتـ احلـالم بـأن يـكـون مـنـتـصراً
جــديــدًا وبــأن يـعــيــد أوكــرانــيـا ثم
أُخريات بـاتت جمهـوريات مسـتقلة
إلى احلضن الروسي وبحيث يقال
إن اإلحتــاد الـسـوفــيـاتي الـذي كـان
محكوماً ترويكا الرفاق الثالثة عاد
إحتـاداً روسـيـاً بـصــيـغـة الـواليـات
تـحدة األميركـية وبرئـاسة الرجل ا
الـواحـد تمـاماً عـلى نـحـو ما يـرنو

إليه صدَّام.
يـنــتـمي اإلثـنـان إلى عـالم فـريـد من

نوعه. 
كالهـما غـصـنان فـي شجـرة واحدة

مـسـكـونـان بــالـعـظـمـة وبـاخلـشـيـة
ـكن أن يصـيبـهما ا  واإلحبـاط 
إذا هـمـا إعـتـمـدا حـكـمـة الـتـصرف
َن يـسدي الـنـصح. كان والـقبـول 
ـاقــاً. غـزا ودفع صـدَّام حــســ سـبـَّ

الثمن حُكــــْماً ثــــم وطناً. 
ـــلك فــهــد بن في مــا ســـعى إلــيه ا
عبدالعزيز والشيخ زايد رحمة الله
ـأمــول مـنـه إنـقـاذ عــلـيــهـمـا كــان ا
الــعــراق من نــوازل قـد حتــصل في
أي حلظـة وبالتـالي حِفظ ماء وجه
الـصـديق واحلـلـيف لـكلـيـهـمـا كون
كل منـهما يـدرك ما معـنى التراجع
عـنـد صــدَّام حـسـ بــعـد اإلنـدفـاع

قوالً وفعالً. 
وإلى ذلـك درء اخلـطــر عن دولــة لم
تــقــصــر مع كــلــيــهــمــا فـي مـؤازرة
الــعــراق الـــصــدَّامي يــنــازل إيــران
اخلـمـيـنـيـة وذات سـيـادة في نـظر

جميع دول العالم.
وهــــا هـــو الــــرئـــيـس الـــفــــرنـــسي
ــانـــويل مـــاكـــرون يــســـتـــنــسخ ا
الــســعي الــســعــودي  _اإلمــاراتي
ويــحـاول الــســعي نـفــسه ولــهـدف
مـشـابه وهـو إنـقـاذ أمـيـركـا بـايـدن
من سـقطـة محـرجـة وإبقـاء أوروبا
في مـنــأى عن عـواقب الـصـراع في
حـال إنتـهى حربـاً وتخـفيف نـسبة
الــتـــشــتت في الــتـــوجه األطــلــسي
ا وحفظ ماء وجه بـوت إستـباقاً 
قــــــد يُـقـــــدِم عـليه وتـتكـرر نوازع
الــعـظـمـة إلى درجـة يـصـبح الـيـوم
الــــبــــوتــــيــــني تـــــوأم الــــبــــارحــــة

الصدَّامية.
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اضـية عـلى اخلروج من نـفق العـزلة واالنغالق رأة  طـيلة الـسنـوات ا لقـد عمـلت ا
فـكان نضالـها من اجل نيل احلـقوق متسـارع اخلطى واتخذ اشـكاالً متعـددة منها
ــلـتـقـيــات الـدولـيـة والــنـدوات والـسـعي ـشــاركـة في الـتــظـاهـرات والـتــجـمـعـات وا ا

للمشاركة اجلادة في ميادين العمل كافة بالرغم من قساوة احمليط .
وبـالرغـم من ان النـصـوص الدولـيـة والقـانونـيـة انصـفت هـذا النـضـال مثل االعالن
ي حلقوق االنـسان مروراً بالعقد الدولي للمرأة  واتفاقية سيداو للقضاء على العا
جمـيع اشكال الـتميـيز ضد الـنساء  و دسـاتير وقـوان بعض الـدول العربـية التي
ـواثيق ـشـاركة وعـدم الـتـمـييـز لـكن الـعـبر لـيـست بـسن ا ـسـاواة وا اشارت الى ا
رأة من ـدى تطبيـقها ! و لالسف كـان نصيب ا واالتـفاقيـات الدولية والـقوان بل 
مـنـوحة لـهـا في تلك هـمـة ا هذا الـتـطبـيق ال يـنسـجم مع حـجم احلقـوق الـكبـيـرة وا
واثيق والقوان فـقد ظلت مشاركتـها قليلة ومحـدودة بالنسبة حلـجم تمثيلها في ا
رأة تعاني من عدم التوازن واالنصاف ب اجملتمع بل ومهـددة بالتراجع.ان ابقاء ا
ـهمـلة فـعـليـاً سيـتـرتب عنه احـباط عـترف بـهـا دوليـاُ ووطنـيـاً وحقـوقهـا ا حـقوقـهـا ا
واطنة نفسي ينعكس عـلى مجمل انشطتـها اجملتمعيـة والوطنية ومدى شـعورها با
احلـقـيـقـيـة خـاصة اذا مـا قـارنـا مـسـتـوى التـوازن بـ احلـقـوق والـواجـبات داخل
ـعوقـات التي واطـنة فـالـنتـيجـة سـتكـون خطـيـرة وغيـر عادلـة  في ظل  ا مصـطـلح ا
حتــول دون ذلك والـتـي من اهـمــهـا  نــقص في سـد حــاجـاتــهـا وحــاجـات أســرتـهـا
سـكن وبـقاء قـطـاعات كـبـيرة من الـنـساء ـلبـس وا األسـاسيـة من الـغذاء والـدواء وا
ـرأة سجينة األعراف والتقاليد محرومة من التـعليم او االستمرار فيه كما مازالت ا
العـشائريـة البالـية التي اثـرت على حجم مـشاركـتها الـسياسـية التي ظـلت محدودة
في كثير من البـلدان ومحاطة بـقيود وموانع اضافـة الى التمييـز على اساس النوع

االجتماعي.
ـرأة بكـل ابعـادهـا هي قـضـيـة سـيـاسـيـة وطـنـية من لقـد صـار بـديـهـيـاً ان قـضـيـة ا
الدرجة االولى والنـهوض بها ال يتـم اال بنهوض االسس التي يـرتكز علـيها اجملتمع
بـكل برامجه ومـؤسساته من اجل طرح فـلسفة جـديدة في مجاالت الـتربية والـتعليم
كن ان تتم يادينه كافـة وان حتقيق مواطنتها ال  والتنشئـة االجتماعية واالعالم 
ا تتأتى من خالل نضال سياسي تشترك فيه القواعد العريضة من في فراغ  وإ
رأة وتعلـيمها وعـملها ال يـعني االنفصال عن الـرجال والنسـاء كما ان تأكـيد ذات ا
الـرجل  فعالقـتهمـا تشـكل ثنائـية أسـاسية ومـنسجـمة ولـيست ثنـائيـة ضدية قـائمة
عـلى التنـافس والتنـاقض وهذا ما يـحمل الرجل مـسؤوليـة تفهم الـدور الذي سيقع

رأة حقوقها. رأة جنبا الى جنب في التسريع على منح ا على عاتقه مع ا
كن ان يتحقق اال من خالل .. رأة ال  واطنة ا وعليه فان االرتقاء 

- شـعورها بـاالستـقرار وحتـررها من خـوف اجملهـول  ومن أهم هـذه االحتـياجات
لبس والتعليم واخلدمات الصحية. السكن والغذاء وا

سـتـوي الـثـقافي - تغـيـير ثـقـافة اجملـتـمع من خالل خـطط واستـراتـيجـيـات عـلى ا
نظمات الدولية . واالجتماعي تتبناها احلكومات وا

- تـعزيـز مـشـاركـتهـا في الـتـنـمـيـة وصنع الـقـرار و تـقـلـيص الفـوارق الـقـائـمـة على
اساس النوع االجتماعي.

ـرأة عن طـريق االعـتـمـاد عـلـى الـذات من اجل الـقـضـاء عـلى كل أنـواع - تـمـكـ ا
. التبعية واالستكانة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً

وهوبات من - توفير فرص التأهيل والتدريب واتاحة فرص الترقية الوظيفية امام ا
النساء للوصول الى ميادين العمل كافة.

ادي شـاريع الـصـغيـرة لـغـرض االكتـفـاء ا - تـمـكـينـهـا اقتـصـاديـا واتاحـة فـرص ا
والذاتي.
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بل امـيــا الاعـرف حـرفـا قط من لـغـتي انـا عـراقي اعـيـش جـاهال  الافـقه اي شئ   
والحتى اسمي  اي ال اعرف شيئا واعيش زمن التردي الذي اسموه اخوة االسالم
ـعـلـقات لم يـسـتـطع اعتى  اجلـاهلـيـة رغم انه كـتب اعـظم الشـعـر وابـلغه كـيف ال وا
شعـرائـنـا من مجـاراة كـتـابة سـطـرا واحـد منـه وفاض خـصـاال حـميـده في مـقـدمته
وال اعـرف االسالم  الذي يـتـحدث بـأسـمه االخوان والـقـاعدة الكـرم وحـا عمـوده 
وطالبـان وزعماء االسالم السيـاسي االخرون من كل االجتاهات والني اقرأ واسمع

اسئلة مسلم  في العراق عن اإلسالم ما هو ? 
ـذاهب : أيُّ نوع عل ان يـجيـبنـي  قادة االسالم الـسـياسي في الـعـراق من جمـيع ا

من  االسالم نعيش? 
١-فهل  االسالم االركان اخلـمسة الـشهادتـان  و الصالة والصـوم والزكاة واحلج

? وهذا يعني  دين عبادات وليس دين معامالت ?
٢- وهل االسالم هـو  حتجـيب البـنات الـصغار النـهن بلـغن سن الـتكلـيف ووصلن

عمر الزواج عند  التاسعة من العمر?
٣- هل االسالم هو مـراقبـة بيع اخلـمور ومنـع بيعـها وجـلد من تـناولـها  بـاعتـبارها

عصية   راس ا
الـك واغتـصاب ـال بحـجـة انه  مجـهـول ا ٤ - هل االسالم هو سـرقـة اموال بـيت ا
ال سلم يكنسان بيت ا االراضي واالمالك باعتبارهـا غنائم بينما كان اخللفاء ا
? سلم سلم حـتى اليكون درهم قد سقط من حـقوق ا بعد توزيع اخلـراج على ا

ويوزعون حقوق الفقراء ليال
٥- هل االسالم هـو عـمــامـة سـوداء او بـيـضـاء وجـبـة ومـحـبس ومـسـبـحـة وحـجـاب
وعـباءة وجمع االمـوال بالتـرغيب او التـرهيب  وتخـويف الناس  بـالعذاب االلـيم دنيا
واخرة  وقمعهم بـاعتبار العمـامة واجلبة والعـباءة جتعل البسها يـجمع ب وظيفة (
رضوان) خـازن اجلنـة ووظيـفة (مـالك) خازن الـنار بـينـما يـجلس اكـبر مـرجع ديني

يفترش االرض في دار مأجرة ويدعون تقليده ? 
٦- هل االسالم هـو التجـهيل والتظـليل ونشـر اخلرافات بـقصص اليتـحملـها العقل
ـقامـات الوهـمـية وصـناعـة االحاكي ـنـطق واالستـمرار بـبـناء  ا وترهـات اليـتقـبلـها ا
ا حول  واجلـرارات  العـاطلـة  وتـقد الـنذور واالضـاحي لهـا في بـلد يـئن شعـبه ا

وجراح ابنائه تنزف ومشاكله على طول الوقت?
٧- هل االسالم هـو هيـمـنـة االحزاب الـديـنيـة عـلى مفـاصل الـدولة وحـجـز وظائـفـها
حـتى اليـعـ   بوظـيـفـة وزير او دكـتـور او قـاض او جنـدي اوبـواب? واسـتـولت على
جـمـيع مــنـاصب الـدولــة وصـارت حتت عـهـدتــهـا وصـارت كل عـائــلـة مـنـهــا تـسـتـلم
عـشـرات الرواتب واخملـصصـات واالمتـيـازات ومن يتـقاعـد منـهـا  يبـرمون  له عـقدا
خاصا براتب وزير حـتى جعلوا العراق وموارده ريعا لها كما ارجع اخلليفة عثمان

االمالك اقطاعا لبني امية فكان سببا للثورة عليه? 
٨- هل االسـالم اربــعــة زوجــات فــقط اوهل هــو ومــهــمـــا كــانت الــنــتــائج حــتى لــو

خربترالبيوت? 
ـال واجلنس فقط هل هـو احلالل الوحـيد في اإلسالم دون عـمل او انتاج هل هو ا

 ?
وهل اإلسالم هو اطالق يد العـشائر باستغالل نفوذها بالنهوة والثأر والقتل بغياب
الـقـانـون   واسـتـغالل ذلك في ابـتـزاز الـنـاس وافـقـار حـالـهم واكـتـشـاف الف حـيـلة
وخـدعـة ال اخالقـيـة البـتزاز الـنـاس بـاسم الـعـشـيـرة وتـغيـر دور  الـعـشـيـرة كـوحدة
اجتـمـاعيـة فـاعلـة  بـحفظ االمن والـسالم  واسـتمـرار تـقالـيـد الكـرم والـنخـوة حيث

يعيش العراقيون اليوم حتت ارهاب البعض من  العشائر??? 
ـعاني ـسـاواة واحلـريـة والكـرامـة وغـيـرهـا من ا ٩- وهل غـابت مـفـردات  العـدل وا

السامية التي جاء بها اإلسالم?? 
وهل اجاز االسالم بتخريب البلدان ونهب ثرواتها وجعلها اي االوطان حتت سطوة

هؤالء احلكام الذين يدعون االسالم والدفاع عن حياضه ? 
٩- هل  حـديث ( والله لـو سرقت فاطـمة بنت مـحمد لقـطعت يدهـا) صحيح ام ال  ?

حتى نفهم اي اسالم نحن نعيش... 
هـذه االسئـلـة وغيـرها تـدور في مـخيـلة اكـثـر من ٩٨%من تفـكـير الـعراقـي  الن ٢%

ا انكم  االخيار االغيار انتم وحاشيتكم التي حتكمون و
اجيبونا النـكم اعتقد انكم انتم الوحيدون الذين تملكتم العراق وما على العراقي
اال  طـاعـتكـم واالعتـراف بـكم انكم والة امـرنـا وامـر ابائـنـا واجدادنـا وحـتى اوالدنا

واحفادنا 
ـها وفواجـعهـا ومرارتهـا وانيـنها والـتي اختـزلتم سـنينـها ب ٢٠ سـنة انتـظرنـاكم بأ
فـسفكـت الدماء وازهـقت االرواح وانتهـكت احلرمات وديـست الكرامـات حات شاب

االطفال من شروركم
وامتـهن الشـيوخ بافـعالـكم واهدرت كرامـات الشـباب وسـلبت عفـة النـساء وضاعت

حقوق النبالء
وهجر االصالء
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حـــالــــة طالق!!.وفـي مـــفــــارقــــة مـــا
حــــصـــلـت..أن مـــديــــنــــة الـــنــــجف
ــقــدســة ســجــلت في احملــافــظــة وا
الــطـالق ارقــامـــا غــيـــر مـــســبـــوقــة
تـراوحت بـ ((%30-25قـــيـــاســا
دن عراقية فكيف  تزوج لعدد ا
أخرى لـيس لها هـذا الطـابع!خبراء
عــلم الـنــفس واالجـتــمـاع يــتـفــقـون
مـعـنـا عـلى أن الـسـبـب االقـتـصادي
يــتـصـدر األسـبــاب الـتي تـؤدي الى
الـطالق. وتـشــيـر الـتــقـاريـر الى أن
نـسـبـة الـفـقـر في اجملـتـمع الـعراقي
بـلـغت في الـعام ( 23 (2013اي أن
ربـع الــــشـــــعب الـــــعـــــراقي هم دون
ـيـا مـسـتـوى خط الـفـقـر احملـدد عـا
بــــــأقـل من دوالريـن فـي الــــــيــــــوم 
ارتـفـعت اآلن الى  13مـلـيـون فـقـيـر
وفـقا لـوزارة التـخـطيط مـصحـوبة
بارتفاع نسبة بطالة هي األعلى في
مع ان مـيزانية العراق نطقة دول ا
تـعـادل مـيـزانـيـات ست دول عـربـية
لـكن مـا اخـتـلس في زمن مـجـتـمـعـة
حكم اآلسالم السياسي في وزارتي
الـكـهـربـاء والـدفـاع فـقط يـزيـد عـلى
اثــني عـشـر مـلــيـون دوالرا بـحـسب

هيئة النزاهة. 
ـــان  ومع أن احلــــكــــومــــة والــــبــــر
ــرجــعــيــة والـكــتل الــســيــاســيـة وا
والـنـاس مـتـفـقــة كـلـهـا عـلى وجـود
وان الـــقــــانـــون والـــدين الـــفــــســـاد 
ــــســـؤول واالخالق تــــوجب عــــلى ا
األول في الـــدولـــة أن يــحـــافظ عـــلى
ومع ذلـك لم يــســتــجب ــال) (بــيت ا
ـــتـــظـــاهـــرين فـي ســـاحــة لـــطـــلب ا
الـتحـريـر بـتـشـكيل مـحـكـمـة خـاصة
حملـــاكــمـــة الــفـــاســديـن  واســتــرداد
األموال من احلـيتان الـكبـار التي لو
صــــرفت عـــلـى الـــنــــاس لـــتــــحـــسن
وضعهم االقتصادي ومعاجلة سبب
الــفـقــر الــذي يــعـد األول فـي خـفض

نسب الطالق. 
 والذي ال ينتبه له كثيرون أن أخطر
مـــا احـــدثه الـــفـــســـاد هـــو أنه هـــّرأ
الـضـمـيـر األخالقي السـيـمـا لدى من
يـفـتـرض ان يـكــون الـقـدوة لـلـنـاس.

