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ان اليوم االربعاء يستعيد البر
ــاضي وقــائع جــلــســة الـســبت ا
التي اخفق فـيها االعـضاء بجمع
ـرشح لرئاسة الثلثـ الختيار ا
اجلمهوريـة فيما تـوقع مراقبون
جنــــاح الـــتـــحــــالف الـــثـالثي في
تـــــــمـــــــريــــــــر مـــــــرشح احلـــــــزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني ريـبر الـد
أحـمد لـلـمنـصب واعالن تـكـليف
رئـيس للـوزراء لـتـشكـيل حـكـومة
جــديــدة وسط تــوقــعــات أيــضــاً
بـــالــتـــجــديــد لـــلــرئـــيس احلــالي
مـــصــــطـــفـى الـــكــــاظــــمي الـــذي
سيـحـظى بصالحـيـات كبـيرة في
حال حتـول كابـينـته الى حكـومة
تـصــريف اعـمـال اثــر اي اخـفـاق
جـديــد في الـتـوقــيت الـدسـتـوري
الختـيار رئـيس اجلمـهوريـة. وما
زال مــوقـف احلــزبــ الــكــرديــ
ـلف عـلى حـاله  غـيـر ازاء هـذا ا
ان اجلـــديـــد فـــيه هـــو االتـــصــال
الــــهــــاتــــفي الــــذي  امـس بـــ
رئـيس الـتــيـار الـصـدري مـقـتـدى
الصـدر ورئـيس االحتاد الـوطني
الكردستاني بـافل الطالباني و
خـالله االتــــفـــــاق عــــلى ضــــرورة

اسـتمـرار احملـادثـات. وقـال بـيان
امس ان (الطالباني تلقى اتصاال
هــاتــفــيــا من الــصــدر. وتــبــاحث
ـــــســـــائل اجلـــــانـــــبــــان حـــــول ا
الـسيـاسـيـة الـتي تـخص الوضع
العراقي الـراهن وجهود تـشكيل
احلكومة اجلديدة وسبل معاجلة
ــــشـــــكالت والـــــعــــوائـق الــــتي ا
تــعـتـرض الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة
فـــضال عن الـــســــبل الـــكـــفـــيـــلـــة
بـــاخلــروج من حـــالــة االنـــســداد
الـــســيـــاسي). واكـــد الــبـــيــان ان
(اجلــانـبــ اتـفــقـا عــلى ضـرورة
اســـتـــمـــرار احملـــادثـــات بـــهـــدف
ــر بـهـا جتـاوز الــظـروف الــتي 
الــبــلـد). وجــددت كــتـلــة اشــراقـة
كـانــون  الـتـأكــيـد عـلـى شـرطـهـا

ان اليوم. حلضور جلسة البر
وقـال الـنـائب عن الـكـتـلـة مـحـمـد
جـاسم اخلـفاجـي في تـصريح إن
(الــكـــتـــلـــة أعــلـــنت مـــبـــادرتـــهــا
ــعــارضـة ــتــضــمــنــة تـمــكــ ا ا
بـــأدواتــهــا قـــانــونـــاً في رئــاســة
مـجلس الـنـواب ورئـاسة الـلـجان
والـتـصـويت عـليـهـا والى االن لم

تتحقق).
وأضاف ان (الـكتـلة مـستـمرة في
الـتـحــاور مع الـكـتل الــسـيـاسـيـة

ـــطـــلب لـــتــــحـــقـــيق ذلك وهـــذا ا
ــا اليــخص االشـــراقــة فــقط وا
يـشمل كـافـة القـوى غـير الـراغـبة
بــالـدخـول بــاجلـانب الــتـنــفـيـذي

واالشتراك باحلكومة).
وأوضحت الـكـتلـة في بـيان نـشر
ـــــبــــادرة فـي وقت ســـــابـق  ان ا
تــــتــــضـــــمن ثـالثــــة ثـــــوابت هي
تأسيس حكـومة مستـقرة وفاعلة
تــتـــجـــاوز حــالـــة االســـتــقـــطــاب
السياسي ومثلما نرفض جتاوز
االستحقـاقات االنتخـابية نرفض
أيـــضــاً اإلقـــصـــاء الــذي يـــكــرس
االســــتـــــقــــطـــــاب الــــســـــيــــاسي
ــتـكــامل واإلصالح الــســيــاسي ا
الذي يشـمل رئاسات اجلـمهورية
ومـــــجــــلس الـــــوزراء ومــــجــــلس
الـنــواب بـاإلضــافـة إلى الـتــأكـيـد
ستقلة على استقاللية الهيئات ا
ووضع مـعــايـيـر لــكل الـرئـاسـات
فـــضـالً عن مــــعـــايــــيــــر الـــوزراء
ومـالمح الـــبـــرنـــامج احلـــكـــومي
الـذي يـضمـن إجراء اإلصـالحات
الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة
ومـــكـــافــــحـــة الــــفـــســـاد االداري
ــــــالي وكــــــســــــر صــــــفــــــقـــــة وا
احملـــاصـــصـــة بــفـــصل وظـــيـــفــة
ـعـارضة األغـلـبـيـة عن وظـيـفـة ا

ـغـادرة مـفـهوم فـقـد حان الـوقت 
حكـومات الـوحـدة الوطـنيـة التي
ا فرضـتـها الـظـروف االنتـقـاليـة 
بـــعـــد الـــتـــخـــلـص من الـــنـــظـــام
ـنظومات الشمـولي والتي قادت 
احملاصـصة والفـساد الـسياسي
ــكن الــقــبـول بــاســتــمـرار إذ ال 
مشاركة جـميع القوى الـسياسية
فـي احلــــكـــــومــــة وإخـالء مــــوقع
ــعـروف ـعــارضــة األسـاسي وا ا

ـــــعــــارضـــــة الـــــتي تـــــتـــــولى وا
مسـؤولية الـرقابـة علـيها ووضع
احلــــد الــــفـــاصل حــــسب مــــبـــدأ
األغـلــبـيــة ال تـشـارك في الــرقـابـة
ــعـــارضــة ال عـــلى نـــفــســـهـــا وا

تشارك في احلكم الذي تراقبه).
ومن جهته اكـد اإلطار التـنسيقي
رفــــضه مــــا وصـــفـه بـــأســــالـــيب
الترهيب والتهديد التي يتعرض
ـسـتقـلـون الذين لم لهـا الـنواب ا
يــحـضــروا جـلــسـة الــيـوم. وقـال
بـــيــــان ان (أفــــعـــال الــــتـــرهــــيب
والـــتـــهـــديـــد مـــصـــادرة حلـــريــة
الــتــعـبــيــر عن الــرأي ومـخــالــفـة
قـانونـيـة يـحـاسب علـيـهـا). واكد
أن (أسـالـيب الــتـهـديـد مـكـشـوفـة
ولن تـؤثــر في مـعــنـويـات وإرادة
أعضاء مـجلس الـنواب ) واشار
ـــســـتـــقـــلـــ الـى ان (الـــنـــواب ا
ـتلـكـون احلق في الـتـعـبـير عن
آرائـهم واتـخـاذ قـراراتـهم بـعـيدا
عن الـتـهـديـدات واإلغراءات  وان
إلصاق التهم بـالوطني األحرار
الــذين ال يــخــضــعــون إلغـراء وال
تـهــديـد غــيـر حــضـاري). وطـالب
(احلــكــومــة واألجــهــزة األمــنــيــة
بــتـــوفـــيـــر احلـــمــايـــة لـــلـــنــواب

.( ستقل ا

ŸuJ³ « ”—U

وصل ا

»d(« U¹U×{  UC¹uFð

W «bF «Ë W ¡U *«Ë

ودعـا احلـزب االسالمي الى قـمـة
عراقية عـاجلة. وقال امـينه العام
رشيـد الـعـزاوي في تغـريـدة على
تـويـتـر امـس (نـدعـو بـصـدق الى
قــمـــة عــراقــيــة خالل الـــســاعــات
ـكـان ـقـبـلـة بـغض الـنـظـر عن ا ا
الـذي تــنـعــقـد فـيه عــلى ان يـأتي
اجلميع اليها بال شروط مسبقة
فالـعراق أمـانة في رقـاب اجلميع
وسـوف لن يـرحـمكـم التـاريخ إذا

اضعتموه بعنادكم).
وعــلى هــامش الـتــصــعـيــد الـذي
ـاضي شـهــدته بـغـداد األثــنـ ا
وجنـم عن حـــــرق مــــقــــر الــــفــــرع
ــقـراطي اخلــامس لــلـحــزب الــد
الـــكـــردســتـــاني نـــقل عـن رئــيس
حكومة االقـليم القول ان (احلزب
قـرر اغالق مــقـر فـرعـه في بـغـداد
وايــــقــــاف جــــمــــيـع انــــشــــطــــته

دنية).  السياسية وا
وبـــعـــد يــومـــ عــلـى اقــتـــحــامه
واضــــــرام الــــــنــــــار فــــــيه قــــــرر
ــقـراطي الـكــردسـتـاني هـدم الـد
مــقــره في بــغــداد. وقــال شــهــود
عـيـان ان (جــرافـات شـرعت امس
ـقـر بـالـكـامل ويـعـتـقد ان بـهـدم ا
واصفات معمارية مقراً جديداً 

راقية سيتم تشييده قريباً).
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تردني الـكثير مـن االتصاالت الهـاتفية من اصـدقاء وزمالء بحكم
عملي الـسابق كعضـو في الهيئة الـعليا للـمساءلة والعـدالة تتعلق
بتـعويضات ذوي الـشهداء وضـحايا الـعملـيات العـسكريـة وجلها
سـاءلة والـعدالة ينـصب في ارسال اسـماء الضـحايـا الى هيـئة ا
او كمـا يسمـونها (اجتـثاث البـعث) وينتج عن هـذا االرسال تأخر
ـا اكـثر او عـدة شـهور او ـدة قـد تصـل الى سنـة ور عـامالت  ا
حرمـان عدد غير قـليل من الضـحايا الستـحقاقـاتهم التعـويضية
وعنـد مراجعتي لكـافة التشريـعات اخلاصة بالتـعويضات لم اجد
لف الـتعـويضات ـعنـية  نصـا صريحـا وواضحـا يلـزم الدوائر ا
ـسـاءلـة ارسـال اسـمـاء الـضـحـايـا او طـالــبي الـتـعـويض لـهـيـئـة ا
والعـدالة لتدقـيقهـا وقد بيـنوا ان اسبـاب التأخـير لدى مـراجعتهم
لدوائـر التـعويـضات يـأتي  اجلواب ان االسـماء مـرسلـة الجتـثاث
الـبــعث ولم تــرد االجـابــة مـنــهم هـنــاك عـدد غــيـر قــلـيل  رفض
ـنحل او بـسبـب عمـلهم في تعـويضـاتـهم النتـمـائهم الى احلـزب ا
االجـهــزة االمـنــيــة لـلــنـظــام الــسـابق رغم ان داعـش قـد اعــدمـهم
وتهـدمت دورهم اثناء عملـيات التحريـر يعني موت وخراب دور ال
بل احـدهـم  اتـصل بي شـخــصـيـا مـســتـفـســرا عن سـبب حـجب
حصـته من راتب ولده الذي استشـهد في عمليـات التحرير ولدى
ـعـنـيـة كــان اجلـواب النـتـمـاء االب الى احلـزب مـراجـعــة اجلـهـة ا
ـسـاءلـة ـعـنى ادق ان ا ـنـحل ودرجــته احلـزبـيـة عـضـو يـعــني  ا
والعدالة حرمت اب من راتب ابنه الشهيد كونه عضو في احلزب
نـحل وهذا يعد خرق للقانون الوضعي واالنساني ويقول ايضا ا
انني كـنت ضابطا باجلـيش العراقي وتقاعدت قـبل سقوط النظام
والزلت استـلم تقـاعدي اصـوليـا يعـني(شي ما يـشبه شي) واخر
كان عـسكـريـا في اجليش الـسابق في االسـتـخبـارات العـسكـرية
و اعدامه مـن قبـل داعش رُفضـت معـامـلـة تـعـويـضه لـعمـله في
استـخـبـارات اجليش الـسـابق واالمـثـلة كـثـيرة  ,وهـنـا اقـول على
ثـال ان قائـد عـملـيات نـيـنوى االسـبق وحالـيـا محـافظـها سـبـيل ا
ثَبُت شـموله باالجتثاث مؤخراً لو استشهد اثناء عمليات التحرير
هل يعـني حرمـانه من استحـقاقه وفق قـانون الـتعويـضات والذي
ـنع الـتـعويض قـال عـدم وجـو نص صريح  اشرت في مـقـدمـة ا
ـســاءلـة والــعـدالــة ? نــتـرك االجــابـة عــلى هـذا الــسـؤال بــســبب ا

االفتراضي ألصحاب الشأن وحملافظ نينوى .
رسالـتي الى السادة النواب واخص بالذكر نـواب محافظة نينوى
لف  ,كـون االمـتـنـاع  واحلـجب وتـعـطيـل هذه ان يـتـابـعـوا هـذا ا
ــعــامالت يـؤدي الى ضــيــاع عـوائل بــكــامـلــهـا بــعــدمـا تــهـدمت ا
مـسـاكنـهم واسـتشـهـد معـيـلهم وهم يـطـالبـون بـحق نظـمه تـشريع
تـضررين جراء العـمليـات احلربية حتت مسـمى قانون تـعويض ا
واالخطـاء العسكـرية والعملـيات االرهابية رقم  20 لـسنة 2009

وتعديالته .

ـقـراطـية أو أن في األنـظـمـة الـد
حتـاول نـفس الـقـوى الـسـيـاسـية
عـارضة لعب دوري احلـكومـة وا
معـاً في آنٍ واحد بل ان يـتم فرز
الــكــتـل الــنــيـابــيــة إلـى أغــلــبــيـة
ومـعارضـة عـلى أسس سـيـاسـية
من دون اإلخـالل بــــــالــــــتــــــنـــــوع
والـتـمـثـيل االجـتـمـاعي لـلـطـرف
وذلك بالفصـل التام ب األغـلبية
الــتي تـتــولى مــسـؤولــيــة احلـكم

الـــســبـــعــة واخلـــمــســـة والــفـــرنــســـيــة
واالســــكــــان الــــصـــــنــــاعي). وتــــابع ان
ـشـروع (مــشـروع االعـمـال الـتـكـمـيـلـيـة 
انـشاء مـجمـع ماء الـشامـيـة بسـعة 400
م / 3سـاعــة بـعـدد 2 احـالــتـهــا ايـضـا
ـشروع فـضال عن االعـمـال الـتـكـمـيـلـيـة 
انشاء مـجمعي مـاء سعة  50م / 3ساعة
مع شبكات ماء في قرى قضاء االصالح
ـشـاريع مـاء بـسـعة واعـمـال تـكـمـيـلـيـة 
الف م / 3ساعـة لـتغـذيـة قرى في قـضاء
الـــشــطـــرة انــشـــاء مـــجــمع ال بـــوهــان
ومـحــمع مــاء في الــكــرمــة). كــمــا اعـلن
الغزي (عن خطة لتنفيذ مشاريع جديدة
لصـالح مديـرية شـرطة ذي قار في اربع

وحدات ادارية).

للعـراق الالعب الكسـندر اوراها
في الـــدقــيـــقــة 16فـــيــمـــا ســجل
ــنــتــخب الــتــيــايــلــنــدي هــدف ا
الــتــعـــادل قــبل صـــافــرة احلــكم
مـعـلـنـا عن نـهـايـة الـشـوط االول

بثوان.
وفي الــــشــــوط الـــثــــاني ســــجل
ــبي هــدفــاً قـاتالً عـن طـريق االو
وكـاع رمـضـان بـالـدقـيـقـة االولى

احملتسبة بدل الوقت الضائع.
ـبي العراقي نـتخب األو وكان ا
استهل مشاركته في بطولة دبي
الـدولــيــة بــتــعــادل ســلـبـي امـام
ـبي ومني منـتـخب فيـتـنام االو
بــخـســارته االولى امــام نـظــيـره
الــســعـــودي بــنــتـــيــجــة 1-2 في

البطولة.
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ــنــتــخب الـــوطــني بــكــرة ودع ا
القدم امس التصفـيات النهائية
لـكــأس الـعـالم ضــمن اجملـمـوعـة
االســـيــــويـــة بـــعـــد تــــعـــادله مع

ثله. منتخب سورية بهدف 
وســـــجـل هـــــدفي الـــــلـــــقـــــاء من
ـنـتـخب الـسـوري الالعب عالء ا
الدالي في الدقيـقة الرابعة  ومن
ن ـنـتــخب الـعـراقي الالعب ا ا

حس في الدقيقة .31
نتخب وفي سياق منفصل فاز ا
بي  على نظيـره التايلندي االو
 في بطولة دبي الدولية الودية.
وانتـهى الـشوط االول بـالتـعادل
ــثـله  وسـجل االيـجــابي بـهـدف 
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اعــلن مـــحــافظ ذي قــار مـــحــمــد هــادي
الغـزي عن احـالة سـبعـة مشـاريع ضمن
اء لـلتـنفـيذ مـوزعة بـ اقضـية قطـاع ا
ونــواحي احملـافــظـة. وذكـر الــغـزي  في
بـيـان انه (تـمت احـالـة سـبـعـة مـشـاريع
اء في عدد شمـلت  جتهـيز مجـمعـات ا
من الوحدات االدارية ضمن خطة تنمية
االقــالـــيم لــلـــمــحــافـــظــة). واضــاف ان
ـــشـــاريع تـــشـــمل جتـــهـــيـــز ونـــصب (ا
وفـحص و تـشـغـيل مـحطـات كـهـربـائـية
ــشــروع مــاء الــنــاصــريــة 1 مــتــنــقــلــة 
ومحـطات التـقوية الـتابـعة لهـا واعمال
اء شروع تـأهيل مـجمـعات ا تكـميـليـة 
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قبـضت الشرطـة على متـهم باألبتزاز
االلـــكـــتـــروني ســـاوم فـــتـــاة بـــنـــشــر
صورهـا مقابل مبالغ مالية في بغداد
وقـال بيان انه  أيـضا الـقبض على
ثالثة مـتهم وبـحوزتهم أسلـحة غير
مــرخـصـة واثـنـ أخـرين وبـحـوزتـهم
مــواد مـخـدرة نـوع كـريــسـتـال وعـلى

239 متسوالً فــي بغداد.
وأضــاف انه (تـمـالـقــبض عـلى مـتـهم
ـادة 28 مـخـدرات و وفق أحـكـام ا
ضــبط بــحــوزته حــبــوب مــخــدره في
واسـط حــــــيـث  اتــــــخــــــاذ كــــــافـــــة
االجــــراءات الـــقـــانــــونـــيـــة بــــحـــقـــهم
أصـوليـاً). وضـجت مـواقع الـتواصل
االجـتـمــاعي بـخـبـر اعـتـقـال األسـتـاذ
اجلامـعي في مادة الـكيـميـاء بجـامعة
الـبـصـرة احـمـد يـحـيى بـعـد انـتـقـاده
الـواقع االمني والسـياسي إثر دعوى
قـضـائـيـة مــقـامـة عـلـيه من قـبل قـائـد
شــرطــة مــحــافــظــة الــبــصـرة . ودان
نـاشطـون هـذا االجراء ضـد الـصوت
الـبصـري احلـر والذي عـرف بـاتزانه
ــــــواضـــــــيع ودقـــــــته فـي تــــــنـــــــاول ا
احلساسة). بحسب قولهم وطالبوا(
مــجــلس الــقــضــاء األعــلى  الــتــدخل
الــــــــفــــــــوري فـي اطـالق ســــــــراحه).
وشــرعـت قــوة من الـــلــواء الــســادس
الــفــرقـــة الــثــانــيـــة شــرطــة احتــاديــة
وبالـتـنسـيق مع اجلـهد االسـتخـباري
 االنــتـــقــال الى مــحل احلــادث في
منـطقة الـشرطة اخلامـسة  وأسفرت
عـلومات عن عمـليـة التـحري وجـمع ا
التعرف على اجلناة بزمن قياسي).

ـعـدات نــفـطـيـة مـنــهـا مـحـمــلـة 
كـــبـــيـــرة احلـــجم  دون أوراق او

مـــوافـــقـــات رســـمــــيـــة حـــيث 
ضـبـطـهـا ضـمن مـحـافـظه صالح
ـنتوج الدين وبـعضـها مـحمـلة 
نــفــطي بــدون اوراق رســمــيـة او
مــوافـــقـــات بـــاحلـــمـــولــة ضـــمن
محـافظـة بغـداد كركـوك و كربالء
والـــبــصــرة حـــيث  ضــبـــطــهــا
اصوليـا وتسلـيمهـا الى اجلهات
ـــعــــنــــيـــة) مــــؤكـــدا "(اتــــخـــاذ ا
االجـــــراءات الـالزمـــــة الكــــــمـــــال

األوراق التحقيقية).
وعــقــدت وزارة الـــنــفط و شــركــة
الـنـفط الـوطـنـية ورشـة عـمل مع
ـــيـــ عــــدد من اخلـــبـــراء الـــعـــا
بخصوص آليـات ادارة الصناعة
النفطـية في اقلـيم كردستان وفق
األسس الـدســتـوريـة.وذكــر بـيـان
امس ان (الورشـة نـاقشت مالمح
برمة وأسس العمل في العقود ا
حالياً في اقليم كردستان ) الفتا
الى أن (الـورشة شـهـدت حـضور
وزير الـنفط احـسان عـبد اجلـبار
ـــدراء اســــمـــاعـــيـل والـــوكالء وا
العام في مركز الوزارة وشركة
ـشكلة النفط الـوطنية والـلجان ا

لهذا الغرض). 
وكانت الوزارة قد شـكلت اللجان
الـتــخــصــصــيــة تــنــفــيــذا لــقـرار

احملكمة االحتادية.

خلــلـيــة االعالم االمــني امس ان
(وكــــــالـــــــة االســــــتــــــخــــــبــــــارات
والتحقيقات االحتادية في وزارة
الــداخــلــيـة تــواصل عــمــلـيــاتــهـا
االســتــبــاقــيــة لــلــحـد مـن حـاالت
تـــهـــريب الــــنـــفط ومـــشــــتـــقـــاته
ـــــعــــــلــــــومـــــات واســــــتــــــنــــــادا 
استـخباراتـية دقيـقة وبـعملـيت
منفصلت تمكنت مفارز للوكالة
من الـــقــاء الــقـــبض عــلـى مــتــهم
بــاإلرهـاب في مــحــافـظــة ذي قـار
وذلك لـــقــيــامه بــتــهــدد وابــتــزاز
الشركـات النفطـية العـاملة ضمن
مـحـافـظـة الـبـصـرة).واضـاف انه
( ضـــبط  18عـــجــــلـــة والـــقـــاء
الــقـبض عــلى سـائــقـيــهـا اربــعـة

والــشــراكـة بــ جــمــيع شــركـات
ـوجـودة في كـردسـتان) الـطاقـة ا
واتهم احملـكمـة االحتاديـة العـليا
بعدم دستـورية قرارها وقال انه
ــثل حتـديــاً في اســتـقــطـاب (ال 
ـــجــال الـــنــفط ــســـتــثـــمــرين  ا

والغاز).
 وسـلط الـبــارزاني  خالل كـلـمـته
الــــضـــوء عـــلى فـــرص الـــطـــاقـــة
ستقـبلية في إقـليم كوردستان ا
كـــــذلـك حتـــــدث عن اخلـــــطـــــوات

ستقبلية بهذا الصدد. ا
واعلنت وكالة االستخبارات عن
الــقـــبض عــلى مـــتــهم بــاإلرهــاب
لقيامه بـتهديد وابـتزاز الشركات
النفـطية في الـبصرة .وذكـر بيان
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الـــتــقى رئـــيس حـــكــومــة إقـــلــيم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني
ــنـــظـــمـــة الــدول األمـــ الـــعـــام 
ـــصــدرة لــلــنــفـط أوبك مــحــمــد ا
بـــاركــيــنـــدو وذلك عـــلى هــامش
اجـتـمــاعـاته في مـنــتـدى الـطـاقـة
ي في دبي. وقال بيان تلقته العا
(الــــزمـــــان) امس انـه (جــــرى في
الـــلــقــاء الــتــبـــاحث حــول ســبل
تــعــزيـــز الــعالقـــات الــثــنـــائــيــة
بـــاإلضــافـــة إلى مـــنــاقـــشــة آخــر
ـنـطـقـة واآلثار ـسـتجـدات في ا ا
السـلبـيـة للـنزاعـات والصـراعات
الـدوليـة وانـعـكاسـهـا عـلى سوق
عيشي ي والوضع ا الطاقة العا
). واضاف (كذلك شدد للمواطن
اجلـانبـان عـلى أهمـيـة التـنـسيق
والـــتــعــاون وتــضـــافــر اجلــهــود
الــرامــيــة لــتــحــقــيـق االســتــقـرار
ي وال سيـمـا سوق للـوضع الـعـا

الطاقة).
وكان الـبارزانـي قد قـال في كلـمة
ي في في مــنـتــدى الـطــاقـة الــعـا
دبي ان (كــــردســـتــــان الــــقــــويـــة
ـسـتـقــلـة اقـتـصـاديـاً ال تـشـكل وا
تـهــديـداً جلـيـرانــهـا أو لـبـغـداد)
واضـاف (مـسـتــعـدون لـتـعـويض
جزء من النقص احلاصل بالنفط
في أوروبـــا ونــقــدر االســتــثــمــار
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إضـــــافــــــة إلـى الـــــتــــــداعـــــيـــــات
االقتصادية اخلطيرة على العالم
أجـمع ومنـهـا الـعراق) مـوضـحا
انه ( الـــتــأكــيـــد عــلى ضــرورة
الركون للحوار ورفض استخدام
القـوة والعـنف في حل النـزاعات
ومـنع تـفاقـمـهـما وتـهـديـد الـسلم
).من جـانبه أكد واألمن الدولـي
الـوزيـر جـان أسـيـلـبـورن "وقـوف
بــلـــده إلى جــانـب الــعــراق ودعم
أمنه واسـتـقراره والـتـطلع نـحو
ا تـعـزيـز العالقـات الـثـنـائـيـة و
يـــخــــدم مـــصـــالح الـــبـــلـــدين في

مختلف الصعد

تـعـزيـزهـا في مـخـتـلف اجملـاالت
إلى جـــــانب بـــــحث الـــــتـــــعــــاون
ــشـتــرك بــ الـعــراق واالحتـاد ا
األوروبي واإلشــارة إلى الــعالقـة
تميـزة ب اجلانبـ ومناقشة ا
ــقـــيــمــ أوضـــاع الالجــئـــ وا
الـــعــراقــيــ في لـــوكــســمــبــورغ
وأوروبا وقضية النازح داخل
الـــــــــعــــــــراق وخـــــــــصــــــــوصــــــــا
).وتابع انه ( ايـضا االيزيـديـ
بــــــحـث تـــــــطـــــــورات األوضــــــاع
اإلنـسـانـيـة لألحـداث الـعـسـكـرية
اجلارية في أوكـرانيا ومـا خلّفته
مـن مـــوجـــة نــــازحـــ واســـعـــة

الــضــيف وبــحث مــعه الــعالقـات
الثنائية خصوصا والعالقات مع

اوربا عموما.
كــمــا بـحـث رئـيس اجلــمــهــوريـة
بـرهم صــالح وأسـيــلـبـورن الـذي
وصل الى بـــغـــداد امس أوضــاع
الالجـــــئـــــ الـــــعــــراقـــــيـــــ في
أوروبــا.وقــالت بــيـان ان (رئــيس
اجلــــمــــهـــــوريــــة بــــرهـم صــــالح
اســتـــقــبل الــيـــوم الــثالثــاء في
قـــصـــر الــسـالم بــبـــغـــداد وزيــر
خـــارجــيــة لــوكـــســمــبــورغ جــان
أسيـلبـورن) مبـينـا انه ( بحث
الـــعالقـــات الـــثــــنـــائـــيـــة وســـبل
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وعدت دوقـية لـكسـمبـورغ بالـغاء
العقوبات االوربية على اخلطوط
اجلــويــة الــعـراقــيــة وأكــد وزيـر
اخلارجـية فـؤاد حس امس أن
ـفـاحتة وزيـر لكـسـمـبورغ وعـد 
االحتـــــــــــــاد االوروبــي الزالـــــــــــــة
العقـوبات على اخلـطوط اجلوية
الــعــراقـــيــة. وقــال حــســ خالل
مـؤتـمر صـحـفي مع نـظـيـره جان
اســــلـــــبــــورن إنـه (تــــبـــــاحث مع
اسـلـبـورن بـشـأن رفع الـعـقـوبات
ـفـروضــة من االحتـاد االوروبي ا
على اخلطـوط اجلوية الـعراقية"
مبـينا أن " أنـسيـلبـون وعد برفع

هذه العقوبات).
واضـــاف ان (اجلــانــبـــ بــحــثــا
ايـــضــاً مـــوضــوع الــهـــجــرة إلى
اوروبـا واحلــرب في أوكـرانــيـا)
مـــؤكـــداً أن (إيـــقــاف احلـــرب في
أوكـــرانــيــا يــحـــتــاج إلى جــهــود

مكثفة من اجملتمع الدولي).
من جــانـبـه قـال أنــسـيــلــبـون أنه
(سـيـسـعى الى الـغـاء الـعـقـوبـات
فـروضة عـلى اخلطـوط اجلوية ا
العـراقيـة) مضـيفـاً ان (العالقات
مع الــعــراق في تــقـدم ونــأمل في

تشكيل احلكومة اجلديدة).
وكــان رئـيـس الـوزراء مــصــطـفى
الــكـــاظـــمي قـــد الـــتـــقى الـــوزيــر
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سـجلت وزارة الـصحة  415 إصـابة جديـدة بفـايروس كـورونا أمـام تماثل
وقف الـوبائي يـوم امس عن أن (حاالت  728 شخـصا لـلشـفاء. وكـشف ا
الـوفاة اجلديدة بكورونا بلغت  4حـاالت في عموم احملافظات) الفتا إلى أن
(عـدد االشخاص الذين تلـقوا اللقاح خالل  24 سـاعة بلغ 34964 ). وقال
تـحدث بـاسم مجـلس الوزراء حـسن ناظم ان (مـجلـس الوزراء اسـتضاف ا
وقف الوبـائي بالعـراق). و صوت على وزير الـصحة وهـناك تطـمينـات في ا
شـيدة على عـقارات عائـدة لبعض الوزارات إلى ـستشـفيات ا (نقل مـلكية ا

وزارة الصحة)
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رئيس الوزراء
يستقبل وزير
خارجية
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ربط اقسام كل مركز حدودي مع مقر
الـهــيـئـة . وتــسـجـيل بــيـانـات وكالء
ـســتـوردين . االخــراج الـكــمـركـي وا
وواجهة الكـترونية لالمور الـكمركية
الــتـي تــشــمل األعــفــاءات والــرســوم

صرح ؤجـلة . ومـعرفـة الكـميـات ا ا
سـتـقطـعـة ومعـرفة بـها والـكمـيـات ا
الـكـميـات الـبـاقـية . وتـضـمـ الـرمز
واد حـسب الـكمـية ـعرفـة ا نـسق  ا
ـتبـقية). والفـئة و مـعرفة الـكمـيات ا

لـلـمـعامـلـة الـكـمركـيـة كـون الـتـرحيل
اصبح الكتـرونيا وبصـورة مباشرة.
والـــتـالعب والــــتــــزويــــر بـــالــــوصل
الـــكــــمـــركـي. و جـــدولــــة وتـــنــــظـــيم
االعفـاءات بقاعـدة بيـانات دقـيقة . و
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والنظام له القـدرة على سرعة اجناز
الــتـصـريــحـة االلــكـتـرونــيـة بــسـرعـة
قصوى وكشف  التصاريح الكمركية
ـزورة مع امـنـيـة عـالـيـة لـلـبـيـانـات ا
فــيـمـا اوضــحت تـفــاصـيل  الــنـظـام
ـــوارد الــــثـــاني والـــذي (ســـيـــديـــر ا
الـبـشـرية الـعـامـلـة في الـهـيـئـة حيث
صمم بتقنية  حديثة تعد الهيئة اول
دائـرة حــكـومـيـة تـطــبق هـكـذا نـظـام
سـيــحـقق عـدد من االهــداف مـنـهـا و
وظف األدارية . حفظ كافة حـركات ا
الك . و يـــوفــر و مـــعـــرفــة حـــركـــة ا
تــقــاريــر مــتــنــوعـة حــسـب الـطــلب .
واكـدت  ان (هـذه اخلطـوة تـأتي في
تـسـارعة اطار اخلـطـوات اجلـادة وا
مـن الــهــيــئــة لألنــتــقــال الى الــعــالم
الـرقــمي ومـغــادرة الـتـعــامل الـورقي
ـسـاهـمة لـتـصـبح من اول الـدوائـر ا
بــــــاالنـــــتــــــقـــــال الـى  احلـــــكــــــومـــــة

االلكترونية).
 U Ëd)« nA

وأشــادت الــنــائــبــة عــالــيــة نـصــيف
باستـعدادات الهـيئة العـتماد انـظمة
رقمية متطورة تكشف اخلروقات في
االســـتــيــراد والــتــصـــديــر وتــســجل
بــيــانـــات وكالء االخــراج الــكــمــركي

ستوردين.  وا
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بـــاشــرت جلــنـــة فــتح الـــطــرق ورفع
التـجاوزات الـتابـعة لـقيـادة عمـليات
بغـداد أعمالـها. وذكـر بيان أمس أنه
(تـنـفـيـذاً لـتـوجـيـهـات الـفـريق الـركن
قائـد العـملـيات تـرأس اللـواء الركن
نـائب قـائـد عـمـلـيـات بـغـداد لـشـؤون
نـاقشة الداخـليـة مؤتـمراً تنـسيـقيـاً 
رسومة لـفتح جميع الطرق اخلطة ا
ــغــلــقـــة ورفع الــدعــامــات واالزقـــة ا
الــكــونـكــريــتــيـة من جــمــيع مــنـاطق
وشوارع بغداد وفق جدول زمني مع
حتـــديـــد االولــيـــات حــسـب اهــمـــيــة
الــطــريق في الــتــخــفــيف عن الــزخم
ـواطـنـ ـروري وتـسـهـيل حـركـة ا ا
واظهـار مناطق الـعاصـمة خـالية من
اي دعــامــة كــونــكــريــتـيــة فــضالً عن
تـــقـــد الـــدعـم واالســـنـــاد لـــدوائـــر
هام البلـدية في تنفـيذ الواجـبات وا
ــوكـلــة الــيـهم). وتــابع أن (اجلــهـد ا
الـهـنــدسي في الـقـيــادة بـاشـر بـفـتح
طريق في مـنطقـة الغـزالية من اخلط
الــســريـع لـلــشــعــلــة بــإجتــاه طــريق

بــــ االطــــراف في االقــــلـــيـم وكـــذلك
بـاشر عـلى حكومـة اإلقليم الـتأثـير ا
ـركـز وحـتى مع وعــلى الـعالقـة مـع ا
االطـــــراف الـــــعـــــراقـــــيـــــة االخــــرى)
واخــتـتـمـوا الــرسـالـة بــالـقـول (إنـكم
بـــهــذا ســـتـــؤدون خــدمـــة عـــظــيـــمــة
ـــنــــعـــطف لــــكـــردســــتـــان في هــــذا ا
الـــتــاريــخـي ولــلــعـــراق في حتــوالته
اجلـذرية العميقـة وسترسلون رسالة
ـصلـحة قـائـد وزعيم حـقـيقي يـفكـر 
شــعــبه قــبل كل شـيء ويـضـع نـصب
عـينـيه مصلـحة جـميع أبنـاء العراق
وســتـمـنـعــون كل األصـوات احلـاقـدة
ـــتـــربــــصـــة من أن جتـــد الـــذرائع وا

بررات للهجوم واإلساءة). وا
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عــلـى صــعــيــد مــتــصل ودعــا رئــيس
حتــالف قـوى الـدولـة عــمـار احلـكـيم
الـقـوى الـسيـاسـيـة كافـة إلى تـكـثيف
لـــقــاءاتـــهم لإلتـــفــاق عـــلى بـــرنــامج

عالم. حكومي واضح ا
وقــــال احلـــكـــيم فـي بـــيـــان أمس ان
(حــالـة اإلنـسـداد الـسـيـاسي اخلـانق
الــتي يـعـيــشـهـا الــعـراق سـتــنـعـكس
ـــواطن بــدءا من عــدم ســـلــبــا عــلى ا
إمـكانـية احلـكومة عـلى تقـد قانون
ــــوازنـــــــة لــــذلك فــــإنـــنــــا نـــدعـــو ا
اخملــلـصــــ من الـقـوى الــسـيـاسـيـة
كـــافـــة إلى تـــكــثـــــــــــيف لـــقـــاءاتــهم
لـإلتفاق على برنامج حكومي واضح
ـرحـلـة ــعـالم وصـيـاغـة أولــويـات ا ا
ــقـبــلـة وكــيـفــيـة مــعـاجلــة األزمـات ا
الـــكـــبــرى ال ســـيـــمـــا اإلقــتـــصـــاديــة
واإلجـتــمـاعـيـة والـبـيــئـيـة وجتـمـيـد
اخلالفـــات احلــالــيــة ريــثــمــا يــنــتج
بـــرنـــامـج حـــكـــومي وطـــني تـــكـــون
ـشـاركـة في احلكـومـة القـادمـة على ا
أســــاسه مع تــــأكـــيــــدنـــا عــــلى عـــدم

شاركة فيها). ا مسعود البارزاني
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بجـهـود استـثنـائـية من قـبل مالكات
كـــمــرك الـــشــحـن اجلــوي في مـــطــار
بغداد الدولي  اتالف مواد غذائية
مــتـنـوعــة غـيــر صـاحلـة لـالسـتـهالك
البـشري. وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (عــمــلـــيــة االتالف تــمت من
قــبل جلــنـة مــخــتـصــة شـكــلت لــهـذا
الــغــرض و بـالــتــعــاون مع اجلــهـات

ركز). الساندة في ا
اعـتــمـدت الـهـيــئـة الـعـامــة لـلـكـمـارك
وارد انظمـة رقمـية متـطورة الدارة ا
الــبـــشـــريـــة ونــظـــام الـــتــصـــريـــحــة

االلكترونية . 
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وكــان مـــديــر عـــام الــهـــيــئـــة شــاكــر
الــزبــيـدي قــد تــراس اجـتــمــاعـا ضم
مـدراء االقسـام و مـبـرمـج مـكـلـف
بـأعــداد بـرامــجـيـات الدارة نــظـامـ
االول الدارة التصـريحـة األلكتـرونية
ـــوارد و الــــنـــظـــام الــــثـــاني الدارة ا
الـبـشـرية. و بـيـنت الـهـيـئـة في بـيان
تـلـقـته (الــزمـان) امس ان (مالكـاتـهـا
اعــــــــدت نــــــــظــــــــامـــــــ االول إلدارة
التـصريـحـة الكـمركـية والـذي اعتـمد
تـقــنـيـة حـديـثـة ســتـوفـر عـدت نـقـاط
مــنــهــا. الــغــاء الــتــرحــيل الــشــهـري
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الـــغـــزالــيـــة مــروراً بـــديـــوان الــوقف
الـــســـنـي بـــعـــد ورود الـــكــــثـــيـــر من
ـــنـــطـــقـــة ـــنـــاشـــدات من اهــــالي ا ا
بـــخـــصـــوص غـــلق هـــذا الـــطـــريق)
بـاشرة ايضاً مشيـراً الى أنه (تمت ا
برفع الدعامات الكونكريتية احمليطة
بدائرة مديرية مرور بغداد الكرخ مع
فتح طريق بـإجتاه ساحـة ابي جعفر

نصور).  ا
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ودعت قــــيـــادة عــــمــــلـــيــــات بــــغـــداد
ــــواطــــنــــ إلى االتــــصــــال عــــلى (ا
اخلطـوط السـاخـنة لـلقـيادة لألخـبار
ــغــلــقـة واالســتــفــســار عن الــطــرق ا
الســيـــمـــا واســـتـــقــبـــال الـــشـــكــاوى
ناشدات التي تخص هذا الشأن). وا
واسـتـغـرب مــواطـنـون من اسـتـمـرار
دخــول الــشــاحــانـات الـى بـغــداد في
روري برغم ان مديرية ذروة الزخم ا
رور العـامة اعلـنت حتديد حـركتها ا
من الـــســاعــة  6صـــبــاحـــاً ولــغـــايــة
الـســادسـة مـسـاء. وتــابع مـواطـنـون
دخــول هــذه الــشــاحــنــات من مــدخل

الرياض
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لم تعـد الديون اخلارجية موضوعا قابال لالهـمال  أو مسألة تهم حكومات اليوم
 أنـهـا مشـكـلة يـضـعهـا اآلبـاء أمـام األجيـال الـقادمـة  خـاصة وأن خـدمـات هذه
ـوازنـات الـعامـة وعـلى بـحـور كل الـديـون من فـوائـد وتـأمـ تـنـخـر بـبطء جـسـد ا

ثل الشعبي مزرف چبير). األعوام القادمة ( كما يقول ا
ئـة من ديـون النـظام وقد تـأمـلنـا خيـرا بعـد أن قـام نادي بـاريس بإسـقاط 80 بـا
السـابق  غير أن ازالم النظام احلـالي ورغم العائدات الضـخمة بعد عام 2008
ـشاريع أو عـادوا الهـث وراء الـقـروض عـاقدين الـعـشرات مـنـهـا بحـجـة إقامـة ا
بلغ 12 مـليار دوالر لعام 2016 قـارعة داعش   ومنـها القـرض البريـطاني 
والذي لم تـعـرف ابدا أوجه صـرفه  ولـو عدنـا إلى تصـريـحات مـسـتشـار رئيس
الـوزراء مـظـهـر مـحـمـد صـالح لـوجـدنـا فـيـهـا تـنـاقـضـات واضـحـة تـارة يـقول إن
الـديون الـداخـليـة واخلـارجيـة بـلغت 79 مـليـار دوالر  وتـارة يصـرح أنهـا بـلغت
ـالية النيابية 113 مليـار دوالر  كما وان االستاذ هيثم اجلـبوري عضو اللجنة ا
صرح لـصحيفة الـصباح إن الديون اخلـارجية بلغت 125 مـليار دوالر  غير أن

صندوق النقد الدولي   رأى . 
ان ديـون الـعـراق قد تـفـاقـمـت لتـبـلـغ عام 2017الـ 9.122 مـلـيـار دوالر  وهـنا
الـيوم حسب متابـعتنا ال تقل عن الـ 130 مـليار دوالر . ففي موازنة عام 2021
الية لسعر برميل النفط كان 45 دوالرا ثال ورغم أن تقدير وزارة ا على سبيل ا
للـبرميل الواحـد   كانت معدالت الـبيع الفوري واألجل لـلخام حتوم حول الـ 65
وازنة دوالرا للـبرميل الواحد  ورغم التحـذيرات من ادراج فقرة االقتراض في ا
ـالـيـة أصـرت عـلى أن يـكـون االقتـراض بـواقع ٥,٨ مـلـيـار دوالر  إال أن وزارة ا
ـتـصاعـدة ألسـعار الـنـفط في عام 2021 لـعام 2021 وفـعال ورغم اإليرادات ا

 التوجه نحو االقتراض من صندوق النقد الدولي .
ـقــدمــة أن نـقــول أن ال أحــد عـلى االطـالق في مـجــلس الــنـواب أو أردنـا بــهــذه ا
احلكـومة قدم للباحث االقتصادي العراقي رقـما محددا وحقيقيا حلجم الديون 
أو قدم لـلمواطن العادي مشروعا ملمـوسا مقابل هذا القرض أو ذاك  واحلقيقة

أن ما ترتب بذمة. 
ـتعـاقـبـة وحسـبـمـا أشارت األجـيـال من ديـون هي ناجتـة عن فـسـاد احلكـومـات ا
تعاقبة لألعوام 2008 - 2014 وازنات ا النائبة ماجدة التميمي أن هناك في ا
دفوعة (350) مـليار دوالر  (6000) ستـة آالف مشروعا وهـميا تبـلغ كلفتـها ا
ـشـاريع الـوهـمـيـة مـدفـوعـة الـثـمن من وان احلـقـائق تـشـيـر إلى اسـتـمـرار نـهج ا
ـوازنـات الـعــامـة أو عن طـريق الـقـروض  وان الـتــعـمـد في عـدم تـقـد األرقـام ا
احلقـيقيـة عن مبـالغ  الديـون أو مبالغ إطـفاء خـدمات هـذه الديون الـسنـوية  يقف
ـاليـة عـلى التـوالي  وهـذا اللـغز سـيـكون كـارثة ورائـهـا لغـز التـزم به كل وزراء ا

على األجيال القادمة...

وقـالت في بـيـان ان (الـهـيـئـة الـعـامة
للـكمـارك بـاشرت بـتكـليف مـبرمـج
مـــتــخــصــصـــ إلدارة نــظــام رقــمي
مــــتـــــطــــور إلدارة الــــتـــــصــــريــــحــــة
اإللكتـرونية وتـسجيل بـيانات وكالء
ـــســتــوردين االخــراج الـــكــمــركي وا
وكـشف التالعـب والتـزويـر بـالوصل
ـصرح الكـمـركي ومعـرفـة الكـمـيات ا
ستقطـعة والكميات بها والكمـيات ا
الـبــاقـيـة بــاإلضـافـة الـى أن الـنـظـام
ســـيـــضـــمـن اجنـــاز الـــتـــصـــريـــحـــة
االلـكـتـرونـيـة بـشكـل سريـع ويكـشف

زورة).  التصاريح الكمركية ا
وتابـعت (في الوقت الـذي نعـرب فيه
عن شــكــرنــا وتــقـــديــرنــا لــلــجــهــود
ـــالـــيـــة ـــبـــذولـــة من قــــبل وزارة ا ا
ـسـتـمـرة من قبـل رئيس ـتـابعـة ا وا
لف الكمارك وجلهود مدير الوزراء 
عام الـهـيئـة االسـتاذ شـاكـر الزبـيدي
وكادر الهيئة وجميع موظفيها نرى
أن هـذه اخلــطـوة هي صــفـعــة قـويـة
ــهـربـ مــوجـهـة الـى الـفــاسـدين وا
الــذيـن بــعـــضـــهم يـــتـــاجـــر بــأرواح
العراقي من خالل الـلحوم الفاسدة
والــبـعض اآلخــر يـتــهــربـون من دفع
الرسوم الـكمـركيـة التي هي جزء من

ال العام). ا »öð·∫الشحن اجلوي في مطار بغداد يتلف مواد غذائية فاسدة
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باد والقيم اخللقية احلميدة تكاد تشكل الوحدة التكاملية ا ال ريب فـيه ان ا
تزنه . هنية ا الرصينة ذات االسس الفاعلة في الشخصية االنسانية ا

فلن تـتجـزأ في يوم من االيام مـهمـا حاولـنا ان نرضي طـرف على حـساب طرف
اخـر  او ان نـســاوم بـهـا لـقـاء مــكـسب زائل مـهـمــا دعت الـضـرورة في ذلك بل

كيال . كننا الكيل بها  ال
كـننـا القـول على سـبيل وفي ضوء مـا تقـدم من مؤشـرات 

ثال . ا
ان الــغــيــرة هـي احملك االســاس الــذي نــصل من خالله
الى مــعـــادن الــرجــال بل الـى اكــتــشــاف احلـــقــائق في

االصول القيمية االنسانية .

بــأعــتــبـارالــتــنــوع االثــني والــديـني
مـفــاتـيح لـلــتـعـامل  بـ جــمـيع تـلك
ـكــونـات  واحلــرص عـلى فـضــيـلـة ا
التـضامن االجـتمـاعي بوصفـه البنك
االخـالقي الالزم الــــذي يـــنــــبـــغي ان
ّـــول كل الـــســكــــــان مع  تــعـــمــيق
ـباد الشـراكة الـهادفـة الى تعـزيز ا
الـــوطـــنـــيـــة واالخـــوة والـــتـــعـــايش

شروعة ).  صالح ا وا
WOÝ«—œ WKOBš

شروع  انه وأكدت ضمن  حيثيات ا
(جــاء حــصــيـــلــة دراســة مـــيــدانــيــة
أجــرتـــهـــا مـــنـــظـــمــةحـــمـــورابي في
محافظة نـينوى على خلـفية  ظواهر
هـــدفـــهــــا الـــتـــفـــتــــيت  والـــســـلـــوك
االســتـــعالئي والــقــطــيــعــة  و نــشــر
الــشـقــاق لــلـنــيل من قــيـمــة الـتــنـوع
الـســكـاني   وقــد خـلــصت الـدراسـة
الـى ان هــنـــاك مـن ســكـــان نـــيـــنــوى
مازال يـفتـقـد الى احلس التـصاحلي

البـعيد عن نـزعات االنـتقام والـثأرية
اجلامحة).

 الى ذلـك وصف مــراقــبـــون اهــمــيــة
ـثل ضرورة اخالقية شروع بأنه  ا
ـشـروعات يـنبـغي ان تـتـواصل مع ا
اخلدمـيـة التـي وعدت بـهـا احلكـومة
بهدف ارساء دعـائم راسخة للـنقاهة
االجــتـمـاعــيـة خالصــاً من مـخــلـفـات

التنافر الذي ضرب احملافظة.
ـدرسة االبتـدائيـة في مركز وكرمت ا
الــتـاهــيل الـنــفـسـي واجملـتــمـعي في
اجلـــدعـــة الـــطـــلـــبــــة االوائل الـــذين
الكـاتـها من ـدرسـة  احـتـضنـتـهم ا
تـربيـة مـحـافظـة نـيـنوى  وبـتـنـسيق
ــركــز من وزارة الــهــجـرة مع ادارة ا
هجرين (االطفال العراقي الذين وا
 نــقـلــهم مـن الـهــول الــسـوري الى
الـعـراق) وردد مـغردون عـلى مـواقع
الـــتـــواصـل ان (الـــوطن  يـــحـــتـــضن

ابناءه  بكرامه ومسؤولية).

ÎUO³¹—bð ÎUŽËdA  bNAð ÈuMO½

 ”uHM « Õö ù

ÊËbýUM¹ ÊuO «dŽ ÊuHI¦

wI «uð fOz— —UO²š≈ w½«“—U³ «

œ«b ½ù« ¡UN½ù
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نــاشــد مـثــقـفــون عــراقـيــون  رئـيس
ـقــراطي الــكـردســتـاني احلــزب الــد
مـسـعـود الـبـارزاني الـتـدخل بـصـفته
ــــــرجع واألمــــــ عــــــلى حــــــاضـــــر ا
ومـستقبل كردستان حلسم موضوع
اخــتـيــار رئــيس جـمــهــوريـة يــحـظى
بـالتوافق والقدرة على لم الشمل ب

جميع االطراف السياسية. 
وقـــالـــوا فـي رئـــاســـة مـــوجـــهـــة الى
الــبـارزاني اطـلـعت عــلـيـهـا (الـزمـان)
امـس إن (الـتـوافـق واخـتـيــار رئـيس
لــلــجـمــهــوريـة كــمــا دأبت الــعـمــلــيـة
الــسـيــاسـيــة مـنــذ بـدايــة الـتــحـوالت
ـقراطـيـة عـلى منـحه لـشخـصـية الـد
كـرديـة مـثـلهـا أحـسن تـمـثـيل الراحل
الـــكــبـــيـــر مــام جالل يـــواجه الـــيــوم
اخـتياراً عسيراً في اختيار شخصية
سؤولية كـفوءة حتمل علـى عاتقهـا ا
الــكــبـيــرة ذات الــبــعـد الــرمــزي عـلى
مـستوى إقليم كردستان كما هو على

مستوى العراق). 
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ؤرخ العربي الـدكتور رشيد اخلـيون وهو أحد أبنـاء شيوخ عشائر فـكر ا حلَّ ا
تحرر من تقاليد القبيلة وعادات العشيرة جنوب الـعراق ذي التفكير التنويري ا
تميز ضيفاً في برنامج »في الصورة «الذي يعده ويقدِّمه اإلعالمي السعودي ا
قـابلة عن كثب وبـشغف قبل عدة أيـام واستمتعت ديفر. وقـد تابعت ا عبـدالله ا
ا حتدث حوله اخليون الذي يـفضل عدم ذكر الدال قبل اسمه رغم حقه بهـا و
ـي في ذلك. تَـمـعَّـنت في مــا أدلى به من حـديث شـائـق وقـصص عـمـيـقـة األكـاد
فـصـلة. فـهـو باحث ـعـلومـات الـدينـيـة والتـاريـخيـة والـتراثـيـة ا وملـهـمة غـنـية بـا
متـخصص في تاريخ األديان أعـرفه صديقاً عزيـزاً وقد سبق أن كتب عني في
أحـد مؤلـفـاته كمـا سـبق أن اختـلـفنـا واتـفقـنـا في قضـيـة جدلـيـة هامـة قـبل عدة

سنوات في أبوظبي. وشاءت األقدار أن نكون زمالء نكتب في هذه الصحيفة.
ـستـنـيـرة ولـفت حتـدَّث اخلـيـون عن كـتـبه الـعـديـدة وبـحـوثه الـعـلـمـيـة وأفـكـاره ا
انتـباهي بـحديثـه اجلريء حـ اتـهم أبا عِـلمَي الـتاريخ واالجــتمـاع عبـدالرحمن
ابن خـــلــدون (1332-1406) وقـــال إنه ســـرق مــقـــدمـــته من كـــتــاب (إخــوان
وضوع بـشكل دقيق ومـدروس وتمعّنت الصـفا). وأضاف اخليـون: لقد تـابعت ا
صـادر الـتي استـند فـيه منـذ عام 1993 مشـيـراً إلى أن ابن خلـدون ذكـر كل ا
ا في ذلك كـتب أخـذ منـها ـسعـودي والطـرطـوشي  إليـها من كـتب الـطبـري وا
ـا صـفـحة مـاعـدا كـتـاب (تُـحف إخـوان الـصـفـا) الذي سـطـراً أو سـطـرين ور
ـقدمة «جنـد أنه منسوخ تـماماً من ما اسـتولى عليه كامالً وحـ نقرأ كتابَه »ا
ـسـلـمـ ظـهرت فـي الـقرن كـتـبه (إخـوان الـصـفـا) وهم جـمـاعـة من الـفالسـفـة ا
ـؤرخون. ـيالدي) وكانت جـمـاعةً غـامضـةً ظـلمـها ا الـثـالث الهـجري (الـعـاشر ا
ورغم إشـادته بـبراعـة وذكاء وعـبـقريـة ابن خلـدون بـوصفه مـفكـراً وقـامة عـلمـية
كبـيرة فـإنه ال يتـردد في القـول بأنه اسـتولى عـلى كتـاب (حتف إخوان الـصفا)
ـصـدر وهـو رسـالـة علـمـيـة من 52 مـن دون وجه حق وبـدون أي إشـارة لـهـذا ا

مقالة استعاره ابن خلدون واقتبسه كامالً في مقدمته.
ويـذكـر اخلـيـون أن ابن خلـدون قـال: اخـتـلـيت واعـتكـفت في قـلـعـة (بـنـو سالمة)
! كـما يقـول إن اتهـاماته بـحق ابن خلدون قـدمةَ وأتاني اإللـهام الـرباني وكتـبتُ ا
صري وردت أيضـاً في كتـاب (نهـاية أسـطورة نـظريـات ابن خلدون)  لـلبـاحث ا
ـقـدمـة) الـدكـتـور مـحـمـود إسـمـاعـيل الـذي أوضـح بـالـدلـيل الـقـاطع أن كـتـاب (ا
مـقـتــبس من (إخـوان الـصــفـا) وبـســبب ذلك الـكــتـاب حـصـلـت ضـجـة في أوائل

التسعينيات. 
ويعـتقد اخليـون أن ابن خلدون لو كان قـد أشار لـ (حتفة إخـوان الصفا) ألعفى
نفـسه من تهمـة السـرقة وأن ورود الكـتاب دون أن يكـون موقعـاً باسم ذي داللة
ا جعل ابن خلدون يعتـقد بأن استعارتَه كـامالً قد تمر على القار واضحـة ر

مرور الكرام!
وح واجـهه مقدم الـبرنامج بـالسؤال: هل تـستطـيع أن تتهم ابن خـلدون وتقول
إنه سـارق ولص? قال اخلـيـون: نعم إنه سـرق.. وذلك رغم أن ابن خـلدون نـفسه
كـان يـحـذِّر من سـرقـة الـنـصـوص ويـجـرِّمـهـا لـكـنه وقع في الـفخ وارتـكب نـفس

اخلطيئة واجلرم!
وألن اخليون مـؤرخ وباحث يوثـق مصادره الـعلمـية والتـراثية تـوثيقـاً علمـياً فقد

اتهم ابن خلدون بالسرقة دون أدنى شك أو تردد.
ـعهـودت وجـد ابن خلدون مـتلـبِّساً اخليـون بجُـرأته وصرامته ا
ا سـبـقه إليه في بجـريـرة السـرقـة واستـشـهد فـي ذلك 
هــذا الــصــدد كــتــاب وبـاحــثــون والــله شــهــيــد عـلـى مـا

يقولون!
{ كاتب سعودي

ـــــا تـــــســـــبب بـــــغــــداد  –ديـــــالـى 
بــاخــتــنــاقــات مــروريــة في مــنــطــقـة
الشـعب وشـوارع قنـاة اجليش.  الى
ديـرية  حـملـة وصفت ذلك أطلـقت ا

بـــالــواســعــة لــرصــد مــجــمــوعــة من
ديرية في بيان اخملالفات وذكرت ا
أنه (تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق
اسـمـاعـيل الـربـيـعي بـاشـرت مـفارز

رور في بـغداد واحملافظات مديرية ا
 بـحــمـلـة واســعـة لـرصــد اخملـالـفـات
ــروريـة ومــنـهــا مـخــالـفــة الـتالعب ا
وحتـــريـف واخــفـــاء مـــعـــالـم االرقــام

ركبات للمركـبات). ودعت (سائـقي ا
إلـى االلــتــزام والــتــقــيــد بــاألنــظــمــة
ــروريـــة وجتــنب والــتـــعــلـــيــمـــات ا
ارتـكـاب اخملـالـفـات لـكي ال يـعـرضوا

انفسهم للمحاسبة القانونية).

