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ــــوتَ فـــــيك عـــــلى الـــــفــــراقِ أعـــــزّي ا
وحـــــســــــبك ان تــــــكــــــون به عــــــراقـــــاً
ــــــنــــــافي وحــــــســــــبـك لــــــو تــــــوزّعُكَ ا
وتـــــــدفــــــــعـك الـــــــريــــــــاحُ وأنت أدرى 
يـــــعــــــود بك الــــــتـــــرابُ إلــــــيهِ حــــــتى 

ــــــوتَ إنَّ صــــــداك صــــــوت أعـــــــزّي ا
ومــــــا مــــــوت طــــــواكَ ســــــوى رحــــــيلٍ
وإنَّكَ مــــــا مــــــشـــــيـت خــــــطـــــاكَ فــــــيهِ
ولـــــكـنَّ الــــــضــــــمــــــيـــــرَ بــــــهــــــا نــــــبيٌّ
وأنت بـــــــهـنَّ أبــــــقـى إذْ ضــــــمـــــــيــــــر
ـــــــرَ فـي صالةٍ وإنَّ فــــــــمــــــــا تــــــــعــــــــطـَّ

ويــــــــــــا وجـعَ الــــــــــــبـالد عـــــــــــلـى بـالدٍ
ٍ وكــــــفّـــــاً قــــــد طـــــوتـك عـــــلـى حـــــنـــــ
تــــشــــدُّ بــــهــــا الـــعــــظــــامَ وأنت إدرى 
ويــــــــا دمـعَ الــــــــبـالدِ عــــــــلـى غــــــــريبٍ
ويـــــــاوجع الـــــــعــــــراق عــــــلـى بــــــنـــــــيهِ
أ تـــــــوجــــــــعُـك الـــــــديــــــــونُ وهـنَّ أوفى
ــــةً ان عــــدت فـــــيــــهــــا وحــــســــبـك مــــنـَّ

ويــــا وطـــــنـــــاً يـــــنـــــامُ عـــــلى رصـــــيفٍ
ويـــــاشــــــيب الــــــعــــــراق وقـــــد جتــــــلى
ويــــــا كـــــفـــــنـــــاً تـــــضـــــمَّـنَ الفَ كـــــونٍ
ويـــا كــــأســـاً تـــفــــيضُ لــــشـــاربــــيـــهـــا

ــــــوتَ فـــــيـك عـــــلـى حـــــيـــــاةٍ أعـــــزّي ا
وكـــــــــــــــــــــــأسُــكَ ذي بـــالدُك فــي بــالدٍ
أدرْ وطـــــنـــــاً بـــــخـــــمـــــرك إنَّ عـــــمـــــراً
ٍ ويــا خـــشب الـــصــلـــيب عـــلى ســـفــ
ـــــــوتَ يــــــدفـــــــعُهُ غـــــــريــــــقــــــاً كــــــأنَّ ا
ــــــرايــــــا لـــــــستَ تــــــدري ويــــــا وجـع ا
وهل قـــــبــــضـتْ يــــداك بـــــهــــا تـــــرابــــاً
أَ مـن عــــيـــــنــــ مـــــطــــفـــــأتـــــ فــــيهِ? 
عــــــــلى دنـــــــيــــــــا ســـــــواكَ أُبـــــــيـعَ دِين
وهــــلّــــا تـــســــتــــعــــيـــرُ بــــهــــا وجــــوهـــاً
أَ مـن وجع الــــثـــمــــانــــ اســــتـــفــــاقت
ٍ َ عــــلـى يــــقــــ ســـــأنــــبـــــيك الـــــيــــقـــــ
وإنّـي حــــــــــــيـث كــــــــــــنـتَ فــال مـــــــــــراء
ـــــا إبــــــاحتْ شــــــكـــــوتُ لـك الـــــبـالدَ 
ومــــا أســـرى بـــهــــا احلـــادون نــــهـــبـــاً
كـــأن يــــد الـــزمـــان مــــشت عـــلــــيـــهـــا 
فــــنـــــصــــفُكَ لــــلــــطــــغــــاةِ ومن تــــولّــــوا
واخـــــــــــــمـــــــــــــاس واســـــــــــــداس وربـع
بــــــكى وطـن فـــــقـــــيـل هـــــنــــــا مُـــــعـــــاق
أ يــــــــــدفـعُ عـــــــــنـهُ قـــــــــاتـــــــــلَـهُ بــــــــــكفٍّ
ومــــا بــــعـــــنــــاهُ لــــكـــــنّــــا جــــمـــــيــــعــــاً

ســأوقـــدُ بــعـضَ لــيـــلِكَ في احـــتــراقي
وأقــــتـــــرحُ الـــــبـــــيـــــاضَ عــــلـى ســــوادٍ
ــــــعـــــادُ إلـى جــــــنـــــوبٍ لـــــصــــــوتِـكَ وا
وحـــــــزنُـك أن صـــــــوتـك لي جـــــــنـــــــون
ـــــعـــــة لــــــظـــــلـكَ وهـــــو يــــــســـــعى وقـــــبـَّ
سـل الـــقــــصبَ الـــذي يــــأتـــيـك طـــيـــراً
أَ منْ "حَـــــمَــــدٍ" يــــســــافــــرُ فــــيك لــــيالً
ويـــــا " مـــــرّت" رحـــــالُك وهـي تــــنـــــعى

وأمـــسـح خــــدَّ تـــربِـكَ في الــــعــــنـــاقِ
يــــــــــــــــــودعُــه وانــت بــال عـــــــــــــــــراقِ
وتــــــبــــــعــــــدُ عــــــنـكَ أزمــــــنــــــةً بـــــواقِ
ــــــآقي بــــــأن ثـــــيــــــابَ وجـــــهـك في ا
كـــــأنـك والـــــرحـــــيلَ عــــــلى اتـــــفـــــاقِ

إذا الـــــتـــــفّتْ بـــــســـــاقِكَ ألـفُ ســــاقِ
يـــــطـــــولُ بـه الـــــتـــــغـــــرُّبُ في حلـــــاقِ
لـــتـــســــبـــقَه وتـــوسعُ في الـــســـبـــاقِ
وحــــســــبُـكَ في الــــنــــبـــــوّةِ أن تالقي
رهــــــانُكَ بــــــ أكـــــؤوسِـهِ الـــــدهـــــاقِ
ـــأ بـــــاحلــــروِف عـــــلى مــــذاقِ تـــــوضـَّ

ـــــــــقَــــــــــةٍ حتـنُّ إلـى طـالقِ مُــــــــــطـــــــــــلـَّ
وإن يـكُ فـــقــــرُهـــا مــــهـــرَ الــــصـــداقِ
ــــا يــــجــــد األســــيــــرُ مـن الــــوثـــاقِ
ــدَ دون مـــقـــلـــتـــهــا الـــســـواقي تـــوسـَّ
تــــــــــبــــــــــارك مـن دمٍ حــــــــــرٍّ مُـــــــــراقِ
من الـــرايــاتِ تـــخـــفقُ بـــالــشِـــقــاقِ? 
بــــجـــــلــــدك وهــــو يــــبــــحث عن رواقِ

ضـــــنـــــنتُ بـه عـــــلى ســـــبـعٍ طـــــبــــاقِ
ـشــيبُ عــلى حُـراق ِ كــمــا اشـتــعل ا
تــــراءى بـــــ خــــطــــوك والـــــنــــطــــاقِ
وتــــظــــمـــأُ بــــ صــــدرك والـــتــــراقي

مألتَ بـــهـــا الـــكـــؤوسَ من الـــعِـــتــاقِ
ظــمــئتَ بــهـــا فــكــانت خــيــرَ ســاقي
بـــكى بـــيــــديك يـــشـــفعُ فـي الـــتالقي
ـــــســــيح عـــــلى وثــــاقِ  تــــعـــــالى بــــا
فــيــســكب دمــعـــتــ عــلى اشــتــيــاقِ
أَظــــــلُّكَ كــــــان فــــــيـهِ من الــــــبــــــواقي
يـــضـــمُّـكَ بـــ رفـــضِـكَ والـــوفـــاقِ? 
ومن جـــــســـــدٍ تـــــأذَّنَ بـــــانـــــعـــــتـــــاقِ
 ? فــــهــــلّــــا غــــيــــرُ ديــــنِكَ مـن رفـــاق ِ
 ? لــــتــــبــــصــــرَ قــــاتــــلــــيك بـال فـــواقِ
ثـــــمـــــانـــــيــــة لـــــتـــــولغ فـي اخلـــــنــــاقِ
ألنـي ال أقـــــــــــرُّ عـــــــــــلـى نـــــــــــفــــــــــاقِ
وإنـي حــــــيـث كــــــنـتَ بـال افــــــتــــــراقِ
ومــــا حـــمــــلتْ هــــنـــاك عــــلى نــــيـــاقِ
مــــخــــافـــة أنْ تَــــداركَ في الـــلــــحـــاقِ
فـــــمـــــنـــــقــــسـم تـــــراثُكَ غـــــيـــــر بــــاقِ
ونـصـفُك لـيس نــصـفَكَ في الـسـيـاقِ
تـــنــــاهـــبـــهــــا الـــغـــريـب مع الـــرفـــاقِ
ُـــــعــــاقِ?  ومــــا ظـنُّ الــــيـــــتــــامـى بــــا
أرق مـن الــــثــــيــــاب عــــلى احــــتــــراقِ
تــــــقــــــاســــــمــــــنــــــا دمــــــاهُ بـال خِالقِ

ــــــتِــــــهــــــا رُقـــــــاقي وأحــــــمـلُ في أزقـَّ
بك اسـتـعــصت يـداهُ عـلى اعــتـنـاقي
وبـعضُ صدى جـنـوبِك في اشتـياقي
ولــــكـن يــــســـــتـــــطــــيـل عــــلـى مَــــراقِ
ولـــــكـن يـــــســـــتـــــديـــــر إلـى انـــــغالقِ
كــمــثل "الــريـل" يــعــثــرُ بــاصــطــفــاقِ
و" أمْ شـــامــات" يــوجـــعــهـــا فــراقي 
رحـــيــــلَـكَ وهــــو يـــعــــثــــر بــــالــــبُـــراقِ
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مظـفر النواب  شـعر ارتبط بـحياة الـناس الشـعر لم يكن فـوق الشعب بل هو
من داخل عـروقه مـظـفر شـرفـنـا مـظفـر ضـمـيرنـا مـظـفـر الرصـافي مـظـفر
اجلواهـري مظفر جمع الشعراء طرا كان هو الشاعر الذي جمع في صدره
طـمـوح واالم الشـعـراء الـعـراقيـ لـهـذا سيـبـقى اسم مـظـفـر مخـتـلـفا عن اي
شاعـر آخر اجلـواهـري في عظـمة شـعـره الكالسـيكي ونـضـاله غيـر قابل ان
يكـون رقما من االرقـام هو رقم وحـده النه كان استـمرارا للـعصر الـعباسي
ـعنـى احلداثـة الـنضـال الـيومي بـيـنمـا مـظفـر الـنواب هـو الـشـعر احلـديث 
نـفى الـطويل مـظفـر محـروم حتى من داربـ بغـداد كان السـجن الطـويل ا
يريـد ان يصل إلى درابـ بغـداد يخـرج من السـجن إلى بلـد آخر مـظفر لم
يعش طـويال في الـعراق مـظـفر مـات ولم يـشبع من غـبـرة بغـداد  لم يرو من
شي في ماء دجـلة من وجـوه بغداد لـكنه عـوّض عن ذلك في شعـره وكأنه 
ــشي في سـوق ــات او  سـوق الــشــواكـة او في ســوق حــنـون او في الــكـر

وصل وتراثها العربي العتيق. الهنود بالبصرة او باسواق ا
مظفـر النـواب عاش ومـات ولم يشـبع عيـنيه من الـعراق مظـفر يـطلـبنـا ديونا
عليـنا ايفاء ديوننا لعيون النـواب مظفر الذي جمع األسى والطموح والتحدي
في وقت واحـد ونزل كـتـلة واحـدة هـو لن يتـكـرر ال في نضـاله وال في شـعره
وال في الـقـائه من أيـن آتي بـنـائـحـة لـتـبـكـيـني عـلى مـظـفـر? وانى لي ان اقـيم

ماتما له وانا اقطع الشارع وحيدا في لبنان. 
اتذكر اخلنساء وهي تبكي اخاها صخرا:

ولوال كثرة الباك حولي
على اخوانهم لقتلت نفسي

فمن يبكي االن على صخرة الشعر?
مظـفر لم يـشبع من بـلده ودجـلته هـو منـفي لبالدان اخـرى ومطـلوب لـلمون
ـطــلـوب لـلــمـوت يـجب هــذا الـشـاعـر الــذي يـبث احلــيـاة لـلــنـاس هـو نــفـسه ا
ـنفـى شنق ـنـفى وا احـضـاره واعـدامه وشـنـقه خـلص مـظفـر من الـشـنق بـا
اخر هـو شنـق الزمن فـلم يـستـطع الوصـول إلى بـلده شـعـره يتـداوله امراء
اخللـيج لم التق بـاميـر عربي خـليـجي اال وسالـني عن مظـفر الـنواب... وهم

قد وفوا معه.
ن يتذكر النواب وهو حس الشعر واليبكي? الاملك اال ان ابـكي االن كيف 
غُـدِر به كـما غُـدِر بـالثـوار في التـاريخ كـما غُـدِر بـاالئمـة والزعـمـاء كمـا اعدم
نـاضلون من رجال احلـزب الشيوعي(فـهد وجماعـته) وكما اعدم الـقوميون ا
صالح الـدين الــصـبـاغ وجـمـاعــته وكـمـا اعـدم الـســيـد قـطب (وان كـان هـذا

وت الجل الفكرة شهادة. اليريح البعض) لكن ا
مظفر النواب حس الشعر كما كان احلس شهيد االئمة.

طرة ببغداد وفـيا لشجرة لعرق الشوك مظفر اء الهور  كان وفيـا للناس 
زهرة الشوك االالم انبتت الزهرة واالالم العراقية انبتت لنا مظفر.

مـظـفـر هو مـتـنـبي االالم والـعصـر هـو شـرف كل حـرة وضمـيـر كل انـسان
عراقيا كان ام عربيا او شرقيا في هذا الكون النه يدعو للحرية.

مظفر النواب شريف الكلمة وشهيد الكامة وشهامة الكلمة.
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ـقاومة للشـباب ونقـول لهم صوت ا
وت جيل يسلمها جليل). لن 
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االمـــ الــــعـــام حلــــزب الـــلـه حـــسن
نصـراللـه قائال(وداعـا النـواب رحلت
وتركت لـنا اشعـارا وقصـائد نتـلوها

تـــغــريـــدة(رحل الــنـــجم الــذي اضــاء
نـطقـة بشـاعريـته وتمرده العـراق وا
وجــرأته حــركـته االبــداعــيـة).ونــعـاه

مـعـصـوم ان (الـنـواب رأى في االمـام
احلـــســـ رمـــزا خـــالـــدا لـــلـــكـــلـــمــة
وفـي نــــــفــــــسـه واحــــــدا من احلــــــرة
وارثـيهـا فـحفظ لـ(الـكـلمـة) حـرمتـها
وهـديـرهـا).فـيـمـا اكـد رئيـس مجـلس
الـــنـــواب مـــحـــمـــد احلـــلـــبـــوسي ان
(الــنــواب قــدم درســا في الــشــجــاعـة
السياسيـة واالدبية).  وكتب العالمة
حس الـصدر (خسر الـعراق برحيل
مظفر النواب قامةً متميزة من قامات
رجـاله الـوطـنـيـ الـذين لم يُـشْـغِلْـهُم
ا عاشوا التغني بأمجاد احلكّام وا
مـع آالم وآمــال وطــنـــهم وشــعـــبــهم)
.واكـد رئـيس الـوزراء االسـبق حـيـدر
الــعــبــادي فـي تــغــريــدة ان (الــنـواب
عــاش ومـات فـقــيـرا اال من الــعـذوبـة
والكـفاح). فـيمـا اكد وزيـر اخلارجـية
فـــؤاد حــســـ انه (فـي يــوم رحـــيــله
ــرحــلـة من تــطــوى صــفـحــات تــلك ا
الـتي تـمـيزت تـاريخ الشـعـر الـعراقي
بــالـغــنى والـتــجـريـد واخلــروج عـلى
ــألــوفــة وروح الــتــمـرد). الــقــوالـب ا
ـسـتـقـبل وقـال رئـيس جتـمع عـراق ا
ابـــــراهـــــيـم بـــــحــــــر الـــــعــــــلـــــوم في

ـشــاركـ األعالم الـعـراقـيـة بـعض ا
وآخـــرون صـــوراً لــلـــنـــواب و حــمل
مـنــاصـرون لـلـحـزب الــشـيـوعي رايـة
ـراسم حـمــراء كـبـيـرة.واخــتُـصـرت ا
بـعــدمـا بـدأ بـعض الــشـبـاب بـتـرديـد
شـعـارات ذات طـابـع سـيـاسي فـيـمـا
ــقـابل ـشــاركـ في ا أعـرب بــعض ا
ـــــا جــــرى من عـن اســــتـــــيــــائـــــهم 
احـــتــــجـــاجـــات خـالل الـــتـــشــــيـــيع
واعتبروا أنها كانت مـسيئة للحدث.
وعــنــد وصــول جــثـمــان الــراحل الى
مــطــار الـــنــجف الــدولي  قــادمــاً من
مطـار بـغداد الـدولي كان بـاسـتقـباله
مـــحــافظ الــنــجـف مــاجــد الــوائــلي 
دينة سـؤول ومثقـفي ا وعدد من ا
لـيـتم حـمل اجلـثـمـان من قـبل مـئـات
ـشيـعـ من سـاحة الـتـوديع مروراً ا
بــشــارع الـــطــوسي  بــعـــدهــا جــرى
طوفان اجلنـازة داخل احلرم العلوي
الشريف والصالة على اجلنازة  قبل

موارته الثرى. 
الـى ذلك تــواصــلت بــيــانــات الــنــعي
الـتي اطـلـعت علـيـهـا (الـزمـان) وقال
الــرئـــيس الـــعـــراقي الـــســابـق فــؤاد
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ودع الـــعـــراقــــيـــون امس الــــســـبت
الـشـاعر الـكـبـيـر مظـفـر الـنواب الى
مـــثـــواه االخــيـــر في مــقـــبــرة وادي
ـاً لـوصيـته الـسالم بـالـنـجف تـكـر
بــدفــنـه قــرب والــدته  غــداة وفــاته
اجلمـعة عن  88 عامـاً في الـشـارقة
بدولـة اإلمارات الـعربـية إثـر صراع
رض.وبأجواء من احلزن على مع ا
وقـع مــوســيــقى الــشــرف أســتــقــبل
جثمان النواب صباح امس السبت
في مـطـار بـغـداد الـدولي حـيث نُـقل
بــالــطــائــرة الـرئــاســيــة إلى بــغـداد
بـــــتـــــوجــــــيه مـن رئـــــيس الـــــوزراء
مصـطـفى الـكاظـمي الـذي شارك في
راسيم الـرسميـة. ومن هناك نقل ا
إلى مــقــر احتــاد األدبــاء والــكــتــاب
ئـات من الـعـراقـيـ حيـث جتمّـع ا
أجـيــال مـخـتـلـفــة بـانـتـظـار وصـول
اجلـثمـان  وعـنـد إدخـاله إلى بـاحة
االحتـاد قوبل بـالـهـتافـات وبـتـرديد
أبـــيــات من قــصــائـــده...فــيــمــا رفع

األموال وتمويل اإلرهـاب وإستناداً
إلى قــانـون مـكــافـحــة غـسل األمـوال
وتــمـويــل اإلرهـاب رقـم  39 لــســنـة
كـتب إتـفاق تـعاون مع  2015وقع ا
هيئة النزاهـة في اإلقليم للعمل على
كتب ـعلومـات مع ا تسهـيل تبادل ا
شـبـوهة الـيـة ا بـشأن الـعـملـيـات ا
واحلــد من عـمــلــيـات غــسل األمـوال
وتــــمــــويـل اإلرهــــاب) . وأضـــاف إن
(االتــفــاق يـهــدف لــلـنــهــوض بـواقع
عــــراقي مـــحــــمي من جــــرائم غـــسل
ـــطــــلــــوبـــ األمــــوال ومالحــــقــــة ا
لـلــســلـطــات الــعــراقـيــة واســتـرداد
ـهــرّبـة انـســجـامًـا أمــوال الـفـســاد ا
والــدســتـــور الــعــراقي والـــتــزامــات
نظمـات الدولية ذات العراق جتـاه ا
ــكــافــحــة غــسل األمــوال الــصــلــة 
وتــمــويل اإلرهــاب والــتي تــتــطــلب
واجهة تلك تظافر اجلـهود احملليـة 
اجلــرائـم ومــكـــافــحـــة أســالـــيــبـــهــا

ستجدة). ا
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توجه رئيس حـكومة إقلـيم كردستان
مـــســرور الــبــارزانـي إلى ســويــســرا
ـنـتـدى اإلقـتـصـادي لـلـمـشـاركـة في ا
ي في دافوس. وذكر بيان تلقته العا
(الـــزمـــان) امس إن (رئـــيس اإلقـــلــيم
نـتدى سيـشـارك في إطار فـعـاليـات ا
ي في حــلــقــة نــقــاشـيــة حتت الــعــا
عــنــوان "هـيــكــلـة أمــنـيــة جــديـدة في
ـنـتدى الـشرق األوسط" ). ويـنـطلق ا
في  22 من الشهر اجلـاري لغاية 26
منه . وسيعقد البارزاني على هامش
ـــنــتـــدى ســلـــســـلــة مـن الــلـــقــاءات ا
ـسـؤولـ واالجـتــمـاعـات مع كـبــار ا
ورجــال األعـمـال واإلقــتـصــاديـ في
نتدى نطقة والعالم كما يتضمن ا ا
ــســتــجــدات والــتـطــورات في آخــر ا
ـنــطـقــة يـبــحث خاللــهـا الــعــراق وا
قـــــضـــــايــــا تـــــنـــــويـع اإلقـــــتـــــصــــاد
ومــصــادرالــدخل وأهــمــيــة تــطــويـر
ـصرفي وإصالحه وإيـجاد النـظام ا
ـنـتـجـات كـردسـتـان أسـواق جـديـدة 
ومــحـاصــيــلــهــا الــزراعــيــة. ويــعـود
منتدى دافوس االقتصادي لإلجتماع
ـدة عـام حـضـوريـًا بـعـد إنـقـطـاع 
بسبب الـقيود التي فـرضتهـا جائحة
كــورونــا. عـلـى صـعــيــد مـتــصل وقع
ـركــزي الــعـراقي مـع هـيــئـة الــبــنك ا
الـنـزاهة فـي إقلـيم كـردسـتـان إتـفاق
تــعــاون لــلــحــد من عــمــلــيــات غــسل
األموال وتـمويل اإلرهـاب.وذكر بـيان
تـلـقته (الـزمـان) إنه (بـرعـايـة رئيس
مـــجــلـس مــكـــافـــحـــة غــسـل األمــوال
وتـــمــويل اإلرهـــاب مــحــافـظ الــبــنك
ركزي الـعراقي وإنطالقـاً من مهام ا
ــكــتـب في مــكــافــحــة جــرائم غــسل ا

ـواطـنـ إلى عدم الـترابـيـة داعـية ا
ــنــازل إال لــلــضــرورة. اخلــروج من ا
وقال مـعاون مـدير عـام صحة واسط
ســـعــدون األمــيـــر إن (صــحــة واسط
وجـهت مـالكـاتـهـا بــاتـخـاذ إجـراءات
ـــواجـــهـــة الــعـــواصف احـــتــرازيـــة 
الـــــــتــــــــرابـــــــيـــــــة وهـي جـــــــاهـــــــزة
بــــكل مـــؤســــســـاتـــهـــا الــــصـــحـــيـــة
ومــسـتـشـفــيـاتـهـا الســتـقـبـال حـاالت
رضى اثـناء العـواصف التـرابية ) ا
مـــؤكـــدا (أهــمـــيـــة تـــعـــطــيـل الــدوام
الرسمي مـع شدة العـواصف) داعياً
رضى الى ـواطنـ وخـصـوصـاً ا (ا

نازل). االلتزام بعدم اخلروج من ا

ــنــطـــقــتــ الــوســطى االثــنــ في ا
والشمالية سـيكون مغبرا مع حدوث
عـواصف ترابـيـة تـكون شـديـدة ليال
ودرجـــات احلـــرارة تـــنـــخــفـض عــدة
درجات عن الـيـوم السـابق) مـضيـفا
نطـقة اجلنوبـية سيكون ان (طقس ا
مـغــبـراً مع حـدوث عــواصف تـرابـيـة
شـــديــــدة لــــيـال ودرجــــات احلـــرارة
تنخـفض قلـيال وتكون مـقاربة لـليوم
السابق في اقسامـها الشرقية). وفي
شـأن مـتـصـل أعـلـنت مـديـريـة صـحـة
واسط امـس الــــســـبـت اســــتــــنــــفـــار
مـسـتشـفـيـاتهـا اسـتـعدادا السـتـقـبال
حـاالت االختـنـاق نـتيـجـة الـعواصف

جـزئـيـاً الى غـائم والـريـاح شـمـالـيـة
غـربـية خـفـيـفة الى مـعـتـدلة الـسـرعة
مسـببـة تصـاعد الـغبـار في اقسـامها
الـغــربـيـة وحـدوث عــواصف تـرابـيـة
ــنـطــقـة اجلــنـوبــيـة فـأن فـيـهــا أمـا ا
الـطــقس سـيـكـون صــحـواً مع بـعض
الــغـيــوم والـريــاح شـمـالــيـة غــربـيـة
خفـيفـة الى معـتدلـة السـرعة مـسبـبة
تصاعـد الغبار في اقـسامها الـغربية
وحــــــــدوث عـــــــواصف تـــــــرابـــــــيـــــــة
 مــشـــيـــرة الى ان (درجــات فــيـــهـــا)
احلــرارة تـــرتـــفع قـــلــيـال عن الـــيــوم
الــســابق في جــمـيع انــحــاء الـبالد).
وبحسب التقـرير فإن (طقس يوم غد
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رجـحت هـيـئـة األنـواء اجلـويـة امس
الــســبت حـــدوث عــاصــفـــة تــرابــيــة
ــنـاطق شــديـدة مــسـاء االثــنـ في ا
الـوسـطـى واجلـنـوبـيـة والـشـمـالـيـة.
وقـالت الـهـيـئـة في تـقـرير أن (طـقس
ـنـطــقـة الـوسـطى الـيــوم األحـد في ا
ســيــكـون صــحــواً الى غـائـم جـزئي
والريـاح شمـاليـة غربـية خـفيـفة الى
مــعـتـدلـة الـسـرعـة مــسـبـبـة تـصـاعـد
الغبار في اقسامها الغربية وحدوث
ـنطـقة عواصف تـرابيـة فيـها وفي ا
الـشـمــالـيـة الـطـقس سـيـكـون غـائـمـاً
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بــــاسـم الــــوزارة ســـــيف الـــــبــــدر ان
(الوزارة سجـلت اكثر من  90اصابة
باحلـمى النـزفيـة فضال عن  18حالة
وفــاة لــغــايــة اآلن). وكــان الــبــدر قــد
اعلن في الـعـاشر من الـشهـر اجلاري
تسـجيل  55إصابـة مـؤكدة بـاحلمى
النـزفيـة في عـموم الـعراق من بـينـها
 12حالة وفاة. واوضح خالل مؤتمر
مـــــشـــــتــــرك مـع وزارة الـــــزراعــــة أن
(االصابـات وزعت على الـنحو اآلتي:
 29إصـابة فـي ذي قار و 5إصـابات
ثنى و  4في بابل و  3في كل في ا
من الــــديـــوانــــيــــة وواسط وكــــربالء
وميـسان وإصابـة واحدة في كل من
رصــافــة بــغــداد وكــركــوك ونــيــنــوى
والــــبــــصــــرة والــــنــــجف. وتــــوزعت
ـــرض عــلى الـــوفـــيــات جـــراء هــذا ا
الـنحـو اآلتي:  6حـاالت وفاة في ذي
ثـنى ووفـاة واحدة في قار و 4في ا
كـل مـن مــــــــحــــــــافــــــــظــــــــتـي بــــــــابل
ــاضي وكـــركـــوك).ويــوم االربـــعـــاء ا
أعــلن وزيـر صــحـة إقــلـيم كــردسـتـان
ســامــان الــبـرزجنـي تـســجــيل حــالـة
اشـتـبـاه بـاحلـمى الـنـزفـية فـي زاخو
لـشــخص من أهــالي قـضـاء ســنـجـار
يـــقـــيم فـي زاخــو وقـــد  نـــقـــله إلى
مــديـنــة دهـوك مـبــيـنــاً ان  االصـابـة
جـاءت بـسبـب قيـامه في وقـت سابق
بـــذبح حـــيـــوان وظــهـــور األعــراض
الـنـزفـيـة عـلـيه. وكـانت دائـرة صـحـة
أربــيل قـد اعــلـنت قــبل ذلك تـســجـيل
أول إصــابــة بــاحلــمى الــنــزفــيــة في
االقليم كان ضحيتها شاب من سكنة
ديـنة يـبلغ من الـعمر  17عاما. من ا
جـهـة اخــرى شـهـد مـعـدل االصـابـات
اليومـية بـفيروس كـورونا انخـفاضا
ملحوظا أمس. وقالت وزارة الصحة
في إحصائـيتهـا اليومـية امس  انها
سجلت  78اصابـة في عمـوم العراق
دون أي وفــيـــات جــراء الــفــايــروس.
وكـانت الـوزارة قـد اعـلـنت اول امس
عن  تـسـجـيل  149اصـابة خالل 24

ساعة.