التقليـدية كانت موجودة في الزمن
مضافا لها ما جنم عن الدكتاتوري
حـــروبه الــكـــارثــيـــة(حــاالت األســر
االعـــاقـــة...) والـــهـــجــرة الـــطـــويل
الـــفــرديـــة هـــربــا مـن جــمـــهـــوريــة
اخلـوف..ثم احلـصار الـذي اسـتـمر
فان نسب الطالق ثالثة عشر عاما 
شـهــدت تـزايــدا غـيــر مـســبـوق في
ـقـراطي..وثــقـنـاه في الـعـراق الــد

اآلتي:  
في تــقــريـــر اخــبــاري لــفـــضــائــيــة
احلـــــرة- عـــــراق بـــــثـــــته مـــــســـــاء
اخلـميس(  (2012 /27/12أفاد ان
حـــــاالت الــــطالق فـي الــــعــــراق في
تــتــصــدرهــا بــغــداد الــكـرخ تــزايــد
وتـلـيـها الـنـاصـريـة ثم الـنجف في
ـرتـبــة الـثـالـثـة مــسـجـلـة ارقـامـا ا
قــيـاسـيــة وصـلت الى ( (%50من
ـــتـــزوجـــ وأن الـــقـــضــاة عـــدد ا
وصـــفــوا ظــاهـــرة الــطالق بـــأنــهــا
صــــــــــارت تــــــــــوازي ظــــــــــاهــــــــــرة
االرهـاب!.وأفــاد تــقــريــر من احـدى
مــحــاكم الــكــرادة بــأن عــدد حـاالت
الــطالق فـيــهـا تــتـراوح بـ (– 20
وأنـها  (50حـالة في الـيوم الـواحد
صـارت مــصـدر رزق لــلـمــحـامــيـات
واحملــامــ وكـــتّــاب الــعــرائض!.و
فـان وفــقـا جملـلس الـقــضـاء األعـلى
عــــدد دعـــاوى الــــطالق في الــــعـــام
 2004كانت (( 28689ارتفعت في
عام  2005الى( ?(33348ووصلت
فـي عــــــــام  2006الى( . .(36627
وقــفــزت في عـام  2012لــتـصل في
ــدن الـــعــراقــيـــة الى مــا عـــدد من ا
يشـبه الكـارثة هو ((50حالة طالق
مقابل ((100حالة زواج..اي ان كل
مليوني حـالة زواج تقابلـها مليون

  في 2013 / 1 / 7كــتـبــنــا مــقــالـة
اســـتــعـــرنــا عـــنــوانـــهــا من وصف
الــقـضــاة بــأن الــطالق في الــعـراق
وكـنـا قـدمـنـا صــار يـوازي األرهـاب
عـددا من األقتـراحـات والتـوصـيات
من بيـنها اتـخاذ اجراءات قـانونية
واخرى رادعـة لتـزويج الـقاصـرات 
نــنـقــلــهـا بــالـنـص:( ان الـســيـاسي
الــعـــراقي مــولـع بــحب الـــســلـــطــة
ولـقـد بـلـغني أن والـثـروة والـنـساء
سياسي كبارا يحتلون مواقع في
مــؤســســـات الــدولــة عــمــدوا الــيى
اجبار او اغراء موظـفات صغيرات
وانـهم مـا أن عــلى الـزواج بـالــسّـر 
قـــضـــوا وطــرهـم مــنـــهن او كـــشف
سرّهم طلـقوهن في احلال!).   ومع
مرور عشـر سنوات عـلى تقد تلك
عاجلـة ظاهرة الطالق التوصـيات 
والـسـيـاسـيـون مــشـغـولـون بـخـلق
االزمـات ( والــشــعب يــطــبه طـوب)
.فــفي ( 17شــبــاط  (2022نــشــرت
اجلـهــات الــقــضــائــيــة الــعــراقــيـة
إحـصـائـيـة عن عـدد حـاالت الطالق
ــاضي في الـــبالد خالل يـــنــايـــر ا
وصلت (لـنحو  7آالف حالة طالق
بــــــواقع  10حــــــاالت كـل ســــــاعـــــة
تــقــريــبــا).بــحـــسب ســكــاي نــيــوز
ووكـــاالت أخــــرى.  ومـــنــــطـــقــــيـــا
يفترض أن تـكون نسب الطالق في
ــقـراطي أقلّ مــنـهـا في الــزمن الـد
قراطية ألن الد الزمن الدكتاتوري
تؤمن العـدالة االجتمـاعية وتقضي
وتــشــيع عــلى الــفــقــر والــبــطــالــة 
الـرفـاهـيـة والـراحـة الـنـفـسـيـة بـ
حـيث يعـدّ الـفـقر والـبـطـالة الـنـاس
والـضـغـوط الـنـفـسـيـة أهم أسـبـاب
الـــطالق.ومع أن اســـبـــاب الـــطالق

واألوجع أن يتـبادل البـسو الـعمائم
تـهم االخـتالس والـرشـوة والـفـساد
ـالي عالنــيـة دون اعـتـبــار لـهـيـبـة ا
العـمامة وقـدسيـتها عـند العـراقي
بـشــكل خـاص..مــا يـعـنـي أن تـهـرؤ
الـــضـــمـــيـــر الـــذي افـــســـده الـــزمن
ـقـراطي شـّكل سبـبـا خـفـيا في الـد

الطالق.
ــبــكــر يــشـكل    وأذا كــان الـزواج ا
أحد األسباب الرئـيسة للطالق فأنه
دخل عـلـى اسـبـابـه الـتــقـلـيــديـة في
ـقراطيـة متـغير جـديد هو زمن الد
سلـسالت األجنبية. الفضائـيات وا
فجيل الشباب في الـعراق يختلفون
عن شباب العـالم بكونهم ولدوا في
حـرب ونشـأوا في حـرب ويعـشـيون
وأنـهم مـأزومون في أكـثر مـن حرب
نـفـسـيـا وكـثــيـر مـنـهم فـهم احلـريـة
ـسلسالت بالـطريـقة الـتي تقدمـها ا
األجنبية التي تطرح الطالق كما لو

كان حالة عادية. 
ــقـراطي لـم يـقـدم  وألن الــزمن الـد
ـوذج األخالقي جلـيل الــشـبـاب األ
الــــراقي فــــأنــــهـم اســــتــــســــهــــلـــوا
الــطالق..يــؤكــد ذلـك تــقــريــر يــفــيـد
بـــحــصـــول اكـــثــر من عـــشــرة آالف
مــطـلـقـة مـن مـوالـيـد عـام  1995في
وتقريـر آخر يفـيد بأن نـسبة عامـ
الــطالق فـي الــفــئــة الــعــمــريـة دون
الــعـشـريـن بـلـغت  %30من حـاالت
سـجلـة في مـدينـة عراقـية الـزواج ا

محافظة .
ان ما نوصي به نحن علماء النفس
واالجـتمـاع من اجـراءات تؤدي الى
خـــفض نـــســـبب الـــطالق الـــتي مــا
حـصلت بـتـاريخ العـراق..لن يـجدي
مـا دام السياسـيون استفردوا نفعا
بـالـسـلـطـة والـثـروة وتـعـامـلـوا مع
ـسـا شـبـاب انـتـفاضـة تـشـرين ا

كـمـا لـو كـانـوا اعـداء غـزاة فـقـتـلـوا
ووصــلــوا االن الـى تــبــادل ــئـــات ا
التهديـد والوعيد والكـيد الذي ينذر
بــاشــعـال فــتــنــة وقـودهــا األبــريـاء
ـــــزيـــــد من تـــــضـــــاعـف حــــاالت وا
االنتحار والطالق واألحلاد ايضا.

غـنـي عن الـبـيــان أن مـهــمـة اإلرشـاد
الـتــربــوي مــهــمــة لـهــا مــقــومــاتــهـا
ـقومات االساسيـة وفي مقـدمة تلك ا
ـرشـد التـربوي ومـا يجب مؤهالت ا
تــوافـــره فــيهِ من صـــفــاتٍ وخــبــرات
وجتــــارب  تــــمـــــكــــنه من أداء دورهُ
ـطلـوبة في بكـفاءةٍ تُـحـقق النـتائج ا
ـسـتـوى الــتـعـلـيـمي سـواءً من رفع ا
ستوى أداء الكادر ناحية اإلرتقـاء 
الــتــعــلـــيــمي أو مــســـتــوى الــطــالب
وقابـليـتهُ في مـتابـعة الـدروس وفهم
ا الشك فيهِ طلوبة منه . و واد ا ا
ـــعـــوقـــات أن هـــنـــاك جــــمـــلـــة مـن ا
ـعـاضل واإلشـكالـيـات قـد تـعـتري وا
العـملـية الـتربـوية  نـاجتة عن كـثير
ـــتــصـــلــة بـــجــوانب مـن الــعـــوامل ا
احلـــيـــاة اخملـــتــلـــفـــة  وبـــاألوضــاع
القائمـة وما يصاحـبها من ظروف...
ا يـؤثـر على أداء الـكـادر التـربوي
ومسـتوى الـطالب... وهـنا يـبرز دور
ـــــرشــــد الـــــتــــربـــــوي في تـــــقــــد ا
الــتــوجـيــهــات الالزمـة لــتــذلـيـل تـلك
ـعوقـات والـتقـلـيل من تأثـيـرها من ا
ــبـاشــر مع الـهــيـئـة خالل الــتـدخل ا
التـعلـيمـية ذات الـعالقة أو من خالل
ـناسـبـة لتـجـاوز ما االفكـار واآلراء ا
يــــقع هــــنـــــا وهــــنــــاك من ظــــواهــــر

واشكاليات.
ــرشـد الـتـربـوي دوره ولـكي يـؤدي ا
ـطـلوبـة  البد بالـفـعالـيـة والكـفاءة ا
ان تـتـكـون لـديهِ رؤيـــــة تـسـتـحـضـر
ــنــاســبــة لــهـا  وهــذا لن احلــلــول ا
يـحــصل إال بـوجـود ذهــــــنـيـة قـادرة
ـتابـعـة والتـحـليل عـلى التـواصل وا
ناقشة والنـقد  وإيجاد احللول . وا
ـرشـد الـتـربـوي مـؤهالً ومـالم يـكن ا

ــطــلـوبــة فـإن ذلك لــذلك بــالـكــفـاءة ا
ســـيـــنــــعـــكـس حـــتــــمــــاً عـــلى أداءه
ؤهالت الوظـيـفي وفي مـقدمـة تـلك ا
ثــقـافــتهُ الــعـامــة .. فــبـاإلضــافـة الى
ـمــارسـات الــتـحــصــيل الـدراسـي وا
الـعــمـلــيــة لـلــوظـيــفــة تـبــرز اهـمــيـة
ــعـــرفـــيــة اإلطـالع عــلـى اجلــوانـب ا
ــا يـشـكل لـديهِ حـصـيـلـة اخملـتـلـفـة 
ثـقـافــيـة تُـعـ عـلى فــهم الـكـثـيـر من
ظــواهـر الــعـمــلــيـة الــتـربــويـة وربط
االســـــبـــــاب بـــــالـــــنـــــتـــــاجن ومـن ثم
ـــــهـــــمــــة إســــتـــــخـالص الــــدروس ا
واالستفادة منهـا في العمل التربوي
ومـا يـتـصل به من جـوانب مـخـتـلـفة
وفي مقـدمـتهـا الـتوصل الى احلـلول
الـنــاجـحـة لالشــكـالـيـات اخملــتـلـفـة 
الـــتي تـــبـــرز هـــنـــا وهـــنـــاك وإبــداء
الـتـوجيـهـات الـفاعـلـة ألجل الـتـقو

والـــتــصـــحــيح وجتـــاوز االخــطــاء .
وبطـبيعـة احلال فـإن الثقـافة الـعامة
تولد ألي فرد  هي حاصل اإلطالع ا
عن القـراءةواالستـمـاع والتـفاعل مع
معـطيات واقع احلـياة الـيومـيةحيث

تتشكل
حـصـيــلـة تـؤدي الى تـكــوين ذهـنـيـة
قــادرة عــلى إســتــيــعــاب الــظــواهــر
ـــــــواقـف  ومـن ثـــــم وحتـــــــلـــــــيل ا
الـتوصل الى اجلـوانب ذات الـتـأثـير

باشر ا
من اجل التـدخل الـعمـلي  والـتوجه
ؤدية الى سارات ا الفعلي لتغـيير ا

طلوبهة.  النتاجن ا
ومن هـنـا تـبرز دور الـثـقـافـة الـعـامة
كعامل اساسي مــــــــن عوامل جناح
األداء الــــوظــــيــــفـــي لــــلــــمــــــــرشــــد

التـــربوي . 
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درسـته بـاجلامـعـة وأحبـبتـه وتعـمقت
اجسـتير حيث فيه من خالل رسالـة ا
الحـــظـت أن بـــعض الـــكـــتب مـــلـــيـــئــة
بـاألخـطاء فـعـملت عـلى تـفريـغ الشـعر
من  24كتـابا من كـتب العـشق وأعدت

نشرها بعد التنقيح .
{ بــاعـتــبـارك مـواطــنـة لـبــنـانــيـة من جـذور
سـورية ما هو نصيب الـقضية السورية في

اصداراتك ?
- طــبــعًــا ســيــكــون كـتــاب مــخــصص
لـلـسـيـدات الـسـوريـات الـلـواتي تـركن

بصمة.
في احلـقـيقـة إن الـعمل جـارٍ عـلى عدة
مـلـفـات ولــعـدة بـلـدان عـربـيـة والـذي
ـطــلـوبـة قـبل ـعــلـومـات ا يـتـم جـمع ا

سيصدر بإذن الله.
{ هل تـنـاولتِ في اصـداراتك كتب تـتـناول

رأة العربية ? معاناة ا
رأة ال تـختـلف عن قضـايا - قـضايـا ا
الـرجل في مـجـتـمـعـاتـنـا إال بـبـعض
التفاصيل ولكن من خالل سلسلة
أعالم الـنـسـاء الـعـربـيـات أحاول
تـسليـط الضـوء على الـسيدات
الــعــربـــيــات الــلـــواتي تــركن
بصـمـة وبـطريـقـة تـوثيـقـية
تـسـمح لـلـبـاحث ان يـعود
الـى كـتــبي لــدراسـة أهم
القضايا التي خاضتها
ـرأة من خالل كـتـبـها ا
ــارسـة أو فــنــهـا أو 
الـــعـــمل الـــســـيـــاسي

والنضالي.
{ كيف ترين
تــــــــأثــــــــيـــــــر
انــــــتــــــشـــــار
وســــــــــــــــائـل
الــــتــــواصل
االجـتـمـاعي

طبوع ? على الكتاب ا
طــبــعًــا هــذه الــوســائل احلــديــثــة من
تــكــنـولــوجـيــا إلى وســائل الــتـواصل
االجتماعي لـها أوجه إيجابية وأوجه
سافات سلبية هي من ناحية تقرّب ا
ب الـبـشر وتـسـاهم أحـيانًـا بـعمـلـية
ــقـابل يــظـهـر الــعـصف الــفـكــري وبـا
الكـثـيـر من مـدّعي الـكـتـابة والـذين لم

يـكــونــوا يــومًـا
يــــحــــلــــمـــون
بـالـوصول
فـيـجـدو

ن
ـنـبر ا
اجملــا
نـــــي
وهـذ
ا

أثـــر

في احلقيقة على الكتاب.
ولـــكـن بــــاحلـــقــــيــــقـــة ال يــــصح اال
الــصــحـيح ويــبــقى األثــر الـفــكـري

اجليد واحلقيقي.
{ هل أثــرت األزمـة اإلقــتـصــاديــة الـتي

تمر بها لبنان على إصداراتك?
- انــا مــازلـت أصــدر الــكــتب الــتي
أؤلـفهـا ولـكـنـهـا أثـرت عـلى إنـتاج
دار الــنــخــبــة خـــاصــتي فــبــســبب
االوضــاع الـســيـئـة ضــعـفـت حـركـة
الـطـبـاعـة ولـكـنـهـا مـرحـلـة وتـمر
كمـا مرّ غيـرها…… وبـكرا أحلى

.
{ مـا هي مشـروعاتك الـقادمة

في هذا اإلطار ?
- أعـدّ اآلن كــتــابًــا ضـمن
مـــعـــجم أعـالم الـــنـــســاء
ولكـني سأتـركه مـفاجأة
وسـيصـدر خالل أشـهر

بإذن الله.
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حوار مع مؤلفة معاجم النساء:

لكية الـ 26الـتي أعادتها فرنسا إلى اضي بـ"فخر" معـرضا تاريخيـا ذا رمزية بالغـة في كوتونو حيث سـتُقدم الكنـوز ا افتتح رئيس بـن باتريس تالـون مساء السبـت ا
ـعرض هـو "فخر البـلد اإلفريـقي في تشـرين الثـاني/نوفمـبر أمـام العـامة األحد لـلمـرة األولى بعد  129عاما عـلى سرقـتهـا.وقال الرئـيس البـنينـي للصـحافـي إن هذا ا
هم ـا سنكـون" مضيفـا "ها هي بنـ احلقيقـية".وأشار تـالون إلى أن إعادة هذه الـقطع الفـنية "تكـسر احملظـور (...) لم يعد من ا ا نـحن عليه و ا كنـا عليه و ـان  وإ
ـكنـا أم ال فقـد فعـلنـا ذلك" موضـحا أن بـن سـتطـلب من فـرنسـا إعادة أعـمال أخـرى ال تزال حتـتفظ بـها الـقوة االسـتعـماريـة السـابقـة.داخل القـصر مـعرفـة مـا إذا كان ذلك 
عـرض الذي يحـمل عنوان "فـن بن أمس والـيوم من اإلعادة إلى االنـكشاف" ساحـة تزيـد عن ألفي متـر مربع الستـيعـاب هذا ا الـرئاسي في العـاصمة كـوتونـو أنشئ متـحف 
فاوضات بـ باريس وكوتـونو أول عمـلية إعادة ويـنطلق األحـد أمام العـامة حتى  22أيار/مايو.تُـعدّ األعمـال الستـة والعشرون الـتي أعادتهـا فرنسـا بعد أكـثر من عام مـن ا
كـبرى لـقطع من اجملـموعـات العـامة إلى بـلد إفـريقي.في وقت سـابق السـبت عرض الـرئيس بـاتريس تـالون الـكنوز الـ 26التي كـانت معـروضة سـابقـا في متـحف كي برانـليه في
بـاريس أمام وزيرة الـثقافة الـفرنسـية روزل باشـلو التي تـزور كوتونو.وقـالت الوزيرة الـفرنسـية بعد الـزيارة لوكـالة فرانس برس "إنـه معرض رائع للـغاية وقـد يزيد من اجلاللة
ذهل الذي تمـثله هذه األعمال الـ."26وكـانت هذه الكنـوز نُهبت عام  1892على يـد القوات االستعـمارية الفرنـسية من قصر أبومي واإلبداع والـتراث التاريخـي والسياسي واجلمـالي ا