عمار احلكيم

واضـافوا في الـرسالـة التي خلت من
االســمـاء أن (عـلـيـنـا جــمـيـعـاً الـعـمل
عـلى إصـالح االضـرار التـي تعـرضت
لـها مؤسسة رئاسة اجلمهورية طيلة
ـرشح احلـالي الذي عـهـدة الـرئيس ا
أثــبت فـشـلـه واسـتـغالله الــشـخـصي
لـــلــمــنــصـب بــاالضــافــة الـى قــائــمــة
الـــفـــضــائـح الــتـي صــارت عـــنـــوانــاً
لــعـهــدته الـرئــاسـيـة). وشــددوا عـلى
ــهـــمــة الـــقـــول إن (دوركم في هـــذه ا
ـرجع أســاسي وحــاسم بــصــفــتـكـم ا
واالمـــ عــلى حـــاضــر ومـــســتـــقــبل
كــــــردســـــتــــــان وألن الـــــوقـت صـــــار
يـحـاصـرنا ويـتـهـدد مصـيـر الـعمـلـية
الـسـيـاسـيـة فـنـحن نـتـوجه إلـيـكم أن
يـكون اخـتيـاركم لشـخصـية تـوافقـية
قـــادرة عــلى لم الـــشــمل بـــ جــمــيع
االطـراف السـياسـية في االقـليم وب

ركز).  اإلقليم وا
واكــدوا إن (اســتــمـرار عــدم االتــفـاق
عـلـى شـخـصـيـة تـوافـقـيـة يـؤدي الى
ـشـاكل عــدم االسـتـقـرار والى إثـارة ا
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ــوصل مــنــذ ثالثـة تــشــهـد مــديــنـة ا
اســابـــيع ورشــة تــدريـــبــيــة ألصالح
النـفوس يتـولى تنـفيذهـا متـمرسون
في اسـتـخــدام وسـائل   نـشـر ثـقـافـة
الــتـســامح وتـعــزيـز اواصــر االخـوة
والسلم اجملتمعي وازالة كل رواسب
الـقـطـيـعـة والـكـراهـيـة واحلـقـد الـتي
حاول  االرهاب  تكريسها في نفوس
ابــنـاء احملــافـظـة  وقــد انـطــلـقــــــت
هذه الـورشة التـدريبـية بدعـــــــم من
مــنــظــمــة هــارد وايــر وتــنـــــــــــفــيــذ
مـنـظمـة حـمـورابي حلـقـوق االنـسان
وبـالـتـعـاون والـتـنـسـيق مع مـديـريـة
تـــربـــيــة نـــيـــنــوى الـــتي ادرجت 40

شروع احلقوقي   . مدرسة بهذا ا
ـنــخــرطــون في الــورشـة   يــتــلــقى ا
دروســــاً تـــطــــبــــيـــقــــيـــة فـي الـــقــــيم
االجـــتــمــاعــيــة ومــبــاد الــتــســامح
والـــصـــفح والـــعـــفـــو  بـــواقع 120

مـعـلــمـة ومـعـلم خالل
االســبــوع الــواحــد  
وسيـبلغ الـعدد الـكلي
لـلــذين يــتـلــقـون هـذه
الــتــدريــبــات 480من
الـهـيـئات الـتـعـلـيـمـية
عـــــــلـى امـل نـــــــشـــــــر
مــاتــعــلــمــوه في هــذا
ـــدارس الـــشـــأن في ا
واقع االجـتـماعـية وا
التي يتواجـدون فيها

حيث يسكنون . 
 واشـــــــــــــــــارت  ادارة
ــشــروع (الــضـرورة ا
الــلــوجــســتــيــة لــهـذا
الــــتـــوجه الــــنـــفـــسي
واالجتماعي  من اجل
حتـــقــيـق الــدمـج بــ
ـكــونـان الـســكـانـيـة ا
   Wý—Ë∫جانب من ورشة تريبية الصالح النفوس في نينوىفـي احملـــــــــافـــــــــظــــــــة
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شـذى الــورد فـاح أريـجه من نـادي
ـــوصل الـــذي أحـــتـــضن نـــســــاء ا
ـوصـلـية مـجـمـوعـة من األزاهـيـر ا
الـلــواتي حــضـرن لالحــتـفــاء بـهن
ي في أمــســيـة ــرأة الــعــا بــيـوم ا
جــمـــيــلــة أســتــكــمـــاالً لــســلــســلــة
بادرات اخلاصة  بتكر النساء ا
ــديــنــة والــذي لم ــمــيــزات فـي ا ا
يـتـوقف عـند حـدود الـيـوم الـواحد
اخملــصص في الـسـنــة بل تـخـطـاه
الى أيـام أخـرى مـلـيــئـة بـالـبـهـجـة
وقد  توجيه الكثير من الدعوات
هن مـيزات لغـرض تكر للنـساء ا
وعــرض مــســيــرتــهن الــبــارزة في
الــتــأثـيــر عــلى مــجـريــات احلــيـاة
العملية والعلمية والفنية واالدبية

والثقافية .
VO d  WLK

وابـتـدأ الـكرنـفـال بـقـراءة آيات من
الذكـر احلكيم ومن ثم ألـقت مديرة
ـوصل صـهـبـاء نزار نـادي نـساء ا
كلمـة للترحـيب بالضيـفات وتقد
الـشـكـر لـهن حلـضـور األحـتـفـالـيـة
الـتي ابــتـدأت بـتــقـد مـنــهـاجـهـا
وفــقـــراتــهــا الـــصــحــفـــيــة  هــديــر
اجلـــبـــوري لـــتــــشـــكـــر في الـــبـــدء
ـــثـــلـي الـــقـــنـــوات احلـــضــــور و
الــفـضـائــيـة الــتـلـفــزيـونــيـة الـذين
هم حضروا لـتغطيـة هذا احلدث ا
ـوصل لــكل الــنـســاء في مــديــنــة ا

وعلى رأسهم قناة الشرقية .
ومـن ثــم تـقـد الـشـكـرلـلـسـيـدت

لـــيــلى الـــريــكــانـي وآســ حــمــزة
ــمــثالت عـن مــحــافــظــة نــيــنـوى ا
ــثل مــفــوضــيــة حــقــوق وكــذلـك 
االنـسـان..وألقت بـعـدهـا النـاشـطة
مدربة التنميـة البشرية رنا حسام
الـنـعيـمي كـلمـة خاصـة أصـالة عن
ميزات .. نفسها وعن السيدات ا
وشاركت كل مـن الشـاعرتـ بيداء
حـكمت ويـسـرى احلسـيـني بألـقاء

قصائد منتخبة مؤثرة للمرأة.. 
ـشـموالت وقـامت بـعض الـنـسـاء ا
ـنـجـزاتـهن بـالـتـكـر لـلـتـعـريف 
ــشــاريع وأســتـــعــراض لــبــعـض ا
الـــــتي قــــمـن بــــهــــا والــــتــــعــــريف
بتفـاصيلهـا لغرض تعـميم الفائدة

منها..
وحـضـر األحتـفالـيـة الفـنـان فاضل

الــبــدري لــيـقــدم أحــدى األغــنــيـات
هدية لكل النساء ...

وقـامت العـازفة بـان محـمد شـكيب
بــألـــقــاء قـــصــيـــدة مــؤثـــرة بــهــذه
ــنـاســبـة لــتـقــوم بـعــدهـا مــقـدمـة ا
احلــفل الــصــحــفــيــة الــست هــديـر
نهاج اجلبوري أسـتكمال فـقرات ا
ـدعـوات والـبـدء بـتـكـر الـنـسـاء ا
بـكتب الـشـكروالـتقـديـرالتي أعـدها
ــوصل لــكل واحـدة نـادي نــســاء ا

منهن والتي كانت بعدد كبير..
وســاد احلــفل جــو بــهــيج تــخـلــله
الـتـصـفـيق والـتـشـجـيع لـكـل أمرأة
يـتم ذكــرأسـمـهــا لـتـنــال الـشـهـادة

التقديرية اخلاصة بها..
وأنـــتـــهت فـــقـــرات هـــذا الـــعـــرس
ـوصـلي الـذي أسـعـد الـكـثـيـر من ا

ـــوصل والـــذين قـــمن في نـــســاء ا
ــشــاركــة الــفــرقـة آخــــــر احلــفل 
ــوســيــقــيـة بــالــغــنــاء مع أنــغـام ا
االنـــاشــــيـــد الـــتـي تـــغـــنـت بـــحب
الـــــعــــراق.. واحــــتــــفـــــلت نــــســــاء
كــربـالئــيــات بــعـــيــد االم كالً عــلى
طـريـقتـها اخلـاصـة وقالـت حمـيدة
عـاكـول لـ(الـزمـان) نـحـتفـل كل عام
بـعــيــد االم حـيث كــانت دائــمـا وال
زالت مـــثـالً لـــلـــمـــرآة الـــعـــراقـــيـــة
وواجـهت طـيـلـة سـنـوات حـيـاتـهـا
الصعاب وإدارة مـسؤولية االسرة

بــــعـــــيــــداً عن

مرت يوم 26 اذار اجلاري ذكـرى ميالد
الـرئـيس عبـد الـسالم عـارف عام 1921
دون اي ذكـر لــلـمـنــاسـبـة فـي الـصـحف
ا واجملـالت والقـنـوات الـتـلـفـزيـونـيـة 
ـؤيدة لـفتـرة حكم الـرئيـسن عبد فـيها ا

السالم وعبد الرحمن عارف.
العـراقيون مـنقسـمون في حبـهم حلكام
الــعــراق بــعــد ثــورة  14 تــمــوز 1958
لكي واسست التي قضت على النظام ا

النظام اجلمهوري.
ومنصب رئـيس جمهوريـة العراق وفقا
لنصوص الدستور العراقي الدائم لعام
2005 هــو رئـيـس الـدولــة ورمـز وحـدة
ــثل سـيــادة الـبالد ويــسـهـر الـوطن 
عـــلى ضـــمـــان االلــتـــزام بـــالـــدســـتــور
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واحملـــافــظـــة عــلى اســـتــقـالل الــعــراق
وسيادته ووحدته وسالمة أراضيه.
ومن بـــ رؤســاء الـــعــراق في الـــعــهــد
وسوعة احلرة فان اجلمهوري حسب ا
عبد السالم عارف اقـصرهم عمرا حيث

توفي بعمر 45 عاماً.
V U « ÂUJ

حتــتـوي هــذه الــقـائــمـة عــلى كــافـة من
تولى رأس الدولة في جمهورية العراق
مـــنــذ اعالنـــهــا في 1958. بـــضــمـــنــهم

ؤقتون و احلكام االجانب. الرؤساء ا
يـــعــد صـــدام حــســ أطـــول الــرؤســاء
ــنـــصب حـــيث تــواله الـــدائـــمــون فـي ا
حلـوالي 24 عــامـا . بــيـنــمـا يــعـد عــبـد
الـرحـمـن عـارف أقـصـر الـرؤسـاء حـكـما

حــيث حـــكم لـــعــامــ و 3 أشـــهـــر .من
ناحية الـعمر يعد الـرئيس عبد الرحمن
عـارف اطولـهم عـمراً حـيث عـاش حتى
عمر 91 عامـاً . بيـنمـا كان شـقيـقه عبد
الــسالم عــارف اقـــصــرهم عــمــرا حــيث
توفي بعمر 45 عاماً . كما يعد الرئيس
احلــالي فـؤاد مـعـصــوم أكـبـر من تـولى
الـرئـاسـة بـعـمر 76 عـامـاً . ويـبـرز عـبد
الـسالم عـارف مــجـددا بـصــفـته اصـغـر
نصب  اذ رئيس عراقي حينما تولى ا
كـان بـعـمر 41 عـامـا .كـمـا انه الـرئـيس
الــعـراقي الـوحـيـد الـذي مـات و هـو في
ـنـصب.كـافة الـرؤسـاء الـعراقـيـ قبل ا
 2003وصـلوا إلى الـرئاسـة بانـقالبات
سـواء عسـكريـة معـلنـة او غيـر معـلنة .
بـاسـتـثـناء عـبـد الـرحـمـن عـارف  الذي
يعد أول رئيس منـتخب وفقا لنصوص

الدستور النافذة أنذاك . 
ويـعد عـبد الـرحمن ايـضا ً آخـر رئيس
عــراقي يـــغــادر مـــنــصـــبه إثـــر انــقالب
ؤقت عبد عسكري . فيما يعتبر سلفه ا
الــرحــمن الــبــزاز أول مــدني يــصل إلى
مــنــصب رئــيس اجلــمــهــوريــة بـشــــكل

W∫ رؤساء عراقيون في احلقبة اجلمهوريةمؤقت. I

واعـتـقـد ان الـوقت حــان لـتـسـمـيـة
جلـان خـاصـة تـبـحث عن الـشوارع
ـقـشوطـة واحملـفورة ومـتـابعـتـها ا

من اجل اعادة ترميمها).
o dD « nB M

الزم خـالــد عـبــد الـله في واشــار ا
مـرور مـديـنـة بـسـمـايـة ( ان حاالت
ركـبات كثيرة اخملالفات لـسائقي ا
وتـــتـــضــــاعف بـــشـــكـل يـــومي مـــا
ــضــاعــفــة الــغــرامـات تــتــســبـب 
ـروريـة عــلى اخملـالـفــ بـالـتـالي ا
ـرور نــتـهـم من قــبل الــبـعـض ان ا
يـقطع الـغرامـات واخملـالفت بـشكل
كـيـفي وعـشـوائي واليـعـلـم ان قرار
احلـــكم مــــســـجل وقـت اخملـــالـــفـــة
ـكـان الـذي حـدثت فـيه ونـوعـهـا وا
ـرتكب اخملـالـفة بـالـتـالي من حق ا
اخملــالـــفــة مــراجــعــة امــر الــقــاطع
لــلـــتـــاكــد مـن حــدوث اخملـــالـــفــة).
ويضيف ان (اغلبية اخملالفات هي
ــركـــبـــة بــوسط وقـــوف صــاحـب ا
الـــشــارع او صف ثــاني وثــالث او
ـــكــان غــيــر مـــخــصص لــوقــوف
ركـبات وهـنا نـؤكد ان اخملـالفات ا
عـلى مـثـل هـؤالء اخملـالــفـ تـكـون
فــوريـة وتـتـضــاعف في حـالـة عـدم
ـثبت في وصل دفعـهـا في الوقت ا
ركبات الغرامة فنهـيب باصحاب ا
بــضـرورة عــدم ركن مـركـبــاتـكم في

وسـط الــــشــــارع او ســـايــــد ثــــاني
وثـالث وبامـاكن غـير مـسمـوح لهم
بــالـوقــوف الن هــذا يــســبب اربـاك
ـــروري وبـــاخــتـــنـــاقــات لــلـــزخم ا
مـرورية تـمتـد من شـارع واحد الى
شــــوارع اخـــرى ونـــؤكــــد عـــلى ان
الــســيــاقــة فن وذوق واخالق هــذا
مــانـنــبه عــلــيه دومــا وخــاصـة من
ستجدين الذين يرمون احلصول ا
على اجازات السياقة ) واختم (من
مـالحــظـــاتي رصــدي ان غـــالــبـــيــة
ـركبـات ومعـهم عدد من اصـحاب ا
ــواطـنــ اليـلــتــزمـون بــاشـارات ا
ــرور كـذلك اليــلــتـزمــون بــاشـارة ا
رور ويحاولـون كسائق شرطي ا
او مــــارة جتــــاوز تــــلـك االشـــارات
ويــــعــــبـــــرون بــــشــــكل عــــشــــوائي
خـاطر لـهم ولالخرين مايـتسـبب 
تـــؤدي الـى حـــوادث وقــــبل اطالق
اخملــالـفــات الـقـانــونـيــة عـلــيـنـا ان
نـحـافظ عـلى سـلوكـنـا وان نـتـحلى
بــاالنــضـبــاط وااللــتــزام بـالــنــظـام
والــقــانــون الــذي يــعــكس االخالق

والتربية العامة ).
ـواطن صـبـاح الـسـاعـدي ويـقـول ا
من مــــنــــطــــقــــة الــــصــــاحلــــيـــة ان
(الـعـاصـمـة بــغـداد تـشـهـد  يـومـيـا
وعــلى مــدار الــســاعــةاخــتــنــاقــات
مـروريـة كبـيـرة والـسـبب االهم هو
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شـهدت الـعـاصمـة العـراقـية بـغداد
ـــــاضـــــيــــ خـالل الـــــشـــــهــــريـن ا
اخـتـنـاقـات مـرورية غـيـر مـسـبـوقة
ـواطن البـغـدادي يـقلص مـاجـعل ا
ســاعــات دوامه وعـــمــله لــلــنــصف
رور واالسـباب كـثـيرة تـتحـمـلهـا ا
الــــعــــامــــة والــــطــــرق واجلــــســـور
واطن على حد سواء  الى ذلك وا
دانة ـظاهـر ا اكد مـواطنون ان ( ا
التي طـغت على الـشارع الـبغدادي
وغــالــبــيــة احملــافــظــات قــادت الى
روريـة التي تشهدها االختناقات ا
شــوارع الــعـاصــمــة واحملــافــظـات
كــذلـك وبــشـــكل يــومـي الى جــانب
الــفـوضى وعـدم احـتـرام الـقـوانـ

والتجاوزات ). 
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واطن (الزمان) التقت بعدد من ا
في بـــغـــداد الــذيـن اكــدوا عـــلى ان
ـــــواطـن الـــــعـــــراقـي عـــــمـــــومـــــا ا
والـبـغدادي خـصـوصـا هو اول من
يـسهم بـهذا االنـفالت والتـجاوزات
وسوي واطن ابو مهند ا  وقال ا
مـتـقـاعـد 77 عـامـا ان ( من اخلـطـا
ـرور الـكــبـيـر ان نــحـمل مـديــريـة ا
الــعــامــة وامــانــة بــغــداد والــطـرق
واجلسور فـقط مسؤوليـة مايحدث
الـــــيـــــوم من جتـــــاوزات وانـــــفالت
واخـــتــنـــاقـــات مـــروريـــة بل انـــنــا
كمواطن من يتحمل اجلزء االكبر
من هــذا االنـفالت فـنــحن من يـقـود
ـــركــبــات والـــدراجــات بـــالــتــالي ا
وعـــنـــدمـــا النــتـــقـــيـــد بـــاالشــارات
رورية او نسير عكس االجتاه او ا
الــوقـوف كــسـايـد ثــاني وثـالث في
امــاكن غـيــر مـخــصـصــة لـلــوقـوف
نـــتـــســبـب بــفـــوضى وانـــفالت في
الـشـارع الـبـغـدادي يـؤدي بـالـتـالي
الى اخـــتـــنـــاقــات مـــروريـــة تـــربك
الشـارع وتؤخر عـملـنا ومصـاحلنا
ــواطن اول من يـســهم بـهـذه اذن ا
الــتــجــاوزات وعــلــيــنــا ان نـصــلح
انــفـــســنـــا وان نــنـــصح ابــنـــائــنــا
واحـفـادنـا وعوائـلـنـا عـلى ضرورة
االلتزام بـالقوان كـافة ) ويضيف
( اضـافــة الى ان امـانـة بـغـداد هي

من تـتــحـمـل مـسـؤولــيـة الــفـوضى
عـنــدمـا تـقـوم بــعـمـلـيــات الـتـرمـيم
والــتـصــلــيح او اكـســاء الــشـوارع
وصـبـغهـا في ذروة بـدء او انـتـهاء
الــــدوام الــــرســــمي مــــايــــتـــســــبب
بـــاخـــتـــنـــاقـــات مـــروريـــة عـــارمـــة
ـفــروض ان تـسـتـغل االمـانـة او وا
الــطـرق واجلـســور ايـام الـعـطل او
ســاعــات انــتــهــاء الــدوام في وقت
ـســاء لـتـقـوم بــاعـمـال الــصـيـانـة ا
ــواطـن مــحــمــد عــاجل ).ويــقــول ا
ـوظـف في وزارة الـزراعـة مــهـدي ا
ان (مـــانـــســـتـــغـــرب له ان الـــطــرق
واجلـــــســــور تــــقـــــدم عــــلـى قــــشط
الــشــوارع الـرئــيــسـيــة والــفـرعــيـة
بـحـجـة اكـسـائـهـا وجتـديـدهـا لـكن
ــركـبـة يــتـفـاجـا ـواطن وسـائق ا ا
بـــتــرك تـــلك الــشـــوارع مــقـــشــوطه
ـــســافـــات طــويـــلــة ومــحـــفــورة و
وبـــشــــوارع مـــهــــمـــة االمــــر الـــذي
يـتـسـبب بـتراكم الـنـفـايـات في تلك
قشوطة بل تتسبب بعرقلة البقع ا
ــارة من ــركـبــات وحــتى ا ســيــر ا
اصـــحـــاب الـــدراجـــات والـــتـــكـــتك
وغـــيـــرهـــا وتـــتـــســـبب بـــاعـــطـــال
ـركـبات واالهم من مـيكـانـيـكة في ا
هذا تـشويه مـنظـر الشـارع الفرعي
واطن رحمة او الرئيس ويـنتظـر ا
الــــطـــرق واجلــــســــور او اجلــــهـــة

سـؤولة بـتبـليط الـقسم الذس  ا
دد تـتراوح مـاب الـشهر قشـطه و

الى االشهر).
ــوظف لــطـيف ويـشــاطــره الـراي ا
عـايـد قـائال ( انـنــا نـسـتـغـرب تـرك
الــشــوارع الـرئــيــسـيــة والــفـرعــيـة
مــقـــشـــوطــة ومـــحـــفــورة بـــاجــزاء
الــشــارع مــايــعـيق حــركــة الــســيـر
رور ويـتم تركـها الشـهر طـويلة وا
وتــــتـــجــــمع فـــيــــهـــا الــــنـــفــــايـــات
والــقــاذورات ومن دون ان تــبــاشـر
اللجان التي حفرت هذه الرقعة من
الـــشـــارع ان تـــعــــيـــد اكـــســـائه او
نـرمـيـمـه وهـذه حالـة نـشـهـدهـا في
غــالـبــيــة شــوارع بـغــداد وخــاصـة
الــســريــعـة والــرئــيـســة مــاتــسـبب
بــــحــــوادث وكــــوارث خـــاصــــة في
ــهـــمــة ــنـــاطق ا ـــدن وا مـــداخل ا

عـــدم اضــافــة مــجـــســرات جــديــدة
ــهــمــة وهــنـاك ــنــاطق ا لــبــعض ا
مجـسرات المـعنى لهـا وغيـر مهمه
ـــــــــلك في كــــمـــجــــســـر ســــاحـــة ا
الـــصـــاحلـــيـــة الـــذي يــربـط شــارع
الــصــاحلـيــة بــشـارع حــيــفـا فــهـذا
اجملـــــســـــر  صـــــرف لـه ماليـــــ
الــدنــانــيـر لــكـن لم يــحل ايــة ازمـة
فوجـوده وعدم وجـوده نفس الشئ
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وانــا اقــتــرح اضــافــة مــجــســر في
مـنـطقـة الـشـورجـة في وسط شارع
اجلـمـهوريـة لـنتـخـلص من ازدحام
الشورجة وسوق الغزل ومقترباته
وهنـا اجملسر مـهم وايضا بـساحة
اخلالني وجـود مـجـسـر مهـم كذلك
سـرح الـوطـني وجود في سـاحـة ا
مجسر يـفك الكثيـر من االختناقات
روريـة وكذلك ننـتظر جلـان لعمل ا
مـــجـــســرت وانـــفـــاق جـــديــدة  في
شـوارع بـغـداد ومع رفع احلـواجـز
والـصـبـات وتـقــلـيص الـسـيـطـرات
ــتـحــركــة ســنــجـد ان الــثــابــتــة وا
شوارع العـاصمة تـستوعب الزخم
ركبات الـتي نتظر من الكبيـر من ا
ــرور الــعــامـة الــعــمل بــتــســقـيط ا
الـقــد ووضع ضـوابط السـتـيـراد
ــركــبــات والــدراجــات لـلــحــد من ا

ـركـبـات الـتي اخـتـنـاق الـشـارع بـا
بـــدات التــــســـتـــوعــــبـــهـــا شـــوارع

العاصمة).
واطن ابراهيم جاسم 65 ويشير ا
عــــامــــا ان(من الــــغــــريب جنــــد ان
حـاويـات االنـقـاض جنـدهـا حتـجـز
مــكـانــا مــهـمــا من وسط الــشـوارع
وهــذه مــاتــسـبب بــاربــاك بــحــركـة
الـسـيـر وتسـبب اخـتـناقـات عـنـدما
يــاتـي عــامـل الــبـــلـــديــة واالمـــانــة
ـــركـــبــتـه يــقـف وسط الـــشــارع و
حلـمل االنـقـاض وبـشـكل عـشـوائي
ــوعــد مــحـدد وبــدون ان يــلــتــزم 
حلــمل الـــنـــــــــفـــايـــات مــايـــســبب
بـــاربــاك الـــشــارع واالخـــتــنـــاقــات
ـــروري فــضال عـن احلــالـــة غــيــر ا
احلـضــاريـة كـبــاقي الـدول عــنـدمـا
نـــخـــرج االمـــان او الــــبـــلــــــــــديـــة
بـــتــــنـــظــــيف الـــشــــوارع او حـــمل
االنــقــاض بـاوقــات قــبل الـذروة او
ايام الـعــــــطل وهنـا البد من رصد
احلــاويــات الــتي تــثــبت في وسط
الشارع مايتسبب بارباك وحوادث
واخــتـنـاقـات مـرروريـة وان تـخـرج
جلـــان  لــــرصـــد تــــلك احلــــاويـــات
وتـثبـيتـها بـشكل نـظامي وقـانوني
رور والـنـظام يـحـسن من مسـالـة ا
في الـعـاصـمة الـتي تـشـهـد فوضى

عارمة ).
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الــــرجـل خالل حــــقـــــبــــة احلــــروب
اضيـة مضيـفتا الـيوم نقف نحنُ ا
الـنسـاء االحتـفال بـعيـد االم والتي
كـانت نــبـراسـاً ال يــنـطـفــأ وشـعـلـة
وهـاجـة في خـدمـة عـائـلـتـهـا فـيـمـا
ــرآة نــبـراس حــسـ . أوضــحت ا
من حـقـنـا ان نـشــارك امـهـاتـنـا في
هذا العيد لكي نتذكر جيل امهاتنا
ـعــانـاة الــطـيــبـات الــتي حتـمــلن ا
ـصـائـب وكـانت بـحق االم الـتي وا
ذللت الـكثـير من الـصعـوبات وكان
لــهـا تـاريخ خــالـد في هـذا اجلـانت
وهــذا الــعـيــد يــعـد
اســتــذكـار لــنــسـاء
قــــــــاومن الــــــــزمن
سـتحيل وعمـلن ا
في سبيل ذلك في
رآة حـ ذكـرت ا
ابــــتـــهــــال عـــبـــد
الــقــادر بــالــقــول
عــــــمـــــلـت عـــــلى
اعــــداد كــــيــــكـــة
فاجئة بسيطـة 
والـــــدتي الــــتي
عــانت الـويالت
وكـــــانت بــــحق
تــــــــــــــــــــلـك االم
ــاجــدة الــتي ا
احـتــضــنــتــنـا
ونـحن صـغـار
الــــــــــــــــــــى ان
اصــــبـــحــــنـــا
كــــبــــار ومــــا
هذا االحتفال

صغر الى دليل الفرحة والبهجة ا
بـعــيــد االم . من جــانب اخــر جـدد
كـربالئيـون دعـوتهم الـى احلكـومة
بــالـعـودة الى أسـعـار الـدوالر كـمـا
كـان سـابـقـا مـشـيـرين الى ان بـقاء
الـــدوالر بـــهـــذا االرتـــفــاع امـــر من
واطن صـلـحـة ا شـأنه ان يـضـر 
مـطـالــبـ احلـكـومــة اجلـديـدة في
حـال تـشكـيـلـها ان تـكـون السـبـاقة
دامــــا والـــســـعي اخملــــلص بـــهـــذا
ـعـيـشـية اجلـانب وعـودة احلـياة ا
ا يفـرح اجلميع بشـكل اعتيـادي 
مـؤكــدين ضـرورة مـجـلس الـنـواب
ـاليـة ومحـافظ البك بدعـوة وزير ا
ركزي لوضع اخلطوط العريضة ا
بــهـذا االجتـاه واخلــروج بـقـرارات
واطن العراقي لكي يتعافى تفيد ا
السوق العراقي مـن جديد ة بعيدا
عن االحـتـكـاك من قـبل الـتـجـار في
اســـتــغالل مــنــاســـبــة قــرب شــهــر
رمــــضـــان مــــعـــتــــقــــدين ان (هـــذه
ــنـاســبــة الـرمــضـانــيــة يـجب ان ا
ا نـاسبـة و تـعطي لـها احلـقيـة ا
جتـعل الــسـوق يـشــهـد انــخـفـاض

كبير في األسعار).
hK  wF

ـــطـــلب مـــشـــيـــرين الـى ان (هــذا ا
بــسـيط وعـلى احلــكـومـة ان تـعـمل
جاهـدة بـعودة الـدوالر الى وضعه
االعــتـيــادي لــكـون نــحن لــيس في
حـصار اقـتصـادي كـما كـان سابـقا
حـيث ذقـنـا الـويالت مـنـه وال نـريد
الـــــعــــــودة من جـــــديــــــد الى هـــــذا

اجلانب).
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دواعـي الـغـرور كــثـيــرة  ولـكنَّ الــنـتــيـجــة واحـدة حـيـث ال يـقـود الــغـرور االّ الى

اخلسران.
-2-

السلطة تدعو الى الغرور 
واجلمال الباهر من دواعي الغرور 

ال الوافر يدعو الى الغرور   وا
النبوغ العلمي واألدبي سبب من أسباب الغرور 

وكثرة األتباع واالنصار تدعو الى الغرور ...
ولكنَّ الـتعويل على األعراض الزائلة ليس االّ مغامرةً غير مأمونة العواقب فالدهر

ذُو غِيَر .
-3-

همة في هذا الباب : ومن الشواهد ا
لك) مع جـاريته احلجـازية وقـد أوردها صاحب الـعقد قصـة (سليـمان بن عـبد ا

الفريد في ج 4ص  425 – 424 وخالصتها :
انّ سليمان كان جميال وسيما  

وذات يوم لبس ثيابه الفاخرة واعتم بعمامة وسأل جاريته احلجازية :
كيف ترين الهيئة ?

فقالت :
أنت اجمل العرب  لوال !

قال :
على ذلك لتقولِنَّ 

قالت :
تاع لو كنتَ تبقى  أنتَ نِعْمَ ا

غيرَ أنْ البَقَاءَ لالنسانِ 
أنت خِلْو من العيوب ومِمَا 
يكرهُ الناسُ غيرَ أنّك فاني 

وقد نَغَصّتْ بكالمها على سليمان ما كان فيه ...
ولم يلبث بعد ذلك اال أياما ومات عن  43سنة 99هـ 

ولقد ذكروا أنَّ سبب وفاته التُخْمة ألنه كان أكوالً فوق العادة 
لوء تينا  فقال : لوء بيضاً وآخر  فقد جيء له بزنبيل 

قَشروا قشروا 
فجعل يأكل بيضة وتينة 

لوءة مُخا بِسُكر فأكله  فأتخم  فمرض  فمات . حتى أتوه بقصعه 
-4-

ـاض ـغـرُوريـن واحداً واحـداً مـن ا ولو تـتـبـعـت سِيـر ا
عاصرين لوجدتهم صرعى الغرور . وا

ـتـقون اخملـلصـون الذين ال يـغتـرون على وال ينـجو االّ ا
ا يحرصون نـصب وا ـال وال بجاه وال  االطالق ال 

على استثمار أعمارهم بصالح األعمال .
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انتهت اللعبة... 
صفر للتيار صفر لالطار..

 والعـراقيـون يـضيـفـون الصـفر عـشـرين لسـنوات
خيباتهم.

هلهلي يا...
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من القـادر على أن يلمـلم أشالء العراق وينـفخ فيها نـسمة احليـاة ثم يضعه على
ن بـلـطـفه. مـتى? ال بـشـارة تـلوح في الـسـكـة?. ال أحـد إال الـله مـتى مـا أراد أن 
أل أقـسموا مع بـعضـهم على أن يـستنـزفوا هذا اذا? ألن ا  . األفق على فـرج آتٍ
وت. مـنـذ تـسـعـة عـشـر عـامـاً سـوداً وعـجـافـاً ومـتـسـولـو األرصـفة الـبـلد حـتـى ا
ن زحـفـوا ن أحـضـرهم اإلحـتالل مـعه أو  وفـاقـدو الـذمـة والـديـن والـضـمـيـر 
تـط مـوجة الـردة احلـضاريـة التي إجـتاحت ن تسـللـوا فيـمـا بعـد  خـلـفه أو 
ال العـام وأتوا على ما كـان قائماً البالد لم يـتورعوا عن فعل أي مـوبقة. نهـبوا ا
من مالمح دولــة وأعـادوهـا الى عـصــر مـا قـبل الــصـنـاعـة. وحــوش جتـتـمع عـلى
ا يـلفت الـنظر فريسـة. جائـعون يـتحلـقون حـول مائـدة عامـرة باخليـرات. أكثـر 
ـا كان مـتعـارفاً في أوسـاط اللـصـوص والقـتلـة  من قبل لم فيـهم أنهم وخالفـاً 
يعودوا يـخجلون من أفعالهم. بل أنهم يفتـخرون بها. انهم يفتخرون وأمام العالم
وبكل صالفـة ووقاحة بـعمـالتهم لألجـنبي أو بـتلقـيهم الـرشى أو بسرقـتهم لـلمال
ـواطن الـعـادي وسلب حـقـوقه وبـإحـتـقارهم الـعـام أو بإعـتـدائـهم عـلى إنـسانـيـة ا
سـتقل. أمـام هذه النـماذج من اخملـلوقات ـؤسسـات الدولة ولـلقـضاء ا للـقانون و
ـتوحـشة هل بإإلمـكان التـحدث عن مسـتقـبل واعد ينـتظرهـذا الشعب? الشاذة وا
ال. كـان لـديــنـا أمل ولـو بــاهت في اإلنـتـخــابـات لـكن هــؤالء الـذين إنـغــمـسـوا في
الـفسـاد وأالعـيـبه ومـغـرياته ومـكـاسـبه ال تـنـفع مـعهم إنـتـخـابـات فـلقـد إكـتـسـبوا
خبرات كـبيرة ومتنوعة في اإللتفاف على نتائجها وال تنفع معهم كذلك صرخات
ـتـظـاهـرين الـتي تـعـلـوا في الـشـوارع والـسـاحـات مـطـالـبـة بـأدنى حـقـوقـهم ألن ا
سيـاسـيي الـصـدفة هـؤالء يـسـتـخفـون بـهـا وال يلـتـفـتون الـيـهـا. مـا احلل? لنـقـلـها

بصراحة أن ال حل يبدو في األفق. 
كان ثـمة أمل يـنبض من قلب تـظاهـرات تشريـن لكن هذا األمل بـات بريـقه يخفت

ان ن وصل الى البر شيـئاً فشيئاً مع تذبذب إختيارت بعضاً 
عبـر تلك التظاهرات وال نريد أن نستبق النتائج منذ اآلن.

كن أن نعيد تألق ونبض تشرين?  كيف 
ا يـحتاج األمر الـى قيادة شبـابية مبـدأية ال تفاوض ر
نـازلة ـغـريات وهي كـثيـرة جداً وتـخـتار طـريق ا على ا
السـلميـة حتى النهـاية وحتى الـسقوط الـنهائي لكل من

ساهم في تكوين مشهد ما بعد 2003.

الـروبل هـو العـملـة الـوطنـية لـروسـيا و"كـينـجـال" (اخلنـجر) هـو صـاروخهـا فرط
الصـوتي الفريـد من نوعه واألحـدث واألكثر تـطورا في العـالم جرى اإلعالن عنه
ـنـشــآت شـديـدة عـام 2018 واُسـتـخــدم ألول مـرة في حـرب أوكــرانـيـا لــتـدمـيــر ا
التـحص وأثار استخـدامه الناجح والفعـال هلع وقلق الكثـيرين حول العالم. ال
واصـفات الـكينـجال الـنووي/التـقلـيدي كسالح ومع ذلك يتمـتع الروبل كـعمـلة 
فروضة أشهره الـرئيس الروسي بـذكاء في معـركته لتـدمير العـقوبات الـشاملـة ا
ُـصـدر إلى بــلـدان أوربـا "غـيـر الـصـديـقـة" عـلى بالده بـتـسـعـيــر غـاز األنـابـيب ا
ُـصطـلح في ـعـنى "الـغـاز مقـابل ... الـروبل" كـمـا اعـتـدنـا عـلى هـذا ا بـالـروبل 
ـعـنى أكــثـر داللـة في سـنـوات احلــصـار االقـتــصـادي اجلـائــر عـلى بالدنــا أو 
العالقـات السياسية واالقتـصادية الدولية "تـريد غاز. جِيب روبل" وهو أمر جعل
أوربـا تـولـول وتـنـدب حـظـهـا الـعـاثـر  تـقـول روسـيـا: "مـاكو روبـل ... مـاكـو غاز"
وأوربا مـا عدهـا ال روبل وال غاز وال يُـحتمل حـصولـها عـلى غاز بـكمـيات كـافية
وبأسـعار مناسبة إال بعد سنوات طويلة قادمة إن استطاعت فعل ذلك طبعا وهو
أمـر مـشــكـوك في حـدوثه وجنــاحه تـمـامـا  وضــعت روسـيـا أوربــا أمـام خـيـارين

أحالهما مُرّ لها: 
إما شـراء الروبل من بورصة موسكو أو قبول تَجَـمّدْ مواطنيها من البرد وتوقف
ـنـافـسـ الـكـبـار كـأمـريـكا ـيـزاتهـا الـتـنـافـسـيـة أمـام ا صـنـاعـاتـهـا وخـسـارتـهـا 
ـنافـسة   إذا والـصـ وسيـكون حـالهـا كحـال اليـابان فـي خسـارتهـا التـطور وا
اختـارت أوربا شراء الروبل فعليها أيضا إنـتاج سلع وخدمات تكون مطلوبة في
أسواق روسيـا لبـيعهـا بالروبل وهـذا يعـني أن أوربا ستـخسـر معركـة عقوبـاتها
ـالـية والـتـجـاريـة والـتـكنـولـوجـيـة وبـالـتالي سـتـتـداعى دفـاعـاتـها االقتـصـاديـة وا
ـشـحـون بـالـغاز ـا أكـون مُـحـقا إذا قُـلت: "الـقـرش ا الـسـيـاسيـة أمـام روسـيـا ر

(األبيض) ينفع في اليوم ... .

رأة bO∫ جانب من احتفاالت عيد ا
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(أ ف ب) - اسـتـمع الـرئيس { فـرنـسـا
ــانـويل مــاكـرون االثـنـ الــفـرنـسي إ
الى هـواجس الـفرنـسـي الـقلـق إزاء
مــداخـيـلــهم وارتـفــاع أسـعـار الــطـاقـة
خالل جـولة انتـخابية قـام بها قبل أقل
مـن أســــبــــوعــــ مـن االنــــتــــخــــابــــات
الـرئـاسـيـة.وزار رئـيس الـدولـة ديـجون
فـي شـــرق فـــرنـــســـا ضــــمن احلـــمـــلـــة
االنـــتـــخـــابــــيـــة وتـــوجه الى مـــدرســـة
ثـانويـة.وسأل بـائع يبـلغ من الـعمر 46
عــامـا الـرئـيس خالل إحـدى احملـطـات
"هـل جتـــد انـه من الــــطـــبــــيــــعي انه ال
ـكـنـني تـأمـ مـعـيـشـتي من راتـبي?"
مـــضــيـــفــا "كل األســـعــار تـــرتــفع ضع
نــفــسك في مـكــان عــائـلــة فــرنـســيـة. ال
ـكـنـنـا االسـتـمـرار الـنـاس سـتـصاب
بـــاجلـــنـــون".أشـــار مـــاكـــرون الـى أمــر
حــكــومي بـخــفض ســعـر الــنـفط ب 18
سـنتـيم سيـدخل حيـز التـنفـيذ اجلـمعة
وكــــذلك الـى خــــفض أســــعــــار الــــغـــاز
والـكهـرباء بـكلـفة  20مـليـار يورو.وأكد
أنـه "يبـذل أقـصـى اجلهـود" فـي اوروبا
حملــاولـــة خــفض اثــر الــتـــضــخم عــلى
الـعائالت.لم يكرس ماكـرون وقتا كبيرا
لـلــحـمـلـة االنـتـخــابـيـة مـشـددا عـلى ان
عـلـيه الـتـركـيـز عـلى إدارة وبـاء كـوفـيد
واحلـرب في أوكرانـيا.انـطلـقت احلـملة
االنـتخـابية رسـميا االثـن وصوال الى
اجلــــولـــة األولى مـن االقـــتـــراع في 10
نـيـسان/ابـريل حـيث يـحق حالـيـا لكل
ــرشــحـ ال 12بـــوقت مـــتـــســاو في ا
رشـحان الـتـغطـية اإلعالمـية احملـليـة.ا
الـلذان يتصـدران نتائج الدورة األولى

ســيـخــوضــان الـدورة الــثـانــيـة في 24
نـيسان/ابريل.ويعتبر الرئيس ماكرون
األوفـر حظـا حالـيا للـفوز بـاالنتـخابات
فـيمـا ساهـمت احلرب في أوكـرانيا في
زيـادة رصـيـده وحتل مـرشـحـة الـيـمـ
ــرتـــبــة ـــتــطـــرف مــاريـن لــوبـن في ا ا
الــــثـــانــــيــــة بـــحــــسب اســــتــــطالعـــات
الــرأي.أظــهـر اســتــطالع جـديــد نــشـره
مـعهـد "إيبـسوس/سـوبرا سـتيـريا" في
صـحـيفـة "لـومونـد" االثـن ان مـاكرون
نــال  %28مـن نــوايــا الــتـــصــويت في

الــدورة األولى بــتــراجع نــقــطــة فــيــمـا
كــســبت لــوبن  1,5نــقــطــة لــتــصل الى
.%17,5وأشار االستطالع الى انه في
ــرشـحــ في الـدورة ــنـافــســة بـ ا ا
الـثانية قلصت لوبن الفارق الى 47%
ـــاكـــرون وهـــو هــامش مـــقـــابل  53%
ـا كان عـلـيه في استـطالعات أضـيق 
سـابـقـة.وكـتب حـزب الـتـجـمع الـوطـني
الـذي تـراسه لوبـن على تـويـتر تـعـليـقا
عــلى االسـتـطالع "الــنـصـر قـريب جـدا
إذا صـــــــوت الــــــشـــــــعـب ســــــيـــــــفــــــوز
الـشـعب".تواصل لـوبن حـملـتـها بـشكل
هـادىء مـخـففـة لـهـجتـهـا في مـواضيع
مــتــشــددة مــثل الــهــجــرة لــتــركـز عــلى
هـواجس الـفـرنـسـيـ بـشـان الرواتب
وهي األولــويـة االســاسـيـة لــلـنــاخـبـ
بــحـسب اسـتــطالعـات الــرأي.كـمـا نـدد
نافـسه من اليم الـرئيس الفـرنسي 
ــتـطـرف إريك زمــور االثـنـ مــنـتـقـدا ا
ســمــاحه لــلــجــمـهــور بــتــرديــد عــبـارة
"مــاكـرون قـاتل" خالل جتـمع انـتـخـابي
األحــد في بـاريـس بـدون إصـدار أي رد
فـعـل.وقـال مـاكـرون "هـنـاك فـرضـيـتـان:
األولـى هي اإلهــانــة وهي الــتي تــبـدو
لي األكــثـر مـصـداقـيـة لــكـنـهـا ال تـشـكل
مـفاجـأة" مضيـفا أن الـفرضيـة "الثـانية
هـي اجلــــهل بــــإصـالح مــــهم جــــدا في
الـــواليــة الـــرئــاســـيــة وهي  %100من
الـتغـطية الـصحـية. اآلن يدفع الـضمان
االجــتـمــاعي تـكــالـيف أجــهـزة الــسـمع
والـــنــظــارات وأطــقـم األســنــان". وقــال
الـرئيس "هـذا جزء من ادائي وهو اداء
رشح اجـتـمـاعي انا فـخـور به. أدعـو ا
الـذي ال يسمع جـيدا الى جتهـيز نفسه
بـكـلـفة أقل".لـكن أوسـاط زمـور قالت إن
ــرشح "نــدد" بـالــهــتـاف الــذي أطــلـقه ا
احلـــشــد. وقــد رُدد الــهـــتــاف عــشــرات
ـواجهة ـرات في ساحـة تروكـاديرو ا ا
لـــبــرج إيــفـل إلى حــيـث أتى عــشــرات
ــرشح.وكـان اآلالف مـن الـنــاس لــدعم ا
زمـور أتى خـالل كلـمـته عـلى ذكـر ثالث
قـضايا جنائية شهيرة في فرنسا هما
ــتــا قـتـل مـعــاديــتــان لـلــســامــيـة جــر
وهـجوم جهادي قُِتل فـيها مدنيون في

الــسـنـوات األخــيـرة بــأيـدي مـســلـمـ
فـــرنــســـيـــ أو أجــانب.وزمـــور الــذي
ارتــفــعت شــعــبــيـتـه في اســتـطـالعـات
اضـي ح أعـلن الـرأي في اخلـريـف ا
عن طـمـوحـاته الـرئاسـيـة تـراجع مـنذ
ـــرتــبــة الـــرابــعــة أو ذلـك احلــ الى ا
اخلـامـسـة.لـكن فريـديـرك دابي اخلـبـير
فـي اســتـــطالعـــات الــرأي في ايـــفــوب
غــروب شــدد عــلى ان الــســبــاق يـبــقى
مـفـتـوحـا عـلى كل االحـتـمـاالت رغم ان
مــاكــرون يـظــهــر في مــوقع قــوة حـتى
االن.وقـال في مقـابلـة تلـفزيـونيـة "ح
ــــتـــــدني في ــــســــتـــــوى ا أرى هـــــذا ا
االهـتـمام بـاحلـملـة وح أرى ان ربع
الـفرنـسي لم يـحسـموا خيـارهم بعد
ـــــكن أن اقـــــول ان األمــــــور ال يـــــزال 

تتغير".
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ـرشح و اســتـنــكــر  مـاكــرون سـمــاح ا
لالنــتــخـابــات الــرئـاســيـة عـن الـيــمـ
ـتطـرف إريك زمور لـلجمـهور بـترديد ا
عـبارة "مـاكرون قـاتل" بدون إصدار أي
رد فـعل خالل جتـمع انتـخابي مـعتـبرا
ـــرشح ذلـك "إهــانـــة".وقـــال مـــاكــرون ا
لـواليـة ثـانـيـة خالل زيـارة الى ديـجون
فـي شـــرق فـــرنـــســــا ضـــمن حــــمـــلـــته
االنـتـخـابـيـة "هـنـاك فـرضـيتـان: األولى
هي اإلهانة وهي التي تبدو لي األكثر
مـصداقية لكنها ال تشكل مفاجأة".فيما
أكـدت أوسـاط زمـور ان مـرشح الـيـم
ــتــطــرف "لم يــســمع" احلــشـود وهي ا
تـردد تـلك الـعـبـارة سـخـر مـاكرون من

هذا األمر.
وأضـاف ماكرون أن الـفرضية "الـثانية
هـي اجلــــهل بــــإصالح مــــهم جــــدا في
الـــواليــة الــرئـــاســيــة وهي  %100من
الـتغطـية الصـحية. اآلن يـدفع الضمان
االجــتـمـاعـي تـكـالــيف أجـهــزة الـسـمع
والــنـــظــارات وأطــقم األســنــان". وقــال
الـرئيس "هذا جزء من ادائي وهو اداء
رشح اجـتـماعي انـا فـخور به. أدعـو ا
الـذي ال يسمع جيدا الى جتـهيز نفسه
بـكـلـفة أقـل".واجه زمور اتـهـامـات بانه
تـــرك احلــشــود تــردد "مـــاكــرون قــاتل"

خـالل جتمع انـتـخابي عـقـده األحد في
بـــاريس.لـــكـن أوســاط زمـــور قـــالت إن
ــرشح "نــدد" بـالــهــتـاف الــذي أطــلـقه ا
رات احلشد.وقد رُدد الهتاف عشرات ا
ـواجـهـة لـبرج في سـاحـة تـروكـاديرو ا
إيـفل إلى حيث أتى عشرات اآلالف من
ـرشح.وكــان زمـور أتى الــنـاس لــدعم ا
خـالل كـلــمــته عـلـى ذكـر ثالث قــضــايـا
جــنــائــيــة شــهــيــرة في فــرنــســا هــمـا
ــتــا قـتـل مـعــاديــتــان لـلــســامــيـة جــر
وهـجوم جهادي قُِتل فـيها مدنيون في
الــسـنــوات األخـيــرة بـأيــدي مـســلـمـ

فرنسي أو أجانب.
وقــال في كــلـمــته "الــبـعـض غـاضــبـون
بـسبب حـزمي. ما يغـضبني أنـا ليست

"بــرسـالــة مـهـيــنـة" وداعـيــا الى جتـنب
الـذم قـبل أسـبـوعـ من الـدورة األولى
ـقررة في 10 لالنـتـخـابـات الرئـاسـيـة ا

. نيسان/ابريل.من جانب اليم
 قـالت مـرشـحـة اجلـمـهـوريـ فـالـيـري
بـيـكـريس إن "زمـور يسـمح حلـشـد بأن
يــهـــتف +مــاكــرون قــاتل+. أنــا أحــارب
ـنـتــهـيـة واليـتـه بـقـوة لـكن الــرئـيس ا
عـاملـة خصم عـلى أنه قاتل الـسمـاح 

هو أمر خطير للجمهورية".
واعـــــتـــــبـــــرت ان اريك زمـــــور "فـــــاقــــد
ـصداقية بـالكامل لتـرؤس فرنسا".من ا
رشـحة مـارين لوبن جـهتـها اعـتبـرت ا
ـتطرف بان مـنافسة زمـور في اليم ا

الشعار "مؤسف".

