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حـــركت مــــبـــاردة رئــــيس الــــتـــيـــار
الــصـدري مــقـتــدى الـصــدر  سـاكن
االنـســداد الـتي تـشـهــدهـا الـسـاحـة
الـسـيـاســيـة عـلى الـصـعـيـد احملـلي
ـــســؤولــة في خـــطــوة وصــفـت بــا
ــضي لــعــبــور االزمـــة الــراهــنــة وا
بـتشـكـيل حكـومـة قادرة عـلى تـلبـية
رجح تـطـلعـات الشـعب حـيث من ا
ان يــلــتـــقي الــصـــدر بــقــادة االطــار
الــتــنــســيــقي بــيــنــهم رئــيس دولــة
ـالكي يـوم االثـن الـقـانون نـوري ا
ـقـبل في وقت دعا رئـيس الوزراء ا

مـصــطـفـى الـكـاظــمي الى حــكـومـة
تـتــصـدى لالســتـحـقــاقـات.وقـال في
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر تــابــعــتــهــا
(الـزمان) امس (أدينـا الواجب الذي
اســتـــدعــيــنـــا من أجــلـه في خــدمــة
الـشـعب  لم نـتـردد او نـتـقـاعس او
ـــصــلــحــة نــســاوم عـــلى حــســاب ا
الـوطـنيـة ولم نـقـدم مصـاحلـنـا على
مـصـالح شـعـبـنـا كـمـا لم نـنجـر الى
ــزايـدات) مــضـيــفـا ــسـاجالت وا ا
(أوصلنا الوطن الى انتخابات حرة
نــزيــهـــة ووضــعــنــا بـــصــبــر أسس
جتــــاوز االزمــــات االقـــــتــــصــــاديــــة
واالمــنـيــة واالجـتــمــاعـيــة الـكــبـرى

وفـتــحـنـا طــريق مـكــافـحـة الــفـسـاد
ـفــسـدين واسـتــعـادة الـدولـة من وا
بـراثـن الالدولـة وأخـرسـنـا االرهـاب
وخاليـــاه بـــعــزم أبـــطـــال الـــقــوات
العسكرية واألمنية واالستخبارية)
ولـــفـت الى ان (الــــقـــوى واألحـــزاب
والــشــخـــصــيــات الــوطـــنــيــة الــتي
أفــرزتـهــا الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيـة
تـتـحــمل مـسـؤولـيـة ـقــراطـيـة  الـد
ــســار الـوطــني من خالل حــمـايــة ا
انــهـــاء االنــســدادات الـــســيـــاســيــة
وتــــشـــكــــيل حــــكـــومــــة تـــتــــصـــدى
لالســتــحـــقــاقــات وتــصــون الــوطن
وتـــــدافع عـن وحـــــدته ومـــــقـــــدراته

ونـــبـــارك كـل اجلـــهـــود عـــلى هـــذا
الـطــريق). وأجـرى الـصـدر في وقت
اتـصـاالت هـاتــفـيـة مع عـدد سـابـق 
من الـشـخـصـيات الـسـيـاسـيـة.وذكر
ــكـــتــبه ان (الـــصــدر اجــرى بــيـــان 
اتـصــاالت هـاتـفـيــة بـكل من رؤسـاء
ان محمـد احللبوسي واحلزب الـبر
ـقراطي الـكـردسـتاني مـسـعود الـد
الـــبـــارزاني والــــســـيـــادة خـــمـــيس
اخلــنــجـر وائــتالف دولــة الــقــانـون
ــالــكي لــلــتــبــاحث بــشــأن نــوري ا
ـتــعـلـقـة ــهـمـة ا بـعض الــقـضـايـا ا
بــالـوضع الــعـراقي الــراهن). وعـقـد
قـادة االطار التنسيقي اجتماعا في

القـضـايـا والتـحـدِّيـات اإلقلـيـمـية
التي يـدعـو الـعراق إليـجـاد حـلول
مُسـتـدامة لـهـا لتـعـزيز االسـتـقرار
ـنـطـقــة) واشـار حـسـ الى في ا
ان (احلكومة تتـجه إلى خلق بيئة
جــاذبـــة لالســـتــثـــمــار األجـــنــبي
وتــوفــيــر ســبل تــنــمــيــة الــفــرص
االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــواعـــدة أمـــام
الـشـركـات األجــنـبـيـة لـالسـتـثـمـار
شـترك ب بالعـراق والتـنسـيق ا

البلدين). 
وكـان حــســ قــد الـتــقى نــظــيـره
ـن الــــصــــفــــدي عــــلى األردنيّ أ
هامش مُشاركته في أعمال الدورة
157 جملــــلـس جـــــامــــعـــــة الــــدول
الــعــربـــيــة عــلـى مــســتــوى وزراء
اخلـــــارجــــيـــــة. وقـــــال بـــــيــــان ان
(اجلانـبـ ثـمـنا الـتـطـور الـنوعيّ
الذي تـشـهـده الـعالقـات الـثـنـائـيَّة
بـــ الــعـــراق واألردن فـي ســـائــر
اجملــــــــاالت) ولــــــــفـت الـى الى ان
(الــلــقــاء تــبــادل الــرؤى واألفــكــار
ـــلـــفــات ذات بـــشـــان مـــخــتـــلـف ا
شترك كما تناوال سبل االهتمام ا
تعزيـز أطر الـتعـاون الثـنائي على
مخـتلف الـصعـد كمـا جرى تـأكيد
مواجهـة التحـديات التي تـتعرض
نـطـقة الـتي تتـطـلب توحـيد لهـا ا
ـشــتـرك) اجلـهــود والــتـنــسـيـق ا
مبيـنا ان (اجلـانبـ ناقـشا األزمة
األوكـــرانـــيــــة اجلـــاريـــة حــــالـــيـــاً
وتداعياتها على مختلِف األصعدة
الـــســــيـــاســـيــــة واالقـــتــــصـــاديـــة
واألمـنــيــة). الى ذلك  أكــد رئـيس
حكومة االقلـيم مسرور البارزاني
عــدم الــتــنــازل عن حــقــوق شــعب
كـردسـتـان الـدســتـوريـة. وقـال في
(تـمر بيـان تلـقـته (الزمـان) امس  

وصـالح الـدين) وأضــاف ان (مـدن
الــفـرات االوسط واجلــنـوب تــتـأثـر
ــوجـة). وكـان عــطـيـة قـد ايــضـا بـا
تــوقع هــطــول ثــلــجي خــفــيف الى
مـعتدل عـلى مرتفـعات السـليمـانية
واربـــيـل ودهــوك بـــدءا مـن الـــيــوم
الــسـبت. وضــرب زلـزال بـقـوة 3.5
مــديـنــة مــهـران بــجــنـوب درجــات 
إيالم االيرانية .وقال بيان امس إن
(زلـــزاالً بــقــوة 3.5 درجـــات ضــرب
مـديـنـة مـهـران جـنـوب إيالم وعـلى
عمق 10 كـيلومتـرات). ولقي أربعة
أشــخــاص مــصـرعــهم في انــهــيـار
جنم عن هــــطـــول أمــــطـــار أرضـي 
غــزيــرة في مــالــيـزيــا بــحــسب مـا
ـالـيـزيـة. اعـلــنـته إدارة الـطـوار ا
وتــسـبـبت األمــطـار الـغــزيـرة الـتي
هــطــلت لــنـحــو ثالثــ دقــيــقـة في
ـبور أمـبـانغ قـرب الـعـاصـمـة كـواال

بانهيار تل على مجموعة منازل.
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ــراصــد الـــزلــزالــيــة في ســـجــلت ا
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة
الـتابـعة لوزارة الـنقل هـزة أرضية
فـي مـحــافــظــة واسط. وقــال بــيـان
لــلـهـيــئـة تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(قوة الهزة بلغت  3.5درجة وتبعد
26 كـيـلـومتـرا جـنوب شـرق قـضاء
بـدرة في احملـافـظـة) وتابع انه (لم
يــثــبت الــشــعــور بــالـهــزة من قــبل
ــواطـنـ في واسط). فـيـمـا رجح ا
مـتــنـبئ جـوي امس تـأثـر الـطـقس
بـعاصـفة تـرابيـة جتتـاح العـاصمة
واحملـافظات  تعقبها موجة امطار
ــنـاطق الــشـمــالـيــة . وكـتب عــلى ا
صــادق عــطـيــة في صــفــحـتـه عـلى
فـــيــســبــوك امـس ان (مــوجــات من
الـغبار تغطي معظم مناطق األنبار
وتـتـجه شرقـا وستـشمل الـعاصـمة
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وصل رئـــيس اقـــلـــيم كـــردســـتــان
نيـجـيرفـان الـبارزاني الى مـديـنة
انـطالـيـا الـتـركـيـة لـلـمـشـاركة في
منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي
سـيـبـحث مـلـفـات الـفـقـر والـنـزوح
ناخي. وقال بيان تلقته والتغير ا
(الــــزمــــان) امس ان (الــــبــــارزاني
وصل الى مــديـنــة انــطـالــيــا عـلى
رأس وفـد كـردي  لــلـمــشـاركـة في
ـــنـــتـــدى الــدبـــلـــومـــاسـي الــذي ا
سيبحث مـواضيع الفـقر والنزوح
ـنــاخي واجلــمــاعـات والـتــغــيــر ا
ــســـلــحـــة) واشـــار الى انه (من ا
ـقـر ان يـشـارك وزيـر اخلـارجـيـة ا
ـــؤتـــمـــر الــذي فـــؤاد حـــســـ بـــا
ســــيــــحـــضــــره عــــدد مـن رؤســـاء
وزيراً احلـكـومــات الى جـانب 67 
ـنتدى من دول العـالم). وسيـبدأ ا
بكـلـمـة لـوزير اخلـارجـيـة الـتركي
مـولــود جــاويش اوغــلــو ومن ثم
الــــرئـــيـس الــــتـــركـي رجب طــــيب
اردوغـــان كـــمـــا يـــتــــضـــمن ثالث
ـنتظر ان جلسـات مختـلفة ومن ا
تعقد اجـتماعـات مهمـة ب القادة
ـنـتدى السـيـاسيـ عـلى هامش ا
الدبـلـومـاسي. فـيـمـا اكـد حـس 
أن  احلكومة تتـجه إلى خلق بيئة
جاذبـة لالسـتثـمار األجـنـبي.وذكر
بيان للوزارة تـلقته (الزمان) امس
أن (وزير اخلـارجـيـة التـقى نـائـبة
نـــظــيـــره الـــكـــوبي   انـــايــانـــسي
روردريــغــز كــامــيـــو عــلى هــامش
أعــــمــــال مُــــنـــــتــــدى أنــــطــــالــــيــــا
الدبلوماسي  وجرى بحث تعزيز
الـعالقــات الــثـنــائـيَّــة والـتــشـاور
بشان كـيفـية التـعامل مع مـختلِف
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الـــبــاردة  األرجـــنــتـــيــني الـــكــوبي
إرنــسـتـو تـشي غـيـفـارا عـام 1967
عن 80 عــامــا فـي مــديــنــة ســانــتـا
كــــروث دي ال ســــيــــيـــرا فـي شـــرق
ـقـربـ مـنه بـولـيـفـيـا وقـال أحـد ا
غـــاري بـــرادو ان (الـــضــابـط الــذي
أمـسك بتشي في األدغال البوليفية
قـبل  54عـامـا تـوفـي بـعـد مـعـاناة
رض ولـم يـكن بـاإلمـكان فـعل مـع ا
شـيء). وعــلـم بــرادو بـــنـــبـــأ وفــاة
سـاالزار الذي كـان تلمـيذه في كـلية
الــضـبـاط. وقـال (لــقـد  إخـطـاري
بـــاألمــــر من عـــائـــلـــتـه ورفـــاقه في
ــســـلـــحــة ألنـه كــان في الـــقـــوات ا
مــــســــتــــشـــفـى عــــســـكــــري). لــــكن
ــســـتــشــفى رفـض تــأكــيــد ســبب ا
ـبـدأ اخلـصـوصـيـة الـوفــاة عـمالً 
الــطـبـيــة. وفي الـثـامـن من تـشـرين
األول 1967 أوقــف اجلــــــــــــــــــــيــش
الــبــولــيـفـي جـيــفــارا رمــز الــعـمل
ـــســــلح خـالل احلـــرب الــــثــــوري ا

الـبـاردة بدعم من عـمـيلـ كوبـي
أمـريكـي من وكـالة االسـتخـبارات
ـركـزيـة سي آي إيه. وكـان الـقـائد ا
ـقـاتـل الـثـوري يـقـود حـفـنـة من ا
ــــعــــارك الــــذيـن صــــمــــدوا أمــــام ا
ـــــرض في اجلـــــبــــال واجلـــــوع وا
الــبــولــيــفــيــة. وبــعــد إصــابــته في
الـقـتـال نُقـل إلى مدرسـة مـهـجورة
فـي قريـة ال هـيـغـيـرا حيـث أمضى
لــيــلـتـه األخـيــرة قــبل أن يُـقــتل في
الـيـوم الـتـالي عـلى يـد سـاالزار في
ـوافـقـة الـرئيس عـمـلـيـة حـصـلت 
ريـــنــيه بـــاريــنـــتــوس بــ 1964-
ـــعـــارضـــته 1969  الـــذي عُـــرف 
الـشرسة لـلشيـوعية.وروى ساالزار
حـينـها (كـانت تلك أسـوأ حلظة في
لــقـد قـال لي جــيـفـارا ابق حــيـاتي 
هـادئا وصوّب جـيداً فأنت سـتقتل
رجـال عندهـا تراجـعتُ إلى اخللف
نـــحــو الـــبـــاب وأغــمـــضتُ عـــيــنيّ
وأطـلقتُ الـنار). وفي سن التـاسعة

والـثالثـ اسـتـحـال جـيـفـارا رمزاً
ثـوريـاً ذا هـالـة كـبـيـرة وقـد عُرض
جـثـمـانه كـمـا لـو أنه غـنـيـمـة حرب
في مـديـنـة فـالـيـغـرانـدي اجملـاورة
فـي صـورة خــلّـدهــا مـصــور وكـالـة
فـــرانس بــرس مــارك هـــاتن.وبــعــد
ثـالثـة عــقــود من اخلــدمـة تــقــاعـد
ســــاالزار وابــــتــــعـــد عـن األضـــواء
مـتـجنـبـا التـواصل مع الـصحـافة
حـــــتى أنـه دأب عــــلى الـــــقــــول في
مــرحـلـة مـعــيـنـة إن (قــاتل جـيـفـارا
بل جــنـدي آخــر يــحـمل لــيس هــو 
االسم والـشهرة عـينهـما). من جهة
اخـرى  أكـد تـنظـيم داعش تـعـي
أبــو احلــسن الــهــاشــمي الــقــرشي
خـلفـا لزعيـمه السابق أبـو إبراهيم
الــقــرشي الـذي قــتل خالل عــمـلــيـة
تـحدة ضده في شـنّتـها الواليـات ا
ـــتـــحــدث بـــاسم ســـوريـــا. وقـــال ا
ــهــاجـر في الــتــنــظـيـم أبـو عــمــر ا
تـسـجيل صـوتي نـشر عـبـر تطـبيق ارنستو تشي جيفارا
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ـعهد التقني ارتدى طـالبان كرديان في ا
ـديـنــة حـلــبـجـة  الــلـبـاس الــعـربي في
الـيــوم الـذي خــصــصـته حــكــومـة اقــلـيم
كــردسـتــان  الرتــداء الـزي الــكـردي في
ؤسسات احلكومية. وتداولت الدوائـر وا
مــواقع الــتــواصـل االجــتــمــاعي صــورا
(تـظـهر الـطـالبـ وهـما يـرتـديان الـلـباس
الـعــربي الــدشـداشــة والــعـقــال في يـوم
العاشر من اذار الذي خصصته حكومة
 االقــــلــــيم الرتــــداء الــــزي الـــكــــردي في
دارس ؤسسـات الرسمـية وا الدوائـر وا
للحفاظ على اصالة وتقاليد واجلامـعات 

التراث الكردي).
ويـــحــتـــفل اكـــراد الـــعــراق بـــيـــوم الــزي
الــكــردي كــتــقـلــيــد ســنــوي. ويــوم الـزي
أحـد أكثـر األيام التـقـليـدي الـكردي هـو 
تــمـيــزاً لـدى االكــراد إذ يـرتــدي سـكـان
منـاطق ومدن اإلقـلـيم األلبـسـة التـقـليـدية
لـونة من قـبل النسـاء والرجال الكـردية ا
واألطـفــال  اضــافـة الـى إعـداد األكالت
الكـردية الفلـكلورية كـجزء من إحياء هذا

وروث. ا
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مقتدى الصدر

بـــيـــروت (أ ف ب) تـــوفي { البــــاز
الـضــابط الـبـولـيـفي مـاريـو تـيـران

قـــتل رمــز ســـاالزار الــذي أكـــد أنه 
الـــــعــــمل الـــــثــــوري خالل احلــــرب
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نيجرفان البارزاني

ـــوقـــوف في تـــوكـــيل مـــحـــامي ا
يــــدافع عــــنـه وحق احملــــامي في
وبــالـــتـــالـي فـــان هــذه الـــتـــوكـل 
الــتـــعــلــيــمــات الــتي حتــول دون
اجنـــــاز الـــــوكـــــالـــــة في الـــــوقت
نـاسب تشـكل استـهدافـاً خطراً ا
بـدأ التعامل للحق الدسـتوري و
مع كـل فــرد مــعــامــلــة عــادلــة في
االجراءات الـقـضائـية واالداري)
مؤكدا انه ( لم يعـد مقبوالً وضع
العـراقيل والـعقـبات الالقـانونـية
امام تنـظيم الوكـالة اجلزائـية ما
يتطلب ضرورة التراجع عن هذه
الــتـــوجــيــهـــات والــتـــعــلـــيــمــات
ـا والـغـاؤهـا بــصـورة نـهـائـيـة 
يـؤمن حق احملـامي في مـراجـعـة
ـوقـوفـ في امـاكن ـتـهـمـ وا ا
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الجنــاز اتــمــام عــمــلــيــة الــتــوكل
والتوكيل مـصادرة حقـيقية حلق
ـوقـوف في ان واحـد احملـامي وا
في تــنــظــيم الــوكـالــة اجلــزائــيـة
لــلــدفـاع عـن حـقــوقــهــمـا أي حق

ـوقـوف فـيـهـا) وتابع االمـنيـة ا
ان (أي مـــــوقـف او تـــــصــــرف او
ـسؤولون ارسـة يقدم عـليـها ا
احلكـوميـون عن امـاكن التـوقيف
في تـوكـيل مـحـام يـدافع عـنه او
مـــنع وعـــرقـــلــة اتـــمـــام احملــامي
وقوف يعد لوكالته عن هؤالء ا
ـــثـــابــة مـــخـــالـــفـــة صـــريـــحــة
وواضـحـة لـلــدسـتـور والـقـوانـ
ساس النـافذة التي من شـأنهـا ا
بحـقـوق اسـاسيـة يـجب احلرص
عــلـيــهــا كل احلــرص واالهـتــمـام
تأميـناً لـتحقـيق العدالـة وسيادة
الــــــقــــــانــــــون ) واشــــــار الى ان
(الــنــقــابــة تــرى بــالــتــعــلــيــمـات
الصـادرة عن الوزارة الـتي تنص
عــلى حـصــول مـوافــقـة الــقـاضي

في مـــــرحـــــلـــــتي الـــــتـــــحــــقـــــيق
واحملاكمـة) مبيـنا ان (الدسـاتير
قـــد اقـــرت هـــذا احلق وتـــكـــرس
ادة كـذلك في الفـقـرة رابـعـاً من ا
التاسـعة عـشرة الـتي نصت على
حق الـدفـاع مـقـدس ومـكـفـول في
جــــمــــيـع مــــراحل الــــتـــــحــــقــــيق
واحملـاكـمـة وهـذا اليـقـتـصر عـلى
حق احملـامـ بـالـتـوكل الغـراض
الـدفــاع عن احلـقـوق الـقــانـونـيـة
ـــــا يـــــشـــــمل حـق جـــــمـــــيع وا
ـصــادرة حـريــاتـهم تـوقــيـفـاً او ا
اعـتـقـاالً او حـبـسـاً او سـجنـاً في
ـــحــام يـــقف الى االســـتـــعــانـــة 
جانـبـهم بغض الـنظـرعن طـبيـعة
ـوجـهـة الـيه واحملـكـمة الـتـهـمة ا
اخملــتــصــة واالمـكــنــة واالجــهـزة
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عــد نـقــيب احملــامـ الــعـراقــيـ
ضيـاء الـسعـدي  الـعقـبـات التي
تـضـعـهـا وزارة الـعدل فـي اجناز
الــوكـالــة اجلــزائـيــة لـلــمـحــامـ
اســــتــــهــــدافــــاً خــــطــــراً لــــلــــحق
الـدســتـوري. وقــال الـســعـدي في
رسالة مفتوحة الى الوزير ساالر
عــبــد الـســتــار  تـلــقت (الــزمـان)
نـسخـة مـنـها انه (كـمـا هـو ثابت
التعامل بـه منذ تاسـيس القضاء
االقرار بحق احملام في العراق
فـي تــنــظـــيم الــوكــاالت الـــعــامــة
ــــــوقـــــوفـــــ واخلـــــاصــــــة عن ا
تـهـمـ واحملجـوزين وجـميع وا
صـادرة حريـاتهم لـلدفـاع عنهم ضياء السعديا
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ـعـماريـة الراحـلة زُهـا حديـد على ا
نـطقة الكرادة أحـد أهم الشوارع 
ــرأة تـــثــمـــيــنـــاً وتــقـــديــراً لـــدور ا
شّرف في جميع ميادين العراقية ا
احلـــيـــاة ). واشـــار الـى ان ( امــ
ـعمارية بـغداد اختـار الشخـصية ا
الــــراحــــلـــة زُهــــا حــــديـــد مـن بـــ
ـيـة الـتي زينت الـشـخـصـيات الـعـا
رســومـهـا جـداريـات الـوزيـريـة الى
جــانب شــخــصــيــات أخــرى فــنــيـة
ومـعـماريـة واجـتمـاعيـة وانـسانـية
وأدبـية مهـمة في العـراق والعالم).
واضــاف ان (الـراحــلـة كــانت خـيـر
مـثــال لـلـمـرأة الـعـراقـيـة الـنـاجـحـة
وأثـبـتت تـفـردهـا بـاعـمـال صـنـاعـة
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ـعـمـارية الـراحـلـة زُها يـزين اسم ا
حـديـد  الشـارع الـواصل ب مـبنى
ــركـزي الــعــراقي اجلــديـد الــبــنك ا
الـــذي صــمــمـــته  حــديـــد وســاحــة
جـامعة بـغداد في منطـقة اجلادرية
.واعــــلن امـــ بـــغــــداد عالء مـــعن
مــفــاحتـة االمــانــة الـعــامــة جملـلس
الــوزراء العــادة تــســمــيــة الــشـارع
ـــبــــنى وتــــقـــاطع الــــواصل بــــ ا
اجلــامـعـة بـاسم حــديـد تـزامـنـا مع
ي لـلـمـرأة االحــتـفـاء بـالـيـوم الــعـا
.وذكـر بيان لالمـانة تلـقته (الزمان)
امـس ان ( أمـ بــغــداد أطـلق اسم

الـفن واجلمال اذ تتسم تـصاميمها
ـعـمـاريـة بـاالنـسـيـابـيـة و االبداع ا
ــكن فـي اخلــيــال احلــر وهــو مــا 
ـسه في الـكثيـر من الصـروح التي
حتـمل أسـمـهـا في حـواضـر الـعالم
وقـصـة جنـاحهـا مـرت بالـعـديد من
احملـطات بعد ان شقت طريقها إلى
يـة فيه ـية  فـنالت شـهرة عـا الـعا
حـيث تـركت بصـمـتهـا عـلى معـمار
حـواضـر أوربـا والـعـالم و حـصلت
عـلى جائـزة بريـتزكـر في التـصميم
ـعماري وبـذلك كانت أول وأصغر ا
امـــرأة تــنـــال تــلـك اجلــائـــزة الــتي
تـعتـبر مـعادلـة في قيـمتـها جلـائزة

نوبل في العلوم واآلداب.
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رصــدت وزارة الــصــحــة امـس  تــراجــعــا بــاصــابــات
كــورونــا بــتـســجــيل نــحـو 688 اصـابــة مــقــابل شــفـاء
ـوقف 1563 حــالـة وبـواقع 4 وفـيــات جــديـدة. واكــد ا
الـوبائي الـيـومي الذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس ان
(عـدد الــفـحـوصــات اخملـتــبـريـة الــتي اجـرتــهـا الـوزارة
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لعـينات مشتبه اصابتهـا بالفايروس بلغت اكثر من 14
الف  حـيث  رصـد اصـابة 688 بـكـورونـا في عـموم
احملـافـظـات) الفـتـا الى ان (الـشـفـاء بـلغ 1563 حـالـة
وبواقع 4 وفـيات جـديدة) وتـابع ان (اكثر من 35 الف
ــضــاد في مــراكــز شــخـص تــلــقى جــرعــات الــلــقــاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات ). الوزارة ا

الــذكــرى الـــثــانــيـــة واخلــمــســون
حـيــنـمـا التـفــاقـيـة  11آذار 1970 
أجبرت ثورة الشـعب الكردستاني
بـقــيـادة الــزعـيم الــوطـني اخلــالـد
مـصــطــفى الــبـارزاني احلــكــومـة
آنــذاك عـلـى االعــتـراف بــجــزء من
حـقـوق الـشـعب ومـطـالـبه) ولـفت
لوال الى ان (االتفـاقية لـم تتحـقق 
صمود بواسل البيشمركة وأهالي
كردستـان وتضـحيـاتهم في خضم
ثـورة أيـلـول الـتي تـسـطـرت فـيـها
ـــــنــــــجـــــزات الحـم وا كـــــبــــــرى ا
التاريـخيـة التي بـرهنت الـرسالة
الواضـحـة التي يـجـسدهـا االكراد
ــان الـــشــعـب الــدائم وتــظـــهـــر إ
ــــفـــــاوضــــات واحلــــوار وحل بــــا
) وتابع انه (في اخلالفات سـلميـاً
الـوقـت الـذي نــســتــذكــر فــيه هـذه
ناسـبة فـإن ثمـة من يريـد إنكار ا
حـــــقـــــوق الــــــشـــــعب وحــــــقـــــوقه
الدسـتـوريـة بـيـد أنـنـا لن نـتـنازل
عــنـــهــا بـــأي شــكل مـن األشــكــال
ومـســتـعــدون دائـمــاً لـعــقـد حـوار
شاكل شامل وفقاً للدستور حلل ا

العالقة كافة). 

االحــتـجــاز والـتــوقـيف لــتـنــظـيم
الوكالة باالعتماد فقط على هوية
الـنـقـابــة الـنـافـذة الـتي يـحـمـلـهـا
ا تفرضه احكام احملامي وطبقاً 
واد  26و  27و  28من قـانون ا
احملــامـــاة الــنــافــذ بــعــد ان بــات
ـــا تـــوجـــبه ضـــروريـــاً وعـــمالً 
الـقـواعـد الـدسـتـوريـة والـقـوان
عاهـدات واالتفاقات العراقيـة وا
لــيـتــمـكـن احملـامي من الــدولـيــة 
تنظـيم الوكالـة ومواجهـة النزالء
ــوقـوفــ عـلى ــسـجــونـ وا وا
ـنـاسب ـكـان ا انـفـراد وتـوفــيـر ا
لــــــذلـك ) مــــــعــــــربــــــا عـن امــــــله
حتــقـيـقـاً ــا تـقـدم  (االسـتــجـابـة 
لــلــعـدالــة واحــتـرامــاً لــلـحــريـات

وحقوق االنسان). 

هــويـته) ورأى مـديــر األبـحـاث في
مـــركـــز صــوفـــان كـــولــ كالرك أن
(داعـش اخــتــار مــجــهــوالً ألن عــدد
ـرشح للمنصب تقلّص إلى حد ا
كــبــيــر). وبــحــسب الــتــنــظـيـم فـإن
الـزعيم اجلديد هو عراقي وقرشي
الـــنــسب إلضـــفــاء شــرعـــيــة عــلى
اخــــتــــيــــاره ألن داعـش يــــشــــتـــرط
الــقــرشـيــة فــيـمن يــتــولى مــنـصب
القيادة.وأبو احلسن الهاشمي هي
أمـيـر كــنـيـة ثـانـيـة لــزيـد الـعـراقي 
ديـوان التعلـيم سابقا في الـتنظيم
وهـو يخـتلف عـن أبو زيد الـعراقي
يدانية في داعش. أحد القيادات ا

تـلكرام (بـايع أهل احلل والعقد من
الـقـرشي أميـرا لـلمـؤمنـ وخـليـفة
بـحـسب مـا افادت به  ( لـلـمـسـلمـ
الــوكــالــة الــفـرنــســيــة . وقــد أعـلن
الـرئـيس جـو بـايـدن في الـثالث من
الـزعيم الـسابق اضي أن  شـبـاط ا
لــداعش فـجّـر نـفـسـه خالل عـمـلـيـة
شـنـتـها قـوات خـاصـة أمريـكـية في
حافظة إدلب  وهي مـدينة أطمة 
مــنـطـقـة تــسـيـطــر عـلـيـهــا فـصـائل
ــعــارضــة جـــهــاديــة وأخــرى مـن ا
ـسـلحـة.وقـال البـاحث في كـينـغز ا
ـتـخـصص في كــولـيـدج بـلـنــدن وا
دراسـة احلـركـات اجلـهـاديـة تـوري
هـــامـــيــنغ (بـــبـــســاطـــة ال نـــعــرف
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مــنـزل رئـيـس حتـالف الــفـتح هـادي
الــعـــامــري.وقــال مـــصــدر ان (قــادة
االطـار الـتنـسـيقي عـقـدوا اجتـمـاعا
ـنــاقـشــة اخـر في مــنـزل الــعـامــري 
الـتــطـورات الــسـيــاسـيــة اآلخـيـرة)
مـــؤكــــدا ان (االجــــتــــمـــاع كــــان من
ـفتـرض عقده الـيوم الـسبت  لكن ا
ه  بـعـد االتـصـال الذي جـرى  تـقـد
ـالــكي). بـدوره  اجــراه الـصــدر بــا
وصف مــــحــــافظ بــــغــــداد االســــبق
صالح عـبد الـرزاق في تغـريدة على
تـويـتــر (مـبـادرة الـصـدر بـاالتـصـال
بــرئـــيس ائـــتالف دولـــة الــقـــانــون
خـطوة شـجـاعة حتـسب للـصدر في
فـتح االنــسـداد الـسـيـاسي وحتـريك
عـجلة احلوارات السياسية لتشكيل
الــكــتــلــة االكــبــر والـتــفــاهـم بــشـأن
مــرشــحـي رئــاســتي اجلـــمــهــوريــة
والـوزراء والبرنامج احلكومي). من
جـــانــــبه  عــــد الـــســــيــــاسي عـــزت
الـشابندر (االتصال التليفوني الذي
قــام به الــصـدر مع عــدد من الــقـادة
الــســيــاســيـ  بــغـض الـنــظــر عن
خطوة مهمة مـضمون االتصال هو 
في االجتــاه الــصــحــيح  ومــبــادرة
مـسـؤولـة لعـبـور االزمـة السـيـاسـية
عن احلـالـيــة). فـيـمـا كـشف مـصـدر 
تـفاصيل التطورات الـسياسية التي
شـهدت كـسر العـزلة الـسياسـية ب
ـالـكي .وقال في تـصريح الـصدر وا
امس ان ( الــصــدر أســقط الــفــيــتـو
ة ـالـكي بـعـد مـكـا ـوضـوع عـلى ا ا
هـاتفية جرت بينهما وإن اجلانب
اإلطــار والــتــيــار مــاضــيــان صــوب
اتـفـاق يقـود لـتـشكـيل احلـكـومة مع
ــقـراطي الـكـردسـتـاني احلـزب الـد
وحتــالف الـســيـادة)  الفــتـا الى ان
(بـاكورة هذا اإلتفاق ينطلق بعد غد
ـثـلـ عن الـسـبـت بـلـقـاء يـجــمع 
اإلطــار والــتـيــار عــلى أن يــجــتـمع

الــصـدر مـع قـادة اإلطــار في بــغـداد
وعد أولي ومن ثم قـبل  االثـن ا
حتـديـد مـوعـد لـعـقـد اجـتـماع يـضم
ــــقـــــراطي الـــــكــــردســـــتــــاني الـــــد
ـهــد لـتــشــكـيل والــسـيــادة الــذي 
احلــكـــومــة اجلــديـــدة ) مــؤكــدا ان
(اخلـطوط األولـية قـد تقـود الختـيار
رئـيس جمهـورية تسويـة باإلضافة
إلى تـمـرير رئـيس حـكومـة تـوافقي
يــجــمـع عــلــيه األقـــطــاب األربــعــة)
وتـابع ان (التـطورات احلاصـلة ب
الـتـيار واإلطـار جـاءت بعـد مـبادرة
تــقـدمت بــهــا شـخــصــيـات مــؤثـرة
بـاإلضـافـة إلى شـخـصـيـة بـارزة في
الـنجـف). في تطـور  قال عـضو في
إئـتالف دولة القـانون وائل الركابي
ان (الـسفير العراقي في لندن جعفر
أحـــد الــشــخــصــيــات الــصــدر هــو 
ــطـروحــة لــتـولي مــنــصب رئـيس ا
ــقـــبــلــة) الــوزراء فـي احلــكــومـــة ا
وأشــار الى ان (اإلتـصــال الـهــاتـفي
نــــاقش ــــالــــكـي  بــــ الــــصــــدر وا
مــوضـــوع الـــكـــتــلـــة األكـــبــر  وانه
ــعـلــومـات االولــيـة جـرى بــحـسب ا
طــرح أسم جــعــفــر الــصــدر لـتــولي

مهام رئاسة الوزراء). 
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ـناخ ـصـارف العـراقـيـة ومـنظـمـة ا ا
ركزي ثلـ عن البـنك ا األخضـر و
العراقي والهيئة الوطنية لألستثمار
واألحتــاد الـعـام لــلـغــرف الـتــجـاريـة
باألضافة الى هيئـة حماية وحتس
البـيئـة في أقلـيم كردسـتان وعدد من
سـؤول فـي الوزارة. فـيمـا تعـتزم ا
ـعـادن الـتـعـاقد وزارة الـصـنـاعـة وا
مع شركـات مـحلـية واجـنبـية النـتاج

صناعات صديقة للبيئة.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اعتماد قطاع الصناعات الكهربائية
وبقيـة القـطاعات الـصناعـية األخرى
سـتوردة على مـستـلزمـات االنتـاج ا
مـن اخلــارج انـــعـــكس عـــلى كـــلـــفــة
اإلنـتــاج فـضالً عـن إغـراق األسـواق
ــســتـوردة) بــالــســلع والــبــضــائع ا
نـتجـات الوطـنية  مشـيرا الى ان (ا
والسيـمـا شركـات الـوزارة  مطـابـقة
لـلـمـواصـفـات الـقـيـاسـيـة وخـاضـعـة
ركزي للتقييس لفحوصات اجلهاز ا
والـــســيـــطــرة الــنـــوعــيـــة فــضال عن
امـــتـــيـــازهــــا بـــاجلـــودة الـــعـــالـــيـــة

ستورد). ومنافستها ا

ــواطن بــات يــدرك أن مــبــيـــنــا ان (ا
نتج احمللي يوفر منافع اقتصادية ا
كـبـرى لألســرة وتـوفـيـر فـرص عـمل
واحلـفـاظ عـلى األمـوال داخل الـبـلد
وإعادة تدويرها في مشاريع تنموية
أخـــرى تــســهـم في إحــداث تــنـــمــيــة

حقيقيَّة).
WO−¹Ëdð WOKLŽ

مـشدداً عـلى (ضـرورة اسـتـغالل هذا
احلس الوطـني للفـرد بصـفته أفضل
ـنـتـجات عـمـليـة تـرويـجـيـة جلمـيع ا
الــوطــنــيــة وذلك من خـالل تــضــافـر
ؤسـسات جمـيع اجلـهود وجلـمـيع ا
دني احلكومية ومنـظمات اجملتمع ا
ورجـال الـدين ألخــذ دورهم الـوطـني
ــنــتج الــوطـني وتــشــجـيع في دعم ا
شــعـــار صــنع في الـــعــراق من خالل
حـمالت توعـويـة مسـتـمرة وصـنـاعة
رأي محلي يـدعم الصـناعة احملـلية)
وتـــــابـع ان (الــــوزارة اخـــــذت عـــــلى
عاتـقهـا م دعم الصـناعـات اخلضراء
الــصـديــقـة لــلـبــيـئــة وذلك من خالل
ابرام عـقـود استـثـماريـة مع شـركات
الـقـطـاع اخلـاص واالجـنـبـيـة إلنـتاج

بــالـــبـــيـــئـــة في الـــعـــراق وأهم تـــلك
اخملــــاطـــر والـــتــــحـــديـــات هي ادارة
ـتعددة االزمات والـكوارث البـيئـية ا
ســواء كــانت نــتــيـــجــة الــعــمــلــيــات
اإلرهــابــيـة أو نــتــيـجــة الــنـشــاطـات
ـــنــشــأت الــصـــنــاعـــيــة في بـــعض ا
الصـنـاعيـة وكل الكـوارث الـطبـيعـية
والسيمـا نتيـجة تأثـيرات التـغيرات
ـــنـــاخـــيـــة من جـــفـــاف وعـــواصف ا

ترابية وتصحر والعراق).
مؤكدا ان (الوزارة على استعداد تام
الكـمال تـنـفـيـذ التـزامـات الـعراق في
اطـار سـنـداي الــتي تـضع الـبالد في
سـار الصـحيح وضـمن مجـتمـعات ا
مـزدهرة واجـيـال صـامدة ضـد خـطر

الكوارث واالزمات). 
وشــــارك فـي الـــــورشـــــة اخلـــــاصــــة
ـناخي في شـروع حتـفيـز العـمل ا
ـمـول من قــبل احلـكـومـة الـعــراق  ا
البريطانية الذي ينفذه برنامج األ
ـــثــلـــ عن ـــائي   ـــتـــحـــدة األ ا
ــالـيـة ودائـر وزارتي الـتــخـطـيط و ا
ــرأة في األمــانــة الــعــامــة تــمـــكــ ا
جملـلس الـوزراء ومسـتـشـاري رابـطة
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مــنـتــجـات وتــقـد خــدمـات جــديـدة
ـي احلــالي تـــواكب الـــتــطـــور الـــعــا
وتــعــزز من الــتــنـمــيــة الــصـنــاعــيـة
الـوطــنـيـة عن طــريق ادخـال خـطـوط

 WÝuK¼

W∫  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل ترؤسه اجللسة الطارئه جمللس الوزراء Kł
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ـركـزي للـشروع البـنك ا دعا خـبـراء 
فـي عــمـلــيــة حــمــايــة االحــتــيــاطـات
الـنــقـديــة من خالل حتــويل جـزء من
األرصـدة واالحـتــيـاطـات إلى الـذهب
بــدال من االعــتــمــاد عــلى والــفــضـــة 
الــــدوالر كـــــعــــمـــــلــــة رئــــيـــــســــة في

احتياطاتها النقدية. 
وقــال نـبــيل جــبــار الـعــلي في بــيـان
تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امـس ان (هـــذه
الــــدعـــــوات تــــأتي بـــــالــــتـــــزامن مع
الصـراعات الـدوليـة التي من شـأنها
ي إلى أن تـــقـــود االقـــتـــصــاد الـــعـــا
تـــضــخم وارتــفــاع كـــبــيــر بــأســعــار
تـــفـــقــد الـــدوالر قـــيـــمــته بــالـــســـلع 
احلــالــيــة) وتــابع ان (احــتــيــاطــات
ركزي من الذهب تبلغ 96 طن فقط ا
بـقــيــمـة 6 مـلــيــار دوالر وهي قـد ال
ـئـة من مجـموع تمـثل أكـثر من 9 با
قــيـمـة االحــتـيــاطـات الـتـي تـبـلغ 67
مـــلــيـــار دوالر) واشـــار الى انه (في
تـسـارعة ظل الـتغـيـيـرات الدولـيـة ا
ــتـــوقع أن يـــنـــتـــهي الـــصــراع مـن ا
الــدولي إلى عــقـد اتــفـاقــيـات دولــيـة
مــتــعــددة وقــد يــكــون االتــفــاقــيــات
االقــتـــصــاديــة هي األبـــرز الــتي من
شــأنــهــا حــسب رأيه بــأن تــغـيــر من
الــســـمــات االقـــتــصـــاديــة الـــدولــيــة
احلــالـــيــة عــلى غـــرار مــا حــدث في
اتفاق بريتون وودز عام 1944 عقب
ية الـثانيـة الذي أفضى احلرب العـا

ومساعدته على جتاوز ازمات اهمها
عيشة مسـؤولية ازدياد الفقر غالء ا
وارتــفـاع الــغالء الــذي سـيــسـتــمـر)
واشـاروا الى ان (احلـكــومـة عـاجـزة
ومـكـتـفـة وعـدم قـدرتـهـا عـلى تـغـيـير
ســـعــر الـــصــرف وكـــتل ســيـــاســيــة
تـــتـــفــــاوض يـــومـــيــــا من اجل هـــذا
نصب او ذاك وغير مكـترثة بهموم ا

الشعب). 
وكــــان رئـــيـس الـــوزراء مـــصــــطـــفى
الـكـاظـمي قـد وجه  بـتـأم اخلـزين
الــســتــراتــيــجي لــلـمــواد الــغــذائــيـة
واجهـة ارتفاع اسعارها األساسية 
بـــــاالســــواق فـي ظل أزمـــــة احلــــرب

الروسية األوكرانية.
 وشــــدد خالل تــــرؤسه اجـــتــــمـــاعـــاً
ـــالـــيــة طــارئـــاً بـــحـــضـــور وزراء ا
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ـعـادن تــعـتــزم وزارة الـصــنـاعــة وا
التعاقد مع شـركات محليـة واجنبية
النتاج صناعات صديقة للبيئة فيما
افــتــتـح وزيـر الــبــيــئــة جــاسـم عــبـد
الـــعــــزيـــز الــــفالحـي  ورشـــة عــــمل
تخصصـية ألعضاء الـلجنة الـوطنية
لــلــحــد من مــخــاطــر الــكـوارث الــتي
ـكـتب اإلقـلـيـمي لـبـرنـامج يـقـيـمـهـا ا

تحدة.  اال ا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الــــــفالحـي رحب خـالل كــــــلــــــمــــــته
شاركـ عبر الدائـرة التلفـزيونية با
ـــركــز ــثـــلي ا االلــكـــتــرونـــيـــة من 
ــتــحـدة االقــلــيــمي لـبــرنــامج اال ا

للحد من مخاطر الكوارث).
WOMÞË WM'

ـبــذولـة في دعم مــثـمــنـا (اجلــهــود ا
الــــوزارة ) واعـــرب عن تـــمــــنـــيـــاته
الك الـــلـــجـــنـــة ـــزيــــد من الـــدعم  (ا
الوطنية) الفتا الى ان (هذه الورشة
هـمة تعـد تخصـصيـة التي ينـفذها ا
ـكـتب اإلقـلـيـمي لـلـحـد من مـخـاطـر ا
نتيجـة التحديـات والكوارث احملدقة
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ي جـديـد لـتـأســيس نـظـام نـقــدي عـا
ؤسسات ووضع أساسيات إلنـشاء ا
ــالــيــة الـدولــيــة كــصـنــدوق الــنــقـد ا

الدولي والبنك الدولي). 
من جـانـبه  رأى خـبـراء اخرون  ان
الــعــراق عـاجــز عن الــسـيــطــرة عـلى

واد الغذائية. ارتفاع ا
 وقال اخلبراء ان (الـدولة عاجزة عن
الـقـيــام بـاي اجـراء من شــأنه تـقـلـيل
والـسبب هو ـواد الغـذائية  اسعار ا
ان الـعـراق بال مـوازنـة حـتى تـسـمح
ــواجــهــة ازمــة له بـــزيــادة االنــفــاق 
وازنة االسعار) عازين سبب تأخر ا
الى ان (الكـتل السـياسيـة ومنـذ اكثر
من خــمـــســة اشـــهــر غـــيــر مـــتــفـــقــة
وتــتـــصـــارع في مـــا بــيـــنـــهـــا عــلى
ــا ادى الى ــكــاسب لــصــاحلــهـا  ا
عدم تـشكيل احلـكومـة وبالـتالي فأن

ــوازنـــة تـــســبب غـــيـــاب ا
بارتفاع االسعار).
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مـــــؤكـــــديـــن ان (الـــــضــــرر
الـــكــبـــيــر الـــذي ســيـــلــحق
ـواطن كبـير نـتيـجة عدم با
اكـتـرات الـكـتل الـسـيـاسـيـة
ـعــيـشـة الـفـقــيـر وسـتـظل
تتصارع فـيما بيـنها الشهر
زيـد من مـقـبـلـة لـتـحقـيـق  ا
ــــــنـــــــاصب ــــــكـــــــاسـب وا ا
متناسيـة ان هدفها االساس
هـــو خــدمـــة من انـــتــخـــبــهــا

اربيل
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بـأسلوب متحـضر اخترت الـعنوان كي ال أجرح مـشاعر  ساسـة البلد واقول
وجودكم ايها الساسة واهمالكم  سيسبب جلطة للمواطن العراقي البسيط.
واطـني بـاقي البـلدان بـأدميـته وكرامـته وعزة واطن الـعراقي أسـوةً  يـفكـر ا
نـفسه وكـونه أنـسان كـرمهُ الله مـرت االولـى ان البـاري عزَّ وجل قـد نفخ به
من روحه  والـثــانـيـة انهُ ولـدَّ عـلى ارض الــرافـدين ذات احلـضـارة والـتـاريخ

واخلير الوفير!
ـواطن بدا يـشـعر بـالـندم والـبـؤس كونهُ يـعـيش على ارض ولالسف الـكـبيـر ا
اخلـيــرات وهـو فـاقــد ألبـسط ســبل الـعــيش الـكــر  بل تـعــدى الـوضع ذلك

واطن البسيط  ان يتدبر قوت يومه . ليصعب على ا
تلك وارد  وفي بلد مـثل العراق  فهوم العـلمي  الدارة ا وبـالتأكيد ضـمن ا
ة كل مـقومات بـناء الدولـة احلديثـة  والتي منَّ الـله عليـنا بـها تعـتبر تـلك جر

تُرتكب بحق الشعب.. كيف يجوع العراقي وهو يسير على بحيرة نفط?
ــلك فـرصـة عــمل او سـكن او مـســتـقـبـل وهـو يـعـيـش في ظل نـظـام كـيف ال
ـقراطي كل قادته حـريصون في خـطاباتـهم الشعـبوية عـلى تقد انـفسهم د
ومـشاريـعـهم الطـائـفيـة او الـفئـويـة او القـومـية عـلى انـها طـوق الـنجـاة لـلوطن

واطن ? وا
واطن في االنتخابات القادمة وماذا سيقولون لهُ كيف يتمكنون من مواجهه ا
ـواد الغذائية ? هل يـحدثونه عن ارتفـاع سعر الدوالر ?.. او ارتـفاع اسعار ا

او عدم توفر فرص العمل ?
لفـات العالقة الـتي لها بداية ولـيس لها نهاية او ... او ... الى مـاالنهاية من ا

فكر السياسي ان وجد مُفكر !! كلها تُعَبر  عن تراجع ا
ناسبة . عن إيجاد احللول ا

غا وتراجع وفي ظل سـقوط الكتل السياسية  في غيابة جُب البحث على  ا
ـواطن الـعـراقي بـ ـشـاكل يــتـرنح ا والدة  حـكـومـة وطـنـيـة جــديـدة تُـعـالج ا

ارتفاع االسعار وانعدام اخلدمات وغياب فرص العمل.
انـظروا النـفـسكم إيـهـا السـاسـة !!يامن تَـدَّعـون انكم قـادة  في مـرأة االجناز
وحـركـة الــتـطــور الـتي تــرافق الــبـلـدان  اجملــاورة ولـيـس بـبـعــيـد عـن الـعـراق
واطن على جـغرافياً  ستجدون انفسكم انكم فشلتم في كل شيء.. وصبر ا

لكون  صبر االنبياء وال أولياء  البالء لم ولن يطول النهم ال
ـشـاكل قـبل الـتـفـكـيـر لـذا مـاعـلـيـكم اال اعـادة حـسـابـاتـكم بـأجتـاه مـعـاجلـة ا

واطن !! بالتغا النكم بالتغا ستكسبون الكراسي وتخسرون ا
عنوي والوطني  واطن سيخسر رصيدهُ ا ومن يخسر ا

ن يخشى ادارتـكم لالزمات ستـسبب ابادة لـلشعب بـاقل احتمـال "باجللطـة" 
تجاوزين نتحرين وا الـله ومادون ذلك فانتم االعلم بعدد ا
ـنظـمـة كـنـتاج ـنـظمـة وغـيـر ا ـة ا عـلى الـقانـون واجلـر

دقع .. للفقر ا
الـعـراق يــحـتـاج لـرجــال ازمـات ال لـسـيــاسـة رضـيـني

وارضيك وغطيني واغطيك .

انــتـاجـيــة وتـقــنـيـات غــيـر مــطـروقـة
ـنتـجـات جـديـدة يـحـتـاجـها سـابـقـاً 
اجملتمع مع تسارع احلـداثة والتقدم

ياً).   عا
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آسي تصيب البشر القاطن على ا تندلع احلروب عندما تتوقف العقـول
فـي كل الــبــقــاع هـنــالـك طـفـل وإمـرأة ــعــركـة أرض ا
وشـيخ ومــعــتل وشــبـاب دون سن الــقــتـال وشــبـاب
واقـتـصــاد يـنـهـار وامـوال مـجـبـرين وأرواح تــزهق
قـليل من ـكن إعـادته الى الـوراء تسـرف وزمن ال 

احلكمة وإلتزام بالعهود لنعيش بسالم .