والـسـيـطـرة عـلى حـركـة احلـيـوانـات
ــصــابــة الى االمــاكن ــنـطــقــة ا مـن ا
االخــــرى) الفـــتــــا الى ان (اجـــراءات
الـوزارة هي وقـائـية تـتـمـثل بـانـتـقاء
الــــــلـــــحــــــوم من اجملــــــازر اجملـــــازة
واالبـــتــعـــاد عن شـــراء الــلـــحــوم من
ـرخــصـة). ـواقع غــيــر ا ــنـاطـق وا ا
وحـــذر عــبـــد احلـــسـن من (اقـــتـــنــاء
الـلحـوم بـعد الـذبح مـبـاشرة كـونـها
في هـذه احلــالـة حتـمل نــسـبـة اعـلى
من اخلــــطــــورة بــــاإلصـــابــــة كــــذلك
الـــتــعـــامل بـــحـــذر مع احلـــيـــوانــات
ـــنـــازل) مـــؤكــدا ـــوجـــودة داخل ا ا
(ضــــرورة غـــــسـل الــــيـــــدين ولـــــبس
الكـفوف كـإجراء وقـائي من احلمى)
مـسـتـدركًــا بـالـقـول (نـطـمـئن بـأن كل
ــرض احلــمى ــســجــلــة  احلــاالت ا
الـنـزفـيـة هي حتت الـسـيـطـرة). عـلى
صـعــيـد مـتـصل أعـلـن قـسم الـصـحـة
الـــعـــامـــة في ذي قـــار امس الـــســبت
رض تـسجـيل  4اصـابـات جـديـدة 
احلــمى الــنـزفــيــة. وقـال مــديــر قـسم
شــعــبــة الــســـيــطــرة عــلى االمــراض
االنـتـقـاليـة في احملـافـظـة حـيـدر علي
حـــــــنــــــــتـــــــوش فـي تـــــــصــــــــريح إن
(الفحـوصات الطبـية اثبـتت تسجيل
ـرض احلـمى الـنـزفـيـة  4اصـابـات 
بينها نساء في قرى محافظة ذي قار
). واضاف ان (صحة ذي قار ارسلت
ـــاذج خملـــتـــبــرات فـي وقت ســـابق 
العاصـمة بغداد الـتي اكدت حصول
ـــرض احلـــمى اصـــابـــات جـــديـــدة 
الـنـزفـيـة لـيـرتـفع عـدد االصـابـات في
احملــافـظــة الى  40اصــابـة مــنــهـا 8
وفيـات خالل الـعام اجلـاري). واشار
الى (اتــــخــــاذ صــــحـــة  احملــــافــــظـــة
ـتــمــثـلــة بــنـقل االجــراءات الالزمــة ا
ـصـاب فـضال عـن اجراءات وعـزل ا
صحية أخرى تخص عوائلهم). وفي
الـشـأن نـفـسه أعـلـنت وزارة الـصـحة
امس الـــســبـت عن حــدوث اكـــثــر من
 100وفاة واصـابة بـاحلمى الـنزفـية
تحدث في بغداد واحملافظات.وقال ا

رض إن (جانب الـرصافة تداعيـات ا
شـهــد تـسـجـيل اصــابـتـ جـديـدتـ
باحلـمى الـنزفـية فـيـما سـجل جانب
الـكـرخ  3حـاالت اصـابــة من بـيـنـهـا
حـالـة وفـاة واحـدة) مـؤكـدا (حـتـمـيـة
الـتــحـرك الـعـاجل لـلــحـمـايـة من هـذا
رض السيما وان بعض االصابات ا
تماثلـت للشفـاء وهي حاالت فردية ال
كن ان ترتقي الى مستوى الوباء)
مـوضـحا ان (االجـتـمـاع جـاء لـتدارك

رض).  ا
واشار الـى (عدم وجـود اصـابات في
مــنــطــقــة مــحـــددة من بــغــداد  لــكن
احملــافــظــة ســتــتــخــذ عــدة اجـراءات
وقـائيـة لـتحـيـيـده من خالل متـابـعة
ـناطق ونـوجيه واشي في بـعض ا ا
تـابعة مديري االقـضية والـنواحي 
اجملـازر الـعــشـوائـيـة وغـيـر اجملـازة
ـواشي).ودعـا الـعـطا وعـمـليـة بـيع ا
الى (تـظـافـر جـهـود جـميـع الوزارات
وحتــــديــــدا الـــصــــحــــة والــــزراعـــة
ـتـمـثـلـة والـبـيــئـة وبـقـيـة اجلـهـات ا
بـــــــاإلعـالم ودورهم الـــــــتـــــــوعــــــوي
واجـهة والوحـدات االدارية االخـرى 
ـــرض) مــــشــــددا عـــلـى (ضـــرورة اا
ـرض من الــتـعــامل الـصــحــيح مع ا
خالل اســتـخـدام الــكـفـوف واقــتـنـاء
الــــــلــــــحــــــوم مـن اجملــــــازر اجملـــــازة
اخلاضعة للرقابـة الصحية). وطمأن
احملـافظ من ان ( لـدى وزارة الـزراعة
ـرض الـقـدرة عـلى تـطـويق حـاالت ا
والــســيـــطــرة عـــلــيه ال ســـيــمــا وان
احملــافــظــة ســيــكــون لــهــا اجــراءات
مــشـــددة ورادعـــة بـــحق اخملـــالـــفــ
تــتـخـذهـا قــيـادتـا عـمــلـيـات وشـرطـة
بــغـداد).بــدوره افـاد الــوكـيل الــفـني
لوزارة الـزراعـة ميـثاق عـبد احلـس
بـأن (اجلــهـات الـصـحـيــة الـبـيـطـريـة
تـتــعـامل مع اي بــؤرة يـسـجـل فـيـهـا
مرض احلمى النزفية من خالل رش
ـــكـــان الـــذي احلـــيـــوانـــات وغــــلق ا
حتـــصل به اصــابــة بـــشــريــة ومــنع
تداول وبيع الـلحوم في هـذه البؤرة

ـرض اضافة الى 4 صـاب با احد ا
اصـــابــــات اخـــرى حـــتى يـــوم امس.
وقال الـعطـا في مـؤتمـر صحـفي أثر
اجـتـمـاع اسـتـثـنائـي خصـص لبـحث

احلـمى الـنـزفـية بـعـد تـسـجـيل حـالة
وفـاة وعشـرات االصـابـات في بـغداد
ومـحـافـظـات أخـرى. وكشـف محـافظ
بـغـداد مـحمـد جـابـر الـعـطـا عن وفاة
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حـذر مسـؤولـون علـى مسـتـوى رفيع
أمـس من إمــكـــانــيـــة تــفـــشي مــرض
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وصوالً للـمنافسـةِ على بطـولةِ القارة
ولمَ ال واجملـــمــوعــة تـــمــتـــلكُ العــبــ

ستوى الفني.  متميزين على ا

قريباً متعهدا بتقد قُصارى اجلهود
ـبي ُـنـتـخبِ األو بـرفـقـةِ الـزمالء في ا
من أجـل حتــقــيقِ نـــتــائج إيـــجــابــيــة

مبارياتٍ متتاليةٍ في ملعبه. 
وفي ســـيــاق مـــنــفـــصل وصلَ العـــبــا
ــبيّ الـكـسـنـدر اوراهـا ُـنـتـخب األو ا
وكاردو صديق لالنـضمامِ إلى جتمعِ
مُــنــتــخب دون  23 عــامــاً حتــضــيــراً
لـنـهـائـيــاتِ آسـيـا. وأكـدَ العبُ كـويـنـز
بــارك ريــنـــجــرز الــكــســنــدر اوراهــا
سعادته لزيارة بلده العراق وانتظاره
ُــبـاريــاتَ أمـام بـشــغفٍ أن يــخـوضَ ا
اجلـــمـــهـــور الـــعـــراقي الفـــتـــاً إلى إن
ــتـلـك مـقــومـاتَ ــبي  ُــنـتــخبَ األو ا
ُــنــافـســة بــقــوةٍ في بــطـولــةِ آســيـا ا
وســتــكــون وديــتــا إيــران مــحــطــتــ
حتـضـيـريـتـ جـيـدتـ لـلـبـطـولـةِ في
أوزبكسـتان والتي تـقام مَطـلع الشهر
ــــقــــبل. ومـن جـــانــــبـه عـــبّــــرَ العب ا
كـريـسـتال بـاالس كـاردو صـديق عن
فـرحـتـهِ الـغـامـرةِ فـي زيـارةِ بـلـده األم
للمرةِ األولى مُشيراً في الوقتِ نفسه
إلى إن اللعب أمـام اجلمهـورِ العراقي
يعدُّ واحداً من أحالمه التي ستتحققُ
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تغـلب فـريق نـوروز بكـرة الـقدم امس
عـلـى فـريق الــشـرطــة بـثالثــة اهـداف
ـــبـــاراة الـــتي مـــقــــابل هـــدفـــ فـي ا
احــتـضــنـهــا مــلـعب الــشــعب الـدولي
وذلك ضمن منافسات اجلولة الثانية

متاز.  والثالث من الدوري ا
وسجل اهداف نـوروز الالعبون آسو
رســتـم في الــدقـــيــقــة  18 و مــحــمــد
سـامي في الـدقـيـقـة  2 + 45 و آسو
رســــتم في الــــدقـــيــــقـــة  73 وهـــدفي
الــشـرطــة الالعــبــان عـلي يــوسف في
الدقـيـقة الـتـاسعـة و عـبد اجملـيـد ابو
بـــكــر فـي الــدقـــيـــقــة  45 . واقــيـــمت
باراة من دون جـمهـور حسب  قرارِ ا
جلنة االستئنافِ في االحتادِ العراقيّ
رقم 27 في السـابع من لكـرةِ القـدم ا
ـاضـي تـنــفـيــذاً لـلــعـقــوبـةِ نــيـســان ا
ـــفــــروضـــة عـــلى نـــادي الـــشـــرطـــة ا
بـحـرمـانِ جـمـهـوره من حـضـور ثالث
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مــصـادر الــطـاقـة ومــحـاضــرة بـعــنـوان تـأريخ
منظمة  QS ومنهجياتها اخملتلفة في تصنيف
ـيـة لـلـدكـتـور اشـوين جـيروم اجلـامـعـات الـعـا
ــنـظــمـة (QS) في ــديـر االقــلـيــمي  فــرنـانــدز ا
الـشـرق االوسط وافـريـقـيا وجـنـوب اسـيـا كـما
ـنـظـمة  QS فـي الـشرق ـديـر االقـليـمي  الـقى ا
االوسط وافـريقـيا رامي محـمد عواد مـحاضرة
حتت عـنوان منهجية تصنيف  QS ومحاضرة
لـلـبـروفـيـسـور ضـيـاء مـاجـد اجلـمـيـلي اسـتـاذ
الــذكـاء االصــطــنـاعي ومــسـاعــد عــمـيــد كـلــيـة
الـهنـدسة والـتكـنولـوجيـا في جامـعة لـيفـربول
جـون مورس البريـطانية بـعنوان تأثـير نوعية
ـية. الـبـحـوث الـعـلمـيـة في الـتـصـنيـفـات الـعـا
وبـعد االنـتهـاء من اعمـال النـدوة وجه عدد من
احلــاصــرين بــعض االســئــلــة حــول مــوضـوع
الـنـدوة وتمت اجـابتـهم علـيـها من قـبل السـيد
QS نـظمة ـدير االقـليـمي  رامي مـحمـد عواد ا

. ية في الشرق االوسط وافريقياً العا

في  الـتـصـدي لـلـموضـوعـات الـعـلمـيـة الـهـامة
والـهـادفـة وتـرسـيخ وتـعـزيـز مـفـاهـيم الـتـطور
ي لـلجـامـعات الـعراقـيـة واستـقـطابـها االكـاد
ية لـلشخـصيـات والعلـماء من اجلامـعات العـا
ـتقدمة للـمساهمة في ذلك كنـا اشاد بالتطور ا
الــكـبـيــر والـتـقــدم الـعـلــمي الـواضح جلــامـعـة
ـزيد مـن التـألق ثـم قدم االنـبـار مـتـمـنـيـا لـهـا ا
ية في اجلـامعة مـدير وحـدة التصـنيفـات العـا
مــوجـزاً عن جـامـعــة االنـبـار في الـتــصـنـيـفـات
تقدمة راكز ا ية وحتقيقها العديد من ا العا
وتـضـمـنت الـورشة مـحـاضـرات متـقـدمـة حول
ي الـقـاهـا اسـاتذة مـنـهـجـيـة الـتـصـنـيف الـعـا
ومـــخـــتـــصـــ في الـــتـــصـــنـــيف حـــيث الـــقى
الـبـروفيـسـور طالل يوسـف العـمـيد الـتـنفـيذي
في الـتعليم العالي والتكنولوجيات الناشئة -
هـيئة الطيران االستـرالية واالستاذ في جامعة
ــركـزيــة االسـتــرالـيــة مـحــاضـرة كــويـنــزالنـد ا
بــعـنـوان تــصـنـيف  QS وتــأثـره بـاســتـخـدامه
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أقــامت جـامـعـة األنــبـار- وحـدة الـتــصـنـيـفـات
ـية ـية بـالـتـعاون مع مـنـظـمة (QS) الـعـا الـعـا
ورشــة عـمل مـتــقـدمـة بـعــنـوان دور مـنــهـجـيـة
ـي في تــطـــويــر االداء تـــصـــنــيف (QS) الـــعــا
ي للـجامعـات العـراقية جـامعـة االنبار االكـاد
ـوذجـاً . وقـبل بـدء اعمـال الـنـدوة  عرض أ
فـلم وثائـقي عن جامـعة االنـبار من انـتاج قسم
االعالم والـعالقات الـعامة فـي رئاسة اجلـامعة
وكـلـمـة لـرئـيس اجلـامعـة مـشـتـاق طـالب الـندا
قـال فيهـا حياكم الـله في رحاب جامـعة االنبار
في ورشـة عـلمـيـة تقـيـمهـا وحـدة التـصـنيـفات
QS) ية في اجلامعة بالتعاون مع منظمة الـعا
ــيــة مــشــيــراً الى االهــمــيــة الــكــبــيــرة  (الــعــا
ـيـة لـلـجـامـعـات فـهي اداة لـلـتـصــنـيـفـات الـعـا
لــقـيــاس حـسن أداء اجلــامـعــات وابـراز نــقـاط
ــا يـــتــيـح لــهــذه الـــقــوة والـــضــعف فـــيــهـــا 
اجلـامعات تطوير عملها من خالل تعزيز نقاط
الــقـوة ومـعـاجلـة نــقـاط الـضـعف في اجملـاالت
كــافــة االمـر الــذي يُـثــمــر االسـهــام الــفـاعل في
ي في الــــنــــهــــوض بـــــواقع الــــعــــمـل االكــــاد
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مـؤكداً ان جـامعة االنـبار حرصت عـلى حتقيق
ـية مـتـطـلـبـات الـدخـول في الـتصـنـيـفـات الـعـا
وحــرصت الــقــيـادات اجلــامــعـيــة في جــامــعـة
تطـلبات على الرغم األنـبار على حتقـيق هذه ا
من الـظروف الـصعـبة الـتي عصـفت باجلـامعة
خالل الـــســنــوات الــســابــقــة وبــالــفــعل بــدأت
اجلـامعة عملياً في السـير نحو حتقيق الهدف
ـية والـدخـول في كـثـيـر من الـتـصنـيـفـات الـعـا
واحلـصـول على مـراكـز متـقدمـة ثم قـدم رئيس
جـهاز االشراف والتقـو العلمي صالح هادي
ـنــاســبــة وعـبــر الــدائـرة الــفــتالوي كــلـمــة بــا
االلــكـتــرونــيـة أشــاد فــيـهــا بـاهــمــيـة الــورشـة
ـضمـونهـا وتفـاصيلـها ودور جـامعـة االنبار
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قـالت وزارة الـكهـربـاء إنهـا أعدت خـطـة من ثالثة مـحـاور حلمـايـة خطـوط نـقل الطـاقة
واألبراج مبدية تخوفها  من استهدافها مع حلول فصل الصيف.

ــتــحـدث بــاسم الــوزارة أحــمـد وقــال ا
مـوسى بـيـان في تـلـقـته (الـزمان) امس
إن (هـــنــاك مــخـــاوف لــدى الــوزارة من
عـودة العمليات التـخريبية واستهداف
أبــراج الــطــاقــة مــجــدداً بـالــتــزامن مع
فــصل الــصـيف) مــوضـحــا أن (رئـيس
الـــوزراء وجه بـــشـــكل مـــبــكـــر جـــمــيع
الـقطاعات األمـنية والعسـكرية واجلهد
االســتـخـبــاري لـلـعــمل بـالـتــنـسـيق مع
وزارة الــكـهـربـاء من  3مــحـاور تـتـمـثل
بـنـصب الكـامـيرات احلـراريـة وتسـيـير
سير حلمايـة البنى التحتية الـطيران ا

من أبراج وخطوط نقل الطاقة).
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وأضاف أنه (على ضوء اخلطة كمحور
ثـالث  تشـكيل خاليـا استخـبارية من
شـأنها رصد واحباط كل تـلك العمليات
الـتخـريـبيـة لنـقل الطـاقة الـكهـربائـية)
الفـتـا الى أن (استـهـداف أبراج الـطـاقة
في الـسابق أثر بشكل كبير وسلبي في
ستشفيات ومحطات تصريف جتهيز ا
ـياه ومـشاريع مـياه االسـالة) مـشيرا ا
الى إن (تـلك القـطاعـات لديهـا استـثناء
ــــبــــرمج واســــتــــهـــداف مـن الـــقــــطع ا
ـشاريع اخلـطـوط أربك عـمـلهـا وعـمل ا
واطن هـمـة بحـيـاة ا االسـتـراتيـجـيـة ا
والـغـايـة من ذلـك هو االيـغـال فـي إيذاء
ـواطـنـ ولـيس فقـط حتيـيـد سـاعات ا
جتـهيز الـطاقة) عـلى حد قوله. وخلص
الى الـقول أن (خطوط نقل الـطاقة تبلغ
حوالي  28الف كـيلـومتر مـنتـشرة على

مـيكاواط) واشـار البيـان الى ( تشغيل
مـحـطـة كهـربـاء جـنـوب بغـداد الـغـازية
االولـى بـــطـــاقــة  160 مـــيـــكـــاواط الى
جــانب قــيـام مالكــات مــحـطــة كـهــربـاء
الــتــاجي األولى والــثــانــيــة بــتــشـغــيل
جــمــيع وحـداتــهـا بــطــاقـة قــدرهـا 210
مــيــكـاواط) وتــابع ان (دخــول طــاقـات
جــديــدة لـلــخــدمـة من شــأنــهـا تــعــزيـز
مـنـظومـة الـكهـرباء الـوطـنيـة لـقدراتـها

الـــتـي ســـتـــســـهم في زيـــادة حـــصـــول
ــواطــنــ عــلى ســاعــات الــتــجــهــيــز ا
ـبـرمج). الــكـهـربـائي وتـقـلــيل الـقـطع ا
وكــان الــوزيـر عــادل كـر قــد ذكـر في
تـصريح مـتلـفز ان (الـوزارة تعـمل على
تـأمـ الكـهربـاء لـلمـواطـن عـلى مدار
ــقــبــلــة الــيـــوم خالل خالل االعــوام ا
وتأم بدائل للكهرباء) مشيراً إلى أن
ـــئــــة من مـــحـــطـــات الـــعـــراق ( 30 بـــا

الـكهربائية تعتمد على الغاز اإليراني)
ولـفت الى ان (مـعدل الـتجـهيـز بالـطاقة
الــكــهـربــائــيـة في مــحــافـظــات الــعـراق
يــــتـــراوح بـــ   23 الى  24 ســـــاعـــــة
بـاسـتـثـنـاء مـحـافـظـة األنـبار وجـزء من
مـــحــافـــظــة نـــيــنـــوى وكــركـــوك حــيث
تـراوحت ساعات جتهـيز الكهـرباء فيها
ب  18الى  20 ســاعـة يـومـيـا) مـؤكـدا
ان (خـطة الوزارة قـصيرة األمد تـستمر

عـموم البالد) مؤكـدا (ضرورة تزويدها
بـالـكـامـيـرات وتـأمـيـنـهـا).  في غـضـون
ذلـك اعادت الوزارة خط مسـيب الرشيد
الى اخلـدمة بعـد ساعات من اسـتهدافه
بــعــمل تـخــريــبي اســفـر عن انــحــسـار
ســـاعــات احلــصــول عــلـى الــطــاقــة عن

أجزاء من بغداد وبابل. 
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وقــال مــوسى في بــيــان اطــلــعت عــلـيه
(الـــزمــان) امس ان (عـــمال تــخــريـــبــيــا
اسـتهدف خط مـسيب الغازيـة /الرشيد
 400كي في   حيث  استهدافه بطلق
نـــاري فـــجـــر يـــوم امس وســـرعـــان مــا
اسـتـنـفـرت مالكـاتـنـا جـهـودهـا وذهـبت
الى مــكـان احلــادث بـرفــقـة الــقـطــعـات
الـــعــســكـــريــة وتـــمــكـــنت من اصالحه
واعـــــادتـه الى الـــــعـــــمـل) مـــــؤكــــدا ان
(االســتـهـداف أثـر بـجـزئــيـات انـقـطـاعه
عـلى ساعات جتهيـز الطاقة الكـهربائية
ألجــــزاء من بــــغـــداد و بــــابل). واكـــدت
الـوزارة في وقت سابق  قـيام مـحطات
كـهـرباء الـوسط بـإنـتاج جتـهـز الشـبـكة
بـأقصى طاقتها بعد تعافي انتاج الغاز
الكـــات الــــوطـــني. وذكــــر بـــيــــان إن (ا
الـهـنـدسـيـة والـفنـيـة في مـحـطـة تـولـيد
تــمـكـنت من كــهـربـاء الــقـدس الـغــازيـة 
تــشـغـيل وحـداتــهـا الـتـولـيــديـة بـطـاقـة
إنــتـاجـيـة  920مــيـكـاواط) واضـاف ان
(مالكـات مـحـطـة كـهربـاء جـنـوب بـغداد
الـغازية الـثانية  قـامت بتشـغيل جميع
وحـــداتــهـــا وبــطـــاقــة إنـــتــاجـــيــة 255

ــقـبـل من هـذا الــعـام حــتى حــزيـران ا
ومــتــوســطـة األمــد تــســتـمــر لــعــامـ

واألخـــرى تـــســتـــمـــر كـــامــلـــة من اربع
ســـنــوات ونــصف الــســـنــة الى خــمس
ســنــوات ونــحـتــاج الى اربــعــة اعـوام
ونـــصف لــنــتــمـــكن من انــتــاج  55الف
مـيـغـاواط وان لم نتـمـكن من الـوصول
الى هـذا العدد فسـنواجه مشكلـة ثقيلة

ومؤثرة)بحسب تعبيره.
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ن ارسل سطوري ? لم اجد جوابـا  فالكل وضع طينا على ن اوجه عتبي  او بـاألحرى 
اذنه  ومأل الـتـراب عـيـنه   فـلم يـعــد يـسـمع او يـرى .. لـذلك وجـدت ضـرورة  نـشـر هـذه
ـفتوحة  وآمل ان تصل الى من بـيده االمر من مسؤولي دائرة الـسكك العراقية الرسالة ا
ـواطنـ من بغـداد الى البـصرة ـصون الـذي يـنقل ا ـوضوع يـخص القـطار الـيومي ا  فا
وبالعكس .. هـذا القطار الذي سـيدخل موسوعـة "غينيس " بسـوء اخلدمات  ففي صاالت

نام التي ينبغي ان تكون فيها اخلدمات  جيدة نرى العكس .. ا
ـواطـن الـذي يـحـجــز صـالـة مــنـام في عـربـة  (vip) يـتـصـور انـه سـيـجـد  الــتـكـيف   ان ا
واألسرة والفرش النظيفة ووجبة طعام الئقة تناسب سعر التذكرة العالية  لكنه يفاجئ ان
ـنـام حتول لـونـها الى الـصـفار واالرضـيـة لم تطـلـها يـد الـتنـظـيف  امـا احلمـامات فرش ا

فحدث عنها وال حرج ..
لقـد كـان الفـيـديـو الذي انـتـشر عـلى مـواقع التـواصل بـالـصوت والـصـورة عن حالـة قـطار
ـنـام  واعـني الـدرجــة االولى  مـؤلم ويـدعـو الى بـغـداد / الــبـصـرة  والسـيـمــا صـاالت ا
اخلجل ..وح شاهـدته  شعرت بالقشـعريرة حلال راكبي الدرجـات االعتيادية . الن مدة
سيـر هـذا الـقطـار طـويلـة  مـا يـستـدعي زيـادة اخلـدمة لـركـابه  حـيث تسـتـغرق 12 - 10
ساعـة ويـعمل لـيالً  والقـطار يـفـتقـر الى مطـعم او كافـتيـريـا ( منـاسبـة ) تلـيق بالـركاب 
وتلبي االحتـياج الضـروري   ففي سابق الـزمن كان في  القطـار مطعم راق يـقدم وجبات
ـطبخ جلمـيع ركاب الـقـطار في قـاطـرة  مسـتـقلـة  جمـيـلة الـتـأثيث تـضم كل مـستـلـزمات ا

احلديث . 
ومـعـروف ان  أول إدارة لـلــسـكك احلـديـد فـي الـعـراق  انـشــأت في أيـلـول من عـام 1916
ـهامـهـا بـضرورة ـعـمـرة    ـؤسـسة ا وهـذا يـدعـونـا الى تذكـيـر االدارة الـعـليـا في هـذه ا
ـهم  والـسـعي الى تـطـويـر ونـظافـة قـطـار بـغـداد / الـبـصـرة  وهـنا ـرفق ا انـعـاش هـذا ا
نقتـرح ان يوفد مسؤول مهم في الدائـرة  دون اعالم مسبق للعامل

ـنـام  في الـقــطـار  لـلـوقـوف مــيـدانـيـا عـلى الــعـربـات وصـاالت ا
ـســتـوى االقــتـصـادي فــالـدور الــذي يـلــعـبه قــطـاع الــنـقل عــلى ا
ـكن تـغـافله أو الـتـغـاضي عنه ألن واالجتـمـاعي والـعمـراني ال 
تد تـأثيرهما النمو واالزدهـار اللذان يتحـققان في هذا الـقطاع 

ليشمل جميع القطاعات األخرى..

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ال تـدري هل تـضـحك أم تـبـكي عـنـدمـا تـرى بـاعـة لـلـفـواكه واخلـضـر يـتـجـولون فـي الـقرى
ـسـتـوردة ? بـيـنـمـا كـانت مـحـاصـيل هـذه الـقـرى تـسـد حـاجة واألريـاف لبـيع بـضـاعـتـهم ا
السوق احمللية  وتمتد في أحيانا كثيرة الى األسواق اجملاورة  ومنها ما كان يصدّر الى

خارج البالد .
وفي زمن احلــصـار الـظـالم الــذي فـرضه اجملـرمـون عــلى شـعـبـنــا في تـسـعـيــنـيـات الـقـرن
اضـي  لم يكن أمام الـعراقيـ لعـبور هذه احملـنة الطـويلـة اال بفالحة أرضـهم  فلم تبق ا
ختلـف احملاصيل  وبخاصـة االستراتيـجية منهـا كاحلنطة مساحة فارغـة دون أن تزرع 
ـتعـددة  لكن الـزراعة كـانت احلصن والشـعيـر والذرة والـرز  ومع ان للـحـصار لـوعاته ا

الذي خفف من تلك اللوعات بحدود كبيرة . 
ر بـهـا العـراق في راهـنه لـيست بـأقل من تـلك الـتي تعـرض لـها ومع ان الـتـحديـات الـتي 
ســابـقــا  اال ان الـقـطــاع الـزراعي أهــمل بـطــريـقـة غــريـبـة  مــا جـعل شــريـحــة الـفالحـ
ـواجـهـة واقع مريـر يـتعـذر وصـفه  وحرم خـزيـنة الـدولـة من مردودات مـالـية ـزارع  وا
عنى آخر ال جود لألمن مهمة  وقد يعرض اجملتمع مستقبال الى أزمات غذائية خانقة  

الغذائي في بالدنا .
وأسباب ذلك تعرفونها  فلو كان للطبقة السياسية انتماء حقيقيا للوطن  وحرصا شديدا
على عدم تركه في مـهب الريح   لكان الـقطاع الزراعي من أولـوياتها بـعد أحداث التـغيير
السـياسي مـبـاشرة  وذلك لـلعـمل من أجل األمن الغـذائي بحـدود ما تـسمح به الـظروف 
وعدم رهن رقابنـا بيد الـغير  لـكن ذلك لم يحدث  بل وانـتكست احلـياة لألسف  هذا ما
جنته عـلينـا الطـبقة الـسياسـية التي يـفترض أن يـكون من أبرز سـمات أفرادهـا بعد الـنظر
الـذي يـعـني حــسن الـتـقـديـر لألمــور في مـسـتـقـبـلــهـا  لـكن الـتـجــربـة كـشـفت عن انـهم ال

يبصرون أبعد من أقدامهم  وال يصلحون إلدارة البالد اطالقا . 
اضيـ لم نتلـمس سياسة زراعـية فاعـلة لتنـشيط هذا الـقطاع  وما فعـلى مدى العـقدين ا
اتخذ من اجراءات أثـبت الواقع فشلـها  وعبرت سـياسة االستـيراد عن استهداف واضح
لألمـن الـغــذائي  وركن االخـوان الـى مـداخــيل الـنــفط إلدامـة احلــيـاة وحل األزمــات الـتي
تواجههم . وبـالرغم من الهزات الـعنيفـة التي أحدثهـا انخفاض أسـعار النفط  اال ان أهل

تمثل بالزراعة .  احلل والعقد لم يتعلموا منها درسا  ليلتفتوا الى النفط الدائم ا
ياه  وانـها وسـيلة أين بعد نـظر الـطبقـة السـياسيـة على اخـتالف ألوانـها حول تـسيـيس ا
صـالح ? ألم تدرك ان اضـعاف العـراق مدخله زعـزعة أمنه للـمسـاومة والضـغط لتحـقيق ا
الغذائي  أليس عـيبا أن نفـكر باألمور بـعد فوات األوان ? نفـكر باحلزام األخـضر بعد أن

ية وليس قبلها . خنقتنا األتربة  ونقترح قانونا طارئا لألمن الغذائي في خضم أزمة عا
لقد قيل الـكثير من الكالم بان دمار الـقطاع الزراعي يكمن في سـياسة االستيراد  ويأس
ـبــيـدات  الــفالحـون مـن مـنــاشـدة الــدولــة بـدعم احــتـيــاجــاتـهم من الــبــذور واألسـمــدة وا
ـراشـنـة  ـيـاه  وعـدم ســيـطـرة دوائـر الـري عـلـى نـظـام ا وشــكـواهم الـدائـمـة من شــحـة ا
ـاء ال يكـفي سوى ـتنـفذين او الـذين ال يـقيـمون لـلـقانـون اعتـبـارا  وصار ا وانـتهـاكه من ا
لــزراعــة مــسـاحــات ضــئـيــلــة ال تــتـنــاسب مع أدنـى مـســتــوى لــلـحــاجــة  كل ذلك يــحـدث

كن لها أن تنفجر . واحلكومات عاجزة  بينما األمور تتعاظم و
ـنـاقـشــة الـواقع الـزراعي  واتـخــاذ قـرارات حـاسـمـة ـؤتـمـر وطــني  ومع ذلك لم نـســمع 
ـكن ـا ال  ـائـيــة الـكـثـيــر  ــوارد ا ـا لــدى وزارتي الـزراعـة وا ـهــزلـة  ر إليـقــاف هـذه ا
ـواد الغـذائية بـأيدي مـتنـفذين مـرتبـط بـالطـبقة الـتصـريح به  كالـقول مـثال : ان جتارة ا
الـسيـاسيـة  او جهـات مـدعوة من دول أجـنـبيـة تنـظر الـى العـراق سوقـا مغـريـة لتـصريف
بـضـائـعــهـا . وأجـزم ان الــبالد الـتي تــظل حـالـهــا هـكـذا لن يــكـون لـهـا
استقرارا أبـدا  ألن االقتصاد حاسم في السياسة . فالتقطير علينا
ـيـاه من دول اجلــوار  ال يـأتي اعـتـبـاطــا  بل سـيـاسـة مـدروسـة بـا
لتـدميـر الـزراعة ومـا يتـعلق بـها من صـناعـات  وما يـقوده ذلك الى
ستثمرة بالصناعات الغذائية . عندما يكون هجرة رؤوس األموال ا

السياسيون جتارا فال تتوقع للزراعة انتعاشا. 

حتت شـعار(الـكـتاب من مـهـد الكـتابـة) و في دورته الـثالـثـة والعـشرين  افـتـتاح مـعرض
بغـداد الدولي لـلكتـاب في التاسع عـشر من الشـهر اجلاري و كـخطوة ثـقافيـة باتت نادرة
بأن يـبقى الـكتاب في في عصـر (السوشـال ميـديا) نبـارك هذا الـعمل ونتـمنى امـنيـة جادة
ة ويحـيى حيـاة كر ويـصدح بصـوت مسـموع  يتنـفس بنـقاء بغـدادنا وعراقـنا حي يـرزق 
ـتــمـثــلـة بــالـتــكــنـلــوجـيــا الـســلــبـيــة و مـواقع دون ان تــنـال مــنه ايــادي الـغــدر واخلـيــانــة ا
(الفساد)االجـتماعي ... ورغم اني كـنت اتمنى حـضور االفتـتاح اال ان (ليس كل مـايتمنى
ـا ال تـشـتهـي السـفن) وفـعالً الـريـاح كـانت صـادمـة بـالـنـسـبة ـرء يـدركه..تـأتي الـريـاح  ا

للسفن!!! 
فـبـعــد ان اشـيع بـأن جــورج قـرداحي وزيــر االعالم الـلــبـنـاني الــسـابق هــو ضـيف شـرف
و بصراحة شعرت باحلزن و خيل لي  ان شـريط االفتتاح سيقص بأياديٍّ لبنـانية عرض ا
ولـسـنا فـفي الـعـراق مثـقـفون كـثـر ركـنوا عـلى قـارعـة الثـقـافة تـضايـقت جـداً لـهذه الـفـكرة
ـصـدرة حـتـى وان كـان االعالمي الـكـبـيـر جـورج بـحـاجـة السـتـيـراد الــثـقـافـة من الـدول ا
قـرداحي فـخـراً واضـافـة قـيـمـة الي ثقـافـة عـربـيـة كـانت ام اجـنـبـيـة... لـكن يـبدو ان االسم
فالسـفينة اللـبناني(يشـور والة حوبـة) ففي يوم االفـتتاح هـبت الرياح مـحملة بـأسوء االنبـاء
لك اغـرقـوهـا بـجـهل عراقـي مثـبـتـ لـهـا ان الـعـراق ال  التـي رفضت الـثـقـافـة الـلـبـنانـيـة
تـملـقون الـذين وقفـوا مصـفق ا ـتمـلقـ عراقـنا الـيوم تـغوص سـفنه في بـحار  ا مثـقفـ
مـهنـئـ مشـجعـ قص شريـط االفتـتاح..فـأرض العـراق التـي اثمـرت السـياب والـرصافي
مـدع الثـقافـة  بعد اليوم يـحصـد جهالء الـعجم ثمـارها الئكـة  والزهـاوي وا
ان خدروا الشـعب لسنوات بإدعائهم الديـن....لكن (العتب مو عليهم)
ن يــقــطع الــلـــوم كل الــلــوم عــلـى الــشــعب الـــذي يــصــفق بــحـــرارة 
ن يـقــتـلع عـيــنـيه..نــحن شـعـوب تــسـتـحق ويــنـضـر بــكل حب  كــفـيه

الننا نصنع السيوف ونقدم رقابنا فداء للسفاح .  الذبح
اعـتذاري لـبالد االرز و كل احلب لـلشـعب اللـبـناني يـبـدو أننـا فعالً

بحاجة الستيراد الثقافة من مصانعهم  !!! 

بغداد
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ــا يــدفع الــنــاس إلى فـي االقــتــصــاد 
ناطق الـتفـكير في الـهجـرة بعيـدًا عن ا
الـغربية األكثر جفافاً في البالد. وتابع
أن الــــغـــبــــار والـــرمـــال الــــتي تــــشـــكل
الــعــواصف قــادمــة من الــصــحـاري في
الــعــراق وكــذلك من مــنــاطق أبــعـد في
شـمال إفريقـيا وشبه اجلزيـرة العربية.
ياه السطحية وأضـاف أن سوء إدارة ا
ـنـاطق إلى جانب واجلـوفـية فـي تلك ا
االضـطـرابـات في الـصـحـاري الـنـاجـمة
عـن الزراعـة وحـركـة الـنـاس سـاهم في
شكلـة. وأشار عالم اآلثار إلى حـدوث ا
أن الـبـالد بـحـاجـة إلى تـغـيـيـر إدارتـهـا
لـــلــمـــنــاطق الـــصــحـــراويــة والـــزراعــة
لـتـخـفـيف تـأثـيـر الـعـواصـف  والـقـيام
ـزيد من بـأشـيـاء مـثل االسـتـثـمـار في ا
الــنـبـاتــات احملـلـيــة وتـقـلــيل اسـتـهالك
ـيـاه اجلـوفـية بـشـكل كـبـير مـبـيـناً أن ا
ـبـاني تـتطـلب أيـضًا تـرقـيات لـتـحمل ا

تأثير العواصف الرملية.