لبيد العامري..
الطفل .. الفتى .. الشاب 

.. الذي عرفتُ
••••

قريـباً من تـقاطـع حي احلسـ  وفي قاعـة الكـرار  حـضر  عـصر الـيوم  وجـوه بني
فـجوعة  عائـلة الدكتـور االديب هاني عاشور عامـر واصدقاء الـفقيد  ومـحبو العـائلة ا

العامري..
قام عـلى روح الفـقيد الـشاعـر الشاب  في اليـوم الثـاني واالخير من مـجلس الـفاحتـة ا

لبيد
الـعـامـري.. وحـ كـنت اقـدم الـتـعـزيـة لـلـدكـتـور هـاني

وللشاب اخلليل هاني  واخذ مكاني ب
عزين ..والتـقي الصديق الصحفي جموع غـفيرة من ا
ســمــيــر عــلــو.. كــان الــذهـن يــرحل عــائــدا لــســنــوات
اضي  سنـوات غرز فيها احلصار تسعـينات القرن ا
ثـقف خاصة مخالـبه في اجساد العراقـي عامة  وا
 في تـلك الـسنـوات كـنا نـلـتقي عـصـرا او ليال  في
طـبعي  او في بيتي.. يحضر االعالميون هاني بيت ا
ـنـعم عـاشـور  وسـمـيــر عـلـو  ومـاجـد اســد  وعـبـدا

حمندي وصباح الالمي  ذلكم بعض ما اتذكره.
ومع الــصــديق هــاني يــحــضــر قــريـبـه الــشـاب بــاسم
واحـيــانـاً  ابـنه لــبـيـد. تـلك بــدايـات لـقـاءاتـي مع لـبـيـد
هـاني. وح ازور بـيت الـصـديق هـاني.. ويـستـقـبـلني
والده عاشـور العامري  كنت التقي لـبيد.  كان لبيد 

حينها  طفال جميال.. دائم احلركة واالبتسامة  االكثر دفئا وجماال.
وانتقل احلاج عـاشور العامري الى جوار ربه. وضربت شـواطئ حياتنا موجات احداث
جـسام. وافتـرق االحبة. وغـاب الصـديق هاني  وغبت عـنه. لكـني كنت اتابـعه وهو يطل
من خـالل الـفـضـائـيـات مــحـلال وراصـدا لالحـداث. ولم اعـد اعــرف عن لـبـيـد او بـاسم

. شيئاً
اتـصـاالت  هـاتـفـيـة وعاد الـدكـتـور هـاني عـاشـور من حـيـاة الـغـربـة في اخلـارج. وتـشاء

صادفة اننا لم نلتقي. رغم اتصاالت هاتفية عديدة. دعاني ودعوته ا
صـادفـة دورها حـ الـتـقيت في مـنـاسبـة اجـتمـاعـية  مـرارا . لـكنـنـا لم نـلتق. ولـعـبت ا

الشاب
باسم ( ابن اخت الدكتور هاني )  والشاب الشاعر لبيد هاني عاشور في جامع بنية 

كال على انفراد . اعجبني الشابان وفرحت بلقائهما. وتوقفت عند الشاب لبيد.
سحـرني بعذوبـة كالمه ولبـاقته  وادبه الـعالي. كنت مـتهـيئاً  عـملـيا ونفـسيا  ان ازور
الـصديق هاني في بـيته  واجدد الـلقاء مع الـشاعر الـشاب لبيـد وان استمع الـيه يلقي

بعض شعره.
لكن االقدار احملزنة كانت هي االسرع. واختطفت االقدار الشاب لبيد  وهو عائد

من اجلـامعـة.كـان خبـرا صادمـا مفـجعـا.. ولكن تـلك هي سنـة احليـاة. نعـرف البـدايات.
.. انقل بـعض ابيات طلع.. واخـيراً لكـننا النـعرف مـتى وكيف  تكـون النهـايات. اسمـك ا

من قصيدة للشاعر الكربالئي احلاج جابر الهنداوي :
طلع.. اريد انظم قصيدة  واسمك ا

وفصلنك ثلث مرات ومربع..
وت ال يرجع.. لكن ادري عنيد ا

ال يفهم وال يعلم وال يسمع.
••••   

للفقيـد الشاب لبيد هـاني عاشور الرحمة والـغفران  ولعائلته
الصبر.

انويل ماكرون خالل زيارته الى مدرسة في ديجون “U¹—…∫ الرئيس الفرنسي ا

أساة اليومية فاهيم بل ا الـكلمات وا
الـتي تـعـانـون مـنـهـا (...) لن نـسـتـطيع
أبـدا حتـقـيق الـعدالـة لـكل أولـئك الذين
فــشــلت الــدولــة في حــمــايــتـهـم".وأخـذ
اســتـراحـة بــعـد ذلك ارتـفــعت خاللـهـا
الـــصــيـــحــات دون تـــدخل مـــنه.وقــالت
أوسـاط زمور إنه "ُيدين مـا قاله احلشد
فـي ذلك الـوقت" وإنـه "لم يـســمـعه" في

إشارة إلى الهتاف ضد ماكرون.
»e(« `ýd

ـرشح "لم يـسـتـخدم  مـشـددة عـلى أن ا
ـصـطـلح قط".وقـال مـرشـح حزب هـذا ا
الــبــيــئــة يــانــيك جــادو االثــنــ "حــ
تــتــحـدث خـالل جتـمع تــســمع بــشـكل
جــيـد جـدا مــا تـقـوله احلــشـود" مـنـددا

بغداد
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تـحدة االمريـكيـة سيـاسة قـائمة وضح األمر لـلقاصي والـداني بان سـياسـة الواليـات ا
على افتعـال االزمات  وال تكاد تمر سـنة االّ وأمريكا قامت بـاختالق مشكالت بعد أن
لم تـكن وفي مـنـاطق حـيـويــة من الـعـالم ومـنـهـا عـلـى وجه اخلـصـوص مـنـطـقـة الـشـرق
األوسط حــيث جــعــلــتــهــا تــغــلي عــلى صــفــيح ســاخن فــضالً عن  ;ذلك ثــمــة مــنــاطق
ستـراتـيجـيـة حسـاسة غـيـر اسيـويـة هي األخرى شـهدت أزمـات مـفتـعـلة وكـان اجلاني
الـذي يقـف وراء هكـذا عـربدة وسـوء خـلق هي حـكـومة واشـنـطن نـفسـهـا امـا من حيث
طـبـيـعة الـتـعـامل أزاء ذلك بـالنـسـبـة للـجـانب األمـريـكي فلـم يكن االنـخـراط في اجلـهود

الدبلوماسية حللحلة األمور صادقا وبنية حسنة .
بل تعـمّد عـلى تهدئـة األوضاع وبـحسب العـلوم السـياسـية هذا يـسمى إدارة أزمات ال
حل أزمـات  وعـلى مـدى تـاريخ امـريـكـا لم نـسـتـشـعـر بـأي رئـيس امـريـكي وصل الى
الـبيت األبيض مُـسكة من خـير االّ ما نـدر بل كلهم اسـتووا في الشر ولـم يكن فيهم ذو
خـيـرٍ الــبـتـة  وأصــبـحت هـذه اإلدارة بــانـهـيـار روســيـا سـنـة  1991أشـد ضـراوة من
السابق أي انهـا جلأت الى استعمال األدوات الصلبة ( القوة العسكرية) لضرب كائن
رغوب من يكن من الـدول النامـية السـيمـا التي تعـارض هذه الـسيـاسة الكـريهـة غيـر ا
فـيــهـا  وقــد وصل احلـال بــهـذه اإلدارة الــبــاغـيــة الى اسـتــهـداف حــتى الـدول دائــمـة
نضوية حتت حلف الناتو كروسيا والص وذلك العضويـة في مجلس االمن من غير ا
بـاستـعمـال القـوة الناعـمة ( االقـتصـاد والتـجارة والسـياسـة )  وهكـذا دواليك لـزعزعة
استقرار اقتصـاد البلدين في خطوة غير مسبوقة بـشدتها تريد عبرها ان حتكم العالم
ي وهـذا امـر خطـير ـالي الـعا بال مـنـازع من طريق اإلصـرار عـلى اإلمسـاك بـالنـظام ا
يـثيـر حفـيظة الـشركـاء روسيـا والصـ حيث ال يسـمح كل منـهمـا ألمريـكا الـتي تتزعم
الغـرب أن تـتحـكم بـالعـالم وتـفـرض وصايـتـها عـلـيه لتـفـتك به عمـداً مع سـبق اإلصرار
والـترصـد  وهناك مـعابر عـبرت عـليهـا لتحـقيق غـاياتهـا في مضايـقة الـدول الضعـيفة
ة لتـبقى تعيش رهينة اخلـوف او حتت ظل الترهيب والترغيب  تـمكناً من انتهاب سا ا
ـعابـر سـوى أدوات ارتمـت في أحضـان الـغرب وبـسـببـها خـيراتـهـا  وال تُدعـى هذه  ا

. نطقة توتر  ساد ا
ومن االمثلـة على ذلك في الوقت الراهن األدوات في أوكرانـيا البلد الـذي اختار نظامه
الـسيـاسي ان يكـون معـواناً لـلـغرب ومـؤذياً  لـروسيـا اقتـصـادياً وامـنيـاً بدلـيل ان هذا
هـد لوجـود أوراق لألمريـكان في الـنظـام الـذي انحـاز للـغرب وابـتعـد عن روسـيا بـدأ 
ـشـاريعـهم أوكرانـيـا حـتى يـضـعـوا أمن روسـيـا الـقـومي واقـتـصـادهـا هـدفـاً مـضـافـاً 
السياسـية التي ترمي الى تطويق روسيا عسكرياً وذلك بنصب منصات صواريخ فوق
األراضي األوكرانـيـة هذا من جـانب ومن جـانب آخـر محـاصرة الـنـفط والـغاز كـموارد
ا ارغم هذا اخلنق االقتصادي واألمني طبيعية تشكل  %60من االقتـصاد الروسي 
روسيا على كـرهٍ الى اجتياح أوكـرانيا عسـكرياً وكمـا يقال : ( كما
تَـدين تُدان ) فـإن روسيـا جازت الـنظـام احلاكم في أوكـرانيا
بــفـعــله وبــحـسب مــا عـمـل ضـد روســيـا وقــلـبـت مـدنه عــلـيه
وافـشـلت اخملـطط الـغـربي وجلــمـته هـو وقـاعـدته الـتي يـتـكـأ

وازين ويقع الفأس بالرأس .   عليها قبل ان تُقلب ا
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(أ ف ب) - قـال الـرئيس { اسـطـنـبـول 
الــــتــــركـي رجب طــــيب إردوغــــان امس
الـــثالثـــاء لـــدى اســتـــقـــبـــاله الـــوفــدين
الـــروسي واألوكــراني فـي اســطــنــبــول
فاوضات حـيث تبدأ جولة جديدة من ا
الـرامــيـة إلى وقف احلـرب بـيـنـهـمـا إن
لـــدى روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا "مـــخــاوف
مـشـروعـة" داعيـا اجلـانـب إلى "وضع

أساة".  حد لهذه ا
ــقــرر أن تـــبــدأ احملـــادثــات بــ ومـن ا
ا الـوفدين بـعد هذا الـلقاء في قـصر دو
بــخــشــة في اســطــنــبــول حــيـث تــوجـد

مكاتب للرئاسة التركية.
ـرة األولى الـتي يـلــتـقي فـيـهـا  وهــذه ا
وفـدا الــبـلـدين الـلـذين وصال في الـيـوم
الـسابق إلى تركيا بعد جوالت عدة من

احملادثات عبر الفيديو. 
WŽËdA  ·ËU

وأضـاف إردوغـان "لـلـجـانـبـ مـخـاوف
ـمـكن التـوصل إلى حل مـشـروعـة من ا

مقبول لدى اجملتمع الدولي".
 وشـدد عـلى أن "األمر مـتـروك للـطـرف
أساة" مشيرا إلى أن لـوضع حد لهذه ا
"تــوسـع الــصــراع لــيس في مــصــلــحــة
أحـد". وسـبق أن اسـتـضـافت تـركـيا في
الــعــاشـر من آذار/مــارس في أنــطـالــيـا
(جــنـــوب) أول لــقــاء عُــقــد بــ وزيــرَي
اخلارجية الروسي واألوكراني منذ بدء

الغزو الروسي في  24شباط/فبراير.
حـذّرت منظمة العفـو الدولية "أمنستي"
ـهـا في جوهـانـسـبرغ أمس خالل تـقـد
الـثالثـاء تـقـريـرهـا لـلـعام 2021-2022
مـن أنّ الـغــزو الــروسي ألوكـرانــيــا هـو
"تــكـــرار" لــلــحــرب في ســوريــا مــنــددة
بـ"تــزايـد جـرائم احلـرب" بــعـد أكـثـر من
شـهــر من الـصـراع داعـيـة إلى الـتـخـلي
عـن أي مـوقف حـيـادي جتــاه مـوسـكـو.
وقـالت األمـيـنـة الـعـامـة لـلـمـنـظـمـة غـير

احلــكــومــيــة أنــيــيس كــاالمــار لــوكــالـة
فـــــرانـس بـــــرس إن "مـــــا يــــــحـــــدث في
ــا رأيـــنــاه في أوكـــرانــيـــا هــو تــكـــرار 
سـوريـا". وأضـافت "نحـن أمام هـجـمات
مــتــعــمّـــدة عــلى بــنى حتــتــيــة مــدنــيــة
ـــدارس مــتّــهــمــة ومـــســاكن" وقــصف 
ـرات إنـسـانـية إلى روسـيـا بـتـحـويل 

"مصيدة للموت". 
ــديـــنــة حــلب مــشـــبّــهــة مـــاريــوبــول 
الـسـوريـة الـتي دمـرتهـا فـظـائع الـنـظام
ـدعوم من مـوسكو فـي حرب مسـتمرة ا

ـنظـمـة بـ"تـزايد مـنذ  11عـامـا نـددت ا
جــــرائم احلـــرب" في أوكــــرانـــيـــا. وفي
مـؤتمر صحافي موازٍ في باريس قالت
مـديــرة أمـنـسـتي في أوروبـا الـشـرقـيـة
وآســيـا الـوســطى مـاري ســتـروثـرز إنّ
"بـاحثيـنا على األرض وثّـقوا على مدى
عشرة أيام استخدام التكتيكات نفسها
الـتـي اتّـبـعت في سـوريـا والـشـيـشـان"
ـا في ذلك هجـمات تسـتهدف مـدني

وذخيرة يحظرها القانون الدولي. 
واعــتــبــرت كــاالمــار إن خــنــوع "نــظــام

دولـي" وفــشل مــؤســســـات من بــيــنــهــا
مـجلس األمن الدولي في إدارة احلروب
الـسـابقـة سمـحا بـ"الـوقاحـة" الروسـية
لـــشن الــهـــجــوم مــذكّـــرةً بــأن في وقت
اجلـائحة استمرت النزاعات خصوصا
في إثــيــوبـيــا وبــورمـا وأفــغــانـســتـان.
وأعـربت أمـنـسـتي عن أسـفهـا لـلـموقف
الـذي اتّخـذته حوالى  20دولـة إفريـقية
ــتّـحــدة مــطــلـع آذار/مـارس فـي األ ا
وامـتـنعت فـيه عن التـصويت عـلى قرار
يـدعـو إلى انـسـحـاب الـقـوات الـروسـية

من أوكـرانيـا معتـبرة أنّه "في مـواجهة
كن أن يكون هناك حياد". روسيا ال 
و أصـدر الرئـيس الـسوري بـشار األسد
اإلثـنــ قـانـونـاً تـضـمّن تـعـديالت عـلى
عــدد من مـواد قـانـون الــعـقـوبـات نصّ
ـدة أبــرزهـا عـلى أن يـعـاقـب بـالـسـجن 
سـتة أشهر كل من ينشر أخباراً "كاذبة"
من شـأنـهـا أن تـنال مـن "هيـبـة" الـدولة.
ونـــشـــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء الـــســـوريــة
الــرسـمـيــة "سـانـا" نصّ الــقـانـون الـذي
جـاء في إحـدى مـواده "كل سـوري يذيع
وهـو على بيّنة مـن األمر أنباء كاذبة أو
مــبـالـغـاً فــيـهـا من شـأنــهـا أن تـنـال من
هــيــبــة الـــدولــة أو مــكــانــتــهــا يــعــاقب
بـــاحلـــبس ســـتـــة أشـــهـــر عـــلى األقل".
ـادة قـبل الـتـعـديل تـنصّ عـلى وكـانت ا
الــعـقـوبـة ذاتـهــا لـكل سـوري "يـذيع في
ـــذكـــورة. وأضــاف اخلـــارج" األنـــبــاء ا
دة التعديل العقوبة ذاتها أي السجن 
ستة أشهر لـ"كل سوري يذيع أنباء من
شــأنـهـا حتــسـ صـورة دولــة مـعـاديـة
ــكـانـة الـدولــة الـسـوريـة". لــلـمـسـاس 
وتــصــنّف دمــشق كل الــدول واجلــهـات
الــتـي عــارضت نــظــام األســد أو قــدمت
الـــدعم خلـــصـــومه ومـــعــارضـــيه خالل
عادية".  سنوات النزاع الطويلة بالـ"ا
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وتـضمّنت الـتعديالت إضافـة بند ينصّ
عــلى أنه "يــعـاقب بــاحلـبس ســنـة عـلى
األقـل كل سوري قـام بـكـتابـة أو خـطاب
يـدعـو فـيه إلى اقتـطـاع جزء من األرض
الــســوريـة أو الــتــنــازل عـنــهــا". وأبـقى
الـقـانون عـلى معـاقبـة كل من "حاول أن
يـــســلـخ عن ســيـــادة الــدولـــة جــزءاً من
ؤقت" األراضـي السورية.. باالعـتقال ا
عـلـى أن تـصل الـعـقـوبـة الى "االعـتـقـال
ـــؤبــد إذا جلــأ الــفــاعـل إلى الــعــنف". ا
وبـــفــضل دعم حـــلــفــائــهـــا خــصــوصــاً

روســـيــا بـــاتت الـــقــوات احلـــكــومـــيــة
تـسيطر على نحـو ثلثي مساحة البالد
فـيـمـا ال تـزال مـنـاطق رئـيـسـيـة خـارجة
عن ســيـطـرتــهـا أبـرزهـا مــنـاطق نـفـوذ
األكـراد في شـمال وشـمال شـرق البالد
ــقـاتـلـة ومــنـاطق سـيــطـرة الـفــصـائل ا
ــعــارضــة فـي شــمــال غــرب ســوريـا وا
ومـحـيـطهـا. ومـنـذ عقـود سـبـقت اندالع
الــنـزاع عـام  2011تــفـرض الـســلـطـات
قــيــوداً عـلـى حـريــة الــرأي والــتـعــبــيـر
ـــــعــــــارضـــــ والـــــكـــــتّـــــاب وتـالحق ا
فكرين. وقال مجلس حقوق اإلنسان وا
تـحدة في تـقريـر الشـهر الـتـابع لأل ا
احلـالي إن الـسـكان "في أنـحـاء البالد..
عـــــاشــــوا في خـــــوف من الـــــتــــعــــرّض
لالعـتقال بسبب التعبير عن آرائهم أو
االنــتـمـاء إلى حـزب سـيـاسي مـعـارض
أو نــقل األخــبـار لإلعالم أو الــدفـاع عن
حــقـوق اإلنـســان". وجـاءت الــتـعـديالت
الــقــانـونــيــة في وقت يــزداد امـتــعـاض
الـسـكـان في مـنـاطق سيـطـرة احلـكـومة
من تـداعيات االنـهيار االقـتصادي الذي
جـعل الـغـالـبـيـة الـسـاحـقـة من الـسـكان
حتت خـط الـفــقـر ويــكــافـحــون لـتــأمـ
احـتـيـاجاتـهم الـرئـيـسيـة. وفـاقم الـغزو
الـروسي ألوكـرانيـا األزمة االقـتصـادية
مـع ارتــفـــاع أســعـــار الــســـلع في وقت
تعتمد دمشق على حليفتها موسكو من

أجل توفير احتياجاتها من القمح.
 أعــــلـــنـت أوكـــرانــــيــــا أمس الــــثالثـــاء
اسـتـئنـاف عمـليـات إجالء السـكان عـبر
ـرات إنـسـانـيـة خـصـوصـا من ثالثـة 
مــديـــنــة مــاريــوبــول احملــاصــرة بــعــد
تـعلـيقـها يومـا خشـية من "اسـتفزازات"
روســيــة.وقـالت نــائــبـة رئــيس الـوزراء
األوكـراني إرينا فيريشتشوك في مقطع
فــيـديـو نـشــر عـلى تـلــغـرام " االتـفـاق

رات إنسانية لليوم". على ثالثة  »ŸUL²ł  ∫ عقد اجتماع في اسطنبول حملاولة وضع حد للحرب في أوكرانيا
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ـانيـة حتقـق في الهـجوم أمـام جلـنة بـر
عـلى الكونغرس الذي وقع في السادس
مـن كانـون الـثـاني/يـنـاير2021 بـحـسب
وسـائل إعالم أمـيـركيـة.وفي ذلك الـيوم
هــاجم اآلالف من أنـصـار تــرامب مـبـنى
الـكـابـيـتـول مقـّر الـسـلـطـة التـشـريـعـية
وأثــاروا الـفـوضـى وتـسـبــبـوا بـعــرقـلـة
ــصـادقــة عــلى نـتــيــجـة االنــتـخــابـات ا
الـرئـاسيـة على مـدى سـاعات.لـيس لدى
رأي الـقـاضي ديـفـيـد كـارتـر الـذي قـّدمه

في مـلف مـنفـصل أي تـبعـات قـضائـية
ـثل ضـغـًطـا على عـلى تـرامب إال أنه 
وزارة الـــعــدل الـــتي تـــتــمـــتع وحـــدهــا
بــصالحـيـة حتـمـيل تــرامب مـسـؤولـيـة
الــهــجــوم.وأوضح الــقــاضي كــارتـر أن
ــرجّح أن "احملــكــمـــة تــعــتــبــر أنه من ا
يـكـون الرئـيس ترامب حـاول عن طريق
الـفساد عرقلة جـلسة الكونغرس في 6

كانون الثاني/يناير "2021
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و أعـلن البـنتاغـون اإلثنـ أّنه سيرسل
انيا سّت طائرات تشويش تابعة إلى أ
لــقـوات الـبــحـريــة األمـيـركــيـة لـتــعـزيـز
قــدرات حــلف شــمــال األطــلـسـي. وقـال
ـتحدث باسم الـبنتاغـون جون كيربي ا
إّن "طــــــائـــــرات إي آيه-18جـي ال يـــــتّم
نــشـرهــا لــكي ُتـســتـخــدم ضـّد الــقـوات
الـروسية في أوكرانيـا" بل "تماشياً مع
جـهـودنا لـتعـزيز قـدرات الردع والـدفاع
حلـــلف شـــمــال األطـــلـــسي عـــلى طــول
اجلـــنـــاح الـــشــــرقي". وأضـــاف أنّه من
ـتـوقع أن تـصل الـطائـرات إلى قـاعدة ا
ـانيـا اإلثـن سـبـانـغدالم اجلـويـة في أ
مـن قـاعــدة ويــدبي آيالنــد اجلــويـة في
واشـنطن. وأشار الى أن هذه الطائرات
هـي نسـخـة معـدلـة من طـائرة أف/آيه-
 18متخصصة باحلرب االلكترونية

وتـستخدم أجهزة استـشعار للتشويش
عــلى رادارات وأنـظـمــة الـدفـاع اجلـوي
ـتـحـدث بـاسم الـتـابـعـة لـلـعـدو. وقـال ا
الـبـنـتـاغون إنّ  240مـن أفراد الـبـحـرية

ـانـيا. سـيـرافـقون هـذه الـطـائرات إلى أ
وفي مـقـتـرح لـلـميـزانـيـة اإلثـنـ كشف
الــبــيت األبـيض عـن خـطط إلنــفـاق 6,9
ـساعـدة أوكـرانيـا في صد مـلـيار دوالر 
الــغـزو الــروسي ودعم الــدول األعـضـاء
فـي حــلف شـــمــال األطـــلــسي. وكـــثــفت
تحـدة مساعداتـها ألوكرانيا الـواليات ا
ا في ذلك فـي أعقـاب الغـزو الـروسي 
ـساعدات األمنيـة واإلنسانية. وضغط ا
ــــيـــر الــــرئــــيس األوكــــرانـي فــــولــــود
ــد زيــلــيــنـــســكي عــلى دول األطــلــسي 
ـا في ـزيـد من األسـلـحـة  أوكـرانـيـا 
ـقـاتلـة وأنـظمـة الـدفاع ذلك الـطـائرات ا
ـدرعـة اجلــوي والـدبـابـات والـعـربـات ا
ـــــضــــادة لــــلـــــســــفن. والـــــصــــواريخ ا
تحدة حتى اآلن واسـتبعدت الواليـات ا
إرسال طائرات أو أنظمة أسلحة نوعية
أخـرى إلى أوكرانـيا. وقال الـرئيس جو
بـايدن إنه ال يريد جتاوز اخلطوط التي
يـة ثالثة" ـكن أن تؤدي الى "حـرب عا
أو أن تـضع روسـيـا فـي مواجـهـة حـلف

شمال الطلسي.
كــمــا أعــلـــنت كــنــدا االثــنــ عن خــطط
لـشراء  88مـقـاتلـة شـبح من طراز "اف-

 "35أميركية الصنع لتحل محل
أسـطولها الـقد على أن تبـدأ عمليات
الـتـسلـيم في الـعام .2025وقـالت وزيرة
الـدفاع أنـيتـا أناند في مـؤتمـر صحافي
مــشــتـرك مع وزيــرة اخلــدمـات الــعــامـة
ــشـــتــريــات فـــيــلــومــيـــنــا تــاسي إن وا
مـقـاتالت "اف- 35أثـبـتت أنـهـا طـائرات

مــتــقــدمــة وقـادرة وقــابــلــة لــلــتــشـغــيل
ــتـــبــادل ولــذلك نــنــتـــقل إلى مــرحــلــة ا
االنـتـهـاء من عـمـلـيـة الـشـراء".وأضـافت
"تـمـلك كـنـدا أحـد أهـم اجملـاالت اجلـوية
فـي الـعــالـم وعــلــيـنــا احلــرص عــلى أن
ـقـبل َمـرًنـا يـكــون أسـطـول مـقـاتالتـنـا ا
وســريع احلـركـة وقـادًرا عــلى مـواجـهـة
مـــــــــجـــــــــمــــــــــوعـــــــــة واســـــــــعــــــــــة من
الــتـهـديـدات".وتـغـّلــبت مـقـاتالت شـركـة
ـــنــاقــصــة عــلى لــوكـــهــيــد مــارتن في ا
" التي تصّنـعها شركة مـقاتالت "غريبـ
"سـاب" بعـد استبـعاد طائـرة بوينغ من
طـراز "سوبرهورنت" من الـسباق وبعد
سـحب مجموعـة بقيادة شـركة إيرباص
وشــركــة داســو لـلــطــيــران الـفــرنــســيـة
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{ واشــنـطـن (أ ف ب) - اعـتــبـر قـاض
ــرّجح" أن أمـــيـــركي االثــنـــ أنه "مـن ا
يـكـون الـرئـيس الـسـابق دونـالـد تـرامب
قــد انـتــهك الــقـانــون عـبــر الــسـعي إلى
إبـطـال نـتـيـجـة االنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة
التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر
وقراطي جو  2020وفاز فيها الد

بــايـدن.عــلى صـعـيــد آخـر ُيــفـتـرض أن
ـثل صـهـر ترامب ومـسـتشـاره جـاريد
كــوشـنــر عـبـر االنــتـرنت هــذا األسـبـوع
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عالي رئـيس أركان اجليش الفريق أتقدم بـالشكر والـتقدير والعـرفان 
ـوقـفهِ األخـوي الـعـظـيم في مـتـابـعة األول الـركن عـبـد األمـيـر يـاراللـة 
عـالي رئيـس جهاز أجراء الـعمـليـة حلظـة بلحـظة وشـكري وتـقديـري 
األمن الـوطـني األسـتـاذ حـميـد الـشـطـري وشـكـري وتقـديـري لـلـدكـتور
يـاسر الـتـمـيمي وشـكـري وتقـديـري لـلطـبـيب اجلـراح محـمـد طه الذي

أجرى العملية بنجاح باهر ..خالص حتياتى 
ÍdDA « bO Ë

مـقاتالتيهما من طراز "تايفون" و"رافال"
ــنــافــســة.وخــصــصت أوتــاوا 19 مـن ا
مــلــيــار دوالر كــنــدي ( 15مــلــيــار دوالر
أمـيـركي) لـعـمـليـة الـشـراء هـذه ولـفتت
الـــوزيـــرة فــيـــلــومـــيـــنــا تـــاسي إلى أن
ــفـاوضـات مع شـركـة لــوكـهـيـد مـارتن ا
سـتمضي اآلن لوضع اللمسات األخيرة
عـلى العـقد في غـضون األشهـر السـبعة
ــقــبـلــة.وقـالـت انـهــا تــتـوقع "تــســلـيم ا
الـــــطــــائـــــرات اعـــــتــــبـــــارًا من الـــــعــــام
."2025وسيكون دور األسطول اجلديد
هـو الـقيـام بـدوريات في اجملـال اجلوي
ألمـيـركـا الـشـمالـيـة مع الـقـوات اجلـوية
األمـيـركـيـة ضمن قـيـادة الـدفـاع اجلوي

ألميركا الشمالية.
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ــهــا ولــو قــدمــتـهــا لــلــمــرة األلف  تــارة ألنــهــا مــهـد يــحــار الــكالم في تــقــد
احلـضــارات وتـارة أخـرى ألنــهـا أرض اإلبـداع واجلــمـال  بـابـل اشـهـر مـدن
ة واكبـرها مساحـة  وهي عاصمة اإلمبـراطورية البـابلية آنذاك  العـالم القد
ـشـهورة بال ـعـلـقة من عـجـائب الـدنـيـا الـسـبع ا وعـدت أسـوارهـا وجنـائـنـهـا ا
مـنازع  حـيث اكـتـسبت شـهـرتهـا الـواسعـة وجـمـالهـا من جـدرانهـا ومـبانـيـها
زخرفة ذات التصميم الفريد  باإلضافـة إلى مكانتها كقاعدة للتعلم الرائعـة ا
تراكمـة في مبـانيها والثقـافة . ح تـمشي في بابـل تشعـر بطبقـات التاريـخ ا
وأرصفتـها وشوارعها وجدرانها وآثارها التاريخية  لم يكن بنيان بابل بنيان
عاديـا ابدا  فقـد حمل أسرارا ومـعالم وافكـارا لم يستـطع أحد من فهـمها أو
تـلكونه من أدوات وأشيـاء بسيطة ا كانو  تفسـيرها حتى وقـتنا هذا  فـوفق 
وقـدرات  فـقد اسـتـطـاع البـابـليـون من تـشيـيـد مدن وأسـوار وأبـراج وجدران
نعجـز نحن حاليا من تنفيذهـا  فهذا خير دليل على أنهم كـانو متقدم علينا
علمـيا وحضـاريا  لذا تـعتبر بـوابة عشـتار أهم واجمل أثـار بابل التـاريخية 
ـعلـقـة فـهي أعـجوبـة من أعـاجـيب الـزمن فكـانت أشـبه بـاجلـنة وحـدائق بـابل ا
لك وسط الصحـراء القاحلة ومخـالفة لكل قوان الـطبيعة  التي قـام ببنائها ا
نبـوخذ نـصر وأهـداها إلى زوجـته سمـراميس كـعالمة حـبا واحـتراما وإجالل
لـهـا حـ شـعـرت بـالـشـوق إلى وطـنـهـا ..بـابل الـتـاريخ الـذي ال يـنـسى ابـدا 
ـوت أو بـ اجلـنة ـديـنـة الـتي جـمـعت بـ الـروح واجلمـال وبـ احلـيـاة وا وا
واألرض  حـيث حــقـقت إجنــازات ذات شـأن كــبـيــر في الـفــلك والـريــاضـيـات
وسيقى فهي مـدينة زاهرة بفـنونها وإبداعاتـها ومعارفها واحلسـاب والطب وا
ها وبنائها عـا وعلومـها ....تعتبر بـابل االن من اشهر مدن العالم الـتاريخية 
وتـراثـهــا اجلـمـيل حـيـث يـرتـادهـا األالف من الـســواح من شـتى بـقـاع األرض
لـرؤيـة تـاريـخـهـا وجـمـالـهـا وتـصـمـيـمـهـا الفـريـد  فـهي االن
ـوسـيـقـيـ أرض لـكـبـار الـشـعـراء والـزهـاد والـروائـيـ وا
ــبــدعــ ...بــابل حـــيث الــســحــر واجلــمــال والــكــتـــاب وا

واحلضارة والذكرى.

بغداد
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يحـاول مجـيـد السـامرائي في كـتابه"
ــســتـشــرقــون مَـرّوا من هُــنــا" الـذي ا
صـــدر مــؤخــراً في عــمـــان بــطــبــاعــة
فــــاخـــرة أجنـــزتـــهـــا مـــطـــابع األديب
ه األول الـبـغـداديـة أن يعـود إلى عـا
الـذي يـعـشق عــالم الـفن الـتـشـكـيـلي
ي تفـردة والبحث األكاد والكتابـة ا
الــرصــ بــعــد أن أخــذته الــشــاشــة
ــــلــــونــــة طــــويالً وعـــــرفه ماليــــ ا
ـــتـــابــعـــ من خالل ـــشـــاهــدين وا ا
بــرنــامــجه الــشـهــيــر عـلـى فـضــائــيـة
الـشـرقـيـة "أطـراف احلـديث". ويـعرف
قــراء الـــصــحـــافــة الـــعــراقـــيــة مـــنــذ
ـــعـــرفــة أن الـــســبـــعـــيـــنـــيـــات حق ا
يزاً في تـلك اسلوبـاً  السامـرائي 
الـكتـابـة الـفـنيـة وله لـغـته ومـفرداته
التي بلورت هويته في تناول الدراما
الــتـلـفــازيـة والــشـخـصــيـات الـفــنـيـة
فــكــانـت كــتــابـــاته تــتـــسم بــالـــعــمق
والطرافة والسالسة والروح النقدية
ولـعل الـكـثيـر مـنـهم يـذكـرون أعـمدته
ومـقـاالته ومـتـابـعـاته في الـصـحـافة
ـثير ومنهـا عمـوده الفني اجلـميل وا
"مَقعَد أمام الشاشة" قبل أن يقفز من

َقعَد إلى داخل الشاشة ! . هذا ا
ـسـتـشــرقـون مَـرّوا من هُـنـا" كـتـاب "ا
قليل الصفحات لكنه عميق احملتوى
ـستـشرقـ عن مصر تزيـنه لوحات ا
والــعــراق فـي الــقــرن الــتــاسع عــشــر
حتـــــديـــــداً وهــــو قـــــرن الـــــنـــــشــــاط
ختلف االستشراقي من دون منازع 
دواعـــيه ودوافـــعـه االســـتـــعـــمـــاريـــة
والـدينـيـة والسـيـاسيـة واالقـتصـادية
تجه نحو واأليديولوجية والعلمية ا
الـشـرق الـذي يـضم الـيـوم اصطـالحاً
بلدان تركيا وايران والعراق وسوريا
ولــبـنــان وفـلــسـطــ واألردن ومـصـر
والـــســودان وشـــبه جـــزيــرة الـــعــرب
وقـــبـــرص أمـــا في اجلـــانب الـــفـــني
"الــرسم حتــديـداً" فــقــد بـدأت حــركـة
مــتـــســارعـــة لـــرسم مــعـــالم الـــشــرق

الــســاحــر ومــفــاتــنه اعــتــمــاداً عــلى
ـــســـتـــمـــد مـن تـــصــورات اخلـــيــال ا
ــســتــشـرقــ عن لــيــالي ألف لــيــلـة ا
ولــيـلـة وحــكـايـاتــهـا اخلـيــالـيـة مـرةً
ــــعــــاش مـــرات ونــــقـالً عن الــــواقع ا
كثـيرة حـتى حصـلنـا على كـنز ثـم
مـن لـــــــــوحــــــــات االســـــــــتــــــــشــــــــراق
ـــســتـــشــرقـــ وألن الــكـــتــاب في وا
ـؤكـد ـيـة فـمن ا األصل رسـالـة أكــاد
ـنــهج الــعـلـمـي لـغـة أنــهـا تــعـتــمـد ا
اً وسـرداً وعـرضـاً وتـقـسـيـمـاً وتـقـد
واسـتـنـتـاجـاً ومع ذلك فـإن بـصـمات
ؤلف وهـويـته في الكـتـابة واضـحة ا
في التـمرد عـلى اللـغة اجلـامدة وفي
التناغم مع طبيعة مادة بحثه ليكون
ــخــتــلف مــتــاحــاً لــعــمــوم الـــقــراء 
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ــبــحث عن ــؤلـف لــكــتــابه  ــهــد ا
الــشـرق واالســتـشــراق بـعــد حتـديـد
ي صـطلـحـات وفق العـرف األكاد ا
ثم يـتــنـاول أثـر الف لـيــلـة ولـيـلـة في
ـستشـرق ونـزوح الفـنان رسوم ا
األوربــيــ إلى الــشــرق وصــوالً إلى
ـــثل جـــوهــر ـــهم الـــذي  الـــفـــصل ا
الــكـــتـــاب والـــذي يـــتـــضــمـن دراســة
األعمـال الـفنـية االسـتـشراقـية في كل
من مــصـر والـعــراق بـعــد أن أحـصى
 221لـوحـة للـمـجـتـمع احلـقيـقي مع
 36لــوحـة لــلـمــجـتــمع اخلــيـالي من
لوحات االستشراق في القرن التاسع
عــشـر الـتي تــمـثل مــجـتـمــعي بـغـداد
والقـاهرة ثم ينـتقل لـتحـليل عدد من
تـــلك الـــلــوحــات : "قـــصــة مـــلك جــزر
األبـنوس 1840م" للـرسـام الـفـرنسي
البـريطـاني إدمونـد دوالك الذي عرف
برسوماته لـكتابي عـمر اخليّام والف
لــــيــــلـــــة ولــــيــــلــــة وهـي- بــــحــــسب
الـسـامـرائي  –تـثـبت عـدم دقـة دوالك
ـــعــالم ــاديــة  في تـــوثــيـق األدوات ا
الشرق مثل الكمان والنارجيلة حيث

"أن الـعــرب لم يـعــرفـوا الــتـبغ إال في
ــؤلف ســنــ مــتـــأخــرة"  ويالحظ ا
أيضـاً أن هـذه اللـوحـة تشـكل صورة
ا يـسمى بـحر السـلطان فاضـحة 
هـمة في لوحات وهو من العنـاصر ا
االســتـــشــراق. أمــا لــوحــة "احلــارس
الــنـــوبـي" الــتـي رســـمـــهــا لـــودفـــيك
دويــتش فـي الــعــام  1895م فــإنــهــا
"اســــتــــنـــســــاخ حـــرفـي حلـــارس من
النوبة أو محارب في واجب حراسة
أمـام بوابـة "ويـشيـر الـسـامرائي إلى
أن مـقايـيس اجلـمـاليـات في اإلنـشاء
غير إيـجابـية سيـما أن هذه الـلوحة
الحـظة احلـقـيقـية غـير مـتأتـيـة من ا
ولـــكــنــهـــا كــانت بـــســبب الـــنــقل عن
الـــصــور الــفـــوتــوغــرافـــيــة " إذ كــان
ستوديو دويتش في باريس وجنوب
فــرنــســا مــبــنــيــاً عــلى طــراز شــرقي
ـشــربـيــات والـنــقـوش حــقـيــقي من ا
ـطـلي" وفي اخلـشــبـيـة والــقـرمـيــد ا
ــيــدان وجــامع األحــمــديــة لــوحـــة "ا
وجـــــامع األزبك 1848م" لـــــلــــرســــام
والرحـالـة الـفرنـسي أوجـ فالندان"
ضـبـابـية وأجـواء شـاعـريـة فـالـقـباب
البصلية ذات اخلصور الهيفاء بدت
تـفـاصيـلـهـا الـزخـرفيـة غـيـر واضـحة
ـنابـر بدت نقـوشها ذات تمـاماً لكن ا

األشكال الهندسية" .
ـسـتـشـرق دوالك في يـعـود الـرسـام ا
لــوحـــة أخــرى ضــمن هــذا الــكــتــاب
لوحة "أمـيرة جزر دريـبار" وللـغرابة
فـــإن هـــذه اجلــزر ال وجـــود لـــهــا في
الـــــواقـع " لــــكـن دوالك الـــــذي صــــور
المـح شرق الـشـرقـيـات الـعـربيـات 
آسـيـوية - مـنـغـولـيـة حتـديداً  –فـقد
آســـرتـه شـــهــرزاد وهـــو الـــفـــرنـــسي
ــنــشــأ آسـرته األصل اإلنــكــلــيـزي ا
شـهرزاد بـأسـلـوبـها الـفـريـد في سرد
احلـكـايـات " اخلـيـاليـة. ثم يـأتي دور
لوحـة "قبر الـسيـدة زبيـدة في بغداد"
1816م لـلـرحالـة اإلنـكـلـيـزي جـيمس
بـيــكـنـغـهـام لــقـد ظن هـذا الـرسـام –
والــكـالم لــلـــمـــؤلف اعـــتـــمــاداً عـــلى
ـرقد العـالمة مـصـطـفى جواد  –أن ا
يـــعـــود لـــزبـــيـــدة زوجـــة الـــرشـــيـــد
ــا يـعـود إلـى الـسـيـدة واحلـقــيـقـة إ
زمـــرد خــــاتـــون زوجــــة اخلـــلــــيـــفـــة
ـــســتــضيء بـــالــله الـــعــبــاسي وأم ا
اخلــلــيـفــة الــنـاصــر لــدين الــله وقـد
قـامة فوق وصف القبـة اخملروطـية ا

خـروط السـكر " القـبر بـأنـها أشـبه 
كلّة القند" وأشار إلى أنها مغطاة من
الــداخل بـأقــواس مـدبــبـة ومــحـاريب
مــــجـــوفــــة وهي من طــــراز األفـــاريـــز
الـــعـــربــيـــة الـــتي تـــشــيـع في أبــواب
البيوت كما اعتقد بيكنغهام غير أن
السـامرائي يـوضح بأن هـذا الرحـالة
وهــو لـيـس مـعــمـاريــاً " فــاته أن هـذا
ــعــروفــة عــنـد الــطــراز من الــقــبـاب ا
الــبـغـداديــ يـعــود الـفــضل فـيه إلى
عـمـار العـراقي في تطـبـيق التـقبـية ا
األجــريـة بـشــكل مــقـرنص يــرتـفع من
األســـفل إلـى األعــلـى حـــتى يـــنــتـــهي
بـــنــــقـــطــــة حتل في قــــمـــة الــــكـــيـــان

اخملروطي للقبة " .
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يستـمر مـجيد الـسامـرائي في حتليل
عـــدد من الــلــوحــات االســـتــشــراقــيــة
ــهـمــة مـثـل لـوحــة "سـوق الــرقـيق" ا
للـرسـام والنـحات الـفـرنسي الـشهـير
جـان لـيـون جـيـروم وتـظـهر فـي هذه
الـــلـــوحــة جـــاريــة عـــاريـــة في ســوق
ــــســــاومـــات الـــرقــــيق مــــعــــروضـــة 
" ويـبدو أن جيروم قد رسم النخاس
مـن قــبل ســوقــاً لــلــنــخــاســة بــأزيــاء
يونانية في وضعيات تطابق صورته
الــعــربــيــة إال أن هــنــاك اخــتالفــاً في
هـيـئـة اجلـاريـة وشـكل الـتـسـريـحة "
كمـا تبدو أكـثر حـياءّ في وقفـتهـا كما
رســمــهـا في الــلــوحـة الــعــربـيــة. أمـا
لــــوحـــة "ســـوق خـــان اخلـــلـــيـــلي في
الـقـاهرة" 1844م لـلرسـام اإلنـكـلـيزي
تشـارلس روبيـرتس فإن الـسامرائي
يــــلــــمح إلـى اســــتــــخــــدام الــــرســــام
ط لـــلـــفـــوتــــوغـــراف في تـــثــــبـــيت 
الــعـمــارة وأزيـاء الــنــاس "ويُـرى في
ـتـواضع والـبدوي الـصـورة الـفالح ا
والـــيـــهـــودي الـــعـــبـــوس والـــبـــدوي
ـتـبـخـتـر والـقـبـطي وتُـرى الـقـوافل ا
اآلتـــيــة من نـــواحي أفـــريــقــيـــا الــتي
يــركـبــهـا صــغــار الـســادة إلى جـانب

النساء احملميات" .
وحــــظــــيت لـــــوحــــة "بــــائع الــــورود"
لـلــمـسـتـشـرق الـنــمـسـاوي الـفـرنـسي
فـتون بالـشرق بأن رودلف إرنست ا
تــكـــون لــوحــة غالف الـــكــتــاب وهي
مرسـومة بالـزيت على الـقمـاش ظهر
فيها بـائع الورد" مسيـطراً على مركز
ــســـرحــيــة الـــلــوحـــة وأن حــركـــته ا
وطـريـقــة تـصـفـيـفه الــورد وتـنـسـيـقه

عـــــــــــــــــــلــى ثـالث
هيـئـات تـدل على
بـــــــــــراعـــــــــــتـه" 
ـــــــــــــــــــــــضــي و
الـتــحـلــيل أيـضـاً
إلـى لــــــــوحــــــــات
أخرى هي "بائع
الـنـحـاسـيـات في
الـقـاهرة" 1884م
لــــــــــلــــــــــرســـــــــام
الـــــنـــــمـــــســـــاوي
جــارلـس وايــلــد
ولـوحة " اجلـامع
األزهــــــر" 1839م
لــــلـــــمــــهـــــنــــدس
الـفرنـسي بـريس
دافن ولــــوحــــة "
يــهـــودا وتــمــارا"
1840م لــــرســــام
عارك الفرنسي ا
أمـــــــــــيـل جــــــــــ
بوريس فيرنت.
الـلـوحـة األخـيرة
نـعـود فـيـهـا مـرة
ثـــــــالـــــــثـــــــة إلى
إدمــــــونـــــد دوالك
صـــاحب" قـــصـــة
مـــــــــــلــك جـــــــــــزر
األبــــــنــــــوس" و"
أمـــــــيــــــرة جــــــزر
دريبار" لكن هذه

ـــرة مع لـــوحــته "مـــديــنـــة في جــزر ا
دريـــبــار" وهـي صــورة  كـــمــا يـــذكــر
ــا يــحــاول ــطــيـــة  الـــســامــرائـي : 
دينة ستشرقون اإليحاء به حول ا ا
ديـنـة ككل الشـرقـية أو اإلسالمـيـة- ا
هي مـجمـوعـة من اجلـوامع والـقـباب
ـساكن نـائـر تتـصاغـر حـواليـها ا وا
التـي تشـبه اجلـحور الـصغـيـرة التي
تـأوي مـخـلــوقـات ضـئـيـلـة وإذا كـان
اجلامع أو الـقبـة همـا الطـاغيـتان في
هــذه الـــصــورة فــإن الــصــورة تــبــدو
للقار األوروبي لـ" الـليالي الـعربية"
مـدينـة مـلـذات حسـيـة مـليـئـة بـكل ما
يـــوحـي إلـــيه اخلــــيـــال األوروبي عن

الشرق .
ـهمـة الـتي انـتهى لـعل من النـتـائج ا
ـستـشرق ـؤلف أن رسوم ا اليـها ا
قارنة العراقيـة كانت ضئـيلة جداً بـا
صـريـة وسبب ذلك مع رسومـاتـهم ا

أن أغلب الرحالـة الذين زاروا العراق
لم يــكــونــوا أصالً رســامــ كــمـا أن
ـدن هــؤالء لم يـتــمـكــنــوا " من رسم ا
العـراقيـة مبـاشرة فـأكتـفوا بـتصـوير
مــداخــلـــهــا وتــخـــطــيط مـــشــارفــهــا
والوقـوف البـعيد اآلمـن من أسوارها
" وفي إشــارة مــهــمــة أخــيــرة يــدعــو
السـامـرائي إلى عـدم الوثـوق بـكل ما
ـــســتـــشـــرقــون تــركـه الــرســـامـــون ا
ـوذجـياً  ومن ذلك واعتـبـاره مـثاالً 
بــعض األعــمــال الـتـي ظـهــرت فــيــهـا
تفاصيل آليات من الـقرآن الكر تدل
ـكـان داخل جـامع أو تـكـيـة عـلى أن ا
أو زاوية فيما تظهر معها مفردات ال
ــكــان ويــنــبــغي ــثل هــذا ا تــلــيـق 
حتـــذيــر الــفــنــانـــ الــشــبــاب الــذين
يـعتـمـدون الـنسـخ والتـقـلـيد من دون

دراية مسبقة .