واخلـارجـيـة والـتـخـطـيط والـتـجـارة
ـائية والـصناعة وارد ا والزراعة وا
واألم الـعـام جملـلس الـوزراء وعدد
ــســـتــشـــارين  عـــلى (ضـــمــان مـن ا
حتــقــيق األمن الــغــذائي وجــهــوزيـة
الوزارات لـتحقـيق ذلك في ظل أزمة
احلرب الروسيـة األوكرانيـة وتأكيد
أهـميـة تـأم اخلـزين الـستـراتـيجي
للـمواد الـغذائـية األسـاسيـة وتذليل

العقبات التي تواجهها). 
وفـي كــركـــوك  اتــخـــذت مــحـــافــظــة
كـركوك إجـراءات جـديـدة  لـلـحد من

ـواد الـغــذائـيـة في ارتـفــاع أسـعــار ا
األســــواق من خالل تـــفــــعـــيل الـــدور

الرقابي.
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تحدث بأسم احملافظة مروان وقال ا
الــــــعــــــاني فـي تــــــصــــــريـح امس إن
(احملـافظ راكـان اجلـبوري ضـيف في
اجـتــمـاع رســمي مـديــر امن كـركـوك
ـــنــاقـــشــة واقع احــمـــد الــبـــهــادلي 
االسواق التجارية واالجراء الواجب
اتخاذه لضمان احلفاظ على االسعار
ودعم جهـود االمن الوطـني والدوائر

الــرقـــابــيــة واخملــتــصــة في كــركــوك
وجمـيع الـلجـان الـعامـلـة بالـوحدات
االداريـــة لـــلــحـــفــاظ عـــلى االســـعــار

.( ومحاسبة اخملالف
مــــؤكـــــدا ان (احملــــافظ دعــــا  وزارة
الـتـجارة لـتـجـهيـز حـصص اضـافـية
ـا يؤمن احتـياجاتهم) للمـواطن 
مـشـددا عـلى (اهـمـيـة دعم ومـسـاندة
عــــمل االمـن الــــوطــــنـي واجلــــهــــات
ا الـرقـابـيـة وغـرفـة جتـارة كـركـوك 
يضمن احلفاظ على االسعار وتأم

واطن).  متطلبات ا

احملـــافــظــة والــتـــصــرف به لــغــرض
ا احلصول على مـنفعة شـخصية 
أدى إلى إحلاق الضرر بـاجلهة التي
يـعـمل بـهـا) وتـابع ان (احلـكم بـحق
ادة اجملـرم يـأتي اسـتـنـادا الحـكـام ا

 318 من قانون العقوبات). 
فـي غـــضــــون ذلك  افــــادت هـــيــــئـــة
الــنـــزاهـــة الــعـــامـــة  بــصـــدور أمــر
استـقدام بحق مـدير سـلطة الـطيران
ـدني األسـبق علـى خلـفـيـة ارتـكابه ا
مــا يــخــالف واجــبــاتـه الــوظــيــفــيـة.
واوضح بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس
ان (مـحـكـمة حتـقـيق الـكـرخ الـثـانـية
أصدرت أمراً باستقـدام مُدير سلطة
ـدني األســبق اسـتــنـاداً الــطـيــران ا
ــادة 331 من قــانــون إلى أحـــكــام ا
الـعقـوبـات على خـلـفيـة إقـدامه على
مـنح اسـتـثـنـاءاتٍ بـتـخـصـيص قـطع
أراضٍ سكنيـة داخل اجملمع السكني

طار بغداد الدولي عام 2019).
مـبيـنـا ان (تلك االسـتـثنـاءات شـملت
ف ال يـنتـسبـون إلى السـلطة) موظـَّ
مــــؤكـــــدا انه (يــــعـــــاقب بـــــاحلــــبس
وبـــالـــغــــرامـــة أو بـــإحــــدى هـــاتـــ
الــعــقــوبـــتــ كل مــوظف أو مــكــلف
بخدمة عـامة ارتكب عمـداً ما يخالف
واجـبات وظـيـفـته أو امـتنع عن أداء
عــملٍ من أعـمــالـهــا بـقــصـد اإلضـرار
ــصــلــحـة أحــد األفــراد أو بــقــصـد
منـفـعة شـخص عـلى حسـاب آخر أو
على حـسـاب الدولـة بـحسب مـا جاء
ادة 331 من قانون العقوبات).  با
ونفَذت مالكات دائرة التحقيقات في
عــمـلـيــات ضـبط في دوائـر الـهــيـئـة 
محافظة البـصرة. وأشار البيان إلى

أن (فـــريق عـــمل مـــديـــريـــة حتــقـــيق
تـمــكن مـن إيـقــاف تالعب الــبــصــرة 
بعـقار تـعود مـلكـيته لـلدولـة) مؤكدا
ان (حتــريــات الــفــريق والــبــحث في
سجالت القيـود والتسجـيل العقاري
توضح ان عـائـدية الـعـقار تـعود إلى
واطـنـ بـرغم من اسـتمالكه أحـد ا
من قـبل مديـرية بـلـديَّة الـبـصرة مـنذ

العام 1980).
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وأضـــاف إنّه ( وضع إشـــارة عــدم
التـصرف بـالـعقـار البـالغـة مسـاحته
ان وتصل قيـمته التـقديريّة إلى دو
اربعة ملـيارات دينار حلـ االنتهاء
من إجراءات التـحقيق في الـقضية)
الفــتـــا الى (ضــبط ثـالثــة أشــخــاصٍ
ـعـامـالت عـبـر يــقـومــون بـتـعــقـيـب ا
ــوظــفــ في اســتــغالل عالقــاتــهم 
دائــــرة الـــــضــــريــــبـــــة ويــــقــــدمــــون
التسـهيالت لهم إلجنـازها دون صفةٍ
قانـونيـة حـيث أسفـرت العـملـية عن
ــتـهــمـ ضــبط مـعــامالت بــحـوزة ا

.( ضبوط ا
مبـينـا ان (الفريـق قام بعـملـية ثـالثة

في دائــرة الـرعــايـة االجــتـمــاعـيـة 
خاللـــهـــا ضـــبط مـــتـــهـــمـــ اثـــنــ
بــحــوزتـــهــمــا مـــعــامالت يـــقــومــون
بــتـعـقــيـبـهــا لـغـرض شــمـول بـعض
األشــــخـــــاص بــــرواتـب الــــرعـــــايــــة
االجــتـمـاعــيـة) ومــضى الـبــيـان الى
الـقول ان (عـمـليـة رابـعة في مـديـرية
أسـفرت عن ضبط التـقاعد الـوطنـية 
مـتـهم بـحـوزته بـطـاقـة مـاسـتـر كـارد
وهــويـة تــقــاعـديــة مُــزوَرة مـنــسـوب

صدورها إلى تقاعد احملافظة). 
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ـتـعـمـد من إن كـان ثـمـة مـسـار حـزبي و تـنـظـيم عــقـدي يـدفع نـحـو تـرحـيل ا
الـنـكبـات لألجـيـال الـقادمـة- وهـمـا مـوجـودان و يعـمالن هـذا الـشيء- فـهذا
تـفخيخ ال يطيح باالدعـاء بالوطنيـة فقط بل يعمي احلاسـة االنسانية التي هي

اسمى من كل نظام.
بـاخملتـصـر البـد من سيـاج يُـحـترم حـده يـحـول دون بقـاء و اتـسـاع السـمـعة
الـشـائنـة الـتي تـنهش الـعـمل الـسـياسي و االداء الـرسـمي في الـعـراق ليس
سـتنـقع ستـكون له فـقط لتـجنب لـعـائن التـاريخ بل ألن االرتمـاس في هـذا ا
عـواقب لن تـتـأخـر عـواصـفـهـا الـتـي تـقـتـلع حـتى االخـيـر من مـتـعـافي اوردة

اجملتمع.
عـنيون الذين يـرون مشاكل الداخل تتـوالد و تتحور لـينتبهوا و مـاذا ينتظر ا
يـصلوا حللول حقيـقية بدل ان يتسـببوا بثقة لـدى اجملتمع العراقي ان ال ثقة
قارنـة ب نـظام مـباد و معـاصر صارت ـسار العـمليـة السـياسيـة وأن ا
تسلبنا حسناتنا و تزيح سيئات ما قبل نيسان 2003  الذي ستحل ذكراه
ـعـنى الـواقعي و بـعد اسـابـيع فـنكـون قـد انـفقـنـا- و نـحن لـسنـا شـركـاء با
الـقانوني- في سياسة اقل ما يـتم وصفها به انها هوجـاء ال تنظيم فيها و ال

هدف مفيد.
ـة حـيـاة مـجـتـمع مـثـقل ايـعـقل ان يـتـعـمـد قـسم من دعـاة قــيـادة الـبالد هـز

باالوجاع أمنا و سكنا و عالجا و تعليما و عمال و حرية اختيار?
ايـعقل ان ال يجـري االلتفات لـلتفـاوت الالمبرر الـذي صار يضـعاف معدالت

ة? الفقر و العوز و التجهيل و اجلر
ام انه صـار مريحـا ان تنفـصل عقول تـدعي احلنـكة لتـركن مرتاحـة لألخبار

التي تزرع الشعار على انه واقع مزهر او سوف يزهر?
سـنة اخرى و تـكون بينـنا و ب زوال الـنظام مـدة عشرين سـنة وكل السوء

.! يجري بناؤه للمجهول و كل اخلير القليل كثير االباء و الفاعل
بـناء كيـان علـيل ليس منـجز فـخر فـليس ثمـة نبه يـفخـر بأنه نخـر ببـلده مثل
ـسـتـقـبل و ـاضي خـيـر من احلـاضـر و خـيـر من ا نـخـر الـسـوس فـجـعل ا
ـرة لـيسـت دليل فـرض االرادات حتت حـجج غـير مـنـتـجـة وغـيـر حـقيـقـيـة بـا
اضي ـة من ا صـحة عـقل يـديـر بالدا متـنـوعة االعـراق مـزدحمـة بـتـركة مـؤ
ارسة عـقل يخضع اجلموع بالترهيب و الشـركاء بأتباع اسلوب معاد من 

انظمة وقفنا بوجهها بالسالح.
شـراكة الوطن يحكمها نص يسري عـلى اجلميع و كيان معافى يُفترض انه
ـة افرد لها من عـمل و اهداف من يدعـون الوطنـية غير هـذا فالتـخريب جر
الـقانون ما يوازيها من جزاء ونحن نتقيـد بالقانون السليم الروح و التطبيق
ـتـقـيـدين به و بـالـقـانون اقـل عددا و و نـؤمن قـبل ذلك بـالـشـرع الـذي نـرى ا

ابعد عن االمتثال له.
لـسنـا ابدا في معـرض ان نكـون مقـوٍ لتـوجه ال يخـدم الوطـنية الـتي نحن من

اهلها والتي نطمح ان ال تكون شعار تخدير.

قراطي كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
الكردستاني.

واخـمــاد حـادث حــريق كـبــيـر انـدلع
داخل مــجــمع الـزهــور الــسـكــني في

بغداد.
واوضح بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس
ان (احلـــــــريق انــــــدلـع فـي فــــــرن مع
اســــواق ومـــخـــزن جتــــاريـــة ضـــخم
يحـتوي عـلى مـواد انشـائيـة مشـيدة
من الـــواح الــســـنــدويج بـــنل ســريع
االشــتــعــال واخملــالـف لــتــعــلــيــمـات
دني السالمـة الصـادرة من الدفـاع ا
داخل مــجــمع الـزهــور الــسـكــني في

مـنــطـقـة الــنـعـيــريـة) واشـار الى ان
ديـرية اسـتـنفـرت مالكاتـها  وزج (ا
15 مركبة اطفاء بكامل طواقمها

بــاســنــاد اجلـــهــد اآللي الــثــقــيل من
شـفالت من اجل الـسـيـطـرة واخـمـاد
حــــادث احلــــريـق بـــشــــكـل تـــام دون
تـســجـيل اصــابـات بـشــريـة او تـأثـر
باني السكنية مع انقاذ الشقق في ا
ــركــبـات الــقــريب من مــوقع مــرأب ا
احلـادث) مــؤكــدا انه ( اسـتــدعـاء
خبـير االدلة اجلـنائـية وفـتح حتقيق
ـــســؤول عن فـي مــركـــز الـــشــرطـــة ا
الـرقعـة اجلـغـرافيـة لـتـحديـد اسـباب
انـــدالع احلـــريـق بـــاد األمـــر داخل

اجملمع السكني). 
الى ذلك  أصـدرت مـحكـمـة جـنـايات
ؤقت الكـرخ امس حكـماً بـالسـجن ا
دة عشر سنـوات بحق متهم انتحل
صــفـة مــديــر مـكــتب رئــيس مــجـلس

القضاء األعلى.
وذكر بيـان تلقـته (الزمان) امس  ان
ــتـهم انــتـحل صــفـة مــديـر مــكـتب (ا
ـــســـاومـــة رئــــيس اجملـــلـس وقـــام 
واطـنـ واالتفـاق عـلى أخذ مـبالغ ا
مــالــيـة مــنــهم) وأضــاف أن (احلـكم
صـدر اسـتــنـادا الحـكـام الـقـرار 160

اوال). 
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من جانبـها  قضت مـحكمـة جنايات
دة محافظة صالح الدين  بالسجن 
سبع سـنوات بـحق قائـممـقام قـضاء
ســـــامــــــراء. واوضح الــــــبـــــيـــــان ان
(احملـكـمـة أصــدرت حـكـمـا بـالـسـجن
ـــدة ســبـع ســنـــوات بــحق م. خ. أ 
لقيامه بسحب مبلغ مالي من حساب
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قتلت طـائرات القوة اجلـوية  أربعة
أرهابـي بـضربـت عـلى وكرهم في

محافظة كركوك.
وذكر بيـان تلقـته (الزمان) امس  انه
(بعملـية امنيـة وبناءً على مـعلومات
اســتـــخـــبــاريـــة دقـــيــقـــة من وكـــالــة
االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــحـــقـــيـــقــات
االحتــــاديـــة في وزارة الــــداخـــلـــيـــة
تابعة وتنسيق خلية االستهداف و
شـتركة التـابعة لـقيـادة العـمليـات ا

نــفـــذت الـــقــوة اجلـــويـــة ضــربـــتــ
جــويــتــ بـواســطــة طــائـرة اف 16
وسـزنا كـرفـان علـى وكر لإلرهـابـي
في ســلــسـلــة جـبــال مــامـا الــتـابــعـة

لقضاء الدبس في احملافظة).
 وتـابع ان (الــضـربـتــ اسـفـرتـا عن
قـتل اربـعـة دواعش كـانـوا بـداخـلـها
ــا يــســمى واليــة احــدهـم قــيــادي 
ــسـؤول عـن عـدد من كــركـوك وهــو ا
). وجنـحت الـقــنـاصـيـ اإلرهــابـيـ
ــدني من الــسـيــطـرة فــرق الـدفــاع ا
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دني يخمد حريقاً اندلع في مجمع الزهور السكني في بغداد o¹dŠ∫ الدفاع ا
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لـلـدخـول الـى حـديـثـة هـنـاك بـوابة
ضـخـمــة لـكـنـهـا انـيــقـة تـسـتـقـبـلك
بعـبارة (حديثـة ترحب بكـم) عندما
مــررنــا عــلى جــســر يــربط مــديــنـة
نطقة احلقالنية  الحظنا حديثة 
جــســـرا آخــر قـــد يــطـــلق عـــلــيه
(الـكـنـطـرة الـعـثـمـانـيـة) سـنـة 1904
كــان بــودي ان تـــتــوقف الــســيــارة
لـــزيــارة هـــذا اجلـــســر وهـــو اقــدم
جـــســـور مـــديـــنـــة حـــديـــثـــة الــذي
يـحـتضن الـعيـون الـكبـريـتيـة التي
تـــــنــــبـع من بـــــاطن األرض عـــــبــــر
الـصخـور وتسـتخـدم للالسـتحـمام
وهي عالج لـلـمـصـابـ بـاالمـراض

اجللدية.
ــنــطـــقــة (احلــقالنــيــة) ويـــحــيط 
ـتـنـوعـة الـتـشـكـيالت الـصـخـريـة ا
الـسـاحرة والـتي خـضـعت لـعوامل
رشد الـتأثيـر الطـبيـعية قـال لنـا ا
السيـاحي الذي يعمل مـجانا حلبه
ــديــنــة حــديــثــة وهــو (ابـراهــيم
صـالح اجلغـيـفي) ال اريد ان افـسد
ـنطـقة رحـلتـكم علـيـكم اوال زيارة ا
الـسـكـنـيـة حلـويـجـة حـديـثـة ألنـهـا
االصـل وفــــــعـال لم نــــــر مـن هـــــذه
نـطقـة اال ابتسـامة االطـفال وكرم ا
الـرجــال وطـيـبــة الـنـســاء ورائـحـة
اخلـبـز حـتى صـرخ حـفـيـدي (انـهـا
رائــحـة اخلـبـز الـتي احـبـهـا) قـالت
امراة انحنى ظهـرها بفعل السن
التي مـرت عليهـا نحن نطـلب منكم
ان تـتـنـاول الـغـداء عـنـدنـا فـرائـحة
اخلـبـز هي من الـتـنـور في بـيـتـنا 
كم الناس طيبون في هذه االرجاء
نخـجل ألننـا لم نر  مـثل هـذا الكرم
ولم نـزر حــديــثـة من قــبل قـال لــنـا
ــهـنــدس ابـراهــيم اذا لم تـكن من ا

سـكنـة حويـجـة حديـثة فـأنت لست
من اهل حديثة االصالء!
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عـــنـــدمـــا تـــرى اخلــيـــر يـــعـم قــرى
ونواحي حـديثة ال تـصدق مـا يقال
عن الظـروف القاسـية التي مـر بها
اهالي حـديثة عـندما فـرض حصار
عـلـيـهـا لعـدم خـضـوعـهم لالراهاب
فـقـد حــدثـنـا احـد كــبـار الـسن بـإن
كــيـلــو الــلـحم صــار ثــمـنه  50 الف
دينـاروكيـلو الـبصل  25 الف دينار
امــا كـيـس الـطــحــ فـكــان ســعـره
مـلـيون ديـنـاروحـتى البـنـزين صار
سـعـر اللـتـر الـواحد  35الف ديـنار
ـعلـومات كم كـنا جنـهل مـثل هذه ا

وكأننا ال نعيش في بلد واحد!
ـناطق نـاحـيـة بـروانـة هي اجـمل ا
ـــنــطـــقــة في حـــديــثـــة وتــرتـــبط 
احلـويــجـة بــجـســر رئـيــسي حـيث
اجلـهـة الــشـرقـيـة لـلـنــهـر وتـتـمـيـز
ـــنــطـــقـــة بــاالخـــضـــرار وتــمـــتــد ا
لـلـوصــول الى مـنـطـقـة الــعـمـيـريـة
وهـنـاك  زيـارة مـنـطـقـة الـكـهوف
وتـطـلـق عـلى كل كـهف اسم عـائـلـة
وهي كــمـا يـقــولـون مــكـانــا لـسـكن
االنـــســـان الـــقـــد امـــا االنـــســـان
ــعــاصــر فــيــحب هــذه الــكــهــوف ا
الــصـخــريــة ألنــهــا مالذا آمــنـا من
الـفـيـضـانـات وكـذلك لـلـحـمـايـة من
هجـمات الطـائرات االمريـكية قـلنا
لــهم الى اين تــؤدي هـذه الــكـهـوف
ضـحـكـوا وقـالـوا ال نـعـلم لـكن احد
الــنــســـاء في الــكــروب  قــالت لــقــد
دخـــــلت مـن ذلك الــــكـــــهف ألخــــرج
عـلـيـكم قـالـوا نـحن كـنـا نـخـاف ان
نـســيـر الى نــهـايــات الـكــهـوف ألن
اهـلـنـا كانـوا يـقولـون في الـكـهوف
ـهندس (سعـلوة) قـد تأكلـكم! لكن ا
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بغداد

-1-
نسـمع بـ احل واحلـ أنَّ هـناك مَنْ تـمـكّنَ مِنَ الـفرار من الـسـجن عبـر أنـفاق

حفرت حتت األرض وكانت هي السبيل للخالص من السجن .
والسؤال اآلن :

هل يُعـتبر حَفْـرُ األنفاق مِنْ مبـتكرات العـصر أم أنه معـروف منذ عقـود طويلة من
الزمن ?

واجلواب :
ا سجنه ( خالد بن عبد الله القسري) انّ التاريخ يذكر أنّ ( ابن هُبيره ) 

" أمر غـلمـانه فحـفروا له حتت األرض سـرداباً حـتى خرج احلـفر حتـت سريرة 
ثم خرج منه ليالً 

ـلك )  فـاستـجار به وقد أعـدّت له أفراس يُـداولـها حـتى أتى ( مسـلـمة بن عـبد ا
ـلك) فوهبه إيّـاه  فلـما قدم فأجـاره  واستوهـبه (مسـلمة) مـن (هشام ابن عـبد ا
خـالـد بن عبـد الـله القـسـري على (هـشـام) وجد عـنـده (ابن هـبيـرة)  فـقال خـالد

القسري البن هبيرة 
إباق العبد أَبَقْت 

فأجابه ابن هبيرة :
تَ نومَ األَمَة "  َ ح
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ملوك االباق يعني هروب العبد ا
ملوكة .  واألمة : هي االنثى ا

ولقـد كان نظام الرق واسـتبعاد األشخـاص معروفا على نـطاق واسع في العصر
اجلاهـلي واستـطاع االسالم أنْ يحـوّل ( العبـيد ) واألمـاء الى أحرار بالـعديد من

الطرق والوسائل ..:
اولها :

اعتبار اعتاق العبد من احلسنات الكبرى .
وثانيها :

جَعَلَ عتق الرقاب واجباً شرعيا عند ارتكاب بعض احملرمات .
وهكذا  التخلص التدريجي من كابوس نظام العبودية .

-3-
ومن جميل ما سُجّل 

رحوم الشيخ جعفر التستري . وجاء في سيرة العالم األخالقي الكبير ا
ـلوكاً استنجـد به ليكلّم مالكه بـشأن عتقه ومنحه احلـرية فأبطأ الشيخ أنّ عبداً 

في االجناز .
وح ألحّ عليه العبد التوّاق الى االنعتاق أعلمه الشيخُ بالسبب قائالً :

ال اشتري به نسمةً فَأعتقها  انني كنت أحاول جتميع مبلغ من ا
-وهـذا مـا أخـذ بـعض الـوقت  –ألني لم أَشَـأْ أنْ أدعـوَ مـوالكَ الى عـتـقك قَـبْلَ أنْ

أمارس بنفسي عملية العتق ..!!
تـعظ ينـفـذُ وعظُه ويـطاعُ أمـرُه  بـخالف الواعظ غـير وهذا درس ثـم فـالـواعظ ا

عاصرين لألسف الشديد . تعظ وهو ما عليه معظم الوّعاظ ا ا
دخن ..!! ينهاك عن التدخ وهو من ا

ويدعوك الى بِرّ الوالدين وهو مغضوب عليه مِنْ قبل أبيه..
ي عروف وهـو من أكبر ظا عاشـرة الزوجة بـا ويوصـيك 

زوجاتهم ..!!
وقانا الله وايّاكم من شرور أنفسنا وبصرّنا عيوبنا .

ولى ونعم النصير . انه نعم ا
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ـــكن وصـــفه الـــعـــراقي وهـــذا مـــا 
مـقابل ـنـشود  بـاالجتاه اإليـجابي ا
ــضــاد الــذي يـوظـف هـذه االجتــاه ا
نـصـات إلثارة الـف وفـبركـة مواد ا
ــا يـهـدد الــسـلم تـثــيـر الــكـراهــيـة 

األهلي.
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وعن وقـائع الـتـعـامل عـلـى مـنـصات
التواصل االجتـماعي العراقي شدد
الشـمري على أهـميـة انتهـاء مجلس
الـنـواب سريـعـا من تـشـريع قـانوني
ــعـلــومــاتــيـة وشــفــافــيـة اجلــرائم ا
عـلـومات نـاهـيك عن الـعمل تـداول ا
عـلى انـطـالقـة حـقـيــقـيـة لـلــحـكـومـة
االلـــكـــتـــرونـــيـــة واعـــتـــبـــار ذلك من
أولـــويــــات جـــدول اعــــمـــال الـــدورة
ــانــيــة احلـالــيــة. وفي ســيـاق الــبـر

ـــتـــحـــدة اتـــخـــذتـــهـــا (الـــواليـــات ا
االمريكيـة والتحالف الدولي) حتت
سـتـار مـكافـحـة اإلرهـاب ومـواجـهة
ا فـيـها أسـاليب الـنفـوذ اإليـراني 
ــطـــوّلــة والـــتــعــذيب الـــتــحــقـــيق ا
الـــوحـــشي وكـــذلك الـــتـــكــتـــيـــكــات
الـعـسـكـريـة مـثل قـصف الـتـجـمـعات
الـبــشــريـة عــشـوائــيــا واالغـتــيـاالت
ـسـتــهـدِفـة بــطـائـرات بــدون طـيـار ا
بتصعـيد التهـديد لألمن واالستقرار
فـي الــعــراق". بـــدوره  أشــار رئــيس
ــسـار الـرقـمي صــفـد الـشـمـري في ا
ورقـته الــبـحـثـيـة الى ان الـهـدف من
ـــوضــــوع فـي ورشـــة اثــــارة هــــذا ا
نـقاشـيـة ليس الـتـعامل مـا بـ الكل
وضـوعي برنامج خفض واجلزء  
الـتـصعـيـد الذي يـنـفـذه مركـز حـلول
ـسـتـقبـلـيـة وب مـهـمة لـلـدراسات ا
ـسـار الرقـمي" كـمـنصـة  تـنفـيـذية "ا
لــلــتـثــقــيف والــتــدريب الــرقــمي في
عـرفة حـول الـيات  تـوظيف كـسب ا
مــنـــصــات الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
بالـشـكل الذي البـد وان يتـناسب مع
ا واقع متطلبات التعامل العراقي 
يـحـافظ عـلى الـسـلم األهـلي مـشددا
ـــا يــــظــــهـــران عـــلـى جـــانــــبــــ ر
مــتـنــاقــضـ في ان واحــد االجتـاه
األول يـــتــمـــثل في الـــيـــات تــعـــمــيم
رجوة من التعامل الرقمي الفوائد ا
عـلى منـصات الـتـواصل االجتـماعي
لـلـتـعـبـيـر عن الـراي الـعـام اجلمـعي

تقـاعد الدكـتور عماد اللواء الـركن ا
عـلو  في ورقـته الـبـحثـيـة الى ان ما
يـحدث في عـراق اليـوم يـهدد الـسلم
األهـــلي ويــــدمـــر جــــســـور الــــثـــقـــة
اجملـــتــمـــعــيــة  حـــيث اعـــتــبــر  ان "
الصـراعات السـياسـية على الـنفوذ
مـن الــــعـــوامـل الــــتي تــــزيــــد األمـــر
تـــعــقــيـــداً. أن الــنــزاعـــات احملــلــيــة
ـسـرح الـذي تـدور عـلـيه أصـبـحـت ا
تواصلة على نافسات اإلقليـمية ا ا
هـيئـة صراعـات أوسع نـطاقـاً وأشدّ
فتكـاً انعكس تأثـيرها الـسلبي على
اجملــــتــــمـع الـــعــــراقـي ألن الــــقـــادة
الـسيـاسيـ احملـليـ شأنـهم شأن
شركائهم الدولـي يعتقدون أن في
وســــــعـــــهـم حتــــــقـــــيـق أهـــــدافــــــهم
االستـراتيجـية من خالل انـتصارات
ــكـاسب عـســكـريــة تـتــعـادل فــيـهـا ا

واخلسائر للطرف كليهما". 
مـنوهـا الى أهـميـة  ضـبط ما يـطرح
عـلى منـصات الـتـواصل االجتـماعي
من مواضيع تـثير الـكراهية  وإدارة
الـتنـوع االجتـمـاعي السيـما وانه لم
يــعـد خـافـيـا" أن الــعـراق يـعـاني من
شحٍّ مـلـمـوس في مـعايـيـر الـتـنافس
الــســيـــاسي وآلــيـــات فضّ الــنــزاع
قـارنة مع منـاطق العالم األخرى. با
وكـــان من نـــتــــائج ذلك أن الـــعـــراق
حتوّل إلى وكر دبابير من التدخّالت
واالنـتـهاكـات الـعسـكـرية". مـوضـحا
"قـــد ســاهــمـت الــتــكـــتــيـــكــات الــتي

ÊU e « ≠ œ«bG

اوصت ورشة عـمل بـعنـوان (خفض
الــتــصــعــيــد في وســائل الــتــواصل
االجــتــمـاعـي) الى أهــمــيــة نــهـوض
مـجـلـس الـنـواب في دورته احلـالـيـة
لــــــتـــــشـــــريـع قـــــانــــــوني اجلــــــرائم
ـــعــلــومـــاتــيــة وشــفـــافــيــة تــداول ا
ـعـلــومـات عـلـى ان تـصـدر هــيـئـة ا
االعالم واالتـــصـــاالت تـــعـــلـــيـــمـــات
مـحكـمة لـلتـعـامل مع مواضـيع اثرة
الـكــراهـيــة وتـهــديــد الـســلم األهـلي
بـالـشـكل الـذي يـتـطـابق مع مـعـايـير
خــفض الــتــصـعــيــد عــلى مــنــصـات
التواصل االجتماعي التي لها تأثير
مـبــاشـر وغــيـر مـبــاشـر عــلى الـراي

العام اجلمعي العراقي.
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وإذ لـم يـشـهـد الــعـراق مـنــذ انـهـيـار
النظام السابق في 2003  ما يشهده
اآلن من تـشــنّج واضـطـراب إقـلـيـمي
وصـــراع داخــلـي. وتـــبــدو قـــضـــيــة
احلـــفـــاظ عـــلى الـــســـلم األهـــلي في
الــعــراق واحـــدة من قــضـــايــا عــدة
مــســتــعــصــيــة عــلى احلل. في هــذا
السياق نظم مركز حلول للدراسات
ـسـار ـسـتـقـبـلـيــة بـالـشـراكـة مع ا ا
الـــرقـــمي ورشــــة عـــمل نــــقـــاشـــيـــة
بحـضور شـخصـيات إعالمـية بارزة
تـنــاولت بـاحلث والــتـحــلـيـل الـيـات
تـخــفــيض الـتــصــعـيــد عــلى مـواقع
الـتــواصل االجـتـمــاعي حـيث أشـار
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في الـدول الـتي ال مـؤسـسـات فـيـها حتـدث كـوارث يـومـيـة بـدءا من اصـغـر دائرة
ـستـويات الـعلـيا من الـسـلطـة.ويصح ان اصف كل مـا يجـري بانه شـبيه وحتى ا
ن اسمـيهم بـالسـحرة تـدربـ جيـدا  ارسـها بـعض ا بـالعـاب خـفة الـيد الـتي 

الظرفاء. 
  بـالـضبط انـنا نـعيش في زمـن خفـة اليـد التي جتـعلـنـا نركـز في حادثـة السـرقة
دون ان نقدر عـلى اكتشافهـا.وهذا ما يفعله الـساحر الظريف حـ يخفي بحركة
رشيـقة سيـكارة ثم يـخرجهـا من فمه.نـحن ال نعرف كـيف فعل هـذا.انه الشخص

الوحيد الذي يستطيع ان يفسر لنا ما حدث.
  خـفة الـيـد اذن سلـوك يومي تـأقلـمـنا عـليه.نـحن نسـمع بـحوادث فـساد لـكنـنا ال
نـسـتـطـيع وضـعـهـا عـلـى الـطـاولـة.وال مـجـال الحـد ان يـقـوم بـهـذا الـدور.ذلك الن
الفسـاد اصبح الـيوم تكـنيكـا مقـبوال لدى اجلـميع.وكـما يحـتاج مدرب كـرة القدم
ـكــنـه من الــبـقــاء في خــطــة مــحــكــمـة فــعــلى الــســيــاسي ان يــجــد له اســلــوبــا 

السلطة,وياخذ اكثر ما يستطيع من امتيازاتها.
سـؤول ان يبقى بعـيدا عن كل حوادث الـفساد وما القـضية ليـست صعبـة.على ا
شابـهها.ان يبتعد عن خط مواجهة الفاسدين,وان يتحول الى روبوت آلي ال يتاثر

بشـيء.واذا خالف شخص نزيه قاعدة العمل فسوف يطرد
من جتمع السلطة,وسيلقى مصيرا رهيبا. 

 بـال شك  ال تــتــأثــر الــروبــوتــات بــاي انــتــهــاك حلــقــوق
االنسان,وال تشـعر بالقل عـلى مصيـر الضحايا,وال تهتم
للـجيـاع وللعـاطلـ عن العمل.هـذا امر مـعروف بل صار
الرقـص السـيـاسي الـيـومي ال يـخرج عن ايـقـاع الـفـساد

. الذي صار حكاية يومية لشعب مسك
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ـنـاقـشات اشـارت خـلـود الـبـياتي ا
النـاشطـة في مجـال حقـوق االنسان
الى ان مــسـاعي الـضـبـط الـقـانـوني
ا نـصات التـواصل االجتـماعي ر
يــفــســر من وجــهــة نــظــر اتــفــاقـات
حــقــوق االنــســان الســيــمــا الــعــهـد
الدولي حلقوق االنسان االقتصادية
واالجتماعـية بانه نوعا من الـتقييد
لهذه احلقـوق  مثال  ذلك ما حصل

من احــــداث في تـــلـــعــــفـــر الـــتي 
الـتـعـامل  بـخـطي  تـفـاعل  إيـجـابي
قـارنة مع برنامج خفض وسلبي با
التصعيد وبنـاء الثقة للسلم األهلي
 لذلك اقـترحت الـسيـد البـياتي الى
ضرورة الـتمـييـز ب  كال احلـالت
في توصيات اعمال هذه الورشة.
 وعــــــــزز هــــــــذ الـــــــراي عــــــــدنـــــــان
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نائب رئيس احتاد اإلذاعات العربي
والتـلفـزيونـات العـراقيـة  مؤكدا ان
مـفـردة الـتـصـعـيـد مـطلـوبـة في حث
ـــعــنـــ في احلــكـــومــة ومـــجــلس ا
الـنـواب  لالنـتـهاء  من بـنـاء  مـيـناء
الفـاو  مثال  وهذا يـتطلب  حتـشيد
اجلــهـود  عـلى  مـنــصـات الـتـواصل
االجـتــمــاعي  كــنــوع من الــضــغـوط
ـواطن ـطـلـوبـة  إليـصـال  صـوت ا ا

الى  هذه اجلهات الرسمية .
من جـهــته أشـار نـائب رئـيس تـيـار
الفرات بـشار الساعـدي الى أهمية
ــواطـنــة لـتــعـزيــز نـفـاذ خـلق روح ا
الـقانـون مع التـأكيـد على الـوسطـية
ــنــصــات في اخلــطــاب عــلى هــذه ا
بهدف مـحدد للعـدالة اجملتـمعية في

جوانبها السياسية واالقتصادية.
وفي رده عــلى دور مـجــلس الـنـواب
في دورته احلــالــيــة قــال الــدكــتـور
عـــلي فـــاضل مـن مــركـــز الـــبـــحــوث
والـدراسات في مـجـلس الـنواب الى
ان االتفاق األهم في تضم التربية
والتعليم هذا الـتثقيف الرقمي الذي
يــــســـــعى الـــــيه بـــــرنــــامـج خــــفض
الـتـصـعـيـد عـلى مـنـصـات التـواصل
االجــتــمــاعي في مــثل هــذه الـورش
وعد التـشريع القانـوني صمام امان
لــسالمــة احلــريــة الــشــخـصــيــة من
جـانب وأيـضـا عـامل ضـغط اعالمي
وشــعــبـي في الــتــفـــاعل عــلى  هــذه

نصات . ا W∫ إدارة ورشة خفض التصعيد —Ë
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ابــراهـيم قـال الـكــهـوف في اجلـهـة
االخــرى من الـنـهــر نـحن ال نـخـاف
منها حـتى يوجد كهف يـطلق عليه
(كـهـف أجنـلــو) ألن فــيه رســومـات
ونـسـبــة االسم الى الـفـنــان مـايـكل

اجنلو!
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تــوقــفــنــا امــام اجلــســر الــسـكــكي
الــــعـــمـالق الـــذي يــــربـط مـــصــــنع

الـفــوسـفــات في مـديــنـة عــكـاشـات
ـديــنـة بـروانــة وجتـولـنــا بـهـذه
ــديــنـة الــرائــعــة وهي من اجــمل ا

النواحي في مدينة حديثة.
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كــانـت نــهــايــة رحــلــتــنــا في وادي
احلقالنـية حيث اجلـسر العـثماني
الــذي شـــيـــد عــام  1904والـــعـــيــون
الـكبـريتـية ومـدينـة العاب ال تـعمل

لـكـننـا جعـلـنا االطـفـال يركـبون في
بـــعض االلــعـــاب وكــانت وســـيــلــة
الـــتـــشــــغـــيل دفـع بـــااليـــدي وسط
ضــحـــكــات االطـــفــال الـــتي تـــوفــر
سعادة ال تقدر بأي سعادة أخرى.
عــنــد رجـــوعــنــا الى بــغــداد كــانت
الـسيـطرات تـسأل مـا اسم الشـركة
يجيبون (وين)! يكررون السؤال ال
نقـول لكم وين تذهـبون بل ما اسم

الشركـة يجيب البـعض انها شركة
ــــرور (وين) بــــؤشــــرون لــــنــــا بــــا
ويـعـتـقـدون انـنـا ال نـفـرق ب اسم
الــشــركـــة والــســؤال عن اي جــهــة
تــقـصــدونـهــا. كـانت رحــلـتــنـا الى
حديثـة واحلقالنية وبـروانة رائعة
والى رحـــلــــة اخـــرى في مــــديـــنـــة

عراقية لم نزرها من قبل!
وين #

nN∫ مجموعة سياحية من بغداد في كهف بروانة
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مبـرر لألسعـار خالل االيام االخـيرة
بشكل اثار قلق الراي العام وتسبب
ـعـانـاة قاسـيـة لـلفـقـراء). واعـلنت
ـقــداديـة  في قـائــمـقــامـيــة قـضــاء ا
محافظة ديالى  بانخفاض معدالت
ـئة ـنـظمـة بـنسـبة  50با ة ا اجلـر
فـي ثـاني أكــبــر مـدن ديــالى  فـيــمـا
اكـــــدت ان  4اســـــبـــــاب تـــــقف وراء
انخفاضـها .  وقال قائمـمقام قضاء
قدادية حا عبد جواد لـ(الزمان) ا
قدادية ثـاني أكبر مدن أمس إن  ( ا
ديـالى عانت لـسـنوات من تـداعـيات
ـنـظـمـة بــكل عـنـاويـنـهـا ـة ا اجلـر
وكــــانت مــــصــــدر قــــلـق في بــــعض
االوقـــات  الفـــتـــا الى ان االجـــهـــزة
االمـنـية جنـحت في اعـتـقال الـعـديد
ـــتـــورطـــ بـــهـــا في االشـــهــر من ا

االخيرة).
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ــة وأضـــاف أن  ( مــعـــدالت اجلــر
ئة نظـمة انخـفضت بنـسبة  50با ا
وهـذا مـؤشـر ايـجـابي لـكن ال يـعـني
انـهــا انـتــهت وخــطـورتــهـا لم تــعـد
مــوجـودة بل االمــر اليـزال يــحـتـاج
الى جــهــود اكــبــر فـي مــلف تــعــقب

هم للعدالة ).  اجملرم وتقد
واشـــار الى ان  (  4أســــبـــاب تـــقف
ـنــظـمـة ـة ا وراء انــخـفـاض اجلــر
هي تفكيك بعض الشبكات واعتقال
ــة ـــتــورطـــ بـــاجلـــر افـــرادهـــا ا
نظمة وتنامـي البعد االستخباري ا
والــرصــد بـــاإلضــافـــة الى تــعــاون

ـرتـكـبي الـعـشـائــر ونـبـذ اجملـتــمع 
اجلــرائم الــبـشــعــة ومــنــهــا جتـارة
اخملـدرات واخلـطف ناهـيك عن دور
االعـالم ومـــــــــواقـع الـــــــــتــــــــــواصل
االجتـمـاعي في خلـق ضغط شـعبي

ازاء اي جرائم تهدد االستقرار). 
ومـن جــانب آخــر قـــال مــديــر اعالم
صــــحــــة ديـــالـى فـــارس الــــعـــزاوي
ان (طـــــــوار لـ(الـــــــزمــــــــان) أمس 
مـــســـتـــشـــفى بـــعـــقـــوبـــة وبـــقـــيـــة
مـستـشـفيـات ديالى كـانت في حـالة
شـبه اســتـنــفـار نــتـيــجـة احلـوادث
رعـبة لـسائـقي الدراجـات النـارية ا
والتي شهدت ارتـفاعا غيـر مسبوق
ـاضـيـة رغم الـدعوات في االشـهـر ا
ــتــكــررة بــضــرورة االبــتــعــاد عن ا

مارسات اخلاطئة).  بعض ا
واضاف الـعزاوي ان (بـعد تـطبيق
احلــظـر الـلــيـلي لـقــيـادة الـدراجـات
ـدن الـنـاريـة في بــعـقـوبـة وبــقـيـة ا
شــــهــــدت احـــصــــائـــيــــة احلـــوادث
ـمـيتـة انـخفـاض بـنسـبة وخـاصة ا

ئة وهذا يظهر ايجابية 50  با
ــئــة من الــقــرار خــاصـة وان  70بــا
احلـوادث حتــدث في الـلــيل بـسـبب
االخطـاء في قيـادة الدراجـات وعدم

تطبيق اجراءات السالمة ).
واشـــار الى ان ( الـــتـــشـــديـــد عـــلى
اجـــراءات قــيـــادة الـــدراجــات لـــهــا
ايجابية كبيرة ومهمة ابرزها انقاذ
ارواح الــشــبـــاب من مــوت مـــحــقق

بسبب التهور وقلة االلتزام). 

وأضـــاف أن  ( وضـع الـــزراعـــة في
ديـــالى مـــتـــجه لالنـــهـــيـــار بــســـبب
اجلفاف )  مـبينـا أن  ( االحتاد قدم
طــلب رســمي من اجـل تـعــويض من
الف فالح في احملافظة فقدوا 20-25
بـــشــــكـل نـــهــــائـي مـــصــــدر رزقــــهم
الرئيسي وهم عاطل عن العمل ). 
واشـــار الى ان  (االحتــاد ســيــخــرج
في  تـظـاهـرة كـبـيـرة وسط بـعـقـوبـة
ـــطــالـــبـــة بـــالـــتــعـــويض مـن اجل ا
واالنــتـبــاه خلـطـورة وضـع الـزراعـة

في ديالى). 
الى ذلك قــــال قــــائــــمــــقــــام قــــضـــاء
اخلالص عدي  اخلدران في تصريح
تـلــقـته الـ(زمــان) أمس   ان (قـضـاء
اخلـالص شـكل اول جلـنـة حـكـومـيـة
ــشـــاركــة عـــلى مـــســتـــوى ديــالـى 
ـتـابـعـة اعـضـاء من دوائـر مـتـعـددة 
حــــمى االســــعـــار الــــتي اجــــتـــاحت
االســـواق مــــؤخـــرا وتـــســــبـــبت في
ـواد الغـذائـيـة االســـاسـية ارتـفـاع ا
ــــــئــــــة). واضــــــاف من  30-20  بــــــا
اخلــدران  ان (  الــلــجـــنــة بــاشــرت
ــهـــامــهـــا في مــتــابـــعــة االســواق
ــــوالت من اجـل ردع الــــنــــفـــوس وا
الـضــعـيــفـة الــتي حتـاول اســتـغالل
ـــواطــنــ وخــلق ازمــة اخــرى في ا
ديـالى الفتـا الى ان سـيـتم محـاسـبة
اخملــالـفــ وفق االطــار الـقــانـوني).
واشــار  الـى ان (الــلـــجـــنـــة والــتي
سـتـكون بـرئـاسـته جاءت اسـتـجـابة
لــنـداءات شـعـبـيـة بـعـد ارتـفـاع غـيـر
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اصـدرت مــحــكــمـة جــنــايــات ديـالى
الثـانية   حـكمـا باحلبس    15سنة
بـحق امـرأة اقـدمت عـلى قـتل زوجـة
زوجهـا الثانـية " ضـرتها "  مـشيرة
ادة  / 405 ق ان احلـكم صـدر وفق ا
ع.  وقــال اعالم احملــكــمــة في بــيـان
تلـقته الـ ( الـزمان )   ان  ( مـحكـمة
جـنــايـات ديــالى الـثــانـيــة  اصـدرت
دة  15 سنـة بحق حـكمـاً بـاحلـبس 
ــة الــقـتل وفق امــرأة ارتــكـبـت جـر
ــــــادة  405/ ق ع بـــــــحق زوجـــــــة ا

زوجها الثانية). 
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ـة واضـافت  انه  ( كــشف اجلـر
من قبل شعبة مكافحة إجرام ناحية
بـني سعـد  التـابعـة لقـضاء بـعقـوبة
وإكمـال اإلجراءات الـتحقـيقـية حتى

صدر احلكم بحقها). 
ومن جـانب آخر قـال رئـيس االحتاد
احملـلي لــلـجــمـعـيــات الـفالحــيـة في
ديـالى رعد الـتـميـمي لــ ( الـزمان ) 
ان  ( االحتـاد اجرى احـصـاء يـشمل
ــنـاطق الــزراعــيــة لـبــيــان عـدد كل ا
تضررين من ازمة اجلفاف احلادة ا
ــئـة  من الــتي تـطــال حـالــيـا  70 بـا
ديــالى بــشـــكل عــام )  مــؤكــدا بــان
(االزمـة قـطــعت مـصـادر رزق نـصف
مـلـيـون نـسـمـة مـنـذ مـوسم الـصـيف
قبل واالن نحن على اعتاب موسم ا
اخـــر ســتـــلـــغى أي خـــطط زراعـــيــة

بسبب اجلفاف ).
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صدر عن دار الشؤون الثـقافية الـعامة كتاب (جنـيب الراوي دراسة حياته
ؤلـفه الـكـاتب عمـار مـزهر ودوره السـيـاسي في الـعراق ( 1901- 1958 ) 
ريسان يقع في 480 صفحة من الـقطع الكـبير..يـسلط الكـاتب الضوء على
كن تـصنيفـها بأنَّها من حياة الراوي بوصـفه شخصيـة سياسيـة عراقية 
لكي شخصيات اخلط الثاني في السياسة العراقية التي عاصرت العهد ا
منـذ نـشـأته حـتى سـقـوطه حـيث توزع دوره الـسـيـاسي عـلى ثالثـة مـحاور
مهـمـة وهي : احملـور الـنـيابـي واحملور الـوزاري ثمَّ احملـور الـدبـلـوماسي
وبلغة األرقام فقد دخل مجلس النواب العراقي خمس مرات مثل فيها لواء
ا يؤخذ الديوانية مـرت ولواء احللة مـرةً واحدةً ولواء الدليم مـرت  و
علـى احليـاة الـنـيـابـية
فـي الـــــــــــعــــــــــراق أنَّ
ــان عــضـــويـــة الـــبـــر
أقــرب الى الـــتــعــيــ
منه الى االنتخاب.

يـــــرى الــــــكــــــاتب أنَّ
(الــراوي لـم يـــعــرف
ــــــــواقف يـــــــومــــــــا ا
ـــتــــطــــرفـــة في أي ا
شــــأن فــــقــــد كــــان
وســــطـــــيــــاً مـــــيــــاالً
للتوفيقية في منهجه
الـــســيـــاسـي وهــذه
االعـتـبـارات جـعـلت
مــــنه شــــخــــصــــيـــة
تـســتـحق الــدراسـة
والـــبــحـث لـــتـــكــون
عــــــــلـى الئـــــــــحــــــــة
الــــشــــخــــصــــيـــات
ـتميزة التاريـخية ا
الـــــــتي حـــــــظـــــــيت
بــــــــاهـــــــــتــــــــمــــــــام

.( الباحث

ÍË«d « VO$ s  »U

غالف الكتاب

مسـؤولون امريكيـون يزورون سرا فنزويال من اجل اعـادة تصدير نفـطها للسوق
ية. العا

ـفـاوضـات مع ايـران واقـتـراب لـلـعـودة لالتـفاق هـذا يـتـزامن مع تـسـارع وتـيـرة ا
الـنـووي ورفع الـعـقـوبـات عن صادرات الـنـفط االيـراني.وكالهـمـا ايـران وفـنزويال
ــيـة في حــال فـرضت عـقــوبـات عـلى ســيـسـدان الــفـراغ في الــسـوق الـنــفط الـعـا
صـادرات نـفط روسيـا وحـيـنهـا سـيـستـبـدل الـفنـزولـيـون والـليـرانـيـون احللف مع
ـنهـكـان بعـد ان كانت روسـيـا برضـا واشنـطن واعـادة الدمـاء الى اقـتصـادهـما ا
مـوسكـو مـجـرد من مـتـفرج عـلى الـتـومـان االيرانـي والبـرلـيـفـار الفـنـزويـلي وهـما

يتحوالن الى اوراق ملونة ال قيمة لها. 
كمـا تتحرك االدارة االمريـكية اليجاد مـنافذ جديدة تـوصل الغاز الى اوروبا بدال
ـتـحـدة اقـتـراب فــصل الـصـيف حـيث من الـغـاز الـروسي وتــسـتـثـمـر الـواليــات ا
تـنخـفض احلـاجة لـلغـاز في القـارة العـجوز بـاعـتبـاره ان الشـهور الـدافئـة السـتة
ـقـبلـة تـشـكل وقت كاف اليـجـاد وسـائل بديـلـة اليصـال غـاز امـريكـا واسـيا الى ا

اوروبا. 
ـقابل تـستعـد بريـطانـيا العالن حتالـف دولي داعم للجـيش االوكراني من اجل با
ا جـر الروس ـعـدات احلربـيـة من اجل دفعه لـلـمطـاولـة ور تـزويـده باالسـلـحة وا
الـى قـتـال بــ ازقـة كــيـيف يــدخل الـروس في مــتـاهــات الـبـحـث فـيـهــا عن جـثث

جنودهم يتقدم على البحث عن مخارج منها .
من هذا نـستشف ان امـريكـا تخـطط حلرب اوكرانـية روسـية طـويلة الـهدف مـنها

استنزاف روسيا اقتصاديا واغراقها ازمات لن يقوى الروبل على مقاومتها .
لكن هـذه احلرب اخلبيثة سيدفع ثمنها الشعب االوكراني الذي ظل طوال العقود
ـاضـية يـبـحث عمن يـسـاعده في تـطـوير حـياتـه واالستـفادة من ثـرواته وطـاقاته ا
البـشرية من خالل الـتحاقه بـاالحتاد االوربي الذي يـفرض على اعـضاءه معـايير
وسيـاسات تمـنع الفسـاد وحتافظ على كـرامة االنسـان وتدعم احلريـات اخلاصة
والـعـامة وتـعـظم مـدخالته ال سـيمـا وان اوكـرانـيـا تمـثل خـزان ايـدي عامـلـة تـسد
انيا النـقص احلاصل في دول الشـمال االسكنـدنافيـة او الدول الصنـاعية مـثل ا
الـتي تـقـول االحــصـاءات انـهـا سـتــحـتـاج الى ثالثـة ماليــ عـامل في الـسـنـوات
قابـلة واالوكران بـسبب الـثقافـة والعـادات والتقـاليد والـديانـة هم البديل القلـيلـة ا

االمـثل لـلـهـجـرة الـقـادمـة من الـشـرق االوسط وافـريـقـيـا الـذين
ا شكلوا عقدة في اجملتمعات االوربية . طا

وحـال طـبق االمـريـكـيـون هـذه اخلـطـة وتـمـكنـوا من حـالقة
حلـيـة روسـيـا فـعـلى الصـيـنـيـ ان يـضـعـوا عـلى حلـيـتهم
مـعـجـون احلالقـة واي تـفـكـير بـاجملـازفـة فـان تـلك الـلـحـية
سـيـحـرقـهـا لـهب الـعـقـوبـات االقـتـصـاديـة قـبل ان تـصـلـها

شفرة احلالقة الغربية.

حـصل خـطـأ غـير مـقـصـود في اسم الـزمـيل الـكاتـب كفـاح حـسن مـحـمـود على
اضي فاليه االعتذار وللقراء االعزاء. رأة يوم اخلميس ا عموده في عيد ا
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تمـر علينـا ذكرى دخول الـقوات البريـطانيـة بقيادة اجلـنرال ستانـلي مود إلى مديـنة بغداد
واحتاللها بتاريخ  11آذار/ 1917 وقد قال مود مخاطبًا أهلها:

ا دخلـناها محـررين فلقد خضع مـواطنوكم منذ "إننا لم ندخل بالدكم أعـداء فاحت وإ
ظالم الغرباء فخُربت قصوركم وذوت بساتينكم...." غول 1258)  أيام هوالكو (ا

بغداد في األمس:
وهنـا يـخاطـبـهم بـاستـكـبـار وتهـكم مـحـاولًا أن يـظـهـر لهم سـوء إدارة الـسـلطـة الـعـثمـانـية
ا أدى إلى ( 1707-1534 و1920-1831) التي لم تسـتطع إدارة البلـد بصورة سلـيمة 

عيشية وشيوع اجلهل والفقر....! تدهور أوضاعهم ا
بغداد اليوم:

ـئـة سنـة ونـشـعر أنه اليـوم نـحن يـبعـدنـا عن تـاريخ حـديث اجلنـرال (مـود) مـا يقـرب من ا
يـخـاطبـنـا عـلى مـا نـحن عـلـيه اآلن وما زال أشـبـاه هـوالكـو يـصـولون ويـجـولـون والـغـرباء
) لم دخلوها لتحـطيم حاضرها وماضيها بتاريخـها ومجدها حتى عاد (كالعرجون القد
يـبق من قصورها شـيء ودمرت بناها الـتحتيـة بسبب الطـيش والغرور الذي أعـمى البصر
والـبـصـيـرة لــدى من بـيـده األمـر فـفـتح الــبـلـد أمـام اآلالت الـكـاسـرة لــتـدمـر وتـنـهش قـلب

حاضرة العلم والعلماء دار السالم.
كأن مود يخـاطبنا اآلن أم أن كالمه الذي قاله آنذاك ينم عن درايـة ببرامج وخطط تدميرية
بـعيدة األمد حيـكت ووضعت على طاوالت مسـتديرة مستـغلة غفلـة وجهل أهلهـا بخفايا ما
في نفوسهم وعلى الـرغم من أن التاريخ يتفضل علـينا ويعيد الكثـير من أحداثه لكننا ما
زلنـا على الـطـريقـة واألسلـوب نفـسيـهـما قـبل مئـة عام! لـكن هـناك من يـقول أن الـبلـد ليس
محتلًـا وال توجد فيه مجنزرات ترفع أعالم أجنـبية وأنه بكامل سيادته على األرض واجلو

ياه وهذا ما ينافي احلقيقة اجملردة? وا
ـسـتـعـمـرون األبـنـاء الـذين يـنـفـذون فـمـا زالت حـاضـرة الـتـاريخ أسـيـرةً تـرزخ حتت نـيـر ا
وصـايـا األجـداد أعـداء احلـضـارة واإلنـسانـيـة وأهـلـهـا في[غـفـلـة مـعـرضـون]بعـد أن جنح
ـصـيـريـة وشـغـلـوا أنـفسـهم بـغالء اخملـطـطـون في إيـهـامـهم وجـعـلـوهم يـتـركوا الـقـضـايـا ا
ر بها البلد; على  الرغم من أن سعر األسعار بعد األزمـة االقتصادية اخلانقة التي مر و
بـرمـيل الـنفط الـواحـد بـلغ أكـثر من 120دوالر هنـا يـتـضح لـنـا مدى كـبـر حـجم الـتـركات

والتراكمات على بلد عاجز عن ترك صفة (ريعي الدخل).
يًا? كن اإلفادة من ارتفاع أسعار النفط عا السؤال هل 

اجلواب: بـ ال حـتى وان بلغ سعـر برمـيل النفط  350 دوالر والسـبب أننـا لم نغـادر خطر
االستـيـراد من اخلـارج وخـروج الـعمـلـة األجـنـبـية إلـى الدول األخـرى حـتى شـاعت لـديـنا

ثقافة الــــ(ال) التي تعني: ال زراعة ال صناعة ال تعليم ال خدمات ال... وهكذا دواليك!
احلل:

ؤثرات التي أربكت احللول كثيرة وأبسطها هو شبه عزلة سياسة حتى يتم اخلالص من ا
ــواطن الـذي ســحـقه الــوضع الــداخـلي وزادت ســطـوة فــريق عــلى آخـر عــلى حـســاب ا
ـتأزم داخلـيًا وخـارجيًـا فضلًـا عن انشـغال الـعالم باحلـرب الروسـية األوكـرانية الوضع ا
ـتلك التي ظـهـر لهـا منـاصـرون وكأن الـعراق جـنـة الله في أرضه و
كنها التـأثير على الوضع يـة  ؤهالت التي جتعـل منه قوة عا ا
عادالت الـدوليـة متنـاس أن الـبلد يـفتـقر إلى أبسط وتغـييـر ا
ـقـومـات الـتي تـمكـنه من الـدفـاع عن نـفـسه في حـال تـعرض ا
لـهـجـوم الـكـتـروني فـكـيف إذا هـاجـمـتـه قـوات عـسـكـريـة كـما
حــصل في /9 نــيــســان/2003  في ظل اإلربــاك الــســيــاسي

وعدم وجود حكومة عراقية?

ستوكهولم
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وافق  9آذار اجلـاري دولة رئيس مجلس شاء القـدر أن ألتقي في بـغداد عصـر األربعاء ا

الوزراء األستاذ مصطفى الكاظمي وجهاً لوجه في مكتبهِ اخلاص رئاسة الوزراء ..
بأيةِ لغة أكتب عن ما دار باللقاء ..

يشهد الله 
اللغة تقف عاجزة أمامي .!

بأيةِ لغة أكتب عن عظمة موقف مصطفى الكاظمي  األخوي العظيم ..!
ال أعرف .!?

أقسم بضميري 
اللغة تقف عاجزة.?

عاتبني عتاب األخ ألخيه بلوعة وألم مر ..!?
ليش يا وليد أني أخوك .!?

وضعني  في موقف صعب جداً جداً ال يعلم بصعوبتهِ أال الله..?
بصراحة أدمى قلبي بعتابهِ 

فعم بعذوبة نهر الغراف  وطيبة أهل الشطرة األصالء .. عتاب أهل الشطرة  ا
 الكاظمي والشطري وجهاً لوجه ..

يشهد الـله شعرت بـاخلجل يعتـريني من أخمس قـدمي لشعر رأسي
..

قــبــلــتهُ وأعــتــذرت وكــان الــعــنــاق فــيض من احملــبــة والــتــســامح
واألخوة..

اآلن بـدأت صـفـحـة جـديـدة الـكــاظـمي والـشـطـري عـنـاق األخـوة
واحملبة والتسامح خلدمة العراق وشعبهِ األبي ..