وراء الـعـواصف الـرمـلـيـة الـتي تـتـزايد
رجح أن يؤدي وتـيرتها وتـشتد ومن ا
قبلة ناخ إلى تفاقم التحديات ا تـغير ا
لـبـلد مـثل العـراق الذي يـواجه بالـفعل
ـيـاه بعـد انـخفـاض هـطول نـقـصًا في ا
األمـــطـــار وارتـــفـــاع درجـــات احلــرارة.
ـز عن عـالم اآلثار ونـقـلت نيـويـورك تا
اجلــيـولــوجـيـة فـي جـامـعــة الـقــادسـيـة
جعفر اجلوذري قوله إنه “قبل عشرين
عـامًا كان العراق يتـوقع عاصفة رملية
عـاصـفـة رملـيـة كل عام مـضـيـفاً أنه من
ـتـوقع هـذا الـعام أن تـضـرب نـحو 20 ا

عاصفة رملية العراق.
WLE²M  WLÝ

وأشـــار اجلـــوذري إلى أن الـــعــواصف
الــرمــلــيــة أصــبــحت ســمــة مــنــتــظــمــة
لــتـنــبـؤات الــطـقـس الـتــلـفــزيـونــيـة في
الــعــراق فـزيــادة الـعــواصف الــرمـلــيـة
ــكن أن تــســبب مــشــاكل فـي اجلــهـاز
الـتـنفـسي وحـوادث الطـرق والـتغـيرات

كـانت الـسـماء الـبـرتقـالـيـة إيذانـا بـيوم
آخـر مـليء بـاألتـربـة في سـابـع عـاصـفة

رملية من نوعها في األشهر األخيرة.
وقـــالت الــصــحــيــفــة إن “الـــعــديــد من
الـــعــراقـــيــ كـــانــوا يـــرتــدون أقـــنــعــة
لـلمـساعـدة في تنقـية الـهواء لـكن أكثر
من  5000 شـخص عـوجلوا من مـشاكل
فـي اجلـهـاز الـتـنـفـسي وتـوفي شـخص
ـز أن واحــد. وتــابــعت نــيـويــورك تــا
ـتضررة امـتدت إلى محـافظة ـناطق ا ا
األنـــبــار غــرب ووسط الـــنــجف وحــذر
ـواطـنــ من الـبــقـاء في ــسـؤولــون ا ا
مـنـازلهم والـبحث عن عالج لـصعـوبات
الـتـنفس وأظـهرت لـقـطات مـصورة من
ـتـحـدة شـوارع بـغـداد نـشـرتـهـا األ ا
خــــالـــيــــة وضـــعف الــــرؤيـــة. وبــــيـــنت
الـصحيفة األمريكية أنه على الرغم من
ـبــاشــر بــ أحـداث صــعــوبــة الـربـط ا
الـطقس الـفردية يـقول اخلـبراء التـغير
ــنـاخي هـو أحـد الــعـوامل الـتي تـقف ا

{ نـيويـورك - وكاالت: كـتبت صـحيـفة
ــز األمـــيـــركــيـــة بــأن نـــيــويـــورك تـــا
الـعـراقـيـ يـخـتـنـقـون حتت غـطـاء من
الــغــبــار بــيــنــمــا جتــتـاح الــعــواصف
الــرمـلـيــة الـبالد حــيث كـانت الــسـمـاء
الــبـرتــقـالــيـة إيــذانـا بــيـوم آخــر مـليء
. في وقت اليـ الــعـراقــيـ بــاألتـربــة 
ــــزيـــد من يــــقـــول فـــيـه اخلـــبـــراء إن ا

العواصف في الطريق.
W¹uł  öŠ—

وقالت الصحيفة في مقال لها ترجمته
(اجلـــورنــال) إن  مـــوجــة الـــعــواصف
الـرمـلـيـة الـتي ال تـهـدأ في الـعـراق هذا
الــــعـــام تـــســــبـــبت فـي وقف الـــرحالت
ـدن والبلدات بـالغبار اجلـوية وغطت ا
الـبـرتـقـالي وأرسـلـت مـئـات الـعـراقـي
ــسـتـشـفـيـات بــسـبب مـشـاكل في إلى ا
اجلـــهـــاز الـــتـــنـــفـــسي. وأضــــافت أنه
اليـ األشـخاص في جـميع بـالـنسـبة 
اضي أنـحـاء الـعـراق يـوم اخلـميـس ا
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كـفريق مـشتـرك ب القـبائل والـدولة ومنـظمـات اجملتمع
ــدني ووســائـل االعالم  والــقـــلق عــلى مـــجــتــمـــعــنــا ا
مـسـؤولـيــة اجلـمـيع فـي ايـجـاد تـشــريع مـقـنـع ومـقـبـول
يـحـمي االسرة  ونـتـابع ونـعمل عـلى قـوانـ تتالئم مع
طــبـيــعــة مــا يــحــدث . وتـطــرق مــديــر دائــرة الـعـالقـات
واالعالم في وزارة الـــداخــلـــيــة ســعـــد مــعن  الى دور
الـوزارة ومديـرات االسرة والـطفـل والشـرطة اجملـتمـعية
ــشــاكل  ومــعــاجلــة اتــسـاع بــالــتــحــرك عــبــر كــافــة ا
تـطـوراتـهـا مـجـتـمـعـيـا وقـضـائـيـا  واهـمـيـة ان تـمـضي
الـدولة بـالـسـلطـات الـتنـفـيذيـة والـقضـائـية والـتـشريـعـية
ــا يــجــري عــلى االنــتـرنــيت لــوضع الــيــات الـتــصــدي 
واتـساع الـنمـو السـكاني واحلـاجة المـاكن متـخصـصة
ـهم الديني لـلفـتيـات والبـنات  اضافـة للـدور االرشاد ا
والـسـيـاسي واالعالمي  ونـحن مع كـافـة الـتـشـريـعـات
ـتـطـورة الــتي حتـمي االســرة  وتـقـدم في الـقــانـونـيــة ا
نفس الوقت خـدمة للعـقل والذهن بالتـقدم للشـخصية 
ــثــلـ وزارات لــكن مع اجلــانب االيــجــابي. وعــرض 
الــصـحـة والــتـخـطــيط والـعــمل والـشــؤون االجـتـمــاعـيـة
ودواوين االوقـاف والـداخلـيـة والـبـاحـثـ والـصـحـفـي
دني  ما يحدث حاليا ودورهم في ومنظمات اجملتمع ا
ـنــاسـبـة  من اجل اقـرار الــتـصـدي وايـجــاد احلـلـول ا
ي  واقف مع التـقدم العا تشريـعات قانونـية وتطـوير ا
ـؤتمر ودونـت التوصـيات الـتي سيعـمل علـيها وتـطرح 

دة القادمة . صحفي واسع خالل ا
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تـنـاولـت طـاولـتـان حـواريــتـان عـقـدت عــلى مـدى يـومـ
ـواقف وعرض الـتحـديات بـالعـاصمـة بـغداد  تـطويـر ا
الــتي تــواجه اقــرار الـتــشــريـعــات الـقــانــونـيــة وكــيـفــيـة
جتـاوزهـا  اقـيمت ضـمن مـشـروع دعم تـشـريع قـانون
احلمايـة من العنف االسري  ونـفذت من منظـمة تاهيل
االرامـل  بـالـتـعـاون مع اوكـسـفـام  الـدولـيـة  بـحـضـور
ثل عن الرئاسات ان  و اعضاء مـجلس نواب وبر
والوزارات اخملـتصة  واكاد وباحـث وصحفي 
شروع عرض لفتـرة امتدت الكثر من عام وقدم فـريق ا
 لـرصــد وحتـلـيـل وتـدوين مـا جــرى والـتـحــديـات الـتي
تـعلقـة باالسرة ـهمة خـاصة ا واجهت اقرار الـقوان ا
واقف والـتوصيـات واالراء  حيث جرت واجملتـمع  وا
نـقـاشـات مـعـمـقـة طـرحت خاللـهـا امـثـلـة واقـعـيـة حـدث
باحليـاة اليومية والتي تستـوجب توفر الغطاء القانوني
وتـعديل واقـرار تـشريـعـات حديـثـة تسـير مـع ما يـحدث
بـالعـام والتـطور الـتكـنـولوجي واجملـتمـعي. وركز عـضو
جلــنـة كــتـابــة دسـتــور جـمــهـوريــة الـعــراق لـعـام 2005
ـانـيـة الــدكـتـور الـشـيخ عـبـود والـنــائب الربع دورات بـر
وحــيـد الــعـيــسـاوي  عــلى اهـمــيــة الـتــمـاسك اجملــتـمع
وتـعـزيز الـروابط االسـريـة  والـعراق يـواجه اسـتـهداف
ـراة العـراقيـة وشخـصيات خـارجي يـحاول النـيل من ا
الـشــبــاب الــنـاشـئ  ودخـول االنــتــرنــيت واالتــصـاالت
احلـديـثــة سـبب مـشــاكل ال نـهـايــة لـهـا اال بــالـتـصـدي Wý—Ë∫ مشاركون في ورشة عمل متقدمة
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دعـا مجـلس الـقـضاء األعـلى الـقوى
الـى عــــــدم ادخــــــالـه فـي اخلالفــــــات
الــسـيـاســيـة او تــشـويه مـكــانـته في
اجملــتــمع  فــيــمــا اكــد حــرصه عــلى
استقالليته وحياديته. وقال اجمللس
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(الـدسـتـور يـؤكـد اسـتـقالل الـقـضاء
وأن اجملـــلـس يـــحـــرص دومـــا عـــلى
وهـو لـيس اسـتـقاللـيــته وحـيـاديـته 
طـرفـا في اخلالفـات الـسـيـاسـيـة بل
إن قــراراته هي نــتــاج حـيــثــيـات كل
تـوفرة فيـها) داعيا قضيـة واالدلة ا
جــــمـــيـع الـــقـــوى الـى (عـــدم ادخـــال
الـقـضــاء في خالفـاتـهـم او الـتـسـبب
ساس وتشويه مـكانة القضاء في با
اجملتمع) مـستدركـا (اذا كانت هناك
اعتراضات لطرف سياسي على قرار
فـــــيـــــجـب اتـــــبــــاع من الـــــقـــــرارات 
السياقات القانونية في معاجلتها). 
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من جهـة اخرى بـحث رئيس مـجلس
الـــقـــضـــاء األعـــلى فـــائق زيـــدان مع

محافظ ذي قار محمد هادي الغزي 
مــعــاجلـة االشــكــالـيــات الــقـانــونــيـة
اخلـاصــة بـقـضــايـا الـتــظـاهـرات في
احملــافــظــة  بــحــسب بــيــان جملــلس
الــقــضــاء . واصـدر الــقــضــاء أوامـر
قضـائيـة للـقبض عـلى ستـة متـهم

كـان بــحـوزتـهم  32كـيــلـوغــرامـا من
مــادة الـــكـــريــســـتـــال اخملــدرة عـــنــد
محاولتهم التسلل من سوريا باجتاه
الــعــراق.واوضح الــبــيــان انه (بــنـاءً
عـــلى أوامـــر قــضـــائـــيــة وبـــإشــراف
مـباشـر من مـحكـمـة حتـقيق نـيـنوى

ألقت مـديرية اسـتخـبارات ومكـافحة
إرهاب احملـافـظة الـقـبض على سـتة
متهم بحوزتهم 32 كيلوغراما من
مــادة الـــكــريـــســتـــال اخملــدرة عـــنــد
مـــحــاولـــتــهم الـــتــســلـل من ســوريــا
بــــاجتـــاه الـــعــــراق) واشـــار الى ان
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اوس عـامـر سعـيد الـهرمـزي شاب من
مـوالـيـد تـكريت 1999 درس فـي كـلـية
عــلــوم احلــاســوب جــامــعــة تـكــريت 
يــعــتــبــر اصـغــر شــاب مــارس مــهــنـة
االعـالم في مــحــافــظــة صالح الــدين 
عـمل بحب للمهنة وجنح بعمله . عمل
مـراسل صحـفي لفتـرة في قناة صالح
الـدين الفضائيـة له عدة نشاطات على
نظمات االنسانية وحمالت مـستوى ا
مــــســــاعــــدة لــــذوي الــــدخـل احملـــدود

وعوائل الشهداء.
شـارك في ندوات ومحـاظرات توعوية
ـوذج وتــثـقــيـفــيـة وهــو يـعــتـبــر ك ا
يـحتذى به  وله مسـاهمات عديدة في
نـقل مـعانـات الـشبـاب وابـناء مـديـنته
عن طريق مجال عملك مراسل صحفي

وناشط مدني .
{ ما هي رسالتك الى الشباب? 

- ال تــتــكــاسل اعــمـل بــجــد حـاول وال
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تـيـأس نـوع مـصـادر دخـلك ابـحث عن
ربحـة وجتنب االعمال ذات االعـمال ا
ـردود الثـابت وبراتب شـهري حاول ا
ان تـعـمل حلسـابك وال تـعمل حلـساب

احد اخر .
{ حتى وانت تعمل بكد وتربح جيدا

- ال تـغـفل عن الـفـرص اجلـديـدة التي
تـتـفتح امـامك وحاول بـوقت مبـكّر ان
تــسـتـقل بـحـيــاتك عن عـائـلـتك األولى
والــــكــــبـــيــــرة وعِش حــــيـــاتـك بـــدون

تدخالت.
ـيزة { حـيـاتك جتربـة فريـدة من نوعـها و
سـتـحـيـاهـا مـرة واحـدة ال جتـعـلـهـا لـلـنـاس
واجــعـلـهـا لك ولـيـس بـالـضـرورة ان تـشـابه
حياة االخرين  فال تسمح الحد ان يجعلك
مـشــابـهــاً له ويـســتــغـلك ويــجـعــلك نـســخـة

مكررة?
ابـداً ال تفارق الله والتوكل عليه  فمن
اسـتعان بـغير الـله ذل  - وفي اخلتام
اجــعل من نـشـاطــاتك سـلم لــلـصـعـود

UI¡∫ رئيس

مجلس القضاء
يبحث مع

محافظ ذي قار
تداعيات
التظاهرات

صـاحب اخالق ولـيس قـدوة حـسـنـة
فـمـوضـوع الــقـدوة احلـسـنـة يـسـبب
ظغط كبير على صانع احملتوى وهو
شخص واحـد وليس فـريق فالبد ان
يـخـطاء هـنـا وهـنـاك و لـكن يجب ان
ستطاع ويقدم يلتزم باالخالق قدر ا

ما يحبه بصورة جيدة .
{ ما أبـرز استـعمـال او طريـقة لـلجـمهور
الـذين أعمارهم حتت 18 عامـا للتطـبيقات

التواصل ? 
- مــا عـشــته و رايــته مـن دون بـحث
ـوضــوع يـوجـد فــئـات من هـذه في ا
االعــــمـــار وطــــرق اســــتـــخــــدامــــهـــا
لـلـتـطـبــيـقـات الـتـواصل االجـتـمـاعي
هتم باجلنس االخر وهذا كل منهم ا
مـا يـبـحث عـنه  ومـنـهم الـذي يـحب
اي يــعــرض حــيــاته بــأجـمـل صـورة
ويـستـعـرض يومـيـاته بـشكل كـبـير 
ــهــتم بــالــعــاب الــفــيــديـو ومــنــهـم ا
والـسـيـنـمـا بـصـورة عـامـة  ويـوجد
ـشـاهـد فـقط الـغـيـر مـتـفـاعل مـهـتم ا
ــــشــــاهـــدة دون الــــتــــعـــلــــيق او بـــا

استعراض شيئ . 
{ هـل تعـانـون من مشـكـلـة ضعف شـبـكة
اإلنــتـرنت و كــيف تـرون أجـورهــا هل هـيه

مناسبة ام ال ? 
- مــشـكــلـة ضــعف خــدمـة االنــتـرنت
مـشـكـله ال اعـتـقـد يـوجد حـل لهـا في
وقت قـــــريب  فـي الــــعـــــراق  بـــــهــــا
تـــدخـالت كــثـــيـــرة مـن اطـــراف عــدة
شركات  اما االجور فهي عالية جداً
قارنة مع العالم العربي والكوكب با
بـــالـــكــامل هـــنـــاك بــعض الـــدول قــد
اصـبـحـت خـدمـة االنـتــرنت مـجـانـيه
ومــنـــهم من وضع اجـــور رمــزيه  و
اذا نقارن بـالدول البعيـدة فالنقارن
بـاقـلـيـم كـردسـتـان (شـمـال الـعـراق )

بنـفس االجور 30000 دينـار عراقي
حتصل على انـترنت ضعف الـسرعة
باقي احملـافـظات  و اتـمنى ان حتل
ـــشـــكـــله الن االنـــتـــرنـت قــد هـــذه ا
ــاء و الـكــهـربـاء اصـبـح حق مـثل ا

فقط اتمنى. 
{ هل تعـتقد أن البيئـة مالئمة للشركات
ـية من ـية من أجل لـلـشـركات الـعـا الـعـا

أجـل فـــــتح فـــــروع
لـها بالـعراق سواء
من أجـهزة الهاتف
او احلـــاســـبــات او
أجهزة االلعاب ? 
- نــــعم اعـــتــــقـــد
حـاليـاً ان الـبـيـئة
جـيــدة لـلــشـركـات
ـيـة ان تفـتح الـعـا
فروع في العراق 
انا اعمل في شركة
مـــــــخـــــــتــــــصـه في
تطـوير الـتطـبيـقات

و جتــهـيــز خـدمــة االنــتـرنت ويــبـدو
ية الوضع جيـد  وهناك شركـات عا
قـــد خــطت هـــذه اخلــطــوة وفـــتــحت
فــروع في الـعــراقي  مــثل (هـواوي)
و(كــــانــــون) و (ســـــوني لـالجــــهــــزة
الكهربائية ) و(LG) و (سامسوجن)
والـكثـيـر والبـاقي يـخطط لـفـتح فرع
الن الـــســـوق الـــعـــراقي فـي فـــتـــرتــة
صـــعـــود حـــالــــيـــاً من مــــعـــرفـــــــتي

البسيطة .
{ عنـدمـا ارتفع سـعر صـرف الدوالر هل
ختلف انواعها ?  أثر على بيع األجهزة 
- ليس لي معرفـة في عالم االقتصاد
 ولكن ما رأيته لقد ارتفعت االسعار
بشكـل كبيـر من قطع الـكمبـيوتر الى
ـنـتـجـات ارتـفـعت اخلـضـار جـمـيع ا
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طه حـسن شــاب طـمــوح مـثل اقـرانه
الــشـــبـــاب لـــديه خـــبـــرة في مـــجــال
ـعــلــومـاتي الــتــقـنــيــات و الـنــظــام ا
احلديث . يتكـلم عن حجم التطورات
الـتـقـنـيـة احلـاصـلـة االن في الـعـراق
وأبرز ايجـابيـاته وسيـئاته و ما هي
عوقـات التي تـواجههـا من مشاكل ا
 و كـــيـف يـــأتي دور احلــــكـــومي او
ية اخلاص بالتـرويج للشركـات العا
جال االلعـاب و الهواتف و أجهزة
احلــاسب بــفـتح فــروع لــهـا . أيــضـا
نــتــنــاول صــنــاع احملــتــوى الـرقــمي
وكـــــيف دورهم و تــــأثـــــيــــرهم عــــلى
االعـــبــيــ  و احلـــد من ســلـــبــيــات
الـتـســويق الـكـاذب او اخملـادع الـذي

شتري حتت طائلته .  يقع ا
{  من هو طه حسن ? 

- مـــــواطن عــــــراقي مـن مـــــوالـــــيـــــد
1996ســكــنـة بــغــداد . حـاصـل عـلى
شهادة الـدبلوم تـقنيـات إلكتـرونية .
يـــعــمل حـــالــيـــاً مــصــمـم جــرافــيك .
ووكــيـل لــشــركــة انــتــرنت ســابــقــاً .
صـاحب قـنــاة يـوتـيـوب تـتـحـدث عن

العاب الفيديو و السينما .
{ كـيف تــرى الـتــطـور االلــكـتــروني الـذي

حصل بعد دخول االنترنيت للعراق ? 
- طــبـيــعي ولم يــخـتــلف عن جــمـيع
ــنــطــقــة الــعــربــيــة   لــكـن مـا دول ا
حـــصل فـي الـــعـــراق من احـــداث مع
دخــول الـتـكــنـلـوجــيـة احلـديــثـة هـو
شـكـلة (سـقوط نـظـام حكم الـسابق ا
والـــتـــبــــعـــات من بــــعـــده ) احـــتالل
امـريـكي وتــدمـيـر جـمـيع الـوزارات .
حــروب اهــلــيـــة مــســتــمـــرة تــشــتت
احلكـومات اجلـديدة وعـدم معـرفتـها
بــالــتــطــور عــدم وجــود رقــابــة عــلى

الــتـطـور احلــاصل بــسـبب انــشـغـال
احلكومات باحلروب .

{ برأيك كـيف قربت التطبـيقات التواصل
االجــتـمــاعي و االلـعــاب اإللـكــتـرونــيـة بـ

الناس ? 
- قـــربت تــــطـــبــــيـــقـــات الــــتـــواصل
االجتمـاعي اجملتـمعات بـشكل سريع
وغيـر مـتوقع  فـفي الـسبـعـينـيات و
الـستـيـنيـات عـندمـا تـوقع البـحـاث
ـسـتـقـبـل لم يـكن بـهـذا الـشـكل ولم ا
يـــكن حــتى قـــريب مـــنه اال في امــور
بــســيـطه  و مـن جـهــة عــالم الــعـاب
الفـيديـو فقـد قرب االشـخاص بـشكل
اكبر بسبـب التجارب التي  تـعيشها
مع فـــريــقك داخل الــعــاب الــفــيــديــو
تكـون ثقة ومـعرف كبـيرة بـالشخص
االخــــر لـــقـــرب هـــذه الـــتـــجـــارب من

الواقع. 
{ كصـاحب قناة عـلى منصـات التواصل
ـهم أن تــكـون قـدوة االجــتـمـاعـي هل من ا

حسنة ? 
- من وجــهــة نـظــري يــجب ان اكـون

اسـعـارهـا بشـكل مـلـحـوض و كـبـير
وباالخص الـقطع االلـكتـرونيه وهذا
واطـن العراقي  و اثر سـلبـاً على ا

ارجو ان  يوجد حل قريب. 
{ في الــفــتـرة األخــيــرة هـنــاك يــوتـبــريـة
اسـتعـمـلـوا كـلـمـات ال حيـائـيـة او شـتـيـمة
تـابعـتهم ? شـاهد مـسـتمـر  ورغم ذلك ا
- يـجب ان تـوجــد رقـابه عـمـريه من
جهـة حكـوميـة على صـانع احملتوى
ــشـاهـد و من جــهـة عـائــلـيــة عـلى ا
لتـقلل من هـذه احلوادث  ولـكن قلة
شـاهد ما ثقـافة صـانع احملتـوى وا
يـــجـــعل هـــذه احلـــوادث كـــثـــيــرة و
مـتكـررة  و الـشركـات الـكبـيـرة مثل
(Google) صاحـبه مـوقع يـوتـيوب
وضعـت قوانـ صـارمة بـشـأن هذه
ـواضع وطـورت تـطـبـيق يـوتـويب ا
جديد بأسم يوتيوب كيدز مخصص
لالعـمـار الـصــغـيـرة لـتـقـلل من هـذه

احلوادث . 

{ هـل نـــحـــتــــاج في رأيـك بـــنى حتــــتـــيـــة
متـطورة تـخـدم االعب العـراقي (الـكيـمنك)

من حيث سرعة التحميل او البنك ? 
- نــــــــــــــــعـم و
بــاســـرع وقت
الن هذا سوق
قـــــــد تـــــــوسع
بــشـكل كــبــيـر
بـعــد جـائــحـة
كـــــــورونــــــا و
تـطـور  كـثـيراً
 ولــيس فــقط
من نــــاحــــيــــة
خــــــــــــدمــــــــــــة
االنــتـــرنت بل
مـن جــــــمــــــيع
الــنــواحي مــثل تــوفـيــر بــيــئـة
ــيــة جـــيــدة لــلــشــركــات الــعــا
الالســــتــــثــــمـــار فـي الــــعـــراق
ومحـاربة قـرصنـة االلعـاب لتـنضيف
السوق لتـهتم به الشركـات الكبيرة 
تنظيم بطوالت عـلى مستوى العراق
و تـسـلـيط الـضوء عـلـيـهـا بـنـاء فرق
ــيــة لــلــمــشــاركــة في مــحــلــيــة وعــا

البطوالت .
{ االجـــور الــتي تــتــقـــاضــاه او الــتي من

القناة هل تكفي ام ماذا ? 
- نــعـم تــكــفي فـــرد واحــد اذا كــانت
قــــنـــاتك مـــتــــوســـطه بـــ 100 الف
مـــشـــتـــرك الى  500 الف مـــشـــتـــرك
ومــشــاهــدات الـفــيــديــو الــواحـد من
1000 الى  5000 و فــــــيــــــــــــديـــــو
واحـد كل يــومــــــــان  ويـعــتـــــــــمـد
عـــلى امــــــــــور كـــثــيـــرة مـــــــــثل كل
واحـــد شــــاهــــد الـــفــــيــــــــــديــــو هل
انــــــهـاه ام خـرج مـنه مبــــــــكـر هذا

يأثر علي. طه حسن
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يــحــمــلـون ــتــهــمــ  (خــمــســة من ا
اجلـنـسـيــة الـعـربـيـة كـانـوا يـرومـون
االلـــتــحـــاق في جــبـــال ســنـــجــار مع
ـتـهم الـسـادس فـهـو الـبـكـكـة وأمـا ا
عراقي اجلنـسية ومـطلوب لـلمحـكمة
ـادة اربـعـة إرهـاب عن قـيـامه وفق  ا
بنقل مـركبة بـيك أب في العام 2019
ألحـــد مــجـــرمي داعش فـي مــنـــطــقــة

كوكجلي لغرض تفخيخها). 
wLÝ— d¹c%

من جهة اخرى حددت دائرة إصالح
األحداث الـتابعـة لوزارة الـعدل أبرز
سجون من األحداث فيما قضايا ا
ــتـهـمـ حـذرت من ارتــفـاع مـؤشـر ا
بـاخملــدرات.وقـال مـديــر عـام الـدائـرة
كـامل أمـ هــاشم في تـصـريح امس
إن (أكثـر قضايـا األحداث احملـكوم
هم بجرائم اإلرهـاب وبعدهـا قضايا
ــواد 405 و406 الـــقـــتل بـــحـــسـب ا
و410 وكــــذلك األحــــكــــام اخلــــاصـــة
بــالــقـضــايــا الال أخالقــيــة كـالــبــغـاء
والـدعــارة ومن ثم الـسـرقــة بـحـسب
446 ـــــــــــــواد 439 و 445و444 و ا

و440 إضافة الى قضايا اخملدرات)
ـتـهـمــ بـقـضـايـا مـشــيـرا الى ان (ا
اخملـدرات يــرتـفـع حـيث ســجل عـدد
األحــداث احملــكــومــ خالل نــهــايــة
ــاضي 25 شــخــصــاً إال أن الــعــام ا
وهذا العدد أصبح اآلن 77 شخصاً 
يعد قفـزة كبيرة وبزيـادة أسبوعية)
وتـــابع ان (احملـــكــومـــ بـــقــضـــايــا
ــئـة). وعن اإلرهـاب أكــثـر من 50 بـا
الـثـأر الـعــشـائـري اوضح هـاشم أن
ـتـهـمـ بـعـمـلـيـات الـقـتل نـتـيـجة (ا
الثـأر العـشـائري هم أكـثر من عـشرة
ـــــئـــــة) الفـــــتــــا الـى ان (هــــؤالء بــــا
ـواد 405 و406 مـحــكـومــون وفق ا
و410) وذكــر أن (أغـلب احملــكــومـ
أمــا بـتــهــمـة الــتـعــاطي أو الــتـرويج
لـــــهــــــا) وخـــــلـص الى الــــــقـــــول ان
ــتـعــاطــ احملـكــومــ تـقــدم لـهم (ا
ــراكـــز الــصـــحــيــة اخلـــدمــات فـي ا
وأغـلــبـهم تــتـكـيف أوضــاعـهم داخل
السجون لـكون أعمـارهم صغيرة مع
فــرض إجـــراءات مــشــددة ومــراقــبــة

مستمرة).
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-1-
حـ يـجتـرح الـسرقـةَ مَنْ ال عـهد له بِـدِين  وال تـربطـه بالـقيـم الرفـيـعة رابـطة  ال
ـفلـس يـستـغـرب النـاس كثـيرا  فـالـسرقـة شأن األنـذال السـاقطـ أخالقـيا  ا

روحيا .
ولـكنْ حـ تـتمُ عـمـليـةُ الـسـرقـة عـلى يـد مَنْ تـسـتـر بـالـدِين  واعـتـبـره النـاس من
ؤمـن فان الـقضيـة يكون لـها بعـدها اخلطـير  ذلك أنَّ آثـارها السـلبية صالح ا

ن تركن اليهم النفوس وتُوليهم احملبة والثقة .. تنعكس على شريحة واسعة 
سروق من أضرار  هذا فضالً عما يلحق با

-2-
شاهير  كان ( شهر بن حوشب ) من القُرّاء واحملدث ا

ال فـأخـذ خريـطـة دراهم (واخلريـطةُ كـيس وُضـعت فيه وقد دخل مـرة الى بـيت ا
الدراهم ) 
فقيل فيه .

لقد باعَ شهر دِينَهُ بخريطةٍ 
فَمَنْ يأمن القرّاءَ بعدكَ يا شَهْرَ

َثَـلُ بخـريـطة شـهر وهـو بـفعـله أسـاء الى القُـرّاء وشـوّه سمـعـتهم  حـتى ضـرب ا
تسمون بالسر من أموال الناس . فيما يختزله ا

-3-
ـنظم لـلثروة الوطـنية الـعراقيـة ن وبشتى الـصور واألسالـيب بالـصفقات والنهب ا
شـاريع الوهمـية  والتالعب الـرهيب باألرقام .. شـبوهة  والعـقود الزائـفة  وا ا

الي . أصبح ظاهرة بارزة يعبّر عنها بالفساد ا
ـالي هم مـن طراز (شـهـر بـن حوشـب) فـقـد كان ـؤسف أنَّ فـرسـان الـفـسـاد ا وا

تمسك بأهداب الدين ..!! لتزم ا بعضهم يُعّد من الصاحل ا
-4-

ان ما اخـذه شهر بن حـوشب كان عـبارة عن دراهم معـدودة وقامت لذلك الـدنيا
ـلـيـارات من الـدوالرات ولم تـقـعـد  ولــكنَّ ورثـته في الـعــراق اجلـديـد تـنـاهـبــوا ا
وجــعــلــوا سـوء اخلــدمــات أبــرز الـعـالمـات  وقــد بــيــضـوا وَجْـهَ شـهــرٍ وَوَجْه كُلّ

تالعب الصغار ... ا
-5-

نهوب . بلغ ا انّ اخليانة هي اخليانة أيّاً كان حجم ا
وليس صحيحا أنْ نغض النظر عن  مَنْ خان أيا كان ...

ولقـد كشف اخلـائن عن نـفسه حـ ارتضى أنْ يـكتب في الـدجالـ وفي َمنْ باع
دينه في البائع .

-6-
واذا حتصن اللصوص من العقوبة بطرق شيطانية خبيثة
 – ولو لفترة من الزمن - فان ذلك ال يجعلهم في مأمن
مـن عـــقـــوبـــات الــــربّ الـــقـــادر اجلـــبّـــار  –وهـــو لـــــهم

رصاد. – با
وتالحـقـهم لـعـنـةُ الـتـاريخ ولـعـنـة الالعـنـ عـلـى امـتداد

السن .
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غناة (الريل وحمد ) ا أمـتعنا الليل بحن القطارات ونحن نسمع القصيدة ا طا
للـشاعر مظفـر النواب أو نقـرأها في ديوان شعـري يحمل أسم االغنـية عنوانا له
ـدارس . ولـهـذا كنـا نـصنع مـع الريل الـصـوت  الريل ـنـوع وجوده في ا كان 
االغنيـة  الريـل القـصيدة شـجنـا سومـريا يـؤثث فيـنا أرائك الـف أمنيـة يسـتريح
عليها لهاثنا ونحن نتخيل تلك الطرق االسطورية التي تمتد فيها سكك القطارات

من اسطنبول وحتى عموم مدن اوربا. 
علم في مدرستنا سرد هذه الواقعة : ذات مساء تعرفت أتذكـر أن معلماً من ا
لك بـانسيونـاً في اثينا عنـدما بت عنده اسـبوعا  واخبرني على عـجوز يوناني 
ـعلمون السواح من العراق قد نسى كتابا عنده قبل عام وانه ارسل له ان احد ا
اكثـر من رسالة يـرجوه فـيه االحتفـاظ فيه  وسـألني ان كـان هذا الكـتاب اجنيال

او كتابا ثمينا .
فقلت له :أرني اياه .

فأراني وكـانت ديوان شعر مظفر النواب الـريل وحمد وبإهداء من الشاعر نفسه
كتبه للمعلم وعلى أرائك مقهى الهافانا في دمشق.

قـلت له :نـعم انه ثـمـ الن الـكـتـاب مـوقع بـإمـضـاء مـؤلـفه وهـو شـخـصـيـة ادبـيـة
ومؤثرة في بالدنا .

قال : اذن كـان االجدر عـليه أن يحـفظ الكـتاب عن ظـهر قلب حتـوطا حـ يضيع
منه .

انا بـالرغم ان هوميروس لم يـكن موجودا حتى يضع امـضاءه على االلياذة ح
اشتريتها ألول مرة  لكني احفظها عن ظهر قلب .

وان كانت عودتك بالـقطار الى بلدكَ  خذ كـتاب مواطنك اعـده اليه وهذا عنـوانه 
احفـظه على ظهر قـلبك . مادام كاتـبه شاعر وطني  هل تـعرف لم احفظ االلياذة

فقط بل حفظت عن ظهر قلب كتبا لريتسوس وكافافيس ان كنت تعرفهما.
قلت اعرفهما جيدا  وسأتبع نصيحتكَ ايها الرجل الطيب.

