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طبعة العراق 

W uJ(« WÝUzd  Íd UF « `Oýdð wH½ jÝË …uDš ÂÒbI²ð œ«b ½ù« ·«dÞ√

s¹dÝU)« œuFBÐ WO³Kſ_« ÊuIÒI×¹ Êu¹—UÞù«
lÒ u²  dOſ œ— s  —Òc×¹ —bB « d¹“ËË

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

على استحـوذ االطار الـتنسـيقي 
غــالــبــيـة مــقــاعــد نـواب الــكــتــلـة
الـــــصــــــدريـــــة الــــــذيـن قـــــدمـــــوا
فـيـمـا ـان  اسـتـقــاالتـهم من الـبــر
حذّر وزير رئيس التيار الصدري
صالح العـراقي من رد فعل غير
مـتـوقع اذا حـاولت بـعض الـكـتل
الـسـيـاسـيـة زج وزير صـدري من
الـتــيـار أو مـنــشق أو مـطـرود أو
مـــتــعــاطـف في احلــكـــومــة الــتي
يــريــدون تــشـكــيــلــهـا. وكــتب في
صــفــحــته عــلى فــيــسـبــوك امس
(هـناك فـكـرة خـبيـثـة قـد تطـبـقـها
بعض الكتل الـسياسية وهي زج
وزير صدري من التيار أو منشق
أو مــــطــــرود أو مــــتــــعــــاطف في
احلــــكــــومـــــات الــــتـي يــــريــــدون
تــشــكــيـــلــهــا ألســـبــاب إســكــات
الــــشـــارع الـــصــــدري من جـــهـــة
ـشـاركـة في حـكـومـة وإتـهـامه بـا
الفـسـاد من جهـة أخـرى) واشار
الى انـه (مــا أكـــثــر مــا وصـــفــهم
بالـسـذج الـذين سيـصـدّقون ذلك
وان ذلك الـوزيـر جـاء بـاتفـاق مع
التـيار أو إلرضـائه أو غيـرها من
ـسمومـة) وتابع (نحذر األفكار ا
مـن عـــواقب هــــذا الـــفــــعل الـــذي
وصــــفه بــــالـــوقـح ونـــطــــلب من
الــشـعب عــدم مـســايـرتــهم بـذلك
فنحن لم ولن نشترك معهم ال في
ــان وال حــكــومــة وال غــيــرهـا بــر
مـــطــلَــقَـــا فــنـــحن أهل إصالح ال
شــــقـــاق ونــــفـــاق) ومــــضى الى
الـقـول (أيـهـا الـفـاسـدون ان ردنـا
ســـيـــكـــون غــيـــر مـــتـــوقّع إذا مــا

حـــاولـــتم تـــشـــويه ســـمـــعـــتـــنـــا
بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو
ال نـعـلم أو إيــهـام الـشـارع بـذلك
ـــثَّــــلـــنـــا في فـــلـــيس مـن أحـــد 
مـــفـــاوضـــات أو حـــوارات أو أيّ
شـيء من هـــذا الـــقـــبـــيل). وقـــدّم
نــواب الـكـتــلـة الــصـدريــة الـبـالغ
عـددهم  73نــائــبــا اســتــقــالـتــهم
اضي جمـاعـيا في  12حزيـران ا
في خــــضم أزمــــة ســـيــــاســــيـــة.
وحـصل الـتـنـسـيـقي عـلى  40من
مقـاعد التـيار الـصدري.وزاد عدد
نواب االطار التنـسيقي إلى نحو

ما يجعله القوة األكبر 130
داخل مـجـلس الـنـواب ويـتـيح له
تـعـيـ رئـيس لـلـوزراء وتـشـكـيل
احلــكــومــة بــالــتــحــالف مع كــتل
ــانـيــة أخـرى. واعــرب رئـيس بـر
مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب مـــــحـــــمــــد
احللـبوسي شكـره للـصدر فـيما
ـــــضـي كـل من مــــــوقـــــعه أكـــــد ا

لتحقيق إصالح حقيقي.وقال في
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر (لـقـد بـدأنـا
الـــــطــــــريق مـن أجـل الـــــشــــــعب
وســــنـــــمــــضـي كلّ مـن مــــوقـــــعه
الــوطـني داخـل مـجــلس الــنـواب
وخـــــارجه; لــــتــــحـــــقــــيق إصالح
حـقـيـقي يـتـطـلع له الـعـراقـيـون)
واضـاف (شــكـراً بـحــجم الـعـراق
ضحي بال ثمن للسيد الصدر ا
واحلاضر دائما بال غياب).وادى
ـسـتـقـيـلـ الـنـواب الـبـدالء عن ا
الــيــمـ من الــكــتــلـة الــصــدريـة 
وهم كـل من ذكـرى الــدســتـوريــة 
الــرديـــني وحــسن ســـالم وكــفــاء
الـسـوداني وعـلي جـاسم وجـبـار
فـريح وقـحــطـان عـدنـان ومـهـديـة
عـــبــــد حـــسـن وزيـــنـب جـــمــــعـــة
وعالوي نـــعــمـــة وصــائـب خــلف
وشى يـــاســ وعــبـــاس حــســ
وانـــســجـــام الــغـــراوي وحــســ
حبيب وحميـد كاظم وكامل عنيد

وفـــاتن مـــحـي وعـــلي الـــفـــيــاض
وسهـيلـة مسـلم ومعـ الكـاظمي
ـوســوي ونـهــال مـرشـد وحـمــد ا
ويـــاســـ مــحـــمـــد وعـــلي حــا
وحــيــدر حــامــد واســعــد مــحــمـد
وفـــاطــمــة عــبـــاس وعــامــر عــبــد
اجلــبـار وســارة تـوفــيق وطــاهـر
صبـيح ويثم عبـد اجلبـار ونادية
ــــشــــعل الــــعــــبــــودي وهــــاتـف ا
ـالــكي وامل عـطــيـة وانــتـصــار ا
وولدي السهالني وهيفاء حس
وكـاظم جـرو وزيـنب وحـيـد وعال
عــودة وحـــســ االســدس وعالء
السـعـيدي ومـحـسن شـعو ودنـيا
الـشـمـري وطـالب خـلـيل وريـاض
التميمي وعدنان الزرفي وفاطمة
مــجــيـد واحــمــد مــجـيــد وســعـاد
جـــبـــار وثـــنـــاء جـــاسب وعـــزيــز
شريف ونـور نـافع وضـحى رضا
ومـحــفـوظ مـنــعم وزهـيــر شـهـيـد
وضـــيـــاء كـــاظـم وكـــر حـــســ
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تـعـرض حقل خـورمور الـغازي إلى
هـو الـثـاني من اعـتـداء صـاروخي 
نــوعه خالل يـومــ دون تـسـجـيل
بــحـــسب وزارة الــثــروات اضـــرار 
التي الـطبيعـية في إقليم كـردستان
ـــفــتي في اكـــد وكــيـــلــهــا أحـــمــد ا
تــــصــــريـح امس أن (االعــــتــــداء لم
يـسفر عن وقـوع ضحايا) واضاف
ان (الــقـوات األمـنـيــة طـوقت مـكـان
وفتحت حتـقيقـا باالعتداء احلـادث
لـتـحديـد مكـان انطالق الـصاروخ).
قـال مـديـر ناحـيـة قـادر كرم بـدوره 
بـقـضـاء جمـجـمـال  صديق مـحـمد
إن (صــــاروخــــاً اســـتــــهــــدفـــحــــقل
دون أن يـسـفر عن خـورمـور لـلـغـاز
أضـــــرار بــــــاســـــتـــــثــــــنـــــاء حـــــرق
احلـــــــــــشــــــــــائـش) وأضــــــــــاف أن
وقع (الـصاروخ انـطلق من نـفس ا
.( الـــذي انــطــلـق مــنه قـــبل يــومــ
وكـان مصدر امـني قد اشار الى ان
(حـريقاً نشب جـراء االعتداء حيث
بـاشـرت فـرق االطـفـاء التـي وصلت
إلـى اجملمع بـاحـنـواء احلادث دون

