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اعلـن وزير الـتـربيـة علـي حمـيد
الـــدلـــيــــمي عن قــــيـــام الـــوزارة
باستئناف االمتحانات الوزارية
لــلــدراســة ا�ــتــوســطــة � مـطــلع
االسبوع اجلاري � بعد تـعليقها
نــتـيــجـة تـســريب اســئـلـة درس
الـريـاضــيـات االربـعـاء ا�ـاضي�
فيما القت اجهزة االمن الوطني
الـقـبض عـلى شـخـصـ� يـشتـبه
بــانــهــمــا يــقــفــان وراء جــر�ــة

تسريب االسئلة.
وقال الدليـمي في تصريح امس
ان (رئــيـس الــوزراء مــصـــطــفى
الــكــاظـــمي يــتـــابع شــخـــصــيــاً
الــتــحــقــيـقــات اجلــاريــة بــشـأن
تسـريب االسئـلة)� مـشيـداً بدور
االجـــهـــزة االمـــنـــيـــة في ضـــبط
ا�ــــتــــورطــــ� � مــــؤكــــداً (قـــرب
االعـالن عن قــــــــرب حتــــــــديــــــــد
اســــتــــئـــنــــاف مــــوعــــد جــــديـــد

لالمتحانات).
وكـــــانـت الــــــوزارة قــــــد أكـــــدت
اخلـــمــيـس� عــدم وجـــود تــوجه
إلعادة االمتحانات التي أجريت

�واد الثالث ا�توسط.
وقــال ا�ــتــحــدث بـاسـم الـوزارة
حــيـدر فــاروق إن (قـرار تــأجـيل
امــتـحــانــات الـثــالث ا�ــتـوسط�
جــاء حــرصــاً عــلى عــدم تــكــرار
مــوضـــوع تـــســـريـب االســـئـــلــة
وحفاظا عـلى جهود الطالب من
الـــضــيــاع)� مــؤكـــدا (جــاهــزيــة

الوزارة القامة االمتحانات).
واوضـح� ان (الــــــتـــــــحـــــــقـــــــيق
�وضوع تـسريب االسئـلة� بيد
اجلهات االمنية اخملتصة لكونه
�س امـن الــدولــة واجملـــتــمع)�
الفــــــتـــــــا الـى (امــــــور ال�ـــــــكن
االفصاح عنهـا لسرية ا�وضوع
ولــفــسح اجملــال امــام اجلــهـات

االمنية للتحقيق).
واضــــــــاف� انـه (حــــــــتى االن ال
يوجد توجه باعادة االمتحانات
للمـواد التي اجـريت� وموضوع

الـــتـــأجــــيل يـــخص فـــقط مـــادة
الرياضيـات وا�واد التي لم يتم
تـقـد�ـها)� مـبـيـنـا ان (الـتـأجيل
الى اشــعـار اخــر� من اجل اخـذ
احلـــيـــطـــة واحلـــذر مـن تـــكــرار
موضوع التسريب مرة اخرى).
وحتــــولت جــــر�ـــــة تــــســــريب
االســئــلــة الى قــضــيــة رأي عـام
واشـــتــعـــلت مــواقع الـــتــواصل
االجــتـــمـــاعي بـــالــتـــعـــلــيـــقــات
واالتــــهـــامــــات وردود االفـــعـــال
وقـصص ا�اضـي وكيـفـيـة حفظ

سرية االسئلة.
وكتب مدير مدرسة بعد تسريب
االسئـلـة  (أعزائي طـلـبة الـثالث
ا�ـتـوسط ال تـذهـبـوا هـذا الـيوم
ألداء اإلمــتــحــانــات ألن األمــانـة
ضـــــاعت والـــــقـــــيم تـــــشـــــوهت
وأصــبــحــنــا الــيــوم نــخــجل أن
نصارحـكم أننا فـشلنـا أن نكون
لـــكـم قـــدوات ال والف كال. لـــقـــد
بـــكــيت أعـــزائي والـــله في هــذا
الــصـبــاح وأنــا أنـقل لــكم خــبـر
موت ضمائـرنا. وحتطيم قـيمنا
حتت أقدام حـراس قصـر األمير
كيف لنا أن نقف أمامكم ونكتب
عـلى لـوحـة الـصف عن الـصـدق
واألمــانـة? كــيف لـي أن أحـاسب
من يـكـذب مـنـكم أو يـسـرق وأنا
اليوم بنضركم سارق وكذاب?. 
عذرا مجتمـعنا عذرا طلـبتنا أنا
سأبقى في منزلي خجالً منكم).
وقال ا�تـحدث االعالمي لـتجمع
الـتــربـويـ� في الـبــصـرة عـبـود
الــطــائي ان (االسـئــلــة تــسـربت
قــــبل وصــــولــــهــــا لــــلــــمــــراكـــز
االمـتــحـانـيـة والــوزارة تـتـحـمل

ا�سؤولية).
وقال الـنـاشط عبـاس الـعرداوي
ان (تسـريب االسئـلة ومـايترتب
عـلــيـهـا جــر�ـة ارهـابــيـة بـحق
أبنائـنا� منـذ شهرين يـواصلون
الـقــراءة وا�ـراجــعـة ومـع الـشـد
الــعـــصـــبـي واجلــهـــد الـــبـــدني
يــفــاجــأون بـتــســريب االســئــلـة
وتأجيل االمتـحان عن اي تعليم

واي تـربــيـة واي جـيل تــتـحـدث
وزارة الــتــربـيــة ومــديـريــاتــهـا?
سـيـادة الـوزيـر اتـرك الـسـيـاحـة
في فـــنــدق ديـــفــان وتـــوجه الى
الوزارة امـا ان حتاسب ا�ـقصر
اوتـــعـــلن اســـتــقـــالــتـك ان كــنت

مسؤوالً حقاً).
واكـــد األمـــ� الـــعـــام لـــلـــحــزب
اإلسالمـي الـــــعـــــراقي رشـــــيـــــد
الـــــــعـــــــزاوي� ان (قــــــرار وزارة
الــتـربــيـة تــأجـيل االمــتـحــانـات
النهائية لطـلبة الثالث ا�توسط
بــعـــد تـــســـريب اســـئـــلـــة مــادة
الـريـاضـيــات كـارثـة بـكل مـعـنى
الـكـلمـة وهي تـدعـو لـلـقـلق على

مستقبل ابنائنا).
وب� العـزاوي ان (حالة اإلرباك
الذي تعيشه ا�ؤسـسة التربوية
الـــــيـــــوم بـــــاتـت مـــــكـــــشـــــوفــــة
وواضحة)� مضـيفاً ان (تسريب
اســـئـــلـــة مـــادة الـــريـــاضـــيـــات
وانتشارهـا في مواقع التواصل
كان قبل ساعات من موعده� في
وقت كــان اجــراء الــوزارة اكــثـر
ارتـــبـــاكــــاً بـــقـــرار تــــأجـــيل كل
االمــــتـــحـــانـــات إلـى أجل غـــيـــر

معلوم).
وطـالب الـنــائب فـالح اخلـزعـلي
(بإقالة وزيـر التربيـة ومحاسبة
الـوكالء وهيـئـة الـرأي واللـجـنة
االمـتـحـانـيـة لـفـشـلـهم في إدارة

االمــــتــــحـــانــــات ). واضـــاف ان
(تــســريب االســئــلــة دلـيـل سـوء
األدارة وانـــهــــيـــار ا�ــــؤســـســـة
الــتـــربـــويــة وعـــلى احلـــكـــومــة
ومـــــجـــــلـس الـــــنـــــواب حتـــــمل
مــســؤولــيــاتــهم لــتــدارك األزمـة
وأجــراء تـــغـــيــيـــرات حـــقــيـــقــة

وحازمة).
وردت وزارة الــــتـــربــــيــــة� عـــلى
االنـبــاء الـتي تـداولــهـا الـبـعض
بــشـأن الــغـاء امــتـحــاني الـلــغـة
الــعــربـيــة والـلــغــة االنـكــلـيــزيـة

للثالث ا�توسط.
وقــال ا�ــتــحــدث بـاسـم الـوزارة
حــيـــدر فــاروق في تـــصــريح ان
(الــــــقــــــرار جــــــاء بــــــتــــــأجــــــيل
االمـتحـانـات حـتى اشـعـار اخر�
ولـم يــــتم احلــــديـث عن الــــغــــاء
امـتـحـاني الـعـربي واالنـكـلـيـزي

ابدا).
وشــدد عــلى (ضــرورة ان يــدرك
اجملـتمـع حجم الـتـحـديـات التي
تواجه وزارة التربية واجملتمع�
فــــضال عـن الـــكـم الـــهــــائل �ن

يقف ضد تطور اجملتمع).
وأكــــد الـــنــــائب األول لــــرئـــيس
مـجلس الـنـواب حـاكم الـزاملي�
ان جلـنــة الــتــربــيــة الــنــيــابــيـة
ستـستضـيف وزير الـتربـية غداً
األحـد بـشـأن تـسـريب األسـئـلـة�
فـــــيـــــمــــــا أشـــــار إلـى ان قـــــطع

األنـتـرنـيـت لـيس حالً لـلـحـد من
ذلك. وقـــــال في كـــــلـــــمـــــة خالل
اجــتــمــاعـه بــلــجــنـــة الــتــربــيــة
الــنــيــابــيـة ان (اجــتــمــاعــنـا مع
الــلــجـــنــة �ـــنــاقــشـــة مــوضــوع
تـسـريب االســئـلـة االمـتـحـانـيـة�
حيث ثبـت ذلك)� مبيـنا ان (هذه
ظاهرة خطيرة تؤدي الى انشاء
جــيل غــيـر رصــ� وتــؤثــر عـلى

سمعة التعليم في العراق).
واضـــاف ان (الـــعـــراق كـــان من
الـبــلـدان ا�ـتـمـيـزة فـي الـتـعـلـيم
ولــــكـن الـــــوضع الـــــســــيـــــاسي
واالقـتـصــادي اثـر عـلى الـوضع
الــتــعــلــيــمي)� الفــتــا الـى (انــنـا
اوصينـا جلنـة التربـية �تـابعة
ا�وضوع وتشكيل جلنة �تابعة

ومحاسبة ا�قصرين).
وتــابع انه (ســيــتم اســتــضــافـة
وزير الـتربـيـة واللـجنـة الدائـمة
لالمتحانات مع ا�عني� باالمر�
يـــوم االحـــد)� داعـــيـــا (جلــنـــتي
الــتــربــيــة والـنــزاهــة والــلــجـان
اخملـتـصـة االخــرى الى تـشـكـيل
جلـنــة حملـاســبـة ا�ـقــصـرين في
تـسـريب االسـئـلـة كـونـهـا بـادرة

خطيرة).
و�شـاركة جـهات أمـنيـة علـيا .
قـــالت الــوزارة (تـــوصــلـــنــا الى
بـعض اخلـيوط لـلـمـتـورط� في
تسـريب اسـئلـة الـرياضـيات من

اجل تدمير العملية التربوية.
أكـــدت ان (تــــســــريب اســــئــــلـــة
امـتــحـان مــادة الـريــاضـيـات لن
�ـــر  بــســـهــولـــة � وان من قــام
بـهــذا الـفـعل ا�ــشـ� خـاب فـألهُ
وســـيــــحـــاسـب أمـــام الــــشـــعب

قريبا). 
واضـافت ان (هــنـاك حتـقــيـقـات
عــاجــلــة مــنــذ ســاعــات الــفــجـر
األولـى داخل وزارة الـــتــــربـــيـــة
�ـشـاركـة جــهـات أمـنـيـة تـعـمل
عـلى الــتـحـقـيـق في هـذا الـعـمل
اخلطـير)� كـاشـفة عن (الـتوصل
الى خــيــوط بــعـض ا�ــتــورطـ�
الــذيـن تــعــمــدوا عــلى تــســريب
االســئـــلــة لـــغــايـــات رخــيـــصــة

ودنيئة).   
واضــــافت (ســـتــــقـــوم بـــعـــرض
الــفــاعـل امــام الــقــضــاء لــيــنـال
جزاءه الـعـادل بأشـد الـعقـوبات
الــتي يــســتـحــقــهـا جــراء فــعـله
اآلثم)� الفـتـة الى انـهـا (سـتبـقى
حــريــصــة دومــاً عــلى مــجــهــود

الطلبة الدراسي).
وعدت رابطة حـمورابي تسريب
االسـئــلـة جـر�ـة وفـق الـقـانـون
وقـــالـت ان (ا�ـــشـــرع الـــعـــراقي
عالج هـذه اجلر�ـة بالـقرار رقم
 132لــســـنــة  1996وتــعـــديــله
الـــقــرار رقم  47لـــســـنــة 1996
والـذي جـعـلــهـا جـر�ـة عـمـديـة
مخلة بالشرف حيث عد (كل من
ســــــــــرب او افــــــــــشى او ذاع او
تـداول بــصـورة غــيـر مــشـروعـة
اسـئــلـة االمـتـحــانـات ا�ـدرسـيـة
النـهائيـة او اسئـلة االمتـحانات
الـعـامـة قـد ارتـكب فـعال جـرمـيـا
يــعــاقب عـلــيه بــاحلــبس مـدة ال
تقل عن سنة)� وقـد شدد ا�شرع
العـقوبـة لتـكون (الـسجن مدة ال
تزيد على سبع سنوات� اذا كان
مـــرتــكب اجلـــر�ــة عـــضــوا في
جلــــان االمـــــتــــحـــــانــــات او من
واضــعي اســئـلــتـهــا او مــكـلــفـا
بـنـقـلـهـا او بـاحلـفـاظ عـلـيـها او
بـتــهـيــئـتــهـا او بــتـغــلـيــفـهـا او
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بــتـــرجــمـــتــهـــا). امـــا اذا كــانت
جــر�ـــة تــســريب االســئــلــة قــد
نــشـأت عـن تـقــصــيـر او اهــمـال
فتكـون العقـوبة احلبس مـدة ال
تـــزيــد عــلـى ســنــة. وقـــالت (قــد
يـتـسـاءل ســائل الى من تـتـوجه
اصــــــابـع االتــــــهـــــــام في هــــــذه
اجلــــر�ــــة وهـل ســــتــــنـــــتــــهي
تداعياتها بإجراء هنا او هناك?
لإلجابة عـلى هذا السـؤال نقول
ان نظام االمتحانات العامة رقم
18 لسنة 1987 ا�عدل نص في
ا�ـــادة 3 مـــنـه عـــلى ان : اوال -
تـؤلـف بـأمـر مـن وزيـر الـتــربـيـة
جلــنــة بــرئــاســة وكـيـل الـوزارة
تـــســـمى (الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمــة
لالمـتــحـانـات الـعــامـة) وتـعـرف
فـيمـا بعـد بـ (الـلجـنـة الدائـمة).
وثـانــيـا - يـتم اخـتــيـار اعـضـاء
الـــلــــجـــنــــة الـــدائـــمــــة من بـــ�
ا�ـعـروفـ� بـاحلـرص والـنـزاهـة
وا�ـــوضـــوعـــيـــة واخلـــبـــرة في
الـتــعـلـيم� ويـكــون ا�ـديـر الـعـام
لــلـتـقـو� واالمــتـحـانــات نـائـبـا
لرئـيس اللجـنة. وثـالثـا - تكون
الــلــجـــنــة الـــدائــمــة مـــســؤولــة
بـــــــــالــــــــتــــــــضـــــــــامـن عن ادارة
االمــتــحــانــات الــعــامــة� ووضع
اسـئــلـتـهـا� وضـمــان كـتـمـانـهـا�
واصـدار الــتـعـلــيـمـات لــتـنـظـيم
ســـيـــرهــا وسالمـــتـــهــا� واعالن
نــتــائـجــهــا). وخــتـمت بــالــقـول
(ومن اسـتــقـراء الــنص ا�ـذكـور
نــرى ان ا�ــســؤولــيـة تــقع عــلى
عـاتق الـلجـنـة الـدائـمة ا�ـشـكـلة
�وجب ا�ادة 3 اعاله ونرى ان
مـن واجب االدعـــــاء الـــــعـــــام ان
يـقـوم بــدوره ويـحـرك الـشـكـوى
اجلزائـية ضـد الـلجـنة ا�ـذكورة
وتــتـــخــذ بـــحـــقــهـــا االجــراءات
القـانونـية لـلوصول الـى الفاعل
احلــقـيــقي ومـن سـاهم مــعه في
هــذه اجلـر�ــة اخلــطــرة والـتي
وصـفـتـهـا ا�ادة 19 من الـنـظام
بـأنـهـا أعـمـال خـطـيـرة يحـاسب

القائمون بها وفق القانون).
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اخملــدرات وا�ـؤثـرات الـعــقـلـيـة من
االطـاحـة بتـسعـة متـهـم� بـقضـايا
جتـارة اخملـدرات في مـيـسـان وقال
اعالم الـقـيادة لـلزمـان  ان العـملـية
كـــانت بـــإشــراف وتـــوحــيـــة قــائــد
الـــشــرطـــة وتـــنــفـــيــذ مـــديـــر قــسم
اخملــدرات � حـيث نـفــذت  مـداهـمـة
وحتــري في مــنــاطـق مـتــفــرقــة من
مــــديـــنـــة الــــعـــمـــارة وأضـــاف  ان
الـعـملـية اسـفـرت عن  القـبض على
تـسـعـة مـتـهـمـ� بـتـعاطـي وترويج
ا�ـــواد اخملــدرة وا�ــطــلــوبــ� وفق
ا�ـــادتـــ�  28 و32 مـن قــــــانــــــون
الـعـقـوبـات � وذلك بـاالعـتـمـاد عـلى

اجلهد االستخباري).
مـوضحا أن (الـعملـية جسدت روح
الــتـــعــاون بــ� ا�ــواطن والــقــوات
االمــنــيـة  من خـالل االتـصــال عـلى
الــرقم اجملـاني 178. ولـفت االعالم
بــأن ضــبط خالل الـعــمــلـيــة   عـلى
مـسـدس� اثـن� وادوات تـستـخدم
لـتـعـاطي اخملدرات ومـواد مـخدرة�
و� إتــخـاذ االجـراءات الـقــانـونـيـة

الالزمة بحقهم) .
وقــــدمـت مــــفــــرزة مـن الــــشــــرطــــة
اجملــتــمــعــيــة في دائــرة الــعـالقـات
واإلعـالم في ســـاعــة مـــتـــأخــرة من
الــلـــيل بــالــتــعـــاون مع مــفــرزة من
مــديــريـة حــمــايـة األســرة والــطـفل
والـــقـــوة ا�ـــاســكـــة لألرض الـــدعم
الـــنــفـــسي وا�ــعـــنــوي والـــرعــايــة
الـصحية لطفلة مـعنفة في محافظة
نــيـنــوى بـعــد أن تـداول نــاشـطـون
مـقـطـعـا فـيـديـويـا لـهـا عـلى مـواقع
الـــــتـــــواصل االجـــــتـــــمـــــاعي وهي
تـتــعـرض لـتـعـنـيف شـديـد من قـبل

والدها. 

احتـــاديــة بـــاالشــتــراك مـع مــفــارز
اسـتخبارات الـلواء التابـعة لوكالة
االســـتــخـــبــارات والـــتــحـــقــيـــقــات
االحتــاديـة من إلــقـاء الـقــبض عـلى
 12مـطلوبـا وفق احكام ا�ادة ٤١٣
االعــتـــداء الــعــمــد فـي مــنــطــقــة ام
الـــطاليب ضــمـن قــاطع عـــمــلــيــات
ســامــراء وحـسـب مـذكــرة الــقـبض
الـــصــادرة من مـــحــكـــمــة حتـــقــيق

سامراء . 
فــيـمـا تـمـكــنت مـفـارز الـلـواء االول
الـــفــرقـــة األولى شــرطـــة احتــاديــة
بــالـتــنــسـيق مـع شـعــبـة مــخـدرات
الــنـهـروان مـن إلـقـاء الــقـبض عـلى
مــتــهم مـطــلــوب(م�م�ع) وفق ا�ـادة
٢٨ مـخدرات في منـطقة الكـرغولية
بـبغـداد� وقال بيـان تلقـته (الزمان)
أمـس انه (تـمت إحـالـتـهم اصـولـيـاً
الـى اجلــهـــات اخملــتـــصــة إلكـــمــال
اإلجـراءات القـانونـية والـتحـقيـقية
الـالزمـة بـحـقــهم). ولـقي أب وابـنه
مــصــرعـهم رمــيــا بـالــرصــاص إثـر
مـشاجـرة عائلـية في إحـدى مناطق

العمارة.
وذكـر مصدر أمـني لـ(الزمان) امس
أن (سبب النزاع خالف عائلي على
عـرف عـشائـري� مبـينـا أن الشـرطة
وصـــلت مـــكــان احلـــادث وفـــتــحت
حتـــقــيــقـــا به دون ذكــر تـــفــاصــيل
أكـــثـــر). و أكـــد شـــهـــود عـــيــان أن
(الــــرجل ا�ــــقـــتـــول هــــو رجل دين
ويـــدعى رحـــيم الـــيــاســـري وولــده
مــقـتـدى الـذي يـبــلغ من الـعـمـر 10
سـنوات وسط ميـسان �نـطقة ابو

رمانه بسبب نزاع عشائري ).
وكـشـفت قـيـادة شرطـة مـيـسان عن
تـمـكن قـوة أمـنـيـة من قـسـم شؤون

بـاجتـاة الـشـريـط احلـدودي إلحدى
دول اجلـوار واليزال البـحث جارياً
عـــــنـه). وأضـــــافت انـه (� ضـــــبط
حـبوب مـخدرة تـقدر بـنحـو ملـيون
حــبـة كــان في نـيــة ا�ـتـهـم الـهـارب
ادخـــــــالــــــهـــــــا الى داخـل االراضي

العراقية).
ويـرقد في مستشفى سامراء حالياً
طـفل بـعـمر 7 سـنـوات اثر سـقوطه
مـن أحـد مــحــاور مــئـذنــة ســامـراء
الــتي تـشـهـد هـذه األيـام اقـبـاالً من
الـــــزائـــــريـن مـن داخل ا�ـــــديـــــنـــــة
وخـارجـهـا . وقـال شـهـود عـيان ان
(الــطــفل أصــيب بــجــروح وكــسـور
ويــرقـد حتت الـرعـايــة الـطـبـيـة في

مستشفى سامراء).
وتــمــكـنـت قـوة مـن الـلــواء الــثـالث
عـــشــر الـــفــرقــة الـــرابــعـــة شــرطــة
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اســـقــطت وكـــالــة االســتـــخــبــارات
والــتـحـقـيـقــات االحتـاديـة � طـائـرة
شــراعـيــة مــحـمــلـة �ــلــيـون حــبـة
مــــخــــدرة في الــــبـــصــــرة. وذكـــرت
االســتـخــبـارات في بــيـان أمس انه
(بـعـد ورود معـلـومات اسـتـخبـارية
بــوجـود طـائــرة شـراعــيـة مـحــلـيـة
الــصــنع جتــوب ســمـاء مــحــافــظـة
الـبـصـرة في مـنـطـقـة جـريـشان� �
عــلـى الــفــور تــشــكـــيل فــريق عــمل
مـــــشـــــتـــــرك من مـــــفـــــارز وكـــــالــــة
االسـتـخـبـارات الـعامـلـة �ـحـافـظة
الـــــبــــصــــرة والــــلــــواء 14 حــــرس
احلـدود� وتمـشيط ا�نـطقة وإطالق
الــنــار عــلــيــهــا �ــا اضــطــر قــائـد
الــطــائــرة إلـى انــزالــهــا والــهـروب
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عطفا" على قرار تأجيل امتحانات الدراسة ا�توسطة إلى اشعار آخر ..
أود أن أتـســاءل �  خــارج األحــاديث الــتي تــدور عن تــشــكــيل الــلــجـان

التحقيقية ومعاقبة ا�سؤول� عن تسريب األسئلة. 
ما هو مصير الطلبةوعوائلهم   واحلالة النفسية السائدة � بسبب تأجيل
االمـتـحـانـات ?  ا�ـوضـوع يرتـبط بـعـمل مـنـظـومـة حتـتـاج لـلـمـراجعـة في
مـفـاصل عـديــدة  � لـكـونـهـا مـسـؤولـة عن  ضــمـان حق الـتـعـلـيم وجـودة
الـتعلـيم ومسـتقبل وطن وأجـيال ( كمـا أشرنـا لذلك دائمـا")   وال يتوقف

عند حد ثبوت تسريب االسئلة !!!!
مـا أحتدث عـنه  ..  يـرتبط بـالنـتائج واالنـعكـاسات الـنفـسيـة على الـطلـبة
وعـوائـلــهم � سـواء عـلى مــسـتـوى اجلـامــعـات أو الـدراسـات االبــتـدائـيـة

وا�توسطة والثانوية .. وذلك ما ال يهتم به كثيرون لألسف ..  
مايهم اآلن  إكتـشاف ا�سرب لألسئلة وعقـوبات تطال البعض � سرعان

ما سيزول تأثيرها  وتكون احلالة في طي النسيان  . 
نحن نتحدث عن منظومات  تعليمية �  � تأشير  العديد من نقاط اخللل
فيـها  ... حـيث كـثر احلـديث عن تـدخالت سيـاسـية  سـلـبت ا�ؤسـسات
ا�عـنية � القـدرة على تنفـيذ خططـها السنويـة تبعا" الـطاقات االستـيعابية
ومعاييـر جودة التعليم � وشهادات (علـمية) من جامعات خارج العراق �
 وصفت با�زورة. ومـستويات دراسية محكومـة بأسلوب التلق� واحلفظ

(الدرخي)� تفتقر إلى ا�هارات التي يتطلبها سوق العمل
وعندما  ظـهر موضوع تسريب األسئلة � فإنه مجرد حالة تعمق اجلراح
وتـبـرز مـدى وجود احلـاجـة الى مراجـعـة ا�ـنظـومـة الـتعـلـيمـيـة �ـجمـلـها
ومـعاجلـة األسـباب  � بـاعتـماد إجـراءات وقائـيـة استـباقـية  � قـبل النـظر
الى حتليل الـنتائج وأتخاذ اإلجراءات العالجـية � التي ماعادت تنفع في
عـالم الـيـوم �  الـذي يـسـتـند إلـى التـخـطـيط الـسـلـيم  مـنـعـا" لـلـوقوع في
األخطـاء .. مانـشيـر إليه ..  يـتطـلب نظـرة حتلـيلـية شامـلة جملـمل األمور
ا�ـرتبـطة بـالعـملـية الـتعـليـمـية في الـعراق وقـرارات جريـئة تـهتم �ـراعاة

مصير األجيال القادمة . 
وإال فاحلوادث والتراجع � والفشل .. سيتكرر باستمرار.

{ أستاذ متمرس دكتور علي حميد الدليمي
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رشيد العزاوي

دعم مــــســــار احلـــــوار والــــتالقي
للـخـروج من االنـسداد الـسـياسي
الــــراهـن� واألخــــذ بــــاالعــــتــــبــــار
الـتــحــديـات اجلــمّــة الـتـي تـواجه
الـــبـــلـــد والـــتي تـــســـتـــدعي رصّ
الصف الوطني ومـعاجلة ا�سائل
الـــعـــالــــقـــة بـــروح ا�ـــســـؤولـــيـــة
والشروع في تلبيـة االستحقاقات
الـوطـنـيـة و�ــا يـرقى وتـطـلـعـات
الــعـراقــيــ�).  واســتــقـبـل رئـيس
مـــــجــــلس الـــــوزراء مــــصـــــطــــفى
الـــكـــاظـــمي اخلـــمـــيـس� ســـفـــيــر
جمـهـوريـة الصـ� الـشـعبـيـة لدى
العراق تسوي وي والوفد ا�رافق
له. وأعـرب الـكـاظمـي عن اهـتـمام
احلــكــومـــة بــتــطــويـــر الــعالقــات
الثـنـائيـة مع الـص�� والـتـأسيس
لـشـراكـات حـقـيـقـيـة طـويـلـة األمد
�ـختـلف اجملـاالت� في مـقـدمـتـها
الـــطـــاقـــة واإلعـــمـــار وا�ـــشـــاريع
االقتصاديـة والتعـليميـة والسيما
بــــنـــاء ا�ــــدارس� وأبـــدى رغــــبـــة
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اســتــقــبل رئــيس حتــالف الــفــتح
هادي العـامري في مـكتبه بـبغداد
رئـيــسـة بـعــثـة اال� ا�ــتـحـدة في

العراق جين� بالسخارت.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (اجلـــانـــبـــ� بـــحـــثـــا مـــجـــمل
االوضـــاع الــــســـيـــاســــيـــة وآخـــر
الــتــطــورات في ا�ــشــهـد احملــلي�
فـيــمـا شــددا عـلى ضــرورة انـهـاء
االنـسـداد الـسـيـاسي وحل االزمـة
الراهنة تمهيـدا لتشكيل احلكومة

ا�قبلة).
وأكــــد الـــــعــــامـــــري (دعم االطــــار
التنسيقي �بـادرة ا�ستقل� التي
تـــتـــضـــمن رؤى مـــتـــقـــاربـــة بـــ�
الطرفـ�) � مشـددا  على (ضرورة
اعالن تـــشــكــيل الـــكــتــلـــة االكــبــر
وضـمـان حق ا�ـكـون االجـتـمـاعي
االكــــــبـــــــر). واوضح ان (االطــــــار
مـنــفــتح مع كل مـن يـريــد تــقـريب
وجـهـات الـنــظـر بـهـدف الـوصـول
الى نـقـطـة االلـتـقاء والـتـفـاهم من
أجل انـــهــاء االنـــســـداد احلــاصل
وتــشـــكــيل حـــكــومــة قـــادرة عــلى
حتـمل مــسـؤولــيـاتــهـا فـي تـقـد�
اخلدمـات وجـميع ا�ـلـفات ا�ـهـمة
الـــتي حتـــقق مـــصـــالح الـــشـــعب
الـــعــــراقي). واســــتـــقـــبـل رئـــيس
اجلـــــمـــــهــــوريـــــة بـــــرهم صـــــالح
بالسخـارت. وجرى� خالل الـلقاء�
بحث مجمل التطورات السياسية
واألمنـية واالقـتـصاديـة في البـلد�
حــيث � الــتــأكــيــد عـلـى ضـرورة
تعزيز االستقرار األمني ومالحقة
فــــلـــول اإلرهــــاب الــــتي تــــســـعى
لزعزعـة أمن واستـقرار ا�ـواطن�

في بعض ا�ناطق والقصبات.
وقال بيان رئاسي تـلقته (الزمان)
امس انه (� التـأكيـد على أهـمية

العراق بـتعزيـز التعاون الـثقافي�
وتـعـمـيق األواصـر بـ� الـشـعـب�
العراقي والصيني. وأكد (السعي
إلى تـوسـيع نــطـاق عـمل االتـفـاق
اإلطــاري بــ� الــعــراق والــصــ��
ليـشتـمل على ا�ـزيد من ا�ـشاريع
الـتي تـصب في خــدمـة الـشـعـبـ�
الـــصــديـــقـــ�). ونــقـل الــســـفـــيــر
الـــصــــيـــني (حتـــيــــات الـــقـــيـــادة
الصيـنية� وتـأكيدها عـلى السعي
إلى تـطـويـر الـعـالقـات الـثـنـائـيـة�
مـوجــهــاً شـكــره لـرئــيس مــجـلس
الوزراء إليالئه االهـتمـام بتـوطيد
الــعـالقــات الــثـــنــائــيـــة والــتــقــدم
ا�ـتـحـقق في هـذا اجملـال مـؤخراً�
مــــجـــدداً دعـم الـــصــــ� جلــــهـــود
العراق ا�تنامية في دعم استقرار

ا�نطقة ومكافحة اإلرهاب).
واستـقـبل الـكاظـمي ايـضا سـفـير
كـــنــــدا في بـــغـــداد والــــســـفـــيـــرة

االمريكية اجلديدة لدى العراق.
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»U³I²Ý‰∫ رئيس كتلة الفتح يستقبل �ثلة اال� ا�تحدة في العراق
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كــشـفت وزارة الـتـجـارة� عن مـبـالغ
دعم جـديـدة �ـسـتـحـقـات الـفـالح�
وا�ـــزارعـــ� خـــصــصـــتـــهــا وزارة
ا�ـــــالــــيـــــة . وقــــال الـــــوزيــــر عالء
اجلـــــبــــوري فـي بــــيــــان ان (وزارة
ا�ــالـيــة خـصــصت االربــعـاء مــبـلغ
500 مـــــلـــــيــــــار  جـــــديـــــدة لـــــدعم
مـســتـحـقـات الـفالحـ� وا�ـزارعـ�
لـلموسم الـتسويـقي للـحنطـة للعام
اجلـاري). وتابع ان (مجـموع ا�بلغ
الـــذي قــدمـــته وزارة ا�ــالـــيــة هــذا
ا�ـوسم وصل الى تـيـرليـون عراقي
فـي اطـــار دعم الـــقـــطـــاع الـــزراعي
ودعـم ا�ـــــزارعـــــ� وا�ـــــســـــوقــــ�
حملـصول احلـنطـة� و�ا يـسهم في
زيـــــادة االنـــــتـــــاج الـــــزراعي ودعم
الــــفـالحــــ� وا�ــــزارعــــ�). وثــــمن
اجلــبــوري� (الـدعم ا�ــقــدم من قـبل
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في السـاعة التاسعة من صبـاح أمس اجلمعة� حضرت اللـجنة ا�شرفة على
انتـخابات االحتـاد العـام لألدباء والكـتاب في الـعراق ا�ـشكلـة من قبل نـقابة
احملـام� الـعـراقيـ� بـاألمر اإلداري 2824  ا�ـؤر� في  1حـزيـران اجلاري
بــرئــاسـة أحالم الـالمي نـقــيــــب احملــامـ� � وأعــضــاء من الــهـيــئــة الـعــامـة

للنقابة).  
وقال بيـان تلقته (الـزمان) امس انه (بحضور الـلجنة الـتحضيريـة النتخابات
االحتـاد� ورئــيس االحتــاد واألمــ� الــعــام� وعـدد قــلــيل من األدبــاء� ولــعـدم
اكـتــمـال الـنـصـاب الـقـانـوني لـلـهـيــئـة الـعـامـة الحتـاد األدبـاء� قـررت الـلـجـنـة
ا�شـرفة� واللجنـة التحضـيرية� تأجيل االجـتماع إلجراء االنـتخابات إلى يوم
اجلـمـعة 10 حزيـران اجلـاري� وسـيتم عـقـد ا�ـؤتـمر الـعـام في قـاعة صالح
الدين بفندق فلسط� ميريديان� وينطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً).

وزيــــر ا�ــــالــــيــــة عــــلـي عالوي في
مــتــابــعــة مــســتــحــقـات الــفـالحـ�
وا�ـزارع�)� مؤكدا ان (الدعم الذي
اواله وزيـر ا�ـالـيـة الجنـاح ا�ـوسم
التسويقي هذا العام من خالل دفع
مـستحقات الفالح� اسهم الى حد
كـبـيـر في انـهاء هـذا ا�ـلف وتـقد�

الدعم للفالح�).
 واشـار الى ان (ا�وسم الـتسويقي
حملــصــول احلــنـطــة حــقق جنــاحـا
كــبــيـرا من خالل الــدعم احلــكـومي
لــلـقــطـاع الــزراعي� واسـتـالم كـافـة
الــكـمـيــات ا�ـسـوقــة من الـفالحـ��
ســواء كـان داخل او خـارج اخلـطـة
او مـن خالل زيــــادة ســــعـــر الــــطن
الـواحد من محصـول احلنطة الذي
وصل الى 850 الـف ديـنــار� فـضال
عـن دفع مــســـتـــحــقـــات الـــفالحــ�
بـــــشــــكـل عــــاجـل جــــدا وخالل 72

ساعة).
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الكـاظمي� الـتي تولت ا�ـسؤولـية في
أيـار  2020 مـحــاكـمـة ا�ــتـورطـ� في
قــتل ا�ـتــظـاهــرين والـنــاشـطــ�.لـكن

"الــســلــطــات الــعــراقــيــة قــد اتــخـذت
خطوات محدودة في التحقيق �قتل
وجــرح ا�ـــتــظـــاهــرين وا�ـــنــتـــقــدين

جـنــوبـيـة.من بــ� احلـوادث� "حـادثـة
قــــتل مــــســــتــــهــــدف واحــــدة� وثالث
مـحــاوالت قـتل مـسـتــهـدف� وخـمـسـة
اعـتــداءات عـنـيـفـة� ومــداهـمـة مـنـزل�
و 14 هــجـــومـــاً بــعـــبـــوات نــاســـفــة�
وهــجــوم اخــتـطــاف واحــد� وحــادثـة
تــدمـــيــر �ـــتــلـــكـــات� والــعـــديــد من
الــتـهـديــدات غـيـر الــعـنـيــفـة". وأشـار
التـقـرير خـصوصـاً إلى أن "مـسلـح�
مـجــهـولـ� (قـتـلــوا) بـالـرصـاص" في
أيار  2021 نـاشـطــاً بـارزاً في كـربالء
ومنـسقـاً للـتظـاهرات. وشـهد الـعراق
فـي تـــــشـــــرين األول  2019 مـــــوجـــــة
تظاهـرات كبـيرة غيـر مسبـوقة� عمّت
الــعـاصــمــة ومـعــظم مــنـاطق جــنـوب
الـــبالد� طـــالب خاللـــهــا احملـــتــجــون
بتغييـر النظام. لـكن احلركة تعرضت
لــقـمع دام أســفـر عن مــقـتل أكــثـر من
 600 شـخص وأصــيب مــا ال يـقل عن
 30 ألـــــفـــــاً بـــــجـــــروح.تـــــراجـع زخم
الـتظـاهـرات كثـيـراً مـذاك لكن الـعـديد
مـن الـنــاشــطــ� واصــلــوا ا�ــطــالــبـة
بـا�سـاءلـة ومحـاسـبة ا�ـسـؤول� عن
قــمع الــتــظــاهــرات وقــتـل نــاشــطـ�.
وتعـهدت احلكـومة برئـاسة مـصطفى
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والـنـاشطـ� بـصـورة غـير قـانـونـية"�
وفق التـقـرير. وأعـربت األ� ا�تـحدة
عن قلقها من "تعرض  قضاة وضباط

{ بغـداد-(أ ف ب) - ال يزال "اإلفالت
من الـعقـاب" مـستـمـراً في الـعراق في
مــا يــتــعــلّق بـــهــجــمــات تــســتــهــدف
مــتـظــاهـريـن ونـاشــطـ� ومــنـتــقـدين
لـ"عناصـر مسلحـة وجهات سـياسية"
تــنـسب الـيــهـا الـهــجـمـات� كــمـا أفـاد
تـقـرير صـادر عن األ� ا�ـتـحـدّة نـشر
اخلميس� ما يشـيع "بيئة من اخلوف

والترهيب" تقيّد حرية التعبير.
 UC¹uFð l�œ

في ا�قابل� أشار التـقرير الصادر عن
بعـثـة األ� ا�تـحدة �ـسـاعدة الـعراق
(يـــونــــامي) ومـــكـــتب مـــفـــوض األ�
ا�تحدة السامي حلقوق اإلنسان إلى
"دفـع تــعـــويــضـــات لــعـــوائل مـــعــظم
الـــضــــحـــايــــا الـــذيـن قـــتــــلـــوا خالل
الــتــظــاهـرات" الــتي عــمّت الــبالد في
2019. لـكـن الـتــقـريــر وثّق في الـوقت
نفسه في الفـترة ما ب�  1 أيار 2021
و 30 نـيـسان 2022� 26 حـادثةً قـامت
بـهــا "عــنــاصــر مــسـلــحــة مــجــهــولـة
الــهـــويــة" بـــهــدف "قـــمع ا�ــعـــارضــة
واالنتـقـاد"� استـندت إلى  27 مقـابـلة
فردية ولقاءات مع السلطة القضائية
فـي مــحــافــظــة بــغــداد ومــحــافــظـات
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حتـقيق والـنـاشطـ� الـذين يطـالـبون
بــا�ـســاءلـة لـلــتـهــديـد والــتـرهـيب أو
الـهـجـوم الـعـنـيف من قـبل أشـخـاص
يـعـتـقـد أنـهم مـرتـبـطـون أو يـدعـمـون

+عناصر مسلحة+".
W×K��  UŽULł

والحظ الـــتــقـــريــر أنه في حـــ� "يــتم
تـنفـيـذ مـعظم اجلـرائم بـدون الـكشف
عن هـويـة اجلــنـاة"� فـإن "ا�ـعـلـومـات
تشير إلى أن احملتجزين وا�دان� قد
يــنــتــمــون إلى جـــمــاعــات مــســلــحــة
مـــعـــروفـــة تــعـــمـل خـــارج ســـيـــطــرة
الدولة".وأشار التـقرير خصوصاً إلى
قــــتل احملــــلل الــــســــيــــاسـي هــــشـــام
الـهـاشـمـي الـذي اغـتـيل في  6 تـمـوز
الفائت في بـغداد أمـام منزله.  وأورد
الـــتــقـــريـــر أنه "في شـــبــاط  2022 �
تأجيـل احملاكمـة للمـرة الرابـعة حتى
 16 أيــــار  2022 و� تـــــأجــــيـــــلــــهــــا
بـالــنـتـيــجـة بـدون ذكـر مــوعـد مـحـدد
بـسـبب +عــدم إمـكـان إحـضـار ا�ـتـهم
الى احملـكــمـة+".في ا�ـقـابـل� تـسـلّـمت
 509عـــــائـالت من ذوي ضــــــحــــــايـــــا
الـتظـاهـرات مـنـحة بـقـيـمة  10مالي�

دينار عراقي (نحو  7 آالف دوالر). d¼UEð…∫ محتجون في تظاهرة ببغداد
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ثـمة مفارقـة سجلت  في التـاريخ ا�عاصر � دولـة تزعم من إنها تـمتلك عنـاصر البقاء � ودول
كبـرى وأخرى مرتـبكة � تـقدم لهـا د�ومة احلـضور والبـقاء من سالح بكـافة األنواع واموال
خارج ا�ـألوف ودعم سـياسي فـاق ا�نـظور في كـل العـصور � وفـوق هذا وذاك � هـذه الدولة
ونعـني بها إسرائـيل فرضت على نفـسها السـجن والتطويق عـبر الصبـات الكونكـريتية � فال
مــديـنــة أو مـنــتــجع أو شــارع رئـيــسي إال وتــطـوقه احلــواجــز � واألكـثــر من ذلك صــار لـكل

إسرائيلي مسدساً   يدافع به عن نفسه وقت الضرورة .
هذه هي إسرائـيل � وتلك حـياة مـواطنيـها � فـلمـاذا يحصل ذلك ومـاهي أسبـابه � في حقـيقة
االمـر إن نسبة   % 87من اليـهود هم ليـسوا سكـنة فلـسط� مـثل عرب فلـسط� ومـسيحيي
فـلسـطـ� وبـاقي األقـليـات � هـؤالء هم صـهـايـنة هـاجـروا من دول أوروبـا الـشـرقيـة والـغـربـية
بدعـوة استـعـماريـة غربـية � لـذلك ال يشـعرون بـاألمـان وال بالـسالم لكـونهم يـدركون بـأن هذا
الوطن ليس لهم وليـسوا مستعـدين ا�وت دونه � لذلك نالحظ بان مجـمل اإلسرائيلـي� تيقنوا
سـيــمـا في ا�ــؤسـســة احلـربـيــة اإلسـرائـيــلـيــة وجـنـود االحــتـيـاط إن زمـن احلـرب الـســريـعـة
واالحـتالالت الـسـريـعة وال زمـنـهـا � لذلك يـحـسـبون االن الف حـسـاب ألي مـعركـة قـادمـة قد

حتدث وال يريدون حدوثها .
في اجلانب االخر فلسطـينيو الضفة الغـربية وغزة والرملة والقـدس وحيفا ويافا والناصرة �
بل فلسطينـيو كل األرض احملتلة يتحركـون بحرية كاملة إال ما ينـغصهم من حواجز احملتل�
� وهم يـتـصـرفون بـحـرية خـالل زياراتـهم لـبعـضـهم الـبعض وفـي االعراس واالعـيـاد الديـنـية
والقومـية والوطنـية � ثم يقـاتلون وينـفذون العـمليات الـفدائيـة في عمق ا�دن اإلسرائـيلية دون
تــردد أو خـوف � النـهم يـدركــون بـأن هـذه األرض ارضـهم وا�ــدن لـهم والـبـحــر والـنـهـر لـهم
واشجـار الزيـتون لـهم وبـرتقـال يافـا لهم واحلـنـاء لهم وصـابون نـابلس لـهم � والـفلـكلـور لهم
ومالبس الـعـرسـان ا�ـطـرزة بـخيـوط الـتـاريخ الـفـلـسـطيـني لـهم والـشـهـداء مـنـهم والـدم مـنهم
والكفـاح ا�ستـمر لهم والـتاريخ لهم والـقدس الـعتيـقة لهم وبـيت ا�قدس لـهم وأبو عمـار منهم
وجـورج حـبش مـنـهم وشـيـخي حـمـاس واجلـهـاد مـنهـم ونايـف حـواتمـه منـهـم وكل رصـاصة
وحجارة انـطلـقت من يد شـابة أو شاب شـيخ أو عجـوز منـهم � واالصوات اجلـمعيـة العـربية
الـتي رفضت الـتطـبيع ا�ـذل لهم � وقـرار العـراق الشـجاع بـتجـر� التـطبـيع لهم . وكل شيء

في فلسط� لهم .
هنـا كـانت ا�ـفـارقـة ومن هنـا تـكـشـفت احلقـائق بـ� مـحـتل خـائف يعـيش في الـغـربـة مـسيج
بـالكـونكـريت رغم ضخـامة الـسالح الذي �ـتلـكه وحجم الـتأيـيد االسـتعـماري والـرجعي له �
وبـ� شـعب لـوطن مـسـلـوب ومـحـتل لـكـنه يـشـعـر بـسـعـادة الـشـهـادة ويـعـتـبـره واجـبـا وطـنـيا
وشـرعيا وانـسانـيا بـغية طـرد احملتل � هـذا التـناقض بـ� اجلبـهت� يـؤكد �ـا المجـال للشك
بأن هذا احملتل سيـرحل � ولكونه خائف في سجنه فأنه يقينـا ال�تلك استمرارية القتال �دة

شهرين واكثر � وبالتأكيد هذا منهج ا�قاوم� في كل اجلبهات .
ولعل من يريد أن يتأكـد اكثر ليتابع ويرى خشية االسرائلي� من العلم الفلسطيني في مدينة
الـقـدس وخالل تشـيـيع الـشهـيـدة الـفلـسـطـينـيـة شـيرين ابـوعـاقـله حيث
حاولوا بكل وسائل القمع نزع العلم الفلسطيني لكن جمع اجلماهير
ا�ـشـيـعة وضـعت الـعـلم وكـذلك احلـطـة اليـشـمـاغ الـفلـسـطـيـني رمز
الـشـهيـد أبـو عـمار � وفـي مسـيـرة االعالم اإلسـرائيـلـيـة يوم  27من
شـهـر أيـار كـان الـعـلم الـفـلـسـطـيـني بـطـائـرة صـنـعـهـا االبـطـال فوق

اجلميع يطوف بالسماء معلناً رسم خارطة ا�واجة القادمة .

≈U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية يستقبل وزير الصحة اإليراني

بغداد

نــــســــتـــذكــــر ابـن خـــلــــدون من دون أن
نـستذكر تلميذه النجيب ومطور أفكاره
الـــعالمــة ا�ـــفــكـــر عــلـي الــوردي وكــان
شـــعــبـــان قـــد ألــقى االربـــعـــاء ا�ــاضي
مـحــاضـرة بـعـنـوان (أثـمـة نـظـام عـا�ي
جــديــد مــا بــعــد االزمــة االوكــرانــيــة ?)
بــدعـــوة من مــركــز دالــة لـــلــســيــاســات

واالستشاريات في بغداد.

الــبـاحث ووضع مـســافـة من اجلـمـيع .
وكـــان وســـطـــيـــاً مــعـــتـــدالً مـــتـــجــاوزاً
االسـتـقطـابات الـطـائفـية والـتـمتـرسات
الــــســـيـــاســــيـــة وال يــــنـــبـــغـي اقـــحـــام
اســتـنــتـاجـاتـه عـلى أوضــاع احلـاضـر�
فـبـعـضهـا يـصلـح للـفـترة الـتي عـاشـها
وبـعضـها اآلخر سـيعيش بـعدنا لـعقود
ور�ــــا لــــقــــرون بـــــحــــيث ال �ــــكن ان

يـخطىء ويصيب معتـمدأ على التجربة
(الـبـراكسـيس) والتـراكم� مـثيـراً اسئـلة
بـحـاجة الى تـعـميق � بـعـضهـا جتاوزه
الــزمن� ولـكن نــحن بـحــاجـة الى اعـادة
قـراءتهـا� وبعـضهـا اآلخر يـعاد طـرحها
عـــلى نـــحـــو جـــديــد� وهـي تــنـــدرج في
سـياقها التاريخي) والسيما البحث عن
احلــقـيــقـة واحلــرص عـلى اســتـقـاللـيـة

عـلى القول ان (الـوردي لم يكن مؤدجلاً
أو داعـية سياسياً  وان قارب السياسة
فــــإنـــهــــا من زاويــــة الـــفــــكـــر ونــــقـــده
لـ�يـديــولـوجــيــات� ألنه ضـد األنــسـاق
ا�ــغــلـقــة والــنـظــريــات اجلـاهــزة� وقـد
انـطـلق من احليـاة ذاتهـا ومن الواقع)�
ووصـف شــعـــبـــان � الــبـــاحث الـــراحل
الــوردي (بـإنه من الـرعـيل االنـتـحـاري�

اللقـاء� نقل عـ� اللـهي حتيات الـرئيس اإليـراني إبراهـيم رئيسي�
إلى صــالح� فـيــمــا حـمّل بــهــرام� حتـيــاته إلى الــرئــيس اإليـراني.
وجرى خالل الـلـقـاء� بحث الـعالقـات الثـنـائيـة ا�ـتيـنـة ب� الـبـلدين
اجلـارين� وأهمـيتـها لـلشـعبـ� الـصديـق� �ـا يخـدم البـلدين وكل
ا�ـنطـقة� كـمـا � التـأكيـد عـلى أهمـيـة ا�ضي في تـعـزيز الـعالقات
بــ� الــبـلــدين في مــخـتــلف اجملـاالت� وتــبــادل اخلـبــرات وتـفــعـيل
التفـاهمات واالتـفاقـات ا�برمـة ب� اجلانـب�� والتـعاون في اجملال
الــصـحي ومــواجـهــة األمـراض واألوبــئـة. وأكــد عـ� الــلـهي� دعم
ايران ألمن واستـقرار العراق� والتـطلع نحو توسـيع آفاق التعاون

الثنائي ب� البلدين و�ا يخدم مصالح الشعب� الصديق�.

ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

تسـلّم رئيس اجلمـهوريـة برهم صالح� اخلـميس في قـصر السالم
ببغـداد� أوراق اعتماد سفيـرة الواليات ا�تحدة األمـريكية اجلديدة
لـدى العـراق ألينـا رومانـوسكي� مـتمـنياً لـها الـنجـاح وا�وفـقية في
أداء مهام عملها و�ا يسهم في توطيد عالقات الصداقة والتعاون
ب� الـبلدين. وقال بيـان تلقته (الـزمان) امس ان (رومانوسكي عن
سعادتـها للعـمل في العراق� والتـزام الواليات ا�تـحدة بدعم عراق
آمن ومـســتــقـر ومــزدهــر لـكل ا�ــواطــنـ�� والــتــطـلع نــحــو تـعــزيـز
العـالقات الـقـائـمـة بـ� البـلـدين في مـخـتـلف اجملـاالت). واسـتـقبل
صـالح� وزيـر الـصـحـة اإليـراني بـهـرام عـ� الـلـهي. وفي مـسـتـهل
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أجـمع اكاد�يون وباحـثون في العلوم
الـسيـاسيـة على ضـرورة استـلهـام فكر
ا�ـفكر االجتـماعي الراحل علي الوردي
� ومــراجـعـة ارثه الـبــحـثي �ـا يـتالءم
مع الـتـحـوالت اجملتـمـعيـة في الـعراق�
مـؤكـدين في تـعـقـيبـات عـلى مـحـاضرة
مــعـمـقـة� قـدمــهـا الـبـاحث ا�ــفـكـر عـبـد
احلـس� شعبان في اروقة كلية العلوم
الــسـيــاسـيــة بـجــامـعــة بـغــداد صـبـاح
اخلــــمـــيس ا�ــــاضي � خـــصــــوصـــيـــة
ا�نطلقات التي وردت في رؤى الوردي

بشأن مخرجاته حول التناشز
االجـــتـــمــاعـي واحلــضـــارة والـــبــداوة
وازدواجـية الـشخـصيـة. ورأى شعـبان
الـذي يـزور بـغـداد � هـذه االيـام� اللـقاء
ســلــســلــة مــحــاضـرات� ان الــوردي لم
يـقــدم نـظـريـة خـاصـة به حـول مـفـهـوم
الــدولـة � كـمـا لم يـتــوصل الى مـفـهـوم
خــاص حـول نـظـريـة احلق وقـد يـكـون
جتـنب االقتراب مـنهمـا بفعل األوضاع
الـسياسيـة السائدة والـتي أخذت فيها
تــضـيق فـسـحـة احلــريـات � �ـا فـيـهـا
حــريـة الـتـعـبــيـر � لـكن اعـتــبـر نـظـريـة
الـعـقـد االجـتمـاعي الـتي قـال بـهـا جاك
روسو وعدد من ا�فكرين والتي شكلت

خـلفـية مـرجعـية لـلثـورة الفـرنسـية � ال
تــصـــلح لــبــلـــدانــنــا � مــثـــلــمــا هي في
الــغـرب). وقــال ان (الـوردي يـعــتـقـد ان
الـسيـاسة تعـني القوة والـدولة مغـالبة
ولـيس اتـفاقـاً أو عقـداً ب� طـرف� غـير
مـــتــكــافـــئــ� (احلــكـــام واحملــكــومــ�)
والـتفـويض من احملكومـ� الى احلكام
حـسب وجـهـة نـظره غـيـر وارد). وشدد
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1.62 مـلـيـار دوالر هـو الـصـافي من مـحصـلـة الـديـون الـسـابـقـة وا�سـتـحـقـة لـسـداد فـاتورة
جتـهيـز كـميـات الـغاز ا�ـورد من إيـران لتـشـغيـل العـديـد من محـطـات تولـيـد الكـهـرباء داخل
الـعراق والذي يعـد العامل الرئـيس لضمان اسـتمرار عملـها وعلى وجه التـحديد في مواسم
زيادة االستهالك للضـرورات ا�طلوبة �واجهة الظروف ا�ناخـية القاسية  فالكثير من مناطق
العراق تتجـاوز درجة احلرارة فيها أكثر من نصف درجة الغليان صيفاً ًوالى ما دون درجة

االجنماد شتاءً.
اعتاد ا�واطن العـراقي على تكرار أزمة الكهرباء وتداعياتها سنوياً من ًدون أية دالئل تؤشر
على جناح ا�عنـي� في قطاع الطاقة في وضع اخلطط واحللول ا�ناسبة لها� كما اعتاد على
تـلقيه سـيالً من ا�سـوغات الواهـية جتري صـياغتـها بـاتقان لـدى احللقـات احلكومـية ا�عـنية
في محـاولة إلبعاد تـهم التقصـير  والفسـاد عنها� وفي مـقدمة هذه ا�ـسوغات انحـسار كمية
الغاز الذي تضخه إيـران �ا يتسبب بفقـدان كبير من سعات توليـدية جاهزة للعمل وجتري
اإلشـارة إلى الـسبب ا�ـعروف وهـو عدم سـداد الـديون ا�ـستـحقـة عـلى اجلانب الـعراقي عن
أثـمان هـذا الغـاز اللـع�� وهـنا� وعـلى وفق واقع االضطـرار هذا� تـهرع الـدوائر ا�ـعنـية إلى
تـأم� سـرعة الـسداد كـاملًا وتـنطـلق الوفـود إلى طهـران إلعالن الـنية الـصادقـة في التـعامل
وتأكـيد الثقة واالتـفاق على ا�سـارات ا�ستقبـلية البـائسة لضمـان تدفق ا�قاديـر ا�طلوبة من
الكهرباء وانـواع الوقود ا�نتجة في إيران� وعلى الرغم من كـون هذا التعامل يجري �وافقة
أمـريـكيـة يـسـمح �ـوجـبـها تـصـديـر ايـران الـغاز إلى الـعـراق اسـتـثـناءً مـن الئحـة الـعـقـوبات
االقتصادية ا�ـفروضة عليها إال أن سـلوك إيران �ضي في إجبار الـعراق على عدم التأخر
بالتسديد معبرة عما �كن وصفه بـ(اجلزية) يتم فرضها بإحكام ليجري سدادها اضطراراً
من دون خـيـارات اخـرى� وفي الـوقت نـفـسه �ـكن عـدّ هـذا ا�ـسوغ ا�ـتـكـرر  (فـريـة) بـهدف
خـداع الرأي الـعام الـذي بات عـلى دراية كـبيـرة وبدرجـة يقـ�  عالـية أن مـثل هذه الـعروض
الـهـزيـلة ال جتـدي نـفعـا ًفي الـتـأثيـر عـلى قـناعـته الـنهـائـيـة والتي تـكـونت بـفعل سـلـوك مريب

وقرارات طائشة وكل ما هو مزيف وشائن مارسته السلطات ا�تعاقبة� منذ سنة 2003.
إن الـسنـوات الـطوال الـتي تلت االحـتالل وفي ظل رفع الـعقـوبات االقـتصـادية الـتي فرضـها
مجلس األمن الـدولي بقرارات قـاسية حتت عـنوان احلصـار الشامل (1991-2003) والتي
شمـلت جوانب احلـياة كـافة: الـعامة واخلـاصة لـلعـراقيـ� فهـذه السنـ� كانت كـافيـة بزمـنها
ا�تاح (2003-2022) والذي رافقته مـوارد مالية كبيرة جداً إلحداث تغيير واضح في واقع
اخلـدمات األسـاس ذات الـصلـة بحـياة ا�ـواطن وفي مقـدمتـهـا بنـاء منـظومـة متـكامـلة لـلطـاقة

الكهربائية.
هنـا تأتي دعوتنـا إلى ضرورة استنـفار الهـمم الوطنيـة االصيلة واسـتنهاضـها لوضع كل ما
هو �ـكن من إمكـانات بـاجتاه حتـقيق الـبنـاء السلـيم بعـيدا ًعن ا�ـصالح
الـضيـقـة الـتي بددت ا�ـوارد في مـشـروعـات يتـيـمـة وصفـقـات قذرة ال
عالقـة لها با�ـعاجلات اجلـذرية ا�طلـوبة جتاه مـعاناة العـراقي� جراء
تـردي خـدمـة جتـهـيـز الـكهـربـاء وتـداعـيـاتـهـا وباألخـص في مـثل هذه

األوقات الصعبة ذات األجواء الالهبة من كل عام.
{ مهندس استشاري - رئيس هيئة الكهرباء سابقاً
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ال عبرة بعدالة ال تنفذ أحكامها .