وفي طريق الـعودة حـيث كنت مسـتقال قطـار طوروس من اسـطنبـول الى بغداد 
حفـظت كتـاب الريل وحـمد عـلى ظـهر قـلب .وح يـصبح ابـني عامـر في الصف
اخلامس االبـتدائي سـأجعـله يـحفـظه عن ظهـر قلـب  فانـا اتمـنى أن اعلـمه غرام

القطارات قبل غرام االناث...! 
أتذكـر اآلن قصـة صديـقي القد في مـدرسة لن تـصل اليـها الـقطارات االن وال
ـسافة الـبعـيدة ب مركـبات الفـضاء  فـقط حافالت احلـن هي من تقـطع هذه ا

بالد ( غونتر غراس ) وبالد ( شغاتي ) .
مـسافـة من الـذكـريـات في تلـك اللـيـالي الـتي تـؤسطـرهـا قـصائـد الـشـعر بـلـهـجة
سـاجـ وبسـطـاء النـاس  فـيـتهـادى صـوت مطـرب الـقصـيـدة ( مرين الـثـوار وا

بيكم حمد واحنه بقطار الليل ...)
ــرات  وحـمـد لـيس ســوى طـيف قـد وحــقـيـبـة ســفـر مـسـافـرة لـقـد مـر االف ا
وصبـاح دمشقي .أما هنا في ليل االهـوار حيث تبتعد سكـة القطار الواصلة ب
كان بـأكثر من اربع ميال  ولكن مع سكون سوق الـشيوخ والبصرة عن هذا ا
ـكـان وصـفـاء الـلـيل وهــجـوع كل شيء نـسـمع بـصـدى بــعـيـد الـصـوت الـثـقـيل ا

لـتحـق لعـجالت القـطار الـثقـيلـة وهي تخـبئ نعـاس اجلنـود ا
ة الى الى جبـهـات الـقتـال وهم يـحـمـلون آمـال عـودة سـا
ذويـهم. ب قـصـة ديـوان الريـل وحمـد الـذي احـتفظ به
الرجل الـيوناني حـتى يعيـده الى صاحبـه وب احلن
كان الذي حتمله قطارات الدمعة واجلفن  أشعر أن ا
هـنـاك هـو مـكـان الـروح واجلـسد .امـا هـنـا فـهـو مـكان

اجلسد فقط..
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دعــا وزيـر اخلــارجـيَّــة فـؤاد حــسـ
إلى عقد مُـؤتمَر مُشـترَك يضم الدول
الـــــتي عــــــانت مـن جـــــرائم اإلبـــــادة
ـة مـشـيـرا الى ان الـوزارة اجلـمـاعــيَّ
عـمـلت عـلى نـقل وطـأة وتـكـلـفـة تـلك
اجلــرائـم عـــلى مـــكـــونــات الـــشـــعب
العراقيّ الى اجملتمع الدولي). ونقل
بـيـان لـلـوزارة تـلـقتـه (الزمـان) امس
عن حسـ قوله في كلـمة ألـقاها في
احلــــفل الــــذي اقــــفــــامــــتـه الـــوزارة
ـنـاســبـة الـيـوم الـوطـنيّ لـلـمـقـابـر ُ
اجلــمـــاعـــيَّـــة في مـــقـــر الــوزارة ان
(وزارة اخلـارجـيَّـة عـمـلت في الـعـهد
اجلـديـد انـطالقـاً من واجـبـهـا وفـقاً
للدسـتور والبـرامج احلكومـيَّة على
نقل وطـأة وتكلـفة تـلك اجلرائم على
مكونـات الشعب العـراقيّ ونقل تلك
ـــة إلى ُـــؤ الـــصـــور اإلنـــســانـــيَّـــة ا
اجملتـمع الـدوليّ من خالل الـقـنوات

الدبـلومـاسيَّـة واحملافل الـدوليَّة ذات
الــعالقــة). وتــابع ان (هــذه اجلُــهُـود
ــة الــكـبــيـرة جتــسـدت الــدبــلـومــاسـيَّ
ـتـعـددة من خالل الـتـعاون بـاشـكال مُ
عنيَّة نظمات الـدوليَّة ا مع الدول وا
لـلـوصـول إلى نـتـائج مـلـمـوسة عـلى
أرض الواقع حتقق لشعـبنا العدالة
الـضروريـة من أجـل وقف نزيـف تلك
ــضي قـدمـاً في عــمـلـيَّـة اجلـروح وا
بناء مؤسسات الدولة واحلفاظ على

الوطن). 
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عــلى صـــعــيــد مـــتــصل بـــحث وزيــر
ـة فــؤاد حـسـ مع وكــيـلـة اخلــارجـيَّ
ـــــتـــــحـــــدة األمـــــ الـــــعــــــام لأل ا
نع ـعنـيَّـة  ـستـشـارة اخلاصـة ا وا
ـو اإلبــادة اجلــمــاعــيَّــة الــيس ويــر
نـدريـتــو آخـر الـتـطـورات اإلقـلـيـمـيَّـة
ـة ال سـيـمـا مـا يـرتـبط مـنـها والـدولـيَّ
ــكــتب في قــضــايــا اإلبــادة بــعـــمل ا

ـة. وبـحـسب بـيـان لـلوزارة اجلـمـاعـيَّ
تـــلــقــته  الــزمـــلن) امس فــقــد أعــرب
الـوزيـر عن دعم الـعراق لـعـمل بـعـثة
ُساعدة وجهود فريق تحدة  األ ا
ــتــحــدة الـــتــحــقــيق الــتــابع لأل ا
ـــســـاءلـــة عن اجلـــرائم لـــتـــعـــزيـــز ا
ـرتـكـبـة من جـانب داعش)  داعـيـاً ُ ا
إلى (عقد مُؤتمَر مُشترَك يضم الدول
الـــــتي عــــــانت مـن جـــــرائم اإلبـــــادة
ــة مـن أجل زيــادة الــوعيّ اجلـــمــاعــيَّ
بـــشـــأن تــــلك اجلـــرائـم ومُـــشـــارَكـــة
الــتــجــارب حــول كــيــفــيَّــة مــعــاجلـة

آثارها).
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مـن جـانــبــهـا أثــنت نــديـريــتــو عـلى
(تعـاون الـوزارة مع فـريق التـحـقيق
 –يونـيتـاد- ) مبـدية (حـرصهـا على
عــقــد االجـتــمــاعـات بــشـكـل مُـنــتـظم
ــنـاقــشــة الـقــضـايــا الـتـي تـهم دعم ُ
سـاءلـة تنـظيم الـتنـسيق واجلُـهُـود 

داعش اإلرهـابـي).عـلى صـعــيـد آخـر
إســتــقــبلَ وزيــر اخلــارجـيَّــة ســفــيـر
ـتـحـدة األمريـكـية مـاثـيو الـواليات ا
ـنـاسـبـة انـتـهـاء مـهـام عمـله تـولـر 
ــة في بــغــداد. وجـرى الــدبــلــومـاســيَّ

خالل الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض ســـيـــر
الــعالقـــات الــثـــنــائـــيَّــة بـــ بــغــداد
ـاضــيَّـة. وواشــنـطن خالل الــفـتــرة ا
وأعرب حـس عن تـطلّـعه ألن تشـهد
ـا يـحقـق مصـالح ارتـقـاءً نـوعـيّـاً و

. من جـانبه أكد الشـعب الـصديـق
ُـتـواصِل لـلـعراق تـولـر (دعم بالده ا
في مُـختـلِف اجملـاالت خـصـوصاً في
مـجال احلـرب ضـدَّ عـصـابات داعش

ناخيَّة). اإلرهابيّة والتغيرات ا

???????U??????I¡∫ وزيــــــر

اخلــارجـــيــة خالل
لـــقـــائه الـــســـفـــيــر

االمريكي
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
تـتقـدم اسرة الـسادة ال الـشامي في الـعراق  بـجزيل شـكرهـا وتقـديرها
ـرحومـة عقيـلة الـسيد للـسادة االكارم الـذين شاركـونا  بـالعزاء لـوفاة ا
ن حـضروا مـراسم التـشـييع او مـجالس هـاتف الـشامي (ام لـبنـان)   
الـفاحتة التي اقيمت في بـغداد وكربالء  او تواصلوا من خالل  وسائل
االتـصال هـاتـفيـا او بارسـال الـرسائل من خـارج وداخل الـعراق    ومن
ـشـاركـتـهم االثـر الـكـبـيـر في تـخـفـيف احـزانـنـا  نـرجـو لـلجـمـيع كـانت 
الــصـحــة وطـول الـعــمـر وان اليـريــهم اي مـكــروه .... انـا لـلـه وانـا الـيه

راجعون.. /الفاحتة..
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∑∏ ¡U M « الـى قـمــة الــنـجــاح وال تــقف عــنـد كل
عـثـرة وصـعـوبة تـواجـهك  فـمـا خلق
السقوط اال لبداية قوية  وتذكر ليس
كل سـقـوط نـهـايـة  فـســــقـوط الـغيث

اجمل بداية .

اوس الهرمزي
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ـنـشطُ الـفـاعلُ لالقـتـصادِ والـعـاملُ احلـاسمُ في رفع الـشـبـابُ قـلبُ األمـة الـنـابضُ وا
اإلنتاجيـة واالستدامةِ هـنا ال بدَّ من التـأكيد على أن تـكون فرصُ العـملِ للشَّبابِ من
قـراطي (التنـفيذيـة التشـريعيـة القضـائية) لـتتضـمنها أولويـاتِ سلطـات النظـام الد
البـرامجِ احلـكومـيـة (التـركـيزُ عـلى الـقطـاعِ اخلـاص احمللي واالسـتـثمـارِ الـدَّاخلي أو

توسطة) . شاريع الصغيرة وا الشراكاتِ وا
نـافسةِ بابِ في ا واألهـم أن تكون هـذهِ الفرصُ وفقَ آلـياتٍ مُـحكمـةٍ حتفظُ حقـوقَ الشـَّ
الـعـادلةِ الـتي تـرسخُ الـثقـةَ الـكامـلـة بأن فـرصَ اجلـمـيعِ متـسـاوية في احلـصـولِ على
عـلنـةِ لتـكونَ ـعـاييـرِ ا العـمل (فرصـة استـثمـاريـة قطـاع خاص قـطاع عـام) ضمنَ ا
باب إيجابيـة نحو اإلجراءاتِ احلـكوميةِ من جهـةٍ ويكون حافزاً حـقيقياً اجتاهات الشـَّ
لـتـطـويـرِ مـهـاراتـهم وقـدراتـهم وأفـكـارهم من جـهـةٍ أخـرى والـعـملُ عـلـى إزالـة اآلثار
بابِ عن الفسادِ حيةِ للـصورِ السَّيـئةِ التي تشـكلتْ في أذهان الشـَّ السلبـيةِ وغيرِ الصـَّ
ـناصبِ اإلداريـة والفرصِ واحملـسوبـيةِ والـواسطة فـي التَّوظـيف احلكـومي واختـيارُ ا
مـاثلـةِ في مخـتلفِ األنـشطـةِ ومنـها ـمارسـاتِ ا االستـثمـاريةِ فـضالً عن الكـثـيرِ من ا
عارفِ َ ا التربيـة والتعليم العالي (النّظـامُ التعليمي غير قادرٍ عـلى إكساب اخلريجي
هاراتِ واالجتـاهاتِ الكافـية التي تأهـلهم للـحصولِ على فـرصةِ عملٍ دونَ تدريبٍ) وا

واطنةِ في أذهان الشَّباب.  التي أدتْ إلى خدشِ صورِ ا
ـعززةُ للمواطـنةِ واحملفزةُ لـهمة الشبـاب الباحث الصُّورُ ا
عن مـستـقبـلٍ يضـمنُ التـنافسَ الـعادلَ لـلحـصولِ عـلى ما
يلبي حـاجاتِـهم ورغاباتِـهِم ويلهـمُهُم لـبناءِ الـوطنِ والدفاعِ
عنهُ يجبُ أنْ يـكونَ ترسيخها من أولوياتِ سلطات النظام

قراطي (التنفيذية التشريعية القضائية). الد

W
H

Ë



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

في قـراءة الشـعـر واسـتنـبـاط بـنيـة الـنص والـشعـريـة تـقف ب الـلـغة  وادوات
ي سيضـيف أركان أخـرى يوظـفها في الشـاعر وتاريـخه ولعل الـبحث األكـاد

استقراء النصوص وما وراء النّص وفق منهجيات حداثوية ومابعد احلداثة.
كن أن تـتوقف عـنـده وفق منـهج واحد مـحدد لـكن (شـاعرنـا مظـفر الـنـوّاب) ال 
وال وفق مدرسـةٍ أو مصطلح  نقرأهُ وفق احساسنا وهو البوصلة واالسطرالب
الذي يـحـدّد ثـيمـة مـا نـكـتب فالـشـاعـرُ يـشكّل فـي منـجـزه الـشعـري (بـونـاراما)
تـأخذُك وفـق سيـاق تـاريـخي اجتـمـاعي ثـقافـي . وتتـلـقـفك أشكـال كـتـابته وفق
مـستـويـات مـخـتـلـفة:  /1مـسـتوى الـلـغـة:  تـشـكّل الـلـغـة في شـعـره كـائـنـاً يـنـمو
ويتحـرك ويتطور في بـنية الـكتابة مـنذ أول نص (قصـيدة) الى آخر كتـاباته فقد
طـوّع اللـغة لـيتـحكم بـها  ال تـتحـكم بـدالالته ويصـنع منـها بـناءًـ أفـقيـاًـ وعمـودياً
ـوضوع. فـكـان يـجـعل من (الـلغـة احملـكـيـة/ العـامـيّـة) لـغةً وفق مسـار الـفـكـرة وا
ـفهـوم احملـلي نحـو غنـائـية مـحبـبـة في اسمـاع منْ ال يفـهـمهـا لتـكون تـرتقي من ا
ـفـردة وصورتـهـا الشـعـرية بل الـرسالـة وصـلت من خالل مـوسيـقـية الـلـفظـة/ ا
هـجور أحـيانا في الـلغـة العـاميّة له مـعنىً آخـر يتـناغم والزمن وجـعل من اللـفظ ا
الذي كُتبَ به النّص وقد طوّع اللفظ والتراث اللفظي للمفردة في خدمة القصيد
وشـكّل إرثـاً في الـلـفـظـة وقـامـوسـاً ابـتكـره لـبـنـاء الـقـصـيـدة. وفي أفق الـفـصحى
جعلـها لغـةً من اليومي وكـسّر تابـوهات عديـدة وازال الوهم في قدسـية التـشكيل
والبنـاء اللغـوي لينحـو في صياغـة لغةٍ تـشاكس اليـومي وتنحتُ صـورا لم تتكرر.
ـستويـ (احملكي/ والفـصيح) فقـد وظّف اللـفظ العامّي في خـدمة (النص وب ا
الفصـيح) ووظّف لغته الـفصيـحة التي نـحتهـا وفق اسلوبه ومـوضوعة الـقصيدة

في خدمة (القصيدة الشعبية). 
كن ا تندرج وفق ستوى االجتماعي  –الثـقافي: شاعرية مظفر النوّاب ال   /2ا
ـسـتـنـبـطـة من الـشـعـر ـفـهـوم الـواقـعي أو وفـق سـيـاقـات األغـراض الـشـعـريـة ا ا
ـدح الـرثـاء..) أو مـوازين الـشـعـر الـشـعـبي الـتي يـتـخـذهـا (الـغـزل الـوصف ا
مــريــدوه في وصف أشــعــارهم أو أشــعــار اآلخــر فــأنت تــقـرأ فـي الـنّـص غـزالً
ـفردة وحـكـمة ورثـاء وهجـاء.. وتتـلـقف الصـورة أحيـانا مـن نبـرة صوته ال من ا
ـقروءة. وهـكـذا نـرى الـبُـعد واخلـزين الـثـقـافي الـذي ينـثـره في الـنّص الـشـعري ا

كيفما كان شكله ولونه 
ـا يؤدي الى تـفجـير وانـشطار في ومن هذا اخلـزين الثقـافي تتالقـح معه اللـغة 
الـلــغـة الــتي تـلــحق بـهــا بـنـاء صــورٍ  تـؤسس الى مــدلـوالت واشــارات أراد بـهـا
ايصال رسـالة بعيـداً عن ع الرقـيب وشفرة يفـهمها الـفقراء والكـادحون. وهنا
إشــارة الى أخـرى الى عــظـمـة وثــراء خـزيـنـه من الـتـراث ومــا يـعـلـق بـذاكـرته من
ا أحـداث وحـكـايـا وأغانٍ وأسـاطـيـر وألـوان (األبـوذيه/ الـنـايل/ الـعـتـابـة/ ..) 
ـكان ـكـان من عبق الـلفـظـة والوزن والـبحـر وااليقـاع فـضال عن ثقـافة ا يـحمل ا

وما به من خصوصية في الشمال واجلنوب والشرق والغرب. 
ـستـوى الصـوتي : ح تـقرأ مـظفر الـنوّاب لـيس كمـا تسـمعه سـتجد ذلك  /3ا
تابعة فـفي قراءتك قد تضـيع عليك مفـردة أو صورة شعرية الفـرق من خالل ا
ـفــردة صـورةً بـاحـســاسه وتـعـبــيـرات يـده ووجـهه لـكن بــإلـقـائه جتـدهُ يــجـسّـد ا
وأحيانـا حشرجات الصوت حـيث تكون الرسالة أوضح ويـكون النص(القصيدة)

حواراً مع اجلمهور الذي يتفاعل معه ويفهم ما يعنيه ويعرف دالالته.
اخلـتام/ سـيضع الـنقّـاد الـعراقـيون والـعرب مـصطـلـحاتٍ وتـسمـياتٍ لـقصـائده
ولـسمـته الـشعـرية عـلى امـتداد حـيـاته فمـنهـم منْ يقـول شاعـر الـغزل أو شـاعر
الواقع واحليـاة أو شاعر السخرية ويـعتمدون بذلك على قصـائدة في الشكلي

الــشـعـريـ لـكـني أقـول أنهُ شـاعـر الــوطن وشـاعـر األلم اإلنـسـاني أيـنـمـا كـان.
اخللود واجملد للشاعر الكبير .   

qB³ « ”Ëƒ—
تزخـر مدونـات التاريخ بـوقائع من اخلالف و االختالف غـالباً ,و االتـفاق أحـياناً
في القضـايا الفكريـة و الفقهية و الـسياسية الـتي انعكست على تـفكير و سلوك
ا تـنوعة , االفـراد و اجلمـاعات ,فيـما وظفـتهـا االنظـمة الـسيـاسية بـأشكـالهـا ا
يـنـسـجـم مع بـرامـجــهـا في احلـكم ,بـهـدف الـهــيـمـنــة عـلى الـوعي  ,و نـثـر بـذور
رجعيات يتسم بالتعصب و االنقسـام للسيطرة على جمهور متعـدد الوالءات و ا

اضي و أرث التقاطع برفض التواصل. يستدعي شعارات و صور ا
فكرين الـتي انطلقت خالل مرحلة و رغم دعوات و طـروحات عدد من األدباء و ا
ـعـاجلـة تلك اخلـالفات و أصالح اضي ,و مـازالت  الـنـهضـة في بـدايـة الـقـرن ا
الـواقع  ,بـضـرورة االسـتـفـادة من جتـربة الـغـرب في عـمـلـيـة الـتـقـدم التـي جتلت
بـالـتـطـور الـعلـمـي و التـقـني ,التـراكم الـفـكـري في بـنـاء و تـهـذيب االنـسـان التي
أنـعـكـست عـلى االنـدمـاج اجملتـمـعي لـلـحـفـاظ عـلى الـهـويـة الـوطـنـية  ,وفق نـظـام
ـعتـقـدات و حـرية سـاواة و احـتـرام ا سـيـاسي يتـسم بـالـعـدالـة االجتـمـاعـيـة و ا
ـقراطـيـة الـتي بدأنـا وفق الـنـظام الـتفـكـيـر و التـعـبـير عن الـرأي .. بـتـطبـيق الـد
اجلديد بـخطواتها الشكلية . تلك الدعوات و االفكار ترتطم ببنية أجتماعية مثقلة
بـنـزعات االنـقسـام و الـتحـريض على االنـشـقاق و تـقويض الـتـعايش بـ إثنـيات
تـتمـتـرس خـلف قـوى مـذهـبـية و عـرقـيـة و أخـرى سـيـاسـية و اجـتـمـاعـيـة تـكرس
اخلالفات بـعيداً عن ديناميـات االصالح و التغييـر لبيئة تكـابد أستبداد الرأي و
الـسلوك . ما أعـاد أنتاج تيـارات التعصب  ,و أفـراداً يتشابهـون في قناعاتهم و

تنازعهم  ,الكل يخطئ الكل و يتطلع الى أقصائهم . 
بلدي رؤوس كُلهُ / أريت مزرعة البصل (على الشرقي / ديوانه ص(342

رؤوس غـارقـة بـاألوهـام  ,مـعـطـلـة  ,تـتـمـسك  بـالــصـراعـات حتت ذرائع شـتى ,
ـسؤولـية لـيقـذفها في رأس ة ,و يتـخلى جُـلهم عن ا بـاحثون عن   احلـياة الـكر
صـنم صـنـعه بأرادته  ,كـسول يـبـحث عن ذاته من خالل قـوة اجلـماعـة لـيقع في

فخ التبعية و التقييد باصفاد غير منظورة. 
 لم يـتــغـيــر الـواقع  ,ألن ذات االفـكـار راســخـة تــتـنــاسل في الـرؤوس   ,قــانـعـة
بتضليلها تستميل لرسائل الكذب و التزييف  ,ترفض رسائل العقل و احلقيقة ,

تميل الى النقد و التعميم وهي مسترخية بال موقف. 
ا في ـذهبـية و الـعـرقيـة و ا هـذا األمـر ال يتـجلى في الـقـضايـا االجـتمـاعيـة و ا
احلـقل الـسـيـاسي الــذي يـنـعـكس حـتـمــاُ عـلى تـلك الـقـضــايـا الـتي تـتـداخل في
تأثيرها على اجملتمع  ,بعـيداً عن احلوار الذي يأتي غالباً بعد نشوب احلرائق و

القتل .
أن رصـداً للـواقع يشـير الى وقوع  70نـزاعاً عشـائريـاً في اجلنـوب خالل اربعة
ـوضوعـيـة و حـضـرت الـتـهـديدات اشـهـر  ,و آخـر سـيـاسي مـنـغـلق غـابت عـنه ا
وروثات التاريخية, ضمرة التي تقود الى الفوضى تتغذى على تلك ا العلنية و ا
فـيمـا عـصابـات الـفتـنـة  تنـفـذ معـارك يـوميـة في مـدن و قصـبـات ال تنـفك تـعيش
احلـرب و انـعـدام االستـقـرار مـنـذ أعوام . الـكل يـسـعى الى الـهـيمـنـة بـعـيداً عن

صلحة العامة.  ا
لذا تـسـتـيـقظ تـلك الـبنى والـتـقـالـيـد مع االزمات ,و أذا لم
ـرء مثلـما يرى ستـلبة  ,الن ا تأتِ  ,نـعيش أزمة الـذات ا
ــاني أريك فـروم يــهـتم بـأعــراض هـذه األزمـة ــفـكـر اال ا
عنية باألمر هنا أكـثر من إهتمامه بـأسبابها  ,و األزمـة ا

أزمة البنية االجتماعية .
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رأيت فـيــديـو بـثــته وكـالـة إعـالمـيـة عــراقـيـة وكــذلك أرسل لي بــعض األصـدقـاء
تـصويـر واقـعي مـثلـمـا يـقال بـالـلـغة الـدارجـة "حي" لـتشـيـيع الـشاعـر الـعراقي

الكبير الراحل مظفر النواب.
ــا شــاهــدته من تــصــرف أحــمق من قــبل بــعض وشــعــرت بــاألسف والــعــجب 
شيـع لهـذا اجلثمان الـذي يعود لـشخصيـة معروفـة و فاضلة وشـجاعة لذا ا
كان من اجلـدير بـنا كـجمـهور عـراقي نعـرف األصول وكـرامة مراسـم التشـييع
ألي مــتـوفي خــاصـة عــنـدمــا تـكـون مــراسم شـاعــر وشـخص نــحـمل لـه احملـبـة
والتـقدير وهـذا التـقديـر يجب أن ينـعكس في الـعمل و الـفعل و "من عـمل منكم
كن أن نَـصفهُ بـاألحمق لبـعض األشخاص عمالً فـليتـقنه" لـكن فوجئـنا بفـعل 
ـكـان والـزمـان مـنـاسـبان.. و الـذين سـلـبـوا إحـترام وهـيـبـة هـذا الـتـشـيـيع فال ا
ــراسم فــقط ... ذلك ألن مــاحــدث لــيس إال تــشــويش عــلى كــرامــة وجــمـالــيــة ا
ناسـبة الحتتـمل هذه الصـرخات في وجوه الـسياسيـ لسبـب أولهـما فقدان ا
قـيـمة الـتـشيـيع وإحـداث فـوضى وثانـيـهمـا لن يـهـتم أي سيـاسي ألي هـجوم أو
صرخـات متعاليـة ألن الصراخ الفوضـوي وبدون داعي لن يحقق نتـائج مطلوبة
ـعروف الذي ألنه سيـكون " إفـعل من دون أن تعـلم" وهذا مثـل القول الـعراقي ا
يقـول: تنـفخ بجِـربة مـخرومـة" هذا الـكالم ليس إنـتقـاصاً من هـؤالء األشخاص
شاركات الشعبية التي بل رأي وإنتقاد البد أن نوجهه لكي "نعلم مانفعل" في ا
ـوكب ــثـقف والــشــعب واحلــكـومــة إن الــهـجــوم عــلى ا يــحــضـرهــا اإلعالم وا
احلكـومي لن ينَحي فالن أو غيره من احلكم أو السلـطة ألننا سنكون مثل الذي
يـقال لـه: إذهب وأصرخ دون وعي ولن تـكـسب ثـورتك ولن جتني
من صراخك" بـإستـنثـاء الهجـومات الـتي تكـون مخـططة
ومـدروسة تـتـعالى من أفـواه الـشعب نـفـسه وفي األغلب

حتقق فاعليتها .
في النـهايـة وداعاً مـظفـر النـواب.. مارحل هـو اجلثـمان

ومابقيَ هو اإلسم فاألسماء التموت تبقى مع أثرها .
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ا ستبقى مع تعديل في ضـاحية لبيروت غيـر تلك الضاحية التي كـانت ور
سـلح أو ما درجت تـسمـيته "دويـلة حزب جـذري عاصـمة الكـيان احلـزبي ا
الـله" سجل اجمللس البلدي فيها خطوة نـوعية على صعيد التوجه الوطني
رشـح على أنواع تـتمثل في أنه منع تـعليق الالفتـات االنتخابـية وصور ا
إنـتـمـاءاتـهم وحتـالــفـاتـهم مع مالحـظـة أن سـاكــني هـذه الـضـاحـيـة مالكـو
ـتـعـاطفـ مع الـوالءات الـسـيـاسـية مـنـازلهـم وهم مزيـج يضم الـكـثـيـر من ا
واحلـزبية. ولـكن اجمللس البـلدي إرتأى أن تـكون هذه الـضاحيـة غيرها عن
الـضاحـية الـتي تسـتأثـر بهـا "دويلـة حزب اللـه" وغيـر الضواحـي الصـغيرة
الـكثـيـرة في العـاصـمة بـيـروت الـغارقـة مـنذ ست سـنـوات في أحوال بـالـغة
رشـح وكثـرت الالفتات. وبدت الـصعوبة. فـقد إمتألت اجلـدران بصور ا
الـعاصـمـة وكمـا لـو أنهـا حـلـبة يـتـبارى عـلى أرضـهـا مالكمـون وكل يـبغي
ــتـــوعك. وكـــانت وســـائل الـــتــواصل ـــان الـــوطن ا ــقـــعــد فـي بــر وصـالً 
ـسمـوع تضـيف إلى الـضجـيج اإلنتـخابي رئي وا االجـتمـاعي إلى جانـب ا
ـزيد من اآلمال والتوقعات. لـكن نسبة فقدان األمل بتـغيير الوضع عموماً ا
من حـال سيء إلى حـال أقل سـوءاً بـقـيت ضـئـيـلـة حـتى الـيـوم اإلنـتـخـابي

نقوصة احلسم. عقودة عليه اآلمال ا (األحد 15 مايو/أيار 2022) ا
وعـلى نـحـو سـحـابـة مـاطـرة ولـو لدقـائـق في فـصل شـديـدة حرارتـه أفرزت
نـتـائج االنــتـخـابـات بــشـائـر لم تــنـدرج في الـتــوقـعـات. بـعـض الـذين كـانـوا
مـطمئن إلى الفوز لم يفوزوا. وبعض الذين خـاضوا السباق غير مطمئن

إلى الفوز حققوا فوزاً أعجوبياً.
تـدرج لألمر ـعـادلة كـما احلـال من قـبل. وبدأت مالمح الـتـراجع ا لم تـعد ا
الـــواقع الــســـيــاسي واحلـــزبي تــلـــوح في األفق وبـــاتت الــثـــوابت عــرضــة
لـتعـديالت ال بـد منـها تـعـديالً يتـلـوه تعـديل بـدءاً بإسـتـبدال ورقـة السالح
ـذهـبي بـورقـة الـتـعاون ـنـاطق وإسـتـبـدال ورقـة الـشـحن ا بـورقـة تـطـويـر ا
الـطوائفي وورقة إستخدام بعض العاصمة مالذاً للحا بالتغيير الثوري
في بالدهم بـورقـة تعـويض الـوطن واجـباً لم يـقـومـوا به وإستـبـدال الـتعـبـئة
ـعـنـى الـصـور بـحـيـث ال يـعـود الــغـرض من هــذه الالفـتــة أو "الـبــوسـتــر" 
ـضخمـة إستـفزاز طيف مـسالم من جـانب طيف إقـتدروه سالحاً وشـحناً ا
أمول تـنشيط عـنى آخر إخالء بيـروت من منـطقة مـطارهـا ا .. أي  مـذهبيـاً
تواضـعة إلى منطـقة مرفئهـا الذي يحتاج فـاجأة االنتخـابية ا حركـته بعد ا
إلى وقـفة ضميـرية يؤديها كـواجب كل من عطَّل التـحقيق بأكـثر من وسيلة
من ظـاهــرة الالفـتــات والـصـور غــمـزاً أحــيـانــاً وبـصـريـح الـنـيــة في بـعض
سـمـاة "مار تـقال" التي ـناسـبات. إخـالء على نـحو مـا فـعلت الـضـاحيـة ا ا
سـكانـها من كل الـطوائف الـلـبنـانيـة ولكن من دون أن تـميـز ب هـذه وتلك.
ا ال يخدم جـوهر طائفتهم على والـتي ال جترؤ غزوات الدرَّاج الهـتَّاف 
حــرْق أعالم الــغــيــر األخ في الــوطن وتــأديــة الــعــروض اإلســتــفــزازيــة في
شـوارعهـا الـكثـيرة الـنـظافـة واخملـضرة عـلى مـدار السـنـة. بورك مـجـلسـها

البلدي.
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اآلن هـنالـك مالمح وطن كان حـتى اإلسـتحـقـاق اإلنتـخـابي وما إنـتـهت إليه
مـفاجآت اللـبناني في اإلغتـراب قسراً والـلبناني الـصامد مقـهوراً في بلده
عـلى شفـير الـتـهاوي بـعد ذبـول تـداركه الشـقـيق اخللـيجي فـنـشط منـسوب

التفاؤل وبات على حافة التعافي.
ا مساءلة العقل الذيـن إقترعوا بصماً مطالَبون بالتكـفير عن تبصيمهم دو
صلحة الـوطنية ومستقبل األجـيال. والذين بالغوا في الشحن والـضمير وا
ـذهبي مطـالَبون بـكثيـر من التـهدئة حملـازبيهم الـذين هم ضمـناً بعـد نتائج ا

اإلستحقاق اإلنتخابي ليسوا كما احلال قبل ذلك.
بـعـد اآلن ال فـضل لـلبـنـاني عـلى آخـر إالَّ بـقـدْر احلـرص عـلى الوطـن وعلى
ـشـتـرَك وصون اخلـصـوصـية الـطـوائـفيـة الـتي تـستـحق أن تـكون الـعيش ا

وروداً منوعة في مزهرية واحدة.
عدا ذلك يكون التعامل مع الوطن عقوقاً يصل إلى مرتبة الكفر. 