الك عدة. لكة داهومي في وسط جنوب بن احلالية التي كانت تتألف آنذاك من  عاصمة 

رسالة كوتونو
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عـبارة عن  5كـتب وكل كـتـاب يـتـحـدث
عن شــاعــر بـأســلـوب قــصــصي شـائق
وتــنــاول الــســيـرة الــذاتــيــة لــلــشــاعـر
األمـوي جــريـر ونـزار قــبـاني ومــحـمـد
الـفــيـتــوري شــاعـر أفــريـقــيـا والــعـرب
وعــبـــد الــعـــزيــز خـــوجــة والـــشــاعــرة
الـلبـنانـية هـدى ميـقاتي وتـميـزت هذه
السلـسلة بسـهولة اللـغة وترجم كتاب
أيـــــام مـع نـــــزار قــــــبـــــانـي وأيـــــام مع

الفيتوري إلى اللغة اإلجنليزية .
{ ومـــــاذا عـن اخـــــتــــــصـــــاصـك في مـــــادة

التحقيق ?
- الــتــحــقـيـق هـو اإلخــتــصــاص الـذي
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تــعـد الــســيــدة غـريــد الــشــيخ الــلـبــنــانــيـة
اجلـنـسـيـة الــسـوريـة األصل صـاحـبـة دار
النـخبة لـلتأليف والـترجمة والـنشر واحدة
من أبـــرز الــــســـيـــدات الالتي اســـتـــأثـــرن
بــاهــتـمــام وإعـجــاب من خالل مــؤلــفـاتــهـا
تنوعة التي شملت تأليف أول معجم في ا
الـلـغـة والــنـحـو والـصــرف يـضم مـفـردات
الــلــغــة الـــعــربــيـــة كــلــهــا بـــاإلضــافــة إلى
ـصطـلـحـات احلديـثـة فـضال عن إصدار ا
كـتب تتناول رحـلة أبرز الشـعراء والكتاب
فـي الـعــالم الــعـربي فـي سـلــسـلــة أطــلـقت
عـليها ايـام معهم  ولم تنس غـريد الشيخ
األطـفال عـبـر إصـدار مجـمـوعـة قصـصـية
عن األمـثـال وكـان آخـر إبـداعـاتـهـا معـجم
إعالم الـنساء الفـلسطـينيـات والذي قدمته
في مـعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي
يعد اجلزء الثاني من معجم إعالم النساء
الـــســـعــوديـــات  وعـــلى هـــامش مـــعــرض
الـقاهـرة الـدولي للـكـتاب الـتـقيت مـعـها  

وكان احلوار التالي :-
ــعـرض الـقــاهـرة الـدولي { مـا تـقــيـيـمك 
لـلكـتاب والـذي شاركتِ فـيه بكـتاب مـعجم
أعالم الـنـسـاء الـفـلـسـطـيـنيـات مـن نـاحـية

اإليجابيات والسلبيات ?
ــعــرض كـمــا تــعـودنــا من مــصـر - ا
احلــبـــيـــبـــة كـــان نــاجـــحًـــا عـــلى كل
ستويات من حـيث مشاركات أكبر ا
عـدد من دور النـشر الـعربـية وأيـضًا
من حــــيـث الــــتــــنــــظــــيم وااللــــتــــزام

ميزة. واألمسيات الثقافية ا
ــشــاركـتـك بـكــتـاب { ومــا هــو تـقــيــيـمك 
مـعجم أعالم النسـاء الفلسـطينيات  وهل
رجوة حـقق عرض هـذا الكـتاب الـنتائـج ا

منه ?
 - بـالـنـسـبـة لـكـتـابي احلـمـد لـله كل
الذين طلبوه في مصر استطاعوا ان

يـحصـلوا عـلـيه من دار الشـامل التي
عرض. شاركت با

ـعجم { ومـا هي كـواليس إعـدادك لـهذا ا
? ومـا هي الـعــقـبـات الـتـي اعـتـرضـتك في

إعداده 
ـعــجم هــو الــثــاني في ســلــســلـة - ا
ــعـــاجم الــنـــســائـــيــة  واألول كــان ا
ـمــلــكـة (مــعــجم أعالم الــنــسـاء فـي ا
الـعـربــيـة الــسـعـوديــة) والـسـلــسـلـة
طـويـلـة وسـتضـم كل الـدول الـعـربـية

بإذن الله.
أما بالنـسبة إلى عملي بـالكتاب فهو
ـدة بـالـطــبع كـان مــتـعـبًــا واسـتــمـر 
سـنتـ ولكـنه كـان في الوقت نـفسه
ـــتـــعًـــا إذ دخـــلت إلى فـــلـــســـطـــ
رأة الـفلسطينية احلبيبة من خالل ا
وعــطـاءاتــهــا في مـخــتــلف اجملـاالت
وقد غـطى الـكـتـاب السـيـر الـذاتـية ل
 628سـيـدة فـلـســطـيـنـيـة في الـداخل
وفـي الـشــتــات وأكــيــد أنه ســيــكـون
هــنـاك جـزء ثــانٍ من هـذه الــسـلــسـلـة

للفلسطينيات.
ــشـــاركــة {وهل تـــعـــد مــشـــاركــتـك هي ا

هرجانات ? ؤتمرات وا األولى في ا
- ســبق أن شــاركـت في الــعــديــد من
هـرجانات نـلت خاللها ؤتـمرات وا ا
ــات واجلــوائـز الــعــديــد من الــتـكــر

أبرزها :
- محاضـرة في جامعة  Austبيروت
بـعنـوان لـغـة عـربـيـة فـصـحى أساس

إلعالم معاصر ناجح عام . 2012
 -مـهـرجـان اجلـنـادرية  28بـتاريخ 8
أبـــريل  2013بـــنـــدوة حتت عـــنـــوان
الـلـغــة الـعــربـيـة وحتــديـات الــهـويـة
حـــيث ألــقـــيت مــحـــاضــرة بـــعــنــوان
الــعـربــيـة ودورهــا في احلـفــاظ عـلى

اللغة والهوية .
نـظمـة العـربيـة للـثقـافة - االلـيكـو (ا

والتربية والعلوم ) .
- ندوة أقامتها وزارة الثقافة بلبنان
ــنــظــمــة الــعــربــيـة ــشــاركــة مع ا بــا
لـلــتـنــمــيـة اإلداريــة بـجــامـعــة الـدول

العربية .
{ يالحظ أن اهـتـمـامك األول كـان بـالـلـغـة
الــعــربـيــة من خالل إصــدار مـعــجم الـلــغـة

العربية  فما هو سر اهتمامك باللغة ?
- ألنـني أحـسـست أن اللـغـة العـربـية
تـقـدم بـطـريقـة صـعـبـة تـبـعـد الـطالب
عــنــهـا فــيـحــاول الــهـروب إلى لــغـات
أخـرى رغم أن لغـتنـا العـربيـة جمـيلة
جـدا لـذلك عـملت عـلى تـبـسيط الـلـغة
من خالل إصدار معـجم للغة الـعربية
يستوعب مفردات اللغة العربية كلها
ـصطـلحـات احلديـثة بـاإلضافـة إلى ا
واإلعـراب والـعـلـوم كـمـا يـتـميـز بـأنه
مرتب حسب نطق الكلمة وإمالءها .

{ وماذا قدمتي لألطفال ?
ـكتـبة أكـثر من  35كتـابا - لدي في ا
بــ تـألــيف وحتــقــيق وشــرح وكـتب
ــعــجم أطــفــال والــتي كــان آخــرهــا ا
اإللـــكـــتـــروني الـــذي هـــو األول عـــلى
األجـهزة الـذكيـة وكتـبت عن احلواس
اخلـمس بــطـريــقـة مــبـســطـة وأيــضـا
مـجــمـوعـة مـن الـقـصـص عن األمـثـال
فــضال عـن مـعــجم مــصــور بـالــلــغـات
الـــثـالث الـــعـــربـــيــــة واإلجنـــلـــيـــزيـــة
والــفـــرنــســيــة يــضم  1100كــلــمــة و
1100صـورة وطـريــقـة الـتــرتـيب فـيه
تـعـلم الـطـفـل الـبـحث والـتـدقـيق كـمـا
قـدمـت أيـضــا مــجــمــوعـة مـن الـكــتب
رحلة احلضانة وهي مزينة خاصة 
بالـصور والتـلوين تشـد الطفل إلـيها

.
{ وهل كـــــان في اصـــــداراتك اهـــــتــــمــــام

بسيرة األدباء والكتاب ?
- بـالفـعل قـدمت سـلـسـلـة أيـام مـعهم
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قصيدة الشيخ والغزالة للشاعر حميد سعيد

سـأشـيـر بـوجـيـز الـكـلـمـة الى مـا قـرأتهُ في
قـصـيـدة الـشـيخ والـغـزالـة لـلـشـاعـر حـمـيـد
سـعيـد..وهنا يـصار الى رؤية ذات طـابع

ـا طرحه في ديوانه- أوّلـهما : أنّـها عرض 
مـا تـأخـر من الـقول  –عـمـومـاً .  وفي هذه
الـقصيدة من آراء قرأت بعضها في قصائد
اخرى من الديوان نفسه  وثانيهما : أن له
الـقـدرة الـعـالـيـة في جتـاوز مـا كـتب بـرؤية
جـديدة  فتح فيها منافذ االبداع في القيمة
األنـسانـيـة للـشعـر بإعـتبـاره بديال جـمالـياً
لــلــعــ أن تـراه وأن يــتــحــســسه االخـرون
يدان العشق احلياتي بكل ما لهم  بـروح ا
ــا يـراه فــيه مــفـعم بــالــصـدق والــوفـاء ..و
مـغـايـراً لـلـزمن الـذي يـعـيـشـه ويـراه بـتـحدٍّ
تـوالـيـة .. فـمـنذ كـبـيـر خالل سـنيّ عـمـره ا
صــبــاه وحــتـى صــيــرورته رجالً له قــيــمــة
كـبيرة ومكـان .. كانت غزالته ونـحسبها –
ــديـنـة االولى  أو الـوطـن  .. تـفـتح بـابـاً ا
ــا تـتــجـلى فـيـه جتـارب كل األعـوام  إذ ر
ينعم ببعضها بالدفء وأطايب الشذى  أو
تـغيـر في حـ وحال .. في قـسـوة الزمـن ا
مـا انــفـكت تـدفـعه ريـاحــهـا بـقـوة الى غـيـر

االجتــاه الــذي يــريــد  عــاش مــكــابـدات 
تــرويض بـعــضـهــا بـصــبـر وأنــاة  وحـوّل
بــعـضــاً مـنــهــا الى ثـبــات بـإجتــاه الـرفض
ـطلق ألوجاعـها ومتغـيراتها الالانـسانية ا
كان .. ..انه فـي دائرة تراجيدية الزمان وا
فـكلـما تذكـر غزالـته نأى عن حقـيقـة ما يقع
امـامه الى صوب مـا كان في فتـوته وصباه
ـا يزل مـنـذ كانت تـغـمره في شـذاهـا وهو 
يـقدّس فـيـها حـبهـا واسمـها كـما هـو اسمه
وهـويته اإلنسـانية  فتـرفده بأطـايب حبها

كان.! وإن نأى عنها غريباً في ا
ـهيمن عـلى خطاه  ,هي ونـؤكد أنـها قدره ا
شـتـهـاة وهو عـصـفـورها احلبٌّ والـرغـبـة ا
في دفـئها واحلنان  وفي نظرة نتأمل فيها
الــنص االبـداعي  تـبــزغ ومـضـات فــلـسـفـة
مُـثلـى وحتلـيل كمّ من اآلثار الـنفـسيـة التي
ــرّ والـزمن الــتـراجــيـدي طــبـعــهـا الــواقع ا
ا بـتـقـلـبـاته  ومـا اكـتـنـفه من انـطـبـاعـات 
يتمتع به من شخصية شعرية إنسانية لها
صـدارتها  فهو انسان تتخلله رؤيا حلمية
أحـيـاناً تـتـجذّر في جـوهـر كلـمـاته وتشـطر
ثـل ما يعتصره بـعضاً من مفرداتـها حبّاً 
ــكــان .. و الضــيــر  فــتــلك ألم الـــغــربــة وا
ـؤثر ـا هي استـجـابـة روحيـة  ـفـردات إ ا
نــــفـــسـيّ عـــمــــيق عــــمق مــــا احــــاط به من
مــتـرادفــات هي نـقــائض غــيـر مــتـجــانـسـة
وجـراح طـالت جـسـده وهـو في هـذا الـعـمر

ـتـقـدم وإن كانـت مخـتـزلـة بتـكـثـيف نوعي ا
لــغـوي ٍ ومــعـنى دون افــاضـة .. فـقــد أجـمل
فـيــهـا مـا يـبـتـغـيه بــذكـاء شـاعـر كـبـرتْ فـيه
ا الـتـجـارب وكـبـر بـهـا عن قـوة تـتـمـحـور 
حــوله لـئال تـدور به الى غـيـر االجتـاه الـذي

يريد ...!
W¹dJ   «dŁR

فـتـلك العـنـاصر هـي مؤثـرات فـكريـة  أراها
صـادقة كـشاعـريته الـتي وهبـها لـغزالته في
قـصـيـدته  تـبـدأ من نـقـطة االنـطالق االولى
(الـصبـا والشـباب) حـتى بلـوغه السنّ الذي
هـــو في مـــداره اآلن  بــتـــجـــربــتـه اخلالقــة
ــبـدعـة  ,كــونه يـهـيـم احـيـانــاً في نـهـر من ا
الـعـواطف النـبـيلـة  حتـتدم فـيـها صـراعات
نـحـنى انسـاني خاص وإن شـتى تـميـزت 
تـخللـتها مفـردات في مقاطع أشـبه ما تكون
مـنـطـلـقات تـنـظـيـرية لـفـظـاً ومـعـنى  تدخل
مــؤشـــراتــهــا بـــقــوة في مــحـــطــات الــرؤيــة
اإلبـداعيـة النافـذة لتجـسيد اإلشـكاالت التي
فهوم يـواجههـا باختيـاره السليم وضـمن ا
الــــداللي الـــذي تــــقـــاطـع فـــيه مـع االنـــقالب
الــزمـني ومـتـغـيــراته في مـكـان االغـتـراب ..
ــعــلن مــثـــلــمــا نــرى أن احلب احلــقـــيــقي ا
ـــــا أحـب ومـــــا زال فـي دومـــــته واخملــــــفي 
يــصـطــلي.."في بــيـتــهـا يــجـد عــنـاق الـدفء
واحلـنان . فال حـياة بـدونهـا ابداً وال جـمال
وال مـسرات  وكـنتـيجـة لتـجربتـه على طول
مـدى سنـوات عمـره واألحداث الـتي واكبـها
ـديـنـة الـسـلـيـمـانـية ذات مـنـذ مـنـفـاه األول 
الـقمم الثلجية الـتي لم يألفها من قبل جنده

يـهـتم كثـيراً لإلسـتجـابـة الذاتـية والـتحـليل
الــنــفـسـي االنـســاني الــلــذين يــضـعــانه في
سـياق مـتـفرد مع كـبار شـعراء الـعصـر على
ـيـة.. شـاعـراً الـســاحـتـ اإلقـلـيـمـيــة والـعـا
كـبيـراً بتـجربـته وثقـافته ونـزوعه اإلنساني

الالمحدود..
"الــغـزالـة تـفــتح بـابـاً عـلـى الـريح / تـوقـظهُ
حـ يغفو/ وتُـدخله في شذاهـا/ يراها كما
هي مـنـذُ رآهـا...فـأيّ ريح هذه الـتي تـأتـيـها
وتــمــرّ به من بــابـهــا..? أهي ريحُ الــسـواقي
الـقاتلة أم هي ريح تذروه بنسائم العواطف

?.. واالخالق النبيلة واحلبّ البر
وهـنا يفاجئنا سياق النسق العام للقصيدة
بـــتــحـــديــد هـــدف اإلرســـال لــعـــالم حتــددت
مالمحه عن معنى قصصي بعيد وليس في
مــحــدوديــة اإلطـار الــوصــفي لــلــحـدث  أي
بـتكـرة التي أحـكمَ صِلـتها تـعدد عـناصـره ا
ذين ــوضـوعـة حـبّه وأسـلـوبــيه الـربط الـلـَّ
يـجعالنه يقدّم بالتـحليل الداللي رسالة ذات
خـصوصـية لغـوية شـفافة بـنعـومة الوصف
ودقـة التعـبير الـداللي في القصـيدة وشرطاً
تــوضــيـحــيــاً لــهـا  أكــســبـهــا الــرداء الـذي
جتـاذبتهُ التجارب الكبيرة في ميدان احلزن
والـــــفــــرح  إذْ ارتــــقـي في ســـــلمّ الـــــفــــكــــر
والـسياسة واألدب وحتى عـلى صعيد مؤثر
ا االصـدقـاء  تـمـيـزت نـصـوص قـصـائـده 
فـيها نصّ هذه القصيدة –الشيخ والغزالة-
بـأنـهـا تـؤدي وظـيـفـتهـا اجلـمـالـيـة بـقـدر ما
تـؤدي الـوظيـفـة اإلجتـمـاعيـة االنسـانـية في
سـياق التحام الفكر والـلغة في قوة التعبير
الـشـعري والـلحـمـة الفـنـية بـسالسة األداء 
وصل ب وقـد أحكمَ في صيـاغته اجلسـر ا
االســتـــدالل وحــالــة اإلتــصــال  بــعــيــداً عن
ـرتـقى حـسم الـتــقـلـيـد والـتـأويـل ..وبـهـذا ا
ــتّــسم ــفــهــوم الــشــعــر ا ــعــنـى اجلــدلي  ا
بـحـداثـة الـكـتـابـة والـرؤيـة بـبـصـيـرة مـتـلقٍ
ومـتـابع حلـركة الـشـعر  فـيـمـا خلق إيـقـاعاً
منسجماً ب اجلملة الشعرية وماً يعتمرها

من معنى...
"وهـل يـعـود الى صـبـاه اذا الـتـقى غـزالـته..
لــقـد كـبــرا ..?! نـعم كـبــرا في اجلـسـد ال في
الـــروح وهــذا ال يــنــقص مـن مــيــزان رؤيــته
االولى والـتي مـا يـزال يـراهـا كـمـا هي مـنذ
رآهـا فـتىً يبـارك ما خـبّـأَ الصـمت منـذ رآها
..واحلبّ .. كـما فـي ثالـوثـهـا.. احلبّ واحلبّ
ـاءاً عـلى الــنـهـر يــفـيض خــيـراً وجـمــاالً و
شـاطـئـيه يـطـلع مـبـتـدئـاً بـالـرفـقـة ويـنتـهي
مـحتـرقاً بلـهيب ثـالوثهـا األبدي  ولوال ذلك
ــا ابـتـدأ الـصــبـاح صـبـاحــاً بـالـشـروق وال
كــانت الــشـوارع في مــديـنــته كــمـا يــريـد أن
تـكـون حدائـقهـا مكـانـاً للـيمـام .... وهو اآلن
يــطــوف في بــيــته األول حتت غـاللـة احلــلم