أسـتذكر هـذه احلقيـقة وفي الـذهن قرار احملكـمة اإلحتاديـة الصادر في 2022/2/15  الذي
قضى بإلزام إقليم كـردستان بتسلـيم كامل إنتاج النـفط ا�نتج من احلقول النـفطية في إقليم
كـردستـان وا�ـناطق األخـرى إلى احلـكـومة اإلحتـاديـة � فهـا قـد مضـت ثالثة أشـهـر ونصف
على صـدور القـرار أعلن رئـيس اإلقلـيم خاللهـا صراحـة رفض تنـفيـذه � دون أن يصدر عن

احلكومة اإلحتادية التي صدر القرار لصاحلها موقف واضح .
هيـبة الـقضاء ركـن أساسي من أركـان هيـبة الـدولة � ودون احتـرام أحكـامه يصـبح احلديث

عن سيادة القانون وهماً .
لقـد سعى الـتشريع إلى دعم الـقضـاء واستـقالله واحترام مـا يصـدر عنه من أحـكام � ومنح
الـدسـتــور قـرارات احملـكـمــة اإلحتـاديـة الـعـلــيـا عـلـويّــة بـالـنص في ا�ـادة (94) مـنه عـلى أن
قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة � كما وضع ا�شرع عدم اإلمتثال ألحكام القضاء حتت
طـائـلـة الـتـجر� بـالـنص فـي ا�ادة (329) من قـانـون الـعـقـوبـات عـلى فـرض عـقـوبـة احلـبس
والغرامة أو إحدى  العـقوبت� بحق كل مـوظف أو مكلف بخدمة عـامة يستغل سـلطة وظيفته

لوقف أو تعطيل تنفيذ أي حكم أو أمر صادر من إحدى احملاكم.
ومثـلمـا جرت الـعادة عـنـد رفض تنـفيـذ حكم مـا � جاء الـتبـرير بـأنه غيـر صحـيح وأنه صدر
بفـعل تأثير ودوافع سـياسية � ولو سـلّمنا بـهذا التبـرير جدالً ألصبـحت أحكام القـضاء نهباً

للرغبات وا�صالح !.
ا�بـدأ الذي يجب عـلى اجلمـيع اإللتزام به في الـدولة هو وجـوب الرضوخ لـنصوص الـقانون
وأحكـام القـضاء � فال مـحل لـرفض تنـفيـذ حـكم قضـائي بات ولـيس القـضـاء ملـزماً بـتوفـير

القناعة بأحكامه لطرف أو آخر � وال مصدر ألحكام القضاء سوى القانون .
قد ال تـتوفـر القـناعـة لـدى أيّ منّـا بقـرار قضـائي بسـبب اخـتالف التـفسـير واإلجـتهـاد� لكن

القرار يظل في النهاية واجب اإلتباع .
دون شك فإن الرفض ا�ذكور  لـتنفيذ قرار احملكـمة اإلحتادية �ثل موقفـاً مرفوضاً للتعامل

مع السلطة القضائية .
لعل حكومـة اإلقليم تعلق اآلمال على صدور قـانون جديد للنفط والغاز �
لــكنّ تـنـفـيـذ الـقـرار الـصـادر ا�ــذكـور يـظل واجـبـاً � كـمـا أن الـقـانـون
القادم إذا ما شُـرّع وتضمن نصوصاً تخدم موقف اإلقليم فإنه يظل
عـرضـة لإللـغـاء بـداعي عـدم الـدسـتـوريـة في ظـل ا�ادة (111) من
الــدســتــور الــتي تــنـص عــلى أن الــنــفط والــغــاز مــلك كل الــشــعب

العراقي في كل األقاليم واحملافظات .
{ قاضٍ متقاعد

والـبـعض من االعالمـيـ� عـبـر الـتـناول
االعـالمي في االســــاءة او اســـتــــهـــداف
مـجـلس الـقـضـاء االعـلى ورئـيسـه فائق
زيـــدان الــذي يــؤكـــد دائــمـــا  عن دعــمه
حلـريـة الرأي والـتـعبـيـر ويحـرص على
مـعامـلة االعالميـ� معـاملة تـنسجم مع

طبيعة عملهم.
¡UCI�« ·«bN²Ý≈

واكـــدت في بـــيـــان ان (الـــبــعـض الــذي
يـسـتـهدف الـقـضاء الـعـراقي ورموزه ال
يــعــبــر عن وجــهــة نــظــر الــصــحــفــيـ�
واالعـالمــيـــ� الــذيـن يــقـــدرون عــالـــيــا
مـواقف مجلس القضاء االعلى ورئيسه
جتـــــاهــــهم الـــــذي وقف في اكـــــثــــر من
مـــنـــاســـبــــة  لـــصـــالح الـــصـــحـــفـــيـــ�
واالعـالمـيــ�). واضــافت (اذ تــؤكـد من
جـــديـــد ان الــقـــضـــاء االعــلـى يــجب ان
يـحظى من اجلمـيع بالتقـدير واالحترام
بـــأعــتـــبـــاره ا�الذ احلـــقــيـــقي لـــلــوطن
وا�ـواطـن وسـوف لن تـتـهـاون الـنـقـابـة
مـع كل من يـحــاول االسـاءة ا�ــقـصـودة
لــلــوطن من  خالل اســتـهــداف مــجـلس
الــقــضــاء االعــلى ورئــيـسـه الـذي يــقف
دائــمـــا  مع ا�ــظــلــومــ�  واحملــرومــ�
وانــهـا ســتـتــخـذ االجــراءات ا�ـنــاسـبـة
بــحق كـل من يــتـجــاوز  او يــســتــهـدف
الــقـــضــاء في الــعــراق). ودان احملــامي
مــحــمــد مــجــيــد الــســاعــدي الــهــجــمــة
االعـالمـــيـــة  عـــلى الـــقـــضـــاء وقـــال ان
(االســاءة الى الـقــضـاء هي اســاءة لـكل
مـحـامي . وحـقـيـقـة كـان لـدي اسـتـقـراء
قـبل شـهـر من حتركـات وتـوجـيه بعض
االحـزاب والكتل ضـد القضـاء وحتشيد
راي عـام مـضـاد علـى القـضـاء الـعراقي
ا�ــسـتـقل ومن يــتـابع صـفــحـتي ويـقـرا
الــنــشـر الــســابق سـوف يــعــلم ان هـذه
االذرع االعالمــيـة الــتـحــشـيــدبـة تــعـمل
بـــاجــنـــدة ضـــد الــقـــضــاء ومـــحــاوالت

اخضاعه وعدم استقالليته).

وا�ـوثـوق به الـذي يـلجـأ إلـيه اجلـميع�
سلطات ومؤسسات وأفراد ويجب على
اجلــمـــيع احلــفــاظ عــلـــيه والــدفــاع عن
اسـتقالله الن سقوطه او اضـعاف الثقة
به ال سـامح الله سيكون سقوطا للدولة
وعــدم إمــكــانــيــة نـهــوضــهــا وبــنــاءهـا
مـــجـــددا). ودعت اجلـــمــعـــيـــة (جـــمــيع
الـسلـطات والـقوى السـياسـية ووسائل
اإلعـالم ومــنـــظــمـــات اجملـــتــمـع ا�ــدني
وا�ـواطن� الى الـتصدي لـهذه الهـجمة
ا�ـمنـهجـة على القـضاء حـفاظـا على ما
تـبقى من أسس بـناء الـدولة� كمـا ندعو
جــمــيـع الــزمــيالت والــزمالء الــقــضــاة
وأعــــضــــاء االدعـــاء بــــأخــــذ دورهم في
ا�ـطالبة �ـا تضمنه هـذا البيان او �ا
يَـرونه مـنـاسـبـاً من اجـراءات قـانـونـية�
و�ــا يــحـفظ او يــضـمـن احلـفــاظ عـلى
هـيبة القضاء واستقالله وعدم السماح

بالنيل منه).
وإسـتنكرت نقابة الصحفي� العراقي�
مـا وصفـته بقيـام بعض وسائل االعالم
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قــالت جــمــعــيــة الــقــضــاء الــعــراقي ان
الـقـضاء يـؤمن إ�انـا مطـلقـا باحلـقوق
واحلـريات التي يكفلها الدستور ومنها
حـرية الـتعـبيـر عن الرأي إال انه وبذات
ا�ــسـتـوى يــؤمن بـوجــوب تـقـيــيـد تـلك
احلــريــات إلى احلــد الــذي �ــنع خـرق
ا�ـباد� الـدستـورية الـثابـتة الـتي تقوم
عـلــيـهـا الـدولـة ومـنـهــا وفي مـقـدمـتـهـا
اسـتقالل الـقضـاء كمـا يجب تـقيـيد تلك
احلـقوق واحلـريات اذا مـاتعارضت مع
ا�ـصلحة العامة العـليا للبلد. واضافت
فـي بــيـــان امس (أن اســتـــضــافـــة مــثل
هـؤالء األشـخـاص واطالقـهم تلك اآلراء
دون تــعـقــيب من ا�ـقــدم يـدل عــلى نـيـة
مـــســبــقـــة وعــمل �ـــنــه� يـــهــدف الى
تـقويض استقالل القضاء كما يدل على
جــهل مـطـبق بـأحـكــام الـقـانـون عـنـدمـا
يـتـهـمـون الـقـضاء بـالـدكـتـاتـوريـة� فهل
يـعتقد اولئك أن الـقضاء يجب أن يكون
د�ـقـراطيـا في عمـله وأحكـامه?. وقالت
أن (الــدول ا�ــتـقــدمــة إ�ـا بُــنــيت عـلى
دكــتــاتــوريــة الــقــانــون ال دكــتــاتــوريــة
الـسلطة� والتي تعـني التطبيق الصارم
لـلـقـانـون عـلى اجلـمـيع سـلـطـات وقوى
سـياسية وافراد دون تمييز وأن اعتقاد
اولـئك او محـاولتهـم ايهام الـرإي العام
ان عــدم اتـخــاذ اإلجـراءات الــقـانــونـيـة
عـلى من يعـتدي علـى مؤسسـات الدولة
ويــــحـــاول أن يــــقــــوض من اســــتـــقالل
الــقــضـــاء يــعــتــبــر ضــربــا من ضــروب
الـد�قراطية يُعـد خرقاً واضحاً الحكام
الــدســتـور والــقـانــون و طــبـيــعــة عـمل
الــــقــــضــــاء ودوره فـي بــــنــــاء الـــدول).
وشـــددت عــلـى الــقـــول (كــان الـــقــضــاء
الـــعــراقي ا�ــؤســـســة الــوحـــيــدة الــتي
حـافظت على كيان الدولـة العراقية بعد
انـهيـار مؤسـساتـها كـافة في عام 2003
ويـــعــتــبــر الـــقــضــاء احلـــصن االخــيــر
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كشـفت هيئـة النـزاهة عن عمـلية
تــزويـر أسـمــاء في دائـرة صـحـة
ا�ــثــنى وفــرع الـشــركــة الــعــامـة
لـــلـــتــجـــهـــيـــزات الـــزراعــيـــة في

احملــافــظــة.وقـــال بــيــان تـــلــقــته
(الـــــــزمـــــــان) أمـس إن ( دائـــــــرة
الـتـحــقـيـقـات في الـهــيـئـة نـفـذت
أربع عــمـــلــيــات مـــنــفـــصــلــة في
مــجــمــوعــة من ا�ــســتــشــفــيـات�

مـوضـحاً أنـهـا ضـبطت 60,000
ألف جهـاز ماسك سـيبـاب- قناع
وجه صيني ا�نشأ). واضاف أن
( قيمة األجهزة ا�ضبوطة بلغت
6,000,000,000 مـليـار ديـناراً�

مــبـيـنــاً أنـهــا بـقــيت مُـهــمـلـة في
مـخــازن الـدائــرة ولم تُــسـتــعـمل
مايجعل األمر هدر با�ال العام).

ولفت إلى أن (الـهيئـة أعلنت في

ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ
إتفق العـراق وإيران على تنـظيم العمل
في ا�ـوانئ بـضـفـتي شط الـعـرب ضمن
إجتمـاع عقدته الشـركة العامـة للموانئ
مع مــديــر مـيــنــاء خــرمـشــهــر اإليـراني
و�ثـل القنـصلـية اإليـرانيـة� ركزت فيه
الـــشــركــة عــلى فــتـح خــطــوط مالحــيــة
جـديدة لنـقل الـبضائـع وا�سافـرين ب�
الـبــلـدين. وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
أمس إن (معاون مدير الـشركة للشؤون
اإلدارية عادل دشـر ترأس إجتـماعاً أكد
فيه السعي بتوطيد العالقة مع اجلميع

لدعم اإلقتصاد الوطني). 
Íd×Ð jš

وأضـاف أن (هذا اإلجـماع األول يُـعتـبر
األول مـن نـــوعه� لــــبـــحث إنــــشـــاء خط
بـحري بـ� مـينـاء أبو فـلـوس التـجاري
ومــيــنـاء خــرمــشـهــر لــنـقل ا�ــســافـرين
والبـضائع� مـوضحـاً سيعـقد اجلـانب�
إجـتـمـاعـاً آخـر مـع اخملـتـصـ� لـبـلـورة
اإلتـفـاق واخلـروج بـالنـتـائـج ا�ـطـلـوبة

لتطوير عمل ا�وانئ). 
فـي ســيـاق مــتــصل وصــلت 13 نــاقــلـة
نـفطيـة على أرصـفة مـينـاء خور الـزبير
التخصـصي. وقال بيان تـلقته (الزمان)
أمـس إن (ا�ـــيــــنـــاء من أحــــدث مـــوانئ
الـشركـة الـشركـة العـامـة �وانئ الـعراق
حـيث يـحـتـوي عـلى األرصـفة الـنـفـطـية
لـتصـدير وإستـيراد ا�ـنتـجات الـنفـطية

d¹
—U

I
ð

 Ê«d¹≈ l� ÊËUF²�UÐ WOŠö� ◊uDš `²� Y×³ð T½«u*«

 dOÐe�« —uš WH�—√ v�≈ qBð WODH½ WK�U½ ÊËdAŽ

والـعـمل مسـتـمر عـلى تـطويـر األرصـفة
وتــزويــدهــا بـأحــدث ا�ــعــدات بــحـسب
مـديـرعـام ا�وانئ فـرحـان الـفـرطوسي).
من جهته مدير ميـناء خور الزبير ربان
مرفأ حيدر فاخر قال إن (أرصفة ا�يناء
إسـتـقـبلت 13 نـاقـلـة نـفطـيـة بـحـموالت
مــتـنـوعـة من زيـت الـغـاز وزيت الـوقـود
والـبـانـزين وتصـديـر مـشتـقـات أخرى).
مبـيـنـاً أن (عـمـلـيـات اإلرسـاء والـتـفريغ
والــشـحـن كـانـت بـالــتــعــاون بـ� إدارة
ا�يناء وعمليات ا�الحة البحرية). على
صعـيد متـصل (أكد الفـرطوسي وصول
سـبع نـاقالت نــفـطـيـة إلـى مـيـنـاء خـور
الزبـير).وبحـسب البيـان فإنه (الشـحنة
الـقـادمـة سـتـحـمل ثالث نـاقالت بـا�واد
احمللـية من ا�ـشتقـات النـفطيـة اجملهزة
لـلـتـصـديـر).في الـسـيـاق ذاته (الـشـركـة
الـعـامـة لـلـمـوانئ تـسـتـمـر بـإجـراءاتـها
حسب خطـتها الـسنوية لـرفع وإنتشال
الـغوارق الـبحـريـة بشط الـعرب وا�ـياه
في اخلليج). وقـال بيان تلـقته (الزمان)
أمس إن (ا�ـتحـدث بـإسم ا�ـوانئ أ�ار
الـــصــافـي أكــد وضـع خــطـــة ســـنـــويــة
إلنــــتــــشــــال الــــغــــوارق وفق األهــــداف
واألمــاكـن حــسب تـــوقـــيــتـــات زمــنـــيــة
مــــحـــددة).وأضـــاف أن (قـــسم اإلنـــقـــاذ
الـبـحـري الـتـابـع لـلـشـركـة مـسـؤول عن
عــمــلــيــات اإلنــتــشــال داخل مــيــاه شط
الـعـرب أو ا�ـيـاه اإلقـلـيـمـيـة أو األجـزاء

األخــرى من ا�ـيــاه الــبـحــريــة في خـور
عــبـــدالــله وخــور الــزبــيــر و قــنــاة شط
العـرب). ولفت إلى أن (قـسم اإلنقاذ في
األيام ا�ـاضية عـالج غارق بدايـة النفق
ا�غمور الذي يؤدي إلى ميناء الفاو من
جـهــة خـور الــزبــيـر حــيث وجـدت أربع
قــطع من الـغــوارق ورُفـعت ثالث مــنـهـا

dšUÐ…∫ ميناء خور الزبير يستقبل بواخر جتارية

محمد هادي الغزي

بـســبب اإلنـغالق والــتـوحــد وهـذا
يــرجع إلى تــقــوقع بــعـض الــنـاس
عـلى هـواتفـهم الـذكيـة وإنـشغـالهم
الـتـام بـالـعـالم اإللـكـتـروني تـارك�
الــعـالم الـواقـعـي الـذي يـجـمع بـ�
األفـــراد مــبـــتــعـــدين عن ا�ـــشــاعــر
احلـقــيـقـيـة ومــنـعـزلــ� في عـا�ـهم

اآلخر). 
وبـ� أن (إنـتـشـار حــالـة اإلنـفـكـاك
األسري ب� أفراد األسرة واألقارب
حــيث جلــأت الــنــاس لــلــمــكــا�ــات
والرسائل اإللكترونية وإستبدلتها
بـــالـــزيـــارات� أيـــضـــاً ســـلـــبـــيـــات
مـايــسـمى بـالــتـنـاحـر اإللــكـتـروني
حــيث أن إخـــتالف الــرأي يـــســبب
غـالــبـاً خالفــات حـادة بــ� الـنـاس
وكـذلك إنتـشار الـشائـعات بـصورة
سـريــعـة وفي الـنــهـايـة يـظــهـر لـنـا
بـأنـهـا مـفـبـركـة من صـنع الـبـرامج

الــتـنــقـيــحـيــة مـثل الــفـوتــو شـوب
وغـيــره � كــمـا أن ا�ــنـصــات أثـرت
عـلى خصـوصيـات اجملتـمعـات فلم
يعد هـنالك خصوصـية ونحن نرى
الـــبــعـض يــتــبـــادلــون مـع الــنــاس
مــواضــيــعــاً خــصــوصــيــة� أيــضـاً
النــنــسـى اإلنــعــزال في ا�ــنــصــات
الـذي يـسـبب الكـثـيـر من ا�ـشكالت
الـنـفـسـيـة أو يـؤدي إلى اإلنـتـحـار�
وأخـيــراً فـإن الـعــصـابـات ا�ــبـتـزة
إتخـذت من ا�واقع شركـات خاصة
يـعـمل فيـهـا نسـاء ورجـال يبـتزون
الــشــبــاب لــيــحــصــوا عـلـى أمـوال
كــبـيــرة وهـذه مـشــكـلــة يـواجــهـهـا

مجتمعنا إلى اليوم). 
من جــهـــتــهــا اإلعـالمــيــة فـــاطــمــة
الـدلـيــمي تـرى أن (هـذه ا�ــنـصـات
تُــعــد وســيــلــة �ــتــازة لــتــســويق
األشـخـاص وأعـمـالـهم وخـدمـاتـهم

wÐdF�« ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ
عــالم الـيــوم يـســمى إلـكــتـرونــيـاً..
وهذا هوعالم التطور التكنولوجي
احلديث� لـكنـه أصبح عـا�نـا أيضاً
الـــذي نــــعـــيش ونــــتـــقــــوقع داخل
حـدوده حـيث تـسـود فـيه ا�ـؤثرات
اإللـكـتـرونـية نـظـراً لـتأثـرنـا ا�ـبالغ
في شبكـات التواصل اإلجـتماعي..
ومـثل مــانـعـلم هــذه الـشـبــكـات قـد
أثــــــرت فـي الــــــعـــــــالـم وغــــــيــــــرت
اجملـتــمـعــات من اجلــانب الـفــكـري
والــثــقــافي والـــنــفــسي واألخالقي
وكــــذلـك الــــصــــحـي.. ولــــو أردنــــا
الـتــعـرف عـلى كــيـفـيـة تــأثـيـر هـذه
ا�ـــنــصـــات عـــلى صـــحـــة الـــنــاس
ســــنــــذهـب لــــرؤيــــة  أي إعالن عن
الــنـحــافـة أو اجلــبـنــة أو الـبــيـتـزا
وســـنـــرى مـــدى تـــفـــاعل اجلـــهــور
بـــصــورة جـــيـــدة أو ســيـــئــة غض
النـظـر عن وصول ا�ـنتج داخل كل
منـزل وهذا بحد ذاتـه يعد مـقياساً
إلحــدى قــدرات وســائل الــتــواصل
اجلـديدة الـتي أحـدثت إضطـرابات
مــتـنــوعـة لـيـس فـقط في األكل بس
في نـســبـة الـشــهـيـة وفــقـدانـهـا!! �
ورغم أن  الـشـبــكـات تـتــيح إنـشـاء
مــجـمـوعـات دعم �ـن يـعـانـون هـذه
اإلضطرابات� قد تسببت أيضاً في
جــعـلــهم أســرى لـدى هــذه احلــالـة
ا�ـرضـية... األهم أن هـذه الـظـاهرة
ليست جديدة� إذ سُجلت في مطلع
الـعــقـد الـثــاني من الــقـرن احلـادي
والـعـشـرين طـفـرة مـدونـات مـؤيـدة
لـفقـدان الشهـية تـسمـى برو آنا أو
لـلـشـره ا�رضي وتـسـمى بـرو مـيا�
فــقـــد بــادرت الـــشـــركــات ا�ـــوفــرة
خلـدمـات اإلنــتـرنت الحـقــاً بـحـذف
هــذه ا�ـــدوّنــات� لـــكـــنــهـــا صــارت
تـتـصـدر لـنـا بـأشـكـال جـديـدة على
الـشــبـكــات ومن هــذه األشـكــال مـا
يـسـمى الـتـحـديـات الـتي غـالـبـاً ما

يــطــلـقــهـا الــشـبــاب عـلـى شـبــكـتي
الــتـواصل اإلجـتـمـاعي إنـسـتـغـرام
وتيك تـوك.وأفرزت هـذه التـحديات
تـأثـيـراً نفـوس الـشبـاب ورغـبـاتهم
وقــراراتـهم مـنـهـا مـا تُـسـمى ورقـة
أي 4والــفــوز بــهــا يــقــتــصـر عــلى
مـــقــــاس مــــحــــيط اخلــــصـــر بـ21
سنتيمتراً� أي بعرض الورقة وهو
مـا يـسـتـحـيـل حتـقـيـقه إال بـإتـبـاع
حــمـيـة قـاسـيـة جـداً تـصل إلى حـد
اإلمـتــنـاع عن تـنــاول الـطــعـام �ـدة
طــويـلـة� لـذا فــإن آالف احلـسـابـات
الـيـوم حتـقق مـتـابـعـات وتـفاعالت
عـلى الـشـبـكـات اإللـكتـرونـيـة ألنـها
تالمس إنفـعاالت ورغبـات وطموح
بــعـض الـــشــرائـح مـــثل إنـــتـــشــار

صفحات النحافة.
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ويـــرى اخملـــتـص في مـــجـــال عـــلم
الــنـفس سـيف الــبـيـاتي إن (إقـبـال
الـنــاس بـصــورة عـامــة والـشــبـاب
بـــــصـــــورة خـــــاصـــــة إلى مـــــواقع
التـواصل له إيجـابيـات وسلـبيات�
فا�ـنصة اإللـكترونـية خلـقت تبادل
ا�ــعــلــومــات واخلــبــرات وتــقــلــيل
ا�سـافات ب� الـناس وكـذلك مكنت
الـكـثـيـرين من الــنـجـاح بـأعـمـالـهم
الـتـجــاريـة كـالـتــسـويق والـتـرويج
واإلعالنـات أو العـلـميـة كـالبـحوث
واإلختـراعات ونـشر ا�ـعلـومات أو
اجملــتــمــعــيـة كــحــمالت الــتــوعــيـة
والــنــدوات والــورش واإلجــتــمــات
الــتي أصـبـحت تُـعـقـد أحـيـانـاً أون
الين وتُـنــشـر عــبـر ا�ـواقـع ايـضـاً�
كـمـا تُعـد وسـائل تـعبـيـر عن الرأي
وتـبـادل األفـكـار عـلى أثـير واسع).
أمــا عـن الــســلــبــيــات فــقــد أوضح
الـبـياتي أن (هـذه ا�ـنصـات تـصنع
قرابـة وإبتـعاد أي سالح ذو حدين
فـكــثـيـراً مــا نـرى اشــخـاص بـدأوا
يـعــانـون الـوحــدة ومـرض الــكـآبـة

وتـــســـاعــد الـــنـــاس في الـــوصــول
بـسـرعـة إلى الـشـهـرة والـنـجـومـية
أحـيـانـاً وكــسب مـبـالـغ كـبـيـرة عن
طـــــــريق اإلعـالنــــــات واألعـــــــمــــــال
الــــتـــجــــاريـــة مـع وجـــود فــــرصـــة

الترويج).
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أمـا خبـير الـصـحة والـتغـذية سـند
سـمـيـر فيـؤكـد أن (الشـهـيـة عمـلـية
تــتــعــلق بــالــطــبــيــعــة الــهــظــمــيـة
والـنفـسيـة والـنظـام الغـذائي الذي
يــعــتــاد عــلــيه الــشــخص� كــمـا أن
النـظام الـعصـبي له تأثـير بالغ في
عمـليـة زيادة الـوزن ونقـصانه� أما
ا�نصـات اإللكتـرونية فـقد ساهمت
بـــــتــــواصـل الــــنـــــاس وإطالعـــــهم
وتعـرفـهم فـوائـد عـلمـيـة ومـعـرفـية
من خبراء صحة أو جتميل ... الخ
� وفي الــوقـت ذاته أثــرت بــصـورة

غير جيدة على الناس ألن اإلنسان
سـريع الـتــأثـر �ـا يــراه ويـسـمـعه
ولـكن بالـنتـيـجة فـإن ا�نـصات هي
وسـيـلـة تـقـربــنـا أكـثـر من ا�ـعـرفـة
والتوعية وانا شـخصياً لدي مركز
لــيــاقــة بــدنـيــة وصــحــيــة وعــمـلي
يـتطـلب الـتواصل اإللـكـتروني كـما
أنـــــــــني أنـــــــــشــــــــر وأجـــــــــيـب عن

اإلستفسارات بهذا اخلصوص).
من جــهـتـهــا ا�ـواطــنـة شــهـد نـزار
ذكـرت بـأنـها (تـتـبع حـميـة غـذائـية
لتـحيقـيق الوزن ا�ـثالي وغالـباً ما
يـــؤثــر عـــلـــيــهـــا عــالـم ا�ــنـــصــات
اإللـــــكــــتـــــروني حـــــيث أن بـــــعض
القضايا واألخـبار تسبب اإلنزعاج
والضـجر لـكن بكل احلـاالت أصبح
هذا العـالم البد منه مع ضرورة أن
نــتـعـايش مـعه بـدون أن نـشـعـر أو

نصاب بضرر). 
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منتـصف شباط من الـعام حلالي
عن ضبط  99,935جـهـاز ماسك
بـقـيـمة 6,500,000,000 مـلـيار
ديــــنـــار من أصل 175,000 ألف
جـهـاز تـفـوق احلـاجة احلـقـيـقـية
لـهــا والـتي جُــهـزت من الــشـركـة
الــــعـــــامــــة لــــتــــســــويق األدويــــة
وا�ستلزمات الطبية كيماديا). 
وبـحــسب الـبــيـان فــإن (الـهــيـئـة
حتــــدثت عن كــــتـــابــــ� مـــزورين
صـدرا من مـديـريـة زراعـة ا�ـثنى
إلى الــشــركــة� مــبــيــنــة حــصــول
حــاالت تالعب وتــزويــر في 116
مـعـامــلـة وقـوائم تــضم أكـثـر من
100 إسـمـاً وهـمـيـاً بـغـيـة تـسـلم
سـمــاد الـيـوريــا والـداب بـكــمـيـة
تــزيــد عــلى 200 طــنــاً� ومــقــدار
ا�ــبــالغ الــتي صُــرفت لـتــجــهــيـز
ا�ـــزارعـــ� �ـــواد من الـــشـــركــة
225,000,000 مليون دينار) .
مــــشـــيــــراً إلى أنــــهــــا ( نـــظــــمت
مـــحــاضـــر ضــبط لـــلــعـــمــلـــيــات
ا�ــذكـورة لـعـرضــهـا عـلى قـاضي
محـكمـة حتقيق الـنزاهـة وإتخاذ

اإلجراءات القانونية). 
في سياق مـتصل (ضبـطت هيئة
اجلــمــارك أربـع حـاويــات حتــمل
مـــواداً مـــنــتـــهـــيـــة الـــصالحـــيــة
ومـتجـاوزة للـمـدة القـانونـية في
ا�ـــــيــــنـــــاء �ــــنـــــفــــذ أم قـــــصــــر

اجلنوبي).
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) أمس
إن ( مـــديــريـــة ا�ــنـــفــذ ضـــبــطت

شاحـنـتـ� مـخالـفـة لـلـتعـلـيـمات
والضوابط اإلستيرادية� محملة
�ـواد زيت الــطـعــام� مـســحـوق
الــتــايــد� مــواد مــكــتــبــيــة� مـواد

كيميائية). 
وأشـار إلى أن (العـملـية نـفذتـها
شــرطــة الــكـمــارك حــيث أحــالت
ا�ـــواد ا�ــضـــبـــوطـــة كـــافـــة إلى
اجلـــهــــات اخملـــتـــصــــة إلتـــخـــاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة). 
وأوضح أن ( هذه اجلـهود تأتي
حــسب الـتــوجـيــهــات لـلــحـد من
عملـيات التهـريب واحلفاظ على
ا�ـواطـنـ� وا�ـال الـعـام� في ظل
ا�ـتـابـعـة من قــبل مـديـر الـهـيـئـة
شــاكـــر مـــحـــمــود الـــزبـــــــــيــدي
وفـريق الـتـحري �ـديـريـة كـمرك

ا�نطقة الوسطى). 
عـــلى صـــعـــيـــد مــتـــصل (ضـــمن
جـهود قـوات الشـرطة اإلحتـادية
لـتـأم� حـمـايـة ا�نـاطق وحـصر
الــــسالح نــــفـــذت قــــوة أمـــنــــيـــة
بــالــتـــعــاون مع اإلســتــخــبــارات
عــمــلـيــة تـفــتــيش لـلــسالح غــيـر

ا�رحض). 
وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) أمس
إن (القوة صادرت األسـلحة بعد
العثور عليها في منطقة الشعلة
- الـسـالمـيـات غـرب احملـافـظـة).
وأضاف أن (الـقوات عـثرت على
23 سـالحــاً بــأنــواع مـــخــتــلــفــة
وتـعامـلت مـعهـا أصـوليـاً حسب

الضوابط). 

رفع غارقة بـواسطة  الـرافعة أبا ذر في
ميناء خور الزبير حيث نُقلت إلى مكان
مــخـــصص ومــجـــمــوعـــة من الـــركــائــز
اخلـشبـية بـواسطـة الرافـقة حـمرين في
مــيـنــاء ا�ـعــقل� مـشــيـراً إلى أن الــعـمل
مــســتــمــر لــرفع جــمــيع الــغــوارق وفق

سقف زمني محدد). 

 —bB�« 5�Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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وبــقـــيـت قــطـــعـــة واحــدة ســـتُـــرفع في
الــيـومــ� ا�ـقــبـلــ� ذلك خـارج اخلــطـة
الــســنــويــة).وأوضح أنه (ال يــوجــد أي
غـارق اآلن وا�ـيـاة نظـيـفـة من الـغوارق
التي تعيق ا�الحة منذ بداية العمل في
عــام 2003). من جــــهـــته مـــديـــر قـــسم
اإلنقاذ البحـري ماجد غازي شلش (أكد

”—«b*« qO¼QðË ¡UM³� rO�U�_« WOLMð W½“«u� nB½ b�dð —U� Í–
الـــــغــــــزي في تــــــصـــــريح امـس انه
(انــســـجـــامــا مع احلـــاجــة ا�ـــاســة
لالبـنـية ا�ـدرسـية وضـمن االهـتـمام
بــقــطــاع الــتــربــيــة فـقــد خــصــصت
احملــــافـــظــــة احلـــصــــة االكــــبـــر من
مـشاريع تـنـميـة االقالـيم لـهذا الـعام
لـقطـاع الـتـربيـة)� مـوضـحا ان (ا�ح
افـظـة أحالـت للـتـنـفـيذ 190 مـدرسة
مـخــتـلـفــة الـسـعـات ذات 24 صـفـا �
و18 صــــــفـــــا � و9 صــــــفـــــوف � و6

صفـوف في عمـوم اقضـية احملـافظة
ونــواحــيـــهــا � اضــافـــة الى اعــمــال
الـــتــــوسع)� مـــشـــيــــرا الى (إحـــالـــة
مشاريع لتـشييد 53 جناحـا اضافيا
في عدد من ا�دارس بواقع اضافة 6
صــفــوف و 3 صـــفــوف لـــلــمـــدرســة
الواحدة) .ولفت الغزي الى ان (هذه
ا�ـشـاريع تــأتي في وقت قـصـيـر من
عمر احلكومة احمللية احلالية  التي
تـخــطط حـالــيـا لــتـنــفـيـذ ا�ــزيـد من

ا�ــشـــاريع في الــقـــطــاع الـــتــربــوي
للمرحلة ا�قبلة) .

من جـهـة اخرى وجه الـغـزي  كـتـاباً
الى االمـانـة العـامـة جملـلس الوزراء
بــشــأن ا�ــوافــقــة عــلى االســتــثــنـاء
لتعـي� كوادر مـشروع ماء االصالح
- اجلــــــبـــــايـش. واشـــــار احملــــــافظ
بحسب الوثيقـة الصادرة عن مكتبه
الى ان (مطـالبة االمـانة العـامة جاء
بــعـد مـطــالـبـة مـديــريـة مـاء ذي قـار
بــاالسـتـثـنـاء لــغـرض تـعـيـ� كـوادر
مـشــروع مـاء االصالح-اجلــبـايش).
وفي شـــــأن آخــــر اصـــــدر احملــــافظ
قراراً يلزم فيه االطـباء في احملافظة
بــطــبـــاعــة وصــفـــة الــدواء بــدال من
كـتــابـتــهـا بــالـيـد � بــنـاءً عــلى قـرار
مـجــلس نـقــابــة االطـبــاء ا�ـتــضـمن
طـباعـة الـوصـفة. وبـحـسبت وثـيـقة
صـــادرة عن مــــكـــتب احملــــافظ فـــإن
الــغــزي (اصــدر تــوجـــيــهــات �ــنع
تشفـير الوصـفة الطبـية� وطبـاعتها
بـواســطــة آلــة الــطـابــعــة ) �مــؤكـداً
(اتـخـاذ االجـراءات القـانـونـيـة كـافة

بحق اخملالف� لتنفيذ القرار).

wÐU�d�« rÝUÐ ≠ W¹d�UM�«
رصـدت مــحـافـظــة ذي قـار اكـثـر من
نــصف مــوازنــتــهــا ضــمن تــنــمــيــة
مدرسة االقالـيم لبـناء اكـثر من 190 
جديدة وتوسيع مدارس اخرى لسد
احلـاجـة مـنـهـا وفك الـدوام الـثالثي
وا�ـــزدوج في مــــدارس احملـــافـــظـــة
لتسجل بذلك حتوال كبيرا في تنفيذ

مشاريع القطاع التربوي .
وقـال مـحـافظ ذي قـار مـحـمـد هادي

-1-
ذكرت بعض الكـتب األدبية قـضيةَ تاجِـرَيْنِ اجتها نـحو بغداد لـلتجارة مِنْ

بلد بعيد .
فَمِرُضَ أَحدُهما في الطريق �

وعزم اآلخر على الرجوع� فقال لصاحبه :
ما أقول لِمَنْ يسألُني عنك ?

قال :
" قُلْ لهم :

" �ا دخل بغداد اشتكى راسَهُ وأضراسه � وَوَجَدَ خشونةً في صدره � 
وخفقانا في فؤادِه � 
وضربانا في كَبِدِه �
وورمَاً في ركبتَيهِ �
ورعشا في ساقَيهِ �

وضَعْفَاً عن القيام على رِجْلَيْهِ � 
فقال :

بلغني أنَّ االيجازَ في كل شيء �ا يستجب �
فأنا أكرهُ أن أطوّل عليهم � 

ولكني أقول لهم قدّ مات "
-2-

ذكرتـني هـذه الـقـصـة بـاالسئـلـة الـكـثـيرة الـتي تُـطـرح عن أوضـاع الـعراق
السياسية واالمنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .

وماذا عسى ا�ُجيب أنْ يقول :
فاحلديث كثير عن التغيير وليس ثمة االّ ( التدوير ) ..!!

وأصحاب ا�واهب والبراعات يُلهج �ناقبهم بعد ا�وت ..!!
( وما جرى مؤخراً للشاعر الوطني الكبير مظفر النواب ليس عنك ببعيد)
ويتجه بعض الفقـراء الى مكبات النفـايات علّهم يجدون مـا ينفعهم في بلد

يتصدر بلدان العالم بثرواته وخيراته ..!!
وثرواتُه مـنهوبـة مسـلوبـة ولم يحاسـبْ حتى االن حِيـتانُ الـفسـاد وفرسان

االختالس ..!!
يتصدر العراق اليوم بلدان العالم في سوء اخلدمات �
التنافس في القاموس العراقي يعني التخاصم ..!! �

مع ا�طالبة ا�لحة باحلزام األخضر تمتأل ا�ستشفيات با�تنق� باآلتربة
احلمراء التي تزورنا تارة بعد تارة ويالها مِنْ زيارة ..!!

يُكـثـرُ السـلـطويـون مِنْ ذِكْـر الشـعب وا�ـواطنـ� ولـكّنـهم عـملـيـا ال يُقـدمون
شيئا ذا بال..!!

والـثــقـة بـيــنـهم وبــ� ا�ـواطـنــ� مـعــدومـة� فـهــؤالء في وادٍ واولـئك في واد
آخر..!!

-3-
وا�فـارقـات ال تـعد وال حتـصى في الـعـراق اجلـديـد� ويحـار الـبـاحث ماذا

يذكر منها� وهي عصِيّة على االحصاء واالستيعاب .
وا�هم :

انّ ا�سؤولية عن انقاذ الوطن احلبيب �ا هو فيه ال تقع على طرف واحد
او جهة واحدة وا�ا تقع على جميع العراقي� طبقا لقوله (ص) :

{ كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته } 
وواهم من يظن انه ناج من ا�سؤولية 

فــلن يــنـقــذ ا�ــوق� االّ الــنــهــوضُ الــوطـنـيّ اجلـاد� وجــعل
ا�صال� الـعليـا للبالد والـعباد مـقدمة عـلى ا�صال�
وا�كـاسب الـفرديـة والـفئـويـة والطـائـفيـة والـقومـية�
ولن نـصل الى مـرافئ الـسالمـة االّ بـعـد أنْ نـعـقـد
الـعـزم عـلى تـوحـيـد الـصــفـوف والـتـوجه لـتـحـقـيق

األهداف ا�رجوة ( ولينصرن اللهُ مَنْ ينصره).

ثمـة شيء في داخـلي ال يـهدأ !!! ثـمـة خـطب وبركـان يـسـتجـر !!! نـاقوس
ضياع يقرع ;أم ألم وطن مستدام ???

حتـدثت أنـبـاء صـحـفـيـة أن هنـالـك مـساعـي عـراقيـة لـتـشـكـيل تـكـتل دولي
السـتـرداد األمـوال وتــسـلـيم ا�ـدانــ� وتـشـكـيـل جلـان عـلـيـا تــتـولى مـهـام
مالحـقة وإسـتـرداد األمـوال الـعـراقيـة ا�ـهـربـة إلى اخلـارج من قـبل رموز
الفساد ا�نفلت � ونسي القائم� على هذا ا�سعى أن األموال التي بددت
في الداخل من قبل مـؤسسات الـدولة بطـرق مشرعـنة من قبـيل اإليفادات

وجلانها الغامضة ; 
وأمـوال  الضـيـافـة في الـوزارات ا�ـوقـرة  وفـاتـورات أصـحـاب  الـفـخـامة
وا�عالي والـسمو ( ثـالثية اإلسـتهتـار با�ـال العام ) قـد وصلت إلى أرقام
فـلـكــيـة تـقــدر بـعـشـرات ا�ــلـيـارات �يــضـاف لـهــا األمـوال الـتي ســرقـتـهـا
احلكـومات الـسابقـة وأودعتـها بـالبـنوك الـعراقـية بـأسمـاء وهمـية لألقارب
واألصهـار ( حفـظـهم الله ) �والـيوم جـراء سـياسـتهم "الـتبـديـدية" الـعابـثة
وصل العـراق إلى مـصاف الـبلـدان األكـثر فـقراً فـي العـالم ; وصل األمر
قبل بـضع شهـور خلت إلى "اعـتراف احلـكومـة بعـجزهـا عن دفع مرتـبات

موظفيها ومواطنيها ا�قرة قانونياً ودستوريا !! 
وحتاول احلكومة احلـالية "واهمة" اليـوم إصالح العطب بسـياسات مثيرة
للـجـدل قـاسيـة �ولم يـخـطر بـبـال أحد مـن القـابـع� فـي مراكـز الـقرار أن
لتبـديد ا�ال الـعام انعـكاسـات سلبـية على خـطط التـنميـة �فسيـاسة الغش
والـتحـايل واإلسـتـحـواذ الزالت عـالـقـة في أذهـان ا�ـسـؤولـ� فـقـد وصلت
عدوى اإلحـتيـال للـجـميع وأنـتشـر الفـساد الـسـياسي واالنـتخـابي وا�الي
واإلداري كالـنار في الـهشـيم في الـبر والـبحـر وعلى سـحب السـماء �ولن
نتمكن من إيـقاف سريان الفـساد باجلسـد العراقي البـتة أن لم نشعر أن
هذه الـبالد احلبـيبـة لـيس ملـكاً لـهذه الـطبـقـة السـياسـية "ا�ـبددة" �بل هي
ملكاً لنا ألننا _الشعب بكل أطيافه ..العـراق ا�تنوع عرقياً  _احلريصون
وا�تلـظون بنـار الفقر الـسابق والالحق �ونـق� كالبـنيان ا�ـرصوص لعزل
الفاسدين والفاشل� �ونـسعى لتمزيق أوراقهم التآمـرية التي تنبعث منها
رائحة الكره لبالد شماء يراد له "التقز� والعزل" �ومن واجبنا حيال هذا
اإلنهيـار في كل قطـاعات الـدولة دعوة ا�ـؤسسـات القضـائيـة ألخذ دورها
بشكل فاعل ومالحقة جميع األموال العراقية "ا�سروقة وا�هربة وا�بددة"
وإنـتـزاعـهـا مـن أفـواه احلـيـتـان بـشـقــيـهـا الـكـبـيــرة والـصـغـيـرة �وا�ـضي
باستراتيجية واقعيـة �كافحة الفساد والفقـر معاً �واحليلولة دون السماح
بـنــهب مـا تــبــقى من األمـوال في خــزيــنـة الــدولـة الــتي يـتــربص األخـرون
لـسـرقـتـهـا �فـلـيس من ا�ـعـقــــــول أن يـصـحـو الـعـراقـيون عـلـى خـزيـــــنة

"فارغة" ??!!! 
اال يـخــشى الـفــاسـدون من ثــورة جـيــاع قـادمــة أم أنـهم خــبـروا الــشـعب

وراهنوا على سكوته ?? 
وهل يراد لنا أن نـكون خارج نـطاق السـعادة واحلياة ??? � وهل كتب لنا

العيش في غياهب القبور ?? 
أيها الشعب أغضب!!! 

فــاألرض ال حتـــتـــرم الــصـــامــتـــ� �وال حتـــبــذ أن يـــســكـن عــلى أد�ـــهــا
اخلـاضـعــون � وال تـكـونـوا ( إنــسـان في زمن الــنـسـيـان )� بل ا�ـعـول أن
تكونوا حاضرين فاعل� رافض� نـاقم� حتى تسترد احلقوق إلى أهلها

�فاحلقوق ال تـعطى بل تنتـزع بالقوة � أبشع اجلرائم
التي �ـارسهـا بحق أنـفسـنا الـسكـوت على الـظلم
ومــســـايــرته � أيــهـــا الــشـــعب أهــجـــر الــســـكــون
والـصـومـعـة والـتـســمـر أمـام هـاتـفك وتـلـفـازك أذا
حتـولت إلى ســراديب وآالت لـلــتـخـديــر واإلحـبـاط

...أفق !!! قبل أن النفوق والتالشي .

�WÝ—b∫ بناية مدرسة قيد التشييد
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الـــشــوارع. وكـــان الــرئـــيس األوكــراني
صــرح اخلـمــيس أن الــقـوات الــروسـيـة
تــسـيـطـر حـالـيــا عـلى "حـوالى عـشـرين
بـــا�ــئـــة" من األراضي األوكـــرانــيــة� أي
حــوالى  125 ألـف كـيــلـومــتــر مـربع من
الـــبالد. وقـــبل الــغـــزو� كــانـت الــقــوات
الـروسـيـة أو ا�ـواليـة �ـوسـكو تـسـيـطر
عـــلى  43 ألـف كـــيـــلـــومـــتــــر مـــربع من
أوكــرانـيـا مـنـذ ضم شـبه جـزيـرة الـقـرم
واالســـتـــيالء عـــلى ثـــلـث دونــبـــاس في
2014. ومـــــنــــذ  24 شـــــبــــاط تـــــقــــدمت
خـصـوصا الـشرق واجلـنوب عـلى طول
الــبــحــر األسـود وبــحــر وآزوف وبـاتت
تـسيطـر على �ر سـاحلي استـراتيجي
يربط شرق روسيا بشبه جزيرة القرم.
وبـعـد فـشل هجـومـها اخلـاطف إلسـقاط
حـكومـة كيـيف� ركزت الـقوات الـروسية
عـــلى غـــزو دونــبـــاس حـــيث تــدور اآلن
حـــــرب اســــتـــــنــــزاف.واتـــــهم الـــــقــــادة
األوكـرانيون في األيام األخـيرة موسكو
بــالـسـعي إلى جـعل ســيـفـيـرودونـتـسك
"مـــاريـــوبــول جـــديــدة".فـــهـــذا ا�ــيـــنــاء
االسـتـراتـيـجي الـواقع عـلى بـحر آزوف
واحـتلته القوات الروسية منذ منتصف
أيـار بعد استسالم أكثر من ألفي مقاتل
أوكـراني كانـوا قد حتـصنـوا في مجمع
صــنـاعــة الــصـلب في آزوفــسـتــال� دُمـر
جـزء كبير منه في القصف الروسي إلى
حــد كــبــيــر.ومــا زال الـضــغط الــروسي
كــــبــــيــــرا أيــــضـــــا عــــلى دونــــيــــتــــسك
وســلــوفــيـانــسك ا�ــنــطــقــة األخـرى في
دونــبــاس الـتي تــبـعــد حـوالى  80 كــلم
غـرب سيفيـرودونيتسك. ويـعاني سكان
ا�ـنطـقة نقـصا الـغاز وا�يـاه والكـهرباء
خــصـوصــا.وتـنــتـظــر أوكـرانــيـا تــسـلم
أنـظـمة إطالق صـواريخ أقـوى وعد بـها
الـرئـيس األمـيركي جـو بـايـدن على أمل
أن يــــغـــيـــر ذلك مـــيــــزان الـــقـــوى عـــلى
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{ كــيــيف (أوكـرانــيـا)-(أ ف ب) - دخل
غــزو أوكــرانــيــا الــذي ســمـح لــروســيـا
بــالــســيــطـرة عــلى عــشــرين بــا�ــئـة من
أراضـيـها� يـومه ا�ـئـة اجلمـعـة ويتـركز
حــالـيـا عــلى مـنــطـقـة دونــبـاس (شـرق)
ومــــديــــنـــــتــــهــــا االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة
ســيـــفــيــرودونــيــتــسك. وقــال الــرئــيس
األوكـراني فولود�ير زيلـينسكي مساء
اخلــمـيس "حــقـقـنــا بـعض الــنـجـاح في
مـعـركـة سـيـفـيـرودونـتـسك. لـكـن ما زال
األمـر مـبـكـرا جـدا. هذه أصـعب مـنـطـقة
فـي الـوقت احلــالي". وحتـدث عن وضع
�ـاثل في ا�نطـقة احمليطـة ال سيما في
لــيـسـيـتــشـانـسك وفي بــخـمـوت.وحـول
مــنــطــقــة دونــبـاس بــأكــمــلــهــا� قـال إن
الـوضع "لم يتـغيـر كثـيرا خالل الـنهار".
وكـان قد أشار قـبيل ذلك إلى أن الوضع
فـي الــشــرق "صـــعب فــعال"� مـــوضــحــا
"نـحـن نـخـسـر بـ� سـتـ� ومـئـة جـندي
يـومـيـا يقـتـلـون في ا�عـارك ونـحو 500
جــريح".من جــهـته� قــال حـاكـم مـنــطـقـة
لـــوغــانـــسك ســيـــرغي غـــوداي صــبــاح
اجلـمعة "اليـوم نقاتل ونسـيطر على كل

متر من منطقة لوغانسك". 
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وأضـاف "على الـرغم من كل تصـريحات
الــــــــروس" مـــــــا زالـت "حتت الــــــــعـــــــلم
األوكــــــرانـي". وأضــــــاف أن الــــــقــــــوات
الـروسـية "تـدمر مـنـذ مئـة يوم كل شيء
�ـيز منـطقة لـوغانسك"� مـشيرا إلى أن
أكــثــر من  400 كــيــلــومـتــر من "الــطـرق
ا�ـبـنيـة وفق ا�عـاييـر األوروبيـة"دُمرت�
و 33مــســتــشـفى و 237 عــيــادة ريـفــيـة
ونــحـو سـبـعـ� مــدرسـة وخـمـسـ� دار
لــلــحــضــانــة. إن ســيــفــيــرودونـيــتــسك
الـعـاصـمـة اإلداريـة لـلـمنـطـقـة� "مـحـتـلة
بــنــســبـة  80 بــا�ــئــة" من قــبل الــقـوات
الـــروســـيـــة وا�ـــعـــارك مـــحـــتـــدمـــة في
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{ طــهــران-(أ ف ب) - حتـقـق الـســلــطـات اإليــرانــيــة في ظـروف مــقــتل أحــد أفـراد
احلرس الـثـوري جـراء "حـادث" تـعـرض له في مـنـزله� وفق مـا أفـاد اإلعالم الـرسمي
أمس اجلـمـعة� نـافيـا تـقاريـر صـحفـية عـن "اغتـياله". وأوردت وكـالـة أألنبـاء الـرسمـية
(إرنا) اجلـمعـة أنه "خالل األيام ا�اضـية� قـضى أحد أفراد حـرس الثـورة اإلسالمية
جراء حـادث في منـزله� ويتم التـحقـيق في أسبابه"� وذلك نـقال عن "مصـدر مطّلع" لم

تسمّه.
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صـدمة حتويل #مـتنزه_الـزوراء الى موالت جتـارية �عـنى بنـايات كونـكريـتية
لـتـسـويق منـتـجـات مـسـتـوردة  تمـول اقـتـصـاديـات دول أخرى

وتشجيع للمزاج اإلستهالكي.
الـغـرابـة في قـضم ا�ـسـاحـات اخلـضـراء�أين مـشروع
#قـناة_اجلـيش? �ـاذا ال تـلفت مـحـافـظة بـغـداد وأمـانة

بغداد إلكماله.
أين سياسات حتس� البيئة?