ـالــكي وبـدا دائــمـيــة بــرئـاســة نــوري ا
ــانـــيــة االولى حــتى اذار الــدورة الـــبــر
  2010وانـسحاب القـوات االجنبية من
الـعـراق نـهـايـة  2009بـاتـفـاقـيـة امـنـيـة
حتـدد األطر الستراتيجي  بعد سنوات
اعــتـقــال وسـجــون واغـتـيــاالت وخـطف
واسـتـهداف وتـفجـيـر سيـارات مـفخـخة
وعــبــوات نـاســفــة وتـهــجــيـر مــلــيـوني
عــــراقي داخل وخــــارج الــــبالد بــــلـــغت
حــدتــهــا بـ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٧  وفي اذار
ـانــيـة  2010انــتـخــابــات الـدورة الــبــر
الثانية وصراع ب اياد عالوي ونوري
الكي ـالكي انـتهى بتـشكـيل حكومـة ا ا
الـــثـــانـــيـــة تــــشـــرين الـــثـــاني ? 2010
وشــهــدت فــتــرة تــوتــرات وتــظــاهــرات
شــبـاط  2011واعــتـقــاالت واسـتــقـاالت
وزراء وانـــتـــشـــار تــــنـــظـــيم الـــقـــاعـــدة
واعـتصـامات احملـافظـات الغـربية  ولم
يـتـم اخـتـيـار وزيـرا الـدفـاع والـداخـلـيـة

وبقيت تدار بالوكالة  4سنوات .
 30 •نـــيـــســـان  2018 - 2014اجـــراء
ـانـيـة الـثـالـثـة انـتـخــابـات الـدورة الـبـر
وسط تـراجع للتـصويت لنـسبة اقل 35
ئة بـسبب الفـساد والبـطالة وضعف بـا
الـثقة بالنظام السياسي الناشئ  ويوم
 10حـــزيــران  2014اول مـــرة بـــتــاريخ
الـــعـــراق تــســـقط ثـــلث االراضي وأربع
مــحـــافــظــات بـــيــد تــنــظـــيــمــات داعش
االرهــابـــيــة  نــتـــيــجــة الـــفــســاد داخل
ـؤسسة االمنـية واحلكومة الـسياسية ا
ووجــود ضـبــاط ضـعــفـاء  وانــسـحـاب
اربع فـرق عسـكريـة  ومرجـعيـة النجف
تــعــلن اجلــهــاد  والــبالد تــدخـل حــالـة
الــطـــوارى والــتــصــدي إليـــقــاف تــمــدد
االٍرهـاب  ونـزوح  5مــلـيـون عـراقي من

التهجير والعنف والتدمير .
 8 •أيـلول  2014تـشكـيل حكومـة حيدر
الــعــبــادي بــضــروف صــعــبــة وتــراجع
وتــذبـذب السـعـار الـنـفط من  107دوالر
الى  30دوالر  وبــدا عــمـلــيـات حتــريـر
نـاطق بقـوات عراقيـة مشـتركة ـدن وا ا
من الــشـرطـة االحتـاديــة والـرد الـسـريع
ومـكــافـحـة االٍرهـاب واجلـيش واحلـشـد
الـــشـــعـــبي والـــعـــشـــائـــري  وانـــطالق
تـظـاهـرات  30اب  2015تـأيـيـد لـلـدولة
ولـضرب الفسـاد واألحزاب لم يستـغلها
ـرجعـية والـشعب  الـعـبادي رغم دعم ا
و  25أيـــلـــول  2016حــــزب مـــســـعـــود

بـــيــنــهـم تــنــتـــهي بــدعـم ايــران حلــزب
االحتـاد الـوطـني الـطالـبـاني ودخـولهم
قراطي اربـيل  واستنجـاد احلزب الد
الــبـارازانـي بـبــغـداد  وقــوات احلـرس
ـــدرعـــة تــــدخل اربـــيل اجلـــمــــهـــوري ا
ــضالت بـــســاعـــات وتــنــفـــذ إنــزال بـــا
وتـــخــرج حـــزب االحتــاد وتــنـــســحب 
وامـريكـا تقـصف بغداد  100صاروخ 
واعــــوام   1997 - 1991الـــعـــراقـــيــ
يـواجهون حياة صـعبة وتراجع بسبب
احلـصـار االقـتـصـادي وموت  600ألف
طــفل بــسـبب نــقص األدويـة والــغـذاء 
انتهت بتوقيع مذكرة التفاهم بالسماح
بـبيع نفط محـدود وجلب أدوية وأغذية
 لـتعداد السكن يصل  22مـليون نسمة
 ودخــول مـسـتــلـزمـات مــهـمـة اســتـمـر

حتى اذار . 2003
 1998 •عــقــد مـــؤتــمــر لــنــدن من قــبل
بـريطانـيا وامريـكا لشـخصيـات عراقية
وأحـزاب معارضة السـقاط حزب البعث
 تــقـــرر الــتــحـــضــيــرات لــشـن حــمــلــة
عـسكـرية عـلى العـراق وإسقـاط النـظام
الـسـيـاسي  وتـسـبب ضـرب الـعـاصـمة
بـغداد  400صـاروخ كـروز وتومـا هوك
دى بـقتل وجـرح ٧٠٠ شخص بـعيـدة ا
 وفـي  20اذار  2003بــــــدأت احلـــــرب
االمــريــكــيــة الــبــريــطــانــيــة والــقــصف
الــصــاروخي اجلــوي عــلى الــعــاصــمـة
بـغداد  والقوات الـبريطانـية قادمة من
الـكويت تـصطـدم في البـصرة بـاجليش
الـعـراقي  والـقـوات األمـريـكـيـة تـواجه
صـعـوبة ومـقاومـة عـراقيـة بـالتـقدم من
الـــســـعـــوديــة بـــاجتـــاه الـــنـــاصـــريــة 
واســتـمـرار مــعـارك عـلى مــدى عـشـرين
يــوم حــتى الــوصــول لــبــغــداد ومـقــتل
وجـــرح االالف مـن الـــقـــوات احملــــتـــلـــة
بـتصدي الـقوات العـراقية  واسـتخدام
أسـلحة حـارقة بايلـوجية محـرمة دوليا
 وانــسـحـاب قـوات اجلـيـش بـالـشـمـال

بعد احتالل بغداد .
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 9 •نــيــســان  2003ســـلــطــة االحــتالل
االمـريكي األجنـبي مع جنسيـات غربية
تـدمر البنية التـحتية في العراق  وبدأ
الـفوضى والقتل والسرقة واالستهداف
 بــــــــحل  وزارات الــــــــدفــــــــاع واالعالم
والــدولـة لـلــشـؤون الـعـســكـريـة مع 14
جـهاز امني  واستدعـاء عاجل للشرطة
وقف  وشهر العراقية للسيطرة على ا
تــمــوز  2003تــشــكــيل مــجـلـس احلـكم
ــر  حتت ســـلـــطـــة احلـــاكم بـــول بـــر
وبـدايـة تأسـيس جـذور طائـفـية قـومـية
إثـنيـة بقـيادة امريـكا  وظـهور مـقاومة
مـسـلـحة وتـنـظـيمـات االٍرهـاب  وشـهر
حــزيـران  2004تــشــكـيل اول حــكــومـة
عــراقـيــة مـؤقــتـة بــرئـاســة ايـاد عالوي
اسـتمرت حتى نيسان  ? 2005وتعداد
الــســكــان يــصل  26مــلــيــون نــســمــة 
وجــرت في  30كـــانــون الــثــاني 2005
اول انــتـخـابــات لـلـجــمـعــيـة الـوطــنـيـة
وتـشــكـيل حـكـومـة ابــراهـيم اجلـعـفـري
االنــتـقــالـيـة فـي نـيـســان ٢٠٠٥  تـولت
جلـنــة كـتـابـة الـدســتـور اعـداد دسـتـور
دائم وصـوت ثـلثي الـنـاخبـ بـنعم في
 15تــــــشــــــرين اول  ? 2005واجــــــراء
انية االولى 15 انـتخابـات الدورة البـر

كانون اول . 2005
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 •ايـــار  2006تـــشـــكــيل اول حـــكـــومــة

 •حـزيـران  1972اعـالن الرئـيـس احـمد
حـسن الـبـكـر تأمـيم الـنـفط الـعراقي من
ســيـطـرة الـشــركـات االجـنـبــيـة وانـشـاء
شـــركــــات عـــراقـــيــــة إلدارته  وابـــعـــاد
الــشــركـات الــبــريـطــانــيــة واألمـريــكــيـة
والــهـولــنـديــة  الـتي قــررت ان ال تـتـرك
الـعراق  وتبدأ سياسة التدمير الشامل
طـويلة االمد مسـتمرة لالن  وبتاريخ 6
تـــــشـــــرين االول  1973انـــــدالع حـــــرب
تـشرين التاريـخية ب اسـرائيل ومصر
وسـوريـا  وقيـام العـراق بإرسـال ثالثة
ـدرعـة والبـريـة واجلـوية اربـاع قـواته ا
الى اجلـوالن السوريـة  وايقاف الـتقدم
االســرائـيـلي االمــريـكي بــاجتـاه دمـشق
ومـنع احتاللها  واسـناد القوة اجلوية
ــصـــريــة والـــســوريــة بـــالــطـــيــاريــ ا
والـطائـرات العراقـية واستـمرت احلرب
شـهر كـامل  واعتبـرت االقوى واألعنف
بــــصـــراع الـــشــــرق االوسط واحلـــروب
الـعـربـيـة االسرائـيـلـيـة انتـهت بـتـحـرير

قناة السويس وثلث اجلوالن .
 •أيـلـول  1980بـدايـة احلـرب العـراقـية
وايــرانــيـة بــعـد ســنــوات من اخلالفـات
ــسـتـمــرة والـتــوتـرات  وقــيـام طـالب ا
يــنــتــمي حلــزب الــدعــوة بــرمـي رمــانـة
يــدويــة عـلى مــوكب طــارق عـزيــز وزيـر
اخلــارجــيــة اثــنــاء زيــارته لــلــجــامــعــة
ستنصرية  بدعم ايران تتسبب بقتل ا
طلبة  وفِي اليوم التالي تتكرر العملية
بـرمي رصـاص عـلى الـتـشـيع لـلـقـتـلى 
لـتبـدأ حملـة اعتـقاالت وزج بالـسجون 
وتـعـتبـر احلرب األطـول زمـنيـا بالـشرق
االوسط  أوقــــعت مــــلـــيـــون ضــــحـــيـــة
ومــلــيــوني إصــابــة وخــمــســمـائــة الف
مــفـقـود وأســيـر وتـدمــيـر لـلــحـدود بـ
تـحدة الـدولـت  انـتهت بـقـرار لال ا
بــــوقـف اطالق الــــنــــار في اب ? 1988
وفي  1982تــــوقـف كــــافــــة مـــــشــــاريع
الــــنــــهــــضــــة واالعــــمــــار الــــتي بــــدات
بـــاخلــمـــســـيـــنــيـــات والـــســـتــيـــنـــيــات
والـسبـعيـنيـات  بسـبب حتول ايرادات
الــبـنـاء الـى شـراء األسـلــحـة واحلـرب 
وتـوقف انـشـاء الطـرق الـسـريعـة وبـناء
الــوزارات والــعـــمــران وانــشــاء الــبــنى
الـتحتـية جسـور ومستـشفيات ومالعب
ومـنـشـأت الدولـة  وتـعداد الـسـكان 13
مـليـون نسمـة  وشهر اب  1990دخول
الــعـراق الى الـكـويـت واحـتاللـهـا خالل
ســاعـات بــسـبب خالفــات عـلى احلـدود
وآبـار الـنـفط اسـتـمـرات عـامـ  وضخ
الــــنـــفـط من الــــســـعــــوديــــة واإلمـــارات
والـكويت وتـسبـب بانـخفـاض االسعار
وتعداد السكان يصل ١٦ مليون نسمة.
 •كــانــون اول  1991بــدا الــتــهــديــدات
االمــريـكــيـة الــغــربـيــة ونـزول أســاطـيل
ـتـوسط جـيـوش في اخلـلـيج والـبـحـر ا
واألحـــمــر  وشن حــرب بـــأربــعــ الف
صـــاروخ جــواً  وانـــســـحــاب الـــقــوات
الـعـراقـيـة من الـكـويت  وفـرض حـصار
اقــتـــصــادي شــامل وتـــدمــيــر الـــبــنــيــة
الــتــحــتـيــة بــقــصف جــوي وصـاروخي
لــلـتــحـالـف الـدولي  وفي كــانـون االول
 1992انـــســحــاب الــدولـــة من اجلــيش
والــشــرطـــة والــدوائــر احلــكــومــيــة من
مـحافظات اربيل ودهوك والسليمانية 
بـــســـبـب ازديـــاد االغـــتـــيـــاالت والـــدعم
اخلــارجي بـعــصــيـان مــسـلح لــلـحــركـة
الـــكــورديــة  وشــهــر اب  1996صــراع
االحـزاب الكـوردية وحـرب للـعام الرابع

االعــمـار ووضع خـطــة لـلـنـمــو الـشـامل
وانـــشـــاء بـــنى ارتـــكـــازيـــة وخـــطــوات
اقـتصادية لتقوية الدولة  توازي النمو
الــــســــكــــاني الــــذي بــــلغ ثالث مـاليـــ

وخــمــســمــائــة الف نــســمــة حــيــنــهــا 
واحــتـجـاجـات واسـعــة في بـغـداد عـلى
الـــــعــــــدوان الـــــثالثـي االســـــرائــــــيـــــلي
الـبـريطـاني الـفـرنسي ومـهـاجمـة مـصر

بسبب تأميم قناة السويس
 14 •تـموز  1958قـيـام حركـة الضـباط
االحــرار بـزعــامـة الــعــمـيــد الـركن عــبـد
الـكـر قـاسم بـانـقالب عـسـكـري وثورة
لك لـكي  وقتل ا مـسلـحة ضد احلـكم ا
فيصل الثاني واألمير عبد االله ورئيس
الــــوزراء نــــوري الــــســــعــــيــــد  وإعالن
تـأسيس اجلمهـورية العراقـية  وتعينه
رئـيس لــلـجـمـهـوريـة وبـدأ سـلـطـة حـكم
الــعـــســكــر  والــغــاء مـــجــلس الــنــواب
وتـشـكــيل جلـنـة تـشـرع قـوانـ وتـغـيـر
ســيــاســة الــدولــة لــلــحــكم االشــتــراكي
الـشرقي  لـكن استمـر باسـتغالل موارد
الـنفط وخطـة مجلس االعـمار  وارتفاع

السكان الى  5مليون نسمة
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×  1969بـدا خـطـة شـامـلة تـضع أسس
قـوانــ وتـشـريـعـات واسـتـغالل مـوارد
الـنفط التي بلغت اعلى انتاج واسعار 
ووضع اخلـــطط اخلــمـــســيــة وتـــقــويــة
الـــعالقـــات مـع دول اوربـــا الـــشـــرقـــيــة
وروســــيـــــا االحتــــاد الـــــســــوفـــــيــــتي 
وإجنــازات شـاخــصـة جلــسـور حــديـثـة
ــســتـــنــصــريــة وجــامـــعــات بــغـــداد وا
ــوصل  والـــبــصـــرة وصالح الـــدين وا
وارتــفـاع الـسـكـان الى  11مــلـيـون عـام
  1977وشـهر اذار  1970يـشهد توقيع
اتــفـــاق احلــكم الــذاتـي لألكــراد وبــقــاء
الـسلطة مركزيـاً من بغداد حلل القضية
الـكوردية االزلية  سرعان ما انهار بعد
اربــعـــة اعــوام وبــدات حـــرب الــشــمــال
بـالسـبعيـنات لـتمدد خلالف مـنذ الـعهد
ـلكي واجلـمهـوري وتسـتمـر باتـفاقـية ا
اجلـزائـر  وانهـارت ١٩٨٠ وبـدأ احلرب

العراقية االيرانية .

الـدولـة العـثـمانـيـة التي اسـتـمرت 486
عام .

 1920 •قـــيــام ثـــورة الــعـــشــريـن عــلى
االحـــتـالل الـــبـــريـــطـــاني واالنـــتـــداب 
وإجـبـار اإلنـكـلـيـز عـلى اعالن اسـتـقالل
الـــعــراق  وقـــيــام الـــدولــة الـــعــراقـــيــة
احلــديــثـة ١٩٢١  اَي الــعــراق احلـديث
من ســبــعـة االف عــام تـاريخ  والــدولـة
احلــديـثـة  100عــام  بـتـعــداد سـكـان ال
يـتـجاوز  2مـلـيـوني نـسمـة  و اخـتـيار
ـلك فـيـصل االول بن عـلي بن احلـس ا

مـلكا  وعبد الرحمن النقيب عام 1922
يـــشــكل حــكــومــة    1925انــشــاء اول
ـــان مــجــلس نـــواب وســمي الحــقــا بــر
مـجلس األمـة وبعدهـا مجـلس األعيان 
اخـتلفت الـتسمـيات مع مرور الـسنوات
  1944زيـادة ظــهـور آبـار الـنـفط الـتي
بـدات بـالــثالثـيـنـات واتـسـاع االهـتـمـام
بـالــعـراق  ونـشـاط احلـركــة الـتـجـاريـة
بــــاحلــــبــــوب والــــصــــوف والــــتــــمــــور
والــصــنــاعــات الــشــعــبــيــة واحلــرفــيــة

صانع . عامل وا وانشاء ا
 1948 •قــيـــام اســرائــيل بـــاغــتــصــاب
فــلـسـطـ بــدعم بـريــطـانـيــا وامـريـكـا 
وبـداية حمالت واسـعة لتـهجيـر اليهود
ــيــعــاد مـن كل دول الــعــالم الـى ارض ا
حــسـب ادعــاء الــيــهــود  وبــدات اكــبــر
عـمـلـية تـهـجـيـر للـعـرب الـفـلسـطـيـن 
ودخل الـعـرب والعـراق اربع مـعارك مع
اسرائيل  و  1950ـ  1951اضطرابات
مع الـيـهـود الـعـراقـي بـتـاثـيـر احلـركة
ـــلك الـــصـــهـــيـــونــيـــة وإســـرائـــيل  وا
واحلــكــومــة تــفــتح بــاب الــهــجـرة لــهم
وإسـقـاط اجلـنـسـيـة  ورحيل  120ألف
خـالل عـام واحـد  وعـام  1952وصـول
ايـــرادات الـــنـــفط الى ١ مـــلـــيــون دوالر
ســنــويــا بـــعــد زيــادة االســتــكــشــافــات
واإلنـــــتــــاج  و 1954رئـــــيس الــــوزراء
نـوري السعيد يسـتع بخبراء مال من
سـويـسرا  بـعـد وصول ايـرادات الـنفط
الى ٥ مـلـيون دوالر سـنويـا  ويضـعون
خـطـة  100عـام لـلـنـهـوض االقـتـصـادي
والتعليمي عام   1955وتشكيل مجلس
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مع ايـــام شــهـــر اذار ونــيـــســان 2022
مــضُت 19 ســنـــة عــلى دخــول الــقــوات
االجــنــبــيــة لــلــعــراق بــقــيــادة امــريــكــا
وبريطانيا  عام 2003  وبعد 5 دورات
ـانـية و8 حـكـومات و11 انـتـخـابات بـر
مـحلية وتشريـعية وحال البالد يتراجع
 سـبق حصار دام 13 سـنة وقـبلـها جر
الــــبالد لــــدخـــول الــــكــــويت عــــبـــر دفع
بـــاغـــــــــــــراق اســـواق الـــنـــفــــــــــــــــط
لـتـدميـر االقـتصـاد  وحـرب مع ايران 8
ســنـــوات طــاحــنــة  والــتـــخــطــيط بــدأ
حتــديـداً مـنــذ الـســبـعــيـنـات مـع تـامـيم
الـــنـــفـط حـــزيــران 1972 مـن احـــتـــكــار
الـشركـات االجنـبيـة  ومشـاركة اجليش
الــعـراقي في حــرب تـشـرين 1973 ضـد
اســرائـــيل  وقــبــلــهـــا الــصــراعــات مع
الــدولـة الـعــثـمــانـيـة ودخــول االنـكــلـيـز
وثـورة الـعشـرين واحداث انـقالب ثورة

تموز 1958.
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 •الــعـراق دولـة وقـعت جــغـرافـيـا وسط
مـــنــطـــقــة الـــشــرق االوسط الـــصــعـــبــة
الــتــضـــاريس وديــان صــحــراء ســهــول
هـضاب انهر  وحولـها صراعات دولية
شاكل على مدى ـا جعل ا واقـليمية  
ألـفي عـام مـضت مـسـتـمـرة وحلد االن 
مع عام  750مـيالدية بـداية بنـاء بغداد
عــاصــمــة الـعــراق والــدولــة االسالمــيـة
بـعهـد اخلـلفـاء العـباسـي  وقـيام اول
دولــة عــراقـيــة بــعـد الــدولــة الــبـابــلــيـة
والــســـومــريــة واألكـــديــة واآلشــوريــة 
اســـتــمــرت حــتى عــام    1258و1534
غول  ومـعارك تيمـور والتتر احـتالل ا
والترك  وبقيت الصراعات على منطقة
الـــشـــام واحلــجـــاز ووادي الـــرافــدين 
و 1534سـيطر العـثمانيـ على مناطق
ـنـطـقة اسـتـمرت واسـعـة من الـعراق وا
ـعـارك احلـرب حــتى دخـول اإلنـكـلــيـز 
ـية الـثانيـة ضد الـعثـمانـي  عام الـعا
 1914الــبـصــرة مـروراً بــبـغـداد 1917
وصل  ? 1918وانـتهاء سيطرة حتى ا
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رء إنَّ مـقـايـيس  الـنـجـاح احلـقـيـقي لـلـمـرء تتـوقـف علـى مـدى استـغـالل ا
ـواهـبه ومـدى إفــادته من الـفـرص وتـغــلـبه عـلي مـايــصـادفه من مـتـاعب
وعـقـبـات. والـفـكـرة هي بـدايـة أي  شيء تـتـذكـر احلـزن فـتـحـزن وتـتـذكر
مـوقف مفـرح فـتفـرح تـتذكـر تـمام  عـمـلك او تضـيع وقـتك. كل شيء لكي
يـخرج لـلعـالم اخلار جي يـجب أوالً الـتفـكيـر فيه. كل االخـتراعـات في يوم
من األيـام كـانت  فـكـرة في ذهن أحـد األشـخـاص ثم أصـبـحـت حـقـيـقة .
لـذلك احلكمـة التي تقـول "تصبح مـاتفكـر فيه" هي حكـمة صحـيحة تـماماً;
ألن سـلوكياتك وتصرفاتك التي سببت  نتائجك أساسها نوعية أفكارك. و
الـفكـر أساس الـنـجاح أو الـفشـل فإذا كـان التـفـكيـر إيجـابـياً سـاعد ذلك
عـلى الـتـحـرك والــتـقـدم بـيـنــمـا إذا كـان سـلـبـيــاً فـإنه يـؤدي إلى اإلحـبـاط
والــيــأس والـفــشل. قــال الــدكــتـور _الــفــقى :"فـكّــر مــعي حلــظــة لــو قـام
اجلـراحون بإجراء عملية جراحية لك وقاموا ببتر كل أفكارك هل سيكون
ــشـاكـل تــتـواجــد فــقط في هــنــاك مــشــاكل في حــيــاتك ? طــبــعــاً ال ألن ا
األفـكار!! لـذلك لو أردت حـقـاً أن حتقق أهـدافك وتعـيش أحالمك يجب ان
وتبـتعد تمـاماً عن األفكار التي تـفكر بأفكـار تساعدك عـلى حتقيق أهدافك
التـخدمك وتسبّب لك القلق واإلحـباط والتوتر. اختـر أفضل األفكار لذهنك
ـأكوالت جلسـدك. وتذكـر دائماً أن الـفكرة كـما تخـتار وتـستخـدم أفضل ا
لـها برمجة راسـخة وتصنع ملـفات العقل. واألفـكار اإليجابيـة تساعد علي
ايؤدي إلى الفعل اإليجابي الذي يساعد الشخص بناء الثقة في النفس 

على التقدم حتت أي ظرف مهما كان صعباً. 
في حـفلة تكر الالعب األمريكي العب  السلـة الشهير "مايكل جونسون"
ـهـارات الـذهـنيـة فـأنـا أضع األفـكار قـال:" من أهم أسـبـاب جناحـي هو ا
اإليـجـابيـة في ذهـني وإربـطـهـا بـأحـاسيـسي وأتـخـيل نـفـسي وأنـا مـتـمكن
وواثق من نفسي حتت أي ظرف من الظروف التي قد تقابلني وبذلك فأنا
أسـاعــد ذهـني في حتـقــيق أحالمي". لـذا بــإمـكـان أي شــخص أن يـحـقق
أهـدافه اذا أحـسن صـيـاغـة أهـدافه; ألن رغـبـة اإلنـسـان في حتـقيـق هدف
مـعـ والـوصـول إلى مـراده من أهم دوافع الـنـجـاح وهـذه الـرغـبـة تدفـعه
لـلـعــمل لـيل نـهــار وفي كل األحـوال مــهـمـا كــانت الـصـعــاب. قـد تـصـاب
ـثـابـرة عــلى الـعـمل وشـغف الــوصـول لـلـنـهـايـة بـأخـفـاقـات فـشـل ولـكن ا
وحتـقـيف الهـدف هـو طـريق الـنـجاح. فـالـفـرق لـيس كـبـيراً بـ الـنـاجـح
والـفـاشلـ بل  في مـقـدار اجلـهد الـذي يـبـذلـونه. فاجلـمـيع يـعـمل كل يوم
ـا هو أن النـاجح يـعملون ـقدار يوم واحـد وليس أكثر لـكن الفرق إ
ا هو "مـهم " مادام هـناك شيء األشـياء حـسب أهمـيتـها فال يـنشـغلـون 
"أهم" واليـبـحـثون عـن ربح بسـيط مـادامـوا قـادرين عـلى كـسب ربح أكـثر
ــوقع عـادي فـي الـعـمـل أو اجملـتـمـع مـادامـوا قــادرين عـلى واليـكــتـفـون 
بدع واجملّددين ـتاز أن احلياة لم تـستمر إال بـا احلـصول على موقع 
في كل اجملـاالت العلمية والصناعيـة والطبية. ولوال إبداع "أديسون " لكان
الـناس يعيـشون على ضـوء الشموع. ولـوالصناعـة السيارات لـكان الناس
يـنتقلون علي الـدواب وهكذا. فإذا أغلـقت منافذ فكـرك وأغمضت عينيك
فـلن تـرى أالَّ ما اعـتـادت عـيـناك عـلـيه. ألن من أسـبـاب ب الـنجـاح الـرغـبة
ـشـتـعلـة. فال تـقـتـنع بـاحلـالـة الـتي أنت فـيـهـا وجـدد من عـلمـك وركز في ا
ـاهــو مـوجـود يــؤدي إلى االمـتــنـاع عن صـيـاغــة  افـكــارك  فـاالمــتـنــاع 
ا طلـوب أن يكون عمـلنا أفضل  مـحاولة احلصول عـلى اجلديد بيـنما ا

سبقه. 
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الـبـرزاني مع تـردد احـزاب كـرديـة يـقوم
بــاســتــفــتــاء إلعالن االنــفــصـال يــواجه
بـرفض شعـبي دولي دسـتوري  ينـتهي
بــالــفــشـل وتــقــدم لــلــقــوات الــعــراقــيــة
الســتــرجـاع أراضـي سـيــطــرت عـلــيــهـا
الــبـشــمــركـة واألحــزاب الــكـورريــة عـام
 1992و 2003و 2014وفي  9كـــانـــون
اول  2017اعالن الـنصـر وحتريـر كامل
االراضي الــعـراقـيــة وانـتـهــاء الـتـطـرّف
واالرهـاب والـقـضـاء عـلى داعـش بـدماء
شـتركة  وتـضحـيات الـقوات االمـنيـة ا
ـنـطـقـة الـتـي دافـعت عن الـعـالم ودوّل ا
وتــصـدت جلــنــسـيــات مــتـعــددة دعـمت

ودفعت دول وحكومات .
 12 •ايـــار  2018اجـــراء انـــتــخـــابــات
انـيـة الرابـعـة وعزوف 80 الـدورة الـبـر
ـشــاركـة نـتـيــجـة عـدم ثـقـة ــئـة من ا بـا
الــشـعب الــعـراقي بـاألحــكـام واألحـزاب
الــفــاسـدة وتــبــعــيــتـهــا المــريــكـا ودوّل
ـنـطقـة  وتشـكيـك باالنـتخـابات وسط ا
وجــود نـازحــ وجـمـاعــات مـســلـحـة 
ووجـــود احــزاب ومــلـــيــشــيـــات حتــمل
الـــسالح خـــارج الـــدولـــة والـــقـــانـــون 
ــهـدي لــرئـاسـة واخــتـيــار عـادل عــبـد ا
احلــكــومـة في الــثــاني من تــشـرين اول

2018 .
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 1 •تشرين االول اكتوبر  2019انطالق
تــظـاهــرات شـاسـعــة يـقــودهـا صــبـيـان
وشــبـاب وبــنـات ضــد سـلــطـة االحـزاب
الـفـاســدة وحـكـومـة ضـعـيـفـة وانـتـشـار
الــبـطــالـة وانــعـدام اخلــدمـات وارتــفـاع
ــطــالــبــة بــوطن الــفــقــر والـــبــؤس  وا
وحـقـوق بــبالد األغـنى بـالـنـقـد والـنـفط
والـشعب ويعاني التراجع  استمرت 7
شـــهـــور تـــســــبـــبت بـــقـــتل  600شـــاب
وإصـــــابــــة  25ألـف وإعــــاقــــة ٥ االف 
والــسـلــطـة تـقــمع الــتـظـاهــرات بـسالح
ومـــال الــــدولـــة بــــالـــغــــازات احلـــارقـــة
والـــســـامــــة والـــقـــنـــاصــــيـــ والـــرمي
بــالــرصـاص  من قــبل جــهــات حتـسب
عــلى اجلــيش والــشـرطــة ومــلـيــشــيـات
االحـــزاب  واالحــتـــجــاجـــات تــصل ١٠
مـليون متـظاهر يطـالب بتغيـر الدستور
ــان  والـــقــوانـــ واحلــكـــومــة والـــبــر
واحــتـــجــاجــات تــشــرين  2019جتــبــر
احلـكومة على االستقالة وتكليف محمد
عالوي وعـــدنـــان الـــزرفي ومـــصـــطـــفى

الـكـاظـمـي بـتـشـكـيل حـكـومـة انـتـقـالـيـة
النــتــخــابــات مــبــكــرة  يــعــتــذر عالوي
والـــزرفي بـــعــد ايّـــام من تـــكــلـــيـــفــهم 
ويـتمـكن الكـاظمي في  6ايار  2020من
تـشـكـيل حكـومـة غـير كـامـلـة مكـونـاتـها
االحـــــزاب  وتـــــبــــقـى حتت مـــــجـــــهــــر

الصحافة وشباب التظاهرات .
 18 •اذار  2020اعـالن حظـر الـتـجوال
ستجد الشامل بسبب وباء كوفيد  19ا
بـالـعـالم وتـراجـع بـاالقـتـصـاد واحلـركة
وقـــــلق صـــــحي  وإغـالق شــــبـه كــــامل
لـلـحدود وتـراجع حاد السـعار الـنفط لم
نطقة  مع ر منذ  70عـام بالعراق وا
ازمـة مالـيـة نقـدية سـياسـية اقـتصـادية
صـعـبة وصـلت للـتأخـيـر والتـأثيـر على
ــتـقــاعـدين ـوظــفـ وا صــرف رواتب ا
ـشـمــولـ بـاحلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة  وا
وتــــهـــديــــدات حلــــكـــومــــة الــــكـــاظــــمي
بـاحـتـجـاجـات غـيـر مـسـبـوقـة  وتـعداد
الـسـكـان يـقـتـرب  40مـلـيـون نـسـمـة  و
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ اسـتـمـرار االحـتـجـاجات
واصرار للشباب والطلبة على تصحيح
مــسـار الــبالد  نـتــيـجــة فـشل حــكـومـة
الــكــاظـمي بــتــحـقق تــقــدم وحل ازمـات
الــبـطــالـة والـســكن واالقـتــصـاد  ورفع
سـعـر صـرف الـديـنـار العـمـلـة الـوطـنـية
امــام الـدوالر االمــريـكي فـي اسـوء قـرار
مــالي بــالــتــاريخ  وحــمــلــة حــكــومــيـة
الـــكــتـــرونــيـــة عــلى مـــواقع الـــتــواصل
االجـتماعي للـترويج والدعاية واالعالن
 لــكـن وعي الــشــعب يـــنــضج ويــرفض

بقائها .
 •١٠ تــــــــشـــــــريـن االول ٢٠٢١ اجـــــــراء
انـتـخــابـات مـبـكـرة قـبل مـوعـدهـا بـعـام
ـانـيـة  تـسـفـر عن تـشـتت لـلـدورة الــبـر
ـــئـــة من االصـــوات ومـــشـــاركـــة ٣٠ بــا
الــشـعب  ودخـول صــراعـات  ٦ شـهـور
تـعـجـز عن اخـتـيـار رئـيس اجلـمـهـورية
ورئـــيس الــوزراء  وتـــصــاعـــد اســعــار
الــنــفط االعــلى بـتــاريخ الــعــراق اعـوام
٢٠١٣ و٢٠١٩ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢  اال ان
خــطـــة الــتـــنــمـــيــة الـــشــامـــلــة لـــيــست
سـتقبل بـطمــــــــوح العراقـي وجـيل ا
يـتعامل بـهدوء وحكـمة  قبل ان يـنفجر
ويـسدد ضـربـة قاضـية تـنهي مـسرحـية
ومـسلسل امريكي اقلـيمي  يحاول منذ
عــــشــــرات الــــســــنـــوات تــــدمــــيــــر بالد

الرافديــــن .
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بسم الله الرحمن الرحيم
وت كل نفس ذائقة ا

                                                    صدق الله العظيم
?c?M— ســكـرتـيـر الــتـحـريـر  w‡‡B?? تــشـاطـر (الــزمـان) الـزمـيل 
احـــزانـه بــوفـاة جــدته الـتـي انـتــقـلـت الـى رحـمــة الـله عــقـيــلـة
?Ëœ ‰« bL?Š« .dJ—… وستـقام الـفاحتـة على « b?³Ž ـرحوم ا
روحـهـا الطـاهرة فـي جامع احلـسـن في مـنـطقـة العـامـرية من
ــدة يـومـ اعــتـبــار من يـوم الـســاعـة ٣ عــصـرا الى ٥ عــصـرا 

الثالثاء ٢٠٢٢/٣/٢٩ .
انا لله وانا اليه راجعون



رة االولى الـتي نسـتمع ونـسمع و نـستـمتع بـها بـصوت ا هـي ا ر
مـعــلق عــربي اصـيـل ونـقي وهــو يـبــدي هــذا احلـمــاس والـتــعـاطف
ـعـلق الـعـمـاني خـلـيل ـسـانـدة لـفـريـقـنـا الـوطـني الـعـراقي وهـو ا وا
الـبلـوشي الـذي كان عـراقيـا بـامتـياز يـوم زار بلـدنـا وهو يـجول في
مدن ومناطق الـعاصمة احلبـيبة بغداد وحلـظة تطوعه بالـتعليق على
ـواجهـة كانت جتري مبـاراتنـا مع االمارات وهـو ملـعب احلبـيبـية وا
لك فـهد في الـسعوديـة وهي حادثـة وحدث لم نـشهد له في ملـعب ا
مثـيال بـكل مالعب العـالم ولكن الـبلـوشي كسـر هذه الـقاعـدة واخذ
تلك من على عاتـقه نصرة الـفريق العـراقي بصوته وقـلبه وبكل مـا
ــواطن الــعــربي صـــاحب الــغــيــرة والــنــخــوة احــســاس وشـــعــور ا

والشهامة واالباء.
بصراحـة شديدة كان كل مـشجع عراقي مـستعد ان يـضيف خليل
البلوشي في داره ويضعه فـوق رأسه ليس النه ابدى هذا احلماس
والتعاطف معنـا بل النه كان ضيفا عليـنا ونحن في العراق معروف
ا التشـبه غيـرها من ب كل عنـا اكرام الضـيف بطـريقة عـراقيـة ر
شـعـوب الـعـالم عـقب حتـقـيق فـريـقـنـا الـوطـني الـفـوز علـى االمارات
ي هـادي كـاظـم نـصـيف بـتـكـر االخ بـادر شـقـيـقي الـنــحـات الـعـا
البلوشي بتمثال من احد اعماله الـفنية وقال لنا ان البلوشي اليوم
بـاراة وكان فاال ابلى بالءا حـسنا في الـتعلـيق وشدنـا الى اجواء ا
حسـنا على الـشعب الـعراقي فـضال عن ذلك كان البـلوشي عـراقيا
ـشـرف وهـو ـوقـفه ا ـنـحـنـاه وســام شـرف عـظـيم  ولـو كـان بـيـدنـا 

يستحقه عن جدارة
تـاريخ مـواجـهـات مع الـشقــــــــيق االمـاراتي سـتـكـون مـحـفورة في
ذاكـرة الـشعب الـعـراقي الى زمن طـويل النـنـا شعـرنـا ان هـناك من
يـقـــــــف مـعـنــا ويـسـانـدنـا ويـتـــــــعـاطف مـعـنــا في وقت خـذلـنـا به
االحتـاد االسـيـوي وقـبـله االحتـاد الـدولي وهم يـحـرمـون اجلـمـاهـير
العــــــراقية من مـــــــشاهدة فـريقهم الوطني وهو يلعب في ارضه
هل يـكـــــــفي ان نـقـول شكـرا لك خـليل الـبـلوشي ام سـنـقول اكـثر
من ذلك لرجل حتدى من كـان يراهن على عــــــدم
شـعـوره باالمـان في عـاصـمـتـها احلـبـيـــــــبة
وهـو يــنــزل فــيــهــا مــثل مــواطن عــراقي لم
يـشـعـر بـايـة غـربـة بـوسـطـهـا وبـ نـاسـهـا
واهلـها الطـيب حتـية والف حتـية للـمعلق

العماني خليل البلوشي.
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مـواسم وتعـرضـهـما الـهـبـوط قبل ان
ــسـابـقـة يـقــفـان الـيـوم عــنـد بـوابـة ا
الــكــبــيــرة لــكن مـن يـســتــطــيـع طـرق
ابوابـهـا وكانت فـرق البـيـشمـركة 41
والــــــصـــــنــــــاعـــــات 32 وديـــــالى 31
والـــــبـــــحـــــري 29 والـــــســـــمـــــاوة27
واجلنـسية 24 قد ضـمنت الـبقاء في
االولى قبل ان تـهـبط فـرق الـشـرقاط
واحلـــســـ وغـــاز الشمـــــال وبــــابل

للدرجة الثانية.

قـدرتـهـما عـلى الـتـاهل لـكن كل شيء
يـبـقى عــلى اداء وعـطـاء االعـبـ في
اهم واخـطـر مـو اجـهـة تـمـثل فـرصة
وسم األخـيرة والـلحـضة الـفاصـلة ا
و انــام من يــتــحــمل احلــمل وفي ان
تـتـقــدم وتـلـعب في الــبـطـولـة االكـبـر
امام االسـتمـرار في االولى طبـعا في
فوارق كبـيرة يقـدرها نفس الـقريق
بعـد مشـاركة في الـبطـولتـ و سبق
ــمــتــاز فـي عـدة لــهــمــا الــلــعب في ا

ـــوسم كــله امـــام فــرصــة يـــخــتــزل ا
ـــمــتـــاز في الـــتـــاهل والـــلـــعب فـي ا
مـواجـه صـعـبــة لـكال الـفــريـقـ البل
تـشـكل الـتحـدي امـامـهـمـا سـوية في
صراع مختلف من اجل خطف بطاقة
التـاهل الثانـية وسط حـسابات االف
انــصـار الــفـريــقـ فـي كـيــفـيــة قـطع
تـذكــرة الـصـعـود و اســتـقالل إحـدى

متاز . عربات قطار الدوري ا
 ويــرى كل من كــربـالء والــنــاصــريـة

اعالميا.
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ويـــنـــتــظـــر أن تـــنــتـــهي مـــبـــاريــات
اجملــــمــــوعـــــة والــــدوري في االيــــام
القـريبة الـقادمـة عندمـا يحـدد موعد
اقــامــة مـبــاراة كـربالء والــنـاصــريـة
التي كان مـقـررا لـهـا ان تـقـام األحـد
اضي لكنها ارجات لعدم استيعاب ا
ملـعب كربـالء القـد لعـدد اجلمـهور
ـذكور الذي تـوقع حضـوره للـقاء ا ا

فـريـق اربــيل وتــصــدر مــجـمــوعــته
والعودة للمتتاز وزاخو ومع الكرخ
لــكن الــيـوم خــضـعـت الـفــرق لـواقع
ــســار الــعـمل الــدوري الــذي وضع 

الصحيح وذلك 
بـــفـــضل الـــتــوجـه اجلــاد لـــلـــجـــنــة
سابقات التي تركت خـلفها عملية ا
ــتــخــلــفــة الــتــنــظــيم الــبــائــســة وا
وانــتـقــلت إلى احلـالــة الـصـحــيـحـة
الــتـي انــعــكــست عــلى واقع االمــور
برمـتهـا من جمـيع اجلوانب اضـافة
الى شــعـور الــفـرق بـاالرتــيـاح امـام
الــوضع اجلـــديــد لـــتــدخل وتـــلــعب
نـافسة وسط برغبـة نحو الـلعب وا
سـيـطـرة الـلـجـنـة عـلى االمـور بـقوة
كـــــمــــــا اشـــــاع الـــــتـــــنــــــظـــــيم روح
ـنــافـسـةوالـلــعب و االسـتـفـادة من ا
فرصـة التـنظـيم بعـدما عـانت كـثيرا
مـن طــرق اقــامــة وتــنــظــيم الــدوري
الذي شـكل صـعوبـات ومـعانـاة قبل
ان يخضع لعمـلية تنظيـمية متقدمة
ارست ضـوابط مـهـمة فـيـمـا يـتـعلق
ـبـاريـات واتـبـاع بـتـنـظـيم واقـامـة ا
نــظـام صـعــود وهـبـوط عــدد الـفـرق
عـمـلــيـا بـشــكل طـبــيـعي بــعـيـدا عن
االجـــتــــهـــادات والـــتــــدخالت الـــتي
حتـــضــر في االيـــام االخــيــر ة حتت

ضغط اآلخرين السباب مختلفة.
ÂbI  Í—Ëœ

بـصـراحـة لـقـد حـقق الـدوري تـقـدما
قـــبل ان يـــعـــيـــد احلـــيـــاة لـــلــدوري
لـلــمـبــاريـات ومــتــابـعــتـهــا من قـبل
وســـائل اإلعالم لـــســبـب واحــد هــو
ـــبـــاريـــات االعالن عـن مـــواعـــيــــد ا
مـسـبـقـا وهو االهـم الذي حتـقق في
ــوسم احلــالي الـذي يــســتـحق أن ا
نـطلق عـلـيه االفضل عـبـر تفـعـيل ما
ــكن تـفــعـيــله وصـوال إلـى احلـالـة
ـتـمـيـزة الـتي افتـقـدتـهـاالـبـطوالت ا
الـســابـقـة واحلـديث نــفـسه يـنـطـبق
عــلى دوري الـدرجــة الـثــانـيــة الـذي
يــســيــر كـــمــا مــخـــطط له في وضع
سلس جدا عبر حالـة متقدمة دعمت
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سـابقات في االحتاد الـعراقي لكرة الـقدم اسباب تـقد جلنته اسـتقاالت جماعـية إلى كثرة أرجع رئـيس جلنة ا
سابقات التدخالت وعدم االستـقاللية.وقال حيدر عوفي الالمي في تصريح صحفي إنه قدم استقالته من جلنة ا
مع اعـضاء الـلجـنة سيـروان جنم الدين عـلي عبـيس وجنم عبـد عبـود االوسي مؤكـداً أن اجلميع تـقدم بـاستـقالة

سابقات باحتاد الكرة. جماعية من العمل في جلنة ا
وأضاف الـالمي أن االستـقالـة جاءت بـسبب كـثرة الـتدخالت وعـدم استـقالليـتنـا ما ادى الى جـعلـنا نـبتـعد عن
هنـية في اداء اعمالـنا داخل اللجنـة متمنـياً في ذات الوقت لالحتاد الـعراقي لكرة الـقدم كل النجاح احليـادية وا
سابقات .وفي وقت سابق تفاجئ الوسط الرياضي العراقي باستقاالت رئيس واعضاء جلنة ا والتوفيق مسـتقبالً
في احتاد الكرة العراقي كـونها سابقة خطيرة ومـفاجئة مدوية للوسط الريـاضي" وأزمة جديدة يواجهها رئيس

االحتاد عدنان درجال سيما وأن هذه اللجنة من "أهم جلان االحتاد.
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على الـفرنـسي هوجـو جاسـتون 3/ 6
و5/ 7 واألمريـكي فرانـسـيس تيـافوي
عـــلى األرجــنـــتـــيــني خـــوان مـــانــويل
سيـروندولو 3/ 6 و 2/ 6والنـرويجي
كاسـبـر رود عـلى الـكازاخي ألـكـسـندر
بوبـليك  3/ 6و2/ 6.ومن جهـة اخرى
صنفة غادرت التونـسية أنس جابـر ا
ـيا بطولة مـيامي للتنس العاشرة عا
(1000 نـقـطــة) بـعـد أن خــسـرت أمـام
ـصـنـفة األمـريـكـية دانـيـال كـولـيـنـز (ا
جموعت دون رد بعد ساعة  (11
و6 دقـــائـق في ثـــمـن الـــنـــهــــائي.ولم
ــبـاراة بـشـكـل جـيـد مـا تـدخل أنس ا
وضع مـنـافــسـتـهـا في طــريق مـفـتـوح
بـــاجملــــمــــوعـــة األولى (2-6) قـــبل أن
تـخـسـر اجملـمـوعــة الـثـانـيـة بـنـتـيـجـة
(64).وتـــصـــطـــدم كـــولــــيـــنـــز في ربع
الـنهـائي بـالـيـابـانـيـة نـاعـومي أوزاكا
ــيـا ـصــنــفـة 77عـا ا
والـــــــــــــــتـي أزاحـت
األمريـكيـة ريسك
ـصــنــفـة 50 ا
ـيـا بـعد عا
أن فـــازت
عـلـيـهـا
جمو
عـــتـــ

دون رد (3-6) و(4-6).وكـــــــــانـت أنس
جابـر قـد بلـغت ثـمن النـهـائي بفـوزها
صـنفة على اإلستـونية كـايا كانـيبي ا

يا بنتيجة 3-6 و6-0. 61 عا
WO  U u

وعلى صعيد اخر اظـهرت الفحوصات
الـطبـيـة أن األلم الـشـديـد الـذي يـعاني
مـنه العب الـتـنس اإلسـبـاني رافـائـيل
ـنافـسات نادال والـذي سيـبـعده عن ا
لعـدة أسابـيع ليس سـببه مـضاعـفات
نــاجتــة عن حــصـولـه عـلـى جـرعــة من
لــقــاح كــوفــيــد-19 بل شــرخ في أحــد
الـضـلوع.وعـقب إصـابـته خالل نـصف
نـــهـــائي بـــطـــولـــة إنـــديــان ويـــلـــز في
ـــتــحــدة انــتـــشــرت عــبــر الــواليــات ا
منصات التـواصل االجتماعي أقاويل
تؤكد أن آالم نادال ناجمة عن حصوله
ضاد لكوفيد- على جرعة من العقـار ا
19.وعاد نادال إلى إسبانيا الثالثاء
ـاضي بـعـد خــسـارة نـهـائي إنـديـان ا
ويـــــلــــز أمــــام األمـــــريــــكي تـــــايــــلــــور
ــبــاراة كــان الالعب فــريــتــز.وخـالل ا
يـشــكـو من أنه يــتـنــفس "كـمــا لـو كـان
لــــديه ثــــقب فـي الـــصــــدر" واضــــطـــر
لــــلــــخــــضــــوع لــــفــــحص مـن أطــــبـــاء
الـبــطـولـة.وتــمـثل اإلصــابـة انـتــكـاسـة
ـيــا الـذي كـان لـلــمـصـنـف الـثـالـث عـا
ــقـــبــلــة ســيـــســتـــعــد في األســابـــيع ا
لـلمـنـافـسـات عـلى األراضي الـتـرابـية
وخــــوض بـــــطــــوالت مــــونـت كــــارلــــو
وكـــــونــــــدي دي جـــــودو ورومـــــا

وروالن جاروس.

نصب الرئيس كمال أبو عزيـزة 
ــنــصب فــيـــمــا فــاز عــلي جــهــاد 
الـــنــــائب األول لالحتــــاد الـــعـــربي
لالسـكــواش والـذي فــاز بـرئــاسـته

الكويتي وليد الصميعي.

وفي ســيـاق مــتــصل أحــرز العــبـو
مـــنــتــخـــبــنــا الـــوطــني لـــلــشــبــاب
لـلـمصـارعـةِ في فـعالـيـةِ الرومـانـية
ثـالثــة أوســمــة بــواقـع ذهــبــيــتــ
وفـضيـة ضمن مـنافـسات الـبطـولة
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ــركــزي يــســعـى االحتــاد الــعــراقي ا
لــلــمالكــمــة إلـى الـتــعــاقــد مـع مـدرب
أجــــنــــبـي لإلشـــــراف عــــلـى تــــدريب
ـــنــــتــــخب الــــوطـــنـي اســـتــــعـــداداً ا
لــلـمــشـاركــة في الـبــطـوالت الــدولـيـة

قبلة. ا
ــركـزي وقـال نــائب رئــيس االحتـاد ا
للعبـة علي عبد الـزهرة الغراوي في
تـــصـــريح صـــحـــفي إن االحتـــاد قــام
ـبيـة الوطـنية خـاطبـة اللجـنة األو
لــغـرض الــتـعــاقـد مع مــدرب كـوبي 
ـنتـخب الـوطـني لـلـمـشـاركة إلعـداد ا
في دورة األلـــعــاب اآلســيـــويــة الــتي

. قبل في الص ستقام شهر آب ا
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ــبــيــة بـــارك رئــيس الــلــجـــنــة األو
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة رعـد حـمـودي
فــــوز رئــــيس االحتـــــاد الــــعــــراقي
لــلـمــصــارعـة شــعالن عــبـدالــكـاظم
ـــنــــصب نـــائـب رئـــيس االحتـــاد
ــؤتـمـر الـعـربـي لـلـعــبـة وذلك في ا
االنـتـخابي الـذي أقـيم عـلى هامش
صارعـة للـشباب بطـولة الـعرب بـا
كرمة في ديـنة مكة ا والناشئ 

ملكة العربية السعودية. ا
كـــمــا بـــارك حــمـــودي أيــضـــاً فــوز
رئــــــــيـس االحتـــــــــاد الــــــــعـــــــــراقي
لالسـكــواش الـدكــتـور عـلـي جـهـاد
ـــنــــصب نـــائـب رئـــيس االحتـــاد
الــعـربي لــلـعــبـة وذلـك في مـؤتــمـر
اجلـمعـية الـعـامة الـذي أقيم مـساء
ـديـنة الـقـاهرة بـجـمهـورية أمس 

مصر العربية.
W —«œ« «—b

وأشـاد حــمــودي بـثــقــة االحتـادين
الـعربـي لـلـمصـارعة واالسـكواش
الكات االداريـة العـراقية بقـدرات ا
الوطـنية داعـياً عـبدالكـاظم وجهاد
لـتعضـيد الـعمل الـرياضي الـعربي
ـــــبي وتـــــوثــــيـق الــــتـــــواصل األو
ــا يــخـدم الــعــراقي مع االشــقــاء 
ـــارســيــهـــمــا من الــلـــعــبـــتــ و

الشباب العربي والعراقي.
وكــــان رئـــيـس االحتـــاد الــــعـــراقي
للـمصـارعة شعالن عـبد الـكاظم قد
فـاز نـائبـاً لـرئيس االحتـاد الـعربي
للعبة الذي فـاز برئاسته التونسي
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يعد دوري الدرجـة االولى لكرةالقدم
الـذي أوشـك عـلى الـنــهـايـة االفـضل
من حـيث التـنـظـيم الى ما قـبل عـقد
ونصف او اكثر بعدما جنحت جلنة
ـسـابــقـات بـضـبـط ايـقـاع عــمـلـيـة ا
واعيدها ـباريات  اقامة وتنظيم ا
وتــأثـيــراتـهــا مـا دعم الــفـرق في ان
تخـوضها بـرغبـة منذ الـبداية وسط
نافـسة من حيث الـترتيب تصاعـد ا

االستقرار.
‚dH « œb

وتــمـكــنت الـلـجــنـة من حتــديـد عـدد
ـعـدل 12 فـريق ــشـاركــة  الــفـرق ا
لكـل مجـموعـة والتـحكم والـسيـطرة
ــبـاريــات ضــمن مـوأعــيـد بـاقــامـة ا
مـعـلـومـة وثـابـتـة مـسـبـقـا دون هـدر
لــلـوقـت كـمــا كــان يــحــصل ســابــقـا
عــنــدمــا كــانت الــبــطــولـة تــقــام في
ـوسم وتسـتمر توقـيت متـاخر من ا
ـلـة الكـثـر من سـبب مـنـهـا لـفـتــرة 
عـدد ومسـتـويات الـفـرق التي وصل
إلى أكــثـر من 50 فــريــقــا في اغــلب
و اسم عندمـا بقي الباب مـفتوحا ا
ـــشــاركــة امــام رغـــبــة الـــفــرق في ا
وقبـول هذا االمـر ما أصـاب الدوري
بالترهل والـضعف امام واقع الفرق
اخملـتلف كـثـيرا ومـنهـا غـير جـاهزة
ما يدفعها لالنسحاب قبل ان تدخل
نافـسات في اكـثر من مرحـلة لعب ا
انعكست سـلبا على إمـكانات الفرق
الي نفسـها فيمـا يتعـلق باجلانب ا
والــــفــــني مــــا وضع مــــنــــهــــا حتت
الضغـط احلقيـقي الذي يسـتمر الى
مـا بــعـد اقـامـة مـبـاربـات تـصـفـيـات
اجملـــــمـــــوعــــات ضـــــمـن الــــتـــــوزيع
اجلــغــرافي وبــعــدهــا تــوزع الــفـرق
ــتــقــدمــة الـى مــجــمــوعــات حلــ ا
الــوصـــول الى مــرحـــلــة مـــبــاريــات
الـتـاهل الـتي تـتـولى بـعض األنـدية
ــتـمـكــنـة من تـضــيف اجملـمـوعـات ا
لفوائد واضحة يجعل من االمور ان
ـصــلـحـتــهـا كـمــا حـصل مع تــصب 
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تـوسط والعدلي دول البحر األحـمر ا
ـغــرب نــائـبــاً لـلــرئـيس عن احلـنــفي ا
غـرب الـعربي وتـيسـير منـطقـة دول ا
ــنــسي االردن نـــائــبــاً لـــلــرئــيس عن ا
مـــنـــطــــقـــة دول الـــشـــام فــــيـــمـــا فـــاز
بـاالنـتـخـابـات نـبـيل عـاشـور اإلمـارات
نـائــبـاً لـلــرئـيـس عن مـنــطـقـة اخلــلـيج

العربي.
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كـــمـــا  تـــشـــكـــيل أعـــضـــاء اجملـــلس
الـــتـــنـــفـــيــذي وهـم: خـــالـــد احلـــيــدان
الـبــحــرين طالل الــعــتــيــبي الــكـويت
جــمـــال أبــو يــوسـف فــلـــســطــ والء
الــســعــيـــد األردن يــوسف الــقــرطــبي

تونس الصديق عبد العزيز ليبيا.
وجـرى كــذلك تـعــيـ رؤســاء الـلــجـان
الـعــامـلـة خـالل االجـتــمـاع األول الـذي
ـــر بـــعـــد رأسه فـــاضل بـن عـــلي آل 

انعـقاد اجلـمعـية الـعمـوميـة والذي 
خالله تعـيـ فاخـر غـاشي السـعـودية
ـنـاعي أمـيـنـاً عـامــاً لالحتـاد ورضـا ا
سابقات ومطر تونس رئيساً للجنة ا
الـزراع قـطــر رئـيـســاً لـلـجــنـة احلـكـام
وعـفـت رشـاد مــصــر رئــيــسـاً لــلــجــنـة
ـدربـ وزهـيـر الـقرشـي الـسـعـودية ا
رئيـسـاً لـلجـنـة التـسـويق.ومن الـعراق
فازت اعـتبـار احلداد بـرئاسـة اللـجنة
الــنـســويــة ومن الــســعــوديــة حــسـام
الـنــصــر رئـيــســاً لـلــجـنــة اإلعالمــيـة
وعبدو عـبد الـوهاب لـلكرة الـشاطـئية
ومحمود العدل رئيساً للجنة الطبية.
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أعـمـال اجلـمـعـيـة الـعـمـومـيـة لالحتـاد
الـعـربي لــكـرة الـيــد الــتي أقـيـمت في
صـريـة الـقاهـرة بـحـضو العـاصـمـة ا
ثـلي االحتـادات العـربيـة فـيمـا غاب
عنها رئيس االحتاد العراقي لكرة اليد
ــرشح لــعــضــويـة مــحــمـد االعــرجـي ا
مجـلس إدارة االحتـاد بـسـبب مرضه
لـيـفـقـد الـعـراق فـرصـة احلـصـول عـلى
ــكـتب الــتـنــفـيــذي بـفـارق مـقــعـد في ا
صــوت واحـــد .وشـــهــدت اجلـــمــعـــيــة
الـعـمـومـيـة في يـومـهـا األول حـضـور
ــــصــــري أشـــرف وزيـــر الــــريــــاضـــة ا

صــبـــحي بـــجــانـب الــدكـــتـــور حــسن
مصطـفى رئيـس االحتاد الدولـي لكرة

اليـد.
وانطـلقـت أعمـال اجلمـعـية الـعـمومـية
رسـمـيـاً بـوقت سـابق من الـيـوم الـتي
جرى من خاللها تزكـية وتعي رئيس
االحتـــــــــاد ورؤســــــــاء الـــــــــلـــــــــجــــــــان
الـعـامـلـة.وأفـرزت نتـائـج االنـتـخـابات
ـر السـعودية فوز فاضـل بن علي آل 
رئــيــســـاً لالحتــاد الـــعــربي لـــلــفــتــرة

االنــتــخــابــيـة 2025-2022 فــيــمـا 
تــزكــيــة نــواب اجملـــلس وهم: مــحــمــد
األم مصر نـائباً لـلرئيس عن مـنطقة
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تأهل اإليطالي جانيك سـينر بصعوبة
إلى دور الـ 16من بــــطـــولـــة مــــيـــامي
ــثـيـر عـلى لـتـنس األســاتـذة بـفـوزه ا
اإلسبـاني بـابلـو كاريـنـو بوسـتا 7/ 5
و5/ 7 و5/ 7 مــسـاء األحــد فـي الـدور

الثالث.
وجنح سيـنر فـي حتويل خـسارته في
اجملــمــوعــة األولى وتــأخــره  5/ 4في

اجملموعة الثانية إلى فوز مثير.
ـــبـــاراة وبـــلغ ســـيـــنـــر 20 عـــامـــا ا
الـنهـائـيـة من الـبـطولـة األمـريـكـية في
ــاضي لــكــنه خــســر عــلى يـد الــعـام ا

البولندي هوبرت هوركاتش.
ويــلـتــقي ســيــنــر مع األســتـرالـي نـيك
كـيـريـوس الـذي تـغـلب عـلى اإليـطـالي

فابيو فونيني 2/ 6 و4/ 6.
واحــتــاج كـــيــريــوس إلى 61

دقــيــقــة فــقط لــلــفـوز
عــلى فـــونــيــني
بـــعـــد أن فـــاز
في مـبـاراته
األولــــــــــــى
عــــــــــــــــــلـى
الــــــروسي
أنــــــــــــدريـه
روبــــلـــــيف
ـــــصـــــنف ا
الــــــســـــــابع
على العالم
ـجـمـوع
ت دون