تسجيل اضرار).
 وتـــتـــعـــرض احلـــقل الـى اعـــتــداء
بـــصـــاروخ كـــاتـــيـــوشـــا األربـــعــاء
ــــاضي لـم يـــســــفــــر عن أضـــرار ا

ــديـريــة الـعــامـة لــقـوات بــحـسب ا
مــكــافــحــة اإلرهــاب. وفي كــربالء 
تـمـكـنت فـرق االطفـاء من  مـكـافـحة
حــريق انــدلع بـصــهــريج وقـود في
احملــافــظــة.وقـال شــهــود عــيـان ان
(فـرق االطفاء كـافحت حريـقاً اندلع
بـصهريج لنقل الـوقود الكاز خلف
شـــارع الـــســنـــاتــر وسـط كــربالء)
وتــابع ان (الــنــيــران انــتــقــلت الى
لـــكـن الـــفـــرق ــــبـــاني اجملــــاورة  ا
ـــهــنــيـــة احــتــواء اســـتــطــاعت و
احلــــادث وحتــــجــــيـم اخلــــســــائـــر
ـــاديــــة). وجنـــحت مـــفـــارز االمن ا

من تـفـكـيك ازمـة الـوقـود الـوطــني 
الـتي تشهدها بـغداد واحملافظات 
واالطــاحــة بـنــحـو  16مــتـهــمـا في
فـيمـا اخـلت هيـئة اربع مـحـافظـات
ـــنـــافــذ احلـــدوديــة  20حـــاويــة ا
واد شديدة اخلطورة في مـحملة 
مــيــنــاء أم قـصــر اجلــنــوبي. وقـال
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس انه
(اســتــنـاداً الى تــوجــيـهــات رئـيس
ـشـتـقـات ــتـابـعـة مـلف ا الـوزراء 
الـنـفطـيـة وتفـكيـك ازمة الـوقود في
وإستكمـاالً للجهـود النوعية الـبالد
الــتي يـبــذلـهـا ضــبـاط ومـنــتـسـبي

األمـن الـــــــوطـــــــنـي فـي احلـــــــد من
عــمـلـيــات الـتـهـريـب والـتـجـارة في
الـــــســــوق الــــســــوداء فـي عــــمــــوم
احملـــافــظــات إســتـــطــاعت مــفــارز
ة اإلقـتصـادية في مـحافـظة اجلـر
الــقــادسـيــة بـعــد ورود مــعـلــومـات
وافقات اسـتخبارية وإستحصال ا
الــقــضــائــيــة من اإلطــاحــة بـثـالثـة
مـوظـفـ في إحـدى دوائر الـبـلـدية
في احملـافـظة مـتـورط بـعـملـيات
ســــرقــــة وتــــهــــريـب مــــادة الــــكـــاز
اخملــصـصــة لـلـدائــرة وبـيــعـهـا في
الـسـوق السـوداء داخل احملافـظة)
واشــار الى ان (مـفــارز اجلـهـاز في
ديـــالى وبـــالــتـــنــســـيق مع قـــيــادة
دهـمت ثالث عــمــلـيــات احملـافــظــة 
مـواقع مـنـفـصـلة مـخـصـصـة خلزن
حيث شـتـقات الـنـفطـيـة وتـهـريب ا
 ضـــبـط بـــداخـــلـــهـــا صـــهـــاريج
ومــضــخــات وخــزانـات بــداخــلــهـا

لتر من مادة البانزين 2400
ــســؤولـ والــقــاء الــقـبض عــلى ا
عـــنــهـــا والــبــالـغ عــددهم خـــمــســة
مـــتـــهـــمـــ ومــصـــادرة الـــكـــمـــيــة
ـــــواقع ـــــضـــــبــــوطـــــة واغالق ا ا
ـذكـورة بـصـورة نـهـائـيـة) وتابع ا
ان (قـــــوة من اجلـــــهـــــاز في صالح
يداني الـدين وبعد تكثيف اجلهد ا
ضــبـطت مـحـطــتـ اهـلـيــة تـعـمـد
اصـــحــابــهـــا زيــادة أســـعــار مــادة

عتمدة الـبانزين خالفاً للتسعيرة ا
مــسـتــغـلـ مـن قـبل وزراة الــنـفط 
وجــرى ازمـــة الــوقـــود احلــاصـــلــة
اعـتـقال الـقـائمـ عـليـهـا) ومضى
الـــبــــيـــان الى الـــقـــول ان (مـــفـــارز
اجــرت جــوالت مــيــدانــيـة اجلــهــاز
ورقــابــيـة فـي مـحــافــظـة نــيــنـوى 
تـكــلـلت بـألـقـاء الـقـبض عـلى سـتـة
مــتـهــمـ من اصــحـاب الــسـاحـات
والـــكـــراجــات اخملـــصــصـــة لـــبــيع
ـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيــة وشـــراء ا
والـتــسـبب بـأزمـة وقـود مـفـتـعـلـة
وقـد ضـبط بـحـوزتـهم  51ألـف لـتر
مـن مادة الـكاز االبـيض). وأسـفرت
تـميـزة لقـطعات اجلـهود األمـنيـة ا
تـمثلة باللواء الـشرطة االحتادية ا
من إلــقـــاء الــقــبض عــلى الـــثــامن 
مــتـهـمــ يـقـومــان بـتـرويج عــمـلـة
مـزيـفـة فـئـة خـمـسـة وعـشرون الف

دينار في منطقة التاجي. 
وذكـر بـيــــان تـلـقـته (الـزمان) امس
ـــنـــفــــذة لـــلـــواجب ان (الــــقــــــوة ا
ضـبـطت  800 الـف ديـنـار مـزيـفـة
ــتــهـــمــ بــاإلضــافــة بـــحـــــــوزة ا
بـطاقات رصيد موبايل عدد 19 من
فـئات مـختـلفـة   تسـليـمهـما مع
ـــضــبــوطــة اصــولــيــا إلى ــواد ا ا
اجلــــهـــــات اخملــــتــــصـــــة إلكــــمــــال
اإلجـراءات التـحقـيقـية والـقانـونية

بحقهما).