√�s∫ رجال أمن في مقبرة بعد حادث إطالق نار
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األرض.وأكــدت روسـيـا اخلــمـيس أنـهـا
أوقــــفـت تـــدفـق "ا�ــــرتـــزقــــة" األجــــانب
الـراغـبـ� في الـقـتـال إلى جانـب جيش
كـييف بـعدما أحلـقت خسائـر فادحة به
فـي األسـابــيع األخــيــرة. وذكـرت وزارة
الــدفــاع الــروســيــة أن عــدد ا�ــقــاتــلــ�
األجـانب "انخفض إلى النـصف تقريبا"
مـن  6600 إلـى 3500  مـــــوضـــــحـــــة أن
"عــددا كــبــيـرا" مــنــهم يــفــضل مــغـادرة

"البالد" في أسرع وقت �كن.
وقُـصـفت خطـوط الـسكك احلـديـدية في

مـــنـــطــقـــة لــفـــيف (غـــرب) حــيـث تــصل
األســـلـــحـــة الـــتـي يـــتم إرســـالـــهـــا إلى
أوكـرانـيا من قـبل الدول الـغربـية� وهي
مـساعـدات دانتـها مـوسكـو.في اجلنوب
يـشعـر األوكرانـيون بالـقلق من احـتمال
ضـم ا�ـنــاطق الـتـي احـتــلـتــهـا الــقـوات
الــروسـيـة بـيـنـمــا حتـدثت مـوسـكـو عن
تـنـظـيم استـفـتـاءات اعتـبـارا من تـموز.
وقــالت الـقـيــادة األوكـرانـيــة لـلـمــنـطـقـة
اجلـنـوبـية مـسـاء اخلمـيس إن الـقصف
الـــروسي في مــيــكـــواليف بــالــقــرب من

أوديــسـا� أدى إلى ســقـوط قــتـيل واحـد
على األقل وجرح عدد من ا�دني�.
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عـلى الصعيد الـدبلوماسي� وافقت دول
االحتـاد األوروبي اخلـميـس على حـزمة
سـادسة من العقوبات ضد موسكو� �ا
فـي ذلك فـرض حـظــر� مع اسـتــثـنـاءات�
عـلى مـشتـريات الـنفط. لـكنـها تـراجعت
عـن إدراج رئيس الكنيـسة األرثوذكسية
الـروسية البطريرك كيريل على الئحتها
الـسوداء بضغط مـن اجملر.ويفترض أن

ونـفت الـوكـالة تـقـارير أوردتـهـا وسائل
إعـالم مـعــارِضـة مـقــرهـا خــارج الـبالد�
أشـارت فـيـهـا إلى تـعرض الـعـقـيـد علي
اسـمـاعـيل زاده� وهـو ضـابط في فـيـلق
الـقدس ا�ـوكل العمـليات اخلـارجية في
احلـــرس� "لـالغـــتــيـــال" فـي كـــرج غــرب
طــهـران. ووضـع ا�ـصــدر ذلك في إطـار
"احلـرب الـنـفـسـيـة واألخـبـار الـكـاذبـة".
وتأتي هذه األنباء بعد مقتل العقيد في
احلــرس الــثـوري صــيـاد خــدائي جـراء
إطـالق نــار عــلــيه قــرب مــنــزله بــشــرق

طهران في  22 أيار ا�اضي. 
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وأفـاد الـتلـفـزيون الـرسـمي اإليراني أن
صـــيــاد خــدائي كــان مـن كــوادر فــيــلق
الــقـدس� و"مــعـروفــا" في سـوريــا حـيث
تــؤكــد طــهــران تــواجــد "مــســتــشــارين
عـــســـكـــريـــ�" في مـــهـــام دعـم لـــقــوات
الـــرئـــيس بـــشــار األســـد.واتـــهم قـــائــد
احلـرس الـثـوري اللـواء حـس� سالمي
اإلثــنــ� "صــهــايــنــة" بــالــوقـوف خــلف
اغـتـيـال صـيـاد خـدائي� وذلك بـعـد أيام
مـن نـشـر صــحـيــفـة "نــيـويــورك تـا�ـز"
األمــيـركـيــة تـقـريــرا تـشــيـر فـيه الى أن
إسـرائيل أبلغت الواليات ا�تحدة بأنها
هـي من نـفّــذت الــعــمـلــيــة.وأكـد االعالم

الــرســمي في حــيــنه أن حتــقــيــقـا فــتح
لتحديد ظروف االغتيال. 

وتـــبــنـت مــنـــظــمـــة "مـــجــاهـــدي خــلق"
اإليـرانية ا�ـعارضة في ا�ـنفى اخلميس
هـجـومـا الـكـترونـيـا قـالت إنه أتـاح لـها
الـسـيـطـرة موقـتـا عـلى عـشـرات ا�واقع
اإللــكـتـرونـيـة الـتـابــعـة لـبـلـديـة طـهـران
إضـافـة الى آالف كـامـيـرات ا�ـراقـبة في
الــــعـــاصـــمــــة.وكـــان اإلعالم الــــرســـمي
اإليـراني قـد افـاد في وقت سـابق أنه �
اسـتهـداف النـظام ا�ـعلـوماتي الـداخلي
لـبلديـة طهران بـعملـية "متـعمّدة" لم يتم
حتــديـد ا�ــســؤولـ� عــنـهــا.وقـال بــيـان
صـــادر عن مــنـــظــمـــة مــجــاهـــدي خــلق
احملـظورة في ايـران أن نشـطاءها داخل
الـبـالد نفـذوا الـهـجـوم االلـكـتـروني "في
عـمـلـيـة رئـيـسـية مـخـطط لـهـا مـسـبـقا".
وأضـاف البـيان أن الـهجـوم على مواقع
بـلديـة طهـران شمل عـرض صور لـزعيم
مـجاهـدي خلق مـسعـود رجوي الذي لم
يـظهـر علـنا مـنذ سـنوات وزوجـته مر�
رجــــوي� إضـــافـــة الـى شـــعـــارات ضـــد
ا�ـرشـد األعـلى آيـة الـله عـلـي خامـنـئي.
وأشـارت الى أن العمليـة تخللها إرسال
رســائـل نـصــيــة الى  600 ألـف شـخص
مـن ســكــان طــهــران. وأورد الــبــيــان أن

الـعملية تـضمنت أيضا سـيطرة أنصار
مــجـاهـدي خـلق عـلـى أكـثـر من خـمـسـة
آالف كـامـيـرا مـراقـبـة في جـمـيع أنـحاء
ا�ـدينة� �ا في ذلك كاميرات موضوعة
بـالـقرب من مـكتـب ا�رشـد األعلى وقـبر
مــؤسـس الـثــورة االسـالمـيــة روح الــله
اخلـــمــيــني.وقــالـت إن "هــذه الــشــبــكــة
الـــــواســـــعـــــة هي واحـــــدة من األدوات
الــرئــيـســيــة لـلــمــراقـبــة والــقـمـع الـتي
يـستخدمها نظام ا�اللي". وأضافت أنه
"فـي الـســنـوات األخــيـرة � اســتـخـدام
هـــذه الــــكـــامـــيـــرات لـــلــــتـــعـــرف عـــلى
ا�ـتظـاهرين ا�شـارك� في االنتـفاضات
واالحـتجاجـات الشعـبية واحـتجازهم".
وقــالت مـنــظـمــة مـجــاهـدي خــلق الـتي
ادعـت في كــــانـــــون الــــثــــانـي ا�ــــاضي
اخـتراق قـنوات تلـفزيونـية حكـومية إن
"هـذا الـهـجـوم هو األحـدث في سـلـسـلة
مـن اإلجـراءات الـهـجـومــيـة الـتي تـقـوم
بـــهــا وحــدات ا�ـــقــاومــة ضـــد أجــهــزة
الـنظام ووزاراته".ونـشرت ا�نـظمة على
مــواقـع الـتــواصـل االجــتـمــاعـي صـورا
لطهران زعمت أنها ملتقطة بالكاميرات

األمنية في العاصمة أثناء العملية.
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ولـم تــتــمــكن وكـــالــة فــرانس بــرس من
الـتـحقـق من صحـة هـذه ا�عـلـومات في
شـكل مسـتقل.ويأتـي الهجـوم أيضا في
ظـل احـتـجـاجـات ضـد ارتـفـاع األسـعار
فـي ايران� والتـي أججـها انهـيار مـبنى
الـــشــهـــر ا�ــاضـي في مــديـــنــة عـــبــدان
بـجـنـوب غـرب الـبالد اسـفـر عن سـقوط
ضـحـايـا.وفي وقت سابـق� نقـلت وكـالة

األنـباء الرسمية (إرنـا) عن بيان �نظمة
تــكــنـولــوجــيـا ا�ــعــلــومـاتــيــة لـبــلــديـة
الـعاصمة أن "اخـتالال متعمّدا لـلصفحة
الــداخـلــيـة لــلـنــظـام الــداخـلي لــبـلــديـة
طـهــران وقع ظـهـر الـيـوم� تـخـلـله نـشـر
صــورة مـهـيــنـة� مــا جـعل هـذا الــنـظـام
بـعيـدا عن متـناول الـزمالء لدقائق".ولم
يــكن �ـكــنـا خـالل الـيـوم الــدخـول الى
ا�ـوقع الـرئيـسي لـلبـلـدية "طـهران دوت
آي أر" وتـــــطـــــبـــــيـق "مـــــاي طـــــهــــران"

االلـكـتـروني اخلـاص بـتـقـد� اخلـدمات
لـلمـواطن�. وفي تـشرين األول ا�اضي�
أدى "هـجـوم سـيـبـراني" واسـع الـنـطاق
الـى تعـطـل مـحطـات تـوزيع الـوقـود في
مــخــتــلف أنــحــاء إيــران� وفـق مــصـادر
رســمــيــة.و�ح رئــيس مــنـظــمــة الــدفـاع
ا�ـــدني اإليـــراني الــعـــمــيـــد غالم رضــا
جـاللي في حـــيـــنه الحـــتـــمـــال ضـــلــوع
"أعــدائـنـا� الـواليـات ا�ــتـحـدة والـنـظـام
الـصـهيـوني"� في الـهجـوم. ويعـود أحد

بغداد
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السعودي� في هذا الصدد.ويأتي ذلك
أيــضــا بـــيــنــمــا قـــرر حتــالف "اوبك+"
كـارتل الـدول ا�ـصـدرة لـلـنـفط بـقـيـادة
الريـاض� اخلمـيس زيادة إنـتاجه بـعد
أشــهــر من االنــتــظـــار والــتــرقب عــلى
الـرغم من ارتــفـاع األســعـار. وقــد لـبى
بـــذلك نـــداءات من الـــغـــربـــيـــ�.وقـــلل
ا�ــســؤول األمـيــركـي الـذي طــلـب عـدم
كــشف هــويــته اخلــمــيس من أهــمــيــة
مــسـألــة حــقــوق اإلنــســان� مــؤكـدا أن
إدارة بـايـدن قـلـقــة من مـسـألـة حـقـوق
اإلنسان في الـسعـودية "كمـا في بلدان
عــديـــدة أخــرى نـــتــشـــارك مــعـــهــا في
مـــصــــالح".وأضــــاف "هــــنـــاك أيــــضـــا
أولويـات استـراتيـجيـة يجب تـلبـيتـها
واتصاالتنا وعملنا الدبلوماسي تكثفا
مؤخرا".لكن اللقاء مع األمير محمد بن
ســـلــمـــان �ـــكن أن يـــثـــيــر اســـتـــيــاء
الكونغرس األميركي حتى في صفوف
الد�ـوقراطـي� الـذين ينـتقـدون بحدة
شـــخـــصـــيـــة ولـي الـــعـــهـــد ا�ـــثـــيـــرة
لـلــجـدل.وانــتـقـد مــعـارضــون لـلــنـظـام
السعودي أيضا الـلقاء. وقال عبد الله
العودة جنل الداعية ا�ـسجون سلمان
الـعــودة إن "يــدي مــحـمــد بن ســلــمـان
ملـطـخـة بـالدمـاء".وأضـاف "إذا أعـطاه
بـايــدن االجـتــمـاع الـذي يــحـتــاج إلـيه
بــشــدة� فــســتــشــكل هــذه ا�ــصــافــحـة
الدمـويـة رسـالـة واضـحـة إلى الـطـغاة
في جــمــيـع أنــحــاء الــعـــالم" مــفــادهــا
"�كنـكم االعتمـاد على أمـيركا خلـيانة
قيمها إلى األبد".وفي مقابلة نادرة مع
وسائل إعالم أجـنـبـية نـشـرتـها مـجـلة
"ذي اتالنـــتـــيك" في آذار/مـــارس� أ�ح
مــحـــمــد بـن ســلـــمــان إلى أن تـــدهــور
العالقات مع السـعودية قد يـضر بجو
بـايــدن. وقــال إن "عـلــيه الــتـفــكــيـر في
مصـالح أميـركا".وردا عـلى سؤال عـما
إذا كـان الـرئـيس األمــيـركي الـبـالغ من
الــــعــــمـــر  79عــــامـــا قــــد أســــاء فــــهم
شخصـيته� قـال ولي العـهد "ال يـهمني

ذلك".

مـاكـغـورك ومــبـعـوثه لــشـؤون الـطـاقـة
أمــوس هــوكــســتــ� الــلــذان يــدعــوان
بــاسـتــمــرار إلى زيــادة إنــتــاج الـنــفط
اخلـــام مـن أجل خــــفض الــــتـــضــــخم.
واكتفت ا�تحدثة باسم البيت األبيض
كارين جـان بـيـار بالـقـول اخلـميس إن
"الرئـيس ينـتظـر بفـارغ الصـبر فـرصة
حــوار مع قـــادة الــشـــرق األوسط لــكن
لـيـس لـدي مــا أعــلن عــنه الــيـوم".ومن
دون أن يـؤكــد الــزيــارة� قــال مــسـؤول
أميركي كـبيـر لوكالـة فرانس برس إنه
إذا كـان الـرئــيس بـايــدن "يـرى أنه من
مصلحة الواليات ا�تحدة التحاور مع
زعـيم أجـنـبـي وأن ذلك �ـكن أن يـأتي
بنـتائ�� فـسيـفعل ذلك".وقـبل انتـخابه
رئيـسا� رأى جـو بـايدن أن الـسعـودية
يجب أن تُعامل كدولة "منبوذة" بسبب
اغتـيـال الـصـحافي جـمـال خـاشـقجي.
وعنـدمـا تـولى الـسـلطـة نـشـر الـرئيس
الد�وقـراطي في شباط/فـبراير 2021
تقـريـر االسـتخـبـارات األمـيركـيـة الذي
يتـهم ولي الـعـهـد الـسعـودي بـالـتورط
في قتلـه.وحتدثت واشنـطن عن "إعادة
تـــقــو�" لـــلـــعالقـــة مع هـــذا الــشـــريك
اخللـيجي االسـتراتـيجي لـطي صفـحة
قــربه من رئــاســة دونــالـد تــرامب دون
الــذهـاب إلـى حـد الــقــطــيــعــة. وذكـرت
مصـادر في مـحـيط بـايـدن أن الـرئيس
ألن يتحـدث إال مع ا�لك سلـمان وليس
مع ولي العـهـد احلـاكم الفـعـلي لـلبالد
واحملاور ا�ميز لسلفه اجلمهوري.كما
أظهـرت الواليـات ا�تـحدة عـزمهـا على
إعــــادة حــــقــــوق اإلنــــســــان إلى قــــلب
حـــوارهـــا مع الـــقـــادة الـــســـعـــوديـــ�
وضاعـفت جهـودهـا إلنهـاء احلرب في
الـيـمن حـيث تـدعم الـريـاض احلـكـومة
عــــــســــــكـــــريــــــا ضــــــد ا�ـــــتــــــمــــــردين
احلـــــوثـــــيـــــ�.ويــــــأتي قـــــرار زيـــــارة
السعودية إذا تأكد في وقت انتزع فيه
اجملتمع الدولي جتديـد هدنة هشة في
الـيــمن لــشــهـريـن. وأشـاد جــو بــايـدن
اخلميس بـ "الـقيادة الـشجاعـة" للقادة

عــلــيــنـــا أن نــتــحــمـل?"� مــشــددا عــلى
ضـرورة رفع احلــد األدنى لــسن شـراء
هذه األسـلـحـة� احملـدد حـالـيـا عـند 18
عاما� إلى  21عاما. وقرر بـايدن أخيرا
زيــــارة الـــــســــعـــــوديـــــة في نــــهـــــايــــة
حـزيــران/يــونـيــو لــلــقـاء ولي الــعــهـد
األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمـان� كـمـا ذكرت
وسـائل اإلعالم األمــيـركـيــة اخلـمـيس�
في تغيـير كبـير في مـوقف رئيس وعد
�ـــــعـــــامـــــلــــة ا�ـــــمـــــلـــــكـــــة كـــــدولــــة
"مـنبـوذة".والـتـكـهـنـات حـول رحـلة من
هذا الـنـوع في حـزيـران/يـونـيـو كانت
كثيـرة. لكن حـسب صحيـفة "نـيويورك
تـــــا�ــــز" يـــــبـــــدو أن ا�ــــعـــــلـــــومــــات
مؤكدة.وكتبت الـصحيفـة األميركية أن
رئيس الـواليـات ا�تـحـدة "قرر الـذهاب
إلى الـريـاض هـذا الـشـهـر إلعـادة بـناء
العالقـات مع ا�ـمـلكـة الـنفـطـيـة بيـنـما
يسـعى إلى خـفض أسـعـار الـوقود في

الداخل وعزل روسيا دوليا".
Êb¹UÐ ¡UI�

وأضــافت أن بـــايــدن "ســيــلـــتــقي ولي
العهـد األميـر محمـد بن سلـمان"� وهو
أمـر كــان الــرئـيس األمــيــركي يــرفـضه
حـتـى اآلن� وقـادة دول عــربــيــة أخـرى
بـــيــــنــــهـــا مــــصـــر واألردن والــــعـــراق
واإلمارات العـربية ا�تـحدة.وأوضحت
أنه لم يــتم بــعــد تــاكــيــد الــتــفــاصــيل
الـلـوجـســتـيـة واجلـدول الــزمـني� لـكن
الزيـارة ستـضاف إلى رحـلة من ا�ـقرر
أســـاســا أن يـــقـــوم بـــهـــا في نـــهـــايــة
حزيـران/يونيـو إلى إسـرائيل وأ�ـانيا
حلـــضــور قـــمـــة مـــجــمـــوعـــة الــســـبع
وإسـبـانـيــا لـلـمـشـاركــة في قـمـة حـلف
شـمـال األطـلـسي (نــاتـو).كـمـا حتـدثت
صـحـيــفـة "واشـنـطـن بـوست" نـقال عن
مـــســــؤولــــ� لم تــــســـمــــهم� عـن هـــذه
الـزيـارة.وأشـارت إلى أن الــلـقـاء "عـلى
انــفــراد" مع ولي الـــعــهــد الــســعــودي
ســيـأتي بــعــد مــهــمـات عــدة قــام بــهـا
"بتـكتـم" في الدولـة اخللـيـجيـة الـغنـية
مستـشار بايـدن للـشرق األوسط بريت
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الكـونـغـرس قـوانـ� بـناء عـلى احلسّ
الـســلــيم لــلـتــصــدي لـتــفــشي الــعـنف
بـاســتـخــدام األسـلــحـة الــنـاريــة".مـنـذ
مذبحة يوفالدي� وقع أكثر من عشرين
حـادث إطالق نــار ســقط خالله كــثــيـر
من الـضـحـايـا في الـواليـات ا�ـتـحـدة�
وفق منظمة "غان فايولنس آركايف".
ودعـا الــرئـيـس األمـيــركي جـو بــايـدن
اخلــمـــيس إلـى "حــظـــر" بـــيع بـــنــادق
هـجــومــيــة ل�فــراد� وذلك في خــطـاب
مـتــلـفـز ألــقـاه بــعـد تــسـعـة أيــام عـلى
مذبحة مروعـة راح ضحيتها  19طفالً
ومـــــــدرّســـــــتـــــــان فـي مـــــــدرســـــــة في
تكساس.وسأل الـرئيس األميركي وقد
بـدا عـلـيه الـتـأثر "كـم من مـذبـحـة بـعد

بغداد
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ا�ناورةُ في األلعابِ االلكترونيةِ مهارة� وذكاء�� أما في السياسةِ واحلربِ فإنها
حكمة� وفن� من فنونِ القيادة� لكنها في الطبِ احتيال� إذا كانت بقصدِ التَّهربِ
من اخلـطـأ أو عـدمِ ا�ـعرفـةِ� وغشٍّ في الـهـنـدسـةِ إذا كـانتْ تـرمي إلى االيـهامِ
بـاإلذعـانِ للـشـروطِ وا�ـعـاييـرِ� وانـحـرافٍ في الـدينِ إذا ابـتعـدتْ عن الـتَّـعـاليمِ
اإللـهيـةِ يفـضي لهالكِ اجملـتمعِ� وحتـريفٍ في التـعلـيمِ الخالقيـاتِ ا�هن ا�ـتَّفق
علـيـهـا وضيـاعٍ لـلحـقـيـقةِ وتـشـويهٍ وتزيـيفٍ لـلـمخـرجـاتِ الـتَّعـلـيمـيـةِ والـبحـثـيةِ
وخـرابٍ للـمـجتـمعِ� وانـتهـاكٍ حلـقـوقِ اإلنسـان في الـقضـاءِ إذا كـانت مخـالـفةً
الخالقـياتهِ تؤدي إلى تـعطـيلِ العدالـةِ وسلبٍ لـلحريـاتِ وتهـديدٍ للـسلمِ األهلي�
وتـضــلـيلٍ في اإلعالمِ لــلـرأي الــعـامِ وضــبـابـيــةٍ في الـوقــائعِ واألحْـداث يــنـتجُ
صـراعاً مجتمـعياً يفـضي إلى التشرذمِ والـتناحرِ والـتنابزِ بـاأللقاب� وا�ناورة
اسـتـهـانـةً �ـقـدراتِ الـنـاسِ في إدارةِ شـؤون احلـكمِ وسـلبٍ لـلـحـقـوقِ وسـرقةٍ

للمالِ العام.
ا�ـناورةُ حـد� قـاطع� قد يـفـضي للـنـجاحِ في الـسـياسـةِ واحلـربِ� ولكـنَّه يـفضي
لـلخديعةِ والـتَّضليلِ في الدينِ والـتعليمِ والقـضاءِ والهندسةِ

والطبِ واالعالمِ واحلُكمِ.
الـقيـادةُ قيم� وسـلوك�� االولى �ـكن التـعبـير عـنها بـالكالمِ
واخلـطبِ والـتـغـريداتِ� ولـكن الـثـاني يُـظـهـر صـدقَ الـقيمِ

وااللتزامِ بتطبيقها.
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يـــحــصل نص االتـــفــاق عــلـى مــوافــقــة
مـــكــتــوبـــة من كل من الـــدول األعــضــاء
لـنـشـره اجلمـعـة في اجلـريـدة الرسـمـية
لـإلحتاد من أجل دخول اإلجراءات حيز
الــتــنــفــيــذ� حــسـبــمــا ذكــرت الــرئــاسـة
الــفــرنـســيـة جملــلس االحتـاد األوروبي.
وقـــال نــائب رئـــيس الــوزراء لـــلــطــاقــة
الــكـــســنــدر نــوفــاك إن "ا�ــســتــهــلــكــ�
األوروبــيـ� سـيـكـونـون أول من يـعـاني
مـن هـذا الـقـرار". وأضـح أنه "لن تـرتـفع
أســعــار الــنــفط فــحـسـب� بل ســتـرتــفع
أيـضا أسعار ا�نتجات النفطية"� مؤكدا
"ال أســتـــبــعــد حــدوث عــجــز كــبــيــر في
ا�ـــنــتـــجــات الـــبــتـــرولــيـــة في االحتــاد
األوروبـي".في الواليات ا�تـحدة� أعلنت
إدارة بـايـدن عقـوبات جـديدة تـستـهدف
مــجــمـوعــة من األثــريــاء الـقــريــبـ� من
الــســـلــطــة أو أفــراد من "الــنــخــبــة" في
مــوســكـو� �ن فــيـهـم ا�ـتــحـدثــة بـاسم
وزارة اخلـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مـــاريــا
زاخــاروفـــا.وقــال زيــلــيــنــســكي مــســاء
اخلــمـيس "إنـني �ـ� لـلـرئـيس بـايـدن
وجلـميع أصدقـائنا األمـيركيـ� ولشعب
الـواليـات ا�ـتحـدة لـدعمـهم". من جـهته�
صــــرح األمـــ� الـــعـــام حلــــلف شـــمـــال
األطــلـسـي (نـاتــو) يـنس ســتـولــتـنــبـرغ
اخلــمـيس أن الــدول الـغـربــيـة يـجب ان
تــسـتـعــد "حلـرب اسـتـنــزاف" عـلى "أمـد
طويل".وكان ستولتنبرغ صرح األربعاء
فـي مؤتمر صحـافي مع وزير اخلارجية
االمـيركي انتوني بـلينكن أن احلرب في
اوكـــرانــيــا "�ــكن أن تـــنــتــهي غــدا اذا
أوقـــفت روســـيــا عـــدوانــهـــا". وأضــاف
"لـكننا ال نرى أي بوادر في هذا االجتاه
فـي هــذه ا�ــرحــلــة".ورأى بــلــيــنــكن من
جـهـتـه أن احلرب الـتـي تـشـنـهـا روسـيا
فـي أوكـرانـيــا سـتـســتـمـر "عــدة أشـهـر"

أخرى.

اجلـرحى أقـارب لـلراحـل.وقُـتل الـشاب
األسـود داشـونـتــاي كـيـنغ ( 37 عـامـا)
برصـاص الـشـرطة في  20 أيـار/مـايو
أثناء هـروبه من عناصـر أمن شاهدوه
يـــحـــمـل مـــســـدســــا.حـــصـــلـت وقـــائع
اخلـــــــمــــــيـس غـــــــداة إطالق نـــــــار في
مـــســــتــــشـــفى فـي تـــولــــســـا بــــواليـــة
أوكالهـومـا (جـنــوب شـرق) أسـفـر عن
مـقتـل أربـعة أشـخـاص� وبـعـد أقل من
عشرة أيـام على مذبـحة راح ضحـيتها
 19طـفالً ومــعــلـمــتــان في مــدرسـة في
يوفالـدي بواليـة تكسـاس.من ا�قرر أن
يـلــقي الـرئــيس األمـيــركي جــو بـايـدن
كـلـمـة الـسـاعة  19,30مـساء ( 23,30ت
غ) لـــلــتـــحـــدث عن "ضـــرورة أن يـــسنّ

{ واشنطن-(أ ف ب) - أصيب خمسة
أشـخـاص اخلــمـيس جــراء إطالق نـار
في مقـبـرة بواليـة ويـسـكونـسن شـمال
الواليـات ا�تـحـدة أثنـاء دفن رجل قتِل
أواخر أيار/مايو بأيدي الشرطة� وفق
مــــــا أفـــــــادت قــــــوات األمـن وقــــــنــــــاة
مـحــلــيـة.وقــالت الــشــرطـة في مــديــنـة
راسـ� الـواقـعـة عــلى ضـفـاف بـحـيـرة
ميـشـيـغـان "أطـلِقت أعـيـرة نـاريـة عدة"
في ا�ـقـبـرة الـسـاعة  14,26بـالتـوقـيت
احملــــلي ( 19,26ت غ).أســــفـــــر إطالق
الـنــار عن إصـابــة خـمــسـة أشــخـاص�
ووقع خالل جنازة رجل قتلته الشرطة
في أيـار/مـايـو� وفق مــا قـالت عـائـلـته
لقنـاة "تي إم جاي  "4موضحة أن ب�

ان من اشـد التجارب النفسية هو ان تقرر االنعزال بصورة تامهةعن اجملتمع
الذي انت فيه .

فاليـنبـغي عـلـيك ان تـمـر بهـذه الـتـجربه ا�ـؤ�ـة مـهـما دعـتك ا�ـواقف احلـيـاتيه
احمليطة بل نفسك على ان تستجيب .

فـغياب الـتفاؤل بـاخلير يـقودك الن تـستشـعر اليـأس من احلياة
وتـستـدرك حقـيقـة ا�ـوت بتـصوراته ا�ـتعـدده بل وترغب

فيه احياناً كثيرة .
وهـذا اخملـاض يـخــتـلف تـمـامــاً �ـضـامـيـنه الــنـفـسـيـة
الـتــردديـة عن الـقــلق واحلـزن واخلــوف �ـسـتــويـاتـهم

اخملتلفة.

أبــرز الــهــجــمــات االلــكــتــرونــيــة الــتي
أصـــابت إيــران الى أيــلــول 2010  ح�
ضــرب فـيـروس "ســتـاكـسـنـت" مـنـشـآت
مـرتـبـطـة ببـرنـامـجهـا الـنـووي� ما أدى
إلـى سـلسـلـة أعـطـال فـي أجـهـزة الـطرد
ا�ــركـزي لـتــخـصـيب الــيـورانـيـوم.وفي
أعـــقــــاب هـــجـــوم تـــشـــرين األول� دعـــا
مسؤولون إيرانيون الى ضرورة تعزيز
الـدفاعات االلكترونيـة �واجهة هجمات

من هذا النوع بشكل استباقي.

رزاق إبراهيم حسن

تــعــرفت عــلـيـه  عن طــريق الـقــاص الــكــوردي الـكــركــوكـلـي ا�ـبــدع االســتـاذ
ا�ـرحوم  يوسف احليدري(ابو ميديا) صاحب اجملمـوعة القصصية الشهيرة
ر(جل تـكرهه ا�ـدينـة) وغيـرها  وكـان الرجل مـعجـبا جـدا بأدب االسـتاذ ابي
وسـام( رزاق ابراهيم حسن)وصديقا مقربا منه ولطا�ا جمعتهما  مع العديد
من ادبـاء العراق ا�ـعروفـ�  في تلك الفـترة جلـسات مـقاهي البـر�ان وحسن
عـجمي والبلدية والزهاوي من منتديات بغداد االدبية الشهيرة في ستينيات و
سـبعيـنيات وتـمانـينيـات القرن ا�ـاضي اذ كانت هـذه اللقـاءات احلمـيميـة بحد
ذاتـها جتمعـات  ادبية راقـية يتنـاول فيهـا ادباؤنا احدث مـا جادت به يراعات
ادبـاء مصـر ولبـنـان وسوريـا  واصـدرته مطـابع بيـروت لـثقـرأ وتـناقش وتـقيم
بـبغداد من قـبل  كتـابها  ا�ـبدع� وكـان النـاقد مالك ا�ـطلـيي وكتاب الـقصة
كـمال لـطـيف سـالم و عـبـدالسـتـار نـاصـر والشـاعـر انـور خـليل والـنـاقـد عـبد
اجلـبار داود الـبـصري و االديب حـمـيد ا�ـطـبعي  وغـيرهـم من جنوم احلـركة
االدبيـة الستينية والسبعينية  والثمانينية من  رواد تلك اجللسات التي كانت
منـتظمـة وتبدو  كـأنها طـقسا مـقدسا يحـضرونهـا ويتكـلمون فـيها بـكل محبة
واحـتـرام ومـعـرفيـة  عـالـيـة في شـتى شـؤون االدب وا�ـعـارف  ولـر�ـا كانت
مـوسما جيدا لعرض بضـاعتهم من اخر ما قرأوه او اطلـعوا عليها  من كتب
جـديـدة او  حــتى  عـرض �ـاذج من ابــداعـاتـهم  الــشـخـصــيـةاجلـديـدة في
الـقصـة والـشـعـر والنـثـر والـنقـد في جـو من االنـسـجام واحملـبـة وكـانت  هذه
اجلـلسـات �ـافـيهـا من حـلـو الكالم وجـديـده مـلفـتـة لـلكـثـيـرين  من رواد تلك
ا�ـقاهي االدبية حتى من الذين لم يكن يحفلون بالهم االدبي فيتحلقون حولهم
ويـستـمـتـعون �ـا يـطـرحونه من افـكـار ورؤى  ..وكـان ا�رحـوم الـقاص رزاق
ابـراهيم حسن النـجفي ا�ولد الـقادم نحو الـعاصمة من  رواد تـلك اجللسات
و عـلى الـرغم من قـلـة كالمه وبــسـاطـته فـقـد كـان مـسـاهـمـا نـشـطـا فـيـهـا ولم
اتـعرف علـيه شخـصيا في تـلك الفـترة وال عنـدما كـان رئيسـا  لتـحرير مـجلة
وعي الـعمال التي حولـها بفعل حسه االدبي وابـداعه من مجلة نقـابية محضة
معـنية باألنشطة العمـالية اخملتلفة الى احد ى منـابر الثقافة واالبداع ا�عروفة
في بالدنـا بحـيث جذبت لـلمـساهـمة فـيهـا الشـاعر الـكبـير الـرائد عـبدالـوهاب
الـبـيـاتي  وغـازي الـعــبـادي وخـالـد عـلي مـصـطـفـى  و غـيـرهم من مـشـاهـيـر

آدبـائنا ..اقول لم اتـعرف عليـه في تلك الفتـرة لكن عالقتي باألديب ذي
الـلــكـنــة الـنــجـفــيـة في حــديـته اال عــنـدمــا انـتــمـيت
شــخــصــيــا  ألســرة كــتــاب  جــريــدة الــزمــان

الـبــغـداديـة ا�ـعــروفـة الـغــراء بـعـد عـام 2003
وكـان رحمه الله  مشـرفا على القسم االدبي

فـيـهـا.  و  كـان الـراحل مـشـجـعـا فـذا لـلمـواهب
االدبـيـة النـاهـضة يـرشـدها الى مـواضع الـقراءة 
الـتي تنـمي و تعـمق من مواهـبها الـنامـية  ولـطا�ا
نـاقش مـعي وأعجب بـبـعض  قصـصي الـقصـيرة
والـقصيرة جدا او الـقصائد الـتي كنت انشرها
في اجلـريـدة ا�ذكـورة وكان لي ولـغـيري عـونا
في اجــتــيــاز الــكـــثــيــر من من هــفــوات  �ــو
ا�ـوهبـة حـاثا وبـإحلاح عـلى كـثرة الـقراءة في
االدب والـتـاريخ وحتـى الفـلـسفـة ونـظـرا حلبه

الـشـديـد لـلـحـيـاة واحلـركـة وا�ـسـاهـمـة االدبـيـة الـنـشـطـة في
فـعالـيات جـريـدته االثيـرة( الزمـان) وكـان محـاطـا جدا فـيهـا بـالتـقديـر الـكبـير
واالحـترام الـبالغ من لـدن صاحـب امتـيازهـا االستـاذ  سعـد البـزاز  ورئيس
حتريرها االستاذ الدكتور احمد عبد اجمليد بل  ومن  كل العامل� باجلريدة
اقـول وبالرغم من تـردي صحته وتقـدمه في السن  في السـنوات االخيرة من
عـمره بـيـد أنه ظل مواظـبـا على الـدوام يـوميـا بـاجلريـدة ويـقد مـواد الـصفـحة
االدبـية  التي كـان يشرف عـليهـا بانتـظام لـنشرهـا وهكذا وقـبل فترة قـصيرة
من  رحـيـله االبـدي اطـلـعـني عـلـى �ـاذج جـيـدة من قـصـائـد شـعـريـة كـتـبـهـا
مـؤخرا وقال لي اضفت موهـبة الشعر الى مـوهبتي في كتابـة القصة فباركت
له مـنـحاه االدبي اجلـديـد الـذي لم يـكن جـديدا عـلـيه تـمـاما ألنه مـارس كـتـابة
الـشـعر فـي مطـلع حـيـاته االدبـيـة . وبـعـدها سـمـعـنـا انه رحل ثم فـرحـنـا جدا
عـندما عـلمـنا بـأن اخلبر كـان عار عن الـصحـة لكـننا خـبر رحـيله الـثاني كان
وقـعه  اشـد عــلى كل الـذين عــرفـوا الـرجل و اعـجــبـوا بـثـمــرات قـلـمه االدبي
الـسيال ..رحمه الله واسكنه فراديس علي� مع الـنبي� والصديق� والشهداء
وحـسن اولـئك رفيـقـا ان شـاء الله وفي اخلـتـام اوجه اعـمق آيات الـشـكر الى
جنـله الشـاب الـرائع احملامي وسـام رزاق ابراهـيم حسن 
حـفظ الله شبابه عـلى وفائه ا�ثالي ألبـيه وتراثه وابداعاته
االدبـية راجـيا ان يـتكـرم عـلى قراء ابـيه بنـشر مـخطـوطة
اشـعـاره الـتي اعلـمـني بـهـا قـبل ان يرحـل الى جوار ربه

بفترة قصيرة رحمه الله رحمة واسعة .
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بغداد

إضـافـياً أيـضـاً� يفـصل بـ� افتـتاح كل
مـــنـــهم شـــهــر أو أقـل من ذلك. وتـــنــذر
الـتقـارير واإلحصـاءات بأن سد الـيسو
الـــتــركـي ســيـــؤدي إلى خــفـض ا�ــيــاه
الـواردة إلى العراق عبـر نهر دجلة إلى
47 فـي ا�ـــئـــة مـن اإليـــراد الــــســـنـــوي
الـطبيعي� األمر الذي سـيهدد مساحات
شـاسـعة من األراضي الـزراعـية إضـافة
إلى تــصــحــرهــا� ويــجــده الــكــثـيــر من
اخملــتـــصــون تــهــديــداً لـألمن الــقــومي
الـعـراقي� وأن تـركـيـا تـسـتـغـل األزمات
الـسياسـية واالقتـصادية الـتي �ر بها
الــعـراق لـتـســيـيـر األمـور لــصـاحلـهـا".
والـــغــــريب في هــــذا االمـــر هـــو قـــيـــام
الــســعـــوديــة بــتــمــويل هــذا ا�ــشــروع

بدواعي االستثمار.
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فــأي اسـتــثـمـار هــذا الـذي يــكـون عـلى
حــســاب شـعـب عـربـي مـســلم مــجـاور;
وصــدق الــشـاعــر طــرفـة بن الــعــبـد; إذ
يـــــقــــول: وظـــــلم ذوي الـــــقــــربـى اشــــد
مـضاضـة... على ا�ـرء من وقع احلسامِ
ا�ــهــنـدِ.  إن هــذا الـتــوسع الــتـركي في
االستحواذ على حصة العراق من مياه
دجــلـة والـفــرات مـا كـان لــيـحـدث; لـوال
قـيـام الـعراق �ـد اخلط االسـتـراتـيجي
لـتصـدير الـنفط من مـينـاء جيـهان على
الــبـحـر االبــيض ا�ـتــوسط والـذي �ـر
عـبـر االراضي الـتـركـيـة; لـتـلـعب تـركـيا
عـلى ورقـة   " برمـيل ماء مـقابل بـرميل
نـــفـط". كـــذلك فـــإن الــــدور االيـــراني لم
يـختـلف كثيـرا عن �ارسات تـركيا في
عـدوانــهـا ا�ـائي عـلى الـعـراق  خـاصـة
فـي الــســنــوات االخــيــرة �ــا ادى الى
تــفـــاقم أزمــة ا�ـــيــاه; وإنــعــكـــاســتــهــا
اخلـطـيرة عـلى االمن الغـذائي والبـيئي
فـي الـعــراق;  فـقــد قـامـت ايـران بــقـطع
وحتـويل مجـاري االنهار الـفرعـية التي
تــغـذي مــعـظــمـهــا نـهــر دجـلــة وأهـوار
الـعــراق وشط الـعـرب; فـكـانت الـبـدايـة
فـي حتويـل مـجـرى ( نهـر الـكـارون الى
اصــفــهــان; إذ يــعـتــبــر الــكــارون اكــبـر
االنــهـار الـقـادمـة من إيـران ويـصب في
شط الــعـرب جــنـوب مــديـنــة الـبــصـرة;
والــذي كـان مـجــمـوع إيـراده الــسـنـوي
ســـابــقـــا يــقــدر 27 مـــلــيــار م3; حـــيث
اصــبـحـت مـيــاهه الـتـي تـصب في شط
الــعــرب حــالــيــا عــبــارة عن اخملــلــفـات
ومـيـاه ا�ـبـازل والـصـرف الـصـحي �ا
أدى الى ارتـفـاع مـلـوحـة وتـلـوث مـيـاه
شط الـعـرب التي تـعـتمـد مـدن البـصرة
وقــصــبـــاتــهــا عــلــيه في  االســتــخــدام
الـــبــشـــري والـــزراعي.); وكــذلـك قــامت
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والــغـريب في االمــر سـكـوت احلــكـومـة
الـعراقية ازاء تلك التجاوزات اخلطيرة
مـن قبل اجلانب االيـراني على احلقوق
ا�ــائـيـة لـلــشـعب الـعــراقي; بـالـرغم من
الــعالقــة الــوطـيــدة الــتي تــربط حــكـام
الـعـراق بـحـكام إيـران. إن هـذا االهـمال
احلـكـومي وعـدم اجلديـة ; في مـعـاجلة
ازمـة ا�يـاه ا�تـفاقمـة مع تركـيا وايران
وضــمـــان احلــقــوق ا�ــائــيـــة لــلــشــعب
الـعـراقي; بالـتزامن مـع أزمة الـتغـيرات
ا�ـناخـية وارتـفاع درجـة حرارة االرض
والـبـحـار وتـقـلـبـات الـطـقس الـشـديدة;
أدى الـى جـفــاف الــكــثـيــر من االراضي
الـزراعـيـة وزحف الـصـحـاري الى ا�دن
;واسـتـمـرار الـعـواصف الـتـرابـيـة عـلى
جـمـيع ا�ـدن الـعـراقـيـة; واصـبح لـسان
حـالهم يـردد اغنيـة محـمد عبـد الوهاب
(ايــهـا الـراقـدون حتب الـتـراب...); وكل
هــذا يــجــري في ظـل وضع اقــتــصـادي
متردي; ومعاناة البطالة ب� العراقي�
حـيث بلغت نـسبة الـعاطلـ� عن العمل
أكــثــر من  30 بــا�ــئــة ; بــالــتــزامن مع
مـخاطر تفـشي الفساد اإلداري وا�الي;
وإنـــــتـــــشـــــار اخملـــــدرات والـــــفـــــســــاد
االجـتـمـاعي; انـهـا عـملـيـة قـتل مـتـعـمد
وإبــادة لـهـذا الـشـعب االبي � والـسـعي
اخلـــــبــــيث لـالمــــريـــــكــــان; ووكـالئــــهم
وعـــــمالئــــهـم ;دول اجلــــوار الـــــعــــربي
واالسـالمي في التـكالب عـلـيه; لتـمزيق
هــــذا الـــبـــلــــد الـــذي اصـــبـح في اوهن
حـاالته; وأصـبح فـاقـدا لـسـيـادته; وهو
أمــر لم تـشــهـده أيــة دولـة في الــتـاريخ
ا�ـعاصـر; مستـهدف� في ذلك قـتل اكثر
مــا �ـكن من شـعــبه  ونـزوح الـنـاجـ�
مـن ا�ــــــوت والـــــــهالك ومـــــــحــــــاولــــــة
مـحـوه;وبـناء عـراق يـتـفق مع ا�ـشروع
االمريكي القذر في جعل  سكان العراق
ال يــتــجـاوز (5) مـاليـ� نـســمـة" ;وفـقـا
لـتصريـحات سابـقة للـسفيـر  االمريكي
االسـبق في الـعراق "ز�اي خـليل زاده"�
وحتـويله الى صحاري وجزيرة قاحلة;
لــيـس فــيــهــا إال الــنــفط والــغــاز ;فــهي
ثـروات نـاضـبـة �بـخالف الـزراعـة الـتي
تـعـتـبـر ثـروات مـسـتـدامـة في بـلد مـثل

العراق .
والــله ا�ــسـتــعـان عــلى الــظـا�ــ�; ومـا
عـلينا إال الصبر والتصدي إلرادة الشر
هـذه; فإن الـنصـر مع الصبـر; وحسـبنا

في ذلك; هذه االبيات : 
.... ولـرب نازلـة يضـيق لهـا الفـتى ذرعاً
وعـنـد الـله مـنـها اخملـرج. ضـاقت فـلـما
اسـتـحـكـمت حـلقـاتـهـا فـرجت.... وكنت

أظنها ال تفرج.

تــدفق ا�ـيـاه إلـى الـعـراق بــنـسـبـة 80
فـي ا�ئـة وإلى سوريـا بـنسـبة  40 في
ا�ـئة� واتهمت كـل من سوريا والعراق
تـــركـــيــا بـــتـــخـــزين ا�ـــيــاه وتـــهـــديــد
إمـــداداتــهــا من ا�ــيـــاه". وبــالــرغم من
اســتـمـرار مـشـكـلــة ا�ـيـاه بـ� الـعـراق
وتــركـيـا ألكـثـر من ثــمـانـ� سـنـة; دون
حــلــول او اتـفــاقـيــات تــضـمن حــقـوق
الــعــراق في هـذا ا�ــوضـوع احلــيـوي;
بــســـبب امــتــنــاع االتـــراك عن تــوقــيع
اتـفاقـيات دوليـة تضمن هـذه احلقوق;
إال انـهـا الـيوم تـمـر بـأصعب حـالـتـها;
نــظـرا �ــا يـعــانـيـه الـعــراق من ضـعف
االرادة الوطنية وعدم قدرة احلكومات
ا�ــتـعـاقـبــة مـنـذ عـام 2003 بــاحلـفـاظ
عـلى اسـتـقـالل الـعراق وسـيـادتـه; �ا
ســيـؤدي الى تــفـاقم هــذه االزمـة الـتي
أصـــابت مـــســـتــقـــبل الـــعـــراق وأمــنه
الـقومي �ـقتـل; فهذا االمـر سيـكون له
تـأثــيـرات خـطـيـرة لـيس عـلى الـزراعـة
فـحـسب; بل انهـا سـتؤثـر عـلى نوعـية
ا�ــيــاه ومــلـوحــتــهــا وتـلــوثــهــا وعـدم
صالحـيتـها لـالستـخدام الـبشـري� فقد
نـــشـــرت صـــحـــيـــفـــة "االنــدبـــيـــنـــدنت
الــبــريــطــانـيــة" عن اخملــاطــر احملــدقـة
بـالـعراق من جـراء عـدم اهتـمـام تركـيا
بـحقـوق العـراق ا�ائيـة وفقـا للـقوان�
الـدوليـة: " لقد أنـشأت تـركيا عـلى نهر
دجــلـة ضــمن مـشـروع  Gap ثــمـانــيـة
ســدود� وفي عـام  2006 وُضـع حـجـر
األســـاس ألكــبــر مـــشــروع في تـــركــيــا
وثـــالث أكـــبــر مـــشــروع من نـــوعه في
الـعـالم� وهو سـد "إليـسـو" األكبـر على
اإلطـالق في حـجم تــهــديـده �ــسـتــقـبل
الـــــعــــــراق. وفي األول مـن يـــــونـــــيـــــو
(حزيران)  2018 أعلنت تركيا عن بدء
عــمــلــيـة مـلء خـزان الــســد ومــنـذ ذلك
احلـــ�� بــدأت اخملــاوف تــتــحــول إلى
واقع وكـارثـة بدأت تـتـكشف مـالمحـها
في مـختلف أنـحاء العـراق من الشمال
إلـى اجلــنــوب."� وفي تــقــريــر نــشــرته
وكــــالـــة األنــــاضــــول في أيـــار 2021:
"عـرضت فيه بعـض التصريـحات التي
تـضـمـنتـهـا كـلمـة الـرئـيس الـتركي في
مـراسم تـفـعـيل الـتـوربـ� األول (واحد
من سـتة توربيـنات) في محـطة الطاقة
الـكـهـرومـائـية عـلى سـد "إلـيـسـو"� قال
أردوغـــان إن بالده "كــانت تــمــلك 276
ســداً حــتـى عـام  2002 وإن إجــمــالي
عـــــدد الــــســــدود ارتـــــفع إلى 585 في
غـضون السنوات الـ 18 ا�ـاضية (منذ
تـولي حزب العـدالة والتنـمية الـسلطة
فـي الـبالد)� خـاتـمــاً سـنـفـتح 17 سـداً

بغداد
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بـعد مـرور أكثر من 19 سـنه على غزو
الـعـراق واحـتالله مـن قـبل  االمـريـكان
وحـــلـــفــائـــهم; أصـــبح الـــيــوم غـــارقــا
بــا�ــصــائب واألزمــات; فـأزمــة الــغـذاء
الـعا�ـية ا�ـتفـاقمـة وشحـتهـا  وارتفاع
أسـعـارهـا بـسبب احلـرب االوكـرانـية ;
والــتي أصـبـحت تـلـقـي بـظاللـهـا عـلى
الـعراق بشكل كبير بالتزامن مع شحة
اخملــزون االسـتــراتـيــجي من احلــنـطـة
وبـاقي احلـبـوب فـيـه; وقـلـة مـسـاحات
االراضـي ا�زروعة بسبب اجلفاف ; إذ
وصــلت في هـذا الـعــام الى نـسـبـة 25
بــا�ــئــة ; واعـتــمــاده عــلى احملــاصـيل
ا�ـــســتــوردة;واالرتـــفــاع الــكـــبــيــر في
مـعـدالت الـتـلـوث الـبـيـئي  والـتـصـحـر
الـذي يــشـهـده الـبـلـد;بـسـبب اجلـفـاف;
وقـلـة مـنـاسـيب ا�ـيـاه في االنـهـار� مع
تـــداعـــيـــات إرتــفـــاع أســـعـــار الــســـلع
والــبـضـائع وتـأثــيـرهـا الـســلـبي عـلى
حـياة ا�واطن ; بسبب إنـخفاض قيمة
الـدوالر مـقـابل الـدوالر � بـاالقـتـران مع
الــفـســاد أالداري وا�ــالي واجملـتــمـعي
ا�ـتـزايـد; الـذي  يـحـصل في ظـل عـجز
حــكـومي وفـوضى ســيـاسـيــة وأمـنـيـة
تـتفـاقم يومـا بعـد يوم ;   أدى ذلك كله
إلـى إحــبـــاط كـــبـــيـــر   لـــدى الــشـــعب
الـــعــراقـي وخــنـق طــمـــوحــاتـه وأمــله
بـا�ـستـقبل; ولـسـان حالـهم يقـول; �ا

قاله ا�تنبي :
رماني الدهرُ باألرزاء حتى...

فؤادي في غشاء من نبالِ.
فصرتُ إذا أصابتني سهام....