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7219 Saturday 12/3/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7219 السبت 8 من شعبان 1443 هـ 12 من آذار (مارس) 2022م

—ôËœ —UOK  ±∞∞ XGK  WO «d Ë_« »d(« —«d{√ WLO

 r UF « w  bO uJ  WD d  …U Ë ÊuOK  ±∏ s  d √ ∫W «—œ
. بــسـبب اجلـائـحـة بـحـسب الـبـاحـثـ
ـــنــاطـق الــعـــالم وفـي مـــا يــتـــعـــلق 
ســــجـــلـت اعـــلـى زيـــادة فـي مـــعـــدالت
الـوفيات خالل الفترة  2021-2020 في
بـلـدان األنـديس في أمـيـركـا الالتـيـنـية
وأوروبـــا الــشــرقــيــة والــوســطى وفي
جـــنــوب الـــقــارة اإلفــريـــقــيـــة جــنــوب
الــصــحــراء. من بــ الــبــلــدان األكــثـر
تــضـرراً من الــوبـا سـجــلت بـولـيــفـيـا
أعــــلى مـــعـــدل زيــــادة في الـــوفـــيـــات.
وبـالعكس شهدت بلـدان مثل أستراليا
ونـيوزيـلنـدا عددا من الـوفيات أقل من

عتاد. ستوى ا ا
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ـــحــدوديــة ويـــعــتـــرف الــبــاحـــثــون 
دراســـتــهم إلى حـــد مــا ويــرون أن من
الــضــروري الــقــيــام بــدراســات أخـرى
لـقـياس مـعـدل الوفـيـات الزائـد الـناجت
مـــبــاشــرة عـن كــوفــيــد- 189. وكـــانت
مـجلـة "ذي ايكـونوميـست" األسبـوعية
أجــرت تـقــيـيــمـا كــشف أن احلـصــيـلـة
اإلجـمالية للوباء تبلغ نحو  17 مليون
وفـــاة في جــمـــيع أنــحــاء الـــعــالم في

هــذه الـفــتـرة اسـتــنـادا إلى حــسـابـات
حــول الـزيـادة في عـدد الـوفـيـات الـتي
تــســجل عــادة.وتـتــطــابق الــزيـادة في
مــعـدل الــوفـيــات مع الـفــارق بـ عـدد
الــذين مـاتــوا بـغض الـنــظـر عن سـبب
ـتوقـعة بـناءً وفـاتـهم وعدد الـوفيـات ا
عـلى الـبيـانات السـابقـة.باإلضـافة إلى
قـاعـدة بـيـانات الـوفـيـات وضع مـعدو
ــاذج عــدة لـــتــقــديــر عــدد الـــدراســة 
تـوقع في غـياب كـوفيد-19 الـوفيـات ا
لـعـدد مـن األسـبـاب بـينـهـا الـتـعـويض
وثوقة عـن نقص البـيانات الـكاملـة وا
فـي بلـدان عـدة.وقالـوا إنـهم يعـتـبرون
أن "من ب  12,3مـلـيون وفـاة إضافـية
مـقارنـة بالـوفيـات احملتـسبـة لكـوفيد-
 19 قـــد تــكــون نــاجـــمــة عن اإلصــابــة
بـــكــورونــا". وأوضح الـــبــاحــثــون أنه
ــكن تــفـسـيــر الـفــارق بـ الــوفـيـات
ـسجـلة الـزائـدة ووفيـات كوفـيد- 19 ا
بـنقص تشـخيص العـدوى بكورونا أو
ارتـفـاع عـدد الـوفـيـات بـسـبب أمراض
أخــرى في ظـل تـغــيــرات الــتــأثــيـر في
الـسـلوك أو قـلة الـوصـول إلى الرعـاية

دراسـة نـشـرتـهـا في مـنـتـصف تـشـرين
الــثــاني/نــوفـمــبــر واســتـنــدت بــشـكل
خــاص إلـى قـاعــدة بــيــانــات بــاحــثـ
. عـلى صـعـيـد آخـر قُـتل أو أُعدم اثـنـ
 750 مـــدنـــيـــا عـــلى األقل بـــ تـــمــوز
وكـــانـــون األول 2021 فـي مــنــطـــقــتــ
بـشمـال إثيـوبيـا حيـث تدور حـرب منذ
 16 شـــهــرا حـــسب تــقـــريــر لــلـــجــنــة
اإلثـــيــوبــيـــة حلــقــوق اإلنـــســان نــشــر
ـــنـــظـــمــة اخلـــمـــيس. وتـــقـــول هـــذه ا
ــســتــقــلــة لـكــنــهــا تــخـضـع إلشـراف ا
احلــكـومـة اإلثـيـوبـيـة إن  403 مـدنـي
ـدفــعـيـة عــلى األقل قــتـلــوا ب"نـيــران ا
الـثـقـيـلـة والغـارات اجلـويـة وهـجـمات
الـطـائـرات بـدون طـيـار" بـيـنـمـا "سقط
 346مـدنياً عـلى األقل ضحايا عـمليات
إعــدام غــيــر قـانــونــيـة وخــارج نــطـاق
الـقضـاء على أيـدي أطراف الـنزاع" في
عـفار وأمهـرة وهما مـنطقـتان اندلعت
فيهما معارك في تموز في إطار النزاع
الـدائـر مـنـذ تـشـرين الـثـاني  2020 في
ـــتـــمــردين تـــيـــغـــراي اجملــاورة بـــ ا

والية للحكومة. والقوات ا

{ بـــاريس- (أ ف ب) - أدت جـــائــحــة
كـــوفـــيــد- 19 إلـى وفـــاة أكــثـــر من 18
مــلـيـون شـخص في الـعـالم بـ بـدايـة
 2020 ونـهاية 2021  فـي حصيلة أكبر
بـثـالث أضـعـاف من األرقـام الـرسـمـية
كـما كـشفـت دراسة نـشرتـها مـجلة "ذي
النــسـيت" أمس اجلـمــعـة. وقـال مـعـدو
الــدراســة إن "اإلحــصـاءات الــرســمــيـة
حـول وفيات كـوفيد- 19 ال تـقدم سوى
صــورة جــزئــيـة عـن الـعــدد احلــقــيـقي
رتبـطة بالـوباء في العالم. لـلوفيـات" ا
وكــان كــوفــيــد- 19 عـــلى األرجح احــد
األسـبـاب الـرئـيـسـيـة لـلـوفاة في 2020
و.2021 وتـتحـدث األرقام الرسـمية عن
 5,94 مـاليـــ وفـــاة فـي الـــعـــالم بـــ

األول مـن كـانـون الـثـاني/يـنـايـر 2020
و 31كـانون األول/ديـسمـبر  2021 لـكن
دراسـات عدة قـالت إن العـدد احلقـيقي
أكــبـر من ذلك بـكــثـيـر وحـاولـت تـقـيـيم
احلــصـيـلـة اإلجــمـالـيـة لـلــوبـاء بـشـكل
أفـضل.وآخـر هذه الـدراسات تـلك التي
نــشــرتــهــا "ذي النــســيت" وقــدرت عـدد
الــوفـيـات ب 18,2 مــلـيــون شـخص في

رشد األعلى اإليراني على خامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة U‰∫ ا I ≈

{ طهـران-(أ ف ب) - حتدثت طـهران
اخلميس عن تـقد واشـنطن "طـلبات
جديدة" خالل مباحثات فـيينا الهادفة
الى إحـيـاء االتـفـاق الـنـووي مـتـهـمـة
إياهـا بـ"تعقـيد" اجنـاز التـفاهم وذلك
بعد مـخاوف غـربية من أن يـطول أمد
الــتـــفــاوض جــراء طـــلــبـــات روســيــة
مرتـبـطـة بـاألزمـة األوكـرانيـة.أتى ذلك
ــــــرشــــــد األعــــــلى في يـــــــوم شــــــدد ا
للـجـمـهـورية اإلسالمـيـة آيـة الـله علي
خـامـنــئي عـلى أن طـهــران لن تـسـاوم
ا عـلى عـنـاصـر "الـقـدرة الـوطـنـيـة" 
يــشــمـل الــتــقـــدم الــنــووي والـــنــفــوذ
اإلقــلـــيـــمي والـــدفــاع.وجتـــري إيــران
وقــوى كـبــرى (فــرنــســا بـريــطــانــيـا
) مبـاحـثات انـيـا روسيـا والـصـ أ
في فـيـيـنـا الحـيـاء اتـفـاق الـعام 2015
بـــشــأن بـــرنـــامج طـــهـــران الـــنــووي.
ـــتــحـــدة الــتي وتــشـــارك الــواليـــات ا
انـسـحـبت من االتـفـاق بـشـكل أحـادي
باحثات بشكل في العام 2018   في ا
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ـفـاوضـات مـرحـلـة مـتـقـدمـة وبـلـغت ا
تعد "نهائية" لـكن نقاط تباين ال تزال
قـائـمـة بـ األطــراف. ورأى مـعـنـيـون
ـباحـثـات أبـرزهم مـنـسـق االحتاد بـا
األوروبي انـــريـــكـي مـــورا أن نـــقـــاط
ــتــبـقــيــة تــتــطـلـب "قـرارات اخلالف ا
سيـاسيـة" في ح تـدعو دول غـربية
مـنـذ أسـابــيع إلى اإلسـراع في إجنـاز
الــتــفــاهم.ومــســـاء اخلــمــيس ســجّل
اتصـال ب وزيـر اخلـارجيـة اإليراني
أميـر عـبـدالـلهـيـان ونـظـيره األوروبي
جوزيب بوريل. ونقل بـيان للـخارجية
اإليرانية عن أمير عبداللهيان قوله "ال
يـوجـد أي تبـريـر مـنـطـقي لـبـعض من
الــطــلــبــات اجلــديـدة الــتـي قــدمــتــهـا
ــتـحــدة".ومن دون حتـديـد الـواليـات ا
ــطــالب رأى أمــيــر تــفــاصــيل هـــذه ا

ـوقف عـبـدالــلـهــيـان أنــهـا "تـنــاقض" ا
األمــــيــــركي "الــــداعـي إلبــــرام اتــــفـــاق
ســريــعـــا" مــعــتــبـــرا أن واشــنــطن "ال
كـنهـا أن تـبعث إلـيـنا يـومـيا رسـالة
ــنـسق".من جـديــدة ومـخــتـلــفـة عــبـر ا
ـتحدة جهته حضّ بـوريل "الواليات ا
وإيــران عــلى إبــداء مـــرونــة أكــبــر في
تــبــادل الــرســائل" إلجنــاز الــتــفــاوض
ســريــعــا وفـق مــا نــقل عـــنه الــبــيــان
اإليـراني.وأتى االتـصـال بـعـد سـاعـات
من اتـهـام أمـ اجملــلس األعـلى لألمن
الـــقـــومي اإليـــراني عـــلى شـــمـــخـــاني
واشنـطن بـ"تعـقيـد" التـفاوض وتـقد
"اقـتـراحـات غـيـر مـقبـولـة".وكـتـب عـبر
تويتر "مـفاوضات فيـينا تزداد تـعقيدا
كل سـاعـة في غـيـاب قرار سـيـاسي من
ـتحدة" مـعتبـرا أن "مقاربة الواليات ا
ـــطـــالـب إيــران ـــتــحـــدة  الـــواليـــات ا
ــبــدئــيــة وتــقــد اقــتــراحــات غــيـر ا
ـتـحدة مـقـبـولـة  يـظـهـر أن الـواليـات ا
ليس لديـها إرادة" للتـوصل الى تفاهم
مـقــبــول يـعــيــد إحـيــاء اتــفـاق  2015.
وأتاح االتفاق رفع عقوبات عن طهران
في مقـابل خـفض أنـشطـتـها الـنـووية.
ـتحـدة انسـحبت منه اال أن الواليات ا
في عــهـــد الــرئــيـس الــســابـق دونــالــد
ترامب وأعادت فرض عقـوبات قاسية
مـا دفـع إيـران لــلــتــراجع عن غــالــبــيـة
ـفـاوضـات في الـتـزامـاتـهـا. وشهـدت ا
األيــام األخـــيـــرة بــروز مـــوقف روسي
يـتــعـلّق بــطـلب ضــمـانــات خـطــيـة من
واشنطن بـأن العـقوبات الـغربـية التي
فـرضت مـؤخـرا عـلـى مـوسـكـو بـسـبب
غـــزوهــا ألوكـــرانـــيـــا لن تـــؤثــر عـــلى
تــعـــاونـــهــا مـع طــهـــران في مـــجــاالت
اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة. واعــتــبــرت
واشنـطن ذلك "خـارج سـياق" الـقـضـية
لــعـــدم وجــود رابـط بــ الـــعــقـــوبــات
والـتـعـاون في إطـار االتـفـاق الـنـووي
بـيــنـمــا أبـدت بــاريس "قــلـقــهـا" من أن

ـطــالب الـروسـيـة اجلـديـدة تـتـسـبب ا
فاوضات. بتأخير إضافي في إجناز ا
ـبـعـوث الـروسي إلى فـيـيـنا وانتـقـد ا
ــــواقف مــــيـــخــــائــــيل أولــــيــــانـــوف ا
الـغــربـيـة.وقــال لـلــصـحــافـيــ مـسـاء
األربـعــاء "يــحــاول الــبـعـض أن يـوجّه
باحثات. اللوم إلينـا على إطالة أمـد ا
ـبـاحـثـات لم تـنـجز علـيّ أن أقول إن ا
بعـد حـتى النـص النـهـائي (للـتـفاهم)
ـوسكو لم ينجـز بعـد". وشدد على أن 
احلق "في حماية مصاحلنا في اجملال
الـــــنـــــووي وفـي اجملـــــال األوسـع" مع
طهران وأن روسيا تريد "أن تكون كل
عالقاتـنـا الـتـجاريـة واالقـتـصـادية مع
إيران مـعفـاة من العـقوبـات األوروبية
ـسـتـقـبـلـيـة". واألمـيـركـيـة الـراهـنـة وا
ــتــحــدث بــاسم وفي واشــنــطن قــال ا
وزارة اخلــارجـــيــة األمـــيــركـــيــة نـــيــد
بــرايس لــلــصــحــافــيــ إنّ الــواليــات
تّـحـدة ما زالت تـعـتبـر أنّـها "قـريـبة" ا
من إبـرام "اتــفــاق" مع إيــران مـشــيـراً
إلى أنّ هــــذا األمـــر قــــد يـــحــــصل "في
غـضـون أيـام".وأضـاف "لم يـبق هـنـاك
ـسـائل فـعـلـيـاً سـوى عـدد ضـئـيـلـمن ا
الـعـالــقـة لـكــنّـهـا عــالـقـة ألنــهـا األكـثـر
صـعـوبـة" من دون أن يــأتي عـلى ذكـر
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وتـهـدف مـبـاحـثــات فـيـيـنـا إلى إعـادة
ـتـحـدة لالتفـاق خـصـوصا الواليـات ا
عبـر رفع الـعـقوبـات وامـتثـال طـهران
ـوجب مـجــددا لـكــامل الــتـزامــاتـهــا 
بنوده. وشددت دول غربية مرارا على
بـاحثات ضرورة اإلسراع في إجنـاز ا
نظـرا ألن االتفـاق قد ال يـعود ذا فـائدة
في ظل تــســارع األنـــشــطــة الــنــوويــة
اإليـرانــيـة.وقـامـت إيـران اعـتــبـارا من
2019  بـــــالــــتـــــراجـع تــــدريـــــجـــــا عن
التـزاماتهـا وقامـت بخطـوات عدة من
أبــرزهــا زيـــادة مــســتــوى تـــخــصــيب

القـدرة الوطـنيـة للـبالد" لكـانت إيران
"ســتــواجه مــخــاطــر كــبــيــرة الــيــوم".
وإضافة الى الـبرنامج الـنووي تبدي
تحدة دول غربية تـتقدمـها الواليـات ا
واســــرائـــــيل الــــعـــــدوان الــــلــــدودان
للـجمـهوريـة اإلسالميـة ودول عربـية
قـلـقـهــا حـيـال نـفـوذ إيــران االقـلـيـمي
وبرنـامجـهـا للـصواريخ الـبـاليـستـية.
واعـــتـــبـــرت اخلـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيــة
اخلمـيس أن تكـرار اتـهامـهـا بالـتدخل
في شـؤون دول عـربـيـة يـشكّـل "عـقـبة"
أمام حتـسـ العالقـات وذلك تـعلـيـقا
على بيان عن اللجنة الرباعية العربية
ــؤلــفـــة من الــســـعــوديــة واالمــارات ا

والبحرين ومصر.

ّن ومن أين نـطلب ذلك تخلـينـا عنه 
خالل أعــوام?" وذلك في بــيــان نــشـره
موقعه االلكتروني.واعـتبر خامنئي أن
تقلـيص القـدرات الدفـاعيـة جتاوبا مع
رغـبـة األعـداء وخـشـيـة من الـعـقـوبـات
يعـد أمرا "سـاذجا".وقـال "التـنازل أمام
أمـــيـــركـــا أو أي قــــوة أخـــرى من أجل
البقـاء في مأمن من احلظـر خطأ كـبير
وضربة للقدرة السياسية" معتبرا أنه
"لــيس هـــنــاك مـــا هــو أكــثـــر ســذاجــة
وانــعــدام خـبــرة مـن مــقـتــرح شــخص
يدعو الى تقـليص القدرة الـدفاعية من
أجل تخـفيف حـساسـية الـعدو".وأشار
الى أنه في حــال  الـســمــاح سـابــقـا
لـلــبــعض بــأن "يـقــطــعــوا بـعض أذرع

اليورانـيوم بـشكل كـبيـر.ويريـد الغرب
عودة إيران سريعـا اللتزاماتهـا بينما
تـــشــــدد طـــهــــران عــــلى أولــــويـــة رفع
العـقـوبـات والـتـحـقق من ذلك وضـمان
عــدم تـــكــرار االنـــســـحــاب األمـــيــركي.
رشد األعلى للجمهورية واليوم أكد ا
اإلسالمية صـاحب الكـلمـة الفصل في
السياسـات العليا لـلدولة أن إيران لن
تــــتــــخــــلـى عن مــــقــــومــــات "الــــقــــدرة
الوطـنيـة".وقـال آية الـله عـلي خامـنئي
ـنحـنـا عمـقا إن "احلضـور االقـليـمي 
اذا استراتـيجيـا وقدرة وطـنية أكـبر. 
عـلـيـنـا التـخـلـي عنـه? الـتـقدم الـعـلـمي
النـووي يرتـبط أيضـا بتـلبـية حـاجات
ـــســتــقــبـل الــقــريب وإذا الــبالد في ا

{ واشــنــطن-(أ ف ب) - ارتــفــعت أســعـار
تـحدة الـسـلع االستـهالكـية في الـواليـات ا
اضي إلى أعـلى مسـتويـاتهـا منذ الـشهـر ا
 40 عاما في ح ال يزال أكبر اقتصاد في
الـعـالم يـرزح حتت وطـأة تضـخّم مـتـسارع
تــــفـــاقــــمه تــــداعــــيـــات الــــغــــزو الـــروسي
ألوكــرانـيــا.وارتـفع مـؤشــر أسـعــار الـسـلع
ــئــة في االســـتــهالكــيـــة بــنــســبــة  7,9 بـــا
شـباط/فـبرايـر مقـارنة بـالفـترة نـفسـها من
ـــاضي في أكـــبــر زيــادة لـه مــنــذ الـــعــام ا
كــانــون الـثــاني/يـنــايـر 1982  مـع ارتـفـاع
واد الغذائية واإلسكان أسـعار البنزين وا
وفـق ما أعلنت وزارة الـعمل اخلميس.ومن
ــتـــوقّع أن يــرفع االحــتـــيــاطي الــفــدرالي ا
ــركــزي األمــيــركـي) األســبـوع ــصــرف ا (ا
ـقـبل مـعـدّالت الـفائـدة لـلـمـرة األولى مـنذ ا
بــدء اجلـائــحـة فـي إطـار ســعـيه الحــتـواء
ارتـفـاع األسـعـار الذي يـؤثـر عـلى الـتـعافي
االقــتـصــادي من تـبــعـات كــوفـيـد- .19لــكن
مـحـلّـلـ يـحذّرون من صـدمـة جـديـدة آتـية
فروضـة على روسيا من جـراء العقـوبات ا
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وقــالـت اخلــبــيــرة في مــركــز "أوكــســفــورد
إيـكـونومـيـكس" كـاثي بوسـتـيانـشـيتش إن
"احلرب ب روسيا وأوكرانيا تصب مزيدا
من الـزيت عـلى معـدّل التـضخّم الـناري من
ــواد خـالل ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة وا
الـغـذائيـة والسـلع األسـاسيـة" مشـيرة إلى
أن ارتـفـاع األسـعـار "يـتسـارع بـشـكل كـبـير
مـن جــــــراء تـــــــفــــــاقـم مــــــشـــــــاكل سـالسل
اإلمـداد".وبات ارتفـاع معدّل التـضخّم يؤثر
عــلى الـتــأيـيــد لـلــرئـيـس جـو بــايـدن الـذي
تـراجعت شعبيـته مع ارتفاع األسعار الذي
تـواصل طـوال الـعـــام  2021 وبـعـد صدور
تقرير وزارة العمل اخلميس حذّر الرئيس
األمـيركي في بيان من تداعيات "رفع بوت
لألســعــار" وأقــر بــأن هـذا األمــر ســيــكـون
.لكـنّه قال إن "األمـيركي مـكلفـا لألميركـي
يــجب أن يــدركــوا أن األثـمــان الــتي جنـعل
بــوتــ ورفــاقه يــدفــعــونــهــا أكــثـر إيـالمـا
بــأشـواط من تــلك الـتي نــدفـعــهـا".وحـذّرت
اخلــبـــيــرة في مــركــز "هـــاي فــريــكــونــسي
إيـكونوميكس" روبيال فاروقي من أن إقدام
االحــتــيــاطي الــفــدرالي عــلى رفع مــعـدّالت
الـفـائـدة بـالـتـزامن مـع ارتـفـاع األسـعـار قد
يـؤدي إلى خـفض االسـتـهالك.ورجّـحت في
مـقـالة حتـليـليـة أن تؤدي تـداعيـات احلرب
فـي أوكرانيـا إذا طال أمـدها "إلى مـزيد من
االرتـفاع في األسعـار".واعتبـرت أن "ارتفاع
األســـعــار قـــد يــؤدي إلـى خــفض اإلنـــفــاق
األســـري في حـــ يـــتــهـــيّـــأ االحـــتــيـــاطي

ـفـروضـة عـلى روسـيـا الـتـي تـعـد مـنـتـجا ا
ـــدى الـــقــــريب إلى ذروة أســــاســـيـــا "فـي ا
ا الـتـضـخم وإلى تـراجـعه بوتـيـرة أبـطـأ 
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ــســـتــشــار االقــتــصــادي لــلــرئــيس وقــال ا
األوكـراني أولـيغ أوسـتـينـكـو اخلـميس إن
األضـرار التي سببتـها احلرب في أوكرانيا
حــتى اآلن تــقـدر بــنـحـو  100 مــلـيـار دوالر
بــــحـــسـب تـــقــــيـــيــــمـــات أولــــيـــة. وأوضح
أوسـتـيـنـكو فـي مداخـلـة عـبـر اإلنـترنت مع
مـعـهـد بـيـترسـون لالقـتـصـاد الـدولي وهو
مــركــز أبـحــاث أمــيـركي أن "الــتــقـيــيــمـات
األولـية لـلغـاية الـتي أجريـناهـا... تظـهر أن
قـيـمـة األصـول الـتي فـقـدنـاهـا الـتي دمرت
[مـن قبـل روسـيا] تـبـلغ حـوالى  100مـلـيـار
ــســؤول أن دوالر أمــيـــركي".مع ذلك قــدّر ا
ـالي األوكراني يـعمل بـشكل جـيد الـنظـام ا
"بــالـنـظـر لـلــظـروف احلـالـيــة" مـشـيـرا إلى

ستقر إلى حد ما".وأوضح "سعر الصرف ا
ـئـة من شـركاتـنـا لم تـعد أن "حـوالى  50بـا
تـعمل وتـلك التي لم تتـوقف ال تعـمل بكامل
ـير قـدرتـهـا". كذلـك شدد مـسـتـشار فـولـود
زيـليـنسـكي على أن أوكـرانيا تـشهـد "كارثة
كن أن ا  حـقيقية... أكثر خطورة بكثير 
يـتـخـيله أي مـنـا".وحتدث عن أعـمـال إعادة
ستقبـلية بعـد تدمير طرق همـة ا اإلعـمار ا
وجـــســور ومـــســتـــشـــفــيـــات.وحــذر من أن
"الـوضع في مـا يتـعلق بـالـنمـو االقتـصادي
سـيـكـون مـحبـطـا لـلـغايـة حـتى لـو تـوقفت
احلـــرب اآلن".حتــرك اجملـــتــمـع الــدولي من
أجل دعـم أوكرانـيـا لـكن اخلبـراء يـشـيرون

ـالـيـة الـكـبـيـرة الـتي  ـسـاعـدة ا إلى أن ا
تــخـصـيــصـهـا لـهــا لن تـعــوض اخلـسـائـر.
ووافق مـثال صندوق النقد الدولي األربعاء
عـلى مـسـاعـدة طـارئـة ألوكـرانـيا تـصل إلى
 1,4مــلـيـار دوالر وتـعــهـد مـســاعـدة جـهـود
إعــادة اإلعـمـار عـنـد انــتـهـاء احلـرب.وجـدد

الــفـدرالي إلى الــتـصــدي لـتـراجـع الـطـلب".
ـشـاكل ويـأتـي ارتـفـاع األسـعـار من جـراء ا
الــتي تـواجه سالسل اإلمــداد والـنـقص في
ـكـونـات والـيـد الـعـامـلـة والـطـلب الـكـبـير ا
لــلـمـســتـهــلـكـ األمــيـركـيــ بـعــد تـعـافي
االقـتصـاد األميـركي من األزمة الـتي جنمت
عـن كـــوفـــيـــد- 19 ومـــســــاهـــمـــة اإلنـــفـــاق
احلكومي في زيادة مداخيلهم. وفي مقارنة
مع شـهر كانون الثاني/يناير ارتفع مؤشر
أســـــعــــار الـــــســـــلع االســـــتــــهـالكــــيـــــة في
ئة علما بأن شـباط/فبرايـر بنسبة  0,8 بـا
ـتـوقّع ـعــدّل كـان ضـمـن الـهـامـش ا هــذا ا
ـئة مـقـارنة مع وبـأنه أعـلى بـنسـبة  0,2 بـا
الـشـهـر السـابق.وشـكّل ارتـفاع نـسـبته 6,6
ــئـة في أســعــار الـبــنـزيـن ثـلث الــزيـادة بــا
الـشهرية التي سجّلها مؤشر أسعار السلع
واد االسـتـهالكـيـة فـيـمـا سـجّـلت أسـعـار ا
الــغـذائـيـة والــبـقـالــة ارتـفـاعـا نــسـبـته 1,4
ـــئـــة وهـــو األعـــلى لـــلـــفـــئـــتـــ مـــنــذ بـــا
نـيـسـان/أبـريل 2020. كـذلـك ارتفـعـت كـلـفة
اإلسـكـان عـلى غرار اإليـجـارات بنـسـبة 0,5
ئـة مقـارنة بـكانـون الثـاني/ينـاير عـلما بـا
ـئــة عـلى بــأنـهــا ارتــفـعت بــنـســبـة  4,7بــا
أسـاس سـنوي وفق الـتقـرير.وقـال اخلبـير
في مـركـز "بـانـثـيـون مـاكـروإيـكـونـوميـكس"
إيـان شيـفردسـون إن "تواصل الـتسارع في
ارتـفاع اإليجارات سيشكل مشـكلة حقيقية
ـتــوسط األمــد مــدفــوعـا ــوذجــنــا ا لــكن 
ـنــازل واألجـور وعــوامل أخـرى بــأسـعــار ا
يـشـيـر إلى أنه لـيس مـرجّـحـا".وبـاسـتـبـعاد
تقـلّبة للـمواد الغذائـية والطاقة األسـعار ا
يـكون مؤشر أسـعار السلع االسـتهالكية قد
سـجّل فـي شـبـاط/فـبـرايـر ارتـفـاعـا شـهـريا
ــئــة أي أقل بــشـــكل طــفــيف قــدره  0,5بـــا
مـقـارنـة بـكـانـون الـثـاني/يـنـايـر وارتـفـاعا
ـئــة مـقــارنـة بــالـعـام ســنـويــا قـدره  6,4بــا
السابق.ويعد االحتياطي الفدرالي العنصر
األكـثـر فاعـليـة في التـصـدي للـتضـخم وقد
أعــــلـن مــــســــؤولــــوه بــــكل وضــــوح أنــــهم
قـبل معدّالت الـفائدة سـيرفـعون األسبـوع ا
الــتي تــقــارب الـصــفــر حـالــيــا في خــطـوة
سـتـضع حـدا لـسـيـاسـة الـتـيـسـيـر الـنـقـدي
الــتي اعــتــمــدت مع بــدء اجلــائــحـة والــتي
ـسـؤولـيـة عن ارتـفاع يـحـمّـلـهـا مـراقـبـون ا
األسـعار.وتوقّعت بوستيـانشيتش أن يعمد
االحـــتــيـــاطي الــفـــدرالي إلى رفـع مــعــدّالت
الـفائـدة مرارا هـذا العـام لكـنّهـا حذّرت من
أن "ازديــاد الــضـــبــابــيــة والــصــدمــة الــتي
ـاليـة من جراء تـواجـههـا حالـيـا األسواق ا
ـركزي إلى احلـرب في أوكـرانـيـا" سـتـدفع ا
الـــتــأني.كــذلـك تــوقّــعـت أن يــؤدي ارتــفــاع
أسـعـار الـنـفط والـغاز من جـراء الـعـقـوبات

في الـيوم احلـادي عـشر من آذار 1970 وجتـمع مـئات االالف في مـديـنة بـغـداد لالحتـفال
بإعالن اتـفاق آذار التـاريخي ب احلـركة التـحررية الـكوردستـانية بـقيادة الـزعيم الروحي
مـصـطفـى بارزاني  1979 - 1903 وحـكـومـة بـغـداد . كان ذلـك اليـوم انـتـصـارا تـاريـخـيا
تعاقبة لثورة التحريـر ايلول سبتمبر التي استمرت تسع سنوات. وقد أدركت احلكومات ا
في بغداد قوة تلك الـثورة وإجنازاتها الكبيرة  والعظيمـة  وفي مقدمتها االلتفاف الشعبي
حـول الـثـورة. ورغم أن احلـكـومـة في بـغـداد  خـاصـة بـعـد انـقالب عـام   1968 اقـتـرحت
ا تـخيـله الـبعض.  وبـعد مـفاوضـات مع احلركـة الـكورديـة إال أن نوايـاهـا كانت مـناقـضـة 
االتفـاق قـامت بعـدد من احملـاوالت جلعل الـقـيادة الـكـردية تـسـتسـلم لـلبـعث  لـكن القـيادة
الـكـورديـة  بـقـيـادة األب الـروحي مـصـطـفى بـارزاني   كـانت مـتـمـاسـكـة في احلـفـاظ عـلى
مـنجـزات الـثـورة واالتـفـاق. ومن أهم مـحـاوالت احلـكـومـة قـامت بـعـمل إرهـابي فـي احلاج
عـمران الغـتيـال مـصطـفى بارزاني  وكـذلك في مـحاولـة إرهـابيـة ثانـية فـي بغـداد الغتـيال
إدريس بـارزاني . كانت الـفتـرة ب اذار  1970 الى اذار  1974 من اكـثر سـنـوات هدوء
في كـوردسـتان حـيث سـكتـت اصوات الـبـنادق  ازدهـرت كـوردستـان بـالعـمـران و األمان
ـنـطـقـة . احلـكـومــة في بـغـداد في ذلك الـوقت كـانت كـانت تـلك الـفـتـرة ذهـبـيــة في تـاريخ ا
مـتذبذبة فـي قراراتها اجتـاه احلركة الـكوردية  التـلبي طمـوحات الشـعب الكوردي و كانت
تـهـديـداتـها مـسـتـمـرًا  مع كل هـذة الـعـواقب اصـر القـيـادة الـكـورديـة عـلى السـالم الدائم
وفي النهـاية استـغلت احلكـومة في بغـداد فرصة التـوصل إلى اتفاق والـشامل مع بغـداد 
مع شـاه إيــران لـضـرب طـمـوحــات وتـطـلـعـات الــشـعب الـكـوردي . هـذا مــا حـدث بـالـفـعل
هذا مـاجرى بالفعل وبوسـاطة اجلزائرية وبعض بوساطة اجلـزائر وبعض الدول األخرى. 
كان هذا االتـفاق سـببًـا حلرب دمـوية اسـتمـرت لنـحو عـقد وخـلفت وراءها الدول االخـرى 
ية أفادت مـصادر عا أكثر من ملـيون قتيل وأكـثر من مليون جـريح وأسير
رســمـيـة وغـيــر رسـمـيـة أن احلــرب الـعـراقـيــة اإليـرانـيـة تــسـبـبت في
خـســائـر مـاديـة ضـخـمـة لـلـبــلـدين بـلـغت أكـثـر من  400 مـلـيـار
دوالر والـسـبب احلـقـيــقي النـدالع تـلك احلـرب األلـيـمـة هـو مـا
يسمى بـ "اتـفاقية اجلزائـر" وتنازلت احلكومـة في بغداد لشاه
إيـران  والـتي تـضـمـنت نـزاعـاً حـدوديـاً بـ الـبلـدين.. مع ان
تـراجعت عـن وعودها اال ان سـيبـقى اتفـاق احلادي عـشر من
اذار خـالـدا في ضـميـر االمـة و عنـوانـا لـلثـورة والـصمـود نـحو

التحرير.

حلبجة
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الـدكتور آماجن رحـيم سكرتيـر مجلس وزراء أقليـم كوردستان وهو شـخصية مـحبوبة لدى
كل من يـعرفه بـعـيداً أو قـريبـاً اجلـدية في الـعـمل واإلخالص للـجـميع ومـتـابعـة الـقضـايا
ـيـزات هـذا الـرجل الذي الـتي تـتـعـلق بفـئـات مـعـينـة داخل اجملـتـمع واجملـتـمع برمـته من 

ينبغي أن يتفاخر به القاصي والداني في األقليم وحتى في العراق على وجه عام.
الدكتـور آماجن رحـيم من الشـخصـيات الـتي بذلـوا جهداً كـبيـراً من أجل أن تكـون حلـبجة
ـاضيـة ومن خالل مـديـنـة عامـرة عـبـر حتـويـلـهـا من قـضاء إلى مـحـافـظـة في الـسـنـوات ا
ديـنة من الـقضـاء إلى احملافـظة مـنصـبه قدم كـثيـرا حللـبجـة خصـوصـاً في ملف حتـويل ا

وهو اليخفى عند أبناء حلبجة ومسؤليها اإلدارية.
ـتـصـلـة بتـحـويل قـضاء لعـب الدكـتـور دوراً مـحوريـاً في بـغـداد لـبيـان األبـعـاد القـانـونـية ا
حلـبجـة إلى محـافظـة والذي عـلى أثره  وافق مـجلس الـوزراء ببـغداد في يـناير 2014على
مشروع قانون اسـتحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق واحالته

الى مجلس النواب بعد استالم احلدود االدارية للمحافظة.
اً إلخالصه ألهالي إمتنانـاً جلهوده إزاء محافظة حـلبجة وتكر
ـدينـة قـررت رئاسـة بـلديـة حلـبـجة في  2019تـسمـيـة إحدى ا

شوارعها بـ (شارع الدكتور آماجن رحيم).
وبـعــد هـذه الـقـرار أعـلن الـدكـتــور آمـاجن أن حـلـبـجـة اتـسـمت
إحدى شوارعـها بإسـمه وأنه وضع اسم حلبـجة في قلبه إلى

األبد.

أولــــيغ أوســــتـــيــــنــــكـــو دعــــوته األربــــعـــاء
لـلحكومـات خصوصا األوروبـية منها إلى
مـــقـــاطـــعـــة الـــنـــفـط والـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعي
الــروسي.وقــال إن "األوروبـيــ يـواصــلـون
ـال لهذا الوحش ليقتل شعبنا".وعلّق دفع ا
ــسـؤول عـلى حـاجـة بــعض الـبـلـدان مـثل ا
ـانيـا إلى الطـاقة الـروسيـة للـتدفـئة قائال أ
ـكـنني أن أؤكـد لكم أن اجلـو أكثـر برودة "
الجئ األوكـرانيـة حيث يـختبئ بـكثـير في ا
ــقــابل الــنــاس".وشــكـــر أوســتــيــنــكــو في ا
تـحدة عـلى وقف واردات الـنفط الـواليـات ا
الــــروســـيـــة وقــــال إنه يـــأمـل أن تـــســـاعـــد
واشـنطن أيضا في إنشاء "صندوق إنعاش"
ألوكــرانـيـا.كــذلك أثـار فــكـرة اسـتــخـدام مـا
يـقرب من  300مـليـار دوالر من احـتيـاطيات
ــركـــزي الــروسي اجملـــمــدة بـــعــد الـــبــنـك ا
الــعـقـوبــات الـغــربـيـة إضــافـة إلى األمـوال
ــتـــحــالـــفــ مع ـــصــادرة مـن األثــريـــاء ا ا

. ير بوت الرئيس فالد
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الــتـيــار الـقــومي في الــعـراق وتــعـود
بدايـات النظـام الى عقـد الثالثـينات 
عـنـدمـا قـدم عـدد من أعـضـاء جـمـعـية
ـــثــنى بن اجلــوال الـــعــربي ونــادي ا
حـارث الشـيـبـاني  طلـبـا الى مـجلس
الـوزراء يـقـتـرحـون فـيه تـدريب طـلـبة
ا لذلك توسطة والـثانوية  دارس ا ا
مـن اثــارة تــنـــمــيـــة الــوعي الـــوطــني
والـــقــومـي بــ صــفـــوف الــطـــلــبــة 
ـسـتــقـبل األفـضل واعـدادهـم لـبـنــاء ا

للعراق واالمة العربية . 
ولقد القت هذه الفكرة استحسانا من
وزارة ياسـ الهـاشمي الـثانـية ( 27
آذار  29-1935تـشــرين األول 1936)
ـــــعـــــارف ( والــــــتي وجـــــهـت وزارة ا
التـربيـة ) لتـقد الـدعم االستـاد لهذا
ـشـروع وقـامت الـوزارة بـسن نـظـام ا
اسمـته بـ ( نظام الـفتـوة ) الذي حمل

الرقم ( 50) لسنة 1931.
كــمــا قـامـت وزارة الـدفــاع بــتـجــهــيـز
ـــعــارف بــالــسـالح والــعــتــاد وزارة ا
واألسـلـحـة اخلـفـيـفـة وانتـدبت وزارة
ـقــدم صالح الـدين الـصـبـاغ الـدفـاع ا
لــيــكــون مــشــرفــا عــامــا عــلى تــدريب
ـقدم مـحـمـد فـهـمي سـعـيد الـفـتـوة وا
مــشـــرفـــا عـــلى تـــدريـب الــفـــتـــوة في
ـــوصل ومــحـــمــد فــاضـل اجلــمــالي ا
مشرفا على تدريب الفتوة في بغداد .

كما أقر مجلس الـنواب باالجماع هذا
ـعـارف الـنــظـام الــذي قـدمــته وزارة ا
لـكية في  1تشرين وصدرت االرادة ا
األول  1935لتـطبـيق هـذا النـظام في
ــتـوسـطـة جـمــيع مـدارس الـعـراق ( ا
ــا جتــدر االشـارة والــثــانـويــة ) . و
الـــيه ان هـــذا الـــنـــظــام حـــظي بـــدعم
ــلك غــازي فــكــانت اذاعـة " وتــأيــيـد ا
قـصـر الـزهـور " - والـتي كـان يـشـرف
ـلك شـخـصيـا - تـبث يـومـيا عـلـيهـا ا
وبـصـورة مـتــواصـلـة خـطب ورسـائل
الفتوة واألنـاشيد الـوطنية والـقومية
الـتي يـرددهـا الـفـتـوة في مـسـيراتـهم
ومن ابرزها ( بالد الـعرب أوطاني ) .

وشـــهـــدت بـــغـــداد أول اســـتـــعــراض
للفتوة في مارس 1936 اشترك فيه (
10) آالف طالب وبالزي العسكري

يحمـلون عـلى أكتافـهم البـنادق . وقد
لك غازي (1939-1933) هذا حضر ا
االســتــعــراض ويــاســ الــهـاشــمي (
رئـــيـس الــــوزراء ) وكــــبــــار ضــــبـــاط
اجلـيش  ,كــمـا جــرت اســتـعــراضـات

دن العراقية األخرى. مشابهة في ا
ويبدو أن نظام الفتوة كان مظهرا من
مظـاهـر يقـظة األمـة الـعربـية وطـموح
شبـابهـا إلحياء أمـجاد االمـة العـربية
غتصبة . واستعادة حقوق الـشعب ا
ــا لم تـرق هــذه الـســيـاســة لـلــقـوى و
االسـتـعـمـاريـة واعـوانـهـا في الـعـراق
عمدوا الى التصدي إلى هذا التنظيم
والــعـمل عــلى الــغـائـه  وذلك عـنــدمـا
عـمــدت إلى تـقـلــيص هـذا الـتــنـظـيم .
فـكـانت الـبــدايـة في اقـصـاء الـضـبـاط
كال من صالح الدين الـصباغ ومـحمد
فـهــمي سـعـيـد مـن مـنـاصب االشـراف
والــتـــوجـــيه ثم أوعـــزت بـــتـــقــلـــيص
ساعـات التـدريب الـعسـكري وحـصره
في نــطـاق الــثــانـويــات وعـدم تــزويـد
الــــطـالب يـــــحــــتـــــاجـــــونـه من سالح
ومعـدات . وغدا الـنـظام عـلى العـموم
في حالـة ركود وانـكـماش حـتى كانت
نـهــايـة نـظـام الـفــتـوة  عـنـدمـا قـررت
ــدفــعـي إلــغــاء نــظـام وزارة جــمــيل ا
ـدارس الـرســمـيــة بـعـد الــفـتـوة مـن ا
اخفاق ثورة نيسان - مايس 1941.

WOÐdŽ WO u

لـك غازي ثـالـثـا : الـطـلـبـة ومـصـرع ا
نيسان 1939:

ــنــزلـة شــعـبــيـة ــلك غـازي  حــظي ا
بـسـبب سـياسـته الـرامـيـة إلى تـعـزيز
القومية العربية  وقد جتسد ذلك من
خالل الــعـديــد من مــواقـفه الــوطـنــيـة
والقومية  فكانت اذاعة قصر الزهور
الــتي أنــشــاهــا في حــزيـران - 1937
والــتـي تــولى بــنــفـــسه اذاعــة بــعض
بيـانـاتهـا  في حـينه - مـنـبرا إللـياب
ـشاعـر الـقـوميـة من خالل مـطـالـبته ا
بتـحريـر األقطـار العـربيـة  فضال عن
اهتـمامـاته بتـحديث اجليـش وتنويع
مـــوارده من األســـلـــحـــة  كـــمــا عـــني
بـالطـلـبـة وعمل عـلى تـربـيتـهم تـربـية

وطنية وقومية . 
وقـد حاولت الـسـلطـات االسـتعـمـارية
لك البـريطـانيـة عدة مـرات أن تثـني ا

وفي الــــوقـت نــــفــــسـه أدى أعــــضــــاء
اجلــمــعــيــة دورا كــبــيــرا في اجلــيش
الــعـراقـي عـام  1936 عــنــدمـا ســمح
ـعــلـمــ االبــتـدائــيـة خلــريـجـي دار ا
واألولـيـة لـدخـول الـكـلـيـة الـعـسـكـريـة
فــكـان لــهم دور مــشــهـود فـي اجلـيش

العراقي .
 كــــمــــا شــــكــــلت هــــذه الــــعــــنــــاصـــر
ـعـروفـة وبـاالشـتـراك مـع الـعـنـاصـر ا
بانـتمائـها الوطـني والقـومي تنظـيما
عسكريا قاده العقداء األربعة " صالح
الدين الصبـاغ ومحمود فـهمي سعيد
وكــامل شــبــيب ومــحــمــود ســلــمـان "
والذين سـيكـون لهم دورا مـتمـيزا في
ثـورة نـيــسـان - مـايس  1941 فـيـمـا

بعد .
 ان نـشـاطـات هـذه اجلـمـعيـة الـتي لم
ــعــاديــة حتظ بــتــأيـــيــد الــتــيـــارات ا
للـحركـة القومـية الـعربـية  وال سـيما
دورهـــا في ثـــورة نـــيـــســان - مـــايس

ا كان سببا في اقدام  1941
الـسـلطـات في أعـقـاب اخـفـاق الـثورة
على حلها وابطال رخـصتها واعتقال

عدد من قادتها.
ــــــــثـــــــنـى بـن حـــــــارث ب - نـــــــادي ا

الشيباني: 
لــقـــد دفع الـــنـــجـــاح الـــذي صــادقـــته
جـمـعـيـة اجلـوال الـعـنـاصـر الـقـومـية
التي توسع نشاطاتها  واخراجه عن
ــدرسي احملــدود الى نــطـاق االطــار ا
ـثنى أوسع  فـكان تـأسـيس النـادي ا
بن حـارث الشـيـبـاني " في عام 1935
الـذي هدف الى " يـت الروح الـقـومـية
ـاء الــشــعـور الــوطـني الــعـربــيــة وا
واحملافظة على التقاليد وتوليد ثقافة
عـــربــيــة جـــديــدة جتــمـع في الــتــراث
الــعـــربي " . وقــد انــضـم الى الــنــادي
ذكـور عـدد كبـيـر من طالب الـكلـيات ا
دارس العاليـة والثانويات والذين وا
أنـشأوا تـنـظـيمـا خـاصـا بهم اطـلـقوا
علـيه اسم " التـجمع الطـالبي القومي
" . وقــد نـشط هــذا الـتــجـمع في عــقـد
شاركة في االجتماعات السـياسية وا
ناسبات ظاهرات اجلماهيرية في ا ا
الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة  وقـــيـــادة
الــتـظـاهــرات الـطـالبـيـة اخلــاصـة في

ذكورة .  ناسبات ا ا
كـان عــلى رأس هـذا الـتــجـمع  حـازم
فتي وقـاسم حمودي وعـبد احملسن ا
الدوري وحسن القيـسي وعبد الباقي
الــسـعــدي وحـسن مــصـطــفى وحـسن
الــتــكــريــتي وحــامــد األلــوسـي وعـزة
الح وعـــــلى الـــــقـــــزويـــــنـي وامــــ ا
الـرحــمـاني وعـبــد الـلـطـيـف الـكـمـالي
ومـصطـفى كـامل يـاسـ وغـيرهم من
طلـبة كـلية احلـقوق  وأحـمد يـعقوب
وأديـب ابـــراهـــيـم وذو الـــكـــفـل عـــبـــد
ـعـلـمـ الـعـالـيـة  الـلـطـيف مـن دار ا

ومــعــمــر الــشـابــنــدر وتــوري زيــتـون
وغيرهم من كلية الطب .

 وبهذا الصدد قرر " التجمع الطالبي
القومي " دعوة الـطلبـة الى تظاهرات
عاهـدة التي وقعتها كبيرة تسـتنكر ا
احلكـومة آنذاك مـع ايران حول " شط
العرب " وقد لـيت اجلماهيـر الطالبية
هذه الدعـوة وانطـلقت في يوم  3آذار

 1938من كلية احلقوق حيث
صــدحت حــنـاجــر الـطــلــبـة بــعـدد من
الشعارات منهـا (يسقط أعداء العراق
وت لالستعمار شط العرب العرب  ا
) . كــمــا ســارت جـمــوع الــطــلــبـة الى
مـبـنى مـجـلس الـوزراء ومـنه بـاجتـاه
شـارع الـرشـيــد مـعـبـرة عن سـخـطـهـا
ـوقـف الـوزارة الــتي واســتــنــكــارهــا 
فرطـت بحـقوق الـعـراق وكرامـته عـند
توقـعهـا للمـعاهـدة وقد تـصدت قوات
الـشـرطـة لــلـطـلـبـة في مـحـاولـة مـنـهـا
ظاهرات لتشتـيت جموعـهم  اال ان ا
اسـتـمـرت لـثالث أيـام مـتـتـالـية كـانت
فــيــهــا اخلــســائـر كــبــيــرة واالنــدفـاع

الوطني عظيما .
 واحـتجـاجـا على مـنح امـتيـاز الـنفط
الــــعـــــراقي لـــــعــــدد مـن الــــشـــــركــــات
االحــتــكــاريــة فـــقــد تــبــنـى الــتــجــمع
الــــطـالبي الــــقــــومي فــــضح اخلــــطط
الراسية الى الـتفريط بحـقوق العراق
وثرواته النقـطية . حيث دعـا التجمع
الطالبي القومي جـماهير الـطلبة الى
ـــــظـــــاهــــرات وتـــــقــــد تـــــنــــظـــــيم ا
االحتجـاجات ضد الـسياسـة النفـطية
اجلــائـرة  كــمـا دعــا الــتـجــمع شـعب
ــســانــدة ابـنــائه ودعـم هـذا الــعــراق 
االضـراب اسـتـنـكـارا التـفـاقـيـة الـنـفط

اجلائرة . 
ج - نظام الفتوة :

 بعـد نـظام الـفتـوة مـظهـر من مظـاهر

 كما باع مسروق الودائع حارس
يقولون في بغداد مجلـس امـة
   اال منيت باخلزي تلك اجملالس

ـثـل  مــجـالس شــر الــنـاس فــيـهـــا 
خليرهم والعبد للحـر سـائس 

ثانيا : الطلبة واحلركة الفكرية :
 مــثـلــمـا دافع الــطـلــبـة عن اســتـقالل
الـــعـــراق وحــريـــته  فـــان دورهم في
الدفاع عن حرية الفكر والوقوف الى
جـانب احلـركـة الـفكـريـة الـشـخـصـية
بـوجه الـسلـطـة احلـاكـمـة التـي كانت
تــســعى الى كــتم أقــواء الــنــاس كـان
جليـا . فقد شـهدت حقـبة الثالثـينات
ــد الـــقــومي تـــصــاعـــدا في حــركـــة ا
العربي حملت حتت رايته فئة مثقفة
طـالــبت بـاإلصالح وتـوجــيه األنـظـار
إلـى ضــــــــــرورة اصـالح األوضــــــــــاع
الــفـــرديـــة الــتي تـــعـــيــشـــهـــا الــبالد
وضـــرورة الــعـــمل مـن أجل حتـــقــيق
الـوحــدة الـعـربــيـة . ولـتـحــقـيق هـذه
الغـايـات  كان انـضـواء الطـلـبة عـبر
تنظيـمات على شكل نـواد وجمعيات
ســاهــمت بــشــكل أو بــآخـر فـي بـعث

احلركة القومية - كما سنرى  –
ا - جمعية اجلوال العربي

 اتـــفـــقـت مـــجـــمـــوعـــة من طالب دار
ــعــلــمــ في الــكــرخ عــلى تــنــظــيم ا
أنــفـسـهـم من خالل مـنــظـمــة طالبـيـة
سريـة اطلق علـيهـا " جمعـية اجلوال
الـعربي "  ويـبـدو أن هـذه التـسـمـية
ـان الــطـلــبـة بــضـرورة جــاءت من ا
بــــعـث روح الــــفــــتــــوة الـــــعــــربــــيــــة
واإلسالمــيــة ونــشــر مــبــاد الــعـرب
الـــقــومـــيــة  فـــفي ربـــيع عــام 1931
اقــيــمت ســفــرة طالبــيـة لــطــلــبـة دار
ــعــلــمــ في الــكــرخ الى الــبــصـرة ا
بصحـبة معـلم الكشـافة " عبـد الكر
عـســـران " و " مـتـي عـقــراوي " مـديـر
دير خالد الهاشمي علم  وا دار ا
وفـريـد الـنــجـار وحتـسـ ابـراهـيم ,
وأثـــنــــاء الــــطـــريـق طـــرح مــــشـــروع
تأسيس جمعية قومية واختير خالد
الـهــاشـمي لــتـراس اجلـمــعـيـة . وفي
عـام  1932انــضــمت مــجــمـوعــة من
عـلـم في الـرصـافة الى طلـبـة دار ا
الـتنـظـيم وبقـي نشـاط اجلـمعـيـة يتم
بـــصــورة ســـريــة دام ثالث ســـنــوات
حيث كانت االجتماعات تعقد في دار
ـــركـــزيــة ـــعـــلـــمـــ واالعـــداديـــة ا ا

امونية .  درسة ا وا
واحـتجـاجـا على مـنح امـتيـاز الـنفط
الــــعــــراقـي لــــعــــدد مـن الــــشــــركــــات
االحــتــكــاريــة فــقــد تــبــنى الــتــجــمع
الــــطالبـي الـــقـــومـي فـــضـح اخلـــطط
الرامية الى الـتفريط بحـقوق العراق

وثرواته النفطية
 اجيـزت اجلمـعـية رسـميـا في صيف
1934 باسم جمعية اجلوال . ويعد
تـأســيس هـذه اجلــمـعـيــة خـطـوة في
طــريق الـنــضــال الـوطــني والــقـومي
العربي . فـقد أدى هذا الـتنظيم دورا
مــؤثــرا فـي الــســيـــاســة الــداخـــلــيــة
واخلـــارجــــيـــة  كــــمـــا أخــــذت هـــذه
اجلــمـعـيــة عـلى عــاتـقـهــا بث الـوعي
الــــقـــومي والـــدعـــوة بـــحـــمـــاس الى

الوحدة العربية 
شـــجــعت اجلـــمــعـــيــة فــكـــرة تــدريب
الــطالب عــلـى الــسالح  وقــد نــصت
ــادة (2) من الــــقـــانـــون األســـاسي ا
للجمعية على ان أهداف اجلمعية أو
الــغـايــة مـنــهـا تــنـمــيـة روح الــفـتـوة
والـرجـولـة لـلـشـبـان  وذلك من خالل
ــارســـة الــتـــمــاريـن الــعـــســكـــريــة
والريـاضـية والـعـمل لتـهـذيب اخللق
الــــشـــخــــصي  وإســــداء اخلـــدمـــات
العـلـميـة واالجـتمـاعيـة بـالتـجول في
انحاء القطـر العراقي وخارجه  وقد
فـتــحت اجلـمـعــيـة مـعـســكـرا خـاصـا
لـــتــدريب أعـــضــائــهــا  كـــمــا أقــامت
أنـشـطة طالبـيـة وشـبـابيـة مـتـعددة 
ــنــاســبــات تــمــثـــلت في اســتــغالل ا
الــوطـــنـــيــة والـــقـــومــيـــة في اقـــامــة
التجـمعات من قـبل أعضاء اجلـمعية
حيث تـلقى فـيهـا اخلطب احلـماسـية
والــتـمــثـيــلـيــات الـتي تــتـعــمـد اثـارة
خــواطــر الـــطــلـــبــة والــشـــبــاب ضــد

االستعمار البريطاني .