رد.
كـمــا بـلغ

األســــــــتـــــــرالـي األخـــــــر
تــانــاسي كــوكــيــنــاكــيس
الــدور الــرابع بــفــوزه
عــــــلـى األمــــــريـــــــكي
دينـيس كودال 6 /7
و6/ 4 و 6/ 7كـمـا
فـاز األرجــنـتــيـني
فــرانــســـيــســكــو
ســـيـــرونـــدولـــو
عـلى الـفـرنـسي
جايل مونفيس

2/ 6 و3/ 6.
ـاني وحلق األ
ألـــــكــــســـــنــــدر
زفيريف بركب
ــــتــــأهــــلــــ ا
لــلـدور الــرابع
بـــــفــــوزه عـــــلى
األمــــــــــريــــــــــكي
مــــاكــــيــــنـــزي
ماكـدونـالد 6

2/ و/ 6
Æ2كما فاز
البـريـطان

ي
كـامـيـرون
نـــــــــــــوري

جانيك سينر

ملكة العربية قامـة في ا العربيّة ا
السعودية.
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وقـالَ رئيس احتـاد الـلعـبـة شعالن
عـبــد الــكـاظـم في بـيــان إن الالعب
مــرتــضى فــاضل جــبـار تــمــكن من
حتــقـيق الــوسـام الــذهـبي في وزن
67 كغم بعد أن تمكن من الفوز

عـلى نـظـرائه من تـونس واجلـزائر
ثم الــســـعــوديــة.وتـــابع أن الالعب
ديـار نـاظم في وزن 97 كـغم تـمـكن
ـــنــتـــخب مـن الــفـــوز عـــلى العـب ا
الــتــونــسي والــســعــودي لــيــواجه
ــــنـــتــــخـب اجلـــزائــــري في العـب ا
ـعدن ـبـاراة الـنـهائـيـة ويـحـقـق ا ا
النفـيس.واشار رئيس اإلحتاد الى
إن الــوسـام الــفــضي حــصل عــلـيه
ــنـــتــخـب مــنـــتــظـــر احــمــد العب ا
سلمان في وزن 130 كغم جاء بعد
ـــــنـــــتـــــخب أن فـــــاز عـــــلـى العـب ا
الـسـعـودي ثم الـتــونـسي لـيـخـسـر
ــــنــــتــــخب الــــنــــهــــائـي مع العـب ا
الــتــونــسي.وأشــار إلى إن ســبــعـة
العبـ ستـتواصل مـنافـساتهم في
الـرومــانـيــة لـيـلًــا ونـعـول عــلـيـهم
كـثـيـراً في رفع غـلة األوسـمـة.يـذكر
ـنـصب نائب أن عـبد الـكـاظم فاز 

رئيس االحتاد العربي للعبة.
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وأضـاف الغـراوي أنَّ احتـاد الـلـعـبة
يـسـتعـد لـلـمشـاركـة في عـدة بـطوالت
منهـا إعداد منـتخب الشـباب لبـطولة
قـرر إقامتهـا في مصر شهر العرب ا
باالضـافة الى بـطولة قـبل حزيـران ا
ؤمل إقـامتها صغار آسيـا التي من ا

قبل. في روسيا خالل شهر آب ا
وتابع الـغـراوي  إجراء اخـتـبارات
ـوالـيـد 2007 لـلــمـنـتــخب الـوطـنـي 
ثلى من و2006 الختيار التشـكيلة ا
نـتـخب وستـقام الالعـب لـتمـثـيل ا
بـطــولـة الـعـراق لـفـئــة الـشـبـاب بـعـد
شــهــر رمـضــان وســيـتم ايــضــا عـلى
أســـــاســـــهــــا تـــــرشـــــيح الـالعـــــبــــ

قبلة. لالستحقاقات ا

W∫ انتخابات االحتاد العربي في لعبة االسكواش F

d…∫ اجتماع االحتاد العربي بكرة اليد

بطولة محلية للمالكمة



بـايــرن في صـيف 2023 وال تـوجـد
مــفـــاوضــات بــ الــطــرفــ بــشــأن

التجديد حتى اآلن.
هـاجم وزعـمت تـقـاريـر مـؤخـرًا أن ا
الـبولـنـدي توصـل التفـاق شـخصي

مع البارسا.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"
اإلسبانية فإن ليفاندوفسكي عرض
عـلـى بـرشـلـونــة بـالـفــعل عن طـريق
أحــد الــوســطــاء لــكن ال يــوجــد أي
شـيء مــتـــقـــدم في احملـــادثـــات بــ
مـيزة ب الطـرف رغم العالقـات ا
وكــــيـــلـه بـــيــــني زاهـــافـي ورئـــيس

البارسا خوان البورتا.
وأشــارت إلى أن بـــرشــلــونــة يــضع
لــيــفـانــدوفــســكي خـيــارًا ثــالــثًـا في
ـيــركـاتـو الـصـيـفي بـعـد أهـدافه بـا
الــــنـــرويــــجي إيــــرلــــيــــنج هــــاالنـــد
ـصـري (بـوروســيـا دورتـمــونـد) وا

محمد صالح (ليفربول).
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وأوضــــــــــــحـت أن
بــرشــلــونــة يــقـدر
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة
لــيـفــانــدوفــسـكي
لكنه يـرى أن بايرن
مـــيــــونخ لن يــــتـــركه
بـسـعـر بــخس رغم أن عـقـد الالعب
يــنــتــهي في صــيف 2023 كــمـا أن
راتب الـنـجم الــبـولـنـدي كـبـيـر عـلى

ميزانية البارسا.
هاجم البـولندي سيبلغ وذكرت أن ا
34 عامًا في 21 أغسطس/آب
ــقــبل مــا ال يــتــنــاسب أيــضًــا مع ا

شروع احلالي لبرشلونة. أفكار ا
على صعـيد آخر أكـد خوان البورتا
رئـــيس بـــرشــلـــونــة أن مـــشــروع
الـــســوبـــر لــيج لـم يــنــتـه بــعــد
وسيعود للظهور إلى النور.
وقـــال البــورتـــا خالل حــوار
RAC 1" أجـــراه مـع إذاعـــة
اإلســبـــانــيــة: "الــســوبــر لــيج
مــســتـمــر. نــحن في انــتــظـار
قـــرار احملـــاكـم ونـــدافع عن
ـنافـسـة احلرة احلق في ا
وسنفـوز كما أن تـربطني
عالقـة وديـة ومـتـحـضـرة

مع فلورنتينو بيريز".
وأضاف: "عودة السوبر
لـيج مــفـتـوحــة ولـيـست
مــغــلــقــة وقــد تــطــورت
الــــفــــكــــرة وســــتــــكـــون
بالتأكيد أكثر الدوريات

جاذبية في العالم".
وتـــابـع: "ســـيـــكـــون
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ـيـركـاتـو الـصـيفي { بـاريس- وكـاالت- بات ريـال مـدريـد مـهـددًا بـخسـارة أحـد الـصـفـقـات البـارزة في ا
قـبل بـسـبب الـفـرنسي كـيـلـيـان مبـابي جنم بـاريس سـان جـيـرمان والـنـرويـجي إيـرليـنج هـاالنـد مـهاجم ا
اضية أن ريال مـدريد مهتم بضم اإلنـكليزي جود بوروسيـا دورتموند.وسبـق أن زعمت تقارير في األيـام ا
انية فإن ريـال مدريد وضع بيلينجهام بالفعل بيليـنجهام من بوروسيا دورتموند.ووفقًا لـصحيفة "بيلد" األ
ضمن قائـمة اهـتمـاماته للـمسـتقبل لـكنه سـيتـحرك صوب الـصفـقة في صيف 2023.وأشـارت الصحـيفة
ـقبل لضم الثنائي مبابي وهاالنـد.وأوضحت أن بيلينجهام انيـة إلى أن ريال مدريد يخصص الصيف ا األ
زاد على الالعب في الصيف يحظى بـاهتمام الـعديد من األندية الـكبرى في أوروبا وقد يـفتح دورتمونـد ا
اني قـبل.وذكرت "بيلـد" أن عقد بـيلينـجهام مع دورتـموند يـنتهي في صيف 2025 وقـد يطلب الـنادي األ ا

100 مليون يورو للتخلي عن جنمه الشاب.
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إذا كــنـت تــريــد مــعــرفــة مــدى أهــمــيــة
ؤهـلة ـباراة الـفـاصلـة ا خـوض ويـلز ا
ا يكون أفـضل نقطة لـكأس العالم فـر
نـبدأ منـها احلكـاية هي آخر مـرة كانوا
نـافسـات وكان ذلك في فـيـها في تـلك ا

عام 1958.
فـــبــعـــيـــدا كل الـــبــعـــد عن الـــعـــمــلـــيــة
االحـترافـيـة للـغايـة لكـرة القـدم الدولـية
احلـديثة الـتي واجه غاريث بيل ورفاقه
اضي في في ظـلهـا النمـسا اخلـميس ا
مــبــاراة انــتــهت بــفــوز ويــلـز 2/1 كــان
الـوضع مختلفا عندما سافر فريق ويلز
إلى إسرائيل قبل 64 عاما حيث مارس
الـــفــــريق تـــمـــاريــــنه هـــنـــاك بـــدون أي
ديـر الـفني كـرات.وكـان ذلك يـعنـي أن ا
جــيـمي مــورفي قـام بــتـحــضـيـر فــريـقه
ـبـاراة الـذهـاب في تل أبـيب بـجـلـسات
لـيـاقــة بـدنـيـة فـقط.ويـقـول فـيل سـتـيـد
مـؤلف كتاب "ريـد دراجونز" وهـو كتاب
عن تــاريخ كـرة الـقـدم الــويـلـزيـة : "لـقـد
كــان األمــر عـمل هــواة حــقـا".ويــضـيف

ستيد قائال:"
لــكن كي نــكــون مـنــصــفـ الحتــاد كـرة
الـــقــدم في ويـــلــز لـم تــكن كـــرة الــقــدم
الــدولـيـة كــمـا هي عـلــيه اآلن".ويـتـضح
ذلك كـثـيـرا عـندمـا تـنـظر إلى تـصـفـيات

ويـلز لتلك الـبطولة.لـقد كانت الفرق في
ـتــحـدة حتــاول الــتـأهل إلى ــمـلــكــة ا ا
نـهـائـيـات كـأس الـعـالم مـنـذ عام 1950
وكانت بطولة 1958 في السويد أفضل
فـرصة لـويلـز التي كانت تـتمـتع حيـنئذ
ـتـاز من الالعبـ شـمل جـناح بـجـيل 
تـوتـنـهـام كـلـيف جـونـز ومـهـاجم فـريق
سـوانـزي إيـفـور أولـتـشـيـرش ومـهـاجم
يـوفـنـتـوس الـعظـيم جـون تـشـارلـز.وقد
عــانت ويـلــز من مـجـمــوعـة صــعـبـة في
الـتصفيات إلى جانب تشـيكوسلوفاكيا
ـانـيا الـشرقـية عـلى الرغم من الـفوز وأ
عـلى تشيـكوسلـوفاكيا 0-1 في كارديف
بـاراة االفـتـتـاحـية.ومع ذلـك فمن فـي ا

تلك النقطة بدأت األمور في االنهيار.
ـا ويـقـول سـتـيـد: "كـانت ويـلـز جـيـدة 
يــكــفي لــلــفــوز بــتــلك اجملــمــوعـة لــكن
االسـتعدادات كانت صـادمة حقا".وتابع
ــتـ مـن قـبل قــائال:"تــلــقت ويــلـز هــز
ـانـيـا الـشـرقـية تـشـيـكـوسـلـوفـاكـيـا وأ
وكـان عدد أعـضاء البـعثـة اإلدارية على
مــــ الـــــطــــائـــــرة مــــســــاويـــــا لــــعــــدد
".وأوضح قــائال: كــان العــبــو الـالعــبــ
ـانـيا ويـلـز محـتـرفـ وقد لـعـبوا في أ
الـــشـــرقــيـــة أمـــام حـــشــد من 110 ألف
شــخـص حــيث كــافح أصــحــاب األرض
لـتـحـقـيق الـفوز 1-2 وبـسـبـب اإلصـابة

ــرض لم يـكـن لـدى ويــلـز سـوى 10 وا
العـبـ في مـبـاراتـهم الـقـادمـة في براغ
عـاصــمـة تـشـيـكـوســلـوفـاكـيـا".وأضـاف
ســـتـــيـــد قـــائال: "كـــانت إدارة الـــفـــريق
ـــزيــــد من مــــتــــرددة في اســــتــــدعــــاء ا
الالعــبـ وفي الـنـهــايـة انـتـزعـوا راي
دانـيال من عطلته".وتـابع ستيد:"لم يكن
مـعه حذاء الـلعب اخلـاص به لذلك كان
عـليه احلـصول عـلى حذاء جـديد ولعب
بـاريات وأصـيب". وسـاءت األمور كـل ا
بـالنـسبـة لدانـيال الـذي سجل هـدفا في
مــــرمـــاه حـــيـث خـــســـرت ويــــلـــز أمـــام

تشيكوسلوفاكيا 2-0.
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لــقـد حتـطـــــمت آمـال ويـلــز في الـتـأهل
ـــانــيــا عـــلى الــرغـم من فــوزهـــا عــلى أ
الــشـرقـيـة 1-4 فـي مـبـاراتـهـا األخـيـرة
فـــــقـــــد  إقـــــصـــــاؤهـــــا - أو هـــــكـــــذا
اعـتـقدوا.وحـظـيت ويـلز بـفـرصة ثـانـية
غـيـر مـتـوقـعـة بـفـضل ظـروف إسـرائيل
الــفــريـــدة.فــفي اجملــمــوعــة اآلســيــويــة
ــؤهـلــة إلسـرائــيل انـســحـبت تــركـيـا ا
ألنـهـا اعـتـقـدت أنه كـان يـنـبـغي عـلـيـها
الـــتــنــافـس في أوروبــا ثم انـــســحــبت
إنـدونـيـسـيـا ألنـهـا لم تـرغب في الـلـعب
فـي تل أبيب قبل أن تـرفض مصر ومن
بـــــعــــــدهـــــا الــــــســـــودان مــــــواجـــــهـــــة

إسـرائـيل.وهكـذا باتت إسـرائيل فـائزة
بـاجملموعة بشكل افتراضي لكن الفيفا
لم يـسمح لهـا بالتـأهل إلى كأس العالم
دون لـعب مـباراة واحـدة.وبدال من ذلك
نــظـمت الـهــيـئـة احلــاكـمـة لــكـرة الـقـدم
ـيـة مــبـاراة فـاصــلـة تـلـعـب فـيـهـا الــعـا
إسـرائـيل عـلـى أرضـهـا وخـارجـهـا ضد
فـريق من الـدول األوروبيـة التـسع التي
ـــــــركــــــــز الـــــــثـــــــانـي في احـــــــتـــــــلـت ا

مــجـمـوعـاتــهـا.وتـقــول احلـكـايـة إنه 
ــيه وضـع األســمــاء في كــأس جــول ر
نـفـسهـا وكان أول اسم يـتم سحـبه هو
بـلجيكـا التي رفضت مواجـهة إسرائيل
ألسـباب سـياسـية.بـعد ذلك كـانت ويلز.
أي اعـتـراضات? بـالـطبع ال.وقـال كـليف
جـونـز جـنـاح ويـلـز وتـوتـنهـام في ذلك
الـوقت لبي بي سي سبورت ويلز: "لقد
كـانت دفـعـة كـبـيـرة بـالنـسـبـة لـنـا ألنـنا
اعـتـقدنـا أنـنا فـقـدنا فـرصـتنـا".وأضاف
قـائال:"لـقـد كـان األمـر حـينـئـذ سـيـاسـيا
لـلغـاية ألن عـددا من الدول لم يـكن يريد
الــلــعب ضــد إســرائـيل".وحلــسن احلظ
بـالنسبة جلونز وزمالئه في الفريق لم
يــشــارك احتــاد الــكــرة في ويــلــز نــفس
االهــتـمــامـات الــســيـاســيـة مــثل بـعض

االحتادات األخرى.
ويـوضح ستـيد: "لم يكـن األمر مفـاجئا

فــــــريـق إســـــرائــــــيـل بــــــرحـــــلــــــتـه إلى
كــارديف.ويــقــول ســتــيــد: "ذهــبــوا إلى
الــسـيـنــمـا في كــوين سـتــريت وقـضـوا
وقــتـا رائـعـا ألن الـسـفـر إلى اخلـارج لم
يـكن مألوفـا كما هـو اآلن لذلك كان ذلك
ـــثـــابـــة إثـــارة كــبـــيـــرة بـــالـــنـــســـبــة
ـباراة لـهم".وسـيطـر فريق ويـلـز على ا
وفــاز 0-2 حــيـث افـتــتـح أولــتــشــيـرش
الـتــسـجـيل مـرة أخـرى قـبل أن يـضـيف

جونز الهدف الثاني ليحسم التأهل.
ويــقـــول جــونــز: "كــانت مـــعــرفــة أنــنــا
سـنلعب في كأس الـعالم أمرا خاصا ال
ســيــمـا أنــنــا كـنــا نــظن أنــنـا خــســرنـا

فرصتنا".
ويــضـيف قـائال:"لـقــد لـعـبت مع إيـفـور
الــذي كـان صـبــيـا من سـوانــزي مـثـلي
لــــعــــدة مــــواسـم في مــــلــــعـب فــــيــــتش
فـــيــلــد.ومــضـى يــقــول:"لـــقــد كــان أحــد
الـعظماء بـالتأكيـد في كرة القدم كان ال
بــد أن يــلــعب شــخص مــا بــقــدراته في
الــقـمـة وكـانت تـلك الــقـمـة هي بـطـولـة
كـأس الـعـالم".وكـانت الـصـحف في تـلك
احلـقبة تـستبعـد فرص ويلـز في التقدم
في مــنـافـسـات كـأس الـعـالم لـكن ويـلـز
حتــــدت الـــتــــوقـــعــــات بـــالــــتــــقـــدم من
مــجـــمــوعــتــهــا الــتـي تــضــمــنت اجملــر
وصــيـفـة بـطـولـة عـام  1954والـسـويـد
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مـا تـسبب بـفـتح حتـقيق بـحـقه من قبل
الـسـلـطات. واسـتـجوبت الـشـرطة رجالً
يــبـلغ من الـعـمـر  28عــامـاً بـعـد أن أدى
مــراراً الـتــحـيـة الــنـازيــة احملـظـورة في
باراة ـانيـا خالل ا أ
الـدولية الـودية التي
أقــــــــــــــيـــــــــــــــمـت فـي

. سينشا
وقـــــــــــال االحتـــــــــــاد
ــاني لـكــرة الـقـدم األ
فـي بـيــان إنه "يــدين
بـشدة حـادثة الـيم

تطرف". ا
وأنــــــشــــــأ االحتــــــاد
ـاني خطاً ساخناً األ
" عبر ونـظام "مُبلِـغ
ــســاعـدة اإلنــتــرنت 
اجلــــمـــاهـــيــــر عـــلى
اإلبـالغ عن احلوادث

{ بــــــرلــــــ (أ ف ب) - أدان االحتـــــاد
ـاني لـكرة الـقـدم سلـوك مـشجع أدى األ
ـباراة الـتـحـيـة النـازيـة الـسـبت خالل ا
الدولية الودية ضد إسرائيل (-2صفر)
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ولــــكن أيــــضــــا إلى وزراء احلــــكــــومـــة

الــسـعــوديـة الــذين أوضـحــوا كـيف 
رفـع اإلجراءات األمنـية إلى أقـصى حد
كـــــانت الـــــنــــتـــــيـــــجــــة قـــــرارا بـــــبــــدء
ــنـافــسـة.وأعـرب االحتــاد عن أمـله أن ا
يــتـم تــذكــر ســبــاق اجلـــائــزة الــكــبــرى
الـسـعـودي لـعام  2022عـلى أنه سـباق
جــيـد "وال يــتم تــذكـره بــاحلـادث الـذي
وقـع باألمس. "وجـاء في بـيـان فـورموال
" :1بعد احلادث الذي  اإلبالغ عنه
على نطاق واسع في جدة يوم اجلمعة
كــان هــنـاك نــقــاش مـكــثف بــ جــمـيع
صلحة السلطات احلكومية أصحاب ا
الــسـعـوديــة واألجـهـزة األمـنــيـة الـذين
قـدمــوا تـأكـيـدات كـامـلـة ومـفـصـلـة بـأن

الـــســبـــاق ســيــكـــون آمن"وأضــاف: "
ـصـلـحة االتـفـاق مع جـمـيـع أصـحـاب ا
عـــــلى احلـــــفـــــاظ عـــــلى حـــــوار واضح
ومــفـــتــوح طــوال احلــدث حــالــيــا وفي
ـسـتـقبـل."بدأت سـلـسـلة االجـتـمـاعات ا
ـنـشـأة النـفـطـية ـنـاقـشة احلـادث في ا
ـــرحـــلــة الـــثـــانـــيــة من قـــبل انـــطالق ا

وقف حـلبـة السـباق.وحـول تفـاصيل ا
ــنــاقــشــات بــعــد انــتــهـاء فــقــد بــدأت ا
الــســائــقــ من الــتــدريب الــثــاني ولم
يــتـركـوا قــاعـة االجــتـمـاع حــتى حـضـر
الـــعــديــد مـن الــشــخـــصــيـــات الــبــارزة
ــوافــقــة عـلى ــنـاقــشــات بـا وانــتــهت ا

خوض السباق.
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وقــال بــيـان لـالحتـاد يــوم الــسـبت إنه
كـان "يـومـا صعـبـا للـفـورموال 1 ويـوما
مـرهـقا لـنا سـائقي الـفورمـوال".وأضاف
االحتـاد : "عند رؤية الـدخان الناجت عن
احلـــادث كـــان من الـــصـــعب أن يـــركــز
الـسـائق بـشـكل كـامل فـي الـسبـاق ومن
الـــصـــعب إزالـــة اخملـــاوف الـــبـــشـــريــة
الـطـبـيـعـية"."ونـتـيـجـة لـذلك دخـلـنا في
مـنـاقـشـات طـويـلة بـيـنـنـا وبـ مـديري
فــريــقــنـا ومـع كـبــار األشــخــاص الـذين
يـديرون رياضتنـا".وأكد البيان على أنه
تـمت مشاركة مجموعـة كبيرة ومتنوعة
من اآلراء ومـناقـشتـها وبـعد االسـتماع
لــيس فــقط إلى ســلـطــات الـفــورمـوال 1

أخبار النجوم
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نتخب إيطـاليا أمام مقدونـيا الشماليـة في تراجع القيمة ة القاتـلة  تسبـبت الهز
الــســوقــيــة لــلــعــديــد من جنــوم األزوري. وســقط الــطــلــيــان عــلى أرضــهم ووسط
ـلـحق األوروبي جـمـاهـيــرهم أمـام مـقـدونـيـا بـنـتـيـجـة (0-1) في نـصف نــهـائي ا
ـؤهل لكأس العالم 2022. وفشل األزوري في الـصعود للمونديـال للمرة الثانية ا
عـلى الـتوالـي في واقعـة لم حتـدث من قبل عـبـر تاريـخ إيطـالـيا. وذكـرت صـحيـفة
"الجـازيـتا ديـلـلـو سـبـورت" اإليطـالـيـة أن الـعـديـد من الالعـب الـطـلـيـان تـراجعت
قيمـتهم السوقية بـعد اخلسارة من مقدونـيا الشماليـة. وأشارت الصحيفة إلى أن
حارس بـاريس سـان جيـرمـان ومنـتخب إيـطـاليـا صاحب الـ 23عـامـا هو األكـثر
تـضـررا من هـذه اخلسـارة. وأضـافت أن دونـارومـا تراجـعت قـيـمته الـسـوقـية من
65 إلى 50 مليون يورو فيما انخفضت قيمة جورجينيو من 45 إلى 30 مليون
يورو. كـما بلـغت قيـمة دوميـنيـكو بيـراردي جناح األزوري 25 مـليـون يورو حيث

انخفضت قيمته السوقية من 35 مليون يورو.
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أنه يود بقاء مانشيني كمدير فني.
كـمـا أعـاد مـانــشـيـني الـتـأكـيـد عـلى
رغــبـــته في الـــبـــقـــاء كــمـــديـــر فــني
لـلمـنـتـخب اإليـطـالي أمس اإلثـن

ؤتمر الصـحفي الذي عقد قبل في ا
نتخب التركي. مواجهة ا

وقـال مـانـشـيـني: "هـنـاك مـنـتـخـبات
دة وطنـية مـهـمة لم تـفز بـأي شيء 
60 عاما. إيطاليا متقدمة قليال في
هذا األمر رغم بعض خيبات األمل.
في بــعض األحــيـان نــبـالغ حــيـنــمـا
نـــقــول أنـه يــجب عـــلــيـــنــا ضــرورة

البحث عن أسباب".
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وأردف :"رغم خـيـبــة األمل الـكـبـيـرة
في بـالـيـرمــو أنـا سـعـيـد أن الـعـمل
الذي قـمـنا به خالل الـثالث سـنوات

 تقديره".
وأكــــد :" األمـــــر ال يــــتـــــعــــلـق فــــقط
بـالبـطـولة األوروبـيـة يجـيب أيـضا
تــوجــيه الــتـــحــيــة لالعـــبــ لــعــدم
خــســـارتـــهـم في أي لـــقـــاء لـــفـــتــرة

طويلة".
: "لـيـس لـديـنــا العـبــ جـيـدين وأ
ـــيــزون فـــقـط هـــؤالء أشـــخـــاص 
خلـقـوا مجـمـوعة اسـتثـنـائيـة. ليس
البس أيـضـا فـقط في غـرفـة خـلع ا
في كل شيء محـيط بـ"كوفـيركـيانو"

الـسـوبـر لــيج شـبـيه بـدوري أبـطـال
ــطــور وأعــتــقــد أن األمـر أوروبــا ا
سـيـنـتـهي بـدخـولـنـا في حـوار بـناء
مع االحتــاد األوروبي لــكــرة الــقـدم.
أعــتـــقــد أنـــنــا ســـنــمـــضي في هــذا
االجتاه لكن مع ترك اإلدارة لصالح

األندية".
ـــكن الــــســـمـــاح بـــأن وواصـل: "ال 
تـسـير األنـديـة الـتـابعـة لـدول جـنـبًا
إلـى جـــــنب مـع االحتـــــاد األوروبي
ا يـريـدون وأن يصـبـحوا لـلقـيـام 

أسياد الكرة األوروبية".
وختم: "نحن واضـحون في الـسوبر
لــيـج أن يــجب الــقـــضــاء عــلى هــذه
األمــور من أجل بــقـاء األنــديــة عـلى
قيد احلـياة وأؤكـد أن هناك الـعديد
من األنـــديـــة اإلجنــــلـــيـــزيـــة تـــؤيـــد
ــشــروع لــكــنــهــا ال تــقــول ذلك ألن ا

األمور معلقة في احملاكم".
وحتــــدث خــــوان البــــورتـــا رئــــيس
بـرشــلـونـة مــجـددًا عن الـبــرتـغـالي
جــواو فـــيــلــيــكس جنم أتــلــتــيــكــو

مدريد.
ـاضي وكـان البـورتـا قـال االثـنـ ا
فـي حـــوار صــــحـــفـي: "أحب جـــواو
ن دواعي سروري أن فيلـيكس. إنه 
أراه يـلـعب كــرة الـقـدم في الـصـيف
ـــاضي كــنــا نـــعــمل عــلـى صــفــقــة ا
تــبــادلـيــة مع أتــلـتــيــكـو بــ جـواو

وجريزمان لكنها انهارت".
وعـلق البـورتـا مـجددًا فـي تصـريح
أبــرزه فـابـريــزيـو رومــانـو خــبـيـر
ــدربــ في انــتــقــاالت الالعــبــ وا
ــــوقع أوروبــــا عــــبــــر حــــســــابـه 
الـــتــواصل االجـــتــمــاعي "تـــويــتــر":
"أتـمنى أال يـغـضب أتـلتـيـكو عـنـدما
قـلت إنـني أحـــــب جـواو فـيـلـيكس!
أنـــا مـــعـــجـــــب به كـــمـــا أن وكـــيل
أعـمـاله يـعـرف هـذا األمـر مـنـذ فـترة

طويلة".
وأضـــاف رئــيس بـــرشــلـــونــة: "قــرر
أتلتيكو عدم بيع جواو فيليكس في
ـــــاضـي وهـــــذا أمـــــر الـــــصـــــيـف ا
طـــبـــيــعي.. إنـــهم اتـــخــذوا الـــقــرار

األفضل".
ويـنــتـهي عـقــد جـواو فـيــلـيـكس مع
أتـلــتـيــكـو مـدريــد في صـيف 2026
وشـــارك الالعـب الــبـــرتـــغــالـي هــذا
ــخــتــلف ــوسم في 30 مــبـــاراة  ا

البطوالت وأحرز 8 أهداف.
الى ذلك أكد روبـرتـو مانـشـيني أنه
ســـيـــواصـل عـــمـــلـه كـــمـــديــــر فـــني
للمـنتـخب اإليطـالي رغم الفشل في
التـأهل لكـأس العـالم للـمرة الـثانـية

على التوالي.

ـكـسـيك.وخاضت ـضـيفـة) وا (الـدولـة ا
ويــــلـــز مــــبـــاراة ربـع الـــنــــهــــائي ضـــد
الـبرازيل.يـقول جـونز: "جتـاهلـنا بعض
الناس وأثبتنا أنهم كانوا على خطأ".
وأضـاف قائال:"أظهرنا أنـنا نستحق أن
سـتوى في كـرة القدم نـكون عـلى هذا ا
ية لـقد قدمنا أداء جـيدا وخسرنا الـعا
في الـنـهـايـة عـلى يـد الـبرازيـل".ومضى
يـقـول: "كنـا قـد سمـعـنا عن العـبـ مثل
فــافــا وديــدي ولـكن كــان هــنــاك صـبي
يــبــلغ من الـعــمـر 17 عــامـا فــقط يُـدعى
ـهارة دهـش رؤيـة ا بـيـلـيه وكـان مـن ا
ـتـلـكـهـا هـذا الـصـبي الـصـغـير الـتي 
ولــقـد تـسـاءلــنـا من هـذا الــصـغـيـر? من
ـا أعـظم العب هــو? لـقـد كـانـت رؤيـة ر
كــرة قــدم عــلى اإلطالق حلــظــة خــاصـة
لـــلــغــايــة.. كـــنــا نــعـــلم أن هــذا الالعب
سـيـكون األفـضل".وسجل بـيـليه الـهدف
الــوحــيــد في فــوز الــبــرازيل 0-1 وهي
مـباراة خـسرت فـيهـا ويلـز جهـود جون
تـشـارلـز الـذي أُصـيب في مـبـاراة اجملر

السابقة.
ومــــنــــذ ذلك احلــــ غـــابـت ويـــلــــز عن
احملـافل الدولية حتى أنـهى تأهلها إلى
نـهـائـيـات كـأس األ األوروبـيـة 2016
غــيــابـا دام 58 عــامــا عن الــنــهــائــيـات

الكبرى.
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علق خـوان البورتا رئيس برشـلونة على األنبـاء التي أثيرت حول احـتمالية عودة
ليـونيل ميسي جنم باريس سـان جيرمان إلى النادي الـكتالوني.  وزعمت بعض
الـتـقاريـر أن مـيسي طـلب الـعودة إلى بـرشـلونـة عـقب خروج سـان جـيرمـان أمام
ريـال مـدريـد بـثـمن نـهـائي دوري أبـطـال أوروبـا.  وقـال البـورتـا في تـصـريـحات
أبرزتهـا صحيـفة "مونـدو ديبورتـيفو" اإلسـبانيـة: "إمكانـية عودة مـيسي إلى كامب
ثليه بشأن العودة. احلقيقة أننا في الوقت نو? لم أتلق أي رسالة من ليو أو من 
احلـالي ال نـفـكـر في هـذا األمـر".  وأضـاف: "نـحن نـبـني فـريـقًـا شـابًـا جـنبًـا إلى
جنب مع بـعض األشخـاص من أصحـاب اخلبـرات لكن لـيو يـظل ليـو. إنه أفضل
العب فـي الـعالـم.. هـذا األمـر معـتـرف بـه".  وزاد: "إن ميـسـي يـستـحـق االحـترام
كالعب وكشخص لكن في الوقت احلالي ال يوجد أي اتصال وال أحتدث معه. ال

ودة". يوجد اتصال شخصي. إنه في باريس ولكنني أتذكره 

نـتخب اإليـطالي الـتدريبي) (مقـر ا
في االحتـاد هــنـا تـوجـد مــجـمـوعـة
ـتـازة بـدت مــثـالـيـة بـالـنـسـبـة لي

لتحقيق النجاح".
مـن جـــهـــة أخـــرى عــــرض الـــوكـــيل
الـشـهـيـر مـيـنـو رايـوال انـتـقـال أحـد
العــــبــــيـه إلى صــــفــــوف مــــيالن في
قبل عبر صفقة مجانية. الصيف ا
ووفـقًـا لـصـحـيـفـة "آس" اإلسـبـانـية
فإن رايوال عرض خدمات البلجيكي
عـــــدنــــــان يــــــانـــــوزاي جنـم ريـــــال
وسم سوسيداد على ميالن خالل ا

احلالي.
وينتهي عقد يانوزاي مع سوسيداد
ــــقــــبل ولم يــــصل فـي الــــصـــيـف ا
الالعب البلـجيكي إلى اتـفاق نهائي

بشأن التجديد.
وأشـارت الصـحـيـفة اإلسـبـانـية إلى
أن يانـوزاي يحـظى أيـضًا بـاهتـمام
قوي في الدوري اإليطالي من جانب
نابـولي ويريـد رايـوال نقـله إلى نادٍ
يـــشـــارك في دوري أبـــطـــال أوروبــا

قبل. وسم ا خالل ا
يذكر أن يـانوزاي كـان أحد األهداف
طـروحة عـلى طاولـة برشـلونة في ا
ــاضي لـكن ــيـركــاتـو الــشــتـوي ا ا
الــبـارســا قــرر الـذهــاب إلى العــبـ

آخرين.
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نـتخب ـانشـستـر يونـايـتد واحلـالي  ديـر الفـني الـسابق  حـذر لـويس فان جـال ا
هولندا مواطنه إيريك ت هاج من تولي اإلدارة الفنية للفريق اإلنكليزي الصيف
نـتخب الـهولنـدي الودية قـبل. وقال فان جـال في مؤتـمر صحـفي قبل مـباراة ا ا
ـانيا إن مدرب أياكس يجب أن يختـار تدريب فريق كرة القدم وليس ناديا أمام أ
جتاريـا. وسبق لـفان جـال أن قضى عـام كـمدرب لـلفـريق في أولد تـرافورد ب
ـدرب الـسـابق عـامي 2014 و2016 يـحـقق الـلـقب األول لـلـفـريـق مـنذ اعـتـزال ا

السير أليكس فيرجسون متمثال في كأس االحتاد اإلجنليزي عام 2016.
ـؤقت رالف راجننيك عن مـنصبه درب ا ومع توقـعات على نـطاق واسع بـرحيل ا
ـوسم حـذر فـان جـال لـلـتـركـيـز عـلى تـولي دور اسـتـشـاري مع الـنـادي بـنـهـايـة ا
ـرشــحـ لــلـمـنــصب من االنــتـقـال إلى مــواطـنه تــ هـاج الــذي يـعـد مـن أحـد ا
مانـشستر. وتـردد أن مانشـستر يونـايتد قـد أجرى مفـاوضات مع مدرب أياكس
نـتخب الهولندي درب العـظيم ورغم ذلك فإن مدرب ا والذي وصـفه فان جال با
ال يـعـتقـد أن انـتـقـال تـ هاج إلـى مانـشـسـتـر يونـايـتـد سـيـكون أفـضل شيء في
مـسـيـرته. وقـال فـان جـال: "أعـتـقـد أن تـ هـاج مـدرب عظـيـم لقـد قـلت ذلـك عدة
انشستر يونايتد لكنه مرات". وأضـاف: "إنه مدرب رائع وسيكون جيدا بالنسبة 
أصبح ناديا جتاريا اآلن". وأوضح: "تلك اختيارات صعبة بالنسبة للمدرب حيث

أنه يتع عليك كمدرب أن تفضل ناديا لكرة القدم".
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كـــشف تــقــريـــر صــحــفـي إســبــاني
الثالثاء عن حقيقة اتفاق البولندي
روبــرت لـــيــفــانــدوفــســكي مــهــاجم
بــايـرن مــيـونخ عــلى االنـتــقـال إلى

قبل. برشلونة في الصيف ا
ويــنـتــهي عـقــد لـيـفــانـدوفــسـكي مع

ـنـتـخب اإليــطـالي عـلى فـشـله ورد ا
في بلـوغ مونـديال 2018 من خالل
فــــــــــــــوزه بـــبـــطـــولـــة أ أوروبــا
(يــورو 2020) بــركـالت الــتـــرجــيح
ـــنــــتـــخب اإلجنــــلـــيـــزي في عـــلى ا
ــاضي وهي أول يــولـــيــو/تــمـــوز ا
ـنتخب بطـولة أوروبيـة يتوج بـها ا

اإليطالي منذ عام 1968.
ــنــتــخـب اإليــطــالي رقــمــا وحــقـق ا
قـيـاســـــيــا من خالل عـدم اخلـسـارة
في 37 مـبـاراة عـلى الـتـوالي وهي
نتخب السلسلة الـتي انتهت أمام ا
اإلســبـاني في الــدور قــبل الـنــهـائي
بــــــــــــــــــــدوري أ أوروبــــــــــــــــــــا فـي

اضي. أكتوبر/تشرين األول ا
ــنـتـخب اإليـطــالي بـقـيـادة وفـشل ا
مــانـشـيــني في تـصــدر مـجــمـوعـته
بــتــصــفــيــات مــونــديــال 2022 ولم
يتمـكن من عبور مـقدونيـا الشمـالية
اضي في الدور قبل يوم اخلميس ا
ـلـحق األوروبي بـعد الـنهـائي من ا
اخلـسـارة بـهـدف نـظـيف في الـوقت
ـبـاراة التـي أقيـمت في الـقـاتل في ا

باليرمو.
وأدى هذا لـتكـهنـات بشـأن مسـتقبل
مـدرب مـانـشــسـتـر سـيـتي الـسـابق
ولــكن جـابــريـلـي جـرافــيـنــا رئـيس
االحتـاد اإليـطـالـي لـكـرة الـقـدم أكـد

uJOÝö∫ لقطة من مباراة الكالسيكو االخير ب برشلونة وريال مدريد
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دومـينيكالي.وبدأ االجـتماع الثاني بعد
انــتــهــاء الــتــدريــبــات واســتــمــر حــتى
الـساعات األولى من صباح السبت مع

كبار الشخصيات.

ــدة 15 الــتـــدريــبــات والــتي تــأخــرت 
دقـيـقة بـعد الـهـجوم حـيث  استـدعاء
رؤسـاء الفريق والـسائقـ إلى اجتماع
أول مـع رئــيس فــورمـوال 1ســتــيــفــانــو

بـالنـظر إلى الـوضع السـياسي في ذلك
الـــوقت والـــعالقـــة الــبـــريــطـــانـــيــة مع

إسرائيل".
وكـــان من دواعي ســـرور إســـرائــيل أن
تــسـتـضــيف ويـلــز في تـــــــل أبـيب في
مباراة الذهاب في يناير/كانون الثاني

من عام 1958.
ويـقـول جـونـز: "لـقـد حـظـيـنـا بـترحـيب
كـبيـر" مشيـرا إلى أنه "حصل كل العب
من فريق ويلز على صندوق من برتقال
يــافـــا كــهــديــة وهــو أمــر رائع".وتــمت

دعـوة الفـريق أيضا إلى حـفل استـقبال
من قـبل الـسـفـيـر الـبـريـطـاني الـذي قام
بــتـعـلـيق حـزم مـن نـبـات الـكـراث حـول
الـسـفـارة جلـعل العـبـي ويـلـز يـشـعرون
وكـأنـهم في وطـنـهم.وعـلى الرغم من أن
االفـتـقار إلى الـكـرات في التـدريب جعل
االســتــعــدادات بــعــيــدة كل الــبــعــد عن
ـثــالـيـة إال أن ويـلـز فـازت في مـبـاراة ا
الـذهاب 0-2 بـفـضل هدفي أولـتشـيرش
وديفيد بوين.وأُقيمت مباراة اإلياب في
نـينـيان بـارك بعد  3أسـابـيع واستـمتع

dÞ·∫ تصفيات كأس العالم احد طرفيها اسرائيل

محمد صالح
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شـارك سائقـو سباقـات الفورموال  1في
ــمــلـــكــة الــعــربــيــة ســبـــاق مــقــام في ا
الـــســـعـــوديـــة األحـــد عــــلى الـــرغم من
اخملـاوف األمنيـة بعد هـجوم صاروخي
بـالقـرب من مضـمار الـسبـاق في مـدينة
جــدة.وجــرى اجــتـمــاع اســتــغـرق أربع
ســاعـات بـ الــسـائــقـ وشـخــصـيـات
ــنـاقــشــة الـوضـع وانـتــهى في هــامــة 
الــســاعــات األولى مـن صـبــاح الــســبت
وافـقة عـلى إجـراء السـباق في بـقـرار ا
مــوعــده.وقــال بــيــان صــادر عـن احتـاد
ســائـقي اجلـائـزة الــكـبـرى إنه كـان "من
الـصعب إزالة اخملـاوف الطبيـعية (لدى
)".لكن كـان هنـاك "طمـأنة" من الـسـائقـ
مـسـؤولي فـورموال 1وكـذلك من الوزراء
الـسعـودي بحـسب البيـان.وجاء قرار
ـشــاركـة في الـسـبـاق في الــسـائـقـ بـا
نـهايـة يوم اسـتثـنائي في جـدة بعد أن
ــديـنــة عـلى ســاحل الــبـحـر تــعـرضت ا
األحـمـر لهـجوم صـاروخي عـلى منـشأة
نــفـطـيـة يـبــعـد فـقط تـســعـة أمـيـال من

ـانيـا. وأضاف خالل جـمـيع مـباريـات أ
الـبـيان أن "الـتـميـيـز على شـكل إهـانات
أو تــعـصب ال مـكــان له في كـرة الـقـدم".
ووقع حــادث مـنـفـصل مـعـاد لـلـسـامـيـة
ـانـيـا ضـد خـالل مـبـاراة كـرة قـدم فـي أ
فريق إسرائيلي في وقت سابق من هذا

وسم. ا
ــاضي فــفي تــشــريـن األول/أكـتــوبــر ا
اضـطر نـادي أونيـون برلـ الى التـقدم
بــاعـــتــذار بــعـــدمــا تــوجه مـــشــجــعــوه
بــإهــانــات مـــعــاديــة لــلــســامــيــة بــحق
مــشــجــعي بــطـل الـدوري اإلســرائــيــلي
مــاكــابـي حــيــفــا خالل مــبــاراة في دور
اجملــمـوعــات من مـسـابــقـة "كــونـفـرنس
لـــيغ". وكــان مـــاكــابـي حــيـــفــا أول نــادٍ
ـبي ـلــعب األو إســرائـيــلي يـلــعب في ا
الـذي يـعود إلى احلـقبـة الـنازيـة والذي
ــبـــيــة  بـــنــاؤه لـــدورة األلــعـــاب األو

الصيفية لعام .1936
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مـلـكـة الـعـراقـيـة في سـنة تـعـاقـبـة مـنـذ تـأسـيس ا حـرصت احلـكـومـات الـعـراقـيـة ا
ـختلف صـادقة عـلى االتفاقـيات الدولـية ذات الـصلة  1921 عـلى االنضـمام أو ا
تـعلقة الـشؤون السـياسية واالقـتصاديـة واالجتماعـية  ومنـها االتفـاقيات الدولـية ا
ـرور وعالمـات الـطـرق الـعـامـة .... وذلك مـراعـاة ألهــمــيـة ضـمـان حق االنـسان بـا

بالتنقل والسفر  وضرورة تأم حركة نقل البضائع واالشخاص ب الدول . 
ـنعـقد في 25/12/1928 فـبمـوجب قـرار مجـلس الوزراء الـعراقي فـي اجتـماعه ا
ـرور السـيـارات على انـضم العـراق الى االتـفاقــيــت الـدولـيتـ االولى اخلـاصة 
وقـعت في باريس سنة 1926 الطرق  والـثانية بشأن اجلـوالن على الطرق .... ا
 ...ونــشــرت نـصــوص االتــفــاقــيـتــ في اجلــريــدة الــعــراقـيــة الــرســمــيـة في /29

آب/1932.
واسـتـمـر هـذا التـوجه مـعـمـوالً به في الـعـراق  فـصـادقت احلكـومـة الـعـراقـيـة على
اتـفـاقـية الـنـقل بـالـعـبور (الـتـرانـزيت) بـ الـبالد الـعربـيـة بـالـقـانون رقم 35 لـسـنة
وجب 1978. كما صـادقت على االتفاقية الدولية حول عالمات واشارات الطرق 
الـقـانون رقم 127 لـسـنة 1988. وصـادقت بالـقـانون رقم 12 لـسـنة  2000عـلى
ـوحد  وبـالقـانون رقم  53لـسنة 2007 ـرور العـربي ا االتـفاقـية الـعربـيـة لدفـتر ا

شرق العربي .  على اتفاق الطرق الدولية في ا
ـشرع الـعراقي  لـضمـان التنـفيـذ السـليم لـتلك االتـفاقـيات الـدولية  كمـا حرص ا
رور الـعـراقيـة واحـدثهـا قـانون ـوجب قـوانـ ا ـرور الـعام   على تـخـويل مـدير ا
رور النافذ حالياً رقم 8 لسنة 2019 بأن يصدر بيانات في شأن (تطبيق احكام ا
ـرور في الـطـرق الـعامـة)  ونص ـرور وعالمـات ا ـتـعـلـقـة بـا االتـفـاقـيـات الـدوليـة ا
ادة 25) على عـقوبة الغرامة مقدارها ذكور (بالبند أ / الفقرة ثانياً / ا القانـون ا
مـئـة الف دينـار من ارتـكب مـخـالفـة لـلـبيـانـات أو الـتـعلـيـمـات الصـادرة عن مـديـرية

رور العامة) .  ا
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ـرور الـعـامـة سـنة 1989 ـروريـة الـتـي صـدرت عن مـديـريـة ا ومن اهم الـبـيـانـات ا
رور الدولية :-  والتي جتسد مراعاة احكام االتفاقيات ا

ركبات في الطرق - بيان رقم (1) لسنة 1989 بخـصوص تنظيم وقوف وتـوقف ا
العامة . 

- بيان رقم (3) لـسنة 1989 حول مـنع دخول مركبات احلمل الـكبيرة الى مراكز
روري .  دن في اوقات الزخم ا ا

- بـيان رقم (4) لـسنة 1989 حول ضـوابط تنقالت مـركبات الـطوار عنـد ادائها
لواجب طار . 

ـركبـات الـزراعـية واالنـشـائـية - بـيان رقم (5) لـسـنة 1989 حـول قـواعد قـيـادة ا
على الطرق الداخلية واخلارجية . 