تكسرت النصالُ على النصالِ. 
الـعـراقيـون منـذ أن حـطوا رحـالهم في
بالد الـــنــهــريـن الــعــظــيـــمــ� " دجــلــة
والـفــرات" وروافـدهـمـا; وهم يـنـعـمـون
بــــالـــعـــطــــاء الـــزاخــــر إلرضٍ وصـــفت
بـالسـواد لكـثافـة بسـاتيـنهـا ونخـيلـها
وزروعـــــهـــــا ; فـــــدجـــــلـــــة اخلـــــيــــر أم
الــبـــســاتــ�;والــفــرات الــذي  داعــبــته
حــضــارات وأقــدار; وروافــدهــمــا; هي
شــرايـــ� الــعــراق الــدافـــقــة بــاخلــيــر
والـــعـــطـــاء � إذ ارتـــبـــطت حـــضــارات
الـعـراق منـذ فـجر الـتاريـخ; بكل قـطرة
مـاء جرت في انهـاره وأهواره .. فماذا
سـيحل بـبالد النـهريـن بعد أن  قُـطِعْت
شـرايينه?... إنه الـدمار واالنهيـار لبلد
اسـتــمـرت شـرايـيـنه تـزخـر �ـاءٍ غـدقٍ
مـنـذ ان خطـتهـا يد الـله سـبحـانه على

أرضه.
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شـــهـــدت بالد الـــرافـــديـن مـــنـــذ فـــجــر
الـتاريخ قـيام الدول وا�ـمالك العـراقية
الــقـد�ـة فـيه; فـقــد أولت هـذه ا�ـمـالك
اهـتمـاما مـتزايدا بـا�شـاريع االروائية
بــغـيـة تـوفـيـر ا�ــيـاه الالزمـة لـلـزراعـة
واالسـتخدام البشري; من أجل حتقيق
االمـن الـغـذائـي لـشـعــوب تـلك ا�ــمـالك
والـدول; إذ التزال الشواهد الـتاريخية
عــــلى هـــذا االمـــر قــــائـــمـــة حلـــد االن;
"عـندمـا قام  (أيـنتـيمـينـا حاكم  �ـلكة
لـــكـش الــســـومـــريـــة في 2400 ق. م);
وهي:( �ــلـكـة نـشـأت جـنـوب الـعـراق
ويـعود تاريخها الى 2500 سنة ق. م;
وتـقع آثـارها احلـالـية ضـمن مـحافـظة
ذي قــار في قـضـاء الــدوايـة و�ـسـافـة
16 كم جــنـوبـاً); بـحـفـر قـنـاة إروائـيـة
وجـلب ا�اء �ملكته من نهر دجلة; بعد
نــزاع وحـروب اسـتـمــرت �ـئـة عـام مع
�ــلــكـة ( أومــا الــســومـريــة); بــسـبب
سـعي حـاكم �لـكـة اوما �ـنع وصول

ا�ــيــاه الى أراضي �ــلـكــة لــكش;فـهي
اطــول حـرب مــيـاه فـي تـاريخ الــعـالم ;
وقــدأُسـتـخـدمـت في شق هـذا ا�ـشـروع
أفــكـار هـنـدسـيـة من خالل االنـحـدارات
وا�ـــنــاســـيب والــزوايـــا; واليــزال هــذا
ا�ــشــروع  قــائــمــا حــتى يــومــنــا هـذا;
تــســـقي مــيــاهـه مــســاحــة كـــبــيــرة من
االراضـي الــزراعــيــة; ا�ــعــروف بــنــهــر

الغراف". 
 بـعد الغزو االمريـكي للعراق وإحتالله
; وقــيــام ســلــطـة االحــتالل وعــمالئــهم
بــتــدمـــيــر كل ا�ــرتــكــزات احلــضــاريــة
لـــلــعـــراق �وفي مـــقــدمـــتـــهــا الـــزراعــة
ومــشـاريع الـري; واالنـهـيـار والـضـعف
الـذي اصـاب البـلد عـمومـا  ;فقـد ساهم
كـل ذلك  تـــشـــجـــيع دول اجلـــوار عـــلى
تـمــريـر مـخـطـطـاتـهـا في الـعـراق و�ـا
يــتـفق مع مـصــاحلـهـا احلـيــويـة � فـقـد
اضــحى الــعـدوان ا�ــائي عـلى الــعـراق
الـذي تـقوم  تـركـيا  وإيـران امـر مروع;
يـرقى ألن يـكـون حـرب إبـادة جـمـاعـيـة;
نــــظـــرا لــــفـــداحــــته; فـي ظل إجـــراءات
حـكومية ترقيعية  وعجز واضح إلنقاذ
الـعـراق من هـذه الـكـارثة وتـداعـيـاتـها;
جـعلت لالسف من العـراق  بيئة طاردة
لـلعيش فيه. فقد عـملت سلطة االحتالل
االمـريكي واحلكومات ا�عينة من قبلها
فـي الـــعــــراق عـــلى اهــــمـــال الــــزراعـــة
وا�ـــــشــــاريع االروائـــــيــــة وتــــثـــــبــــيت
مـستـحقـات البلـد من احلصص ا�ـائية
في االنهار التي تنبع مياهها من تركيا
وإيــران; وراحت تــنــفـق ا�ـلــيــارات من
أجـل مشاريع عانت من سـوء التخطيط
والـــفــســاد وفـي مــقــدمـــتــهـــا مــشــروع
إنـعـاش االهـوار; الـذي أُهـدرت بـسـبـبه
الـكثـير مـن االموال ومـوارد ا�ياه  دون
ايـة جـدوى اقـتـصـاديـة لـلـبـلـد� و�رور
الـوقت فإن هذا أالهـمال الواضح وعدم
اجلــديــة من قــبـل ا�ـســؤولــ� عـن هـذا
االمــر في مــتـابــعــة تـثــبــيت احلـصص
ا�ــــائـــيـــة إلنــــهـــار الـــعــــراق; �ـــوجب
اتــفـاقـيـات دولـيـة مــعـتـمـدة; مع كل من
تــركـيــا وإيـران; والــوقـوف بــحـزم ضـد
تــــمــــاديــــهـــــمــــا بــــحــــقــــوق الــــعــــراق
ا�ــائـيـة;بـإالســتـفـادة من الــدور الـنـافـذ
وا�ـؤثـر لألمـريـكـان عـلى دول ا�ـنـطـقة;
ألن نـقص ا�ـيـاه  اصـبـح يشـكـل خـطرا
مـحـدقـا بـحـاضر الـعـراق ومـسـتـقـبله .
فـالتقارير والوثـائق االخيرة; تؤكد بأن
تـركيا "كانت  قد بدأت بفكرة االستفادة
مـن مــصـــادر مـــيـــاه دجــلـــة والـــفــرات;
ووضـع خـطـط إقــامــة الـســدود بــشــكل
دوري مـنـذ عـام 1936 وذلـك علـى مدى
خــمـسـة عــقـود تـقــريـبــاً� حـتى طُـرحت
بشكل أوضح وأكثر تنظيماً عام 1980
عـنــدمـا وضـعت مـخـطـطـاً عـامـاً شـامالً
يــربط عــدداً مـن ا�ــشــروعــات ا�ــائــيـة�
سُـــــمـي (مــــشـــــروع جـــــنـــــوب شـــــرقي
األنـاضول الـكبـير - Gap) حـيث مـنبع
نـهـري دجـلة والـفـرات; والذي أعـتـبرته
تــركــيــا أكــبـر مــشــروع في تــاريــخــهـا;
بـحــجـة تـطـويـر ا�ـشـروعـات الـزراعـيـة
واإل�ـائـية� وهـو يـتكـون مـا ال يقل عن
22 ســــداً و 19مــــحـــــطــــة لــــلــــطــــاقــــة
الـكهرومائيـة منتشرة عـلى نهري دجلة
والــفــرات. "� و�ــا ال يــقـبـل الـشـك فـإن
هــذه ا�ـشــاريع قــد أضـرت بــاحلـصص
ا�ـائيـة للـعراق كـثيـرا; وبحـسب تقـرير
نـشـرته صـحـيـفة الـغـارديـان� فـقد "أدى
إنـشاء السـدود التركيـة وتوليـد الطاقة
الـكـهـرمـائيّـة عـلى الـنـهريـن إلى خفض

الـسلـطـات االيرانـية بـقطع مـياه جـميع
هـذه االنهار التي ترفد نهر دجلة بأكثر
من  30 بــا�ـئــة من ا�ــيـاه الــصـاحلـة ;
وحتـويلها الى االراضي االيرانية; وإن
أخــطــر هــذه ا�ـشــاريع; هــو   مــشـروع
(خـط  ا�ـاه االســتـوائي/ TWP) فـهـذا
ا�ـشـروع وفـقـا لـتـقـاريـر اخملـتـصـ� : "
يــتــكــون من جــزئــ�; هـدفـه االسـاسي;
يـــــــكـــــــمـن  فـي ارواء حـــــــوالي (500-
750الـف) ألف دو�; تـــغــطـي مــنـــاطق
واســعــة من كــرمـنــشــاه وصــوال عـيالم
وجـــزء من االحــواز; ويــشـــمل عــدد من
الـــهــيـــاكل ا�ــعـــقــدة �ـــســافــة (52) كم
�ـنظومة نقل ا�ياه و(3) سـلسلة انفاق
تـــتــــجـــاوز مـــســـافـــة (8850)كـم; ومــد
انـابيـب بطول (220)كـم; باالضافة الى
عــدد كــبـيــر من ا�ــضـخــات; ويــتم نـقل
ا�ـــيــــاه الـــزائـــدة من اجلـــزء االول الى
اجلـــــــــزء الـــــــــثـــــــــانـي الرواء االراضي
الـزراعـيـة; في دهـلـران; ومـهـران وجزء
من االحواز." ; ويقع نسبة ( 50 با�ئة)
من هـذا ا�شروع وا�ـشاريع ا�لـحقة به
فـي  (كرمانـشاه) ونـسبة الـ( 50بـا�ئة)
االخــرى في عـيالم وقــسم من االحـواز;
ويـتـسبب هـذا ا�ـشروع; في قـطع مـياه
حــــوض ســــيــــروان في ايــــران والـــذي
يـعـتـبـر ا�ـغذي الـرئـيـسي لـنـهـر ديالى;
ويـتـضـمـن إنـشاء (13) سـد; بـاالضـافـة
الى (5) ســــدود قـــــاطــــعــــة  (قــــنــــوات
حتـــويـــلـــيـــة):وهي عـــبــارة عـن ســدود
قــاطـعــة وانـحــرافـيــة وقـنــوات خـاصـة
لـتـغيـير مـجـاري وروافد نـهر سـيروان;
ويــعـتــبـر هــذا الـنــوع من الــنـواظم من
أكـثـر االعـمال الـهـنـدسيـة خـطـورة على
نـهر سيروان/ ديالى� ألن هذه القواطع
تـعـمل عـلى جـمع ونـقل ا�ـيـاه الى نفق
(نــوسـود) ا�ــائي وبــالـتــالي تــمـنع من
دخــــول ا�ـــيـــاه الـى االراضي الـــعـــراق
وحتـرم الـعـراق من حـقوقـه التـاريـخـية
فـي حوض سيروان; وسـيتم نقل ( 1 -
3.1مـلـيار م3) سـنويـاً من مـياه حوض
ســيـروان� وجــديـر بـالــذكـر فــإن مـعـظم
سـدود هذا ا�شروع ( TWP) تـقع على
خـط الزالزل إليـران �ـا يـؤدي في حال
انـهيار اي منـها الى فيضـانات خطيرة
تـهـدد مـناطق مـحـافـظتي الـسـلـيمـانـية
وديـالى." إن الـسـرقـة لـلـعـراق والـسلب
حلـقـوقه ا�ـائيـة; سـتؤثـر  عـلى مـناطق
واسـعـة مـن  مـحـافـظـتي الـسـلـيـمـانـيـة
وديـــالـى; وتـــؤدي الى نـــقص حـــاد في
ا�ـيـاه مـسـبـبـة كارثـة بـيـئـيـة كـبـيرة لم
يــشـهـدهـا الـعــراق من قـبل إضـافـة إلى
الـتـأثيـرات الـتي سـتلـحق بـنهـر دجـلة�
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االجـتمـاعيـة مبـحثه االول تـناول  الـهنـدسة
االجـتـمـاعـيـة في الـعـصـور الـقـد�ـة بـيـنـمـا
تـنـاول الـثـاني هـذه الـهـنـدسـة في الـعـصور
الــوسـطى  � والـثـالـث حـالـتـهــا في الـعـصـر
احلـــديث� وتـــضــمـن الــفـــصل الـــثــالث ذات
الـــتـــســـلــسـل الــثـالثي وتـــضـــمن االبـــعــاد�
الــسـيـاسي � الـثــقـافي  �  الـبـعــد الـسـيـسي
الـثـقـافي ا�ـشتـرك  � في حـ� تـطـرق ا�ؤلف
في الــفـصل الــرابع الى الـدواعـي الـعـمــلـيـة
والـتأسيـسات النظـرية احلديثـة وا�عاصرة
ضـمن مبحث� اثن�  �االول  � ما يجري في
الــــغـــرب من هــــذه ا�ـــضــــامـــ�  � الــــثـــاني
الـتـاسيـسات الـنـظريـة احلديـثـة وا�عـاصرة
لــلـهـنــدسـة االجــتـمــاعـيـة ـ الــسـيــاسـيـة في

الغرب.  
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يـرى البـاحث الدكـتور عـلي عـباس مراد  ان
الـطـبـيـعـة الـبـايـولـوجـيـة حـمـكت وحتـكـمت
بـاالنسـان وجعـلته بـحاجـة ماسـة للـهنـدسة
االجـتـمـاعـيـة من ا�ـنـظـور الـذي قـاله ا�ؤر�
وا�ـنظّر الفرنسي ألكسي دي توكفيل   (اعد
صـنع االنسان قبل ان تعيد صنع ا�واطن  �

حينها تكون لديك قوان� فعّالة)   . 
يــصـنف الـبـاحث   الــهـنـدسـة االجــتـمـاعـيـة
بـاربعـة  توجـهات� اوالً  تـوظيـفهـا للـمباد�
والـقوان� النظرية �  ثانـياً للقوان� العامة
واخلـاصـة للـعـلوم االجـتـماعـية فـي صنـاعة
االنـسـان من مـنـظـور طـبـيـعـته وخـصـائصه
االجـتـمـاعيـة  � ثـالـثا� ً لـلـعـلوم الـتـربـوية  �
رابـعـاً للـدواعي واالهـداف السـيـاسيـة لـهذه

ان يـتــصـدى االسـتـاذ الـدكـتـور عـلي عـبـاس
مــراد �ــوضـــوع عــلى درجــة من الــتــعــقــيــد
والــعـمق واالتــسـاع فــهـو بــحق أهل �ــهـمـة
عـلـمـيـة من هـذا النـوع. هـو بـاحث مـتـمرس
وأحــد أعـمــدة الـوسـط االكـاد�ي  الــعـراقي
جــمع بـ� كــفـاءة االســتـاذ احملـاضــر جـزيل
ا�ـفردات يفرض هيمنته التدريسية ا�شرّفة
عــلى طـلـبـته  � اضـافــة الى انـصـرافه نـحـو
الـــتــألــيـف وله في ا�ــكـــتــبـــة االن اكــثــر من
اربـع� كـتابـا وبحـثا تـناوبت مـوضوعـاتها
في امـتـدادت تـتصـدرهـا عنـاوين في ا�ـنه�
الـــــعـــــلــــــمي اخلـــــالـص � وفي الـــــقـــــراءات
االســـتــراتـــيــجـــيــة والـــنـــظم الــســـيــاســـيــة
واالجـتهادات ا�سـقبليـة� ومع حجم الكفاءة
الــتي يـتـمـتع بـهــا  � اعـرف عـنه ايـضـاً� انه
يـــجــيـــد االصــغــاء لـالخــرين وتـــلك نـــعــمــة
اخالقــيـة يـفـتـقـر الـيــهـا بـعض االكـاد�ـيـ�
) اصـحاب الـذين نـصـبـوا انـفـسـهـم (حـكّـامـاً
سـلـطة عـلمـيـة غاشـمة  � اخـتـاروا ألنفـسهم
مـنصات في اعلى الهرم اجلـامعي تعسفاً  .
ان من ا�ؤلفات اجلديدة للدكتور علي  التي
لـــــفــــتـت نــــظـــــري كــــتـــــابه (الـــــهــــنـــــدســــة
االجـتماعية..... صـناعة االنسان وا�واطن)�
يـقع الكتاب ب 440صـفحة  واربعة فصول�
الـفـصل االول جـيـنـالـوجـيـا (عـلـم االنـساب)
الـهنـدسة االجتـماعـية� ضم ثالثـة مباحث  �
في التربية  � في التنشئة االجتماعية  � في
الـهــنـدسـة االجـتـمـاعـيــة ضـمن الـصـلـة بـ�
الـتـربـيـة والـتـنـشـئـة  � امـا الـفصـل الثـاني�
اركـــيـــولــوجـــيـــا (عـــلم االثـــار) الــهـــنـــدســة
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الـصـناعـة  � وبيـنـما يـؤكـد البـاحث على ان
الـتـربـيـة وحـدها تـلـبي حـاجـة االنـسان الى
الـقـوة والـعون والـتـمـييـز� يـرى ان االنـسان

يخوض جتربة الوالدة
مـــرتــ�  � االولى� عـــنــدمــا يـــولــد في اطــار
مــتـوالــيـة االجنـاب   � الــوالدة الـثــانـيـة من
خالل الـتكاثـر العقـلي واالجتمـاعي وتاهيله
عـبر العالقة االجتماعية ليضمن بذلك بقاءه
واســـتــمـــراره.  واذا كــانت لـــلــوالدة االولى
مـتطـلباتـها الفـسيـولوحيـة ا�عروفـة فان ما
يــتـرتب عـلى الـوالدة الـثــانـيـة هـو االصـعب
واالشــد اهـمـيـة في احلـفــاظ عـلى الـنـسـخـة
االنـسانيـة في مفرداتهـا البنـيوية الالزمة  .
ويــتـوقف الـبــاحث عـنــد اآللـيـات ا�ــطـلـوبـة
لــلـهـنــدسـة االجــتـمـاعــيـة ضـمـن نـسـخــتـهـا
االنـسانية الضامنـة فيشير الى ثالثة ا�اطٍ
مـتداخـلةٍ ومتـكاملـةٍ من التـربية  � بـدنية   �
وخـلـقــيـة اي مـايـتـعـلق بـغـرس الـفـضـيـلـة �
وعــقـلــيــة في اطـار الــتــغـذيــة ا�ــعـرفــيـة من
مـحتوى العمل بالتأهيل الذهني ا�تبصر  �
ويـــتـــوقـف الـــبـــاحث عـــنـــد رؤيـــة تـــرى في
الــهـنـدســة االجـتـمــاعـيــة (صـنـاعــة لالفـكـار

والـقيم التي تصـنع وحتكم مواقف االنسان
وتـوجهـاته التي تـصنع وحتـكم في النـهاية
سـلوكـياته ايـضاً �ـا يجـعل االفـكار احملرك
االســاس لــلـحــيـاة االنــســانـيــة الـتـي تـفــقـد
انـسانيـتها عـندما تغـيب عنهـا هذه االفكار�
طـا�ا ان الـسمة االسـاسيـة ا�ميـزة لالنسان
انه كـــائن مــفــكــر) .�واالســـتــدراك الــعــلــمي
لالسـتنتاجات التي يـخلص اليها الباحث �
ان هـنـالك مـنافـسـة بأهـداف سـياسـيـة  ب�
مــنـظـومـات الــهـنـدســة االجـتـمـاعــيـة الـتي
يــشــهــدهــا الــعــالم االن في اطــار مــصــالح
اسـتراتيجيـة  اي ان الهندسة االجـتماعية
بــاتت تـوظف عـلـى نـطـاق واسع في اطـار
احتكار االهمية لهذا الطرف السياسي او
ذاك  وبـسـبب ذلـك كـثـرت ا�ـنـ�كـفات  � او
مـا �كن ان اصـطلح عـليه هـرج ا�صالح
�ومــقــابل ذلك (تــظـهــر اهــمـيــة الــثـقــافـة
ودورهـا احملـوري في احليـاة االنـسانـية
فـي واقع ان اخلــيــارات والـــتــفــضــيالت
الـفرديـة واجملتـمعـية في  هـذه احلياة  �

التـتـحـدد عـادة �ـجـرد الـرغـبـة� او احلـاجة
فـحسب� بل وتـتحـدد ابضـاً والى حد  بـعيد
�ـا تسمـيه مجمـوعة البـاحث� االنـحيازات
الـثقـافية  � اي ا�ـعاني ا�ـشتركـة� القـناعات
الــســـائــدة  � احملــددات االخالقــيــة  � وتــلك
الـتنـويعة الـثرية من طـرق الثواب والـعقاب
والـتوقـعات ا�ـشتـركة في اطـار �ط احلياة

التي تصبح جزءاً  حقيقياً منا ).
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لقد تناول الباحث الدكتور علي عباس مراد
الـهندسـة االجتماعـية بنسـختها االعـتيادية
الــــشـــائــــعـــة  � لــــكـــنه لـم يـــقـف عن حـــدود
مـفاهيمـها  � بل ذهب الى النسخـة ا�تطرفة
مـنها مناقشاً  مـوضوع التطرف  با�زيد من
الـتـفــكـيك لـلـظـاهـرة  مـشـيـراً الى (انه لـيس
قـرينـاً للـجهل فـحسب  � بل هـو ايضـاً قرين
لـلتعـصب  � يعني الـغلو  � ا�ـبالغـة التشدد
� الـتعمق على حساب الـوسطية والعدل في
الــتــعـامل مـع االخـر اخملــتـلـف  � وبـقــدر مـا
يــنـتـهي الـتــطـرف بـصـاحـبـه الى الـتـعـصب
�فــأن تـعــصـبه يـنــتـهـــي الى االنــغالق عـلى

ذاته)  . 
ويـذهب الـباحث في عـملـية تـفكـيك التـطرف

فــيـفـيـد( انه يـنـتــهي الى الـعـنف وهـو مـا ال
يـختص بفـرد او جماعة دون غـيرهما  � وال
بـزمن ومـجـتـمع دون سـواهمـا  � وال بـفـكرة
او عـقيدة دون مـا عداهما  �  ا�ـتطـــــــرفون
الـعنـــــــــيـفون وا�سا�ـون� ينتـمون خملتلف
انـواع االفراد واجلمـاعات� وموجودون  في

االزمنة واجملتمعات كلها  )  .  
بـخالصة  � هذا الكـتاب جدير بـالقراءة حقاً
فهو يضع امام ا�سؤول اي مسؤول مصلح
فـي اي موقـع اجـتمـاعـي وسيـاسـي وثقـافي
فـرصــة الـتـزود مـنه �ـايــعـيـنه عـلى اتـخـاذ
الـــقـــرار ا�ــتـــوازن  � وهـــو ايــضـــاً وصـــفــة
لـلـتصـحيح واجنـاز الـطراوة االخالقـية الي
يــحــتــاجــهــا اجملـــــــــــتــمع الــعــراقـي الـذي
اسـتـمـكـنـته مع االســــــــــف االن  ا�ـزيـد من
مـــخـــالب الـــنـــهـش والــتـــجـــريـح واالنـــكــار
واالفــسـاد �  وهـنــاك خـشـيــة  قـائــــــــمـة ان
يــأكل نـفـسـه .  اشـهـد ان عـلـي عـبـاس مـراد
اجنـــز  في هــذا الـــكــتــاب  مـــنــهـــجــاً زاخــر
بـفـائض قـيـمـة مـعرفـيـة غـايـة في الـضرورة

�نع تسليع االنسان .  الكسي دي توكفيل
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كالـبـرق مـر هـذا الـسـؤال وانـا أشـاهـد افـتـتـاح مـول الـقـاهـرة اجلـديـد بـالقـرب مـن معـامل
الشركة العامة لـلصناعات الكهربائية واإللكترونية ا�غلقة � وكالهمهما في منطقة الوزيرية

الصناعية �� �اذا ا�والت ال ا�عامل .?
أن غلـق هـذه الـشركـة( الـعـامـة )يـعـني قـيـام وزارة الـصـنـاعـة بـغـلق أو تـعـطـيل عـمل ثـالثة
شـركـات كــانت مـنـتــجـة في ظل احلـكــومـات الـســابـقـة � وهي نــاجت دمج الـشـركــة الـعـامـة
للصناعات الكـهربائية مع الشركة الـعامة للصناعـات اإللكترونية والشركـة العامة لصناعة
الـبـطــاريـات � وقـبل اخلــوض في كل الـتــفـاصـيل � البــد أن أوضح أن بـطـاريــة بـغـداد هي
بطـاريـة منـافـسـة صمـمـها وعـمل عـلى انـتاجـهـا دكتـور عـراقي متـمـيـيز كـان رئـيسـا لـقسم
الهـندسـة الـكيـمـياويـة في جـامعـة بـغداد � �ـاذا خنـقت هـذه البـطـارية بـدال من الـتوسع في
إنتاجها .? �اذا ال تعمل وزارة الصناعة على إعادة احلياة ا�نتجة للشركة العامة لصناعة
الـزيوت الـنـباتـيـة على سـبـيل ا�ثـال � تـلك الشـركـة التي كـانت تـغطي 90 بـا�ئـة من حـاجة
الـعراق من الـزيوت الـسائلـة والصـلبـة وكادت أن تصل إلى 100 با�ـئة من حـاجة الـعراق
من مـساحـيق الـغسـيل والـصـواب� ومـواد الـتجـمـيل االخرى � وكـانت تـنتج زيت الـكـتان �

وغيره �ا كانت حتتاجه السوق احمللية� وكانت أغلب ا�واد اخلام عراقية ا�نشا . 
أن الـعراق كـان في الصـدارة في إنتـاج األدوية � وااللـبان � وا�البس اجلـاهزة � وكان في
مقدمـة الدول ا�ـنتجـة للـغزل والنـسيج والـبسط وا�فـروشات األرضـية والسـجاد � وغـيرها
من آالف السلع التي كانت تـسد احلاجة اليوميـة للمواطن العراقي وبـأسعار منافسة جدا
� وكانـت تلك الشـركات قـد بدأت بـالتوسـع والتنـوع في االنتـاج منـذ العام  1966عـلى يد
وجـهـود خــبـراء الـعـراق ا�ــرمـوقـ� وعـلى رأســهم الـدكـتــور ا�ـرحـوم خـيــر الـدين حـسـيب
واالستاذ اديب اجلادر ونـخبة من الكـفاءات التي كانت تـعشق العراق ووضـعته على سكة
الـصـناعـات احلـديثـة � وكانـت خطط الـتـطويـر السـنـوية مـسـتمـرة وكـانت تسـتـوعب سنـويا
ا�ـزيـد من األيـدي الـعامـلـة وفق خـطـة مـركـزية لـلـتـوسع في الـتـعـلـيم ا�ـهني مـن قبل وزارة

التربية �� مؤسسة التعليم ا�هني � تكامل وزاري مثالي �
أنـنا هـنا ال نـريد الـرجوع في ا�ـاضي بل نريـد البـحث في الـنوايـا � وقبـلهـا نقـول ال يوجد
مـثـيـل في كل انـظـمـة الـعـالم االقـتـصـاديـة � أن بـلــدا يـوقف إنـتـاجه عن عـمـد � كـمـا تـعـمل
حكـومات ما بـعد العام .2003 والـنوايا خـبيـثة وخبـيثة جـدا اشتـرك فيهـا كل من تصدى
لـلـعمل احلـكومي سـياسـيـا كان ام إداريـا � دون استـثنـاء � وكـان لكل مـنهم دوره ا�ـدفوع
الـثمن � ولم يعرف اي مـجتمع في العـالم عدا اجملتمع الـعراقي �وذجا تـخريبيـا متعمدا �
وان األشـخـاص الـذين تـوالـوا عـلى ا�ـنـاصب الـعـامـة مـنـذ تـأسـيس مـجـلس احلـكم لـغـايـة
تـأريخه هم حتت طـائـلـة القـانـون � وهم مسـتـمـرون دون رادع ذاتي أو أخالقي أو وطني �
بالهدم عن طريق إنـشاء ا�والت والتوسع فيهـا وتوزيعها بشكل خـبيث لتحول اجملتمع إلى
مـجتمع مسـتهلك غيـر منتج � بعد أن � تـغيير أ�ـاط سلوكه االستـهالكي نحو االستهالك
ا�ـظـهري الـقـائم عـلى قاعـدة سـلـعة تـرفـيـة مقـابل اقـسـاط مضـنـية � وأخـذت ا�ـوالت تـلعب
دورها ا�دمر وهي تـعرض منتجـات الغير وتسـتخدم عمال الـغير من االجانب � أن حتويل
مصـا نع جميـلة الصنـاعية عـلى سبيل ا�ـثال إلى مخازن لـلمسـتورد من السـلع والبضائع
األجنبية � وحتويل عـمالها الفني� ا�هرة إلى عتالـ� يناقلون ذلك ا�ستورد ويشحنونه إلى
األسـواق احملــلـيـة� � إ�ـا هـو مــخـطط فـوق اخلـبـيـث يـرمي إلى تـدمـيــر قـواعـد ومـرتـكـزات
الصـناعـات احمللـيـة � ليـحل محـلـها مـا تنـتجه مـعـامل الغـير وتـعـرضه موالت الـغيـر � فهل
فـهمنا نـوايا الغيـر � ام نظل محـكوم� من قبل الـغير .. هـذه عالمات استفـهام �� واحلليم

تكفيه إشارة اإلبهام .
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بغداد

احلـروب الـتي عـانـى مـنـها الـعـراقـيـون ومـنـهـم االستـاذ اجلـامـعـي �عـا� ايـام احلـصار
اجلـائر 12 سنـة حائـراً ب� شـراء الطـماطـة ونشـر البـحث العـلمي �الـذي يتـطلب صـفاء
ذهـني �واشـبـاع احلـاجـات كـافـة لـكي يـظـهـر االبـداع .هـو ا�ـوظف الـوحـيـد يـنـجـز اغـلب
واجـبـاته في الـبيت (كـتـابـة احملاضـرات �تـصـحيح الـدفـاتـر االمتـحـانـية� كتـابـة التـقـارير
�وا�ـقاالت � وتـالـيف الـكتب وغـيـرها من الـواجـبات � اما في اجلـامـعة فـيقـضي واجـباته

االدارية)
تـأمل خـيـراً بـعـد 2003 في ظـل سـلم الـرواتب اجلـديــد �نـعم من كـان لــديـة خـدمـة قـبل
2003 طـرأ عليه تـغيـر في ظل السلم اجلـديد بـعد ما دفع ثـمن ايام احلـصار�هذه الـفئة
قـلـيـلـة جـداً وهم عـلى ابـواب الــتـقـاعـد �مع الـعـلم طـيل فـتـرة احلـصـار اجلـائـر لم يـرغب
االغـلبـية بـالتعـ� في العـراق �كانـوا يفـضلون الـعمل خـارج البـلد . عنـد التـغيـر في سنة
2004 � عـودة االغـلـبـيـة وتـعـيـنهـم وهم بـعمـر وصل اقل مـن فيـهم الى 40 سـنـة �كان
الراتب ال يسـاوي شئ فقط �كن يسد حاجات البيت �لكن كا استاذ له واجبات خاصة
كانـشر الـبحوث اخلـارجيـة والداخلـية وحـضور ا�ـؤتمرات من اجل الـوصول الى الـتقيم
الـسـنـوي بــنـجـاح . ا�ـطـالب به بــشـكل خـاص فـقط االسـتــاذ اجلـامـعي ( هـو عـبـارة عن
مـجمـوع الـنشـاطـات التي يـقـوم بهـا االسـتاذ اجلـامـعي طيل سـنـة واحدة عـلى ان يـجمع
درجـات جناح تصل فوق 90 با�ئـة هذه ا�علومات مخفـية عن اجملتمع  فكان الراتب مع
اخلـدمـة اجلـامـعـيـة عـند اقـرار قـانـونـهـا سـنة 2008 مـلـيـون ومئـة من كـان قـد � تـعـينه

2004 وهو راتب جدا طبيعي مقارنة مع ا�وظف في الدوائر االخرى ..
بـدأ االسـتــاذ يـتـنــفس مـنــهـا اسـتــطـاع نــشـر الـبــحـوث في اجملالت الــعـا�ـيــة �وحـضـور
ا�ؤتمـرات التي تكلف اجراءات الـنشر والسفر اقل شئ 1000 دوالر لـلنشاط الواحد .
وما بـ� هذا وذاك كـانوا االغلـبيـة ال �لـكون بـيوت ملك خـاص بهم �فـااليجـار هو ا�ـنفذ
الـوحيـد لهم� باالضـافة ظـهرت بـعد 2003 الدروس اخلـصوصيـة للـتدريس ابـنائهم في
الـتنـافس العـلمي لـلحـصول عـلى مبـتغاهم الـعلـمي  ففـتحت ا�ـعاهـد اخلاصـة بذلك  �ا
اثــقل مـيــزانـيــتــهم �مع تــكـالــيف اجـور الــكــهـربــاء اخلـاصــة والـعــامــة واجـور االنــتـرنت

وا�ناسبات االخرى. 
مع هذا قـد واجه اشـاعة قـد بثت ضـده بـ� اطيـاف اجملتـمع الـعراق �فـقد اشـاع عنه ان
راتـبه يصل الى  5مالي� او اكـثـر �هـا اثار حـفـيظـة الكـثـير �وازداد احلـسد والـبغض

والغل من اجلميع �ومنا قد تعرض لالبتزاز �واخلطف والتسليب. 
والى هذه الـلحظـة ان راتب االستـاذ اجلامـعي من تع� 2004 ال يتـعدى مـليـوني� الف
عراقي. وهو مـطلوب مـنه العمل في الـبيت اكثـر من في اجلامعة� نـشر بحوث ودراسات
وكتابة التـقارير والتاليف وهذه جميعها تـكاليفها من اجليب اخلاص لالستاذ �ا ترهق
بــاالضـافـة االغـلــبـيـة لــديـهم ابـنــاء يـدرسـون في الــكـلـيـات االهــلـيـة ذات االجـور الـراتب� 
الباهضة �وقـبلها الدراسة في ا�عـاهد التقوية للـدروس اخلصوصية هي كذلك اصبحت
تـكـالـيـفـهـا بـاهــضـة وهـذه تـرهق ا�ـيـزانـيــة اخلـاصـة لـلـبـيت.مع الــواجـبـات االجـتـمـاعـيـة

والـترفـيـهيـة والـبيـتـية وغـيـرهـا. متى يـشـترى سـيـارة ? متى يـشـتري
بيت?

نفترض راتبه قد وصل الى مليوني� وعمرة جتاوز 50 سنة
بـخـدمـة تـصل الى 20 سـنـة وعـلى ابـواب الـتـقـاعـد : نـقـول
مصـرف الـبيت يـحـتاج الى مـلـيون واحـد وبدأ يـدخـر ملـيون
واحـد لـكل شـهـر .كـم يـحـتـاج من الـسـنـيـ� كي يـجـمع مـال
لـشـراء بـيت بسـعـر ثالث مـئـة الف دوالر? شـراء سـيارة 30

الف دوالر? ( جبر من ......للقبر).

الشك ان االمن الغذائي لـلشعـوب يحضى بااهـمية كـبرى وتعـد اخلطط والدراسات من
اجل مـنع وقوع ازمـة غذاء تـهدد مـجتـمع ما بل ان اكـثر دول الـعالم وضعـت او صنفت
االمن الغـذائي من ضـمن عـناصـر االمن الـقومي لـتـعلـقه بـقـوت الشـعب حـيث ان نقص
الـغـذاء يسـبب ازمـات واضـطرابـات داخـليـة تـهـدد امن وبنـيه اجملـتـمع بل احيـانـا يؤدي
انهيار الـبنيان االجتماعي بالكامل اضافه الى تـهديد النظام السياسي برمته عن طريق
اندالع الـثـورات التى تـسمى ثـورة اجليـاع او ثورة الـفـقراء والـتى هي بالـفعل اجـتاحت

عدة دول وادت الى تغير جذري في انظمه احلكم. 
وعندما ظـهرت اشارات او تـوقعات بأن الـعالم قد يتـعرض الى نقص في الـغذاء بسبب
احلـرب الروسية _االوكرانيـة وتغير ا�ـنا� وقله ا�ـياة واجلفاف وارتـفاع اسعـار الطاقة
اخـذت اغلـب الدول في تـبـنى سيـاسـات واحتـيـاطات لـتـجنب شـعـوبهـا انـعكـاسـات هذة

االزمة.
فـروسـيـا واوكـرانـيـا مـن اكـبـر مـنـتـجي احلـنـطـة في الـعـالم قـلـصت من صـادراتـهـا الى
اخلـارج والـهـنـد اصـدرت قـرارات �ـنع تـصـديـر احلـنـطـة خـارج حـدودهـا وا�ـتـوقع ان
الـعـديد من الـدول ا�ـنـتـجة الـكـبـرى سوف حتـذو حـذوهـا �ا يـعـرض الـعـالم  الى ازمة
غـذائيـة  حـقيـقـية قـد تـعصف بـالـعديـد من الـبلـدان الـتى لم تاخـذ االمـر باحلـسـبان ولم
تـتـخـذ إجــراءات �ـواجـهـة هـذة االزمـة ومــنـهـا الـعـراق الـذي الزال بـعــيـد كل الـبـعـد عن
مـاسـوف يتـعرض له الـعـالم من ازمات غـذائـية امـا بسـبب انـشغـاله بـاالزمات الـداخلـية
ومنها ازمة تـشكيل احلكومة او بسبب اخلالفات العميقة ب� القوى السياسية العراقية
الـتى جعـلت حكومـة تصـريف االعمال عـاجزة عن اتـخاذ القـرارات التى تـصب في بناء
سـيـاسـات وخطط جتـعل الـعـراق �نـأي عن ارتـدادت وانـعكـاسـات هـذة االزمة الـعـا�ـية

التى تلوح في األفق. 
لذا عـلى احلكـومة الـعراقـية اتـخاذ سـياسة الـتحـوط والتـحسب ووضـع اخلطط الـكفـلية
بـتجنـيب العـراق ازمة غذاء قـد تعـصف بالـبالد عن طريق تـعزيز اخلـزين االستـراتيجي
من احلبوب وتوفيـر مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وتوفير التخصيصات ا�الية

الالزمــة لــعــبــور االزمــة و�ــكن الــقــول ان تــمـريــر قــانــون األمن
الغذائي في الـبر�ان من ا�مكن دعم الـطبقات الفـقيرة وتوفير
خـزين او حـتــيـاطي من احلـنـطـة �ــدد طـويـلـة جتـنب الـعـراق
ازمــة كــبــيـرة وخــطــيــرة قــد تــؤدي الى حــدوث مــجــاعـة او
اضــطـرابـات داخــلـيــة كـمــا إشـارة الــــعـديــد من الـتــقـاريـر

الدولية. 

{ باحث في الشأن السياسي واالقتصادي
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غالف الكتاب
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�ـتـطـلـبـات هـذه الـفـعـالـيـات .في
حـ� يـالحظ بـان سـكـان الـشـرق
والشمـال االفريقي يهـيمنون في
فـعــالـيــات الـعــدو الـطــويل الـتي
تتـطلب خزيـنا حـيويا كـبيرا في
اداء عــــــمـل الــــــقــــــلب والــــــدورة
الدمـوية لتـسهيل االسـتمرار في
حترير ما يطلق علية ب (الطاقة
االوكــســجــيــنــيـة ) الــتـي تـشــكل
االســاس فـي مــواجــهـــة اجلــهــد
وامــكـانــيــة ا�ــطـاولــة او اجلــلـد
اثناء ركض ا�سافات الطويلة .

jO;« ·Ëdþ

ان هــذه ا�ــمـيــزات واالفــضــلــيـة
البـدنية ال �ـكن ان حتصل فقط
من خالل مـــا تــشــتـــرطه ظــروف
احملــــيط اخلـــارجــــيـــة � كـــاجلـــو
واالرتــفــاعــات مــثال � وا�ــا من
خالل ربط جـيـني جـمـاعي �ثل
ويــــعــــد اســــاســــا الســــتــــــمـــرار

التوارث . 
هكذا يـقول الكـاتب � ويقدم على
ذلك دالئـل عـمـلـيـة حصـل عـلـيـها
نـتـيـجـة اخـتـبـارات اجريـت على
اطفـال رضع من اصول افـريقـية
تــشـيــر الى ان عـمــلـيــات الـنــمـو
الــبـدني لـهــوالء الـرضع حتـصل
بـشكل اسـرع �ـا هي علـيه عـند
مقارنة ذلك مع امثالهم من ذوي
االصــول االوربــيــة الــبــيــضــاء .
انـهم في ا�عـدل العـام يتـمكـنون

الــذكــر . بـا�ــقـابـل من ذلك � فـان
من ب� كل ثمانـية اشخاص من
سكان الكرة االرضية هناك فردا
واحـــــدا مـن ذوي الـــــســـــحـــــنــــة
الـــســـوداء � لــــكن اكـــثـــر من 70
بــا�ــائــة من االرقـام الــقــيــاســيـة
العا�ـية سجلـها عداؤون سود .
ان آخـــر رقم قــيـــاسي عــا�ي في
ركض 100م ســـــــجـل مـن قـــــــبل
ريـــــاضـي من اصـــــول اوربـــــيــــة
بـــيـــضـــاء يـــرجع الى اكـــثـــر من
نـصف قـرن مضى ( 10 ثـانـية )
سجـله اال�اني ارمـ� هاري عام

.1960
يـبـدي كـاتب احملـظـور فـي كـثـير
من ثنايا مطـبوعه ميال واضحا
لالخــذ في تــايــيــد وجــهــة نــظـر
بعض عـلماء االجـناس البـشرية
� مـن الـــــــلـــــــذيـن يـــــــدعـــــــون في
فــرضـيـاتـهم واحـتـمـاالتـهم� بـان
نـشوء وقـيام الـبشـرية � ابـتداءا
من آدم وحـواء � قـبل مـا يـقـارب
ال (200الف ســنـة )� قــد حـصل
عـلـى ارض الـقــارة االفــريـقــيـة �
وقد � من هناك نزوح االقوام �
كل مـــنـــهــا فـي اجتــاه آخـــر الى
مـــخــتـــلف بـــقـــاع هــذه االرض �
مــبــتــعــدين بــتــفــاوت عن مــوقع
مــــهــــدهم االول ومــــغـــيــــرين من
طـبـاعـهم االصـلـيـة �ـا �كن ان
يــؤمن لـهم امـكـانـيـة الـتـطـبع او
الـتـأقـلـم ا�طـلـوب مـع محـيـطـهم
الــبـيــئي ا�ـتــغــيـر اجلــديـد !! ثم
يـــســـتـــخـــلـص الـــكـــاتب من ذلك
مـعـقبـا � اذا مـا حتدثـنـا في هذا
االمــر من الــوجــهــة اجلــيــنــيـة �
سيـبـدو بانه قـد � �وجب ذلك
حـصـول (انشـطـار ثـنـائي خام )

ب� افريقيا وبقية العالم !!
انـه من خـالل قـــنــــاعــــته بــــهـــذه
الـــفـــرضــيـــة حـــاول الـــكــاتب ان
يـــســـتـــعـــرض بـــالـــتـــفـــصـــيالت
ا�ـتـعـلـقــة بـالـقـابـلـيـات الـبـدنـيـة
وســــحـب ذلك عـــــلـى الـــــقــــدرات
الـريـاضـية � مـؤكـدا � بـان هـناك
تـــبــاين كــبــيـــر في نــوع ا�ــزايــا
الـبـدنـية لالفـارقـة فـيمـا بـيـنهم .
فــفـيــمــا جنــد مـثال بــان الــسـود
الـــلـــذيـن من اصـــول تـــقع غـــرب
الـقـارة � الـلـذين يــشـكـلـون مـهـد
غـالــبـيـة االمــريـكـيــ� االفـارقـة �
يتميزون في الغالب بالفعاليات
الـريــاضـيـة الــتي تـتــطـلب قـدرة
عـالــيـة في الــقـوة الــسـريــعـة او
ا�ـتفـجرة � كـمـا هو مـشروط في
ســــبـــاقــــات الــــركض الــــســــريع
الـــقـــصـــيـــرة � عـــلى اســـاس من
الـــتـــجــهـــيـــز الـــعـــضـــلي ا�الئم

الــتـــقــريـب بــ� وجـــهــات نـــظــر
وحـــــجج وفـــــرضـــــيـــــات كـل من

ا�درست� :
" الـبـيـولـوجـيـة واالجـتـمـاعـيـة "

وبكالم اخر ب� :
" الطبيعة والثقافة " او ب� :

" الـــفــطــرة اجلــيـــنــيــة واحملــيط
االجتماعي "

انه فـي مــحـــاولـــته هـــذه قـــصــد
احــداث رد فـــعل مالئم كـــتــتــمــة
لـلــكالم ( غــيـر ا�ــنـشــور ) الـذي
اطـلـقه الـعـداء االمريـكي الـكـبـير
(كـارل لـويس ) الـفـائــز بـتـسـعـة
اوسـمــة ذهـبـيـة في اربع دورات

او�بية متعاقبة الذي قال :
" انــنـا الـسـود وكــمـا يـبـدو وفي
اغلب االحـوال اكثر جتـهيزا من

الناحية البدنية " .
يـعـود بـعـد ذلك مـؤلف احملـظـور
فيفترض بان اجلينات السوداء
ا�ـوروثـة تــوفـر مـزايــا اضـافـيـة
مـنهـا � رصـيد مـهم في عـملـيات
بــــــنـــــاء الــــــعــــــضـالت وخــــــزين
الـهـورمـونـات وكـذلك في سـرعـة
زمـن رد الــــفــــعـل � االمــــر الــــذي
يـــســـهل عـــلـــيـــهـم الـــتـــمـــتع في
تــوظــيف هـــذه ا�ــزايــا !! اال انه
يــضـيف بـحـذر بـائن مـوضـحـا �
بـان الظـروف احليـاتيـة الفـردية
هذه � مهما صغرت � فانها على
مـــســـتـــوى ريـــاضي االجنـــازات
العـا�ـيـة ا�ـتـقـدمـة � �ـكـنـها ان
تـفــرز فـروقــات مـهـمــة مـطــلـوبـة
شـــــرطـــــيـــــا فـي هـــــذا ا�ـــــيــــدان
الــــريـــاضـي الـــدولـي � اذ بـــدون
الــتــدريب الــشــاق وا�ــســتــمــر �
تصبح ا�يزات البدنية هذه غير

ذا قيمة تذكر .
لقد تقصد الكاتب من خالل ذلك
بــان يــعـطي لـالجنـاز الــريـاضي
اســـتــحـــقـــاقـــا كـــأجنــاز ولـــيس
مـجــردا (كـســؤال) يــتـعــلق فـقط
بــا�ــوهــبــة الــفــطــريــة ا�ــوروثـة
بـاجلـيــنـات � حـ� يــؤكـد الـقـول
بعـد ذلك � بأن الـطبـيعـة وحدها
ال �ـكن ان تصـنع بـطال او�بـيا

.
والجـل ان يــــــــعـــــــزز اســـــــاســـــــا
لــفــرضــيـاته � يــعــرض الــكــتـاب
ارقاما شيقة كـما يقدم مجموعة
من ا�الحــظــات اخــتـرنــا مــنــهـا

التالي :
ان 57 بـا�ــائـة من سـكـان الـكـرة
االرضية هم من االسـيوي� � اال
انهم وفي عـدد كبـير من ضروب
الـرياضـة � وفي سبـاقات الـعدو
حتــديـدا � لـم يـثــبــتــوا اال نـادرا
جناحـات دوليـة كبـيرة تـستحق

مـقـالــتـنـا هـذه هـي مـحـاولـة في
قـــراءة مــتـــانــيــة الهـم وجــهــات
الـنظـر الـتي اتى علـيـها الـكاتب
ومــا حـــاول الـــتــوصل الـــيه من
تفسـيرات ونتائج قـد تعينه في
ايــجــاد اجــابــات مــقــنــعــة عــلى
االســـئــلــة الـــتي طــرحـــهــا عــلى

غالف مطبوعه !!
كــــــذلك ســــــنـــــاتـي عـــــلـى ســـــرد
ومـــنــاقـــشـــة بـــعـــضـــا من ردود
االفـــعــال الـــتي اثـــارتـــهــا االراء

الواردة في الكتاب..
ان احلــقـائق تــؤكـد بــان احـسن
الــــعـــدائـــ� فـي الـــعـــالـم هم في
غـــالــبــيـــتــهم مـن ذوي الــبــشــرة
الــسـوداء � وان حــمــلــة جــوائـز
نـــوبـل هم في غـــالـــبـــيـــتـــهم من

البيض !!
WO½bÐ  UOKÐU�

ماذا يـعـني هذا الـكالم ?? وماذا
�كن ان يستخلص منه ??

هل �ـكن ان نــفـهم من ذلك بـان
الـــــــبــــــشــــــر مـن ذوي االصــــــول
االفريـقـيـة يتـمـتـعـون بقـابـلـيات
بـدنـيـة كـبيـرة � في حـ� يـتـمتع
ابــــــنــــــاء االصــــــول االوربــــــيـــــة
بـقـابـلـيـات ذهـنـيـة اكـبـر ?? وهل
تـرجع هـذه الــهـيـمــنـة الـسـوداء
في عــالم الــريـاضــة االمــريـكــيـة
الســـبـــاب تـــتـــعـــلق بـــاحلـــقـــول
االجــتــمــاعـيــة االخــرى الــتي لم
تـــفـــتح ابـــوابـــهـــا امـــام ابـــنـــاء
االصـول االفريـقيـة بتـلك السـعة

ا�طلوبة ??
وبــالــقــدر الـــشــائك والــعــويص
الـتي اتـت عـلـيـهـا هـذه االسـئـلة
اال انـها جـديرة فـعال بـاالهتـمام
وا�ـــــتــــابــــعـــــة . فــــالــــدراســــات
والـبـحـوث في مـثل هـذه االمـور
تـكـاد ان تـكـون مـعـدومـة . لـهذه
االســبــاب وغــيــرهــا اســتــقــطب
الـــكـــتـــاب حـــجـــمـــا كــبـــيـــرا من

االهتمام!!
الـكـاتب وضع وعـرض مـحـاولـة
جـادة في امــكــانـيــة تـوحــيـد او

بـــتــواصـل مــضـــطـــرد تـــتـــزايــد
االنـــتــصــارات الــتي يـــحــقــقــهــا
الـريـاضـيـون من ذوي الـسـحـنـة
الــســوداء في مـخــتــلف ضـروب
الـريـاضـة وفي فـعـالـيـات الـعدو

على االخص .
في مــراجـعــة بـســيـطــة لـنــتـائج
الــدورات االو�ـــبــيـــة وبــطــوالت
العالم خالل حقـبة النصف قرن
ا�ـنصـرمـة تتـوضح حـقيـقة ذلك
.. فـــــاالمـــــريــــــكـــــيـــــون من ذوي
االصـــول االفــريـــقــيــة �ـــثــلــون
الـثقل االكـبر ( كـما ونـوعا ) في
الــــبـــطـــوالت واالوســــمـــة الـــتي
حتـرزها فـرق الواليـات ا�تـحدة

االمريكية او�بيا ودوليا .
 وال يــخـتـلف االمــر في الـبـلـدان
التي يقطنها من السكان من ذو
الـبــشـرة الــداكــنـة او تــلك الـتي
تمـنح جنـسيتـها البـناء افريـقيا
لـهـذا الغـرض � فـتـفـوق رياضي
دول الـــــــقــــــارة الــــــســـــــوداء في
سباقـات العدو اخملـتلفة واضح

عا�يا .
يـــتــســـائل الـــنـــاس ومـــتــابـــعي
الـرياضـة عن سـر هذه الـهـيمـنة
وعن االســبــاب الـتـي تـقف وراء
هــذه احلـقــيـقــة ?? وهل ان امـرا
كـهذا تـقـرره اجليـنـات الوراثـية
وحـدهــا ?? ام ان هــنـاك خــفــايـا

اخرى لم تعلن ??
في اواخــر تــســعــيــنــات الــقــرن
ا�ـــنــصـــرم صــدر في الـــواليــات
ا�تحـدة كتابا اخـتار له مؤلفه "
جــون انــتــ� " عـنــوانــا غــريــبـا

اسماه :
احملـظور … �ـاذا يهـيمن الـسود
ريــــاضــــيـــا ?? و�ــــاذا نــــخــــشى

احلديث عن ذلك ??
لــقــد حــاول الــكــاتب ان يــفــســر
اسـبـاب هـذا الـتـفـوق الـريـاضي
االســــــــود وكــــــــرس مــــــــجـــــــــمل
مـــوضــــوعـــاته في الــــبـــحث عن
اســــبــــاب هـــذه الــــظــــاهــــرة في

سباقات العدو ( فقط ).
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حـدد االحتاد العراقي للكـرة الطائرة موعداً النطالق بـطولة أندية العراق لـلكرة الشاطئـية والتي ستحتضـنها العاصمة
بـغداد.وذكـر احتـاد الطـائرة في بـيان ان مـقر االحتـاد احتـضن االجـتمـاع الذي عـقد بـرئاسـة رئـيس اللـجنـة الشـاطئـية
وعضو االحتاد بشار علي مع أعضاء اللجنة ا��لفة من محمد مخلف مقرر اللجنة واألعضاء محمد عبد السادة وعلي
فـليح وأنـور جـاسم زيدان.وقـال رئـيس اللـجـنة الـشـاطئـيـة� بحـسب الـبيـان ان الـلجـنة حـددت اخلـامس عشـر من شـهر
حزيـران احلالي مـوعـداً النطالق الـبطـولة لالنـديـة ا�سـجلـة في االحتاد وسـيكـون آخـر موعـد للـتسـجيل 12/6/2022
بـكـتاب رسـمي من قـبل الـهـيـئة االداريـة لـلـنـادي الـذي يرغب بـا�ـشـاركـة.وأضـاف ان اللـجـنـة سـتـعتـمـد الـزي الـرسمي
بـاالرقام ( 1و2) لالعـب� وبـخالفه اليـسـمح لهم بـا�ـشاركـة.واخـتتم احلـديث سـتحـظى هـذه البـطـولة بـاهـتمـام ومـتابـعة
اجلـمـيع كـون االحتـاد سـيـخـتــار العـبي ا�ـنـتـخب الـوطـني من بـ� هـذه األسـمـاء ا�ـشـاركـة اسـتـعـداداً لالسـتـحـقـاقـات

اخلارجية ا�قبلة.
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كـثّـفَ ا�ُنـتخب الوطـني لكـرةِ الصاالت
جُــرعـاته الــتـدريــبـيّــة في صــالـةِ نـادي
كـاظمة الـكويتي تأهـباً �واجهـةِ نظيره
الكويتي يوم السبت ا�قبل في الساعةِ
الــسـابــعـة والــنـصف مــسـاءً بـتــوقـيتِ
بــغـداد في بــاكـورةِ افــتـتــاح مُـبــاريـات

بطولةِ غرب آسيا.
وكـانت احلصـةُ التـدريبـيّة� الـتي جرت
الــيـوم اخلـمـيس� قـد شــهـدت حـمـاسـةً
ونــديــةً من قــبل الالعــبــ� اســتــعـداداً
خلـوضِ غـمار بـطولـةِ غـرب آسيـا التي
سـتبدأ مـنها نقـطة البدايـة مع منتخبِ

الكويت.
وســــاهمَ االنــــدفــــاعُ الــــعــــالي في أداءِ
الـــتــــدريـــبـــات من قـــبـل الالعـــبـــ� في
اطـمئنانِ اجلـهاز الفني للـفريقِ بقيادةِ
اإليـرانـي نـاظم الـشـريـعـة� ومـسـاعـديه
حـمــيـد شـانـديـزي وحـسـ� عـبـد عـلي�
عـلى حـالةِ الالعـبـ� البـدنيـة والـفنـية�
خـصوصـاً أن جزءاً كـبيـراً من التدريبِ
شهد تركيزاً على اجلوانب التكتيكيّة.
هـــذا وســبــقت احلـــصــة الــتـــدريــبــيّــة
ا�ــسـائـيــة جـلـســة فـنـيــة مع الالعـبـ�
تـخــلـلـتـهـا مـشــاهـدةُ بـعض ا�ـبـاريـات
بالفيديو� ورصد نقاط القوةِ والضعف
الـتي تـعطي أفـضـليـةً من حـيث معـرفة
الــفــرق ا�ـنــافــسـة� خــاصــةً أن الـلــقـاء
االفـــتـــتــاحـي مع الـــكــويـت له حـــجــمهُ
وأهـــمـــيـــته الـــكـــبــيـــرة فـي أن يــقـــطع
مـنتخـبنا مشـواره بنجاحٍ وثـباتٍ نحو
األدوارِ الـنـهـائـيّـة لـلـبـطـولـة� مـا يعـني
ضـرورةَ وقوف اجلهـاز الفني على أهم
الـنقاط التي يتطلـعُ لتطويرها وحتديد

األسـلـوب والـشكـل الذي يـأمل الـظـهور
به مـن قبل العـبيـنا.ويـستمـر البـرنامجُ
اليومي للمدربِ ناظم الشريعة بالنسق
نـفسه� حيث يـخضع الالعبـون� يومياً�
لالجــتـمــاعِ الـفـني بــعـد وجـبــةِ الـغـداء
والـتي تسـبق التـدريبَ العـملي بـساعةٍ
واحـــدة.وأشـــادَ نـــائب رئـــيس الـــوفــد�
رئـيس جلنة كـرةِ الصاالت والشـاطئيّة�
عــلي عــبــد احلـســ�� بــروحـيــةِ وهــمـةِ
الالعـبـ� وتـصـاعـدِ وتـيـرة تـدريـبـاتهم
فـي الـيــوم اخلــامس من تــواجـدهم في
دولــةِ الــكـويـت� وحـمــاســهم في تــأديـةِ
مُفردات الوحداتِ التدريبيّة الصباحية

وا�سائية.
wŠË— rOLBð

وأوضحَ مـدير اجلـهاز الـفنـي �نـتخـبنا
الـوطـني� نـاظـم الـشريـعـة: إنـه يـشـاهد
تــصــمـيــمـاً وروحــيــةً عـالــيــ� من قـبل
الالعـبـ� أثنـاء الـتدريـبـات مشـيراً إلى
أهـمـيـةِ هذه الـبـطولـة الـتي من خاللـها
سـيتم التعرفُ على مستوياتِ الالعب�
الــذيـن � اســتــقــطــابــهم إلى صــفــوفِ
ا�ـنتخب مبيناً إن اجلميع مدرك� حلجمِ
ا�ـسـؤولـية أمـام اجلـمـهورِ وا�ـعـنـي��
وهــدفــنـا الــظــهـورُ �ــســتـوى مُــشـرفٍ
يـــــعـــــكسُ هَـــــيـــــبــــة كـــــرة الـــــصــــاالت
الـــعــراقــيـــة.ومن جــهــتـه� أثــنى مــدربُ
حـــراس ا�ـــرمـى� اإليـــراني مــــشـــانـــيل
يـــوخـــنــا� بـــالـــتـــزامِ احلــراس في أداءِ
مـــهــامـــهم وتــعـــاونــهم ا�ُـــســتـــمــر مع
اجلـــهــازين الــفـــني واإلداري والــطــاقم
الــــطـــبـي مـــنــــذ الـــيــــوم األول من بـــدءِ
ا�ـــعــســكــر مـــوحــدا إن جلّ الـــتــركــيــز
واالهــتـمــام من قـبل الـالعـبـ� مــنـصب�

عـلى التحضيـرِ الذهني أوالً ثم البدني
أثناء التدريبات.يذكرُ أن قرعة البطولة
وضــعت مـنــتـخــبـنــا ضـمن اجملــمـوعـةِ
األولـى إلى جـانبِ مـنـتـخـبـات الـكـويت
والـسعـودية وفـلسـط�� حـيث ستـكون
مــبــاراة االفــتــتــاح أمــام الــكـويـت يـوم
الـرابع من حـزيـران احلـالي� ثم يـلـتقي
فــلــســطــ� في الــيــوم الــســادس مــنه�
ويـختـتم مشـواره بلقـاءِ السـعوديّة في
الـثـامن من الشـهر نـفـسه ويتـأهلُ بطل
وثـاني كـل مـجمـوعـةٍ إلى الـدور نـصف
الـنـهائي.ومن جـهـة اخرى تـمـكن فريق
شــــركـــة نـــفـط ذي قـــار بـــكــــرة الـــقـــدم
لـــلــصــاالت من إحــراز ا�ـــركــز الــثــاني
لـكأس ا�ثابـرة � فيما حـاز على ا�رتبة
الـثـالـثة في بـطـولـة كأس الـعـراق التي
إقـــامــهــا احتـــاد الــشــركـــات الــعــراقي
ا�ـركـزي واختـتمت فـعالـيـاتهـا �ديـنة
الــسـلــيــمـانــيـة .وقــال مــديـر الــشـعــبـة
الـريـاضـيـة في الشـركـة الـعـداء الدولي
الـسابق مـحمـد خالـد إن فريق نفط ذي
قـــار أنــــهى مـــشـــاركـــتـه في بـــطـــوالت
الـشركات العراقـية محققـاً نتائج طيبة
بــحـصــده لـقــبـ� مــهـمــ� � مـبــيـنـاً أن
الــفـريق كـان قــاب قـوسـ� أو أدنى من
مـعانقة ا�ركـز األول لوال اجلهد العالي
عــلى الـالعــبـ� نــتــيــجــة خــوضه ست

مباريات توالياً يوماً بعد آخر .
ولــفت إلى بـقـاء الــفـريق في الــبـطـولـة
ونـيـله األلـقـاب في مـخـتـلف مـشـاركاته
الـتي يـنـافس فيـهـا فـرقاً لـهـا تاريـخـها
الـريـاضي .وثمن دعم مـديـر عام شـركة
نــفط ذي قــار ا�ـهــنــدس عـلـي خـضــيـر

العبودي واإلدارة العليا.