—WKŠ∫ االميرة مر في رحلة العالج من بغداد الى تركيا
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عـرضت قنـاة (الشـرقيـة) االربعاء
اولـى حـلــقـات بــرنـامج (االمــيـرة
) الـــذي يــتــابع رحــلــة األلم مــر
واالمـل لـلـشـابــة مـر الـركـابي 
الـــطــالــبـــة في مــعـــهــد الـــفــنــون
اجلـــمــــيـــلـــة في بــــغـــداد  الـــتي
ة شوهت وجهها تـعرضت جلر
اجلـــمــيل  عـــنــدمـــا أقــدم وحش
بـــــشــــــــــــــــري بـــــســــكـب مــــادة
الــتــيــزاب احلــارقــة عــلــيــهــا في
حـزيـران 2021 لـرفـضـهـا الزواج
مــنـه  بــعــد أن تــأكــد اجملــرم من
خـلو البـيت من والدهـا ووالدتها
خلــروجــهــمــا لـلــعــمل صــبــاحـا.
وبـقيت الضحيـة أكثر من خمسة
أشـــــــهــــــر فـي اجــــــواء الـــــــعالج
وأجــريت لـهـا ثالث عـمـلـيـات في
مـركــز احلـروق بـبـغـداد  لـيـعـلن
ـستقل رئـيس مجـموعة االعالم ا
االســتـــاذ ســعــد الــبـــزاز تــكــفــله
بـــــعالجــــهـــــا داخل الــــعــــراق او
خارجه. ولتبدأ رحلة عالجها من
بـغــداد الى تـركـيـا حـيث تـخـضع
لـعمـليـات متـواصلـة بعـد ان اكد
ـصـابـة قـد فـريـقـهـا الـطـبي ان (ا
حتـتاج من  15 الى 20 عـمـلـية 
ـكن دمج أكـثـر من عـمـلـية في و
وقت واحـد  وعـملـيـاتهـا حتـتاج
لـوقت طـويل إلجـرائهـا قـد يصل
الـى ســنــتــ عــلى أقل تــقــديــر)
مــوضــحــ ان ( نــسـب احلـروق
صـابة مر الـتي تعـرضت لهـا ا
هي مـن الدرجة الـثالثـة والرابعة
ـئة). من ونـسبـتهـا كانت  30 بـا
جــانـــبــهــا قــدمت األمــيــرة مــر
شـكـرهـا الـكبـيـر لـلبـزاز  لـتـكـفله
وتــبـنــيه عالجــهـا داخل الــعـراق
وخــارجه  بـعـد أن أمـضت أكـثـر

نزلنا فـريق تلفزيوني من القناة 
تـترأسه اإلعالمـية شيـماء عماد 
لتزف لنا خبر إرسالي الى تركيا
لـــعالجي هـــنــاك  وهـي مــبــادرة
كـبـيـرة لن أنـساهـا). كـمـا وجهت
مـــر قـــبـــيل دخـــولـــهـــا صـــالــة

الــعــمـلــيـات رســالــة قـالـت فـيــهـا
ــوت (ســـابـــقى صـــامـــدة امـــام ا
فــــــمن وعــــــقـــــــاب اجلــــــانـي آت 
هـاجـمني بـالـتيـزاب لن يـفلت من
عــــــقـــــاب الـــــله).                    
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مـن خــمـــســـة أشـــهـــر في مـــركــز
احلـروق في بغـداد  مؤكـدة انها
(فـرحت عندما عرضت (الشرقية)
في أخــبــارهـا الــرئــيـســة  خــبـر
تـبـني االستـاذ الـبزاز عالجي في
الـــعـــراق أو خـــارجه  و حـــضــر

احلصاة بـتقنـية اللـيزر احلديث 
وقـد تــكـلـلت الــعـمـلــيـة بـالــنـجـاح
ريض اآلن بـصحـة جيدة). من وا
جانبـة أكد الدكـتور عبـد عطية أن
(هــذه الــعـمــلــيــات مــســتـمــرة في
ــــســـتــــشـــفى لــــتـــقــــد أفـــضل ا

.( اخلدمات للمواطن
الى ذلك سـجــلت وزارة الــصـحـة
امس  1328 اصــابــة بـــكــورونــا
مـــقـــابـل شـــفـــاء 261 دون رصـــد

وفيات جديدة. 
وقف الـوبـائي الـيومي واوضح ا
الذي اطـلعت عـليه (الـزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتـي اجـرتــهـا الــوزارة لــعـيــنـات
مـشــتـبـه اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس

حــيث  بــلــغت ثـــمــانــيــة االف 
رصـد 1328 اصــابــة بــكــورونـا)
وتابع ان (الـشفـاء بلغ 261 حالة
دون رصــــد وفــــيــــات جــــديــــدة)
واشـــار الـى ان (صـــحــــة بـــغـــداد
الــكـــرخ هي االعــلى بـــاالصــابــات
حـــيـث ســـجــــلت  414 اصــــابـــة
في حـ خـلت مـحتـافـظة مؤكـدة 
كركوك من االصابات) فيما اكدت
الــــوزارة في بــــيــــان امس انــــهـــا
(ســـجــلت ثـالثــة حـــاالت جـــديــدة
بـــــكــــركـــــوك وواحـــــدة بــــديـــــالى
اذ بـــلغ مـــجـــمــوع بـــالـــكــولـــيـــرا 
االصـــابــات 19 حـــالـــة) مـــؤكــدا
(رصــد اصــابــة جــديـدة بــاحلــمى
صاب ليصل مجـموع ا النزفيـة 

إلى  208 منها  35 وفاة). 

مستقـرة في صدر حيث  اجراء
الفحـوصات الالزمـة له ابتداء من
دخـــوله قـــسم الـــطـــوارى وحلـــ
ـركـز) واشـار ادخـالـة الــعـنـايــة ا
الى ان (الفريق الطبي  مكون  من
االخـتــصــاص الــتـخــديــر د زيـنب
جـمــعــة مـســاعـد تــخـديــر جـمــعـة
حـسن  إحــسـان  مـســاعـد جـراح
ـريض حــسـ جــمــعــة واخــرج ا
بـصحـة جـيـدة مـتمـنـ لـلـمريض
الصـحة والـسالمـة). وأجريت في
مــــســــتــــشــــفى الــــفــــرات األوسط
الـتــعـلــيـمي في الــكـوفــة  عـمــلـيـة
ــريض يــبـلغ من تـفــتـيـت حـصى 
الـعـمـر 65 عـامــاً كـان يــعـاني من

حصاة احلالب .
وقــــال اخــــتــــصــــاص اجلــــراحـــة
البـولية الـدكتـور كر عـبد عـطية
ــــــريض لـ(الـــــزمــــــان) أمس أن (ا
يعـاني من حـصاة في احلـالـب 
ـرضـية مع الـعـديـد من احلـاالت ا
جـلــطـة دمــاغـيــة سـابـقــة وضـغط
وســكــر حـــاد وامــراض الــرئــتــ
وتصلب الشراي احلاد مع عجز
الـقـلب من الـدرجـة االولى إضـافـة
إلى أنه مدخن). مـضـيفـاً ان (هذه
كـلـهـا تـلقـي بظـاللـها عـلـى حالـته
الــصــحــيــة ويــتم أخــذهــا بــنــظـر
اإلعـتـبــار عـنـد إجـراء الــعـمـلـيـة).
الفـتــاً الى ان (خــيــار الـلــيــزر هـو
اخلـــيـــار األفـــضـل في مـــثل هـــذه
احلالة  وهـذا ما بـالفـعل وبعد
إجـراء نـاظـور احلـالب  تـفـتـيت