∫ qšb

احتـلت احلركـة الطالبـية في الـعراق
عند قـيام احلـكم الوطني في  23 آب
1921 موقعا متميزا في النضال

ــــا قــــامـت به من ادوار الــــوطــــني  
نـضـالـية بـارزة في عـمـلـيـة الـتـصدي
ومـــواجـــهـــة احملـــتـل الـــبـــريـــطـــاني
واحلـــكــومــات الـــتي تــعــاقـــبت عــلى
ـــــلــــــكي احلـــــكـم خـالل الـــــعــــــهـــــد ا
واالسـتعـمـار الـبريـطـاني لـلـدفاع عن
ارض الــــعـــراق وخــــيـــراتـه ويـــعـــود
الـسـبب الى كــون هـذا الـقـطـاع أكـثـر
ا يجري القطاعـات الشعـبية تأثـرا 
حـــــوله مـن حتــــوالت ســـــيـــــاســـــيــــة
ـا يتسم واجتـماعيـة واقتصـادية  و
بـه من ســمـــات الـــوعي الــتـي قــلـــمــا
ـا تـتـوفـر فـي قـطـاع شـعـبي آخـر  
جــــعل مـن احلـــركـــة الــــطالبــــيـــة في
العـراق في فتـرة متـقدمة مـن تاريخه
ــعــاصـــر تــشــكل رأس احلــربــة في ا
واجهة مع احلكـومات واالستعمار ا
الــبــريــطــاني. فــقــد أثــبـتـت األحـداث
الـسـيـاسيـة الـتي مـر بـهـا الـعراق أن
احلــركـة الــطالبــيـة الــعــراقـيــة كـانت
بحق العمود الفقري لكل عمل وطني
ـتماسـكة التي والقوة اجلـماهـيرية ا
بــإســكــانـهــا الــوقــوف بــوجه الــظـلم
والتعبيـر عن ارادت الشعب باحلرية
واالستقالل دون اخلوف عـلى امتياز
تميز ـبكر وا تفقده . ان هذا الدور ا
لــلـحــركـة الــطالبـيــة في الـعــراق هـو
الـــذي يــؤشـــر لــنـــا بــوضـــوح ســبب
الـعـداء الذي كـانت تـكـنه احلـكـومات
ــتــعــاقـــبــة لــلــطـــلــبــة واالجــراءات ا
الـقاسـيـة الـتي كانت تـتـخـذ ضدهم .
ـقـابل يــؤشـر لــنـا أيـضــا الـصـور بــا
شـرقة التي كـانت يرسـمهـا الشعب ا
وقـواه الـوطـنيـة والـتـقـدمـيـة واألمال
الــتي كــانت تـعــلق عــلى هــذه الـفــئـة
ثقفة الواعيـة  اذ لم تمر مناسبة  ا
- كــمـا ســنـرى - فـي تـاريخ احلــركـة
الـوطـنيـة اال كـان لـطـلبـتـنـا الـبواسل
ـا فـصـيـلــة مـقـدامـة من فـصـائـلـهـا 
أعـــطى لــلـــحــركـــة الــطالبـــيــة شــرف
ساهمـة في النضال الـوطني سيما ا
كــانت الــتــضــحــيــات والــشــدائــد قـد
اكـســيـهـا خـبـرة نــضـالـيـة  ومـراسـا
ثـــوريــا حـــعــلــهـــا بــحق قـــادرة عــلى
االستجابة للمطامح الوطنية الشعب

 ومـعـبــرة بـثـقـة واخالص عن ارادة
الطلبة ومصاحلهم احلقيقية . 
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أوال : الـطــلـبـة ودخــول عـصـبـة اال
عام 1932:

 ابرمت حكومة نوري السعيد األولى
ـعــاهـدة الــرابـعـة ) مع احلــكـومـة ( ا
الـبـريـطـانـيـة في  30حـزيران 1930
ــعـــاهــدات وقــد واجـــهت كــيـــفــيـــة ا
الـسـابـقة االنـتـقـاد والـرفض الـشـديد
من احلـركة الـوطـنيـة  حـيث خرجت
مـظـاهـرات طـالبـيـة كـبـرى في بـغـداد
ومدن الـعـراق األخـرى  انضم الـيـها
جميع أبناء الشعب  فطافت شوارع
ــذكـورة . ـعــاهـدة ا ــدن مـنــددة بــا ا
دخلت مـعـاهدة  1930حيـز الـتنـفـيذ
مـنـذ دخـول الـعـراق عـصبـة األ في
23 تشرين األول 1932 واعتبار

العراق " دولة مـستقلـة " . وكان لهذا
احلدث وقعه الـواضح ب الوطـني
ومـــنــــهم الــــطالب الــــذين طـــالــــبـــوا
بضـرورة مواصـلة الـكفـاح بغـية رفع
الـقـيـود الــتي تـضـمـنـتـهـا مـعـاهـدة (

ثابة " العيد  1930) ليكون 
احلقـيقي " للـعراقـي كـافة . أثر ذلك
نـظم عـبـد اجلـبـار اجلـومـرد - طـالب
احلقوق في دمشق - وهو في طريقه
من بغـداد إلى دمشق قـصيـدة يهـجو
فـيـهـا حــكـومـة نـوري الـسـعـيـد الـتي
وقعت معاهدة (  1930) ب العراق
وبــريـطــانـيـا  وتــلـمـح فـيـهــا جـرأته
عاهدة وشجاعته في التنـديد يتلك ا
الـتي قـبـات اسـتـقالل الـعـراق بـقـيود

ا جاء فيها :  تقيلة  و
 مـــــحـى الــــلـه في أرض الـــــعـــــــــراق
عصـابـة  لهـا عـــــــمل ناء عن احلـــق

ناكـس
كـــومــــة ســــراق تــــبــــيـع بـالدهــــا    
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شؤون العراق الداخلـية يشكل سافر
وغــــدا يــــهــــدد اســــتــــقالل الــــعــــراق
وســيـــاســتـه  فــفي 5 ايــلــول 1939
طــالب الـســفـيــر الـبــريـطــاني ( بـازل
نـيوتن ) - وبـتـوجـيه من حـكـومته -
احلكومة العراقـية بقطع عالقتها مع
ـــانـــيـــا ذلك الـــطــــلب الـــذي حـــظي أ
ــــوافــــقـــة رئــــيس الــــوزراء نـــوري
ــا جـــعل طـــلـــبــة دار الــســـعـــيـــد  
ـعــلـمـ االبـتـدائـيــة في األعـظـمـيـة ا
يـــعـــلـــنـــون االضـــراب عـن الـــدراســة
ظاهرة توجهت والطعام واخلروج 
ــــعــــظم  وقــــد صــــدحت الـى بــــاب ا
حناجر الطـلبة بالهتـافات احلماسية
ــطـــالـــبــة بـــســقـــوط االســـتــعـــمــار ا
البريطاني ونوري السعيد  كما رفع
ـــتــظـــاهــرون مـــذكــرة إلى مـــجــلس ا
الــنـــواب اســـتـــنـــكـــروا من خـاللـــهــا

السياسة البريطانية اجلائرة .
وبعد أن قدمـت وزارة طه الهاشمي (
31 كانون الثاني  1 -1941نيسان
1941 ) استقالتها وشكلت حكومة
الدفـاع الوطـني بـرئاسـة رشيـد عالي
تلك الـكـيالني في  12نـيـسان 1941 
ــوافــقــة احلــكـــومــة الــتي لـم حتظ 
االنـكـلـيـز وال سـيـمـا بـعـد االتـصاالت
الـتي أجـرتـهـا حـكـومـة الـكـيالني مع
دول احملور والـتي قادت في الـنهـاية
ــــواجـــهــــة الـــعــــســـكــــريـــة مع إلى ا

بريطانيا في مايس 1941.
كــان الــطـلــبـة فـي مـقــدمـة الــفــصـائل
الـثـوريـة الـتي هـبت لـنـصـرة الـثـورة
مــنـذ الــيــوم األول النـدالعــهــا - عـلى
الــرغم من امـكــانـيــاتـهــا احملـدودة –
سـؤولية انـا منـهم بحـجم ا وذلك ا
ـلقـاة عـلى عـاتـقهم  ,فـقد الـوطنـيـة ا
انـضـوى الـعـديـد من طـلـبـة الـكـلـيات
عاهد الـعاليـة حتت لواء ( كتائب وا
الشـبـاب ) ذلك التـنـظيم الـذي أشرف
عليه محـمد يونس السـنعاوي ( أحد
قــادة الــثــورة ووزيــر االقــتــصـاد ) -
ـتـحسـ لـفـكرة الـذي كان من أشـد ا
تــشــكـيـل هـذا الــتــنــظـيـم - . وجتـلى
مـــــوقـف الـــــســــــبـــــعـــــاوي مـن خالل
طـروحـاتـه أثـنـاء مـنـاقــشـات مـجـلس
الوزراء من أجل حـصوله عـلى تأيـيد
احلــكــومـة لــتــشـكــيل هــذا الـتــنــظـيم
ـقاتل وتـزويده بـالسالح  الشـعبي ا
انـا منه بدور الـطلـبة في مـسائدة ا
حـكـومة الـثـورة بـاعـتبـارهـا شـريـحة
حـــيـــويـــة فـي اجملـــتـــمـع لـــتـــمـــارس
مــســؤولـيــاتــهـا الــوطــنـيــة من خالل
حـمــايـة اخلـطـوط اخلـلــفـيـة لـسـاحـة
ـعــركـة  من ضــبط األمن ومــراقـبـة ا
ـشــبـوهـ واحلــفـاظ عــلى تـمـاسك ا

اجلبهة الداخلية .
 - لــقــد حــظي هــذا الــتــنـظــيم بــدعم
وتــأيـــيـــد حــكـــومـــة الــثـــورة مـــاديــا
ومعنـويا . فقـد أمدت حكـومة الثورة
الـهــيـئــة الــعـلــيــا لـكــتـائـب الـشــبـاب
ــســـاعـــدات عـــيـــنــيـــة  فـــضال عن
تــزويــدهم بــالــسالح  كــمــا انـتــدبت
وزارة الـــدفــاع الـــرائــد ســامـي عــبــد

القادر ليشرف عليها . 
قسمت كتائب الـشباب إلى تشكيالت
مــتـعـددة ضــمت كل تـشـكــيـلـة طــلـبـة
مـدرسـة أو كـلــيـة مـعـيـنـة يـقـوم عـلى
رأسها مسـؤول عنها يتـولى قيادتها
 حـــيث تـــرتـــبـط هــذه اجملـــامـــيع أو

البـسهـم العـسـكـرية وقـد أسـهـموا
جــمـــيــعــا في أعــمــال عــســكــريــة من
أبـرزها تـنـفيـذ جـزء من خطـة الـدفاع

عن العاصمة.
 وبـعد اخـفـاق الـثـورة  حل كـتائب
الـــشـــبـــاب بـــقـــرار مـن جلـــنـــة األمن
الـداخـلي الـتي تـولت حـفظ األمن في
بــغــداد بــعــد مــغــادرة قــادة اجلــيش
وأركان احلـكومـة البالد . وقـد طلبت
ذكورة في بـالغها رقم ( 2© اللـجنـة ا
من أعـضـاء كـتــائب الـشـبـاب تـسـلـيم
اسـلحـتـهم واعتـدتـهم الى السـلـطات
ـالبس والـــــــعــــــــودة الـى ارتــــــــداء ا
ـــا احــتـل اجلــيش االعـــتـــيــاديـــة  و
البريـطاني بغـداد في حزيران 1941
اعتقلت الشرطة عدد كبير من الطلبة
نتمـ الى تنظيم كـتائب الشباب  ا
و احـالتـهم الى احملـاكم الـعـرفـية 
وتــطــوع عــدد من احملــامــ لــلــدفـاع
عـنـهم حـيـث اعـتـبـروا ان الـدفـاع عن
الطلـبة تشـريف لهـــم وواجب وطني

.
 لقد حاولت السلطات احلكومية بعد
اخـفاق ثـورة نـيـسان 1941  توجـيه
أنــظـــار الــشـــبــاب عن الـــتــزامـــاتــهم
الــوطـنـيــة والـقـومــيـة  فــعـمـدت الى
تـــســـهـــيـل اقـــامـــة نـــواد ريـــاضـــيـــة
واجتـماعيـة مخـتلفـة  وقد اشـتهرت
مـن هـــذه الـــنـــوادي ( نـــادي اخـــوان
احلـريـة ) الـذي أسـسـته اجلـاسـوسة
الـبـريطـانـيـة ( فـريا سـتـارك ) . ولـقد
تـــولـت ســـتــــارك تـــنــــظـــيم الــــنـــادي
واالشراف عـليـه  وقد كـتبت سـتارك
تـقـريـرا الى مـسـؤولـيـهـا أشارت فـيه
الى ان الطـلـبة والـشـباب في الـعراق
لـــيــســوا مع بـــريــطــانـــيــا فــضال عن

صعوبة انقيادهم . 
كــان مــوقف الــسـلــطــات احلـكــومــيـة
جتــاه مــطـــالب الــطـــلــبــة ســـلــبــيــا 
فـبــاإلضـافـة إلى رفض طــلـبـهم حـول
تكوين احتاد طالبي  إلقاء القبض

ثليهم. على ستة من 
 خـــامــــســــا : الـــطــــلـــبــــة واالحـــزاب
الــســيــاســيــة بــعــد انــتــهــاء احلــرب

ية الثانية :  العا
ية لقد كان من أبرز آثار احلرب العا
قراطي في العراق تبلور الوعي الد
وقـد كـان الـطـلـبـة في طـلـيـعـة الـقوى
ـقراطـية ـفـاهيم الـد التـي تأثـرت با
الـــــتــــقـــــدمــــيـــــة  بــــحـــــكم ســـــنــــهم
وحلسـاسيـتهم جتـاه أوضاع بالدهم
وطموحـهم في تغـيــيـر تلك األوضاع
ـــا هـــو أفـــضل . فـــفـي عــام 1944
ظهـرت أول مـحاولـة لـتشـكيـل تنـظيم
طـالبي  وقــــابل وفـــــد طالبي وزيــــر
ــعــارف وأعــربـوا عـن رغـبــتــهم في ا
تشـكـيل احتاد يـجمع بـيـنهم ويـهدف
الى تــــبـــنى مــــشـــــــــاكـل الـــطــــلـــبـــة

وقضاياهم.
 كان مـوقــــــف الـسلـطات احلـكومـية
جتــاه مــطـــالب الــطـــلــبــة ســـلــبــيــا 
فباإلضافة إلى رفض طلبــــــهم حول
تـــكـــوين احتـــاد طالبـي  إلـــــــــقــاء

ـــــثليهم .  القبض على ستة من 
لـقــد ادى عـــسل الـســلـطـات هـذا إلى
تشدد احلركـة الطالبيـة وتقد طلب
آخـر لـعـقـد مـؤتـمـر لـلــــطـلـبة  اال ان
الــشـــرطــة قــامت بــاعــتــقــال مــقــدمي
ا أدى الى اثارة دة طويلة  الطلب 
ــان  حـيث وجه ـوضــوع في الــبـر ا
نــائب اجلـلــسـة ( جــعـفــر حـمــنـدي )
ــعـارف ( ابـراهـيم سـؤاال الى وزيـر ا
عـــاكف ) الـــذي أجــاب بـــأن الـــســبب
يـرجـع الى اشـتـغــال الـطـلــبـة بـأمـور

سياسية مضرة .
»«eŠ« …“Uł«

اضــطـرت احلــكـومــة الـعــراقـيــة بـعـد
احلــرب الـى اجــازة بــضــعــة أحــزاب
ـثل مــنـهــا حــزب االسـتــقالل الــذي 
الـــتــيــار الــقــومـي الــعــربي واحلــزب
ـــثل الــتـــيــار ـــقــراطي الـــذي  الـــد

قراطي .  الد
وقــد دعت هـــذه األحــزاب الى اقــامــة
حياة دسـتوريـة  وساهم الطـلبة في
النشاطات السياسية والثقافية التي
نـــظـــمـــتـــهــــا تـــلك األحـــزاب مـــنـــهـــا
ـظــاهــرات الـتي مــسـاهــمــاتـهـم في ا
جـــرت فـي بـــغــــداد ومــــدن الــــعـــراق
االخرى ومن ابـرزهـا االحتـجـاج على
مــعـــاهــدة بــورتــســمــوث في كــانــون

الثاني 1948.
اخلـالصــة : لـــقـــد احـــتـــلت احلـــركــة
الـطالبـيـة في الـعـراق من عـام 1932
 1948 –موقعا متميزا في مسيرة
ــا قــامت به من الــنــضــال الــوطـــني 
أدوار نــضـــالــيــة بــارزة في عــمــلــيــة
واجهـة للحكومات التي التصدي وا
تــعــاقــبت عــلى احلــكم خالل الــعــهـد

لكي واالستعمار البريطاني .  ا
ويــــعــــود ســـبـب ذلك الى كــــون هـــذا
الـقـطـاع أكــثـر الـقـطـاعـات الـشـعـبـيـة
ـا يـجـري حـوله من حتـوالت تـأثـرا 
ا سياسية واجتماعية واقتصادية و
يــتــسم مـن ســمــات الــوعـــــــي الــتي

قلما تتوفر في قطاع شعبي آخر . 
وقد أثبتت األحـداث السيـاسية التي
مر بـهـا العـراق ان احلـركة الـطالبـية
العراقيـة  كانت بحق تشـكل العمود
الــفـــقــري لــكل عــمـل وطــني والــقــوة
ــتـــمــاســكـــة الــتي اجلــمـــاهــيــريـــة ا
بــإمـــكــانــهــا الــوقــوف بــوجه الــظــلم
والتـعبـير عن ارادة الـشعب بـاحلرية
واالستقالل دون اخلوف عـلى امتياز
تميز ـبكر وا تفقده . ان هذا الدور ا
لــلـحــركـة الــطالبـيــة في الـعــراق هـو
الـــذي يــؤشـــر لــنـــا بــوضـــوح ســبب
الـعـداء الـتي كـانت تـكـنه احلـكـومات
ـــلــــكي لـــلــــطـــلـــبـــة خالل الــــعـــهـــد ا
واالجــراءات الــقـــاســيــة الــتي كــانت

تتخذ ضدهم . 
ـقـابل يؤشـر لنـا أيـضـا الـصورة وبا
ـــشــرفـــة الــتي كـــان يــرســـمـــــــــهــا ا
الـشـعب وقـواه الـوطـنـــــــيـة واألمـال
الــتي كــانت تـعــلق عــلى هــذه الـفــئـة
ثقـفة والـواعية  الـتي اخذ بالـنظر ا

ستقبل . اليها نظرة التفاؤل با

rKŽ∫ تالميذ يرفعون علم العراق في االصطفاف الصباحي

سيرات السياسية في شارع الرشيد في اخلمسينات dO…∫ احدى ا

b»—”∫ كشافة طالبية لطالبات مدارس في بغداد
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عن ســيــاسـتـه الـقــومــيــة  حـتى اذا
ينست من تلك احملـاوالت قرر منفذو
سـياسـتـها الـتـخلص مـنه بـأي شكل

كان . 
وفي صــبــاح يـوم 4 نـيــسـان 1939
نــشـرت احلـكــومـة الـعــراقـيـة بــيـانـا
ـلك غـازي قد رسمـيـا جـاء فيه : أن ا
تـوفى أثــر اصـطـدام الــسـيـارة الـتي
كـان يــقـودهـا بــنـفـسه بــأحـد أعـمـدة
الكهرباء بالقرب من قصر احلارثية.

W¹u  W b

لك غـازي صدمة وقد أحدثت وفـاة ا
قويـة للشـعب العـراقي انطـلقت على
أثــرهـا مــظـاهــرات في بـغــداد ومـدن
العراق وكان الـطلبة في مـقدمة هذه
الـــتــــظــــاهـــرات الــــتي نــــددت خالل
مـسـيرتـهـا لـسـياسـة االسـتـعـمار وال
ســـيـــمـــا بـــعــد أن ذاع فـي األوســاط
الــسـيـاســيـة اتـهــام نـوري الـســعـيـد
واالنكليز بـانهم وراء تدبير احلادث

.
ـوصل جتــمع طالب مـدارس  وفي ا
دينة في مبنى الثـانوية الشرقية  ا
ودعـــا الـــطـــالـب " هـــشـــام الـــدبــاغ "
جــمـوع الــطـلــبـة إلى الــتـوجه نــحـو
القـنصـلـية وبـالفـعل لبت اجلـماهـير
الطـالبيـة الـدعوة  وانـطـلق الطالب
في مسيرة جماهيرية كبرى رافقتها
هـتــافـات حـمـاسـيـة تــنـدد بـسـيـاسـة
االنــكــلــيــز  وعــنــد وصــول جــمــوع
ــتـظــاهـرين الـى مـقــر الـقــنـصــلـيـة ا
البريطانية الـكائنة قرب سكك حديد
ـــوصـل طـــوق الــــطـــلــــبـــة مــــبـــنى ا
القـنـصلـية  وهـاجـموهـا باحلـجارة
كــمـــا انــزلـــوا الــعـــلم الـــبــريـــطــاني
واحرقـوه وفي نـفس الوقت أحـرقوا
سـيــارة تــابــعــة لــلــقـنــصــلــيــة بــعـد
حتـــطــــيــــمـــهــــا واقــــتـــحـم عـــدد من
ــتـظــاهـرين دار الــقـنــصل وقـتــلـوا ا
القـنصل البـريطـاني (مونك مـيسون
) حــيــنــمــا كــان يــحــاول الــتــظــاهــر
بـاخلـروج أمـام اجلــمـهـور الـغـاضب

واستطالع الوضع .
 وعـــلى الـــرغم مـن أجـــواء االرهــاب
وصل في اعقاب مقتل التي سادت ا
ـتـمـثـلة في الـقـنـصل البـريـطـاني وا
اعالن األحــكـام الــعــرفـيــة وتـطــبـيق
قـانـون االدارة الـعـسـكـريـة واعـتـقال
ـوصل وعـلى الـعــشـرات من أبـنــاء ا
وجـه اخلـــصــوص عـــدد مـن طـــلـــبــة
الــثــانــويــة  اال ان هــذا االرهــاب لم
يؤثـر عـلى تزايـد الـنشـاط الطالبي .
فـقـد طــلب الـسـفـيــر الـبـريـطـاني في
العـراق (بازل نـيوتن ) من احلـكومة
الــعـــراقـــيــة بـــأن تـــتــخـــذ اجــراءات
ـنـاهض الـســيـطـرة عــلى الـنـشــاط ا

لبريطانيا ب صفوف الطلبة.
وعـلى أثـر مـغـادرة قـادة الـثـورة الى
ايــران وطـلب الــلـجــوء الـســيـاسي 
أعــلـن الــســبــعــاوي نــفــسه حــاكــمــا
عسكريـا وقام بتوزيع األسـلحة على
كــتــائـب الــشــبــاب كــمــا أطــلق عــلى
مـــجــــمـــوعـــة مــــنـــهـم اسم ( حـــرس

السبعاوي الفدانيون ) 
رابــعـا : الــطـلــبـة وثــورة نـيــسـان –

مايس 1941:
تعود البداية الثورة نيسان ومايس
1941 الى أواخر عام  1939عندما
أصبـحت التـدخالت الـبريـطانـية في

الـتـشـكـيـالت بـقـيـادة الـكـتـائب الـتي
ــــقـــدادي ضــــمت كل مـن : درويش ا
وسـلـيم الـنعـيـمي وعـبـد الـكـر كنه
ــعــروفــة ونـــخــبــة من الــعـــنــاصــر ا
بـانــتـمـاءاتـهــا الـوطـنـيــة والـقـومـيـة
وخـــاصــة اجلـــمــعـــيــات والـــنــوادي
الــقــومــيـــة الــتي شــهـــدت قــيــامــهــا
الــســاحــة الـــعــراقــيــة أبـــان حــقــبــة
الـــثالثـــيـــنـــات  وكـــان هــؤالء عـــلى
اتصال يومي بالسـبعاوي ويعملون

بتوجيه منه.
كـان لـلـطـلـبـة دور مـشـهـود من خالل
(كــتـــائب الـــشـــبـــاب ) اثــنـــاء قـــيــام
(احلـرب ) العـراقـية - الـبـريطـانـية 
حــيـــنــمــا أوكل لــهــا مــهــمــة تــدريب
الشـبـيبـة عـلى السالح لـلـوقوف الى
جانب اجليش العراقي والعمل على
تــوطـيــد األمن الــداخـلي ومــواسـات
اجلــــرحى ومـــكـــافـــحـــة االشـــاعـــات
ـــغـــرضـــة الـــتي بـــيـــنـــهـــا أعـــوان ا
االســتـــعـــمــار الـــبـــريــطـــاني . كـــمــا
ســـاهـــمـــوا في خـــزن الـــبـــنـــزين في
األماكن النائـية والبـعيدة عن قصف
الـطـائـرات الـبـريـطـانـيـة . فـضال عن
ـهـمـة احلراسـة لـلـمـناطق قـيامـهم 
ــديــنـــة  فــكــانت تــلك ـــهــمــة في ا ا
ــهـمـات ــهـمـات اشــبه مـا تــكـون  ا
اجلــيش الـشــعـبي مع األخــذ بـنــظـر
االعـتـبـار الــفـارق الـزمـني والـتـطـور

ادي . الفكري وا
 لعب الطلبـة دورا في اثارة الشعور
الـــوطـــنـي والـــقـــومي لـــدى شـــرائح
اجملــــتــــمع اخملــــتــــلــــفــــة وخــــاصـــة
اجلــمـعــيـات ذات الـنــشـاط الــوطـني
ـــثـــابـــة والـــقـــومـي والـــتي عــــدت 
تــنـظـيــمـات سـريــة لـلـحــزب الـعـربي
القـومي في العـراق  ومنهـا جمـعية
ــــوصل الــــشـــبــــاب الــــقــــومـي في ا
وجـمـعيـة شـبـاب الـعمـارة وجـمـعـية
الـدفـاع الـوطــني في الـبـصـرة . فـقـد
أبــرقت جــمـعــيــة الــشـبــاب الــقـومي
بـرقـية الى مـحـد يـونس الـسـبـعاوي
أعلنت من خاللها الـتطوع وقد بارك
الـــســبــعــاوي هــذه الــدعــوة طــالــبــا
ارسال مـثل هذه النـخبـة اخليرة من
الشـباب القـومي الى بغـداد ليـتولوا
ـهــمـة . وقــد لـبت ــراكـز ا حــراسـة ا
هـذه الـعـنــاصـر دعـوة الـسـبـعـاوي 
والــتـحــقـوا بــبـغــداد و تـكــلـيــفـهم
ــهــمــات حـراســة حــقــول الــنـفط .
وعلـى ما يـبـدو فان الـسـبعـاوي كان
يـــهــدف من عـــمــله هـــذا االكــثــار من
تــواجـد الــشـبــاب الـقــوي في امـاكن

عمل شركات النفط االحتكارية .
بــعــثت وفي األول من مــايس 1941 
مجموعة من أعضاء جمعية الشباب
( الـشـعـلـة ) في الـعـمـارة بـرقيـة الى
وصـل جاء فيـها " يا طلـبة ثانـوية ا
شــبــاب الــعــرب تــقــدمــوا لــلــجــهــاد
مــوعـــدنــا وايـــاكم اخلط األول حتت

فدى "  لواء الوطن ا
وعـلى اثـر مـغـادرة قـادة الـثـورة الى
ايــران وطـلب الــلـجــوء الـســيـاسي 
أعــلن الــسـبــعـاوي  نــفــسه حـاكــمـا
عسكريـا وقام بتوزيع األسـلحة على
كــتــائـب الــشــبــاب كــمــا أطــلق عــلى
مـــجــــمـــوعـــة مــــنـــهـم اسم ( حـــرس
ـا كان السـبـعاوي الـفدائـيـون ) وطا
السبـعاوي يشـاهد محـاطا بهم وهم
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اضي  لـعدم اكتمال قررة يـوم اخلميس ا أجل وفد االحتـاد اخلليجي لكـرة القدم زيارته إلى الـعراق ا
فتـرض أن يزو الـوفد اخلـليـجي العـراق للـمرة الرابـعة لالطالع سمـات الدخول إلى الـبالد. وكان مـن ا
نشآت في البصرة التي ستحتضن خليجي 25  لكن العب وا الحظات اخلاصة با على مـراحل اجناز ا
عدم اكتـمال سمات الـدخول للوفـد أدى إلى تأجيل الـزيارة وبانتـظار حتديد مـوعد آخر للـزيارة وإكمال
العب إصـدار سمـات الـدخول لـلـعراق . وأنـهى الـوفـد اخللـيجـي زيارته الـيـوم إلى الكـويت بـعد تـفـقد ا
ـنشـآت الريـاضـية هـناك كـونـها الـبـلد الـبديل لـلـعراق السـتـضافـة بطـولـة خلـيجي 25  في حـال تعـثر وا
ـوجـودة في العب والـفـنـادق ا إقـامـتـهـا في مـديـنـة الـبـصـرة. وجـرت خالل الـزيـارة اطالع الـوفـد عـلى ا

الكويت.
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تـــدخل مــــبـــاريــــات دوري الـــدرجـــة
االولى مـرحــلــة احلــسم امــام ثالثـة
ادوار مـتبـقيـة على نـهايـة تصـفيات
ـتــاهـلـ اجملــمـوعــتـ لــتـســمـيــة ا
مـنـهـمـا بـطال اجملـموعـتـ مـبـاشرة
ـوسم ــمــتــاز ا لــلـعب فـي الـدوري ا
ـــقــبل في مـــبــاريـــات حتــتــاج الى ا
تـسـمـيـة حكـام ومـشـرف بـأبـعـادها
ــنــغـصــات والـشــكــوك بـعــدمـا عن ا
اســـتــمـــرت جتــري بـــشــكل مـــنــسق
سابقة التي ومنظم باشراف جلنة ا
اســـتـــمـــرت تــقـــدم عـــمال مـــنـــظـــمــا
ــذكـورة قـبل ومـتــطـورا لـلـبــطـولـة ا
إنــقـاذهــا من الــتـرهـل الـذي الزمــهـا

الكثر من العقد األخير وقبله.
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وبـاسـتـثـنـاء انـسـحـاب فـريق الـعـلم
فـقـد تواصـلت الـفرق في مـبـارياتـها
ومــنــهــا تـكــون قــد ضـمــنت الــبــقـاء
ــقـبل واالخـرى والـلــعب لـلــمـوسم ا
تـــمــــني الـــنــــفس في ان تــــتـــجـــاوز
الــصـعــاب في اخـر االدوار الــقـادمـة
لتدارك مشكلـة الهبوط ما يجعل من
مـبــاريـات االدوار الــثالثــة الـقــادمـة
اكـثـر اهـمـية كـونـهـا من حتـدد بطال
اجملموعت امام هـبوط ثمانية فرق
ــعـدل اربـعـة من كل مـجـمـوعـة اي
الـكل بـانــتـظـار مـبــاريـات صـعـبـة و
قوية ومصـيرية وقد تشـهد مفاجآت
وانتفاضات تـأمل ان تخوضها على
نــحـو جــيــد حــيث مـبــاريــات الـدور
الـعـشـرين الـتي تـقـام إلـيـوم الـسبت
الـــذي يــــشـــهـــد اقـــامـــة مـــبـــاريـــات
اجملـمـوعــة االولى الـتي يــتـصـدرهـا
احلـدود38 نــقــطــة الــذي ســيــنــتــقل
ــلـــعب ســـوق الـــشــيـــوخ جـــنــوبي
همة الناصـرية ويسعى إلى حـسم ا
ـصـلـحـته في افـضـلـيـة الـتي تـبـدو 
واضحة وفارق فني كبير وقبلها ان
فــــريق الــــســـوق يــــكـــون قــــد غـــادر

ـوقع مـا قـبـل االخـير الـبـطـولـة في ا
بـعـد تــلـقي عــشـر هـزائـم ولن يـبـقى
أمـــامـه ســـوى إكـــمـــال حـــصـــته من
تـصدر ـباريـات التي تـألق فـيهـا ا ا
الذي شـهد تـقدمـا وواصل مبـارياته
ة األول باهتـمام لكنه تـعرض الهز
ــاضـي عــنـــدمــا خـــســر من الـــدور ا
ـدني بــهـدف لــكـنه يــظـهـر الـدفــاع ا
االقـــرب حلـــسم االمـــور امـــام فــارق
اخلـمس نــقـاط من الـوصـيف دهـوك
ويــامل ان تــســيــر االمــور بــالـشــكل
ـطـلوب حـتى الـنـهايـة وتـفادي اي ا
ــنـح الــفــرصـة تــعــثــر الن ذلك قــد 
لــدهــوك الــذي لـديـه اربع مــبــاريـات
رور واجهة ا متبقية عنـدما يخرج 
في مــــهـــمـــة صـــعــــبـــة امـــام ســـعي
اصـحاب االرض الـسـاع لالبـتـعاد
عن مـــوقـــعــــهم احلـــالـي والـــســـعي
لالسـتــمـرار في الــبـطـولــة و الـلـعب
بشعـار الفوز فـيما يـسعى الوصيف
الى بذل ما بـوسع عناصـره واللعب
مـن اجل احلـــــسم و الــــفـــــوز لــــدعم
وقف واالمل في ان يتعثر احلدود ا
حــتـى يــســتــمــر فـي الــصــراع عــلى
الـصـدارة في مـهـمــة صـعـبـة لـكـنـهـا
ــسـتــحـيــلـة والن الــلـعب لــيـست بــا
سـيـكـون حتت ضـغط الـنـتائـج التي
تـمـثل الـتـحـدي احلقـيـقي لـهـمـا لكن
هـل يــســتــمــر دهـــوك في مــواجــهــة
اقرانه وحـسم االمـور وانهـائهـا كما
يـجب وهـو يـامل ان يـتـعـثـر احلدود
ـرشح االول لــلـتــاهل ويـلــتـقي في ا
نـفس الـدور فـريـقا مـيـسـان والـدفاع
ــصـافي ــدني والـكــوفــة وعــفك وا ا
ــــصـــافي واجلـــنــــســـيــــة وبـــابل وا
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ـنـافـسات عـلى أشـدها في وتـظـهر ا
اجملـمـوعـة الـثانـيـة بـ فـرق كربالء
ــــتــــصــــدر 40 والـــــنــــاصــــريــــة38 ا
والـبــيـشـمـركـة 36 ويـظــهـر الـصـراع

ـتــصـدر والــوصـيف سـاخــنـا بــ ا
امام ثالث مواجهات متـبقية لهما و
جلـمـيع فـرق اجملـمـوعـة ويـتـوقع أن
تكون اكثر سخونة وكل يامل تفادي
التعثـر خاصة كربالء الـذي سينتقل
إلى مـــلــــعب الـــشـــرقـــاط الـــعـــاشـــر
والـسـعي السـتـغالل فـرصـة الـوضع
ـــــر به اصـــــحـــــاب االرض الـــــذي 
عبرتسـخير جهود الـتشكيل و للعب
بتركـيز من اجل خطف كـامل النقاط
لـلـسـيـطـرة عـلى الـصـدارة ويـخـشى
االنــــــصــــــار ان يـــــواجـه الـــــفــــــريق

صـعـوبـات الـلـقـاء عـنـدمـا تـعـثـر في
ــديــنـة لــكـنه اكــثـر من مــرة خـارج ا
ـهــمـة لم تـكن اسـتـفــاد ايـابـا والن ا
ــضـــيف في ســهـــلـــة امــام رغـــبـــة ا
مـــواجــــهـــة االمـــور من اجل إنـــقـــاذ
هـمة ـوسم وإلبـقاء فـي البـطولـة ا ا
الــصـعــبــة الــتي حتــتـاج الـى حـسم
صـلـحته جـمـيع مـباريـاته االخـيـرة 
وقـد ال تــمـنـحه تــذكـرة الـبــقـاء امـام
وقف الصعب الذي عليه من حيث ا
ـوقع وسـيـكـون الــنـاصـريـة االخـر ا
ـقدوره امـام مـو اجهـة الـسمـاوة و

حتـقـيق الـفـوز وسط ظـروف الـلـعب
ساعدة عـاملي االرض واجلمهور
ـرحـلة األولى مع افـضـليـة نـتيـجة ا
واالهم ان يــخــوض الــلــقــاء بــحــذر
شـــديـــد امـــام رغـــبـــة اجلــيـــران في
اضـافـة كـامل النـقـاط واالبـتـعاد من
مـكـانـهم احلـالـي واالطـمـئـنـان بـعـد
اكــــثــــر من اجل الــــبــــقــــاء لــــكن كل
ـــصــلـــحــة الـــتــرشـــيــحـــات تــصب 
ــســتـفــيــد األكــبـر من الــنــاصــريـة ا
مـبـاريـات مـلعـبه كـمـا يـدرك االعـب
اهمـية اخلـروج بالنـقاط لالسـتمرار

ـــتــــصــــدر في ثالث فـي مالحــــقــــة ا
مبـاريات تتطـلب اللعـب بشكل جدي
ومــركـز وجــيــد ومـنــظم ويــسـتــقـبل
الـبـيـشــمـركـة الـثــالث ديـالى وعـيـنه
عــلى الــنــتــيــجــة والــنــقــاط الــثالث
لالبقـاء على امـاله في الصـراع على
الــــصـــدارة واالمل فـي ان يـــتـــعـــثـــر
ــتـصــدر والــصـيـف عـنــدمــا يـضع ا
االمل على عنـاصره في حسـم اللقاء
ولــتــســيــر االمـور وبــانــتــظــار مـاذا
يـحــدث عـلى اجلـانب االخـر ويـلـعب
في نـــفـس الـــدور بـــعــــد غـــد األحـــد
الـبحـري وغاز الـشمـال والصـناعات
وفـريق احلـسـ وتـؤكــد تـعـلـيـمـات
ـسـابـقـات الـصـعـود فـريـق جلنـة ا
من الــدرجـــة االولى مــقـــابل هــبــوط
متـاز لكن االهم هـنا هو اربعـة من ا
ما تقوم به اللجنة من عمل يستحق
االشــارة لــلـمــوسم الــثــاني تــوالــيـا
جتـاوزت فـيــهـا كل مــشـاكل تــنـظـيم
ــكـن الــقــول انــهـا الــبــطــولــتــ و
تـقــدمت عـلى جـمــيع بـقـيــة الـلـجـان
الـتي ســبـقـتـهــا مـنـذ اكــثـر من عـقـد

ونصف.
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حـصلَ االحتـاد الـعراقيّ لـكـرةِ الـقدم
عـلى موافـقةِ االحتـاد الدولي الـفيـفا
باراة الوديّـة ب منتـخبنا بإقامـةِ ا
الوطني ونظيره الزامبي في الثامن
عـــشــر مـن الــشـــهــر احلـــالي والــتي
ـدينـة الدولي سـيحـتضـنـها مـلعبُ ا
ـــواجـــهـــتي اإلمـــارات حتـــضـــيـــراً 
ُؤهـلة وسـوريـا ضمن الـتـصفـيـاتِ ا

ونديال قطر 2022. 
يـذكـرُ أن اجلـهـاز الـفـني لـلـمـنـتـخبِ
الــوطـني قــد أعـلـن في وقتٍ سـابقٍ
ُستدعاة لالنخراطِ قائمةَ الالعب ا
ـؤلـفـة من في مـعـسـكـر بــغـــــداد وا
28 العــبـــاً عــلى أن تُـــقــلص إلى 46
العـــبـــاً قـــبل مـــواجـــهــتـي اإلمــارات
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الـريـاضـة الـنـسـويـة وحتـديـداً كـرة
ساهمة القدم تسـاعد بالتعـريفِ وا
في الــكـثــيــر من الـقــيم االيــجـابــيـة.
: إن درجــال جنم غــني عن مــضـيــفــاً
الــتـعــريف ونــتــشــرف بــوجـوده في
السفارةِ الفرنسية وسعادتنا تكمنُ
في االنـــطالق بـــتـــأســـيس بـــرنــامج
مـشـتـرك لـدعم كـرة القـدم الـنـسـوية
وهـذا الــبـرنــامجُ انـطــلق وســيـكـون
ـد يـد الـعـون وسـتـنـدرج فـيه بـابـاً 
الـكثـير من الـبـرامج لصـالح النـساء
ساواة العراقيّات من أجل حتقيقِ ا

. ب اجلنس

ـــشـــروع هـــو تـــطـــويـــرُ وتـــأهـــيل ا
القيـادات اإلدارية النـسويّة وإشراك
ُــــدربـــــات واحلــــكـــــمـــــات ومن كل ا
احملـــافـــظــــات في مـــعــــايـــشـــاتٍ مع
نــظــيـــراتــهن الـــفــرنــســـيــات كــذلك
ـعسكرات شـاركة في ا سـاهمة وا ا
التدريبـيّة بالتـنسيق ب االحتادين
الـعــراقي ونـظـيــره الـفـرنــسي لـكـرةِ
الـــقـــدم بــالـــتـــعـــاون مع الـــســـفــارة
الـفـرنـســيـة في الـعــراق. من جـهـته
أعربَ السـفير الفـرنسي في العراق
ايـــريك شـــوفـــالـــيــيـه عن ســـعــادته
بتوقيع اتـفاقيةِ الـتعاون مؤكداً: إن

بـالـتــهـنـئـةِ لـلـمــرأة الـعـراقـيّـة ولـكل
نـسـاء الـعـالم فـي عيـدهـن الـسـنوي.
مــؤكـداً ســعـادته بــتـوقــيع اتـفــاقـيـةِ
الــتــعــاون بــ االحتــاد والــســفــارة
الـفرنـسيـة واالحتـاد الفـرنسي لـكرةِ
الــقـدم إلطـالق مـشــروع رعــايــة كـرة

القدم النسائية. 
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وأضـافَ درجـال إنـهـا فـرصـة طـيـبـة
لالســتـزادة من اخلـبـرات والـقـدرات
الـفرنـسيـة التي لـديهـا سمـعة طـيبة
عـلى الـصـعـيـدين األوربي والـدولي.
مــســتـــطــرداً بـــالــقــول: الـــهــدفُ من

ــبـاريـات في ـكـنــهم الـذهـاب إلى ا
ــسـتــقـبل الــقـريب كــمـا  إيــقـاف ا
عــمـلــيـة بـيـع الـنــادي مـؤقـتــا. ومُـنع
نــادي تـشــيــلـسـي من تـوقــيع عــقـود
جديدة وانتقاالت الالعب حسب ذا

ز.  تا
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ومـن جـــهـــة اخــــرى فـــرض االحتـــاد
األوكــراني لــكـــرة الــقــدم ســـلــســلــة
عـقـوبـات مـشددة عـلى قـائـد مـنـتخب
أوكــــرانــــيـــــا الــــســـــابق أنـــــاتــــولي
تـيــمـوشــوك بـســبب اسـتــمـراره في
الــــعــــمل مـع فــــريق زيــــنــــيـت ســـان
بطـرسبـورغ الروسي. وأعـلنـت جلنة
األخالقــــيـــات والــــلـــعـب الـــنــــظـــيف
بـاالحتــاد األوكـراني عن الـعـقـوبـات
قترحة ضد تيموشوك الذي يحمل ا
الــرقـم الــقــيــاسي كــأكــثــر الالعــبــ
األوكرانـي خوضـا للقـاءات الدولية
مــبـاراة واتــهـمــته بــالـلــجـوء لـ 144
خيار واع من شأنه اإلضرار بصورة
كــــرة الــــقــــدم األوكــــرانــــيــــة. وكــــان
تـيــمــوشــوك الــبـالغ  42 عــامــا أحـد
الـــفــائــزين بــبـــطــولــة دوري أبــطــال
ــاني أوروبــا مع بــايــرن مــيــونخ األ
عـام  2013 حـيث قضى  4 أعوام في
اني كـما سبق له بطولـة الدوري األ

{ لـنــدن- وكـاالت: أفــادت صـحــيـفـة
امريـكيـة بأن العـقوبـات التي فرضت
على رجل اعمال روسي ستقيد نادي
تـشـيلـسي االنـكلـيـزي لكـرة الـقدم في
سـوق االنــتـقـاالت. وقــالت صـحــيـفـة
ـــز إنه بـــعــد إعالن نـــيــويـــورك تــا
فـرض عـقـوبـات عـلى مـالكـه الروسي
رومان أبراموفيتش لن يتمكن نادي
تـشـيـلـسي من بـيع أي تـذاكـر جـديدة
ـــبــاريـــاته وســيـــتم إغالق مـــتــجــر
الـنـادي ولن يكـون قـادرًا عـلى شراء
أو بـــــــيـع الـالعـــــــبـــــــ فـي ســـــــوق
ـملـكة االنـتـقاالت. و قـررت حـكومـة ا
ـــتـــحــدة جتـــمـــيــد أمـالك الــروسي ا
رومـــان أبــرامــوفـــيــتش مـــالك نــادي
ا فيها نادي البلوز على تشيلسي 
خـلــفـيـة الــغـزو الـروسي ألوكــرانـيـا.
وأفادت شـبكـة سكـاي سبـورتس بأن
ــلـيــارديــر الـروسي يــواجه حــظـرا ا
عامالت مـع األفراد والشركات على ا
ــتــحــدة وحـظــرا من ــمــلــكــة ا في ا
ز الـسفـر. فيـمـا ذكرت جـريدة ذا تـا
أن احلكومة اإلجنلـيزية منحت نادي
ـواصلة تـشيـلسي تـرخيـصا خـاصا 
ـتـعلـقـة بـكـرة الـقدم. ولن األنـشـطـة ا
يُـسـمح لـتـشــيـلـسي بـبـيع أي تـذاكـر
وسمية أخرى فقط حاملي التذاكر ا
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اعـتــمـد االحتــاد الــدولي لـلــجـودو
إقامـة بطـولة أبـوظبي جـراند سالم
لـلـجـودو خالل الـفـتـرة من  21إلى
تــشــرين أول بــدالً من تــشــرين 23
. وتـــقــدم االحتــاد ـــقــبـــلــ ثـــاني ا
ـشـاركة الـعـراقي للـجـودو بـطلب ا
في نـســخـة أبــوظـبي جــرانـد سالم
تقدمة قبلـة لتكون أولى الـدول ا ا
لـلــمـشــاركــة في هـذا احلــدث. وأكـد
مـحــمـد بن ثـعـلـوب الـدرعي رئـيس
احتــــاد اإلمــــارات لــــلــــمــــصــــارعـــة
واجلــــودو أن مــــا يــــشــــجع عــــلى
مــواصــلــة اســتـــضــافــة الــبــطــولــة

الدولـية والـتي تقام في  5عواصم
ـيــة من بـيـنـهــا أبـوظـبي. ونـوه عـا
كذلك إلـى عوامل اجلـذب السـياحي
الــتي تــتـــمــتع به اإلمــارات وقــال:
ـــــقــــومـــــات في ســـــاهــــمـت هــــذه ا
اســتــضــافــة الــعــاصــمــة أبــوظــبي
لــلــعــديــد من األحــداث الــريــاضــيـة
ـــيــة. وأضــاف: اســـتــضــافــة الــعــا
ــيــة الــهــدف الــذي األحــداث الــعــا
نسـعى إليه دائمـا والفتـرة القادمة
ستشهد بدء العمل من أجل اإلعداد
لـلـبـطـولـة بــالـتـنـسـيق مع مـجـلس
أبـوظـبي الـريـاضي الـشـريك الـدائم

في جناحات االحتاد.
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مشاركة العراق الدولية في لعبة اجلودو
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أطـلقَ االحتادُ الـعـراقيّ لـكرةِ الـقدم
مـشـروعَ رعايـة كـرة القـدم الـنسـويّة
بـالـتـعـاون مع الـسـفـارةِ الـفـرنـسـية
واالحتــاد الــفــرنــسي لــكــرة الــقــدم
وسيشمل رعايةَ وتطوير  100 العبة
لثالث فـئـات فضالً عن  30مدربةً و
من الــــقــــيــــاداتِ 30 حــــكــــمــــاً و 30
اإلداريـة ومـن جـمــيع احملــافــظـات.
وقــالَ وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
رئيس االحتاد الـعراقيّ لـكرة القدم
ؤتمر الصحفي عدنان درجال في ا
الـذي جمعـهُ بالـسفيـر الفـرنسي في
العراق ايـريك شوفالـييه وحضره
مــديـــر الـــريـــاضـــة في إقـــلـــيم
كـوردستـان الـدكتـور شـاكر
أحــمــد ســمــو وعــضــو
االحتـــــــاد أحــــــــمـــــــد
ــــوســـوي فـــضالً ا
عــن عـــــــــــــــددٍ مـن
دراء الـعـام ا

فـي الــــــوزارة:
أتـــــــــــقـــــــــــدمُ

والصـومال وسـوريا ولـبنـان وفلـسط
والــيـمـن وعـمــان والــبـحــرين والــعـراق
ـنـظم لــلـبـطــولـة.  وقـال رئـيس الـبــلـد ا
بية الـوطنية الـعراقية رعد اللجـنة االو
حـــمــودي ان احــتــضـــان بــغــداد لــهــذه
الـتظـاهـرة العـربيـة هـو دليل عـلى قدرة
الــعـراق الســتـضــافـة احملــافل الـدولــيـة
بـنــجـاح وحــضـور مــثل هـكــذا عـدد من
االشقاء العرب يؤكد رغبة اجلميع على
الـتــضـامن مع الــعـراق في رفـع احلـظـر
الــــشـــامـل عن الــــريـــاضــــة في الــــبالد.
فروض واضاف حمودي ان احلـصار ا
عـلى الريـاضة الـعراقـية اصبـح ال مبرر
له فـي ظل وجــــود االمن واالســـتــــقـــرار
الـــذي يــنـــعم به عــراقـــنــا احلـــبــيب من
شـمــاله الى جــنـوبه مــقـدمــا في الـوقت
ذاته شكره الى كل من اسهم في اجناح
هذه الـبطـولة. واخـتتم حـديثه قائال ان
اسـتـضــافـة الـعـاصـمـة بــغـداد لـبـطـولـة
الــعــرب بـــالــشــطــرجن هـــو نــصــر اخــر
يـضاف النـتصـارات الريـاضة الـعراقـية
التي بدأت تتحقق خالل االونة االخيرة
ـسـتـقبل ـزيد في ا ونـتـطـلع لـتحـقـيق ا

القريب.

انــطــلـقـت مـنــافــســات بــطــولــة الــعـرب
لـلشـباب والـنـاشئـ بالـشطـرجن والتي
نصور تضيفها قاعة قرطبة في فندق ا
ـشـاركــة اكـثـر من  95 العب مـيـلــيـا و
ــثـلـون  13دولـة وهـي مـصـر والعــبـة 
واجلـزائر وتـونس وليـبيـا وموريـتانـيا

فعاليـاتها في النـصف الثاني من العام
اجلـاري. هـذا وقـد حـضـر الـلـقـاء أيـضاً
ـبيـة الـوطنـية األمـ الـعام لـلـجنـة األو
الــعـراقـيــة الـســيـد هـيــثم عـبـداحلــمـيـد
ـبيـة الـسـيد ـالي لـلجـنـة األو واألمـ ا
أحــمــد صـبــري. وفي ســيــاق مــنــفـصل

سـمو عـلى حسن االسـتقـبال واألهـتمام
ــبــيـة الــذي أواله رئــيس الــلـجــنــة األو
ـبي الـعراقي في مـشـيداً بـاحلـراك األو
سـتوى الدولي رحـلة احلاليـة على ا ا
وتهيـئة الرياضـي العراقـي للدورات
ــركــزيــة الــتي ســتــنــطــلق ــبــيــة ا األو
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ــبــيــة إســتــقــبل رئــيـس الــلــجــنــة األو
الـوطـنيـة الـعـراقيـة رعـد حمـودي مـدير
الــريــاضـة بــاقـلــيم كــردســتـان الــعـراق
شـاكـر أحـمـد ســمـو. وبـحث اجلـانـبـان
ــشــهــد الـريــاضي فـي مـجــمل الــبالد ا
عـطيات الرياضية حيث تدارسا أبرز ا
ـطــروحـة. وإســتـمع حــمـودي لــشـرح ا
قـدمه ســمـو بـصــدد مـفـردات الــتـعـاون
ــؤســســات ــســتـــمــر الــذي تــقـــدمه ا ا
الـريـاضــيـة في االقــلـيم جملــمل ريـاضـة
العراق. من جـانبه أشاد رئيس الـلجنة
ـواقف الريـاضـية الـدائـمة ـبـية بـا األو
الـتـي يـقـدمــهـا االقـلــيم من إسـتــضـافـة
همة باريـات ا البطـوالت اخلارجيـة وا
ـــعــســـكــرات الــتـــدريــبـــيــة جلـــمــيع وا
ريــــاضــــيـي الــــعـــــراق في مــــخـــــتــــلف
االحتــادات الـوطــنــيـة. وأكــد أيــضـا ان
أفق الــتـــعــاون هــذا يــصب حــتــمــاً في
الـــصــالـح الــريــاضـي الــعــراقـي الــعــام
ويـــســتـــثـــمــر ألحـــاطــة الـــشـــبــاب في
كـردسـتـان وعـمـوم الـعـراق بـاالهـتـمام
الـذي يـستـحـقه ويحـضّـره للـمـنافـسات
ــبـيـة اخلـارجـيـة. من جـانـبه أثـنى األو
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ضـيفت محافظـة ميسان مـنافسات بـطولة األندية
ة للـجـيت كـون دو وتسـتـمـر لغـايـة الرابع الـعربـيـَّ
ـشاركـة أنـدية لـبـنان عـشر من الـشـهر احلـالي 
وتـونس ولــيـبــيـا. وقــال احلـكـم الـدولي في جلــنـة
اجلـــيت كـــون دو حـــيــدر ريـــاض في تـــصــريح
تميز لرئيس جلنة اجليت صـحفي إن احلضور ا
ـنـصب نائب كـون دو عالء كـفاح كـاظم وفـوزه 
رئـيس االحتاد اآلسيوي للتطوير في جنوب غرب
آســيــا أســـهم في تــطـــور الــلــعــبـــة مــحــلــيــاً

والـــــتــــواصـل مــــســـــتــــمـــــر مع
االحتـــــــادين اآلســــــيــــــوي
والــعـــربي وتــكـــلــلت
تـــــــلـك اجلـــــــهـــــــود
بـــاســــتـــضــــافـــة
الـعراق لبـطولة
األنـــــــــــديــــــــــة
الــــعــــربــــيــــة.
وأضـــــــــــــــاف
ريــــــــاض أن
الــــــــنـــــــزاالت
ســتـجـري في
ــعــهــد قــاعـــة ا
الـــــــــــفــــــــــنـي فـي

مــحـافــظــة مـيــسـان
ـــبــــادرة من احملـــافظ

الــــــــــذي أعــــــــــلـن دعــــــــــمـه
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الســتضـافـة البـطـولة وتـوفـيـر جمـيع مـستـلـزمات
الـنجـاح الفتـاً الى أنَّ البـطـولة سـتشـهد حـضور
الــكـرانــد مـاســتـر الــلـبــنـاني ربــيع حـمــزة رئـيس
ـثلون االحتـاد العـربي للـجيت كـون دو وكذلك 
بـية. عن وزارة الـشبـاب والريـاضـة واللـجنـة األو
يـشـار إلى أن الـعـراق أحـرز لـقب بـطـولـة الـعـرب
ـتـقـدم جـامـعاً القـتـالـية لـلـجـيت كون دو بـفـئة ا
ثــمــانــيـة أوســمــة مــنــهــا ســتــة أوســمــة ذهــبــيـة
ووســامـان فضـيان فـي الـبطـولة الـتـي ضـيَّفـتها
مـــــديـــــنــــة طـــــرابـــــلس

اللبنانية.

w  W{U d « d b  q I  ÍœuL
ÊU œd  rOK ≈

∫W uD
جانب من افتتاح
بطولة الشطرجن
بحضور حمودي

ودرجال 
ÊUD  ∫W b

rOK

 ∫…d
لقاء للوفد

الفرنسي مع وفد
احتاد الكرة
تابعة الكرة
النسوية

رومان أبراموفيتش

شعار بطولة
اجليت كون دو

الـلــعب مع فــريق زيــنــيت الـذي
عــاد إلـــيه مـن جــديـــد عــام 2016
لـــلـــعــمل فـي مــنـــصب تـــدريــبي.
وأعـلن محـققـو جلـنة األخالقـيات
في االحتـــــاد األوكــــرانـي أنه في
ضــوء اســتــمــرار تــيــمــوشــوك في
الـعـمل مع زيـنيـت في ظل العـمـلـية
الـعـسكـريـة الروسـيـة على أوكـرانـيا
فـإن الـالعب الـسـابق انـتـهك الئـحـة

األخالق والـــلـــعب الـــنـــزيه
اخلاصة باالحتاد.