ـعـدنـية احلـاجـبة  -بـيان رقم (6) لـسـنة 1989 حول مـنع الـسـتائـر الـنـسيـجـية وا
ـظــلل عـلى نـوافـذ لـلـرؤيــا عـلى الـزجـاجــة اخلـلـفـيــة ... ومـنع اسـتـخــدام الـزجـاج ا
ـركـبـات ... ومـنع مـصابـيح الـضـيـاء االضـافـيـة اجملـهـضـة لـلـبـصر  وكـذلك مـنع ا
ملصقات الزينة واالعالن على زجاج النوافذ االمامية واخللفية للمركبات .... ومنع
تعـددة باستثنـاء مركبات الطوار  وضع اجهزة التـنبيه (الهورن) ذات الـنغمات ا
ـركبـات احلـكومـية ومنع وضع اكـثـر من هوائي (اريل) واحـد لـلمـركـبة بـاستـثـناء ا

والدبلوماسية .  
- بـيان رقم (7) لـسنة 1989 حـول منع تـفكـيك اية مـركبـة أو تغيـير لـونهـا اال بعد

رور العامة .   استحصال موافقة ا
- بـيـان رقم (8) لـسـنـة 1989 حـول واجـبـات اصـحـاب مـركـبـات احلـمل بـتـغـطـية
ـكـشوف .... ووضـع واقيـات طـ مطـاطـية أو ركـبـة وصـندوق احلـمـولة ا حمـولـة ا
مـعـدنـيـة خـلـف الـعـجـلـة االمـامـيـة واخلـلـفـيـة بـشـكل يـؤمن عـدم تـطـايـر احلـصي أو

االحجار والط الى اخللف ..  
ركـبات على الطرق - بيان رقم (9) لسنة 1989 حول احلدود الـقانونيـة لسرعة ا

العامة  الداخلية واخلارجية .
ـركبـات التي حتـمل لوحة - بـيان رقم (12) لـسنة 1989 حول واجـبات سـائقي ا

ادخال كمركي مؤقت . 
ـركـبـات من قـبل - بـيـان رقم (13) لـسـنـة 1989 حـول ارتــداء حـزام االمـان في ا
ركبـات التي تتوفر فـيها احزمة امـان اثناء سيرها في كافة السـواق والركاب في ا

الشوارع الداخلية واخلارجية . 
- بـيـان رقم (14) لـسـنـة 1989 حـول واجـبــات الـسـائق عــنـد اضـطــراره ايـقـاف

مركبته على الطرق العامة الصالح خلل أو عطل طار . 
- بـيان رقم (16) لـسنة 1989 حول مـنع مواكب االعـراس من السـير عـلى طريق
رور رقم وجب احـكام قانون ا رور السـريع . ومع ان تلك البيـانات قد صدرت  ا
رور الـنافـذ حالـياً رقم 8 لـسنة 2019 وتـعلـيمات 48 لـسنة 1971 لكن قـانـون ا
ـوجبه مـازالت تتـضمن رور الـعامـة الصـادرة  وزارة الداخـلـية وبـيانـات مديـريـة ا
رور الدولية التي مازالت احكاماً مـتوافقة مع تلك البيانات السابقة ومع اتفاقيات ا

WO Ëœ WO UH نافذة . »
ومن اجلــديـر بــالـذكــر ان مــصـادقــة احلـكــومـة الــعـراقــيـة عــلى اتــفـاقــيـة دولــيـة أو
ثـابة قـانون عراقي واجب الـتنـفيذ . ومن انـضمامـها الـيها  جتـعل تلك االتـفاقـية 
رور تعلقة با عتمدة في العراق  بخصوص تنفيذ االتفاقيات الدولية ا السياقـات ا
رور الـعامة والهـيئة العـامة للطرق وعالمات الطرق الـعامة  التـنسيق ب مـديرية ا
ـادة (21) من قــانـون الــطـرق الـعــامـة رقم 35 لـســنـة واجلــســور  حـيث نــصت ا
رور العـامة بالتـنسيق مع  الهـيئة العـامة (للطرق 2002 على ان ((حتدد مديـرية ا
ـركـبات اخملـتـلـفة  وكـذلك الـسـرع القـصـوى والـدنيـا لـهـا على واجلـسـور) أبـعاد ا
الـطـرق الـعـامـة وحـسب نـوع كل طـريق بـبـيـان يـنـشـر في اجلـريـدة الـرسـمـيـة)) ...
ـركبات والسرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة البد ان والشك ان ابعاد ا

رور وعالمات الطرق العامة .  تعلقة با يتوافق مع احكام االتفاقيات الدولية ا
{ لواء مرور حقوقي 
{ متقاعد
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عمان

Middlebury Col- الـــــبــــاحث في er
The First Contracts) اسـمlege   
 (Warعـــلـى احلـــرب الـــتـي شـــنـــتـــهـــا
ـتــحـدة عـلى الــعـراق . وقـد الــواليـات ا
قــدر الــبـاحــثــان كــري شـوب و فــولــكـر

وسوم فرانك في بحثهما ا
Contractors as Military Profes-
sionals عـدد الذين قدموا فقط خدمات
امــنـيــة في الـعـراق بـ  30.000مــقـاول
مــنــهـم ثالثــة اربــاع يــشــكــلــون الــقــوة
ـسـلـحـة الـثـانـيـة االكـبـر بـعـد الـقـوات ا
االمــريــكــيــة في الــعــراق. وخالل فــتـرة
وجـود القوات االمريكية في العراق من
عام 2003 الى عام  2011حـصلت هذه
ا يقدر ب 85 الوكاالت على مقاوالت  
مـليـار دوالر  منـها  76مـلـيار دوالر من
وزارة الـــدفــاع االمـــريــكـــيــة  لـــتــقــد
خــدمــات ومــنـتــجــات ودعم لــوجــسـتي

ومنتجات نفطية وبناء واطعام .
ثـالثـاً : كانت ادارة بـوش االبن تأمل ان
ازالــة صــدام حــسـ ســيــنــتج عــنه مـا
يـشـبه تـسـاقـط حـبـات الـدومـنـو واحدة
بــعـد االخـرى حـيث سـتــجـبـر االنـظـمـة
ـعادية ألمريكا ومـصاحلها في الشرق ا
االوسـط عــلى الــتــعـــاون خــشــيــة عــلى
نـفسها  او ان شعوبها ستنقلب عليها
وتـسقـطهـا اقتـداء بالـتجـربة االمـريكـية
في الـــعــراق بــتــحــريـــر شــعــبه وبــنــاء

قراطية فيه.  الد

احـداث سـبـتـمـبـر رسـالـة مـفـتـوحـة الى
الـــرئــــيس بل كــــلـــنـــتــــون نـــشـــرت في
ـز  يحـثـونه فيـهـا على الـواشـنطن تـا
غــزو الـعـراق واســقـاط الــرئـيس صـدام
حــــســـــ . واصــــبح عـــــشــــرة من بــــ
ـوقع على الرسالـة في مراكز قيادية ا

في ادارة بوش االبن .
اضـــافــة الى احملــافـــظــ اجلــدد كــانت
هـناك مـجمـوعتـان في ادارة بوش االبن
تــدعــوان الى غــزو الـعــراق : االولى هم
من يــعـتـبـر ان احلـرب تـعـني احلـصـول
عـلى االموال وال عالقـة لهم بالـسياسة
بل بـالشـركات ومـصانع الـسالح وغيره
من مـسـتـلـزمـات احلـرب .امـا اجملـمـوعة
الـثـانيـة فـهم الداعـم إلسـرائـيل الذين
يـعتـقدون ان الرئـيس صدام حـس هو
الـقائد الـعربي الوحـيد الذي يـهدد فعال

اسرائيل والبد من ازالته .
يـضـاف الى هـذا كـله ان الـرئـيـس بوش
االبـن كـان يـؤمن انه البــد ان يـنـتـقم من
صــدام حــسـ الــذي حــاول قــتل والـده
عـند زيـارته للـكويت بعـد اجبـار العراق
عـلى االنسـحاب منـها .وكان يـقول (هذا

هو الشخص الذي حاول قتل والدي).
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من جـانب آخر ناقش العديد من الكتاب
واحملـلل ما اطلقـوا عليه االسباب غير
عـلنة لـغزو الواليات الـرسميـة او غير ا
ـكن اخـتـصـارهـا ـتـحـدة لـلـعـراق  و ا

ا ال يقبل الشك ان القاعدة كانت وراء
هـجمات 11 سـبتـمبـر وال عالقة لـلعراق
بـهـا .ويؤكـد تـنت في كـتابه انـهم كـانوا
يــحــقـقــون ألشــهــر عن الـدول الــداعــمـة
لـلقاعـدة ولم يجدوا اي شيء يـشير الى
الـعـراق. ومع ذلك  وبـعد سـتـة ايام من
هـجمـات سبـتمـبر اصـدر الرئـيس بوش
امــره بــالــبــدء بــاحلــرب عـلـى االرهـاب
وكــانت افـغــانـسـتــان اخلـيـار االول في
الــوقت نـفـسه  تــوجـيه وزيـر الـدفـاع
دونـالد رامسفيلد باالستمرار في العمل
على اعداد خطط احلرب على العراق .
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ـوقف وعــنـد حتــلــيـلــنـا ألســبـاب هــذا ا
ـعـادي للـعراق جنـد ان قـيادات الـقرار ا
الـسـياسي في ادارة بـوش كانت تـعتـبر
ان حـرب اخلـليج لـعام 1991 لـم تكـتمل
اهـــدافـــهــا بـــعـــد وقـــد وجــدوا االن في
احلـرب عـلى االرهـاب فـرصـتـهـم إلكـمال
مـــهــمــتـــهم في الــعـــراق بــإنـــهــاء حــكم
الــرئـيس صـدام حــسـ  والـذي كـانـوا
يــحـثـون االدارات االمـريــكـيـة الــسـابـقـة
عــلى الـقـيــام به. و من بـ هـؤالء وزيـر
الـــدفــاع احلـــالي رامـــســفـــيــلـــد ونــائب
الـرئيس دك تشيـني ونائب وزير الدفاع
بـول وولفوودز .وكـان هؤالء اعضاء في
مـنظـمة تـدعى (مشـروع القـرن االمريكي
ـشروع قد اجلـديد). وكان اعـضاء هذا ا
قــدمــوا قـبل ثالث ســنــوات ونـصف من

وبـعـد يـوم واحـد من هـجـمـات احلادي
عـشر من سبـتمبر ذهب لـرؤية الرئيس
بـوش في البـيت االبـيض وعنـدما كان
ـــمــــر الـــذي يـــؤدي الى يـــســــيـــر في ا
اجلـناح الـغربي  شـاهد ريـشارد بـيرل
مـغـادرا وهـو احـد الشـخـصـيـات التي
حتـمل لـقب االب الـروحي لـلمـحـافـظ
اجلــدد وهـو في الــوقت نـفــسه رئـيس
ــســتـــقــلــة الــلـــجــنــة االســـتــشــاريـــة ا
لـلسـيـاسات الـدفاعـية الـتي تتـبع وزير
ر من الـدفاع  فقـال بيرل لـتنت وهو 
امــامه (عـلى الــعـراق ان يـدفـع ثـمن مـا
حـــــــدث بـــــــاألمـس ..انه يـــــــتـــــــحـــــــمل
ــســؤولـيــة).ويـقــول تـنـت انه اصـيب ا
بـالدهـشة ولم يـنبس بـبنت شـفة  ألنه
كــان قــبل سـاعــة قــد اسـتــنــسخ قـوائم
ركـاب الطـائرات اخملتـطفة والـتي تب

فـي 19 مـن اذار/مـــــارس 2003 بـــــدأت
احلـرب االمريكية على العراق بضربات
جـوية  أعقـبها في الـيوم التـالي الغزو
الــــبـــري من اجلــــنـــوب عــــبـــر احلـــدود
الـعراقيـة الكويـتية. وفي يوم  9نـيسان
/أبـريل أُحتلت الـعاصمـة بغداد. وأعلن

االمريكان سقوط النظام في العراق .
يـقول بـوب وودورد في كتابه الـوثائقي
" خــطـة الــهـجــوم" ان ادارة بـوش االبن
كـانت قد عـقدت النـية على غـزو العراق
واحــتالله قـبل هـجــمـات احلـادي عـشـر
من سـبتمبـر   وان العراق لم يكن لديه
اي عالقــة بـأسـلــحـةالـدمــار الـشـامل او
الـــقـــاعـــدة وابن الدن الـــذي نـــفـــذ هــذه

الهجمات .
ويـؤكـد ذلـك مـدير ال CIA جـورج تـنت
فـي كــتـــابه (في وسط الـــعــاصـــفــة) انه

على النحو االتي :
اوًال : العالقة ب احملافظ اجلدد في
السلطة وب شركات النفط االمريكية
 مــثل هــالــيــبــرتــون وغــيـرهــا .ذلك ان
احــــتالل الـــعــــراق ســـيـــســــمح لـــهـــذه
الــشـركــات في الـسـيــطـرة عــلى حـقـول
الـنـفط  الـتي ال يـوجد لـهـا مـوطئ قدم
في الــعــراق الــذي يــعــتــبــر الــبــحــيـرة
الـنفـطية الـوحيدة الـتي لم يصل الـيها
االمــريـكــان  وال تـتــعـامل بــالـدوالر بل

باليورو.
ثـانـيـاً : العالقـة بـ احملافـظـ اجلدد
ـقـاول الـفـرعـي في الـسـلـطة وبـ ا
لــلــجــيش .هـؤالء هـم شـركــات خــاصـة
ـسلـحة او بـتـجهـيـز القـوى القـتـاليـة ا
اخلــــدمــــات االمـــنــــيــــة  ويـــشــــار الى
مـوظـفـيـهم بـاسم (مـقـاولـ عـسـكـري
ـــارســون ) وهـم مــدنـــيــون  خـــاصــ

واجبات عسكرية .
The Invisible Sldiersفـي كــتــابــهـا
كتبت Ann Hagedornعن خصخصة
االمـن الـــقــــومي االمــــريــــكي وظــــهـــور
صـنـاعة جـديـدة وجريـئـة من الشـركات
الـعـسـكـرية واالمـنـيـة اخلـاصـة والتي
تـعـتـبـراكـبـر خـصـخـصـة عـسـكـريـة في
ــتـحـدة االمــريـكـيـة تــاريخ الـواليـات ا
ــقـاولــ اخلـاصـ بــحـيث بــلغ عـدد ا
اكــثـــر من عــدد الــقــوات الـــعــســكــريــة
Allison Stang- الـنظمـية .وقد اطلق
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الى التوبـيخ  ألنه علق على مـنشور
يـخص أحـد مـسـؤولي جـامـعـته ,بل
وصل االمـر الى فـصـل أحـد الـطـلـبـة
اجلامعـي ألنه اشـتكى أمام زمالئه
تهالك الطلبة من النظام التعليمي ا
في كــلـيــته !!.وقـد صــدمت األوسـاط
اجلامعية في الـعراق بعدما عرضت
 احدى القنـوات االعالمية مظـلومية
اسـتــاذ جـامـعي تــعـرض لـكل انـواع
التضييق والتنكيل من قبل جامعته
ال لـذنـب ارتـكــبه بل فـقـط ألنه كـشف
عن حـيـثــيـات قـضـيـة سـرقـة بـحـوث
عــلـمــيـة تــخص اسـاتــذة اخـرين في
الـكـلـيـة الـتي يـعـمل بـها ,وقد وصل
االمر الى اعتقـاله وتعذيبه  في احد
مراكز الـشرطـة بدافع وحتريض من
رئـيس جـامـعــته الـذي اسـتـلم فـيـمـا
بــعــد  حـقــيــبـة وزاريــة في حــكــومـة
الـكاظـمي ,والـذي اسـتخـدم عالقـاته
ومنـصـبه من أجل االيـقاع بـاألسـتاذ

ه وشكره!!. بدال من تكر
هذه الـقـصة كـشـفت بـوضوح لـلراي
ــقـراطـيـة في الـعـراق الـعـام ان الـد
مجرد كذبـة كبيرة وشـعارات فارغة,
يراد بها خداع العراقي ,وأن البلد
لم يـسـتـوعب الـتـغـيـيـر الـذي حـصل
بـــــعــــــد زوال نـــــظــــــام صـــــدام ,وأن
األسالـيب القـمـعيـة هي ذاتهـا عادت
شهد. وتكشف لنا مجددا لتتصدر ا

الـــرجــعي والــذي يــؤمـن بــالــتــفــرد
بالقرار ورفض الـرأي االخر وقمعه

ومصادرته. 
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وقد تفاجئـنا مثلمـا تفاجئ اجلميع
ـمــارسـات تــعـســفـيـة هــذه االيـام 
حـــــصــــــلت وحتــــــصـل مع بــــــعض
ـوظـفـ الـعـاملـ في االسـاتـذة وا
اجلـامـعـات الـعـراقـية ,فـقـد تـعرض
بــعــضــهـم الى الــتــحــقــيق من قــبل
جلـان وزاريـة او جـامـعـيـة ألسـباب
غير معقولة وال يـتحملها عقل ,فقد
تـعـرض اسـتاذ جـامـعي لـلـمـسـائـلة
في جامعته بسـبب تعليق كتبه في
مــوقــعـه اخلــاص في الــفــيــســبــوك
انــتـقــد فــيه أحـد الــســيـاســيـ من
الــــذين لـم يــــكــــمــــلــــوا دراســــتــــهم
اجلـامـعـيـة ,وتـعــرض مـوظف اخـر

تـأملَ العـراقـيون خـيـرا بعـد سـقوط
نظـام صدام حسـ باحلـصول على
مسـاحـة واسعـة من حـرية الـتـعبـير
والــرأي وكــانــوا يـظــنــون ان نــظـام
احلــــكم اجلـــديـــد الــــذي بـــشـــرت به
الـــواليـــات احملـــتــــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا
ــقـراطــيـة ســيـســاهم في نـشــر الـد
الـتي حــرمـوا مـنـهـا لــعـقـود طـويـلـة
ولـكن مــا حـصل بـعــدهـا عـلى ارض
الواقع شكل صدمة للـــكثير منهم!!.
ـــا كــانت اجلــامــعـــات الــعــراقــيــة و
ــاضي من كل اسـالـيب تـعـاني في ا
الــقــمع والــتـهــديــد من قــبل اجــهـزة
صـدام االمــنـيـة فــإنـهـا بــاتت الـيـوم
تعـاني  اشـكـاال جديـدة من اسـاليب
االضـطــهـاد والـتـضــيـيق واخلـنـاق,
فهـناك عـقليـات في الدولـة العـراقية
ـنـهج الـبـعـثي مـازالت تـطـبق ذات ا

عــدة مـنـاصب بــخالف الـتــعـلــيـمـات
الـوزاريـة الـواضـحة ,وقـد اسـتغـلت
تلك القـيادات صالحيـاتها من خالل
وضع اساتـذة مقـرب مـنهم وإبـعاد
كل اســتـاذ جــامـعي يــتـقـاطـع مـعـهم

وال يدور في فلكهم.
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ان االســــتـــاذ اجلــــامـــعي الــــعـــراقي
يعـاني من انـعدام الـتمـويل اخلاص
الئم, ببحوثه ,ويفتقد الى السكن ا
وتخـلت الدولـة عن مـسؤولـيتـها في
تــطـويــر مــهـاراتـه وتـركــته بال دعم,
ولـم تــسـع الى انـــشـــاء اجملـــمـــعــات
ـقـارنـة مع اخلـاصـة بــإسـكـانه ,وبـا
االســـاتــذة اجلـــامـــعــيـــ في الــدول
اجملـــاورة فـــان االســتـــاذ اجلـــامــعي
العراقي يحتاج للكثير ,وقد  صارت
هناك سـياسـة واضحة من الـترهيب
ضـــــد كال من االســـــتــــاذ والــــطــــالب
اجلـامـعي عـلى حـد سـواء وهـو أمـر
خطـير نـنتظـر من احلكـومة الـقادمة
ـناسـبة لـها وابـعاد وضع احللـول ا
اجلامـعـات عن سيـاسـات التـهـميش
واالقصاء وايجـاد آلية بديـلة لتسلم
ن يـسـتـحـقـها ـنـاصب اجلـامـعيـة  ا
بـــعـــيـــدا عـن ســـيـــاســـات الـــوالءات
والـتحـزب واحملـاصـصة ,وإال فعـلى

التعليم العالي في العراق السالم.
ولنا عودة.... 

الشـهادة اجلـامعـية بـأي ثمن النـها
تــــقـــوي من حــــظـــوظـــهـم وحتـــسن
مــــوقــــفــــهم ازاء خــــصـــــومــــهم في

صيري نحو السلطة. صراعهم ا
لــقـد صـارت اجلــامـعــات الـعــراقـيـة
ـــؤســـســات حــالـــهـــا حـــال بـــاقي ا
ـبدأ احملـاصصة العـراقية تـخضع 
قـيتة ,وصارت االحزاب احلزبيـة ا
الـنافـذة في الـدولة الـعـراقيـة تـمنح
نـاصب العـليـا في وزارة التـعليم ا
ن يــخــدم الـــعــالي وجـــامــعــاتــهـــا 
ن يقدم فـروض الطاعة خططها ,و
والوالء لها بعيدا عن مبدأ الكفاءة,
وصـــار االســـتــاذ اجلـــامـــعي يــدرك
يوما بعد أخر أنه محاصر ومراقب
ناصب من قبل زمالءه الطامـع 
قيادية جامعية ,وقد اشتكى الكثير
من اساتـذة اجلامـعات من الـتعامل
اخلــــشـن والــــفظ مــــعــــهـم من قــــبل
قــيـاداتــهم اجلــامـعــيــة وتـعــرضـهم
لالبــتــزاز والــتــضـيــيق والــتــهــديـد
بـإجـراءات وظـيـفـيـة غـيـر قـانـونـيـة
تـشـمل الـنقـل واالبعـاد الى وزارات
اخـرى وتأخـيـر التـرقـية والـتـرفيع,
ـة ولم تــقف هــذه االجـراءات الــظــا
بـحق االســاتـذة الـى هـذا احلـد ,بل
رأيـنـا بـعـض الـقـيـادات اجلـامـعـيـة
ن امـــضـــوا ســـنـــوات طـــوال في
ــنـصب أو  تــدويـرهم في نـفس ا

ــــتــــخـــلــــفـــ ايــــضـــا ان جــــوقـــة ا
والـراسبـ في الـدراسـة األبتـدائـية
باتت تتـخذ من الـدرجات اجلامـعية
التي حـصلت عـليـها بـالتـزوير لـسد
شـــعــور الــنــقص عــنــد اصــحــابــهــا
ــشــهـد الــســيـاسي وهي تــتــصـدر ا
الـــتـي تـــتــــبــــنى احلــــلـــول وتــــضع
االسـتـتـرايـجـات واخلـطط في الـبـلد
بل وحــتى سن الــقـوانــ الــكـبــيـرة
همه وان من حصل على شهادته وا
اجلامعية بعد عذاب طويل يتعرض
لـلتـهـمـيش والتـسـطيـح والتـضـييق
وهو هـو االسلـوب ذاته الذي اتـبعه
الــبــعث ســابــقــا في كل مــؤســسـات
الدولة فكـأنك ياايا زيد ماغزيت ,بل
ان مايحدث في الـعراق اليوم كشف
حـقــيـقـة مـهــمه هي ان هـؤالء الـذين
جائـوا على ظـهر الـدبابـة األمريـكية
قراطـية والشأن غير مـهتـم بالـد
ـا يــتـمــسـكــون بـهـا لــهم بـهــا بل ا
كـشـعـار لـشــرعـنـة هـيـمـنـتـمـهم عـلى
الـسلـطـة ومكـاسـبهـا ومـايحـصـلون
عليـها من غنائـم. هل فهتمم االن ان
ــــتـــأســــمــــلـــ غــــيـــر مــــعـــنــــيـــ ا
ـقراطيـة حتى انهـا التتماشى بالد
مع عـــقـــيــــدتـــهم وال فـــكــــرهم فـــجل
تــفــكــيــرهم هــو كــيف اســتــطــيع ان
اغـــــــرف  والــــــــغف بـالحـــــــدود وان
يحصلوا على ورقـة التعليم هذه او
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ونـاقالت اسـلـحـة ثـقـيـلـة  والـكـثـيـر من
ـهـمة وإال قـواعـد الـصنـاعـات االخرى ا
خلـدمة من تهد الـصناعات الـعسكرية
الـعراقـية وتفـكيك وتهـميش الصـناعات
الــوطـنـيـة الـعــراقـيـة الـتـي تـبـلغ حـسب
تـقـديـرات اخلـبـراء بـأن في الـعـراق كان

اكثر من ( 30© الف مصنع ومعمل  .
ـسـألـة لــيـست اسـقـاط لــقـد تـبـ بــأن ا
نـظام دكـتاتوري وال الـبحث عن اسـلحة
ـا احلقـيقـة اثبتت الـدمار الـشامل  وإ
اسـقاط وتـهد كـيان الدولـة العـراقية 
تـاريخ  وصـنـاعـات  ومـواقف مـبـدئـية
ــصـيــريـة  وكل من قــضــضـايــا األمـة ا
كـونـات ومـقومـات الـدولة  مـايـتـصل 
جـموعها وحتـولت القوى الـسياسـية 
شـيــعـيـة وسـنـيـة وكــرديـة ومـا يـلـتـحق
بــهـــمــا من اصــحــاب وخالن  الى قــوة
ـال خــراب لــلـعــراق وشــرعــنـة لــنــهب ا
ـا بـقي من الـعـام وتـهـمـيش واضـعـاف 
الـدولة  بـاالضافـة الى إتبـاع سيـاسات
الـشـخـصنـة  فـنظـام صـدام كـان يعـتـبر
الــعــراق جــزء من شـخــصــيــته فــبـدونه
الحــضـور لـلـعـراق  والـذي جـاؤا بـعـده
اعـتـبـروا العـراق مـوزعاً عـلى الـطوائف
والــعـرقـيـات  وبـهـذا الــغـيت الـوطـنـيـة
الــــعــــراقــــيـــــة  وصــــار الــــلــــجــــوء في
ـــنــاصب الـــصـــراعــات عـــلى احلـــكم وا
ـكـونات  ـوارد عـلى تـلك ا واالمـوال وا
ـكـونات وبـالـنـتيـجـة إن جمـاهـيـر تلك ا
تـعـيش عـلى الهـامش يـتـقاذفـهـا اجلوع

الـدولـة  واضعـافـها مـنـذ عام ( 2003)
وحتى اللحظة الراهنة .

بــعـــد إســقــاط نــظــام صــدام حــســ 
شــــــرعت كـل االطـــــراف  بــــــاعالنـــــات
ــا فــيـهم االدارة وخــطب وشــعــارات 
االمـريـكـيـة  بـأن الـعـراق سـيعـيش في
واحــة من اخلــيـر  وتــقــدم في الـبــنـاء
والـصناعات والصحة والبنى التحتية
اليـــضــاهي الــعــراق أي دولــة أخــرى 
والـنـتـيـجـة بـعد ( 19) عـامـا لم يـحدث
سـوى تدمـير للـدولة وخـراب كل ماكان
مــــبـــني في عــــهـــد صـــدام وقــــبـــله من
االنـظـمـة  واكـتـشف الـشـعـب بـأن هذه
االطـراف أو بــعـظـهـا عـلى األقل عـمـلت
مـع االمـريــكـان عــلى تــخـريب وتــهـد
ونــهب الـصـنـاعـات الــعـراقـيـة وسـرقـة
الـقـواعـد االسـاسـيـة لـلـجـيش الـعراقي
مـن اسـلــحــة ودبـابــات ونــاقالت جــنـد

عمورة أي نـظام أو دولة نظام في كل ا
 إذا مـــــا تــــفـــــريــــغـه من خـــــواصــــة
ــقـدمــة مــنـهــا قـوة االســاســيـة  وفي ا
الدولة  وقوان فرض النظام  تصبح
ال دولـة  تستهتر بحقوقها كل من يريد
الـتمرد عليها  إذ كان ذلك من باطنها 
أو عـبـر قـوى خارجـيـة تسـتـدعي فرض
اراداتـــــهــــا  والــــعـــــراق ألول مــــرة في
تـاريخه وعـبر كل االنـظمة إذ كـنا مـعها
أو ضـدهـا  لم يـشهـد عـمـليـة اسـتـقواء
إال عـلى الـدولـة من داخـلهـا وخـارجـها 
فـي هـــذا الـــعـــهـــد  في الـــداخل كـــانت
والزالت كل القوى السياسية واحلزبية
ــشـتـركـة فـي الـسـلـطــة  أو تـلك الـتي ا
تــبـني قـوتـهـا من خــارج الـسـلـطـة عـلى
ـــال الـــعـــام واالســـتـــيالء عـــلى نـــهب ا
مـــواردهـــا  أو أطـــراف وقـــوى دولـــيــة
واقـلـيـمـيـة  كـلـهـا تـشتـغل عـلى ضـعف

يـكــمن انـحـيـازنـا لــسـلـطـة قـويـة ودولـة
قـانـونـية مـؤسـساتـيـة تـسيـطـر على كل

مايتعلق بحقوق الوطن والشعب .
ـــهـم لـــكل الـــقـــوى الـــســـيـــاســـيــة من ا
قاتلة  أن تقف انية واحلركات ا والـبر
في خـنـدق بـنـاء الـدولة ولـيس مـنـافـساً
لـهــا  ومع الـسـلـطـة لـكي تـكـون قـويـة 
ومـع كل االجـراءات الـتي تـسـيـطـر عـلى
مـوارد الـبالد في كل سـاحـات الوطن   
ــســلـــحــة بــكل ومـع اجلــيش وقــواتـه ا
عـناوينها  وأن أي خرق لألمن الوطني
هــو بــالـضــرورة اليــصب في مــصـلــحـة
ـــــواطـن والــــوطـن  ومن يـــــشـــــتـــــغل ا
الضـــــعــــاف الـــــعــــراق ودولـــــته فـــــهــــو
بـــالـــضــرورة ســـيـــكـــون األضــعـف بــ
الــشـعب . ثـمــة مـسـألـة أســاسـيـة يـجب
تـأكـيـدها إن أي شـخـصـية سـيـاسـية أو
ديـنــيـة وأي كـتـلـة سـيـاسـيـة وحـزب إذا
مـااستخدمت نفـوذها في فرض إرادتها
ــحــاربــة إذ كــان ذلـك فــيــمــا يــتـــعــلق 
ـنـفــلـتـة الــفـاسـديـن أو أو اجلـمـاعــات ا
فـأنها يقيـنا تضعف الدولـة ولن تقويها
 فـــاألمــر إذا مـــا ارادت تــلك األطــراف 
مــحــاربــة الــفــســاد وعــمــلــيـات الــنــهب
والـسـطـو عـلى مـقـدرات الـشعـب  يجب
أن يـكـون ذلك عبـر الدولـة ومؤسـساتـها
الـقانونية والقضـائية  بذلك يتم تعزيز
مـكانة الدولة وحتـترم ب اجلميع  أما
إذا كـــانت قـــوة الـــكــتـــلـــة واحلــزب هي

السائدة فال احترام للدولة .. 

الــــشـــهــــداء في كل مــــنـــاطـق ومـــواقع
الــعــراق  من اجل وطن عــزيــز مــوحـد
وقـوي  كل الـنـاس مـعهـا  سـيـما وان
احلـشـد الـشعـبي الـذي تأسس بـفـتوى
ـرجـعـيـة اجلـهـاديـة يـحـتل مـكانـاً من ا
االحــتــرام والــتـأيــيــد الــشــعـبـي  لـكن
عـــنـــدمـــا يـــخـــرج الــبـــعـض افــرادا أو
مــجـمـوعــات أو فـصــائل مـقـاتــلـة فـوق
الدولة واليحترمون القوان الضابطة

للعالقة  فأن األمر يختلف
فـهي قد تخسر شعبيـتها التي عمدتها
بـــدم الــــدفـــاع عن الـــوطـن  وتـــصـــبح
بـالــتـالي بـدال قـوة ضـامـنـة مـنـضـبـطـة
بــقــرارات وقــوانــ الــدولـة  الـى قـوة
مـتـقاطـعة وبـالتـالي حتتل االخـتالفات
والـنـزاعـات  محل االخـوة والـتـضامن
والــبـــنــاء  وتــضــعف الــدولــة وتــبــرز
مـكــانـهـا ( اخلـوشـيـات ) والـبـلـطـجـيـة
ويــفــقــد الـشــعب حــقــوقــة في احلــيـاة

والنظام القوي احلاكم للعالقات .
هـنـا البـد من الـتـأكـيـد إن كل الـشـعب 
اليــريـد وطـنــاً مـحـتالً من الــغـربـاء ايـاً
كـانـت جـنـسـيـتـهم  ويـريـد وطـنـاً حـراً
مــسـتـقـالً  ويـريـد الــعـراق عالقـات مع
شـتـركة ـصالـح ا الـدول مـبـنيـة عـلى ا
والـــعالقــات احملـــتــرمـــة  وهــذا األمــر
جـــســـده مـــجـــلس الـــنـــواب  وتــبـــقى
مـسؤولـية احلـكومـة والدولـة العـراقية
جتـسـيـد ذلك  نـحن هـنا لـسـنـا بـصدد
ــا االنــحــيــاز جلــهــة دون أخــرى  وإ

واحلــــرمـــان والــــبــــحث عن احلـــــــيـــاة
ة . الكر

واالن بـعد حكومـة االنتفاضة الـشبابية
و بـعـد إفـراغ اخلزيـنـة العـامـة  وفشل
كل الـوزارات الـسـابـقـة في بـنـاء الـدولة
وتـنـظيم الـعالقـة بـ الدولـة وحـقوقـها
الـــقـــانــونـــيـــة  واجملــتـــمع وحـــقـــوقــة
االســاسـيــة في احلــيـاة كــأي شـعب في

الدول احملترمة .
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هـنـا برزت  االنـتخـابـات التي أصـبحت
ـخـرجــاتـهـا إشــكـالـيــة بـ الــقـنـاعــة 
والــتـشــكـيـك بـنــتـائــجـهــا   بـ رغــبـة
ـــواطن في الـــتــغـــيــيـــر وبــ إصــرار ا
الـكيـانات الـسيـاسيـة على الـعودة على
ماكانت رغم فشل هذه القوى في احلكم
 الــشـعب يـريــد دولـة  بـنــاءة مـتـطـورة
قـويـة حتـيي ما تـفـلـيشه طـيـلة ( 19)
عــامــا مـن صــنــاعــات وزراعــة وصــحـة
وبـنى حتـتـيـة  عـلى أن يـكـون اجلـمـيع
حتـت الــدولــة ولــيـس فــوقــهــا  وقــوى
مـسـلـحـة واطـراف سـيـاسـيـة التـريـد أن
ا تريد لها تكون الدولة أقوى منها وإ
قـــوة الــــفـــصل في كـل حـــركـــة الـــدولـــة
والـــنــظــام وبــدون ذلـك فــالــصــراع هــو
احلـاكم جلدلية االخـتالف ب الطرف

وهـذا هو الـذي حدث لوال الـعقالء ألخذ
االمـر جـولـة اليـريدهـا الـشـعب ومـحـبو
الـعــراق .نـحن نـشـيـر الى إن الـفـصـائل
ـقـاومـة التي حـاربت االرهـاب وقدمت ا

œ«d  r U

هلسنكي

 WC UI*« »d  w  Ê«d ≈Ë UO «d Ë√
وتــخــلــخـل في مــوازين االســتــقــرار في
ـنطقة لصاحلهـا بعداء النظام اجلديد ا
لـها اكـثر بـكثـير من نـفوذهـا في الـنظام

نطقة . السابق واستقرا ا
الـــنـــظـــام االيـــراني االسالمـي اجلـــديــد
اعـتـبر امـريكـا الشـيـطان االكـبر والـعدو
الـلدود له ولـكن االخيرة بـسياسـتها في
صــيـد الــعـدو بــاجــراره الى حـفــر الـفخ
بـاقل خسارة وتـكلفة  اوسـعت الساحة
امــامه لالنــتــشـارغــربــا وخـاصــة نــحـو
ـــنـــاطق ذات مـــنـــاطق ابـــار الـــنـــفط وا
هـمة اقـتصاديـا وعسـكريا اجلـغرافـية ا
لالستفادة منها اقتصاديا حتت الوعيد
ــدى الـــبــعــيــد دون والـــتــهــديــد عـــلى ا
اخلـشيـة في افالتهـا من حتت مـخالـبها

جلبروت نيرانها التدميرية .
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امـــا اوكــرانـــيــا بـــعــد ســـقــوط االحتــاد
الـــســؤفـــيــاتي وانـــســحــابـــهــا من دول
اوروبـية كـثيرة  في 26 ديـسمبر 1991
نـــالت اســـتـــقاللـــهـــا واصـــبــحـت دولــة
ـقراطية على شاكلة الدول االوروبية د
فـي الـــتــــعـــامل الــــداخـــلـي واخلـــارجي
وحلـدودهـا الـواسـعـة مع نـظـام روسـيـا
االحتــاديــة وتـــداخل الــشــعــبــ فــيــمــا

ـظـاهرة الـتـخـلص مـنه ببـطـأ فـبدءا بـا
وكـان باستطـاعة الشاه التـخلص منها
في مـهـدهـا بوالء وطـوع قـادة العـسـكر
لـه ولكن اصفـدته امريكـا واخرجته من
الــــبالد خـــدعـــا لــــيـــتـــولـى احلـــكم من
ـــقـــربـــ له الـى ان تـــهـــدأ االوضــاع ا
وتـــعـــيــده الـى الـــعــرش  واســـتـــمــرت
ـضاهرات حل اسـقاط النظام في 1 ا
ـــســـاعـــدة فـــبـــرايـــر  1979وجـــاءت 
فـرنـسـيـة بـآيـة الـله اخلـمـيـني بـطـائرة
خــاصـــة من فــرنــســا ونــزل في مــطــار
الي من ابـناء طـهـران وباسـتقـبـاله ا
الـشـعب ومن يـومـها احـدثت الـة زلزال

كـانت ايـران فـي عـصـر الـشـاه بـوصـايا
امــريـكـيـة  دولــة تـخـطـو نــحـو الـتـقـدم
ــعــامـــلــهـــا الــصــنـــاعــيــة واالزدهـــار 
واهـتمامها بالزراعة وتصدر منتوجات
كـثيرة الى اخلارج وحـاربت احلكومات
الـعراقـية بـادخال مـنتـوجاتـها من كـافة
االنــواع الـيـهــا عـبـر احلــدود بـاسـلـوب
ــا لـــكـــافــة الـــتـــهــريـب ( قــجـق ) ولـــر
جـاراتـها وكـمـا سمـعت افـاد الشـاه بان
يـــــجــــعل مـن ايــــران دولــــة الـــــيــــابــــان
الـصـناعـية الـثانـية في الـشرق االوسط
وانــزعت امــريــكــا من ســيــاســة الــشـاه
الــرامـيــة اخلـروج عن نــفـوذهـا وارادت

ــقــايـــضــة عن اوكــرانــيــة الحــتاللــهــا ا
بــاطـالق الــذراع االمــريــكي في الــشــرق
ــعــاديــة لــهـا االوسـط السـقــاط الــدول ا
وهي ايـران وحـلفـاءها بـاقل مـدة وكلـفة
ـقـدمـة وبـاسـقاط اوكـرانـيـا تـسقط في ا
تــلك الــدول تــلـقــائــيــا كـاوراق الــشــجـر

خريفا 
الـثاني  –انـسحاب روسيـا من اوكرانيا
ــة وهــذا االحـتــمـال صــعب امـام كــهـز
تـعـنت بـوتـ واصـراره لـكـسـب احلرب
لـيكون الرجل الـثاني بعد ستـال مهما
ـــصـــاعب الن الـــثـــاني رفض في تـــكن ا
ــيـة الــثـانــيــة بـان يــبـادل احلــرب الـعــا
ـانــيــا بـديـال عن ابـنه جــنــراال اسـيــرا ا
ـــــــــــان مـالزم اول االســـــيــــــر لــــــدى اال
الخــتالف رتـبـتــيـهـمــا الى ان مـات لـدى

ان . اال
قـايضة وارد لـذلك االحتـمال االول في ا
ـكن الن الــدول االوروبـيـة  وامــريـكـا ال
ان تــقـبـل ان تـهـــــــــضم اوكـرانــيـا دون
مـقابل وال بوت يـتـــــــنازل عن اطماعه
فـي اعـــــادة امـجــاد روسـيــا كـرجل ثـان
فــيـــهــا وازالــة روســـيــا عن الــقـــطــبــيــة
واحلــروب كــر وفــر والــعـاقــبــة لــلــقـوي

العزيز   .           

حـــدودهــا وكل االحــتـــمــاالت كــانت ان
تـتدخل دول الناتولنصرة اوكرانيا في
احلــــرب مــــبــــاشـــــــــــرة مـع الــــقـــوات
الـروسـيـة  وبـدونـهـا احـتالل االخـيـرة
الوكـرانيـا خالل ايام مـعـــــــدودة ولكن
صـمود الشعب االوكـــــراني في الدفاع
عـن ارضهم من جهـة و دوافع ومطامع
دول اخـــرى فـي تـــســـلـــيح اوكـــرانـــيـــا
اليــحـتــمل ان تــكـــــــــون انــسـانــيـة بل
الطـالـة احلـرب الركـاع وانـهـاك روسـيـا
واجـــــبــــارهـــــا لــــلـــــمـــــقــــايـــــــــــــضــــة
واوكـرانــــــــيا كـانت كـطعم لـتحـقـيقـها
والى هـذه الـلحـظة تـشـير الـوقائع الى
احـتــمـالـ وكالهـمـا من مـصـلـــــــــحـة

امريكا وهما :-
االول  –انـهـاك روسيـا في هـذه احلرب
واضــمـــحاللــهــا فـي اوكــرانــيــا بــعــدم
اسـتطاعتها مقاومة القوات االوكرانية
ـســاعـدة الـدول الـغـربـيـة بـاالسـلـحـة
ـقـاتـل وتـكـون الـقوات وتـعـزيـزها بـا
الـروسـية عـاجزة عن احـتالل اوكرانـيا
ومـن ثم ازالــة اخملـــاوف عن قـــدراتــهــا
الـقـتـاليـة مـسـتقـبال مع دول الـنـاتو او
االعــتــراض عــلى مــصــالح تــلك الـدول
ومـن ثم اجلــلــوس مع بــوتــ لــقــبـول

بـيـنــهـمـا واعـتـبـار هـذه الـسـيـاسـة لـهـا
الـقـدرة في اجـتـذاب الشـعـوب اجملاورة
لـها اخافت روسيا  خـاصة بعد استالم
ــيـر بــوتـ ذو الــرئــيس احلــالي فالد
ـمـاثـلـة لـلـرئس الـروسي الـشـخـصـيـة ا
االسـبق سـتـالـ  في مـالمحـه ونـواياه
واطـــــمــــاعـه وحــــتـى في تـــــصــــرفـــــاته
االجــتــمــاعــيــة واالســريــة ال يــبــالي إال
المـداد سـلـطـته وامـتـداد دولـتـه واعادة
االمـجـاد التـي خلـفـها سـتـال لـروسـيا
واول خــطــوة قــام بــهــا عـام  2014هي
اسـتعادة اجزاء من اوكرانـيا ذات اقلية
روســيــة كـجـس نـبـض بـعــد اســتـيالءه

على الشيشان بابخس ثمن.
امـا احلرب الـروسية الـتي دارت رحاها
بـــتــاريخ  24فـــبـــرايــر  2022وال تـــزال
تجهة نحو تطبيع قائمة مع اوكرانيا ا
ــقــراطــيــة في احلــكم الــســيــاســة الــد
بـالتعـاون مع الدول االوروبيـة لالرتقاء
ـعـيـشـة لـشـعـبـهـا والـتـقـدم ـسـتـوى ا
واالزدهــار واالسـتـقالل الـتــام لـدولـتـهـا
بـرئاسـة زيلـينسـكي قد اغـاض الرئيس
الـروسي بوت فـهاجمهـا العادة امجاد
الـسوفيـات السابـقة وابعـاد روسيا عن
ـتــبـعـة عـلى ــقـراطـيـة ا نــهج تـلك الـد

 u œ nOD

أربيل

 d1U e «Ë  Êb U   

 wFO d « —UL

باريس

ر يـصيب كـبـار السن  الـذين  ال يـهتـمون بـصـحتـهم وبـغذائـهم وهو مرض الـزهـا
اضطراب عـصبي مـتفاقم يـؤدي إلى تقـلص الدماغ (ضـموره) ومـوت خالياه وهذا
الداء  هـو السبب األكثر شيوعا للخَرَف ,فهـو حالة تتضمن انخـفاضًا مستمرًّا في
هارات السـلوكية واالجـتماعيـة; ما يؤثر سـلبًا في قدرة القدرة على الـتفكيـر وفي ا
الشـخص على العمل بشكل مستقل ,ولذلك تـبرز سلوكيـات ال تنسجم مع ما يجب
سئولـية و يعيش في الواليات سـتوى ا ان يكون والسيـما عندما يـكون الشخص 
ر في سن 65 فـمـا فوق. ـتـحـدة نـحو 5.8 ماليـ شخص مـصـاب بداء الـزهـا ا
ـئة  بـعـمر  75سـنة  ,فـما فـوق. ومن بـ نـحو 50 مـلـيـون شخص ومـنهم 80 بـا
ر منهم صابـ بداء الزها مصاب باخلَـرَف على مستوى العالـم يُقدر أن نسبة ا

ئة . ئة 70 با تتراوح ب  - 60 با
ـبـكرة لـلـمـرض نـسـيان األحـداث األخـيـرة أو احملـادثات. ومع ـؤشـرات ا وتشـمل ا
ر بـاختالل شـديد في الـذاكرة ويـفقد ـصاب بـداء الزهـا ـرض سيـشعر ا تـفاقم ا
رض هام اليوميـة.  ويبدو ان الرئيس االمريـكي بايدن مصاب  القدرة عـلى أداء ا
ـر وكل من شاهـد خطـبه التي تعـرض من خالل شاشـات التـلفـاز يتضح له الـزها
ذلك ولـعـدة مرات  ,حـيث يـنسـى عمن يـتـحـدث كمـا حـصل في حـديـثه عن الـشعب
االوكـراني وبـدال من يـقـول الـشـعب االوكـراني ذكـر الـشـعب االيـراني ولـعـدة مرات
ـيـر بـوتن واخـيـرا نـسي نـفـسه فـي كـلـمـة حتـدث فـيـهـا عن الـرئـيس الـروسي فالد
نـاسـيـا نـفـسه  وكـانه يـتـحـدث عن دولـة من دول الـعـالم الـثـالث   ,ويـقـول يـجب ان
اليـبـقى في الـسـبـطة وهـو مـا حـرج الـبـيت االسـود حـيث ظهـرت الـتـبـريـرات بـانة ال
يـقصد  وانه كذا  ,من يرى لـيس  لديه القـدرة على ادارة مـهامه كرئـيس او كسول
ن هو  سليم العقل والذاكرة .  كبير في الدولة عليه ان ان يتنحى ويترك الكرسي 
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قــلـبي).يــفـاجئ الــقـاص حــيـدر عــاشـور
القـار في عـدم تقـمص دور الواعظ في

فـراش ارضي ومـدفـأة صـغـيـرة عـلـيـها
ابــريق الـشــاي) لــكـنــهـا إمــرأة مـتــقـدة
بـالــشـبق والــشـهــوة الى حـد الــعـيش
الــدائـم في احلــلـم االيــروتــيـــكي الــذي
يـــشــــوش عـــلى الـــقـــار االحـــداث فال
يـعـرف فـيـمـا اذا كـانـت أحـداث الـقـصة
حـــقــيـــقــيـــة أم إنــهـــا جــزء من االحالم
الــشــهــوانــيــة لــلــمــرأة/الــشــخــصــيـة
فـالــوحـدة والـفــقـر وانـعــدام الـعالقـات
الــطـبـيـعــيـة تـبــني شـخـصـيــة إنـثـويـة
مـوهومـة في القـصة الـتي برع الـقاص
فـي بـنـائـها عـلـى الـتراكـب بـ اخلـيال
والـــواقـع او االمــنـــيـــات واحلـــقـــائق
مـــعــــبــــرا عن ذلك بــــوضــــوح في هـــذا

قطع: ا
(بــيـنــمـا تــأتـيــني من رأسي صــرخـات
وتأوهـات وتزورني وجـوه مألـوفة ب
احلــــركــــة والـــفــــعـل بــــ االنــــفــــعـــال
واالستجابة.. أصحو وأنا ب الرغبة
والـنــفـضــة.  يـا الــله ايـة صــور تـذهب
وتــعـــود في رأسـي. آه يــا أمـي.. آه يــا
الـله مـا زال يـحـد نـابه كـالـكـلب قـاصدا

جرحي).

ـرأة التي تسـتنجد بـإمها هي في هذا ا
احلـقـيـقـة انـثى راشـدة في االربـع من
عـمـرهـا لـكن نــكـتـشف ان عـودتـهـا الى
االسـتـنـجـاد بـاألم سـبـبه انـهـا حـبـيـسة
ذاكــرة طــفـولــيـة فــالـعـالقـة اجلــنـســيـة
الـوحـيـدة سـواء كـانت عالقـة كـامـلة او
جــزئــيــة تــمت مع أحــد االقــارب وهــو
رجل يكبرها سنا لذلك يظهر في القصة
شخصا مـريضا متـهالكا (أنا أراه رجال
ا كـبـيـرا مـحـدبـا) لـكن هـذا الـرجل ور
ألنه الـوحــيـد في حــيـاتــهـا بـقـي يـشـعل
رغــبـــاتــهــا ويــشـــغل عــقــلـــهــا ويــحــرك
شـهـواتهـا فتـقـول لنـفسـهـا (كأنه يـؤشّر
بحركـاته قائال: أنا الذي كـنت قريبا من
قــلـبك وقــد أبـعــدت عـنه. وتــسـتـثــيـرني
حـواسي لـتـعـلل كـل حـركـة فـقـد ضـاعت
عـاطـفـتي فـجـأة لـكن غـريـزتي مـشـتـعـلة
رغم ضــعف بـــصــري وشــمي وســمــعي
ـسـي ال أعـلم كــيف الــســبـيل وذوقي و
الـى اســتــخـــدامــهــا الزداد قـــربــا مــنه)
ـكن القـول انـها اتـخـذت منه ولـذلك ال 
مـوقفـا سـلبـيـا بل على الـعـكس ما زالت
تشـتهيه وتـشعر بـاحلن الى جتـربتها

مــعه (كــلـمــا ازداد بي قــربــاً. اصــبـحت
أدور حول نفـسي حول رجل يرغب بي
تـلئ باحلـيوية منـذ كنت طـفلـة. رجل 
والرجولة) أو (والسمكة أنا اآلن سهلة
صامتـة جعلـتها أحالمـها طازجة لألكل
بـعـد هـذا الـعـمـر) (وألن عـمـري جتـاوز
االربــعــ وأحــلـم بــهــا كــلـــمــا غــزوني
الــشـوق وارتــفــعت بي حــرارة اجلــسـد
فتبدأ الروح تطلبها فيعيدها عقلي الى

خيالي).
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ـقـابل يــتـضـخم الـشــعـور بـالـذنب في ا
ـكن ان وان هـذه الــعالقــة مـحــرمــة ال 
تـكـون مـقـبـولـة وكل الـنص هـو عـبـارة
عن صـراع بـ احلـرام والـشـهـوة الـتي
تـنـتـصـر في الــنـهـايـة (انـا الـذي فـعـلت
هـــذا ونــســـيت وهـــا انــا اتـــذكــر) هــذا
اعتـراف بان الـعالقة لم تـكن قسـرية بل
ــبـادرة إلــيـهـا لـعل الــفـتــاة كـانت هي ا
ـرأة النـاضـجـة الـيوم وهـو مـا تـفـعـله ا
أيـضـا كـمـا تـؤكـد (فعـلتُ في شـبه وعي
اليـوم أخذ حـقيـقي كي اسلخ من عـقله
كل ذكـرياتي واسـحب ورقـة اخلوف من

هـذه الــقـصــة كـمـا انه يــتـجـنـب الـتـوجه
ـأسـاوي فـي الـتعـامـل مع احلـبـكـة كـما ا
هـو مـعـتـاد بل يـقف مـحـايـدا فـي اجلدل
والصـراع الـدائـرين ويـتـرك لـلـشـخـصـية
حـرية التـصرف بـجسـدها فتـتحـرك وفقا
لـرغــبـاتــهــا كـمــا يـتــركــهـا حــرة في لـوم
نفسها فال تغالي في النقد وال تقدم على

فعل قاس ضد ذاتها او جسدها.
مــــوقف الــــقــــاص حــــيــــدر عـــاشــــور من
شــخــصــيــته احلــكــائــيــة يــدفع الــقــار
لـلـمـشاركـة في الـتـفـكـيـر مع الـشـخـصـية
حــول إمــكــانــيــة االســـتــسالم لــلــمــحــرم
وحتطيم التابو عندما يشعر االنسان ان
فــرصــته الــوحــيــدة لـلــشــعــور بــوجـوده
ـارسـة حـيــاته الـطـبـيـعـيـة اجلـسـدي و
ـارســة مـحــرمـة بــعـدمـا يــنـحـصــر في 
حــاصــره اجملــتـمع بــتــقــيـيــد حــريـته او
وصمه بالعنوسة كـما حاصرته الطبيعة
بــالـتـقــدم في الـعــمـر وفــقـدان اجلــاذبـيـة
اجلسدية فيـجتاز االنسان عـتبة التعقل
االجــتــمــاعي ســـواء بــفــقــدان الــشــعــور
ـباح بـالـفـرق بـ احلقـيـقـة والـوهم او ا

واحملرم.

 قراءة في (لم أزل أعيش جرح اجلحيم)
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النجف
السيد وزير الثقافة والسياحة واآلثار-احملترم.

األستاذ النائب محمد عنوز-احملترم.
السيد رئيس االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق-احملترم.

واقع الوظيفية واالجتماعية واألدبية. احلضور الكرام بعديد ا
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرة أخرى نلتقي بعد لقائنا في مؤتمر (مئة عام على نشأة القصة في النجف األشرف).
مـرّةً أخـرى حتتـضـنـكم مديـنـة الـنجف األشـرف وعـند رحـاب أمـيـر البـيـان واحلكـمـة االمـام علي بن أبي

طالب(ع).
كان حتـماً; وكما نـتيقن هو يـوم بهيج تسـهمون مع أدباء الـنجف في حتققه وتـشيعون الـفرح في هذا ا

الذي يعبق بحضوركم البهي.
احلضور الكرام.

هرجانات ذات الفائدة القصوى والتي ؤتمرات وا بـادرات النوعية في إقامة ا دأب احتادنا على إطالق ا
ال تقـتصر عـلى مكان واحد أو مـوضوع واحد فـاحلياة واسـعة وأهدافهـا منّوعـة لكنـها حتتاج إلى من

. يوظفها بحسب سياقاتها كي تؤتي ثمارها كّل ح
هـرجان والذي سـبقه مـهرجانـان حضـوريان عامي  2010و ?2011وآخر الـكتـرونيا إن انـعقاد هـذا ا
بسبب جـائحة كـورونا لم يأت إلسقـاط فرض إقامـة نشاط ثقـافي أو تلبـية لرغبـة آنية تـقرأ فيهـا قصائد

الشعراء ثم تطوى الصحائف بعدها.
سـؤولية ان بـفعل الـضرورات الـثقـافيـة وا ـهرجـان تنـطلق مـن اإل إّن فلـسفـة احتادنـا في إقامـة هذا ا
نـهجـيـة في االرتقـاء باحلس الـتـاريخي الـذي يتـرجمـه الشـعر بـوصفه (ديـوان الـعرب) وحـكايـة شعب ا

وعصارة األيام وخالصاتها.
بـدعة وبـعكسه إّن العـنايـة بشاعـر أو بأّي مـثقف هي عنـاية بـثقافـة مجـتمع مثـلمـا هي عنايـة بالـقوى ا
سيـكون من سمـات التخلف وخـلق كبوة مـجتمـعية تودي بـاجملتمع إلى االنـحطاط واالنـغالق والتخلف

ي الذي يندفع بسرعة فائقة في مجاالت العلم والثقافة. عن الركب احلضاري العا
ّيـز الـشعـر عن غيـره هو اقـتران الـفكـر فـيه باألحـاسيس الـتي تهـز غور الـنـفس فيـعطـينـا قيـمًا إنّ مـا 
كابدة. قصائد تـخرج من عمق معاناة النفس الـبشرية يجّسدها الـشاعر معبّراً فيها جماليةً مغمّسـة با

تعنا وقد عبَّر عن هذه احلقيقة الشاعر الزهاوي وهو يقول: عن نفسه واآلخرين بأسلوبٍ يهزنا و
إذا الشعرُ لم يهززك عند سماعه     فليس خليقًا أن يقال له شعُر

أو كما قال(نيتشه):(إّن الفن هو الرقص بالقيود واألغالل).
فـالشـعُر كـمـا نراه: اشـراقة احلـياة االنـسانـية الـذي يتـمثل ب(نـبـضة الـقلب وهـيجـان العـاطفـة وهمـسة
النـفس) وما كان حلـياتنا أن تـسمَو لوال ذلك الـقبس الذي تفـّجر من قصائـد الشعراء فـمأل هذه احلياة
بهجة وأعطاها سمّوًا ومعنى. نقرأها فتقع أنفسنا في اختالجاٍت شّتى: فقد نئن أو نحن أو نشكو أو
نرجو أو نـهدأ أو نثـور فيمـتزج عنـدنا وعي البـاطن وحس الظاهـر فتبـهج عندنـا احلياة ونـقبل علـيها
بـأنفس راضـية تـدفعـنا إلى االبـداع واالخـتراع ونـبذ الـيأس والـسعي في كـل ما هـو خّيـر وجمـيل بثـقة

وطمأنينة وأملٍ بغدٍ مشرٍق.
السيدات والسادة الكرام.

أما بالنسـبة لشعراء النجف في مـاضيهم وحاضرهم فقد ارتكـزوا على أسٍس صلدة وليس على فراغ
ثال فـي كّل هذا فخـلقوا ـراحل الشـعر الثالث: الـتأسـيس ثم التحـوّل ثم كانـوا ا فقد مـرّوا جمـيعهم 
نصوصًا عدّت نـواًة في الثقافة الشـعرية وأسهموا في صـنع حضارة وتاريخ لهـذا الفن النبيل من خلل
عّبـرة واحترامـهم لضميـرها األدبي فكـانوا أصحـاَب قرائَح شعريـة متوهـجة عبّروا الكلـمة االبداعـية وا

فيها عن عواطفنا وانفعاالتنا ومشاعرنا وأفكارنا وتأمالتنا الذاتية
فـبيـئة الـنجف في ضـوء تـاريخـها األدبي والـفـكري واحلـضاري واحـدة من أهم البـيـئات الـشعـرية في
األدب العربي وما زالت كـذلك. وهي قد شهدت تطورات الشـعر العربي وأسهمت في حـركته التاريخية
الـتي خلـقتـها أجـيال شـعـرية أصـيلـة مثـلت حركـة التـطور والـتجـديد في الـشعـر العـربي فكـانوا فـرسان
ـضمـون وفي اللـغة وفي الـبناء الـفني فـرسان مـدارس الشـعر الـتي كانوا الـتجـديد في الـشكل وفي ا
أمـناء عـلـيهـا في الشـعـر العـمودي والـشعـر احلـر وقصـيدة الـنـثر. فـحق لنـا أن نفـخـر بهم ونـوجه لهم

التقدير واحملبة.
إذن. هذه فـلسفة احتـادنا في إقامة مـهرجان عالم الـشعر الذي سـيقام سنـويا ان شاء الله بـعد اعتماده
رسمياً من قبل وزارة الثقافة. وسيكون لنا لقاء آخر في مهرجان (بذار الشعر) لشعراء العراق الشباب.

عنوي. ادي وا شكرنا وتقديرنا للدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة واآلثار دعمه ا
ركزي ركـزي ولألستـاذ احسـان شمـران اليـاسري نـائب محـافظ البـنك ا شـكرا لـلسـيد محـافظ البـنك ا

هرجان. دعمهما الحتادنا ولهذا ا
شكرا للسيد محافظ النجف األشرف.

شكرًا لالحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق.
شكرا لضيوفنا الكرام حضوركم البهي.