تـمـكن من انـقـاذ حـيـاة شـاب بـعد
تعـرضه لطـعنـة سك فـي الصدر
في ســاعـات مــتـاخــرة من الــلـيل)
مــشــيــرا الى ان (الــســكــ كــانت
مــــســـتــــقـــرة فـي عـــظـم الـــقص و
نصف الصدري مخترقة منـطقة ا
بـاجتـاه الـقـلـب مـسـبـبـا جـرح في
ن و الـرئـة اليـمـنى). الـبـطـ األ
ونـــقـل الـــكـــنــــاني عن الــــطـــبـــيب
ريض شرف على العـملية ان (ا ا
كان يعاني من وجود سك حادة
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كشـفت مديـرية صـحة ميـسان عن
اجرائها عـملية خـطيرة لشاب من
أهالي احملافظة. وقال مدير اعالم
الصحة محمـد الكناني لـ(الزمان)
امـس ان (فــــريـــــقــــاً طـــــبــــيـــــاً في
مــسـتــشــفى الــصــدر الـتــعــلــيـمي
برئاسة قصي البهادلي اخصائي
جراحة الـصدر واألوعيـة الدموية
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فريق طبي
يجري
عملية

جراحية في
مستشفى
الصدر
التعليمي
يسان

ودعـــــاء كـــــاظم واحـــــمـــــد صالل
وسعـديـة عبـد الـله ووفاء حـس
وارئـــــد حــــــمـــــدان ومــــــرتـــــضى
الـــســـاعــدي وثـــنـــاء فـــرح وعــلي
ســـعـــدون ورقـــيـــة رحــيـم وكــر
عـلـيـوي وفــاطـمـة حـسـ وسـعـد
عــــواد وزيـــــنب رحــــيم.  وعــــقــــد
مــجــلـس الــنــواب الــذي دخل في
عطلة تشريعية جلسة استثنائية
جرى خاللهـا نواب بـدالء القسم.
وأدى  64مـن الـــنــــواب الــــبـــدالء
القسم أمام رئيس اجمللس بشكل
جـــمــاعي فــيــمــا تـــغــيّب تــســعــة
آخــرون.ورد الــتـــنــســيــقي عــلى
أنـــبــاء تـــرشـــيح رئــيـس حتــالف
ــنـصب الــفـتح هــادي الـعــامـري 
رئيس مـجلس الـوزراء للـحكـومة
ـقبـلـة.وقال الـقـيـادي في االطار ا
فــــاضل مــــوات في تــــصـــريح إن
(األنباء التـي حتدثت عن ترشيح
الـعـامـري لـرئـاسـة الـوزراء خالل
قـبـلـة غـيـر دقـيـقة وال ـرحـلـة ا ا
صحـة لـها واإلطـار حتى اآلن لم
يـدخل في قـضـيـة بـحث األسـمـاء
ــــنــــصب رئــــاســــة ــــرشــــحــــة  ا
احلكـومة). ورأى رئـيس الـقائـمة
الوطـنيـة اياد عالوي في تـغريدة
على تويتـر ان (تشكـيل احلكومة
بـدون الـكـتـلـة الـصـدريـة الـفـائزة
ســيــزيــد االمـور بــاالنــتــخـابــات 
تـــعــقـــيــدا).  وعـــدّ امــام جـــمــعــة
الــنـجف صــدرالــدين الـقــبــانـچي
خالل خــــطـــبـــة يـــوم امس (أداء
الـــقــسم الـــدســتــوري لـألعــضــاء
اجلــــدد في مــــجــــلس الــــنـــواب 
خــــطـــــوة لــــعــــبـــــور اإلنــــســــداد

السياسي).  صدر الدين القباجنياياد عالوي محمد احللبوسي
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ـوصـلـي والذي يـرسخ بـذاكـرة ا
قيام  البغـدادي بخطبـته الشهيرة
ـدينـة بـيـد تـنـظيم بعـيـد سـقـوط ا
ن عـام 2014 داعش في حــزيــرا
وطــالب  فـــوزي حــسـن  اجلــهــات
ـــبــاشــرة اخملــتـــصــة بـــضــرورة ا
بحـمـلـة اعالن وتـاهـيل احلـواضر
الــديـنــيــة والــتــاكــد من مــوقــفــهـا
االنشـائي بـالـتـنـسـيق مع مـخـتـبر
نـيـنـوى االنـشـائي لـغـرض الـتـأكد
من سالمــة االبـــنــيـــة واال تــســبب

إنهيارات تودي بحياة االبرياء.

من اجل احلـد من  تـكـرار حـوادث
انــهـيــارهــا ..مـن جـانـب اخــر قـال
فواز قـاسـم انه  تـفاجـا مع اهـالي
ـنــطـقـة بــانـهــيـار  مــنـارة جـامع ا
الــــصــــفــــار دون وجــــود اي قــــوة
خـارجـيـة او اعـمـال بـنـاء بـالـقـرب
ــا كــان مــنــهـــا  مــشــيــرا بـــانه ر
احلــادث مـدبــر مـن قـبـل مــتـولــيي
اجلـامـع لـشــمــول اعــمــار اجلـامع
ـنـحـة الـيـونــسـكـو الـتي يـجـري
وجبها تـاهيل جامع النوري او
ـوصل العـتيق ما يـعرف بـجامع ا

انــهــيــارات اخــرى قــد تــشــهــدهــا
ـوصل احلـواضــر الــديــنــيـة فـي ا
مضـيفـا بان تـلكـؤ اعمـال التـرميم
والــتـاهــيـل تـفــضـي حلـدوث مــثل
هـــذه احلــــوادث وجتـــددهــــا بـــ
احل واالخر  وابرز اجلميلي في
اتـصــال هـاتــفي مع (الــزمـان ) ان
انــهــيــار مــنـــارة جــامع الــصــفــار
تدعونا كاثاري حلملة للتاكد من
ـنـائر واالبـراج اخلـاصة  حاالت ا
باحلـواضر والـتـاكد من سـالمتـها
والبدء بـحملـة تاهيـلها واعـمارها

جــراء الــعـــمــلــيــات الـــعــســكــريــة
واخملــــاوف الـــــنـــــاجــــمـــــة جــــراء
انهـيارهـا في اي حلـظة بـالـتزامن
مع ســقــوط مــنـارة اجلــامـع الـذي
يـرقى تــاريخ تــاســيـســهــا لـلــقـرن
الـثــالث الــهــجــري  اي مــا يـوافق
ـــيالدي وقـــال الـــقـــرن الـــتـــاسع ا
الـدكـتـور عـامــر اجلـمـيـلي  رئـيس
قسم االثـار سـابقـا في كـليـة االثار
ــــركـــز دراســـات والـــتــــدريـــسي 
ـوصل  ان سـقــوط مـنـارة جـامع ا
الـــصـــفـــار يـــثـــيـــر الـــقـــلق جتـــاه
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تداول نـاشـطون مـقـطعـا فـيديـويا
ـــديــنــة جلــامع الـــصــفـــار وسط ا
ن من ــــة بــــاجلـــانـب اال الـــقــــد
وصل وهي تنـهار وسط جموع ا
ـــــــديــــــنــــــة وابــــــرز من اهـــــــالي ا
نارة حدث الناشطون ان انهيار ا
دون وجـــود اي قــــوة خــــارجــــيـــة
ــا دفع حــالت لــوقـــوع احلــادث 
ــديـنــة الثــارة اخملـاوف بـاهــالي ا
والـقـلق من مـئــات الـتي  تـهـالـكت