البيضاء..!
ا يكتب هـو مبدع في الوصف والتـوصيف 
ويــرى ..حـقـاً  ,أقــرب الى مـا قــاله "اخلـلـيل"

..إنه من امراء الكالم...
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بغداد
ـهـرجــان اجلـواهـري الــشـعـري الـذي
انـعـقد فـي بغـداد لـلـمدة من 16ــــــ /18
 2021 /12وعنوانها (اجتماعية النص
االدبي في الـدراسـات الثـقـافـية) ص82
ــومــا إلــيــهــا كــانت ـــــ  96عــلــمــا أن ا
ــهـــرجــان مــشـــاركــة أيـــضــا في هـــذا ا
ونوهت عن مـشاركتي بنـفسهـا. وثالثة
الــدراســـات كــان عـــنــوانـــهــا (الـــبــحث
االجــتـمــاعي في الـدراســات الـثــقـافــيـة
روايـة جالل خالـد مثـاال) ومنـشورة في
الـــعـــدد االخـــيـــر من مـــجـــلـــة اجلـــديــد

اللندنية.
 وبـكل جرأة تـأخذ(مـوج) مـا يحـلو لـها
من دراسـاتي الثالث من دون أن تـشـير
إلى اسـمي أو مـصـادر بـحـوثي لـتـبدو
األفكـار وكـأنـها مـن ابتـكـاراتـها بـيـنـما
ثالثــة أربـاعــهـا ســطـو وربــعـهــا اآلخـر
أخـطـاء علـميـة شـنيـعة تـنم عن جـهلـها
ـوضوع الذي تسـطو علـيه بل تنوي با
أن تــتـــحـــصل به درجـــة عــلـــمـــيــة من(
جـامــعـة !!) وكــان حـريــاً بـهـا أن تُــتـقن
ـوضوع وتنـال به الدرجة معـرفة هذا ا
اوال ثـم بــــــــعــــــــد ذلـك تــــــــفــــــــكـــــــــر في
النشـر/السطو. وقـد يطول احلديث بي
وأنــــا أؤشــــر عــــلى أخــــطــــائـــهــــا وفي
مقدمتها توهمها أن علم اجتماع األدب
علم جديد واجدة أن( هذه اإلشكاليات
قـــد تـــكـــون طـــبـــيـــعـــة; كـــونـــهـــا أولى
) احملـاوالت الـبــحـثـيـة..) وخــالـطـة بـ
مـدام دي سـتـيـال في كـتـابـها األدب في
ـؤسسات االجتـماعية والذي عالقته با
أشـــارت فـــيه إلى مـــدى تــأثـــيـــر الــدين
والـــعــــادات والـــقــــوانــــ عـــلى األدب
والنـاقد ت في كـتابه مـقدمة في األدب
االجنـلـيــزي..أن مـؤسس عـلـم اجـتـمـاع
األدب هو الـفرنسي لـوسيان غـولدمان)
ـعـنى أنـها ال تـعـرف  أن دراسـة مدام
ديـسـتـال أسـست لـلـمـنـهج االجـتـمـاعي
كما ال تدري أن أول دراسة بشرت بعلم
اجـــــتـــــمـــــاع األدب كـــــانـت عــــام 1931
لـــــــشــــــوكــــــيـــــــنـغ صــــــاحـب كــــــتــــــاب(
سـوسـيـولـوجـيـا األدب) أمـا غي مـيـشو
فــــكــــان أول من أطــــلق عــــلــــنـــا فــــكـــرة
الــــســــوســــيــــولــــوجـــيــــا األدبــــيــــة في
كتابه(مدخل إلى علم األدب )عام 1950
ثم جتــــلى هــــذا الــــعـــلـم واضـــحــــا في
مـنـتـصـف القـرن الـعـشـرين مـع لـوكاش
ان ولـويس التـوسـير ثم لـوسـيان غـود
ـا الذي ألف وبـييـر ماشيـري وبيـير ز
كـتابـ مهـم هـما(الـنقـد االجتـماعي)

و(نـحــو عــلم اجــتـمــاع لــلـنص األدبي)
وكـــذلك بــيـــشــوا في كـــتــابه( الـــتــاريخ
األدبـي الـفــرنــسي) فـضـال عن دراسـات
أخـرى كـثـيرة لـكـودويل وتـيري ايـغـل
وفـرديك جـيـمـسـون وجـان مـاري كـاريه
وهـــنـــري بــــيـــر وتـــيـــبـــوديه وروبـــيـــر

اسكاربيت. 
أمـــا تــــصـــورهـــا أن ( أولى احملـــاوالت
الــبـحـثــيـة بــعـلم لم يــكـتب له الــظـهـور
بــشـكـل نـاضج بــبــلـدنــا ..) فــوهم آخـر
وتــبـجـح تـفــضــحه أطـروحــة دكــتـوراه
نــوقـشت في جـامــعـة ديـالى عـام 2011
درس فـيــهـا الــبـاحث ســوسـيـولــوجـيـة
النقد الـقصصي في ضـوء علم اجتماع
األدب وهـو في ذلـك لـيس األول فـقـبـله
عـــشــرات الـــدراســـات الــتـي أفــادت من
مــــــفـــــاهــــــيم عــــــلم اجــــــتـــــمـــــاع االدب
وسوسـيولوجـيا الـنص ناهيك عن أول
دراســة عــربــيـــة كُــتــبت في ضــوء عــلم
اجــتـمــاع االدب كـانـت لـلــنـاقــد الـســيـد
( الــتـحــلـيل االجــتــمـاعي لالدب يــاسـ
)عـام  1970واســتــمــد تــطـبــيــقــاته من
ـون بيـكار ثم جاءت مارسـيل بلوم ور
دراسات كثيـرة بعده منـها دراسة سيد
بــحــراوي ودراسـة قــصي احلــسـ عن
الواقعة االدبية في ضوء علم االجتماع
 1993ثـم ابـــراهـــيم فـــضـل الـــله الـــذي
درس عــــلم اجــــتــــمـــاع االدب مــــنــــاهج
وتـطبـيـقـات عام  2011وخـصص وقـفة
جتـريـبـيـة لـعـلم اجـتـمـاع االدب وعالقة
ـطـالـعـة والـتـسويق االدب بـاالنـتـاج وا
واجلمهور والنشر ومن الروايات التي
درســـهــا (الــرغـــيف) لــتــوفـــيق يــوسف
و(درب اجلـنـوب) لـعـوض شـعـبان ومن
الـــدراســـات االخـــرى (مـــدخل الى عـــلم
اجـتـمـاع االدب) لـسـعـدي ضـنـاوي عـام
 1994و(قــــراءات فـي عــــلم اجــــتــــمـــاع
االدب) ألبـي بــكـــر أحــمـــد بــاقـــادر عــام
 2004و( االدب واجملـــتـــمع دراســـة في
عـــلم اجـــتــمـــاع االدب) حلـــســـ عـــبــد
احلـــــمـــــيـــــد رشـــــوان ..الـى آخـــــره من
الــدراســات الــتي خــضــعت لــنــظــريـات
ــا وزيـــرافــا وبــنـــيــويــة بــاخـــتــ وز
لـوسيان غـولدمـان التـكوينـية ومـنهجه
الــســوســيــونــصي.وبــالــطــبـع ال يــتـاح
للمـتقاعـس واخلامـل أن يجدوا ذلك
كــله حــتـى وهم يــتــصــفـــحــون مــحــرك
الـــــبــــــحث    Googleأو   Yahooوكم
ن يــخـذل هــذا الـتــصــفح الـكــثــيـرين 
يـــريـــدون أن يــبـــنـــوا شــخـــصـــيـــاتــهم
مـــعــتـــمـــديـن عـــلى مـــا يـــزودهم به من
معلـومات كثيـرا ما تكون خـادعة وغير
دقـيقـة.أقـول كـيف لـلـمـومـا إلـيـهـا موج
يوسف أن تعرف ذلك كـله وهي ال تميز
بـ مـنــهج اجـتــمـاعي له آلــيـاته وبـ
عــــلم اجــــتـــمــــاع لألدب له نــــظــــريـــاته
وأعالمـه وأنّى لـــهـــا أن تـــدرك الـــفــرق
الـشـاسع بـ حـاضـنـة واقـعيـة انـطـلق
مـنــهــا مــفـهــوم االنــعــكـاس وحــاضــنـة

بـــنــيـــويـــة مـــنـــهــا انـــطـــلـــقت قـــوانــ
السوسيولوجيا االمبريقية لكي تعنون
سطوهـا( علم اجتـماع القـصة والرواية
لـالهـاي عـبـد احلسـ مـحـاولة لـلـبحث
عن الـــلـــؤلـــؤ الـــغـــائب فـي الـــدراســات
اإلنـسـانيـة) فأيـن هذا( الـلؤلـؤ الـغائب)
بـــعـــد كل هـــذا اجلـــهل وذاك اخلـــلط ??
وأين هـــــو الــــدرس االجـــــتــــمـــــاعي من
انـتـاجيـة الـنص وعـدد صفـحـاته ومدى
انتشاره وتأثير مضمونه على اجملتمع
وحكم النـاس على قيمـته وإقبال القراء
عـــلـــيه واســـتـــهالكه وتـــعـــديه احلــدود
اجلـغـرافـية الـتي طـبع فـيـها وخـارجـها
تمثـلة في انتماء ومحدداته الـثقافيـة ا
الــكــاتب إلى قــطــاع أو جـمــاعــة أدبــيـة
وحـــــدود هـــــذه اجلـــــمـــــاعـــــة وهـل هي
ثقف أم محدودة تدور في نطاق فئة ا
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عموما لست أريد من تأشيري على هذا
الــســطــو ســـوى كــشف هـــذا الــســلــوك
ش كي ال يُتمادى فيه ولكي الثقافي ا
نـــقـــطع الـــطـــريق عـــلـى أمـــثـــال هــؤالء
وأسالـيبـهم في االستـحواذ عـلى جهود
ــتـــخـــصــصـــ وأن نـــكــون حـــازمــ ا
وصـارمــ في وجه من يـغـتـصب فـكـرة
من هذا أو عـنوانـا من ذاك أو يسـتولي
عــلى مــشــروع أو يــســطــو عــلـى كــتـاب

مؤلف أو مترجم ويدعيهما لنفسه.
ومن دون ذلك احلــزم وتـــلك الــصــرامــة
سـيـظل مـيدان الـنـهب والـتزويـر مـشرع
األبــواب لـكل مـن يـريـد أن يــكـون له في
الـطـيب نــصـيب وفي احلـومــة غـنـيـمـة
ـتـواضـعـة وال مـتـصـورا بـإمـكــانـيـاته ا
عـلـمـيتـه سهـولـة الـتمـشـدق في مـيادين
ـعرفة ونـفسه الواهـمة تسول العلم وا
وضوعات هو ليس أهال له التمنطق 
لـــهــــا.وإن مـن أول مـــوجــــبــــات احلـــزم
لـكيـة الفـكرية ضـرورة تطبـيق قانـون ا
تطبـيقا جـريئا وسريـعا وببنـود شاملة
صادرة. ـراوغة وا تتصـدى لكل طرق ا
ومـثلمـا لم يعـذر النـقاد الـعرب الـقدماء
ــعــاني ـ الــشـــعــراء الــذين يــســرقــون ا
غصبا وإغـارة ـ من شعراء آخرين أعلم
منـهم بالشـعر وأشهـر صيتـا واشتهارا
وأعـلـى شـأنـا ومـكـانـة في عـالم اإلبـداع
الــشــعــري واالبـــتــداع الــبالغي فــكــذلك
ينبغي عـلينا أن ال نـعذر هؤالء السّراق
أو نــتـسـتـر عــلـيـهم. وأمــلـنـا بــوسـطـنـا
ا مباركا الثقافي أال يبقى مـتفرجا ور
فضـوحة بحـجة أنها لهـذه السرقـات ا
ارسـات طـارئة لن تـغني ولن تـسمن.
ونـرد:" ال أنـهـا سـتـسـمن وتـكـبـر حـتى
تـصـبح مــشـاعـة ومـشــروعـة وال إمـكـان
عـنـدذاك لـتـغـيـيـرهـا فـيـسـطـو الـسـاطي
وهـو مـنـتشٍ ويـغـيـر الـغـائـر مـتـبـجـحـا
وهو مـاكـر بـيـنـما نـحن نـنـظـر ولـسان
حــالــنــا يــقــول الــعــ بــصــيــرة والــيـد

قصيرة.

ـؤسف أن يـأخـذ الـسطـو الـثـقافي من ا
بالتزايد هذه األيـام حتى لم يعد غريباً
إن نــحن كــشـفــنـا كــاتـبــاً سـاطــيـاً هــنـا
وكاتـبةً ساطـيةً هـناك وبأسـاليب صار
يُتف في طرائقها واحترافيتها طمعاً
في مـكاسب طـارئة أو تـسلـقاً مـحمـوماً
نــحـو بـلـوغ مــنـافع شــخـصـيــة تُـظـهـر
ـظـهر أل  الـسـاطي والـسـاطيـة أمـام ا

تخصص والضليع.  ا
ـثل هؤالء ولـقـد أُبـتـلي نـقـدنـا األدبي 
الــسـطــاة الـذين يُــغـيــرون عـلى جــهـود
الـسـابـقــ مـتـمـادين فـي أفـعـالـهم بال
مــحـاســبــة أو ردع مـتــبـعــ أســالـيب
رخـيـصـة ومـفـضـوحـة تـخـتـلس جـهـود
غـيــرهم وتـســرق أفـكــارهم الـورادة في
كـــتــبــهم او مــقــاالتـــهم. ومــا يــزيــد في
خطورة السطو الثقافي هو استشراؤه
العلني وبشكل رخيص وبال استحياء.
وهــو مـا يــجـعل الــسـؤال مــلـحــاً حـول
األسباب التي تؤدي إلى هذا النوع من
الـسلـوك غـير الـثـقافي وال احلـضاري ?
وهل يصح الـتغـافل عن السـاطي وعدم
مــحــاســبـتـه ? وإلى مــتى تــظل حــقـوق

لكية الفكرية عندنا مهدورة ?  ا
Ê«uMŽ dOOGð

أقــــول هـــذا وأنــــا أتـــصــــفح جــــريـــدة(
الصبـاح ) ألجد مقالـة منشورة يوم 29
 2021 / 12 /بـعنـوان ( عـلم اجتـماع أم
ــوج يـوسف ثم عــلم اجــتـمــاع األدب ) 
ــقــالــة نــفــســهـا بــعــدهــا بـأيــام أجــد ا
مـــنـــشــورة فـي مــوقع وجـــريـــدة( عــالم
الثـقـافـة) مع تـغـيـيـر الـعـنوان إلـى(علم
اجـتمـاع القصـة والروايـة لـالهـاي عبد
احلـسـ مـحـاولـة لــلـبـحث عن الـلـؤلـؤ
الـغائب في الـدراسـات اإلنسـانيـة) وقد
قدمتْ السمـها باحلـرف دال مع أنها لم
تــنل الـدكـتـوراه بـعـد ـــ وقـد ذكـرت ذلك
هي نـفسـها فـي مقـالتـها وأنـها سـجلت
ـؤسف أن قــبل ثالثــة أشـهــر فــقط ــ وا
هذه الكاتبة الـتي تدعي الدكترة سطت
بـشـكل ســافـر عـلى أفـكــاري ونـسـبـتـهـا
لـنــفــسـهــا من دون إحــالــة عـلى أي من
دراساتي الـنقديـة الثالث الـتي كنت قد
كــتــبــتــهـــا حــول كــتــاب د.الهــاي عــبــد
. وأولى الـدراســات مـنــشـورة احلـســ
في جريـدة القـدس العـربي بتاريخ /14
 2021 /12عـــنـــوانـــهــا( فـي كــتـــاب من
: الـعلم الى االدب لالهـاي عـبد احلـس
أغالط الــبـحث االجـتـمـاعي) والـدراسـة
الــثــانــيــة مــنــشــورة فـي كــتــاب خـاص
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ـشـهد الـسـياسي الـعـراقي مـبهم الى ابـعـد احلدود الى هذه الـلـحـظة ا
ـشـهد الـسـيـاسي الـعـراقي  عـلى ضوء بـرغم  الـتـغـير الـذي حـصل بـا
ـتواضعة من قبل شاركة ا نـتائج االنتخـابات النيابـية االخيرة وبـرغم ا
ـئة الى انـهـا حـصل تغـيـير واطـنـ اليـها والـتي تـقدر بـنسـبة 15 بـا ا
ـشـهـد السـيـاسي الـنـيابـي لكن الـتـشـنج الـسـياسي واخلالف كـبيـر بـا
ــوقف بـالـسـاحـة الــسـيـاسـيـة الـسـيـاسـي بـ الـقـوائم الــفـائـزة سـيـد ا
ـا يـأتي الـعـراقــيـة هل سـوف يـأتي رئـيـسـا حلــكـومـة غـيـر جـدلي او ر
كـن ان يكـون من القـائمـة الفـائزة  الـعراق الى اين رئـيسـا توافـقيـا و
وسط هـذا الـتــشـنج الـســيـاسي حــيث الـبـعض اعــتـرض عـلى الــنـتـائج
والـبـعض االخـر تـظـاهـر عـلـيـهـا وبـعـد ذلك عـقـدت اجلـلـسـة االولى و
وقر بـدورة ثانية له اختـيار السـيد احللبـوسي رئيسـا جمللس النيـابي ا
وايـضا  اعـتـراض كبـيـر من قـبل بعـض القـوائم الـفائـزة و الـذهاب
الى احملـاكم و تـقــد شـكـوى بــذلك ورئـاســة اجلـمـهــوريـة الـتي هي
ــكـون الـكــردي ايـضـا يــوجـد خالف كـبــيـر بـ مــعـروفـة مـن نـصـيب ا
ـقراطي الـكـردسـتاني واالحتـاد الـوطني احلزبـ الـكبـيـرين هـناك الـد
الـكـردسـتـاني عـلى رئاسـة اجلـمـهـورية بـالـعـراق احلل االمـثل لـفوضى
الــســيـاســيــة اخلالقــة والـصــراع الــكـبــيــر بـ الــقــوائم الـفــائــزة عـلى
ـكــونـات الـتي بـنــيت عـلى اسـاس الـرئـاســات الـثالث هـو انــهـاء دولـة ا
عـرقي وطـائفي ومـحـاصصـة سـياسـية مـقـيتـة الـتي بسـبـبهـا  تـمزيق
ا التكـون الرئاسات الهويـة الوطنـية العـراقية واصـبحنا دولـة مكونـات 
الـثالث من شـخـصـيـات مسـتـقـلـة وبعـيـدة كل الـبـعـد عن رحم االحزاب
السياسيـة كون هذه االحزاب اصبـحت غير مرغوبـة بالشارع العراقي
ــواطــنـ ــتــواضـعــة من قــبل ا ــشـاركــة ا بـتــاتــا والــدلــيل عـلـى ذلك ا
ـتـحدة لالنـتخـابـات والاعلم كـيف تـبارك دول ومـنـظمـات دولـية واال ا
على احزاب مرفـوضة من الشارع العـراقي على فوزها بـاالنتخابات و
شـخصـيـات سيـاسـية كـبـيرة بـالـبالد لـها تـاريـخهـا الـسيـاسي ووزنـها
السـياسي وثقـلها بـالشارع العـراقي قاطعـة االنتخـابات فضال ان هذه
باركة االنتـخابات  تـقد موعدهـا بسبب مـطالب انتفـاضة تشـرين ا
التي قـدم من خاللـهـا شبـان الـعراق لـوحة وطـنـية رائـعـة ويشـهـد بذلك
ألعـالم اجـمع حـيث شـبـان خرجـوا بـسـبب الظـلم واالضـطـهـاد من قبل
احلكومـات ويتـطلـعون الى عـراق افضل واجـمل لكـن قابـلهم مـا يعرف
ها بالطرف الثـالث وحصلت حمامـات دماء ولكن العبـرة ليس من تقد
ـقبـلة يـشهـد العراق ـا باالشـهر ا ـشاركـة بها ر او تـأخيـرها بل من ا
انتفـاضة جديـدة وليس بالـبعيـد ذلك كون الـقانون اجلـديد باالنـتخابات
ال يـلـبي طـمـوحـات وتـطـلـعــات الـشـارع الـعـراقي واخلـدمـات في اسـوء

مراحلها واعداد العاطل عن العمل في حالة تزايد
كــبــيــر وال نـــعــلم هــذه االحــزاب الى اين ذاهــبــة
بـالــعــراق حــيث هـو االن بــعــنق الــزجــاجـة ومن
ـتلك عصى ـرحلة الـقادمة ال  سـيقود الـبالد با

موسى لكن نتطلع الى عراق افضل بأذن لله.