الضيـوف العودة بـالفوائـد الستعادة
ا�ــــركــــز الــــثــــامـن من الــــكــــهــــربــــاء
و�ـــقـــدورهـم حتـــقـــيق ذلك كـــونـــهم

�رون بافضل ايامهم
 ويخطط الوسط لإلطاحة بالنفط في
مـبــاراة يـريـدهـا مـخــتـلـفـة واخلـروج
بـــفــوائــدهــا لــلــضـــغط عــلى الــطالب

وطموحات االنتقال للموقع الثاني.
لـكـنه سـيــكـون امـام لـقـاء صـعب رغم
جناحـاته الـواضحـة في مـلعـبه الذي
يــريـد الــنــفط اخــتـراقه بــفــضل قـو ة
وصالبــة خـــطــوطه وجنــاحه ايــنــمــا
يـــــلـــــعـب وقـــــادر فـي اإلطـــــاحـــــة
بأصـحـاب االرض في ظل عـطاء
اجملـمـوعـة اجملـتـهـدة ويـخرج
الكرخ �عنـويات عالية الى
الـنـجف بـعـدمـا تـمـكن من
الـــــــهـــــــروب من شـــــــبح
الـــهــــبــــوط بــــالــــفـــوز
االفـــــــــــضـل عـــــــــــلـى
الــشــرطــة والــتــقـدم
لـلـرابع عـشر ويـامل
عــلى حــسم ا�ــهــمـة
لـــلـــدفـــاع بـــقـــوة عن
مــكـانـه احلـالـي امـام
ا�ـضـيف الـبـاحث عن
ايــــقــــاف تــــداعــــيــــات
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نفط ذي قار
لكرة الصاالت
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ا�انيا 

لــلــمــشــاركــات احملـــبــطــة الــطــويــلــة
السابقة فيما عاد نفط ميسان بنقطة
غـاليـة ويـستـعيـد تـوازنه بـعد تـعادل
مع الديـوانيـة وخـسارتـ� توالـيا من

النجف والشرطة.
¡UÐdNJ�« ÂbIð

وتــقــدم الــكــهــربــاء لــلـمــوقـع الـثــامن
مؤقـتااثـر فوزه ا�ـتوقع عـلى سامراء
بهدفـ� لواحد رافـعا رصيده الى 46
ويواصل مـسار الـنتـائج والتـقدم في
ا�نافسة بفـضل جهود عناصره التي
تــــواصــــلـت تــــقــــد� مـــــوسم واضح
و�قـدوره حتقـيق موقع افـضل فيـما
يعاني سامراء األمـرين حيث الهبوط

ودوام النتائج السلبية .
qOÐ—«Ë rÝUI�« ‰œUFð

وبــتــعــادله مع أربــيل خــرج الــقــاسم
مـؤقتـا من مـنـطقـة اخلـطـر ويامل في
تعثر الـصناعة امـام نفط البصرة من
اجل الـبـقاء بـعـيـدا عن دائـرة اخلـطر
التي دخلـها الول مرة الـصناعـة فيما
رفـع اربـــــيـل رصـــــيــــــده الى  40 في
ا�ـوقع الــثـاني عـشــر وسـيـكـون امـام
اسهل مـهمـة عندمـا يسـتقـبل سامراء
الدور الـقادم تعـادل ا�يـناء والـشرطة
واسـتــمـر ا�ـيــنـاء في مـركــزه مـا قـبل
االخـيـر بــسـبب أهـلـهـا نــتـائـجه بـعـد

تعادله مع الشرطة في نتيجة مجردة
الغير وسط قلق جـمهوره وخوفه من
الـهبـوط بـعدمـا فـشل طيـلـة ا�سـابـقة
في الدفـاع عن ا�شاركـة االسوء فـيما

أضاف الشرطة نقطة لرصيده 83.
¡«—Ëe�« “u�

واســتــعـاد صــاحب األلــقــاب الـزوراء
تــوازنـه عــقب تــعــثــره امــام ا�ــيــنــاء
والـنفط بـالـفـوز عـلى االمانـة بـهـدف�
لـواحــد لـيـقــلص الـفــارق مع اجلـويـة
الى نـقـطـتــ� وبـفـارق ست نـقـاط عن
أقـــرب مالحــــقـــيه الــــنـــفط و تــــمـــكن
االبـيض من الـســيـطـرة مـنـذ الـبـدايـة
وجنح في مسعاه في خطف النتيجة
فـي وقــتـــهــا ومــصـــاحلــة جـــمــهــوره
ويستلزم االستفادة من اخر مبارياته
من أجل دخــول مــربع الـتــرتــيب ولـو
انه يــنــتـظــر بـطــولــة الـكــاس �ـداواة
جراح الـدوري التي زادت من مـعاناة
االمــانــة بــعــد ســتــة ادوار مــحــبــطــة

وارتفاع مخاطر تهديد البقاء.
ÂuO�«  U¹—U³�

وجتــــــري الـــــيــــــوم الــــــســـــبـت ثالث
مـواجـهات وفـيـهـا يسـعى الـديـوانـية
خلـــطف نــقـــاط مــبـــاراته من ضـــيــفه
نـــوروز امال لـــدعم الـــبـــقـــاء الــشـــغل
الــشـــاغل جلـــمـــهـــوره فــيـــمـــا يـــريــد

Í—Ëœ∫ احدى مواجهات فريق الشرطة في الدوري ا�متاز
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ورغم اعترافه في خـاتمته � عدم
تـــمـــكـــنه الـــوصـــول الـى جــواب
قــطـعي عــلى ســؤاله االهم الـذي
افـــــتــــــرضـه عـــــلـى نــــــفـــــسـه في
مــوضـوعــة مـؤلــفه � اال انه وبال
اي شك قــد قــدم جــهــدا حــثــيــثـا

يستحق مقابله كل الثناء .
فـالـكــاتب وكـمـا نـعــتـقـد قـد وفق
بـالـكـامـل في حتـقـيق مــسـألـتـ�

اثن� :
اولــــهـــمـــا � امــــتالك اجلـــرأة في
الــتـعــرض الى ظــاهـرة � ال زالت
شـيــفــرة مــفــاتــيـحــهــا غــامــضـة
ويـكتـنـفـهـا الـكـثيـر من الـتـعـقـيد
والسرية . انها مبادرة ستجذب
كـــثـــيـــر من فـــضـــول الـــراغـــبــ�
وا�تـابعـ� للـتعـمق في الدراسة
والـبـحث لـتـغـطـيـة مـا تـفـــــــتـقر
اليه ا�كتـبة الرياضـية عمـــــوما
� حلـد اآلن � لـتـفـسـيـر ومـعـاجلة
مـثل هــذه احلــقـائق الــريـاضــيـة

(احملظورة).
وثــانــيــهـمــا � ور�ــا يــكــون هـو
االهـــــــــم في نــظـر الــــــــكـاتب �
تــعــمــده في اخــتـــــــــيــاره لــهـذا
الـــــــعــــــنــــــــــــــوان اجلــــــــــــــذاب
�ـــطـــبـــوعـــة � الـــذي وبـــــــال اي
شــــك ســيــــــــــعـزز الــســــــــــعي
الضـــافــة صـــفــحـــات اخــرى الى
قـــــــــوائـــــــم ارقـــــــــام وارصــــــــدة

مبيــــــــعاته !!! .

مـتـابـعـة جـانـبـا من بـعض ردود
االفعال هـذه � بانه ر�ا سـيبدو
قريـبـا � ضعف او وهن الـسؤال
الــرئـيــسـي الـذي ابــتــدأ واسس

عليه الكتاب !!!
امـــــا مــــجـــــلــــة ( اوت ســـــايــــد )
االســتــرالــيـة � فــقــد حــاولت في
كــتـابــاتــهـا بــهـذا الــشــان � قـلب
ا�ــنــاقــشـات بــاجتــاه آخــر غــيـر
الـــــــذي قــــــصـــــــده � الـــــــســــــؤال

اجلوهري للكتاب معلقة :
" بـان الـنـتـاجـات الـريـاضـيـة في
قــمــة ا�ـســتــويــات الـعــالــيـة � ال
�كن تاسـيسها بـعد اليوم على
نــظــريــات الـتــطــور والــنــشـوء �
مـضـيـفـة� بــان الـبـدن قـد امـسى
في قـمــة الــتـحــفـيــز وان االرقـام
القياسية العا�ية عند تساقطها
ا�ا تدين فقط لـتأثيرات الطرق
واالجـراءات ا�اديـة والـتدريـبـية
الــصــعـبــة وا�ــعــقــدة � او تـدين
السـتغالل ا�ـعـطيـات الـطبـية او
الـعـقـاقـيـر غـيـر ا�ـعـلـومـة ( حلد
اآلن ) � وحـ� سـيـصـبح �ـكـنـا
اسـتـخــدام الـتـنـشــيط بـواسـطـة
اجلـيــنــات � آنـذاك ســيــكـون من
غـــيـــر ا�ـــهم في الـــتـــحـــلـــيل �ن

يعطي االفضلية للطبيعة ".
اما من جانـبنا فانـنا على ضوء

كل ذلك نرى :
بـان مــؤلف كــتــاب ( احملــظـور )

من القدرة على تـعلم ا�شي بعد
الـــــوالدة فـي مـــــوعـــــد يـــــســـــبق
نــظـــراءهم من الــبـــيض بــشــهــر

واحد على االقل.
وبــالـقــدر الـوافي واجلــيـد الـذي
بــذله ا�ــؤلف فـي عـرض وبــحث
مـــوضـــوعــة كـــتـــابه وفي حـــجم
مــنـاقــشـاته وســعـة جتـاربه � اال
انه بـقي يـطـلق احلـجـة بـالـدليل
مـــؤكـــدا بــانـه ظل مـــقــصـــرا في
تقـد� البرهـان الكامل وا�ـقبول
السـبـاب تـفـوق وهيـمـنـة الـسود
وذوي السحـنة الداكنـة رياضيا
. لـذلك تـعـرض ( احملـظور ) الى
حـملـة اعالمـية شـديدة من ردود
االفعال واالنتقادات بهذا الشأن

.
جـــريـــدة ( نـــيـــويـــورك تـــا�ــز )
الـشـهــيـرة كـتـبت ســاخـرة بـهـذا

اخلصوص موضحة :
" بان الـباحـث� في عـلم الوراثة
واجلـيــنـات ال يــعـرفــون بـالــكـاد
والى اليـوم � كيف يـتم ويـجسد
جـيـنيـا حـجم ووزن ( الـبـراغيث
)� فـكـيف يـتم لهم � بـان يـكـونوا
قادرين عـلى ضوء ذلك � من حل
هـذا الــلــغـز ا�ــعــقـد لــلــطـبــيــعـة
الــبـــشــريـــة ?? هــذا مـــا نـــشــرته

حرفيا .
وبـــــشـــــكـل مـــــجـــــرد خـــــالـي من
الــــتــــفـــصــــيالت نــــرى من خالل
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يـواجه ا�ـنتـخب األو�ـبي بـنـقـطة من
تـــعــادل بــهــدف مـع االردن اخــتــبــارا
صـعـبـا مع نـظـيـرة األستـرالي بـثالث
نقـاط من الفـوز على الـكويت بـهدف�
الـيـوم الـسبـت عنـد الـسـاعـة الـرابـعة
عصرا ضمن مباريات اجلولة الثانية
لـلـمـجــمـوعـة الـثـانـيـة ضـمن بـطـو لـة
اســــيـــا بـــكـــرة الــــقـــدم حتت سن 23
اجلاريـة حالـيـا في اوزبسـكتـان وهو
يـدرك ان االمــور لم تـكـن سـهـلــة عـلى
االطالق بـعـد نــتـيـجـة لـقـاء االفـتـتـاح
ا�ــــتـــدنـي في كـل شيء ومــــتـــوقع ان
يــلـــعب بــحــذر شــديـــد في ظل رغــبــة
االخـيـر في حـسم ا�ـواجـهـة والتـاهل
مباشرة لـلدور التالي ومـهم ان تظهر
قدرات األو�ـبي واللعب بـخيـار الفوز
امـام الـبــحث عن كـامل الــنـقـاط لـرفع
امـال ا�ـنـافــسـة عـلى إحـدى بـطـاقـتي
الـتـأهل لـلــدور الـتـالي واالهم تـفـادي
االمـــور بــعــد الــتــعـــثــر في اخلــطــوة
االولى وتـــراجع ا�ـــســتـــوى وتــكــرار
اخـطـاء الــدفـاع الـتي كـادت ان جتـره
للـهز�ـة بعـدما تـقدم ا�ـنافس بـهدف
وكان االفـضل طيـلـة الوقت ويـتوجب
عـلى الـتـشـكـيل ان يـضع هـدف الـفوز
نـصب عـينـيه لـتـجـاوز ا�ـوقف الـقلق
امام حتديات النتيجة وحسمها وفي
ان يعتمد عـلى جهوده وفي استعادة
التـوازن وعدم الـتعـويل على الـكويت
فـي ايـــقــــاف االردن ويـــعــــلم العــــبـــو
األو�ـبي ان ا�ــهـمـة قـد تــنـجـز الـيـوم
بـشـريـطـة الـفـوز الـذي يـكـون الـفـريق
اآلخر استعد له وسيدخله �عنويات
مــرتـفــعـة بــعــد تـخــطي الـلــقـاء األول
وتصدر اجملـموعة مـا يجعل الـتحدي
اكبـر �نـتخـبنا و يـتطـلب من األو�بي
تقـد� االداء االفضل حـصرا في لـقاء
اليوم السباب واضحة الذي قد يكون
مـفـتـرق طـريق اذا لم تـاتي الـنـتـيـجـة
ا�طلوبة و كـامل النقاط في حال فوز
االردن على الكويت في الـلقاء الثاني
ضـمن نـفس اجملـمـوعـة الـذي سـيـقـام

عند الثامنة مساءا.
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بات الطالب امـام صعوبات ا�ـنافسة
عـلى الـوصــافـة بـعـدمـا تـعـثـروا امـام
نفط ميسان وتعادلوا معه بهدف� ما
يـفــتح الـبـاب أمــام الـوسط واجلـويـة
لــلـــمــنــافــســة االشــد امــام اخــر اربع
جوالت على نهاية الدوري الذي يامل
جمهور الطالب في ان يتمكن فريقهم
من انـــهــاء ا�ـــشـــوار ثـــانـــيــا خـالفــا

الـــنــتــائج ا�ــتــأخـــرة بــعــد هــز�ــتي
اجلــــويــــة ونــــوروز والــــعــــمل عــــلى

مصاحلة انصاره
الــرافــضــ�
للنـتيـجت�
ويـــامـــلــون
فــــــــــــــــي ان
يعـوضهـما

اليوم.

ابراهيم
سالم
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{ إيـطـاليـا-(أ ف ب) - أعـلن نـادي مـيالن االربـعـاء عن تـوصـله الى اتـفـاق النـتـقـال مـلـكيـته من
صنـدوق االسـتـثمـارات "إيـلـيوت" الى آخـر أمـيـركي هـو "ريدبـيـرد"� بـعد أيـام من عـودته الى قـمة
الدوري االيطالي لكرة الـقدم بتتويجه بـطال للمرة االولى منذ  2011. قال النادي اللومباردي في
بيان إن الصنـدوق� توصال الى "اتفـاق نهائي الستحـواذ ريدبيرد عـلى مؤسسة آي سي ميالن"
في صــفـقــة تــقـدّر قــيــمـتــهــا بـ"مـلــيـار و 200 مـلــيــون يـورو"� عــلى أن تــكـتــمل كــحــد أقـصى في

"أيلول/سبتمبر 2022.

7 –u×²�¹ wJ¹d�√  «—UL¦²Ý≈ ‚ËbM�

w�UD¹ù« ÊöO� ÍœU½ vKŽ

Èd³� À«bŠ√ rOEMð vKŽ …—œU� dOſ U�½d� ∫wÝU�uKÐœ VCſ

{ الــــدوحــــة (أ ف ب) - أعـــلــــنـت الــــدوحـــة
اخلميس أن شـركات طيران خـليجيـة ستقيم
جـسـرا جـويـا بـ� الـعـديـد من مـدن ا�ـنـطـقـة
والــدوحـة خالل بــطـولــة كـأس الــعـالم لــكـرة
القدم� متوقّعة وصول نحو  200 ألف مشجع
من أنحاء العالم يوميا. ومع تزايد الضغوط
عـلى قطـر إليـجاد مـسـاكن وغرف �ـ�ات آالف
ا�ـشـجــعـ�� سـتـسـيّـر اخلــطـوط الـسـعـوديـة
والـكــويـتـيــة وشـركـة "فالي دبي" والــطـيـران
العـماني أكـثر من  160رحلـة مكـوكيـة يومـية
اعــتــبـارًا من  20 تــشـرين الــثــاني/نــوفـمــبـر
لـلـذهـاب والـعـودة خالل  24 سـاعـة من وإلى
الدوحة �تـابعة ا�باريـات. ويقدّر ا�سؤولون
أن يصل  200 ألف مـشـجع يـومـيـا عـلـى م�

هذه الرحالت من دول اخلليج اجملاورة.
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وقـال الرئـيس الـتـنـفـيذي لـلـخـطـوط اجلـوية
الـقـطـريـة واالمـ� الــعـام لـلـمـجـلس الـوطـني
للسياحة أكبر الباكر في مؤتمر صحافي� إن
"فالي دبي" سـتـسيّـر مـا ال يقل عن  30 رحـلة
ذهـاب وعـودة� واخلطـوط اجلـوية الـكـويتـية
10  والطيران العماني 24. وبحسب الرئيس
الـتـنــفـيــذي لـلـخــطـوط اجلــويـة الـســعـوديـة
إبراهيم كوشي� فـإنّ شركة الطيـران ستسيّر
 30 رحلـة ذهاب وعـودة على األقل يـوميًا من
الــريـــاض وجــدة لـــنــقل نـــحــو عـــشــرة آالف
مشـجع. وستُـخصّص هـذه الرحـالت اجلوية

حلـامـلي تذاكـر ا�ـبـاريات والـذين مـضوا في
عـــمــلــيــة تــســـجــيل خــاصــة تـــشــمل تــقــد�
الــتــفــاصــيل الــبــيــومــتــريــة. ووعــد الــبــاكـر
بــإجــراءات أمـنــيـة "ســلــسـة" مـن شـأنــهـا أن
تـعامل الـقادمـ� كمـا لو كـانوا يـصلـون على

م� رحلة داخلية.
وتــتـوقع قــطـر أن يـزور  1,4مــلـيــون شـخص
الــدولــة اخلـلــيـجــيـة الــصـغــيـرة خالل فــتـرة
ا�ـونـديال� وقـد أعـرب العـديـد من ا�شـجـع�
عـن مخـاوفـهم بـشـأن مـحـدوديـة تـوفّـر أماكن
اإلقـامـة والــسـفـر. وذكـر الـبــاكـر ان سـلـطـات
الـطـيـران ا�ـدني الـقـطريـة تـعـمل عـلـى زيادة
ســعـة اجملـال اجلـوي حـتى تـعـمل ا�ـدرجـات
الــثـالثــة في مـــطــار حـــمــد الـــدولي "بـــشــكل
مـتـواصل" خالل كـأس الـعـالم في الـفـترة من
 21تـشــرين الـثـاني/نـوفـمـبـر إلى  18 كـانون
األول/ديــــســــمــــبــــر. واشــــار إلى إن بــــعض
الرحالت إلى بلدان غير مشاركة في البطولة
سيتم إيقافها� بيـنما سيجري تقليص أعداد
رحالت أخــرى. وخالل الـبــطــولـة� ســتـشــهـد
حـــوالي  70 بـــا�ـــ�ــــة من رحالت اخلـــطـــوط
اجلــويـة الـقـطــريـة ا�ـنــتـظـمـة تــغـيـيـرات في
مـواعـيــدهـا لـتـسـيـيــر أعـداد إضـافـيـة. وقـال
الباكـر إن مطار حـمد ومطـار الدوحة الدولي
األقـــدم ســـيـــشـــهــــدان مـــضـــاعـــفـــة الـــقـــدرة
االســتــيــعــابــيــة الســتــقــبــال نــحـو  200ألف

شخص يوميا.

‰U¹b½u*« ‰öš 5FÒ−A*« qIM� dD�Ë ZOK)« 5Ð w�u¹ Íuł d�ł

مـيـكـايل الـسـيـطـرة عـلى سـيـارته في
إحـدى ا�نـعـرجات فـلـفت واصـطدمت
بــــحـــــواجـــــز األمـــــان � مـــــا أدى إلى
تكسيرها الى نصف�.وجنا شوماخر
من احلـــــادث لــــــكـــــنه اضــــــطـــــر إلى
االنــسـحــاب. ودخـلـت سـيــارة األمـان
بانتظار تنظيف احللبة قبل أن يتخذ
ا�نظمـون قرار بإيقـاف السباق وعاد
السـائـقون جـمـيعـا إلى ا�ـرآب� وكان
وقــتـهــا ســائق ريـد بــول ا�ــكـســيـكي
سـيرخـيـو بيـريس في الـصـدارة أمام
اإلسباني كارلـوس ساينس (فيراري)
والـهـولـنـدي مـاكس فـيـرسـتـابن (ريـد
بـــول) مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيب الـــعـــام
لـلــبـطـولـة� ومـطــارده ا�ـبـاشـر شـارل
لـوكـليـر من مـونـاكـو (فـيـراي).وكانت
األمــطـــار الــغــزيــرة تــســبب بــإرجــاء
انـــطالق الـــســـبــاق.وكـــان ا�ـــقــرر أن
ينطلق السباق عـند الساعة الواحدة

مـونـتي كـارلـو بـسـبب حـادث لسـائق
فـريـق هـاس األ�ـانـي مـيك شــومـاخـر
حلوالي  20 دقـيقـة قـبل ان يـسـتأنف
مـن جـــديــــد. فـــقــــد جنل األســــطـــورة

{ مونـتي كـارلو (مـونـاكو)-(أ ف ب)
- تـــوقف ســـبـــاق جـــائــزة مـــونـــاكــو
الكـبرى� ا�ـرحلة الـسابـعة من بـطولة
الـعـالم لـلفـورمـوال واحـد� عـلى حـلـبة

يـونيو/حزيران اجلاري.   ورحل روديجر
( 29 عـامـا) عن صفـوف الـبـلـوز بـعد 5
مـواسم بقميص الفـريق اللندني الذي
انـضم إلـيه قـادمـا من إيه إس روما

اإليطالي.   
وبــــــــدأ ا�ــــــــدافـع األ�ــــــــاني ذو
األصـــول الـــســـيـــرالـــيـــونـــيــة
مـسيرته االحترافية بقميص
نـــــــادي شــــــتـــــــوجتــــــارت
األ�ـانـي. وكـان روديـجـر
هـــدفــــا لـــلــــعــــديـــد من
األنـديــة� مـن بــيــنــهـا
بـــــايـــــرن مـــــيـــــونخ
وبـــــــاريس ســــــان
جـــــــــيـــــــــرمـــــــــان
ويــــوفـــنـــتـــوس�
بـاإلضافة إلى

برشلونة.

{ بـاريس - وكاالت: قال تـقريـر صحـفي إسباني�
إن الــفـرنــسي كــيـلــيــان مـبــابي� جنم بــاريس سـان
جـيــرمــان� يـحــاول تــوجـيـه صـفــعــة جـديــدة لــريـال
مـدريــد� خالل الـفـتــرة احلـالـيـة. وكــان مـبـابي عـلى
أعتـاب االنتقال لريال مدريد� لكنه أخل باالتفاق مع
ا�ـيرجنـي� وجدد عـقـده مع بـاريس سـان جـيـرمان.
وبحـسب تقاريـر صحفيـة� فإن مبابي يـحاول إقناع
مـــواطـــنه تـــشــوامـــيـــني العب خط وسـط مــونـــاكــو�
بـاالنـتقـال إلـى بـاريس سـان جـيـرمان� ولـيـس ريال
مدريـد. كما تعاقد ريال مدريد� رسميا� مع األ�اني
أنطـونـيو روديـجـر� قادمـا من تـشيـلسـي في صفـقة

انتقال حر. 
وأصـدر الـريـال بـيـانـا عـبـر مـوقـعه الـرسـمي� الـيوم
اخلـميس قـال فـيه: " تـوصل نادي ريـال مـدريد إلى
اتفـاق مع الالعب أنطونيو روديـجر � الذي سيرتبط
بالـنادي على مـدى ا�واسم األربـعة ا�قـبلة". وأشار
النـادي ا�لكي إلى أنه سيتم تقد� روديجر لوسائل
اإلعـالم� في مــؤتـــمــر صـــحــفي ســـيــعـــقــد يــوم 20
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ا�اضي في باريس� على هامش نهائي
دوري أبــطــال أوروبــا بــســبـب أعــمـال
الــشـغـب في مـحــيط مــلـعب "ســتـاد دو
فـرانس" فـي ضـاحيـة سـان دوني. وفي
حـادثة نادرة �ـباراة من هذا ا�ـستوى�
تــأجل انــطالق الــنـهــائي الــذي فـاز به
ريـال مــدريـد اإلسـبـاني عـلى لـيـفـربـول
اإلجنــلـيـزي (-1صــفـر) �ـدة  36دقــيـقـة�
بـسـبب التـوترات خـارج ا�لـعب. حاول
الـعـديـد من ا�ـشـجـعـ� تـسـلّق بـوابات
الــســيــاج حملــاولــة الــدخــول بــالــقـوة.
وتـصدى عـنـاصر الـشرطـة للـمتـسلـل�
وأطــلـقــوا الــغـاز ا�ــسـيـل لـلــدمـوع في
بـــعض األحـــيـــان. لم يـــتــمـــكن بـــعض
اجلــمــاهــيــر من حــامــلي الــتــذاكــر من
الـــدخـــول إلى ا�ــلـــعب إال فـي نــهـــايــة
الــــشــــوط األول من ا�ــــبـــاراة. وقــــالت
شـرطة باريس في بيان� مساء السبت�
إنـه قــبل ا�ـــبــاراة "عـــطّل الــعـــديــد من
ا�ـشـجـعـ� حامـلي الـتـذاكـر ا�زورة أو
مـن كـانـوا بـدون تــذاكـر� الـوصـول إلى
سـتاد دو فرانس� على مستوى احمليط
األمــــــني اخلــــــارجـي". وألـــــقـى وزيـــــر
الـداخلية جيرالد دارمانان� في تغريدة
عــلى تـويــتـر� بــالـلــوم عـلى "اآلالف من
ا�ـشـجـعـ� الـبريـطـانـيـ� الـذين كـانوا
بال تذاكر أو معهم تذاكر مزورة� الذين
حـاولـوا اقـتحـام" ا�ـلعب. وقـال مـصدر
مـقرّب من احلكـومة� األحد� إن ا�ـشكلة
جـاءت من "آالف الـتذاكـر ا�ـزورة" التي
خـلــقت طـوابـيـر عـنـد بـوابـات ا�ـلـعب.
وكـــان االحتــاد األوروبي لــكــرة الــقــدم
"يــويـفـا" أعـلن أن تـأخــيـر ا�ـبـاراة كـان
بــســبب "مــشــكالت أمــنــيــة" مــرتــبــطـة
بـ"الـوصـول ا�ـتـأخـر لـلـمـشـجعـ�" إلى
ا�ـلعب� قـبل أن يكـشف الحقـاً أن سبب
االزدحـــام عـــلى مـــداخـل ا�ــلـــعـب كــان
نـتيـجة حامـلي التـذاكر ا�زورة� مـعرباً
عـن "تـعـاطـفه" مع ا�ـتـضـررين من هـذه
األحــداث� عـلى أن يـراجع "هـذه األمـور
بـشـكل عـاجل مع الـشـرطة والـسـلـطات
الـفرنـسية ومع االحتـاد الفرنـسي لكرة
الــقـــدم". وأضــافت الــشــرطــة أن إخالء
"مـنـطـقـتي ا�ـشـجـعـ�" ا�ـنـفـصـلـت� -
مــشـجـعـو ريــال مـدريـد في سـان دوني
ولــيـفــربـول في شــرق بـاريس - � من
دون حــــوادث كــــبـــيــــرة. وخـــصــــصت
الــشـرطــة مــحـيــطـاً آمــنـاً مع شــاشـات
عـمالقة ومـشروبـات ووسائل تـرفيـهية
فـي "كــور دو فـــانـــســـ�" لـــلـــتـــرحـــيب
بـأربعـ� من ا�شجـع� اإلجنلـيز الذين
ال يـحـمـلـون الـتـذاكـر. وبـحـسب مـكـتب
ا�ــدعي الــعـام في بــاريس� � اعـتــقـال
عــشــرات األشـخــاص بــتــهـمــة الــعـنف
والـسـرقـة عـلى الطـريق الـسـريع الـعام
بـالـقـرب من "مـنـاطق ا�ـشـجـعـ�". أحد
الـذين اعتقلوا حـاول بيع تذاكر مزورة
لـــلــمــبــاراة. إجـــمــاالً� � تــوقــيف 238
شــخــصــاً من قــبل خــدمــات الــطـوار�
اخملـتـلـفـة طـيـلـة الـيـوم بـسبـب "حاالت
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{ بـــــــــــــــــاريـس- (أ ف ب) -
أعـــلــــنت وزارة الـــداخـــلـــيـــة
الـفـرنـسـية أن  105 أشـخـاص
اعــتـقــلـوا و� وضع  39 مــنـهم
قــيـد الـتــوقـيف االحــتـيـاطي
لـــدى الــشـــرطــة مـــســاء
الــــــــســــــــبت

U³Ý‚∫ حتطم سيارة سباق شوماخر

ظـهـرًا في تـوقـيت غـريـنيـتش قـبل أن
يتم إرجاؤه بـداية حتى  13,16عندما
قـام الـسائـقـون بـلـفـة التـحـمـيـة خلف
ســيــارة األمــان. ولــكن مع اســتــمـرار
تـســاقط االمـطــار بـغــزارة� حـيث قـال
ابن االمـارة لـوكـلـيـر الذي انـطـلق من
ا�ــركــز االول عــبــر الــراديــو لــفـريــقه
فيـراري "إنـها تـمطـر بـشكل جـنوني"�
اتـخـذ مسـؤولـو الـسـبـاق قـرارًا برفع
الـعــلم األحـمــر.وعـاد الـســائـقـون الى
ا�ــرآب حـيـث � جتـهــيــز الـســيـارات
بــإطـارات شــديـدة الــرطـوبــة بـعـد أن
أصـــبــحت احلـــلــبـــة األيــقــونـــيــة في
الشـوارع� زلقـة بشـكل خطـير بـعد أن
أقيمت التجارب احلـرة والتأهلية في
ظــــروف جــــافــــة يـــــومي اجلــــمــــعــــة
والسبت.وانطـلق خلف لوكلـير زميله
في فيراري سايـنس أمام سائقي ريد

بول� بيريس وفيرستابن.

…b¹bł WFH� eÒN−¹ wÐU³�

b¹—b� ‰U¹d�

Èd³J�« u�U½u� …ezUł

�UD—∫ عاملون في مطار الدوحة

�W×�UJ∫ شرطة باريس تكافح الشغب في مباراة كأس أوربا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7291 Saturday 4/6/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7291 السبت 4 من ذي القعدة 1443 هـ 4 من حزيران (يونيو) 2022م

dšU�uý pO* ÀœUŠ V³�Ð ‚U³��« nÒ�uð 

{ - ميـونخ- وكـاالت: قال تـقـرير صـحـفي� إن روبرت لـيـفانـدوفـسكي
مــهــاجم بــايــرن مــيــونخ� يــرى أنه فــعل مــا بــوسـعـه من أجل االنــتــقـال
لبرشـلونة� وينتظر حترك الفريق الكتالوني. وأعلن ليفاندوفسكي� رغبته
بـشـكل صـريح في الـرحـيل عن بـايـرن مـيونخ خـالل ا�يـركـاتـو الـصـيفي

احلالي. وذكـرت صحيفة سبورت "�ـجرد أن يفتح بايرن ميونخ�
باب الـرحيل أمام ليـفاندوفسـكي� لن تكون هنـاك مشكلة
في الـتوصل التـفاق بـ� برشـلونـة والالعب". وأضافت
"ومع ذل�� فــإن لـيـفـانـدوفــسـكي يـشـعــر بـالـقـلق من
مـشــاكل بــرشــلـونــة ا�ــالـيــة� ويــدرك أن اجـتــمـاع
مـجـلس اإلدارة يـوم  16يـونـيـو/حـزيـران اجلاري
سيـكون حاسما إلتمام الصفقة". وأشار التقرير
إلى أن لــيــفــانــدوفــســكي يــعــلم جــيــدا الــوضع
االقــتـصـادي واالجــتـمـاعي في بــرشـلـونـة� وأنه
لـكي يرتـدي قمـيص البـارسا� يـجب على إدارة

النادي أن تؤدي بعض الواجبات.

{ ايطـاليا- وكاالت: قال ا�هاجم اإلسباني ألفارو
موراتا� إنه يدرس خيارات مطروحة أمامه للموسم
ا�ـقـبل� بـعـدمـا انـتـهت فـتـرة إعـارته لـيـوفـنتـوس من
أتـلــتـيـكــو مـدريـد� دون أن يــفـعل الـفــريق اإليـطـالي�
خيـار الشراء. وذكر موراتا في مـؤتمر صحفي عقب

تعـادل إسبانـيا مع البـرتغال فـي دوري األ� األوروبية "أنا
مـطــمـئن ألن زوجــتي وأوالدي يـرافــقـونــني أيـنــمـا ذهــبت". وتـابع
"هنـاك تفضيالت ولـكن في النهايـة لدي خيارات. األمـر ال يعتمد
عـلي. كل مـا �ـكـنـنـي فـعـله هـو الـعـمل هـنـا بـجـهـد� ثم تـأتي
العـطلـة". وقال مـوراتا "أود أن ألعب حـيث يبـدون اهتـمامًا
أكبـر بي. لقد صرحت بهـذا األمر عدة مرات". ونوه "لقد
كنت سعيدًا للغاية في األماكن التي لعبت فيها في آخر
 3سنـوات. كـنت محـظـوظًا بـالـلـعب في أتلـتـيكـو مـدريد

ويوفنتوس".
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{ مـدريـد - وكـاالت: كـشف تــقـريـر صـحـفي
إسـباني� عن رفـض إيسـكو جنـم ريال مـدريد
الــسـابق� فـكــرة الـلـعـب خـارج الـلــيـجـا خالل
الـســنـوات ا�ـقـبـلـة.  وأصـبح إيـسـكـو العـبـا
حـرًا� بعـد نـهـاية عـقـده مع ريـال مـدريد
بــنــهــايــة ا�ــوسم� عــلــمــا بــأنه انــتــقل
لــــلـــمـــيــــرجني في  2013 قـــادمًـــا من

مــاالجــا وحــقق  19 لــقــبًــا. وارتــبط اسم
إيــــســـكــــو صـــاحب الـ 30عـــامًــــا بـــالـــلــــعب في

الكـالتـشيـو� في ظل اهـتمـام من ميالن ورومـا بالـتعـاقد
معه.  وبـحـسب صحـيـفة "آس" اإلسـبـانيـة� فـإن إيسـكو
أعـرب عن تـفـضـلـيه اسـتـكمـال مـسـيـرته في إسـبـانـيا�

وعدم اللعب في أي دولة أخرى.

إيسكو 

كيليان
مبابي

بــالـــلــوم عــلى "اآلالف من ا�ــشــجــعــ�
الـبريـطانـي� بـدون تذاكـر أو مع تذاكر
مــــزورة الــــذيـن حــــاولــــوا اقــــتــــحـــام"
ا�ـلـعب.وأعلـنت األحد وزيـرة الريـاضة
واأللـعاب األو�ـبيـة أن منـظمي ا�ـباراة
الـنهائـية والشرطـة والسلطـات احمللية
اإلثـنـ� ( 11:00صــبــاحــا بــالــتــوقــيت
احملـــلي) ســيـــعــقـــدون لــقـــاءا اإلثــنــ�
"لـتـحديـد االخـتالالت" ومشـكالت ولوج
اجلــمـاهـيـر الى ا�ــلـعب.وأوضح بـيـان
أنه لـــلـــوزيـــرة اجلـــديـــدة لـــلـــريـــاضــة
واأللـعـاب األو�بـيـة والبـار�ـبيـة أمـيلي
أوديــا كـاسـتـيـرا "مع وزيــر الـداخـلـيـة�
نــأسـف لألحــداث الــتي شــابت مــســاء
الــسـبت عـلى مـلــعب سـتـاد دو فـرانس
بــدوري أبـطـال أوروبــا� ونـأسف لـعـدم
تـــمــكن بــعـض ا�ــشــجـــعــ� أصــحــاب

التذاكر من حضور ا�باراة".
WO�Ëœ À«bŠ√

واضـافـت "األولويـة اآلن هـي الـتـحـديد
الــدقــيق جــدا لالخــتالالت مـع االحتـاد
األوروبـي لـــــكــــــرة الـــــقــــــدم� االحتـــــاد
الـــفــرنـــسي لــكـــرة الــقـــدم� اســتــاد دو
فـرانس� مـقـر شرطـة بـاريس� محـافـظة
ســـان دوني� وبـــلــديـــة ســان دوني من
أجـل استـخـالص الدروس �ـنـع حدوث
مثل هذه احلوادث مرة أخرى ألحداثنا
الـــريـــاضــيـــة الـــدولــيـــة الـــكـــبــرى في
ا�ــسـتــقـبل".ولــكن اعـتــبـارًا مـن مـسـاء
الـسبت� نـفت الـشهادات الـعديـدة التي
أدلى بــهـا صــحـافــيـون أو مــشـجــعـون
إنـكـليـز عـلى الـفور� مـصـحوبـة بـصور
ومـقاطع فيديو� هذه الرواية� وأشاروا
بــأصــابع االتـهــام إلى تــنـظــيم مــعـيب

طـوار� نـسـبيـة" كـالسُـكـر أو احلوادث
الــبـســيـطــة� �ـا فـي ذلك الـتــضـرر من
الــغــاز ا�ـســيل لــلـدمــوع� وفق مــا قـال
مــــتـــحــــدث بــــاسم إدارة اإلطــــفـــاء في

باريس لوكالة فرانس برس.
Í—Ëb�« wzUN½

كـمـا وصـفت زعـيـمة الـيـمـ� الـفـرنسي
ا�ـتــطـرف مـارين لـوبن الـفـوضى الـتي
حـــصــلـت عــلى هـــامش نـــهــائي دوري
أبـطـال أوروبـا لـكـرة الـقـدم في بـاريس
بـأنها "شـعور باإلهانـة"� فيما اعـتبرها
زعــيم الــيـســار الــراديـكــالي جــان لـوك
مـيالنـشون "فـشال كامال السـتراتـيجـية
الـشرطة"� مؤكدين عـلى أن فرنسا "غير
قادرة" على تنظيم أحداث كبرى� وسط
غـضب دبلوماسي بريطاني أيضًا.وفي
حـادثة نادرة �ـباراة من هذا ا�ـستوى�
تـأجـل انـطالق الـنـهـائي الـذي فـاز فـيه
ريـال مــدريـد االسـبـاني عـلى لـيـفـربـول
االنــكـلـيـزي (-1صــفـر) �ـدة  36دقــيـقـة�
بـسـبب الـتـوترات خـارج مـلـعب "سـتاد
دو فـــرانس" فـي ضــواحـي ســان دوني
الــبــاريــســيـة� ومــحــاولــة الــعـديــد من
ا�ــشـجــعــ� تـســلق بـوابــات الـســيـاج
والـدخـول بـالـقـوة مـا أدى الـى تـصدي
عــنـاصــر الـشـرطــة لـهم وإطـالق الـغـاز
ا�ــــــســـــــيل لــــــلـــــــدمــــــوع فـي بــــــعض
األحـيان.حتـدثت لوبن� زعيـمة الـتجمع
الوطني� االحد عن "شعور باإلهانة ألن
الـعالم كله يراقبـنا وكل العواصم التي
شـاهدت ذلك الحـظت أن فرنسـا لم تعد
قــادرة عـلى تــنـظــيم أحـداث كــبـرى من
دون ثـــغــــرات".وتـــابـــعت لــــوبن الـــتي
خــــســــرت في اجلــــولــــة االخـــيــــرة من

ومــوقف عـدواني مـفـرط لــلـشـرطـة.قـال
ا�ـــهـــاجـم الـــدولي الـــســـابق واحملـــلل
وا�قدم احلالي غاري لينكر على تويتر
"لـست مـتأكـدًا من أنه من ا�ـمكن إقـامة
حـدث أسـوأ من ذلـك� حـتى إذا قـصـدنا
ذلـك. فـوضى وخــطـر".وكــان لـيــفـربـول
طالب على الفور بفتح حتقيق من أجل
"حتــديــد أســبــاب هــذه ا�ــشــاكل غــيــر
ا�ـقبولة". وقال النـادي في بيان "نشعر
بـــخـــيــبـــة أمل شـــديـــدة من مـــشــكالت
الـوصـول واالنتـهاكـات احمليـطيـة التي
تــعــرض لـهــا مــشـجــعــو لـيــفــربـول. ال
يــنــبــغي أن يــضـطــر ا�ــشــجــعـون إلى
اخـــتــبــار هـــذه االمــور".وقـــال ضــبــاط
شــرطــة لـــيــفــربــول الــذين � نــشــرهم
كــمــراقـــبــ� ويــتــواجــدون في جــمــيع
رحالت الـفريق األوروبـية إن "الغـالبية
الــعــظــمى" من ا�ــشــجــعــ� االنــكــلــيـز
"تــصــرفــوا بــطــريــقــة مــثــالـيــة� حــيث
وصـلوا إلى البوابات مبكرًا واصطفوا
في الـطوابـير".وقال الـوزير البـريطاني
لــشـؤون إيـرلـنـدا الـشــمـالـيـة بـرانـدون
لـويس لـشـبكـة سـكاي نـيـوز األحد "من
ا�ــــقــــلق أن نــــرى أن الــــنـــاس إمــــا لم
يـدخـلـوا ا�ـلـعب أو � الـتـعـامل مـعـهم
بـطـريـقـة عـدوانـية لـلـغـايـة".وغـرد إيان
بـيـرن� عضـو البـر�ان عن لـيفـربول من
حـزب الــعـمـال ا�ـعـارض "لـقـد حتـمـلت
لــلـتــو واحـدة من أســوأ الـتــجـارب في

حياتي. 

االنـتـخابـات الرئـاسـية الـشهـر ا�اضي
أمـام إ�انويل ماكـرون "إنه تأكيد على
أن دولتنا تنهار حتت أقدامنا. هذا هو
الـواقع. لـم نـعـد نـعرف كـيـفـيـة تـنـظـيم
حـــدث كــبـــيــر عـــلى الـــرغم من مـــوعــد
األلـعاب األو�بية في غضون  18شهرًا�
وهـو أمـر مقـلق لـلغـايـة"� منـددة بـ"عدم
كفاءة" وزير الداخلية جيرالد دارمانان
ومــــديـــــر شــــرطــــة بــــاريـس ديــــديــــيه
ال�ـــان.وشــاركــهـــا الــرأي مـــيالنــشــون
رئــيـس حــزب "فــرنــســا ا�ــتــمــردة" في
حــــديـث مع قــــنــــاة "بـي أف أم تي في"
بـالقـول "الصـورة مؤسـفة� إنـها مـقلـقة
ألنـنـا نـسـتطـيع أن نـرى بـوضـوح أنـنا
لـسـنا مـستـعدين ألحـداث مثل األلـعاب
األو�ــــبـــيــــة".وتـــابـع "إنه فـــشـل كـــامل
السـتراتيـجية الـشرطة. يـجب أن يكون
هـنـاك تـفـكيـر أسـاسي إلعـادة الـشـرطة
الفرنسية إلى موقع يجعلها فعالة" ألن
"دور الـشـرطـة هو مـنع حـدوث أخـطاء�
ولـكن هـذه ا�رة عـلى عكس ذلك� قـاموا
بـتفاقم األمـور".وكان االحتاد االوروبي
لــكــرة الــقــدم "ويـفــا" أعــلن أن تــأخــيـر
ا�ـبـاراة كـان بـسـبب "مـشـكـالت أمـنـية"
مــــرتــــبـــطــــة بـ"الــــوصـــول ا�ــــتــــأخـــر
لـلمشجع�" إلى ا�لعب� قبل أن يكشف
الحــقًـا أن سـبب االزدحـام عـلى مـداخل
ا�ــلـعب كـان نــتـيـجــة حـامـلـي الـتـذاكـر
ا�ـــزورة� مـــعـــربًـــا عـن "تـــعـــاطـــفه" مع
ا�ــتـضـررين من هـذه األحـداث عـلى أن
يــراجع "هـذه األمــور بـشــكل عـاجل مع
الـشــرطـة والـسـلـطـات الـفـرنـسـيـة ومع
االحتـاد الـفـرنـسي لـكـرة الـقـدم".وألـقى
دارمــانـــان في تــغــريــدة عـــلى تــويــتــر
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حــذر مـســؤول عـراقـي في ا�ـعــهــد االطـلــسي من عــواقب مـدمــرة عــلى االقـتــصـاد
العـراقي في حـالة اسـتـمرار الـتدخالت الـسـياسـية واحلـزبيـة في قـرارات اقتـصاد
البـلـد �وان كبـار السـيـاسيـ� يـركزون عـلى جـني  ا�نـافع عـلى حسـاب الـبلـد �هذا

الكالم للسيد ا�سؤول �وهذا الكالم يحتاج الى نقاش على النحو االتي :
1-الـعـراقيـون جـميـعا  يـعـرفون ذلك تـمـاما وان كـبار الـسـياسـي� مـعـروف� ايـضا
�حـــي� ال حــاجـــة الى ذلـك ومــا اصـــبـــحـــوا �ــلـــكـــونه من دور او فـــلل فـــارهــة او
استـثمارات داخل وخارج العراق  وفي ا�ال ذات االمنة شاهد على ذلك . ولكن ما
هو احلل �هل هنـاك مستوى للقـناعة والكف عن ذلك واالنتـباه الى وجوب احياء ما

تبقى من البلد . 
2- مـا هـو دور احلـكـومـة و�ـاذا تـشـكل احلـكـومـات �هل لـتـسـهـيل هـذه الـتـدخالت
والـسـيـطـرة عـلى مـصادر ا�ـال الـعـام �ام ان الـوزراء عـليـهم و كـمـا يـجب ان تـكون
لـديهم خـطط  مبـرمجـة ومعـدة اعدادا جـيدا من قـبل خبـراء من اهل االخـتصاص �
وعـنـدمـا يـقـال من اهل االخـتـصـاص نـعــني ذلك تـمـا مـا ولـيس يـتم االخـتـيـار عـلى
اساس هذا الـشخص �ثل هذه اجلهة وذاك �ثل  تـلك اجلهة وان  اجلهة الفالنية
التي ال يسـمى منها شخص مـا تعترض عـلى من كلفوا بذلك والـسبب احملاصصة
الــتي قــضـت عــلى كل  مــا كــان من امل في اســتــعــادة الــعــراق الى حــال افــضل
�ولوزارة ا�الـية  دور اكبر في رفض الـطروحات التي تـشكل محـددا او عائقا امام
الـنهـوض باالقتـصاد الـعراقي بـالتـضامن مع وزراء التـخطـيط والصـناعـة والزراعة
والتجارة وبإقرار وتوجيه من مجلس الوزراء وهذا هو شان احلكومات الوطنية في
كل العالم  شـرط وجود النية احلسنة والـوالء للبلد واالخالص في اجناز ا�همات .
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3- هـنـاك اهـمـال تـام لــلـقـطـاعـات االقـتــصـاديـة من قـبل كل مـن له عالقـة بـالـشـأن
االقـتــصـادي�فـالـقـطـاع الــصـنـاعي هـنــاك ارادات مـحـددة ومـقـيـدة بــعـدم  تـشـغـيل
ا�صـانع كي ال تـسـاهم في تلـبـية احلـاجـة الى منـتـوجهـا بـدال من االستـيـراد الذي
مـازال مستـمرا �كمـصانع احلـديد والصـلب والبتـروكيمـياويات في الـبصرة كـمثال
ومـصـانع االدويـة والزجـاج في االنـبار  والـكـثيـر غـيـرها مـتـوقفـة يـزيد عـددهـا على
152 مصنـع  كانت شغـالة في زمن احلصـار �واهمال الـقطاع اخلـاص الذي كان
هو االخـر شـغـاال في زمن احلـصار ايـضـا  وابـقائه ضـعـيف  ومـقـيد ومـحـدد وهو
قـطاع كـان يـسـاهم بـنـسـيـة كـبـيـرة من خالل  مـؤسـسـاته الـصـغـيـرة كـالـصـنـاعات
الـصـغـيـرة  في مـخـتـلف انـواع الـصـنـاعـات  وهـو قـطـاع هام ويـلـعب دور بـارز في

االقتصاد اال�اني مثال فلماذا يقيد  في بالدنا .
4- تــلـكــؤ وزارة ا�ــالـيــة في حتــصـيل االيــرادات احلــكـومــيـة  وتــشــمل االيـرادات
النـفـطيـة ا�ـصدرة وااليـرادات الـنـفطـيـة من االستـهالك الـداخـلي الذي يـفـترض ان
يكون مـالها الى وزارة ا�الـية �اضافة الى الـضرائب والرسوم اجلـمركية وايرادات
ا�ـنافـذ احلدوديـة وايرادات ا�ـطارات وشـركات االتـصال ورسـوم اخلدمـات واجور
ا�اء والكـهرباء وكـل ما يشـكل ايرادا في مؤسـسات الـدولة . االيرادات وفـيرة لكن
جـبــايـتـهـا لـيــسن كـمـا يــجب وفي حـالـة وجـود تــدخالت وهـو مـا شـار الــيه تـقـريـر
صـحـيـفة الـنـيـويورك تـا� ا�ـنـشور في 29 تـمـوز عام 2020 يـجب ان يـتم ردعـها
�هكذا هي احلـكومات �تمنع التجاوز على ا�ـال العام وحتاسب الفاسدين وحتيلهم

الى القضاء  .
5- الشعب يـعاني من مشـكالت عديده�فـقدان لألمن وغيـاب لالستقـرار السياسي
وجتاوز علـى السيـادة برا وجـوا وبحرا دون حـراك حكـومي جاد وصـلب �احلقوق
حتتاج الى مـواقف صلبه �مـعززة بوسـائل  تفاوضيـة جادة وهذه الـوسائل موجود
بـعضـها  بعـد ان فقـدنا القـوة بفـعل من اراد وهم معـروفون  ووفق اجنـدة امريـكية
واقلـيـمـية مـعـروفة � ومن بـ� هـذه الوسـائل التـجـارة ابرزهـا �حـي� يعـتـمد الـعراق
بـنسبـة كبـيرة على االسـتيـراد بفـضل من اصر على اهـمال الـقطاعـات االقتـصادية
�ولكـنهم يـتمسـكون  بـالسـلطة ,ويخـتلفـون باسـتمـرار  على ا�ـغا�  �والـعراق تارة
يـنــتــهك من تــركــيــا وتـارة من حــزب الــعــمــال الـكــردي الــتــركي وتــارة من اجلـارة
الشرقيـة�ان العراق بحاجة الى حكومـة وطنية تعيد النـظر بالدستور الذي يجب ان
يـعـاد مـن جديـد وعـلـى ايـدي خبـراء قـانـونـيـ� فـقط دون االشـراك  ألي طـرف عـلى
اسـاس ا�كـونات والتـي  كانت إمالءاتهـا القـشة الـتي اعجزت الـدستـور عن الكـثير
من الـقضايا ا�همة � ان العراق بـحاجة الى حكومـة تعتمد الـبرامج في عملها  من
االنـتـقـال بـه الى حـال افـضل ولـيـكـون  الـدولــة الـتي عـرفـهـا  الـعـالم � اذ لـيس من
ا�نـطـقي اقـامة مـشـروعـات استـراتـيجـيـة  تـعود عـلى مـنـطقـة بـالنـفع ولـكـنهـا تـضر
�ــنـاطق اخـرى هي االوسـع  ويـجب ان يـكــون الـقـرار  فـي مـثل هـذه ا�ــشـروعـات
مـركـزي تــراعي فـيه ا�ــصـلـحــة الـعـامـة � ان احلـالــة  الـعـامــة مـريــرة وحتـتـاج الى

االسراع في اعادة بناء الدولة بدال من الصراعات على.
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بغداد

الـــعـــراقــــيـــة� خـــصـــوصًـــا أن اجلـــيش
الــعـراقي الـيـوم �ـتــلك أعـدادًا بـشـريـة
كــبــيـرة مــقــارنــة بـبــعض جــيـوش دول
اجلـــوار� ويـــعـــاني مـن عـــدم اكـــتـــمــال
وتــشــريع الــقــوانــ� الـتـي تـنــظم عــمل
ا�ـؤسـسات الـعـسكـريـة واألمنـيـة وعلى
رأسـهـا وزارة الدفـاع الـعراقـيـة التي لم

يشرع قانونها حلد االن.
 W�öš

خــتـامـا" نـشـيــر الى أن دوال" عـديـدة قـد
اسـتـغنت عن نـظام الـتـجنـيد االجـباري
مــثـل� الــواليــات ا�ــتــحــدة األمــريــكــيــة
وبــريــطــانـيــا وبــلــجــيـكــا وأســتــرالــيـا
ونـيوزيلـندا والهنـد وباكسـتان� وتتجه
اجلــيـوش الـعـا�ـيـة الــيـوم الى اعـتـمـاد
نـظـام اجلـيـوش الـذكـيـة الـذي يـقـلل من
األعـداد الـبشـريـة مقـابل مـستـوى عالي
من الـكـفـاءة الـقـتالـيـة وزيـادة االعـتـماد
عـــلى االســلـــحــة والـــتــكـــنــولـــوجــيــات
ا�ــتــطــورة في احلــروب احلــديــثـة ذات
الـقدرات التدمـيرية الكـبيرة� وهي بذلك
حتـــقق أعـــلـى كـــفــاءةً وأقـل خـــســـائــر.
فــجـيش مـحــتـرف من ا�ــتـطـوعـ� ذوي
الـتـدريب الـعـالـي واالستـعـداد الـقـتـالي
ا�ـتطور هو بـالتأكيد أكـثر كفاءة وقدرة
من جــيـش ا�ـكــلــفــ� قــهــرا" واجــبـارا"
لـلـخـدمـة الـعـسـكـريـة احملـدودة زمـنـيا".
وعـلـيه أعـتـقـد أنه سيـكـون من احلـكـمة
الـــتـــريـث في إقـــرار تـــطـــبـــيق قـــانـــون
الـــتـــجــنـــيـــد االلـــزامي أو االجـــبــاري..