بنى وسط كربالء o¹dŠ∫  فرق االطفاء تخمد حريقاً نشب 

الـوسـطى سـيـكـون صـحـواً ويـتـحول
الى مـغبر مع حدوث عـواصف ترابية
بــيــنــمـا ســيــكـون في بــعض االمــاكن
نـطقـة الشـمالـية صـحواً الى طـقس ا
ويـتحول الى مـغبـر بعد غـائم جزئي 
والسيما في اقسامها الغربية الظـهر 
مع حـدوث عواصف ترابية في بعض
وفــرصـة لـتــسـاقط مــطـر في االمـاكن 
ــرتـفــعـات اجلــبـلــيـة لــيالً في حـ ا
ـنـطــقـة اجلـنــوبـيـة ســيـكـون طــقس ا
صـــحـــوا مع بـــعض الـــغـــيـــوم  امـــا
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رجــحـت الــهـــيــئـــة الــعـــامـــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلــزالي الـتـابـعـة
ان يــكـــون طـــقس الـى وزارة الــنـــقـل 
الـــيـــوم الـــســـبت صـــحـــوا يـــتـــحــول
ناطـق كافة تـدريجـيا الى مـغبر فـي ا
وسط تـــوقـع ســـقـــوط امـــطـــار عـــلى
ــنــاطـق اجلــبــلــيـــة شــمــاال. وقــالت ا
الـهيئة في بـيان تلـقته (الزمان) امس
نـطـقة ان (طـقس اليـوم الـسـبت في ا

غــيـــر مـــعــروفـــة من الـــســـكــان وسط
ـدمـرة وهي غـالـبا ـنـازل ا أنـقـاض ا
.وبـيـنـمـا مـا تــكـون مـبـنـيـة من الـطـ
دعت سـلـطـات طــالـبـان إلى مـزيـد من
ــســاعــدات الــدولــيــة. واصـطــفت 5 ا
كـــواكب عـــلـى الـــتـــوالي فـــجـــر امس
اجلــمـــعــة. وقــال رئـــيس اجلــمـــعــيــة
الـفـلـكـيـة بـجـدة مـاجـد ابـو زاهـرة ان
(اصـطفاف تلك الكواكب كان علي قبة
السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من

حيث البعد عن الشمس.

درجـات احلرارة فستـرتفع قليالً). في
تـــــوقـع أطـــــبـــــاء في غــــــضـــــون ذلك 
ان يــكـون  الـكــثـيـر من أفــغـانـســتـان 
ا قضـوا في الزلزال الذي األطـفال ر
ــاض. وقـد قُـتل أكـثـر وقع االربـعـاء ا
مـن ألـف شــــــخص فـي الــــــكــــــارثــــــة
وارد وتـسـبـبت األمـطـار الـغـزيـرة وا
ـتـهـالـكـة والــتـضـاريس الـوعـرة في ا
إعـــاقــــة عــــمل رجــــال اإلنــــقـــاذ.وأدى
الـزلـزال الذي بـلـغت قوته 6.1 درجـة
عـلى مـقيـاس ريـخـتـر إلى دفن أعداد
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اتـفق وزيـر الـدفـاع جـمـعـة عـنـاد مع وفـد من قـوات الـبـيـشـمـركـة  عـلى زيـادة اعـداد
القبـول في الكلـية العـسكرية وتـشكيل لـواءين لواءين مشـترك لـضبط احلدود ومنع

عمليات التهريب.
تحدث باسم قـيادة العمليات وقال ا
ـشـتركـة الـلـواء حتـسـ اخلـفاجي ا
في تصـريح امس أن (عـناد اسـتـقبل
وفـــد عــســكــري في مـــبــنى الــوزارة 
بـــــرئــــــاســـــة رئــــــيس أركـــــان وزارة
الـبــيـشـمـركــة الـفـريق الــركن عـيـسى
وجـــرى بــحـث اجــراءات دعم عـــزيــر
وتسـليح الـبيـشمركـة ألنهـا منـظومة
أمــنــيـــة هــدفــهـــا حــمــايـــة الــعــراق
واالتــفـــاق عــلى تــشــكـــيل الــلــواءين
بعد اجناز العمل شترك بينـهما  ا
عـــنــد إقــرار الــدرجــات الـــوظــيــفــيــة

قريباً).
„d²A  qLŽ

وتابـع ان (الزيـارة تـأتي ضـمن إطار
شترك التنسـيق والتعاون والـعمل ا
بــ بــغــداد واالقــلــيم ) مــبــيــنــا ان
(هنـاك مـراكز تـنسـيق وعـمل وخطط
وتــــدريب وإمـــــكــــانــــيــــات وقــــدرات
مـــشـــتــركـــة) ولـــفت الى ان (قـــيــادة
ـشتـركة بـرئاسـة الفريق العـملـيات ا
أول الـــــــــركن عـــــــــبـــــــــد األمـــــــــيـــــــــر
اعطت إيجـاز وتصوّر كامل الشمـري
عن العمل ضد التنـظيمات اإلرهابية
ـــنــاطق االمــنـــيــة ذات االهــتــمــام وا
شـترك إضـافـة للـثغـرات األمنـية) ا
واوضـح اخلـــفـــاجي ان (الـــطـــرفـــ
شـددا عــلى غـلق الـثــغـرات وإنـشـاء
لـواءين واجـبـهــمـا األسـاسي الـعـمل
ـشتركة وضبط احلدود والعمليات ا
ومنـع التـهـريب وغيـرهـا إلى جانب
التـدريب) مـؤكدا (اسـتعـداد الوزارة

ــقــبـولــ ومــعـادلــة شــهــاداتـهم) ا
وأشـاد اخلفـاجي بـ(الـتـطور الـكـبـير
الــذي شـهــده عـمل الــقـوات األمــنـيـة
ــدة األخـيـرة والـبــيـشــمـركـة خالل ا
منها تطوير وزارة الداخلية جلهدها
االسـتــخـبـاري واألمــني في مـتــابـعـة
خاليــــا داعش والــــتـــنــــســـيـق بـــ
ـركـزي واالقـلـيم جـهـازي مـكــافـحـة ا
كان متطوراً جـداً وهذا التطور أدى
لنجاح اسـتهداف الكـثير من األماكن
والســـيـــمـــا فـي جـــبـــال قـــره جـــوخ

وكــركــوك ونــيــنــوى وشــمــال صالح
الدين وصحراء الرطبة إضافة لقتل
والة صالح الـديـن واألنـبــار ودجـلـة
والكثـير من عنـاصر داعش) وبشأن
مـــدى خـــطــــر داعش حـــالــــيـــاً عـــلى
الـــــــعـــــــراق أكّــــــد اخلـــــــفـــــــاجي أن
(الــتــنــظــيـمــات اإلرهــابــيــة مـا زالت
تـشكل خـطـراً في سلـسـلة جـبـال قره
ـسافة ب القوت جوخ مستغلة ا