AZZAMAN SPORT

{ مدريد- وكـاالت: يبدو أن مسيرة أحد جنوم مانشستـر يونايتد في ملعب أولد ترافورد قد أوشكت على
ـوسم اجلاري. نـهـايـتـهـا وفقـا لـتـقـريـر إنـكلـيـزي  وسط تـرقب من كـثـيـر من فـرق الـلـيغـا لـضـمه بـخـتـام ا
وبـحسب صـحيفـة ذي أتلتـيك البـريطانـية فإن مـانشسـتر يـونايتـد ال يفكـر في جتديـد عقد العـبه اإلسباني
وسم في  171دقيقة خوان مـاتا خاصة أنه لم يعد من العناصـر األساسية في الفريق حيث شارك هذا ا
وسم اجلاري ولم تفاحته فـقط مقسمة على  4 مباريـات. وينتهي عقد ماتا مع مـانشستر يونايتـد بختام ا
إدارة الـشيـاط احلـمر في التـجديـد حتى اآلن. وأضـافت الصـحيفـة باسـتثـناء حدوث مـفاجـأة كبـرى غير
متـوقعة فـإن ماتـا سيغـادر قلـعة أولد تـرافورد في صيف 2022. وأشـارت الوجهـة األقرب لصـانع األلعاب
اإلسباني سـتكون إلى اللـيجا علـى شاكلة مـواطنه ديفيـد سيلـفا قائد مـانشستـر سيتي الـسابق. وختمت
هتـمة باحلصول على خدمات جنم فالنسيا السابق بدءًا من الصحـيفة هناك العديد من الفرق اإلسبانية ا

قبل. وسم ا ا
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{ مـــدريــــد - وكـــاالت: فـــاز الـــفـــريق
اإلسـبــاني ريـال مــدريـد عــلى بـاريس
ســـان جــيـــرمـــان في مــبـــاراة اإليــاب
بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت في
مدريـد ليـخـرج الفـريق الفـرنسي من
الـبـطـولـة.ومع انـتـهـاء الـشوط األول
ظــهـرت عــنــاوين عـلـى غـرار "فــعـلــهـا
كـيلـيـان مبـابي مـجدداً وسـجّل هـدفا
آخـر لـباريس سـان جـيـرمـان" لـيضع
قـدمة بفـارق هدفـ بعد فريـقه في ا
تــســجـيــله الــهــدف األول في مــبـاراة
الـــذهــاب في بـــاريس.لــكـن كــان لــدى
ــا رأي آخـر. فــقــد سـجل كــر بـنــز
ـهـاجم الـفــرنـسي ثالثـة أهـداف في ا
دقـيـقـة لـيـذهل احلـضور ويـؤهل 17
ريــــــال مـــــدريــــــد إلـى ربع نــــــهــــــائي
الـبـطـولـة.وأبـقى هـذا الـفـوز الـفـريق
األكثر جناحًـا في تاريخ دوري أبطال
أوروبــا أمــام فــرصــة لــتـحــقــيق رقم
قـياسي بـالـفوز بـالـلقب الـرابع عـشر.
كـما أكّـدت الـنـتـيجـة مـرة أخـرى على
ــا كــواحــد من أفــضل مــكـــانــة بــنــز
ـــهــاجـــمــ فـي الــعـــالم رغم أنه ال ا
يــحـــظى بــالــتــقــديــر الالزم.ونــشــرت
ا العب إحدى الصـحف عنوان "بـنز
ذهل تـاريخي" بـعـد الشـوط الـثـاني ا
الــذي قـــدمه الالعب الــفـــرنــسي.فــقــد
ســجّل هــدفـــيه الــثــاني والــثــالث في
نح غضون  106ثوان فقط ولذا لم 

العبي بـاريس سان جـيرمان أي وقت
السـتـدراك مـا يــحـدث.ومع بـلـوغه 34
ا أكـبر عامًا و 80يومًـا أصبـح بنـز
العب سـنّــا يـسـجـل ثالثـيـة في دوري
أبـطـال أوروبـا بـيـنـما رفـعت أهـدافه
الثـالثة رصـيـده مع الـريال إلى ?309
مــتــجــاوزًا األســطــورة ألــفــريــدو دي
ـركز الثالث في قائمة ستيفانو إلى ا
هدافي الفريق اإلسـباني.وعلى الرغم
ــــوسم ــــا قــــيـل في وقـت مــــا من ا
احلـالي عن مـبـابي وإيـرلـيـنغ بـراوت

هــاالنــد من بــوروســيــا دورتــمــونـد
وروبرت لـيفـاندوفـسكي العب بـايرن
ميـونـيخ ووصـفهم بـأنـهم من أفضل
ـهاجـمـ في الـعالم لـقـدراتـهم على ا
الــتـــهـــديف لـم يــذكـــر الـــكـــثــيـــر عن
ـا حتى اآلن 28 ـا.وسـجّل بنـز بنـز
وسم وقدّم هدفًا في  33مباراة هذا ا
تـــمــريــرة حــاســـمــة.وقــالت إيــزي 12
ـنـتـخب كـريـسـتـيــانـسن مـهـاجـمـة 
إجنــلـتـرا لــكـرة الـقــدم لـلــسـيـدات في
تـصـريـحـات لبـي بي سي: "أعـتـقد أن

ـا يـشـعـر أنه يـعامـل بأقل كـر بـنز
من قيـمـته احلقـيقـيـة في ريال مـدريد
ويــــســـتــــخــــدم ذلك كــــحــــافــــز له في
ـبـاريـات". وأضــافت: "إحـصـائـيـاته ا
ــهــاجــمــ مــرتــفــعـــة مــقــارنــة مـع ا
اآلخــرين في دوري األبـطــال عــلى مـر
."وصرّح ريو فرديناند مدافع السن
إجنــلــتــرا ومـــانــشــســتـــر يــونــايــتــد
السابق لـقناة بي تي سـبورت قائالً:
"كــان يــســيل لــعـابــنــا جــمـيــعــاً أمـام
كـيــلـيـان مــبـابي... ولــكن في الـشـوط
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الـلــقب وذلك بـنـتــيـجـة األشـواط 3-1
في قــاعـة  17 فــبــرايــر بــالــعــاصــمــة
طــرابـــلس. جــديــر بــالــذكــر اســتــهل
الــســـويــحـــلي مـــشــوار مـــنــافـــســات
الـتـتــويج بـالـفـوز عــلى فـريق األهـلي
بــنـغــازي بــنـتــيــجـة 1-3. وشـارك في
نـهــائـيـات الــتـتـويج أربــعـة فـرق هي
الـــســـويــــحـــلـي واألهـــلي طــــرابـــلس
صراتي واألهلي بنغازي واالحتاد ا
الــذين تـنــافـسـوا فــيـمــا بـيـنــهم عـلى

: ذهابا وإيابا. مرحلت
كـمـا أعـلن االحتـاد الـسـعـودي لـلـكـرة
الــطــائــرة مـؤخــراً جــدول مــبــاريـات
بــطــولــة الـــنــخــبــة لـــكــرة الــطــائــرة
ــشــاركــة الـــربــاعي األهــلي الــهالل
والـــفــيــصــلي والـــتــرجي.  وســتــقــام
البـطـولة في الـفـترة من  22 حتى 24
آذار/مـــارس اجلــــاري عـــلى صـــالـــة
وزارة الـريـاضـة بــالـريـاض وتـشـهـد
البطـولة مواجـهات ساخـنة ومرتـقبة
لــعــشـاق كــرة الــطـائــرة الــسـعــوديـة.

صـراتي بنتيجة على جاره االحتاد ا
ثـالثـــــــــة أشـــــــــواط دون رد. وكـــــــــان
الـــســـويــــحـــلي قــــد انـــتـــزع صـــدارة
مـنـافـسـات مرحـلـة الـتـتـويج  بـالـفوز
عـلى األهـلي طــرابـلس مـنـافـسه عـلى

{ طـــرابــلـس - وكــاالت: تـــوج فــريق
السويحلي اخلميس ببطولة الدوري
الليبي للـكرة الطائرة لـلمرة العاشرة
فـي تــاريـــخه. وجـــاء تــتـــويج أبـــنــاء
مـصراته بـالـلقـب العـاشـر بعـد الـفوز

{ الـــقـــاهـــرة - وكـــاالت: ودعت العـــبـــة الـــتـــنس
ـصـرية مـيـار شـريف منـافـسـات بطـولـة إنـديان ا
ويــلـز مــبـكــرًا عـقب خــسـارتـهــا أمـام الــبـولــنـديـة
ـجـمـوعـتـ دون رد. وجاءت مـاجـدلـينـا فـريش 
نـتـائج اجملمـوعـات كالـتالي: 5 - 7  2 - 6  فـي لقاء

استغرق  100 دقيقة. 
وكـانت القـرعة قـد جنـبت ميار شـريف من خوض
األدوار الـتمـهيـدية فـيمـا شاركت الـبولـنديـة فيـها
ـركـز رقم  88 في الـتـصـنـيف حـيث أنـهـا حتـتل ا

ي.  العا
وسـتخوض ميـار شريف مغـامرتهـا اجلديدة على
األراضي األمـريـكـيــة أيـضًـا وحتـديـدًا في بـطـولـة
مــيـــامي والـــتي ســتـــنـــطق يــوم  21 آذار/مــارس
اجلـاري. وتعـتبـر ميـار شريف أول العـبة مـصرية
في الـتـاريخ تـدخل قـائـمـة أفـضل  100 العـبـة في

ي حملترفات التنس.  التصنيف العا
كـمـا أنـهـا تـعــتـبـر أول مـصـريـة تـتــأهل لـبـطـولـتي
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- وكـاالت: أبـدى جولـيـان ناجـلـسمـان مدرب بـايـرن ميـونخ إعـجابه { بـرل
بـأداء فريقه أمـام ريد بول سـالزبورج الـنمسـاوي والذي أدى لفـوزه الساحق
 في إيـاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبـا. وحتدث ناجلسمـان عبر شبكة 7-1
سـكاي قـائال: كانـت مبـاراة استـثـنائـية من نـاحـية الـطمع الـكـروي واحليـوية
إلى جـانب قدرتنـا على الدفاع بـشراسة عن مـرمانا. وأشـار مدرب بايرن إلى
جنـاح فريقه في الـتخـلص من الضغط مـبكـرا عبر الـتقدم مـبكـرا في النتـيجة
وهـو ما جعله سعيـدا بتلك البداية. وأضاف: عـندما نلعب بكـامل طاقتنا فمن
الـصعب إيقـافنـا وإذا واصلـنا اللـعب بهـذا الشكـل سيكـون وضعـنا أفضل
ـاني على ـدرب األ خـاصة في الـبـوندسـلـيجـا. وفي خـتام تـصريـحـاته أثنى ا
مـهاجمه البـولندي روبـرت ليفـاندوفسكي بـعد تسـجيله ثالثـية هاتـريك مشيرا

يز. ستوى  إلى تميزه في تنفيذ الركالت الثابتة وظهوره 

{ لـنـدن- وكـاالت: اعـترف جنـم ليـفـربـول مـحـمـد صالح بـالـصـعـوبـات التي
واجـهت فريقه في اخلسارة أمام ضيفه إنتر ميالن   1-0 في إياب ثمن نهائي
مـسابـقـة دور أبطـال أوروبـا.  وتـعذب لـيـفربـول أمـام إنتـر الـذي خسـر مـباراة
الـذهاب على أرضه 2-0  ولـوال طرد جنم الفريق اإليطالي أليـكسيس سانشيز

ا تـمكن الضيوف من تسـجيل الهدف الثاني في الـشوط الثاني لر
.   وقــال صالح في ــواجـــهــة إلى شــوطـــ إضــافــيـــ وجــر ا
تـصريـحات لشـبكـة بي تي سبـورت عقب انـتهـاء اللـقاء: فريق
صـعب في مــبـاراة الــذهـاب اســتـطــعـنــا الـفـوز واألهـم أنـنـا
رمى مـرت في الـشوط الـثاني تـأهلـنا. وعن إصـابته إطـار ا
باراة ا فـي ا . ال بـأس.. ر قـال صالح: ضربت الـقائم مـرت
ـنحـنا ـا  ـباراة ور الـتالـيـة سأحـرز ثالثـة أهداف. خـشرنـا ا
ذلك دفـعـة هي مـبـاراة جـيـدة لـنـتـعـلم مـنـهـا. وختـم: الـكل يـريد
ــمـتــاز وسـنــقـاتل من الـفــوز بـدوري أبــطـال أوروبــا والـدوري ا

أجلهما فلنرى.

fK √ vK  dO  “uH  dHE  ”uK O
WÒK « Í—Ëœ w

WI dD « ÁcN  ∫ÊUL K U
UM UI ≈ sJ1 ô

o∫ أعضاء فريق أباتشي d

ـا وقال 'ال الثـاني خـرج كـر بنـز
ال ال أنــــا. لم أنــــته بــــعـــد! فــــضـــرب
ـا هـو الـرقم ثالثـيـة."'وتـابع: "بـنــز
التـاسع األكـثر اكـتـماال بـالـنسـبة لي.
يقـوم بكل مـا حتـتاجه الـلعـبة بـشكل

رائع."
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قد ال تكون الـعناوين الرئـيسية حول
ـــبـــاراة لـــكن العب مـــبــــابي بـــعـــد ا
باريس سـان جيـرمان قـام بأكـثر من
دوره في الـــلــقـــاء.وكــان يــنـــبــغي أن
يكـون هدفه كـافـيًا لـتأهل فـريقه كـما
تـــصـــدى احلـــارس تــيـــبـــو كـــورتــوا
لتسديدتـ من جانبه قبل أن ينجح
في التسجـيل. وهناك تكهـنات كبيرة
حــول مــسـتــقــبل الالعب الــفــرنـسي
وتـبـدو وجـهــته األكـثـر تـرجـيـحًـا في
كـان الذي خـاض فيه الصـيف هي ا
مــــبــــاراة األربـــعــــاء مــــلــــعـب ســـان
برنابيـو.وقد يكـون لدى باريس سان
جـيـرمـان خـط الـهـجـوم األكـثـر روعـة
ــيــة - مــبــابي فـي كــرة الــقــدم الــعـــا
ونـيمـار ولـيـونيل مـيـسي - لـكن هذا
قـــد يــتـــغــيـــر إذا انــضم مـــبــابي إلى
ـــا فـي ريــــال مــــدريــــد.وقـــال بــــنــــز
جــونـــاثــان وودغــايت مـــدافع لــيــدز
يـونـيتـد وريـال مـدريـد الـسابـق لبي
بي سي: "مــنــذ رحـيـل كـريــســتـيــانـو
ــا رونـــالــدو أعـــرف أن كــر بـــنــز

صعد لـكنني
أعــــتــــقــــد أنه

(مــــــــــبـــــــــــابـي)
ســيـــنــاسب ريــال

مـــدريـــد ".وأضـــاف:
"أتـــوقـع أن يـــرحب به

شـجعـون بشـكل ال يصدق. ا
يبدو أنّ ذلك مقـدراً له. وتيرة كـيليان

مـبـابـي سـتـخـيف أي
ن في ذلك مـدافع 
فـــيـــرجـــيل فـــان
دايــــــــك. إنـــــــه
ســــــــــــــــــــــريــع
للـغـاية."مـهـما
ـسـتـقـبل كـان ا
الـذي قد يـنـتـظر

ـا فـإن مـبـابي وبــنـز
األخــيـــر يـــركّـــز فــقـط عــلـى حتــقـــيق
ـوسم الــنـجــاح لـريـال مــدريـد هــذا ا
وإثبات أنه ال يزال يستحق أن يُعتبر
أحـــد أكــبـــر األنــديـــة في كـــرة الــقــدم
ـباراة: ا بـعـد ا يـة".وقـال بـنـز الـعـا
"ريـال مـدريـد حيّ وقـد أظـهـرنا كـيف
ـــكـــنـــنـــا الـــفـــوز عـــلى أي فـــريق".
وأضـاف: "جــاءت الــعـودة بــسـبب
مسألـة القوة العـقليـة. يشرفني
حـقًـا أن أكـون جزءًا مـن هذا
الـنـادي األسـطوري واآلن

ضي قدمًا."

ــــنــــافــــســــات يـــوم 22 وتــــنــــطــــلق ا
ــــواجــــهــــة آذار/مــــارس اجلــــاري 
األهــلي أمــام الـتــرجي فــيـمــا يــقـابل
الهالل نظيره الفيصلي. وفي يوم 23
آذار/مارس اجلاري سيواجه األهلي
ـواجــهـة نــظـيــره الــفـيــصـلـي وفي ا
الـثــانـيـة يــلـعب الـهـالل مع الـتـرجي.
ــــنــــافــــســــات يـــوم 24 وتــــخــــتــــتم ا
آذار/مارس اجلاري بـلقاء الـفيصلي
مـع الــتــرجي والــلـــقــاء األخــيــر بــ
األهـلي والــهالل. اجلـديــر بـالـذكـر أن
األهلي هو بـطل النسـخة األخيرة من
بـطـولـة الـنـخـبـة فـيـمـا احـتل الـهالل

ركز الثاني. ا
نـظـمة لـلـنسـخة واعـتمـدت الـلجـنـة ا
الـــتــــاســــعـــة مـن دورة نـــد الــــشــــبـــا
الـرياضـيـة القـائـمة الـنـهائـيـة للـفرق
ـشاركـة في بـطـولـة الكـرة الـطـائرة ا
من  6إلى  18 أبــريل/نــيــســان 2022.
وشـــهــدت الـــدورة الـــتي تـــقــام خالل

بارك من كل عام. شهر رمضان ا
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{ رومــا- وكـــاالت: أصــبح الـــكــرواتي أنـــدري كــرامـــاريــتش
اني على مقربة من خوض جتربة جديدة مهاجم هوفنها األ
ــوسم الــقـــادم.  الــدولي الــكــرواتي في الــدوري اإليــطـــالي ا
أمـضى جُل مـسـيرتـه في البـونـدسـلـيجـا مـنـذ انـضـمامه إلى
هـوفـنـهـا عام 2016  قـادمـا من ليـسـتـر سيـتي اإلجنـلـيزي.
ـوقع كـالـتـشـيـو مـيـركـاتـو فـإن صـاحب الـ 30 عـامـا ووفـقـا 
دخل دائـرة اهتمامات عمالقة الكالتشيو نظرا النتهاء تعاقده
وقع إلـى انضـمام وسم احلـالي.  وأشـار ا مع نـاديه بـنهـايـة ا
يـوفنـتوس لـسبـاق التـعـاقد مع كـراماريـتش الذي يـحظى أيـضا
بـاهـتـمـام مـيالن واإلنـتـر.  ومن احملـتـمل خـسـارة الـيوفـي الـثنـائي
ا دفع الـنادي لـلبحث ـوسم  مـويس ك وألـفارو موراتـا بنـهاية ا
ـــيـــركـــاتــو رغـم امــتـالكه الـــصــربـي دوشــان عـن بــديـل لــهـــمـــا في ا
ـهـاجم الـكـرواتي خـيـارا مـثالـيـا لـنـادي الـسـيدة فالهـوفـيـتش.  ويعـد ا

العجوز نظرا إلمكانية ضمه بال مقابل مادي في صفقة انتقال حر.

محمد صالح

{ بــــيـــروت - وكـــاالت:
حـقـق فـريق بــيــبــلـوس
فوزا مـثيرا عـلى حساب
أطلس الفرزل بنتيجة 88-82
ضــمن مـنـافــسـات اجلـولـة  15من
الــدوري الـلــبــنـاني لــكــرة الـســلـة
مساء اخلميس على ملعب أطلس
في الـــفــرزل.  وتـــفــوق أطـــلس في
الــربع األول بــنــتـيــجـة  19-26وفي
الـــربع الـــثــاني قـــلص بــيـــبــلــوس
الفارق إذ تـأخر بنـقطة واحدة -42
وخالل الــــــربـع الــــــثــــــالـث من .43
باراة عـزز أطلس تفوقه بـنتيجة ا
قـــبل أن يــظـــفــر بــيـــبــلــوس 63-60
ثير بعد بالفوز في الربع األخير ا
تــألق الفت لـــرجــالـه.  وتــألق جنم
أطلس باسل حرفوش وكان أفضل
مــــســـجل في مــــبـــاراة الـــيـــوم من
اجلـانـبـ إذ أحرز  29 نـقــطـة مع
 تــــمـــريـــرات 5 مـــتـــابـــعـــات و 10
حـــاســـمـــة.  ومن جـــهـــته ســـجل
بـشـارة بـسـتـاني جنم بـيـبـلوس
نـقــطــة كـأفــضل مــسـجل في 24
فــــريـــقه مع  8 مـــتـــابـــعـــات و5
تـــمــــريـــرات حــــاســــمـــة.  ورفع
بيـبـلوس رصـيده إلى  16 نقـطة
ـــركــز الـــعــاشـــر في حــ في ا
تــعـــقــدت مـــهــمـــة أطـــلس الــذي
تراجع للمركز الثامن برصيد 17

نقطة.
wzUN  nB

كما تـضيف صالة حـسن مصطفى
دينة  6  أكتـوبر اليـوم السبت
مــواجـهـات الـدور نـصف الـنـهـائي
من بطولة كأس مـصر لكرة السلة.
واجهة وينطلق نصف النهائي 
ب االحتـاد السـكندري وطالئع
اجليش ويـليهـا مواجهـة نارية
بـ األهـلي والـزمـالك. ويـسـعى
زعيم الثغر بـقيادة مديره الفني
أحــمـد مـرعي لالحــتـفـاظ بـلـقب
ـاضـي والــذي حـقــقه ــوسـم ا ا
على حـساب األهـلي بعـد الفوز
عـــلـــيه 76-78. وحـــقق االحتـــاد
بــــطـــولــــة الـــكـــأس  10مـــرات
ويسـعى زعيم الـثغـر للـتتويج
ـعـادلـة ـوسـم  بـالـلــقب هـذا ا
رقم الـــــزمــــــالك الـــــذي تـــــوج

WK∫ جانب من مباراة بيبلوس في دوري السلة

بـاريات الـ 3السابـقة. وحقق في ا
واريـورز بـذلك الـفوز الـ 45 له هذا

ة.  وسم مقابل  22 هز ا
WI ô W1e

وعـلى اجلـانب اآلخـر كـان نـيـكوال
جــوكـــيــتش أبــرز عــنــاصــر دنــفــر
ــبــاراة وســجل 23 نــاجــتس فـي ا
نـقـطـة و 12 مـتـابـعـة و 9تـمـريـرات
حـاسمـة. وأضاف مـونـتي موريس
 نـــقـــطــة لـــكـن الــفـــريـق تــلـــقى 19
ـــوسم ـــة الـ 27 لـه هـــذا ا الــــهـــز
مقابل  40 انتـصارا. وسـجل كيفن

بـــالـــلــقب  11 مـــرة. وبــدأ االحتــاد
وسم ـسـابـقـة هـذا ا الـسـكـنـدري ا
ـواجـهـة فـريق هـلـيـوبولـيس في
دور 16  حــيث فـاز األول بـنــتـيـجـة
. وفـي الــدور ربع الــنــهــائي 84-54
أطـاح زعــيم الـثــغـر بــفـريق هــيـئـة
قــنــاة الــســـويس بــالــفـــوز عــلــيه
بــنــتــيــجــة 62-109. بــيــنــمــا تــأهل
طالئع اجليش إلى هذا الـدور بعد
فوزه على سموحـة بنتيجة 66-56.
ويـفـتـقـد زعيـم الثـغـر في مـواجـهة
طالئـع اجلــيش الـــثـــنــائي أحـــمــد

دورانت  25 نقطة و 14 متابعة و7
تـمـريـرات حـاسـمـة وأضـاف سـيث
كاري  24 نقطة وكيري ايرفينج 22
نقطـة ليتـغلب بروكـل نتس على
فيالدلفـيا سيـفنتي سـيكسرز -129
وعــلى اجلــانب اآلخــر سـجل .100
جويل إمبيد  27 نقطة و 12متابعة
لــســيــكــســرز لــكن الــفــريق تــلــقى
ـوسم مـقـابل ـة الـ 25هـذا ا الـهـز
 انـتصـارا بيـنمـا رفع بروكـل 40
نـــتس عـــدد انـــتـــصـــاراته إلـى 34

ة. مقابل  33 هز

الــصـبـاغ وبـيـبـو لإلصـابـة. وقـطع
جـولـدن سـتـيت واريــورز سـلـسـلـة
من  4 انـتـصـارات مـتـتـالـيـة لـدنـفر
نــاجـــتس وتــغــلـب عــلــيه 113-102
ضمن مـنافـسات دوري كـرة السـلة
. وسـجل األمــريــكي لــلـمــحــتــرفــ
سـتـيـفن كـاري  34نـقــطـة مـنـهـا 24
نـقــطـة خـالل الـنــصف الــثـاني من
بـاراة وأضاف جـوردان بول 21 ا
نـقـطـة لـيـحـقـق واريـورز انـتـصاره
األول عـــلـى دنــفـــر نـــاجـــتـس هــذا
ــوسم حـيـث فـاز دنـفــر نـاجـتس ا

جـراند سالم وهـي أيضـا أول العبـة مصـرية في
بياد. التاريخ تشارك في األو

وتـأهلـت العبـة الـتـنس اليـابـانـية نـعـومي أوسـاكا
إلى ثـاني أدوار بطولـة إنديان ويـلز بعـد تغلـبها
عـلى األمـريـكـيــة سـلـوان سـتـيــفـنـز. وتـمـكـنت
أوسـاكا من التـغلب عـلى ستيـفنـز بنتـيجة

53في غــضـون ســاعـة و 2-6و 1-6و 3-6
دقـيقة. وتواجه أوسـاكا التي سبق
وتـوجت بلقب إنديـان ويلز عام

في الــدور الـثـاني 2018
الـروسية فيـرونيكا

كوديرميتوفا.

ميار شريف
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خـطير نتـيجة التـصعيد من قـبل امريكا
والـدول الغربـية واجراءات تعـاملها مع
الــقـضـيــة االوكـرانـيــة الـروسـيه تــشـيـر
دالئــلـهـا حـتـمـيــة الـوصـول  إلى نـهـايـة
ـــســار. وهـــنــا جتـــدر االشــاره الى ان ا
بـوتـ يـريـد الـتصـريح بـأن  الـتـرسـانة
ـا هي أكثـر تكوراً الـنوويـة الروسـية ا

وحداثةً من الترسانة األمريكية.
وبـالـنظـر إلى تسـارع األحـداث فالـعالم
عـلى  خـطـوات مـعـدوده  لـنـشـوب حرب
نــوويـة وانـحــدار شـديـد قــلق مـتـداخل
ومـتعرج الـصوره  يقف فـيه العالم على
قــدم مـرجتـفه بــشـفـا حــرب نـوويـة  مع
االخـــذ بـــنـــظــر االعـــتـــبـــار  ان تـــدهــور
االقــتـصــاد الـروسي ســيـكــون هـو خط

نزلق اخلطير. الشروع لهذا ا
وأنـني أعتقد من خالل مـتابعة االحداث
ان الــــروس اذا  شــــطـــبــــهم مـن هـــذا
الــــعــــالم  اذا مــــا خــــقــــقت  اهــــدافــــهم
االسـتـراتـيجـيه وتـأكسـدت خـطـطهم في
نـزع الـسالح االوكراني وحتـييـد دورها
وتــأمـ  حــالـة االمن الـقــومي الـروسي
فـــأنه ال يــكـــون   في خــضـم اتــون هــذه
ـرتـقـبـه  أي  وجـود لـلـواليات ـعـركه ا ا
ـــتــحــدة األمــريـــكــيــة أو دول االحتــاد ا
االوربـي  عــلـى كــوكـب األرض. أو بــأقل
تــقــديـــر  لن تــكــون لــهــذه الــدول نــفس
الـسـطـوه والـهيـمـنه الـسـابـقه بل سوف
يــتالشى ويـضــمـحل نــفـوذهــا في دنـيـا

الوجود.

وتــعـنت سـاســة الـغـرب  ضــد روسـيـا 
فــالـدول الــفـربــيه عــلى حـافــة الـهــاويـة
وســتـنــال نــصـيــبـهــا كل من  الــواليـات
ـــــتـــــحــــدة واالحتـــــاد األوروبي ودول ا

أخرى كثيرة.
تحـدة األمريكية تـستثمر أن الـواليات ا
مـعـطيـات النـزاع العـسكـري ب روسـيا
واوكـرانـيـا لـتـراقب بـكـثب  وهـنـا تصح
ا هي االشـاره  انـها تـرى  تلك حـرب ا
حـــرب بـــالـــوكـــالـــة ويـــجب أن يـــقـــاتل
أتـباعها الـذين يتع عـليهم وحدهم أن
يــتــحـمــلـوا مــعــانـاة احلــرب . إن هـدف
ـتحدة األمـريكـية هو حتـييد الـواليات ا
روســيـا من خالل جـرّهـا إلى صـراع في
أوكــرانــيــا ومــا يــتــبــعه ذلك مـن حـرب
الحــقــة بــ روســيــا وأوروبــا أو عــلى
األقـل مع الـــقـــطع الـــكـــامل لـــلـــعـالقــات

االقتصادية الروسية األوروبية.
ــتــحـدة واني اعــتــقــد  بــان الـواليــات ا
بـهـذه اجلـولـة قـد جنـحت  وتـمكـنت من
خالل دمـــيــتــهــا في كـــيــيف  لــتــفــرض

نزاعاًعسكرياً على روسيا.
وهـي تدرك ان تـبـعـات ذلك عـلى روسـيا
. عالوة عـــلى ذلـك فــإن كـــارثـــيـــة حــقـــاً
الــكـــارثــة هي كــارثــة اســـتــراتــيــجــيــة
عانـاة من تداعيـاتها  لـفترة وسـتبـقى ا

طويلة.
وال اعـتقـد ان العـقوبات الـتي فرضـتها
ـتحده على روسيا  سوف تؤدي اال ا
الى انــهـيــار مـنـظــومـتــهـا االقــتـصـاديه

بـكثافه لـتسبق الزمن في مـواجهة الدب
الــروسـي وتــطــلــعــاته  بــحــيث لم يــبق
لـلدول الغربيه بـقيادة امريكـا ان تنتظر
أمــد طـويـل لـتــنـفــيـذ مــآربــهـا ونــيـتــهـا
اخملـــطـــطـه جتـــاه الـــروس  لـــعـــقـــد من

السن  .
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لــذا أدرك بـوتــ  ان هـنـاك امــراً يُـحـاك
ضـــد روســـيـــا من قـــبل أمـــريـــكــا ودول
الـــغـــرب عـــلى عـــجـــاله لـــقــضـم دورهــا
ــؤثـــر بــحـــيث اعــتـــقــد وحـــضــورهـــا ا
ــيــر بــوتــ بـأن كل الــعــقــوبـات فالد
كـانت ستفرض حتماً وان هناك مؤامره
نـسجت لـتجمـيد تـأثيرهـا في السـياسة

ية. العا
 أن خـــســــارة روســـيـــا تـــعــــني كـــارثـــة
اقـتصاديـة  ما سيوقف إمـدادات الطاقة
ــــواد اخلـــام الـــهــــامـــة األخـــرى إلى وا
ــيـة مـا يــؤدي بـالـتـزامن الــسـوق الـعـا
ي.  واذا صمدت انـهيار االقـتصاد الـعا
ـتــحــدة األمـريــكــيـة لــفــتـرة الــواليــات ا
مـعيـنه  إال أنها  أيـضاً  سوف تـتعرض

النهيار اقتصادي وشيك .
أي أن الــدول الـغـربـيه سـوف تـدخل في
نـــفق مــظـــلم مـــعــتم  وســـوف تــخـــســر
تـأثـيـرهـا  ودورها  الـفـعـال في الـتـحكم

سار العالم .
تـخذه ضد وقـد تكـون هذه االجـراءات ا
ــعــركـة ــا هي تــبــاشــيــر  ا روســيــا  ا
الـنهـائيـة والتي سـوف تكـون  بشـراسة

حـيث كل الـدالئل تشـير الى نـية تـدمير
كـل الــقـــدرات والـــطـــاقـــات  الــروســـيه
وأثــرهــا الــفـــعــال في رسم مــســتــقــبل

العالم.
وعـندمـا يتـعلق األمر بـالتـدميـر الكامل
لــلــحــضــارة الــروســيــة مـرة كـل قـرن
وأحـــيـــانـــاً أكـــثـــر مـن ذلك في الـــقـــرن
الـــواحـــد. وتـــخـــشى روســـيـــا  أن ذلك

. ستقبل أيضاً سوف يتكرر في ا
فـي هـذه احلـالــة  لـيـس هـنــاك مـا هـو
غـريب في التـصور او الـتحـسس بهذه
الـنوايـا   حيث حددت روسـيا اهـدافها
بـالـتحـرك بسـرعه فائـقه  لنـزع السالح
االوكـراني ومـنع ضـمـهـا لـدول االحتاد
االوربـي  واجهـاض الـنـازيه فـي ابـعاد
ســـلــطـــتــهــا احلـــاكــمـــة من الـــســاحــة

السياسية .
وعندما  نتطلع إلى األحداث وتراكمها

ـــــا  الشك  فـــــبـه ان  الــــعـــــقـــــوبــــات
االقـتـصـاديـة الـشـامـلـة  الـتي فـرضـتـها
ـتحـدة على روسيـا قبل ايام  لن اال ا
تــــؤدي الـى شل حـــــركــــة االقــــتــــصــــاد
الــــروسي بــــبطء لــــبــــضع   ســــنـــوات
ـا تـؤدي  لـتـدمـيـره تـمـامـاً فـحـسب وا
في غـضـون بضـعـة أشهـر. من الـناحـية
االقـتـصاديـة  حتديـد مـسار الـتدمـير
الـكـامل للـدولـة الروسـيـة.حيـث الحظـنا

في األونه االخيره
دول االحتــــــــاد االوربي والــــــــواليـــــــات
ـــتـــحــدة االمـــريـــكـــيه  تـــســعـى بــجل ا
جــهـودهـا وامـكـانـيــاتـهـا   لـشـطب دور
وازين روسـيا الفعال في احلسابات وا
الــدولــيــة وكــذلك  تــسـعـى الى تــفـكــيك
ــعـالم   احلــضــارة الـروســيـة وطــمس 
وكـل مـا هـو روسي من تــاريخ   الـعـالم

عاصر . ا

ـدة الـوجـيـزه التي ودورهـا الـفـعـال بـا
تحدة االمريكية. تصبو لها الواليات ا
وعــــلى الــــرغـم من ان الــــصــــعــــوبـــات
الـكبـيرة التي سـوف  تتحـملهـا روسيا
ـوارد اال انــهـا  تــمـتــلك لــذلك جـمــيع ا
ـطــلـوبـة وعـزم وتــصـمـيم ــهـارات ا وا
قـيـادة بوتـ  عـلى ثقـة تـامه بتـحـقيق
االهـداف االسـتـراتيـجـيه لـبقـاء روسـيا
ــوازنـه الـــدولـــيه . وان الـــعـــزلــة فـي ا
سـتجـعل روسيـا على أهـبة االسـتعداد
في مـواجـهة االنـهيـار احلـتمي لـلنـظام

ي.  الي العا ا
وعــنـدمـا يــصـبح الـعــالم نـتــيـجـة هـذا
ـنحـدر احلاد  في الـصـراع اخلطـير وا
ـا  روسـيا وحـدها هي حـالـة خراب ر
الـتي سـتبـقى مع حـلـفائـهـا ذات تأثـير

ية . بتوازن القوى العا
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حـقـيقـة أن بوتـ مـا أتخـذ هذا الـقرار
ــــرحـــله اال حلــــتـــمــــيـــة صــــوابه في ا
ـنـاسـبـة أكثـر من أي وقت والـسـاعه  ا
أخـــر  النع أيـــقن مـن ان الــدخـــول في
اوكـرانــيـا هـو قـرار نـاجع وانه يـخـقق
ـا يـتالئـم وهـيـبة الـنـجـاح والـسـؤدد 

ؤثر.. وحضارة روسيا وشأنها ا
لــذا أمــر الــرئــيس الــروسي مــنــذ ايـام
بـوضع القوات النـووية االستراتـيجية
الـروسـيـة  بـحـالـة تـأهب وانـذاربـأعلى
درجــاتـهألن الــرئـيس الــروسي بـوتـ
يــدرك ان االمــور تـنــزلق الى مــنــعـطف
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ـا توصي بذلك واحلق اي دولـة منه ا

لالحتاد االوربي.
واجلـمعية هي منظمة تعاونية ال تهدف
لوكة ألعضائـها وتقوم بتقد لـلربح 
خـدمـات عـلى مـستـوى عـال من الـكـفاءة
والـشفافـية وبتـكلفـة مناسـبة ومحدودة

جدا.
ــــشـــتــــركــــة في هـــذه ان عــــدد الـــدول ا
اجلـمـعـية بـلـغت أكـثر من  209دولـة من
بـينـها معـظم الدول العـربية ويـزيد عدد
ـنـطويـة فيـهـا على ـالـية ا ـؤسـسات ا ا
واهــمـيـتـهــا تـبـرز من  11000مــؤسـسـة
تـــداول اكــثــر من  42 مـــلــيــون رســالــة
يـوميـا وذلك عام 2021ومـن خاللهـا يتم
حتــويل تــرلــيـونــات من الــدوالرات بـ

الدول وشركات االعمال.
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ـالي االكثر نـظمـة الذراع ا وتـعد هـذه ا
تـــاثـــيـــرا واالشـــد خـــطــرا عـــلـى الــدول
ورغـم تـلـويح أمـريـكـا واقــتـصـاديـاتـهـا 
بــفـرض عـقــوبـات تـعــدهـا قـاســيـة عـلى
اال روسـيا باخراجها من نظام سويفت 
انــهـا فـشـلت حلـد االن في اقـنـاع الـدول
االوربــيـــة من فــرض عــقــوبـــاتــهم عــلى
روسـيـا رافضـ اسـتبـعادهـا الـكلي من
الـنـظام بـسـبب مخـاوفـهم فيـمـا يتـعلق

نـظـام(سويـفت)هـو اخملتـصـر جلمـعـية
ــيـــة بــ ـــالــيـــة الــعـــا االتـــصــاالت ا

Society for Worldwide ـــــصــــارف ا
Interbank Financial Telecommuni-

cations
ومـختـصرها SWIFT وقـد  تاسيس
ـو هـذه اجلـمـعـيـة عـام 1973نـتـيـجـة 
حـجم الـتجـارة الدولـية ضـمن اقتـصاد
ـة وبـاشـرت عــمـلـهـا عـام 1977 الــعـو
االمر لـيكـون مـقرهـا الرئـيسي بـلجـيكـا
الـذي جـعـلـهـا تـتـمـتع بـسـلـطـة أصـلـية
في حـــ ان الـــســـلـــطـــة بـــقـــراراتـــهـــا
الـــتـــضـــامـــنـــيـــة هي من حـق االحتــاد
وبـــســـبـب هـــذا الـــتــــحـــديـــد االوربـي 
كن المـريكـا من اخراج الـسـلطـوي ال 

ـصطلحـات التي  تداولها خالل من ا
احلرب (الروسية االوكرانية) احلاضرة
هـو التوجه بـفرض عقـوبات على االن 
روســـيــا وذلك بـــاخــراجـــهــا مـن نــظــام

الي. سويفت ا
ـــفـــهــوم وقـــد اثـــار اســـتــخـــدام هـــذا ا
والـعــقـاب الـذي قـد يـسـبـبه الـكـثـيـر من
ـــا له من اثـــر قـــد يـــكــون ـالحــظـــات  ا
قـاسـيـا على الـدول بـشكل عـام وروسـيا
ـــصــرفي واقـــتــصـــادهــا ونـــظــامـــهــا ا
اليـة بشكل خاص بسبب وتـعامالتها ا
ـالي بـ الـدولة الـتـشـابك والـتـعـقـيـد ا

وما يحمله من خطورة عالية.
صـرفي وكيف فـما هـو نظـام سويـفت ا

يتم استخدامه. 
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�تــتــألف من حــروف وأرقـام وتــدل عـلى

صرف. فروع ا
وتـشـير الـتـقاريـر ان روسـيا ومـنـذ عام
2014 عـــنـــدمـــا حـــاولت دول اوربـــا من
دفـعــهــا إلى فــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا 
تــطــويــر(نــظــام نــقل مــالي خــاص بــهـا
ال يـــســـتـــخــدمه حـــديث جـــدا ومع ذلك 
حـــالـــيـــا ســـوى عــدد قـــلـــيل مـن الــدول
األجـنـبيـة. فقـد انشـأت نـظام لـلمـبادالت
ـصـرفيـة خاص بـهـا تعـتـمد فـيه على ا
ونظام ئة من حتويالتهـا احمللية 20 بـا
صـرفيـة الـروسي هذا يـوفر ـبـادالت ا ا
الية مع البنوك لها أرضية للتعامالت ا

.( في الص
ـدفــوعــات الــروســيــة تـمــثل1 ومـع ان ا
ـــئــة في نـــظـــام ســويـــفت فـــاذا مــا بـــا
اسـتبعدت االن من هـذا النظام كـليا فان
(الـشـركـات الـروسـية سـتـفـقـد  الـدخول
لــلــمــعــامالت الــســلـســة والــلــحــظــيـة 
نتجات دفوعـات اخلاصة  وسـتتأثر ا
ــهـــمـــة في قـــطــاع الـــطـــاقــة روســـيـــا ا
والـــزراعـــة ســلـــبـــيـــا بــدرجـــة كـــبـــيــرة
ـا يـفـقـد االقـتـصـاد الـروسي لـلـغـايـة)

الية. دعامته ا
{ عن مجموعة واتساب

ـــتــعـــامــلــ ـــعــنى أنـه ال أحــد من ا
يـسـتـطيع نـفي وجـود صـفقـة قـد تمت
ــثــابـة فــعل تــوثــيـقي في فــســويـفت 
ـنـجزة مـهمـا كان ـعامالت ا مـجـموع ا
ـسـاهـمـ فإن ـبـلغ وهـذا حلـمـايـة ا ا
قـام بـنك بـدفع مـبـلغ لبـنك آخـر فـالـبنك
الــدافع يـطـالـب بـضـمـان اســتالم لـهـذا

الّدفع).
الي ولـضـبط الـشفـافـية فـي التـعـامل ا
ــنــتــمــيــة لــهــذه فــان الــدول ا الــدولـي
اجلـمـعـيـة  مـنـحـهـا كـود خـاص بـها
يـتـكون من حـرفـ او ثالث حروف من
وتـقــوم كل دولــة في مــنح كل اســمــهــا
وكل مــــصـــرف وطــــني رمــــزا فــــريـــدا 
مـصـرف يقـوم بواجـبه في مـنح فروعه
رمـزا فريدا ايـضا خاص به والـصيغة
ــوحـدة جلـمــيع الـدول تـاخــذ الـشـكل ا

التالي :
AAAA BB CC DDD

AAAA
أربـع احـــــــرف تـــــــشـــــــيـــــــر إلى كـــــــود

صرف         ا
BB

�هذه احلروف تمثل رمز البلد.
CC 

وقع حروف وأرقام تدل على رمز ا

ـقدار بـامـدادات الـغاز الـتي جتـهـزهم 
230 متر مكعب يوميا.

اال ان االحتــاد االوربي فـرض عـقـوبـات
ــاضــيــة مـــحــدودة خالل الــســـاعــات ا
ـصـارف عــزلت واسـتــبـعـدت عــدد من ا
ـالي الــروســيـة من نــظـام ســويــفت ا
واعـــتــبـــرت أمــريـــكــا أن من شـــأن تــلك
الـعــقـوبـات أن (جتـعل روسـيـا مـنـبـوذة
عـلومات ومـشلـولة). وان صحت هـذه ا
ســيــكــون من( الــصــعب لــلــمــؤســسـات
ـالية إرسال األموال إلى داخل أو إلى ا
ــا يـجــعل الـشــركـات خــارج روسـيــا 
الـروسيـة الكبـرى في حالة صـدمة لكن
هـنـاك مـعانـاة إنـسـانـية سـتـتـرتب على
ــكن تــنــفــيــذ هــذا األمـــر وهــو أنه ال 
ــــالـــيــــة بـــ الــــروس في احلــــواالت ا

اخلارج وعوائلهم في الداخل).
ي ـالي الـعـا يــعـد سـويـفت الـشــريـان ا
فــهــو نــظــام االكــثــر اهــمــيــة وتــاثــيــرا
ــسـتــخـدمـ (مــراسـلــة فـوري يـخــبـر ا
ـــــــدفـــــــوعـــــــات ـــــــوعــــــــد ارســـــــال ا
ـكن انـتـقـال وبـواسـطـته  وتـســلـمـهـا)
وحتـويل االموال عـبر العـالم ب الدول
بـطريـقة شفـافة وذات كفـاءة وليس ب
االفـراد . واهـميـة هذه اجلـمعـية هي أن
تـضـمن عـدم( نـكـران مـعـامـلـة الـتـبـادل
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: اخْـتَـطَـفْــتُهُ بِـسُـرْعَـةٍ عَـلَى غَــفْـلَـةٍ وَاخْـتَـلَـسَهُ : خَـلَـسْتُ الـشَّيْءَ خِــلْـسَـةً الِـاخْـتِـلَـاسُ مَــأْخُـوذ مِنْ
.وَالْـعَلَـاقَةُ بَـيْنَ النَّهْبِ وَالِـاخْتِـلَاسِ هُـوَ سُرْعَةُ الْـأَخْذِ فِي جَـانِبِ الِاخْـتِلَاسِ بِـخِلَـافِ النَّهْبِ كَذَلِكَ

. فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ وَكِلَاهُمَا أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ
: سََرقَ مِـنْهُ مَالًا وَسَـرَقَهُ مَالًـا: أَخَذَ مَالَهُ خُـفْيَةً امـا السَّرِقَـةُ أَخْذُ الـشَّيْءِ مِنَ الْغَيْـرِ خُفْـيَةً يُقَـالُ
: أَنَّ السَّرِقَةَ تَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ أَمَّا النَّهْبُ فَإِنَّهُ فَهَُو سَارِق. وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ السَّرِقَةِ وَالنَّهْبِ

يَكُونُ عَلَانِيَةً بِحُضُورِ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُعْتَبَرُ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
اما الـنهب فهو نـهَب مالًا أو متـاعًا أخذه قـهرًا أو سلبه بـاخلداع والغشّ و انتـزعه بغير حقّ

عن طريق استخدام العنف أو القوّة أو التَّهديد باستخدامهما.
gO'« Âu−¼

اتذكـر بدايـة حرب مع ايران 1980 واول هـجوم للـجيش الـعراقي حيث احـتل مدينـة احملمرة
بالـكامل والحظـنا الـنهب والـفرهـود والسرقـة بحـجة الـغنائـم لكن هذا يـشجع سـلوك الـسرقة
وبـنـفس الـوقت هي امـالك مـجتـمـع مـسلـم ولـيس كـافـر مـا دام يـشهـد ال الـه اال الـله ومـحـمد
رسول الـله . وسـلـوك سلـبي اخـر هـو ان اجلنـدي الـعـراقي في بدايـة احلـرب مع ايـران كان
حـريص وعـفـيف لكـن بعـد مـرور الـوقت وااليـام وخاض عـدة مـعـارك وشاهـد جـثث الـشـهداء
ـشهد فـظهـر سلوك غـريب عند ورؤيا الدم واجلـرحى نالحظ قد مـات قلبـة وتعود عـلى هذا ا
ـوتى من مال اوذهب او ساعـة هذا السلوك الـبعض حيث بدأ الـبعض بنهب وسـرقة جيوب ا
اكـتسـبة اجلنـدي العـراقي من جراء احلـرب انعـكس سلبـاً على شـخصـيته حـتى خروجة من
دنية لم يتمـكن التخلص من هذا السلـوك او الدولة لم تعمل برنامج اخلدمة العسكـرية الى ا
ـعـروف ان احلرب مع ايـران اسـتـمرت  8سنـوات .فـمـجرد تاهـيل لـهم وارجـاعه لـلـمدنـيـة وا
انتهت احلـرب مع ايران بـعد سنـت  احـتل اجليش العـراقي دولة الـكويت بالـكامل والحـظنا
ال الـعام الـكويتي بـالكـامل من سيـارات واثاث ومـصارف من قبل كيف  النـهب و سرقـة ا
ـدني الـعراقيـ وهذا مؤشـر سلبي لـلسلـوك اكتسـبة العراقـي من جراء اجليش او حتى ا
الـسيـاسات الـقـذرة التي لم جتـلب لنـا غـير الـويالت والدمـار.اما بـعد  2003 اصـبح النهب
ـال الـعـام ثقـافـة سـائـدة في اجملـتـمع الـعراقي ,والحظ ان اغـلب االحزاب والـسـلب وسـرقـة ا

ال العام , والسياسي قد اصبحوا من االثرياء وذلك عن طريق نهب ا
ئة من اجملتمع العراقي فقراء . ما خلف ذلك وطول الفترة حوالي 75 با

وابشع من ذلك بـدأ السيـاسيون يـتاجرون ويـعطفـون على هوالء الـفقراء .وبـاالحرى هم ليس
ـال الـعــام . نالحظ اكـثـر مـصـطـلح ـنـهـوبـ من قـبل الــسـيـاسـيـ وسـراق ا فـقـراء بـل هم ا
اسـتـخـدم بـعـد 2003 هـو مـصــطـلح الـفـسـاد والـفـقــراء من قـبل االعالم الـعـراقي ,ومن هـنـا

نهوب " . صطلح وابدالهم ب" الناهب وا اقتراح على جميع العامل في االعالم تغير ا
ـنـهوب ,وجـردوه من كل شئ واصبح الحـولة وال واطن ا فالـسـياسـيـ نهـبـوا كل شئ من ا

قوة اال بالله
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وسـهولـة التأثـير فيـهم والتغـرير بهم و
ذلـك من خالل تــقـــد اجلــاني لـــبــعض
ـغريـات لـهم لـلقـيـام بـعمل الـعـروض وا
او االمـتـنـاع عن الـقيـام به وهـو الـهدف
الـــرئــيــسي الــذي يــســـعى اجلــاني إلى
حتـقـيـقه والـطـريق االمـثل له في ابـتزاز
وتـهـديـد اجملنى عـلـيـهم بـايقـاع الـضرر
ـتثـلوا ويـخضـعوا واالذى بـهم اذا لم 
ال أوامــره ويــحــقــقــوا رغــبــاته ويــكـون
الـتــهـديـد من خالل نـشـر صـور خـادشـة
لـلحياء أو تـسجيالت صوتـية او مرئية
أو مـــحـــادثـــات نـــصـــيـــة ســـواء كـــانت
صـحيحة او مفبركـة تعتمد على اساس
صـــــحــــيح عـــــبــــر مـــــواقع الـــــتــــواصل

االجتماعي. 
ـستهدف من الـنساء حيث  وقـد يكون ا
يــعـــتــبــر هــذا الــنـــوع من اكــثــر أنــواع
االبتزاز االلكتروني شهرة وانتشارا من
خـالل الدعـوة إلـى إقـامة عـالقـة صـداقة
بـــريــئــة في بـــاد االمــر تــتـــخــذ طــابع
واهــتــمــام مــالي وعــمــلي او مــهــني او
اجـتمـاعي او دراسي او عاطـفي لغرض
الـزواج مستـغال اجلاني في ذات الوقت
لالوضـاع احملـيـطـة بـضـحـيـته لـلـتـاثـير
فـيــهـا وحتـقـيق غـايـته في اإليـقـاع بـهـا
وابــــتـــزازهــــا لـــلــــوصـــول إلـى أهـــدافه
االجـرامية الـدنيئـة ويكون عـبر التـهديد
والـــوعــيــد بـــنــشــر صـــور فــاضــحــة أو
مـحـادثـات خادشـة لـلـحيـاء سـواء كانت
ـادة صـحـيـحـة ام مـفـبـركـة سـبق هـذه ا
وأن تـــبــادلـــهــا او حـــصل عـــلــيـــهــا من

الضحية. 
ستهدف من الرجال عن كـما  قد يكون ا
طــريـق الــتــغــريــر بـه من خالل تــوجــيه

صــحـيح.  ويـكـون كــذلك الـدخـول غـيـر
مـشروع لـهذه األجهـزة من خالل سرقة
وتـــغـــيـــيـــر مـــحــتـــويـــاتـــهـــا من خالل
ـغـريـة اسـتــخـدام الـبـرامج اجملـانـيـة ا
ـرخـصة او وبـعض الـتطـبـيقـات غـير ا
مـن قـبل بــعض ضــعــاف الــنــفـوس من
رخص مـزودي خدمة االنترنت غير ا
رســمـيـا وقـانـونـيــا عـبـر بـروتـوكـوالت
©Internet protocol - Ip)  االنـــــتــــرنت
واســـتـــغـالل بـــعض الـــثـــغـــرات الـــتي
ـنـتـجة في قـائـمة تـضـعـها الـشـركات ا

االعدادات اخلاصة باألجهزة. 
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ـسـتــهـدفـة من خالل تــتـعـدد الـفــئـات ا
اجلـرائم اإللكترونية وتـتميز باإلضافة
إلى تـــنــوع اهــتــمــامــاتـــهم وطــبــيــعــة
شــخــوصـهم والــظـروف االجــتــمـاعــيـة
والـنـفسـية واالقـتصـادية احملـيطـة بهم
وقــابـلـيـة الـتــأثـيـر في نــفـوسـهم بـأهم
مـيـزة اال وهي قـلـة خـبـرتـهم ودرايـتهم
علومات الفنية في مجال تكنولوجيا ا
واالتـــــصــــــاالت والـــــبـــــرامــــــجـــــيـــــات
والـتـطـبـيقـات فـقـد يـستـهـدف األطـفال
نــظـرا لــصــغـر ســنـهم وقــلــة خـبــرتـهم

ـة االبـتزاز تـزايـدت نـسب ارتـكاب جـر
االلـــكــتـــروني والــتـــشــهــيـــر في اآلونــة
األخــيــرة السـيــمـا فـي الـعــراق كـون ان
ـة تــتــمــتع بــخـصــوصــيـة هــذه اجلــر
تـختلف عن بقـية اجلرائم التـقليدية في
وسـائل وطرق تنفيذها األمر الذي أدى
إلى انــعـكـاس هـذه اخلــصـوصـيـة عـلى
مـــضــمــون الــقـــوانــ احلــالـــيــة حــتى
ـــة تــــتـــمــــاشى مع طــــبـــيــــعـــة اجلــــر
قررة ومـعطياتها وآثارها والعقوبات ا
ـــة االبـــتــزاز إزاء ارتـــكـــابـــهــا فـــجـــر
االلــكـتـروني هـي إحـدى صـور اجلـرائم
االلــكـتـرونـيـة وآكــثـرهـا خـطـرا وضـررا
كـــونــهـــا من اجلـــرائم الـــتي تــقـع عــلى
األفـراد والـتي تـمـس حـياتـهـم اخلـاصة

واستقرارهم.
يـستخـدم مصطـلح االلكتـرونية لوصف
ــــة تـــــتـم من خالل فـــــكـــــرة أن اجلـــــر
اسـتعـمال وسـائل التـقنـية االلـكتـرونية
والــتـكــنـولـوجــيـا احلــديـثــة وان يـكـون
اجلــانـي عــلى قــدر كـــبــيــر من اخلــبــرة
ـعرفة في توظيف هذه الـتكنولوجيا وا
الرتــكـــاب أفــعــال يــجــرمـــهــا الــقــانــون
ويــعــاقب عــلــيـهــا وتــرتــكب بــدون عـلم
ـة االبـتزاز اجملـنى عـلـيه وتـعـتـبـر جـر
اسـة بـحـياة االلـكـتـروني من اجلـرائم ا
األفـــــراد أو اجملــــمـــــوعـــــات بــــقـــــصــــد
اســتـهــدافـهـم وااليـقــاع بـهم وايــذائـهم
مـاديـا أو نفـسيـا بشـكل مبـاشر أو غـير
مــبـــاشــر من خالل شــبــكــات االتــصــال
واالنـتــرنت وتـطـبـيـقـاتــهـا مـثل الـبـريـد
مـــــواقـع الـــــتـــــواصل االلـــــكـــــتــــــروني 
االجـــــتـــــمـــــاعي بـــــرامـج احملـــــادثــــات
وبــــواســــطــــة الــــهــــواتف والــــدردشــــة

احملمولة او أجهزة احلاسب اآللي.
ـــــا يـــــكــــون الـــــدخـــــول لالجـــــهــــزة ر
االلـكـتـرونـيـة وتـشغـيـلـهـا واسـتـعراض
مـحتويـاتها بـطريقـة مشروعـة وموافقة
صـاحــبـهـا واذنه كـمـا في حـالـة ايـداعه
لــدى مـخــتــصـوا وفــنـيــوا بـعض ورش
تـصـلـيح األجـهـزة االلكـتـرونـيـة وتـكون
هـــذه الــورش غـــيـــر مــعـــتـــمــدة وغـــيــر
مـرخـصـة رسـمـيا او قـانـونـيـا  وهـنالك
وســـيـــلـــة أخـــرى لالخـــتـــراق من خالل
إعـطاء هـذه األجهـزة للـغيـر على سـبيل
ـؤقـتـة وبـحسن االسـتـعـمـال واالعـارة ا
نــيـة فـيــقـوم اجلـاني في كـال احلـالـتـ
بــــارســـال او االحــــتـــفــــاظ بـــنــــسخ من
الــبـيــانـات لــنـفــسه لـتــحـقــيق أغـراضه
االجـــرامي وقـــد يـــكـــون من خالل فـــتح
بــعض الــثــغـرات في لــوحــة االعـدادات
الـــتي تــتـــيح له الــدخـــول إلى اجلــهــاز
واد وسـرقـة احملـتـويات والـبـيـانـات وا
الـشـخصـية كـان تكـون صور او مـقاطع
فـيديوية سواء كانت صـحيحة او يقوم
بـفـبـركتـهـا ولـكنـهـا تسـتـنـد إلى اساس

ـــادة  433 مـن قـــانـــون الــــعـــقـــوبـــات ا
ـعـدل الــعـراقي رقم  111لـسـنـة  1969 ا
ـة وتــشــديـد الــعـقــوبــة في هـذه اجلــر
ادة 435  وخـاصـة ما يـتعـلق بـأحكـام ا
من قــانـون الــعـقـوبــات واعـتــبـارهـا من

جرائم احلق العام.
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ـصـادقـة عـلى كـمـا ونـطـالب بـضـرورة ا
ــعـلــومـاتــيـة) ونــعـده قــانـون (جــرائم ا
واجهة رحلة  مطلباً أساسياً في هذه ا
هـذه الظـواهر اخلـطيـرة كمـا يُعـتمد في
أغــلب دول الـعـالم وبـدون تـشـريع هـذا
عاجلات قاصرة وغير الـقانون تصبح ا
رادعـة وينـبغي تـبديـد مخـاوف اجلهات
ـعترضة على تشريـعه بتبرير اخلشية ا
ـسـاس بـاحلـرّيـات وخـصـوصـيات من ا
األفــراد وهـو مــأخــذ يُـمــكن جتـاوزه في
تـــرصــ الــقـــانــون ومــراجـــعــة مــواده
ا ودراسـته بعـنايـة لتجـنيـبه اإلنزالق 

 . عترض يتحفّظ عليه من قبل ا
ونـــود االشـــارة الى ان قـــانـــون جـــرائم
ـؤمل اقـراره ــعـلـومـاتـيــة والـذي من ا ا
مــسـتــقـبال يـتــضـمن عــقـوبــات صـارمـة
لـلـمــبـتـزين الـكـتـرونـيـا او كل من يـهـدد
ـدة أخــر تـصل الى الـعــقـوبـة لــلـسـجن 
التـقل عـن سـبـعـة اعـوام وغـرامـة مـالـية
عـلى كل من يـرتكـب فعل االبـتزاز او من
يـهدد اي شـخص الكتـرونيا عـبر مواقع
الــتــواصل او اي وســيـلــة الــكـتــرونــيـة

اخرى.