واشور
كــوني قـــــــويــة فـأنـــــــــت بــنــــت ســــــــومـر

واور 
كـوني قـويـة بــابـلـيـة اكـديـه مـنك قـد خـطت كل

السطور
كــوني كــمـا انـت جـبلُ شــامخ ووطـن فـيـــــــك

فخــور
انت األم الــتي ابـــكت صــرخـــاتــهــا االصـــــم

االبـــــــكمً 
ـة وحــالـهـــــا انت الـزوجــة الـتي عــاشت كــر

مــــــعـدمً
انت الـطفـلـة اليـتـيمـة في عــــراقً بالـــطـــائفـية

مقـــــــسمً 
تعفف انت طالبة تفوقت وجعلت شفاه ابيها ا

تتبــــسمً
انت حره مـهما قيدتك الظروف استعباداً فيك

او تظلـــمً
فيك قد جتلت اسمى احلروف  والكلمـــــات
فيك قد خطت اقالم الشعر صحفاً وابيـــــات
فيك قد رفع الرجل رأسه حياً كان ام مــــات
سميات فيك قد تخلدت معاني االمومة بكل ا
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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مــعــهم الـــتــغــيــيــر فــهـم بــحــاجــة الى من
يـضعـهم على السـكة الـصحيـحة فقط وكل
شي جــائـز وكـل شي مـتــوقع بـعــدهـا ومن
ـمـكن أن يـكون هـنـاك تـغيـيـر اوربي كـما ا
الــذي حـــصل بــعــد الـــثــورة الــفـــرنــســيــة

والـبريطانية .  لذلك التتركوت دوركم أيها
ـثـقـفـون االحـرار  في زيـادة وعي الـناس ا
ضـيئة  لهم فمن وركـزوت على اجلوانب ا

ا يكون الغد أجمل واحلى . يعرف ر
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ــفــارقــة بــعــد ذلك ضــحــيــة الفــكــارهم  وا
االخـرى جاء ذلك مع تطـور العقـل البشري
وتــرســيخ مــفـــهــوم الــعــلم بــشــكل واضح
وجــلـي . فــظــهـــرت لــديـــهم مــثــآل االرواح
الـشـريـرة واالتـصـال بلـعـالم الـسـفـلي كـما
ـر ) كــان يــعــتـقــد مــثال (ســبــرنــكــر وكــر
وظـــهـــرت لــديـــهم االبـــراج  والـــتــاروت 
وتــفــســيــر االحالم  واحــجــار الــنــصــيب
واالرزاق واالســتـشـفــاء  وتـشــائم الـنـاس
بــلــغـراب وعــلــقـو الــتــمــائم حلــفـظــهم من
الـطــاقـة الــسـلـبــيـة وغـيــرهـا  وظل احلـال
مستمر والى  يومنا هذا اذآ  ماحلل هنا?
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نـحن بحـاجة الـيوم الى ثورة فـكريـة تقلب
الـطـاولـة كـمـا قـلـبـهـا مـارتن لـوثـر وكالـفن
وفـولتير وسبينوزا  وهذا لن يأتي اال من
خالل االعـالم بـــكـــافــــة أشـــكـــالـه وأنـــوعه
ـعـمـقـة والـنـدوات الـفـكـريـة والـفـلـسـفـيـة ا
لــزيــادة وعي الــنـاس ولــيــكن هــنــاك فــكـر
مـــضــــاد لالافــــكـــار االنــــحــــراف واجلـــهل
والـتخـلف  الوضع الـيوم لـيس بأسوء من
ـتوسـطـة فهـناك وضع اوربـا في الـقرون ا
امل كــــبـــيـــر لــــلـــعــــودة مـــجــــد أبن رشـــد
والــزهــراوي . الى مــتى ســنــظـل تــابــعـ
لـلـغـير النـأكل مـنـمـا نزرع وال نـركب مـنـما
نـصـنع هامـشـي عـلى وجه االرض وغـير
مـساهم في احلضارة البشرية فيها الى
مــتى والى مــتى يـبــقــا جتـهــيــلـنــا بــشـكل
ــاذا ــســتــفـــيــد من ذلك ? و ــنــهـج من ا
ـثقف ترك دوره ويأس تمامآ من التغيير ا

ــا يــأتـي الــتــغــيــر فـي حلــظــة الــيــأس ر
الـنهائيـة من يعرف االوضاع لـيست سهلة
اعـرف تـمامـآ ومعـقدة  وصـعـبة جـدآ  لكن
هـــنــاك امـل مع االجـــيــال اجلـــديـــدة فــهي
كـن أن يأتي اجـيـال مـتـحـررة وواعـيـة و

نـحن نـبـحث فـي أسـوار النـفـس الـبـشـرية
عن مـكامن االعتـقاد والتصـديق بكل ماهو
مــيــتــافــيــزيـــقي وغــيــبي وغــيــر مــدرك أو
مـحسـوس  فاالنـسان كـطبـيعـة فطـرية مذ
أن وجـد يخـشى كل مـجهـول وغيـر معـلوم
ويــــلــــصق ذلك احــــيــــانــــآ بـالاســــاطــــيـــر
واخلــــرافـــات واالوهــــام لــــتـــنــــفــــيس عن
مــحـركــات اخلـوف داخل عــقـله اال واعي 
فـنـراه تـارة يـخشى الـظالم فـيـشـعل الـنور
الن الـظالم بلـنسـبة له غيـر معـلوم  ونراه
لبس وت فيـقبـر الطعـام وا تـارة يخـاف ا
وت ـيت كـردة فـعل عـلى خـوفه مـن ا مع ا
كـــمــــا فــــعل الــــفـــراعــــنــــة  ويـــرتــــاب من
احلــيــوانــات فــيــصــنع الــرمــاح والــقـوس

ليحمي نفسه  وهكذا دواليك .
وظل احلـال مستـمر على ماهـو عليه حتى
وصــلـنـا لــلـقـرون الــوسـطى فــتـعـمق حس
رة اخلـرافـة وروح االسطـورة ولكن هـذه ا
مع الـعالم السفلي عالم االرواح الشريرة 
حـيث أمن االوربي  بـلساحرات واالبراج
واحلظ وتـطـيـرو بأنـواع الـطـيور وغـيـرها

من اخلرافات .
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ـتــوســطـة عــاشت اوربــا حـيــاة الــقــرون ا
بـشـكل مـظـلم جـدآ وخـصـوصـآ مع سـطوة
قـيتـة حيث احلـياة الـكنـيسـة وسـلطـتهـا ا
ـبتـعدة ـلـيئـة بلـغـنوصـيات واالوهـام وا ا
تــمـامـآ عـن االبـسـتــمـولــوجـيــا وتـرسـخت
ـيثـوجلـيا حـتى ب لـديـهم حيـنهـا حس ا
كــبـار مــفـكــريـهــا لالاسف الـشــديـد فــخـيم

ــوت عـلى ارجـاء اوربـا وعــلى الـنـقـيض ا
سـلمون سـلمـون فقـد كانـو  ا تـمامـآ من ا
من مـصـدري العـلم واحلـياة وكـانت جذوة
ـشرفـة  لـقد مـفـكريـهـا  في اعلى قـمـمهـا ا
سـلـمـ الوسـطى عـصور كـانت عـصـور ا
الـنــور والـعــلم والـعــصـور الـذهــبـيــة كـمـا
سـمـيت  عـلـمـاء ومـفـكـرين واصـلـو الـلـيل
بـلنهار من اجل خدمة االنسـانية فقد كانو
صادق مع انفسهم اوآل ومع العالم ثانيآ
فـقدمو أفضل ما لديهم  ولـيس ببعيد عنا
طــــبــــعـــــآ ابن ســــيـــــنــــا  واخلــــوارزمي 
والـبيـروني   وأبن حيـان  وابن خلدون 
وأبن فــرنـاس  وأبن الــنـفــيس والـقــائـمـة
تطول جدآ . ظل احلال االوربي طبعآ  كما
هـــو عــلـــيه حــتـى جــيئ بـــعــصـــر االنــوار
والـثورة الصـناعيـة الكبـرى ولتعـيد اوربا
مــجـدهــا وحـضـارتــهـا بــشـكـل كـبــيـر جـدآ
وتـسـتـنـهض هـمـهـا وتـخـرج من كـوابيس
ظالمـهـا وتــتـخـلص من سـطـوة الـكـنـيـسـة
ــقـيــتــة من خالل مــفـكــريــهـا اجلــاهـلــة وا
االعالم ونـــقـــادهــا االفـــذاذ ولــتـــعـــبــر الى
عـصور العـلم والنور والـتطور  وتـتخلص
ـتـخـلـفـة والـتـقـالـيـد الحـقـآ من الـتـبـعـيـة ا
اجلــاهـلـة . لــكن مع هـذا الــتـطـور االوربي
الــذي شـهـده الـعــالم واوربـا بــلـخـصـوص
ـســلـمـون  بــشـكل كــبـيـر جـدآ تـراجــعـو  ا
ويـالهـا من مفـارقة مضـحكـة وعجـيبـة فما
كـــانت تـــعــتـــقـــد به أوربـــا في الـــعـــصــور
ـسـلـمـون ـتــوسـطـة أصـبح يــعـتـقـد بـه ا ا
ولالاسف فـي الـعـصـور احلـديـثـة  لـيـعـقـو

الـيـوم بـكت كثـيـرا  ذكرت حـبـيبـهـا الذي
خـان عـهـده أمـام الـلـه لـهـا دون أن يـفـسر
لـــهـــا أي شي...!  كـل مــاعـــرفـــته انه أدار
ظــهــره لــهــا ومــضى عــنــدهـا ومـن شـدة
ن اخـتـارته دون دهــشـتـهـا وصـدمـتـهـا 
ـأل لـيـكـون رفـيق دربـهــا لم تـعـاتـبه ولم ا
تــصــرخ أو تــشـد شــعــرهــا أو حتـاول أن
تـدعـوا عـلـيه كـمـا يـفعـل االخريـات كال لم
تـفعل كل ذلك ... كل ما فـعلته أن قالت له
وداعـاً كـلمـة من خـمسـة أحـرف ولكن لـها
عمق كبير أنها رغم مابدر منه من جحود
اسـتـودعـته الله الـذي ال تـضـيع ودائعه 
كـم كـانت حتـبه هـذه الــغـبـيـة نــعم غـبـيـة
التـسـتـغـربـوا من كالمي فـهـو في كـل مرة
كـان يـختـفي عـنهـا فكـانت هي من تـبحث
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ـر عــلى وطـن عـلى مـا مــر عــلى الــعــراق لم 
وجه األرض

حــــــروب ودمـــــــــــــــاء والـــــــــم وعــــــــــــذاب
وشـــــــــقاء

عانى فـيه الرجل واشتـد عليه الـفقر والويالت
وزاد البالء

ـرأة مــا حتــمـلــته من وجع يــعـادل وحتـمــلت ا
وجع كل النساء

فــــــوددت ان اكـــــتـب ابـــــيــــــاتً ســـــــامــــــيـــــاتً
راقيـــــــــاتً 

اخــطــهـــا في دمــوع امــتـــزجت مع ابـــتــســامه
الكلماتً 

الى كل عــراقــيــة (امــرأة ام اخت زوجــة بــنت
حبيبه صديقة). 

فـجـمـيـع الـنـسـاء عـلـى ارضك يـا وطـني والـله
قسماً مضحيــــات

يا ايتها اجلـــميـــلة كنسمات فـجـــــراً 
يا ايتها الراقية بـــاسم العراق قـــــدراً
يا زهرة بالوفــــاء يفوح منك عطــــراً

يا ملكة قد أشرقت بكل يوم حب وبـدراً 
كـــوني قــــــــــــويـــة فــأنـت بــنت الـــــرافــديــــن
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وابقاك شعلة تستنير عطاءً ومحبة واحتراما
وختـــــــــامـــــاً وليس بيننــــــا  أي ختـــــــام
نــــــام سـوف اكـــتب عــــنك في صـحوتي وا
سـوف اقص حــيـاتك لــلــــــعــالم بـكـل جـلـوس

ومــقام
ســــوف افـــخـــر بـك واجـــعـل حـــروفي تــــنـــطق

الـــــــكالم 
سوف اعـتلي منصات الـشعر والقي فيك حب

وغرام
ســوف اعــشق صــبـرك وروحـك مـا طــالب بي

األيـــام 
عربية كوردية شيعية سنية مسلمة مسيحية
من جميع مكونات الوطن واطيافه والتعددية
جـمـيـعــكن آيـات من الـرقي بـاخـتالف األديـان

والقومية
بتلـون الفساتـ ولهجاتـكن واللــــــه جتمعكن

العراقية 

فـيك صـرخة الـشـهـيـد ودمـعة الـيـتـيم وكـبـرياء
الفرات

فـيـك دجـلـة تــغـنت والــنـخـيـل قـد اثـمــرت حـبـاً
وسمـــات 

اليك قد رفعــــت قبعتي احتــــراماً وتعبيـــرا
اليك قد سبحت صلوات الصبر تكـــبيــــــــرا
الـــــيـك قــــد ســـــجــــدت بـــــعــــد الـــــله اوجـــــاعك

تقـــــديـــــرا
الــيك قـد كـبــرت مـآذن الـرحــمن حـريـة لــقـلـبك

األسيرا
اليـك قد انحنى اجالالً كل كبيرأ في احلب ام

صغيرا
زادك الرحمن شروقً وحبً وجماال
واعطاك من لدنه نعمة ورقيا وكماال
وحفك بهدوء بعد احلروب وســــالما
وانطق لسانك باقدس احلروف كالمــا
وحفظك وذويك وحييتم معززين كراما

عــنه وتــعــيـده إلــيــهـا وتــعــطـيـه الف عـذر
لــلـغـيـاب واإلهـمـال لـهـا  وكـانت من شـدة
غـبائها تـصدق كالمه واعذاره وكان كالمه
قـدسي ومـنـزل من الـسـمـاء  فهـوبـنـظـرها
الوفي الذي الـصادق الذي اليكـذب ابدا ...
اليـــعــرف الـــغـــدر ســبـــيال إلــيـه... الــرجل
الـغـيـور صـاحب الـنـخـوة والـرجـولـة التي
لــيس لـهـا مـثــيل هـذه صـفــاته في نـظـرهـا
ورغـم وداعهـا له  مـازالت تـكن له كل هذه
ـشاعر .. إلم اقل لكم إنها غبية ... بكت ا
ذلـك اليوم وشريط ذكرياتـها معه تمر أمام
عـيـنيـهـا كفـلم سـينـمـائي قد تـعـيده الف
وكـانت تـرسم مــرة في الـيـوم دون مــلل ...
عـلى شفـتيـها ابـتسـامة خـجلـة سرعـان ما
تــتالشى حــيــنــمـا تــصــلـهــا زخــات دمـوع