في مـرات مضت كثـرت الدعوات إلى احلـوار حالً للمـأزق اللبـناني. وكانت
تنـعـقـد جلـسـات ولـكنـهـا تـصطـدم بـالـنوايـا غـيـر الطـيـبة. وهـذا كـان بـسبب
رتـبك والـذي بـسـبـبه لم يـقـطف الـلـبـنـانـيون الـوضع الـسـيـاسي فـاحلزبـي ا
ـتـحاورين ـا ألن مـصلـحـة بعض ا ثـماراً طـيـبة مـن اخلطـوات احلـوارية ر
كـانت رهن والءات أو إرتبـاطات خـارجيـة. اآلن وفي ضوء إخـفاقـات حدثت
واطن أثـمـانـاً تـصل إلى مـرتبـة الـويالت تـبدو ودفع فـيـها لـبـنـان الـوطن وا
ـتــوازن ضـروريــة. ذلك أنه فـي ضـوء اإلســتـحــقـاق احلـاجــة إلى احلــوار ا
ـمـانع يـعـلـو على اإلنـتـخابـي على رغـم تواضع نـتـائـجه ال يـعـود الـصوت ا
ـنطق الـصوت اآلخـر. وفي هـذه احلال فـإن أموراً كـثـيرة سـتسـلك مـسلك ا

عوض األمر الواقع.
ا لـيس من باب التـفاؤل فقط يـجوز الـقول إن لبـنان على حـافة التـعافي وإ
ان وأن اخلروج من وهج األقـوال الرسوليـة الطيبـة بأن حب الوطن من اإل

عنه عقوبة.
ولـقـد دقت سـاعـة إسـتـعـادة وطن كـان عـلى أهـبـة الـتـهـاوي ثم هـا هـو عـلى

مشارف التعافي. والله الغفَّار واجمليب.
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األدنـى حــيث تـــتـــكــرّس هـــذه احلـــالــة
بــتــعــو الــوحــدة الــوطــنــيــة واإلرادة
ـوحّـدة وخــصـوصـاً في الــسـيـاســيـة ا
الـقـضـايـا احلـاسمـة واألسـاسـيـة األمر
يـضع الباحث أمام ثالث احـتماالت كما

ستقبلية. تقول الدراسات ا
األول  –اســتـمـرار الـوضع عـلى مـا هـو
عـليه دون تـغيـير يـذكر وهـذا سيـكرّس
االنسداد السياسي ويعمّق من محتوى

األزمة وقد يقود إلى االنفجار.
الـثـاني  –حتــسّن الـوضع ولـو بـبـطيء
وبـــالــتــدرّج األمـــر الــذي يـــحــتــاج إلى
تـفـاعل اإلرادات الـسيـاسـية والـتـخلّص
من الـنظام احملاصصاتي وهذا يتطلّب
تـعـديالت جـوهـرية في الـدسـتـور إلزالة
ـباني ـعـاني وا األلـغـام مـنه وحتـديـد ا
بـنحو واضح وخـصوصاً عـالقة بغداد
بــأربــيـل نــاهــيك عن اعــتــمــاد مــبــاد
سـاواة األسـاس في عالقة ـواطـنـة وا ا
ـواطن بالـدولة. إذْ ال مـرجعـيّة يـنبغي ا
أن تـــعـــلـــو فـــوق مــرجـــعـــيـــة الـــدولــة

خصوصاً باعتمادها حكم القانون.
الـثالث  –تـدهور الوضع وقـد يقود ذلك
إلـى احترابـات  وتصـدعات فـي الوحدة
الــوطـنــيـة وهــو مـا كــان الـرئــيس جـو
بــــايــــدن قـــد دعــــا إلـــيـه حتت عــــنـــوان
الـــفــــيـــدرالـــيـــات الـــتـي هي أقـــرب إلى
دوقـيـات أو كـانـتـونات شـبه مـنـفـصـلة
بـإقــامـة احلـدود فـيـمـا بـيـنـهـا وحتـديـد
ـــرور (أقــــرب إلى جـــوازات هــــويّـــات ا
ــــنع ســــفــــر) ووضـع قــــوّة فــــاصــــلــــة 
ـشـروع الـذي قـدّمـته االحــتـراب وهـو ا
إلـى الكـونـغـرس في الـعام 2007 وهـذا
عـمـلـيـاً يـعـني تـقـسـيم الـعـراق وإن كان
عــلى مـراحل ووفـقـاً لألسـاس اإلثـني –
الـــطــائــفـي األمــر الــذي قـــد يــقــود إلى
عـمليات تطـهير جديدة دينـية / طائفية
وعـرقيّـة ولعلّ استـمرار احلـال على ما
هــو عـلـيـه خـصـوصــاً عـدم الـثــقـة بـ
اجملـموعـات السيـاسيـة سيؤدي إلى أن

. يصبح األمر الواقع واقعاً
ي وحقوقي عراقي  { أكاد

ـاضـيـة أُجـريَت الـتـسـعـة عـشـر ونـيّف ا
خــمــســة انــتــخــابــات في الــعــام 2005
و2010 و2014 و 2018ثـم في الــــعـــام
2021 لـكن قـاعـدة الـعمـلـيـة السـيـاسـية
بــدالً من الــتــوسّع والــرهـاوة والــتــمـدّد
زادت ضــيـــقــاً وانــحــســاراً وال جــدوى
ـشـاركـة فـي االنـتـخـابـات في حــتى أن ا
الـدورت األخيرتـ كانت محدودة جداً
ووصـلت إلى أقل أو أكـثر بقـليل من 20
ـتـشــائـمـة ـئـة حــسب الـتــقـديــرات ا بــا
ـــتـــفــائـــلـــة عـــلى حـــدّ ســواء.في 15 وا
أكــتـوبـر / تـشـرين األول  2021أجـريت
راحل آخـر انـتخـابات لـكن استـكمـال ا
ان لم التنفيذية بعد اختيار رئيس البر
قصود اختيار رئيس يتم حتى اآلن وا
اجلــمــهــوريــة الــذي ســيــكــلّف رئــيــســاً
لــلــوزراء بــتــشــكـيـل الـوزارة الــتي يــتمّ
ــان لـنـيل الـثـقـة أو عــرضـهـا عـلى الـبـر

حجبها. 
wzUM¦²Ý« l{Ë

ــادة 76 وحـــسب الــدســتـــور الــنــافــذ ا
"يـكلّف رئيس اجلمهورية مرشّح الكتلة
الـنـيـابيـة األكـثر عـدداً بـتـشكـيل مـجلس
الـــــوزراء خالل  15يـــــومــــاً مـن تــــاريخ
ـا أن انـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة" و
األمـــر لم يـــتم فـــقـــد اســتـــمـــرّ الــوضع
االسـتـثـنـائي مـنـذ مـا يـزيد عن 7 أشـهـر
ومــا يـزال بــسـبب تـقــد كل من اإلطـار
الــتـنــسـيــقي والــتـيــار الـصــدري قـوائم
تـشيـر إلى كونـها الـكتلـة األكبـر نيـابياً
ولم يــتـم الـبـت فـيــهــا نــظــراً لــلــطــعـون
ــقــدّمــة خــصــوصــاً االلــتــبــاس حـول ا
مـــفــــهـــوم الـــكــــتـــلـــة األكــــبـــر أي قـــبل
االنـــتــخــابـــات أو مــا بــعـــدهــا بــاحتــاد
قــائــمـتــ أو أكــثـر. واســتــمـرت أفــرقـة
الـشيعية السياسـية بالتنافس والسعي
لـتشـكيل حـكومـة بتـحالف من خـارجها
ومن داخـلهـا لكنـها لم تـفلح حتى اآلن
عـلـمـاً بـأن الـسـيّـد مـقـتـدى الـصدر مـنح
نـافـسة له قـوى الـشيـعـية الـسـياسـيـة ا
مـدّة شهر واحد لتشـكيل احلكومة وقال
في آخـر تـصريح لـه سيـكون لـنـا موقف

ّ تــرحـيل ــتـحــدة في كـرواتــيـا وقـد  ا
ؤقت" إلى الـعديـد من مواد "الـدستـور ا
الـدسـتـور الـدائم الذي كـانت مـرجـعـيّته
الـفـكــريـة وخـلـفـيـته احلـقـوقـيـة "قـانـون

إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية". 
ولــعلّ حـالــة الـتـشــظّي والـتــفـتّت وعـدم
ارسات اسـتعـالئية الـثقـة جنمت عـن 
وتــــهـــمــــيش مـن جـــانـب احلـــكــــومـــات
ــتـعــاقــبـة لــلـمــجـمــوعــات الـثــقـافــيـة ا
وخـصوصـاً خالل فتـرة النـظام الـسابق
والـذي استمـرّ بطرق مـختلـفة ومنـفلته
األمـر الـذي فجّـر أزمـة الهـويّـة وقاد إلى
تــمـتـرســات تـهـدّد مـســتـقـبل الــتـعـايش
ووحـــدة الــبالد وهـــكــذا تــعـــكّــز أمــراء
ــسـتــفــيـدون من الــنــظـام الــطــوائف وا
اجلـديـد عـلى االمتـيـازات الـكبـيـرة التي
ـواطـنة حـصـلـوا عـلـيـهـا خـارج دائـرة ا
ها على الرغم من أن والـتي جرى تعو
الـدستور جاء عليـها. وبالطبع فإن هذه
االمـتـيازات سـوف ال يـتم التـنـازل عنـها
طــوعــاً أو عن طــيـب خــاطــر ألن هـؤالء
يــعـتــبـرونــهـا مــكـاسب واســتـحــقـاقـات

للمكوّنات لن يتخلّوا عنها. 
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لـعلّ ذلـك يـشكّـل اخلـلـفـية لـالسـتـعـصاء
الـذي وصـلت إليه الـعـملـية الـسـياسـية
الــتـي لم تــعــد قــادرة عــلى االســتــمــرار
بـالطريقة التي بدأت فيها بعد االحتالل
فـي الــــعــــام 2003 حــــيـث وصــــلت إلى
طـريق مسدود وهو ما يعترف به حتى
ــتـحــمــسـون ــشــاركـون فــيــهــا بل وا ا
الســتـمــرارهـا عــلى الـرغم مـن تـعــثّـرهـا
وفـشلها خـصوصاً وأن كلّ طرف يرمي
ـسؤولـية على األطـراف األخرى عـلماً ا
بـأن مـنـتـفـضي تـشـرين األول / أكـتـوبر
سـؤولـيـة كامـلـة على 2019 يـضـعـون ا
ــشــاركــ وكلّ حــسب حــجــمه ودوره ا
ونـفوذه دون نسيـان العامل اخلارجي
ـتـحـدة األمـريـكـية والسـيّـمـا الـواليـات ا
ـتدّ نـفـوذها وبـريـطانـيـا وإيران الـتي 
إلى الـعمق الـعراقي وغـيرهـا من القوى
اإلقــلـيـمـيـة والـدولــيـة. خالل الـسـنـوات

غــيــرهــا خــصــوصــاً في ظلّ انــتــشـار
الـسالح ونـشـاط ملـيـشـيات  دمـجـها
بـــاجلــيش أو ظــلّت خـــارجه وتــفــشّي
ظــواهـر الـعـنف واإلرهـاب واسـتـشـراء
ـالي واإلداري نـتـاج الـفـساد الـفـسـاد ا
ــــغـــا الــــســـيــــاسي الــــقـــائـم عـــلى ا

والزبائنية.
ذلك كـان حصـيلـة ما بـعد الـدكتـاتورية
الـتي حـكمت الـبالد ثالثـة عقـود ونيّف
من الـزمـن فـأنـتـجت تـشـوّهـات عـديدة
فـي اجملـتـمع الـعـراقي زادهـا احلـصـار
ــا أضـعف الــدولي عـمــقـاً وتــشـعّــبـاً 
الــوطـنـيـة الــعـراقـيـة ودفع بــالـهـويّـات
الــفــرعــيـــة اإلثــنــيــة والــطــائــفــيــة إلى
الـصـدارة في عـمـلـية انـفـجـاريـة سـاعد
في تـقـنيـنهـا الدسـتـور العـراقي النـافذ
كـوّنـات" التي (2005) حتـت عنـوان "ا
جـاء على ذكـرها عدّة مـرات (مرّتان في
واد 9 و12 و49 و125 ـقدّمـة وفي ا ا
و142) كــمــا حــمل الــدسـتــور ألــغــامـاً
عـديدة تكاد تنفجر في كلّ حلظة وأمام
أي مـنـعـطف وزاويـة مـهـدّدةً الـنـسـيج
الـــعــــراقي ومُـــضـــعــــفـــةً من الـــوحـــدة
ـسوّدات الـعـراقـية. جـديـر بـالذكـر أن ا
األولى لـقـانـون إدارة الـدولة لـلـمـرحـلة
االنـــتـــقـــالـــيـــة كـــانت مـن إعـــداد نــوح
ــتـــعــاطف مع فـــيــلــدمــان األمـــريــكي ا
"إســرائـيـل" وشـارك في وضع األلــغـام
بــيــتــر غــالــبــرايت  وهــو دبــلـومــاسي
أمــريــكي وكــان أول ســفـيــر لــلــواليـات

مــــا يـــزال الــــعــــراق يـــعــــيش وضــــعـــاً
اســتـثـنـائـيــاً بـكل مـا لـهــذه الـكـلـمـة من
مـــعــنى. وهـــذا الــوضـع االســتــثـــنــائي
يستمر منذ ما يزيد عن أربعة عقود من
الـزمـن ففـي الـعام 1980 دخـل الـعراق
حـربـاً مع إيـران ظـلّت أوارهـا مـشـتـعـلة
لــثــمــان ســنـوات (1988). وفـي الــعـام
1990 بدأت مغامرة غزو الكويت في 2
أغــــســــطس / آب وقــــادت إلـى كــــارثـــة

سلسل قائم حتى اآلن.  حقيقية 
كـانت البـداية حـرب قوات الـتحالف في
الـعـام 1991 لـتـحـريـر الـكـويت لـكـنـهـا
قـادت إلى تـدميـر جزء كـبـير من الـبنـية
ـرافق احليـويـة العـراقـية الـتـحتـيـة وا
واألكـثـر من ذلك  فـرض حـصار دولي
شـامل طـحـن عـظـام الـعـراقـيـ مـثـلـما
مــحق كـرامــاتـهم دام 12 عــامــاً ونـيّف
وكـان أقـرب إلى إبـادة جـمـاعـيـة وتُوّج
ــنـهـج في إطــار مـا الحــقــاً بــاحــتالل 
أطـلق عليه "الـفوضى اخللّاقة" (2003)
بــزعم امــتالك الـعــراق أسـلــحـة الــدمـار
الــشــامل والــعالقــة بــاإلرهــاب الـدولي
ــقــراطـيــة تــكـون فــضالً عن إقــامــته د

وذجاً للشرق األوسط.
فـــمــا الـــذي حــصل? أقـــيم نــظـــام حــكم
أسـاسه احملاصصة الـطائفية  –اإلثـنية
والــتـقـاسم الـوظـيــفي وتـقـد قـوى مـا
دون الـدولـة لـتـصـبح مـا فـوقـهـا سـواءً
كــانت ديــنــيـة / طــائــفــيـة أم إثــنــيـة أم
عــشـــائــريــة أم حــزبــيــة أم جــهــويــة أم

آخــر إن لـم يــتم الــتــمــكّن من تــشــكــيل
احلــكــومــة.واالخــتالف بــ وجــهــتـ
فــالـتــيـار يــدعـو إلى حــكـومــة أغـلــبـيـة
وطـنـية (ولـكن بتـحـالف الكـرد والسـنة
ربّع األول مع تـغيـير أي الـعـودة إلى ا
طـفـيف جلزء من الـشـيعـية الـسـياسـية
بـدالً من تـمثـيلـها الـكامل) وبـ اإلطار
الــذي يـدعــو إلى حــكـومــة تـوافق دون
عـزل الـقوى الـكـبرى (وهـو كـذلك عودة
ـــربّـع األول).وهـــكــــذا مــــا تـــزال إلـى ا
الــعــصي قـويّــة ومــعـطّــلــة في دوالـيب
الـعـمـليـة الـسيـاسـيـة  والشـارع يـغلي
بــــســــبب شح اخلــــدمــــات الـــطــــبــــيـــة
والـتـعلـيـمـية وارتـفـاع نسـبـة البـطـالة
ـعـتّق في فــضالً عن الـنـقـص احلـاد وا
ـســتـفــحـلـة ـيــاه ا الــكـهــربـاء وأزمــة ا
والـــتي زادتــهــا أزمـــة الــقــمـح بــســبب

إنفجار األزمة األوكرانية.
 وعــلى الـرغم من واردات الــنـفط الـتي
بــلــغت 115 مــلــيــار دوالر هــذا الــعــام
وارتــــفـــــاع أســــعــــاره فـــــإن احلــــالــــة
االقــتـصـاديــة تـزداد تــدهـوراً والـوضع
ــعــيــشي يــزداد ســوءًا حــيـث جلـأت ا
احلـكـومـة إلى تـخـفيض سـعـر الـديـنار
ـعضالت أمـام الـدوالر واألمـر يشـمل ا
ـتـراكــمـة بـ احلـكـومـة الـســيـاسـيـة ا
نافذ االحتادية واإلقليم حول النفط وا
احلــــدوديــــة والــــرواتـب نــــاهــــيك عن
ـناطق الـتـنـازع حـول عـائـديـة بـعض ا
اخملــتـلـطــة إضـافـة إلى مــا تـعـرّض له
ــســيـــحــيــون واإليــزيــديــون وبــقــيــة ا
اجملـمـوعـات الثـقـافـية من اسـتـهـدافات
طــالت وجــودهم ومـســتـقــبـلــهم حـيث
اتسع نطاق الهجرة على نحو شديد.
وحـتى لو تـشكّلت احلـكومة من أي من
كن الـفـريقـ أو بـتـعاونـهـما فـمـاذا 
أن تـــنــــتج في ظلّ نــــظـــام أسّس عـــلى
احملـاصـصـة ( رئـيس اجلـمـهـورية: من
حـــصّـــة الـــكـــرد ورئـــيس الـــوزراء: من
ان: الـشيـعيـة السيـاسيـة ورئيس الـبر
من الـسنية السياسـية). وهكذا تستمر
خريطة التقسيم والفرز من األعلى إلى
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بغداد

متناسية مكانته ووجعه.
Ÿ«bÐô« …œ—UD

رحـل مـظـفر_الـنـواب ومـات  في مـشـفى
بــاإلمـارات ألن بــلـده الـعــراق الـذي نـاح
ـــلك وبـــكى وأشـــعـــر له ومن أجـــله ال 

ستوى. مستشفى با
طاردة ـلك حكام وقادة يتـفننون  بل 
االبـداع والـتـفـرد وقتل كـل قامـة سـامـقة
مضيئة تريد ان تنتشل الضياع الفكري

. سك عرفي من هذا الشعب ا وا
سؤول عـيب ان يخـرج ا مـن اخملزي وا
الـعـراقي ويقـدم تعـازيه لشـاعر او فـنان
او قـامــة عـلـمـيـة تـوفـيت في اخلـارج !و
مـاعـرف الـسـفارات الـبـرة تـارسـة الدول

ترس شجاي تسوي?
.. غتــــرب وهي تتجاهل أوضاع ا

والهارب من قيود السجان .
ـعـيب جـدا ان تقـدم الـتـعازي لـذلك من ا

سؤول العراقي الرفيع . ايها ا
والـــلـي مـــتـــعـــرف شيء اســـمه كـــفـــاءة
مـتـهـجـول بـرة بسـبب مـهـزلـة حـكـمكم !
هــوايـــة نــاس اســتــغــربــوا خــبــر وفــاة
مــظــفــر_الــنــواب و ظــنــوه مــتــوفي من
ســنــوات بــســبب إهــمــال احلــكـومــة له

وتردي الواقع الصحي بالعراق .

والــعـرب الـكـبـيـر مـظـفـر_الـنـواب بـعـد
عقود قضاها بعيداً عن وطنه العراق .
لـقد مـات غريبـا منـفياً نـاقمـاً كعادة كل
مـبـدعي هـذا الـبلـد لم حتـتـويه دراب
ـتعاقبة عـراقه ولم تنصفـه حكوماته ا
ظل يــشــعـر بــاحلـرمــان طـوال حــيـاته
وظــلت احلـكــومـات إمــا مـطـاردة له أو
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لندن

بـخـطـوات بـوتـ الـتـالـيـة  كـمـا عمـلت
اجملــمــوعـة مع أمــيـركــان لــكـشف أو فك
الـكـثيـر من األسـتخـبـارات   وصوالً الى
األهداف احلقيقية لبوت . وتخصيص
جــــــــم هـــوكـــنــــهـــول الـــذي إنــــظم الى
األســتـخـبـارات  1989 بــروسـيـا  وقـال
الـوزيـر بن والس عـنه  يـتـمـتع بـقدرات
ـعـتاد في وحـس عمـيق ومـؤثـر وفـوق ا
ــا في ذلـك أهــتــمـام شــؤون الــدفــاع  
شــديـد ومـركـز بـاحلــرب في أوكـرانـيـة 
والــوزيـر فـخـور جــداً بـفـوز هــوكـنـهـول

نصب اجلديد . با
لـعـبـة إنـتـحاريـة وفي مـتـابـعـة ألهداف
وغــايـات عـديـدة ومـخــتـلـفـة  ونـشـرت
ز اليوم مـؤخرا مقاالً مفصال عن الـتا
ـعــارك الـدائـرة في مـنـطـقـة دونـبـاس ا
ـــدفــعي احلـــدوديــة  وعـن الــقـــصف ا
ـدمر  الـذي يـسـبق الـروسي الـهـائـل ا
هـجـوم الـقوات الـبـريـة ثم غن الـغارات
ـرعبة  اجلـوية وموجـات الصواريخ ا

نطقة . التي توقف احلياة في ا
وقـد أسـتطـيع تقـد مـلخص لـها ومن
الـناحـية األخـرى يصـر الغـرب على مد
أوكــرانـــيــا بــكل مــا حتــتــاج  ألخــراج
روسـيـا من علـى أراضيـهـا  أما بـايدن
فــلن يـرضى كــنـابــلـيـون إال بــاإلطـاحـة
ـــيـــر بـــوتـــ ولــــكن من داخل لـــفـالد
روســيـا  وتــشـيــر األنـبــاء الى إصـرار
بــوتـ عـلى إجنـاز مـخــطـطـاته كـامـلـة

وليشرب الغرب مياه البحار .
nO  ÷«dF²Ý«

ومـع إستعراض مـخيف ألضخم ما في
رعبـة  وردت أنبـاء تؤكد تـرسانـتهـا ا
أن كــوريـا الـشــمـالــيـة حـلــيف مـوثـوق
لـبـوتـ في كل مـسـاعـيه  ومن بـ ما

خـــطــوة روســيـــة جــديــدة عـــلى طــريق
ـسار الـنووي  فـقد أجـرت روسيا في ا
الـيوم السـابق تمـارين عسكرية في
مـيناء كالينينغراد  منطقة روسية تقع
عــلى بـحــر الـبـلــطـيق ومـحــصـورة بـ
بـولنـدا جنـوباً ولـيتـوانيـا شمـاالً وبيال
روسـيا شرقاً ( أي خارج روسيا تماماً)
 والـتي أستخدمت فيهـا أنظمة أسلحة
قــــادرة عـــلى إطالق عــــيـــارات نـــوويـــة
ـدى  وضــغط الــرمــاة عـلى قــصــيــرة ا
أزرار اإلطالق  ولكن دون تعطيل أزرار
األمــان  وقــبل اإلنـتــقــال الى الــتـقــريـر
ـفصل خلـصت الى إستـنتاج الـتالي وا

من شق .
يـحدد االستنتـاج بالشق االول  روسيا
بـحـاجة الى نـصر سـريع وحاسم  وإال
ـيـر بـوتـ بـذكـرى مـاذا ســيـقـول فالد
إحــتــفــال يـوم الــنــصــر  بــعض الـدول
ـانيا الى حد ما األوربـية سارعت عدا أ
ودون تـفكير الى تزويد أوكرانيا بشتى
أنــواع األســلــحــة  وقــد تــرسل قــريــبـاً
طـيـران ودروع ثقـيلـة فـهل تريـد أوربوا
نــصـراً عـلى روســيـا  أم أنـهــا تـمـارس

space. وســيـخــلف بـذلـك جـنــرال سـيـر
بـاتـريك سانـدرز الذي سـيـتولى مـنصب
الـقــائـد الـتـالي لـلــجـيش  يـبـلغ جـنـرال
هـــوكــنــهــام  57 مـن الــعــمــر ويــحــضى
بـإعـجـاب وزيـر الـدفـاع بن واالس (وهو

نفسه عقيد سابق).
نـصبه اجلـديد  وبـالـتالي سـيحـضى 
تــألـــفت مــجــمــوعـــته من خــمــســة أالف
عــنـصــر عـســكـري ومــدني تـولــوا جـمع
ـعـلومـات  عن خـطط مـعارك وحتـلـيل ا
ألـــرئـــيس بـــوتــ ســـويـــة مع حـــلـــفــاء
وحـكـومات  أخـرى حلسـاب أو الـتنـبوء

الـــــــدفــــــاع  والــــــذي قـــــــاد فــــــريـق من
اإلســـتــــخـــبـــارات  بـــاحلــــصـــول عـــلى
مــعــلـومــات بـالــغــة األهـمــيــة عن خـطط
روسـيـا لـغزو  أوكـرانـيـا  رقي الى أحد
ـنـاصب في األهـميـة في الـقوات أعـلى ا
ـركز ـسـلحـة  فـتولى رئـاسـة قيـادة-ا ا

تحدة  األستراتيجي  للملكة ا
UKs commander of strate -gic
 , commandوالــذي  يــقــود عــمــلــيــات
الــقـــوات اخلــاصــة في أعــالي الــبــحــار
 overseesوالــعــمــلــيـات اإللــكــتــرونــيـة
cyber- operation and  والــفــضـائــيـة

أســتــعــرض أكــبــر صــاروخ في الــعــالم
ويصل مداه 13الف كم وقادر على حمل
رؤوس نــوويــة  أمــا بــريــطــانـيــا والى
جــانب بـعض الـتـعـلــيـقـات اخملـيـفـة عن
مـسـؤولـ كبـار  تـؤكـد عـزم بريـطـانـيا
عـلـى اإلسـهـام بـقـوة والـعـمل عـلى طـرد
ألـرئـيس بوتـ من أوكرانـيا ودونـباس
ـز خـبراً ومن كـل القـرم  ونـشـرت التـا
عن كـيفية جناحها بسرقة خطط وأفكار
الـــرئـــيس بـــوتـــ  فـــقـــالت لـــقـــد رقي
لـيفتينانت جـنرال  أو فول جنرال سير
جــيم هــوكـنــهـول رئــيس أســتـخــبـارات

اذا مـات مظـفر_الـنواب مـا اقـبحـكم ?? 
اذا يتعالج في الشارقة? في اإلمارات ? 
ألنكم منذ 19 سنة حتكمون العراق

رضى ألن مستشفيات بغداد ال تعالج ا
ألن الـبلد اصـبح بيئـة طاردة وال يصلح

اذا تنعون النواب?  للعيش  
الــــوفـــود الي راحت لـالمـــارات تـــعـــزي
بـوفـاة خلـيـفة شـعـجب ما بـيـهن شريف
ــسـتــشــفى وشـاف راح زاره وشــافه بــا
شـــنــــو مـــحــــتـــاج احـــنــــا بـــلــــد نـــقـــدر
الـــشــــخـــصـــيـــات بـس من تـــمـــوت واال

بحياتهم نهملهم 
ونـنـساهم  مـات مظـفر_الـنواب وعـندي
قــنــاعــة ان عــدد كــبــيــر من هــذا اجلــيل
اليـــعــرفه ومــا زلــنـــا نــردد في مــوت كل
عــظـيـم :سـبــحـانكَ كـل األشـيــاء رضـيت

سوى الذلّ
وأن يـــوضع قــلـــبي في قــفـص في بــيت

السلطانْ 
وقــنـــعتُ يــكــون نـــصــيــبي فـي الــدنــيــا
كـنـصـيب الـطـيـر  ولـكن سـبـحانـك حتى
الـطير لهـا أوطان وتعود إلـيها  وأنا ما
ـمتد من البحر زلت أطـير فهذا الوطن ا
الى الــبـحـر ســجـون مـتالصــقـة سـجـان

. سك سجانْ

لُـــقب بـــالـــشـــاعـــر الــثـــوري عـــانى من
الــسـجن والــتـعــذيب وعــرف بـانــتـقـاده
أنــظــمــة احلـــكم الــعــربــيــة ودفــاعه عن
الـقـضيـة الـفلـسطـيـنيـة وتـأييـدة لرجل
ـقاومة السيـد حسن نصر الله ..ولكل ا

حركات التحرر في العالم .
رحـل باالمس أحـد أبـرز شعـراء الـعراق
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واإلحــــتـــرام من اجلــــمـــيع فـي الـــداخل
الـــعــراقي وفي اجلــوار والـــعــالم بــرغم
مــحــاوالت الــتـشــويه والــضــغط حلـرف
ـسـار وفـقـاً لـلـمـصـالح الـضـيـقـة الـتي ا
رفـض اجمللـس اإلنـسـيـاق إليـهـا وحـتى
ـا يـفـعـلون الـذين يـنـتـقـدون اجملـلس إ
ذلـك ألنــهم يــحـــاولــون فــرض إراداتــهم
ولــيس ألنـهم يـرون تــلك الـقـرارات غـيـر
عادلة بل هم متأكدون من عدالتها ولكن
مــصــاحلــهم تــقـودهـم لـســلــوك مــغــايـر
صالح . لحة لضمان ا بسبب الرغبة ا
نـــال الــقـــاضي فــائق زيـــدان الــتـــقــديــر
واإلحـترام في الـداخل وفي اخلارج وقد
تـب حجم اإلحترام والتقدير الذي ناله
فـي زياراته الـتي قام بـها لبـعض الدول
الــتي أبـدت رغــبـة كـبــيـرة في الــتـعـاون
ـشتـرك وتبادل اخلـبرات حـيث يتضح ا
هـنية الـعالـية والدقـة والوضوح مـدى ا
سـاس بـحـقـوق أحد والـشـفـافـيـة دون ا
بل كـان العدل هـو بالفـعل ديدن اجمللس
الــذي يـنــظــر في الـقــضـايــا الــتي تـرفع
ـعـطــيـات وحــقـائق وأدلـة أمــامه وفـقــاً 
ولـيس وفقاً إلجتهادات ومصالح ضيقة

كما يريد البعض .
W œU   «u «

ومـن الـطــبــيـعـي أن تـتــعــالى األصـوات
الــصـادقــة واحلـريــصـة عــلى مـصــلـحـة
الـبـالد لـدعم وإسـتـثـمـار هـذا احلـضـور
ــســـتـــوى اإلقـــلــيـــمي واجلـــهـــد عــلـى ا
ـقـبـولـيـة الـتي يـحـظى بـها والـدولي وا
الـقـاضي فـائـق زيـدان لتـقـريـب وجـهات
الــنــظــر مع مــخــتــلف الــدول الــعــربــيـة

ـنـصب رئـيس اجلـمـهـوريـة وقد رحب
اإلطـار الـتنـسيـقي بـينـمـا هاجم الـقرار
الــتـحــالف الــثالثي وقـد أدلى زيــبـاري
بــتــصــريـحــات صــادمــة لـلــغــايــة ضـد
الـقـضـاء و إصـدار مـذكـرة إسـتـدعـاء
بـــحــقه رحب بــذلـك مــنــاوئــوه  ولــكن
قـراءة سريـعة لـتلك األحـكام تـشير إلى
نـزاهـة كـامـلـة لـلـقـضـاء الـعـراقي الـذي
يل أثـبت إنه ال يتـأثر بالـسيـاسة وال 
حلـساب طرف بعيـنه والدليل أن حكماً
يـصدر اليوم لصـالح طرف يقابله حكم
في الـيوم التالي لصالح طرف مناوىء
مــا يـؤكـد عــدم اإلنـحـيــاز وأن األحـكـام
ــعــطــيـات الــقــضــائـيــة تــصــدر وفــقـاً 
وإجـــراءات مــوضـــوعـــيــة واضـــحــة ال

جتامل وال حتابي .
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إن شـخــصـيـة رئـيس مـجـلس الـقـضـاء
األعـــلى فــائق زيـــدان نــالت الـــتــقــديــر

واإلقـلــيـمـيـة والـدول األبـعـد وإسـتـمـرار
اإلتـصال والـتعاون مع مـختلف الـبلدان
لـضمان مصـلحة العـراق وشعبه وليس
الـعـمل من أجل مـصـالح فـئويـة ال قـيـمة
سـتـوى الوطـني ألن الـعراق لـهـا عـلى ا
كن للقضاء العراقي فـوق اجلميع وال 
أن يـكـون جـزءاً من حـالـة الـصـراع بـعـد
ـــهــــني واإلنــــســـاني أن مــــارس دوره ا
بــأعـــلى درجــات اإلخالص والــعــلــمــيــة
ورسخ الـقـوانـ ومـفـاهـيم الـعـدالـة في
اجملـتـمع وكـان مـجـلس الـقـضـاء األعلى
أحــد أهم الـركــائـز الــتي بـنــيت عـلــيـهـا
الـدولـة وثـبت أهـمـيـة قـراراته ومـواقـفه
من مـجـمل قـضايـا الـسـياسـة واجملـتمع
وفـي مجـال احلـكم وإدارة الـدولـة  وقد
ســجـلــنـا كـصــحـفــيـ خالل الــسـنـوات
ـاضية مواقف رائعة لـلقضاء العراقي ا
الـذي رد جميع الـدعاوى القضـائية ضد
الــصــحــفــيـ في بــغــداد واحملــافــظـات
والنـنسى الـتوجيـهات السـديدة من قبل
رئـيس مـجلـس القـضاء األعـلى األسـتاذ
الــقـاضي فـائق زيــدان الـذي وجه بـعـدم
إصــدار مـذكــرات الـقــبض أو إســتـدعـاء
الـــصـــحــفـــيـــ إال بــعـــد إبالغ نـــقـــابــة
الــصـحـفــيـ بـإعـتــبـارهـا اجلــهـة الـتي
تـرعى الـصـحـافـة واإلعالم في الـعراق 
إضـافة إلى قـيام أجهـزة القـضاء األعلى
ـمـارسات اإلنـتـخابـية بـاإلشـراف على ا
وهـو دور يــحـسب لـهم  وبـالـتـالي فـإن
ـــــــــكن أن يــنــســوا الــصـــحــفــيــ ال 
مــواقــــــــف الــقــضــاء مــعـــهم ودعــمــهم

الكامل . 

أثـبت الـقـاضي فـائق زيـدان مـنـذ تـوليه
رئـاسـة مـجـلس الـقـضـاء األعـلـى نـزاهة
الـقضاء وعـدالته وعدم إنـحيازه وأثبت
أن الــقـضــاء لـيـس طـرفــاً في اخلالفـات
الـسيـاسـية  وتـابعـنا بـعد اإلنـتخـابات
األخـــيـــرة وجــدنـــا كـــيف إن الـــقــرارات
واألحــكـام الــقـضــائـيــة كـانت مــتـوازنـة
فـمرة يحـسبهـا البعض لـصاحله بـينما
يـرفــضـهـا اآلخـر  ومـرة يـجـدهـا اآلخـر
مـواتــيـة خلـيـاراته الـسـيــاسـيـة بـيـنـمـا
يـــنـــتـــقـــدهــا ذلـك الـــبــعـض الـــذي كــان
ـثال كـان قرار ـتـدحهـا فعـلى سـبيل ا
ـان الـعـراقي التي شـرعـيـة جلـسـة الـبر
صــوتت إلنـتـخــاب الـسـيــد احلـلـبـوسي
ونـائـبـيه مـرحب بهـا من قـبل الـتـحالف
الـثالثي وقـد طعـن في شرعـيـة اجللـسة
اإلطـار التنـسيقي وحـلفائـه  وبعد مدة
حــكم الــقــضــاء بــعــدم شــرعــيـة تــرشح
الــقــيــادي الــكــردي هــوشــيــار زيــبـاري
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تنـطلق الـيوم األحد مـباربـات اجلولة
ــرحــلــة الــثــانــيــة لــفــرق األولـى من ا
ــؤهـــلــة لــدوري الــدرجـــة الــثــانـــيــة ا

األحــوال افــضل من اخلــســارة الــتي
ـوقف الـزمــته الـبــقـاء حــادي عـشــر ا
وســيــكــون امــام مــهــمــة صــعــبــة في

البصرة .