{ باحث في القانون الدولي العام
مـخـتص فـي مـكـافــحـة اجلـرائـم اإللـكـتــرونـيـة

الدولية

الــثــاني الــفــصل الــرابع حتـت عــنـوان
ادة /433 ة الـقذف حـيث نصت ا جـر
 1بـان القـذف هو إسـناد واقـعة مـعيـنة
الى الـغـيـر بـإحـدى طـرق الـعالنـيـة من
شـانـها لـو صحـت ان توجب عـقاب من
أســنــدت الــيــة او احــتــقــاره عـنــد أهل
وطـــــنه و يــــعـــــاقب من قـــــذف غــــيــــرة
بـاحلبس و بالـغرامة أو بـإحدى هات
الـعــقـوبـتـ و إذا وقع الـقـذف بـطـريق
ـطبـوعات او الـنـشر في الـصـحف او ا
بــإحــدى طـرق االعالم األخــرى عـد ذلك
ظــرفــا مــشــددا و ال يــقـبـل من الــقـاذف
إقـامة الدليل على ما أسنده اال اذا كان
الــقـذف مـوجـهـا الـى مـوظف او مـكـلف
بـــخـــدمــة عـــامــة  او الـى شــخص  ذي
صـفـة نيـابـة عامـة او كان يـتـولى عمال
ـصلـحـة اجلمـهور و كـان  ما يـتـعلق 
أســـنــده الــقـــاذف مــتـــصال بــوظـــيــفــة
ـقذوف أو عمله فـإذا أقام الدليل على ا
ــة وان كـل من أســنــده انـــتــفت اجلــر
ـة التـشهـيـر يتـرتب علـيـها الـنيل جـر
مـن قــدر اجملــنى عــلــيه واعــتــبــاره في
الـوسط االجتـماعي الذي يـعيش فيه و
ــشــرع الــعــراقي اعــتــبــر ارتــكـاب إن ا
ـة بـطـريق الـنـشـر في الـصـحف اجلـر
ـطبـوعات او بـإحدى طرق االعالم او ا
ـشـددة الـتي تـسـتوجب مـن الظـروف ا
تـشـديد الـعـقوبـة بـاعتـبار ارتـكـاب تلك
ة قد حصلت بطريق العالنية و اجلر
ـادة (19© من ــنـصـوص عـلــيـهـا في ا ا

قانون العقوبات العراقي.
ـطالـبة وفي هـذا الـصدد نـرى ونؤكـد ا
بـان يــصـار إلى إعـادة الـنـظـر بـأحـكـام
ـنصـوص عـليه في عـقـوبة الـتـشـهيـر ا

دعـوات لطـلب صداقات نـسائيـة واقامة
عالقــات غـيـر شــرعـيـة وتــبـادل الـصـور
الــشــخـصــيــة أو مــقـاطـع فـيــديــويـة او
مـحادثـات نصـية خـادشة لـلحـياء سبق
وأن تــــبــــادلـــــهــــا مع اجلــــانـي ومن ثم
اسـتغاللها والتهديد بنشرها إذا امتنع
اجملـنى عـليه من تـلـبيـة رغبـات اجلاني
واوامـره عـلـمـا ان اغـلب اجلـناة هم من

الرجال منتحل شخصيات نسائية.
ان مـن شـان نـشـر هـكـذا مـواد ان تؤدي
إلـى تــشـــويه ســمـــعه اجملـــنى عــلـــيــهم
ـساس بحيائهم وتـهديد استقرارهم وا
واسـتقـرار عوائلـهم ومراكـزهم األسرية
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــيث تـــكـــون دوافع
االبــتـزاز االلــكـتــروني والـتــشـهــيـر إمـا
ارسات دوافـع مادية أو دوافع القامة 
وعالقـــات عــاطــفــيــة الاخالقــيــة وغــيــر
شـــرعـــيــة او لـــدوافع الـــتـــســقـــيـــطــات
ة االبتزاز و الـسياسية كما تعتبر جر
اسة الـتشهير من اجلـرائم اخلطيرة وا
بـــحــريـــة اإلنــســان وحـــرمــته وتـــشــكل
تــهـديـدا كــبـيـرا المن اجملــتـمع وسالمـة
الــعالقـات االجــتـمــاعـيــة واسـتــقـرارهـا
ــــا تـــؤدي الى الــــتـــفــــكك األســـري ور
ــــــشــــــاكل والــــــنــــــزاعـــــات وحــــــدوث ا

االجتماعية. 
بــالـنـظــر لـعـدم إقـرار مــشـروع اجلـرائم
ة االبتزاز ـعلوماتية فان مرتكب جر ا
االلـكـتـروني والـتـشـهـيـر يـعـاقب حـالـيا
بـــنــفـس عــقـــوبــة الـــقــذف فـي اجلــرائم
الـعادية ويعـد فعل التشـهير في وسائل
اإلعالم ظـرفا مـشددا للـعقـوبة وقد نص
ـشـرع  في قـانون الـعـقوبـات الـعراقي ا
ـعـدل في الـباب رقم  111لـسـنة  1969ا
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نـطقـة يـجد أن مـعطـيات الـناظـر لـواقع ا
الـتكيف مع األحداث معـدومة لكن بتأمل
بـســيط جنـد أن اإلمــكـانــيـة مــتـاحــة لـكن
ط الـنظم وطـريقة تـعامـلها مع بـتغيـير 
ثــروات طـــبـــيــعـــيـــة هي جل ثـــروة هــذه
الـبلـدان وأساس اسـتمـرارها وان الدول
الـعربـيـة بالـذات أمـام خيـار أن تـبقى في
فـلك الرابح من األحـداث التي قـد ال تسلم
ـنطـقـة منـهـا مالم تـفـكر بـعقـالنيـة بدل ا

االنتظار.
واقع احلال:

دويالت وظـيـفيـة مـصمـمـة لتـخـفيف - 
ـعامـالت التـجاريـة البـينـية الـضغط أو ا
أو غـيــرهــا من األعـمــال الــتي ال تــعـتــبـر
كـامـلة الـشـرعـيـة في مـواطنـهـا حتـركـها

وكـــاالت لـــهــا مـــصــالـح لــتـــحــافـظ عــلى
اسـتــقــرارهـا الــضـروري لــتــسـيــيــر تـلك

األمور
- دول تـــقـــوم عـــلى الـــنـــمط الـــدارج من
حتـول االســتـعــمـار واالحــتالل إلى حـكم
ـطـا ن يــقـلـدون  يـقـوده الــعـسـكـر أو 
وضع بــعـد انـســحـاب االحــتالل من تـلك

الدول دون تغيير.
- شعوب فقدت الهوية وكثر كالم الناس
بدع فاذا برز في مكان وقل فعلهم تطرد 
ذهب إلـيــهـا افــتـخــرت به وكـأنــهـا لم تك
الـبــيـئــة الـطـاردة وهــو ذات األمـر الـذي
تـــقــوم عــمـــلــيـــا به الــنـــظم الــتي تـــهــتم
بـالـدعــايـات واإلعالم الـتـابـع لـهـا كـمـرآة
الـساحرة - نـقاط كثـيرة لكـننا سـنتطرق
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بغداد

لـهذه الـنقـاط في عجـالة جـدا ونركـز على
ـقترح والنصيحة.الدول العربية تنتظر ا
في ظــرف الـــيــوم يـــحــتــاج إلـى مــبــادرة
ولــيس االنــتـظــار فــهــنــالك رجــة قــادمـة
حتـتـاج أن يـكـون خـطط تـبـدأ اآلن وليس
غــدا إلدارة الــبالد والـــثــروات وتــغــيــيــر
الـتـعامل مع الـشـعـوب بل وإعادة تـنـظيم
كل شيء من اجـل الـسـيطـرة عـلـى الـقرار
ـوارد بتعاون الـشعب وتمـكينه وليس وا
بـقمـعه أو الـتمـك عـلـيه وهذا لن يـكون
ـا بإعداد مـباشـرة أو بشـكل انقالبي وإ
دروسة للتـحول واالندماج ب اخلـطط ا

احلكومات والشعوب.
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أوال: الـتـحـول من دول وظـيـفـيـة إلى دول
مـسـتـرة: هـذا األمـر يـأتي عـلى خـطـوتـ
الـقريـبة هي امـتالك االقتـصاد لـيس على
طـريقـة الدول الـغـربيـة باالسـتحـواذ على
مــــا بـــنـــوكـــهـــا مـن أمـــوال الـــدول الـــتي

ا يلي: تخالفها بل 
ـوحـدة - تـفـعـيـل مـقـتـرح عـمــلـة (نـفط) ا
الـتي اقــتــرحـتــهـا في مــقــال يـحــمل هـذا
الـعـنوان بـان تـكـون عـملـة الـتـداول وبيع
وشـراء الـنـفط وبـقـيـة عـمـلـيـات الـتـجارة

بشكل تدريجي.
- ســحب األمـوال مـن الـبــنــوك الـغــربــيـة

ومــــنــــهــــا مــــا مــــوجــــود في الــــبــــنــــوك
الـسـويـسـريـة وإعـادة اسـتـثـمـارهـا بـعد
إبـدال معظـمها بـعملة نـفط التي يـدعمها
ـنــطــقـة والــتــعـامالت بـه وحـسب نـفـط ا
قترح وهـو ما يدعم الـدوالر حاليـا.... وا
مـتضمن االحتـاد االقتصادي والـعسكري
ــنــطــقــة لـــدعم هــذا الــتــوجه بــ دول ا
وتـشـكـيل فـضـاء مـهم في الـقـرار الـدولي

بدل أن تكون البالد على الهامش
ــؤثـــرة بــحـــكم كل ثـــانــيـــا: الـــنــخـــبـــة ا
الـسياسات اإلعالمية والتثـقيفية وتبديد
ـا سـمي حـيــنه الـزمن اجلـمـيل الـقـيـم 
إلـى تــــشـــــويه الـــــقــــيـم زمن مـــــا ســــمي
بـالصـحوة والـتوجه إلى الـتقـليـدية عـند
ـثقـفة الـتي تراجع تـأثيـرها مع الـنخب ا
جتـربــة الـفــشل احملــقق وهي لم تــصـمـد
أمـام التـشويه الـذي ووجهت به من قوى
ـــيــة وتـــفـــعـــيل أدوار الـــتـــأثـــيـــر الـــعـــا
مخابراتية نتيجتها خوف احلكام ودمار
الـعـمــارة وغـيـاب الـهـويــة فـغـاب الـوعي
اجلـماهـيري واصـبح اجلهـلة هم الـنخب
ــؤثـرة الــذين يــكــتــبــون وال يــقـرؤون ا
ويـتكلمون وال يصـغون يسفهون كل راي
ال تـفرضه القوة وينافقون القوة ويعلون
مـساندهـا فاضحت الـفاعلـية اجملتـمعية
مــحض كـالم ال يــبـــني اغـــلــبه تـــســـفــيه

وإحـباط وتظـلم دون حلول وهـذا يعالج
ضــمن خــطط في الــتــثــقــيف والــتــدريب
والـتركيـز على الـشباب مع تـغييـر النظم
الـسـياسـيـة وحتديـثـها من خالل تـطـوير
ـا يــنـاسب الــعـصـر الـنــظم الـوراثــيـة 
وكـــذلك الـــنـــظـم األخـــرى ضـــمن بـــرامج
ـوارد الطبـيعية الـتنميـة التي تسـتثمر ا
وارد البشرية وبناء اإلنسان. لتطوير ا
اآلن ســتــحـاول دول كــالــصــ وروســيـا
اسـتــثـمـار الــرجـة احلــاصـلـة فـي الـعـالم
لـتـكـوين قـوة جـديـدة ونـظـام جـديـد فـهل
عـلى األمة أن تنتظر من سيسيطر لتكون
في فـلـكه وهـي األكـثـر امـتالكـا لـعـنـاصـر
ـنطـقة واعدة ?إن إمـكانـية دول ا الـتمـك
وكـافـية حلـمـايـة ذاتـها وثـرواتـهـا إذا ما
أحـسنـت إعادة تـنـظيم نـفـسـها وتـشـكيل
مـنـظـومـة قـويـة ومــتـرابـطـة مع شـعـبـهـا
نطقة كن أن تختـرق ا كن فال  وهـذا 
بـاي قوة إال بـاختـراق دولة أو مـجمـوعة
دول وهــذا عــنــدمــا تــتــعــاظم اخلالفــات
بـينـها أما مع احتـادها بـعمـلة واقـتصاد
قـوي فـمــا تـمـلــكه من قـوة عـســكـريـة في
تــركــيـا وإيــران ودول أخــرى فــهــو كـاف
ـنـطـقــة وفق بـنـاء ويـزيـد لــتـكـون هــذه ا
فـــكــري واعــد مـــنــارا لــلــعـــالم والــعــيش

بسالم.

ـواطن العـربي بـشـكل عام والـعـراقي بـشكل سـنـتطـرق الـيـوم لتـأثـيـر ما يـجـري على حـيـاة ا
نتجة للنفط فأصبحت الشعوب ينتابها القلق مع أي إرتفاع فلكي أو أي خاص في الدول ا
واطن يخشى أن يطاله لـهيب النفط ويفتك به إنخفاض حاد في سـعر برميل النفط  وبـات ا
ـتنفـذين فلهم جـلود سمـيكة تـتكيف ويـنغص علـيه معيـشته  على الـعكس من احلـكومات وا

معه ليزيدهم ثراءً ودفئاً .
ـاضـيـ أي حتسن في ـواطن في الـدول الـنـفطـيـة العـربـيـة على مـدى الـعـقدين ا لم يـلمس ا

مستوى معيشته وسلم راتبه مقارنة ب أدنى و أعلى سعر وصله البرميل ! 
فلم يـتضـاعف راتبه مـرات كمـا تضـاعف سعـر برميـل النفط »بل تضـاعف الكادر الـوظيفي
تـرهل كـمـاً وإضـمحل نـوعـاً وتـضاعـفت الـنـفقـات الـغـير مـدروسـة والـسرقـات الـتـرليـونـية ا
بالعقود والرواتب الفضائية و الوهمية  والهبات احلكومية غير الضرورية عندما تدرج سعر
البـرميل تصاعدياً من  30 دوالرا صعودا إلى  $ 140 لـغاية عام  2014  ثم اعقـبه الهبوط
ا سيقفز التدريجي ليستقر عند $ 45 للبرميل ثم ليصل  مرة اخرى الى $120 اليوم ور
لتهب. لف األوكراني ا قبلة مع اي تطور او تهور في ا قريبا الى $150 في االيام القليلة ا
واطن بالـفارق الكبير في اخلدمات والبنى التحـتية ب احلقبت فلم يشهد كذلك لم يشعر ا
حتــسن في الـبـنى الـتـحـتــيـة من مـدارس ومـسـتـشـفــيـات ومـصـانع ومـطـارات وال حال ألزمـة
السكن وال الـكهربـاد; بل على العـكس تضاعـفت علـيه أسعار كل الـسلع الغـذائية واخلـدمية
ـا ال يتـنـاسب مع مدخـوله مع زيـادة معـدالت الـبطـالـة واجلهل والـتي اضـطرت والـعـقاريـة و
لكثير من الشـباب اما إلدمان اخملدرات او االنتحار ولالسف ال يوجد لـدينا احصائية دقيقة

لنسوقها لكم!! 
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ومع حـصول أي انـتكـاسة في أسـعار النـفط  تعـود احلكـومات بـضغط الـنفـقات ورفع الدعم
عن اخلـدمـات و مـضاعـفـة وفرض رسـوم  جـديدة واسـتـحصـال ضـرائب ال تـخطـر عـلى بال
ا الـذهاب بـاإلقتـراض من صنـدوق النـقد الـدولي لتـكبـيل البالد عـاجلة الـعجـز ور ابلـيس 
ـكـاتب االقـتـصـاديـة وقـطـاعي الـطرق ـلـيـشـيـات وا هـذا من نـاحـيـة رسـمـيـة اما مـا تـقـتـرفه ا

احملتم باحلكومة واحزابها فذلك امر مرعب عصيب.
ثـير للجـدل أن تبقى األسعـار للسلع الـيومية في بـرجها العاجـي دون أي تأثر لها مع ومن ا

كل انخفاض وتقفز ألرقام جنونية مع اي ازمة ومع اي ارتفاع لسعر برميل النفط!! 
وردين والذي يحدث هـذا في القطـاعات التي تـسيطـر عليـها كبـريات الشركـات والتجـار وا
ا تـمـثل لهم هـذه األزمة وغـيـرها فـرصة ذهـبيـة لإلبـقاء عـلى مسـتـوى األسعـار دون مراعـاة 
ياً وفي االونة االخـيرة وخاصة مع أزمة جـائحة كورونا دخل طرف يطرأ على اسعـارها عا
ـعادلـة عـلى اجلـميع اال وهـو الـنـاقل الذي غـيـر اجتـاه البـوصـلة تـمـامـا فتـعـقدت ثـالث قـلب ا
سـتورد نـزوال الى تاجـر اجلمـلة ورد والـنـاقل وا ــنـتج وا االمـور وتضـاعفت االسـعار بـ ا
ضافة التي تزداد عاما بعد فرد ثم رسوم احلكومة ال  vatاو ما يسمى ضريبة القيمة ا وا
ـتــراكـبـة كـقـطع الـلـيل ـا الى 25 فـي بـعض الـدول!! ومع هـذه االزمـات ا عــام وقـد تـصل ر
الـية بالتدخل ظـلم زادت الط بلة احلـكومة العـراقية بولوجـها النفق الذي سـلكته وزارة ا ا
ـواطن حتت هذه في سعـر الصـرف دون دراسة مسـتفـيضـة وال حتوط الرتـداداته  ليـترنح ا
السـياط الـتي ال ترحـم وغدا كـالريـشة تتـالطمـها األمـواج و الرياح  وبـذلك سـيكـون الضرر

واطن مركباً ومن الصعب االنفكاك منه. الذي يقع على ا
وتـتنـاسى بعض احلـكومـات بأن لـيس واجبـها احملـافظة والـدفاع عن األوطـان مع اهمـيته بل
هنـالك أمر أسـمى من ذلك وهو  احلـفاظ على من يـقطن تـلك األوطان وجتـنيـبهم أي نوع من
اخملـاطـر واجملـاعـة والـفـاقـة والـفـقـر  خـاصـة فـي مـجـال عـيـشـهم ورزق يـومـهم وعـلى وجه
ـسـتوى اخلـصوص احلـفـاظ عـلـيـهم من تـقـلـبـات الـسـيـاسـة النـفـطـيـة وإيـجـاد آلـيـة لـضـبط ا
واطن دخول الـقومي وتفعيل الـصندوق السيـادي ليكون ا ا يتـناسب مع ا ـعاشي لهم و ا
ـضاربـات والـتقـلـبات الـتي تعـصف به دون ذنب ويـشمـل ذلك اإلجراء الـوقائي ـنأى عن ا
بالغ لـلقطـاع الـعام واخلاص مـع إعادة النـظر بـبرنامج الـدعم احلكـومي الذي يسـتنـزف ا
فترض أن يكون الدعم موجهاً للمواطن حصراً الطائلة وبطريقة غير متقنة ومدروسة فمن ا
ـواطن فـقـد تصل ولـشرائح مـعـيـنـة تسـتـحـقه . وفي حـال اصرار احلـكـومـات على جتـاهل ا

بعض الشعوب مع انظمتها الى طريق مسدود ال حتمد عقباه و والت ح مندم.. 
نـظـمـات مسـؤولـيـة وطنـيـة وأخالقـية كـذلك يـتـوجب علـى األفراد والـشـركـات واجلمـعـيـات وا
ـسـؤولـية الـواقـعة عـلى عـاتقـهم فـليس من ليـكـونون رديـفـاً للـحـكومـات في حتـمل جزء من ا
اإلنـصـاف أن نطـالب احلـكـومات بـتـجاوز تـلك األزمـات والـكل يرقب ويـنـتظـر وكـأن األمر ال
يـعـنـيـهم بـشيء بل يـتـحـتم عـليـهم تـفـهم الـوضع في حـالـة الـكـوارث واحلـروب والـنوازل في
رشد في كثير من جوانب إعادة النظر في الكـثير من حاالت الترف والبذخ والصـرف غير ا
احلياة وال نـغفل عن مـقارعة الـفساد الـذي هو آفة كـبرى ال تقل عن أوجه الـتآمر واخلـيانة
فـالفاسدون هم كـاألرضة التي تنـخر في أي شيء أتت علـيه ثم إن تمكنت مـنه أردته صريعاً
تحصلة من ايرادات النفط خاصة وتوزيعها بشكل عادل فيجب تتبع االيرادات والفروقات ا
واطن لوحده احملنة. عند الظروف االستثنائية ال ان تتسرب حلسابات الفاسدين ويتحمل ا
وارد وأال يكون اقتصادها أحادي اجلانب ومثلما نطـالب احلكومات بإيجاد بدائل لتنـويع ا
كذلك يقع على اجلمـيع التفكير اجلدي في تنـويع مصادر الدخل باإلبداع في جوانب عديدة
من احلـيـاة وإحيـاء نشـاطات كـانت بـاألمس مصـدراً مهـماً من مـداخـيلـنا كـالزراعـة والصـيد
واحلـرف الـيومـيـة كـالصـنـاعـة والـسيـاحـة وصـعـوداً إلى تنـشـيط كـافـة أنواع االسـتـثـمارات
ا ستوى احلكـومي والشعبي  لـتتشكل لديـنا رويداً رويداً قاعـدة من مصادر الدخل عـلى ا
ـدى البـعيـد. فـما أروع أن تـمتـد وتتـحد أواصـر الثـقة نـأى عن أي مـخاطـر على ا يـجعـلنـا 

والتعاون ب احلكومات التي تخلص لشعوبها ومواطنيها لتخطي األزمات. 
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نافي الفنان عبد الهادي راضي الواسطي     ± ≠ ≥  طائر ا

صدرت في العـاصمة األردنيـة عمان قـبل أيام مجـموعة شعـرية جديـدة للشـاعر العراقي
.( الكبير حميد سعيد بعنوان (جنمة.. بعد ح

ضمت اجملمـوعة التي صـدرت عن (دار دجلة نـاشرون وموزعون)  18قصيدة من أواخر
ما كتب الشاعر ب العام  2019و 2021 من بينها (رؤى بغداد) التي تترجم حن الشاعر
إلى مدينته األثـيرة و(صبـاح اخلير.. أصدقـائي شعراء الـسودان) التي أبدى فـيها الـشاعر  دعمه
للثورة السودانية ونخلـة الله التي كانت صحيفة الزمـان قد نشرتها في وقت سابق وهي مهداة
ا إلى الشـاعـر حسب الـشـيخ جعـفـر وقصـيـدة (رقيم مـوصـلي) التي عـبـرت عن وجع الـشاعـر 
ـوصل من دمار وخـراب وقـصيـدة (من حـميـد سعـيـد إلى سعـدي يـوسف) التي شهـدته مـدينـة ا
كانت في رثـاء األخـيـر فضالً عن قـصـائد أخـرى أعـرب فيـهـا الشـاعـر عن حـنيـنه إلى الـعراق وانـشـغاله

بهموم البالد.

رسالة عمان
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اليـها كان الهدف منها هو نشر الثقافة والوعي
ـبادرات احلـضـاري فكـانت هـنـاك الـكـثـيـر من ا
ــسـرحـيـة الـتي أضــافـة الى االعـمـال الــفـنـيـة وا
قدّمـهـا هؤالء الـشـباب فـهنـاك نـشاطـات ثـقافـية
ــهـرجــات والـنـدوات وخــدمـيــة اخـرى كــإقـامـة ا
والــســـفـــرات الـى مـــعـــالم احملـــافـــظـــة االثـــريــة
والـسيـاحـيـة مثل االخـيـضـر وعـيون عـ الـتـمر
ـعــدنــيـة واســتــقـبــال واســتـضــافـة (شــثـاثــا) ا
الــفــنــانــ الــعــراقـيــ والــعــرب واألجــانب في
عالم ـناسبات الديـنية وكذلك اطالعـهم على ا ا
االثــريــة والــســيــاحـــيــة حــيث اســتــمــرت هــذه
اجملمـوعـة في عـطـاءهـا لغـايـة ثـمـانيـنـات الـقرن

اضي.   ا
ـعـلـمـ / في الـعـام 1965م وبـدعم من نـقـابـة ا
فـرع كربالء قـدّمت عدة مـسرحـيات عـرضت على
مـسـرح قــاعـة اإلدارة احملـلــيـة في كـربالء مــنـهـا
مـسـرحـيـة (مـاكـو شـغل) تـألـيف الـفـنـان يـوسف
سرحية الـعاني وإخراج الفـنان عزي الوهـاب ا
من تـمثـيل شخـصيـتان هـما: الـفنـان الـرائدين
مــحــمــد الــنــجــار وعــبــد الــكــر حــســ قــام
بـتـصـمـيـم وتـنـفـيـذ االنـارة الـفـنـان عـبـد الـهادي
راضي ومـسرحية (فـلوس الدوه) تألـيف الفنان
يـوسف الـعـاني وإخـراج الـفـنـان عـزي الـوهـاب
ومن تـمثيل عـزي الوهاب وعـبد الهادي راضي
وعــلي الــكــشــمـيــري ومــحــمــد الــنـجــار وعالء
الـهاشـمي وستـار البـارودي وعبـد الرزاق عـبد
الـكــر وعـبــد احلــسـ راضي وحــســني أبـو
ـعالي وآخرون وتولى مـهمة تـصميم وتـنفيذ ا
انـارتـها عـبـد الـهـادي راضي ومـسـرحـيـة (خان
أبــو مـــيـــســور) اعـــداد وإخــراج الـــفــنـــان عــزي
الوهـاب من تمثـيل محمـد النجار وعـبد الكر
حـسـ ومـحـمـد شـعــبـان وعـلي ضـيـاء الـدين
وعـلي الـكـشـمـيـري وعــبـد الـرزاق عـبـد الـكـر

وعبد الهادي راضي ومهدي الطويل وآخرون.
وفـي مـبــادرة لم يــكـتب لــهــا الـنــجــاح جـرت في
اضي وبالتحديد ب منـتصف ستينات القـرن ا
عـامي 1966 – 65م جـرت في كـربالء نـشـاطـات
مــسـرحـيـة مـلـحـوظـة أثـرت تـأثـيـراً مـبـاشـراً في
اجملـتمع الكربالئي وقد لوحظ عدم توفر قاعات
ـسرحـية مسـتوفـية لـلشـروط الفـنيـة للـعروض ا
ـا حدى بـأحد وجـهاء الـتي كانت تـقام آنـذاك 
ـدينـة احلـاج (جـعـفـر الكـشـمـيـري) أن يـجـتمع ا
دينـة منهم: ـسرحيـ في ا بعـدد من الفـنان ا
الـفنـان عـزي الـوهـاب والفـنـان عالء الـهـاشمي
والـــفـــنـــان عـــبـــد الـــهــــادي راضي الـــواســـطي
والفـنـان عـلي وعالء الـكشـمـيري طـالـبًا مـنهم
مـواصفات بنـاء مسرح تتـوفر فيه كـافة الشروط
ـسـتـثـمر) وظـلت الفـنـيـة ويـكـون هـو بـصـفـة (ا
وت لـهذا الرجل ـداوالت مستـمرة إالّ أن قـدر ا ا

شروع. حال دون تنفيد ذلك ا
ـعـلـم / في الـعـام 1967م  وبـدعم من نـقـابة ا
فــــرع كــــربالء قــــدمت
مـــســـرحــيـــة (الـــعــدل
ــلـك) اعــداد أســـاس ا
وإخـراج الـفـنـان عزي
الـوهـاب عـلى مـسرح
قـاعـة االدارة احملـلـيـة
فـــي كـــــــــــــــــــــــــــربــالء
ـسـرحيـة كانت من وا
تـمثـيل: عـبد احلـس
راضـي ومـــــــــهـــــــــدي
الــــســـلــــبي وســــتـــار
الـــــبــــارودي وعــــبــــد
الــرزاق عـبــد الــكـر
وعــلي الــكــشــمــيــري
ومــــهــــدي الــــطــــويل
وعالء الـــــهــــاشـــــمي
وآخـرون صـمم ونـفّذ
االنــارة الـفــنــان عــبـد

الهادي راضي.
فـــي 1967/11/24م
قـدمت فـرقـة الـتـمـثـيل
/ ـعـلـمـ في نـقـابــة ا
فـرع كربالء مـسرحـية
(أعـــــــــــــداؤنـــــــــــــا) او
(شـايـلـوك الـيـهودي)
وهــي مــن اعــــــــــــــــداد
وإخـراج الـفـنـان عزي
الــوهـاب عن مــســرحــيـة

ـاضي كانت أبـان منـتـصف سـتـينـات الـقـرن ا
مـدينـة كربالء تـواقة لـفـتح آفاق جـديدة تـتجه
ـسـتـقبـل ناهـض حتفه نـحو تـطـلـعـات تـرمي 
ختـلف تنوعها .. جاء ذلك من خالل الـثقافة 
جتـمع مجموعة من الـشباب شكـلوا في وقتها
ظــــاهـــرة مــــعـــروفـــة ومــــؤثـــرة في اجملــــتـــمع
الـكربالئي حاولوا من خالل هذا التجمع كسر
ــضي قــدمـاً نــحــو ثـقــافـة حــاجـز الــرتــابـة وا
مــتـجــددة تـعـكس بــشـكل مــعـاصــر تـراث تـلك
ـتـنـوعـة .. عزي ـديـنـة الـغـنـيـة بـثـقـافـاتـهـا ا ا
عـالي هاشم الـطويل الـوهاب حـسني أبـو ا
صاحب أحمد اخلضير علي الكشميري عالء
الـهـاشـمي عـبـد الـرزاق عــبـد الـكـر مـحـمـد
الــنـجـار سـلــمـان عـبــد عـبـد الــكـر حـسـ

هـــاشـم الـــشـــاجلـي مـــهـــدي الــــطـــويل رأفت
احلمداني.

ومـنـهم عــبـد الـهـادي راضي غــالي الـواسـطي
ـولود في مـحـلـة العـبـاسـيـة الغـربـيـة (سوق ا

النجارين) بكربالء في العام 1943م.
دخل مـدرسـة احلـســ االبـتـدائـيـة في كـربالء
ــديـرهـا الـفــنـان مـهـدي عـام 1950م وتـأثـر 
عروف بـاهتماماته بـالثقافة جاسـم شماسي ا
ديـر الفنان ـسرح حيث استـطاع ا واالدب وا
ان يـستقـطب الفـتى (عبـد الهـادي) شأنه شأن
وهوب واحملب للتمثيل اقرانه من الطلبة ا
ـــســرح مـن خالل اشـــراكه بـــالــنـــشـــاطــات وا
درسـية ومـحاولـة صقل والفـعـاليـات الفـنيـة ا

. موهبته التي تميز بها باجتاه اعداده فنياً
ـتوسـطـة والـثـانـويـة لـيـتـع أكـمل دراسـته ا
مـوظفاً في مصلحـة نقل الركاب في كربالء في

العام  1961ولغاية 1971م.
ظل حـــبه وعــشـــقه لــلـــمــســرح مـالزمــاً طــوال
سـنـوات نـشـأته والــذي أخـذ حـيـزاً كـبـيـراً من
حـياته مـثّل من خالل تـلك الرغـبة في الـولوج
سرح) العديد من لـهذا العالم الساحـر (عالم ا
سرحية التي كـانت تقام في مدينته االعـمال ا
ـــهــارة ـــارســته  كـــربالء بـــاإلضــافـــة الى 
لألعـمال الـفنـية األخـرى وخاصـة (االنارة) إذ
كـان يعـد من الـفـنـانـ الـقـديـرين في تـصـميم
سـرحيـة التي كانت وتـنفيـذ اضاءة االعـمال ا

تقدّم آنذاك. 
بـتاريخ 1970/9/6م انـتمى الى فـرقة مـسرح
ـرقـمة (?(33 كـربالء الـفنـي فحـمل هـويـتـهـا ا
ـسرحيـة الوحيدة الـتي اجيزت وهي الـفرقة ا
سـرحي في مديـنة كربالء في رسـمياً لـلعـمل ا
ـاضي والـتي كـان بـدايـة سـبـعـيـنــات الـقـرن ا
يترأسها آنذاك الفنان القدير نعمة أبو سبع.
من صـغره انغمس في العمل السياسي حيث
جـاء ذلك من خالل حتـسـسه  بفـقـراء وكادحي
اجملــتــمع الــذي عـاشـه فـقــد عــمل مــبــكـرا في
احتـاد الشبيبة واحتاد الـطلبة وعلى أثر ذلك
ذاق مـع من عــاصـــروه من الـــشــبـــاب مــرارات
الــســجـون والــعــذاب واالضـطــهــاد والـتــشـرد
والـتـغـرّب فـاعـتـقل بـسـبب مـواقـفه الـوطـنـيـة
والــسـيــاسـيــة مـرات عـديــدة كـان آخــرهـا عـام
1970م في (قــصــر الــنــهــايـة) ( (1مــتــجــرعـاَ
أقــسى صــنــوف الــتــعــذيب عــلـى يــد الــنــظـام
الــســـابـق وفي أواخـــر الـــعــام 1972م غـــادر
الــعـــراق الى (بـــراغ) عـــاصــمـــة جـــمــهـــوريــة
تشـيكـوسلـوفاكيـا حيث مـكث فيـها مدة ((10
أعـوام لـيــلـتـحق في الـعـام 1982م بـصـفـوف

(األنصار) في شمال العراق.

وعـلى اثر الـهـجوم الـشـامل الذي شـنـته قوات
الـنـظـام الـســابق الـذي عـرفت بـ (االنـفـال) ((2
انـسحب الى (ايران) بقى عاماَ كامالَ ومن ثم
سـافـر الى (سـوريا) واخـيـرا وصل (الـسـويد)

نهاية عام 1990م.
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ـنفى لـعب الـواسطـي دوراً كبـيـراً ورائـداً في ا
من خالل قــيـامه مـع زمالء له بــتـأســيس بـذرة
ثـقــافـيـة تــمـثـلـت بـالـبــيت الـثـقــافي الـذي كـان
مـحـطـة إلقـامـة الـنـشـاطات الـثـقـافـيـة والـفـنـية
ــهـتـمـ ــخـتـلف تــنـوعـاتـهــا مع فـريق من ا
بشؤون الثقافة والسياسة واآلداب والفنون
ـناسـبـة مـرور الذكـرى الـعشـرين لـتـأسيس و
الـبـيت الثـقـافي الـعـراقي في (يـوتـوبوري) في
الــســويــد واســـتــذكــاراً لــدور مــؤســسي هــذا
ــتــمــيـز خالل الــصــرح الـكــبــيــر ونـشــاطــهم أ
ـاضـيــ ولـرد أجلـمـيل ألـيـهم من الـعـقـدين ا
خالل قـول كلـمة طـيبـة بحـقهم واحـتفـاءاً بهم
ـتـمـيـزة في والدة أول مـؤسـسة وبـجـهـودهم ا
ثقـافية للجالية العراقية في مدينة (كَوتنبيرغ)
السـويديـة فقـد أقامـت الهيـئة االداريـة للـبيت
رأة ألعـراقية يوم ألثـقافي العـراقي وجمعـية ا
2013/3/15م احـتـفالـيـة لـتـكـر ثالثة زمالء
من الرعيل األول الذين كان لهم شرف تأسيس
وارســــاء دعـــــائم هــــذا الــــصـــــرح ألــــثــــقــــافي
ـسـرحي واالجـتـمـاعي الــكـبـيـر وهم الــفـنـان ا
لـطـيف صـالح والــفـنـان عـبـد الـهـادي راضي
والـفنـان حـمـودي شـربة حـيث الـقـيت كـلـمات
بـحق احملتـفى بـهم ودورهم الـفعـال في مـجال
تـخصـصاتـهم مع تـقد بـاقات ورد في خـتام

االحتفال.
ذكـــر األســتـــاذ عـــلي جــواد الـــراعي مـــســؤول
اللـجـنة الـثـقافـيـة في البـيت الـثقـافي الـعراقي
في الـسويـد في كـلـمة اثـنـاء االحـتفـالـيـة بحق
الـواسطي جـاء فيـها: " ان احلديث عـن الزميل

(ابـو حـسن) ال تـخــلـو من صـعـوبــة فـمن جـهـة
اخلـــوف من اغــمـــاط حــقه كـــانــســـان وصــديق
ورفـيق وزمـيل .. ومن جـهة أخـرى اخلـشـية من
بـالـغـة بـتـأثـير مـا نـكّن له من مـحـبـة وتـقـدير ا
ـاضي واعـتـزاز .. ولـد في اربـعـيـنـيـات القـرن ا
في مـديـنـة كـربالء ..  مـديـنـة احلـزن والـشـهادة
والــبــطــولــة .. ومن صــغــره انــحــاز الى فــقـراء
وكـادحي شـعبـنـا حـيث عـمل مـبـكـرا في احتاد
الـشبـيبـة واحتاد الـطـلبـة وذاق على أثـرها مع
رفــاق الـــطــريـق مــرارات الـــســجـــون والــعــذاب
والــتــغــرب والــهــزائم .. ومــعــهـم ايــضــاَ تـذوق
حالوة االنـتصـارات على قـلـتهـا .. اعتـقل مرات
عديدة كان آخرها عام 1970م في قصر النهاية
مــتـجــرعــاَ صـنــوف الــتـعــذيب عــلى يــد اجملـرم
ـقبور نـاظم كَزار وجالوزته .. في نهـاية العام ا
1972م غـــادر الـــعـــراق الى بـــراغ حــيـث عــمل
دة ( (10أعـوام ليلتحق في عام 1982م هناك 
بـصفوف األنصـار في شمال الـعراق وعلى أثر
ــقـبـور الــهـجــوم الـشــامل الـذي شــنـتـه قـوات ا
صـدام الذي سمي باألنفـال انسحبوا الى إيران
حـــيث بـــقي عـــامـــاَ كـــامالَ ومن ثـم ســافـــر الى
ســوريــا واخــيــرا وصل الــســويــد نــهــايــة عــام
1990م لـتكون مـحطـة استراحـة احملارب الذي
ذاق كـل اشـــكـــال الـــعـــذابـــات حـــيث اسس مع
مـجموعـة من رفاقه الـنادي الثـقافي االجـتماعي
ـؤسـسة لـلـنادي ومن فـكان من ضـمن الـهـيئـة ا

بعدها البيت الثقافي العراقي ".
تــأثــر بــالـطــقــوس الــتي كــانت جتــري في أيـام
عـاشـوراء في مـدينـته كـربالء ذكـرى اسـتـشـهاد
االمـــام احلــســـ (ع) واهل بـــيـــته الـــطـــيـــبــ
الـــطــــاهـــرين مـن خالل مــــشـــاركـــتـه في عـــزاء
الـعــبـاسـيـة الـذي يــنـطـلق من مـحــلـته لـيـجـوب
ديـنـة باجتـاه مـرقدي االمـام احلـس شـوارع ا
واخـية أبـا الفـضل العـباس (ع) كذلـك اشتراكه
مع أبــنــاء احملــلــة في انــشـاء ونــصب الــتــكــيـة
اخلـاصـة الـتـي كـانت تـقـام فـي شـارع الـعـبـاس
اســوة بـالـتـكــايـا األخـرى الــتي كـانت تـقــيـمـهـا
ـديــنـة ومـا حتــوي تـلك الـتــكـايـا من مـحالت ا
ـصــابـيح ـزدانــة بــا الــتـحــفـيــات والــقـنــاديل ا
ـتـاخـمـة بـألوان ـشـاهـد ا ـلـونـة تـركت تـلك ا ا
صـابيح أثـراً كبـيراً في مـخيـلته لـيشـاء القدر ا
ـتهن مستـقبالً مهـنة وضع التـصاميم لفن أن 
االنــارة واالضــاءة وتــنـفــيــذهــا عــلى خــشــبـات
ـسارح موظفاً بذلك عمال فنياً هو فن اإلضاءة ا
كملة لنجاح همة وا الذي يعتبر من العناصر ا
سـرحي ليـكون بذلـك قد احتـكر لـنفسه العـمل ا
وظـيـفـة االنـارة واإلضـاءة في تـاريخ مـسـتـقبـله
الـفـني.   ســاهم مع مـجـمــوعـة الـشــبـاب الـذين
شـكــلـوا فــريـقـاً في مــنـتـصف ســتـيـنــات الـقـرن
ــاضي اعـتــبـرت في وقــتـهـا ظــاهـرة مــعـروفـة ا
ومــؤثــرة في اجملـتــمع الــكــربالئي كــمـا اشــرنـا

(تـاجــر الــبـنــدقــيـة) لــلـكــاتب اإلنــكـلــيــزي ولـيم
شـكسـبيـر على مـسرح قـاعة اإلدارة احمللـية في
كـربالء وقـد استـمـر الـعرض سـبـعـة أيـام مثل
: عــبـد الــكــر حـســ وعـلي فــيـهــا الـفــنــانـ
الـكشـميـري وعلي ضـيـاء الدين وعـبد الـهادي
راضي ومــهــدي الـطــويل وهــاشـم الـشــاجلي
ـعـالي وعـلي الوهـاب ومـحـمد وحـسنـي أبو ا
الـنجار وعبد الـرزاق عبد الكـر ومن الفني

مصمم ومنفذ االنارة عبد الهادي راضي.
في 1968/1/12م  قـدمت مـديـرية تـربـيـة لواء
ـــدرسي - فـــرقــة كـــربالء - مـــركــز الـــنـــشـــاط ا
ن تـقرع متـوسـطة الـوحـدة للـبـن مـسـرحيـة (
الطبول) وهي من تأليف عبد الكاظم إبراهيم 
وإخـراج الفـنـان نـعـمة أبـو سـبع عن مـسـرحـية
(اسـياد الـدم) لـلـكـاتب نـفسه عـلى مـسـرح قـاعة
اإلدارة احملـلية في كـربالء وقد استـمر العرض
أربــعــة أيــام مــثّل فــيــهــا: عــالء الــعــواد بـدور
(مــوشـي ديــان) وأحــمــد الــشــمـــري ونــســيب
الــشـــامـي ومـــجــيب الـــشــامي بـــدور (ضــبــاط
) وصــالح عـلي اخلــبـاز وعــبـيـد إســرائـيــلـيـ
) وعلي محـمد علي الـيســاري بـدور (متطوعـ
ــوت) ويـــوسف حــسـن ورعــد حــسن بــدور (ا
) وســمـيــر الـكــيـال بــدور (جـنــود اسـرائــلــيـ
وعـباس كـر بدور (أسـرى عرب) وشـاكر علي
الـداود وعـبــد احلـسـ كـاظـم ووسـام حـسـ
الـسـالـم وسـعـد عــبـد اجملـيــد وفالح األعـرجي

وتى).   بدور (جوقة ا
الفنيون واإلداريون:

. اإلنارة: عبد الهادي راضي فالح حتس
تصميم الديكور: حامد الهيتي.

تـنـفـيـذ الــديـكـور: فالح حتــسـ عـبـاس كـر
مجيب الشامي.

 . البس واالكسسوار: عباس كر ا
الدعاية واالعالن: محسن فرحان الصباغ.

وسـيقـى التـصويريـة: سلـيم توفـيق الـصباغ ا
محسن فرحان الصباغ. 