وللحديث بقية... 

{ لواء ركن متقاعد 
مــديـر مــركـز االعــتـمــاد لــلـدراســات األمـنــيـة

واالستراتيجية

قــانــون او نــظــام اخلــدمــة اإللــزامي او
االجـبـاري قـد يـكـلف ا�ـوازنة ( 6إلى 8)
مـليار دوالر سنويـا تشمل(مراكز تدريب
ومـدارس قــتـال� وجتـهـيـزات عـسـكـريـة�
ورواتـب� ومـعـسـكـرات إيـواء)� في وقت
يــحــتـاج اجلــيش الــعــراقي الــذي يـضم
تـــقــريــبــا"(310) آالف مـــنــتــسب مــدني
وعـسـكـري� مـوزع� عـلى مـا يـقارب 14
فــرقـةً عـســكـريـةً مـنــتـشـرةً في مــخـتـلف
احملـافـظـات باسـتـثـنـاء إقلـيم كـردسـتان
الــعـراق� إضـافــة الى مـنـتــسـبي "جـهـاز
مــكــافـحــة اإلرهــاب" تـقــريــبـا"(16) ألف
مــنـتــسب مـدني وعــسـكـري� الى (18,7
مـــلــيـــار دوالر)� بــحـــسب مـــوازنــة عــام
2021 وهـي تغطي 30 بـا�ئة من حاجة
اجلــيش الـعـراقي لــلـتـســلح والـتـدريب�
واذا مــا اســتــقــطــعت( 6إلى 8) مــلــيــار
دوالر ســنـويـا ألغـراض تـطــبـيق قـانـون
الـتــجـنـيـد االجـبـاري فـان قـدرة اجلـيش
عــلـى مــواجــهـــة الــتــحــديـــات األمــنــيــة
الـداخلية واخلارجية ستنخفض الى ما
يـقارب 40 بـا�ـئة أمـا اذا أضـيفت كـلـفة
تـــطــبــيق الـــقــانــون الى مـــا يــخــصص
لــلــجـــيش ضــمن ا�ــوازنــة فــان ذلك قــد
يــضـــفي أعــبــاءً جــديـــدةً عــلى مــوازنــة
الــدولــة في ضــوء األزمــة االقــتــصــاديـة

التي يواجهها العراق اليوم. 
في اجلــانب الــعـســكـري فــان الـعــقـبـات
الــتي تـعـيق تــطـبـيق قــانـون الـتــجـنـيـد
االلــزامـي أو االجــبــاري تــتــمــثل بــعــدم
الـيق� الكبير احمليط �ستقبل عمليات
مــكــافـحــة تــنـظــيم داعش اإلرهــابي في
الــعـراق بـسـبب الـتـوتــرات الـسـيـاسـيـة
والــعـسـكــريـة بـ� الـفــصـائل ا�ــسـلـحـة
الــعــراقـــيــة وقــوات الــتــحــالف الــدولي

الـعراق� وشعار (مركز ضعيف وأطراف
قـويـة)الـذي طـرح سـيـاسـيـا" في مـراحل
ســـابـــقـــة� لم يـــغب عـن ذاكــرة ا�ـــواطن
الــعــراقـي � إذ تــعــتــبــر مــعــظم الــقــوى
واألحـزاب والكتل السـياسية� أن وجود
جــيش قـوي إلى جــانب نـقــمـة شـعــبـيـة
مـتصاعدة� من ا�ـمكن أن يؤسس لواقع
سـيـاسي جـديـد فـي الـعـراق� وهـو ما ال
تــرغب به. والـدلــيل عـلـى ذلك الـدعـوات
الـــتـي صــدرت فـي عــام 2019 مـن قـــبل
بــــعض الـــســــيـــاســــيـــ� حلـل اجلـــيش
الـــعـــراقي وأثـــارت جـــدال" واســعـــا" في
الــشــارع الــعـراقـي. واذا مـا عــلــمــنـا أن
أغــلب الــقــوى واألحــزاب الــســيــاســيــة
تـتوافـر على أجـنحـة وفصـائل مسـلحة�
�ـــا ســيـــجـــعل من عـــمــلـــيـــة جتــنـــيــد
مـنتسبيها في اجليش الرسمي مشكوك
بـــهــا.. وهـــنــا البـــد من اإلشــارة الى أن
قــــوات احلـــــشــــد الــــشـــــعــــبي وقــــوات
الــبـيــشــمـركــة تــعـتــمـد نــظــام الـتــطـوع
بـالنسبة لالنـتساب اليهـا� فهل سيطبق
قـــانــون أو نـــظــام خـــدمــة الـــعــلـم عــلى
مـنـتسـبـيهـا? وكـيف سيـتـعامـل القـانون
اخلــدمـة االلـزامـيـة مع ا�ـواطن الـكـردي
الــذي ســـيــفــضل اخلــدمــة في صــفــوف
قـوات البيشمـركة� �ا قد يعـتبر تميزا"
دون وجـه حق �كـون عـلى حـقـوق بـقـية

ا�كونات!
أمـا فـي الـبـعـد االقـتـصـادي� فـان االزمـة
االقـتصادية التي �ر بـها العراق اليوم
بل والــعـالم سـتـجـعـل من كـلف تـطـبـيق
قــانــون او نــظــام اخلــدمــة اإللــزامي او
االجــبـاري عــبـئـا" إضــافـيـا" عــلى كـاهل
الــدولــة واجملــتــمع الــعــراقي� حــيث أن
الـكلـفـة التـقديـرية لالنـتقـال الى تطـبيق

اإللــزامي او االجــبــاري?  ومــا هي أهم
الــعــقــبــات الــتي تــقف في طــريـق هـذا

القانون قبل إقراره?
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في اجلـانب السياسي� فـلم يعد خافيا"
الـيـوم أن ا�ـشـهـد الـسـيـاسي الـعـراقي
يـتسم بحـالة من (االنسـداد السياسي)
الـذي أعاق تشكيل حكومة جديدة على
ضـوء نــتـائج االنـتـخـابـات الـتي جـرت
فـي أكتـوبر تـشرين األول 2021. االمـر
الــذي يــشـيــر الى أن اخــتـيــار تــوقـيت
طـرح قانـون او نظـام اخلدمـة اإللزامي
او االجــبـاري هــو ألغـراض ســيـاســيـة
بــحــتـة ولــيس حلــاجـة أمــنــيـة مــلــحـة
تــتــعــلق بــاألمن الــوطــني الــعـراقي أو
لـــدعم جـــهـــود األمن واالســـتــقـــرار في
الـعـراق� فـالـتـجـربة الـسـيـاسـيـة طـيـلة
(19) عـــامـــا ا�ـــاضـــيــة أشـــرت الى أن
أغـلب األحزاب والـكتل السـياسيـة غير
مـتـحمـسـة لتـقـوية وتـرصـ� ا�ؤسـسة
الــعـسـكـريــة الـعـراقـيــة واحلـفـاظ عـلى
وضـعـهـا الـهش في مـعـادلـة احلـكم في

qšb�
مــرة أخــرى يــطــرح في أروقــة مــجــلس
الــــنـــواب مـــشــــروع قـــانــــون اخلـــدمـــة
اإللــزامـــيــة أو االجــبــاريــة في الــقــوات
ا�ــسـلــحـة الـعــراقـيــة� في وقت يـعــتـقـد
ويـــروج الــبــعض أن نـــظــام أو قــانــون
اخلـــدمــة اإللــزامـــيــة هـــو احلل األمــثل
واالجنع لـتربـية جـيل شاب بـات يعاني
من ظـواهر سلبية عديدة مثل اخملدرات
واالنـحالل األخالقي وا�ـيوعة ...الخ...!
دون أي اعـتبـار او إشارة لـدور العـائلة
وا�ـؤسـســات الـتـعـلـيـمـيـة واجلـامـعـيـة
وا�ــؤسـسـات اإلعالمــيـة والـديــنـيـة في
وضع بـصـمـاتـهـا عـلى سـلـوك اجـيـالـنا
الـشـابـة وحـمايـتـهـا من االنـحـرافات أو
االبــــتـــعــــاد عن الـــقــــيم والــــتـــقــــالـــيـــد
االجـتمـاعيـة والدينـية واألخالقـية التي
حتـرص اجملـتمـعات عـلى تكـريسـها في
تــربــيــة وانـشــاء اجــيــالـهــا. والــسـؤال
ا�ـــطـــروح عن مـــدى حـــاجـــة اجملــتـــمع
والــدولــة وا�ــؤســسـة الــعــســكــريـة في
الـعراق الى سن قانون او نظام اخلدمة

بـقـيـادة الـواليـات ا�ـتـحـدة االمـريـكـية�
وانـتشار وبـاء كوفيد  ?19 –بـاإلضافة
الـى إعـادة تـمـوضع وانــسـحـاب قـوات
الـتحـالف الدولي ومن ضـمنهـا القوات
االمـريكية العامـلة في العراق� مخاوف
مـفـهومـة حول عـودة تنـظيم داعش في
الــعــراق� في وقت يــبـدو فــيه أن عـودة
الـتنـظيم في العـراق مجدداً أمـر ال مفر
مـنه - فـالـبالد عرضـة لـعوامل مـحـركة
داخـلــيـة مـخـتـلـفـة� في وقت تـبـدو فـيه
الــواليــات ا�ــتــحــدة االمــريــكــيــة بــعــد
االنـسـحاب من أفـغـانسـتـان وتداعـيات
احلـرب الروسيـة األوكرانية� في وضع
غـيـر مـريح يـؤهـلـهـا لـقيـادة دعم دولي
جـديـد جلهـود بـغداد �ـكـافحـة اإلرهاب
وقـمع أنـشطـة تنـظيم داعش فـعلـياً في

هذه البقعة الساخنة. 
كـل ذلك يؤشر بشكل واضح أن احلرب
ضـد تنظيم (داعـش) اإلرهابي بعد عام
2014 قـد أفرزت وكشفت عن جملة من
ا�ــعــاضل والــتــحـديــات والــتــأثــيـرات
الـعسكـرية الداخـلية الـتي تعانـي منها
ا�ـؤسـسة الـعـسكـرية الـعـراقيـة � االمر
الــذي يــتــطـلـب مـعـه الـوقــوف عــنــدهـا
لـتـحـليل تـداعـياتـهـا عـلى بنـاء وتـطور
ا�ـؤسـسـة الـعـسكـريـة الـعـراقـيـة� التي
بــاتت حتـتـاج بـشـكل عـاجل الى إعـادة
الــنــظـر في طــبـيــعــة األهـداف وا�ــهـام
واالرتـبـا�� للـقوات ا�ـسلـحة الـعراقـية
�ـختـلف مسمـياتهـا� ومن ثم فإن هذه
اإلشـكـاالت تـطـرح تـسـاؤالت مـهـمة عن
أهــمـــيــة الــدعــوة الــيــوم إلعــادة طــرح
قـانون الـتجـنيـد االلزامي أو االجـباري
في ضــوء الــتـحــديـات الــكــبـيــرة الـتي
تــواجـــهــهــا ا�ـــؤســســة الــعـــســكــريــة
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2- بـالرجـوع الى ا�ادة (81) مـن قانون
الـــعـــقــوبـــات رقم (111) لـــســـنــة 1969
ا�ــعـدل جنــد انـهــا عـدت رئـيـس حتـريـر
الـصـحيـفه فـاعالً اصلـيـا جلرائـم النـشر
الــتي ارتـكـبت في صــحـيـفـته � ومع ذلك
اعـفـاه ا�ـشـرع من ا�ـسـؤولـيـة اذا اثـبت
اثناء التحقيق ان النشر قد حصل بدون
عـلمه وقدم مايثـبت ذلك �ا يساعد على

معرفه الناشر الفعلي .
3- بـالرجوع الى قـانون ا�طـبوعات رقم
(206) لـــســنــة 1968 جنـــد انه قــد قــرر
ا�ـسـؤولـيـة ا�دنـيـة واجلـزائـيـة على كل
من (مـــالك ا�ـــطـــبـــوع الــدوري � رئـــيس
الـتـحـريـره و كـاتب ا�ـقـال ) اضـافـة الى
مـسـؤوليـة ( ا�ؤلف وا�ـتـرجم والنـاشر)
في جـــرائم مــعـــيــنـه حــيث يـــعــتـــبــرون
مـســؤولـ� بـالــتـكـافل بـدفـع الـتـعـويض
الـذي حتكم به احملـكمة وهـذا هو موقف
الـقـضاء الـعـراقي فيـمـا يتـعـلق بقـضـايا

النشر .
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4- ان ا�ــشــرع الــعـراقي رتـب في ا�ـادة
(81) و(82) من قــــانــــون الـــعــــقــــوبـــات
ا�ـسـؤوليـة اجلـنائـيـة بطـريـقة تـتـابعـية
(ا�ـــؤلف � رئـــيس الـــتــحـــريـــر�احملــرر )
وكــذلك ( ا�ــسـتــورد � الـبــائع � ا�ـوزع �
ا�ـلـصق) � وبذلك فـأن مـسؤولـيـة احملرر
التـنهض في حال وجود مدير حترير اال
ان ذلك ال�ــــنع من مـــســــألـــته في حـــال
ثـبـوت اشتـراكه وفـقاً لـلقـواعـد العـامة �
ولم يـشر ا�شـرع العراقي الى مـسؤولية
(مـالك وسيلـة النشـر ) ضمن االشخاص

) من قـانـون االحزاب الـسـيـاسـية ثـانـيـاً
سـابق الذكـر ا�سـؤوليـة عمـا ينـشر في
صـحـيـفه احلـزب السـيـاسي او مـجـلته
بــرئـيس حتــريـر الـصــحـيــفه او اجملـله
فــقـط حــيث نــصت هـــذه الــفــقــرة عــلى
: يكون رئـيس حترير صحيفه او (ثـانياً
مـجـلة احلـزب هو ا�ـسـؤول عمـا ينـشر
فـــيـــهـــمــا ) � ولـــنـــا عـــلى هـــذا الـــنص

ا�الحظات االتية :
1- من الـثـابت ان الـعـقـوبـة شـخـصـيـة
وان االنـسـان مـسؤول عـمـا يـرتـكبه من
افـعال � وال تنهض ا�ـسؤولية بـالنيابة
ومع ذلـك تــوجـــد حــاالت قـــد يــتـــحــمل
االنـــســان مـــســـؤولــيـــة افـــعــال غـــيــره
كـمـسـؤولـية ا�ـتـبـوع عن اعـمـال تـابعه
ومـسؤولـية الـوصي والولي عمن حتت
وصـــايـــتـه او واليـــته او مـــســـؤولـــيـــة
الــشـخص عن االشـيــاء او احلـيـوانـات
الـتي حتت حراسـته � وقد اطـلق جانب
من الفقه على هذا النوع من ا�سؤولية

با�سؤولية ا�فترضة .

) مـن قــــانــــون كـــــفــــلـت ا�ــــادة (/22اوالً
االحـزاب الـسـيـاسـيـة ا�رقم (36) لـسـنة
2015 لـــلــحـــزب الـــســيـــاسي احلق في
اصــدار صــحــيــفه ســيــاســيــة ومــجــلــة
ســـيـــاســـيـــة او اكـــثــر وانـــشـــاء مـــوقع
الـيكـتروني وامـتالك واستـخدام وسائل
االتــصـــال كــافــة لــلـــتــعــبـــيــر عن ارائــة
ومـبادئه وفق الـقانـون � وهذا احلق من
احلقوق ا�تفرعة عن احلقوق االساسية
الــواردة بـدســتــور جـمــهــوريـة الــعـراق
لـسـنـة 2005 كـحـريـة الـتـعـبـيـر وحـريـة
الــصــحــافــة واالعالم والــنــشــر وحــريـة
تــأسـيس االحـزاب الــسـيـاســيـة وحـريـة
االتـــصــــاالت وا�ـــراسالت الــــبـــريـــديـــة
وااللـيـكـتـرونـيـة ا�ـنـصـوص عـلـيـهـا في
ا�ــواد ( 38 و39 و40) مـن الــدســتـور �
والشك ان هــذه احلــريـات غــيـر مــطــلـقه
وا�ـا منـظمـة �وجب الـقانـون او بناء
عليه دون ا�ساس بجوهر هذا احلق او
احلــريـة وهـذا مـاقـررته ا�ـادة (46)  من
الـــدســـتـــور � وقـــد حـــددت ا�ـــادة (/22

غـيرها لـلغيـر بنشـر ا�ادة التي ادت الى
اقـامة الشكـوى ضد الصحـيفه او اجمللة
الـعـائدة لـلـحـزب الن العـقـوبة اجلـزائـية
شـخـصيـة وال�ـكن ان يتـحـملـهـا رئيس
الـــتــــحـــريــــر او ا�ــــديـــر ا�ــــســـؤول عن
الـــصــــحـــيـــفـه او اجملـــلـــة كــــونه �ـــثل
الـــصـــحـــيـــفه او اجملـــلـــة او ا�ـــطـــبــوع
بـشـخــصـيـة احلـزب ا�ـعـنـويـة واليـجـوز
مـعـاقـبـته جـزائـيـاً عـمالً بـااليـة الـكـر�ة

(والتزر وازرة وز اخرى )....) 
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�ــا تــقــدم نــدعــو ا�ــشــرع الــعــراقي الى
تــقـريــر مـســؤولـيـة رئــيس احلــزب عـمـا
يــنــشــر في صـــحــيــفه ومــجــلــة ومــوقع
ووســائل اتــصــال احلــزب بــانــواعــهـا �
بــاعـــتــبــار ان هـــذه الــوســائـل تــخــضع
الشـرافه وهـدفهـا نشـر افكـار وتوجـهات
احلـــزب الــذي يـــرأســـة كــون الـــقـــانــون
الـعـراقي اغفل حتـديد مـسـؤوليـة رئيس
احلــزب او ا�ـالك  � كــمـا نــدعـو ا�ــشـرع
لـتــحـديـد مـسـؤولــيـة بـعض االشـخـاص
الـذين يتـداخل عـملـهم في عمـليـة النـشر
واالعالم كـــاجلــهـــة الــتـي تــتـــولى طــبع
االعالنـات و الكـتب والدوريات احلـزبية
� وتـعديل قـانون ا�ـطبـوعات رقم (206)
لـــســنــة 1968 لـــيــشــمـل جــرائم االعالم
احلــــــديـث او مــــــايــــــســــــمـى بـ (االعالم
االلـيـكـتـروني) كـمزود اخلـدمـة ومـتـعـهد
االضــافــة ونــاقل ا�ــعــلــومــة � والـطــابع
والـنـاشـر وحـقـوق ا�ـلـكـيـة الـفـكـريـة في
ا�ــــواقع والـــــصــــفــــحــــات وا�ــــدونــــات

االليكترونية ...والله ا�وفق .

رقم (36) لـــســـنــة 2015 لـــيـس النـــهــا
اسـتبعدت رئيس احلزب من ا�سؤولية
عـمـا تــنـشـره صـحـيـفه ومـجـلـة احلـزب
وا�ــا لـكــونــهـا حتــمل رئــيس حتــريـر
صـحيفه او مجلة احلزب مسؤولية عن
مـا ينـشر فيـها كـون العقـوبه شخـصية
ويـجب ان تـتـوجه ا�ـسـؤولـيـة لـلـكـاتب
ولـيس لرئيس الـتحريـر في حال وجود
مـوجب للـمساءلـة � وقد قضت احملـكمة
االحتــاديــة الــعــلــيــا �ـوجـب قــراراهـا
ا�ـــرقم ( 3/ احتـــاديــة /اعالم /2016)
في 9/8/2016 بــعــدم دســتــوريــة هــذه
الـفـقرة اال انـهـا لم تشـر الى مـسؤولـية
رئـــــيـس احلـــــزب الى جـــــانـب رئـــــيس
الـتحـريـر واحملرر والـكاتب ضـمن اطار
ا�ـسؤولـية اجلـزائيـة بالـتتـابع او على
اسـاس ا�ـسـؤولـيـة الـتـضـامـنـيـة حـيث
جــاء في حــيــثــيــات قــراراهــا ( ...وامـا
فـيـمـا يخص الـطـعن الـوارد عـلى ا�ادة
) مـن الـقــانــون ا�ــنــوه عـنه (/22ثــانــيـاً
اعاله والـــتـي تـــتـــضـــمن كـــون رئـــيس
حتـريـر صـحـيـفه او مـجـلـة احلـزب هـو
ا�ـســؤول جـزائـيـاً عــمـا يـنـشــر فـيـهـا �
فـتـجـد احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا بأن
مـسؤولية رئيس التحرير وكاتب ا�قال
ا�ــنـشــور هي مــســؤولـيــة تــضـامــنــيـة
فـرئـيس الـتحـريـر يـكـون متـضـامـناً مع
كـاتب ا�ـقـال في حتـمل الـضـرر الـناجم
عن الــنــشــر ومــســؤولــيـة الــكــاتب هي
حتــمـــله اجلــانب اجلــزائـي عن الــفــعل
الــضـــار الى جــانب الـــتــعــويض الــذي
ســبــبه ذلك الــفــعل مــقــاالً ام صـورة او

ا�سؤول� عن جرائم النشر � اال ان ذلك
ال�ــنع من وجـهــة نـظــرنـا من مــسـالـته
جـزائـيـاً بـاعـتـبـاره صـاحب الرأي االول
في رسم سـياسية النشر في صحيفه او
مـجـلــة احلـزب الـسـيـاسـيـة ا�ـعـبـرة عن
اراءه وتــوجـهـاتـه وفـقـاً لــفـكــرة الـفـاعل
ا�ـعنوي اذا مـافرضنـا ان رئيس احلزب
يـــجــــهل اصــــول الـــعــــمل الــــصــــحـــفي

واالعالمي .
5- لم يـعـالج ا�شـرع الـعراقي مـوضوع
امـتالك االشخـاص ا�عـنويـة كالـشركات
وا�ــؤســســـات وا�ــنــظــمــات واالحــزاب
لـــوســـائـل االعالم والـــنـــشـــر وحتـــديـــد
مـسؤوليـة ماليكـها � فاحلـزب السياسي
يـتـمتع بـالشـخـصيـة ا�عـنـوية ولـرئيس
احلــزب حق الـــتــمــثــيـل امــام الــقــضــاء
واصـدار الصـحف واجملالت الـسيـاسية
وامـتالك ا�ـواقع االليـكتـرونيـة ووسائل
االتـــصــــال وهـــذا يــــقــــتـــضي حتــــديـــد
مــســؤولــيـــة رئــيس احلــزب والــهــيــئــة
الـسـيــاسـيـة في احلـزب عـمـا يـنـشـر في
صـحفه ومجالته وموقعه االليكتروني �
وهـذا اغفال تـشريعي من جـانب ا�شرع
عــلـيه تالفــيه � فـا�ـادة (15) مـن قـانـون
االحـــزاب ا�ـــصـــري رقم (36)  لـــســـنـــة
1979 جـعل رئـيس احلـزب مـسؤوالً مع
رئــــيس حتــــريـــــر صــــحــــيــــفه احلــــزب
مــســؤولــيـة تــضــامــنــيــة مــفـتــرضه اذا

ماشكل النشر جر�ه وفقاً للقانون.
6- و�ـا يـثـيـر االسـتـغـراب ان الـبعض
قــد طــعن بــعـدم دســتــوريــة ا�ـادة (/22
) من قـانـون االحـزاب الـسـيـاسـيـة ثـانـيـاً
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WOMLO�« W½bN�« b¹bLð dÐUF�
وبــقـــيــة احملـــافــظـــات� عــقب جـــهــود
مضنية لتذلـيل عقبات التباحث حول
فـــتح الـــطــــرق أثـــنـــاء اجـــتـــمـــاعـــات
اســتــعـرضت فــيــهـا أزيــاء عــسـكــريـة
�ــوفـــدي ســـلــطـــات صـــنــعـــاء (غـــيــر
الشرعية)� وعضالت سياسية �وفدي

سلطات اليمن (الشرعية)!
جــولـة الـنــقـاشـات الـتـي تـخـلــلـهـا مـا
يـتـخلـل اجلوالت الـيـمـنـيـة من تـشبث
وتعـنت مصـحوبـاً كالـعادة بـشعـبوية
اتـهام ا�ـبـعوث األ�ـي بالـتـواطؤ مع
أحـد اجلـانبـ�� تُـعَـدُ تـنفـيـذًا مـتـأخرًا
لتفاهـمات ستـوكهولم حول تـعز سنة
2018م. ورغم اخلـروق ا�ـرصـودة إال
أنــهـا تــتـفـوق عــلى الـهُــدَن الـســابـقـة
بــضــعف حـدة ا�ــواجــهــات� وإن كـان
يفـترض انـطالقهـا أول -ال آخر- أيام

الهدنة.
تــأخــيــر مــوعــد االســتــجــابــة لــدعـوة
غـرونــدبـرغ رغم رحــلـته إلى صــنـعـاء
مــنــتــصـف نــيــســان بــغـــيــة تــهــيــئــة
االجـتـمـاع� زاد الـنـاس عـلـمًـا بـأخـطـر
أعراض "اليمننة: العلة اليمنية" وهي
عدم احتـرام اليمنـي� لقـيمتي: الزمن

لـتــيـسـيــر حـركـة ا�ـدنــيـ� من رجـال
ونــــســـــاء وأطــــفـــــال وتـــــنــــقـالتــــهم
بـاالســتـفـادة مـن اجلـو الـذي تــهـيَـئه
الـهــدنـة" ا�ـهـددة بـالـتــمـديـد �ـا بـعـد

ثاني أيام حزيران.
سعـيـاً وراء التـمـديد يـقـطع ا�بـعوث
األ�ي آالف األميال ب� عمّان وعدن
(أواخر أيار 22م) فمـسـقط� اتـصـالًا
بــالـريــاض (وال يـســتـبــعـد بــطـهـران
أيــضًـــا) مــســـتـــنــداً إلـى نــيـــويــورك
وواشنطن وباريس ولـندن. ويعرض
مقـتـرحات فـتح تـدريجي �ـعـابر تـعز

بـادرت األ� ا�ــتـحــدة (مـتــزامـنـة مع
دعــوة مــجـلس تــعــاون دول اخلــلـيج
الـــعــربــيــة) إلى وضـع اتــفــاق هــدنــة
�ــنــيــة "إدراكــاً لالســتــعـجــال الالزم
خلــفض تـصـعــيـد الــعـنف و�ــعـاجلـة
االحــــــتـــــيــــــاجـــــات اإلنــــــســـــانــــــيـــــة

واالقتصادية".
ومن شـــدة الـــعـــجـل تـــأخـــر الـــعـــمل
واالســـتــجــابــة إلـى دعــوة ا�ــبــعــوث
األ�ي هــانس غـرونــدبــرغ لألطـراف
إلى عـقد "اجـتـماع لـالتفـاق عـلى فتح
طرق في تعـز وغيرهـا من احملافظات

عــاش عــاملُ" لــذا ال يــظن أحــد أبــنـاء
"تـــعـــز وغــــيـــرهـــا مـن احملـــافـــظـــات"
احملـاصـرة أن جـولــة نـقـاشـات عـمّـان
مـنـتــهى األمـر بل مـبــتـدأ اخلـبـر عـمـا
سـيـرعـاه مــكـتب ا�ـبـعـوث األ�ي من
نـقـاشـات ستـشـكل مع تـمـديـد الـهـدنة
مـعـابـر الـسالم_لـلـيــمن� كـون الـلـقـاء
ا�ــبــاشــر "أمــراً واعــداً" حــسب بــيـان
غروندبرغ� ويتجاوب مع دعوة الدول
الــســـبع الــكـــبــرى مـن فــرانـــكــفــورت
(منتـصف أيار) لـفتح طـريق احلوبان

- تعز.
وال ضــيـــر في أمل وعــمـل الــفــاعــلــ�
اليمني� على تـشجيع أصدقاء اليمن
�ـواصـلـة اتـصـالـهم بـا�ـؤثـرين عـلى
أبنـاء اليـمن لـتعـزيز بـناء الـثقـة فيـما
بــيــنــهم� فــيــتــضـــاعف الــشــكــر عــلى
اهتمـامهم وتركيـزهم على معـابر تعز
وبـقـيـة احملـافـظـات. وأن نـتـلـقى خـبر
اتـــصــال وزيـــر خــارجـــيــة واشـــنــطن
بنظيـره في طهران شاكـراً فتح معابر
تعز وبقية احملافظات على غرار شكر
الــقــاهــرة وعـمّــان اســتــقــبـال رحالت

صنعاء.

الوطـني الـشامل لـكل اليـمـنيـ� على
البيانات السياسية واإلعالمية� وأن
يـــــتــــمــــثـل مــــوفــــدو الـــــســــلــــطــــات
الـتــصـريـحـات بـأن مــجـلس الـقـيـادة
الرئاسي بـرئاسـة د. رشاد العـليمي�
واحلكومة وبـقية السلـطات وهيئات
اإلعالن الدسـتوري� يـتحـملـون كامل
ا�سئولية عن كل اليمني� من ا�هرة

حتى صعدة. 
وأن يـــنـــظـــر جـــمــــيع ا�ـــســـئـــولـــ�
الشـرعيـ� (وغيـرهم) بعـ� ا�ساواة
لـكل احملـافظـات الـيـمنـيـة احملـاصرة

وا�تضررة.
ومــثــلـــمــا يُــســـتــنــكـــر أســلــوب ا�َن�
وا�ـــزايــدة والـــتــســـيــيـس مِن طــرف
دخــيـل عــلـى ا�ــســـئـــولــيـــة �ـــتــدح
مقتـرحاته لفتح الـطرق بأنـها "عادلة
ومنصفة" (من وجهته طبعًا!) نتيجة
"جتربة ماضية أشعرته بالغدر" (...)
فهو مُـستنْـكَر� أيضـاً من طرف أصيل
في ا�ــســئـولــيــة يـصـف مـقــتــرحـاته

وتصوراته بأنها "واضحة".
ويغدو واضـحاً أنه: "إذا ا�رء أسرى
ليلةً ظن أنه .. قضى عمالً; وا�رء ما

واليـمن! إذ لم يُـسَّرِع ا�ـقيـمون وسط
العـاصمـة التاريـخيـة صنـعاء تـسليم
قوائم �ثـليهم الـتي تبدلت وتـغيرت
غــيــر مـرة من بــعــد تـوقــيع اتــفـاقــيـة
سـتـوكهـولم 2018م� بـعكـس اجلانب
ا�ــقــيم في الــعــاصــمـة االقــتــصــاديـة
والـتـجـاريــة عـدن; لـكن �ـثل األخـيـر
أصـدر بـيانـاً مـفـاجـئاً بـاعـتـبـاره فتح
مطار صـنعاء ومـيناء احلـديدة تلـبيةً
ورضـوخــاً الشـتــراطـات أنــصـار الـله

(احلوثي�)!! 
 UÐuIF�« …U½UF�

وكــأن هــدف الــهـدنــة لــيس تــخــفـيف
ا�عاناة اإلنسانـية عن ضحايا أبرياء

لصراع األشقياء. 
مــتــنــاســيــاً أن اســتــشــعــار مــجــلس
الـــقــيـــادة الـــرئـــاسي مـــســـئـــولــيـــته
وإحساسه �ـعاناة مـواطنيه وإدراك
ا�تـاعب ا�اديـة وا�عنـوية والـنفـسية
والصحيـة الناجمة عن مـشاق السفر
والتـنـقل ب� احملـافـظات كـانت حـافز
قـبـول الـهدنـة وفـتح ا�ـطـار وتـيـسـير

عمل ا�يناء.
من الـضـرورة �ـكـان انـعـكـاس األفق

  ÊULF½ wHD�

القاهرة
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لو سأل  اي مواطـن من العراق او من سوريا او اليمن او ليـبيا والصومال والسودان
واليمن وأفغـانستان ووو ��  عن شعوره بـاحلرب االوكرانية �� سيـقول جملة واحدة ال

اكثر وهي 
(دمروها مثل ما  دمروا بلدنا) 

بالرغم من ان النتيجة واحدة وهي دمار البلدان  ��.
 لكن هناك فرق  ب� دمار بلداننا   وب� دمار  اوكرانيا  �� 

الفرق هو :… ان اوكـرانيا غزتها روسيا وكل الغرب وأمريكا تساند اوكرانيا بالسالح
والعتاد  �� في حـ� ان الغرب وأمريكا غزت  بلداننا وفعلت االنقالبات وجلبت داعش
وا�ـيـلـيـشيـات لـتـدمـيـر بلـدانـنـا  ��لـكن  ال احـد يـسانـدنـا ال روسـيـا وال الـص�   �� ثم
يـجبـروننـا  بشـتى الـطرق عـلى االعتـراف بدولـة اغتـصبت فـلسـط� بـالقـوة �� حتى ان
اال� ا�تحدة تقـوم بتوحيد صف القتلـة ضدنا  اما منظمة حـقوق االنسان فتجعل منا
كـمن هـو الـذي عض الكـلب �� الـفـرق الثـاني انه بـعد  غـزوا بـلـداننـا �� كـانت وال تزال
الـطائـرات احلـربـية  الـغـربـية الـفـرنـسيـة واإلنـكـليـزيـة واإليـطالـيـة   واألمـريكـيـة تـصول
وجتـول بـحـريـة فوق أجـواء الـعـراق وأفغـانـسـتـان وسوريـا والـيـمن والـصـومال ولـيـبـيا
حتى يستـمر الدمار في ( الـسر ) وحتى يـنشرون العـدل واحلرية والد�ـقراطية في (
العـلن ) �� وقد تـخرج لـنا هـوليـوود أفالما لـبعـض من بطـوالت أبطـالهم كـما فـعلت في
حرب فيتـنام   وهم في احلقيقة ليسوا اكثر من جزارين ��  لكن اذا جترأت فرنسا او
ايطاليا  الـتي تدعم اوكرانيا وارسلت طائرة واحدة فقد تكون النتيجة  دمارها وحالها
قـد يـكـون كـحـالـنـا كـمـا صـرح به بــوتـ�  حـ� قـال  ان هـذا سـيـكـون  تـدخل مـبـاشـر
ودخـول حــرب مـعـنــا   ��او اذا جتـرأ االنــكـلــيـز وأرسـلــوا طـائــراتـهم احلــربـيــة دعـمـا
ألوكرانـيا فقد تـغرق جزيرة بـريطانـيا العظـمى بكاملـها بالبـحر جراء موجـة  تسونامي
واحـدة حتدثـها قـنـبلـة نوويـة جـاهزة تـفـجر داخل الـبحـر  من غـواصة روسـيـة بالـقرب
منها حـسب ما أعلنته الدفاع الروسية   �� وهذا ما أدركته بعض دول الغرب االخرى
لتـتعـامل في بغزو اوكـرانيـا بحذر شـديد خوفـا من غضب بـوتن ��العبـرة �� ان الغرب
وأمـريـكا  يـحـتـلـون ويـغزون بـلـدانـنـا  بـج� وخـسـة النـنـا ضـعفـاء ال سـنـد  لـنا  واالن
يـدعـمـون اوكـرانيـا بـالـسالح والـعـتـاد  لتـحـارب روسـيـا وحـدها ايـضـا بـجـ�  وخـسة
��فـتكـون جـمـيع الـبـلـدان التي يـنـشـرون فـيـها الـغـرب وأمـريـكـا احلريـة والـد�ـقـراطـية
مـسـواة  بـاألرض �� الــغـرب وروسـيـا في الـنــهـايـة  غـزاة و اقـويــاء  وال يـهـمـهم   قـتل
الشـعوب  ودمـار  البـلدان   حتـقيـقا �ـصاحلـهم  ��  لكن من يـدري فقـد تكـون امريـكا
وروسيا  على وفـاق ضمن اتفاقاتهم  الـتي تمت في معاهدة ( ستـارت ) ا�وقعة بينهم
  كما كانوا يـفعلونه سابـقا في معاهدة (  سـالت ) مع االحتاد السوفيـيتي التي تعنى
بنشر الـصواريخ  االستراتـيجية في الـعلن دون كشف اخملفي مـنها  �� اما نحن  فال
اقوياء وال معـاهدات وال صورايخ  �� لكن  في  قلة حيلتـنا و فرقتنا  في وحدتنا و في
ديـننـا  ونركض وراء سـراب مـاضيـنا ونـتقـاتل من اجل عـقيـدتـنا وقـوميـاتـنا ومـذاهبـنا

وعقليتنا ا�ترفة باجلاهلية ��
وال من رجل رشيد  يأوينا الى ركن شديد.
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مـكـونـاته حـتى أوصـلـوا الـعـراق الى
الــهــاويـة الــســحــيـقــة الــتي يــصـعب
اخلروج منـها واهم مـا دمرته أحزاب
الـفـشل والـفـسـاد الـقـيم االجـتـمـاعـيـة
األصيـلـة والعالقـات األسريـة ا�ـتيـنة
حـتـى وصـلت األمـور في مــجـتـمــعـنـا
الى ان يـــقــتل األب ابـــنه واالبن أبــاه
وأشقـائه والـزوجة زوجـها وأطـفالـها
كــمــا اســتــفــحــلـت عــمــلــيــات الــقــتل
واالغـتـيـاالت والنـزاعـات الـعـشـائـرية
وألتــفه األســبــاب وكــثــرت عــمــلــيـات
االعـتداء عـلى ا�ـوظـفـ� في دوائرهم
وكــــــان  لألطــــــبـــــاء وا�ـــــعــــــلـــــمـــــ�
والـتــدريـسـيــ� الـنـصــيب األكـبـر من
هــــــذه االعــــــتـــــــداءات نــــــاهــــــيـك عن
ا�شاجرات ب� أبـناء احمللة الواحدة
وبــ� اجلـيــران وحـتى بــ� الـعــائـلـة
الــواحــدة  وألســبــاب تــافــهــة والــتي
تــؤدي الى الـقــتل في أحـيــان كـثــيـرة
هذه الـتـداعيـات اخلـطيـرة والـدخيـلة
عــلى مــجــتــمــعـنــا ا�ــعــروف بــعـادته
وقـيـمـه االجـتـمـاعـيـة الــنـبـيـلـة دفـعت
الــعــديــد من الــوزارات وا�ــؤســسـات
والنـقابات الى ا�ـطالـبة بـسن قوان�
حلــمــايـــة مــوظـــفــيــهـــا وبــرزت هــذه
الدعوات بـعد تكـرار حوادث االعتداء

الصحية وتدميـر الصناعة والزراعة
وكل مؤسسات الدولة وبناها ناهيك
عـن عــمــلــيــات الـــقــتل واالغــتــيــاالت
والــتــهــمــيش واإلقـصــاء والــهــجــيـر
وسـطـوة ا�ـيـلـيـشـيـات كل ذلك حـدث
بـعــد ان تـقــاسـمت األحــزاب والـكـتل
التي سيطرت على مقاليد األمور في
الـبالد كل ا�ـنــاصب في الـدولـة وفي
احلــكـومــات ا�ـتــعــاقـبــة وتـقــاسـمت
ا�ــغــا� وا�ــكــاسب وأمــوال الــدولـة
بـيــنـهـا  وفق احملـاصــصـة احلـزبـيـة
والـــطــائــفـــيــة وحــرمت الـــشــعب من
ابسـط حقـوقه ومن ابـسط اخلـدمات
وقــتــلت  الـروح الــوطــنــيـة لــلــشـعب
ودمـــــرت تــــمـــــاســـــكه ونـــــســــيـــــجه
االجــتــمــاعي ا�ــتـجــانس وتــألف كل

من تداعيات فـترة االحتالل األمريكي
لـلـعراق الـعـمـليـة سـيـاسيـة ا�ـشـوهة
والـد�قـراطـية ا�ـزيـفـة واالنتـخـابات
ا�ـزورة الــتي تـمــخـضت عن تــشـكـيل
حـــكـــومــات  تـــدعي أنـــهــا إسالمـــيــة
وتـــؤمن بــالـــد�ــقــراطـــيــة واحلــريــة
وحقوق اإلنـسان وبالـقانون والـنظام
وغيـرها من الـشـعارات الـكاذبـة التي
خــدعـــوا بــهـــا الــشــعب  ,ومــنــذ أول
حكـومـة تشـكـلت والى أيامـنـا هذه لم
يحـصل الـعراقـيـون من هذه الـعـملـية
الـسـيـاسـية غـيـر الـفـسـاد والـسـرقات
الـــكـــبــرى ألمـــوال الـــشـــعب وثــروات
الـــوطن وســـوء اخلـــدمـــات والـــفـــقــر
والـظـلم واجلــور والـبـطـالـة وانـهـيـار
الـعــمــلـيــة الــتــعـلــيــمـيــة واخلــدمـات

 412من الـــقــانـــون أعاله  تـــقــول من
اعـــتـــدى بـــالــضـــرب أو بـــالـــعــنف أو
بـإعـطـاء مـادة ضـارة أو بـارتـكـاب أي
فـعل أخــر مـخـالف  لـلــقـانـون قـاصـداً
إحــداث عـــاهــة مـــســتـــد�ــة يـــعــاقب
باحلبس مدة ال تزيد عن خمسة عشر
سـنـة وا�ـادة 113 تـنص: من اعـتـدى
عـــلى آخـــر بـــجــرح أو بـــالـــضــرب أو
بالـعنف أو بـارتكـاب فعل آخـر يسبب
له أذى أو مرضاً يعاقب باحلبس مدة
ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد عن
مــائـــة ديــنـــار فـــالــقـــصــور لـــيس في
القوان� لـكن في تنفيـذ هذه القوان�
من قبل القضاء واألجهزة اخملتصة.
�ا تقـدم  يتبـ� ان قانون الـعقوبات
العراقي �ـواده يحمي كل الـعراقي�
سـواء كـانـوا مـوظـفـ� أو غـيـرهم فال
داعي لتـشريـع قوانـ� حمـاية جـديدة
حلـمـايـة شـرائح مـعـيـنـة أو مـوظـفـ�
حـكـومـيـ� وإذا كـان البـد من تـشـديـد
العقوبات في حاالت مـعينة كاالعتداء
ا�تكرر على األطباء وا�علم� فيصار
الـى إدخـــال تـــعــــديالت عـــلـى بـــعض
فقرات ا�واد الـقانونيـة لتواكب حجم
األفـعـال واجلـرائم والـتـهـديدات الـتي

حتدث هذه األيام.

الــوزارات مـن أي اعــتــداء يـــطــالــهم
وكفيل بـحمايـة كل ا�واطن� من أي
تــهــديـد أو اعــتــداء فـلــمــاذا تــطـالب
بـــــعض الــــوزارات بـــــسن قــــوانــــ�
حلـمــايـة مـوظــفـيـهـا ? وعــلى سـبـيل
ا�ــثــال فــان ا�ـادة  229 من قــانـون
العقوبـات العراقي الرقم  111لسنة
1969 تــنص عــلى مــا يــلي: يــعـاقب
باحلـبس مـدة ال تزيـد عن سنـت� أو
بـغـرامـة ال تــزيـد عـلى مـائـتي ديـنـار
(حسب  قيـمة الديـنار آنذاك )كل من
أهـان أو هدد مـوظف أو أي شـخص
مـكـلف بــخـدمـة عـامـة أو مـجـلس أو
هيـئة أثـنـاء تأديـة الواجب  ,وا�ادة
 230من قـانـون العـقـوبـات الـعراقي
أعاله تــنص عــلى مـا يــلي : يــعـاقب
بـــاحلــبس مـــدة ال تــزيـــد عــلى ثالث
ســـنـــوات وبــغـــرامــة ال تـــزيـــد عــلى
ثالثمـائة ديـنـار  كل من اعتـدى على
موظف أو أي شخص مكـلف بخدمة
عـامـة  أو مـجـلس أو هـيـئـة رسـمـيـة
أثـنـاء تـأدية الـواجب  ,إذن الـقـانون
الـعـراقي يـحـمي كل مـوظـفي الـدولة
مدني� وعسكري� من أي اعتداء أو
تهـديد يـطالـهم كمـا يحـمي كل أفراد
اجملتـمع  من غـير ا�ـوظـف�  فـا�ادة

عــلى األطـبــاء وا�ـعــلـمــ� واحملـامـ�
وغيـرهم من شـرائح اجملتـمع  فوزارة
الصحة انبـرت في الدفاع عن األطباء
وطالـبت بـسن قـانون حلـمـية األطـباء
وطـالـبت وزارة الـتـربـيـة بـسن قـانون
حماية ا�علم� وجاءت هذه الدعوات
بـعـد تزايـد عـمـليـات الـقـتل واالعـتداء
والــتــهــديــد الــتي طــالت الــعــديــد من
األطباء وا�علم� بشكل خاص ,وهنا
البـــد أن نـــســـال أال يـــحــــمي قـــانـــون
الــعـــقـــوبـــات الـــعـــراقي مـــثـل هــؤالء
ا�وظف� احلكومي� من االعتداءات ?
وإذا طالبت وزارتي الصحة والتربية
والــتــعــلــيم بــسن بــقـوانــ� حلــمــايـة
األطـبـاء وا�عـلـمـ� فـمن يـحمـي باقي

موظفي وزارات الدولة ? 
5ÝbMN*« W¹ULŠ

ألن تـفـتح مــثل هـذه الـقـوانـ� الـبـاب
لسن قـوان� حلمـاية ا�ـهنـدس� مثال
ومـــوظــفي وزارة الـــعــدل والـــتــجــارة
وغيرهم ?  ثم إذا � تـشريع مثل هذه
القـوان� فـمن يـحمي ا�ـوطنـ� الذين
ال يـــنـــتــمـــون الى وزارة ? ان قـــانــون
العـقـوبات الـعـراقي الرقم 111 لسـنة
1969 وتـــعــــديالته كـــفـــيل بـــتـــامـــ�
احلـمـايـة لـكل مـوظـفي الـدولـة في كل

ÍbOÐe�« w�UÝ

عمان
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بغداد

تـفـقـد وفـد من وزارة الـثــقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار ا�ـتـرجـمـة والـبـاحـثـة الـرائـدة بـديـعـة أمـ� في
بيتـها�بـرئاسـة الوزيـر حسن نـاظم الذي استـمع إلى أم� وهي تـستـعرض مـحطـات من حيـاتها
ابتداءً من دراسـتها في كلـية ا�لـكة عاليـة إلى انضمامـها إلى معـهد الفنـون اجلميـلة ومجايـلتها
لرواد الفن الـعراقي جواد سليم وفائق حـسن� وعطا صبري في اخلمسـينيات� ثمَّ عملهـا مترجمة لسبع
سنوات في براغ حـتى نهاية الستيـنيات� ثمَّ إكمالها مـسيرتها الثقافـية ا�تميزة بعـملها في مجلة ( آفاق
عربـيـة) حتـى إحالـتـها عـلى الـتـقاعـد سـنة  1987 م. وأثـنى ناظم عـلى امـ� ووصفـهـا (باالسم الـعراقي
الالمع� الـبعـيد عـن األضواء وصـخبـها). وقـال  إنَّهـا( أنتـجت أكثـر من عشـرين كتـاباً في الـفكـر والنـقد
والـتاريخ والـترجـمة والـرواية� تشـتغل لـوحدهـا بصـمت� بديـعة عـربة �ـتلـئة ال تـثيـر الصـخب ح� تـسير). وفي
ختام الـزيارة أهداها آخر إصدارات دار الشـؤون الثقافية لعـامة وهي اجملموعة الشـعرية الكاملة لـلشاعرة �يعة

عباس عمارة� ووعد بإعادة طبع بعض كتبها. 

رسالة بغداد
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" حـكـومـيـة ومـعـارضـة� من بـ� مـهـامـها
تنـظيم ا�هـرجات والـلقاءات الـتي تسمى
ثــقـــافــيــة� في حــ� هي صــورة الــنــظــام
الــرسـمـي� وصـورة "الــسـلــطــة ا�ـؤجــلـة"
كذلك: ا�عارضة بأطـيافها ا�تعددة� التي
انهـار بـعـضهـا� بـيـنمـا مـا يـزال بعـضـها
مــسـتـقــويـاً بــسـلـطــة الـدولـة� وســلـطـات

العرف واإلتّباع والتلق�.
 ومــا حلق بـا�ــثـقـف الـعــراقي� ال سـيــمـا
عـلى امـتـداد تـاريخ الـعراق احلـديث� من
التباسات وتـشوهات واعتداءات� يوازي
مـا حلـق بـالــثــقــافــة الــعــراقــيـة مـن هـذه
ا�ـــظـــاهـــر� الـــتي مـــصــدرهـــا ذاتي ــ أي
عـــراقي. او أن لــهــا مـــصــادراً خــارجــيــة
أيــضــاً. واألكــثــر خــطــورة هــو االعــتـداء
الـذاتي عـلى الـثـقـافة الـعـراقـيـة. ألنه كان
يـــصــــدر ـ ومــــا يـــزال كــــذلك� عـن درايـــة
مــسـبــقـة� أو عن تــواطـؤ او تــقـصــيـر او
غـفـلـة في أحـيان اخـرى.  كـمـا أن ا�ـثقف
العراقي في أحيان كـثيرة� تنازل عن هذا
الواجب واحلق الشـخصي� حتت سطوة
الـــقـــمع الـــســـيــاسـي واالجـــتــمـــاعي� أو
باختـيار العـزلة السلـبية� أو بالـغفلة عن
هــذا احلق والــواجب� او بــإهــمــال دوره
التنويري والـتماهي مع السلـطة الزمنية

والدينية السائدة. 
(4)

ومن ا�ـلــفت أن يـكــون مـوقف "مـنــظـومـة
احلـق الـعـام"� وكـذلك ا�ـوقف الـسـلـطـوي
من ا�ثقف� هو ا�وقف عينه من أصحاب
الــرســـاالت الــتــاريــخــيـــة االجــتــمــاعــيــة
واالنـسـانـيـة. وهــذا ا�ـوقف إذا مـا أُعـيـد
انتاجه وصياغته معرفياً� وفقا �تطلبات
بـنـاء مــفـهـوم عـراقي لـلـثــقـافـة الـوطـنـيـة
الـعـراقيـة� فـإنه سيـكـون �ثـابـة حاضـنة

(1)
الـثـقافـة الـعراقـيـة هي أسالـيب احلـياة
في اجملـتمع الـعراقي مـنذ الـسومـري��
ومــا نـــتج عــنــهــا من مــعــارف وفــنــون
وآداب وخــبــرات فــرديــة وإجــمــاعــيــة.
وهـي ايــضـــا امــتــداداتـــهــا فـي الــقــرن
ا�ــاضي وبــدايـة قــرنــنـا هــذا� اي مــنـذ
نــشــوء الــدولــة الــعــراقــيــة احلــديــثــة.
فالثقافة الـعراقية في هذه اإلحاطة هي
خــــبــــرات وتــــراكــــمــــات احلــــضــــارات
الــســومــريــة والــبــابــلــيــة واآلشــوريــة
والعربية واإلسالميـة� مقترنة بعالقات
االنـسـان الـعـراقي �ـحـيـطه اإلق�ـلـيـمي:
الــوطن الـــعــربي� وبــجــواره احلــيــوي
ايـضــا� والــتــحــوالت الــعــمــيــقـة الــتي

شهدها القرن ا�اضي.
الـعـراق هـو وطن الـعـراقـيـ� الـنـهائي�
بــــحـــدوده ا�ــــعــــتــــرف بـــهــــا دولــــيـــا.
و�كوناته األثنية والثقافية وبعائالته
الروحية ا�عـروفة التي جَمَعَ ـ ويجمع�
بينها العمل من اجل ا�واطن العراقي�
وتـكــريس االسـتــقالل الـوطــني� وبـنـاء
الدولة العراقـية احلرة: دولة ا�واطن�
االحـــرار. والــعـــراق وطن الـــعــراقـــيــ�
الواحد ا�ـوحد� حسب اخـتياراتهم في
ظـروف سـياسـية واجـتـماعـية طـبـيعـية
وسلـميـة وسلـيمـة� ومن دون اي تدخل

او وصاية خارجي�. 
والـــعـــراق يـــعـــني الـــتـــنــوع الـــقـــومي

واالجتماعي والثقافي والروحي. 
(2)

الثـقافة الـعراقيـة هي ثقافـة التنوع في
نــطــاق الـــوحــدة� الــتي تــعـــبــر عــنــهــا
مـنـجــزات الـكـتـاب واالدبــاء وا�ـثـقـفـ�
والعلـماء والفـنان� العـراقي�. ان هذه
التـعـدد والـتـنـوع الثـقـافـيـ� في نـطاق
الـوحــدة� هـو الــبـنــاء الـفـوقـي جملـتـمع
عــــراقي� ووطـن عـــراقـي نـــهــــائي لــــكل
الـعـراقــيـ�. وهـذا الـتــوصـيف الـدقـيق
لــلـثـقـافــة الـعـراقــيـة� تـدعـمه الــتـجـربـة
الــتـــاريــخـــيــة الــواقـــعــيـــة في بالدنــا�
والـــتـــجـــاريب ا�ُـــكـــرّســـة في عـــدد من

الــبــلــدان ا�ــتـقــدمــة� او بــلــدان الــعـالم
الـثـالث� مثل هـولـندا� ا�ـانيـا� مـاليـزيا�

الهند� استراليا� وغيرها.
نقـول " الثـقافة الـهولـندية " عـلى سبيل
ا�ـثـال� ونـعـني بــذلك مـا انـتـجه سـكـان
هـولنـدا� او االراضي ا�ـنخـفـضة� قـبيل
الـــعــصـــر الــرومـــاني� ثم مـــا بــعــد ذاك
العصر� حيث استقرت القبائل البتافيّة
األ�ـانــيــة غــربيّ نــهــر الــراين� بــيــنــمـا
اسـتـوطـنت الـقـبـائل الـفـرنـسيـة شـرقيّ
الــنـهــر� وتــكــونت دولـة مــرت بــظـروف
مـعـقـدة وحـروب طاحـنـة� وتـعـاقب على
حـكـمـهـا مـلــوك وحـكـام من اهـلـهـا ومن
خـــارجـــهـــا. ولـــكـن "�ـــلـــكـــة االراضي
ا�ـنـخفـضـة"� كمـا هي الـيوم� بـلـد اغنى
الـثــقــافــات الــبــشــريــة� واالقــتــصـادات
الـدولـيـة� بـخـبـرات وإضـافـات مـرمـوقة
ومـعـتــبـرة� بـيــنـمـا نــخـبـهــا الـثـقــافـيـة
اخـتارت الـلغـة الـهولـنديـة� لغـة رسمـية

جلميع األعراق الهولندية 
وكـذلك نقـول: الثـقـافة الـهنـدية� ونـعني
بـــذلك اســـالــــيب احلـــيـــاة واخلـــبـــرات
ا�ــكـــشــوفــة امــام الـــعــالم لـــلــهــنــدوس
وا�ـســلـمـ�.. وغــيـرهم� حــيث عـشـرات
اآللهـة وأنصـاف اآللهة والـقرود والـبقر
والفيـلة والفئران والـبراهمة بـطبقاتهم
األربع� والفقر ا�دقع� والغنى الفاح��
واألنـــهــــار ا�ــــقــــدســــة� والــــعــــاهـــرات
ا�قـدسات� وغانـدي ونهـرو وأبو الكالم
آزاد� والــــرقص الــــعــــجـــيـب� وا�البس
الغـريـبـة� والـعـمارة بـطـرزهـا كـافـة. هذ
التنوع العرقي والثقافي والروحي� هو

الذي اعطى البشرية: الثقافة الهندية.
ان التـعدد الـقومي والـثقـافي والروحي
في بـلدان كـثيـرة� مـصادر ثـراء للـثقـافة
الوطـنية في الـبلد ا�ـعنيّ. وهو يـنبغي
ان يــكـــون كــذلك عــلـى صــعــيــد الــوطن
الـعـراقي. هذا يـعـني ان اللـغـة العـربـية
الـتي اسـتـمـرت رافـعـةَ اإلبـداع الـعراقي
في شتى مـجاالته� هـي األجدر بـإيصال
االبـــداع الــــعــــراقي الى اجملــــمــــوعـــات
الـبــشـريـة� مع االعــتـراف بـأن "الــلـغـات

الـعـراقيـة" الُـأخرى سـتـكون رديـفـا للـغة
األُم� تـعـبــر عن نـفـسـيّـة الــنـاطـقـ� بـهـا
ومــعــارفــهم وخــبـراتــهم� بــحــيث تــسـدّ
جـانـبـاً ال تـسـتـطـيع االّ الـلـغـة الـعـربـيـة
الـــــــوصــــــول الــــــيـه� في الــــــتـــــــكــــــوين
الد�وغرافي والطبيعة اجلغرافية على

صعيد الوطن العراقي.
(3)

الـثـقافـة العـراقيـة يعـبـر عنـها ا�ـثقـفون
العراقيون.