عـينيـها لتتـساقط في حجـرها كالشالل...
 فـــجــأةوهـي عــلى هـــذا احلــال ســـمــعت
صــوته نــعـم انه هــو ..!! ولــكن مــا الـذي
ـكــان وكـيف عـرف اني أتـى به إلى هـذا ا
هــــنـــا ..!!? و...و... مـــائـــة ســـؤال ســـألت
نــفـسـهـا وهي مـن شـدة الـذهـول وبـ أن
تـصدق ما سمعته وب التشكيك مسحت
دمـوعها جـيدا حتى كادت تـسقط عيـنيها
 فـنظرت فـإذا هو ...نعم انـه هو حبـيبها
 ولـــكن مـــا الــذي أتى بـه ...? حــاولت أن
تــقـــتــرب مــنه وحتــدثه اال انــهــا عــنــدمــا
أصــبــحـت عــلى قــرب مــنه ســمــعت احــد
اصـدقاءه ينادي عليه فتراجعت مسرعة 
كـي ال تسبب له أي احـراج أمام اصدقاءه
ـقام  وقـررت أن تـتـبـعه  هـاهـو يـدخـل ا
الــشــريف تـبــا الاسـتــطـيـع الـدخــول مـعه
ا سانـتظـره عند كـان للـرجال فقـط ر فـا
بــاب اخلـروج ..ولـكـنـهـا أبـواب عـدة فـمـا
ادرانـي من ايـة بـوابـة سـيـخـرج...? هـكـذا
كـانت تـكلم نـفسـهـا  ثم قالت في نـفسـها
ســـادخل خــلــفه ولـــكن كــيف ...? وفــجــأه
الـتـفت واذا بامـراءه كبـيـرة السن تـصلي
وقـربـهـا عـربـة مـقعـدين فـطـلـبت مـنـها أن
تـسـتـعيـرهـا لوالـدتـهـا التي التـقـوى على
الــســيــر وســتــعـيــدهــا لــهــا حــال إكــمـال
مــراسـيـم الـزيــارة لـوالــدتـهــا فـلم تــمـانع
ـرأة  فأخـذت العـربة مسـرعة وابـتعدت ا
قـليال عن األنظار وركبتها وغطت وجهها
بـحـيث ال يتـعرف عـليـها احـد فإذا بـشاب
قـادم فـنـادت عـليه اخي هـل لك أن تتم لي
مـراسم الـزيـارة جـئت من مكـان بـعـيد مع
اخـوتي ولكنهم دخلـوا ونسوني هنا منذ
ا انشغلوا بالصالة ونسوا أمري مده ر
فـهل لك أن تدخلـني فرحب الـشاب الشهم
ـــانـع احـــد بــــذلك وادخــــلــــهــــا دون أن 
مـوظفي احلرم ظـنا بأنـها امه وليس معه
ــراســيم الــزيــارة نــســـاء لــذا قــام هــو 
وكــانت تـغـطي وجـهـهــا بـالـعـبـاءة جـيـدا
وفـعال دخـلت وهـنا رأت حـبـيـبهـا يـصلي
ـقام الـشريف .. وعـندما فـي احد أركان ا

هـم بـاخلـروج طــلـبت من الــشـاب األسـراع
بــاخـراجــهـا خـوفــا أن يـعـود اخــوتـهـا وال
يـجـدوها وفـعال اخـرجهـا الـشاب وشـكرته
وبـــعـــد أن اطـــمـــئــنـت من ذهـــاب الـــشــاب
ـسـيـر بـالـعـربـة خـلـف حـبـيـبـها واصـلت ا
بعد أن طلبت من احد العامل ان يوصل
الـعربة لصـاحبتهـا وهي أسرعت باخلطى
خــلـــفه عــسى أن يــبــتـــعــد عــنه أصــحــابه

فتكلمه أو حتى ينتبه لوجودها..
wKš«œ  u

فـاستقل سـيارته ومعه اثـن من اصدقاءه
 عـنـدهـا وكـأن صوت بـداخـلـها يـقـول لـها
اتــبــعــيه وفــعال ســارت خــلــفه وال تــعـرف
كــيـف...?  هل اســتــقــلت ســيــارة أجــرة ام
ســارت خـلــفه ســيـرا عــلى االقـدام ..!! رغم
ا سـافة ولـكـنهـا كانت تـشـعر وكـا بـعـد ا
تـــرافــقه في نــفس الـــســيــاره وهــنــا قــطع
ـسك طرف شـتـات افكـارهـا منـظـره وهو 
قـبـر والـدته ويـحـدثهـا وكـأنه طـفل صـغـير
فـارق امه ليـوم كامـل وعاد يحـملـه الشوق
حلـظـنـهـا  الـغـريب أنـهـا كانـت تسـمع كل
كـلمـة يرويهـا لوالـدته  وهنا رفـعت يداها
لـلـسـمـاء لـتـدعـو لـهـا بـالـرحـمـة وتـدعـو له
بـالـصـحة والـعـافيـة وراحـة البـال وفـجأة
سمعت صوت األذان نعم انه وقت الصالة
إلــــتـــفـــتـت فـــلـم جتـــده..! ولم جتــــد قـــبـــر
والـــدته...! وجــدت فـــقــد صـــوت حي عــلى
الــصالة ..حي عــلى الــفالح  هــنـا أيــقـنت
انـــهــا كـــانت حتـــلم حــمـــدت الــلـه وقــامت
وصـوت وتــوضــئـت وادت صالة الــفــجــر 
خـــفـي قـــال لـــهـــا تــــصـــفـــحي صــــفـــحـــته
الــشـخــصـيـة لــتـعــرفي اخـبــاره  فـوجـدت
مـنشـور فيه صورتـه وهو جالس قـرب قبر
فـدهشت وقالت والـدته كمـا رأته في احللم
فـي نــفــســـهــا ســبـــحــان الــلـه الــذي خــلق

األرواح... 
ولـم حتاول مـعرفـة اي تفـسـير لـذلك سوى
أن الـله هو مسيـر الكون وبيـده علم ماكان

ويكون..
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منذ سـقوط الـنظام الـسابق جـاء من جاء الى الـسلـطة مبـشرا بـاحلرية
الـتي قد تكون من جـهة نظره كانت مـقيدة . لكـنها كانت بقـيود القانون
في الدولة وكـلنـا نعـلم ظروف الـبلـد واحلرب العـراقيـة االيرانـية وحرب
اخلليج وحتالف الـدول على العراق .كل ذلك له صله بـاحلرية وقيودها
لكـنهـا كانت حريـة ذو شخصـية وذو قـانون  .ومنـذ اكثر من  25 سـنة
ــواطن الــشــريف مــضت جــعــلت احلــكــومــة  مـن احلــريــة عبء عــلى ا
والـنـزيه واحلــريـة هي الـتـحـرر مـن الـقـيـود اذ كـانت مــاديـة او مـعـنـويـة
وايـضا تشمـل التخلص من الـعبوديـة ان كانت لشخص مـا او جلماعة
.. وهنـاك عـدة مـفاهـيم لـلـحـرية مـنـهـا احلـرية الـفـرديـة  االجتـمـاعـية 
الـشـخـصـيــة  اخلـارجـيـة  الـداخـلـيـة ..لـكن لـو نـعـود الى احلـريـة في
االسالم وهذا حسب رأي ال يـطبق عندنا حالـيا بل ان الغرب  واقصد
هـنـا الـدول االوربـيـة هي الـتي طـبقـت ما قـيل فـي حريـة االسالم .. الن
االسالم اعـطى لـلـفـرد العـديـد من اشـكـال احلـريـات ولعل ابـرزهم هي
احلرية الشـخصيـة وكان واضحا من خالل وضع االسالم لـلعديد من
التعاليم من ضمنها ان كل انسان حر بذاته وال سيادة ألحد على أحد
حتت اي ظرف من الظـروف .كما لم يفرق االسالم ب انسان وانسان
.وهـذا الـكـالم يـطـبق عـنـد الـغـرب مـثــلـمـا ذكـرت عـكس مـا مـوجـود في
سلم الدول االسالمية والـعربية وحـتى في العراق حيث اخلـدم من ا
عيشية ـسلم ودين االسالم نهى عن ذلك وبسبب الـظروف ا يخدمون ا
ـسـلـمـة في دولـهم اضـطــروا الى مـغـادرة دولـهم والـلـجـوء الى الـدول ا
والـتي سرقت شـعوبـهـا وتهـدر االموال هـنا وهـناك لـذا استـغلـوا هؤالء
الـفـرصـة لـلـعـمل بـشـرف من اجل لـقـمـة الـعـيش في هـذه الـدول .. امـا
احلرية في العراق فـحدث وال حرج حيث التـصرفات الصبـيانية وكثرة
اخملـنـثـ وكـثـرت اخملـدرات والـقـتل والـزنى واحملـارم والـسـلـوك الـغـير

اخالقي وعـدم اسـتـخـدام الـهـاتف الـنـقـال بـصـورة
صـحــيـحــة ونـشــر مـقــاطع فـديــو غـيـر اخـالقـيـة
وغيرهـا من االمور الـتي لو اذكرهـا حتتاج الى
ـعـنى للـحـريـة ومـفـهوم كـتاب .. فـهـذه لـيـست ا
ــثــقف هـو من ـدرك وا احلـريــة الن االنـســان ا

يعرف احلرية احلقيقية ..
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بــعـد وفـاة اخي الــكـبـيــر رحـمه الــله حـتى بـدأت االمــراض تـدق ابـواب
تعبان اصال في عراق احلضارات وحروبه وحصاره جسدي وقلـبي ا
ـظـلـوم بـعـد االحـتالل ايـام الـتـسـعـيـنـات ومـا حل بـنـا وبـهـذا الـشـعب ا
ـرض بدأت رحـلتي مع االمريـكي الـبغـيض في عام 2003 ومع االم ا
الـنـاس من االصــدقـاء واحملـبـ والـعــائـلـة بـانه يـتــوجب عـلي مـراجـعـة
ـا ان ـنــاسب و االطــبـاء االخــتـصــاصـيــ لـلــحـصــول عـلى الــعالج ا
العراقيـ اصحاب خبرة في مجـال الطب حيث اكاد اجزم بان نصف
الشـعب العـراقي يفـترشون عـيادات االطبـاء في احلارثـية وفي شوارع
االطـبــاء اخملـتــلـفـة في الــعـاصـمــة بـغـداد وبــعـدمـا وطــأت قـدمـاي اولى
اذا حترص العـوائل العراقيـة بان يدخل احد ابـنائها الـعيادات فهـمت 
كـلـية الـطب ( حـتـى يصـيـر بـراسه خـيـر !!!!) ومن ثم دخـلت الى عـالم
عيادات الـقط مع جل احتـرامي للـقلـة القـليـلة من االطـباء الـذين صدقو
مع الـله ومع مـرضـاهم فـهـنـاك اطـبـاء بـلـغت قـيـمـة اجرة الـكـشف عـلى
ريض مبـلغ عشرون الف دينار في حـ راجعت احد االطباء الصدم ا
بان الـسكـرتـيرة الـشخـصيـة تـطلب اجـرة الكـشف عـلي مبـلغ خمـسون
الف ديـنـار وقـبل الـدخـول الـيه توجـب علي عـمل تـخـطـيط لـلـقلـب وعمل
ايــكـو واذا بي احــلب حــلـبــا قـبل ان يــتم الــكـشف عــلى حــالـتي وبــعـد
الـكـشـف عـلي فــهـمت ان الــطـبــيب قـد خــمن عـدة تــخـمــيـنـات حلــالـتي
ـرضـيـة من خالل الـعـالج الـذي يعـمـل عـلى اجـهـزة اجلـسم احلـيـوية ا
وفهمت بـعدها ان الـصيدلـية واخملتـبر وااليكو كـلها تـعود لهـذا الطبيب
وان عائلـة الطبـيب  باكمـلها هي مـن تدير هـذه العيادات الـطبيـة وبلغت
قـيمـة الدواء تـسـعون الف ديـنار وبـعد ذهـابي الى صـيدلـية اخـرى نزل
ســعـر الـدواء في ورقـة الــطـبـيب خــمـسـون الف ديـنــار فـقط اي بـفـارق
رض اربعون الف دينـار تساءلت مع نفسي ايـن يذهب الفقيـر عندما 
هل يـذهب للـمـؤسـسات الـصـحيـة احلـكـوميـة الـبائـسـة مـثل مسـتـشفى
اليرمـوك عنـدما قـامو بـقيـاس ضغط الـدم لدي في الـطوار بـانه خطر
ذكور ـستشـفى ا وفي حالـة صعـود و حتويلي لالسـتشاريـة بنفس ا
ـا جعلني في لـيتب بـان ضغطي في حالـة هبوط واستـقرار نوعا ما 
حـيــرة من امـري ام سـيـذهب الــفـقـيـر الى مـقــطـاطـات احلـارثـيـة ام انه
ـقبرة خـيرا له من هـذه الدوامـة اللعـينة وت والـذهاب الى ا سيـفضل ا
ــصـيـبـة ان هــذا يـحـدث فـقط فـي بـلـدي الـعــراق امـا بـاقي الـدول فال ا
يوجـد هـكذا بـؤس وفاتـني اذكـر بان الـذي يـقوم بـاحلـجز عـنـد الطـبيب
ثاقيل فـهذا يتطلب مـني كتابة مـقالة كامله عـنه حيث انه ال يتكـلم اال با
ـجرد دفع االكـرامية !!! ـثل العـراقي والغـالبيـة يدخـلك فورا  حسب ا
مع العـلم انه قبل دقـائق يخـبـرك بانه ال يـوجد حـجز لـدى الطـبيب شي
محزن ما يجري للمرضى في العراق يتطلب من وزارة الصحة النائمة

ان تفيق من سباتها العميق وان تقوم نقابة االطباء
ريض ظلـوم حيث بدأ ا بدورها جتـاه شعبهـا ا
الــعــراقي يــفــضل مــقــبــرة الــنــجـف االشـرف
ومــقــبـــرة الــكــرخ خــيــرا الف مــرة من زيــارة
ـا دفـعـني لـعنـوان مـقـالتي عـيـادات االطـباء 
وت والـطب وجهـان لـعمـلة واحـدة والله بـان ا

من وراء القصد .
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يـكانيـكي أهمل تـثبيت حلـادث سبـبه أن ا

برغي وسرقة بعض القطع 
طـعم الذي هـو أيضاً لم ويـظهـر صاحب ا
يـعـتـني بـالطـعـام وبـعدهـا يـظـهر  احلالق
الــــذي  لم يــــعــــقـم أدواته الــــتي تــــســــبب
االمـراض اخلـطرة أمـا احلالق فـهو نـفسه
جـاء متـسمـما إثـر تنـاولة غـداء عنـد نفس
ـطـعم األول هذا الـذي لم يـغسل صـاحب ا

مواد اعداد الطعام بشكل جيد  
وكـل هــؤالء الـــذين غــشـــوا في اإلنـــتــظــار
الطبيب بسبب ماتعرضوا لة عند الطبيب
تــبـدأ مــحـاضــرة طـويــلـة بــ األشـخـاص

مفادها 
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هـل أن  الطـبيب  وصف الـعالج الصـحيح
وهـل أن الــعالج في الــصــيـــدلــيــة يــعــالج

رض !! ا
ـا فــعــلى جــمـيع  الــبــشــر أن  يـحــســوا 
يــقـــومــون بــة اجتــاة بــعـــضــهم الــبــعض
ــفـتـعل في الـغـذاء واالبــتـعـاد من الـغش ا
والـتصـنيع  وقد قـال  الرسول  مـحمد ص
(مـن غــشــنــا لــيس مــنــا ) وجــاء في االيــة
ـة ( أن الـله ال يـغـيـر مـا بـقـوم حتى الـكـر
يغيرو ما بأنفسهم ) صدق الله العظــــيم 
ــســـلم أن يـــبــتـــعــد عن والـــواجب عـــلى ا
الـغـــش فاذا غش فانة يغش أيضا في أي
شــــــئ يشـتـرية مـن الشـخص االخـر والبد
أن تـكـون هـنـاك مـصـداقـيـة واالبـتـعـاد عن
هـذا الـعمل الـذي يسـبب االضرار لـلجـميع

  !!
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النــتــشــار األمـراض / هـل هـنــاك جــهـات
!! تسبب الحقة  األشخاص ا حكومية 
سبق وأن كتبنا في مقالة أن اخلضروات
ـعدلـة وراثـيا تـسـبب امراض والـفـواكه ا
ـدى الـبعـيد ومن خـطـرة لالنسـان على  ا
ـؤسف في بـعض البـلدان يقـوم  الفالح ا
ــيـاه الــصـرف بــســقي  واخلـضــروات  
الـصحي القذرة  فتكبر ليبيعها و يقبض
أربـاحـهـا و من أربـاحـه يشـتـري مـن عـند
مـــربي الـــدواجـن دجـــاجـــة  حـــقـــنـــهــا
ـســمـنـة سـريـعـا و ـادة ا ـيـتـري ا بـالــد

سرطنة  ا
وبــدوره مــربي الــدواجن يــذهب مــهـروال
عـند اجلـزار لشراء قـطعة من  الـلحم النة
(ال يأكل حلم  الدواجن  فهو يعرف  كيف
 تـسمينها)  لكن هذا اللحم  تسمينه
و نـفخه هو اآلخر بـالكورتيـكويد وحفظه

وتى ليظهر جديدا  ادة حفظ  ا
أمـا هــذا اجلـزار فـيـذهب جـريـا إلى بـائع
دينـة على أساس أنه اللحم الـسمك في ا
الـوحيـد اآلمن  فيـشتري سـمكـا  صيده
ــتـفـجـرات ورشه بـاألمـونـيـاك لـيـظـهـر بـا
جـديدا ومعه خـضروات  السـامة من عند
الــفالح األول فــيــكــون من الــطــبـيــعي أن

يتسمم 
فـيـلــتـقي اجلـمـبع  عـنـد الـطـبـيب وهـنـاك
يـصادفون شـخصا  مـكسور األطراف ألن

ســيـارته فـقــدت تـوازنـهــا في الـطـريق 
تـصليحها خطـأ  لسرقة جزء من ادواتها
ــكـــانــيــكي الــذي ســرق ويــلـــتــقــون مع ا
ادوات الـسيارة  وعرض سـائق  السيارة

مــا كــان لـــلــتــاريخ ان يـــظــلم احــدا لــو ال
انـغـمـاس اجملـتـمع في تـرهـات الـضـحـالة
والـتردي البنيوي واالنسياق االعمى نحو
تـاثير الـعقل اجلمعي ,وافـرازات متغيرات
ـتـحـقـقـة من مـقـدمـات الـواقع ونـتـائـجه ا
فـــاســدة ,خـــاضـــعـــة لالمـــزجــة واالرادات
ـصـالح ـتــمـحـورة حــول ا الـشــخـصـيــة ا
السياسية واحلزبية واالجتماعية ايضا. 
اجملـتمع الذي ال يحتـرم تاريخه وال يقدس
حاضره ,سـيكون سهل االمتـطاء واالنقياد
والــتـوجـيـه دون اي عـنــاء وجـهــد يـذكـر..
بــالـتــالي فــان غض الـطــرف وجتـاهل دور
الـزعامات التاريخية وما قدموه من عطاء
ـثل انـتـكـاسة مـجـتـمـعـية ال لـهـذه االمـة ,

رور عليها مرور الكرام.  كن ا
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ان احلـــــيف الـــــذي وقع عـــــلـى اســــرة (ال
احلــكــيم) كــواحـــدة من االســر الــعــراقــيــة
اجملـــاهــدة ,بـــبــعـــدهـــا الـــديـــني وارثـــهــا
اجلــهـادي ال يــقل بــشـأنه عـن مـا يــحـصل
ـسـتـوى الـيـوم من تـقـهـقـر وتـراجع عـلى ا
الـسياسي وكذلك االجـتماعي ايضا ,فمتى
مــا ابـتــعـد اجملــتـمع عـن اسـتــخالص تـلك
الـقـيم الروحـيـة واالنتـفـاع بـخبـراتـها في
رسم السياسيات ومباد العمل والسلوك
االجـتـماعي ,عـنـد ذلك يـكـون قد وصل الى
مـراحل مــتـقـدمـة من الــنـكـران و االبـتـذال,
ـزيـد من االنتـكـاسات الـذي سـيجـر عـليه ا
ـنـطـقي ــتـتـالـيـة ,فـلــيس من ا واالزمـات ا
قـطعا جتاهل دور ومسـيرة الزعامات وما
ـمـتدة لـعـشرات تـمـخضت عـنه جتـاربهم ا
الـسـنــ في ارسـاء اسس ودعـائم الـنـظم
اجملـتـمـعـية والـسـيـاسـيـة عـلى حـد سواء,
ومـــــا كـــــان الحـــــد مـن دعـــــاة االصالح ان
ــارس دوره في الـنــهـوض بــواقع األمـة
وانـتـشــالـهـا من عـلى حــافـة الـهـاويـة دون
ـاضـيـة ـنــافـعـة من الـتـجـارب ا اسـتالل ا
لـلـزعــامـات الـتــاريـخـيـة ومــزاوجـتـهـا مع
ا مـعطيات الواقع ال جتاهلها ونكرانها ,

يقتضيه العقل وما يقره الوجدان.