مدير الصالة: محسن فرحان الصباغ.
ضـبط الـقـاعـة: طـالـب مـعـاش عالء الـهـاشـمي

. هاشم الشاجلي عبد الرزاق عبد الكر
التشريفات: 

السيد علي زيني (مفتش التربية).
السيد حمزة شربة (مدير متوسطة الوحدة).
الــســيــد جـبــار اخلــفــاجي (مــدرس مــتــوســطـة

الوحدة).
هيئة اإلنتاج:

عملجي. مدير االدارة واإلنتاج: لطيف ا
سرح: سعد عبد اجلليل. مدير ا

ساعد: صباح زنكنة. ا
. سرح: عباس كر ضبط ا

مساعد اخملرج: سليم توفيق الصباغ. 
وفي بـدايـة الـعام 1968م قـدمت فـرقة الـتـمـثيل
/ فـرع كــربالء مــسـرحــيـة ــعـلــمــ في نــقـابــة ا
(كلـيوباترا في القرن العـشرين) أعدّها وعرّقها
الى اللـهجـة الشعـبية الـعراقيـة الدارجة الـفنان
الـعـراقي شـهـاب احـمـد الــقـصب عن مـسـرحـيـة
صري (مصـرع كليوباترا) التي ألـفها الشاعر ا
احـمــد شــوقي وهي من إخــراج الــفــنــان عـزي
الـوهـاب عـلى مـسـرح قـاعـة اإلدارة احملـلـيـة في
كـربالء وهي من تمـثـيل مرتـضى ضيـاء الدين
ومـهـدي الـطـويل وعـبـد الـهـادي راضي وعـبـد
الـرزاق عـبـد الــكـر وهـاشم الـشـاجلي وعالء
ـسـرحـيـة اربـعة الـهـاشمـي وآخرين عـرضت ا
أيـام كان عـرض اليـوم األخيـر للـنسـاء وقد قام
بتـصـميم وتـنـفيـذ انـارتهـا الـفنـان عـبد الـهادي

راضي.
ـهـرجـان  الـفـني في 1968/11/10م وضـمن ا
الـذي أقـامه االحتـاد الـوطـني لـطـلـبـة الـعراق –
فـرع كـربـالء والـذي قـّدم  من خاللـه الـعـديـد من
الــفــعــالـيــات الــفــنـيــة واالنــاشـيــد  تــخــلـلــتــهـا
مسـرحيـت همـا مسـرحيـة (ليلـة عبـاسية) من
تأليف: عبد الرحمن فوزي وإخراج عبد الكر
حـسـ وهي من تـمـثـيل: ريـاض تـركي الـسالم
( بـدور ( األمـيـر) ومـاجــد جـلـيل بـدور( الـنـد
وفـيـصل عـبـاس بـدور (ابن حـمـدون) ويـوسف
حـسن بدور (احلاجب) ومـسرحية (ست درهم)
مـن تـألــيف الــفــنــان يــوسف الــعـانـي وإخـراج
الـفنـان نـعـمة أبـو سـبع ومـساعـد اخملـرج عـبد
الــكــر حـســ من تــمــثـيل: مــصــطـفـى تـركي
ـوسـوي بدور الـسالـم بدور (عـلـوان) وصالح ا

(األطــرش) وعـبــد الــسـتــار مـحــمـد عــلي بـدور
(رسن) وأحـمد مهدي الشمري بدور (الفراش)
ـرأة) وحـسـ وحـسـ مـحـمـد جـواد بـدور (ا
الزبـيدي بدور (الـدكتور) قام بـتصميم وتـنفيذ

االنارة: عبد الهادي راضي.
في  14تـــــمـــــوز من الـــــعــــام 1969م وضـــــمن
ـهــرجـان الــفــني الـرابـع الـذي أقــامه االحتـاد ا
الـوطني لطلـبة العـراق في كربالء والذي قدمت
من خالله الـــعــديــد من الـــفــعــالــيـــات الــفــنــيــة
واالناشـيـد الوطـنـيـة تخـلـلته مـسـرحيـة (تـؤمر
بــيـك) من تـــألــيف الـــفـــنــان يـــوسف الـــعــاني
وإخــراج الـفــنـان نــعــمـة أبــو سـبع ســاعـد في
سرحية على اإلخـراج عالء العبيدي عـرضت ا
مـسرح قـاعـة اإلدارة احملـليـة وهي من تـمـثيل:
مـصطـفى تركـي السـالم بدور (الـبـيك) ومحـمد
ـوسـوي بدور ربـاط بـدور (السـائق) وصـالح ا
(اخلــــادم) وريـــــاض تـــــركـي الــــســـــالـم بــــدور
(الوكيل) وماجد عبد اجلليل بدور (االبن) قام
بـتـصمـيم االنـارة عـبـد الـهـادي راضي سـاعده
في ضـبطـها الفـنانـ عالء عواد وعـبد الرزاق

. عبد الكر
هـرجان في تـموز من الـعام 1969م  وضـمن ا
الـفــني اخلـامس الــذي أقـامه االحتــاد الـوطـني
لـطــلـبـة الـعـراق  –فـرع كــربالء والـذي قـدّم  من
خالله الـعديد من الـفعـاليـات الفنـية واالنـاشيد
تـخللـتهـا مسـرحيـة (ستـره توصـاه) من اعداد
وتـعريق جعفر علي وإخراج  الـفنان نعمة أبو
سبع عرضت على مسرح قاعة اإلدارة احمللية
وهي من تـمثـيل: عالء الـعبـيدي بـدور (حمـيد)
وعــبــاس كــر بــدور (ســتــار) وريــاض تــركي
الـسالم بدور (سـالم) وعبـد الرزاق عبـد الكر

بدور (الكاتب).
الفنيون:

االنارة: عبد الهادي راضي عالء العواد.
ـهرجان في  11شـباط 1970م وضـمن فقرات ا
الفـني الـذي اقامـته مـديـرية الـتربـيـة والتـعـليم
في مـحـافــظـة كـربالء / الــنـشـاط الــفـني قـدمت
ــسـرحـيـة الـشـعـبـيــة (الـلـصـوص) من تـألـيف ا
االديب والـــشـــاعـــر بــاسـم يــوسـف احلــمـــداني
وإخـراج الـفـنـان نـعـمــة أبـو سـبع عـلى مـسـرح
قـــاعــة اإلدارة احملــلـــيــة فـي كــربالء مـــثّل فــيه
: عـبـاس كـر بـدور (صـكب) وبـاسم الـفـنـانـ
احلـمـداني بـدور (رحـومي) وطـالب الـبرزجني
بــدور(كــامل) ومــصــطــفى تــركي الــسـالـم بـدور
(ســعــدي) وعـــبــد الــرزاق عــبــد الــكــر بــدور
ـــفــوض) (رزوقي) ومـــحـــمـــد ربــــاط بـــدور (ا
وأحــمــد كـمــاز وأحــمـد الــشــمـري بــدور (افـراد
الـشـرطـة) وقـد قـام بـتـصـمـيم وتـنـفـيـذ اإلنـارة
ـوسيـقى الـتـصـويـريـة الـفـنـان عـبـد الـهادي وا

راضي.
في صــــــيـف آب من عــــــام 1970م    وضــــــمن
ــهـرجــان الـذي أقــامـته مــديـريــة تـربــيـة لـواء ا

كـربالء  –مـركز الـنشـاط الـفني والـذي قدمت
من خـالله الـعــديـد مـن الـفــعـالــيـات الــفـنــيـة
واالناشـيـد الـوطنـيـة تخـلـلـتهـا مـسرحـيـت
هـما مسرحية (غرفة الفن) من اعداد إخراج
الـفنان عالء العبـيدي وهي من تمثيل: عالء
الـعـبـيـدي ومـحـمــد ربـاط وصـبـاح زنـكـنـة
وريـاض تــركي الــســالم ومـســرحــيـة (راس
الـشلـيلـة) من تـأليـف الفـنان يـوسف الـعاني
وإخـراج الفنان نعمة أبو سبع ومن تمثيل:
ـوظف 1) وعــبـاس عالء الــعـبــيـدي بــدور (ا
ـــوظف 2) ومـــحــمـــد حـــسن كـــر بــدور (ا
ـهـتــوك) ومـحـمـد ـراجع ا الـنـجـار بــدور (ا
ربـاط بدور (الفراش) وريـاض تركي السالم

دير). بدور (ا
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ـديــر) وأحـمـد وعـادل ثــابت بـدور (قــريب ا
كـمـاز بـدور (الــصـديق) ومـحـمــود الـشـمـاع
بـدور (مــراجع) ومــصــطــفى تــركي الــسـالم
ـسن) وصبـاح زنكـنة بدور راجع ا بـدور (ا
ـراجع الــراشي) وحــسـ مــحـمــد جـواد (ا
راجع وسوي بدور (ا ـراجعة) وصالح ا (ا
ـنــافـق) ويـوسـف عــبـاس بــدور (صــاحب ا
ـهـرجـان عـلى مـسـرح قـاعة الـكـارت) أقـيم ا
اإلدارة احملــلــيـة وقــام بــتـصــمــيم وتـنــفــيـذ

االنارة الفنان عبد الهادي راضي.
في 1970/4/24م تــأسـست فــرقــة مــسـرح
كـربالء الفني وهي أول فرقـة أهلية تؤسس
في مــحــافــظـة كــربالء ســاهم الــفـنــان عــبـد
الـهــادي راضي في االشـتــراك بـعــدة اعـمـال
قـدمـتهـا الـفـرقـة فـفي أواخـر الـعام 1970م
صـمّم أنـاره مـسـرحـيـة (اخلالص) وسـاعـده
بـالتـنـفيـذ الـفنـانـ حـس الـزبـيدي وعالء
الـعــواد وهي من تــألــيف نــاطق خــلـوصي
واخــراج الــفــنــان نــعــمــة أبــو ســبع قــدمت
ـسرحية عـلى قاعة اإلدارة احمللـية اعتباراً ا
مــن 1970/12/14م لـــــــــــــــــغـــــــــــــــــايــــــــــــــــة

1970/12/30م.
اعـتـبارا من 1971/10/3 م واأليـام الـتالـية
قـدمت فرقـة مـسرح كـربالء الـفـني مسـرحـية
صري (لـيالي احلصـاد) من تأليف الـكاتب ا
مـحمود دياب واعداد وتـعريق القاص ناطق
خـلوصي وهي من اخـراج الفنـان نعـمة أبو
سـرحـيـة على مـسـرح قـاعة سـبع عـرضت ا
اإلدارة احملـلـية فـي كربالء قـام الـفـنـان عـبد
الـهادي بتـصميم انـارتها وقد نـفّذت من قبل

الفنان صالح احلكيم  وصادق إبراهيم.
في الـعشـرين من نيـسان عام 1972م قدمت
فـرقة مسـرح كربالء الفـني على مسـرح قاعة
اإلدارة احملـــلــــيـــة مـــســـرحـــيــــة (الـــنـــخـــلـــة
والسلطان) وهي تأليف الفنان سلمان عبد

وإخراج الفنان نعمة أبو سبع.
…b¹d'« l u  vKŽ ¡e'« WOIÐ } Õd∫ الواسطي مع نعمة ابو سبع على مسرح كربالء
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الفرعونية وغيرها من احلضارات.. 
 ونـرجـع إلى سـؤالـنــا األول من سـيــمـتـلك
ــبـادرة فـي الـبــحث عن تــاريــخــيـة زمــام ا
قصيدة النثر ومن هم أول من كتبها ومن
ثم نـعرج إلى الـعـصور الالحـقـة وبخـاصة
ـتـصـوفـة من قـصـائـد مـا كـتـبه عـشـرات  ا

وإنتهاء إلى العصر احلديث..
 الشعر قاله الشعراء منذ القدم 

أما الـقصـيدة فـظهـرت قبل اإلسالم وبـعده
وســـــــــــــمـــــــــــــيـت ذات
الــــشـــطــــرين... بــــعـــد
اكـــتـــشـــاف الـــبـــحــور

واالوزان.. 
ولدينا مـئات الشعراء
ـــعـــروفــ الـــعـــرب  ا
ن كتـبـوا القـصـيدة
ذات الـشـطريـن..  ولو
جتــاوزنــا حــدود هـذا
الـتـاريخ.. ظـهـرت لـنـا
مــــــدارس شـــــعـــــريـــــة
عـــديــــدة... وأهـــمـــهـــا
الــــقــــصــــيــــدة احلـــرة
والـتي جتـاوزت شـكل
ــة الــقــصــيــدة الــقــد
وكـــتـــبـت عـــلى نـــفس

البحور الشعرية 
وظـــــهــــرت بـــــعــــدهــــا

نبدأ بسؤال:
تـلك زمـام إرسـاء تعـريف عن قـصـيدة { من 

النثر?
- فلـقـد تعـددت الـطروحـات مـنذ أكـثر من
خـمـسـ عـامـاً حـول تـسـميـتـهـا هل هي
ـنـثور أو الـقـصيـدة الـنـثـريـة ام الشـعـر ا
الـقـصـيدة احلـرة أو نـثـر مـركـز... -قـرأنا
لـلشـعـراء  عـلي أحـمد بـاكـثـيـر وأدونيس
ـاغوط وخـليل اخلـوري وخليل ومحـمد ا
حاوي  وحـس مـردان وفاضل الـعزاوي
وفــوزي كـــر ومــحــمـــد عــفـــيــفـي مــطــر
وجلمـاعة مـجلـة شعـر في بيـروت وجمللة
الكـلمة في بـغداد - ولـشعـراء من العراق

ـغرب - وغـيرهم الـكثـير - إلّا وتونس وا
أنه لـم تــصــدر دراســـة وافــيـــة في كــتــاب
لـتــتـنـاول بـدأ قــصـيـدة الـنــثـر في الـوطن
الــعـربـي ونـشــأتـهــا - نـعم كــتــبت بـعض
ـــقــاالت في مــجــلــة اآلداب الــدراســات وا
الــبـيـروتـيــة ومـجـلـة الــكـلـمـة الــبـغـداديـة
ـصـرية ونـشرت بـعـضـهـا في الدوريـات ا

غربية - واللبنانية والعراقية وا
الحظ أن الشعراء العـرب الذين كتبوا وا
هـذا الـنـمـط قـد تـأثـروا بـشـعـراء غـربـيـ
وبخاصة فـولتير وبودلـير ورامبو وسان
جــون بـيــرس وغـيـرهـم الـكـثــيـر ونــقـلـوا
جتاربهم شـكالً ومضمـوناً..   أن األصالة

في كتـابـة قصـيدة الـنثـر تـنبع من الـثقـافة
الـواســعـة لـلـشــاعـر الـعـربـي - ولـقـد تـأثـر
الـــبــعض بــشــعـــراء الــغــرب مــثل ت. اس.
إليـوت وسـان جـون بيـرس ورامـبو  و إ.إ.
كـمـنـجـز وأودن وشـلـلي ولـوركـا وويـتـمان
وفــولـتــيـر وغـيــرهم الـكــثـيــر ال تـســعـفـني
الـذاكـرة في هـذه الـلـحـظـة -   وقـلّـدوهم -
صحـيح أصـدر البـعض كتـابـاً عن قصـيدة
النثر  العـراقي إلْا أنه لم يكن وافياً - ألنه
إنــــحــــاز إلى جتـــــربــــته فـــــقط من دون ان
يتـناول بقـية الـشعراء بـالتـفصيل لـلكـتابة
عن جتـربـتـهم في فـتـرة الـسـتـيـنات - لـكن
الــنــقــاد لم يــتــنــاولــوا هــذه الــظـاهــرة في
الــشــعــر الــعـراقـي او الـعــربي بــعــد فــتـرة
ــقــاالت الـــســتــيــنــات - وظــهــرت بــعض ا
والدراسات األدبـية من نقـاء مرموقـ هنا
أو هــنـاك - لـكــنـهـا لم تــسـتـوعب الــنـظـرة
الشاملة لتجارب اآلخرين - أن الكتابة عن
وضـوع يتطـلب جهداً كـبيراً - نأمل هذا ا
من الــنـقـاد الـذيـن غـضّـوا الـنــظـر عن هـذه

القضية أن يولوها اإلهتمام األكبر.
ولـو رجـعـنـا إلى أسـاطـيـر وادي الـرافـدين
كمـلحـمة كـلكامش مـثالً لوجـدناهـا ملـحمة
نثـريـة دراميـة بـكل تفـاصـيلـها أضف إلى
ذلك العديـد من القصـائد التى وجـدت عند
السوري والـبابليـ واآلشوري إضافة
إلى مـــا كــتـــبه الـــشـــعـــراء في احلـــضــارة

امـا الــنـثـر أو قـصـيـدة الــنـثـر الـتي جـاءت
جتــاوزاً لـشــكل الــنـمــطـيــة الـســائـدة بــعـد
اخلــمــســيـــنــات بل اول من  كــتـــبــهــا هــو
الـــشــاعـــر عـــلي أحـــمــد بـــاكـــثــيـــر بـــدايــة

اضي.... الثالثينيات من القرن ا
ـاط الـشـعـرية واقـول لـقـد ظهـرت هـذه األ
ــغــرب فـي الــعــراق ولــبــنـــان وســوريــا وا

العربي..
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ـنثور ونستـطيع أن نؤكـد هنا أن الـشعر ا
أو الشعر النثـري جاء متطابقـاً للترجمات
من الشعـر الفرنسي أمـثال بودلـير ورامبر
ولوتـريـامون وفـولـتيـر بحـكم الـترجـمات..
والـتـزمهـا الـشـعـراء الـعرب وقـلّـدوهـا بـعد

اخلمسينات كما ذكرت..
ولــو رجـــعــنـــا إلى الـــتــاريـخ لــوجـــدنــا ام
ــطــاً من هـذا مــقــامــات احلـريــري كــانت 
شكلة انه بعد مرور هذه نثور.. ا الشعر ا
الـسنـ الـطـويلـة لم يـسـتقـر عـلى تـعريف
مـعـ لـلـشــعـر الـنـثـري بـالـرغم من صـدور
عـــشـــرات الــكـــتب الــتـي تــنـــاولت جتــارب
الــشــعــراء في لــبــنــان والــعــراق وســوريـا
حتــديــداً.. وظــهــور مـجالت مــتــخــصــصـة
تبنّت هذا الشعر.. كمجلتي شعر اللبنانية
واآلداب وأصــدرت الــبــيــانــات الــشــعــريــة
حـولـهــا  انـعـكس هـذا فـي الـعـراق أيـضـا
فصدرت مجـلتي شعر والـكلمة.. وأصدرت

قصيدة التفعيلة التي اخذت ايقاعاً واحداً
..  فعولن. مجزوءاً من تـفعـيلة بـحر معـ

مستعفلن. متفاعلن..مفاعيلن.. 
وغـيـرهـا وما الـشـعـر الـذي كـتب بـعـد هذه
الـتـجــارب من قـبل بـعض الــشـعـراء الـذين
عـــرفـــوا األوزان وكــتـــبــوا فـــيه اال  حـــالــة
جـــديــدة فـــنـــظّـــروا لـــذا الـــنـــمط اجلـــديــد
لـلقـصـيـدة ومن اول ما كـتب هي الـشـاعرة

الئكة .... نازك ا

البيانات الشعرية كذلك.. هذا التجديد هو
سـمـة الـشـعــر ألنه ال يـسـتـقـر عـلى طـريـقـة
.. واطــلق  عــلـيــهـا ســمـة وشــكل مــعـيــنـ
التجـديد أو احلداثـة  في الشعـر.. وهو ما

اصطلح باحلداثة خطأً..
امــا مـلــحـمــة جـلــجـامـش فـتــصب في هـذا
الـشــعــر الــنــثــريـة أو الــســردي  وقــبــلــهـا
اكــتـشـفـت قـصـائــد لـلـشــاعـرة انـخــيـدوانـا

كذلك....   
ومن الـطـبـيــعي خـضـعت لـلـتـرجـمـة حـيث
ترجم الـدكتـور طه باقر مـلحـمة جـلجامش
كاملة اال الـقليل منـها. وتأثر بـها الشعراء
العراقـيون والعرب.. هي مـلحمـة نثرية أن
صح الـتـعبـيـر.. أو اقـول هي سـرد شـعري

وضوعها.. ا جاء  درامي 
الــشـعـر هــو الـشـعــر مـهــمـا كـانت طــريـقـة
ـعـرفـة بـاوزان ـتـلـك ا ن  الـتــعـبـيـر لــكن 
وبـحور الـشـعـر اخللـيـلي  ولن يـكتـبـها اال
ن امتـلك جتـربة طـويلـة في الـشعـر مثل
ـاغوط أدونـيس وانـسي احلـاج ومـحـمـد ا
وخـــلــيـل حــاوي وصالح عـــبــد الـــصــبــور
وعباس بيضون وبـلند احليدري  وحس
مــــــــردان  الـــــــــذي لـــــــــقّـب بــــــــودلـــــــــيــــــــر
ن جاء بعدهم الكثير العراق..وغيرهم..و
من الـــشــعــراء في الــوطـن الــعــربي الــذين
اخـتطـوا هـذا الـنمـط من الشـعـر..وتـنوعت

الكتابة عندهم..
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فـي الــتـــاريخ قــادراً عـــلى حـــفظ ذاكــرة
أجـيـال وتاريخ أ ومـعـتقـدات شـعوب

وتراث وثقافة وأدب اإلنسان.
- فـي العراق ولد أوّل مجمّع سكني في
الـعالم مثلما ولـدت علوم الفلك والطب
والــريــاضــيـات الــتي أطــعــمت أوروبـا
عـلى مدى قرون ويقول األب قاشا كان
فـي بـغــداد وحـدهــا أيّـام ازدهــارهـا في
الـعـهـد الـعـبّـاسي أكـثر مـن ألف طـبيب
فـي حــــ كــــانت أوروبــــا تــــعــــاني من
ــنــتــشــرة وتـــغطّ في جــهل األمـــراض ا

مطبق.
- بـالد الـــــشــــمـس كـــــانت مـــــوطن أوّل
شــريـعــة لــلـقــانـون في الــعــالم "مـســلّـة
حــــمــــورابـي" ذات الــــشــــهــــرة الــــتي ال

يضاهيها شيء.
- فـي العراق نـصف مليـون موقع أثري
ومـعلم تاريـخي وحضاري كلّـها تؤشّر
إلـى عــظــمـــة اإلنــســان فـي هــذه الــبالد
ـوارد والـطـاقات اخلـصـبـة والـغـنيـة بـا
والـعقـول واإلبداع. وقـد تعـرّضت اآلثار
ـمتلكات الـثقافية الـعراقية في العام وا
1991 فـي حرب قـوّات الـتـحـالف وبـعد
االحـتالل الـعام 2003 إلـى أكبـر عـملـية
نـهب وتـدميـر في الـتاريخ وذلك يـشكّل
انــتـهـاكــاً فـضّــاً لالتـفــاقـيـات الــدولـيـة
وخـصـوصـاً اتفـاقـية الـيـونـسكـو الـعام
ــــواقـع األثـــــريــــة  1954حلـــــمـــــايـــــة ا
ـمتـلكـات الثـقافـية كـجزء من الـتراث وا
اإلنـسـاني والـتـي دخـلت حـيّـز الـتـنـفـيذ
مــــــنـــــذ الــــــعـــــام 1956 إضــــــافـــــة إلى
الـــبــروتـــوكــول اإلضــافـي لــعــام 1999
واتــــفّـــاقــــيــــات جـــنــــيف لــــعـــام 1949
ومـلحـقيـها لـعام  1977ومـجمـل قواعد
القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة.
- مَنْ يستطيع أن يتصوّر أنّ بلداً بهذه
ـواصفات الـعميـقة الغـور في التاريخ ا
ـعـرفـة والتـمـدّن سيـقـتـرن اسمه في وا
ـــة بـــحقّ عـــالـم الـــيـــوم بـــأكـــبـــر جـــر

اإلنـسانيـة تخصّ كل هذه الـثروة التي
ـاليــ من الــبــشــر بــنـــتــهــا ســواعــد ا
وعـقولهم على مدى آالف السن ح
تداهمه عصابة من الرعّاع باسم الدين
لـــتـــدمـــيــــر حـــضـــارته وتـــراثه أديـــرة
وكـــنــائس وجـــوامع وآثــار ومـــتــاحف
حــيث دمّــرت داعش الـنــمــرود الـعــظـيم
وقـــامت بـــتـــجــريـف مـــديــنـــة احلـــضــر

اخلالدة.
- أهي نـقمة الـسماء وتـناقض األشياء
ـوارد الـوفـيرة حـيث اخلـيـر الـعمـيم وا
ومــعــهــمــا طـغــيــان خــارجي وقــابــلــيـة
داخـلـية عـلى االحتـراب كمـا عبّـر عنـها
مـالك بن نبي ح قـال: " القابـلية على
االســتـعـمـار" أي الـقـابــلـيـة عـلى قـبـول

األشياء واالمتثال لها?
- مــــنـــــذ أن تــــدفّق الـــــنــــفط مـن حــــقل
بـابـاكـركـر الـعـام  1927انـفـتـح اجلرح
الــعــراقي عــمـيــقــاً لـيــصــبح شــلّـال دم
حــروب واسـتــبـداد وحــصـار واحـتالل
حـيث يُقـذف اجلمـيع في جوف احلوت
لــيـعــلـو الــصـراخ بـعــدهـا كـي تـبـتــلـعه
هرجان بـهدوء ربّما يـريدها البـعض 
أو حـــفل تـــنــكّـــري فـــيــتمّ فـــيه تـــبــادل

الوجوه واألقنعة واألدوار.
ـاً - كلّ ذلـك يـواجـهـنـا ونـحن نـقـدّم عـا
ولـــد في بــلــدة بـــخــديــدا الــعــام 1942
ـوصل) الـتـي اسـتولـت عـلـيـها )شـرق ا

داعش.
- سـهيل قاشا باحث ومثقّف موسوعيّ
 ومـفـكّر مـجـدّد بدأ مـشـواره بالـتـأليف
الـعام  1963حـ نشـر في بغداد بـحثاً
فــلــســفـيــاً الهــوتّــيــاً بــعـنــوان" أنت من

أنت?".
- إنّـه مـــــتـــــعـــــدّد االخـــــتـــــصـــــاصــــات
واالنشغاالت فإضافة إلى دراسته للّغة
الـعـربيـة فقـد كتـب في التـاريخ والفـكر
والــفـــلــســفــة واالجــتـــمــاع الــســيــاسي
ـسرح والـثـقافـة واألدب كمـا كتب في ا

ـسـرحـيّـات الـتي تـنـتـظر وله عـدد من ا
. الطبع كما كتب الرواية أيضاً

- من الـقضايا التي تميّز بها قاشا هو
مـوضوع مـنـاهضـته للـصهـيونـيّة فـقد
أدرك خـطورة هـذه العـقيـدة العـنصـرية
ـنـطـقة اإللـغـائـيـة االستـيـطـانـية عـلى ا
وتــاريــخــهــا وحــضــاراتــهــا وتــراثــهــا
وأديـــانــهــا وهـــو مــا يــذكّـــرنــا بــقــرار
ــتـحـدة رقم اجلــمـعــيـة الـعــامـة لأل ا
3379 والــصـادر في 10 تــشـرين األول
(اكــتــوبــر ) الــعـام 1975 الــذي سـاوى
بـــ الــصـــهــيـــونــيـــة والــعـــنــصـــريــة
واعتبارها "شكالً من أشكال العنصرية
والـتمييز العنصري" وهو القرار الذي
ألـغي العام 1991 بـعد اختالل موازين
ي ستـوى العربي والعا الـقوى على ا
عسكر االشتراكي في أي بعد انحالل ا
أواخـر الثمـانينـيّات وفيـما بعـد سقوط
اإلتّــحـاد الـســوفـيـيـتـي وإقـدام الـقـوّات
الـعــراقـيـة عـلى غـزو الـكـويت في 2 آب

(أغسطس) العام .1990
ـسـيـحي – - إنـشـغل قـاشـا بـاحلـوار ا
اإلسـالمي وانصـرف بشـكل خاص إلى
. وسلّط شتركات بـ التراث دراسـة ا
تصهينة التي سيحية ا الـضوء على ا
ـثّلها احملـافظون اجلدد والـتي تعبّر
عن أيــديـولـوجـيـا الـهـيـمـنـة في اإلدارة

األمريكية.
- الـصـهـيـونـيـة حـسب رأيه تـسـتـهدف
ـسـيـحـيّـ الـشـرقـيّـ ألنّـهم عـنـصـر ا
ـشـاريـعهـا الـتـهـويـديّـة لـهذا مـقـاومـة 
فـهي تسعى إلى تهجيرهم من مشرقهم
: مـن فــلـــســـطـــ والــعـــراق وســـوريــا
ولــبـنـان لــكي تـكـون األراضـي مـبـاحـة
لـــــلــــتــــوسّـع وصــــوالً إلى "إســـــرائــــيل
الــكـبــرى" والـهــدف هـو تــغـيـيــر طـابع
الـصراع من وطـني وعروبي إلى ديني
ـسلـم والـيهـود وبذلك إلـغـائي ب ا
ـــظـــهـــر "احلـــمل حتـــاول الـــظــــهـــور 

الـوديع" في مـقـابلـة الـبحـر الـهائج من
ـسـلـمـ الـذين يـؤلّـفـون نـحـو مـلـيار ا
ـلـيـار إنـسـان مـقـابل بـضـعة ونـصف ا

مالي من اليهود.
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- الــرافــديــني الــذي ســمّي كــاهــنــاً عن
وصل والذي الـسريان الكـاثوليك في ا
أحبّ بــيـروت والــبـحـر وكــتب عـنــهـمـا
"الــقـيـثـارة الـنـاريـة" الـعـام  1994يـقـدّم
ـوسـومـة: "الـعـراق: نور ال أطـروحـاته ا
يــنـطـفئ وحـضــارة ال تـنـضب": هـو ابن
أوروك حـيث اكـتـشف أجـداده الـعـجـلة
كـأحـد أهمّ االكـتـشـافات الـتـاريـخـيّة في
تـقدّم البشـرية مثلـما اكتشـفوا التقو
الــيـومي والـزراعي والـســاعـة الـزمـنـيـة

بيروت
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ــــروعـــة "أخــــبـــاراً في أفـالم الـــرعب ا
ـة" ويــجـب عـلـى جـيـل جـديــد من قــد
صـانـعي األفـالم الـعـمل جتــنب تـكـرار
أفـالم الـــــرعب الـــــســـــابـــــقـــــة وإزالـــــة
احلسـاسـية (وهي وفـقـاً لعـلم الـنفس:
عـامل تـأثـيـر مـهـم يـنـتج عن مـشـاهـدة

العنف) من قيمتها الصدمية.
أمـا فـيـمـا يـتــعـلق بـأكل حلـوم الـبـشـر
ــتـــســـلــسـل تــظـــهـــر هــذه والـــقــتـل ا
وضـوعـات في رعب الـقـتل بـالسالح ا
األبـيض إلى جـانب ضــرورة تـصـعـيـد
انـحـراف الـعامـل الـوحشـي وانـحراف
ـروع. إن أكل حلــوم الـبــشـر الـعــنف ا
أمـر مـقـيـت في اجملـتـمـعــات الـبـشـريـة
ومـشـابـه لـسـفــاح الـقـربـى. ويـزيـد من
رعب األكـل (مــــثل الـــــرعب فـي فــــيــــلم
الفك  (Jawsاخلوف الـشـديد من أن

يأكله إنسان آخر مساوٍ له.
VŽd « W UŠ

تـسلسـل تصعـيداً في يُعـتبـر القـاتل ا
حـالــة الـرعب مـن خالل جتـاوز الــقـتل
رة واحـدة فقط وذلك بـواسطـة نشاط
كــشـــحص يـــنــدمـج في اجملــتـــمع مع
تـخـطـيط ومـكـر غـيـر اعـتـيـاديـ كـما
يــتـــحــدى مــراراً وتـــكــراراً اكـــتــشــافه
والـــقـــبض عـــلـــيـه من قـــبل تـــطـــبـــيق
كن أن يـكون أكثر القانون. مـا الذي 
إثارة للـقلق من هـذا خاصة بـالنـسبة
ــعــتــاد: ــســتــهــدفــ ا لــلــضــحــايــا ا

الشابات اجلذابات?
{ هل تـرى أي نـقـد سـيـاسي مـتـضـمن في
أفالم الـرعـب األمـريــكــيــة من الــنـوع األدبي
ثال: القـتل بالـسالح األبيض? عـلى سبـيل ا
ـؤسسـة و للتـالل عيون إستـدارة خاطـئة: ا

?2007   2006
- إذا كـــان هــنـــاك أي نـــقـــد ســيـــاسي
ضــمـني  فــأنــا ال أرى هــذا كـعــنــصـر
أســـــاسي فـي أفالم الـــــرعب مـن نــــوع
ؤكد أن القتل بـالسالح األبـيض. من ا
كل جيل من أفالم الرعب ينتج قصصاً
 وضـعـهـا في سـيـاقـات تـعـكس تـلك
األوقــــات- الــــظـــــروف الــــثــــقــــافــــيــــة
عاصرة والتكنـولوجية والـسياسيـة ا
لهـا. وبـسبب هـذا الـتحـديث لـلسـياق
قــد يـــبــدو بـــســهــولـــة أن هــذه األفالم
حتتوي على نص فرعي يعلق بطريقة
ما على التوتـرات السياسـية احلالية.
ثـل هذه لـكن في رأيي هـذه الـقـراءة 
ـنـاخ األفالم تـرقى أكـثـر إلى إسـقـاط ا

السياسي على القصة السينمائية.
ثـال  فيـلم للـتالل عيون على سبـيل ا
( (2007تـــدور أحـــداثه في مـــنـــطـــقــة
صـحـراء نـيـو مـكسـيـكـو والـتي يُـزعم
في الفيـلم أنهـا جزء من أرض جتارب
عـسـكريـة سـابـقـة لألسـلـحـة الـنـووية.
(كانت هذه أرض لالختبارات النووية
في واليـة نــيـفـادا في الــواقع بـدءاً من
اضي أوائل اخلمسينـيات من القرن ا
وامــتـدت إلـى أوائل الــتـســعــيــنــيـات;
وكـانت مـعـظم هـذه االخـتـبـارات حتت
األرض; وكان االخـتـبـار الوحـيـد الذي
أجــري في نــيـــو مــكــســيــكــو هــو أول
اختـبار لـلقـنبـلة الـذرية في  16يولـيو
 (1945حـيث  اسـتـخـدام الـتـسـاقط
اإلشـــعــــاعي في الــــعـــديــــد من األفالم
ـمـيــزة. لـكن لـشــرح أصل الـوحــوش ا
الـســؤال الــذي يــطـرح نــفــسه والـذي
جـاء أوالً: خـلق الــوحـوش اسـتــجـابـةً
خملاوف النشاط اإلشعاعي النووي أو
استخـدام النشـاط اإلشعـاعي كتفـسير
منـاسب للـوحـوش وهو أمـر ضروري
ؤامرة فيلم الرعب? أنا شخصياً أجد
الــتـفــســيـر األخــيــر أكــثـر إقــنــاعـاً ألن
الــرعب كــان مـوجــوداً قــبل األســلــحـة
ـقنع أكـثر النـووية بـوقت طويل. من ا
افـــتـــراض أن اســــتـــخـــدام الـــنـــشـــاط
اإلشـعـاعي إلنــشـاء وحـوش مــتـحـولـة
يـــنــــتج عـن وضع قــــصـــة الــــرعب في
ــثل فـإن قـصـة الـعـصــر احلـالي. وبـا
فـرانـكـشـتـايـن الـتي  حتـديـثـهـا في
فيلم أوائـل القرن الـعشـرين تسـتخدم
تكنولوجيا الكهرباء اجلديدة في تلك
احلقـبة  في خـلق الوحش. هـذا ليس
نتـيـجة اخلـوف من الـكهـربـاء بقـدر ما
هو نتيـجة لضرورة االبـتكار اإلبداعي

في سـرد الـقـصص والـرغـبة فـي شرح
أصل الـــوحش من الـــتـــكـــنــولـــوجـــيــا
ـنـاسـبة لـلـوقت. وجتـدر اإلشـارة في ا
هذا الـسيـاق إلى كيـفيـة ظهـور الفـيلم
األول من للتالل عـيون عام  .1977في
البدايـة لم يرغب اخملـرج ويس كرافن
في صنع فيلم رعب آخر  بعد أن انتج
ـنزل في نـهـاية مؤخـراً حـينـهـا فيـلم ا
الـشـارع عـلى الـيـسـار في عـام .1972
لــكــنه لم يــتــمــكن من احلــصــول عــلى
تـمــويل إال لــفــيـلم جــديــد من صــديـقه
ـنـتج بـيـتـر لـوك  الـذي كـان مـهـتـمـاً ا
فقط بصـنع فيلم رعب.  تـعي نص
الرعب الذي كتبه كرافن في األصل في
نـيـو جــيـرسي. ولـكـن في هـذا الـوقت
ـثــلــة في الس كــانت صــديــقــة لــوك 
فـيــغـاس وكــان لـوك يــرى الـكـثــيـر من
الصـحـراء احملـيـطة. بـسـبب جـاذبـيته
لـلــمـنــاظـر الــطـبــيـعــيـة الــصـحــراويـة
ــيـزانــيـة ـفــروضـة عــلى ا والـقــيــود ا
لـلــفـيـلم أقــنع كـرافن بــتـحــديـد مـوقع
الفيـلم في الصـحراء واسـتخـدام فكرة
أرض التجارب الـصحراويـة لألسلحة
الـــنـــوويـــة كــتـــفـــســـيـــر لـ"الـــوحــوش
ــشــوهـة". وبــالــتــالي فــإن اخــتــيـار ا
االخــتـــبــارات الـــنــوويـــة والــطـــفــرات
الناجمة عن النشاط اإلشعاعي لم يكن
له عالقة باخملاوف األمـريكيـة احلالية
من الـتـجـارب الـنوويـة وأكـثـر من ذلك
يزانية (الصحراء مكان بسبب قيود ا
مــنـــعــزل ومــنـــاسب لــتـــصــويــر أفالم
ـيزانـيـة) جنـبـاً إلى جنب منـخـفضـة ا
صادفة لوك يقضي بعض الوقت مع ا
في مـنـطـقـة الس فــيـجـاس. بـاإلضـافـة
إلى ذلك أراد لـــوك أن يــراقـب كــرافن
ولذلك أراد اسـتخـدام الـصحـراء وكان
حـــاضــــراً في مـــجــــمـــوعـــات مــــعـــظم
الـــتـــصـــويـــر والـــذي  في  16مـــلم

ال. لتوفير ا
{ هل تـعـتــقـد أن الـقـتل بــالـسالح األبـيض
ــكن أن يـكــون) أسـطـورة (هـو بـالــفـعل أو 

مدنية في أمريكا?
إذا كـان الـقـصـد من تـعـبـيـر "أسـطورة
مـدنـيـة" هي قـصــة تـعـمل في عـصـرنـا
احلـالي حـيث كـانـت األسـاطـيـر تـعـمل
ـــة  ذات مـــرة في الـــعـــصـــور الـــقـــد
فــســـأقـــول نــعم. إن الـــطـــريــقـــة الــتي
يــتــحــدث بــهــا الــنص الــفــرعي ألفالم
الـقتـل بالـسالح األبـيض عـن اخملاوف
ـواجــهـة الـضــروريـة مع احملـيــطـة بــا
ـوت تـؤكـد أن هذه حقـائق اجلـنس وا
األفالم تــلــعب دوراً مــهــمــاً في حــيــاة
ـشــاهــدين الــشـبــاب. ومع ذلك كــمـا ا
ناقشت في كـتابي عن الفـيلم والعنف
تـمــثل أفالم الـقــتل بـالــسالح األبـيض

ـشـاهـدين بـسبب خطـراً كـبـيـراً على ا
هيـكـلة عـنف الـقتل بـالـسالح األبيض
ضــد الـــضــحـــيــة (الـــضــحــايـــا). يــتم
تصوير القاتل من هذا النوع على أنه
عامل وحشي غـير إنـساني - جتـسيد
ـسـتـمـر وفي بـعض احلـاالت لـلـشـر ا
شر ذو صـفـة غيـر طـبيـعـية أو خـارقة
لــلـــطــبــيــعـــة. تــدرب هــذه الــهـــيــكــلــة
ــســتــوى ــشــاهـــدين ســواء عــلـى ا ا
الـــــواعي أو الـالوعي عـــــلى تـــــبـــــني
ــوذج طـيـب/ شـريــر بــشــري/غــيـر
إنساني ألغـراض هيـكلة جـميع أنواع
الـتـهـديـدات والــصـراعـات الـواقـعـيـة
وخاصة الـصراعـات التي تهـدد هوية
ــــزيــــد بــــهــــذا الــــذات. وســــيـــــقــــال ا
اخلــصـــوص في الــرد عـــلى الــســؤال

األخير.
ـوضـوعـات بـ ط في ا { هـل هـنـاك أي 
أفالم الــرعب األمــريــكـــيــة وأي مــنــهــا هــو

اذا? األكثر بروزاً و
- عـلى الـرغم من أن الـعـديـد من أفالم
القتل بالسالح األبـيض تضم ضحايا
ــوضــوع األكــثــر من الــذكــور إال أن ا
بـروزاً يـتـكون مـن الـذكـر القـاتـل الذي
يسيء لإلنـاث. في العـديد من األفالم
يــنـقــذ رجل بــطــولي األنــثى لــكن في
بـعض األفـالم تـنــقـذ مــجـمــوعـة إنـاث
"الـفــتـاة األخـيــرة" أنـفــسـهن. نــسـخـة
أخــرى من أفالم مــثـل امــتــيــاز فــيــلم
للتالل عيون جتمع اإلناث مع الذكور
البطولي لتدمير القاتل (أو القتلة).
ومع ذلك في جـــمــيع هــذه األشــكــال
يحتـل عنف الذكـور مكـانة بـارزة. كما
 اقـتــراحه سـابــقـاً يــعـكس الــعـنف
الـــذكـــوري ضــــد اإلنـــاث الـــتـــوتـــرات
ـتــزايـدة بــ الـذكـور واإلنــاث الـتي ا
تـنـتـقـل إلى مـرحـلـة الـبــلـوغ وعـبـرهـا
ومـحــاوالت الــتـكــيف مع هــذا الـواقع
اجلــديــد. تـــنــبع هــذه الـــتــوتــرات في
العـالم احلـقـيـقي من مـخـاوف الـذكور
الذين يـبدأون في مـواجهـة حقـيقة أن
إشــبــاعــهم اجلــنــسي وطــمــوحــاتــهم
اإلجنــابــيـــة تــعــتــمــد عـــلى الــنــســاء.
وبالنسبة للـعديد من الذكور قد تبدو
ــرأة الــرومـانــســيـة غــريــبـة قـرارات ا
األطوار ومـتقـلـبة. إن أعـتـماد الـرجال
على الـنسـاء يـخلق قـدرة الذكـور على
التكيف من خالل الرغبة في السيطرة
عـلى النـسـاء والـسـيـطـرة عـليـهن. من
ناحـيـة أخرى تـنـبع مـخاوف الـنـساء
ــقــتــرنــة من الــرغــبـــات اإلجنــابــيــة ا
بـاخلــوف من الـوقــوع ضـحـيــة لـرجل
يتالعب بـهن ويتـغلب علـيهن من أجل
إرضـاءهن الـشـخــصي و/ أو يـتـحـول

إلى وحش مُقَنَع.

ــتــبــادلــة من تــغــذي هــذه اخملــاوف ا
جـانـب الـذكــور واإلنــاث حــبــكـة أفالم
القتل بالسـالح األبيض والتي تشمل
ـروعة في الـتغـلب عـلى الـتـهـديـدات ا
شــــكل رُسل عــــنف بـال رحــــمـــة يــــتم
تضخيم دوافعهم وقوتهم بدرجة غير
بشـرية أو فوق بـشريـة من أجل زيادة
الرعب والصـدمة. حتمل قـيمة الـقصة
مـوضــوعـات الــصــراع هـذه وهــيـكــلـة
جـذرية في مـعـارضـات اخلـيـر/الـشر/
ـهـمة مـخـاطـر الـتـطـورات الـسـلـبـيـة ا
للمـشاهـدين كمـا ذكرت أعاله عـندما
يـتم الـتـعـامل مـع هـذا الـهـيـكل ونـقـله
كـــــقــــالب مـــــنـــــاسب إلى صـــــراعــــات
وتـهـديـدات الـعـالـم احلـقـيـقي. يـشـمل
اخلــطـــر زيــادة احــتـــمــالــيـــة جتــريــد
اخلصـوم من إنسـانيتـهم في مـختلف
واجهات. سيقال مسابقات احلياة وا
ـزيـد عن هـذا في الـرد عـلى الـسـؤال ا

األخير.
{ مــــا رأيك في الــــســــبب وراء تــــضــــمـــ
ــبــاشــرة لــلــتــجـارب الــصـور واإلشــارات ا
الــنـوويــة في أفالم الــرعب األمــريـكــيــة مـثل

للتالل عيون  2006   2007?
أعتـقـد أنه من غيـر احملـتمل أن تـشـير
اإلشــارات إلـى الــتـــجـــارب الــنـــوويــة
ـرتبـطـة بهـا من الطـفرات واخملاوف ا
(نتيجـة التعـرض للنـشاط اإلشعاعي)
إلى أي تــعـلــيق نــقـدي أو اجــتــمـاعي
مهم على الـعصـر الذي يتم فـيه إنتاج
أفالم من هـــذا الــنـــوع. يــنــشـــأ ســبب
استخدام ضرر الـتكنولوجـيا النووية
وإمكانـية حدوث طـفرة وتشـوه بشكل
أساسي من احتيـاجات صانعي أفالم
الـــرعـب من نــــوع الـــقــــتل بــــالـــسالح
ــتــوحــشـة األبــيض. الـشــخــصــيـات ا
ضروريـة لـنـوع الـقصـة الـتي يـريدون
تـد عبر روايتـها - قصـة لهـا تقـليـد 
الـقـرون. نـظـراً ألن تطـور نـوع الـرعب
ـــتــــد عــــلى األقل الـى ثالثــــة قـــرون
ا أن مضـت وأربعـة تـقـريـبـاً اآلن. و
جـمــيع شـخـصــيـات الــوحـوش طـوال
هــذه الــعـــصــور لــديـــهم قــصص ذات
أصــول مــخــتــلــفــة تــتــفق مع الــقــوى
ـفـهـومــة الـتي تـعــمل في الـعـالم في ا
وقت إنشـاء القـصة السـبب وراء هذا
الــوحـش لــيـس له عالقـــة بـــاخملــاوف
التي حتـركهـا احلقـائق العـسكـرية أو
الــتــكــنــولــوجــيــة أو الــســيــاســيـة أو
الـثـقـافـيـة احلـالـيـة  بل يـتـعـلق أكـثـر
بـــاخملـــاوف األعـــمـق عـــبـــر األجـــيـــال
وت. وضوعات اجلنس وا احمليطة 
ـية للجنس وضـوعات العا تتخطى ا
وت تـفاصـيل الظـروف اجملتـمعـية وا
عـاصـرة وجتـعل أي محـتـوى طار ا
من هــــذا الــــقــــبــــيل تــــابــــعــــاً لــــهـــذه
ية في حـبكات وضوعـات األكثر عـا ا

أفالم هذه.
{ فيـما يتعلق الـقتل بالسالح األبيض هل
تــعــتــقــد أن األيـــديــولــوجــيــة االجــتــمــاعــيــة
واألمـــريـــكــيـــة تـــنـــعــكـس في فـــيــلـم الــرعب
األمريـكي من هذا الـنـوع? ما الـرسالـة التي

تعكسها أفالم الرعب  هذه?
- اسـتـمـراراً خلط الــتـفـسـيـر في الـرد
على السؤال السادس أعتقد أن أفالم
ــروعـــة الــتي  إصـــدارهــا الــرعـب ا
حـتى اآلن تـعــكس نـطـاقــاً واسـعـاً من
األيـــديــولـــوجـــيـــة األمــريـــكـــيـــة. لــكن
ــنــعـكــســة في هـذه األيــديـولــوجــيـة ا
اإلبـداعـات تـظل عـمـيـقـة وثـابـتـة عـبـر
األجـيال وبـالـتـالي تـتـجـاوز تـفـاصيل
الـعـصـر. هذا هـو الـسـبب فـي أن نوع
الرعب يـستـمـر ويتـطور عـبر األجـيال
مع االحـــتـــفــاظ بـــهـــيـــكــلـه األســاسي
ومـنـاطق اجلــذب الـسـيــاحي خـاصـة
لـلـمـشـاهـدين الـشـبـاب. تـتـضـمن هـذه
األيديـولـوجـية في أصـولـهـا حتـمـية
االستـقـطاب الـراديـكـالي. وكمـا ذكـرنا
سابـقـاً  فـإن نـوع الـرعب بـشـكل عام
عــــــلـى الــــــرغم مـن عــــــوامل اجلــــــذب
ـثل خطـراً كبـيراً على الظاهـرة فيه 
شاهدين من خالل تأكـيده وتمجيده ا
إليديـولوجـية االسـتقـطاب الراديـكالي

هذه.
ـوذجـاً لـلـصـراع تـمـثل أفالم الـرعب 

ـتـطـرف وتـدمــيـره. كـمـا يـتالءم نـوع ا
رعب الـقـتـل بـالـسالح األبــيض بـشـكل
خاص مع هذا اإلطار األيديولوجي من
خالل تصويـر وحش مستـقطب جذرياً
كــــمــــصــــدر لــــلـــقــــلـق مــــوازٍ خملـــاوف
راهـقــــ والشـباب الـذين ال يـزالون ا
يــتــعــامــلـــون مع احلــيــاة اجلــنــســيــة
ـسـتــيـقـظـة حــديـثـاً حـول والـشـكــوك ا
ـشرح للـشباب الوفيـات. يبدو الـنوع ا
عــلى أنه وثـــيق الــصــلــة بـــهم بــشــكل
خـاص ألســبـاب قــد ال تـكــون واضـحـة
لـهم تــمـامـاً. وبــالـتـالي يــوجـد اجتـاه
لتبـني هذا الـنوع عـلى أنه نوع خاص
بهم - كشـكل فني صنع لـهم والتحدث

معهم مباشرة.
تشـيـر تـعلـيـقـاتي طـوال الوقت إلى أن
الـفــوائـد احملــتـمــلــة لـلــمـشــاهـدين في
مــواجــهـــة مــخــاوفــهـم في أمــان عــالم
ـكن حتسـينـها السـينـما االفـتراضي 
من خالل تـــأطـــيــر الـــصـــراع الــدرامي
بطريقة أقل استقطاباً راديكالياً. يجب
وت على أنهما التعامل مع اجلنس وا
ضـروريــان جلـمــيع الـكــائـنــات احلـيـة
وتـصـويـرهــمـا عـلى أنـهــمـا عـنـصـران
ضـــروريــــان في إمــــكـــانـــيــــة احلـــيـــاة
ـــثل اإلجنــاب وحتـــقــيـــقــهـــا. حـــيث 
والــفـنــاء دائــمـاً حتــديــات في احلــيـاة
ولكن هذه التـحديات لـيست شيـطانية
أو شريرة. إنـها جـزء من عملـة احلياة
- عـملـة حـيث أيـا كـان وجـهـهـا ألعلى
يـبـقـى اجلـانب الـســفـلي أيــضـاً لـيس
كـإلــغـاء أو تــلـويث لــلـجــانب الــعـلـوي
ولـــكن كــجـــزء ضـــروري من الـــعــمـــلــة
بــأكـــمــلـــهــا.فـــاجلــانـــبــان مــتـــكــامالن

وضروريان لبعضهما البعض.
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تشـيـر هـذه الـبنـيـة الـتـكمـيـلـية إلى أن
الفيلم من نوع القتل بالسالح األبيض
ــكن أن يــعــكس احلــيــاة الــواقــعــيـة
ويفيدهـا بشكل أفـضل من خالل اتباع
بـنيـة تـكـمـيـلـيـة لـلـصراع. الـوحش في
ــثل حــقـاً الـفــيــلم من هــذا الــنـوع ال 
ــثل جـانــبـاً من أنــفـســنـا وحـشــاً بل 
نـخـشاه. نـخـشى اجلـانـب الذي ال يـقع
حتت سيـطـرتنـا بـالكـامل. لـذلك عنـدما
يـهتف مـشـاهـدو فـيـلم الـقـتل بـالسالح
األبــــيض (أو عــــلى األقـل يــــشــــعـــرون
بالـراحـة) عـنـد تدمـيـر الـوحش فـإنهم
في الـواقع يـهـتـفـون بـتـدمـيـر جـزء من
كن أنفـسـهم.و هـذه نتـيـجة سـاخـرة 
حتـويـلــهـا إلى شيء أقل تــشـاؤمـاً. إن
حتـــويـل "الـــوحش" إلـى عـــامـل أكـــثـــر
إنــســانـــيــة أو الــكـــشف عن "الــوحش"
ـكـن أن يحـقـق هذه بـسـمـات بـشريـة 
الــنــتــيــجــة األقل تــشــاؤمــاً. مــثل هــذا
الـتـطـور في الـشــخـصـيـة من شـأنه أن
ـشاهد يعـزز مقيـاساً لـتحـديد هـوية ا
ويــظـــهــر "الـــوحش" عـــلى أنه ال يــزال
جــزءاً من "عــمــلـة احلــيــاة" الــبــشــريـة
ولـــيـس وحـــشــــاً غـــيــــر إنـــســــاني في

جوهره.
قد يبـدو هذا االخـتيار الـسيـنمائي في
إنشاء شـخصيـة مظلـمة في صراع مع
شــخــصـيــات أخــرى خــيــاراً مــتــمــيـزاً
لـلـغـاية يـؤدي إلـى تبـيـيض احلـقـائق
الــــشــــريــــرة في صــــراعــــات احلــــيـــاة
احلقيقية. لكن هـذا الشعور يفشل عند
الـنــظــر إلى احلـقــائق الــتي يـجــلـبــهـا
سارح مثل اخملاوف شاهدون إلى ا ا
رتـبطـة بـاإلجناب والـفنـاء وال يجب ا
وال ينبغي اعتبارهـا تلويثاً جلوهر أو
روح اإلنــــســـان. ال يــــجـب أن يـــعــــاني
التوتر الـدراماتيـكي أو إيرادات شباك
التـذاكـر من إضـفـاء الـطـابع اإلنـساني
عــلى "الــوحش". يـــبــقى "الــوحش" في
وقف جتاه هذا التهديد النص ولكن ا
والتهـديد نـفسه يـظالن وجهـ لعـملة
واحدة. سـيـجـد صـانـعو األفـالم الذين
ا يفـعلونه في يهتـمون بشكـل وثيق 
كن الواقع بـأن الفن من أجل الـربح 
مقـابل سـنت واحـد أن يـظل فـنـاً يرفع
الــــروح الــــبــــشـــــريــــة - حــــتى عــــبــــر
االنقسـامات الثـقافية - بـدالً من تقد
ؤقـتـة والسـطـحـية لـلـقلق سـكـنـات ا ا

البشري.