 إنّ كل صــاحـب وجــهــة نـــظــر ومــوقف
حيال مسائل اإلنسان والكون والوجود
واحلـيـاة واجملتـمع� هـو مثـقف. كـما أن
كـل عــالم ريـــاضــيـــات وهــنـــدســة وطب
وسالالت وداعـــيــة هــو مــثـــقف أيــضــاً:
ا�عرفـة واخلبرة هي الثـقافة احلقـيقية.
و�ا كانت الثقافة تعبيرا عن الشخصية
الوطـنية� يـكون ا�ـثقف العـراقي عنوان
الــشــخــصـيــة الــعــراقــيــة وضــمــيــرهـا.
وا�وقف من العراق ومجاالته احليوية�
والـدور الـذي يـلـتـزمه ا�ـثـقف الـعـراقي�
هـو حَـملُ ثـقـافـة الوطـن� والـتـعبـيـر عن
الشخصية الـوطنية� إلى أجيال العراق
احلالـية وا�قـبلة� وإلى الـبشريـة أيضاً:

انه حق وواجب في احل� ذاته.
مُـــــورست بـــــحق ا�ـــــثــــقـف الــــعـــــراقي
انتهـاكات واجراءات قـاسية� فتمَّ تـقييد
حريته ومصادرة أفـكاره� ومنع كتبه او
حتــــريـــقـــهـــا. وفي حــــاالت مـــعـــلـــومـــة
ومـشــخـصــة أهــدر دمه أو قـتــله. وهـذه
ا�ـمارسـات قامت بـها هـيئـات حكـومية�
و"منـظـومـة احلق الـعـام " وتـعـبـيـراتـها
احلــقــوقــيـة والــديــنـيــة� الــتي مــا تـزال
تـصـدر عن احـزاب وشـخصـيـات زمـنـية
ودينية� بينما تكونت " واجهات ثقافية

قويـة للمـثقف العـراقي� ورسالة خـطيرة
الــشـــأن في اإلعالء من شـــأن مــشــهــدنــا
الـثـقـافـي ومكـونـاتـه. وهذه ا�ـسـألـة هي
الــتي تــدفع بـنــا لــلـتــصــريح بـأن حــيـاة
ا�ـثــقف الـعــراقي� وهـذا يــعـني انــتـاجه
ا�ــعــرفي والــثــقـافـي واألدبي والــعـلــمي
والـــفــــني� هـي رســـالــــته إلى األجــــيـــال
احلـالـية وا�ـقـبلـة من أبـنـاء وطنه� والى
حـيث مـا تـتـرسخ قـيم احلـريـة والسالم.
وهي رسـالة يـنبـغي التـعامل مـعهـا على
أســاس أنـهــا تــمـثل قــضــيـة وجــود حُـرٍّ

ومسؤول بالنسبة للمثقف.
إن ا�بـلغ� الـكبار في تـاريخنـا العراقي
قـــبل االسـالم وبـــعـــده� هـم �� راق من
ا�ثقف� التـغيري�� وأن اخلطابات التي
أبــلـغــوهـا إلى مــجـتــمـعــاتـهم� كــمـا الى
خــارج هــذا اجملــتــمع� هي في ذرواتــهــا

ا�ُترقيّة رسائل ثقافية كونية.
 وهـؤالء ا�ـبـلغـون لـم يـكـونوا مـبـشـرين
ومـــنــــذرين فـــحــــسب� بل كــــانـــوا قـــادة
اجتـماعيـ� تاريـخي� أيـضاً. وتأسـيساً
على هذه الـقاعدة ا�عـرفية ــ التـاريخية�
فـإنه يـجـدر بـا�ـثقـف الـعـراقي� االنـتـقال
بفكره وحركتـه إلى هذا الفضاء ا�عرفي
ــ الــتــاريــخي� وان يــكــون خـطــابه عــلى
مـسـتوى أصـحـاب الرسـاالت الـتنـويـرية
والتغـيرية. وهذا يعـني أول ما يعني أن
يــــكـــــون مــــكــــافــــحــــاً جـــــلــــداً وصــــعب
ا�ــــــــــــراس� وهـو يتـصـدى لـلتـحـديات
الـتي تــواجــهه في هــذه ا�ـســيـرة� وهي
حتـــــديــــات االنــــســــجــــام مـع الــــنــــفس�
وحتـــديــات الــتــأكــيـــد ضــد الالّأصــالــة�
وحتديـات الـتـمـسك بـالـهـويـة واالنـتـماء
للعـراق� والتعبيـر عنه ابداعيـاً ومعرفياً

وحضارياً.
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مالم يُنز�لُ دونه اإلسالمُ

يستكثرون عليه خبزَ عيالِهِ
حسداً به� وكأنَّهم حُكّامُ

} } }
دون التراب مهيلُ خطوِكَ في غدٍ  وعلى

الترابِ من التراب ذمامُ
وَاُضيعَ عمرُك ب� تلكَ وهذهِ

فإالمَ هذا التِيهُ واإليهامُ?
وإالمَ تسعى? إنَّ دربَكَ موحش�

والناسُ فيهِ ضيعة� وركامُ
يا آدُم: الغرباتُ فيك مواطن�

والنادباتُ صدورُهنَّ حطامُ
ولشدَّ ما اخْتُصِرتْ حياة� إنَّها

دون احلقائق يقظة� ومنامُ
الطفلُ والقلقُ ا�شيبُ تعانقا

فعليهما من مقلتيك سالمُ
ال الطفلُ يتعبُ وهو يعثرُ في اخلطى

والشيبُ يجري� واخلطى تلتامُ
صنوان ما افترقا كأنَّهما يد�

لكن تشابهَ فيهما اإلبهامُ
اآلنْ قفْ ما ب� طفلِكَ حاسراً

الليلُ فيك ظليمة�� وظالمُ
الظلُّ ظلُّكَ وهو يبحث عن فمٍ

غنّاك ثم سقطتَ� واألنغامُ
ذهبَ الزمانُ ببعضِ عمرِكَ نادباً

وأراك وحدَكَ دونه تستامُ
كانت يتيماتٍ لياليك التي

أفنيتَ� والبُقيا صدى� وصيامُ
لكنَّها في الغابرين محاسن�

الشعرُ بدؤُكَ فيهما وختامُ
هي من أرتك اآلن سقطَ متاعِها

وأرتكَ إنَّ احلاكم� لئامُ
وبأنَّ أقنعةَ التقاة إذا بدتْ

زور� وبهتان� بها� وأثامُ
القاسطون كما اخلوارج دينُهم

وَهُمُ برغم انوفِهم خُدّامُ
أو كلَّما أطعمتَ جوعَ عيونِهم

عادت يداك وملؤها إيالمُ

....واأليّامُ       وإلى متى األيّامُ
أيقظتَ ليلَكَ� واجلميعُ نيامُ

? أرأيتَ ثمَّ عمَّن أراكَ مُسائِالً
غُيابةٍ في مقلتيك تُقامُ?
دعْ "يوسفَ الصدّيق" يبحثُ عن غدٍ

ستقيمُ دولتَهُ بها األحالمُ
احلزنُ في "يعقوبَ" كان نبوَّةً

وكتابُهُ في مقلتيهِ إمامُ
احلزنُ مادون اخليام مؤذ�ن�

...خيامُ وصالةُ مابعد اخليامِ
ولنا بالد� في البالدةِ أيها

احملزونُ وا�تعب�دُ الصوّامُ
} } }

اللهُ ياوطن الغياب� تساقطتْ
أسماؤنا� والعدُّ� واألرقامُ

كان الغيابُ كتابَ عمرِكَ كل�هِ
فمحوتنا� وكَأنَّنا أوهامُ

وأراك �لكةَ الرمالِ فان مشتْ
قدماكَ� تسقطُنا ونحن قيامُ

ا�اءُ نسبتُنا� ورملُكَ عاطش�
يا أين يسعى البحرُ وهو مُضامُ?

يا أين هذا التِيهُ في سينائهِ?
األربعون ضاللة� وأوامُ

كلُّ اجلهاتِ تشابهتْ� فمشارق�
ومغارب�� لكننا أيتامُ

وعصاك جتلدُنا� ونكظمُ� أيُّها
اجلالّدُ وا�تجب�رُ الشتّامُ

ولفرطَ ما أوجعتَ كلَّ جلودِنا
كانت فدى نعليك ح� تُالمُ

ويداك أورثتاك كوناً لم تزلْ
فيهِ تنقَّلُ جمرة� وضِرامُ

أو راح يسألُ عنكَ عُميَ عيونِها
وضميرُ ما يخفى هناك ذَمامُ

ما أنكروك وإنَّما بك أنكروا
مرقى يديكَ ودونكَ اإلكرامُ

ياملحَ أرغفةِ الوجوهِ طالقةً
مَسُخَ الطعامُ� فما هناك طعامُ

حتى الذين بلوتهم� ووجدتهم
غابوا� كأنْ  لَفَظَتْهُمُ األقدامُ

خلدوا إلى األرض اليبابِ كأنَّما
سجدَ الترابُ على الوجوهِ� فناموا

لكنَّما قدرُ احلليمِ كنايةً
أن تصطفيه بلونها األحالمُ

} } }
ماذا تريدُ الناسُ منكَ وحسبُهم

أنَّ الذي يبغونه لَحُطامُ
ما أنت والتربُ ا�ه�ُ بصائِرٍ

وغدا قيامتُه عليك تُقامُ
ما كان ملكُ الري� دونكَ مغنماً

ودمُ "احلس�ِ" على السيوفِ حرامُ
أنا بعضُ ماتركتْ خطاهُ على الثرى

وكأنَّما تسعى به األقالمُ
وأكادُ أبصرُ أيَّ كونٍ باذخٍ

كانت يداهُ� وظلُّهُ� والهامُ
ما بيننا حتى الترابُ وشيجة�

والط�ُ واألصالبُ واألرحامُ
لتشدَّني فيه إليه ترائب�

بعضُ التراب رضاعة� وفطامُ
نسب� أكادُ أجسُّ بعض جنومِهِ

و�يل تيهاً ضوعُهُ البسّامُ
فعالم تسكنُكَ الغرابةُ موطناً

احلزنُ كأن أباهُ وهو غالمُ
كان الوجودَ� وكنت ب� أكف�هِ

قلق� يُضامُ وغربة� تنضامُ
هم بايعوهُ خليفةً وتبرَّأوا

وكأنَّ بيعتَهم لهُ إحرامُ
وعدوا عليه يدركون بثارِهم

ما كان ذنبُك لو نطقت� وإنَّما
ذنبُ ابن "آدمَ" إنَّهُ تمتامُ

كانوا كباراً يوم جئتَ بساحِهم
واآلن عدتَ وجلُّهم أقزامُ

} } }
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خلـقت شاعـرا� كمـا خلق اجلـواهري� ولم
تــعــتــزل ايــة حــركــة التــقــودك الى بــحــور
اخللـيل كـمـا فـعل قـبـلك ابـو الـفـرات الذي
امـتـهن الـصـحـافـة والسـيـاسـة في طـريـقه
للـبر�ـان و�ـا وصله اسـتقـال مع مـجمـوعة
ســرعــان مــا عــادت الى الــبــر�ــان� وبــقي

اجلواهري وحده خارج احللبة.
اجلواهـري جـوهـرة الـديـوان الـعـربي مـنذ
ظهور اول شاعـر الى عهود وجـيه عباس�
ومجـموعـة مـحبـوكـة مع الشـعـر العـباسي

حبك عباءة احلرير.
ان كل مـــا في هـــذه الــقـــصـــيــدة جـــديــد�
تـركــيب اجلـمــلـة تــركـيب جــديـد� وا�ــعـنى
جديـد� فـاذا تـطـابق االثـنان نـتـجت عـنـدنا
عبقـرية الشـعر� وانت من عـباقرة الـشعر�
اي مـقــطع في الــقــصــيـدة اخــتــاره أجـده
جـديـدا عــليّ� وانـا نـاقــد حـقـيــقي مـتـذوق
للشعر الـعربي� لهذا اقـول انت وجيه غير
عابس� تسلمُ شاعرا وتبقى شاعرا� اترك
مــا ســوى الـــشــعـــر� انت ربــيب الـــشــعــر
والـشــعـر ربــيـبـك� أنت لـديك ســنــاين الـله
وســـنــايـن الــشـــعـــر عـــكس الـــكـــثــيـــر من
الشعـراء� الشـعر لـدينـا ملـعون في تـراثنا
الديني� النه كان نصا مـتحكما في الرأي
العـام� وجـاء الـقـران وهـو اول نص نـثري
مدون� النثر اليـستطيع ان يتـحدى الشعر
بسـبب الـوزن والقـافـية وا�ـوسـيقى� ورغم
هـــذا حتـــدى الـــقـــرانُ الــشـــعـــر فـــســـكت

الشعراء امام النص القراني. 
دمت النسياب البحور وامواجها.

”U³Ž tOłË :شعر
ÍuKF�« s�Š :�تقو

قف أيها الوطنُ ا�ُباحُ دماً بنا
الكأس كأسُكَ� والدماءُ مُدامُ

بقياكَ قارعة� وصوتُكَ محشر�
وصداك ال التأريخُ واألعوامُ

ويداك حتصدُ بالكؤوس غِاللةً
وهناك �لكةُ الرؤوس تُقامُ

وبنوكَ نقدُكَ إذْ تكونُ خسارةً
والربحُ للغرباء فيك وِسامُ

وبأنَّنا الالشيءَ دونَكَ ذِلَّةً
وعلى عواتقنا بهنَّ لِجامُ

ا�تخمونَ وكلُّ حزبٍ قانعٍ
أنَّ القناعةَ  في يديك خصامُ

وبأنَّ عدلَكَ أن تكون كما ترى
ال ما تكون عدالة� ونظامُ

وبأنْ تُعاتَبَ في احلقوقِ خيانة�
وإذا ظلمتَ� فواجب� ولزامُ

هل غيرُ كأسِكَ من تبيحُ دماءنا?
أو غيرُ كف�كَ من تطيعُ اجلامُ?

} } }
يهنيكَ ما اعتزلت يداك نفوسَهم

وبرءت �ا تورثُ األصنامُ
وعلوتَ فيما انحطَّ من أقدارِها

جثث تطولُ وحسبُها األجسامُ
ما ضرَّ عزلتَكَ الغريبةَ إنَّها

�ا أُحيطَ بوجهها تنضامُ
أو أّنها كالظل� يقبضُ خطوَهُ

ووراؤُهُ ال يستطيلُ أمامُ
هي ما وجدتَ� ولستَ تُعدمُ عارفاً

خبرَ اليق�َ كأنَّهُ عالّمُ
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جتاوزت الثالث� بأيام ولم يتغير تفكيري عما كان يشغل خاطري فما زلت ابحث عنها
في اشعـاري وخواطري وا�اني بـوجودها ال يفـارقني بحثت عـنها كثـيرا  وعن العيون
التي شغـلتـني نظراتـها بـهمسـات احلب واحلنـان تلك اللـحظـات السعـيدة الـتي تقودني
قدماي بـخطـوات العاشـق� لـرؤية عيـناها الـتي تعـيش في خيـالي  ور�ا وهبـتها شيء
من  احلب وانا أقف مـقابل  شـرفة منـزلها  وهي تـركض ملـوحا بيـداها حيث أقف في
الشـارع ا�قابل  واكتـفي بتلك الـنظرة واتامـل فيها وكـاني اروي ظمئي مـنها لم  ابحث
عن أي فتـاة وال اي فتاة جمـيلة فقـد كانت لها مـواصفات ور�ا لم اشـترط �واصفات
اجلمـال الـتي تـغـريـني بـها لـكن عـشـقت عـيـنـاها فـقط فـهي حتـمل فـيـهـما سـر جـمـالـها
وأنـاقتـها وعـيونـها الـزرقاء سـحرتـني وبشـرتهـا البـيضاء اغـرتني ولـيس هنـاك مانع أن

تكون لي اجمل امراءة رأيتها في حياتي 
صادقت الـعديد من  الفتيـات واحلى  العيون ولكن لم أرى فيـهن مايشغل قلبي إال هي
وليس كمـا رسم �خـيلتي عن الـكثـير من النـساء لكن تـلك العـيون برمـوشها الـساحرة
وبقوامـها ا�مشـوق ومالمحها الـكبيرة سكـنت  خيالي و أحالمي تشـغلني ودائما اردد
على لـساني اسـمها رغم ضـياع الـسنـوات في البحث عـنهـا الكن الابالي �ـا يحدث لي
وقد رسـمت هـدفي الذي  اسـعى لتـحـقيـقه والارى زوجـة لي غيـرهـا واؤمن بأن حـياتي
متوقـفة عليـها حتى جاء ذلـك اليوم ا�وعـود بينمـا انا عائد من عـملي في الثالـثة عصرا
حـيث كـان يـومـا حـافال بـالـعـمل وخـرجت كي اسـتـقل سـيـارة أجـرة  أعـود إلى مـنـزلي
وجـدتهـا واقـفـة في ا�وقف وبـيـني وبـينـهـا خـطوات قـلـيلـة الـتـفت ورأيت عـينـاهـا ووقفت
صامتـا الاقوى عـلى الكالم وقـد برهـني جمـالهـا ورقتهـا وخفق قـلبي بـنبـضات سـريعة
خائف من مـواجهة عـيناها الـتي تغنـيت بها بـاجمل اشعـاري  فقد ان األوان أن احترر

وارى النور بعد أن كانت مقيدة في عقلي لسنوات وسنوات.
قـلت لـهـا لن أطـيل عـليك فـكل مـا أريـد مـعرفـته هـو اسـمك  كي أتـقـدم وأطـلب يداك من
أهلك إن لم تمانع�� ابتسمت وردت بلطف وما أدراك أني لست مخطوبة أو متزوجة.

نظرت إلى يديها فلم اجدها مخطوبة أو متزوجة وقلت لها  أتمنى ذلك.
حتـدثت ومـا زالت نــفس االبـتـسـامــة مـرسـومـة في مــحـيـاهـا قــالت اسـمي سـارة! وأنـا
متـزوجة صـدمت بالرد ولـم أستطع حتـمل الصـدمة وعـندي مشـاكل مع زوجي واعيش
في بيت اهـلي لـقد هـجـرني لسـنـوات ترك مـعي أطـفـالي الثالث وقـد وصـلت إلى طريق
مـسـدود مـعه فـأنـا الاطـيق الــعـيش مـعه وأنـا من أسـرة فـقــيـرة اسـاعـد اهـلي وعـائـلـتي
وعــنـدمـا بـدءت تـأتي في الـشـارع ا�ـقـابل �ـنـزلـي تـسـيـر بـخـطـوات بـطـيـئـة كـنت اتـرقب
حركـاتك في كل مرة وشعرت بذلك احساس يـدب في روحي وقلبي يأتيني في كل مرة
قبل أن تـأتي أشعر بذلك ولم يـكن بينـنا حديث مسـبق او كالم مجرد نظـرات تسحرني
بتـلك العيون لم اكن اعلم انني وقعت في شباك حب جـديد مستحيل اطرق فيه االبواب
ا�قفـلة لفـسحة امل تـبحث عنـها معي تريـد فرصة لـلعيش بـعد جتربـة فاشلة في احلب
وانا حـالم بأني وجدت من أبحث عنـها تركت ا�كان ال اعـرف أين اجته الطريق اختفى
وانا أنظـر إلى عيـناهـا وفيـها نـظرة حـزن وقلـبي محـطم ومقـيد وكـأني قائـد أعزل خرج
من معـركة خاسرة ال �كن أن يستخدم قواه أسـير مشوش الفكر ال اقوى على الكالم
فـكل الـذي حـلـمت بـه بـعـد كل الـسـنـ� وجـدته سـراب عـدت إلى ا�ـنـزل ال اعـرف كـيف
عرفت الـدرب قدماي تقودني نحو ا�سار الذي امـشي  فيه يوميا أغلقت االبواب خلفي
ورأيت عيـنهـا عـلى جدار غـرفتي تـبـكي وكان روحـها في داخـل منـزلي أحاول الـهروب
من خـيـال فـكري وجـنـوني تـوهـمـني بـاحلب ال مـفـر مـنهـا فـهي الـتي أبـحث عـنـهـا انـها
مستـحيل مقيدة �ـاضي ال�كنني اخلالص منـه كيف سأبقى معـها وقلبي يحـبها لعنة
تطـاردني أينما اجته أجد صورة عيناها أمامي حاولت اخلروج من دوامة فكري واجته
قلـبي إلى شرفة منزلها يـبحث عن ساحرتي وقفت ساعات وكـأني اؤدي طقوس تعبدية

الاستطيع ان افارق تلك العيون 
حاولت االنـسحـاب  رغم كل ا�ـسافـات اجد ا�ـتـعة في الـتحـرر من كل الـقيـود والرغـبة
في أن أكون حـر طليق في فضاءات فكري نحو اجلـنون والرغبة في االبتعاد عن عا�ي
ا�وحش الـذي الاجد فيه سوى أقنعة زائفة ومخادعه التعرف احلب جرحي أ�ي حزني
ادمــعي شيء في نــفـسي يـعــصـرني يــؤ�ـني الــتـفـكــيـر  كــيف أبـكي كــيف أحتـدث وقـد
خـدعـتني نـفـسي في التـقـرب إليـهـا  كيف يـكـون  االنهـيار والـسـقوط من قـمـة اجلبل ال
يعـني لي نهاية الـعالم بالـنسبة لـي لكن حرامات ان اقـتل احللم  وتعب الـسن�  أنا في
حيـرة من أمري خائف من قـسوة الزمن وتـلون اآلخرين  واقـنعتـهم اخملتلـفة خائف من
نفـسي أن صدقت انـي عشـقت تلك الـعـيون أشـعـر وكأني أخـوض معـركـة أنا اخلـاسر
الوحـيد فـيهـا ال أعرف كـيف أتعـامل مع أمنـيات قـلـبي في حب مسـتحـيل وهي تتـعامل

معي وكأني حلمها في اخلالص من ا�اضي 
 أنـني أخـاف عـلى  أبـنـائـها مـن الضـيـاع أنـا أريـدهـا هي فـقط لي أفـكـار كـثـيـرة ترواد
خـيـالي ال �كن ان أتـركـهـا طلـبت مـنـها أن نـلـتـقي وأحاول أن افـهم مـنـهـا أمور كـثـيرة
وجدت مـنها االسـتجـابة لـطلـبي للـقاء لم يـكن فيه حلظـة حب حتدثت لـي وقالت تزوجت
بعـد ان غصـبني اهـلي بالـزواج منه دون أخـذ رأي واستـجبت لـرغبـة االهل في الزواج
منه وبـعد ستـة سنوات من الـعذاب صار لـدي ثالث أطفال اثـنان بنـات وولد واحد وقد

هجرني وتزوج غيري وسافر وعدت إلى اهلي منكسرة محطمة دون خالص
 ورأيت تلك الـعيون تبكي أمامي وقد انكسرت وحتطمت كل آمالي في حب تلك العيون
الـساحـرة انهـا من عـائلـة فـقيـرة تعـيل أمـها وأخـواتهـا الـصغـار بعـد فـقد أبـيهـا وجدت
فسـحة من األمل في عمل يكسب لـها معيشـة أسرتها وأنا الزلت حـا�ا الاجد مفرا من
ذلك القـيد الذي وضعت نفسي فيه الاستطيع االستمرار او االنسحاب من حياتها وقد
أعلـنت  حبي لهـا وأخذت احتـدث معهـا  في امل متـجدد وحب جـديد يطـرق ا�سـتحيل
في الـعـيش مـعـهـا أحـبـبـتـهـا هي وانـا الارغـب في ا�ـاضي الـذي تـعـيش فـيه مـتـمـسـكـة
بعائـلتها وقـد تكررت لقائـتي معها وحـاولت أن اختلي بهـا لكنهـا رفضت وزاد تمسكي
بـهـا أريـد أن احـتـضن ذلك الـصـرح اجلـمـيل وتـلك الـعـيـون الـساحـرة تـعـيش مـعي في
حلـمي واأليام تمضي في رحلة حب ال تنتهي  اغني على جراحي وا�ي وكلمات حزني

وا�ي واحـرفي صـماء خـائـفـة من صـراحتي
حـيـنــمـا أحتــدث إلى نـفــسي وكـأني
أشـــكــو إلـــيــهـــا من ســـوء حــالي
مـتعـبـاً من كثـرة الـتفـكـير وفي
اتــخـاذ اي قــرار بـ� ارادة
الـقـلب ورفـضي الـقـاطع
في الـــتـــورط وحتــمل
ا�ــسـؤولــيـة من أجل
احـسـاسي بعـشـقـها
ذاكـــرة �ـــتـــلـــئــة
بـــــــــــــاالحـــــــــــــزان
ال�ــــــكــــــنــــــني أن
امـحـي بـعــضــهـا
واتـــــــرك اآلخـــــــر
أشــعــر وكـــأنــني
ادور في حـــلــــقـــة
مــســتــديــرة بــدون
أي اجتــاه يـقـودني
إلى بـــر األمـــان وال
اريــد أن اقــول انــهـا
ضـالــتي الــتي بــحـثت
عـــــــنــــــــهـــــــا أرفـض كل
احلـوارات مع نـفـسي لـذا
قــررت أن اطــوي صـــفــحــة
حب مـات في حـلم لم يـكـتـمل

رؤيـاه عـنـدي ألنـنـي وصـلت مـتـأخـرا
إلــــيــــهـــــا وقــــد ان لي االنــــســــحــــاب
والـنـسـيـان والــعـودة إلى حـلم آخـر
ر�ـــا يـــأتـي او ال يـــكـــون ابــدا ألن
احلـــلم عـــنـــدي يـــأتـي مـــرة واحــدة
وبـعـدهـا يـرحل ويـخـتـفي وال يـعـود

لي مرة اخرى. 
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الـسـيــد بـحــر الـعــلـوم في مــقـدمـة
كــتـبــهــا بــعــنــوان (انــا  وحــصـاد
الغربة)� ان (الكثر من القضايا بل
كلـها اثـارت لوعـتي وأججت االالم
في الـنـفس فـسجـلـتـهـا وحفـظـتـها
فـي ديــوان الـغــربــة� ولم اكــتــبــهـا
للـنـشر في حـينـها وتـرددت طويالً
ان اعطيهـا حزمة ضوء لتـمر فيها

جذوة احلياة فتنشر).
W�O³Š —«dÝ«

وهكذا فـان نشـر القصـائد في هذا
الـديـوان يكـشف عن بـعض أو جل
ا�ـنـاسبـات الـتي قـيلت فـيـهـا� وقد
تتـضمن اسـراراً ظلت حـبيـسة في
بـطون الـقـصاصـات الورقـيـة التي
حــافظ عــلــيـــهــا ورثــته الــكــرمــاء�
وكـانوا امـناء عـلى تـأم� بـقائـها�
بــرغم ظـروف الــتـنـقل فـي ا�ـنـافي
وانــعـدام االمن وحتــديــات الـواقع

السياسي.
وثمة مالحـظة تؤخـذ على هيـكلية
الـديـوان من زاويـة اغـفـاله أهـمـيـة
الـــتــــدرج الـــتــــاريـــخي فـي نـــشـــر

الديـنـية. و� تـقـسيم الـديوان الى
قــســمـ� األول تــضـمن الــقـصــائـد
الـتي نظـمهـا الـراحل بحـر العـلوم
فـي الــغــربــة� وتــفــصح عن لــوعــة
وأشـــواق وحــنـــ� ألرض الــوطن�
حـيث كـانـت لـلـشـعـراء� من رهـطه�
ايـــام ســـود وفـــواجع ولـــيل فــراق
قـــاس وعـــذاب مـــرهق� وقـــد تــمت
مـــنــاجـــاتــهـــا بــحـــلــوهـــا ومــرهــا
وذكـريـاتـها وخـلـجـاتـهـا � والـقسم
الـثـاني تـضـمن الـقـصـائـد نـظـمـها
الــراحـل في لــيــالي الــنــجف الــتي
وصفها بـأروع الليالي � فـقد سهر
مع اتراب الـصبا ورفـاق ا�شوار .
وبــرغم غـنى مــضـامـ� الــقـصـائـد
فــان الــراحل يــعــتــرف بــانه لــيس
شـــاعـــراً بـــا�ـــعـــنى االصـــطالحي
لـلمـفردة � بـل لعـله بـحر في فـنون
االبــداع � مــسـتــخـدمــاً غــرضـاً من
االغراض األدبـية لـتوثيـق الوقائع
او رسـم طــــــــــريـق مــــــــــوصـل الـى
احلـقــيـقـة فـي ظل اخـتالف الـرؤى
وتعـدد زوايا االجـتهـاد � ويعـترف

بغداد
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2- الــنــاقــد مــاجــد صــالح الــسـامــرائي�
الــتـقـنــيـة الـروائــيـة والـتــأويل ا�ـعـرفي�
دراســات في أدب الـروائي عــلي خــيـون�

دار الفرقد� دمشق� 2009.
tMŽ …—uAM*«  ôUI*«Ë  UÝ«—b�«

1- أ.د عـــلـي جـــواد الـــطـــاهـــر� في مـــآل
الـتقـديـر النـقـدي� دار الشـؤون الـثقـافـية
الـعـامـة�1993 (دراسـة نـقـديـة عن روايـة
الـعزف في مـكان صـاخب)�ومنـشورة في
مــــــــجـــــــلــــــــة األقالم� الــــــــعـــــــدد  ?8آب�
.1988ويــنـــظــر: الـــتــقـــنــيـــة الــروائـــيــة
والـتأويل ا�ـعرفي� اعـداد وحتريـر ماجد

صالح السامرائي� ا�صدر السابق.
2- أ.د عـــلي جــواد الـــطــاهـــر� بــلـــقــيس
والـهـدهـد واإلبـداع� جـريـدة الـثـورة� 27
نــيــســان 1995- ومــنــشــورة في كــتــاب
الــتـقـنــيـة الـروائــيـة والـتــأويل ا�ـعـرفي�

ا�صدر نفسه. 
3- أ.د عــلي جــواد الـــطــاهــر� قــراءة في
أوراق الفجر� مجلة الف باء� العدد 523
األربــعـاء� 27 ايــلـول 1978. ومــنـشـورة
في كـتاب التـقنـية الروائـية� مـصدرسبق

ذكره. 
4- أ.د ابـراهيم خليل� ( األردن)� روايات
حتـت اجملـــهـــر� دار فـــضـــاءات� عـــمـــان�
2019 (دراسة نقدية عن رواية في مديح
احلـب األول)� ومـــنــــشـــورة في جــــريـــدة
الـــــدســــتـــــور األردنــــيــــة�  24تــــشـــــرين

الثاني�2017. 
5- أ.د جنم عـبـد الــله كـاظم� الـعـزف في
مـكــان صـاخب� كـتــاب (هـذا اجلـانب من
مـكـان صـاخب)� والـعــنـوان مـسـتـمـد من
روايـة الــعــزف في مــكــان صـاخـب� عـالم
الـكتب احلـديث� إربد� 2009 (وقـد عدها

من ب� أفضل مائة رواية عراقية).
6- الـناقـد ماجـد صـالح السـامرائي� في
مـديح احلب األول� مـجـلـة أفـكار� األردن�
الــــعـــدد 356 كــــانـــون األول� 2018     
7  - أ.د مـــــقــــداد رحــــيم�  فـن الــــوصف
والـتشـبـيه في روايـة بـ� قلـبـ�� جـريدة
الــزمـــان� بـــغــداد�في  15 مـــارس 2015
ومـوقع الشاعر والنـاقد األكاد�ي مقداد

رحيم على األنترنيت.
8- .عـامرهشـام الصـفار� سـلوة الـعشاق
بـ� الـســارد الـعـلــيم والـســارد احلـكـيم�
مـــــــــوقـع أقـالم اإللـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـي� في

.2012/7/8
9- الدكتورة إ�ان محمد حس� محيي�
بـــنــيـــة احلــوار فـي روايــة بـــ� قــلـــبــ�
لـلروائي عـلي خيون دراسـة فنـية� مـجلة
كــلــيــة الــتـربــيــة� اجملــلـد 22 الــعـدد 95

.2016
10- األديب يــاسـ� رفــاعــيــة�(ســوريـا)�
رمـــاد احلب� جـــريـــدة احملــرر� بـــيــروت�

العدد 7034� 11 حزيران 2000 .
11- الـشاعـرشوقـي بزيع� (لـبنـان)� رماد
احلب تـمـاهي ا�ـسـرح واحلـيـاة� جـريـدة

احلياة� بيروت� األثن�  31آب 2009
12- األديب يـــــوسف ضـــــمــــرة�(األردن)�
رمـاد احلب� الـتقـنـية والـتـأويل ا�ـعرفي�
جـريـدة احليـاة� بـيـروت� اخلـميس  5آب

2009
13- األديب عبد الرحمن مجيد الربيعي�
بـلقـيس والـهـدهد ــ بـلـقيـس تبـطل سـحر
الــهـدهــد� مــجــلـة آفــاق عــربــيـة� الــســنـة
الـعـشــرون� الـعـدد أيـلــول ـــ تـشـرين اول

1995
14- د.حـــســ� ســرمك حــسـن� بــلــقــيس
والــــهـــدهـــد� صـــحـــيـــفـــة ا�ــــثـــقف عـــلى
األنـتـرنـيت� ومـوقع الـنـاقـد العـراقي� 30

أيلول 2010.
15- د.داود سـلـمـان الــعـنـبـكـي� بـلـقـيس
والـهـدهـد� مـجـلـة األقالم� الـعـدد الـثـالث�

السنة 35 آيار ــ حزيران� 2000.
16- أ.د.عــبــد الـواحــد مـحــمــد� بـلــقـيس
والـهدهد� مجلة ا�وقف الثقافي� العدد 3

السنة األولى� آيار ـــ  حزيران 1996.
17- أ.د.طه جــزاع� دراسـة مــقــارنــة بـ�
بـلـقيـس والهـدهـد واخلـيـمـيـائي� جـريدة
الـزمـان�  13حـزيـران   ?2021ومـلـخص
لـــهــا في جـــريــدة الـــقــدس الـــعــربي� 20

حزيران 2021.
- الـدكتورة بهاء بن نوار�( اجلزائر)�  18
رمـاد احلب� الـكتـابـة وهاجس الـتـجاوز�
دار فـضــاءات� عـمـان� ?2011ومــنـشـورة

في مجلة اآلداب� بيروت� .2010
19- الـدكـتــورة بـهــاء بن نـوار� بــلـقـيس
والـهـدهـد مـتـاهـة ا�ـعـنى ا�ـراو�� مـجـلة

أفــكـــار� األردن� الــعــدد 345 ت1�2017 �
ص .69

20- الـنـاقد عـبـد اجلـبـار عـبـاس� الـعزف
في مـكـان صـاخب� احلـبـكـة ا�ـنـغـمة� دار

الشؤون الثقافية العامة� 1994.
21- الــشــاعـر حــمـيــد سـعــيــد� في مـديح
احلب األول� جـريــدة الــعـرب الــلــنـدنــيـة�

. 2017/11/11
22- األديب جـبرا ابـراهـيم جبـرا� إشادة
باللغة والبناء في روايات علي خيون مع
آخـــــريـن� الـــــفن واحلـــــلـم والـــــواقع� دار
الـشؤون الـثـقافـية الـعـامة� بـغداد� 1968

ص 348.
23- الـنــاقـد حــمـدي الــعـطــار� في مـديح
احلب األول� جـــــريـــــدة الـــــرأي� لـــــنــــدن�

.2018/11/24
24- الـنـاقــد يـوسـف يـوسف� الــسـيــنـمـا
الـعراقيـة واحلرب� دار الـشؤون الـثقـافية
الــعــامــة� بــغـداد�  1992(دراســة نــقــديـة
مــطــولـــة عن روايــة صــخب الــبــحــر بــ�

الرواية والفيلم).  
25- الـناقد عـواد علي� ألق عـصاك رواية
فــلــســفــيــة� جــريــدة الــعــرب الــلــنــدنــيـة�

.2018/2/24
26- الـناقد شكيب كاظم� القدس العربي�
عـــلي خــيـــون يــجــوس �ـــبــضــعه أدواء
اجملـــــتـــــمـع في روايـــــة بـــــ� قـــــلـــــبـــــ��

.2021/6/7
27- الـناقـد سـلـيمـان الـبكـري� الـتـجريب
في روايـة صـخب الــبـحـر� مـجـلـة اآلداب�

1997.
28- اشـاد بقصـصه القـصيـرة وحضوره
فـي وقت مــبـكــر الــنــقـاد واألدبــاء: أمــجـد
تــوفــيق� بــاسم عــبــد احلـمــيــد حــمـودي�
فـاضل ثامر� ياس� النصير� ينظر: كتاب
مـــلـــتـــقى الـــقـــصـــة األول في أربـــيل� دار
الـشؤون الـثـقافـية الـعـامة� بـغداد� 1979
الــصــفــحــات حــسب تــســلــسل األســمـاء:

.321�326�245�120
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1- أ.د عـــبـــد الـــلـه ابـــراهـــيم� اطـــروحـــة
دكــتــوراه مــنـشــورة�  الــبــنــاء الـفــني في
الـروايـة الـعـراقــيـة� (مع آخـرين)� بـغـداد�

دار الشؤون الثقافية العامة� 1988.
2- الــبـــاحث أحــمـــد عــلــيـــمــات� رســالــة
مـــاجـــســـتــــيـــر غـــيـــر مـــنـــشـــورة� بـــنـــاء
الـــشـــخـــصـــيـــات روايـــات عـــلي خـــيـــون
إ�ـــوذجـــاً� جــامـــعـــة آل الـــبــيت� األردن�

ا�فرق� 2021.
∫WOÐœ_«  «—«u(«

1- أول حــوار إذاعي شـامـل أجـراه عــبـد
الـرزاق رشـيـد الــنـاصـري� إلذاعـة بـغـداد�

يوم 1978/7/4
2- حـوار اجراه  أ.د.هـاشم حـسن� مجـلة

الــوطن الــعــربي� � الــعـدد 1396 كــانـون
الثاني 1989.

3- حـوار اجراه الصحفي رعد مصطفى�
مـجلة ا�ـنبر الـفرنسـية� العدد  46كـانون

أول� 1989.
4- حــوار إلذاعــة مــونت كــارلــو� أجــرته
مـــعه فـــريــدة الـــشـــوبــاشي� 27تـــشــرين

الثاني�1986.
5- حـــوار أجــراه األديب خــضـــيــر عــبــد
األمـير� مجـلة آفـاق عربيـة� العدد 9ـــ 10

ايلول ـــ تشرين األول 1996.
6- حـوار أجـراه الـشـاعـرعـادل الـشـرقي�
جـريدة الزمـان� العدد 2846� 15 تـشرين

الثاني 2007.
7- حـــوار أجــراه الــنـــاقــد عـــبــد الــرزاق
ابـراهـيـم حـسن� جــريـدة الـزمــان� الـعـدد

3600 في 23 أيار 2010.
8- حـــــوار أدبـي شـــــامـل في بــــــرنـــــامج
(أطـراف احلـديث) عــلى قـنـاة الــشـرقـيـة�
حـاوره� د.مـجـيـد الـسـامرائي�  4تـشـرين
الـثـاني 2016 مـنـشـور في ثالث حـلـقـات

على اليوتيوب.
WOMH�« ‰ULŽ_«

1- فـيلم صخب البـحر� عن رواية صخب
الـبحـر� سيـنـاريو الـسيـنـاريست الـعربي
ا�ـعروف صـالح مـرسي� انتـاج ا�ؤسـسة
الـعامـة للـسيـنمـا وا�سرح 1982 اخراج
صـبـيح عـبـد الــكـر�� ومن تـمـثـيل شـذى
سالم وسهى سالم وجالل خالد وغيرهم.
2- فـيــلم احلب كــان الــسـبـب� عن روايـة
الــعــزف فـي مــكــان صــاخب� ســيــنــاريــو
وحـوار علي خـيـون� من انتـاج ا�ؤسـسة
الـعامـة للـسيـنمـا وا�سرح 1989 اخراج
عـبـد الـهـادي مـبـارك� ومن تـمـثـيل سـنـاء
عـبـد الــرحـمن وجــواد الـشـكــرجي وعـبـد

اخلالق اخملتار وغيرهم. 
3- تـمثـيـلـية  اذاعـيـة عن قـصة مـنـشورة
في مــجــلــة الف بــاء بــعــنــوان "ا�ــهــمـة"�

أذيعت في تموز 1975.
4- تـمـثيـلـيـة اذاعـيـة عن قـصـة مـنـشورة
بـعـنـوان "الـبـدء واإلنـتـهاء"� اعـداد بـاسم

عبد احلميد حمودي. 
5- تـمـثيـلـيـة اذاعـيـة عن قـصـة مـنـشورة
بــعـــنــوان  "بــيـت جــديــد"� اعـــداد أمــجــد

توفيق. 
6- تمـثيلية تلفزيونية عن قصة منشورة
بــعـنــوان "هــكـذا كــانت الـنــهـايــة"� اعـداد

يوسف العاني� اخراج التفات عزيز. 
7- تمـثيلية تلفزيونية عن قصة منشورة
بـــعــنــوان  "بــ� احلــقــول"� اعــداد بــدري

حسون فريد� اخراج حس� التكريتي.
 8- فــلـم ســهــرة تــلــفــزيـــوني عن قــصــة
مـنـشـورة بـعــنـوان  "ا�ـرأة الـتي حتـدثت

باختصار"� اعداد قسم التمثيليات. 

    ولــد عــلي خــيــون حــسن اجلــاسم في
بـــــغـــــداد وأكل دراســـــته اإلبـــــتــــدائـــــيــــة
وا�ـتـوســطـة واإلعـداديــة فـيــهـا� وحـصل
عـلى شـهــادة الـبـكــلـوريـوس في الــعـلـوم
الـسـياسـيـة عام  1983ــ  1984من كـلـية
الـقانـون والـسيـاسـة ــ جـامعـة بـغداد� ثم
دخل كـلية القانـون اجلامعة ا�سـتنصرية
عــام  1999وحــصل عـــلى بــكـــلــوريــوس
قـانون� وعمل فـي احملاماة. مـارس العمل
الـصـحــفي مـحــرراً خـارجـيــاً في عـدد من
الصحف احمللية� وكان قد نشر أول قصة
قــصـــيـــرة عــام 1970 وأول مــجـــمـــوعــة
قـصـصيـة عام 1978. انـضم الى اإلحتاد
الـعـام لألدبــاء والـكـتــاب في الـعـراق عـام
1977 ولـنقابة الصحفـي� العراقي� عام
1980 له مـجـموعـات قـصصـيـة وروايات
مــطـــبــوعــة في بــغـــداد ودمــشق وعــمــان
والـقـاهـرة� وقـد صـنـفت روايـته " الـعـزف
في مــكــان صـاخـب " ضـمـن أفــضل مــائـة
روايـة عـراقيـة� واخـتـيـرت قـصـته "جنـمة
في  أعـالي السماء" مع مـجموعة من أدب
الــشـعـوب في ا�ــطـالـعــة الـفـرنــسـيـة عـام

.1988
∫tðUH�R�

1- قـراءة فـي أوراق الـفـجــر�قـصص� دار
الشؤون الثقافية العامة� بغداد� 1978.

2- رحـلــة الـلـيل األخــيـرة� قـصص� ط?1
دار الــشـؤون الــثـقــافـيــة الـعــامـة� بــغـداد
1980. ط2 مكتبة التحرير� بغداد�1985
3- احلـداد اليليق بالشهداء� قصص� دار
الشؤون الثقافية العامة� بغداد� 1982. 
4- صـخب الــبـحــر� روايـة� دار الــشـؤون

الثقافية العامة� 1982.
5- حـــدود الـــنـــار� روايـــة� دار الـــشــؤون

الثقافية العامة� 1983.
6- زائــــر آخــــر�قـــــصص� دار الــــشــــؤون

الثقافية العامة�بغداد�1984. 
7- عــيــون الــظالم� روايــة� دار الــشــؤون

الثقافية العامة� 1985. 

8- األعــــمــــاق� قـــــصص� دار الــــشــــؤون
الثقافية العامة�بغداد�1986.

9- أيـام في الذاكرة� قصص�دار الشؤون
الثقافية العامة�1987.

10- عيون احلب� قصص� الهيئة العامة
ا�ــصــريـة لــلــكــتــاب�مـخــتــارات فــصـول�

.1989
11- الــعـزف في مــكــان صــاخب� روايـة�
ط1 دار الـشؤون الثقـافية العـامة� بغداد�
1988. ط2 دار الــفـــرقـــد� دمــشق� 2009

ط ?3دار أهوار� شارع ا�تنبي� .2022
.12بـلــقـيس والــهـدهــد� روايـة� ط ?1دار
الـشؤون الثـقافيـة العامـة� بغداد� 1995.
ط2 دار الـتكوين� دمشق� 2007  ط3 دار

أهوار� شارع ا�تنبي� 2022.
13- الــــنــــشـــور� روايــــة� دار الــــشـــؤون

الثقافية العامة� بغداد� 2000.
14- حتت ســـمــــاء زرقــــاء� قـــصص� دار
الشؤون الثقافية العامة� بغداد� .2001
15- رؤوس يــــانــــعــــة� قـــصـص� احتـــاد

الكتاب العرب�دمشق�2009.
16 سـلـوة الـعـشـاق� روايـة� دار نـيـنوى�

دمشق� 2008.
17- رمـــــــاد احلب� روايـــــــة� دار اآلداب�

بيروت� .2008
18- حـكـايـة الـفــتى الـبـغـدادي� قـصص�

دار الشؤون الثقافية العامة� 2013.
19- بـــ� قــلــبـــ�� روايــة� دار الــشــؤون

الثقافية العامة� بغداد�. 2013
20- في مــــديح احلب األول� روايـــة� دار

ضفاف واإلختالف� بيروت� 2017.
21- ألـق عـــصــــاك� روايــــة� دار دجــــلـــة�

عمان� 2018.
tMŽ …—uAM*« W¹bIM�« V²J�«

1- أ.د عـلي عـبـاس عـلـوان� نـقـد الـرواية
الـعـراقــيـة مـحــاولـة في حتــديث ا�ـنـهج�
دراسـة نقـدية عن روايـة العـزف في مكان
صـاخب� دار الـشـؤون الثـقـافـيـة الـعـامة�
ا�ـوسوعة الصـغيرة العدد 408�1997 .

  ازدادت في اآلونـة األخيرة استخدامات
ا�ــوبــايل في الــبــرامـج الــتــلــفــزيــونــيـة�
والسيما اإلخبارية أو اإلعالمية منها في
عـرض فـيديـوهـات مـصـورة عـبـر كـامـيرا
ا�ـابايل� وقد ظن الكـثير بـأن االمر سيان
مع اسـتخدام الـكامـيرات االحتـرافية� في
انتاج البرامج واالخبار� والواقع أن هذا
االمـر يـحـتـاج صـراحـة ومـوضـوعـيـة في
الـطـرح من حـيث نــوعـيـة الـقـنـوات الـتي
تـبث وفق كاميرا ا�ابـايل والقنوات التي
ال تـعتمد إال الكامـيرات االحترافية ووفق
مـواصـفـات بث لــقـنـاتـهـا� ورغم دعـواتي
ا�ــســتــمـرة في الــعــديــد من كــتـبـي الـتي
نـشـرتـهــا في مـجـال اإلعالم والــتـصـويـر
والسـينيـما� نحو الـتعاطي مع التـقنيات
الـديـجـيـتـال والـنــانـو ديـجـيـتـال� إال اني
وجـدت الـتـطـورات الـتـقـنـيـة إ�ـا تـسـيـر
عـلى وفق منظور إقتصادي بحت� فهناك
الكـثير من ا�ـنتجات الـتكنولـوجية �كن
ان تـــكـــون بـــديل نـــاجـح لـــلـــكـــثـــيـــر من
ا�ـعتـركـات أو ا�ؤسـسـات اإلنتـاجـية� إال
ان طـبـيعـة الـعـرض والـطـلب في الـسوق
تــتــحــكم وتــفــرض وجــودهــا� فــضال عن
مـافيـا الـتجـارة الـعـا�يـة الـتي تـطمح في
تـســويق كل مــا �ـكـن تـســويـقه دون أي
تــهـديــد من مــنــتج جـديــد لــر�ـا يــفــسـد
تــسـويق مــنـتــجـاتــهـا� كــأن يـكــون بـديل
افضل وارخص� وبعض ما يدور في فلك
االنـتـاج االحــتـرافي االعالمي� وعـني أنـا
شـخصيـا ودون مجـاملة� وجـدت الهاتف
ال �ـــكن ان يـــكـــون بـــديال عـن ا�ـــعــدات
االنــتــاجــيــة االحــتــرافــيــة في الــقــنــوات

الـفضائية وا�ؤسسـات االعالمية الكبيرة
وواسـعـة االنـتـشـار� إال في حـال تـصنـيع
مـابايالت خـاصة مع "Tripod مـخصص
لــلــعـمل االحــتــرافي� فــا�ـابــايل لم يــكـون
كـالـكـومـبـيـوتـر في الـكـثـيـر من اجملـاالت�
كــتــســجــيـل الــصــوت مــثال الــذي يــكــون
بـاألسـتوديـو اخملـتص بـالـصـوت� فـمـقدم
الـبرامج أو االعالمي الذي يرغب تسجيل
صـــوته بــــاألســـتــــوديـــو تـــكــــون بـــرامج
الـتــسـجـيل بـالـكـومـبـيـوتـر حـتـمـا ولـيس
بـا�ابـايل� فال توجـد استـوديوهـات حتى
الـيـوم تـعـتـمـد ا�ــابـايل� ولـر�ـا ا�ـابـايل
يـخدم التسجيل السريع في مكان احلدث
مـثال لـلـسرعـة� كـون ان ا�ـابـايل ال يـحقق
عـمليات مونتاجـيه دقيقة للصوت وال في
ا�ـكسـاج وال الـدبـلـجة الـصـوتـيـة� وكذلك
فــــي أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الـ "Graphic والـ
"Enhancement االنــــهــــيــــزمــــيــــنت أي
الــتــحــســ� لـلــصــورة والــكــولـور� إال ان
ا�ــابــايل يـحــقق اجنــاز لـســرعـة الــسـبق
الـــصـــحــفي فـي ارســال اخلـــبـــر مــثال أو
إرســال فـيــديـو قــصـيــر مـســتـعــجل مـثال

وليس تقريرا إخباريا متكامال.
   ال أخــــفي بــــاني �ــــست اخــــيـــرا ان الـ
BBC قــد اعـــتــمـــد بــعـض فــيـــديــوهــات
صــورت عــبـر ا�ــابــايل بــبـعض بــرامــجـا
الــهــامــة مــثال� وشــعــرت انــهــا بــذلـك قـد
تـراجعت وتـردت بـعض برامـجـها عـنـدما
اعـتمـدت عـلى بعض ا�ـراسـل� الـكـسالى
�ن يـصورون عـبر ا�ابـايل بدقـة ونقاوة
وفـر� ضعيـف� فكمـا نعـلم ان الكـاميرات
االحـتـرافـيـة االن وبـحـكـم انـهـا مـصـمـمـة

لـلتـصـويـر� لـهـا امكـانـات تـفـوق ا�ـابايل
بـجمـلة من الـتـفاصـيل� من حيث احلـركة
والـــزاويــة واحلـــجم وا�ـــســتـــوى ونــوع
الـعدسة التي حتقق تأثـيرات دقيقة ليس
كـما مع تـأثيرات الـبرامج ا�ـونتـاجية أو

اجلرافيكية� فعدسة على سبيل ا�ثال:
Tele Photo Lens

 فـي نــــوع Optical Zoom تــــخـــــتــــلف
بتـقريبها أو تكبيـرها تماما عما يقوم به
Digital"ا�ـوبــايل في الـتــقـريـب عـبـر الـ
Zoom كون ان تكبير أو تقريب

الـصورة ا�ـا هـو قـطع جلـزء منـهـا وهو
يـخـتـلف تـمـامـا عن الـعـدسـة التـي تـقرب
ا�ـنـظور عن بـعـد دون ان تـقـطع جزء من
الـصورة كـي يبـدو كـبيـرا أو قـريـبا� ومن
ثم نـتلـمس التـكوين وهـو مشـوه ومعتم�
فــضال عـن ان الــكــامــيــرات االحــتــرافــيـة
تـصـور ولـسـاعـات أطـول دون إشـكـاالت�
وبـانسيـابية عـالية جدا ور�ـا بسبب أن
الــكـامــيـرا ال يــصـور فـيــهـا إال مــحـتـرف�
بـيــنـمـا ا�ــابـايـل يـصـور فــيه كل من هب
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وبـــالـــتـــأكـــيـــد ان تــــصـــويـــرهم ال يـــواز
احملـترفـ�� لـذا هـناك عـيـوب كثـيـرة جدا
في الـبرامج التي تظـهر من على شاشات
الــقـنــوات الــفـضــائــيــة والـتــلــفـزيــونــيـة
بـاعتمادها ا�ابايـل� رغم الترقيعات التي
يـقوم بها احملترف� في عمليات ا�ونتاج
والـ "Post Production ور�ـــا يـــكـــون
الـعيب غـيـر ملـموس مع غـيـر اخملتـص�
في الـنشـر على الـسوشـيال مـيديا أو من
عــلـى ا�ــشــاهـــدة عــبــر ا�ــوبـــايل� ولــكن
ا�ـــشـــاهـــدة من عـــلـى الـــتـــلـــفـــزيـــون أو
الـشـاشـات الـكـبـيــرة أو الـكـومـبـيـوتـرات
الـضخمـة نتحـسس العـيوب كثـيرة جدا�
حتى نـشعـر بانـها سـخيـفة لـلغـاية� فـلقد
عـلـمت أن بــعض اخملـتـصـ� بــا�ـونـتـاج
مــثال يــقــوم بــتــعــديال مــا وفق مــؤثـرات
جـرافيـكـية عـلى فـيـديوهـات ا�ـوبايل كي
يـكون مالئم لتقريـر يعرض من على البي
بي سي الـعـربـي وبـقـنـوات الــتـلـفـزيـون�
وإلخـفاء الـعيـوب ا�ـابايـليـة� والواقع ان
اخملـتص� يكتشفـون بان هناك تشوهات
كـثيرة في الصـورة� وال �كن ان تختفي�

فـدقـة ونـقـاوة الـصـورة عـوضه ا�ـونـتـير
�ـؤثـرات وانــتـقــاالت يـنــبـغـي ان تـكـون
سـلسة� إال انـها غـير مـوضوعـية� لـيغلب
عـليـهـا الـعـتمـة نـوعـا مـا� فـضال عن عدم
االســتـــقــرار فـي بــكــسـالت الــتـــصــويــر�
والسـيمـا في الـتصـويـر الداخـلي� والذي
يـتطلب انارة خاصة تـواءم طبيعة ا�كان
أو ا�ـنـاظر� لـذا شـعـرت ان الـفـيـديـوهات
مــقـحــمـة عــلى الــتـقــريـر� ورغم انــهـا في
بـعض الـلقـطـات التي لـم تتـجـاوز خمس
دقـائق� إال انـهـا بـا�ــقـارنـة مع الـلـقـطـات
الـتي تلتها أو الـتي سبقتـها� كانت بفرق
كـبيـر� حتى انـها قـد تركت لـدي انطـباعا
وأثـرا جليـا بتـراجع مسـتوى الـقناة� من
هـنا جند بـعض القنـوات العا�ـية ترفض
الـتـعــامل مع فـيــديـوهــات ا�ـوبـايل� وإن
ارادت اسـتـخـدامه فـيـكـون مـحـدود جـدا�
ور�ـا بثـواني فحـسب وعنـد الضرورات
الـقـصـوى. ر�ـا سـتـظـهـر في ا�ـسـتـقـبل
Full Frame" ـــاذج من مـــابـــايالت الـ�

مثال وبحجم تصوير:
  Ultra High Definition

حـقيقي وليس شكـلي مثال� ولر�ا تكون
االشـارة افضل� أما االن فبـعض القنوات
ال تـتــعـامـل إال مع فـيــديــوهـات مــصـورة
بــــنــــقـــاوة " "4Kوانــــنــــا ســــنــــجــــد بل
وسـنتلمس الفرق الشاسع� فبا�قارنة مع
االفالم السينيمائية القد�ة مثال كفيلم:
The Ten Commandments 1956" 
 والــذي انــتج قـــبل اكــثــر من  65ســنــة�
نالحظ دقـة الصـورة ونقـاوتـها بـا�قـارنة
مع اي صـورة مـوبـايل نعـرض تـصـويره
عـلى التـلـفـزيون� كـمـا أن هـناك امـكـانات
مـحـدودة لـلـمـابـايل في حتـقـيق الـبـرامج
الـتلـفزيـونيـة التـي يتـجاوز مـدة عرضـها
50 دقيقة� وأيضا ال �كن ان نحقق
مـثال بـرامج حواريـة عـبر ا�ـابـايل لثالث
شـخـصيـات أو اربـعـة إال بـشـكل مـخجل�
وإن تــمت فـهي ال �ــكن أن تــكـون إال مع
اســتــوديـــوهــات تــعـــتــمــد الـــكــامــيــرات
االحــتــرافــيــة دون شك� وهــنــا ســيــكــون
ا�ــابـايـل مـثال مــنــاسـبــا لــلـبـث ا�ـبــاشـر
ألحـداث انيـة مـحـصورة بـحـيـز ما� وهي
بــالـتـأكــيـد ال تـكــون مـثل اســتـوديـوهـات
الـبث الــتي تـنــقل احلـدث بــأكـثـر من 12

االحـتـرافـيـة� وكم ســيـكـون ثـمن ا�ـابـايل
الـــذي اراه ال ولن يـــكـــون بـــديال لـــســبب
أخـيـر لم اتـعـرض له� ان شـاشـة ا�ـابايل
غـير مـستـوفيـة الـشروط في ان تـب� لـنا
تـفـاصيل قـد تـكـون سـلـبـيـة في الـبرامج�
وبـكل األحـوال لــو اسـتـعــنـنـا بــشـاشـات
كــبــيــرة� مــعــنى ذلك انــنــا اعــتــرفــنــا أن
ا�ـابــايل ال والن يــكــون بــديل يــســتـوفي
شـروط اإلنتاج االحـترافي لقـنوات ترغب
احلـفاظ على مستـواها� وترغب ان تكون
واسـعة االنتشار� كالـقنوات التي تعرض
لنـا مـشاهـد مـفعـمـة با�ـشـبعـات الـلونـية
واحلـركـة والــدقـة والـنــقـاوة� حــتى انـنـا
وفي بـــعض األحــيـــان نــكــون مـــجــبــرين
إلكــمــال مـشــاهــدة ا�ــنـاظــر ا�ــعــروضـة�
ونــحن �ــر بــالــصـدفــة من أمــام شــاشـة
الـقناة� على العـكس �ا ذكرنا في بعض
الـبـرامج الـتي تـزج فـيـديـوهـات ا�ـابـايل
فـتـزعج ا�ـشـاهـد بـعـتـمـة لـونـيـة وحـركـة
مـصطـنـعـة بـتـكويـنـات صـوريـة سـاذجة�
ومن ثم يـعزف ا�تـلقي في متـابعة الـقناة
بـرمتهـا إزاء هذه الـتكويـنات الـطارئة أو
ا�ــتـــطـــفـــلـــة� خـــصـــوصـــا وان األقـــمــار
الـــصــنــاعـــيــة االن طــاغـــيــة في بث االف
الـقنوات اجلـديدة وا�تـجددة والطـموحة

ا�نافسة.