ـتـتـبع الرث الـشـهـيـد اخلـالـد "مـحـمـد ان ا
بـاقـر احلكـيم" بـجـميع ابـعـاده الـسيـاسـية
واجلـهادية واالجتـماعية ,سـيجد ودون ان
يبذل اي عناء ,انه اسـتطاع احتواء جميع
االبـعــاد ومـلئ الــفـراغـات الــتي خـلـفــتـهـا
سـياسيات اجلور والطغيان في كبد االمة,
واهـما البـعد االجتـماعي واالخالقي الذي
عـمـدت الـسـلطـة في حـيـنـهـا لسـلب ارادته
واعـادة بـرمــجـتـهـا وفـق مـا مـنـهــجـيـتـهـا
اخلـاصـة لـتــدعـيم اركـان سـلـطـتـهـا ,حـتى
اخـذت مـظـاهر الـتـأيـيـد لتـلك الـسـلـطة في
طلق! رغم حـينها مأخذ الـتسليم والوالء ا
مــا كـــان يـــعـــتـــري االمـــة في وقـــتــهـــا من
اضــطـهـاد وتــشـرد وحــرمـان وقــتل ودمـار
ــــنـــهج ,حــــتى وصل االمــــر في بــــعض
ـصلـح مـنعـطفـاته الى اسـتهـجان دور ا
واالشـمـئزاز من نـهـجهم عـنـد بعض فـئات
ـا عـقـد من امـكـانـيـة الـتـغـيـير اجملـتـمع ,
واعـادة الـبـوصـلة الى وضـعـهـا الـطـبـيعي
في الــتــوجـــيه نــحــو جــادة الــصــواب. ان
ـنهـاج الـذي رسمه الـشهـيـد "محـمد بـاقر ا
احلـكيم" والعـناء الذي بـذله والتضـحيات
الـــتـي قـــدمــــهـــا الجـل حتـــقــــيق االصالح
الـسيـاسي والـعطب في بـعض سـلوكـيات
ـنـتـهج االسالمـي يـعـد طـفرة االمـة وفق ا
ـعـاصر ,بل نـوعـية في الـتـاريخ الـعراقي ا
ستـوى العربي ايضا ,حيث وحـتى على ا
لم يــســبــقه احــد قط فـي صــنــاعــة الــفــكـر
ــضـاد بـكل اجـزائه والـتـصـدي الـنـوعي ا
ـباشر للـهجمـة البعـثية العـبثيـة وفكرها ا
الـهدام. مـن هنـا كان حـريا عـلى الـقائـم

عــلى راس الــهـــرم بــجــمــيع عـــنــاويــنــهم,
الـسيـاسـية واالجـتمـاعـية تـبني مـتـبنـياته
الـفـكريـة واخـضاعـهـا للـدراسـة والتـحـليل
والـفـهـرسـة ,في خـطـوات عـمـلـيـة وعـلـمـية
ـا يــتـسق ومـتـغـيـرات الـواقع مـدروسـة 
ه ,لـكونه يعـد فكر شـهيد ومـعطيـاته ومعا
احملـراب منظمـة بنيويـة توعوية مـتكاملة
عاصر.. منفردة قل نظيرها في تاريخنا ا
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قراطي  د
ابــو ابــراهـيم يــقــضي لــيـله كــله في
اعـــداد خـــطط  انـــقالب او اغـــتـــيــال
صـــدام حـــســـ  مــرة قـــال  يـــا ابــو
مــصــطــفـى اتــمــنى و احــلم كل يــوم
اطـلق الــنـار عــلى صـدام .....اصـد
هم اخـلص الـشعب حتى لـو قـتـلت ا
ابـي كـــان يــــقـــول له احــــذر يـــا ابـــو
ابراهـيم قد يـسـمعك احـدهم و تروح

بيه 
كان مصرا على ان الـتغيير ياتي من
داخل الـعراق فـي احدى احـالمه قال
اخ لـــو اســـتــطـــعت صـــنــاعـــة مــدفع
واطـلـق قـذيــفه عـلى صــدام وهـو في

احدى استعراضاته 
و انـــهى كل الم و الـــفــقـــر و اجلــوع

ابو ابراهيم ظل يحلم حتى سنة 
  2003 سقـطت ابراج بـرج التـجاره

واتهم صدام بها و  اسقاطه 
عرف اخيرا ابو ابراهيم  ان التغيير
لـــلــعـــراق يـــاتي من خـــارج  حــدوده
رة عاد ابو وليس من الداخل هـذه ا
ابـراهــيم يـخــطط  كـيف نــكـون دولـة
ــقــراطــيـة حتــتــرم لــكل مــات ابـو د
ابراهـيم اللـه يرحـمه  انتـهت الفـترة
الزمـنيه لـعمـره لكن حـلمه الـثاني لم
يتحقق ?  وكما طار صدام  سينتهي
يـومــا عـهـد الـفـوضـى وتـكـون هـنـاك
حــقــوق لــلــكل  لــكن  لــيس بــقــانـون
ــــا بـــقــــانــــون من الـــدول عــــراقي ا

العظمى  كالعادة . 
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اخملـطـط االسـتـاذه والـست والـعـظـيـمه جنـاح
ــنــتــفق انــحــنـي لــهــا النــهــا اوال الــطــمـوح ا
والــوصـول هـدفـهـا وثـانــيـا انـهـا امـراءة بـكل
ـعـاني وتعـني الـكـلمـات الـكفـاح كـان هدفـها ا
وفــعال حــقــقت جنـاح فـي وقت قـصــيــر يـجب
عــلــيـنــا نــحن كـنــســاء ان نـنــقــاد وراءهـا الن
الـــنــســـاء الــعــراقـــيــات تـــتــحـــمل كل شي كل
الصعاب واحملن واجلوع والعطش ويجب ان
نـتعاون مع احلكومة لكي نصل الى ماوصلت
الـيه دوله دبي وامثالها cocojalilaشركة
ـقـايـيس ايـطـالـية تـعـمل جـمـيع احلـلـويـات 
وكــذلك تــركــيــة من كــاكــاوا ومــعــمــول وتــمـر
مــحـشى بــاجلـوز والــلـوز وصــلت بـعــد جـهـد
وعـنـاء وتـعب واجـتـهـاد نـعم هـنـا مـوضوعي
وكـتابـتي ومقصـدي االجتـهاد وعدم الـتكاسل
ـــواقـف واحملن نـــحن فـي جـــمـــيع االمـــور وا

شعب يجب ان جنتهد اكثر 
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السالم عليكم يـا قراء جريدة الزمان
الراقية . 

ئة من العراقي من ان نسبة 95 با
ابناء شعـبنا العـزيز يتكـلمون دائما
عـن مــتى يـــتـــحـــقق احلق و يـــكــون
القانون مكتمل في كل ارجاء العراق
فال فسـاد و قلـة خدمـات و.. وظائف
متى يتحـقق تغييـر شامل و ينصف

شعبنا 
اتذكر صديق  والدي الله يرحمه 

كان ضـابط عـسكـري  ومعـاق بقـدمة
و اسير حرب (5 سنوات احلرب مع

ايران اسمه (شاكر ) ابو ابراهيم 
ابـــو ابــــراهـــيم كـــان من الـــذ اعـــداء
صــدام حــســ  و حــلم حــيــاتـه هـو
تـغـيـير نـظـام صـدام  حـسـ بـنـظام

ويــكــون االمــارات بــلــد الــعــالم وهــو االن في
تـطور كامل وتام وتتخرج منه اجيال واجيال
لــهـا بـصـمـة فـي بـلـدهـا ومن تــلك الـبـصـمـات
حلويات ومعجنات وشكوالته كوكو جليلة او
ـــديــــرة والـــفـــكـــر cocojalilaالــــتي هي ا

 WKOKł u u dOOGð 
اتـــكــلم االن عن شـــعب يــحب احلـــيــاة شــعب
وحـكومة تـعاونوا عـلى بناء وطن بـناء شعب
ــوضـوع بــنــاء ثم بــنـاء مــســتــقـبـل حـضــورا
مــخــتــلف الــيــوم اكــتب عـن بــنــاء لــلــحــاضـر
ــاضي ومـاذا كـان ــسـتــقـبل انـتــهى زمن ا وا

مهداة لكل امرأة (عراقية)
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لـقـطـة جتـمـع اسـرة مـسـرحـيـة (بـيت وخــمس بـيـبـان) تـألـيـف فـاروق مـحـمـد وإخـراج مـحــسن الـعـلي وبـاسم صـبــاح.بـطـولـة :سـلـيـمـة
بـشرى إسمـاعيل وحـياة حيـدروخلـيل إبراهيم. سامي محـمود مكي عـواد سـناء عبـد الرحـمن جـاسم شرف بهـجت اجلبوري خضيـر

اضي.  والتي عرضت في بغداد منتصف ثمانينات القرن ا
{ (الصورة من صفحة االذاعة والتلفزيون في فيسبوك)

b¹bł qLŽ∫ مسرح الرشيد يضيّف مسرحية (خالف) . عدسة: ادهم يوسف

{ لــنــدن - وكـــاالت - تــداول رواد مــواقع
الـتواصل مـجـمـوعـة صور لـعـارضـة األزياء
اإليرانـيـة ماهالغـا جـابري عـبـر صفـحـاتهم
اخلـاصة على مـواقع التواصل اإلجـتماعي
وظـهـرت جـابـري بـالـصـور مـرتـديـة فـسـتـان
طـويل وأنيق بـاللـون األزرق اخملمـلي وبدت
تـابعـ بهذه أناقـتهـا الفتـة جدا وسحـرت ا
اإلطاللـة. و نشرت جـابري سابـقا مجـموعة
صـور من أحدث جـلـسـة تـصويـر لـهـا عـبر
حــســابــهــا اخلـاص عــلـى مـوقـع الـتــواصل
اإلجــتــمــاعي.وظــهــرت فــيــهــا وهي تــرتــدي
فـســتـانــاً أســودا أنـيــقـا وقــصــيـر مــطـبــقـة
مـاكـيـاجـاً نـاعـمـاً وتاركـة شـعـرهـا مـنـسدالً
عـلـى كـتــفـيــهـا وتــعـمــدت مــاهالغـا تــوثـيق
الـصـورة بـالـقــرب من بـاقـة ورود من الـلـون
ناسبة عيد احلب.وبصورة أخرى األحـمر 
ظـهرت ماهالغـا وهي ترتـدي فسـتان أسود
ــتــابــعـون. المع وأنــيق جــدا كــمــا وصــفه ا
ــنـشــور شـاكـرة مــحـبــيـهـا وعـلــقت عـلى ا
وقـالت :(شـكراً لـكم جـمـيـعاً عـلى كل احلب
الذي أظـهرتـموه لي عـلى مر الـسنـ أتمنى
ـتــعًـا مع أن تـكــونـنــوا قـد قــضـيــتم وقـتًــا 

أحبائكم).
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ـركـز الـثـقافي في الـكـاتب والـسيـنـارست الـعـراقي يـضيـفه ا
االحتـاد العـام لالذاعيـ والتـلفـزيونـي صبـاح اخلامس من
ـقومـات الفنـية لـعناصـر بنـاء السيـناريو اذار للـحديث عن( ا

وذج من اعماله. السينمائي والتلفزيوني) بعد عرض 
—bOŠ rÝUł

االعـالمي الــــعــــراقـي كــــرمه رئــــيس
مـجـلس األمـنـاء في جـامـعـة اجلـنـان
الـلبـنـانيـة سالم فـتـحي يكن في مـقر
اجلامـعة في طرابلس بدرع اجلامعة
 تـثـمـيــنـا لـلــجـهـود الـتـي بـذلـهـا في

مجال الصحافة واإلعالم.
 ”uD  ÂU Ð 

أسـتـاذ الــنـقـد الـعــربي احلـديث االردني حــاضـر مع أسـتـاذ
فـلـسـفـة الــلـغـة الـعـربـيـة وآدابـهــا راشـد عـيـسى عن الـعالقـة
التـاريـخيـة بـ الفـلـسـفة والـشـعر في نـدوة نـظّـمتـهـا جمـعـية

اضي. النقاد في عمان السبت ا
w×³  r¦O¼

الشـاعـر الـعـراقي صدر له عن دار
ا للـطباعة والتـصميم كتاب ضم
نـصوص شـعريـة بعـنوان (جـميـلتي
يــــا كل الـــــنــــســــاء) يـــــقع في 128

توسط. صفحة من القطع ا
 w öš« bO Ë

ـســرحي الـسـوري نــعـته وزارتـا الــثـقـافـة واإلعالم الـكـاتب ا
وت في مدينة السوريـة واحتاد الكتاب العرب بعـد ان غيبه ا

. اضي عن عمر يناهز  87 عاماً حلب السبت ا
œuLŠ 5 («

ـوانئ ـوظف فـي الـقــسم الــقـانــوني في الــشـركــة الــعـامــة  ا
ـاجـســتـيـر  في احلـقــوق عن رسـالـته الــعـراق نـال شـهــادة ا
(نـطـاق اخلـطـر في الـتـأمـ الـبـحـري في الـقـانـون العـراقي)
ملكة االردنية الهاشمية. بدرجة امتياز من جامعة مؤته في ا
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الــتـدريــسي فـي كـلــيــة الـصــيــدلــة بـجــامــعـة الــبــيــان وطـالب
نـعــته االوسـاط الـدكــتـوراه في جــامـعــة الـنـهــرين في بــغـداد

سائل الرحمة لروحه الطاهرة. ية  االكاد
 W «d¼uÐ WLÞU

غـربيـة اشرفت على جـمع واعداد مواد الـشاعـرة والباحـثة ا
ديوان شـعـر صـدر حديـثـا في الـربـاط يؤرخ شـعـرا حلـادثة
ـغربي ريان الذي القى تـعاطفا معـه من جميع أنحاء الطفل ا
العالم حـ سقط في بئر وبذلت جهود جبارة إلنقاذه إال أن

إرادة الله سبقت إليه.

غــــيـــاب.ســـامـي كالرك صـــاحـب الـــصـــوت
األوبـرالي الـذي حـجـزت حـنـجـرتـه لـلـبـنان
حـيـزًا واسعًـا في مـجـال األغنـيـة األجنـبـية
ومــــنـــهـــا (تــــيك مي وث يــــو)وفي مـــجـــال
تحركة "غـرانديزر" وصوته فيها الـرسوم ا
ال يـنـمـحي مـن ذاكـرة العـرب تـرجـل الـيوم
عـن صــهـــوة صـــوته وأحلـــانه وحـــضــوره
األنـيق ليـستوطن تـراث هذا البـلد وذاكرة
أجـياله وليـبقى كاليـاسم إذا ذبل زهره

بقي عطره).
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تـوفي االحد الـفنـان اللـبنـاني سامي كالرك
بـــعـــد وعـــكـــة صــــحـــيـــة دخل اثـــرهـــا الى
ـدة شهر بـعد أن سـاءت حالته ـستـشفى  ا
الــصــحــيــة الـتـي أدت إلى وفــاته عن عــمـر
يـنـاهـز الـ  74 عـامـا. ولـلـراحل الـكـثـيـر من
األعـمـال الـفـنـية الـنـاجـحـة واخملـلـدة حيث
غـــنى في الـــكــثـــيــر من الـــلــغـــات ومــنـــهــا
انية والروسية واإليطالية اليونانية وأل
بــاإلضــافــة إلى جنــاحه الــكــبـيــر من خالل
ـــزج الـــلــغـــوي.وشـــارك كالرك في غـــنــاء ا
الــشــارات لــبــعض مــســلــسـالت الــكــرتـون
ومـــنــهــا أغــنـــيــة (غــرنـــدايــزر) ومن أبــرز
أعـماله: موطـني موطني قلـتلي ووعدتني
خـبي عـيونك خـبـيهـا اللـيـلة بـدي أتزوج
دلـــونــا في مــخـــبــأي الــهـــاد قــومي تــا
نــرقص قــلـتــيـلـي وعـدتــيـنـي أمي. ونـعى
وزيــر الــثــقــافـة الــلــبــنــاني مــحــمــد وسـام
ــرتــضى الــراحل فـي بــيـان  وحتــدث عن ا
وت يـطوي من مـآثـره وجاء فـيه (ال يـزال ا
الــزمن اجلـمـيل قــامـة بـعــد قـامـة. وال يـزال
الـــفـن الـــلــــبـــنــــاني يـــنــــزف غـــيــــابًـــا إثـــر
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طربة اللبنانية نوال الزغبي شـاركت ا
ـتـابعـ مجـموعـة صور جـديدة عـبر ا
حـسابها اخلـاص على موقع التواصل
اإلجـتـمـاعي ظـهـرت فـيـهـا خالل قـضاء
وقــتــهــا في مـيــامي.وظــهــرت الــزغـبي
بـــإطاللــة كــاجــوال وهـي تــتــجــول في
إحـــدى شــوارع مـــيـــامي وتــســـتـــمــتع
بـوقتها متـعمدة ارتداء زي أسود كامل
ــتــابــعـون مع وكـالسـيــكي. وتــفــاعل ا
الـصور التي نشرتهم الفنانة اللبنانية
ـنـشــور عـلى أكـثـر من 25 حــيث نـال ا
ألـف خالل ســاعـات قــلــيــلــة جـدا عــلى
نــشــره وفي رصـد الــتــعـلــيــقـات عــبـر
الـكـثــيـر من مـحـبي الـزغـبي عن حـبـهم
لـهــا وإعـجـابـهم بـإطالالتـهـا اخملـتـلـفـة
الــتي دائــمــا مـا تــشــاركـهم بــهــا وقـال
أحـــدهم (مـــثـــلي االعـــلى لــلـــجـــمــال و
الـرشـاقـة) وعن ارتـدائهـا األسـود عـبر

ـغني { نيويورك  –وكاالت - باع ا
الــبــريــطــاني وعــضــو فــريق بــيــتــلــز
الـســابق بــول مـاكــارتــني مــنـزله في
ـبـلـغ متـواضـع قدره 8.5 نـيـويورك 
مـلـيـون دوالر بـحسـب صـحـيـفة (ول
ستريت جـورنال) ودفع جنم الـبيـتلز
عـام  2015 ضـعـف هــذا الـثــمن اي
ـنـزل 15.5 مـلـيــون دوالر لـشــرائه. ا
يــقـع في حي مـــطل عــلـى ســنـــتــرال
ـكــونــة من طـابــقـ بـارك الــشـقــة ا
ـوقع فـريــد من نـوعه. عـلى تـتـمـتـع 
الــرغم من ان الــواجــهــة اخلــارجــيـة
لــلــشــقــة حــديــثــة لــلــغــايــة غــيـر ان
كون مـن عشر التـصميـم الداخلـي ا
غرف لم يتم حتديثه منذ الستينيات

ز.  وفقًا لصحيفة نيويورك تا

الــكــثــيــر عن لــبــاقــة هــذا الــلـون عــلى
الفنانة اللبنانية.