واالعـتــداء عـلى أحـد الــطـرفـ وقـد
ـشـتـرك بـتـنـفـيذ 6 تـمـثل الـتـعـاون ا

ضــربــات جــويــة قــبل أيــام من قــبل
جـهـازي مـكـافـحـة اإلرهـاب االحتادي
واالقـليم) واسـتـطرد بـالـقول (نـفـذنا
أكـثــر من  3 عــمـلــيــات مـشــتــركـة مع
البيشمركة والـتي تعد جتربة فريدة
ورائدة والعمل مستتمر وفي تطور
ـشــتـركــة وإصـرار وزارة ـراكــز ا وا
الــبــيــشــمــركــة بــالـعــمـل مع الــقـوات
ركزية والتعـاون في مجال مكافحة ا
اإلرهاب مـؤشـر كبـير عـلى مـستـقبل
مــشـــرق). وطــلـــقت هــيـــئــة احلـــشــد

ورئــيس أركـان وقــيـادة الــعـمــلــيـات 
اجلــيش لـدعـم قـوات الــبـيــشـمــركـة
الــتي تــعـد مــنـظــومــة أمـنــيـة أقــرهـا
الدسـتـور و (العـمل والـتدريـب معـها
وفــتح مـجــال قـبــولـهم فـي الـكــلـيـات
الـعـسـكــريـة وكـلـيـة األركـان وكـلـيـات
ـلــتـحــقـة الــقـيــادة وكـانت األعــداد ا
كــبـيــرة جــداً) ولـفت الـى ان (رئـيس
أركــــان اجلـــيش أكّـــد خـالل الـــقـــائه
بـــالـــوفـــد تــدريب ودعـم مــنـــظـــومــة
الـبـيـشــمـركـة ألنـهـا مـنـظـومـة أمـنـيـة
هـدفـهـا حـمـايـة الـعراق) واشـار الى
فـترض البدء بـتشكيل انه (كان من ا
اللـواءين مـنذ مـدة برغـم تهـيؤ كـافة
األمـــور مـن إمـــكــــانــــيــــات وقـــدرات
وأسمـاء لكن نـنتـظر اقـرار الدرجات
الوظـيـفيـة  كـما نـاقشـنـا اخملاطـبات
خالل زيـارتـنـا إلى إقـلـيم كـردسـتـان
وكــانت هــنــاك اســتــجـابــة من وزارة
الية وسوف حتل مسألة الدرجات ا
الوظـيفـيـة لهـذين اللـواءين في األيام
ـقبـلة) واضـاف ان (رئيس القـليـلة ا
طــالب بــزيـادة أركــان الــبـيــشــمـركــة 
أعداد الـطلـبة في اكـليـتي العـسكـرية

واألركان.
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وكــانت هــنــاك اســتــجــابــة مـن وزيـر
الدفاع ورئـيس أركان اجليش) واكد
انه ( قــــبـــول أســــمـــاء الــــطـــلــــبـــة
ــتـقــدمـ من إقــلــيم كـردســتـان في ا
ـلـتـحـقـة والـتي ـاضـيــة وا الـدورة ا
سـتــلـتـحق مع زيــادة أعـداد الـطالب

الـشـعـبي عـمـلـيـة أمـنـيـة في جـنـوب
ـوصل.وذكــر بـيـان لـلـهـيــئـة تـلـقـته ا
(الــزمــان) امس أن (الــعـمــلــيــة الـتي
نفذتها قيادة عمليات نينوى للحشد
مـــــتــــمـــــثـــــلــــة بـــــأقــــســـــام احلــــرك
واالستـخبـارات والـطبـابة ومـكافـحة
واللواء 25 تفجرات ضمن القيادة  ا
فـي احلــــشــــد وقــــوات من اجلــــيش
الحـــقـــة فـــلـــول اجملــامـــيع تــهـــدف 
اإلرهـابــيـة في قــرى شـمــال احلـضـر

وصل). جنوب ا
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تـقــد كل الـدعم لــلـمـتــظـاهـرين). من
أعـلن مـركــز الـنـاصـريـة جـهــة اخـرى 
لــلــقــلـب عن وصــول وفــد من ســفــارة
كـوريــا اجلـنـوبــيـة لـوضع الــلـمـسـات
االخـيــرة إلنـشـاء مــسـتـشــفى جـراحـة
قلب األطفال في احملافظة. وقال مدير
ركز عقـيل اخلفاجي في بيـان تلقته ا

ــشـروع  (الــزمــان) امس ان (هــذا ا
ه كـهديـة من احلـكومـة الكـورية تقـد
الى الـشـعب  وهـو في مـرحـلـة وضع
الــتــصــامــيم من أجـل حتــديــد مــوعـد
للـمـباشـرة بـالعـمل) مـبيـنا ان (ادارة
ركز ستعمل عـلى تقد التسهيالت ا
شروع كافة وتذليل العقبات ألنشاء ا
ـهم الـذي  سـيـحـقق إضـافـة نـوعـيـة ا
مهمة جلراحـة القلب في العراق وذي
قــار) بـدوره  اكــد الـســكـرتــيـر األول
للسـفارة الكـورية يونگ ان (احلـكومة
الكـورية تـطمح ان يـكون هـذا الصرح
الــطــبي األفـــضل من خالل الــتــعــاون
ـــــشـــــتـــــرك وبـــــنـــــائه وفـق أحــــدث ا
ـواصــفـات لـيـقـدم خـدمــاته الـطـبـيـة ا
ألبنـاء العراق الـصديق وحملـافظة ذي
قـــار بـــحــكم الـــعالقـــة اخلــاصـــة بــ
الــبـــلـــدين والـــعـــمل فـي مـــثل هـــكــذا

مشاريع).

قــال مـســتـشـار شــهـرين). من جــانـبه
احملـافظ لـشـؤون الـشـهداء واجلـرحى
عـلي الـسـعـيدي ان (الـدفـعـة الـثـانـية
تـضم  26جــريــحــا جــراء  تــعـرضــهم
ـا الصـابـات شــديـدة وخـطـرة جـدا 
سـبب لــبـعض مـنـهم الــعـمى والـشـلل
اضـافــة الى  تـعــرض الـبــعض االخـر
لــعــمــلــيــات بــتــر ومــنــهم من اصــيب
بــكـسـور مــخـتـلــفـة) مـبــيـنـا ان (عـدد
اجلـــرحى الـــذين تـــمت مـــعـــاجلـــتــهم
والـذين سـيـتـلـقـون الـعالج في تـركـيـا
بواقع سبعة جرحى بلغ   72 جريحا 
تــمت مــعـاجلــتــهم في دولــة االمـارات
و 36 اخـرين في الـهـنـد  و 12جـريـحا
ــانــيــا اضـافــة الى  26جــريــحـا في أ
الـذين غـادر اول امـس الى تـركـيـا). و
قد التقى مجموعة من كان  الكاظمي 
قبيل جرحى الـتظـاهرات في ذي قـار 
سـفرهـم للـعالج خـارج الـعـراق. وذكر
بـيــان ان (الـكـاظـمـي رحب بـاجلـرحى
ومــرافــقـــيــهم وثــمّـن تــضــحـــيــاتــهم
الــكـبــيـرة الــتي وصـفــهـا بــالـنــمـوذج
األمثل لألمل في مسـتقبل أفـضل كما
اعــرب عـن شــكــره لــعـــوائل اجلــرحى
الـصـبـورة لــتـحـمـلـهـا الـكـثـيـر) واكـد
هـو الــكـاظــمي ان (واجب احلــكـومــة 