شكرا للنجف مربض الشعر ومستقره بكافة فعالياتها الثقافية واالجتماعية.
هرجان وهم ـنبثقة عن هذا ا شكري واحترامي للـهيئت العامة واالداريـة في احتادنا وألعضاء اللجان ا

يواصلون الليل بالنهار من أجل تقد األفضل.
هرجان فرصة إلشاعة قيم احملبة واجلمال. امنياتنا أن تكون أيام ا

رحم الله شهداء العراق. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

{ ألقيت في مهرجان عالم الشعر

ومن محـتـوى العـدد نـقرأ في صدر الـعـدد االول من اجمللـة الـفصـلـية (مـرسى أدب) الـتي تـعنى بـاالدب والـثقـافـة والفـنـون
(من كيـنـونـة العـطـر) جلـوانا احـسـان أبلـحـد (اخلـارجون من مجـال الـشـعر بـعض الـعـناويـن : (بيـنـولوبـي)جلبـار الـكـواز

(مجنون انا)للسورية هيالنا عطا الله. الرؤى)للتونسية هندة محمد
(الـطـائـرات)حلـمــيـد الـزامـلي (انــتـظـار)لـلـتــونـسي لـطـفي وفي الـسـرد نــقـرأ بـعض الـعــنـاوين : (كـرسي الـفــحص) لـفـرح يـاســ

(بيت خاص) لرعد مطشر. (رصيف الذكريات)للجزائري حركاتي لعمامرة الشابي
(احلـداثة السائلـة وجدل الهوية) عنى وخـطاب االزمنة ) لعـلي متعب جاسم وفي النقد نقـرأ(النقديـة العربية في  100عام سؤال ا
سرحية نفى).وفي فنون نقرأ(اللغة ا لعبد علي حسن.وفي محاور كتب علي شبيب ورد عن (موطن االبداع األوري والتحرر من ا

واشكالية الهوية الثقافية) لغنام محمد خضير ( حتوالت العالمة وتعدد الداللة في بنية الفلم السينمائي )حملمد سالم عبد.
نصير جاسم محـمد جسام ومن رؤى ثقافية نقرأ (مـعرض الكوت الدولي االول ب اخليـال والتجربة).وطاقم اجمللـة ضم :عمران اخلياط

رافد القريشي وحسن البحار.التصميم لنقاء حسب الله يحيى. لطيف عبد سالم الزم

رسالة بغداد
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وما كـان لـبوريس اوسـبـنسـكي أن يـقدم وجـهـة النـظر
ـنـظـورات الشـعـرية في اإليـديـولـوجيـة ويـجعـلـها أول ا
هجن الـتألـيف الروائي لوال هـذه السـعة في التـمثـيل ا
كن للقـار أن يتحصل الفكرة من للحـياة الذي فيه 

خالل الروائي ال من دونه.
وفــرق كـبــيــر بـ أن يــكــون مـســعى الــروائي تــوجـيه
الـقـار وب أن يـكون مـسعـاه حتدي الـقار ألنه في
ـارس دور الـتــفـكــيـر والـتــوجـيه وفي احلـالــة األولى 
ـارس هـو وكـذلـك الـقـار الـتـفـكـيـر احلـالــة الـثـانـيـة 

ا يجعلهما متشارك في العمل الروائي. حسب و
وخطورة وجـهة النظـر اإليديولـوجية هي في أحـاديتها
الـتي تعـطي الكاتب هـيمـنة أيا كـان سارده موضـوعيا
سـرحـا أو مشـاركا. ولـقد نـبذ علـيـما أم كـان ذاتيـا 
ديسـتويـفيـسـكي هذه الـهيـمنـة ح تـخلى عن أحـادية
وجـهـة النـظـر واستـبـدلهـا بـالـتعـدد في وجـهات الـنـظر
ومـا يـنـجم عـنـها مـن تهـجـ لـغـوي وحـواريـة صـوتـية

وذهنية.
وعـلـى الـرغم من تــنـوع الــتـجـارب الــروائـيــة الـعــربـيـة
واألجـنـبـيـة في تـوظـيف الـتـعـدد الـصـوتي فـان وجـهة
النـظر اإليـديولـوجـية تـظل منـافـسا قـويا ألنـها وحـدها
الـتي بـهـا تـتـوكد خـطـورة الـروايـة وأهـمـيـتـها فـي قلب
األفكـار وإعادة حـرثـها بـقصـد تـقد جـمالـيـات تنـظر
إلى القيم بـعكسها فاحلب يقدم على انه كره والشرير
والقبـيح والدوني والفاسـد يتقدم عـلى اخلير واجلميل
واألصــيل والـصــالح. ولـعـل روايـة( خـطـف احلـبـيب )
ـــوذج لـــهــذا الـــنــوع من لــطـــالب الـــرفــاعـي أفــضل 
ـوظفـة لتقـانة الـتعـدد في األصـوات تعـبيرا الـروايات ا
ـا عـرضـت تـفـاصــيـله في عن مــوضـوعـة اإلرهــاب 
ــعــنــون( تــصــارع الــرؤى في روايــة خــطف مــقــالي ا
نـشـور في مـجلـة الـبيـان الـكويـتـية الـعدد احلـبـيب) وا
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اذا يصر الكاتب طروح للنقاش هو  بيد أن السؤال ا
على تقد عمل روائي موضوعه اإلرهاب وبطله تاجر
أسـلحة وقـاتل ومجرم مـعتمـدا على اإليـديولوجـيا عبر
وجهـة الـنـظـر ? أ هي الـرغـبـة في الـتـخلـص من شرك
ارس الـتـعدديـة في األصـوات أم هي الرغـبـة في أن 
ـوجه أم هي الـشجـاعـة في تقـد مادة ـفـكر وا دور ا
روائـية مـغايـرة وخطـيرة ? لـعل االحتـمال الـثاني أكـثر
مـقـبـولـيـة من االحـتـمـالـ األول واألخـيـر; فـمن يـكـتب
روايـة يعـرف آلـية تـوظـيف الـتقـانـات ومن ثم ال تـخذله
هم بل األهم تقـانة دون أخرى بيد أن هـذا ليس هو ا
هــو أن يــوظف الــتــقــانــات في خــدمــة فــكــره لــيــكــون
كـالـفـيـلـســوف تـعـنـيه احلـيـاة بـعــمـومـهـا في ظـاهـرهـا
وبـاطـنـهـا فيـرى الـنـاس مـثال كـمـا رآهم هـوبـز لـيـسوا
مـجـبـرين عـلى أن يـتــصـرفـوا بـلـطف أو كـمـا افـتـرض
جــان جـاك روســو رؤيـتــهم في قــسـوتــهم وهم يـؤذون
بـعضـهم بعـضا بإجـبارهم عـلى أفعـال ال يريـدونها أو
يـراهم كـمـا رآهم نـيتـشه وشـيـلر غـالـبـ أو مسـتـائ

لكونها. وبحسب نوع القوة التي 
وبــوجـــهـــة الــنـــظـــر اإليــديـــولـــوجــيـــة تـــغــدو الـــروايــة
وااليـديـولـوجـيـا صـنـويـن أو بـاألحـرى وجـهـ لـعـمـلـة
ؤدَلج باإلفادة منها. وإذا اتفقنا واحدة يقـوم القار ا
عــلى أن وجـهـة الــنـظـر االيـديــولـوجـيـة جتــعل الـكـاتب
مـفكرا وجتـعل للروايـة قيـمة معـرفية بـها يغـدو القار
موجهـا معرفيا فان الـسؤال األخالقي لن يعود مهما
حول بـراءة الـنـوايـا وصـدق األفـكـار وصالحـيـة الـقيم
صائـر بائسة تتم محاكاة عاناة  والسلوكـيات إزاء ا
رذائــلــهــا.وواحــدة من رذائـل احلــيــاة الــراهــنــة الــتي
حاكتها الرواية( اإلرهاب) وما يخلفه من مآس بشرية
ة والتعايش وخراب ودمار كنـتيجة متحصـلة من العو
ي بـاالسـتــبـداد والـطـغـيــان والـشك فـضال عـمـا الـعـو
ية مـن طغيـان واستبداد أسـفرت عنه االمـبريالـية العـا
وهـي تنـادي بـ(احلرب عـلى اإلرهـاب) مـقويـة اإلرهاب
حـتى ال كفـاءة في احلـرب علـيه أو كـما يـقول بـاومان(
فــــــكــــــرة احلـــــرب عــــــلـى اإلرهــــــاب هي ضــــــرب من
الـتنـاقض)().ومـوضوعـة اإلرهـاب واسعـة لكـن القـليل

تـكـمـن جـمـالـيــات الـكـتـابــة الـروائـيـة فـي مـا تـسـوغه
أشــكـالــهـا من مــضـامـ ومــا تـطــرحه أنـواعــهـا من
قـضايـا وظـواهـر اجـتمـاعـيـة غيـر مـعـتادة لـكـنـها في
الغـالب مـعيـشة حـيـاتيـًا. ولـكل رواية وجـهـة نظـر قد
تكون معـرفية وفيهـا قيمة الفن تـتأكد في أنه مصدر
لــلـفــهم وحتــصـيـل اخلـبــرات وهــو مـا يــتــضـاد مع
أصـحاب وجـهة النـظر االجتـماعيـة الذين يرون قـيمة
الـفن في مـدى حقـيـقيـته وصـدق جتاربه. وقـد تـكون
وجـهة النـظر تعـبيـرية حيث تـتحـدد قيمـة الفن في ما
يــوصــله من انـــفــعــاالت ومــا يــحـــقــقه من إدراكــات
نـطلق نـظر شـعوريـة إزاء الـعالم احملـيط. ومن هـذا ا
كولـنجوود لقصـيدة األرض اخلراب ورأى أن اليوت
قّدم رؤية تـنبؤية (تصف نـوعا من الشر ال ُيالم أحد
ــكن إصالحه بــقـتـل الـرأســمـالــيـ عــلــيه. شـر ال 

وتدمير النظام االجتماعي.)() 
وتتجلى أهـمية وجهـة النظر الـتعبيريـة أكثر في الفن
الروائي كونـها تعـطي الكاتب قدرة عـلى عرض أكثر
وضوعات خطورة بطريقة سائل حـساسية وأهم ا ا
مسوغـة استرجاعا أو استباقـا سلبا وإيجابا. ومن
وضـوعات اإلرهاب السـيما ح يـعبر عنه من تلك ا
وجـهة نظـر من هو إرهابي تـعبيـرا عاطفـيا وانفـعاليا

فتتمرر الفكرة كمعرفة وقيمة.
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ـعرفـة كـقـيـمة والـفرق كـبـيـر بـ الـفكـرة كـسـلـوك وا
ـعرفة فـاالولى غيـر ثابـتة ولـذلك هي فرضـية بـينـما ا
قـارة ألنـهــا يـقـيـنــيـة. ومن هـنــا كـانت الـســائـلـيـة في
احلـداثــة ــ الـتي هي أطــروحـة زيــغـمــونت بـاومـان ــ
ـعـارف. فـلم يـقـتـرح حـلـوال مـبـنـيـة عـلى األفـكـار ال ا
للمتـاهات التي أسفرت عـنها الظواهـر اجملتمعية في
ي اليوم بل بحث عن الكـيفيات التي بها نـا العو عا
ــتــاهـــات وطــبــيــعــة االســتــفــزازات تــشـــكــلت تــلك ا
عـارف ليـست سائـلة والـصراعـات الدائـرة فيـهـا. وا
بـقــدر مــا هي تـخــصص يــتــبـلــور بـنــاء عــلى صـدق
الـفرضـيات ومـدى حتـقق احتـماالت مـا   اختـباره
فــاثـــبت صـــدقه وال يــضـــر في صـــدقه تــداخـــله مع

تخصصات أخرى.
عرفـة نهـائيـا كقـيم وعلوم ومن ثم يـكون اإلمـساك بـا
لهـا منـهجـياتـها ونـظريـاتهـا ولكن اإلمـساك بـاألفكار
غـيــر نـهـائي كـأجـنــدة واسـتـراتـيـجــيـات ال سـيـاقـات
ا هي تـصورات سوسـيوثقـافيـة تملـيها حتـكمهـا وإ
وضـوعي وعن ذلك يقـول باومان:( مشـاكل الواقع ا
إن أوضاع النـاس ستظل مـتلونـة ومتعـددة األشكال
غزل الـذي تنـسج منه جتربـة احلياة مـثلـما سيـظل ا
ـدة طويلة قادمـة وبالنسبـة لكل ما هو مهم متعددة و
وكل ما نعلم فإنهم سيظلون يتغيرون إلى األبد)() 
والن الـفكـرة ال قرار أو ثـبات قـيمـيا وعـلمـيا لـها إال
إذا قـيــدت عـلــمـيــتـهـا بــالـتــجـريب وحـددت قــيـمــتـهـا
بـاالخـتـبـار لـذا تـغـدو الـروايـة مـصـنعـا لـألفـكـار قد
هارة الروائي تـتأكد الـقناعـة بها وقـد ال تتأكـد تبعـا 
ـاط وتقانات. وبراعته في مـا يعتـمده من أشكال وأ
فــإذا تـأكـدت الــقـنـاعــة فـذلك يــعـني أنه طــرح فـكـرته
ثـابة ايديـولوجيـا يتم توصـيلها كـقيمـة معرفـية هي 
إلى الـقار بـصورة حـتمـية كـعلم.ولـكل ايديـولوجـيا
قيمهـا التي يصعب التوفيق بينها والتوازن التام في
ـــكن أن يــتــمــخض عــنـــهــا وتــظل احلــريــة في مــا 
الالاعـتراف بـأيـة قـيود أو حـدود هي الـسـمة الـعـامة
أليـة قـيــمـة إيـديـولـوجـيـة ألن احلـيـاة نـفـسـهـا لـيـست
ـا هي خـاضـعـة لـديـالـكـتيك مـسـتـقـرة عـلى حال وا
ــا يــجــعل أي وجه من الــتــصــارع بــ األضــداد 
وجـوه احليـاة مهجَّـنا ثـقافـيا فـيه اخليـر والشـر وفيه
الفـضيـلة والـرذيلـة سلبـا وإيجـابا وصـعودا وهـبوطا

ولذة ومعاناة وسعادة واستياء وصالحا وفسادا.
وبـحـسب وجـهـة الـنـظـر الـتي يـؤدجلـهـا الـروائي تـتم
محاكـاة واحد من الوجوه احلـياتيـة كفكـرة هي قيمة
ـشرق لـهـذا الوجه أو مـعرفـيـة تعـكس امـا اجلـانب ا

اجلانب السيء.

 : فكريا من خالل استعمال أسلوب
األول/ التضـم ب قصت إطارية ساردها وبطلها

عبد الله أبو فيصل وضمنية ساردها وبطلها ينال.
ـيـتاسـرد بـوجود مـخـطوطـة هي عـبارة عن الثـاني/ ا
مـذكرات كـتبهـا ينـال بضمـير األنـا على أوراق حتمل
أرقاما ويـخصص لعـرضها الـفصل الثـاني والفصل
الـرابع والـفــصل الـســادس وتـكـتـب سـطـورهــا بـلـون
غـامق تـمـيـيزا لـهـا عن الـقـصة اإلطـاريـة الـتي تـشغل
) ـتـبـقـيـة.وصـحـيح ان األسـلـوبـ الـفـصـول الـثالثـة ا
ـيتـاسرد) كـثـر توظـيفـهـما في الـروايات التـضمـ وا
ـوضوع الواقـعـية إلى حـد االعتـيـاد بيـد أن طبـيـعة ا
وحـساسـية الـفكـرة هي الـتي جتعل هـذين األسلـوب
مفـيـدين في التـعـبيـر عن تـواطؤ الـسـارد عبـد الله مع
يـنال من نـواح عدة; مـنهـا ما عـبر عـنه من أفكـار برر
تاجرة باألسلحة وإزهاق أرواح بها أفـعال ينال في ا
اآلالف من البـشر( كنت محض كائن بجناح واحد لم
أكن قــادرا عـلى الــطــيـران أو االعــتـراف ان اجلــنـاح
ــفــرد ال يــحــقق طــيــرانـا)ص 26أو قــوله:( ال ازعم ا
إنـنـي مـتـأكـد من شيء مـا حـتى اسـمي أجـده غـريـبـا
مـضـحكـا انه ال يـحـمل من االسم سـوى صـفـته فـهو
فــعـل مـضــارع ولــيـس اســمـا)ص 28وأن الــصــدفــة
والقدر هـما من جعاله يخسر عمـله مترجما في قناة
فضائيـة ثم مخطوفا تريد اجلمـاعة اإلرهابية تصفيته
إلى وسـيط في جتـارة األسلـحة يـعـمل عنـد والد فـتاة
تـعرف عـليهـا صدفة هي لـيلى الـتي ستصـير زوجته.
ؤسـسة التي هي وبعد وفـاة عمه تـتحول إلـيه ادارة ا
مـافــيـا دولـيـة إلرهـاب شـعـوب بـكــامـلـهـا. ومـا يـجـعل
الـتواطؤ هـو خالصة وجـهة النـظر األيـدلوجيـة حتـمية
فـكـرة أن ال طــريـقـة لـتـفـسـيـر اإلرهـاب إال بـتـغـذيـتـهـا

الـصناعـة مجرمـا وقاتال ومرفـوضا منـذ بدء اخللـيقة
كان هـنـاك من يـصـنع الـسـيف واخلـنـجـر وهـناك من
يتاجـر بهما كـما ان هناك من يـصنع الدواء واخلمور
البس وهناك من واخملدرات والـسيارات والـطعـام وا
يـتـاجـر بـهـا لـذلك تـكـون عـمـلـيـة الـقـار الـتـهـمة عـلى
الـبعض وحـماية من هـم أكثر مـسؤوليـة عمال بـنطوي
على قصر نظر في أحسن األحوال)ص111ـ 112
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ـاءلـة ال تـكـون عـلى ـسـ ـيـر مـبـرر ألن ا  .وهـذا الـتـسـاؤل غـ
صـنـع الـسالح بل عـلى أهـداف اسـتـخـدامه. ويـتـجـسـد(
العنف الـرمزي) خفياً في روايـة( ينال) في صور مـختلفة
أوال في صـورة لقـاء عابـر يسفـر عن صداقـة عمـيقـة وألفة
لك ـهـاجر الـعـراقي الـثـري الـذي  حـمـيـمة جتـمع يـنـال ا
ـا ويـعـمل تـاجـر أسلـحـة بـعـبـد الله رب مـزرعـة في اسـبانـي
العائـلة السائح والروائي القادم من الـعراق الذي يعتقد ان
الرواية( الـتي تكتب ألول مرة تدور عـلى جتارب شخصية
ـاء ـإخـــفــ ـتـــاب بـــ ـا بــــرع هـــؤالء الـــكـــ ـا مـــهــــمــ ـابــــهــ ـتــ لـــكـــ
ـيـقـدم لـه يـنـال مــجـمـوعـة أوراق ـاتـهم)ص 21فـ ـي شــخـصـ
ـتـــلك الـــقـــدرة عـــلى ـثـــرة لم امــ ـبـــعــ ـا( أوراق مــ ـيـــقـــرأهــ لــ
ـامـرات الــعـاطــفـيــة الـتي ـغـ ـا في ا ـانـيـ إتالفــهـا)ص.25وثـ
يخوضهـا ينال كاشفا عن مواقف نبيلة يتبناها وتصرفات
ـيه ـا مـا تـعـرضه عـل ـة مـهـذبـة يـبـادل بـهـ ـي ـة واجـتـمـاعـ كـر

الفلندية سانا والرومانية روكسانا
ـاد اآلخـرين ( ان أردت ان ـايـة له ســوى إسـعـ . ومـا من غـ
تكون سـعيدا فـادخل السـعادة إلى قلب من حتب وعـندها
ـادة إلـيك)ص 114أو ـتـقـل الـســعـ ـنـ ـالــعـدوى وتـ تــصـاب بـ
ـسـألة ـؤسـسـة  تـسـويغ عـمـله اإلرهـابي في إدارة ا
الــوفـاء لـعـمـه( ان أكـون االبن الـوفي الــذي يـعـمل من
اجل اســـــتــــقــــرار الــــعـــــائــــلــــة ومـــــنع أي تــــصــــدع
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وثالثـا في إكثـاره من التسـاؤالت في مونـولوجات
يـعـتـرف أو بــاألحـرى يـبــرر أفـعـاله مــؤكـدا نـقـاء
ـا ذنب األقـدار سـريـرته وأن الــذنب لـيس ذنـبه إ
الـتي قــذفت به في مــعــتـرك الــتـهــريب واحــتـراف
اإلرهاب( كـيف يفسد اإلنـسان? هل هي غاية? ما
احلـل? ان األقـدار تـصـنع ظـروفــهـا فـتـقـودنـا إلى
اخـتـيـارات مـا خـطـر بـبــالـنـا يـومـا? مـاذا لـو كـنت
ضــحـيــة مـؤامـرة? )ص.55ورابــعـا في الــوصـيـة
التي فيهـا يختار يـنال مصيـره منتحـرا ويتعاطف
عـبــد الـله مع هـذا االخـتـيـار ويـضع الـزهـور عـلى
ـارس الـقـتل قـبــر يـنـال الـذي هـو في نـظـره( لم 
ــوقف والـســلـوك لـكــنه مــارس االنـتــقـام) و( أن ا
ليس خلـقا ثابتا يراهن علـيه احتكاما إلى الظرف
)ص 75مـلــقـيـا بـالالئــمـة عـلى اجملــتـمع الـدولي(
عـتم للـسـياسـة الدولـية ـثل الـوجه ا عـالم غريب 
ثل اإلرادة احلقـيقية اخملـتلفـة تماما عـما يعلن و
في وسـائل اإلعالم)ص19 ولــنـا أن نـتـسـاءل عن
ضمر في ما عرض من هذه األحداث الواقعية? ا
وهل يــفـيــد الــتـعــرف إلــيـهــا في أن يــكــون حـجم
الـــشــجـب األخالقي لـإلرهــاب مـــســـاويــا حلـــجم
الـعنف الـرمزي في الـتعـاطف االنفـعالي والـتهـليل
لـتدمـير الذات لـذاتها بـنفسـها? إن الذي يـتحصل
من مــوقف عــبــد الــله ومــا يـصــدر عــنه من ردود
أفــعــال يــؤكــد أن اإلرهــاب فــيــروس كــمــا يــقــول
بــودريــار لـــذا تــصــيب الــســارد عــدوى اإلرهــاب
ـشبـوهة فيـكـون متـواطئـا في قـبول أفـعـال ينـال ا
مـصدقـا كل مـا يكـتبه فـي مذكـراته وال نكـاد جند
في الـروايـة أي مشـهـد أو صـورة فيـهـا أي خوف
أو تــأنـيب أو شــجب بل بـالــعـكس جنــد الـسـارد
مـنـدهــشـا ويـكـرر انـدهـاشـه قـائال: ( ال اسـتـطـيع
ارسـاته .. برغم ذلك إخـفـاء رفضي لـكثـيـر من 
يـدهــشـني أســلـوبه وقــدرته عـلـى تـنــاول حلـظـات
ومـــشـــاعـــر مـــعـــقـــدة بــــكـــثـــيـــر من الـــبـــســـاطـــة
والـوضوح)ص 134أو يـؤكـد مبـاشرة حـقـيقـة ما
يـــــقــــــرأه( افـــــتـــــرض بــــــاني قــــــرأت مـــــذكـــــرات
حــقـيــقـيـة)ص 136أو يــضع الـعـتـب عـلى الـزمن
الـذي ال وقت فيه لـلنـظريات وعـلى الهـوية الوطـنية
وكـيف سقـطت لتـصعد هـويات فـرعيـة غاب مـعها
ـذكرات الـوطن. لـتـكـون احملـصـلة قـبـوله طـبـاعـة ا
ويـنـال عن ذلك مـبـلغـا كـبيـرا يـخـتمـه بقـبـول دعوة
نـاقـشة وصـيـة ينـال( الـقلب الـشـجاع هـو الـقلب
احلـر الذي ال يـنتـظر شـهودا اخملـلص لفـعله غـير
الــبــاحث عن تــســويـــغــات خــارجــيــة مــهــمــا بــلغ
تـمـاسـكـها)ص 150حـتـى كـأن يـنـال لـيس قـاتال
وكــأن عــمــلـه شــرعي ال شــر فــيه وال يــقــوم عــلى
الــسـوق الـسـوداء والـتــهـريب واخلـطف واالبـتـزاز
والتهـديد هذا فـضال عما يـختفي وراء هـذا الشر
من انكسار وحمق وسخرية وقلة حيلة ونقصان.
واخلـالصـة الــتي تــنــتـهـي الـيــهــا الــروايـة هي أن
السارد عـبد الله مـتعاطف كل التـعاطف مع ينال
دة الـوجيزة الـتي فيهـا تعرف عـبد الله إلى كأن ا
ينـال كانت كـافيـة لتـجعل الـود بينـهمـا عمـيقا إلى
هذه الدرجة تـعاطفا ثم تباكيا وتساؤال استنكاريا
كنـا ان نفهم احلياة ينتهي بـصياغات شعـرية( أ كان 
ـوت وأن نفهم اجلمال لوال القبح .. دمعة من أجل لوال ا
ـة مـن أجـل ـبـــــــــــــكــــــــــــر دمـــــــــــــعـــــــــــ ـــــــــــ ـه ا مــــــــــــوتـ
الـصـداقـة)ص??.163عـمــومـا تـبــدو عـدوى اإلرهـاب
ـيـعـيـا ـله فـغـدا عـنــده طـب ـة وقـد أصـابت عـبـد الـ واضـحـ
الـسعي الى التـعاطف والـتباكـي مثلـما هو طـبيـعي عنده
ـتــمـام ـيـر مـن دون أدنى اهـ ــال الــوفـ احلــصــول عــلى ا
ـا تـكمـن خطـورة وجـهـة الـنـظر بـشـرعـية مـصـدره.. وهـن
اإليـديولوجـية وشجـاعة الكاتب فـي التعبـير عنـها روائيًا.

صادر ا
 - فلسفة الفن جوردن جراهام ص. 78

ـة زيـغــمـونت ـلـ ـة الــسـائـ  - األخـالق في عـصــر احلـداثـ
باومان ترجـمة سعد البازعي وبثيـنة االبراهيم هيئة أبو
ـقـافـة االمـارات ط? 2016 ?1 ـلـسـيــاحـة والـثـ ظـبي لـ
ص . 26وعنـوان الكتـاب األصل هو أ لألخالق فرصة
Does ethics have a ـلـــكــ ـتـــهـ ـــسـ فـي عــالم ا

chance in a world of consumers ?  
302. صدر السابق ص  - ا

 - روح اإلرهاب بـودريار ترجمة بدر الدين عرودكي
صـرية العـامة للـكتاب   ?2010ص.2 الهيـئة ا
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بغداد

يـستخـدم القـاص حيـدر عاشـور تقـنية
نـولوج الداخلـي في قصته الـقصيرة ا
(لـم أزل أعـــــــيش جـــــــرح اجلــــــحـــــــيم)
ـــنـــشـــورة في جـــريـــدة الـــزمـــان (/4 ا
آذار/ ?(2022بـطريـقة مـراوغـة يقـتنع
الـقـار بــجـدواهـا وأهـمـيــتـهـا عـنـدمـا
يصل الى نهاية القـصة نظرا إلكتشافه
إنـــســـجـــام الــتـــقـــنــيـــة الـــســـرديــة مع

ضمون. ا
يـــقع الـــقـــار في االســـطـــر االولى من
ـوجه من ذكر الـقصـة بـوهم اخلطـاب ا
الى انــــثى لـــكن بــــعـــد عـــبـــوره لـــهـــذا
اخلـطـاب يـكـتشف انه امـام تـوجـيـهات
تـصــدرهـا إمــرأة لـذاتـهــا- نـفــسـهـا (ال
تــنــدفعِ في حــمـاس رخــيص ان احلب

يــتـطـلب كالمـاً قــلـيال واضـحـاً من دون
انـفـعال مـفـرط. اهـتمي أوال بـالـزرع قبل
. دعِ االرض ليـكون اسـاس عشـقكِ مت
مزاجك جـانبـاً وال تضـطربي حـ يأتي
عــلى بـيـتك. اجـلــسي أمـامه وفـكّـري في
مـستـقبـلك وانـطلـقي بأعـماق قـلبك الى
اعـمـاق قلـبهِ لُـتـرهفـي السـمع والـفؤاد.
أمــامكِ صــراع البـــد  من ان جتــابــهــيه

ساعدتكِ). والزمن كفيل 
ـنــولــوج الــداخـلي وخالل تــدفق هــذا ا
للـشخصـية يتـلقى القـار عدة صدمات
تـكـشف له الـبـنـاء الـنـفـسي والـتـاريخي
ـرأة تـعاني من الـوحدة لـلشـخـصيـة فا
والـفـقـر (جلـسـنـا على االرض فـالـصـالة
خــالــيــة من أي أريــكــة او كــرسي فــقط

ـفكـرين تناولـوها بالـفحص والـتشخـيص ومنهم من ا
جـــان بــودريــار الـــذي حــمــلـه االعــتــداء عـــلى بــرجي
ـية في نـيويورك عـلى وضع كتابه( روح التجـارة العا
اإلرهــاب) وفــيـه أدان اإلرهــاب أخالقــيــا وكــيف أنه(
يـدمـر نـفـسه بـنـفـسه مـنـتـحـرا علـى نـحو رائـع. وهذه
اخملـيـلــة اإلرهـابـيـة تـسـكـنــنـا جـمـيـعـا دون أن نـعـرف
وحقـيـقة أن نـكون قـد حـلمـنا بـهـذا احلدث وأن يـكون
كن ألحد كل النـاس دون استثناء قد حلم به ألنه ال 
أال يحلم بـتدمير أية قوة صارت على هذه الدرجة من
الـهيـمنـة.)() وهو مـا جند مـثـاله متـجسـدا في رواية(
ينال) ألمـجد توفيق والصـادرة مؤخرا عن منشورات
احتــاد األدبـاء في الــعـراق وفــيـهــا تـتـجــلى اخملــيـلـة
اإلرهابـية داخل ذهن السـارد الذي انغـمس في تقبل
فكـرة اإلرهاب من دون أن يعي ذلك كنـوع من الرغبة
الـغـامــضـة في تــضـاد الـشــر بـالـشــر عـبـر الــتـواطـؤ
العـمـيق مع (يـنال) اجملـرم اخلـطيـر وتـاجر األسـلـحة
شبوه والبطل الذي أخذت الرواية احملترف والقاتل ا
عـــنـــوانـــهـــا من اســــمه. وتـــتـــرشح وجـــهـــة الـــنـــظـــر
اإليديولـوجية من مجـموعة األحـداث التي يتم حـبكها
ـنـطـقيـة مـا يـضـمـره السـارد عـبـد الـله من مـشـاعر
وانفـعاالت ازاء يـنال مـتعـاطفـا معه نـفسـيا ومـتواطـئا

بــاإلرهـاب وأن الـتـضـاد الــرمـزي مع اإلرهـاب يـكـون
بـاإلرهـاب نـفـسه. وبـالـتـواطـؤ بـ يـنـال الـذي ال يـرى
نـفـسه مـجـرمـا وبـ عـبـد الـله الـذي يـنـظـر إلى يـنـال
ضـــحـــيـــة يــــغـــدو اإلرهـــاب ال أخالقــــيـــا كـــمـــا هي
ـة.وصـحيـح أن التـعـبـيـر عن وجـهـة الـنـظـر هذه الـعـو
ليس سهال بـيد أن استـعمال طـريقة اخملـطوطة سّهل
األمر وجعله يـبدو طبيعـيا وهنا تكـمن خطورة الرواية
ــا يـعـتــقـد انه ـذكــرات كـشـفــا واعـتــرافـا  فـكــانت ا
حـقـيـقي: ( إنني رجل لـم يخـتـر زمن وجـوده في هذه
احلـياة وعـلي ان أعيـشهـا بـالقـدر الذي اسـتطـيع فيه
ـتعة عـصر زمنـها لـصالح حـالة ال تنـكر رغـبتي في ا
طـا خارج إراداتـهم. نعم وال تفـرض على اآلخـرين 
أنـا تـاجر سالح وال يـهمـني كـثيـرا ان يـصل السالح
الذي أسـهم في جتهيزه لآلخرين إلى هذا الطرف أو
ذاك وبالقـدر الذي ال يعرضـني إلى مسؤوليـة قانونية
أو عقـوبة من أي نوع كـانت..لكـنني لم أضع السالح
ولـست مـتـفـنـنـا بـتـطـوير صـنـاعـته لـيـكـون اشـد فـتـكا
وأكـثر ضـراوة تلك مـسـؤوليـة دول وأنظـمة تـدعي ليل
نـهـار أنهـا نـتيـجة اخـتـيار الـشـعوب لـهـا وأنهـا جاءت
ـقـراطــيـة فـلـمـاذا يـكـون صـنـاع عـلـى وفق عـمـلـيـة د
السالح ومطـوروه أبرياء وأكون أنا الذي يتاجر بهذه
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لـيس غـريـبــاً أن نـرى مـثل هـذه احلـرب الـسـيــاسـيـة الـدائـرة في الـعـراق
ــان أسـخـن خــرجـمـن دائـرة خــصــوصــاً ونــحن امــام شــهــد ســاخن وبــر
تـخــصـصه في تـشــريع الـقـوانــ الى دائـرة كـســر االرادات واالسـتـقـواء
ويحملون همه ويعملون من ثل للشعب والتهـديد والوعد والوعيد من 
اجل خالصه من مـشـاكلـه وهمـومه ولـكن لألسف جـلـسـة مـجـلس الـنواب
العـراقي عبـرت أسوءتـعبـير عـن ماهـية هـؤالء النـواب فجـزء مصـمم على
كــسـر أرادة طـيف كـامل مـن الـقـوى الـسـيــاسـيـة بـحــجـة تـشـكـيـل الـكـتـلـة

األكبرشكالً ولكنها ستكون األضعف حلقة وإرادة مستقبالً.
قـرر وهو يـوم السبت /26/3 عقـدت جلـسة مجـلس النـواب في موعـدها ا
ولـكن دون حتـقـيق أي  2022بـحـضـور  202نـائـبـاً ومـقـاطـعـة  149نـائـبـاً
طـرف لـغـايته وأسـتـطـاع اجلـميع ان يـعـكس حـالـة الـفشل الـتي ظـهـر بـها
فال زال الـوضع السـيـاسي يراوح مـكانه ـقراطي في الـبالد شـهـد الد ا
في ذات النـقـطة دون أي تـغـييـر مـا يـشيـر الى وجـود حالـة من االنـسداد
السـياسي قديصـل الى حالة الطـوار وليس حكومـة الطوار في البالد
ما والتي هي األخـرى حتتـاج الى ثـلثي مـجلس الـنـواب للـمصـادقـةعلـيهـا
شـهـد بـات معـقـداً اكـثر ولـيس هـنـاك أمام الـقـوى الـسيـاسـية يـعـني ان ا
عمـوماً وبـاخلصوص الـكتـلة الـصدريةواالطـار سوى اجلـلوس عـلى طاولة
ـشـتـركـات وهي مـصـلـحة احلـوار والـبـدء فـوراً بـحوار بـنـاء جتـتـمع فـيه ا
وتـفـويت الـفـرصـة عـلى االجـنـدات اخلـارجـيـة الـتي تـريد ـواطن الـوطن وا

إيقاع االقتتال الداخلي ب أبناء اجملتمع الواحد.
ـواطن العـراقي والذي يـنتـظر االنقـسامـات احلالـية لـيست في مـصلـحة ا
صـالح وحتقيـقها دافع عن هـذها اناً اخـتاره ليـكون هي ا الكـثير من بـر
سـؤولية الـوطنيـة واالبتعاد عن صـلحة الـعليـا بروح ا وضرورة تـغليب ا
ـراحل الـسـابـقـة بـكل نـهج االقـصــاء والـفـشل وسـوءاإلدارة الـذي شـاب ا
تـفـاصــيـلـهــا والـكف عن لي االذرع والـذهــاب الى طـاولـة احلــوار الـبـنـاء
عتد قراطية ا خصـوصا واناالنتخابات األخيـرة التي تكن بالصورة الـد
بـهـا والـتي وصـلت على  14 % وهي ال تـمـثل بكـل األحوال رأيـالـشارع

ا تمثل أصوات أتباعها. العراقي وإرادته وا
ـتابـع لـلمـشـهد الـسيـاسي واحمللـي ان اعـتقـد وكـما يـرى الكـثيـر من ا
جلـسة مجلس النواب لن تعقد هكذا خصوصاً واناخلالف كبير وعميق
وأصــرار الــتــحـالف الى جــانب اخلالف الــعــمـيـق داخل الــبـيـت الـكــردي
الكردستاني على ترشيح “يبـر"قبلة تصميم االحتاد الوطني الكردستاني
ـشهـد يـشوبه الـتعـقـيد واالنـسداد على تـرشيح "بـرهم صـالح" ما جـعل ا
ــكن الـوصـول الى حـلــول مـا لم تـكن هـنــاك إرادة سـيـاسـيـة في لـذلك ال
ــأزق اخلـطـيــر والـذي يـعـرض الــسـلم األهـلــيـالـعـراقي اخلـروج من هـذا ا
صـلحـة الوطـنية للـخطر بـضرورة اجلـلوس عـلى طاولـة احلوار وتـغلـيب ا
ـصالح احلـزبـية الـتي افقـدت الـبالدالكـثيـر من احلـظوظ في تـقدمه على ا
وتــطـــوره بــاإلضـــافــة الى ان الـــبــيت الـــشــيـــعي يــتـــحــمل
ـأزق ــســؤولـيــة األكــبــر في خــروج الــبالد من هــذاا ا
اخلطـير عبـر العودة الى طـاولة احلوار والـنظر على
ـواطن الـعـراقي الـذي يـنـتـظـر اخلـدمـات مـصـلـحــة ا

وحلوللمشاكله. 
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كتب عن مـقاهي بـغداد كتـاب كثر 
مـنـهم االســتـاذ بـاقــر امـ الـورد 
واالسـتاذ عـبد احلـمـيد الـرشودي 
واالســـتــاذ عـــبــد الــكـــر الــعالف
واالســـــتــــاذ حـــــمـــــودي الــــوردي 
واالســـتــــاذ ســـعـــدي الــــســـعـــدي 
واالســـتـــاذ رزاق ابــــراهـــيم حـــسن
واالســتـاذ اريك ديــفــز وكــتــبت انـا
عـنــهــا في كــتـابي (تــاريخ الــعـراق
ــعـاصــر ) وحتـدثت عن الـثــقـافي ا
دورهـا الـثـقـافي واالدبي  ..مـقـاهي
بـغـداد تـراثـيـة  وتـاريـخـيـة ولـيس
بــاإلمـكــان اغــفــال دورهـا  فــهــنـاك
قــهــوة خــان جــغــان 1591وقــهــوة
خـــان الـــكـــمـــرك  ومـــقـــهى جـــامع
اخلـفـافـ والـذي تأسـس قبل 350
عـــامــا  ومـــقـــهى الــزهـــاوي الــذي
تـــأسس ســــنـــة  1899وكــــان هـــذا
ـقــهى واليـزال مــلـتــقى الــشـعـراء ا
والكـتـاب والـصـحـفـيـ والـفـنـان
ــقـهى دور ادبـي  وفـني ..ولــهــذا ا
وقـد أرخ له الـشـاعـر الـشـيـخ احـمد
ــتــوفى ســنـة 1905 الــعـنــايــاتي ا

بقوله : 
وان يكن في قهوة غناء 
والة ما عنهم غناء

الجتلسوا بالقرب من مكانهم 
لتأمنوا العثرة من لسانهم 

والتسلهم اعملوا عشاقا 
والحجازا الوال عراقا 

ومــقـهى  14رمــضــان فـي الــكـرخ 
ومقهى الـنعمان في االعـظمية قرب
جــامع ابـو حــنـيــفـة الــنـعــمـان  و"
مــقـهـى اجلـرداغ" فـي الـســفــيــنـة -
االعـظمـيـة وقد تـأسس سـنة 1933
..وهناك " مقهى عزاوي " في سوق
ــيــدان  و" مــقــهى احلــمــيــديــة بــا
الــشــابــنـــدر" الــواقع قـــرب بــنــايــة
مـــحـــاكم بـــداءة بـــغـــداد فـي ســوق
ــمــيــز " في الــســراي  و" مــقــهى ا
بـدايـة جــسـر الـشـهــداء  و" مـقـهى
ـــصـــبـــغـــة  ومـــقـــهى الـــشط في ا
البيروتي من مقاهي الكرح ومقهى
ـــــيــــــدان  ومـــــقــــــهى ســــــبع فـي ا
الـرصــافي  ومـقـهى حـسن عـجـمي
مـــقـــابل جـــامع احلــيـــدرخـــانــة في
شـارع الـرشـيـد  ومقـهى رديف في
الــكــرخ ومــقــهى عــبــدو في الــكـرخ
ــقــهى الــبـرازيــلــيـة في ايــضـا  وا
شـارع الــرشـيــد كـذلك ..ومــقـهى ام
ــعـ كــلــثـوم لــصــاحــبــهــا عــبــد ا

ـــيــدان  ومـــقـــهى ـــوصـــلي فـي ا ا
ان . البر

لـقـد كـان من الـطـبـيـعي ان تـتـحـول
ـــــقـــــاهي فـي كل يـــــوم الى هـــــذه ا
مـنـتـديـات ثقـافـيـة ومن الـطريف ان
اشــيـــر الى مــا كــتــبـــته في كــتــابي
ـعـاصر " "تـاريخ الـعـراق الثـقـافي ا
عن " جمـاعة الـوقت الضائع 1946
ـقـهى "الواق واق "  "وتـأسـيـسـهم 
مقابل ساحـة عنترة (سـاحة عنتر )
بـاألعـظـمـيـة واصـدارهم لـصـحـيـفـة
"الوقت الـضائع " لم يـر منهـا النور
ســــوى عـــدد يـــتــــيم .كـــان من رواد
ـــؤســـســ ـــقـــهى ومن االوائـل ا ا
جلــمــاعـــة الــوقت الـــضــائع بـــلــنــد
احلــيـدري  ونـزار سـلــيم وسـلـمـان
مـحـمــود حـلـمي  واكــرم الـوتـري 
وساطع احلصري  ومحسن مهدي
 وحــســ هــداوي  وفــؤاد رضـا 
وابراهـيم اليتـيم  وعدنان رؤوف 
وحــســ مـردان  وجــواد ســلــيم 
ولقـد قدر لـبعض اولـئك ان يـكونوا
ـيـادين من الـرمـوز الــعـراقـيــة في ا
االدبـيـة  والـصـحـفـيـة  والـفـنـية ..
ـقـاهي جـزءا مـهـمـا واخــيـرا تـظل ا
ـــشـــهـــد الـــثــقـــافـي الــعـــراقي من ا
عاصر ..مشهد يحتاج الى دراسة ا

عميقة  ال  بل  دراسات عميقة . 
ـقـاهي ومـثـلـمـا الـقــاهـرة تـزخـر بـا
االدبـيـة الـتي كـتب عنـهـا كـثـيرون 
ومنها مقهى كروبي  ومقهى ريش
 ومـقـهى الـفـيـشـاوي ; فـفـي بـغداد
مـقـاه ادبــيـة كـانت مـنـتــدى ثـقـافـيـا
وخـــاصـــة يـــوم اجلـــمـــعــة لـألدبــاء
والـشعـراء والفـنانـ ومنـها مـقهى
الزهاوي ومقهى حسن عجمي
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وقـد اردنـا ان نـعـرف حـالـهـا الـيـوم
واالخ والـصــديق الـدكــتـور حــسـ
مـايع الـكعـبي لم يـخـيب ظـني وهو
الـــســـبــــاق دومـــا فـي هـــذا اجملـــال
فــأرسل -مــشــكـورا صــورا مــعــبـرة
قـهى الزهـاوي واقول  ... ارجـعوا
ــوجــة الــصــاخــبــة ) الى كـــتــاب (ا
لالســــتـــــاذ الــــكــــاتـب والــــشــــاعــــر
والـصـحـفي سامـي  مهـدي لـتـقرأوا
قـاهي االدبيـة  وارجعوا عن دور ا
ــتـخـصـص بـتـاريخ الى مـا كــتـبه ا
ـعـاصـر الـكـاتب والـباحث الـعـرب ا
االمـريـكي ( اريك ديـفـز ) الـذي كتب
وحـاضـر عن اهـمـيـة مـقـاهي بـغداد

لألحــداث بـقــدر مـا يــأخــذه مـكــانـا
لـلقـول .. للكـلمـة .. وصاحب مـقهى
ابي بلـقيس في روايـة ( سابع ايام
ـقـهى مـكـانا اخلـلق )   ُيـثـبت ان ا
لـلـقـول انه فـنـان  ويـحـب الـشـعر 
وجالس مقـهاه هم" ادبـاء وفنـانون
استـوعبـوا اسلـوب الرجل ومزاجه
"..وقــد اخــتــار بــطل هــذه الــروايـة
مـقـهى ابو بـلـقيس ألسـبـاب تتـعلق
بـالـقـول والـكالم ; فـهـو يـلـتـقي فـيه
مع الــذين يــســتــطــيــعــون تــزويـده
ــــعـــلـــومــــات عن ( مـــخــــطـــوطـــة
الــراووق)   الـــتي تــشـــكل مــحــور
ــقـــهى ايـــضـــا "اشــبه الـــروايـــة وا
باخللـوة نهرع اليـها لنعـتكف فيها
مــا عــانت نــصــوصــنــا االبــداعــيــة

االدبـــيــة فـي احلــيـــاة الـــثــقـــافـــيــة
عاصرة .  العراقية ا

قـبل سـنــوات وقـفت عـنــد مـا كـتـبه
االستـاذ رزاق حسن رحـمه الله في
كتـابه (مقاهي بـغداد ..دراسات في
الــتــاريخ والــنــصــوص ) وكــان قـد
ـوسوعـة الـصـغـيرة صـدر ضـمن (ا
رقم  458ســــنـــة  2001واقـــول ان
الــصـديـق االســتـاذ رزاق ابــراهــيم
حــسن  حتــدث عن عـالقـة الــروائي
ــقـاهي االدبــيـة وأخــذ  مـاكــتـبه بـا
الـروائي الـعـراقـي الـكـبـيـر االسـتاذ
عبـد اخلـالق الركـابي في روايــته :
وذجا .. ( سابع ايام اخللق )   ا
ويــقــول ان االســتــاذ عـبــد اخلــالق
ــقــهى مــكــانـا الــركــابي ال يــأخــذ ا
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ــتـلك مـسـدسـا وكـان وحـيـد أبـويه ومـدلّال هـو الـشـابّ الـوحـيـد الـذي 
وصـارت حتـيـط بـاسـمه الـغـريب الـكــردي األصل أو الـتـركـمـاني... هـالـة
تتسع سنة بعد سنة بيننا في حيّ بستان عائشة في مدينة العمارة في
ـسـدس وكـان "جـوهر" الـسـبـعـيـنـات.ال يـجـيـد أخي "مـهـدي" اسـتـعـمـال ا
صديـقه وهو يحاول تعليمه طـريقة الرمي أطلق أخي رصاصةً وأصابتْ
ساقَ صـديـقه.لم يتـألم ولم يـنزف دمـا وعـندمـا حـضرت الـشـرطة ادّعى
أنه كان يـنظّف السالح وأصاب نفسه باخلطأ. داوى نفسه بقدرات ذاتيّة

وشفى جرحه في أقلّ من أسبوع.
ا انتـقـلـت عـائلـة الـشـابّ إلـى كركـوك أو أربـيـل أو ر
إلى إيـران... وسكنت الـدار التي صـارت نقـطة داللة
منـذ تـلك احلادثـة عـوائل عديـدة لـكنّـهـا ظلّت تُـعرف

: (دار جوهر). باسم الشابّ

بغداد
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أحــسب أن لـيس هـنـاك فــوارقـاً كـبـيـرة
بــ من عــمل مع خــيـر الــدين حــسـيب
وضـمن توجهاته الـفكرية والـسياسية
ـســتـويــ الـنــظـري والـعــمـلي عــلى ا
وبـــ من اخـــتـــلف مـــعه حـــول بــعض
تـــفــاصــيل هـــذه الــقــضـــيــة أو تــلك أو
ن فــيـهم من كـان إشــكـالـيــة وأخـرى 
لــديه وجــهــات نــظــر مــغــايــرة واألمــر
يـتعـلّق بريـاديته وإجنـازاته ومشروعه
الـــبــاذخ فــضالً عن كـــفــاءاته وقــدراته
وطـــاقــاته ودأبه الــذي ال يـــلــ فــتــلك
أمـور سيكون فيهـا مجانباً للـحقيقة لو
عـكـوس فالـرجل كرّس أخـذ الـتقـديـر ا
حـياته لقـضايا آمن بـها وكان مـستعداً
لـلتضـحية من أجـلها أخـطأ أم أصاب

ولعلّ من أبرز هذه القضايا:
.1وحــدة األمــة الــعــربــيــة وأهــمــيـة
انــبـعــاثـهـا احلــضـاري وجتــدّدهـا لـكي
ــــتـــقــــدمــــة. وكـــانت تــــلـــحـق بـــاأل ا
خالصـات جتـربته الـفـكريـة واحلـياتـية
مع نـخـبـة مـتـمـيّـزة وكـوكـبـة المـعـة من
فـكـرين والبـاحـث الـعرب ـثـقفـ وا ا
ــؤمـنـ مــعه الـتـوصل إلـى صـيـاغـة ا
ـشروع النـهضوي العـربي الذي يقوم ا
عـلى سـتـة أركـان مـتـرابـطـة ومـتـداخـلة
ومــتـفـاعـلـة هي: الــوحـدة في مـواجـهـة
الــتـجـزئــة وهـذه حتـتـاج إلـى الـتـحـرّر
الــســيـاسـي في مـواجــهــة االسـتــعــمـار
والــهـيــمـنــة واالسـتــقالل االقـتــصـادي
ــســتــقــلــة في مــواجــهـة والــتــنــمــيــة ا
ـقراطـية في الـتخـلّف والـتبـعيـة والد
مــــواجـــهـــة اإلســــتـــبـــداد والــــعـــدالـــة
اإلجـتـمـاعـيـة في مـواجـهـة االسـتـغالل
إضـافـة إلى استـنـهاض األمـة لـتواصل
ــــشـــرق بــــحـــاضــــرهـــا مــــاضـــيــــهـــا ا

نشود. ومستقبلها ا
ومـن أجل ذلـك كــــانت مــــبـــــادرته األهم
واألكــبـر هـي تـأســيس "مـركــز دراسـات
سبوق الـوحدة العـربية" الـعمل غيـر ا
الـــذي فـــكّـــر فــيـه وعــمـل عــلـى إجنــازه
بــــــجــــــدارة وإصــــــرار عـــــلـى جنــــــاحه
واســـتـــمـــراره بل ســـخّــر كـل طــاقـــاته
شـروع الواعد شجـرة مثمرة لـيصبح ا
تـتـفرّع مـنهـا مـشاريع أخـرى تصبّ في
ذات األهـداف فقـد امتـلك حسـيب عقالً

عملياً ورؤية مستقبلية واقعية.
ــســافــاة وفــتح الــطـرق .2تــقــريب ا
وإزالــة احلــواجـــز الــتي تــعــيق عالقــة
غرب ثقـفي ا ـشرق العـربي  مـثقفي ا
الـعربي وذلك عبـر التواصل والـتفاعل
ـشتركة بـاشرة واألعمال ا والـلقاءات ا

ـثـقـفـ الـعـرب بـغض الـنـظـر عن بـ ا
اجلـغـرافيـا وأنـظمـة احلـكم بل أنه قدّم
ثـقـف والـعامـل زاداً وفـيـراً جلمـيع ا
ـخــتـلف اجتــاهـاتـهم بــالـشـأن الــعـام 
وألـوانهم وتياراتهم الفكرية وذلك عبر
ــخــتــلف الــعــلـوم واآلداب حــصــيــلــة 
والـفنون وفروع الثقافة كافة زادت على

 1000كتاب بشتّى االختصاصات.
وال أظنّ أن مـركـزاً فكـريـاً عربـيـاً معـمّراً
قـــدّم مـــثل ذلك اإلجنـــاز وجــعـــله بـــيــد
ـــهــتـم والــبـــاحث الـــعــربي الـــقــار وا
وبــأسـعــار زهـيـدة إنــطالقـاً مـن شـعـار
ـركز "اخلبز مع الكرامة" ولم أزر بلداً ا
عـربيـاً أو أدخل مكـتبـة عامـة أو خاصة
رصـيـنـة في الـعـالم الـعـربي إلّـا وجدت
فـــيــهــا كـــتب مــركــز دراســـات الــوحــدة
الـعـربيـة. وأسـتطـيع الـقول بـثـقة ودون
ـكتـبات ـبالـغة أن جـميع ا خـشيـة من ا
الـكـردية الـتي تـعرّفت عـلـيهـا كـان فيـها
رفــوفــاً خــاصــة لــكــتب مــركــز دراسـات

الوحدة العربية.
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ـانـه بـاحلـوار طـريـقـاً لـلـتـفـاهم .3إ
ــشــكالت الــقــائـمــة بــ الــقـوى وحلّ ا
الــوطـنــيـة عـلـى صـعـيــد كل بـلــد عـربي
ــســتــوى الــقـومـي وقـد كــانت وعــلى ا
فـلـسطـ بوصـلته الـتي ال يـحيـد عنـها
وال يــخـطئ فــيـهـا وكــان يـريــد تـوجـيه
جــمـيع الــطـاقـات نــحـوهــا سـواء عـلى
ــسـتـوى الــعـربي أو مع دول اجلـوار ا
ولـتحقيق ذلك سعـى إلى عقد مؤتمرات
ونـدوات حوارية  عن العالقـات العربية
 –اإليــرانــيــة والــعالقــات الــعــربــيــة –
الـتــركـيـة وظلّ عـلى اعـتـقـاد راسخ بـأن
إقــامـة نـوع من الـتــوازن والـتـنـاظـر مع
نـطـقة سـيـكون لـصالح أ كـبـري في ا
األمـة العربية وظلّ يردّد أن هذه الدول
ـكن أن تـكون صـديقـاً مـحتـمالً وليس
عـــدواً دائـــمـــاً مع مـــعــرفـــته بـــالـــعـــقــد
واألطــمــاع الــتــاريــخــيــة واخلــلــفــيــات

القومية.
وقــد ســألـــني أكــثــر من مــرة عن فــكــرة
احلـوار العربي  –الـكردي الذي كنت قد
نـظّـمته في الـعام  1992فـي لندن وذلك
ــشـروع عـبـر تــرابـطـاً مع إحــيـاء هـذا ا
مـنـتـدى الـفـكـر الـعـربي بـرئـاسـة األمـير
احلــسن بن طالل فـضالً عن جـمـعـيـات
ومــنـظـمـات وشـخــصـيـات سـاهـمت في
الـــتــواصل مع الـــفــكـــرة وجتــلّــيـــاتــهــا
الـعملية في كردسـتان وعدد من البلدان

العربية.