ـطـرب وبــعـد الـنــجـاح الـذي حــصـده ا
الـــلــبــنـــاني نــادر األتــات فـي أغــنــيــته
األخـيـرة (قـلي وينك) مـن كلـمـات إميل
فـهد وأحلان وسيم بستاني وتوزيع
مـوســيـقي عـمـر صـبـاغ يـتـحـضـر
األتــات ألغــنــيــته اجلــديـدة الــتي
حتــمل عـنــوان (الـضــيـعـة) وهي
مـن من كـلــمــات وأحلـان حــسـام
خــوري وتــوزيع فـادي جــيـجي.
وكــانت أغـنـيـة قــلي ويـنك الـتي
أطــلـقـهـا الــفـنـان الـلــبـنـاني قـبل
شـهرين حصـدت نسبـة مشاهدات

عـالــيـة عـلى يـوتـيـوب تـخـطت الـ 4
مـلـيـون مـشـاهدة وتـصـدرت األغـنـية
ـرتبـة األولى في لبـنان وذلك بـحسب ا
اإلحـــصـــاءات الــــرســـمـــيـــة لـــعـــدد من

الفضائيات واإلذاعات.

تلتقي شخصاً من الطرف اآلخر وقد تقع في احلب 
 . ما يسعدك كثيراً

qL(«

 . تـشـهـد حـيــاتك الـعـاطـفـيــة تـغـيـيـرات جــذريـة قـريـبـاً
استمع الى صوت عقلك فقط.

Ê«eO*«

حـاول ان تـقـنع مـديـرك بـافــكـارك فـقط عـلـيك انـتـظـار
ناسب. الوقت ا

—u¦ «

قـد حتصل اليـوم على مكـافأة ماليـة تستـحقها نـتيجة
جهودك .رقم احلظ 2.

»dIF «

إحـــذر مـن صـــديق فــــهـــو يـــتــــدخل في عـالقـــتك مع
شاكل.  الشريك وقد يسبب لكما ا

¡«“u'«

يـؤثـر وضـعـك االسـري في عالقـتك مـع الـشـريك وقـد
يدفعه إلى التخلي عنك.

”uI «

حـاول ان تضع خـطة عـمل فـعالـة لكـي تنـجز االعـمال
تراكمة عليك. ا

ÊUÞd «

ال تعـطي اسرارك و افكارك لـلعمل النـاس ال تثق بهم
او ليسوا محل ثقة.

Íb'«

دع احلـبـيب يـشـتـرك مـعك فـي الـرأي وال تعـزلـه كـلـياً
كي ال يشعر بالغربة. 

bÝô«

قابـل ال ضير من أن حتقق آمـاالً كثـيرة لديـك و في ا
تتنازل عن بعض حقوقك.

u b «

حتب عـملك و تـتفـاني به و ستـجني الـثمـار قريـبا فال
تياس.يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

تــخــلّص من الــقــلق الــداخــلي الــذي يــســيــطــر عـلــيك
لتستقر أوضاعك ويتفهمك احلبيب.

 u(«
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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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الثـورة والشعارات الـتي تربت عـليها
هدئة وعاشت معـها برفـقة احلبـوب ا
الــتـي ادمــنــتـــهــا لــتـــخــفـــيف االمــهــا

ومعاناتها في اختفاء ابنها).
 …dL²  W³FK «

ـــســــرحـــيــــة حتـــدث الــــنـــاقـــد وعـن ا
ي عـلي حمدان قـائال(يكشف واالكاد
لـنا اخملـرج مهـنـد هادي في مـسرحـية
خالف االديولوجـيات ويكـشف لنا من
يحرك االرهاب ومن يتـستر عليه ومن
من خـالل حكـايـة بـطـلـتـها يـقف ورائه
ـسـرحـيـة ال امل والـتي يـخـتـتم بـهـا ا
امـل فيـهـا الـلعـبـة مـستـمـرة والـوقود
ـــســرح نـــحن من يـــحـــرك خـــشـــبـــة ا
ـسـرح بــيت ويـحـول هــذا الـبـيت وا
الى امـــاكـن مـــتـــعــــددة اخلـــطـــوط
هـنـا والـزوايـا احلــادة وشـدتـهــا 
يـــقف اخملــرج بـــقــوه لــتـــحــريك
هيـثم عبد الرزاق كونه ثليه 
ضــابط وسـلـطــة مـحـركـة وامل
االم هي كل االمـهـات وكـامـيـلـو
يـخـدع عــنـدمـا يــحـاول عـبـور

احلدود).

امل الــتي يـحــاول فــيـهــا االبن اقــنـاع
والدته بالسفر معا الى تركيا فيغريها
بـحـكـايـات الـسالطـ واالمـيرات  في
هذه االثناء يختفي االبن لتبدأ احداث
كون شخـصية االبن حتمل سرحـية  ا
روح العـمل الثـوري وامل التـي نشأت
في بـــيت يـــســاري ســـاهم ابـــوهــا في
تلقيـنها كل مبادىء وشـعارات اليسار
فـــــورثت كـل شىء عـن االب الـــــفـــــكــــر
والـبـيت والـرفـاق حـتى احـبت احـدهم
وتزوجـته واجنبت ولدهـا كاميـلو كما
كـانـت حتب ان تــنـاديـه قـبـل ان يـقــتل
لكن اختفاء االبن كان اللحظة زوجها 
ـسـرحيـة حـ يـكشف ـفـصـليـة في ا ا
احملــقق لالم ان ابــنــهــا احــد اعــضــاء
هـــنــا كــانت اشــارات تــنـــظــيم داعش 
اخلالف واضـحة لـلمـحقق (هـيثم عـبد
الـــــــرزاق)الــــــذي ســـــــاهـم في كـــــــشف
احلوارات وفـساد السـلطـة السيـاسية
وفي النهاية يـاتي احملقق ليخبر االم
امل ان الـقضـية اغـلقت واليـعود االبن
فتـعود امل وحيـدة اال من خيال ثانـية
ـجـد ابـنـهـا وذكـريــات مـاضي مـلىء 

ــســرحـــيــة حتــدث مـــديــر عــام -عـن ا
سرح احمد حسن موسى السينما وا
قــائال(مــسـرحــيــة خالف هي انــطالق
ـــســـرحي لـــعـــام  2022 ـــوســـمـــنـــا ا
واســتـضــافـة هــامــة خملـرج حــداثـوي
ــــثــــلــــون ــــســــارح و شــــهـــــدت له ا
هكـذا اردنا ان مـحتـرفون في االبـداع 
نقدم عرضا متمـيزا جلمهورنا العزيز
ومــاضــون بــاالنــتــقـــاء لــكل مــايــقــدم

سرحنا العريق). وذج 
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قــــــدمـت الــــــفــــــرقـــــة
الـوطـنـية لـلـتـمـثيل
ـاضي اخلــمـيـس ا
وااليــام الـــتــالـــيــة
عـــــلى خـــــشـــــبـــــة
الـــرشــيــد  ضــمن
مـــــــوســـــــمـــــــهـــــــا
ــــــــــــــســــــــــــــرحـي ا
لـــــــعـــــــــــــــــام 2022
مـــســرحـــيــة (خالف)
نـص واخــراج مــهــنــد
هادي واشـترك في اداء
االدوار: ســــــهـى ســــــالم 
وهــــيـــــثم عـــــبــــد الــــرزاق 
ومرتضى حبيب وبحضور
جـمـاهـيـري نخـبـوي كـبـير
ـــســـرحـــيــة تـــفـــاعل مع ا

بشكل كبير ورائع. 
ـســرحــيــة حتـدث وعـن ا
مــخــرجــهــا قــائال ان (في
سـرحية يـتم تقد هذه ا
الـشـخــصـيـة الـرئــيـسـيـة

بغداد
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ـصـادر واحلـكايـا والسـيـمـا الفن ـرئـيـة العـديـد من ا لـلفـنـون الـسـمعـيـة وا
ـسـلمـ أمـثال وسـيـقي في اسـتلـهـام اغلـب أعمـال شـعراء الـصـوفـية ا ا
جالل الدين الرومي حـافظ الشيـرازي بلهي شـاه أمير خـسرو وخواجا
غالم فـريد  مـن جانب ومـن جانـب أخر كـونـهـا ذات أسـلـوب مـختـلف من
ن اسـتــلـهـمـوا كل تـلك ـؤلــفـ ومـدونـون  حـيثُ عـدة أعـمــال مـوسـيـقـيـة 
احلـكايـا الـتي من خاللـهـا قـامـوا بـتألـيف عـدة مـوتـيـفـات حلنـيـة وإيـقـاعـية
صورت عـدة قـصص أدبـيـة وروحـيـة لتـلك احلـكـايـا واالقـوال التـي تداولت
ذكوين آنـفا واجلـدير بـالذكر أن دولـة تركـيا أول دولة لشعـراء الصـوفيـة ا
ولـوية اهتـمت بفن الـصـوفيـة إبان حـكم الدولـة الـعثـمانـية وتـعـد الطـريقـة ا
التي أسـسهـا األفغـاني جالل الـدين الرومي سـنة 207 هـ الشـكل األكـثر
ثل ـتصـوفـة من العـرب في حـ  ـوسيـقى الـصوفـيـة عنـد ا شهـرة في ا
القوالي الـتي أسسـها الهـندي أمـير خسـرو في القرن  14 الطريـقة األكثر
ـتصـوفـة في جنـوب آسيـا وتـتجـسد شيـوعا فـي الثـقافـة الـصوفـية لـدى ا
ـنشدون ـوسيـقى الصـوفية في حـلقـات من الذكـر يجتـمع فيـها ا أشكال ا

والـدراويش مــنـاجـ ومــتـقـربــ إلى الـله جــلـسـات
التخـلوا من الـرقص الصـوفي لكـبح شهـوات النفس
والـرغــبــات الـشــخــصـيــة عــبـر االســتــمـاع إلـى الـله
وسيقى والـتدبر والدوران حـول النفس الذي أتى وا
مفهومها من خالل دوران الكواكب حول الشمس .

{ لـوس اجنلوس- وكاالت - يُشاع أن
ــيــة تــايـلــور ســويـفت الــنــجـمــة الــعـا
مثل البـريطاني جو ألوين وحـبيبهـا ا
خــطــبـــا رســمــيــاً خالل شــهــر كــانــون
الـثاني  2022 ولـكن احد منـهما لم يقم
.وكـاتب بــعـد بــتــأكـيــد اخلـبــر رســمـيــاً
مثل الـبريطـاني جو الوين األغـاني وا
وتــايـــلــور ســويــفت يـــتــواعــدان مــنــذ
عـــــــــام  2016 عـلـى األقل  وقـد أبـقـيا
عالقــتــهـمــا بـعــيــدًا عن دائـرة الــضـوء
لـفترة طـويلة. والـوين هو اول شخص
تــــغـــني لـه ســـويـــفـت كل اغـــنــــيـــة من
تــألـيـفـهــا يـكـون اول من يــسـتـمع الى
اغـانـيـهـا وقـالت سـويـفت عـنـد استالم
جـائـزتهـا خالل حـفل جوائـز الـغرامي
انـها (استـمتعت كثـيراً بكـتابة االغاني
بــرفـقــة جـو خـالل فـتــرة احلـجــر الـتي
فــرضـــهــا وبــاء كــورونــا).والــوين هــو
عـارض ازياء بريـطاني محـترف عرض
لــلـعالمـة االيــطـالـيـة الــفـاخـرة بـرادا.ال
تـخـجل تـايـلور سـويـفت بـالتـعـبـير عن
مـشـاعرهـا عـبر مـوسـيقـاهـا باالضـافة

الـى كونـه عـارض ازياء جـو الـوين
ثل فـقد ظهر في افالم هـو ايضاً 

وثائقية وبرامج تلفزيونية.
و تـــداعـــيـــات انـــفـــصـــال جنـــمــة
تـلـفزيـون الواقع كـيم كارداشـيان
ي كانيي ويست عـن النجم العا
.فقد قامت أخوات ال تنتهي ابداً
كـيم كارداشـيان بـإلغـاء متـابعة
كـــانـــيـي ويـــست عـــلى وســـائل
الــتــواصل االجــتـمــاعي بــعـد ان

واصـل مغني الـراب اساءته لـكيم. آخر
فـــصـــول مـــضـــايــقـــات ويـــست لـــكـــيم
مـشاركته رسـائل خاصة مـتبادلة مع
شـــريـــكـــته الـــســـابــقـــة مع مـاليــ

ـتـابـعـ على صـفـحـته اخلـاصة. ا
كـمــا أهـان صـديـقـهـا اجلـديـد بـيت
ديــفــيــدسـون. وأصــبــحت عــائــلـة
كـارداشـيان - جـيـنر أكـثـر احتادًا
مـن أي وقت مضى. قـامت كل من
كـــورتــــني وكـــلـــوي وكـــيـــنـــدال
وكـايلي بـإلغاء مـتابعـة صهرهم

السابق. 

lO³¹ wMð—U U

nBMÐ t eM

tz«dý WLO

…b¹bł —uBÐ w³ſe «

w UO  s

سامي كالرك

oŠöð WÐuDš WFzUý

XH¹uÝ

 Èd –Ë …—u

تايلور سويفت

سهى سالم



Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24.  Issue 7204 Tuesday 22/2/2022 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7204 الثالثاء 20 من رجب 1443 هـ 22 من شباط (فبراير) 2022م

bK³ « ·d  dFÝ

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

كـان سـعـر صرف الـديـنار أمـام الـدوالر ليـلـة احتالل
العـراق وسقوط الـنظام السـابق العام 2003 مقارباً
جـداً لـسـعـر الـصـرف اليـوم. وكـأنَّ الـزمن بـقـي راكداً
الـية متـحجـراً ال يتـحـرك وكأنَّ الـعراق في فـاعـليـته ا
واالقـتصـادية ال يـزال محـاصراً كـما كـان خالل أحد
أطـول خـمس حـصـارات عـانت مـنـهـا األ في الـقـرن

اضي (راجع غوغل). ا
نـفـط الـعـراق بــات يـذهب لـلــتـصــديـر من دون عـوائق
وانتهت اتفاقية النفط مقابل الغذاء برغم بقاء البطاقة
الـتمـوينـية لـكن بوضع أسـوأ مع اإلشارة هـنا الى انّ
ـــالـي لـــلـــنـــفط يـــودع في الـــبـــنـك االحتــادي الـــوارد ا

األمريكي حلمايته من االستقطاعات الدولية..
ــواطن الــعــراقي يـحــلم انه بــعــد إزالـة الــنــظـام كـان ا
الــســـابق ســـوف يــعـــود الــديـــنــار في خـالل خــمس
سنـوات تـالـيـة يسـاوي أكـثـر من ثالثـة دوالرات كـما
كـان في عقـود مـا قبل احلـصـار. والوضع عـلى أسوأ

حال بعد انقضاء تسع عشرة سنة.
ـكن مـعاجلـتهـا الـيوم بـقرار أسـبـاب هذا الـتردي ال 
سـياسـيـا انـفعـالي في اطـار مـنـاكـفات ومـهـاتـرات ب
الـتـيـار واالطـار فـالـديـنـار الـذي حـدثت زيـادة طـفـيـفـة
عــلى سـعــر صــرفه مع الـدوالر قــبل شــهـور مــا كـان
مصـيـره اال كمـصيـر الـليـرة اللـبـنانـية الـتي كـانت قبل
سـنة تـشـبه في سعـرها قـيمـة الديـنار الـعراقي والـيوم
جتاوزت عـشـرين ألـفـاً لـوال سيـطـرة الـبـنك األمـريكي
على حـماية اإليرادات الـعراقيـة النفـطية وعوامل دخل

أخرى.
نـظم وتصدير أمام موجـات الفسـاد الطويلـة والنهب ا
فلوس الـبلد في مواكب الهـبات اخلارجيـة التي تمثلت
بـدفع رواتب من خـزيـنــة الـعـراق لـعـشـرات االالف من
ليـشيات لـلقتال سـنوات عديدة نـيابة عن دول اخرى ا
خــارج احلـــدود في ســوريــا والــيــمن وأمــام الــتــرهل
اإلداري وبـيع وشـراء احلـقـائب الـوزارية ومـشـاريـعـها
برغم كل والـرواتب الوهـميـة التي ال تـعد وال حتـصى 
مــا قـيـل وامــام الـنــهب الــذي اليــزال حــتى الــلــحــظـة
مـسـتـمراً بـقـوة في مـنـافـذ الـواردات الـعـراقـيـة وأمام
ضـحـالة األغـلـبـيـة الـساحـقـة في طـوابـير الـسـيـاسـي
والـنوّاب أمـام خراب مـدن وخراب سـياسـات وخراب
نفـوس وضمائـر فإنّ مـا أصاب الديـنار العـراقي بعد
ذلك كله انّما الـنزر اليسيـر من الضعف وانّ مصيراً
ال يـسـر أحـداً يـنـتـظـره ال مـحـالـة اذا بـقي الـبـلـد من
دون سـيـاسـات دولـة ال فـسـاد فـيهـا وظـلّ يـنطّـز عـلى
وقع تــرهـات فالن وجـهـالــة فـلـتـان وعـمــالـة الـصـبـيـان

والغلمان.
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