واالقــتــصــاديــة والــثـقــافــيــة وآلــيـات
تـشـجـيع الـشـركـات الـنـرويـجـيـة عـلى
شـاركة في االستـثـمار في الـعـراق وا
تــطــويــر قـطّــاع الــطــاقـة وعــلى وجه
ـشتركـة اخلاصة ـشاريع ا التـحديد ا
بـالـطـاقـة الـنـظـيـفـة) وثمـن الـكاظـمي
لكة النرويج بدعم العراق في (دور 
ـشاركة نطـاق حربه ضـد اإلرهاب وا
ضــمن بـعــثـة حـلـف شـمـال األطــلـسي
شاركة في إعادة الناتو  فـضالً عن ا

ناطق احملررة).  إعمار ا
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من جــانـبه أشـاد لــيـنـدبــيك بـ(جـهـود
احلــكــومـة الــعــراقـيــة وجنــاحــهـا في
إجـــراء انــتـــخــابـــات حــرّة ونـــزيــهــة
وتــأكـيـد دعـم حـكــومـة بالده لــلـعـراق
ـسـتويـات والـصـعد). عـلى مخـتـلف ا
وغادرت العراق   الـدفعة الـثانية من
جرحى االحتجاجـات في محافظة ذي
لـغـرض الـعالج في تـركـيـا. وقال قـار 
احملـــافظ مـــحــــمـــد هـــادي الـــغـــزي لـ
(الـزمان) امـس ان (احلكـومـة احملـلـية
تعـاملت مع مـلف جـرحى تشـرين بكل
تاجرة ـزايدات وا مهنيـة بعيدا عن ا
بأسـمهم) مـؤكدا ان (الـدفعـة االخيرة
سـتغـادر لـلـعالج خـارج الـعراق خالل

بــشــكل كــبــيــر الســتــقــبــال أي طــاقـة
تولـيـدية) واشـار الى ان (ذلك سوف
يسهم في مـعاجلة اختـناقات الـشبكة
وزيـادة سـاعـات التـجـهـيـز بـاإلضـافة
إلى معاجلـة مشكـلة انخـفاض اجلهد
الذي كان سـابقاً يـسبب عدم اشـتغال
ـضــخـات األجــهــزة الـكــهــربـائــيــة وا
الـزراعـيـة بـشــكل مـنـتـظم) وتـابع ان
(هـــذه احملــــطــــة هي الــــثــــانـــيــــة في
احملافـظـة بعـد أن كانت هـنـاك محـطة
واحـــدة تــعـــمل وهي مـــحــطـــة شــرق
ــــــوصل  400كي فـي وقـــــد ازدادت ا
سـعـات الـنـقل في احملـافـظـة أكثـر من
ضـعف الـسـعات خـالل ثالثـة اعوام).
وطــــالب رئـــــيس مــــجـــــلس الــــوزراء
مـصـطـفى الــكـاظـمي في وقت سـابق
النرويج بـدعوة شركـاتها لالسـتثمار
سـاهمة في عـمليات داخل العراق وا
االعمـار وتطـوير قـطاع الـطاقـة. وقال
بـــيــــان تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(الــكـــاظــمـي اســتـــقــبـل في الــقـــصــر
السفير النرويجي اجلديد احلكومي 
لدى بـغـداد أسبـ لـينـدبـيك  وجرى
بحث العالقات الـثنائيـة ب البلدين
ـشـترك في وتـطـوير سـبل الـتـعـاون ا
مـخـتـلف اجملـاالت والسـيـمـا األمـنـية

امس انه ( إدخــال مـحـطــة كـهـربـاء
الـــكـــسك الـــثـــانـــويــة  400كي في في
مــحـافــظـة نــيــنـوى مع كــافـة خــطـوط
ارتباطـاتها  400و 132كي في بجهود
اســتـثــنـائـيــة من قـبـل الـشـركــة وقـبل
مــوعــدهـــا الــرســمـي بــســتـــة أشــهــر
لإلسـتــفـادة مـنـهـا فـي فـصل الـصـيف
وحـمل الـذروة) وأضـاف أن (احملـطـة
زادت مـن الــســعـــات االســتــيـــعــابــيــة
لــلـمـحــطـات الـثــانـويـة في احملــافـظـة
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أكـدت الــشـركـة الـعـامـة لــنـقل الـطـاقـة
الكهـربائـية الشـماليـة التابـعة لوزارة
الـكهـربـاء أن تشـغـيل مـحطـة الـكسك
سيـزيد الثـانـوية بـطـاقة  400كي في 
من السـعـات االستـيعـابيـة للـمحـطات
الــثــانــويـــة في مــحــافـــظــة نــيــنــوى
عاجلة اختناقات الشبكة وسيسهم 
وزيـادة ساعـات الـتجـهـيز.وقـال مـدير
عـام الشـركـة خالـد غـزاي في تـصريح
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ال ندري فـيم االنتـظـار بعـد مرور كل هـذه السـنوات الـطوال الـتي جتاوزت ال 19
ـسـؤولـة ـعـنـيـة وا عـامـاً مـنـذ عـام  2003وحلـد اآلن من دون ان حتـرك اجلـهـات ا
ـطلـة عـلى شوارع سـاكنـاً بـالقـيـام بأعـمـال تـأهيل الـعـديد مـن مبـانـيهـا الـعتـيـدة ا
عـاصـمـتـنـا الـعــزيـزة بـغـداد والـتي كـانت فـي يـوم من االيـام مـقـرات ودوائـر لـهـا
تستـخدمها لتتخلى عـنها بسهولة وكـأنّ األمر ال يعنيها بعـد ان نالها ما نالها من
اخلراب والدمـار نتيجـة القصف العنـيف الذي طالهـا إبّان تلك الفتـرة فما ان تمر
باني الـضخمة في ـهمة اال وبدت امـام ناظريك تـلك ا بشـوارع بغداد الرئـيسة وا
هيأتـها وتـعدد طوابـقها وكـأنها مـجرد هيـاكل صمـاء ألشباح مـبانٍ خاويـة الحياة
فيـها تثيـر في قلوبـنا احلسرة واأللم وتـضعف في نفـوسنا بـريق األمل لذلك الغد
ا انتظرناه ولـعل فى التجارب الفريدة الـتى مرت بها العديد من شـرق الذي طا ا
الدول بعـد ان  تدميـر بناها  الـفوقيـة و التحتـية نتـيجة العـدوان  عليـها اال انها
ـتواضعـة ان تنهض ثـانية لـتعيـد بناء ما استـطاعت بقـدراتها ا
دمــرته هـــذه احلــروب بــأفـــضل واجــمل صـــورة فــاقت كل
التوقـعات. فمتى نـعيد بناء مـبانينـا احلكومية واسـتثمارها
ـاليـة لـلدوائـر الـتابـعة ـوارد ا ـا يـعزز ا بشـكل صـحيح 
ـشهـد الـعـمراني ـسـة جـمالـيـة عـلى ا ـا يضـفى  لـهـا. و

واحلضاري لعاصمتنا الغالية بغداد...