مــعـانـدة الـواقـع وحتـدّيه وحـصل ذلك
ــطـالــبـة بــعـد مــوجــة االحـتــجـاجــات ا
بـتـغيـيرات في مـطلـع العـقد الـثاني من
الـقـرن احلـادي والعـشـرين كـمـا حصل
األمـر في تـونس ومصـر وهو مـا دفعه
لـتـشكـيل جلـنة لـصيـاغـة دستـور عربي
بـتوقّع أي أحداث سريعـة قد تقرّب ب

البلدان العربية.
وهـــكــــذا كـــان قـــد كـــلّـف جلـــنـــة من
اخلـــبــــراء واخملـــتـــصّـــ إلعـــداد هـــذا
الـدســتـور الـذي شـارك فـيه هـو أيـضـاً
وكـــان لي شــرف كـــتــابـــته بـــصــيـــغــته
الـــنـــهـــائـــيـــة حـــيث أوكل لـي مـــهـــمــة
الـتنـسيق لـلمجـموعـة التي عـملت على
مــدى ثالث سـنــوات بـصــورة مـتــصـلـة
ومـــتـــقـــطّــعـــة وكـــان هـــو يــتـــابع أدق

تواصلة. التفاصيل عبر اتصاالته ا
.6مـــبـــادراتـه الـــتي ال حـــدود لـــهـــا
ــكــنــني أن أقــول أنه كــان صــنـدوق و
مـبادرات مـتجـدد ومتـواصل ومتـفاعل
وكـان ينشـغل من مبادرة إلى أخرى مع
خــــيط من الـــتــــواصل بـــ مــــخـــتـــلف
ـبادرات. ولم أقابل أو أعمل أو أعرف ا
لّ من تـــقــد  شـــخــصـــاً ال يـــكلّ وال 
ـبادرات مثل خير الدين حسيب وكل ا
بادرات كان يـرسم أهدافها التي هـذه ا
ـشروع النهـضوي العربي تـلتقي مع ا
الـــذي كـــان يـــجـــري عـــلـــيه تـــعـــديالت

يـــضــاف إلـى ذلك إســـتــفـــســاره عن
تــنــظـيم حــوار مــثـقّــفي األ األربــعـة:
الـتـرك والـفـرس والكـرد والـعـرب الذي
. ـاضـي عـمـلت عـلـيه خالل الـعقـدين ا
عـهد وعـقدنـا أول إجتـماع له بـرعايـة ا
ــقـراطــيــة ( تـونس) ثم الــعــربي لـلــد
ـشروع تـبـنّى مـنـتـدى الـفـكـر الـعـربي ا
حتـت عـــنــــوان "حــــوار أعـــمــــدة األمـــة

األربعة".
أعــتــقـد أن رؤيــة حــسـيـب وقـراءاته
لــلــوضع الــدولي واإلقــلــيــمي ومــوقـفه
الـثـابت من اإلمـبـريالـيـة والـصهـيـونـية
ومــشـاريـعــهـمـا جــعـله أكــثـر انـفــتـاحـاً
وتقديراً ألي جهد يصبّ بهذا االجتاه.
.4احــتــرام قــيـمــة الــعــمل واإلنــتـاج
وقـيمـة الوقت وكـان قد جسّـد حقـيقة "
الـوقت من ذهب" فقد كـنّا قد عـرفنا عنه
ذلك مـذ كنّا طالبـاً في الستيـنيات وهو
أســتـاذ في كــلـيــة االقـتــصـاد والــعـلـوم
الــســيــاســيــة فــإضــافــة إلى اعــتــداده
ــا يـعـتـقـد به إلّـا أنه بــنـفـسه وثـقـته 
كــان يــثق بـقــدرات اآلخــرين ويــعـتــبـر
تـابـعة والـتـنفـيذ االجـتـهاد والـعـمل وا
واإلدارة هـي مشتـركات ال بدّ من تـقدير
مـرجعيّتـها بالنـسبة للـعمل وهو األمر
الــذي اســتــمـرّ مــعه حــتى أواخــر أيـام
حياته فلم يعرف التردّد أو اإلهمال أو
الـكـسل وظلّ نـشـيـطـاً وواعـيـاً ألهـمـية
الـعمل وقيمة الـوقت حيث كان يسابق

الزمن وبسرعة تكاد تكون خارقة.
ـستـقـبل فلم يـكن خـير ـانه بـا .5إ
الـــدين حــســيب حلـــظــويــاً أو آنــيــاً أو
ـرحــلـيـة طــريـقـاً مــرحـلـيــاً وإن كـانت ا
لـلتـطوّر لـكنه كـان رؤيويـاً مسـتقـبلـياً
ولـذلك كانت مشاريعه مستقبلية وكما
أشــرت في مــداخــلـتـي عـنــد رحــيـله أن
ـسـتـقبل نـصف عـقـله كـان يعـيش في ا
حــــسـب غـــوركـي في حــــديث عـن أحـــد

الثوري الكبار.
ستقبل وهـكذا كان حسـيب يعتقـد أن ا
هـو جزء من احلاضر وال مـستقبل دون
حـــاضــر وبــالـــطــبع ال حـــاضــر بــدون
مـــاضـي األمـــر الـــذي يـــنـــبـــغي جـــعل
ستقبل ـاضي واحلاضر في خدمـة ا ا
وذلـك هــو مــشــروعه الـــعــروبي حــيث
اخــتطّ نــهـجــاً مـســتــقـبــلــيـاً وحــظـيت
ستقبلية مكانة كبيرة لديه الدراسات ا
مـن دراســات االجـــتـــمـــاع الـــســيـــاسي
والـــعــلــوم الـــســيـــاســيــة واالقـــتــصــاد
واإلدارة والــعالقـات الـدولــيـة السـيّـمـا
بــ الـعـرب والـعـالم وكل مـا له عالقـة
ــســتــقــبل أو بــالــدراســات خــاصــة بــا

ستقبلية. ا
وأذكــر مـثـاالً واحــداً عـلى ذلك فـفي
غــمـرة االرتــكــاس والـنــكـوص الــعـربي
الـذي شـهـدته حـركـة الـتـحـرّر الـوطـني
ظلّ حـــســيب يــفــكّــر بــاجنــاز مــشــروع
كن دسـتور عربي فـيدرالي (إحتادي) 
اإلفـادة منه ألي بـلدين عـربيـ أو أكثر
ــكن احتــادهــمــا وكــأنه بــذلـك يــريـد

مـفـهوم غـرامـشي وب مـفـهوم حـسيب
ومـحمد عابد اجلابري الفتاً النظر إلى
ــشــروع الــســيــاسي الــتــمـــيــيــز بــ ا
اخلــاص بـالــتـحــالـفــات بـ الــتـيـارات
ــشـروع الــفــكـري الــذي قــصـده وبــ ا

غرامشي.
أقــول بــعـد هــذا الــعـرض أن الــنــفـوس
الـكـبـيرة تـتـسـامى والبـشـر خـطّاؤون
لـذلك عـلـيـنا أن نـأخـذ بـعضـنـا الـبعض
بـــالـــتـــســـامح ولـــعلّ ذلـك أحــد دروس

حسيب التاريخية.
 أتــوقّف هـنـا عـنـد مــوقـفه من الـشـاعـر
الــكـبـيــر اجلـواهـري وهــو مـوقف غـلب
عــلى مــعــظم أنــصـار الــتــيــار الــقـومي
الـعـربـي بـعـد ثورة  14تـمـوز / يـولـيـو
 1958عــــلى حــــدّ تـــعــــبـــيــــر الــــكـــاتب
والــصــحـــافي حــسن الــعــلــوي نــظــراً
لالنـدفاعة الـتي حصلت واالصـطفافات
االحــتــرابــيــة بــ الــتــيــارين الــقــومي
والـشـيـوعي وانـحيـاز الـشـاعر لـلـتـيار
الـشـيوعي حتـريضـاً لقـاسم لكـنه ح
تــوفي اجلـواهـري إتــصل بي وسـألـني
ــكن أن نــعــمــله لـه? وأشـاد مــا الــذي 
بـريـاديـته وإبـداعه وكـنـت قد تـوجّـهت
إلـى دمـشق من لــنـدن حلــضـور مـراسم
ــظــفـر الــفــاحتــة كــمــا أذكــر عالقــته 
الــنـواب وكم كـان سـعــيـداً بل فـخـوراً
بــأن الـنـادي الـعـربـي الـذي كـان يـديـره
ـؤتـمر ضـيـاء الـفـلـكي  –نـائـب رئيـس ا
الـقـومي الـعـربـي هـو الـذي قـدّم مـظـفر
الـنواب للجمهور العربي في لندن كما
ــســاعـــدة الــعــديــد من كــان ســـخــيّــاً 
الـيسـاري سواء في دعم مـسرح بابل
الـــذي أســسـه جــواد األســـدي أو عــنــد
حـاجتهم لـلعمل كـباحث أو مـتعاون
مع مـركز دراسات الـوحدة العربـية كما
فــعل مع الــبـاحث الــشــيـوعي الــسـابق

هادي حسن.
وهــنـاك شــواهـد أخــرى عن طــبع كـتب
عــلى نـفـقـتـه أو مـسـاعـدة يــقـدمـهـا إلى
هـــــذه الــــشــــخـــــصــــيــــة أو تـــــلك وإلى
مجموعات عربية في هذا البلد أو ذاك
مـن الـصــنــدوق الــقــومي الــذي أســسه
واألمــر يـــشــمل من مـــوريــتــانــيــا وإلى
الــيــمن مـروراً بــجــمـيع أقــطــار الـوطن

العربي. 
فـي اخلتـام أقول مـا أحوج أي مـشروع
ــثّل ــســة وفــاء وهـــذا األخــيــر  إلـى 
قــيـمــة حـضــاريـة مـن جـهــة فـضالً عن
بــعــده اإلنــســاني واألخالقـي من جــهـة
أخـرى فمـا قيـمة األفـكار دون تالقـحها

مع األخالق بدالالتها اإلنسانية.
ـنـاسـبـة مـداخــلـة قـدمـهـا د. شـعــبـان 
ـفـكـر الـعـربي الـذكــرى األولى لـرحـيل ا
الــكـبـيــر  خـيـر الـديـن حـسـيب يـوم 11
آذار / مــــارس  2022الــــتـي أقــــامــــهـــا
"نـخبة" من أصدقاء خير الدين حسيب
وشــارك فـيـهــا اكـثـر من  40شــخـصـيـة
ؤسسـات الفكرية عـربية والعـديد من ا

ية والقومية العروبية.   واألكاد

وإضــافـات وتـنـقـيـحــات مـسـتـمـرة بـ
تـلك عقالً حيوياً احلـ واآلخر فهو 
فـــاعالً ونــاقــداً في الــوقـت نــفــسه ولم
يــتـوان من نــقـد الـعــديـد من الــتـجـارب
الـوحدويـة واألخطـاء التي وقـعت فـيها
مـن زوايـا إيــجـابــيـة ووضع واقــتـراح
أسـس جــديـــدة أكـــثــر انـــســـجـــامــاً مع
قــنـاعـات الـنــاس وخـيـاراتـهم في إدارة

صاحلهم. تستجيب 
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7-ظـلّ خـيــر الــدين حــســيب يــفــكـر في
اجلـديـد دائمـاً فـلم يـتوقف عـنـد بعض
ــة الـتي عــفــا عـلــيــهـا ــقــوالت الـقــد ا
الـزمن بـل حـاول اإلنفـتـاح عـلى بـعض
مـــثــــقـــفي الــــتـــيـــارات األخـــرى بـــروح
إيــجـابــيـة وكـان يــسـتــمع إلى جتـارب
الـــقـــوى األخــــرى يـــضـــيف عـــلـــيـــهـــا
ويــصـحّح مـا ورد فـيــهـا ويـدقّق بـعض
ـــست ذلك . وقــــد  أطـــروحــــاته أيـــضـــاً
بــنــفــسي خالل عالقــتـي به ومــعـرفــتي
بــــعـالقـــتـه مع بــــعـض الــــيــــســــاريـــ
الـعراقيـ والعرب كـما هي عالقته مع
بــعض اإلسالمــيـ الــعــرب فـضالً عن
عالقـته التاريخية مـع القومي العرب
وهـو مـا دعـاه أن يتـبـنّى فـكرة "الـكـتـلة
الـتـاريخـيـة" الـذي سبق لي أن نـاقـشته
فـيها وفي حيـاته وعلى صفـحات مجلّة
ـستـقـبل العـربي مبـينـاً الفـوارق ب ا

ذكرياته التي ينشرها تباعا . 
ـقـاهي كـتب يـقـول :كـنتُ من رواد ا
زمنـ  وكان ارتيـادها الزمة من ا
لـوازم حـيــاتي الـيـومـيــة حـيـنـاً من
الزمن  وفقرة من فـقرات برنامجي
األسـبوعي حـيـناً آخـر  وأظـنني ال
أغـالي إذا قلـت : إنهـا أصـبحت في
ما بـعد شأنـاً من شؤوني الشـعرية

.
ال أعــني هـنــا مـقـاهـي األدبـاء الـتي
ترددت عليها في بغداد فحسب  ال
ان  أعني مقاهي : البلدية  والبر
وحــــسـن عــــجـــمـي  والــــزهـــاوي 
ويـاس  والـبـيضـاء  وقـد ترددت
عــلى كـل مــنــهــا حــقــبــة من الــزمن
ـوجـة وكــتـبت عـنـهـا في كـتـابي : ا
الصاخـبة  بل أعني مـقاهي أخرى
كــنت أذهب إلـــيــهــا وحــدي ألتــابع
حـــركـــة احلـــيـــاة والـــنــاس : أرى 
وأسمع  وأتـأمل  وأقرأ في بعض
األحيان  وأكتب في أحيان أخرى.
كــــنت أصـــادق الـــســــقـــاة في هـــذه
قاهي  وأتـابع اآلت والغادين  ا
ـــتــــجــــولـــ  وأراقب الــــبــــاعــــة ا
وأتـــلـــصـص عـــلى هـــذا أو ذاك من
الــنـــاس بــأدب وحــذر  وأتـــنــصت
بــفــضـول  ولــكــنــني ال أتــدخل في
حديث إال إذا بـادرني أحد به  وإن
تدخلت فبلبـاقة وكياسة واقتضاب
. وقـد ألهمـني هذا بـالكـثيـر الكـثير
من القصائـد  وكتبت العـديد منها

في حينها .
ـقاهي عادة وهكـذا أصبح ارتـياد ا
من عاداتي  والزمـتني هـذه العادة
حتى في أيـام إقامـتي في باريس (
قاهي  . ( 1980 – 1977ولم ال وا
الــبــاريــســيــة أرقى من مــقــاهــيــنــا
وأنظف وأزهى وأفضل في اخلدمة
" للـمقهى الـبغـدادي تاريخ وموقف
قهى عالقة وأثر وعالقة الزبـون با
حـــمـــيـــمــــيـــة فـــيـــهـــا من الـــروابط
االجــتـمــاعــيــة واالخالقــيــة الـشيء
الكثير لذلك وجدنا ان في كل طرف
في بغدادنـا مقهى يتم فـيه التفاعل
االنـســاني والـتـواصل االجـتـمـاعي
بـابـرز مــظـاهـره فـهـو لــيس مـكـانـا
الحتساء الشـاي او القهوة او لعب
الــدومــيــنــو والــنــرد بل هــو مــكـان
لالجـتــمـاع بــ االصـدقــاء   وهـو
ناد اجـتماعي  وثـقافي وهـو مركز
من مراكز الثقافة والفنون  وعبره
ومن خـاللـه يـــــــتـــــــداول االدبــــــاء 
والشعراء  والكتاب  والصحفي

 والــتــجــار  واصــحــاب احلـرف 
ـهـنـيـ مـا له عالقـة بـواقـعـهم  وا
ومـاضـيــهم  ومـســتـقـبــلـهم ولـذلك
ـقـاهي ودورهـا الـثـقـافي فـدراسـة ا
ــهـــني مـــهــمــة  واالجـــتــمـــاعي وا

وطريفة  وضرورية . 
{ كاتب ومؤرخ عراقي 

وهـــكـــذا شـــهـــدت جــدران عـــســـرا 
ـــزدان مـــقـــهى( ابــــو بـــلـــقـــيس ) ا
بــلــوحـاتـه بـلــوحــات ابي بــلــقـيس
الـفــطـريـة والدة الــعـديــد من افـكـار

روياتي السابقة .
qD³ « o¹b

كما ان صوت الشـاعر تردد خاللها
مرات التعد وال حتصى وهو يتر

قـاطع من قـصائده قـبل نـشرها "
والـشــاعـر صـديق الـبـطل  وزمـيـله
ـــقـــهـى  وفي الـــروايــــة يـــتم فـي ا
الـسـرد فـبـطل الـرواية كـذلك روائي
وانه يتحرك بالقول وألجله   وانه
ــقـهـى في اطـار ( يـريــد ان يــضع ا
الـــقـــول ) الـــعـــام عن مـــخـــطـــوطــة
الــراووق . وابــو بـــلــقــيس فــنــان 
ومــــــولـع بـــــاألغــــــانـي  وصــــــديق

للشعراء " . 
هل ان الــــروائـي االســــتــــاذ عــــبــــد
اخلـالـق الـركـابي يـتـحـدث عن" ابـو
داؤود " في مــقــهى حــسن عــجــمي
ذلك الـرجل الذي تـوفي مـطلع سـنة
ــقـــهى .... 2003ابــا داؤد عـــامـل ا
ـقهى كانت االثيـر  كان جزءا من ا
جــراويـتـه الـبــغــداديــة  وشــاربـيه
ـعـقـوف وصـمـته  وكل اسـتـكان ا
شـاي يــقـدمه - كــمـا قـال الــصـديق
االستاذ عبد اجلبار العتابي- يقدم
مــعه جــمــلـة شــعــريـة أو لــفــظـة أو
يسرق انتبـاه االدباء ح تنزل من
بـــ كـــفــــيه (االســـتــــكـــانـــات ) في
حلــظــات عـجــيــبـة مـن االسـتــكــانـة

والهدوء ..ال أدري لعله هو .
كـتب االسـتـاذ الـشـاعـر والـصـحـفي
والكـاتب  سـامي مهـدي عن عالقته
ـقــاهي في أكـثــر من مـكـان وفي بــا
وجـة الصاخبة )   وفي كتابه : (ا
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والـسياسـات العـامة من األمن الغـذائي جزء من سـياسـات األمن القـومي
وال يـجوز لـلسـلـطة الـتشـريعـية مـهام الـسـلطـة التـنفـيـذية
سـبق وأن  نـقض بـتـشـريـع قـانـون فـيه جـنـبـة مـالـيـة
أحــــتـــفظ بـــرأيي قـــرارات مـن احملـــكـــمـــة اإلحتـــاديـــة
وازنة أمامكم تشريع ا الشـخصي واإلنطباع األولي

العامة.

بغداد
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استطاعت الـدراجة الهوائـية احملافظـة على عالقة وثيـقة بواحدٍ من أهم
االختراعات التي عرفتها البشرية منذ القدم  أال وهي العجلة !! 

وعـلى الرغم مـن امتالك وسـائل الـنـقل االخـرى مـثل السـيـارة والـقـطار
لعدد اكبر من العجالت لكن الدراجة الهوائية ضلت تشكل بالنسبة لي
الرمز األقرب لالختراع الذي ساهم في تطور احلياة ونقل البشرية من

حال الى حال !! 
ـيزة فـأن  البايـسكل شـكل نقطـة حتول مـهمة في وباالضافـة الى هذه ا
حـيـاتي  فـقد كـان تـقـلـيص عـدد الـعـجالت من ثالثـة الى اثـنـتـ يـعني
جتـاوز مـرحـلـة الـطـفـولـة ومالمـسـة عـتبـة الـصِـبـا حـيث أتـاحت لـي هذه
رحلـة فسحـة اكبر من الـوقت خارج البـيت رافقهـا اإلحساس بـتلمس ا
احلرية الذي يوفـره ركوب البايسكـل واالنطالق بسرعة جعـلتني اتخيل

نفسي في حينها بأني مثل سوبرمان او أحد أبطال ذلك الزمان !! 
وبـرغم االنـقـطـاع عن اسـتـخـدام الـدراجـة الـهـوائـيـة لـسـنـ طـويـلـة فأن
مهارة قيـادتها تبقى حـاضرة لدينـا في كل مرة تصادفـنا فرصة ركوب
البايسـكل والتمتع بـجولة ولو كانت قـصيرة  لتـثبت فيهـا بأنها مازالت
قادرة على منحنا ذا االحساس اجلميل الذي خبرناه في أول مرة !! 
مــابــ دراجـتـي االولى والـيــوم فــارق زمــني يــقــارب اخلـمــســ عــامـا
ومـازلت اذكـر كـيف انـطلـقت بـهـا الى الـشـارع مـسـرعـاً في تـلك الـلـيـلة

وكيف أمتألت رئتاي بعطر الفرح الطفولي النقي مع كل شهيق !! 
بـاألمس عــادت بي الـذاكــرة الى تــلك الـدراجــة الـتي كــانت حتـمل اسم
(بغـداد) وانا اركب بـايـسكل جـديد جـائني هـديـة من حمـزه وجعـلني ال
أطـيق االنـتظـار حـتى الـصـبـاح فانـطـلـقت بـهـا الى الـشارع لـيال ومألت
رئتاي فـرحا طفـوليا نـقيـاً وسمعت الـعجلـة تهمس في

اذني : إنطلق وأمرح 
 انه سحر البايسكل !! 

واشنطن
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ـمـثـلة دنـيـا سـمـيـر غا بعــــــد غـيـاب ا
ــوســــم الــرمـــضــاني لــعــامــ اذ عن ا
خــرج مــســلــســلــهــا (عــالم مــوازي) من
درامـــا رمــــضــــان لــــــــــعـــام 2021 ثم
غــيــابــهــا الــعـام احلــالـي أيــضــا  لــعـدم
اســـتــكـــمـــال تـــصــويـــر بـــاقي حـــلـــقــات

سلسل.  ا
بدأت تخطط في الـعودة سينـمائيا خالل
وقع دنـيا الفن  قـبلـة وفقـا  الفتــــــرة ا
اذ تـقــرأ بــعض األعــمــال الـتـي عـرضت
عـلـيـهـا مـنـذ فــــتـرة ومن بـيـنـهـا أعـمـال
طلقـة في السينما ألول حتمل بطولتـها ا
مــرة  فـــقـــد اعــتـــادت دنــيــا مـــشــاركــة
ـمـثـلـ في أعـمــالـهم مـثل أحـمـد مـكي ا
وأحمـد حـلمي وأحـمـد عـز لكـنـها تـفـكر
في خــوض الــتــجــربــة واحلـصــول عــلى
فــرصـــــــــتــهـــا في ان تـــكــون الـــبــطـــلــة
ـقــبل والـذي من ـطـــــلـقـة لــفـيــلـمــهـا ا ا
ـــــتــــــوقع أيــــــضـــــا أن يــــــضم بــــــعض ا
االسـتـعــراض عـلى غــرار جتـربــتـهـا في

الدراما ايضا.
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الـوجــيه الـعـشــائـري الـعــراقي تـلـقـى تـعـازي االوسـاط
ـاضي سائـل الله العـشائـرية لـوفاة عمه  اخلـميس ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
 ‰u³Ý dO Oð

الشـاعر االردني الراحل تُنظم عنـه في حديقة اجلامعة
ي األردنـيـة نـدوة اسـتـذكـاريـة  يـشـارك فـيـهـا االكـاد
ـحاضرة عن روايته وشـعره ويعرض إبراهـيم خليل 
ـي غــســان أبــو لــ رســومـا مــبــاشــرة تــمــثل االكـاد

بورتريه للراحل.
qOŽULÝ≈ s (« uÐ√ ¡öŽ
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رئــيس احتــاد احملـــامــ الـــعــرب و نــقـــيب احملــامــ
وت أثـناء ترافعه للـدفاع عن مجموعة غيبه ا صـري ا

صر.  محام في محكمة جنايات جنوب اجليزة 

WKłœ dN½ vKŽ w UIŁ Q d
كونه يطل على نهـر دجلة من أعلى جسر

السراي. 
وقـال األديب مـحــمـد رشـيـد لـ ( الـزمـان )
أمس أن (هذه اخلطـوة اجلمالـية تتـبعها
ـكــان يـعـتـبـر خـطــوات أجـمل كـون هـذا ا
كـنـز  ال يـقـدر بثـمن  ألنـه حتول إلـى رئة
ثقـافـية وصـحـية واجـتمـاعـية  يـسهم في
بـنـاء اإلنـسـان واجملتـمع  مـن خالل عـقد
لــقــاءات ونــشــاطــات ثـقــافــيــة مــثــمـرة) .
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وجود في منتصف جسر ربع ا أختير ا
الـــســراي عــلى نــهــر دجـــلــة في مــديــنــة
الـعــمــارة  مــكــانــاً إلقــامــة الــنــشــاطـات
الـثــقـافـيـة  بــعـدمـا كـان مــهـمالً من قـبل
سـؤول الذي شوه بعض الشـباب غـير ا
كان  بكتابات متخلفة ورسوم جمالية ا

ضحلة ..
ـرفـأ الـثـقـافي )  و إطالق أسـمـا له ( ا

—UJÝË_« wK¹ qHŠ w  oÒ Q²ð d³OÐ
{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - تــألـقت عــارضـة
ـيـة هـايـلي بـيـبـر في الـسـهرة الـتي االزيـاء الـعـا
تــلي حـفل االوســكـار. حــيث لـبــست فـســتـان من
عالمة (ايف سـانت لـورانت) الفـرنـسيـة الفـاخرة
بـلون الـبـيج النـود. الفـسـتان تـمـيز بـفـتحـة على
اخلــصـــر مع وردة رائـــعـــة جتـــمع بـــ الــقـــسم

العلوي والقسم السفلي من الفستان.
لم يــسـتــطع زوج هـايــلي بـيــبـر الــنـجم الــكـنـدي
(جاست بيبر) ان يرافقها الى السهرة الرتباطه
بــحــفل مـــوســيــقي فـي مــديــنــة مـــونــتــريــال في
اضي مع مجلة Jقالت كندا.وفي مقابلة الـشهر ا
بيـبر حملاورهـا انهـا لم تعد تـرغب بالـتحدث عن
زوجها في لقاءاتها الصـحافية ألنه غالباً ما يتم

اخراج حديثها من السياق.
ـمــثــلـة االمــريـكــيـة (داكــوتـا الى ذلـك أخـتــارت ا
جـونـسـون) فـسـتانـاً مـذهالً من عـالمة (جـوسي)
االيـطــالـيــة الــفـاخــرة لــلـحــفـلــة الــتي تــلي حـفل

االوسكار.ا
واخـتـارت داكـوتـا فـسـتـانـاً ورديـاً مـغـبـراً مـزيـناً
بــأكـمـام صــخـمـة وريـش رقـيق وتـرتــر مـتأللىء.
ـفـقـودة) تــألـقت عـلى الـسـجـادة بـطــلـة (االبـنـة ا
ـكـيـاج ناعم وتـركت شـعـرها مـنـسدالً احلـمراء 
على كـتفـيهـا.ليس هـذا اخليـار االول من جوسي
لـداكوتـا جـونسـون فـفي الـعرض االول لـفـيلـمـها

تتأقـلم في بداية الـشهر مع واقع جـديد . تسـتفيد من
فرصة تدر عليك فوائد مالية.
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ستفـتح أمامك أفاقا جديدة للدخول في مجاالت هامة
وستر ما تهدم .

Ê«eO*«

تزول بـعض الصعـوبات التي واجـهتك مؤخرا ,وتـتاح
إليك فرص مادية جيدة .
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ـهني وتعـود مستـوياته إلى اخللف يضعف نـشاطك ا
 ,وتخطئ حساباتك.
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تتـمتع بـحيـوية كـبيـرة وبجـرأة على حتـقيق طـموحاتك
.يوم السعد االربعاء.
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تـنتظـر انفـراجاً أو تسـوية واضحـة أو نتـيجة حـاسمة
المر يشغلك.رقم احلظ 9.
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بــانـتــظـارك عــمل يـدر عــلـيـك مـاال إضــافـيـا  ,وتــنـجح
شروع جديد. محاوالتك للقيام 
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ابـتـعد عن طـرق احللـول الغـير  تـبقى األجـواء راكدة 
واضحة.رقم احلظ 8.

Íb'«

ادية . نوع من التـغيير يـدخل على حيـاتك العملـية وا
رقم احلظ 6.

bÝô«

ـهـنـيـة , ـكـاسب ا  انـتـهــز فـرصـة فـيـهـا الـعـديـد من ا
واتخذ موقفا جديا منها .

Ë«b «

تكون ال مـبالي وتتهرب في بداية الشهر من مسؤولية
تلقى على عاتقك .

¡«—cF «

اعـتــمـد عـلى إمــكـانـاتك الــقـويـة وابـدأ بــالـعـمل اجلـاد
لتحقيق أهدافك .رقم احلظ.4
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
طـلوب اعـادة ترتـيبـها بـشكل ا
صحيح واكتـشاف كلـمة اغفلت

عمدا:
¡UO³½ô« bŠ«

حـلف  –خــابـور  –مـيالدي –
حفل  –فيـرجـينـيا  –  –كيل
 –مع- حكيم  –مجال  –روني

 –وعل  –قطر  –عي  –طيف.

ـديــر الــعــام لــدار الـكــتب والــوثــائق فــاز بــاإلجــمـاع ا
نـصب نائب لرئيس الفرع اإلقلـيمي العربي للمجلس
الــدولي لألرشـيف. فـي انـتـخــابـات الـفــرع الـتي جـرت

االحد في الرياض بالسعودية.

ــيـة واالعـالمـيــة الـعــراقـيــة قـدمت ورشــة عـمل االكـاد
ـهني ـيـة سـتـاو لـلـتـدريب ا افـتـراضـيـة اقـامـتهـا أكـاد
ـاضـيـ بـعـنـوان (الـصـحـافـة يـومي الــسـبت واالحـد ا

االستقصائية).

أسـتـاذ الـدراسـات الــعـلـيـا في الـنـقـد واألدب بـجـامـعـة
اإلسراء االردنـيـة صـدر له كـتاب بـعـنـوان (التـوقـيـعات

في األدب العربي) عن دار يافا.

قيم في لبنان يزور العراق الصـحفي العراقي الرائد ا
وحدة معتذرا  لتـجديد جواز سفره واصدار الـهوية ا
من االصـدقـاء الـذين يـتمـنـى اللـقـاء بـهم الن زيـارته لن

تتجاوز االسبوع الواحد.
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الـكـاتب الـعـراقي تـلـقى امـنـيات
االوســاط االعـالمــيــة بــالــشــفـاء
الـعـاجل بـعــد خـضـوعه االثـنـ
الـى عـمــلــيــة في احــد مــشــافي

بغداد ارقدته فراش العافية.

هايلي بيبر

والـنــبـاتـيـة فـيـمــا اخـتـلـفت االجـيـال
اخلـــطـــيـــة وقــوة ومـــتـــانـــة احلــرف
والكتـابة وقد جـسدت هذه الـلوحات
اســلــوبـ احــدهــمــا حــديث واالخـر
كالســيــكي تـرتــبط ارتــبـاطــا وثـيــقـا
بتصـاميم اللـوحات اخلطـية . فضالً
عن اسـتـضـافة 11 فـنـانـا تـشـكـيـلـيـا

والــــديــــوانـي واجلــــلي الـــــديــــواني
والـتـعـلـيق كـذلك اسـتخـدامت بـعض
احلــروف والــكــلــمــات ضــمن نــطــاق
الـتـصمـيم اذ اخـتـلـفت االحـجـام ب
قـــيـــاس احلـــرف وحـــجـم الـــلـــوحـــة
ـداد في كـتـابة واسـتـخدام الـلـون وا
احلـرف ورسم الـزخــرفـة الـهـنـدسـيـة

مــغـتـربــا نـفـذوا أعــمـاالً فــنـيـة داخل
ـرسم احلر وقاعـة احد فنادق قاعة ا
بغداد قـدموا اكثر من 50 عمالً فـنياً

هرجان.  عرضها في ا
ــهــرجــان وزيــر الــثــقــافـة وافــتــتح ا
والـــســـيـــاحـــة واالثــار نـــاظم حـــسن
بحـضور عـدد كـبيـر من التـشكـيلـي

إضـافــة الى فـنــانـ قــدمـوا من دول
هرجان واقامة عربية لالطالع على ا
زيـارة مـسـائـيـة لـقـاعـة كـولـبـنـكـيـان

ومتحف التراث الشعبي العراقي.
 كـمـا صـدر عـلى هـامش افـتـتاح
ـــــهــــرجــــان عــــدد خــــاص من ا
جـــريـــدة (صـــدى الـــواســـطي)

اإللكترونية. 
تــضـمـن الـعــدد مــقـاالً لــوزيـر
الـثقـافـة ومـقـال آخر لـلـمـدير
الـعـام لـدائـرة الـفـنـون فـاخر
مـحـمـد.كـمـا تـضـمن تـقـريـرا
مــفــصـال يــخص الــفــنــانــ
شارك في هذه غترب ا ا
الــدورة  وتـــقــريـــر آخــر عن
حــيــاة الــواســطي ومــا قــالـوا
عنه من آراء. وتـستـمر فـعالـيات
ـــهـــرجــان حـــتى الـ 31 من اذار ا

اجلاري.
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ركز الثقافي الفرنسي مساء اال شهد ا
ــاضـي حــدثــا مــهـــمــا وفي يــوم حــد ا
ي تمـثل بـتقـليـد الـفنـانة ـسرح الـعـا ا
عــواطف نـعــيم وســامــا فــرنـســيــا هـو

ــا عن تــكــر وســام الــفــنــون واالداب 
مــجــمل اعــمــالــهــا  من قــبل الــســفــيـر
وتـزامـن حـفل الــفــرنــسي في الــعــراق 
ـسـرحي الـتـكـر مع تـقـد الـعـرض ا
ي(غــــودوت اين انت?) كـــتـــابـــة الـــعـــا

واخـراج االـفـنـانـة عـواطف نـعـيم وهـو
مقـتبسة مـن العمل الـشهير فـي انتظار

كودو لصومو ئيل بكت.
وعن التكـر قالت نعـيم (حتية لـسفير
فــرنـسـا وهـو يـتــوج االبـداع احلـقـيـقي
ح تتلقفه الـعقول النيرة
في حتـــــــويـل احلــــــلـم الى
شــكـرا لـفـرنـسـا وطن امن 
ـسرح وشـكـرا لـلـعـراق وا
الــعــراقي .وان اكــون حـرة
الــفــكـر بــرغم كل الــظـروف
ي سرح فن عا الصعبـة ا
الوطن له ونـحن عـراقـيـون
يـــجـب ان نـــســــهم بــــهـــذه

ية). العا
وقـال الـفـنـان عـزيـز خـيون
ــــــركـــــز لـ(الــــــزمـــــان) ان(ا
الــــثـــــقــــافـي الــــفـــــرنــــسي
وبــالــتــعـاون مع مــحــتـرف
ــــســــرحي قــــدم بــــغــــداد ا
ـسـرحي(غـودت الـعــرض ا
ايـــن انــــت)عـــن نــــص فـــي
انــــتــــظــــار غــــودت وهــــو
انـتـظـار الـذين غـيـبـوا  من
خـالل قــــــراءة عـــــراقــــــيـــــة
بـتـصـرف لـقـيـمـة فـرنـسـيـة
مــهــمــة صــومــوئــيل بــكت

يـصل الى مـنـطقـة الـفـرح وهي تـصرخ
نــريــد ان نـرقـص ونــفــرح عـلـى لــسـان
االبـــنـــة واالم يـــنـــتـــظـــران عــودة االب
والـزوج. اتــشــحت الـنــســاء بـالــسـواد
لــكن بـقـيت فـسـحــة االمل لـلـطـفـلـة في
ـشع في فـضـاء يابس ثـوبهـا االحـمر ا
بـجـذوع مـكـسـورة حتـولت الى مـقـاعـد
انــتـظـار الــذي يـبـعث االمـل عـلى شـكل
تصرح فرح وسعادة ونهاية خليباتنا 
بـصــوت عـالـي لـكل مــشــاريع الـفــسـاد
التي جعلت من حياتنا جحيم اليطاق
ـسـرحـية عـلى ذلك  حتـيـة لـكـادر ا
لــلــفــنــانـة ـتــقن  االداء الـرائـع وا
شــذى ســالم وهي تـــتــحــرك عــلى
ـســرح بـكل انـسـيـابـيـة ومـرونـة ا
حـــــيـث اســـــتـــــطـــــاعت ان تـــــصل
بـــالــشـــخـــصـــيـــة الى مـــدايـــتـــهــا

نشودة). ا
ـــســرحـــيـــة كــتـــابـــة واخــراج { ا
الـــــفــــــنــــــانـــــة عــــــواطـف نـــــعــــــيم
ســمـر شـذى ســالـم ــنــتــضــرات ا
شيـماء جعـفر وريتـا كاسبر محـمد
-الفنـيون: علي الـسوداني وعواطف
عــبـاس قـاسم سـيـنــوغـرافــيـا  نـعــيم 
ــوســيــقى االضــاءة  ضــيــاء عـــايــد ا
ــواثـرات  هــمــام حــسـن داتــاشـوا وا

ساهرة عويد.

ـشــاكـس لـعــصــره من خـالل رائـعــته ا
االنــــســــان واحـــد انــــتــــظــــار غــــودت 
ومــــشـــاكــــلـه واحــــدة وان اخـــتــــلــــفت
اجلـغـرافـيـة شكـرا لـلـمعـهـد الـفـرنسي
وهـو يفـتح ابـوابه لنـا دون اسـتاذان 
وهو يكـرم فنانة عـراقية وسام الـثقافة
والفنون واالداب ومن خالله كل فناني
ومـبــروك لـلـفــنـانـة ـسـرح الــعـراقي  ا
عـواطف نــعــيم هــذا الـتــكــر في يـوم

سرح العراقي). ا
ي حـسـ عـلي واكـد الـفـنـان واالكـاد
هـــــــارف ان(غــــــودوت ايـن انت عـــــــمل
مـسرحي مـشـرف على مـسـتوين فـكري
وفني التقط موضوعـة انسانية وحقق
ي من خالل فـكـرة تـنـاصـا مع نص عـا
واداء تـمـثـيـلي مـبـهـر اضاء االنـتـظـار 
ــــــــــــســـــــــــرح رغـم خــــــــــــشـــــــــــبــــــــــــة ا
ضـيـقهـا)واضـاف(اخملرجـة اسـتـطاعت
ان تـفــجــر هـذه اخلــشــبـة االخــراجــيـة

دراميا من خالل الضوء والشاشة).
ــــســــرحــــيـــة حتــــدث الــــنــــاقـــد وعن ا
ي عـلي حــمـدان قــائال(تـاخـذ واالكــاد
عـواطف نــعـيم الــعـنــوان فـتــضـعه في
جـدلـيـة عـراقيـة ذلك االنـتـظـار الـصعب
ــر الـــذي يـــبــحث عـن فــســـحــة امل وا
الـكل يـنـتـظـر الكل االبـنة االم الـزوجـة 
يـــحـــاول ان يــبـــحـث عن خالص لـــكي
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جسدوا في خصصت للخط العربي 
لـــوحــاتــهـم احلــرف الــعـــربي حــرف
الــقــران الــكـر وايــاته  واالحــاديث
الـنبـويـة الـشريـفـة واالقـوال واحلكم
ـواعظ وتـنـوعت خـطـوط الـكـتـابة وا
ــــركب والــــثـــلث بــــ خط الــــثـــلث ا
الـعـادي والـنـسخ والـكوفـي بانـواعه
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على أنـغام الـسنـطور بـالعزف احلي
وســمـفــونـيــة نـصــيـر شــمـة  بــالـبث
الــرقــمي افــتــتح صــبــاح امس االول
االثنـ  مـهـرجان الـواسـطي بدورته
الرابـعـة عشـر لـعام 2022. وتضـمن
ــتــحف ــهــرجــان افــتــتــاح قــاعــة ا ا
الـوطـني لـلفـن احلديـث والتـي اطلق
عــلـيــهـا اسم الــفــنـان الــراحل  فـائق
حـسن والـتي حتـوي عـلى قـرابـة 90
عمال فـنـيأ مـتحـفـيا جلـيل رواد الفن
الــتـــشـــكـــيــلـي الــعـــراقي ومـــا بـــعــد
ــهــرجــان ثالث الــرواد.كــمــا تــوزع ا
قـاعات لـلفـن التـشـكيـلي عـرض فيـها
75 عمـال فنـيـأ تشـكـيلـياً و 36 عمالً
نحتيـاً بواقع عمل واحـد لكل نحات
ـشــاركـة ســتـة و6 أعــمـال خــزفـيــة 
خـزاف و 36 خـطــاطـاَ بــواقع عـمالَ
واحـداً لكل خـطـاط عـرضت في قـاعة

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M « ≠ œ«bGÐ

أقــــام قـــسـم الــــنــــشـــاط الــــريــــاضي
ــدرسي عــلى قــاعــة قـسـم االعـداد وا
ـشـاركة والـتـدريب مـعـرضـا فـنـيـا 
خـــمــســـة وخـــمـــســـون مـــدرســـة من
مـخـتـلف قـطاعـات مـحـافـظـة الـنجف
والذي أفـتـتح عضـو مـجلس الـنواب
دير العام محمد عنوز  وبـحضور ا

عرض صغيـرة أقيمت عـلى هامش ا
 حـــــيث  رسـم تــــلـــــوين عـــــدد من
ــدرسـيــة .ويـعـتــبـر هـذا الــلـوحـات ا
ـعـرض ضـمن نـشـاطات الـقـسم في ا

اخلطة السنوية للعام 2022.
الى ذلك افتتح الـوكيل االقدم لوزارة
الثقافة  والسياحة واالثار نوفل أبو
ــعــرض رغـــيف احملـــطــة الــثـــانــيـــة 

فـــلــســطــ الــدولـي االول في كــلــيــة
نصور اجلامعـة  وحضر االفتتاح ا
 الـــقــنــصل الـــثــقــافي فـي الــســفــارة
الفلسطينـية وعميد اجلامعة  وسط
حــضـور جــمــاهـيــري وإقــبـال واسع
لـطــلـبـة أسـاتـذة  اجلــامـعـة . وكـانت
احملــطــة االولى لــلــمــعـرض فـي احـد
فــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادق بــــــــــــــــــغـــــــــــــــــداد

لتربيـة النجف مردان الـبديري وعدد
ــديــر الــعـام من الــتــربــوين وعــبــر ا
لـــلـــتـــربـــيـــة عن شـــكـــره وتـــقـــديــره
لـلـمـشـارك بـلـوحـات فـنـيـة جـسدت
حـب الــوطـن والـــصــور احلـــيـــاتـــيــة
الـيــومـيـة وأفـكـار الـطــلـبـة ورؤيـتـهم
لـلـمـستـقـبل .وشـارك الـبـديـري : عدد
مـن الــطــالـــبــات الــرســـامــات ورشــة

(جــاجـا) في تــكـســاس ارتـدت جــونـســون بـذلـة
نسـائية من الـعالمة االيطـاليـة  جوسي مصـممة
خـصـيـصـاً لـهـا وتـتـميـز بـرسـمـة نـبـاتـيـة كـبـيرة
مـــزيــنــة بـــعــدة الــوان من الـــذهــبي والــوردي

والبيج والبني واالبيض.
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أعلـنت أوبرا دبي عن اسـتضـافة
مـهــرجـان (إن كالســيـكــا الـدولي
قـبل بعد للمـوسيـقى) في ايار ا
النجاح الـكبير الـذي حققه العام
يزة من اضي مع مجـموعـة  ا
ـــنــفـــردين وعــازفي الـــعــازفــ ا
وقائـدي فرق األوركـستـرا.وتتيح
الــفــعـــالــيــة الـــدولــيــة لـــعــشــاق
ـوسـيــقى الـكالسـيــكـيـة فـرصـة ا
يّزة ألبرز االستمتاع بـعروض 
ـيـ عـلى مـسرح الـفـنـان الـعـا
دبي أوبـــرا مـــا بــ 8 أيـــار و2

حزيران.
وتقـدّم الفـعـاليـة برنـامجـاً حافالً
يــــضـمّ أوركـــــســــتـــــرا الـــــقــــدس
الـسمـفـونـيـة وأوركسـتـرا بـرل
الـــســمـــفــونـــيــة واألوركـــســتــرا
الـفــيـلـهـارمـونـيــة الـسـلـوفـاكـيـة
حيـث ستـؤدي كلّ مـنهـا عـروضاً
ـسرح الـشـهيـر بقـيادة كلّ على ا
من قــادة األوركـســتـرا دمــيـتـري
يــابـــلــونـــســكـي وجــيـــانــلـــوكــا
مارسيانو وسيرجي سمباتيان
ومـــاريـــوس ســـتــرافـــيـــنـــســكي

وجــيـــرجــيــلي مــاداراس
وماسيميليانو كالدي.

هرجـان مجموعة ويقدّم ا
متنوّعة وجذّابة من أشهر
ـــــــــوســــــــــيــــــــــقى روائـع ا
ــعـاصـرة الـكـالسـيـكــيـة وا
مــــثـل أعـــــمـــــال فـــــيــــردي
وبـيــتـهــوفن ومـنــدلـسـون
وشــــــتــــــراوس ودفـــــوراك
وألـيــكـسي شــور.ويـشــتـهـر
ــوســـيــقي ــؤلـف ا شـــور ا
قـيم في نيـويورك بـتقد ا
أعــــــــــمــــــــــالـه فـي أرقى دور
ـوسـيـقى الـكالسـيـكـيـة في ا
ــا فـــيـــهــا مـــركــز الـــعـــالم 
كـــيــــنــــيـــدي فـي واشـــنــــطن
ومـــســـرح مـــاريـــنـــســـكي في
سـانت بــطـرسـبــرغ ومـسـرح
كونسيرت خيباو في هولندا
ومـركز جـاسـتـيغ الـثـقافي في
ميونخ وقاعة ويغمور في لندن
باإلضافـة إلى قاعة كـارنيغي في
نيـويورك وقاعـة ميـوزيك فيرين

في فيينا.
ـوسيـقـية كـما تـشـهد احلـفالت ا

سائية التي تستمرّ على مدار ا
26 يوماً مشاركة نخبة من أبرز
ـيـ ـنـفـرديـن الـعـا الـعــازفـ ا

مــثـل عــازف الــكــمـــان اإليــطــالي
جـوزيــبي جـيــبـوني الــفـائـز في

لــهــذا الـعــام كلّ مـن دبي أوبـرا
ومـــجـــمـــوعــة ســـامـــيت إيـــفــنت
ـتــخـصّـصـة ــؤسـسـة ا غـروب ا
بتـقد مـشـاريع ثقـافيـة ضخـمة
عـايير والـتي تتّخذ من بأعلى ا

دبي مقرّاً لها.

مــســابــقــة بـاغــانــيــني الــدولــيـة
الـــســادســـة واخلــمـــســ لـــعــام
2021  وجوزيف كاليجا جنم
رشّـح للـفوز ـالـطي وا األوبرا ا
ــوســيــقــيــة. بــجـــائــزة غــرامي ا
ـهـرجان ويـتـولّى تـنـظـيم دورة ا
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ال أعرف إنْ كـان جـادًا أو ساخـراً أو غـافالً أو ناسـياً أو
مـناوراً حـاذقـاً وزير اخلـارجـية اإلسـرائـيلي يـائـير لـبـيد
لء فـمه انّ اجـتـمـاع الـنَـقب وهـو يـعـلن من كـلّ عـقـله و
الـذي ضمَّ دوالً عـربـيـة مـطـبّـعـة مع تل ابـيب كـان رسـالـة

ردع إليران.
ـنطقة كيف يبدو انه يغيب عن الـضليع فـي السياسة با
تـفـكر ايـران وكـيف تـتـصـرف ومـا الذي يـضـيـرهـا وما

الذي ال تعير له أهمية?
كالم الـوزيـر اإلسـرائيـلي يـوحي بـأنّ دوالً عـربـيـة مـحددة
ـعـركـة الـتي تـقـول إسـرائـيل انـهـا تـتـخـنـدق في خـنـادق ا
مفتوحة لديها مع البرنامج النووي اإليراني وانّها تختلف
مع واشـنــطن في تـصـريـف امـورهـا بـشــأنه حـ اجتـهت
ادارة الـرئيس جـو بـايدن الى الـعـمل عـلى توقـيع االتـفاق
ـــــرضي عـــــنه مـن قــــبل الـــــنــــووي الــــوشـــــيك وغـــــيــــر ا
اإلسرائيلي الـذين فهموا بوضـوح أيضاً انه ليس هناك
ــفـاوضــات مع إيـران وهـو لـدى واشــنـطن بــديل سـوى ا
بحد ذاتـه في حسابـات اإليرانيـ انتـصار معـنوي مادي

نظور. دى ا ليس له مثيل في ا
إسـرائيل من خالل جـمـيع تـصريـحـات مسـؤولـيهـا تـبدو
غيـر متـوافقة مـع االمريكـان بوجـهات الـنظـر على قرارات
مـوحــدة إزاء إيـران حــتى في اخلـيــار الـعـســكـري الـذي
كانت احلـكومة اإلسـرائيلـية السـابقـة تلوح به فـما عسى
وقف ان تضيف لـقوة إسـرائيل مواقف عـربية أكـثر من ا

عني باألمر. األمريكي ذاته ا
عـروفة لألبد العـرب اليوم بـعد نهـاية احلـقبة الـعراقـية ا
ـراحل الـتـاريـخـيـة حـذرا في ابـداء الـعـداء هم في أكـثـر ا
إليران حتت أي ظـرف او دعوة او سـبب بل لـعل اغلـبهم
تلكـون سببا واحـدا للتخـندق ضد ايران وهم الذين ال 
يـقـيـمـون مـعـهـا عالقـات طبـيـعـيـة ويـفـصـلـهم عـنـهـا حدود

بحرية مفتوحة ليس أكثر. 
ــعـنى ان يـكــون لـقـاء ـراقب ان يــحـيط  مــهـمـا يــحـاول ا
ونا رسالة ردع فاعل النووي في د النقب القريب من ا
لـطهـران فـإنه يـحـيل نفـسه من وعي مـنه الى الـتـفـكر في
اعالن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائـــيــلـي بـــيــنـــيـت اصــابـــته
بـفـايروس كـوفـيـد عـقب ذلك الـلقـاء الـتـاريـخي في الـنقب
وهـو الذي تـلـقى اجلرعـات الـكـاملـة من الـلقـاح وضـيوفه
أيضا كانوا قـد تلقحوا فمـن اين جاءت العدوى. العالقة
جـدلـيــة بـ ان نـعـرف كـيف كــان االجـتـمـاع رسـالـة ردع
إلحدى القوى األكبر في اإلقـليم الساخن وب ان نخمن
من وراء إصــابـة بــيــنـيت بــكـورونــا. وإذا فــشـلــنـا في فك
العالقة نكون أيضاً قد توصلنا الى مقتربات فهم رسالة

الردع النَقبية.

{ لـوس اجنـلـوس) ,أ ف ب) -
ـمثّل ويل سـميـث اإلثن قدّم ا
عبـر إنستغـرام اعتذاره لـزميله
كــريـس روك عـلـى صــفـعـه إيـاه
مـساء األحـد خالل حـفل توزيع
جوائـز األوسكـار بسـبب دعابة
مثل الـفكاهي من سخـر فيهـا ا
الـرأس احلـلـيق جلـيـدا بـيـنكت
ــــــمــــــثل ســــــمــــــيـث زوجــــــة ا
ــصــابــة بـداء الــهــولــيــوودي ا
الــثـعــلــبـة.وكــتب ســمـيث عــبـر
إنـــســـتـــغـــرام (كـــريس أودّ أن
. مــا فـعــلـته أعــتـذر مــنك عــلـنــاً
تخـطّى احلدود وكـنت مخـطئاً.
أشعـر باخلـجل وما قمت به ال
يـدلّ عـلى الـرجل الـذي أريـد أن

أكونه).
وأتى اعـــتــذار ســمــيـث بــعــيــد
ـيــة األمـرDكــيـة إعالن األكــاد
لــفـنــون الـسـيــنـمــا وعـلــومـهـا
اجلــهـة الــقـائــمــة عـلى جــوائـز
األوسكـار أنّهـا فتـحت حتقـيقاً
رســمـــيـــاً فـي الــواقـــعـــة الـــتي
حـصـلت مـبـاشـرة عـلـى الـهواء
وأثـارت ذهـول اجلـمـهـور الـذي
كــــان مــــوجـــوداً فـي الــــقــــاعـــة
ــشـــاهــدين الــذيـن تــابــعــوا وا

األمسية من منازلهم.
وشـدّد الـنجم الـهـولـيوودي في
اعــتـذاره عـلى أنّ (الــعـنف بـكلّ
أشكاله مـسمّم ومدمّـر. ما قمت
ــاضـيــة في حــفل به الــلــيــلــة ا
تــوزيع جـوائــز األوسـكــار غـيـر
مــقــبــول وال يُــغــتــفــر).وإذ أكّـد

سمـيث أنّه( يـتفـهّم بالـكامل أنّ
عمله يحتّم عـليه حتمّل النكات
الـتي تــسـخــر مـنه "لــكنّ نــكـتـة
شكـلة جيدا الـصحّية تتعـلّق 
كـــانـت أمـــراً تـــخـــطّى احلـــدود
بــالـنــســبـة لي وكــان ردّ فــعـلي

عليه عاطفياً).
وفي دعــابــته شــبّه روك شــعــر
زوجــة سـمـيث الـقـصـيـر بـرأس
ي مــور احلـــلــيق فـي فــيــلم د
 .G.I. Janeولوحظ أنّ ما قاله
روك أثار انزعاج جيدا بينكيت
ســمـــيث الــتي ســـبق لــهــا وأن
حتدثت علناً عن تساقط الشعر
الــــذي تـــعــــاني مــــنـه بـــســــبب
إصابـتها بـداء الثعـلبة.ومع أنّ
ســـمـــيث ضـــحـك في الـــبـــدايــة
لـــلـــدعـــابــة إال أنـه مــا لـــبث أن
ـــســرح صـــعـــد إلى خـــشـــبـــة ا
وصـفع روك عـلى وجـهه بـقوة
وقـد سُـمع صـوت الـصـفـعـة في
ـــيــكـــروفــونـــات وسط ذهــول ا
ـوجـود في الـقـاعـة اجلـمـهـور ا
ــشـــاهــدين الــذيـن تــابــعــوا وا
األمسية من مـنازلهم.وقال روك
الذي بـدت علـيه الصـدمة (واو.
واو. لـقـد صفـعـني ويل سـميث
). وأضـاف مـبـرّراً دعـابته لـلـتـوّ
G.I. لـــقـــد كــــانت مـــزحـــة عن)
.(.Janeلكنّ سميث الذي كان
قــد عـــاد لـــلــجـــلـــوس بـــجــانب
زوجــته ردّ عـلـيـه صـائـحـاً (دع
اسم زوجــتي بــعـــيــداً من فــمك

.( اللع
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