مـبـاريـاته مـؤخـرا مع مـخـتـلف اقـرانه
وبـــات يـــعــانـي كــثـــيــرا فـي وقت عــاد
الـكـهـربـاء لـلـمـسـار الـصـحـيح وتـقـدم
للتاسع  40بفـضل تقدمه بـهدف علي
جـاسم د 43الــذي حــقـق كل الــفــوائـد
واخلروج بـها معـوضا نكـسة اجلوية
ـقــبـلـة ــواجـهــات ا قــبل االهـتــمـام بـا
ـوقع افـضل مع قـرب سـعـيـا لـلـتــقـدم 
وسم الذي الزال يقدم الفريق نهاية ا
مـــا يـــقــدر عـــلــيـه وعــكس تـــوازنه في

أغلب اوقات الدوري.
jÝuK  “u

باريات هتم كـثيرا  وجنح الوسط ا
االرض بــالــفـــوز عــلى نــفط الــبــصــرة
بـهـدف جـاء عن طـريق ركـلـة جزاء في
ــبـــاراة لـــيــعـــزز مـــوقــعه اخــر وقـت ا
الـــثــالث 61 عـــلى بـــعـــد نـــقــطـــة من
الـــوصـــيف مـــا يـــتـــوقع مـن اشـــتــداد
ــوقع الـثــاني في ظل الــصــراع عـلى ا
جنــاحــات االثــنــ الــطالب والــوسط
والـتـوجه لالسـتـفادة من بـقـيـة نـتائج
مبارياتهما القادمة وتفادي اخلسارة
الن ذلـك قــــد يــــفــــتـح بــــاب الــــصــــراع
ـتلك فـارق مباراة مع للـجويـة الذي 
قبل غير ان النجف يلعبها االربعاء ا
ـــركــزين الــثـــاني وبــعــده صـــاحــبي ا
ـنـظم وعـنـاصر ـتـلـكـان الـتـشـكيـل ا
ـردود الــقــوة والــقــدرة عــلى تــقــد ا
الـفــني و حتــقـيق الــنــتـائج وكالهــمـا
افــضل من اجلـويـة حـالـيـا وسـيـخـرج
ـواجـهـة زاخـو الـدور الـقـادم الـوسط 
فــيـمــا يـســتـقــبل نـفـط الـبــصـرة الـذي
توقفت جنـاحاته بعد انـتصارين على
ــقـبل زاخـو والــنـفط اجلــويـة الـدور ا
وكان على الـتشكـيل التوازن امام اقل
من عشر دقائق عـلى نهاية الوقت من
اجل اخلــــروج بــــنــــقـــطــــة هـي في كل

بـعـد نـقـطتـ من الـزوراء ونـقـطة من
اقــرب مالحـــقــيه الــنــجف وســيــعــود
واجهـة القاسم في مهمة كل لعبه 
ـــصـــلــحـــته الـــتـــرشـــيــحـــات تـــصب 
ومــحـــاولــة الـــتــقـــدم لالمــام بـــفــضل
تــمـــاسـك خــطـــوطه الـــلـــعب وعـــطــاء
عناصره والعـودة لسكة االنتصارات
ـــنــافـــســات بــثـــقـــة في اهم اوقـــات ا
ومــواصــلــة صــنع الــنــتــائج بــقــيـادة
ـهمة باسم قـاسم الذي يديـر ويقود ا
بـافـضل طـريـقـة وبعـمل جـاد مـشـترك
بــ الـالعــبـــ واإلدارة الــتـي امــنت
تـميزة التـحول الـكبيـر في النـتائج ا
ــسـار الــتـألق والــتـرتــيب والـســيـر 
بـــالـــظـــهـــور الـــطـــيب عـــلـى حـــســاب
اجلـــمـــاهــيـــريـــة ويـــتــوقـع أن يــبـــقى
مــنــافــســا قــويــا ومــؤثـر لـالخـيــر من
ـة جــانـبه جتـرع زاخــو مـرارة الـهـز
الـــثــانـــيــة تـــوالـــيــا بـــعــدمـــا عــاد من
العاصمة متاخرا من الزوراء بهدف
قبل ان يفشل في عقر الدار لكنه بقي
في مــركــزه الــثــامن عــلى بــعـد ثـالثـة
الحق الكـهرباء وسـيكون نقـاط من ا
امـام االخـتـبـار الــصـعب جـدا عـنـدمـا
ـقـبـل ويدرك يـضـيف الـوسط الـدور ا
ـهــمـة امـام فـرصـة الـفـريق طــبـيـعـة ا
تـعـويض سـقـوط الــنـفط بـعـد الـتـأثـر
بـالنتـيجـة واخلسـارة التـاسعـة النها

اتت ايابا.
¡UÐdNJ « “u

وتــوقــفت نــتــائج الــصــنــاعــة لــلــدور
الـــســادس من دون فـــوز بــعــد تـــلــقي
خــســارة الـكــهــربـاء بــهــدف والـبــقـاء
وقف وسـيخرج متـاخرا رابع عشـر ا
ـواجـهـة اربـيـل في مـهـمـة خـطـرة قد
تـزيد من مـتـاعب الفـريق الـذي افتـقد
ــنــافــسـة و الــســيــطــرة عـلى الوجه ا
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تـمـكن الـكرخ مـن اخلروج بـفـوز ثـم
بـتـغـلـبه عـلى االمـانـة بـهـدفـ لـواحد
في الـلــقـاء الـذي جــرى بـيـنـهــمـا عـلى
مـلـعب الــسـاحـر احـمــد راضي لـيـرفع
رصــيـده الى 31عــلى بــعـد نــقــطـة من
الـقاسم والـسعي الحـتالل مـكانه امال
في التـخلص من الـتواجـد في منـطقة
اخلـطـر من أجل االسـتـمـرار و لـلـبـقاء
في موقعه على بـعد ست جوالت على
نــــــهـــــايــــــة الــــــدوري الــــــهـــــدف االول
ــشـــاركــة الـــتي الزالت واالخـــيــرمـن ا
تثير القلق لدى ادارة شرار حيدر من
جانبه تـلقى االمانـة اخلسارة الـثالثة
عـشـرة والـثـانيـة تـوالـيا بـعـدمـا سقط
في مـيــدان نــوروز ويـبــقى في مــكـانه
الـــــرابـع عــــشـــــر ويـــــواجه مـالحـــــقــــة
الـصــنــاعــة والــقــاسم بــعــدمــا جتــمـد
رصيده 35ويامل ان يعـود للمـنافسة
بــعـد الــتـخــلي عن صــحـوته االخــيـرة
الـتي قــدم فـيـهـا االداء الـواضح ودعم
الــنــتــائج بــســرعه امــام الــعــمل عــلى
حتـــقــيق رغـــبــة الــبــقـــاء الــتي الزالت
باريات تواجه صعوبات وحتـديات ا
قـبلة التي سـتكون مـختلـفة وهو ما ا
يـدركه عـصـام حمـد في تـفـادي االمور
واإلبـقـاء عــلى امـال ابـقــاءالـفـريق في

متاز . ا
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 وجنح الــنــفط في اســتــعـادة تــوازنه
عــــقـب اخلــــســــارة بــــهــــدف مـن نــــفط
اضي بـعد الـفوز الـبصـرة االسبـوع ا
ــهم الــذي عــاد به من مــلــعـب زاخـو ا
وقـهـره بـهـدف الالعب مـحـمـود خـليل
رور بـه للـنهـاية وخـطف كامل د18وا
الــــــنــــــقـــــاط ورفـع رصـــــيــــــده الى 52
واالسـتمـرار في مـكانه الـسـادس على
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توج فـريق نادي بايـكان اإليراني بـلقب بطـولة االنديـة االسيويـة للكـرة الطائـرة بعد قـلبه الطـاولة على سـنتوري الـياباني
ثال العـراق غاز اجلـنوب واربيل الـترتـيب في البـطولة.وحـقق فريق نـادي بايـكان اإليراني فـوزاً صعـباً على فيـما تـذيل 
26-28  إال أنه فريق سـنتوري الياباني بنتيجة 2-3. وخسـر بايكان اإليراني الشوط األول والثاني بواقع 25 - 21 
ـباراة لـصاحله بـعد أن فـاز بالشـوط اخلامس 20-25  قبل أن يـحسم ا فاز بـالشـوط الـثالث والـرابع بواقع  24-13
نافسات ذاتها الفاصل بنتيجة 12-15.وحقق فريق نادي غاز اجلنوب العراقي الفوز على فريق اربيل العراقي ضمن ا

ركز الثامن واالخير. ركز السابع ماقبل االخير ويحل اربيل با بنتيجة  2-3اليوم ليحصل غاز اجلنوب على ا
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ــــنـــسق اإلعـالمي لـــلــــجـــنـــة أكـــد ا
الـنـسـويـة في احتــاد الـكـرة جـمـعـة
الـثـامـر أن الـعـمل جـارٍ عـلـى إعداد
منتخب نسوي جيد لتمثيل العراق
قبلة. في االستحقاقات اخلارجية ا
وقال الثامر في تصريح صحفي إن
ــدربــة االيــرانـيــة شــهــنــاز يـاري ا
وصـــــــلت الـى الــــــعـــــــراق وقــــــادت
الـوحــدات الـتـدريــبـيـة اجلــمـاعـيـة
واشــرفت عــلى اخــتــبــارات جـمــيع
الالعبات البالغ عددهن  31العبة .
واضاف الثـامر  اخيار  18العبة
كـــعــدد شـــبه نــهـــائي عـــلى ان يــتم
اخـتـيـار الـتـشـكـيـلـة الـنـهـائـيـة بـعد
الـتـصــفـيـة الـثـانـيــة الـتي سـتـعـقب
ـزمع اقــامـته في ايـران ـعـســكـر ا ا
ليكون العدد  14العبة قبل الذهاب
ـــؤمل الـى بـــطــولـــة غـــرب آســـيــا ا

اقامتها في السعودية.
ـدربـة أعربت واوضح الـثـامـر أن ا
ـسـتـوى الالعـبة عن وجـود فـارق 

الــعــراقــيــة مــقــارنــةً بالعــبـات دول
اجلـــوار لــكـن هـــنـــاك اســـتـــعــداداً
وحمـاساً لدى الالعـبة العـراقية; ما
يـــجـــعـــلــهـــا مـــخــتـــلـــفــة عـن بــاقي

الالعبات.
وتابع الثامر أن اجملموعة احلالية

ـــقـــبـل  مـــوضـــحـــاً ان . ايـــلــــول ا
ــــتـــوفــــرة بــــجـــمــــيع الــــفـــنــــادق ا
تقسـيماتهـا كافية حـيث  تقسيم
الفنادق ب اللـجان العاملة و كبار
ـنــتــخــبــات واألمـور الــضــيــوف وا

جاهزة بشكل تام .
ــوســوي الـى الــتــصــريح واشــار ا
األخـــيــــر لألمــــ الـــعــــام لالحتـــاد
اخلـلـيــجي جـاسم الـرمــيـحي الـذي
اكـد اسـتـضـافـة الـبـصـرة لـلـبـطـولة
ـقبـلـة في وجمـيع األمـور ستـكون ا

مكتملة بعد كاس العالم .
ــوسـوي ان من جــهـة اخــرى اكــد ا
مــســألـــة تــداعــيــات ابــعــاد الالعب
نتخب احمد سـرتيب من تشـكيلـة ا
ــبي فــان اجلــهــاز الــفـنـي هـو االو
ـــعـــني األول واألخـــيـــر بـــاتـــخــاذ ا

ــــنــــاسب بــــحـق الالعب الـــقــــرار ا
بالبقاء او االستبعاد.

ورداً عـلى قــول ســرتــيب في حــالـة
ابــــعــــاده ســــيــــلــــجــــأ الى جلــــنــــة
ــوســوي أن االنــضــبــاط أوضح ا
جلــنــة االنــضـــبــاط لــيــست هي من
قررت ابـعاده لـكي يلجـأ إليـها  أما
الـتـسـجـيالت الــصـوتـيـة الـتي نـوّه
بهـا الالعب فبـإمكـانه عرضـها على
احتاد الـكرة لـيتخـذ ما هـو مناسب
بـــحــــقه  الفــــتــــاً الى أن من غــــيـــر
الصحيح جلوء الالعب الى اإلعالم
وهـو في مـقتـبل الـعـمر السـيـما انه
ــواصــفــات ــتــلـك ا العب جـــيــد و
هارات وينتظره مستقبل الفنية وا
كــبـيـر لـكن خــروجه لإلعالم يـسـبب

أكثر من مشكلة.
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عصـام حـمـد مـدرب فـريق نادي امـانـة بـغـداد كـان مجـبـرا ان يـتـحدث
بـالطـريـقـة الـتي حتـدث بـهـا وهو كـان مـضـطـرا  بـرغم ان حـديـثه كان
ــالي من االمــانـة  خــاصـة ان الــهـيــئـة يـنــصب بـشــأن تــوقف الـدعم ا
دة جتاوزت ثمانية اشهر وقد االدارية للنادي لم تتسلم اي دعم مالي 
ظهـرت مـعانـاته واضحـة والـرجل يرغـب ان يقـود فريـقه الى بـر االمان
الي افضل من االن ا لو كـان الوضع ا ويقف في االماكن الدافـئة ور
لشاهـدنا اسود الـعاصـمة يقـفون في مركـز يلـيق بهم وقد يـعبرون الى
مرحـلة اكـثر قـربا من الـفرق الـعـشرة االولى في جـدول التـرتيب الـعام

متاز . لفرق الدوري العراقي ا
اضـية تـوج فـريق بولـينغ نـادي امانـة بغـداد بفـئتي في االيام الـقلـيلـة ا
الـرجـال والـنــسـاء بـلـقب الــدوري الـعـراقي وهـو احــد اهم الـفـرق عـلى
صارعـة بلقب بـطولة مستـوى منافـسات هـذه اللعـبة وقد سـبقه فريـق ا
انـديـة الـعـراق ولم يـقـتـصـر االمـر عـنـد هـذا احلـد فـقط الن هـنـاك فـرق
التـايكـوانـدو ورفع االثقـال واجلمـنـاستك وبـناء االجـسـام والتـنس التي
ـقــدمـة دائــمـا فـي الـوقت الــذي احـرز بـه عـلي عــمـار يــسـر تـقف فـي ا
الوسام الـفضي في بـطولـة العـالم التي اخـتتـمت مؤخـرا في العـاصمة
اليـونـانيـة اثـيـنا وهـو احـد ابنـاء الـنـادي وان حاولـنـا هنـا  ان نـحصي
ــثــلـون االجنــازات الــتي حــقـقــتــهــا فــرق الــنــادي وكم العب والعــبــة 
ـنتـخـبات الـوطـنـية فـأنـنا نـتـخـبات الـوطـنيـة وكم مـدرب يـعمـلـون مع ا ا
سنحتاج الى مـساحة طويلـة عريضة ووقت طويل ايـضا  اذا ماعرفنا
ـواهب ان نـادي امــانـة بـغــداد يـعــد من افـضل االنــديـة بــشـأن تـبــني ا
الصـغيـرة في كل هذه االلـعاب والـريـاضات ويـضم نخـبة من الالعـب
درب الذين تفـخر وتفتخـر بهم الرياضة الـعراقية وهو بـالتالي يعد وا
وذجـيا يـسهم بـشكل مـباشـر بوضع هـؤالء الصـغار والـشباب ناديـا 
في االمـاكن الــتي تـبــعـدهم عـن اخلـطـر بـل ان نـادي االمـانــة احـد اهم
ــسـؤول مـن خالل رعـايــتــهــا لـلــشــبـاب االنــديـة الــتي تــقــوم بـدورهــا ا
واهتمامهـا بهم بالشـكل االمثل وانشاء جـيل رياضي مهم يسـتند عليه
ـســتـقــبل وقـد تــخـرج من مــدرسـة االمـانــة عـشـرات بـلــدنـا االن وفي ا
ـنتـخـبات دربـ الـذين مـثلـوا ا الريـاضـي و الـريـاضـيات وعـشـرات ا
الـوطـنـيـة بـكل االعـمـار وصــوال الى الـقـمـة وهم حـصـدوا االوسـمـة في
هم  اال يـستحق ـية مـنهـا  السـؤال ا الكـثير من الـبطـوالت حتى الـعا
ـنـجم هـذا الـنـادي دعـمـا مـالـيـا ومعـنـويـا وهـو ا
ـصدر ـدربـ وهو ا االول ألغلب الالعـب وا
نتخبات الوطنية العراقية االكثر اهمية لكل ا
وفي العـاب وريـاضـات فرديـة وجـماعـيـة بدال

من تركه يعاني ?

متاز u“∫ نفط الوسط يحقق الفوز على نفط البصرة في ا
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ركزي أكد عضو االحتـاد العراقي ا
ــوسـوي أن لــكــرة الــقــدم احــمــد ا
الــــبـــصــــرة عـــلـى اســـتــــعـــداد تـــام
الحـتـضـان بـطولـة اخلـلـيج الـعربي
بــــنـــســـخـــتـــهـــا الـ  25وأن إجنـــاز
مـسـتلـزمـات إجنـاح البـطـولة وصل

إلى 99.9.
وسوي في تصريح صحفي وقال ا
إن العراق سبق له أن اعـتذر مرت
عن اســتــضـــافــة الــبــطـــولــة لــعــدم
ــسـتــلـزمـات االنـتــهـاء من جــمـيع ا
والـشــروط الــتي وضــعـهــا االحتـاد

اخلليجي.
ــوســـوي أن كـل األمــور وأضـــاف ا
الــلـــوجـــســـتــيـــة مـــهـــيــأة تـــمـــامــاً
الســتــضـافــة الـبــطــولـة فـي مـديــنـة

الـــبــصـــرة الــفـــيــحـــاء وكل عــوامل
الـنـجـاح مـوجـودة فـهـنـاك مـلـعـبـان
هـمـا ملـعب مـدينـة البـصـرة الدولي
لـعب الـثاني يـنـاء هـو ا ومـلـعب ا
ـدة الـزمنـية كـافـية لالنـتـهاء من وا

األعمال اخلاصة به.
ـــــوســـــوي الى أن وزارة وأشـــــار ا
ــدة الـــشــبـــاب ســارعـت بــتـــقــد ا
الــزمـنــيـة لالحتــاد اخلـلــيــجي قـبل
ثالث زيـــــارات من اآلن و االطالع
عـلى عــمل الـوزارة وعــمل الــشـركـة
نفذة واألمور تسير نحو االنتهاء ا
لـعب يوم 15 - 13 من من اعمـال ا

الشهر 9 من العام احلالي.
ــوســوي أن هـنــاك مــبـاراة وبـ ا
يناء خالل ودية ستقام في مـلعب ا
b∫ جانب من زيارة الوفد اخلليجي بالبصرةأيام الفيفا دي في التاسع عشر من Ë
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ــــــوسم الــــــدرجــــــة االولى ا
الـــقــادم وفــيــهــا يـــســتــقــبل
مــتــصـدر اجملــمــوعـة االولى
بتسع نـقاط االتصـاالت سكر
ـواصـلـة مـيـســان و الـتـطـلـع 
السيـر بتحقيـق النتائج وكان
قـد تـغـلب عـلى مـنـافـسه بـهدف
في الـلـقـاء األول ويـسـعى لـدعم
ــو قف بــشــكل افــضل من اجل ا
االقتراب من التاهل فـيما استمر
االخـــر فــاقـــدا لـــلــســـيـــطـــرة عــلى
مـــبـــاريـــاته ويـــواجه صـــعـــوبـــات
ــــشــــاركــــة ويــــلـــــتــــقي اخلــــضــــر ا
واجلوالن وكالهمـا يتطـلع للنـتيجة
وكـامل الـنـقـاط بـعدمـا جنح االول في
الـفـوز بـثالثـيـة نـظـيـفة عـلـى مضـيـفه
اليوم في مستهل التصفيات ويسعى
وقف بـعد التأخر ـعاجلة ا صافي  ا
ـرحلـة السـابقـة عنـدما يـستـقبل في ا
الــصـــويــرة والــعــمـل من أجل الــفــوز
الـذي يــبـحث عــنه الـضــيـوف بــعـدمـا
انتـهى لقائـهما الـسابق بالـتعادل من
دون اهداف ويحل متـصدر اجملموعة
الثـانيـة احلويجـة بسـبع نقاط ضـيفا
عــلى الــصـوفــيــة وكـلـه امل لـتــجــديـد
ــرحـلـة األولى نـتــيـجـة الــتـفـوق في ا
همة ضيف لـتحقـيق ا فيـما يسـعى ا

عبر دعم عاملي االرض واجلمهور.
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ــنــتـخـب الـوطــني الــعـراقي غـادر ا
لـكـرة الـسـلـة مـتـوجـهـاً لـلـعـاصـمـة
ـعـسـكـر األردنـيـة عـمّـان لإلقـامـة 
تدريبي هـناك استـعداداً لتـصفيات

. قررة في فلسط آسيا ا
وقــــال رئـــــيـس االحتــــاد حـــــســــ
ـنـتـخب سـيـخـوض الـعـمـيـدي إن ا
مـواجـهات وديـة عـدة قـبل انطالق
الـــبــطـــولـــة وذلك لـــلـــوقــوف عـــلى
مستويات وجـاهزية الفريق وخلق

. روح االنسجام ب الالعب
ــنــتــخب وأوضح الــعـــمــيــدي أن ا
عسكر األردني إلى سيتوجه بعد ا
فــلـــســطــ خلـــوض الــتــصـــفــيــات

رتقبة. ا
وسـيخـوض مـنتـخب سـلة الـعراق
مـبــاراتـ األولى أمـام الـكـويت في
قبل والثانية الثاني من حزيران ا

ـــنــتـــخب أمـــام أصـــحـــاب األرض ا
الفلـسطيـني في الرابع من حزيران

قبل. ا
نتخب وكشف العـميدي عن وفـد ا
غادر لـعمان الـذي تألف من خالد ا
جنم رئيس الوفد مديـراً للمنتخب
ــنـتـخب مــحـمـد الــنـجـار ومـدرب ا
ــــدرب عـــقــــيل جنم ومـــســــاعـــده ا
ـعالج ومـدرب الـليـاقـة تـونكـاي وا
نـــبي كـــرفـــان واإلداري جنم عـــبــد

الله.
أمــــا الالعـــبــــ فـــهم كـل من عـــلي
مـــؤيــــد وإيــــهــــاب حـــسـن وكـــرار
جـاسم وعــبـد الـلـه مـجـيــد وفـريـد
رعـــدي وحـــســـان عـــلي ومـــحـــمــد
صالح ومـحمـد أمـ عبـد اخلالق
ومــــــراد عــــــلـي ونــــــورس ضـــــرار
وجــــاسـم مــــحـــــمــــد ودي مــــاريــــو

مايفيلد.
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ضمت عدداً من األسماء التي كانت
ـنتخـبات وذلك لـقلة متـواجدة مع ا
الالعـبات وشح األسـماء اجلـديدة"
ـدربة أكدت االهـتمام الفتاً الى أن ا
بالقاعدة وبناء أسماء جديدة للكرة

النسوية في العراق.
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عــــبـــر رئــــيـس االحتـــاد الــــعــــراقي
ــركـــزي لـــلـــكك بـــوكــســـنغ قـــاسم ا
الـواسـطي عن ارتـيـاحه لـلـمـسـتوى
ـتـمـيـز الذي ظـهـرت عـلـيه االنـدية ا
الـــعــراقــيــة خالل مـــشــاركــتــهــا في
ــيـــة الــتي بــطـــولــة االنـــديــة الـــعــا
اخــــتـــتـــمـت مـــؤخـــراً فـي مـــديـــنـــة

اسطنبول التركية .
نـسق االعالمي الحتاد الكك وقال ا
بـوكــسـنع احــمـد رحــيم نـعــمـة في
تــصـــريح صـــحـــفي إن الـــبــطـــولــة
شـاركت فيـهـا انديـة قـوية جـداً لكن
ــة واصـــرار وقــوة العـــبــيـــنــا عـــز
ظهرت في النزاالت وكانت النتيجة

حصيلة جيدة من االوسمة .
وبــ نــعـــمــة أن الــواســطي عــقــد
اجتماعـاً مع رئيس االحتاد الدولي
للعبة والذي اكد بدورة دعم العراق
وهــو مـــتـــابع لــواقـع الــلـــعـــبــة في
الــعــراق وســيـزور الــعــراق قــريــبـاً

بصحبة نائبه اس الند .

واضــاف نـــعــمــة ان رئـــيس احتــاد
الـلـعبـة عقـد عـدة اجتـمـاعات ايـضاً
مع رؤوساء احتـادات كل من الهـند
واوزبـكــسـتـان وكــوريـا اجلـنــوبـيـة
نـاقـشـوا فـيــهـا اقـامـة بـطـولـة غـرب
فتـوحة في الـعراق وحصل اسيـا ا
ـشاركة على مـوافقة اجلـميع على ا

فيها .
وخــتم نـعـمــة أن الـواسـطي اجـرى
لــــــقـــــاءات مـع رؤوســــــاء االحتـــــاد
العـربيـة حول مشـاركة انـديتهم في
ـزمع اقـامـتـهـا في بـطـولـة الـعـالم ا
مـــديـــنـــة الــســـلـــيـــمــانـــيـــة وابــدوا
ــشـاركـة فــيـهـا . مـوافــقـتــهم عـلى ا

نتخب WKÝ∫ ا

الوطني بكرة
السلة

نتخب النسوي للصاالت V∫ تدريبات ا ²M
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بالسـياسة غـالباً لم جند هـنا في بريـطانيا
مثالً ان اهتم الشعر كثيراً بالسياسة?

ـــكن الــقـــيــاس عــلـى اجملــتــمع - ال 
الــبــريـطــاني الســبـاب عــديــدة مـنــهـا
ـتـاحة لـه وانتـقـاد السـلـطة احلـرية ا
واالشــــــهـــــار بــــــرأيه دون خـــــوف أو
بتظاهـر وقتما يشـاء وهو االمر غير
وجود في مجتـمعاتنا الـعربية. اما ا
ان اتـرك احلـبل عـلى الـغـارب فـلـمن?
أنا ابن هـذا الـشعب الـذي تـربيت في
احضـانه وابن الـبيـئة الـتي تنـفست
هـــواءهـــا فـــحــبـي له يـــدفــعـــني إلى
الـدفاع عـنه ألنـني اعـرف احلـال التي

وصل اليها.
{ مع كل ذلك يـؤخذ عليك عالقـاتك القوية
مع بـعـض الـزعـمــاء الـعـرب وهم غــالـبـاً ال

يختلفون مع الزعماء الذين تعارضهم?
ـعنى - لـيس لـدى عالقـة مع حـكـام 
ا التقيت تعارف عليها ر العالقة ا
بــرئـيس دولــة أو اثـنــ ثالثــة لـكن
قلت رأيي امـامهم بـوضوح كـما قـلته
عنـدما كـنت في الـعراق نـعم التـقيت
بالـعـديد مـنهم لـكن كل هـذه اللـقاءات
تـمخـضت عن قـول أقـصى ما امـتـلكه
من رأي وبــقــنــاعــاتي اخلــاصــة ولـو
حـــــتم ذلك اخــــراجـي من بــــلــــد هــــذا
الـــرئـــيس أو ذاك مع انـه لم يـــحــدث

مثل هذا االمر.
{ لـكن ثـمـة مـن يـتـحـدث عن عالقـة وثـيـقـة

عمر القذافي هل هذا صحيح? تربطك 
- نـعم صحـيح وثـمـة اشيـاء ال تـقال
االن.. أنــا مع الــنــاس ومع الــذين مع
ـكـن ان تـكــون عالقـتي الـنــاس وال 
بحاكم ما قوية اذا كـان متسلطاً على
ــكن ذلك أبـداً. مـهـدت لي شـعـبه ال 
ظروف معيـنة ان التقي بـحكام عرب
لكن قـلت رأيي بوضـوح تام ودون ان
اطلب شيئا وعرض علي كثير سواء
في الـــعــراق أو خـــارجه لـــكن دعــني
اقـول انـني مـتـرفع عن هـذه االشـيـاء
سـيرة وال اعتـقد ان مـن قضى هـذه ا
كن ان يساوم احلياتية الطويلة ال 
لم يبق ثمـة شيء يستـحق ان نساوم

من اجله.
{ دعــنــا نــسـألـك عن الــطـقــوس اخلــاصـة
الــتي تـمــارسـهــا في الـكــتـابــة فـهــنـاك من
يـتـخـيل انك تـعـيش في عـالـم بـخـصـوصـية
مــحـطــة ال تـنــطـبق عــلى شـاعــر اخـر فـهل
تـمــارس طــقـوســاً طــبـيــعــيـة كــيف تــعـيش

يومك?
- قد تكون هذه الـتصورات محقة في
جــانب مـعــ ومـبــالـغــة في جـوانب
اخـــرى. يــحــدث أحـــيــانــاً أال أنــام أو
اسهر طويالً وقد تـستيقظ بي ذكرى
ــاضي وأنـا فـي قـمــة الـنــعـاس من ا
عـــنــــدهـــا اضـــطـــر إلى اخلـــروج إلى
الـــشــــارع فـــجــــراً كي اتــــخــــلص من
الـــوحــشــة.. لـــست مع الــطـــقــوســيــة
الـصـارمة في احلـيـاة والـكـتـابـة لكن
ثــــمــــة شـيء في حــــيــــاتـي له عالقــــة
باجملـاهـيل. وقد يـبـدو احلديـث عنـها
الـــــيــــوم غــــيــــر ذي جـــــدوى في وقت
الصراع الذي نعيشه والذي يجب ان
نكـرس له كل جـهـودنا لـكي ال نـشغل

الناس عما يعيشونه بالفعل.
لـقـد عـشـت جتـربـة مـوت سـريـري في
عدن والـرؤى التي انـتابـتني حـينـها
تمامـا مثل مـا عاشه مـحمود درويش
بـعد اجلـلـطـة القـلـبـية اذا كـان فـرحا
بـعــد االسـتـيــقـاظ النه رأى شــيـئـا مـا
اثـنـاء فـترة الـغـيـبـوبـة لـكنـه في مرة
اخـرى قـد كـان حـزيـنـاً لـرؤيـته شـيـئا

اخر تماما دنيا سوداء.
ايـضـا من االشـيــاء الـتي تـرافـقـني ال
اكتب اال بقلم قطر ريشته  1.5ملمتراً
ــا وال احــبــذ الـــكــتـــابــة بــغـــيــره ر
يــسـاعـدنـي عـلى الــتـركــيـز وال اعـرف
سـبـبـا آخــر لـذلك النه كـلـمـا صـغـرت
الكلمـة كلما دخـلت اكثر في الصورة
وكـــأن شـــكل احلـــرف يــســـاعـــد عــلى

{ لكن كـل نصـوصك مفـعـمة بـاحلزن وال
غادرته? يبدو انها تأمل 

- الــســعــادة تــعــني حتــقــيـق الـذات
فــعـنــدمـا تــمــر عـلى الــكـرة االرضــيـة
يجدر بك ان تكون قد تركت شيئا كي
تكون سـعيـدا وثمة فـرح يكمن داخل
الـنص احلــزين وهـذا مــا حتـسه في
حـالــة الـنـشـوة والـطــرب عـنـد سـمـاع

اغنية حزينة.
{ إذاً هل انت سعيد بعد كل هذا الشتات

طاردة والغربة والبعد..? وا
- ثــمـة هم وحــيــد ال يـوازيـه هم هـو
البعد عن العراق ــ لكن تبقى االشياء
االخــــرى حتـــمل فــــرحـــهـــا اخلـــاص
وبـالـذات حب الــنـاس لي هـنـاك حب
هـــائل بــيـــني وبــيـــنــهم فـي الــشــارع
ـقـهى اال يـكـفي ان يـحـقق الـشـعر وا

هذه احملبة?
{ بشـأن الـغربـة عن الـعراق يـقال انك لم
تــغــادره كـــمــعــارض ســيــاسي وان رئــيس
الدولـة هو الـذي سـهل لك اخلروج حـينـها

فهل صحيح هذا الكالم?
- لم يـــســهل لي اخلـــروج واجلــانب
السـيـاسي هو االسـاس في مـغادرتي
الــعــراق اذ كـان الــصــراع مـحــتــدمـاً
انــذاك وقـبـل خـروجي كــنت مــعــتـقالً
فــــتـــــرة مـن الــــزمـن وفي الـــــســـــجن

االنفرادي وحتديدا عام 1969.
نـعم صـحـيح بـعـدها ارسـلـوا لي من
الـقصـر اجلـمـهوري وطـلـبـوا مني ان
ـركـز الذي ارغب فـيه لـكـنني اتـبوأ ا
ا تكلمت بـاللغة الـتالية: أنـا مقتنع 
ركز أو عليه ب الـناس وال يهـمني ا
ــنــصب وكــان الــرد انــنــا ال نــنـوي ا

البيع والشراء معك.
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حــكــيت قـنــاعــاتي بــوضــوح تـام ولم
اخف حـــرفـــاً واحـــداً حــتـى وان كــان
يؤدي إلى كارثـة وال انكر االسـتقبال
اجليد الذي حظيت به آنذاك اذ كانت
االمور وقـتهـا في بدايـة االحتدام ولم

تكن حادة جدا.
اذن اجلانب الـسـياسـي كان مـوجوداً
في مغادرتي الـعراق وقبلـها كنت قد
وافـقة عـلى طبع مـجمـوعتي طلـبت ا
"الريل وحمد" في بـيروت واسافر كي

اتابعها وبالفعل سافرت ولم اعد.
{ هل وجــهت لك دعـوات رســمـيــة لـزيـارة

العراق بعدها وكيف كنت ترد عليها?
- نـعم كـثـيـرة وكـنت ارد عـلى شيء
اساس النـهم كانـوا يقـولون اكـتب ما
تريـده كي نحـققه لك قـبل عودتك إلى

العراق.
واحلقيقة انني ال امـتلك مطالب بقدر
ما هي مـطالب الـشعب الـذي أنا جزء
مــنه وســأعــود إلى الــعــراق عــنــدمـا
تـــعـــود لـالنــســـان كـــرامـــتـه وال أحــد
يــعــتــدي عــلــيه فــالــكــرامــة قــضــيــة
أسـاسيـة وحـدث ان كـان وقتـهـا أحد
طالبي يـحـمل مـسـدسـاً داخل الـصف
الدراسي فـاستـأت كثـيراً لكـونه طفالً
وطـلـقـة واحـدة مـنه تـؤدي الى كـارثة

غير متوقعة.
ـطـلب الـوحـيـد هـو مـطـلب اذن كـان ا
الـــشــعب بــرمـــته ولــيس لـي مــطــالب
خــاصــة وكــرامــة االنــســان فــوق كل
شيء ويــجب اال يـعـتــدى عـلـيــهـا قـد
نـــخـــتــلف فـي الــصـــراع الــســـيــاسي
والـــتــوجــهــات لــكـن ســأحــتــرم هــذا
الــصـراع عـنــدمـا حتـتــرمه الـســلـطـة
وهي اجدر بـان تقـوم اوالً بذلك ألنـها

تمتلك القوة وأنا ال أمتلكها.
{ ثــمـة خـلط تــأسـيـســاً عـلى مـا قــلـته بـ
مظـفر النواب الـشاعر والـسياسي فـأيهما

يتغلب على اآلخر فيك?
ــكن الــفـصـل بـ االثــنــ أنـا - ال 
أرسم واكـــتب الـــشــــعـــر الـــفـــصـــيح
والعامي وأحياناً أغني وفي كل ذلك

أبقيالشخص نفسه.
{ لــكن اال تــعـتــقــد ان الــشـعــر ال يــلــتـقي

القصـيدة الـشعبـية العـراقية مع تـنقلك في
اكثر من بلد عربي?