حكـايتـنا مع الشـيطان قـد�ة جدا,وح� نـريد ان نصف انـسانا بـالقبح نـقول عنه
انـه شيطـان.لكن الـرؤية القـرآنيـة الرائعـة تضـعنـا في مستـوى آخر.انـنا نواجه في
هـذه احلـالــة شـيـاطن االنس.جــاء هـذا ا�ـعـنى فـي سـورة االنـعـام االيـة  112ح�
اشـار الـله تـعـالى الـى شـيـاطـ� االنس واجلن يـوحي بـعـضـهم الى بـعض زخـرف
الـقـول غـرورا.ان كـتب الـتـفـسـير تـقـول لـنـا ان شـيـاطـ� االنس هم اعـداء كل نـبي
ارسله اللـه لهداية الناس.وال بد ان نحاول فهم ا�ـعنى احلقيقي ا�راد بقوله تعالى
شـيـاطـ� االنس  الن االنـبـيـاء لن يـزوروا االرض ابدا,وال �ـكن ان جنـمـد فـهـمـنـا
لـنقـول ان شيـاط� االنس هي حـالة تـرتبط بـوجود االنـبيـاء. لنـتقـدم خطـوة ونبحث
عن التـطور الداللي لقـوله تعالى شيـاط� االنس.اذا قال انسـان ما كلمة احلق في
وجه احد ا�سـؤول� فبم سنصف هذا الفعل.سنـصفه بقولنا أن هذا االنسان قال
كـلمـته الـتي يـؤمن بهـا.وقـد يدفـع ثمن كـلـمته تـلك.في هـذه االثـناء يـبـرز دور غريب
لـلمـيحـيطن بـهذا االنـسان.وكـثيـر من ادوار االشخـاص القـريب� مـن ذلك االنسان
الثـوري قد تكون سلـبية �عـنى ان الكثيـرين سيلومونه,ويـنتقدون كـلمة احلق التي
قالـها. شياط� االنس هم اذن:صديق العمل الذي يقول لزميله يااخي هي خربانة
انت لـيش تـورط نفـسك. او اجلـار الـذي نسـلم عـليـه صبـاح مـساء يـجـرك من يدك
ليـقول ببرودة ميت:انسى واحد يريد يكضي يومه على خير. او القريب الذي ربى
كـرشـا ويــنـتـظـر وجـبــة الـعـشـاء:حـالك مـن حـال الـنـاس.اكـعــد واسـكت شـلك بـهل
اللـغاوي. درامـا بائسـة �ثـلهـا اشخـاص في حكم ا�ـيت�,ومن ا�ـؤسف انهم ح�
يـلـومون او يـعـاتـبـون او يقـلـلـون من عز�ـة صـاحب كـلـمة احلق ال
يـعـرفـون بـانـهم شـيـاطـ� اقــتـرنت وظـيـفـتـهم بـدور رخـيص
جــدا. اعـتــرف انــني اصــافـح من حــ� الخــر احـد اولــئك
الــشــيــاطــ�.انـــظــر في وجــهه فـــارى فــيه يــبــوســة ارض
ماحلـة.وافضل طريقة هي االبـتعاد من موتى الروح الذين

ينتشرون كالبعوض في حياتنا.

�ــــســــيـــرة
الـــــشــــعــــر
الـــــعــــراقي
والــــعـــربي
وكــــــــفـــــــاح
الـــــــــــــــــذيـن
وظــــــــفـــــــوا
طـــاقـــــاتـــهم
مـــــــن أجــــــل
ابقـاء شـعـلة
الـــقـــصـــيـــدة
مـــــتـــــــــقــــدة�
بــرغم الــقــمع
وتــــــــــنــــــــــوع
االجتـــــاهـــــات
وتـــــــــعــــــــــاظم
اخلـــطـــوب في
بــلــد نــادراً مـا
عاش مـسـتـقراً
وأمـة نــادراً مـا
حـــافــظـت عــلى
تــــــفـــــــوقــــــهــــــا

احلضاري.

القصـائد� حيث جتـاهل تسلـسلها
الـــزمـــني ا�ـــنـــطـــقي� ووضـــعـــهــا
بـالـتــتـابع دون سـيـاق مـشـتـرك أو
وحدة مـوضوع� بـاستثـناء كـونها
تــعــود لـــلــحــصــاديـن ا�ــذكــورين�
الغربـة والوطن� وبذلك حـرمنا من
مالحــــقـــة درجـــة تـــطـــور ا�ـــلـــكـــة
الـــشــعــريــة لــلــراحل وربط بــعض
القصـائد �نـاسباتـها ومحـطاتها
داخل الــعــراق وخـارجـه � وفـضالً
عن ذلك فـان تـنـظـيم أولـويـات هذا
الــــديــــوان كــــان يــــجـب ان يــــبـــدأ
بـقـصـائـد الـبـواكـيـر الـتي شـهـدها
عقد االربعينات من القرن ا�اضي�
وتـــتــضـــمن عـــشـــر قــصـــائــد ذات

اغراض عدة.
وتكمن أهمـية صدور الديوان� في
الــفـرص الـتي ســيـقـدمـهــا لـلـنـقـاد
والــبـاحــثـ� في دراســة االغـراض
واحلقب التي تناولتـها القصائد �
واســـتــخـالص الــدروس والـــعــبــر
منها أو كشف أبعـادها السياسية
وعالقــاتـــهــا بــالــتـــطــور الــنــوعي
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اضـافت مــؤســســة بـحــر الــعــلـوم
اخلــيـريـة� جـهـداً ادبـيــاً لـلـمـكـتـبـة
الــعــراقـــيــة والــعــربـــيــة بــاصــدار
اجملموعة الشـعرية الكامـلة للسيد
مـحـمـد بـحـر الـعـلـوم حتت عـنوان
ديوانه� مـتـضمـناً حـصادين االول
من الـغربـة الـطويـلـة التي عـاشـها
الـــــراحل مـــــتـــــنـــــقـالً بـــــ� ا�ــــدن
والــعـواصم� بــاحـثــاً عن مالذ آمن
يــســتــكــمل فــيه جــهــاده الــفــكـري
وعــطــاءه الــعــلــمي والــسـيــاسي �
والـثاني كـفـاح الـوطن � حـيث عاد
بعد نيسان 2003 الى مدينة جده
ومـلـعب صـبـاه ومـضـرب شبـابه �
وقد اثـمـرت عقـود كـفاحه عن عـهد
جديـد� صور لـقطـاته بسـلسـلة من
الـقصـائـد. وتـضمن الـديـوان الذي
راجع قــصـائـده الــشـيخ عــبـد الـله
اخلـاقاني و ثـامـر العـسـاف ونزار
حا� � مقـدمة تشـرح قصة الـشعر
والــــنـــــجف واغـــــراضه فـي كــــنف
احلوزة الـعلـميـة وجامـعة الـنجف
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أيهـا الغائب احلاضر عرفتك متعدد ا�واهب في مهنـــة ا�تــاعب وا�ثقف الالمـــع
فـي كل حـلـقـاته وفي اخلــــلق نـادر � الـتـقـيـتك كـثـيـراً وغـالـبـاً من غـيـر مـــوعـد في
نـشـــاط مـعـيــن هـنـــا وهنــــاك وبـقـيت متـواصــالً مـعك مـتـقصـــداً الـقـــرب منــك
ألفـــــوز بــشــئ أحــبــبــت أن أحــصـــل عــلــيـــه مــنـــك وأنت الــعــــاشــق لــلــقـراءة
والـكتـــابة وجــل اهـتمـامك با�ـبـتد� بـالثـقــافـة أكثـــر مــن اخملضـــرم فيـها سـن�
طــوال ليـرتقــوا بــدعـمــك الى القمــة في مـنفعـــة القـــار� أدبــاً وصحــافة مـــن
دون أن تــكـــــلَّ أو تـمـــلّ عــمــيـــق الــعــطـــــاء فــــأحــبـــك كل مــن عــــرفـــك ومــن
جـــالـســك واســـــتـمع الـيــك وإن كـنـت قـلـيــل الـكـــالم لــكـــن كــالمك كــالــذهـب
عـالـــي ا�عـيــــار وشــاهـدي عـلى ذلك أكـثــر من ( 150) رثــــاء ومـقـــال قيل في
حقــك ودونت في كـتـــاب أصـــدره إرثــك األصـيلـيــن الـطيـبيــن ابـنـــك احملامــي
وســام وابـنـتـــك ا�ـهنـــدســــة ربــاب � أنت كـنــت وال زلــت في قـلــــوب وذاكـــرة
الـعـــارفــيــن من هـــو رزاق ابـراهــيــم حـســن هـــو ا�ــــوجـــود في جـمـــال إرثـــه
�ـؤلـــفـاتــه الــعـــديـدة فــي الـقـصـــــة والـشـــعـر وا�ـقــــال وفي
ســمـوك بـكل هـــذا لم يـــزدك إال تـــواضعـــاً وســـــكيـنــة
وال يـأخــــذك مــنـهــم مــــرض ألم بك كــثــيـــراً قــبــل يـــوم
رحــيــــلـك الى الـلــــــه فـــائـــزاً بــرحـمــتــه . فـهــنـيــئـــا لك
الفـردوس مـقامـك عنــــد ربي جـزاءً علـى ما كـنــت عـليــه

في هــذه الــدنــيا إنســـــــانــاً خلــــوقــــاً نــافعــــاً .

‚«dF�« w� eÒOL²K� ÊUJ� ô

 rKF�« q¼√ v�≈ W�UÝ—
في الواليات ا�ـتحدة التعليم يعني التدريب. أمـا في أوروبا فالتعليم يعني السماح
لـك بتثـقيف نـفسك بـنفـسك وفي الشـرق االوسط فالـتعـليم ال يـعني احلـصول على
مـسـتـوى عـالي بل احلـصـول عـلى درجـات عـالـيـة� والـعـراق لـيس بـبـعـيـد عن ذلك
واكبت جتربـة اعتبرهـا من اكثر التجـارب الناجحـة في التعلـيم في العراق ابتدات
فعلـيا قبل ست سنوات وجمـيعنا يفخر بـها وهي ان يحصل اوالدك على الدراسة
باللغة االنكليزية وفق برامج عا�ية � خطوة باركناها جميعا واعتبرناها نقلة نوعية
في التعـليم العراقي بعـد ان تعرض النتكاسـات متتاليـة � وهي ان تخرج لنا جيال
موهوبـا نادر الوجود .  وبالتأكيد هذه الفرصة ليست متاحة للجميع بل الصحاب
الدرجات الـعالـية من طالب الـسادس ابتـدائي حيث يـخضـعون المتـحان تـنافسي
يعد اخـتبارا لذكائـهم ومستواهم.  يـقول فيكتـور هيجو من فـتح باب مدرسة اغلق
باب زنزانـة وهنا في العراق بعد هذه اخلطوة اجلريئة من قبل وزارة التربية نكون
قـد خـلـقـنـا جـيال لـلمـسـتـقـبل يـتـميـز عن غـيـره من االقـران . سـتـة اعـوام وانا اول
ا�ـدافعـ� عن هذه اخلـطوة الـفاعـلة وانـا ارى بنـاتي يتـميـزين بهـذه ا�دارس واجد
نـفـسي يـومـا بـعد اخـر اتـعـامل مع اكـثر االجـيـال تـعـليـمـا.  الـفرحـة تـغـمـرني وانا
اتباهى ب� زمالئي العرب  من الصحفي� عن هذه اخلطوة التي ستجعلنا نواكب
االخرين بعـد تخلفنا عنهم لـسنوات�  كل يوم تكبر بنـتي وتنتقل الى مرحلة اخرى

والتميز كان حليفها وكنت على يق� انني منحتها جواز السفر الى ا�ستقبل.
وحانت حلظـة قطف الثـمار وجاء مـوعد احلسم والذي سـنجني نـحن جميـعا ثمار
ما زرعنـاه خالل السنـوات ا�اضية و�ـني النفس مـثلما وعـدتنا وزارة الـتربية ان
هــذا اجلـيل والــذي تـلــقى مـسـتــوى عـالــيـا من الــتـعـلــيم ان يـنــال امـتـيــازاته الـتي
يـستـحقهـا وان يجـد له قبـوال �يزا يـليق �ـستـوى التـعليم الـذي تلـقاه فـهو طالب
مـوهـوب ان صح الـتـعـبـيـر .  ولـكن لالسف لم تـكن االمـتـيـازات الـتي مـنـحـتـهـا له
وزارة التـعليم تليق �ستوى تعـليمه وهذا ان دل على شئ ا�ا يدل على سوء في
الـتـخـطـيط وسوء فـي االدارة . ولكن الـضـحـيـة لالسف جـيل كامـل من طالب هذه
ا�ــدارس والــتي تــوزعت عـــلى عــمــوم ا�ــدن الــعـــراقي الــتــعــلــيم
الـصـحـيح يـاسادتي يـزرع ويـصـنع وطنـا ولـكـنكم لالسف
مـنـحتـونـا جـوازا لـلهـجـرة  ولـكنـني سـابـقى احـرص على
تعـليم ابنـتي  النني اعـمل من منطـلق اذا علمت ولـدا فقد

علمت فردا
وان علمت بنتا فقد علمت امة.

لم يكن حدث سقوط جدار برل� حدثا مفاجأ بل جاء عبر صراع استمر اكثر من
ربـع قـرن من مــعــانـاة شــعب واحــد � عـزلــهم بــقـرار جــائــر من حـكــومــة ا�ـانــيـا
الـد�قراطية DDR لغـرض منع افراد االسرة الواحدة من الـلقاء او االحتفال او
لم شـمـلهم .ومن عـايش هـذه الـفـترة من الـعـزل يـقدر أهـمـيـة سقـوط جـدار  بـرل�
لـيس من الـناحـية االجـتمـاعـية بل كـحدث سـباسـي عا�ي حـيث حتدت كل شـعوب
الـدول االشتـراكيـة الـسابـقة ا�ـرتـبطـة بـاالحتاد الـسوفـيـتي السـابق لـتؤسس فـترة
جـديـدة من احلريـة واالنـفـتـاح على الـعـالم . لـقـد عـايشت سـنـوات من هـذا الـعزل
وكـنت وغـيـري من االجـانب ا�ـقـيـمـ� في هـذه الدول نـالحظ مـدى االسى وا�رارة
التي يعـاني من اغلبيـة افراد اجملتمع وقد قـدم الكثير مـنهم التضـحيات في سبيل
الـهـروب الى الـضــفـة االخـرى من ا�ـانـيـا .وهـذا الـيـوم هـو 9 نـوفـمـبـر حـيث حتل

ذكرى اليوبيل الفضي (الذكرى الـ 25) لسقوط جدار برل�. 
وليـكن سقوط اجلدار هذه السنة� التي يستكمل فيها 25 سنة على انهياره� نكهة
خـاصة لـدى األ�ان الـذين أفردوا له احـتفـاالت شعـبيـة كبـيرة عمـت جميـع ا�ناطق
الـتي تواجـد بهـا اجلـدار ببـرل� لـيس إال للـتـذكيـر بأهـميـة هـذه اللـحظـة من تاريخ
الـبالد قـبل أن تنـعم بـالـوحـدة واسـتـحـضـار معـانـاة اال�ـان في الـشـطـر الـشرقي.
وضـمـن أبـرز األنـشـطـة الـتي خـصـصت لـلــمـنـاسـبـة وضع جـدار الـضـوء (لـيـشت
غـريـنتـسه) بـديال عن اجلدار اإلسـمـنتي الـسـابق من خالل بـالونـات مـضيـئـة على
طول يزيد على 15 كلم من مسار اجلدار شملت سبع نقط هامة بالعاصمة� حيث
� تــوفـيــر مـعــلـومــات حـول احلــدث لـلــزوار � وهـدايــا تـذكــاريـة ونــقـاط مــشـاهـدة
وشـاشات عـمالقة تـعرض أفالمـا وثائـقيـة تاريـخيـة منـذ بنـاء اجلدار وحتـى حلظة
سـقوطه وشـكل اجلـدار � وطوله 60ر3 أمـتار� مـنـذ ذلك احل� حـدا فـاصال ليس
فقط بـ� شطري أ�انـيا ولكن حـتى ب� ا�عسـكرين الشرقي
والغربي � ولم يكن سقوطه باألمر اله� فصمد قرابة 29
سـنـة� وهـو مــا كـان يـقض مـضـجع الــشـطـر الـغـربي من
مواطـن� وسيـاسي� الـذين قاموا بـحمالت إلطالع الرأي

العام العا�ي على فظاعة هذا القرار الالإنساني .

بغداد
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بغداد
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كـاميـرا مـثال كـما مع تـصـوير ا�ـؤتـمرات
الـكبـرى أو الـكرنـفـاالت أو صالة اجلمـعة
أو مــبــاراة كــرة الــقــدم واســتــوديــوهـات
الـتحـليل الـتي تطـورت كثـيرا في اعـتماد
الـ "Virtual Reality والـتي تفترض لنا
ا�ــــلـــــعب واحلــــكـم وا�ــــشــــجـع والالعب
وارضـــيــة ا�ـــلـــعب بـــخـــطــوطـه والــوانه
ومــراكـــز الــلـــعب جـــمــيـــعــا� وهـــكــذا مع
تــفــاصــيل أخــرى كــثــيـرة جــدا في بــاقي
الـــبــرامج الـــتي تــقـــوم بــإعـــداد فــواصل
وانـتـقـاالت جـرافـيـكيـة� حتـقـق التـشـويق
واالثـارة� والـتي ال �ـكن ان يـسـتـوعـبـهـا
ا�ـابـايل مـهـمـا بـلغ من قـدرة ودقـة وعزم�
كـون أن االمر اال �ـكن ان يـحسـم بجـهاز
مـصـغر� بـل يكـون بـجـمـلـة من الـشـاشات
واحلـركات والـعـامـل� من اخملـتـص� في
الــتـــصـــويـــر واجلـــرافـــيك والـــهـــنـــدســة
الـصـوريـة� �ـن يـتـعـامــلـون مع ا�ـعـدات
االحتـرافية لـتنفيـذ مهامهم بـسهولة دون
ان أي تــقــيــد أو مــجـامــلــة عــلى حــسـاب
الـنوعية الصورية� واحلـركة الفيلمية� أو
عـلى حـسـاب اإلشـكـاالت الـتي قـد تفـاجئ

احملترف.
   يــبــقـى الــســؤال احملـــيــر االن في ذهن
اإلعالمـي الــطـــمـــوح� هل ســـتــنـــتج لـــنــا
الــشـــركــات مــابــايالت وفق ا�ــواصــفــات

علي خيون
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التـدريسـية في قـسم الصـحافـة االذاعيـة والتـلفـزيونـية
بـكــلـيـة االعالم في جـامـعــة بـغـداد صـدر امـر جـامـعي
بـتـرقـيـتـهـا الى مـرتـبـة اسـتـاذ مـسـاعـد� وتـلـقت تـهـاني

زمالئها بهذه ا�ناسبة.
 bLŠ« Í“u� …bzUŽ

االسـتـاذ ا�ـسـاعـد في كـلـيـة عـلـوم الـهـنـدسـة الـزراعـية
بجامعة بغداد �ضيفها منبر حوار التنوير للحديث عن
(تــأثـيــر جــائـحــة كـوفــيـد 19 في الــواقع االقـتــصـادي

واالجتماعي والنفسي للنساء في مدينة الصدر).
 ‚Ë—“ q�u²�
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qOL& dO³) أسر الـعامـل� بـع� االعـتبـار� وعلى
توسـيع نـطاق احلـمايـة االجتـماعـية
ما أمـكن. فـالـدعم اإلضافي� ال سـيـما
لــــذوي الـــــدخل احملــــدود� ضــــروري
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أحــتــفـل الــعــالم االربــعــاء ا�ــاضي �
بالـيوم الـعـا�ي للـوالدين. وقـد اقرت
اجلمـعيـة العـامة لأل� ا�ـتحـدة يوم
1حـزيــران من كل عـام يـومــا عـا�ـيـا
لــلــوالــديـن يــحــتــفل به ســنــويــا في

جميع أنحاء العالم�
ويؤكد االحـتفال عـلى الدور احلاسم
لـــآلبــاء في تــربــيـــة األطــفــال� حــيث
تتحمل األسـرة ا�سؤوليـة األساسية

عن رعاية األطفال وحمايتهم. 
وتــــزامـــنــــا مـع تــــفـــشـي فــــايـــروس
"كـورونا"� دعت مـذكـرة فـنيـة جـمعت
منـظـمة الـيـونيـسف ومنـظـمة الـعمل
الدوليـة وهيئـة األ� ا�تحـدة للمرأة
بشـأن الـسيـاسات الـصـديقـة لألسرة
وا�ـــمــارســـات اجلــيـــدة األخــرى في
مكـان العـمل إلى ضـرورة دعم األسر
العـاملـة لـتقـليل عـواقب  هذا الـوباء

على األطفال.
وحـــثت هـــذه اإلرشـــادات أصـــحـــاب
الـعـمل عـلى أخـذ أثـر قـراراتـهم عـلى

لـتـقـلـيل الـعـواقب الـسـلـبـيـة لـتفـشي
ا�رض على العمال وأصحاب العمل
وأسـرهم وأطـفـالهـم.وقد أصـبح دور
األســـرة مــوضع اهـــتــمــام اجملـــتــمع
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كشـفت ا�مثلة اللبنانـية رن� مطر عن تعاونها
مع خـــبــيــر الــتــجــمــيل بــســام فــتــوح بــشــكل

مـتواصل في الـفترة األخـيرة� كـاشفة
عـن إخـــتـــيــــارهـــا لـــتــــكـــون الـــوجه
اإلعالني اجلـديد له.وظهرت مطر
لـلـمــرة االولى وهي تـســتـخـدم
مــســـتــحــضــرات فــتــوح في
إحـدى مـشـاهـد مـسلـسل
وهذا ما عـروس بيروت
شـكل بداية الـتعاون
بـيـنــهـمــا� رغم أنـهـا
زارته أكـثـر من مـرة
لـيـضع بــصـمـته عـلى
مـكياجهـا. إعجاب مطر
بــعــمل فــتــوح يــنـطــلق من

كـــونه يــــبـــرز جـــمـــال وجه ا�ـــرأة
ونعـومـتـهـا� وهـو بدوره يـعـتـبـر مـطر
�وذجـاً لـلـجـمـال الطـبـيـعي لـلـمرأة

الشرقية.

قد تواجه بـعض العـراقيل في هذه الـفترة الـتي تؤخر
بعض االعمال.

qL(«

صدمة كبـيرة تعيشها بعد سماعك خبر غير جيد عن
أحد األشخاص.

Ê«eO*«

عــلــيك الــتــعــامل مع مــا يــطــرأ بــهــدوء شــديــد وعــدم
االنفعال�رقم احلظ.2
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180درجــة لـالفـضـل� حـاول ان ال تــنــقـلـب حـيــاتك 
تتوتر في الفترة ا�قبلة .

»dIF�«

ال تلقي الـلوم على األشخـاص من حولك فيمـا يتعلق
�ا يحدث.

¡«“u'«

حاول ان تخـرج من احلالة النفسيـة التي قد سببتها
االحداث في الفترة االخيرة.

”uI�«

حـاول الـعـمل عـلى اجنــاح عالقـتك مع الـشـريك.يـوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd��«

تخفي الـعائلـة عنك امر قـد يسبب لك الـغضب�  يوم
السعد الثالثاء.

Íb'«

ابتعـد عن الدخول في نقـاش مع الشريك  النه يسبب
له الغضب الكبير.

bÝô«

فتـرة واعدة مـهنـيا� تـشعـر بالـراحة الـنفـسيـة فاالمور
تسير بشكل جيد.

Ë«b�«

يخـيب املك بـعض الشيء � هـناك بعـض األمور التي
لم تتوقع حدوثها.

¡«—cF�«

رسالة او مـكا�ة حتمل لك الكثـير من األخبار السارة
ا�ميزة.

 u(«
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أوجد مفردات ومعاني الكلمات التي
تـشـتـرك مع بـعـضــهـا بـعـضـا بـأخـر

حرف من كل كلمة:
1- 5= عكس ترهيب

5-9= ساعة شهيرة في اوربا
9-14= نستكشف ا�كان

14-19 = مــجــمـــوعــات مــســـلــحــة
منظمة

19-21= ورع في الدين
21-24= من قارات العالم

الشـاعر السوداني ضيفه بـيت الشعر في الشارقة مع
الـــشــاعــرة االمــاراتـــيــة  جنــاة الــظـــاهــري والــســوري
إسـمـاعيـل ضـوا في امـسـية أدار مـفـرداتـهـا اإلعالمي

ا�صري حمادة عبداللطيف.

الـشـاعـر االردني ضـيـفـته مـديـريـة ثـقـافـة الـزرقـاء� في
مـركـز ا�ـلك عـبـد الـلـه الـثـاني الـثـقـافي بـأمـسـيـة أدبـيـة
اشـتــمـلـت عـلى قــراءات شـعــريـة مـن ديـوانه (مــلـحــمـة

الكائن احلربي).

الـشاعر الـعراقي الراحل صدر
له ضــمن مـــنــشــورات االحتــاد
الـــــعـــــام لالدبـــــاء والـــــكـــــتـــــاب
الــعـــراقــيــ� ديــوانـه الــشــعــري

ا�عنون (أكسيوس حوّاء).

االكاد�ـية الـسوريـة حتدثت عن دور اجملتـمع والثـقافة
في مـــواجـــهـــة الـــعـــنـف في الـــنـــدوة احلـــواريـــة الـــتي

استضافها ا�ركز الثقافي العربي في كفرسوسة.
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الــرسـام الـعــراقي افـتـتح اخلــمـيس ا�ــاضي في قـاعـة
ا�ـعـهـد الـفـرنـسي بـبغـداد مـعـرضه ا�ـعـنـون (حـكـايات

عراقية) والذي يستمر �دة اسبوع�.

رن� مطر
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اســتـطـاع مـهـرجــان الـعـودة الـســيـنـمـائي
الــدولي في دورته الــسـادســة والـذي أقـيم
بــقـطــاع غــزة في الـفــتـرة مــا بـ� 15و21
38دولـة � واخـتـيـار مـصـر ايـار�ـشـاركـة 
كـضيف شرف ا�ؤتمر أن يستأثر باهتمام

الــرأي الـعـام خـاصـة
أنه استطاع من
خـــالل األفـــالم
ا�عروضة أن
يـــحـــيي من
جديد حلم

الـعـودة � وعـقب نـهـايـة فاعـلـيـات ا�ـؤتـمر
وتـوزيع اجلـوائـز على ا�ـشـارك� كـان لـنا
هـــذا احلـــوار مع اخملـــرج الــســـيـــنـــمــائي

يوسف خطاب مدير ا�هرجان :
{ نـريــد أوال إعـطـاء نـبـذة عن مـهـرجـان الـعـودة

السينمائي الدولي?
- تــأسس ا�ـهــرجـان عـام 2009 ويــعـتـبـر
أحــــد أهم أنــــشـــطــــة مـــلــــتـــقـى الـــفــــيـــلم
الـفلـسطـيني.ويـقدم ا�ـهرجـان حدثـاً دوليا
يــتـرك مــسـاحــة فـنــيـة لــلـتـبــادل الـثــقـافي
وا�ـــعــرفي ويـــســتــقـــطب ا�ــبـــدعــ� من
�ـثـلـ� ومـخـرجـ� ومـؤلـفـ� وصـنـاع
أفـالم من داخل وخارج الـوطن العربي
لعرض أعمالهم الفنية واالبداعية في
بـانـوراما سـينـمائـية لـلـتنـافس فيـما
بـينهم للحصـول على جائزة مفتاح
الــعـودة� وفق مــعـايــيـر تــضـعــهـا
بـعـنـايـة جلـنـة الـتـحـكـيم.واتـخذ
15ايــار من ا�ــهــرجــان تــاريخ 
كـل عام مـوعدا النـعقـاده وهو
يــوم الــعــودة (تــاريـخ نــكــبـة
فــــلـــســــطــــ�).امـــا  شــــعـــار
ا�ـــهــرجــان فــهـــو (انــتــظــار
الـــعــودة.. عـــودة)� و رؤيــة
ا�ـهرجـان تتـمثل بـتشـجيع
صـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاع األفـالم
الــفـلــسـطـيــنـيــ� والـعـرب
واألجــانب لـصـنـاعـة أفالم
ســيـنـمــائـيـة تــتـنـاول حق

الـعودة لالجئ� الفـلسطينـي� وتركز على
الـثـوابت الـفلـسـطـينـيـة.ورسـالة ا�ـهـرجان
هي تـرسيخ حق العودة ومواجهة الدعاية

اإلسرائيلية ا�ضللة.
{ وكـم عــــدد االفـالم ا�ـــــشــــاركـــــة فـي الــــدورة

السادسة للمهرجان?
- كــانت �ــشــاركــة �ــشــاركـة 233 فــيــلم
خملـرجـ� عـرب وأجـانب من 38 دولـة وقـد
سـمـيت الـدورة الـسـادسـة بـاسم الـشـهـيدة
الصحفية شيرين أبو عاقلة واطلقت إدارة
ا�ـهـرجـان جائـزة الـنقـاد بـاسم الـصحـفـية
شـيـرين أبـو عـاقـلـة.وهـدف ا�ـهـرجـان على
الــتــأكـيــد ان الــقــدس عـاصــمــة فـلــســطـ�
األبـديـة وبـان احلـقوق ال تـسـقط بـالـتـقادم

وعودة ا�هجرين الى ديارهم.
{ ماذا عن جوائز ا�هرجان ?

- هناك جائزة مفتاح العودة باسم مرزوق
الـ�ـا� ألحـسن فـيـلم يـتـحـدث عن الـعودة�
وجـائزة مـفتاح الـعودة باسم األسـير كر�
يـونـس ألحـسن فـيـلم يـتـحـدث عن االسـرى
�جــائــزة مــفــتــاح الــعــودة بــاسم جــمــيــلـة
بـوحـيـرد ألحـسن فـيـلم يـتـحـدث عن ا�رأة�
جـائزة هيلن كيلر . وجـائزة مفتاح العودة
ألحــسن فــيـلـم روائي� وألحـسن تــمــثـيل�و
ألحـسن سـيـنـاريـو� جائـزة مـفـتـاح الـعودة
لــلـنــقـاد� جــائـزة مــفـتــاح الـعــودة لـلــجـنـة
الـتـحـكـيم� جـائـزة مـفـتـاح الـعودة لـإلبداع
وأفـضل إخـراج� وألحسن تـصـوير� جـائزة
مـفــتـاح الـعـودة لـلـهـواة. وبـلغ عـدد الـدول

- مـهرجان العودة في تصـاعد مستمر من
دورة إلـى أخرى حـتى اسـتـطاع في دورته
الـسـادسـة أن يـجـذب 38 دولـة لـلـمـشـاركـة
فـيه من خالل 233 فـيـلـم مـقـارنـة بـالدورة
اخلـامـسة كـمـا حقق الـهـدف األساسي من
انـعـقـاده وهـو تـعـزيـز االحـتـكـاك الـثـقـافي
ا�ــبـاشـر بــ� اخملـرجــ� الـفـلــسـطـيــنـيـ�

والعرب واألجانب .
{ وما هي ا�عـايير الـتي � على أساسـها قبول

األفالم ا�شاركة ?
- أن ال يـخدش الفيـلم احلياء العام وأن ال

�س الـطوائف الـدينيـة وأن يتناول
الـفـيـلم الـقـضـايـا الـهـامـة التي
تـمس القضـية الفـلسطـينية
كـــــقـــــضــــيـــــة الـــــقــــدس
واألســـــرى وقــــضـــــيــــة
الـعودة للـشتات � وفي
ضـوء تلـك ا�عـايير �
تـشـكيل جلـنة حتـكيم
بــرئــاســة مــصـطــفى
احلـــكــيم لــتــحــديــد
األفـالم ا�ــــشــــاركــــة
واجلـوائز الـتي يتم
مــــنــــحـــــهــــا لألفالم
واخملـــــــــــــرجــــــــــــ�

وا�مثل� .
{ و�ــاذا � اخـــتــيــار
مـصـر كـضـيـفـة شرف

ا�هرجان ?

38دولـة� ا�ـشـاركـة في الدورة الـسـادسة: 
امــا عــدد األفالم ا�ــشــاركـة في ا�ــســابــقـة
الـرسـمـيـة فـهو 126 فـيـلم� عدد اخملـرج�
ا�ـــشــاركـــ� في الـــدورة الــســـادســة 196
مــخـرج� حــجم مـشــاركـة األفالم الــروائـيـة
والــتـــســجــيـــلــيــة في الـــدورة الــســادســة
لــلـمــهـرجـان 82 بــا�ــئـة أفالم روائــيـة 18

با�ئة أفالم تسجيلية.
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{ ماذا عن الدورات السابقة?
- الــــــدورة االولى اقـــــيــــــمت عـــــام 2011
بـالشـراكة مع احلمـلة العـا�ية لـلعودة الى
فــلــسـطــ�� الــدورة الـثــانــيـة اقــيــمت عـام
2015 بـالـشـراكة مـع دائرة الـتـخـطيط في
مـنــظـمـة الـتـحـريـر الـفــلـسـطـيـنـيـة�الـدورة
الــثــالــثــة في عـام 2017 مــلــتــقى الــفــيـلم
الـفـلسـطـيـني� الدورة الـرابـعة اقـيـمت عام
2020بــالــشـراكــة مع جــامـعــة فــلـســطـ�
وحتـت رعـــــــايـــــــة وزارة الــــــــثـــــــقـــــــافـــــــة
الـفلسطيـنية�اما الدورة اخلـامسة فاقيمت
2021بـالـشـراكـة مع كـليـة فـلـسـط� عـام  
الــتـــقــنــيـــة حتت رعــايــة وزارة الـــثــقــافــة
الـفـلسـطـينـيـة�والدورة الـسـادسة احلـالـية
اقــيـمت بـالــشـراكـة مع جــامـعـة فــلـسـطـ�
وحتت رعـاية وزارة الـثقـافة الـفلـسطـينـية

دورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة .
{ وهل اسـتطـاع مـهـرجـان العـودة الـسـيـنـمائي
في دورته الـسـادســة حتـقـيـق األهـداف ا�ـرجـوة

منه ?

الــدولي مــنــذ ثــمـــانــيــنــيــات الــقــرن
ا�ـاضي وبـشـكل مـتـزايـد الى يـومـنا
هذا.وحـسب اال� ا�تـحدة فـانه لكي
يـكـبـر األطـفـال صـحـيـا مـتـكـامـلـ� -
يتناغم فيهم �وهم مع شخصياتهم
- فإن من الالزم أن ينشـئوا في بيئة
أسرية ومحيط من الـسعادة واحملبة
والتـفـاهم. والوالـدين� في كل أنـحاء
الــعـالـم� هـمــا الـراعــيـان وا�ــعـلــمـان
األســـاســـيــــان ألوالدهـــمـــا� بــــحـــيث
يـعــدانـهم حلـيـاة مـنــتـجـة ومـرضـيـة

وسعيدة.
والوالدان هـما ركنـا األسرة وأساس
اجملـــتــمع. ويـــثــمـن الــيــوم الـــعــا�ي
لــلــوالــدين� الــذي اقــرتـه اجلــمــعــيـة
الـعــامــة الــوالـدين تــثــمــيـنــا عــالــيـا
لتـفانـيهمـا في التـزامهـما بأبـنائـهما
والـتـضـحيـات الـتي يـقـدمـانـهـا مدى

احلياة نحو تعزيز هذه العالقة.
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بدأت األ� ا�ـتحـدة تـركيـز االهتـمام
على الـقضايـا ا�تـعلقـة باألسـرة منذ
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كل جـمـاليـة في الـصـيـاغـة تظـهـر احـيـانا وتـشـد كل مـتـابع لـهـا من خالل ما
لــلــكــاتب او الـقــاص من عــالم رومــانـسـي جـمــيل عــالم تــذوب فـيه ا�ــشــاعـر
االنـسانية وتغدو كـعالم رحب او ساحة غناء من اجلـمال والبذخ والعطاء .ان
هـذا العالم عالم حالم يأخـذ بنا الى مساحة حـياتية نتوق لـها �ا فيها من كم

من ا�شاعر الصادقة والعواطف واالخيله.
 اذن هـو مـذهب ادبي فــيه حـريـة اطالق ا�ـشـاعــر احلـيـاتـيـة من دون قـيـد او

شروط ومن دون اي تصنع.
لـونا قصير � كاتبـة عربية من دولة لبـنان الشقيق  لهـا تميز من خالل ما لها
من اسـلـوب راقي ونـاعم وسـلـس جـدا في الـكـتـابـة ولـهـا ايـضـا عـالم جـمـيل
تعيش فيه من خالل ما لها من تفرد في القراءة او البوح بعمق وكانها تضع

ما لها من احرف في سنديان جميل.
اقرأ لها كل ما تكتب وكل ما تخط من حرف وايضا اتعمق احيانا واتابع ما
لـهـا من ردود فـاجلـمــيل فـيـهـا ان حـرفـهـا نــقي جـدا ولـيس فـيه اي بـؤس بل
تـعيش فـي عالم مـخمـلي جـميل وتـصـوغ كل مافـيه من خالل مـا تدلي به من
كـتابات .فـعل من يريـد ان يقـرا اجلمـال ويقرا احلـياة الـرائعـة علـيه ان يتابع
هـذه الست والتي لها تفرد جميل في الصياغة وكأنها تصيغ حلى ذهبية في
هـذا العـالم ا�تـعب فعال ان فـي حرفـها دواء لـكل متـعب وحديـقة غـناء ال �ل
من يـزورها او كل من �شي في فـناءها اجلـميل.تعيـش من خالل ما لها من
كـتابات في عالم احلـب والبعيـد عن اي نفاق او زيف وتـترك لكل من يتـابعها
سـاحة واسعة مـن احلياة اجلمـيلة والـتي تريد ان تـتركهـا او ان تطبـقها على
االرض.تـقول احـيانـا ان كل مـا لي من كتـابة قـد اليـفهـما اال من هـو معي او

هو بالقرب مني ومن يعي من انا وكيف و�ا اكون.
واحـيانـا كـلـمـا شعـرت بـقـساوة هـذا الـعـالم  ومـافيه من وحـشـيـة ومـافيه من
ضـبابيـة اذهب بنـفسي تـلقـائيا واقـرا ما لـها من حـرف وكأني اتـناول عالجا

روحيا يزيل كل مابي من تعب وشقاء خلفته هذه احلياة.
تـقول في مكان مـا من حروفها .. عـندما تـغيب الشمس� تـنطفئ بهـدوء متناه
من غـيـر ضـجـة� وتخـتـفي وراء األفق.. تـسـود الـعـتـمـة� نـحـزن عـلى فـراقـها�
لـكننـا نغفل أنـها تشـرق في مكان آخـر.. هذه هي احليـاة كل يوم رحيل وكل
يـوم والدة� أدوار كـدوران االرض.وفي مكـان اخـر من حروفـهـا تقـول :وعدي
لك كـوعد عـاشق من شـدّة الصـدق.. كذب.. عـنـدما أقـول ال أحبـك� فمـعنـاها
أحـبك أكثر.وعـدي األول لم يتـغير� وعـصبيـتي ليـسا إلّا كالمًـا في الهواء من
كـثرة الشوق. فكيف تصدقينه? في كل مرة أردّدها تأكدي أني غارق.. غارق

في بحر هواك أكثر...
وارى ان اقـتــنـاء كــتــبـتــهــا هـو اجــمل بــاقه حتـمـل وان مـجــرد مالمــسه تـلك
احلـروف والغوص في منـتهاهـا سلوك انسـاني قو� وعالم فـيه كل البعد عن
عـالم اليـوم ومافـيه من نفـاق واكـاذيب الحول لـنا فـيهـا او طاقـة .لهـا كم ثري
من االسـطـر الـتي رسـمت عـلى بـيـاض الـورق وحـولت تـلك االوراق الـبـيـضاء
الى سـاحة حلوة وعالم رحب �ـا فيه من خيال ال قيـود فيه و�ا فيه من صدق

في االحاسيس.
وتـقول في جانب اخر من رواية لهـا اسمها (اخطاء وخـطايا ):كل مرحلة من
مـراحل احليـاة ال تنـتهي الّـا عنـد انتـهاء احلب فـيهـا.. هذا هـو ديدن ومـغزى
وعـالم حـروفـهـا وهـذا هـو عـمق مـا لـهـا من مـعنـى. احليـاة من
وجـهـة نـظرهـا عـالم من احلب وعـالم من ا�ـصـداقـية في
بـيـان ا�ـشـاعـر والـتي تـاتي صـدفه احـيـانـا او من خالل

نظرة فيها مافيها من بحث كان له زمن طويل..
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اخلــبــيــر الــدولي تـضــيــفه الــنــدوة الـثــقــافــيـة —آن أربــر
افـتراضيا في 12 حـزيران اجلاري بـندوة عن (الـتسارع
التـقني العا�ي في منظومة الغذاء وتراجع اوضاع الغذاء

في العراق) يديرها االكاد�ي زهير محسن.

�ـديــــرهـاِ الـعــام عـبـاس
عبد احلس� كويش. 
وأوعـــــــز ا�ـديــر الــعـام
لـدائـــرة الــفـنـون فـاخـر
مـحـمــد حـسن بـإدخـال
االعــمــالَ الــفــنـيــة الى
مــــــخـــــزنِ االعــــــمـــــال
ا�ـــتـــحــــفـــيــــة بـــعـــد
حُــصـولِــهــا عـلى رقمٍ

متحفيٍ. 
وتضمـنت اللـوحت�
ثـالث مـــــعــــــلـــــقـــــات
بـــــقـــــيــــاسِ & 230
112امـــا الــــلـــوحـــة
الثالثة فكانت بقياس
 76 & 112واحـــتــوت

على ا�علقة السابعة.
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دعت دائــرة الـفــنـون الــعـامـة جــمـيع
الـفـنـانـ� والفـنـانـات لـلـمـشـاركة في
ا�ــعـرض  ا�ـعــنـون ( ال لــلـتــطـبـيع )
الــذي سـيــقـام عــلى قــاعـات الــدائـرة
وتـتـضـمن االعـمـال بـوسـتـرات فـنـية
عن مــواجـهــة الـتــطـبــيع مع الــكـيـان

الصهويوني. 
واعلنــــت الـدائرة في بـيان ان (قسم
ا�ـــــــعـــارض فـي الـــدائـــرة ســـيـــبــدأ
باسـتالم االعمال الـفنـية أعـتباراً من

العاشـــر من الشهر اجلاري).
الى ذلك تستلمّت دائرةُ الفنونِ ثالثُ
لـوحــاتٍ كـرافـيك بـعـنــوانِ ا�ـعـلـقـاتُ
السَـبعْة لـلفـنانِ مهـند الـناصري وتّمَ
تــقـد�ُـهــا من قـبلِ الــدار اجلـامــعـيـة
للـطباعـةِ والنـشر والتـرجمـة متمـثلة
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جتــول الـفــنــان الــســوري الــرائـد
دريـــد حلـــام امس اجلــــمـــعـــة مع
مـجمـوعـة من الفـنـان� الـسـوري�
فـي شـــــارع ا�ـــــتـــــنـــــبي والـــــذين
تـضـيـفهم بـغـداد ضـمن فـعـالـيات
اســبـــوع الــفـــلم الــســـوري الــذي
انـطـلـقت فعـالـيـاته عـصـر امسس
وتـتـواصل �ـدة خـمـسـة ايـام على
قـاعة ا�ـسرح الوطـني بتـنظيم من

دائرة السينما وا�سرح. 
وكـانت الـنجـمـة السـوريـة سوزان
جنم الــدين قـد وصـلـت اخلـمـيس
لـلمشاركة في اسـبوع الفلم الذي
يـقـام حتت شـعـار(من بـغـداد هـنا

دمشق ) .

ثـمـانـيـنـات الـقرن ا�ـاضـي� ففـي عام
1983 وبناء عـلى توصـيات اجمللس
االقــتــصــادي واالجــتــمـاعـي� طـلــبت
جلنة التنمية االجتماعية في قرارها
بـــشــــأن "دور األســــرة فـي تــــعــــزيـــز
الـــتـــنـــمـــيــة" (23/1983) من األم�
العـام العـمل عـلى تعـزيز الـوعي ب�
صانـعي القرار و اجلـمهـور �شاكل
واحـتـيـاجــات األسـر� وكـذلك الـطـرق
الفعـالة لتلـبية تـلك االحتيـاجات.كما
أعلـنت اجلمـعيـة العـامة� في قـرارها
82/44 ا�ــــــؤر� 9 كـــــــانــــــون األول
1989عــــام 1994 ســـــنــــة دولـــــيــــة
لألســـرة; وفي الـــقــرار رقم 237/47
قررت اجلـمـعيـة العـامة لعام 1993 
15مايـو من كل عام االحتـفال بـيوم 

باعتباره اليوم الدولي لألسرة.
وفي الـعام 2012 أعـلـنت اجلـمـعـيـة
1حـزيران العـامـة لأل� ا�ـتـحدة أن 
من كـل عـام� ســيــكـون يــومــا عـا�ــيـا
لــلـوالـديـن� ويـحـتــفل به ســنـويًـا في

جميع أنحاء العالم.

- اخـتــيـار مـصـر جـاء تـقـديـرا لـدور مـصـر
ا�ـشـرف في خـدمة الـقـضـية الـفـلـسطـيـنـية
كـما � اختيار اخملـرج علي بدرخان رئيس
شــرف ا�ـهــرجــان فـضال عـن قـيــام الـفــنـان
أحــمـد بـديــر بـإلـقــاء كـلـمــة عـبـر فــيـهـا عن
امـتنـانه للـسمـاح له بإلـقاء كـلمـة تعـبر عن
مشاعره ومشاعر كل مصري جتاه القضية
الـفـلـسـطيـنـيـة متـمـنـيـا أن يحـضـر بـنـفسه
مـهرجـان الدورة الـقادمـة في فلـسطـ� بعد

عودة أهلها إلى ديارهم .
{  في النهـاية وبعـد جناح الدور الـسادسة � ما

هي استعدادتكم للدورة القادمة ?
- نـستعـد لتلك الدورة من
اليوم من خالل اإلتصال
بــــإعالمــــيــــ� ورجـــال
أعــــمــــال مـــؤمــــنـــ�
بـقـضيـتنـا لتـمويل
ا�ـهـرجـان الـقـادم
ألن ا�ـادة تـشـكل
عـــقــبــة مـــهــمــة
أمــام عــمــلــيـة

التطوير .
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انه مـوضـوع مـعـقـد أن يـفـيـد الـعـراق من الـغـاز الـذي
يـتـبدد في حـقـول النـفط� فـضال عن وجـود حقـول غاز
غيـر خـاضـعة لإلنـتـاج وحتت بـند انـهـا غيـر مـكتـشـفة
بـرغم من وجـود اخملطـطات الـعلـميـة بشـأنهـا. لكن أي
تـعـقـيــد سـيـكــون سـهال مع تـوافــر اإلمـكـانــات ا�ـالـيـة
واإلرادة الـوطـنـيـة الـتي تـتـيح الـكـوادر وتـسخـرهـا في
ســبــيل نــقل الــعــراق الى مــرحــلــة جــديــدة من انــتـاج

الطاقة.
سـمعنـا ان إقلـيم كردسـتان العـراق قال اكـثر من مرة
ان إمـكـانـاته في انـتـاج الـغـاز قـد حتل جزءً مـن نقص
التوريد العا�ي� ومن بـاب أولى ان يكون النفط والغاز
في أجزاء أخرى من البلد مصدراً جديداً للثروة وحل
ا�ـشـكـالت الـداخـلـيـة� واهـمـهـا انـقـاذ مـحـطـات تـولـيـد
الطاقة الكهربائية ا�عتمدة على الغاز اإليراني � وهذه
سابقة لم تـكن في تاريخ العراق ان اعـتمد على ايران
في الـتوليـد الكـهربائي. ويـبدو ان الـذي قام باسـتيراد
محـطـات الـكـهـربـاء بـعـد الـعام 2003 درس خـاصـية
اعـتـمـادهـا عـلى غـاز ايـران كـمـبـرر أسـاس لـوجـودهـا

واستمرارها.
لو كانت هناك جهود عراقية حتت مظالت دولية كانت
تــغص بــهـــا الــبالد� لــتمّ تــســـهــيل اإلفــادة من الــغــاز
العراقي الـضائع في خدمة محـطاتنا الكـهربائية� ذلك
ان تـسع عـشـرة سنـة كـانت كـافـيـة لـبـنـاء أي مـشروع

استراتيجي في قطاع النفط والطاقة.
أصــحـاب االعــذار جـاهــزون وحـجــجــهم الـواهــنـة في
الـعــراق لم يـكن مــسـتـقــراً� من دون ان يـعــتـرفـوا بـأن
الـفشل الـسيـاسي في اإلدارة هو سـبب االضطـرابات
التي فـسحت اجملـال لتردي اخلـدمات الـسابقـة ونعدم

قيام خدمات جديدة.
الـعــالم يـعــمل عـلى االعــتـمــاد عـلى الــطـاقـة الــنـظــيـفـة
للـمـحافـظـة على الـبـي�ـة� وهنـاك يـستـمـدون الطـاقة من
ا�فـاعالت الـنـوويـة� ويـبدو انّ هـذا األفق غـيـر مـوجود
في احلسابات العـراقية إال في حدود ا�شروع االولي
في الـطـاقة الـشمـسيـة� وهـو مشـروع اقل من الطـموح

كثيراً.
من الذي يـخـطط للـعـراق بـرامجه واالسـتـراتيـجـية في
خضم هذه اجلوقات السياسية ا�تناحرة? سؤال تبدو
اجــابـاتـه مـحــيــرة ومـتــعــبـة عــلى عــقــد او عـقــدين من

الزمان.
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