في شـــكل تــهـــديــد شـــريــر شـــديــد ذو
طبيعة غير إنسانية أو شبه إنسانية
ـنـاسب واضـحـاً: حـيث يـصـبح الـرد ا
إبـادة الـتـهـديــد. إن مـثل هـذه الـصـور
السيـنمائـية اخليـالية لـلنزاع ال تـخلو
من الـتـأثــيـرات في احلـيـاة الــواقـعـيـة
للمشاهدين ال سـيما عند الـنظر إليها
ـيل في الـسـيــاقـات الـثـقـافــيـة حـيث 
ـشــاهـدون بـالــفـعل من خالل هـؤالء ا
البرمـجة اجملتـمعـية للـتقالـيد الديـنية
ـوازيـة إلـى رؤية أو األيـديـولـوجـية ا
العالم كحـقل للعب قوى اخلـير والشر

. ستقطبة جذرياً ا
في الـــظـــروف الـــتـي يـــفـــرض فـــيـــهــا
الـــفــــاعـــلـــون هــــيـــكل االســــتـــقـــطـــاب
الــراديــكـــالي عــلى صـــراعــات الــعــالم
احلـقـيـقي يـصـبح الـتـفـاوض كـخـيـار
إلدارة الـصــراع غـيــر ذي صـلــة. وفـقـاً
لـلعـديـد من األديـان واأليـديـولـوجـيات
ـهـيـمــنـة في الـعـالم يــنـشـأ الـتـلـوث ا
قدم في الـشر الدنيـوي من تلوث في ا
قـــلب الـــكـــون وتـــدخل فـي طـــبـــيـــعــة
ـكن مـواجهـة هذا الوجـود نـفسه. ال 
الشر باحلوار والصـبر ويجب تدميره

ألنه يفوق اخلالص.
لكن التـهديدات فـي العالم احلـقيقي ال
يتـم تصـويـرهـا بـدقة عـلى أنـهـا تـمثل
الـتـلــوث الـراديـكــالي لـشـر مــسـتـعص
ــــــكـن إصـالحه. أن عــــــلـى احلـل وال 
العـامل احملفـز في هـذا الفـهم اخلاطئ
للغاية للشر ينبع من سوء فهم طبيعة
ــوت واإلجنــاب والــوفــاة. اجلــنس وا
يـؤدي سـوء الفـهم مـن هـذا النـوع إلى
إثــارة اخملــاوف والــقـلـق بــشـكـل غــيـر
منـطقـي فيـما يـتـعلق بـهذه الـعـملـيات
انـنا في الطـبيـعيـة. يشـرح كتـابي إ
الـشـر (2006© أصل سـوء الــفــهم هـذا
بـتفـصـيل أكـبـر بـكـثـير بـيـنـمـا يـقـترح
أيـضـاً عـالجـاً لـلــضـرر احملــتـمل الـذي
ـكن أن تـسـبـبه هـذه الـنـظـرة لـلـشـر.
ـكن تـقــد أرضـيـة بــديـلـة لـهــيـكـلـة
الــتـــنــاقـــضــات بـــ اخلــيـــر والــشــر
وت والوجود والزمن من واحلياة وا
خالل عالج التـكـامل. يعـتـرف التـكامل
عارضـات باالعـتماد العمـيق جلمـيع ا
ـــتـــبـــادل والـــتـــشـــابك بـــ أطـــراف ا
ـا يــحـول دون إمـكـانـيـة ـعـارضـة  ا
رؤيـة جـانب واحـد عــلى أنه يـسـتـحق
. اإلقــصــاء والــقــضــاء الــراديــكــالــيــ
ـا تأثرت الـثقافـة األمريكـية كما ولطا
حال معظم الثقـافات القومية األخرى
وجـات من االسـتـقـطـاب الـراديـكالي
في توجهـاتهـا األيديولـوجية األوسع.
هذا ينطبق بشكل خاص على "احلرب
على اإلرهاب" التي شنتها إدارة بوش
في أعقـاب أحداث  11سبـتـمـبـر حيث
 استـخدام خـطاب الـشر بـغزارة في
. إن الـعالم احلقيقي وصف اإلرهابي
ا هو معترف به أكثر تعقيداً بكـثير 
في مثل هذه االستـخدامات الالمـبالية
صطـلح "الشر". تـتطلب أعـمال أولئك
الـــذيـن  تـــصـــنـــيــــفـــهم عــــلى أنـــهم
إرهـابــيـون اســتـجـابــة أكـثــر تـعــقـيـداً
ومــدروســة. من الـــصــواب مــعــارضــة
تـــكـــتـــيـــكـــات اإلرهـــاب من جـــانب أي
مــجــمـــوعــة أو دولــة ولــكـن من غــيــر
اجملـدي لألمـريـكــيـ مـعـارضـة أولـئك
الـذين لــديـهم شــكـاوى ضــد الـواليـات
ـتـحــدة من خالل تـقـلــيص دوافـعـهم ا
إلى مجـرد نـوايـا "اجلهـات الـشـريرة".
نـظـراً حلـقــيـقـة أن الـتـكــنـولـوجـيـا في
ــعــاصــر تــقــدم اآلن وســائل ــنــا ا عــا
ـا في ذلك ــمـيـت   الـدمــار الـشــامل ا
تدميـر الكـوكب بأكـمله يـحتـاج جميع
ــشــاركــ فـي الــنــزاعــات إلى إدراك ا
ضــــرورة إدارة الــــصــــراع عن طــــريق
الـتــفـاوض بــدالً من الـعــنف. وال تـزال
عـارضة األيديـولوجـيـة التي تـصـور ا
تـطـرفـة بـ اخليـر والـشـر حـية إلى ا
حـد كـبـيــر وبـصـحـة جــيـدة الـيـوم في
الــثـــقــافـــة األمــريـــكــيـــة والــســـيــاســة
األمـريــكـيــة. بــالـعــودة إلى الـســيـنــمـا
األمـريـكـيـة فـإن هـذه احلـقـيـقـة تـقـطع
شوطًـا طـويالً نـحو تـفـسيـر الـشعـبـية
ـسـتـمـرة لألفـالم الـتي تـصـور الـشـر ا

في مـقـابـلـة جــريـجـوري إي ديـسـيـلت
ــة أجــرتــهـــا كــاتــبــة الـــرعب واجلــر
العراقية رثد مـحمد جواد نيازي (رثد
نيـازي) يـذكـر ديسـيـلت نـقاطـاً مـهـمةً
تتعلق بالرعب واأليديولوجيا وعلى
وجه اخلــــصــــوص الـــــرعب من نــــوع
الـقـتل بـالــسالح األبـيض كـنـوع أدبي
فــرعي من الــرعب مــســاوٍ لــغــيــره من
ــتــســلـسل األنــوع مـثل رعـب الـقــتل ا
والزومبي ومـصاصـو الدماء وغـيرها
الـكـثــيـر. يُـعــد ديـسـيـلـت من مـوالـيـد
 1949بــــاحث بــــارز فـي الــــدراســـات
الــتــواصـــلــيــة وفــلــســـفــة الــلــغــة في
ـتـحـدة األمـريـكـيـة وسـائر الـواليـات ا
ارجـاء الـعــالم. وقـد نـشــر الـعـديـد من
هـمـة بعـضهـا يـهتم بـالرعب الكـتب ا
ـانـنـا بـالـشـر واألفالم مـثل كـتـابـه (إ
 (2006والذي يناقش فيه آثار العنف
التـرفـيهـي والسـبب وراء أنـتاج افالم
الـرعب. وقــد تــضـمن احلــوار اسـئــلـة

وضوع; أساسية ضمن ا
{ مــا هـو ســبب شــعـبــيـة وتــفــضـيل أفالم
الرعب مـن نوع القتل بـالسالح األبيض في

أمريكا?
- األســبــاب عــمــيـقــة. روايــة قــصص
الرعب لـها تاريـخ طويل يـعود إلى ما
قبل الـقرن الـثامن عـشر ومـستـمر إلى
الـــعــصـــر احلــالـي. شــهـــدت الــفـــتــرة
الـفيـكـتـوريـة في الـقـرن الـتـاسع عـشر
(حــوالي  (1900-1820الـــعــديـــد من
احلـكــايــات الــكالسـيــكــيـة عـن الـرعب
الـقــوطي مـثل فــرانـكــشـتـاين ((1818
ــاري شــيــلي و ســقــوط مــنــزل آشـر
( (1839إلدغـــــار آالن بـــــو احلـــــالـــــة
الغريـبة للـدكتور جـيكل والسـيد هايد
( (1886لروبرت لـويس ستـيفـنسون
ودراكـوال ( (1897لـبــرام ســتــوكـر. و
جتــذب قـــصـــة الــرعب االنـــتـــبــاه إلى
نـــفـــســـهـــا من خالل االســـتـــفـــادة من
مصدرين رئـيسيـ للقـلق في احلياة:
ـوت. وتـخطـي الـعديـد من اجلـنس وا
أفالم الرعـب في القـرن الـعـشـرين تلك
اخلطوت لكن تلك التي  حتديدها
عـلـى أنـهــا رعب تــفـعـل ذلك بـطــريــقـة
مـعـيــنـة: فـهي تـزيــد من مـخـاوف سن
الــبـــلــوغ والــوفـــاة وتــعـــرض نــقــاط
الضـعف هذه من خالل وضع األبـطال
الــشـــبــاب فـي ســيـــاقــات يـــتم فــيـــهــا
شـاهدين من خالل تضـخيم مـشاعـر ا
تــعــريض أبــطــال الــفــيــلم إلى أنــواع
مـخـتــلـفـة من الــتـهـديـدات اجلــنـسـيـة

ميتة. وا
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ــكن الــقـول بــأن رعب الــقـتل ولـذلك 
بــالـسـالح األبـيـض كـنــوع فــرعي من
أدب الـرعب بـدأ في الـسـيـنـمـا بـفـيـلم
ألـفــريـد هـيــتـشــكـوك (مـريـض نـفـسي
 .(1960ويـــزيـــد هــذا الـــنـــوع األدبي
الفـرعي من الـرعب من مشـاعـر الرعب
كاخلـوف والرهـبة عـن طريق الـتركـيز
بــشـكـل أكـثــر بــروزاً عــلى الــتــوتـرات
اجلـنـسيـة - ال سـيـمـا من خالل وضع
الـشـخـصـيـات الـنـسـائـيـة الـشـابـة في
مـواقف مـهـددة لــلـحـيـاة و/أو مـهـددة
بــاالغـــتــصـــاب مــقـــابل شــخـــصــيــات
وحـشـيـة بـدرجـة كـبـيـرة. كـمـا تـتـمـتع
أفالم الــتــقل بــالــسالح األبــيـض هـذه
بــجــاذبـيــة اســتــثــنــائـيــة جلــمــاهــيـر
الشباب خاصـة أولئك الذين ما زالوا
يـعـانـون من األنـتـقال مـن سن الـبـلوغ
إلى مــرحــلــة الــبــلــوغ. ومع ذلك فــأن
الـشـبـاب الذيـن جتـاوزوا سن الـبـلوغ
قـد يــجـدون أنــفـســهم مــنـجــذبـ إلى
أفالم من هـذا الــنـوع. وسـيــتم تـنـاول
أسبـاب ذلك في اإلجـابة عـلى الـسؤال

التالي.
{ هل تـــرى أن هــنــاك خـــوفــاً اجــتـــمــاعــيــاً
أمـريـكـيـاً من الــقـتل بـالـسالح األبـيض وأكل
ـتسـلسل? وهل هـناك حلـوم الـبشـر والقـتل ا

سبب مع إذا كان األمر كذلك?
- نــــعـم  أعــــتــــقـــــد أن هــــذا اخلــــوف
االجـتـمـاعي مـوجـود بـ األمـريـكـي

ولـيس األمـريـكـيـ فـقط. إنـهـا ظـاهرة
ــيـة  كــمــا تــؤكــده شــعــبـيــة أفالم عــا
الـرعب األمريـكـيـة في اخلـارج. تـعـتـبر
أفالم الـرعب من نـوع الــقـتل بـالـسالح
ـثابـة تصـعيـد ألفالم الرعب االبيض 
من خالل زيــادة احـتـمــالـيــة تـضــخـيم
ـوجودة بـالفـعل. تنـبع هذه اخملاوف ا
ـــــوجــــودة بــــالــــفـــــعل من اخملــــاوف ا
ـرتبـطة بـبدايـة سن البـلوغ اخملاوف ا

ـشـتـرك من الـوفـاة الذي  واخلوف ا
ايـقـاضـه من خالل في مـعــرفـة كـيــفـيـة
ــقــابــلــة ــعــرفــة ا إجنــاب األطــفــال وا
لـكــيـفــيـة نــضج كل هـؤالء األطــفـال ثم

موتهم - أحيانًا بوسائل عنيفة .
ــوت هي أيـضـاً أن مـعـرفــة احلـيـاة وا
مـــعـــرفـــة اجلـــنس واحلـــمل والـــوالدة
والـنـمــو والـنـضج والــزوال الـنـهـائي.
ـوت هو اجلنس هـو بـدايـة القـصـة وا
النـهايـة. يكـرر كل البـشر هـذه القـصة
ـيـة بــطـبـيـعـتـهـا. ويـرجع لـذا فـهي عـا
وت إلى سبـب ارتبـاط سن الـبـلـوغ بـا
حـقــيـقـة أن فــقـاعــة الـبــراءة واحـتـواء
الـذات في مــرحـلــة الـطـفــولـة تــخـتـرق
ـكن لـلذات بظـهـور الـرغبـات الـتي ال 
الـتحـكم فـيـهـا بـشـكل جيـد. أضف إلى
زعـج ظهـور الـشـعر في هذا الـتـطـور ا
أماكن غريبة وتغـير الصوت إلى نغمة
أعــمق وأقــوى. يــتم اخــتــبــار كل هــذه
الـتــغـيــيـرات بــسـهــولـة كـتــحـوالت في
اجتـــاه احلــيـــاة وحـــتى الــوحـــشـــيــة.
وبـالــتـالي تــمـوت نـفـس الـطـفــولـة ثم
كن تولـد في حـياة أكـثـر تهـديـداً وال 
الـسـيـطـرة عـلـيهـا. وبـغـض النـظـر عن
راهق تأكيـدات الوالـدين قد يـخشى ا
ـا يـحّول من حدوث انـقالب داخـلي 
الذات إلى نوع من الـوحش (تذكـر هنا
ـسـتـذئب) - جتـربـة االسـتيالء قصـة ا
عـــلـــيـــهـــا من الـــداخـل من قـــبل عـــامل

خارجي وليس من الذات .
قد تـصـبح هـذه اخملاوف بـ الـشـباب
ـا مرضـيـة في الـظروف مهـووسـة ور
االجتـمـاعـيـة حيـث يتم قـمع أو تـقـيـيد
عـرفـة اجلـنـسيـة والـتـعلـيـمـات حول ا
ـــنــاخــات سن الـــبــلـــوغ. فــحـــتى في ا
االجـتمـاعـيـة األقل قـمـعـاً قـد تـظل هذه
اخملـاوف قــويــة ومـقــلــقـة. كــمــا جـادل
الـبــعض بـأن قــصص الــرعب والـرعب
من نـــوع الــــقـــتل بـــالــــسالح األبـــيض
تساعد في التخفيف من هذه اخملاوف
رون من خالل مساعـدة أولئك الذين 
رحلـة البلـوغ (وكذلك الشـباب الذين
ــواجــهــة خــرجــوا من سـن الــبــلــوغ) 
مــخـــاوفــهم والــعـــمل من خـاللــهــا عن
طــريق الــتـعــرف عــلى الــشــخــصــيـات
ُـهَدَدة في الـقـصـة. ولـكن كـمـا سـيتم ا
شــرحه أكــثــر أدنــاه  فـهــنــالك جــانب
ـشــاهــدي أفالم الـرعب سـلــبي كــبـيــر 
وكذلك الـرعب من نوع الـقتل بـالسالح

األبيض.
قـــد يُـــنــظـــر إلـى تــصـــعـــيـــد األعـــمــال
ـظـهـر أو في الـوحـشـيـة - ســواء في ا
ــمـــيت - من خالل تــاريخ الــتــهــديــد ا
إنـتـاج أفالم الـرعب عـلى أنه يـنـبع من
:  (1كـلمـا زادت اخملـاوف في اجتاه
شاهـدين زاد تهديـد الوكيل جمهـور ا
أو الـــوكـــالـــة الـــوحـــشــيـــة والـــعـــكس
صحيح.  (2مع مرور األجيـال تصبح
ـنـبهـات الـصـدمة التـقـنـيـات اخلاصـة 

الكوت
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يــقـول مــثل ســومـري " قــلب حــبـيــبـتي
قـــلــبي" وحـــبــيــبـــة ســهــيـل قــاشــا هي
الـعراق بل والشرق العربي كلّه فكيف
إذا أريـد سلب احلبيبة بكلّ ما حتتويه
من فــتــنــة وجــمـال وســحــر وجــاذبــيـة
وحـضارة وتاريخ وثقـافة. أكيد إنّ قلب
ســهـيل قـاشــا الـذي خـفق دائــمـا بـحبّ
حــبـــيــبــته ألنّ قـــلــبــهــا يــســـكن قــلــبه
سـيتـحطّم ويقـاوم ويتشـبّث بكلّ ما له
صـلة باحليـاة ليس باعتبـارها تاريخاً
فـــحـــسب بل بـــاعـــتـــبــارهـــا حـــاضــراً
ومـستـقبالً بفـضائهـا الذي ال حدود له

وبأفق مفتوح حيث الالّنهايات.
شرقي الهوى -  الرّافديني األصول وا
واالنتماء واإلنساني النزعة والتوّجه
هــو ســلــيل احلــضـارات الــســتّــة الـتي
سـبـقت احلـضـارة العـربـيـة اإلسالمـية
الـتي تـالقحـت مع مـا سـبقـهـا في بالد

أوروك االسم األقدم للعراق.
-  كـان بــلـده يـسـمّى أيّـام الـسـومـريـ
"بـالد الشـمس" ويـطـلق عـلـيه " بـالد ما
بـ الـنـهـرين" (مـيـزوبـوتـامـيا) أو بالد
الــرافـدين " بـحــر دجـلـة والــفـرات" كـمـا
كــنّـاه مــؤسّس بـحــور الـشــعـر وأوزانه
اخلـليل بن أحـمد الـفراهـيدي. وهو من
بـــلــد شــهـــدت والدة أولى احلــضــارات
ـيـثـولـوجـيـا وازدهـرت بـاألسـاطـيـر وا

وكانت مهداً لتراث عريق.

- إذا كــان لـبــلـد من الـبــلـدان أن يــفـخـر
بــأنّ لــديه حـضــارة واحــدة  فـمــا بـالك
ـة إضـافة بـبـلـد له ستّـة حـضـارات قد
إلـى احلـضـارة الــعـربـيـة  –اإلسـالمـيـة
ومــا إن تـــتــحــدّث عن الــتــاريخ واآلثــار
ـمـتـلـكـات الثـقـافـيـة حـتّى تـقـفز إلى وا
ذهـنك احلضـارات السـومرية والـبابـلية
واآلشــــــوريـــــــة. ولــــــكن بـــــــألم وحــــــزن
يـــداهــمــانك حـــ تــشــاهــد كـــيف تــتمّ
سـرقـتـهـا وتـدمـيـرهـا عـلى نـحـو خـبـيث

وهمجي ومتوحّش.
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- كـــانـت بـــغـــداد أيّـــام الــــعـــبّـــاســـيّـــ
واحلـضارة العـربية- اإلسالمـية حيـنها
مـــركــز اإلشــعـــاع الــفـــكــري والــثـــقــافي
والـــعــلـــمي والـــهـــنــدسي والـــعـــمــراني
واجلـمـالي وشهـدت حركـة ترجـمة غـير
ـأمـون مـسـبـوقـة أيّـام عـهـد اخلـلـيـفـة ا
ـــئــات وكـــانت دار احلـــكـــمـــة تـــزخـــر 
اخملــطـوطــات الـنـفــيـسـة حــيث صـانت
تــراث الــفـكــر الــيـونــاني من الــضــيـاع
وواصـــلت إحتـــاف الـــعـــام بـــخـــيـــر مــا

أجنبته البشرية.
-  ال عـــجب أن يــحــتـــضن الــعــراق أوّل
ان قبل ما يزيد عن أربعة آالف عام. بر
-  إنّـه بــلــد األبــجـــديــة األوّل الــذي فكّ
رمــوز احلــرف وعــرف نــظـام الــكــتــابـة
حـيث أصبح اإلنسان بفضله وألوّل مرّة

لــقــيــاس الــزمن فــاعـتــبــر الــشــهـر 30
يـــومــاً وقُــسّـم الــيــوم إلى  24 ســـاعــة
والـــســاعـــة إلى دقـــائق والــدقـــائق إلى

ثواني وهكذا.
- وفـي االقـــتــــصــــاد عــــرفت بــــابل أوّل
قــــوانـــ األرض الــــتي حــــدّدت ســـعـــر
الـفــائـدة مـثـلـمـا وجِـدَ أوّل مـصـرف في
الـعالم حـينـها وهـو "مصـرف الوركاء"
وعــرفـت مــعــنــاهــا " بــاب الــله" الــقــيــد

احملاسبي.
- ابن هـذه احلضارة العظـيمة يتحدّث
ـشــمـسـة إلــيـنــا في هـذه األصــبـوحــة ا
اجلـمـيـلـة بـلـمـعـته اإليـحـائـيّـة فـي هذا
عطّرة التي الـصباح الشفـيف والريح ا
ــلــحــقـة ــطــر وبــدعــوة من ا تــســبق ا

الـثقـافية الـعراقيـة في بيروت الـدكتورة
أحـالم الـــبـــاهـــلي وأمـــام هـــذا اجلـــمع
هّـتم بـاحلضـارات الـعراقـية ـتـميّـز وا ا
ــســـتـــقــبل والـــتـــراث الــعـــراقي بـل وا
الـــعــراقي. يــقـــول مــحــمـــد بــد اجلــبّــار
النفري:  وقال لي ب النطق والصمت 

برزخ فيه قبر العقل 
وقبور األشياء 

{ نص الكلمة التي ألقاها الدكتور عبد
احلـســ شـعـبـان في تـقـد مـحـاضـرة
وسومة بـ "العراق األب سـهيل قاشا وا
نــور ال يـــنــطــفئ وحــضــارة ال تــنــضب"
لحقية الثقافية العراقية– بـدعوة من  ا

بيروت.
{  باحث ومفكر عربي

جريجوري إي ديسيلت 
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ايـسـترو الـيـمني مـحـمد ـوسيـقـار وا احيـا ا
الـقـحــوم حـفل (الــسـيـمـفــونـيـات الــتـراثـيـة)
ــاضي عـــلى خــشــبــة ي اخلـــمــيس ا الــعــا
ـصـريـة في ــسـرح الـكـبــيـر بـدار األوبــرا ا ا
ــنـي عــلى الــقـــاهـــرة حتت شـــعـــار (نــغـم 
ــشــاركـة 120 عــازفًــا ضــفــاف الــنــيـل) و
ـنــيًـا أوركــســتـرالــيًــا ومـوســيـقــيًــا تـراثــيًــا 
ومـصريًـا ومن الـدول األخـرى.وقال الـقـحوم
في تصـريح ان (حفل السيمفـونيات التراثية
ي يـضع جـمــيع الـقـائـمــ عـلـيه أمـام الـعــا
ـكن من أجل مــسـؤولـيــة بـذل أكــبـر جـهــد 
إيـــصــال رســـالـــة وصــوت الـــنــغـم الــيـــمــني
اجلـميل خاصة أنه يأتي عقب جناح احلفلة
ـاليـزية األولى التي احـتـضنـتهـا العـاصـمة ا
ـــبـــور فـي الـــعــام 2019). وأضـــاف كـــواال
ـوســيـقـار الــيـمـني مــؤلف الـســيـمـفــونـيـات ا
التـراثية أن احلفـلة هي مساهمـة فنية جادة
لــتـقــد جــزء من اآلدب والــفـنــون الــيـمــنــيـة
والــعـــربــيــة قــالب مــوســيـــقي مُــتــقن. وتُــعــد
(السـيمـفونـيات الـتراثـية) مـشروعًـا طمـوحًا
ـوسـيقى لدمـج األلوان الـفنـيـة التـراثـية في ا
ية; حيث يتم تأليف مقطوعات موسيقية العا
مــسـتــوحـاة من األلــوان الـتــراثـيــة األصـيــلـة
ووضـعـهـا في قــالب مـوسـيــقي عـصـري ثم
ها في حفالت موسيقية (أوركسترا). تقد
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انـي السـابق تـسـلم مـهـام رئـاسة الـشـيخ الـعـراقي والـبـر
ديوان الـوقف السنـي بعد صدور امـر ديواني بذلـك خلفاً
للـدكتور سـعد كمـبش. وجرت مـراسيم التـسلم والتـسليم

اضي  في مقر رئاسة الديوان ببغداد. األربعاء ا
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الـكـاتب االردني يـحـتفي في الـ 26من الـشـهـر اجلاري
باشـهـار كـتـابه (من الـكسـارة إلى الـوزارة- حـكـايتي)
الصـادر عن الدار األهلـية للـطباعـة والنشـر في بيروت

لكي بعمان. ركز الثقافي ا بحفل يقام في ا
”U³Ž ÍbN  fO
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شـــخــصـــيـــة زوجــة شـــريف سالمـــة الــذي
يـنفـصل عنـها بـعد إجنـابهـا لطـفلـ لتـبدأ
ـضــايـقــات حـتى يـصل ـعــانـاة وا رحــلـة ا
األمـر خلطف األبناء من أجل الضغط عليها
بــعـد وقــوعـهــا في قــصـة حب جــديـدة.كــمـا
يــشـارك في بــطـولــته :هـالــة صـدقـي خـالـد
سـرحـان محـمـد الشـرنـوبي محـمـد ثروت
جــيالن عالء وفـاديـة عـبــد الـغـني وهـو من

تأليف إبراهيم عيسى. 
ـصـرية لـيـلى ـمـثـلـة ا الى ذلـك لم حتـصل ا
عـلوي  عـلى اجـازة من تـصويـر مـسـلسـلـها
اجلـديـد (دنـيـا تانـيـة) والـذي تـشارك به في
ـوسم الـرمـضاني وذلـك بعـد أن تـعرضت ا
إلصـابـة تـطـلبت 9 غـرز في يـديـهـا. وعـلوي
ـسلسل شـخصـية مديـرة مدرسة تـقدم في ا
دولـية وينـاقش العمل الـعديد من الـقضايا
لف الـتعليم ـهتم  الـتي تشغل اجلـمهور ا

في مصر.
مـسـلـسل (دنـيـا تانـيـة) يـشـارك في بـطـولته
مثلـة ليلى علـوي مجدي كامل إلى جـوار ا
وفـاء صادق مي سلـيم أشرف زكي فراس
سـعـيـد وآخرين والـعـمل سـينـاريـو وحوار
عــمـرو مـؤمن وإبـراهــيم الـصـبـاغ وأشـرف
عـلى الكتابة أمـ جمال ومن إخراج أحمد

عبد العال.
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ـــصــري شــريف سالمــة ــمــثل ا يـــواصل ا
تـصـويـر مـشـاهـده ضـمن أحـداث مـسـلـسل
ــــقــــرر عــــرضه في (فــــاتن أمـل حـــربي) وا
ـــقــبـل. وتــشـــاركه ـــوسم الـــرمـــضـــانى ا ا
ـمثـلـة نيـللـي كر وهي جتـسد الـبـطولـة ا
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ــاضي يــوم حـافل كـان االربــعــاء ا
بــالـــنــشــــــاط في كـــلــيــة الـــفــنــون
اجلــمـيــلـة بــجـامــعـة بــغـداد  وهي
حتــــتــــضـن طــــيــــفــــاًواســـــعــــاً من
الـفـعالـيـات الـفـنـيـة الـتي اثـمـرتـها
اقسـامها العـلميـة في خضم  ربيع

علمي خصب. 
فـقـد شــهـد مـســرح الـرواد انـطالق
ـسرحـيـة (كلـكامش الـعرض االول 
الـــذي رأى) وهــــو عـــرض لـــلـــدمى
وخلـيال الـظل يـعـد االول من نوعه
عـلى مسـتوى اجلـامعـات العـراقية
ـسـتـويـات عـالـية من والـعـربـيـة  
ي حـس االبـهار  اخـراج االكـاد

علي هارف .
ووسـط حـــــضـــــور اعالمـي وفـــــني
شــهــدت قــاعـة حــقـي الـشــبــلي في
ـنــجـز إقــامـة نــدوة لالحــتـفــاء  بــا
الـثـقـافي لـلــكـاتب والـسـيـنـاريـست
ه صــبـاح عــطــوان الــذي  تــكـر
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ـطربـة هـيـفاء وهـبي بـعـيد احتـفـلت ا
مـيالدهـا مع عـائـلـتـهـا الـذي يـصـادف
في 10 اذار. واخــتــارت لــلــمــنــاســبـة
بنـطـلـون بـاألبـيض واألسـود مع توب
قصـيرة من دون أكـمام بـاللون نـفسه
واعـــتــــمــــدت تـــســــريـــحــــة الـــشــــعـــر
ــتــمــوج.وأقــيـم االحــتــفــال في أحــد ا
مطاعم بيروت حيث تواجدت والدتها
معها وشقيقتيها هنا وعليا وعدد من
األصــدقــاء وقــامـت بــتــقـــطــيع قــالب
احلــلــوى الــضــخم الــذي كُــتب عــلــيه
الـواحــدة والــوحـيــدة الـديــفــا.وكـانت
وهـبي قــد فــوجـئت خـالل الـتــقـاطــهـا
ـصـعـد تـتجـه نـحو فـيـديو وهـي في ا
مـنـزلـهــا بـبـاقـة مـن الـورود عـنـد بـاب
ـصعد. بيتـها وذلك حلـظة فـتح باب ا
كمـا تـلـقت وهـبي العـديـد من الـهـدايا
مـنـهـا الـورود والـشـوكـوال بـاإلضـافة
اذا إلى كتـاب صغـير عـنهـا بعـنوان( 
هيـفـاء.. األسـباب الـتي جتـعل الـناس

ـنـحك أنك مــشـغــول بـاألمـور الــعـائـلــيـة ومن حــولك 
ساعدة واحملبة. ا
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ــشــاريع  جتــنّب االنــفــعـــاالت الــقــويــة وخــفـف من ا
يصيبك بقلق ووهن.
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تكسب أية قضية تريدها و تناقش أموراً مالية 
وتفكر في طلب مساعدة .

—u¦ «

تكون مـتوتراً ال تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي.رقم 
احلظ.9
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الية وارد ا تدخل مشاريع شراكة ولكنك تشكو قلة ا
وتلزمك السيولة.

¡«“u'«

ــاضي يــوم تــنــجح في إعـــادة بــنــاء مــا تــهـــدّم في ا
السعد الثالثاء.
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تـطــور حــيـاتـك بـاســتــقــرار أو طـفـل جـديــد أو تــبـادر
بإنشاء عالقات جديدة.
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تبـدأ صـفحـة جديـدة بـيضـاء ومشـعّـة وخصـوصًا مع
بداية عملك اجلديد .
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تـتــاح لك الـيــوم فـرصــة عـمل جــديـدة ولــكـنك تــشـعـر
بالتردد جتاهها. 
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يـوم مـنـاسـب التـخـاذ قـرارات نـاجـحـة والـتـخـلص من
قيود التوتر والقلق .
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عـلـيك أن تـتـخـلى عـن عنـادك فـإصـرارك عـلى مـوقـفك
يسبب لك خسائر.
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تــؤدّي مـهـمّـة أو رســالـة وتـقــوم بـعـمل يــتـطـلّب جـرأة
رقم احلظ .3 وشجاعة
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونة االسفل ضـمن الـدائـرة ا

كلمة مطلوب معرفتها :
©”b *« Ÿd² ®

1- عقوبة مقدرة شرعا

2- من ايام االسبوع

3- ام البشر

4- مدينة فلسطينية

5- من انظمة احلكم

6- ظنون

9- من اسماء اجلبل

10- عطوف وشغوف

11- أنثى احلمار

هـنـدس االستـشـاري الـعراقي تـضـيـفه صبـاح الـيوم ا
ي ــهـنـدسـ الـعــراقـيـة مع االكـاد الـسـبـت جـمـعـيـة ا
عــضـــيــد حــسـن بــنــدوة عـــنــوانــهــا (اجلـــيل اخلــامس
سـتقـبلـية والسـادس لالتصـاالت واثرهـا على الـرؤى ا

للتسويق الهندسي).

ـغـربي صـدرت له عـن دار فـضـاءات لـلـنّـشـر الـواعظ ا
والتّـوزيع رّوايـته األولى بعـنوان (تـشكـيالت على لـوحة

توسط. الزّمن) تقع في 212 صفحة من احلجم ا

احملـــامـي الـــعـــراقي من غـــرفـــة
مــحـــامي ديـــالى نـــعــتـه نــقـــابــة
احملام العراقي بعد ان غيبه
سـائل اضي  ـوت الثالثـاء ا ا

الر حمة لروحه الطاهرة.

ي الـعراقي تـلـقى التـهاني الفـنان الـتـشكـيلـي واالكاد
لـتـســنـمه مـنـصب  مـديـر عـام دائـرة الـفـنـون في وزارة

الثقافة واالثار والسياحة.
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االعالمي الــعــراقي ضـيــفــته امس اجلـمــعــة مـؤســسـة
الــتـــجــمع الــعــراقي االصــيـل في اصــبــوحــة بــعــنــوان

(احلداثة في الفكر العربي).

هيفاء وهبي

وحصوله على اجلائزة االولى عام
1985 في مـنبـر مـوسيـقى واغاني
ـــؤتـــمــــر الـــتـــاسع االطـــفـــال فـي ا
لــلــمــجــمع الــعــربي لــلــمــوســيــقى
بـــــتــــونـس واجلــــائـــــزة االولى في
مــهـرجــان اليـبــزك الــدولي ألغـنــيـة
الطـفل التلـفزيونـية عام 1986 عن
اغـــنـــيـــة (ســـالم يـــاعــراق) وكـــذلك
حصوله على وسام الثقافة اليمني
ودرع الـــثــقـــافــة االردني وجـــائــزة

االبداع في العراق .
بــدأ قــدوري رحــلــته الــفــنــيــة عــام
 1948ومـــــنــــهـــــا اجته واخـــــتص
بـأغـنـيـة الـطـفل وكـانـت اول اغـنـية
قـام بـتلـحـينـهـا وبـرزت له في عالم
االحلان هي (طيري ياطيارة) حتى
كــــانـت له احلــــافـــــز في حتـــــقــــيق
خـطوات مـتقـدمة حـيث استـمر في
ـــضــمـــار جــاهـــدا لــتـــقــد هــذا ا

W‡‡‡Ò‡‡ONÐ r‡‡þU  ≠qÐUÐ

يـعـد حـسـ  قـدوري من الـفـنـانـ
وسيـقى فكان له الرواد في حـقل ا
حضـور متمـيز في العـزف على الة
(اجلـــلـــو) فــــضال عن انـه خـــبـــيـــر
وبـاحث مـوسـيـقي ومـلـحن الغـنـية
الــــطــــفل. والــــراحل قــــدوري بـــقي
مضيـئا وذلك لقمـة عطائه وخصب
جتـاربه الـتي مكـنـته من احلـصول
ـيــة وعـربــيـة الى عـلى جــوائـز عــا
جـــانب حـــصـــولـه عــلـى االوســـمــة
مـــنــهـــا: اجلـــائــزة االولـى ألحــسن
اغـنيـة طفـل في العـراق عام 1976
مـن خالل حلـــنه الغـــنـــيـــة (حتـــيـــا
بالدي) . وكـــذلـك اجلـــائـــزة االولى
ألحسن اغـنيـة طفل في دمـشق عام
1978وكـــــــذلك اجلـــــــائــــــزة االولى
ألفضل اغـنيـة طفل في الـعراق عام
1980 مـن خالل اغــــــنـــــيـــــة (االم )

عــشــرة قـــصص مــغــنــاة لألطــفــال
ـــوســيـــقى ـه  .نــاهـــيـك من تـــقــد
واحلـــــان لــــثـالثــــة مـــــســــلـــــسالت
تلفزيونية لألطفال كانت من انتاج

االفضل فـكان رصـيده الـلحـني فيه
اكــثـــر مـن الف اغـــنـــيــة لـالطـــفــال
,مــوجـودة في اذاعــات وتـلــفـزيـون
الــعـراق والــدول الــعـربــيــة وكـذلك

شـركـة بـابل لإلنـتــاج الـسـيـنـمـائي
والـــتـــلــفـــزيـــوني آنـــذاك. هــذا ولم
تـقتـصر جتـربته في تـلحـ اغاني
ــــوســــيـــقى االطـــفــــال بل اغــــنى ا
بـالـكـثـير من الـبـحـوث والـدراسات
وسـيقـية   ,فقد الف في التـربيـة ا
مجـموعـة من الكـتب الفنـية مـنها :
مــوسـوعــة (لـعب واغــاني االطـفـال
الشعبية في اجلـمهورية العراقية)

بأربع اجزاء .
ومــارس قــدوري الـعــزف عــلـى الـة
(اجلـــلــو) في الـــعــديــد مـن الــفــرق
ـوسـيــقـيـة في مـقـدمــتـهـا الـفـرقـة ا
الـســمـفـونـيــة الـوطـنـيــة الـعـراقـيـة
وفـرقـة خـمـاسي الـفـنـون اجلـمـيـلة
والــتي انــشــاءهــا بــنــفــسه والــتي
ـوسيقي امثال ضمت نخبة من ا
:روحي اخلماش عازفـا على العود
وغـا حـداد عازف الـكـمـان وسالم

حـس عـازف الـقانـون وابـراهيم
خــلـــيل ضــارب الـــرق بــاإلضــافــة
لـلـراحل (قدوري ) عـازفـا عـلى الة

اجللو .
 وبـرحـيـله لـقـد خسـرت الـثـقـافة
ـوسيـقـية الـعراقـيـة منـبرا من ا
منابرها القديرة وطاقة فنية لم
تلكها غيره في مجال اغاني

االطفال . 
واخـــيـــرا نـــامل مـن اجلـــهــات
ــســؤولــة وخــاصــة وزارتي ا
الـثـقــــــافـة والـتـربــيـة الـعـمل
عـلى حتــقــيق مـاتــمـنــاه هـذا
الــفـنــــــان في حـيــاته وكـلـنـا
اته . امل ان يـتحـقق بـعـد 
بــــان يــــكـــــون لــــلــــتـــربــــيـــة
وسيقية مكانا متميزا ب ا
مفـردات التـعلـيم في عـراقنا

احلبيب.
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ًوسيقية تشكل مدرسة بغداد للفنون ا
ـعـالم الـبارزة والـتـعـبـيـريـة احـد اهم ا
ـوذج عـلمي في الـعـاصـمة بـغـداد  و
وتـربــوي وفـني مـتـمـيـز يـدرس ويـعـلم
مـهـنـة نــظـريـة وعـمـلـيــة مـعـاً  يـتـلـقى
الطـلبة دروس مـحاضـرات متخـصصة
مـــنــذ ريـــاض االطــفـــال حـــتى نــهـــايــة
رحلة الثانوية في رحلة دراسة تمتد ا

13 ســنـة  ويـاتـي الـطـلــبـة من اقـصى
مناطق احياء واقضية ونواحي مدينة
بـغـداد لــلـدراسـة فــيـهــا بـدافع االبـداع

هارة . والتميز وتعلم ا
ــــدرســـــة اســــراء حتــــدثـت مــــديـــــرة ا
ــرســومي لـ(الــزمــان)عن مــعــلــومـات ا
الدراسة  مـوضحة (انـها تضم رياض
توسطة اطفال ودراسة االبتدائية ثم ا
واالعـداديــة الــفــرع الـعــلــمي  وتــتـبع

ــوسـيــقــيـة في وزارة دائـرة الــفــنـون ا
الثـقافة والـسيـاحة واالثار  ومـستوى
دارس الدولة واد الدراسـية مطـابق  ا
فـي الــــعــــراق ونــــظــــام الـــــتــــعــــلــــيم 
وبـالـتـنـسـيق مع وزارة الـتـربـيـة بـشان

ناهج) . ا
رسومي ان (في عام 2120/ وتابعت ا
2022 بلغ عـدد التالميـذ اكثر من 600
ـــراحل ـــخـــتـــلف ا طـــالـب وطــالـــبـــة 
ــدرســة انــهـا الــدراســيــة  وتــســجل ا
االولى بـالشـرق االوسط والـثالـثـة على
الـعالم بـهكـذا نـوع من الدراسـة  حيث
تـأسـست عام 1968 وسـمـيت حـيـنـها
ـوسـيـقى وحـتـى وقت قـريب مـدرســة ا
والباليـة  وتشكل اجتاه مـلفت للعراق
وانظار البعثات الـدبلوماسية واساس
تخصص) . التعليم العلمي والفني ا
ـرسـومي ان(نـظـام الـدراسة وتـابـعت ا
يـقبل الـطـالب باخـتبـار فـني خاص ثم
يقـبل تربـويا  والـتخـصص من الرابع
ابـــتـــدائـي يــبـــدأ  وتـــشـــمـل االقـــســام
االســاســيــة لـلــدراســة الــفــنــيـة  قــسم
وسـيقى وسـيقى الـشرقـية  وقـسم ا ا
الــغــربـيــة  وقــسم الــبــالــيه "بــالـيت" 
وقسم الفنون الشعبية الذي فتح العام
ـوافــقـات احلـالي بــعــد اسـتــحـصــال ا

مـدرســ ومــدرسـات  وطــلــبــة بـراعم
صغيرة تالميذ وتلميذات) .

ــــرســـومي ان(اخلـــريـــجـــ وتـــؤكـــد ا
عــازفـ ـتــلــكـون مــواهب مــتــعـددة 
ومـوسـيـقـ واصـوات راقـيـة  ومـنـهم
مـن يـؤلف كــلــمـات وانــاشـيــد  ونـامل
احلـــصـــول عــــلى دعم اوسـع وافـــضل

لعمل اخلريج  
ـثل خــريــجــيـنــا ذكــور وانـاث حـيـث 
الـشـريان االبـهـر للـفـرقة الـسـمفـونـية 
وفــقط بـقــيت مــؤســســتـ جــهــتـ 
مـــوســـيـــقى اجلـــيـش  ومـــدرســة
ـوســيــقى مـدرســتــنـا بــغـداد ا
ـــوســـيـــقـــيـــة لـــلـــفـــنــــون ا
ــثالن والــتــعـــبــيـــريــة 
الـــشـــريــــان المـــتـــداد
واسـتمـرار احلـياة

الفنية) .

درسة قاعات االصولية  وتتـوفر في ا
ــوســيـقى  مــتـخــصــصــة لـلــفــنـون وا
وتسـجل زيارات مـتواصـلة للـمنـظمات

. ( ثقف الدولية والنخب وا
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واوضحت (تسيـر الى جوار الدراسية
الـتـربـويــة  اكـمـال سـاعــات الـتـربـوي
مـنتـصف الـيوم الـدراسي  ثم سـاعات
اضـافيـة بعـد الدوام حـتى نهـاية نـهار
الـيـوم  وتــمـنح شــهـادتـ في نــهـايـة
مــرحــلــة الـصف الــســادس االعـدادي 
شــهـادة الــدراسـة االعــداديـة وشــهـادة
الدبلـوم الفني مـعترف بـها في العراق
ودولياً  ويحق للخريج التقدم على
اجلـامعـات بـكافـة التـخـصصـات الطب
والــصــيـــدلــة والـــعــلـــوم والــهـــنــدســة

واختصاصات مختلفة) .
ــديــرة (بـجــهــود واهـتــمـام واشـادت ا
وزير الثقـافة والسيـاحة واالثار حسن
نــاظـم ووكالء الـــوزارة  ومـــديـــر عــام
وسـيقـية عالء مـجيد  دائرة الـفنـون ا
الـذي يـهـتم ويـتـابع بـتـواصل مـسـتـمر
ـــدرســـة واحــوال ســـيــر الـــدراســـة بــا
االســتـاذة والـطــلـبــة  حـيث تـضم
كــــفــــاءات نـــادرة ونــــوعــــيـــة
ومــتــمــيــزة من االســتـاذة

ي جلــهـوده بــدرع االبــداع االكـاد
فـي اثراء الـدراما الـعراقـية . وكان
للـمرأة حـضور في هذه الـفعـاليات
ي  اقـيمت ـنـاسـبـة يـومـهـا الـعـا
في رحـاب الكلـية احـتفـاليـة  كبرى
سرح دمى  فيهـا افتتـاح عرض 
الـقـفاز بـعـنـوان (يومـيـات ام غايب
وأبـــــو شـــــنــــــيـــــور) وبـــــاشـــــراف
ــيــة  زيـــنب عــبـــد األمــيــر االكـــاد
ــسـرحـيـة احـمـد/ قــسم الـفـنـون ا
والـتي تـضــمـنت افـكــار تـوعــــويـة
هــادفــة تــســـلط الــضــوء عــلى دور
رأة في اجملتمع بـاسلوب جمالي ا

يتسم باالبداع والتشويق.
كـمـا اقام قـسم الـفنـون الـتشـكـيلـية
ي ـــرأة الـــعـــا ـــنـــاســـبـــة يــوم ا
فـعـالـيـة الـرسم والـنحـت  احلر في
الـــــهــــــواء الــــــطـــــلـق حـــــيـث قـــــام
التدريسي والـطلبة برسم العديد
من الـلوحـات الـتي تـمحـورت حول

رأة العراقية. ا
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ناسبة الذكرى األولى لرحيل طـربة السورية حتيي  ا
طـربـة ميـادة بـسـيلـيس حـفالً غـنائـيـاً في دار األسد ا
للـثقافـة والفـنون بدمـشق في السـابع عشر من الـشهر

اجلاري برفقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى.
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تـــعـــشق هـــيـــفـــاء)
وعبّرت عن ذهـولها
بهذا الكتاب.وتداول
رواد مــــــــــــــــــــــــــواقــع
التواصل االجـتماعي
بــفـــيــديـــوهــات عـــيــد
ميالد وهبي وتـعلـيقاً
عــلى الــفـــيــديــو كــتب
ــــغــــردين (انه أحـــد ا
أفــــــــــــــضــل وقـت فـي
الـــســـنــــة ألنه عـــيـــد
مــــيالد هـــــيــــفــــاء).
وعـــــايـــــدت إحــــدى
ــتــابــعــات وهــبي ا
رأة نـاسبـة يوم ا
ي ووصــفـتـهـا الـعـا
ــرأة األقــوى عـلى بـا
اإلطالق. وكتب آخر
(عـيـد مـيـالد سـعـيـد
للـواحدة والـوحيدة

الديفا).
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تـوفي أول رجل في الـعالم يـخضع
جلــراحـة زرع قــلب خــنـزيــر مـعـدل
وراثـيـا.وكـان ديـفـيـد بـيـنـيت الـذي
كـــان يـــعــاني مـن مــرض قـــاتل في
ـدة شـهريـن عقب الـقـلب قـد عـاش 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـي أجـــريت له في
تحدة لكن وضعه ساء الـواليات ا

قـبل بـضـعـة أيـام كـمـا قـال أطـباؤه
فـي بالتـيمـور ثم فارق احلـياة عن

. عمر يناهز السابعة واخلمس
وحــــصل األطــــبــــاء في جــــامــــعـــة
مـــاريالنـــد عـــلى تـــرخـــيص طـــبي
خـاص إلجراء عملـية الزراعة على
ريض كان سيموت لو أسـاس أن ا
ريض لـم جتر له الـعـمـلـيـة.وكـان ا

ـدة سـتـة أسـابيع طـريح الـفـريش 
قـبل الـعـمـلـيـة ومـوصـوال بـأجـهـزة
أبـــقــتـه عــلـى قــيـــد احلــيـــاة.وكــان
بــيــنـيـت قـد خــضع لــلــعـمــلــيـة في
الــسـابغ من يـنــايـر/كـانـون ثـاني 
وقــال أطـبــاؤه إنه قـضى وقــتـا مع
عـائلـته عقب العـملـية وحتدث عن
رغـبـته فـي العـودة إلـى كلـبـه الذي
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حــمــايـة لــلــرئــاسـات الــــثالث والــوزراء ووكــيــلــيـهم
والــنـواب ومــديــري األجــهــزة األمـنــيــة واحملــافــظـ
وأعــضــاء مــجــالـس احملــافــظــات ورؤســاء الــدوائــر
الـــكــبــيــرة في الــعــاصــمــة واحملــافــظــات وزعــامــات
األحــزاب ومـقـارهم ومـسـاعــديـهم ومـديـري الـدوائـر
ـرتـبـطـة بـوزارة وقـادة الـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية غـيـر ا
والـــفـــرق واأللـــويـــة واالفــواج وفـي اجلــانـب اآلخــر
حــمــايــات لألثــريــاء وأصــحــاب الــثــروات والــبــنـوك
والـشركات و لـلمـطرب وراقـصات النـوادي الليـلية
ـشـهـورات ولــرؤسـاء الـعـشـائــر واالفـخـاذ وبـعض ا
رجال الـدين كمـا هنـاك حمـايات لـرؤساء حـكومات

ونوّاب ووزراء سابق بدرجة أقل. 
عـنى اخـر يـبدو الـعـراق وكأنّـه نصـفه مـحمي من
نصـفه االخـر أو من اخـطار وتـهـديدات غـيـر مرئـية
السـلطـات وكوادرهـا وحدهم يـرونهـا من حيث نـعلم

وال نعلم.
ـسـؤولـ ومــعـظم هـذه احلــمـايـات هم من أقــارب ا
غـيـر مـدربــ بـطـريـقـة نــظـامـيـة وصـحــيـحـة لـتـقـد
طلـوبة بـالشكل احلـضاري الـصحيح من احلـمايـة ا
واطـنـ العـادين في السـير دون النـيل من حقـوق ا
رور في األمـكنـة العـامة والـساحات بـالشـوارع او ا

واألسواق. 
حــمـــايــات ال تـــفــقـه عن حــقـــوق االنــســـان شــيـــئــاً
ـرافـقــ لـبـعض اغـلــبـيـتــهم وأخص مـنـهم أولــئك ا
الـنــــواب والـوزراء كـانـوا في الـسـابق بـاعـة قـنـاني
غـاز ونــــــفط ابـيــــــــض عـلى الـطـنــابـر أو عـاطـلـ
لـعـدم حـصولـهم عـلى تـعلـيم الئق أو عـربـنجـيـة لـبيع
مــواد غـذائــيـة في الــطـرقـات ومن كــان ذا حظ عـمل
ســائق ســــــيـــارة اجــرة وال عــيب في الــعــمل بــأي
مـهــنـة لــكـــــن االحــــتــكـاكــات الـعــنـيــفـة بــالـسالح
تكـررة التي تقـــوم بـها عناصـر من حمايات نائب ا
ــتــظـاهــرين هـنــــــا ووزيــر أو مــحــافظ هــنــاك مع ا
ــارســون حـــقــوقــاً كـــفــلــهــا ــدنـــيــــــــــ الــذيـن  ا
الدستور باتت حتيلنـا الى ظاهرة غريبة ومستنكرة
ال بـدّ أن تـقـوم جـهـات دسـتـوريـة بـضـبـطـهـا ووضع
قـــواعـــد أو حــــتى قـــوانــــ تـــوضح شــــروط الـــذين
يــلــتــحــقـــون بــاحلــمــايــات اخلــاصـــة لــلــمــســؤولــ
والـسـيــاسـيـ  قــبل ان تـنــفـلت األوضـاع من دون

سيطرة. 

نـيـويـورك (أ ف ب)  –أُسـقـطت
رســـــمــــيــــاً دعـــــوى االعــــتــــداء
اجلــــنــــسي الــــتي رفــــعــــتــــهـــا
األميركية فرجـينيا جوفري في
نـــــيـــــويـــــورك عــــــلى األمـــــيـــــر
الــــبـــريــــطــــاني أنــــدرو عــــمالً
ـالـية الـتي توصل بـالتـسـوية ا
ـدّعـيـة بـحـسـب ما إلـيـهـا مع ا
أظـهــرته مـسـتــنـدات قـضــائـيـة

نشرت الثالثاء. 
وكــــان الــــطــــرفــــان عــــقــــدا في
شـبـاط/فـبـرايـر الـفـائـت اتـفـاقاً
بـالــتـراضي يــقـضي بــأن يـدفع
ـلكـة بـريطـانـيا الـنـجل الثـاني 
إلــيـزابــيث الــثــانـيــة جلــوفـري

مـبلـغاً مـاليـاً لم يُكـشف النـقاب
عن قــيــمــته جتــنــبــاً لـإلحـراج
ــكن أن الـــعــلـــني الــذي كـــان 
تـســبــبه له احملـاكــمــة في هـذه
القضية. وتـقدم الطرفان إقراراً
بإسقاط احلق في الـقضية إلى
مـحكـمـة فدرالـيـة في نيـويورك
وقــعه الــقــاضي لـويـس كـابالن
الثالثاء. وقضى االتفاق الشهر
الـفــائت بــأن تـســحب جــوفـري
ـبلع الـدعوى “لـدى تلـقـيـها ”ا
الــذي نــصت عــلــيه الــتــســويـة
ا يعـني أنها تسلمته الية  ا
فعالً.  وكانت جـوفري تؤكد إن
األمــــيـــــر أنــــدرو أقـــــام عالقــــة

جنـسيـة معهـا عنـدما كانت في
الــســابــعــة عــشــرة أي قــاصـرا
ــوجب الــقــانــون األمــيــركي
بــعـدمــا تـعــارفـا من خالل رجل
األعــــمــــال الـــراحـل جــــيــــفـــري
إبست الذي انتحر في سجنه
في نـيويـورك الـعام  2019 قبل
بـــدء مــــحـــاكــــمـــته فـي جـــرائم
جــــنـــــســــيـــــة.  ولم تـــــوجّه أي
اتهـامات جنـائية لألمـير أندرو
(61 عــامـــاً) الـــذي واظب عـــلى

نفي هذه االتهامات.
وأفــــادت صــــحــــيــــفـــة “ديــــلي
تـــلــغــراف ”الــبـــريــطـــانــيــة أن
الــتــســويــة تـقــضـي بـأن يــدفع

أنـــدرو عــشـــرة ماليـــ جـــنــيه
استرليني ( 1?13مليون دوالر)
جلـــوفـــري ومـــلـــيــونـي جــنـــيه
جلـمـعيـة خيـريـة لدعـم ضحـايا
االجتار باجلـنس. وجُرّد األمير
أندرو في كـانون الـثاني/يـناير
الـفـائت من ألـقــابه الـعـسـكـريـة
وأدواره في رعاية اجلمعيات. 
وانـــســـحب األمـــيــر أنـــدرو من
احلـيـاة الــعـامـة مـنـذ مــقـابـلـته
التـي وُصفت بـأنهـا كارثـية مع
بي بـي سي فـي خـــــريف 2019
حـيث ادّعى أنه ال يـتذكـر لـقاءه
بـفيـرجيـنـيا جـوفري ودافع عن

. صداقته بجيفري إبست
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يــنــتـظــره في الــبـيت لــكن حــالـته
ـــــــا ســــــبـب حـــــــزنــــــا ســـــــاءت 
ألطـــبـــائه.وقـــال اجلـــراح بــارتـــلي
غــريــفــيث " لــقــد أظــهــر شــجــاعــة
وشــهـامـة وخـاض مــعـركـته حـتى

النهاية".
وعــبـر ابـنه ديـفـيـد عن أمـله في أن
تــكــون عــمــلــيــة والــده الــبــدايـة ال
ـتـنـون الـنـهـايـة وأضـاف "نـحن 
لـكل فكرة جديدة لكل حلم شجاع
لــكـل من ســهــر إلجنــاز الــعــمــلــيــة
الـتاريخيـة".وكان الطبـيب غريفيث
قــد قــال إن الــعــمــلــيــة ســتــقــتــرب
بـالـعـالم خـطـوة نـحـو حـل مـشـكـلة
األعـضـاء الـصـاحلة لـلـزراعـة.يـذكر
ـــــوتــــون في أن 17 شـــــخــــصــــا 
ــتـحــدة كل يــوم أثـنـاء الــواليـات ا
انـتظارهم عمـليات الزراعـة وتفيد
الـتقـارير بـوجود مـئة ألف شخص
عـلى قائمة االنتـظار.وكان قد جرى
الــتــفـكــيــر في اســتـخــدام أعــضـاء
حــيـــوانــات لــلــزراعــة في أجــســام
بـــشـــر ومن الـــشــائع اســـتـــخــدام
صـمامـات قلب خنـزير في عمـليات

رضى. جراحية 
وكــان جــراحـون في نــيـويــورك قـد
أعـــلــنــوا عــام  2021أنـــهم زرعــوا
بــنــجـاح كــلــيـة خــنــزيـر فـي جـسم
مــريض. وكــانت الـعــمـلــيـة األكــثـر
ــريـض كـان تــطــورا آنــذاك لــكن ا
مـيـتـا سـريـريـا ولم يـكن هـناك أمل

في شفائه.

{  كــوبـنـهـاغن (أ ف ب)  –تُــطـرح
أكـثر من 70 صـورة أصليـة لوكالة
الـفـضـاء األميـركـيـة (نـاسا) بـيـنـها
لـتقـطة عـلى القـمر أولى الـصـور ا
فـي تـمـوز/يــولـيـو 1969 فـي مزاد
نـادر يـقـام األربـعـاء في الـعـاصـمـة

اركية كوبنهاغن. الد
ــــســــؤول في دار “بــــرون وقــــال ا

راســـمــوسن لـــلــمـــزادات كــاســـبــر
نـيلسن لوكـالة فرانس برس إحدى
فضلة من هذه اجملموعة صـوري ا
الـــرائــعــة هي صـــورة بــاز ألــدرين
الــتي الـتــقـطـهــا نـيل أرمــسـتـرونغ
ـكن فـيـهـا رؤيـة انـعـكاس والـتي 
أرمـسـتـرونغ في الـزجاج ”األمـامي

للخوذة.

زاد ـطـروحـة في ا الـصـور الـ 74ا
مــــأخــــوذة من مــــهـــمــــات أبــــولـــو
ـتـعـددة الـتي نـفـذتـهـا بـنـسـخـهـا ا
وكـالـة الـفضـاء األمـيـركيـة (نـاسا)
فـي مدار القمر وعلى سطحه خالل
ســـتـــيـــنــيـــات الـــقـــرن الـــعــشـــرين
ــا في ذلك 26 وســـبــعــيــنــيـــاته 
صــورة مـأخــوذة من الـقــمـر. وقـال
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نــيـلـسن الــذي أشـرف عـلـى مـهـمـة
تـقـو الـصور من جـانب أكـبر دار
ـارك “بــالــطــبع مــزادات فـي الــد
ــزاد) هــو مــا يـتــعــلق األهـم (في ا
بـــوصــول مـــهــمـــة أبــولــو 11 إلى
الــــقــــمــــر لــــلــــمــــرة األولى في 20

تموز/يوليو 1969.
وقـد طُرحت سـلسلـة الصور لـلبيع
مـن جـــانب هـــاوي جـــمع أجـــنـــبي
طــلب عــدم كــشف هــويــته وقـدرت
دار “بــرون راسـمـوسن ”قــيـمــتـهـا
ــاركــيـة بـ 4?1مــلــيــون كـرونــة د
( 205آالف دوالر). وســــتــــبـــاع كل

زاد. صورة على حدة خالل ا
وأكـــثــر الـــصــور قــيـــمــة بـــحــسب
الــتــقــديـرات هـي صـورة مــعــروفـة
بـ(شــروق األرض) الـتــقـطــهـا رائـد
الـفـضـاء ولـيـام أنـدرس فـي كـانون
األول/ديـسمـبر 1968 خـالل مهمة
أبــولـو 8 مـن مـدار الــقـمــر وتُـقـدر
ـبـلغ يـراوح بـ 8800 قـيـمـتـهـا 
زاد . كذلك يـشمل ا دوالر و 13ألـفاً
صـــورا الـــتُــــقـــطت خالل الـــعـــودة
ـهـمـة “أبـولـو احلـافـلـة بـاألحـداث 
13 إلـى األرض والـــتي تــــعـــرضت

حلادث خطر.
وكـانت صور فوتوغرافية تناظرية
كـثيرة جزءا من محـفوظات (ناسا)
وهي تُــعــرض لــلـجــمــهـور لــلــمـرة

األولى قبل البيع.
 كـــــذلـك ظـــــهـــــرت صـــــور أخــــرى
ــزاد عـــلى غالف مـــطـــروحــة فـي ا
مـــجالت أمـــيـــركـــيـــة كـــبــرى مـــثل
(نـــاشـــيــونـــال جــيـــوغـــرافــيك) أو
(اليف) لتجسيد جناحات الواليات
ـتحدة في سباق الفضاء. وتعود ا
آخـر مرة وطـأت فيـها أقـدام البـشر
ســـطح الــقــمــر إلى عــام 1972 مع
مـهمـة أبولو 17 لـكن (ناسـا) تعمل
عـلى إعادة رواد الفضاء إلى هناك

 بحدود عامي  2025أو 2026.
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