- ال لم اقلل من كتابة هذا النوع من
الــشــعــر لــكــنــني ال الــقي كــثـيــراً من
الــقـصــائـد الــعـامــيـة ومــازلت اكـتب
ـــا اكــتـــبه شــعـــراً عـــامـــيــاً اكـــثـــر 
بــالــفــصــحى فــفي امــســيــة مــديــنـة
مانـشستـر االخيرة قـرأت في قسـمها
األول قـصـائـد فـصحـى وانتـقـلت إلى
الــقـــصــائــد الــعــامــيــة خالل الــقــسم
الــثــاني اال ان طــلــبــات احلـاضــرين
الـذين هم من اقـطار عـربـيـة مخـتـلـفة
كـانـت تـشـدد عـلـى الـشـعـر الــفـصـيح
لصـعوبـة فـهم العـاميـة العـراقيـة. قد
يــبــدو الــطــريق ســهالً امــام الــشــعـر
الشعبي الـعراقي في سوريا واالردن

وفلسط ودول اخلليج العربي.
{ ثـمـة آراء يـتـبـنـاهــا نـخـبـة من الـشـعـراء
مــفــادهــا ان وظــيــفــة الــشــاعــر مــا عــادت
نـصة وأمام تقـتصـر على الـوقوف خـلف ا
مـتـلـق عـادي بل اخـتـلف احلـال عـمـا كـان
ـــتــنـــبى وســيـف الــدولــة عــلـــيه في زمن ا
ويأمـلون في القصيـدة بعثاً جـديداً وتأثيراً
مخـتلـفاً كـيف تـنظـر إلى االمر وانت اكـثر

من يقرأ شعره امام اجلمهور?
- قـــــبـل كـل شيء أرفـض وبـــــشـــــكل
مــطــلـق اتــهــام اجلــمــهــور وهــذا من
ارس في الـوطن الـعربي اخطـر مـا 
ضــد اجلـــمــهـــور في حــ ان أيــدي
االتــهـــام يــجب ان تــوجـه إلى مــكــان
اخر امـا االيغـال بالـغمـوض بدعوى
احلــداثـــة فــهـــو مـــا يــصـــد ويــبـــعــد
اجلـمـهــور عن كـثـيـر مـن الـنـتـاجـات
ن يـكتـب هؤالء? الـشـاعـر يـكتب اذن 
ــتــلك رؤى مـســتــمـدة من لــزمـانه و

واقعة ومبنية عليه.
ـصـطلح واالمـر غيـر الـصـحيح هـو ا
الــســائـد عن الــرغــبـة فـي الـغــمـوض
وكأنه كلمـا اوغلت فيه كـلما كنت في

مستوى اعلى.
وال اعتـقد ان القـارىء اجلاد يـختلف
كثـيرا مـع القـارىء العـادي في تذوق
اجلـمالـيـات التي تـمـنحـهـا القـصـائد
تبني الشعبية لكن اصحاب الرأي ا
فكرة الـغموض ال يـطبقـون هذا االمر
على تـلك الـقصـائـد النه في االساس
لـيس مـيـدانهم فـيـعـكـسـونه عـلى ما
اكـــتـــبه بــالـــفــصـــحى. واالمـــر لــيس
تــنـــافــســاً وانــا ضــد الــتــنــافس في
الشـعـر النني اكـتب مـا ينـتـابني من
احـــــســـــاس وعـالقـــــتي بـــــالـــــنـــــاس
وبــالـعــصــر اقــوله وامـشـي امـا من
الـذي يـقـول شـيـئـا اخر فـذلـك عظـيم
النـه يــــــؤدي دوره شـــــرط اال يــــــرمي

ات بالفراغ. تهو
ـــثــقـــفـــون ال يــتـــصــدون واذا كـــان ا
ر بـها للـصراع في اصـعب مـرحلـة 

فلماذا نلوم اجلماهير?
ثقف هي { حسـناً هل تعتقد ان وظيفة ا

وظيفة السياسي أو اجلندي?
- هـي لــيــست كــذلـك انــهــا وظــيــفــة
اخــرى لــهــا عالقــة بــالــصــراع الــذي
ـفــروض بــالـشــاعــر طـبــقـاً يــدور وا
لـتـركـيـبــته وحـسـاسـيـته وحـدسه اال
يتعالى على قضايا الناس نحن امة
مـهـددة بــكـوارث ونـرى مـاذا يـحـدث
ــثــقـــفــون جــالــســ في فـــاذا بــقي ا
منازلهم لكتابة قصائد تقرأ في الليل
على ضـوء خافت ومـوسيـقى ناعـمة
فأين نـحن من الـصـراع بل اين نحن

كأمة?
وفي كل ذلك ال أنكـر وجود جمـاليات
في بعض الـنصـوص ولكن اذا كانت
ــاذا تـنــشـر مــتـعــالـيــة عـلى الــنـاس 

اذا تطبع في ديوان? و
هـؤالء انــفـســهم يـشــكـون من عـزوف
الـقـراء عن الــشـعـر وان زمن الـشـعـر
انتـهى هذا الـكالم غـير صـحيح ألنه
ليس ثمة عزوف عن الـشعر ولم ينته
ن ال زمـــنه لــكن الـــنــاس ال تـــهــتم 

يهتم بها.
{ هل تـــســـتـــطــيـع ان حتــدد لـــنـــا كم من
الـشـعـراء الذين يـحـضـر لسـمـاعهم اآلالف
عــنـد اقـامـة امـســيـة شـعـريــة كـمـا يـحـدث

غالباً مع مظفر النواب?
- نـــزار قـــبـــانـي له جـــمـــهـــور واسع
وكـذلك مـحـمـود درويش اجلـواهـري

ايضا.
{ هل انت نادم على كونك شاعراً?

- ال أبـداً واشـعــر ان االشـيـاء الـتي
انتـابتـني ابعـدتني عن امـاكن عديدة
ــا هــنـالك كي اذهب إلى الــشــعـر ر
قــصــدا مــجــهــوالً يــقـودك كـي تـكــتب

القصيدة.
{ ألم تكبلك القصيدة باالحزان?

- عــلـى الــعــكس وحـــتى في اقــصى
حـاالت احلــزن اجـدنـي فـرحــاً وثـمـة
قصـيدة لـي يقـول مطـلعـها "مـو حزن
لـكن حــزين" فـالـشـعــر يـحـوي فـرحه
اخلـاص ورغم كل مــصـاعب حـيـاتي
اجـد ان الكـتـابة هـي امتع مـا عـندي
وحــتى مــا بــعـدهــا ومــا تــؤول الـيه
انها باختصار أمتع حاالت حياتي.
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ـعادل دخل علـينـا بقـامة فـارعة هي ا
لــقـامــته الـشــعـريــة وبـربــاطـة جـأش
منـطـوية عـلى ذاتهـا فـمظـفر الـنواب
شاعر اكثـر من كونه شاعراً..! حتدث
بــهـدوء مــفـرط وبــثـقــة ال يـبــدو انـهـا
سـتـغـادره فـأعــاد تـشـكـيل احلـلم في
مـخــيـلـتي الــصـحـفـيـة عــنه: الـشـاعـر
ـطــارد احلـزين ــتـمــرد الـثــائــر ا ا

لتاع.. ا
انه بــبــسـاطــة صــورة النــسـان داخل
شـاعـر وشـاعــر داخل انـسـان مـظـفـر
النـواب زاهد في كل شيء اال الـشعر
وهــكــذا كــان عـــلي ان أضع "لــعــبــتي
ت بـصلة الصحـفيـة" جانبـا فهو ال 
ن يـتــوجب عـلى احملــاور ان يـدخـله

في شراك لعبته.
ـقدمات مظـفر النـواب خارج سـياق ا
وتـفـاصـيـلهـا ألن االسـئـلـة تـتـصـاعد
امـامه مـنـذ ان اوقـد شـمـعـة األمل في
الـــســجن وحــتـى قــصــيـــدته الــتي لم

تكتب بعد.. كذلك قلت له:
ـتلقى { دعنـا نتـحدث أوالً عن عالقـتك با
ويـــصح مـع جتــربـــتك اســـتـــخـــدام كـــلـــمــة
اجلـمـهـور- فالـعـراقـيـون يـحـبـونك كـشـاعر
عـبر شـعـبي والعـرب يـرون فيك الـضمـيـر ا
عن صرخـة الشـارع بوجه الـسيـاسة فهل
تـعـتقـد ان عالقـتك باجلـمـهور تـكـتفي بـهذه

احلدود?
- ال أعــتــقــد ان عالقــتي بــاجلــمــهـور
الــعــراقي تــقــتــصــر عــلى الــقــصــائـد
الــشــعــبــيــة وال حــتى مـع اجلــمــهـور
العربـي حيث السـمة الـسياسـية اما
ـاذا طغـيـان هـذا اجلانـب فألن الهم
الــســـيــاسي دائم احلـــضــور فــيــلــقى
مـتـابـعـة مـسـتـمـرة لكـن ثـمة جـوانب
اخرى في شعري منها ما هو جمالي
وصــــوفي جتـــد من يـــهــــتم بـــهـــا من
القـراء وثمـة دراسات كـتبت حتـديداً
ــــداخل ــــا ا عـن هــــذا اجلــــانب ور
السياسية احلادة تقود إلى التساؤل
اكثر وخـصوصـا بعد الـقاء القـصيدة
أو عند االسـتماع الـيها مـسجلة ومن
بـعــد البـد ان يـبـحث عـن اجلـمـالـيـات
والـرؤى في مـ الـقـصـيـدة الـشـاعـر
رائي وثمـة كثـير من الـقراء يـلتـفتون
إلى الــرؤى خـصــوصــاً عن قـصــيـدة
ألقـيت قـبل ثالثـ سنـة مـثالً وكأنـها

تتجسد اليوم.
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ـتـلقي { حـسـنـاً أال تـعتـقـد ان ردة فـعل ا
ـة بـاتت ــتـواصـلــة عـلى قـصــائـدك الـقــد ا
حـاجـزاً امـام اسـتقـبـال جـديـدك فـكـثـير ال
يـــعــرف مـــظــفـــر الــنـــواب إال مع قـــصــيــدة

الوتريات مثالً?
- أبـــداً واحملك فـي ذلك االمـــســـيــات
الـتي الـقي فـيهـا قـصـائـدي اجلـديدة
فردة فـعل اجلمهـور ال تخـتلف كـثيرا
ان لم تتجاوز عن جـماهيريـة قصيدة
الــوتــريــات فــهي كــانت صــرخــة في
وقتـهـا واالن ثمـة قصـائـد خصـوصا
الـــســيــاســيـــة الــتي تـــعــالج الــوضع
ــتــردي ان لم يــتـرد الــفــلــســطــيــني ا
الــوضع اكــثــر اشـعــر ان اجلــمــهـور
شاعر نـفسها مع انني لم يتلقاهـا با
أنـشرهـا لـكنـهـا تنـتـقل عبـر االشـرطة
ــســمـوعــة وحـتـى الـقــصــائـد غــيـر ا
الـــســيـــاســـيـــة وهـــذا مـــا حـــدث في
ـــهـــرجـــان الـــذي اقــيـم مــؤخـــراً في ا
دمشق حـيث ابـتدأت بـقـصائـد حتمل
زمانيات معينة بعيدة إلى حد ما عن
الـسـيـاســة وتـفـاعل مـعـهـا اجلـمـهـور

بتذوق خاص.
{ هل تــعـتــقــد ان وظــيــفـة الــشــعــر تــبـقى
مـرتـهنـة بالـقـاء الشـاعر لـقـصائـده من على
ا الن نـصة وغالباً ما تقوم انت بذلك ر ا
شعرك مصادر في أغلب البلدان العربية?
- أعـــتـــقـــد ذلك وحتـــديـــداً الـــشـــعـــر
كن ان نالحظ ذلك عندما العربي و
ـتــنـبي بــ يـدي سـيف يـقــال وقف ا
الـدولــة وانـشــد شـعـره وال يــقـال قـرأ
ـتــنـبى وهــذا االنـشــاد يـلـعب دوراً ا
مــهــمـاً كــون الـلــغـة الــعــربـيــة حتـمل
موسـيـقى تفـتـقرهـا كثـيـر من اللـغات
االخــرى امــا اجلـــانب الــثــاني فــهــو
خشـية االنـظمـة من التـفاعل أو اجلو
الذي تخلـقه القصيـدة داخل القاعات
والذي يـختلف بـالتـأكيد عـما اذا كان
قارىء واحـد يقرأ قـصيـدة في منزله
جو قـاعـات الشـعـر هو جـو مـتكـهرب
يدفع إلى الـرفض والتـحدي والوعي
وهنـا ال أقول انـها الـوظيـفة االساس
لـلـقـصـيـدة بل هي احـدى وظـائـفـهـا
فالـقصـيدة الـتي تقـال االن لهـا تأثـير
وأبــعـاد قـد تــظـهــر بـعـد ســنـ عـدة
والـشـاعر ال يـحـمل مـهـمـة الـسـياسي
باشر وارى ان االلقاء في اخلطاب ا
واقامة االمسيات الشعرية أمراً مهماً
وتــبــدو أهــمــيــته خــشــيــة االنــظــمــة

العربية منه.
{ يبـدو ان ثمة جانبـا في السؤال السابق
لم نـتـطـرق له قـلت ان الـعـراقـيـ يـحـبونك
كـــشـــاعـــر شــعـــبي فـــهـل مــازالـت تــكـــتب
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(يجي يوم انلم حزن االيـام وثياب الصـبر ونرد لهـلنه...يجي ذاك اليوم
..واذا ما جاء ادفنوني على حيلي..وكصتي لبغداد).

وجـاء الـيـوم هـذا الـيــوم...نـفـذوا وصـيـته...ادفـنـوه عــلى حـيـله وكـصـته
لبغداد.

وداعاً رفيق زنزانة القلعة اخلامسة ..
ستبقى في قلوب العراقي ..اغنية للحب والوطن.
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بيروت

مظـفر الـنـواب ضمـيـر القـصيـدة الـثوريـة وفارسـهـا في اخلاطـر أبداً ..
ماذا أكتب عن فارس القصيدة الثورية اللغة تقف عاجزة أمامي .
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ستوكهولم

وانا اتابع رسائـل التعزيـة وتغريـدات احلزن  من قبل مـسؤولي الدولة
وت !خاصة إذا كان صاحب ثقف العراقي مهم عندما   عرفت كم ا
أرث تـأريـخي  ونـاقــد ومـعـارض وشـاعـر مــثل شـخـصك إيـهــا الـفـقـيـد

..اهميتك اليوم عند البعض تكمن في موتك!
قـرأت اجـمل الـعـبــارات في وصـفك نـعي وإيـثــار وحب وإنـتـمـاء لـلـوطن
ر وتعازي مـن القلب ودمـوع منـهمـرة كالـشالالت رغم اجلفـاف الذي 
به ! لكن لم اسمع او اتابع احداً كفكف دمعك وانت في ارض الغربة !

او حتى ذكرك بتكر !
ثقف ونبالء الشعب ونخبة االبداع .. كم انتم مُهم  يامعشر ا

 لكن اعـذرونا اهـميـتـكم تكـمن بعـد موتـكم النـها تـفتح لـلمـسؤول نـافذة
للتواصل مع الناس من خالل نَعيَّكُم .. 
الريل .. اخذك إلى محطتك األخيرة ..

والفضل لهم عليك ..

فالريل من ابداعك ..
واالعمار بيد الله ..

ــكن مـحـوه من الــذاكـرة ..فـنـقـشت ويـكـفـيك فــخـراً انك تـركت أرثـاً ال
كن ان تـغادره الذاكرة اسمك في القـلوب ..وما الـبنفـسج إال ابداع ال
والبد لنقـرأ بنهايـة سطورها اسم كـاتبها الـشاعر الكـبير مظـفر النواب

رحمهُ الله .
نتجة وللساحة الثقافية العراقية خسارة كبيرة رحيلك لكل العقول ا

لن انـعـيك بـقـدر مـا سأتـذكـر كـلـمـات شـعـرك وسـفـرك الـثـقـافي اخلـالد
وتأريخك العظيم لكي أدعوا لك بالرحمة .
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بغداد

من باع فلسط وأثرى بالله
سوى قائمة الشحاذين على عتبات احلكام

ومائدة الدول الكبرى ?
فإذا أجن الليل

تطق األكواب بان القدس عروس عروبتنا
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سيرة احليـاتية لالنسان فيّ ذلك وا
هي مسيرة الشعر نفسه لذلك تراني

ة. ال اتنصل من اي قصائدي القد
{ لـو تـســنى لك ان تـنـظــر لـشـعـرك مـاذا

ستقول?
- ال أميل كثيراً لهذا اجلانب وأكتفى
بـالكـتـابة وحـدهـا وعنـدمـا أسأل عن
ا شعري أحاول ان اجد تفسيرات ر

ال تكون كما يعهدها القارىء.
اعـتـقـد ان الـنـقـد لـيس مـهـمـتي عـلى
الـرغم من ضـرورته في تـربـيـة اذواق
ــا اجلــأ الــيه بــعــد ان االجــيــال ور

تتوقف بذرة الشعر بسبب العمر.
وغـــالـــبــــا مـــا أســـأل عـن عـــدم طـــبع
مـجامـيع شـعريـة والـسـبب ببـسـاطة
انــني كـــلــمــا بـــدأت بــاعــادة كـــتــابــة
ـة كـوني اكـتب بخط قـصائـدي الـقد
نــــاعم جـــدا ال اســــتـــمـــر فـي ذلك بل
اشــرع بـــكــتـــابــة قـــصــيـــدة جــديــدة

وهكذا..
{ هـل تـــعـــتـــقـــد ان الـــنـــقـــد مـــارس دوراً

موضوعياً على نصوصك?
ـــوضــوعــيــة من ــكـن الــبت بــا ــ ال 
عدمـها النه لم يـكن هنـالك نقد اصالً
عـلى شعـري لـكن ثـمة كـتـابـات كانت
شفـافـة وجمـيـلة مـثل ما كـتـبه النـاقد
ا كتب فال محـمد مبـارك. اما كـثيـر 
يــرقـى إلى مــرتــبــة الــنــقــد بــابــعــاده
وأدواتـه وهـــنــــاك بــــعـض اخملـــاوف
تــراود الـنــقـاد وتــمـنــعـهم من تــنـاول
قصـائدي بـسبب تـناولـها الـسياسي
ــــواقف وايــــضـــــا هــــنـــــاك بــــعـض ا
ـــتــحــامــلــة عــلـي من بــعض كــتــاب ا
الــــصــــحف واخــــر شيء كــــان عـــلى
امسيـة اقمتـها في مبـنى اليونـيسكو
في بيروت وبدعوة من جلـنة مكافحة
الـتطـبـيع وغصـت القـاعـة باجلـمـهور
داخل كنت منقاداً لقناعاتي وحتى ا
وحــدهــا فــقـرأت قــصــائــد مـداخــلــهـا
خـمــريـة وسـيــاسـيـة فـكــتب نـاقـد أو
هكذا يدعي مـستثيـرا ضدي االنظمة
السـياسـية ورجـال الدين فـلم يحدث
ذلك أبــداً. وقــال انــني مــنــذ عــشــرين
ســـنـــة لم اتـــغـــيـــر ومـــازلت اخـــاطب
االنـظمـة بالـلـهجـة نـفسـهـا فيـما هي
تغـيرت وتـطورت بـينـما واقع احلال
يـقول لـيس هـنـاك تغـيـر أو تـطور اذا

لم نكن قد تراجعنا إلى الوراء.
قامات الدينية وقال انني لم احترم ا
لكوني قـرأت مطالع خمـرية متـناسياً
ان الشعر العربي يحفل بذلك وهناك
رجال دين كتـبوا مـثل هذه القـصائد
وحــتى اخلـمــيـني نــفــسه في ديـوانه
كـتب قصـائـد غـزل صوفي وخـمـريات

تصوفية وعرفانيه.
{ وهل ثمـة اسباب اخرى غير ما قلته عن
عدم جمع قصائدك في مجاميع مطبوعة?
- الـســبب الـرئــيس هـو مـا قــلـته امـا
االسـبــاب الـثـانــويـة فـهي مــا يـتـعـلق
بـدور الــنـشـر الـتي ال حتــتـرم شـيـئـاً
عــنـدمــا تـعــد بـطــبع الف نـســخـة من
كـتــاب في مـا تــقـوم بـطــبع اضـعـاف
هـــذا الــــرقم وهــــذا مــــا حـــدث مــــعي
بـالـفـعل. ويـوجد حـالـيـاً في مـكـتـبات
الـقـاهرة وكـنـدا وامـيـركا وغـيـرهـا ما
ـظـفـر يــسـمى بـاجملــمـوعـة الــكـامـلــة 
الــنـواب ولــيس لـي اي صـلــة بــطـبع
هـذا الـكـتـاب النه صـادر عن دار نـشر
وهمـيـة اسمـهـا دار قنـبـر لم اجد لـها
اي اثـــر ويــــبــــاع بـــثــــمن غــــال جـــداً
ووجدته أيضا هنا في مكتبات لندن
والكتاب سيء لكونه مـليئاً باالخطاء
الـلغـويـة فضال عن طـبـاعته الـرديـئة.
أيــضــا هــنــاك صــحــيــفــة تــصــدر في
شـيكـاغـو نشـرت اعالنـاً تـزعم فيه ان
ـسجـلة من يريـد اجملمـوعة الـكامـلة ا
ــظــفـر الــنــواب أو مــحــمـود درويش
فـعلـيه ان يـدفع  57دوالراً لـلـحـصول
عـــلـــيـــهــا ومـن دون ان اعــرف كـــيف

حصلوا على هذا التخويل.

ايــجــاد شــكل لــلــكــتــابــة لــلــصـورة
للمعنى.

{ هل تبكي كثيرا?
- عندما انفـعل نعم! اليوم مثال كنت
فـي مــنــزل الــعــازف احـــمــد مــخــتــار
وبـطـريـقــة غـيـر مـقـصـودة اسـمـعـني
غني الراحل رياض شريطاً جلنازة ا
احمد فغالبـتني الدموع بكيت نعم

بكيت..
{ هل تــصـلك صــورة الـوله الــذي يـنــتـاب
الـعـراقـيــ حتـديـداً مع سـمـاع نـصـوصك
الــشـعـبـيـة? هل تــتـحـسس وطـأتــهـا عـلـيـهم

وانت البعيد القريب عنهم?
- نــــعم تــــصـــــلــــني وبــــشـــــكل دائم
خــــصـــوصــــاً بـــعــــد مــــوجـــة ســــفـــر
الــعـراقـيــ وحـديـثــهم مـعي ايــنـمـا
نلـتقي أحـيانـاً نتـحول إلى مـناحات

معبرة عن حالهم في الغربة.
ــســتــوى { هـل كــتــبت نــصــاً شـــعــبــيــاً 
ة التي ال تغادر الذاكرة? النصوص القد
ـكن حتـديـد ـسـتـوى فال  - بـشـأن ا
ذلك لـكــنـني احـاول وطـبــقـا لـلـحـالـة
الـــتي تـــنـــتـــابــــني وقـــدرتـــهـــا عـــلى
اســتـفـزازي مـع بـدايــة الـدفـعــة الـتي
سـتـشـكل زخـمـهـا وإلى اين سـتـمـتد
ـداخل اجد ان هذا واحيـانا واثـناء ا
النص ال يـفيـد فأمـزقه ليس له زخم
ـــا كـــتــبـــته لـــقــد اتـــلـــفت كـــثـــيــر 
والـقـصـيـدة اجلـيدة هـي التـي تكـتب
نـفسـهـا في مـا بـعد ومـا كـتـبته أنت
يــكـــتب مــعــاك حتــدث هــذه احلــالــة
لــنـــثــمــر اجـــمل انـــواع الــقـــصــائــد
واحياناً وبعد االسـتيقاظ عن سطوة
الــكـتـابــة تـســتـغــرب كـيف كــتـبت مـا
كـتـبت لـكـونك تـمـارس الـرقـابة عـلى
ذلك فـثــمـة من يـكـتـب فـيك وثـمـة من
يــراقـب في مـــا بــعـــد عـــلى الـــنـــحــو

واللغة.
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{ هـل تعـرف ان ثـمـة ما يـشـبه االسـاطـير
احـبط بـبـعض قـصـائدك واجـواء كـتـابـتـها
فـحـيك حـولــهـا الـكـثــيـر من الـقـصص هل
تتـذكر مثال اجواء قصيـدة "البنفسج" مثال

متى كتبتها من قرأها اوال..?
ــا - ال أُؤرخ كــثــيــراً لــقــصــائــدي ر
اً ال ينتهي ألنني اعتبر القصيدة عا
ال بأس بكل ما قـلته.. لكـنني ال اتذكر
وقت أو حــالــة كـتــابــة "الـبــنــفـسج"..
الــصــورة الــشــعـريــة تــأتي نــتــيــجـة
حــسـابـات مــعـقـدة ال نــفـهـمــهـا أقـرأ
حاليـا كتابـاً عن التزامن يـتحدث عن
تصـادف تتالي حـدوث اشيـاء معـينة
دون سبب فـاحلـديث قائم الـيوم عن
عـالقــات مــجــهــولـــة غــيــر الــعالقــات
سـتمـرة لذلك عـندمـا نفـسر أجواء ا
كتـابة القـصيـدة وميزة تـلك اللـحظة
فـانـا ال اتـذكــر شـيـئـا أو ال أمـلك اآلن
على االقل تفـسيراً لذلك الن ثـمة كما
هــائالً مـن الــتـــركــيـــبـــات لــعـــشــرات
ــاضـيــة هي الـتي مــنـحـتك االعـوام ا

هذه البناء أشهر.
{ انت شــاعــر بــقـيـت صـلــته عــمــيــقـة مع
نـــصـــوصـه االولى ألن اغـــلب الـــشـــعـــراء
يــشــعـــرون بــاخلـــجل ازاء مــا كـــتــبــوه في

سنوات جتربتهم االولى?
- أنـــــا ال اتــــبـــــرأ من اي جـــــانب من
جـوانـبي اطالقــا مع ذلك أنـا مـازلت
ـا ال تصل اكتـب قصـائـد جديـدة ور
إلى الـقــارىء بـسـبب الــظـروف الـتي
حتيط بـنا وهنـالك سيـرورة للـتطور
ــنـطق ال جــانب مـنــهـا عــقـلـي لـكن ا
يـفــعل شـيـئــا في عـالم الــشـعـر الـذي
يعتـمد عـلى احلدس واجملاهـيل ثمة
شيء يــتــطـــور واحــيــانــا يـــنــشــطــر
: الشـاعر والرقيب الشاعر إلى اثـن
واشـعــر بـالـســعـادة عـنـدمــا تـتـنـاول
قصـائدي جـوانب جديـدة اعني ثـمة
شيء ينمو ويتطـور والقصائد التي
اكـتبـهـا االن هي بـنـفس الـبـذرة التي
كـانت في مــظـفـر الـطــفل وصـار بـعـد

نكون حزين من العادات والقيم اإليجابيـة عندما نحضر مـجلس عزاء
صـاب اجلـلل وإن حـضـرهـا من نـخـتـلف معـهم أو بـيـنـنـا خـصـومة بـا
هـنالك جنلس بـكل وقـار ونـقـرأ الفـاحتـة ونـؤدي واجب الـعزاء ونـغـادر 

ماحدث كانت إساءة لفقيد العراق واإلنسانية. تراجع قيمي
} } }

وأنا يافع أسـمع بك وعنـد الشبـاب تلمـست طريق احلـرية من خالل ما
كـنت أختم رسائل احلـب بأشعـارك كنت انت حمـد والريل ونحن تكتب
تعلمت منك ترجمة كلمة ركابه حتملنا الى حيث احلب واحلرية والثورة
حق عنـد سلطـان جائـر وانت تصـفهم بـأوالد القح...ة ال أسـتثـني منكم

أحدا.
ستبقى في الذاكرة ثورة.
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رحل الـشاعر مظـفر النواب بـعيداً عن وطنه الـذي أراق مهجة
شـعـره وحيـاته بـ يـدي تـرابه مـهـما كـانت الـغـربـة تـقذف به
شـتـعل أبـداً الـقريبَ بـعـيداً فـقـد ظلّ الى ذلك الـهمّ الـوطـني ا

القريبَ حتى التماهي.
لـو جـرى افـتـراضــاً مـسح كل مـنـجـزاته الــشـعـريـة ومـحـطـاته
الـسيـاسـية وعـذاباته في الـسـجون و لـوعاتـه عنـد نقـاط حدود
الـدول في الغربة ما كـان ألحد في الكون ان يـستطيع جتاوز
ـوقف الذي يجب ان يـكون عليه مـوقفه الوطـني الكبـير وهو ا
كل مـبدع منتسب للعـراق في رفض االحتالل األجنبي لبلده
ُذلـة التي سـاقها ولم يـعمد الـى احلجج التـبريـرية السـاذجة ا
سـيــاســيــون وادبــاء وفــنــانــون حــ انــخــرطـوا فـي مــشـروع
االحـتالل بـحــجـة انه الـسـبـيـل الـوحـيـد لـلــخالص من الـنـظـام
الـسابـق الذي كـان الـنواب اكـبـر خصـومه وال احـد يسـتـطيع

زايدة عليه في موقفه. ا
رفض الـنـواب ان يـعـود الى بـغـداد وعـلـيـهـا جـنـدي من جـنود
ـشهـد تـسـتظل احملـتل في وقت كـانت األسـماء الـبـراقـة في ا

بالبسطال األمريكي.
مـا أظن انَّ انسـاناً تـغرّب بـقسـوة عن بلـده عقـوداً وح زال
احلـكـم الـســابق وأصــبح الـطــريق ســالــكـاً الى بــغــداد الـتي
عـشـقـهـا واجلـنـوب الـذي كـبـرت قـصـائـده مع عـنـاقـيـد نـخـيـله
ـسك نـفـسه عن الـطـيـران نـحو الـبـاسـقـة كان يـسـتـطـيع ان 
بـغـداد لـكن مــظـفـر الـنـواب لم يـفـعـل كـان وعـيه لـيس دكـانـاً
لـلـبيع ألنه وعي مـبـاد وشرف وغـيـرة وكان يـعرف في أوج
مـعاركه السياسية معنى اخلـصومة الشريفة ألنّ كفاحه كان
من اجل اســـتــعـــادة احلــريـــة والــوطن ال مـن اجل االنــتـــقــام

والنهب واجلاه.
لم يـعــد الــنـواب الى بــغـداد إال حــ أعــلن االمـريــكـان انــهـاء

احتاللهم الرسمي وانسحابهم من العراق.
ــشـرّف وحــيـداً بــ االدبـاء ـوقف ا الـرجـل لم يـكن فـي ذلك ا
الـعراقيـ في الداخل او اخلارج لـكنهم قـلة نادرة في الزمن

ستورد. ُبتلى بالرخص ا ا
دارس  دارسـو شعر مظفـر النواب وحيـاته في اجلامعات وا
سـيكتشفون ال مـحالة معنى انَّ الـشاعر هو صاحب موقف ال

يُباع وال يُشترى كما تظن بعض األنظمة
 الـعربية التي استـباحت الشعر مع مـا استباحته من عالمات

األوطان ورموزها.
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{ بـاريس (أ ف ب)  –تـتـمـتع قـردة
الـشمـبـانزي بـقـدرة استـثـنائـيـة على
إنتـاج أصوات مـعقـدة مع ما يـقرب
من  400  تــسـلــسل مــتـمــايـز حـدده
فــريق عـــلــمي خــلص أعــضــاؤه إلى
وجود نـظام اتصال متطور لدى هذه
الــرئــيــســـيــات الــتي تُــصــنف أقــرب

الكائنات إلى البشر.
وقال األخـتصاصي في عـلم األحياء
الــتـطـوري ســيـدريك جــيـرار بـوتـوز
عـد الرئيسي للدراسة التي نُشرت ا
أخـــــيــــراً فـي مــــجـــــلــــة نـــــيــــتـــــشــــر
كـومــونـيـكــيـشــنـز بـايــولـوجي إنه ال
كن االعـتبار أن هذه الـقردة تتمتع
بــالــقـدرة عــلى الــكالم إذا مــا كـانت
الـلغـة البـشـرية مـرجعـا لـنا. غـير أن
الـــــــــدراســــــــة خـــــــــلـــــــــصـت إلى أن
الـشمـبـانزي لـديـها قـدرة غـير عـادية
عـلى اجلــمع بـ نـطــاق مـحـدود من
الــصـرخــات يـتــألف من اثـنـي عـشـر
صـوتـا بسـيطـا بـحسب الـباحث في
مــــا ال يـــــقل عن  390 تــــســـــلــــسال
منـفصال. وثمة لـدى هذه احليوانات
مـا يــشــبه الـتــركــيب الــلـغــوي الـذي
يــــربـط بـــ صــــوتــــ إلـى عــــشـــرة
أصـوات وال يـزال مـعـنـاهـا بـحـاجـة
إلـى تـوضــيح. وقــد يـكــون احلــيـوان
طوّر قدرة على ربط األصوات بطرق
مــخـتـلـفـة لــتـعـطي مـعـانـي مـخـتـلـفـة.
وأوضح الـبـاحث فـي مـعـهـد الـعـلـوم
اإلدراكــيـــة مـــارك جـــانــرو لـــوكـــالــة
فـرانس بـرس لــديـنـا بــعض األفـكـار
حـول مــعــنى تـســلــسالت مــعـيــنـة ال
يـشــبه ذلك الـذي يــرتـديه كل صـوت
عــنــد حتــلــيــله عــلى حــدة. واســتــنـد
الفـريق الذي يـنتـمي بعض أعـضائه
أيـــضـــا إلـى مـــعـــهـــد مــــاكس بالنك
اني لـعلم األنـاسة التـطورية إلى األ
مـا يـقـرب من خمـسـة آالف تـسـجيل
أجــري عــلى  46 قـــرد شــمـــبــانــزي
بالغـاً في محمـية متنـزه تاي الوطني

في ساحل العاج.
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تـنـصح وزارة اخلـارجـيـة بعـدم الـسـفـر إلى الـبالد بـاسـتـثـناء
ـنـاطق الـكـردية. مـحـافظـات دهـوك وأربـيل والـسلـيـمـانـية في ا
ـناطق تـنصح وزارة اخلارجـية بـعدم الـقيام وبـالنسـبة لـهذه ا

بأي سفر ليس ضروريا للغاية.
جـاء ت نـصـائح وزارة اخلـارجـيـة الـنـرويـجـيـة بـعـد يـومـ من
ـمثـلـة اخلـاصـة لألم الـقـاء جـينـ هـيـنيس  –بالسـخـارت ا
ساعدة العراق كلمتها أمام تحدة  الـعام ورئيسة بعثة األ ا
اجـتمـاع مجـلس األمن حول الوضـع في العرا ق في  17 آيار
/مـايـو 2022.  وعن أهـمـيـة حل اخلالفـات الـسيـاسـيـة الـدائرة
حـول انتخاب رئـيس اجلمهوريـة ومن ثم تشكيل احلـكومة بعد

 8 أشهر من انتهاء االنتخابات.

وأشـارت خالل حديثـها في جلـسة جمللس األمن إلـى العديد
من الـقضايا التي قالت إنها باتت مـألوفة للغاية حيث ال تزال
اجلـوانب السلبيـة من احلياة السيـاسية العـراقية تعيـد نفسها
فـي حـلــقــة مـســتــمـرة عــلى مــا يــبـدو من ســيــاسـة احملــصــلـة

الصفرية.
مـثـلـة اخلاصـة إن الـعـراقيـ مـازالوا بـانـتـظار طـبـقة وقـالت ا
عـارك السـلـطة الـتي عـفا عـلـيهـا الزمن سـياسـية مـنـشغـلـة 
بـدال من أن تــشـمــر عن سـواعــدهـا إلحــراز تـقـدم فـي حتـقـيق

علقة في العراق. القائمة الطويلة من األولويات احمللية ا
اذا اآلن وبـالذات تقوم وزارة الـسؤال الذي يـطرح نفـسه هو: 
اخلـارجـيـة الـنرويـجـيـة بـإصـدار هذه

النصائح?????
أتـرك الـقــاريء الـلـبـيب لـلــتـفـكـيـر في

االجابة على هذا السؤال!!!!!
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لم يـعرف عن شعب العـراق من خنوع أو جهل كـما هو اليوم.
مـا الـذي حل بـهـذا الـشـعـب كي يـسـكت عن كـرامـته ويـعـيش

ا يحصل له وفيه? حال عدم االكتراث 
ان كـرامة الـشـعب بالـطـبع أكبـر من كـرامة الـفـرد. فلـلـشعب
كـرامة تاريـخية وله في ادارة أمـوره السيـاسية مـا يدفعه الى
ان يـتـخـذ مـوقــفـاً بـ مـا له من حـقـوق ومــا يـتـرتب عـلـيه من
الـتزامات تمـليها عـليه تلك الـكرامة. فالـسيادة حق وشرف. لم
يـذكر الـتـاريخ أن شـعب العـراق قـد تـنازل عـنـها أو فـرط بـها

وكان على الدوام مستعداً للتضحية من أجلها.
ــفــهـومــهـا بــيــد أن تـلك الــكــرامـة ال تــنــتـهي عــنــد الـســيـادة 
ـا تـتعـداهـا الى احلـيـاة االقـتـصـاديـة لـلـشعب الـسـيـاسي وإ
وأبـنـائه سـواء عـلى مـستـوى اشـبـاع حـاجـاته وضـمـان عـيشه
الـــكــر أو عـــلى مــســـتــوى الـــتــصــرف بـــثــرواته فـي كــفــاءة

استثمارها وفي عدالة توزيعها.
ـفهـومهـا الـواسع وما تـتضـمنه من أمـا على صـعيـد الـثقـافة 
ــاط تـفــكــيـر مــنــظــومـات قــيم اخالقــيــة وعـادات وتــقــالـيــد وأ
وسـلوكـيات فـهي األخرى تـعـبيـر عن كرامـة الشـعب وحقه في

خصوصيات هويته اجلمعية وصورته االجتماعية.
ان مـا يعيـشه اليوم شـعب العراق من سـكوت أو ضعف جتاه
اسـتـبـاحــة سـيـادة الـعــراق وضـيـاع هـويـتـه الـوطـنـيــة وتـبـعـيـة
قدراته لـقوى محلية تابعة ستـترة وتسليمه  علنة وا سـاسته ا
واقـليـميـة طامـعة ودولـية مـستـغـلة وحـالة انـقسـاماته وخـيالـية
وحـدته أرضاً وشعباً وتفـتته ب طوائف مذهبـية وعرقية يدلل

على حالة خنوع وجهل ال يحسد عليها.
كــمــا أن مــا يــجــري من نــهب خــرافي لــثــرواته وســوء تــوزيع
واسـتخدام للمـتبقي منـها في اطار واقع فسـاد كبير ورشاوى
شـائــعــة بــات الـيــوم يــهــدد مــا تـبــقى من أسـس أخالقــيـة في

مجتمع العراق الضائع.
أعـود للتساؤل: ما الذي حل بـشعب العراق وما هي أسبابه?

والى أين يتجه مصير ذلك الشعب?
ان مــا يــحــصل الــيـــوم له حــكــايــة مـع مــا حــصل يــوم أمس

. وبالطبع سيكون له نصيب في ما سيحصل غداً
لم يـتــوفق الـنـظــام الـوطـني الــسـابق في حتـقــيق أحالمه الـتي
نـاضل من أجلها ليس فقط بسبب ما ارتكبه من أخطاء وهو
ـا كذلك بـفعل ما اسـتجد أمـر إنساني في جـوانب معـينة وا
من ظـروف واقـعيـة مـحـليـة واقـلـيـميـة ودولـيـة بحق ودون وجه
حق ولم يـتــمـكن ذلـك الـنـظــام من الـتــغـلب عــلـيــهـا عـلى درب
اهـدافه أو التـعايش مـعهـا لـيدفع ثـمنـها في الـنهـاية بـوجوده
وحياة قادته ال بل وحياة وظروف عيش كثير من ابناء شعبه.
بـيد أن من اسـتلم سـلطـة البالد الـتي جرى غـزوها واحـتاللها
واسـقاط نظامها السابق لم يـأت لبناء وطن وتوحيد شعب بل
جـاء لـيـثــأر ويـقـتل ويـنـهـب ويـسـرق ويـفـرض نـظــرته وعـقـيـدته

األحادية التابعة للحياة.
لقد انقسم شعب العراق الى فئات متعددة:

فـئة تابعة تهيمن وتنهب وفئة تـتعايش وتستثري وثالثة كبيرة
تعودت اخلنوع واجلري نحو الوهم.

وهـكذا تـمضي أيـام شـعب العـراق في تخـلف وجهل وابـتزاز
ووهم بشمس يوم غد مشرق!

ان هـذا الــشـعب بــحـاجــة الى وعي وصــحـوة ضــمـيــر ووقـفـة
كـرامـة! ويــعـكـسـهـا سـيــبـقى خـانـعـاً
جـــــاهـالً ال يــــــدري: أ إلى شــــــمـــــال
يـــجــــري أم ان عــــلـــيـه إلى جــــنـــوب

ضي?
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{ سـاو باولو (أ ف ب)  –تـزوج الرئـيس البـرازيلي السـابق لويس إيـناسـيو لوال دا
سـيـلـفـا مـساء األربـعـاء روزاجنـيال دا سـيـلـفـا األخـصـائـيـة في عـلم االجـتـماع الـتي
تـصـغـره بـ  21 عـامًــا وقـد تـصـبـح الـسـيـدة األولى إذا فــاز في انـتـخــابـات تـشـرين
االول/أكتـوبر الرئاسـية. نشر لوال ( 76 عامًـا) صورة على انستـغرام التقطت خالل
الزفاف في قاعـة إلحياء احلفالت في حي بروكل السـكني بساو باولو. حضر هذا
احلـدث الـذي لم يـسـمح لـلصـحـافـة بـتـغـطـيـته نـحو  200 مـدعـو بـيـنـهم سـيـاسـيون
ــكـان اقــامـة الـزفــاف. ووفـقًـا لــوسـائل إعالم وفــنـانـون  إبـالغـهم قـبـل يـوم فـقط 
بـرازيلـيـة صـدرت تـعـلـيمـات لـلـمـدعـوين بـترك هـواتـفـهم احملـمـولـة قـبل دخولـهم الى
الـقاعـة. وحضـرت احلفـلة الـرئيـسة الـسابـقة ديـلما روسـيف واحلاكـم السابـق لساو
ـرشح لـتـولـي مـنـصب نـائب الــرئـيس في حـال فـوز لـوال جــيـرالـدو ألـكـمـ بـاولـو ا

. غني جيلبرتو جيل. وهو ثالث زواج للوال الذي ترمل مرت وا

وقـد بيع العمالن أيضا في مزادين
لـدار كــريـسـتـيـز. وبـحـسب تـرتـيب
زاد بـأكـثر من بـاعـة في ا الـقـطع ا
 100مــلـيــون دوالر بـيــعت سـيـارة
ـرسيدس في  5أيـار/مايو لدى ار ا
ـرتـبـة ام ســوذبـيـز وبـاتت حتـتل ا

السادسة أو السابعة.
وبـــيــــعت الـــســـيـــارة الــــتي كـــانت
ـلوكة لـمرسيدس بنز إلى جامع
زاد خـاص وسـتُسـتخـدم عائـدات ا
إلنـشـاء صـنـدوق دولي يـحـمل اسم
+مـرسيـدس-بنز+ لـلمنح الـدراسية
والـتدريب على البـحث للشباب في
عـــلم الـــبــيـــئــة وإزالـــة الــكـــربــون

بحسب ار ام سوذبيز.
ـشـتـري اخلـاص لـسـيـارة ووافـق ا
 Coupé 300 SLR Uhlenhautعـلى
عــرض ســيــارته لـلــجــمــهـور خالل
أحــداث اسـتـثـنــائـيـة بـيــنـمـا تـظل
الــنــســخـة األخــرى مــلــكـا لــشــركـة
مـرسيـدس-بنـز التي سـتسـتمر في
عــــرضـــــهــــا في مــــتـــــحــــفــــهــــا في

شتوتغارت.

األخــيـرة ال ســيـمــا في نــيـويـورك
ــطـلق يــبــقى الـســعــر الـقــيــاسي ا
مـسـجال لـلوحـة سـالـفاتـور مـوندي
ـعـلم الـرسم خالل عـصر الـنـهـضة
اإليــطـــالي لــيــونــاردو دا فــيــنــشي
والــــــتـي بــــــيــــــعـت فـي تــــــشــــــرين
الـــثــاني/نـــوفــمــبــر  2017 مـــقــابل
 450,3 مـليـون دوالر إثر مـزاد لدار

كريستيز في نيويورك.
ويـليـها رسم بورتـريه شوت سايج
بـلـو مـارلـ ألنـدي وارهـول والـذي
ــبـلغ  195مــلــيـون دوالر في بــيع 
مـزاد لدار كريسـتيز في التاسع من
أيـار/مـايـو احلـالي لـيـصبـح أغلى
عـمل فني من الـقرن العشـرين يباع

في مزاد علني.
بـالـنسـبـة ألعمـال الـقرن الـعـشرين
بـــيـــعـت لـــوحـــة نـــســـاء اجلـــزائـــر
(اإلصدار)  لـبابـلو بيـكاسو  179,4
مـلـيـون دوالر فـي أيـار/مـايو 2015
وامـــرأة عــاريــة نـــائــمــة ألمـــيــديــو
مــوديـلــيـاني ( 170,4مــلـيـون دوالر
فـي تشرين الثـاني/نوفمبر 2015).

األوروبـي أولـــــيــــــفـــــر بــــــاركـــــرفي
تــصــريــحــات أوردهــا الــبــيــان إنه
شـعر بـإثارة مطـلقـة لضرب مـطرقة
ـزاد على هـذه التـحفـة الفـنية في ا
الـتصـميم والـهنـدسة والـتي باتت
تــضــاهي أعــظم األعــمــال الــفــنــيـة

زادات. باعة في ا ا
وبـحـسب تـصـنيف وضـعـته وكـالة
فـرانس برس لألعـمال الـفنـية التي
بـيعت في مزاد علـني في السنوات

نظمته ار ام سوذبيز عام 2018.
إلـى ذلك بــــاتت مـــرســــيـــدس 300
 SLRمـن بـــ أغـــلى عــــشـــر قـــطع
ـزادات بحسب مـباعـة في تاريخ ا
مـا أعـلـنت ار ام سـوذبـيـز في بـيان
نـشـرته اخلـمـيس في لنـدن ونـقـلته
الـشركـة األم سوذبـيز في نـيويورك
حـيث سـتـنـظـم هـذا األسـبـوع مزاد

الربيع لألعمال الفنية.
وقـال رئـيس دار سـوذبـيـز بـفـرعـها

{ لـنـدن (أ ف ب)  –بــيـعت سـيـارة
مـرسـيـدس عـائـدة إلـى الـعام 1955
وتـوجــد مـنـهـا نـسـخـتـان فـقط في
أوائل أيار/مايو مقابل  135مليون
ي يــــورو وهـــو رقم قـــيــــاسي عـــا
لـســيـارة في مـزاد عـلى مـا أعـلـنت

اخلميس دار ار ام سوذبيز.
فـقد بيعت سيـارة مرسيدس كوبيه
300 SLR Uhlenhaut مـن طــــــــراز
طـــراز عــام  1955فـي اخلــامس من
ـتحف أيـار/مـايو في مـزاد سري 
مــرســيــدس بـنــز في شــتــوتــغـارت
ـــانــيــا بــالــتـــعــاون مع الــفــرع بــأ
ـتخصص فـي السيـارات الفاخرة ا
فـي دار سـوذبـيـز وشــركـة صـنـاعـة

انية. السيارات األ
ومع  135مـليـون يورو بـيعت هذه
الـــســـيــارة بـــســعـــر يـــوازي ثالثــة
أضـعـاف السـعر الـقـياسي الـسابق
ـسـجل عام  2018إثـر بيـع سيارة ا
مـن نــوع فـــيــراري  250جـي تي أو
طـــراز عــام  ?1962والـــتي تــخــطى
سـعـرهـا  48مـلـيـون دوالر فـي مزاد
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وأضـــافت جــســمي يـــفــعل أشــيــاء
مـــذهـــلـــة في الـــوقت الـــراهن ولن
أخــجل من ذلـك.  ولـيــست ريــهــانـا
أولـى الـــنـــجـــمـــات األمـــيـــركـــيـــات
الـشهيرات اللواتي يُبرزن بطونهن
ي خـالل احلــمل إذ ســبــقــتــهــا د
مــــور الــــتـي ظــــهــــرت عــــلى غالف
فـــانـــيـــتي فـــيــر فـي عــام  1991في
صـورة شــكّـلت مـفـاجـأة كـبـيـرة في

ذلك الوقت.
وتـــــلت ذلـك صـــــور رائــــعـــــة خالل
احلــمل لــكل من بــريــتــني ســبــيـرز
وســـيــنــدي كـــروفــورد وســيـــريــنــا
ولــيــامس. كــذلك أعــلـنـت الـنــجــمـة
بــيـونــسـيه أنــهـا حـامـل بـتـوأم من
خـالل مـنــشـور مــدروس جــداً عـلى
ـراجع الـفـنـية إنـسـتـغـرام ملـيء با
مـثل لـوحـة والدة فـيـنـوس لـلـرسام
بـوتـيـتـشـيـلي.  لـكن ظـهـور ريـهـانا
ـالبس موحـية كان مـدروساً أقل

وأكثر تواترأً بكثير.

الـفـائت أنـهـمـا يـنـتـظـران طـفالً من
خـالل صـور لــريـهــانـا حتت الــثـلج
فـي حي هـارلم الـنــيـويـوركي بـدت
فـيـها مـرتـدية سـتـرة طويـلـة وردية
فـكّت أزرار أسـفلـهـا كاشـفـة بطـنـها
الـذي تدلّت علـيها قالدة طـويلة من
ـصـوّرون اجملــوهـرات. وتـســابق ا
مـذّاك عــلى الـتـقـاط صـور لـريـهـانـا
ــــوضــــة الــــتـي خــــضّت أوســــاط ا
بـظهورها علناً بأزياء خفيفة تُظهر
بـطنها اآلخذ في النـمو مستخدمة
اجملـــوهــــرات وحـــمـــاالت الـــصـــدر
ـــزيــنـــة بــالـــتــرتـــر والــتـــنــانـــيــر ا
الـقــصـيـرة. وكـتـبت مـجـلـة فـوغ أن
ريـهانـا التي تصـدرت غالف عددها
في ايـار/مايـو غيـرت شيـئاً عـميـقاً
ـــوضـــة من خـالل إعـــادتـــهـــا فـي ا
صــــوغ قـــواعــــد مالبس األمــــومـــة
ـفـردهـا. وقالـت الفـنـانـة للـمـجـلة
أتـمـنى أن نـكـون اسـتـطـعـنـا إعـادة
حتـديد ما يعتبـر +الئقاً+ للحوامل.

وأكـدت مـجـلـة بـيـبـول والدة الـطفل
نــــــقالً عـن مـــــصــــــدر مـــــقــــــرب من
صدر أن . وأوضح هـذا  ا الـزوج
ـنـزل مع طفـلـهـما و الـوالـدين في ا
ريــهــانــا بــخــيــر. وأضــاف إنــهــمـا
متحمسان جداً ألن يكونا والدَين. 
ولـم يـتــسن لــوكـالــة فــرانس بـرس
احلـصـول عـلى تأكـيـد لـلوالدة ولم
ـا تــتــوافــر أي تــفــاصــيل أخــرى 
يـــشــمـل خــصـــوصــا اسم الـــطــفل.
وتــتـكـتم ريـهـانــا مـنـذ سـنـوات عن
مـوعد إصدار ألبومـها التالي الذي
سـيـكـون األول لهـا مـنـذ عام 2016.
وتــأكـدت عـام  2021 بــعـد سـنـوات
من الـشـائـعـات الـعالقـة بـ مـغني
الـــراب والــنــجـــمــة ريــهـــانــا الــتي
أصــبــحت مــلـيــارديــرة وافـادت من
شــهـرتـهـا إلطـالق عالمـات جتـاريـة
ـالبس ـــــوضـــــة وا فـي مـــــجـــــال ا
الـداخلية ومستـحضرات التجميل.
وقـد أعلنـا في كانون الثـاني/يناير

ـــوضــة اقـــتــحـــمت أيـــضــاً عـــالم ا
بــنــجــاح وضــعت طــفــلـهــا في 13

أيار/مايو في لوس أجنليس.
وتـغـيّبت الـنجـمة الـبالـغة  34عـاماً
عـن حــفــلــة مــيت غــاال  2022الــتي
أقــامــهــا مــتــحف مــتــروبــولــيــتــان
لــــلــــفـــنــــون في نــــيـــويــــورك في 2
ايــار/مــايــو وهــو حــدث يــحــرص
وضـة والفنـون األدائية مـشاهـير ا

شاركة فيه.  عموماً على ا

{ نـــيـــويــورك (أ ف ب)  –وضـــعت
الـنجـمة ريهـانا طفالً هـو األول لها
مـن مــغـــني الــراب إيـــســاب روكي
عــــلـى مــــا افــــاد عــــدد من وســــائل
ـتــخــصــصـة اإلعالم األمــيــركــيــة ا
اخلـمـيس بـعد حـمل نـسفت خالله
ـوضـة اخلـاصـة ــغـنـيـة قـواعــد ا ا

البس النساء احلوامل.
وأشــــــار مـــــــوقع تـي إم زي إلى أن
مـغـنـيـة ديـامـونـدز و أمـبريـال التي
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اسـتخدم خالل احلـقبة الـسوفيـتية
عـنـدما جلـأ أبرز وجـوه البـاليه من
بينهم رودولف نورييف وميخاييل
بـاريـشـنيـكـوف إلى الغـرب. وتـقول
ســمـيـرنـوفــا بـتـأثــر واضح أعـتـقـد
أنـــنـي كـــنت صـــادقــــة مع نـــفـــسي
واســــتــــنــــدت إلـى مــــا أماله عــــلي
ضــمــيــري… اعـتــقــدت أنّ (مــغـادرة

روسيا) تمثل قراراً صائباً لي.
وتـضـيف شعـرت بـأسف كبـير إزاء
كـل مـــــا يــــــحــــــصل… وكـل هـــــؤالء
األشخاص الذين… فقدوا منازلهم.
وتــوضـح أنّــهــا شــعــرت بــصــدمــة
عــنـدمـا عـلـمت بــالـهـجـوم الـروسي
الـــذي أســـفــر عـن أكــثـــر من ســـتــة

مالي الجئ أوكراني.

مـع مـصـمـمـي رقص كـاألمـيــركـيَّـيْن
جـون نــومـيـيـر وويـلـيـام فـورسـيث
والــــــفــــــرنــــــسـي بــــــيــــــار الكــــــوت

والبريطاني كريستوفر ويلدون.
وتـرفض سمـيرنـوفا وصـف قرارها
عــلى أنّه انـشـقــاق وهـو مـصـطـلح

راتــمــانـســكي من الــفــرقـة تــعــلـيق
حــقـوق الــعـرضــة ألعـمــال الـبــالـيه
اخلـاصة بـها. وتـخشى سـميـرنوفا
حـالـياً أن يـفقـد الـراقصـون الروس
فـرصة اكـتشـاف عوالم جـديدة كـما
فـعلت وراقـصون من جيـلها عـملوا

ـزدحم كـنت رغـم جـدول أعـمـالـهـا ا
أشـعر أني جـزء من العالم. أظنّ أن
اضـية انـتهت جراء رحـلة ا هـذه ا

هذه احلرب.
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وحـتى خالل احلرب الـباردة كانت
اجلـوالت التي تـنظـمهـا فرقـة باليه
بـولـشـوي في الـغـرب تُـعـتـبـر صـلة
وصـل بــ االحتــاد الـــســوفـــيــاتي
والـدول الـغـربـيـة. لـكن بـعـد إطالق
روسـيا هجـومها عـلى أوكرانيا في
 24شـباط/فبرايـر أُلغيت اجلوالت
كـلّها ولم يعد جنوم الـفرقة يتلقون
دعــــــــوات إلى اخلــــــــارج. وطـــــــلب
مــصـمـمــو رقص من بـيــنـهم جـان-
كـــريـــســـتـــوف مـــايـــو وألــيـــكـــسي

كــلـهـا. وكـانت ســمـيـرنـوفــا لـعـشـر
سـنـوات أحـد وجـوه الـفـرقـة األبرز
ـا بـالـيــريـنـا (راقــصـة بـالـيه وبــر
رئــيــسـيــة) وتـشــتــهـر بــجــسـمــهـا
النحيل وعينيها اللوزيت وعنقها
الـرفـيع ومـظـهـر وصـفـتـه صـحـيـفة
ـثـالـية بـريـطـانـية بـأنّه الـوسـيـلة ا
لـشـكـلهـا الـفـني مـتحـدثـة عن كـمال
مـــذهل لـــدى الــراقـــصـــة. وتــشـــيــر
سميرنوفا إلى أنّ بولشوي منعزلة
كـذلك عن الـعالـم مضـيفـةً أمـضيت
عـشـر سنـوات رائعـة من الـعمل في
الفرقة ألنّ أفضل مصممي الرقص
فـي الـعــالم يــأتــون إلى مـســرحــهـا
لــيـؤلـفـوا رقــصـات بـالــيه أصـلـيـة.
ـقـابـلـة الـتي أجـرتـها وتـتـابع في ا

عـنـاوين األخبـار كان عـليّ أن أفعل
ـلـيه عـلي ضــمـيـري. وتـعـرب مــا 
الـراقـصـة البـالـغة ثالثـ عـاماً عن
خـشيـتهـا على مـستـقبل الـراقص
ومـصممي الرقص والفنان الذين
بـقوا في بولشوي في الوقت الذي
أصـــبــحت فـــيه روســيـــا في عــزلــة
يـة أكبـر بعـد قرارهـا شنّ حرب عـا
عــلى جــارتـهــا أوكـرانــيـا.  وتــقـول
سـميرنوفا لوكالة فرانس برس في
مـقـابـلة أجـرتـها قـبـيل تـدريب على
بــالــيه فــرانك بــريــدج فـاريــيــشــنـز
ـصمم الرقص الهولندي اخملضرم
هـانس فـان مـانـن إنّ عشـريـن عـاماً
فـترة ليست طويلة للبولشوي لكن
بـالـنـسبـة إلى راقـصـة هي حيـاتـها

{ امـــســـتــردام (أ ف ب)  –غـــادرت
راقـصة الـبالـيه الروسـية الـشهـيرة
أولـغـا سـمـيـرنوفـا الـبـولـشـوي إثر
غــزو مـوســكـو ألوكــرانـيــا لـكــنـهـا
تـؤكـد في مقـابلـة مع وكالـة فرانس
بـرس أن الـفرقـة العـريـقة سـتصـمد
بـــوجه احلــرب وتـــقــلــبـــاتــهــا رغم
تـخـوفهـا عـلى مسـتـقبـل الراقـص

ية. في ظل عزلة روسيا العا
وتـقـول سمـيرنـوفـا أثنـاء تدريـبات
جتـــريـــهـــا في أمـــســـتـــردام حـــيث
انـضمت إلى فرقـة الباليه الـوطنية
الـــهـــولـــنـــديـــة فـي آذار/مــارس إنّ
الــتـاريخ يــتـبــدّل لـكـنّ الـبــولـشـوي
بـاقـيـة. وتـضـيف سـمـيـرنـوفـا التي
تــصــدّر خــبــر مــغــادرتــهــا روســيـا
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{ مــكــســيــكـو-(أ ف ب)  –كــشــفت
كسيـكية األربعاء احملـكمة العلـيا ا
عن مــســلـسل تــلـفــزيـوني وثــائـقي
يـتـناول قـصـة سفـاح أوقف بـتهـمة
قــتل نـســاء في مـبــادرة تـرمي إلى
تـوعـيـة الـرأي الـعـام بـشـأن جـرائم

قتل النساء.
ـسـلــسل الـوثـائـقي وتــدور قـصـة ا
الـــذي يــحــمل عـــنــوان كــانـــيــبــال
انــديـنــيــاثـيــون تـوتــال (آكل حلـوم
ـؤلف من بــشـر تـنــديـد مـطــلق) وا
خـمس حلقات حول سفاح في سن
ـاضي في  72عــامـا أوقـف الـعــام ا
ضـواحي العـاصمـة مكـسيـكو وأقر
بــأنه قــتل مــا ال يــقل عن  19امــرأة

ودفنهنّ في حديقة منزله.
وقـال رئيس احملكمة العليا أرتورو
زالـديفـار خالل مؤتـمر صـحافي إن
هـذه القضية تـتيح فهم ظاهرة قتل

ــكــســـيك. وأضــاف الـــنــســاء فـي ا
ســنـــنــجح في حتـــريك الــضــمــائــر
وسـنُسمع صوت الفـتيات والنساء
الـــلـــواتي يُـــقــتـــلن أو يُـــفـــقــدن في
ـكسيك. وأبدى زالديفار أسفه ألن ا
ـكـسـيـكي يـبـدو مـعـتادا اجملـتـمع ا

على جرائم قتل النساء.
وقـال فقدان الـفتيـات بات جزءا من
ـــشــهـــد لألسف مــتـــوقــفـــا عــنــد ا
االســـتــخـــفــاف الـــذي يــتـــعــامل به
احملــــقـــقــــون مع كــــثـــيــــر من هـــذه

القضايا.
كسيك 3751 وعام 2021  سـجلت ا
ــة قــتل نــســاء صُــنّف 1004 جــر
مـــنــــهـــا عـــلى أنـــهــــا جـــرائم قـــتل
اســـتــهـــدفـــتــهـن بــســـبب نـــوعــهن
االجــــتــــمـــاعـي بــــحـــسـب األرقـــام
الـرسـميـة. وال يزال مـرتكـبو مـعظم

هذه اجلرائم بال عقاب.
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دعي العام وفاة زوجها. وتساءل ا
في تـصـريـحـات أوردتـهـا صـحـيـفة
ذي أوريــغـــونــيــان احملــلــيــة كــيف
ــكن لــلـروائــيــة أن تـكــون واثــقـة
بـأنـها لم تـقـتل زوجـها فـيـما تـقول
إنــهـا نــست مـا حـصـل. وقـال كـنتِ
ـقتل زوجك هـنـاك في الوقت عـينه 
بــــرصـــاص أحـــدهـم بـــفـــارق ست
دقـائق مع النوع عـينه من السالح
فـقود حاليا الـذي كنتِ تملـكينه وا

بصورة غامضة.
وردت نــانـسـي كـرامــبـتــون بـروفي
لـدي انـطـبـاع بأني لـو قـتـلـته كنت
ألعــرف كل الــتــفـاصــيل الفــتـة إلى
أنــــهــــا كـــانـت في جــــوار مــــســـرح
صادفـة البحتة ة من باب ا اجلـر
ا بدافع االستلهام لرواياتها. ور
كـذلك يتوقف احملـققون عـند فوهة
مـســدس من نـوع غـلـوك اشـتـرتـهـا
عـــــلى إي بـــــاي قــــبـل أشــــهـــــر من
ـــة وتـــقــــول الـــشـــرطـــة إن اجلــــر
ــتـهـمـة جـهـزت بــهـا مـسـدسـا من ا
الــــنــــوع عـــــيــــنه كــــان الــــزوجــــان
ة تلكانه الستخدامه في اجلر
وهي قـطـعـة لم يُـعـثـر عـلـيـهـا حتى
كثفة. اليوم رغم عمليات البحث ا

جـملـة وتفـصيال. ويـؤكد احملـققون
أن كـــرامــبــتــون بــروفـي قــتــلت في
حـــزيــران/يــونــيــو  2018 زوجــهــا
دانــيــال وهــو طــاه كــان يــبــلغ 63
عــامـــا حــيــنــهــا بـــهــدف تــقــاضي
تـعويـضات من عـشرة عـقود تـأم
بـقـيـمة إجـمـاليـة تـبلغ 1. 4 مـلـيون
دوالر. ورغم مـديونـيتهـما الكـبيرة
كـان الزوجـان يدفـعان شـهريـا أكثر
مـن ألف دوالر عـلى عـقـود الـتـأمـ
لـكـنهـما كـانـا يتـمنّـعـان عن تسـديد
قــيــمـة الــقــروض الــسـكــنــيـة وفق

االدعاء.
ـــــدعـي الـــــعـــــام شـــــون وفـــــنّــــــد ا
ـوجـهـة أوفــرسـتـريت االتـهــامـات ا
فـي حق نانـسي كرامـبتـون بروفي
مــتـحـديــاً إيـاهـا بـأن تــشـرح سـبب
وجــودهـا بــســيـارتــهـا أمــام كـلــيـة
الـطهي حيث كان يعمل زوجها كما
اظـهرت كـاميرا مـراقبـة قبل دقائق
مـن مقـتـلـه بـرصاصـتـ فـي إحدى

قاعاتها.
ــتــهــمــة وطــبـيـب نـفــسي وقــالت ا
اســـتــعــان به وكـالء الــدفــاع إنــهــا
نست هذا التفصيل بسبب فقدانها
الـذاكـرة جـراء صـدمـة تـلـقـيـهـا نـبأ

{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس (أ ف ب) –
بـعدمـا نشرت مـقالـة أدبية بـعنوان
كـيف تقتـل زوجك تُحـاكَم روائية
أمـــيـــركــيـــة في سن  71 عـــامـــا في
ــتــحــدة شـــمــال غــرب الــواليـــات ا
بـتهـمة قـتل زوجهـا تمـاما كـما ورد

في نصها الصادر قبل سنوات.
فــقــد انــطـلــقت مــحــاكــمــة نــانـسي
كــــرامـــبـــتــــون بـــروفي فـي مـــطـــلع
دينة نـيسان/ابريل أمـام محكمـة 
بـورتالنـد في واليـة أوريـغـون. لكن
تـعـ االنتـظار حـتى هذا األسـبوع
تخـصصة خلـضوع هذه الـكاتبـة ا
فـي الـــروايـــات الـــعــــاطـــفـــيـــة ذات
ـــفــعـــمـــة بـــالــدالالت الـــعـــنـــاوين ا
كــجـحـيم الـقـلب أو الـزوج الـسـيئ
لـالسـتـجـواب أمـام قـوس احملـكـمـة
مـن جـانب االدعــاء الــذي واجـهــهـا
بأدلة تعرّي التناقض في إفاداتها.
لـكنّ الكاتبة الـتي نشرت خصوصا
مــقـالــة أدبـيـة حتــمل عـنــوان كـيف
تـقــتـلـ زوجك وتـتـضـمن نـصـائح
عـن طريقـة التـخلص من الزوج من
دون إثــارة شـكـوك جـنـائـيـة كـانت
لــديـهـا إجــابـات عن كل شيء وهي
ـوجـهـة لـها تـنـفي كـل االتـهـامـات ا
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