في تــشـرين االول  2019 كـنت مـشــارك في إجـتــمـاع رسـمـي قـلت احلل في حل
مجلس النواب.

ادة الـيوم أيضا أقول احلل في حل مـجلس النواب وفق ا
ا سبق وهو تهديد  64 دستور ألسباب أكبر وأهم 

أرجو أن أكون على خطأ. السلم اجملتمعي
الــلـهم أجـعل الــسالم واألمن عـلى ربـوع الــعـراق وشـعـبه

احلبيب .

محطة لتوليد الكهرباء

بغداد
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بغداد

ح شاهدته يلعب كرة القدم بساق خشبية في وسط ساحة مليئة بالنفايات قلت
لنـفسي يالـها من مأسـاة.فالطـفل عبد الـرحمن بال ساق ويـلعب وسط االزبال.ان
مـشكـلـته مركـبة كـما يـقـال.بالـنسـبة لالكـفال االخـرين قـد يشـكون من عـدم وجود
ساحـة تليق بـهم لكن القـضيـة تختـلف عن ذلك الطفـل النحـيل البريء الـذي يحلم

انية كي يحس بانه يقف على قدم ويلعب بحرية اكبر. بساق ا
في السـياسة عنـدنا ينجـح مفهوم واحـد ال غير:اجعل قـلبك من صخـر لكي تكون
كن ان تنام سياسـيا ناجحا.اذا كـان قلبك عاطفيـا فلن تبقى في السـلطة بل ال 

ليلة واحدة.
يطبق الـسياسي هذه احلكـمة وكأنها حـبة فاليوم ال يـستغني عنـها.انه يتعامل مع
نشـرات االخبار وكأنها ال تخصه.ما يقال ويعرض من جرائم وسرقات وتعذيب
يومي لـلطفـولة وعبـد الرحمن مـثال جيدا لـلبؤس ال يـجب ان يحرك في الـسياسي
اي انفـعال.ال بد ان يبقى هادئا ويبرر كل ما يحـدث الن السياسة تهتم بالقضايا

صيرية ال احلوادث الفردية التي حتدث في العالم كله. ا
يـتـرفع رجل الـسـلـطـة عن االنـتبـاه حلـالـة طـفل يـنـام في الـشـارع او يـحـلم بـساق

ضاعفات صحية. زيفة غير االصلية تعرضه  انية الصنع الن الساق ا ا
  رد الفـعل السياسي جاهـز اذ سرعان ما تـنتهي النـشرة لينـسى السياسي ما
شاهده.يفكر في مصير اكبر من طموح عبد الرحمن ويضع راسه على الوسادة

كطفل بريء لم يرتكب اي خطأ. 
اظن اننـا بحـاجـة الى سيـاسي يتـمتع بـضعف انـساني ازاء
تلك طاقما يفكر في رض.بنعمة الله اننا  مشـاهد االلم وا
الـسـيـاسـة كـصـراع ال يـنـتـهي وفي خـضـم الـصـراع ب
تـنافس الكبـار تضيع صرخة الـطفل عبد الرحمن في ا

وادي يأسه الذي يرجع اليه صدى صوته ليس اال.
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ـوصلي ابـراهـيم سـليـمـان وجـائزة ا
الـدورة اخلــامـسـة كـانـت من نـصـيب
قـيم في الـسـويد الـكاتب والـشـاعـر ا
وكـــانت جــائــزة عــبـــد الــكــر راهي
الدورة الـسادسة من نـصيب الـشاعر
ـقـيم في نيـوزلـنـدا باسم والـرحالـة ا

فرات.

وقـــدمت جـــائــزة الـــدورة الــســـابــعــة
لـلـكـاتب حمـدي الـعـطـار.. امـا جـائزة
الــدورة الــثــامـنــة فــكــانت من حــصـة
الشـاعر والـكـاتب ياسـ طه حافظ ..
وكـانت جــائـزة الـدورة الــتـاسـعـة من
ي طه جزاع.. وذهبت نصيب االكاد
جـــائــزة الــدورة الــعــاشـــرة لــلــكــاتب

الــســراي (حتــيــة لـــكل من ســاهم في
اســـتــــمــــرار هـــذه اجلــــائــــزة فـــادب
الرحالت عـلـيه اقبـال كـبيـر وهو ادب
حي ومـوجـود ومــسـتـمـر). امـا كـلـمـة
عائلة االديب الـراحل القتهـا السيدة
احـالم الـســاعــاتي قــائـلــة (لــتـخــلــيـد
الـــراحل في هـــذا اجملـــال قــدمـــنــا 12
اذ احب الــراحل جـواد دورة الى االن
الـســفـر زار الــعـديـد مـن دول الـعـالم
لـتـدوين مـشـاهـداته بـحـيث عـمل لـكل

دولة كتاب).
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ــهــنــدس ســالم واثق واســتــعــرض ا
اسماء الـفائزين بـالدورات السـابقة 
مـشـيــرا الى ان (الـدوره االولى كـانت
عــام 2010 فــاز بـــجــاتـــزتــهــا االولى
مـنــاصـفـة الــكـاتب والـبــاحث تـوفـيق
الــــتــــمـــــيــــمي والـــــروائي ســــعــــدون
الـســبـاهي.. وفــاز  بـالـدورة الــثـانـيـة
البـاحث والـكاتـب شاكـر لعـيـبي.وفاز
بــالــدورة الـثــالــثـة مــنــاصــفـة االديب
والشـاعر والشـاعر صـادق الـطريـحي
وجائزة الدورة غترب صالح حسن ا
الــرابـعــة مــنـحـت لـلــكــاتب والـروائي
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ــغــتـرب زهــيــر كـر فــيــمــا ذهـبت ا
جـــائــزة الــدورة احلــاديـــة عــشــر الى

ي سامي سلمان). االكاد
ــعـمـوري وفي كــلـمـة لـالديب نـاجح ا
قــال(عـنـدمــا كـنت طــالـبـا فـي الـثـاني
مـتـوسط الـتــقـطت في  صـحـيـفـة كل
شيء حـــــوار قـــــصـــــيـــــر مـع نـــــاجي
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تنبي بدائرة العالقات ضيفت قاعة ا
الثقافية العامة االربعاء  حفل تسليم
جـائـزة نـاجي جـواد الـساعـاتي الدب
و الـرحالت بـدورتـهـا الـثـانـيـة عـشـر 
فـــاز بـــاجلـــائــزة لـــدورة هـــذا الـــعــام
ـي ســامــر وجــيـه عن كــتــابه االكــاد
ــــعــــنـــــون ( رحالت نـــــاجي جــــواد ا
ــوضــوع والــبــنــاء ) الــســاعــاتي - ا
والـذي مثل اطـروحـة عـلمـيـة تـناولت
ـــــنــــــجــــــز االدبي لـالديب الــــــراحل ا
وسـيـرتـه الـفـكـريـة واالدبــيـة بـحـسب
اعـالن جلـــنـــة احلـــفــــاظ عـــلى تـــراث
الـــســـاعـــاتي. وشـــهـــد احلـــفـل الــذي
تذوق لهذا حضره جمع غفيـر من ا
الـنـوع من االدب عــرض فـيـلم قـصـيـر
بعدها كلمة وزارة عن االديب الراحل
الـثــقـافـة والـسـيــاحـة واالثـار الـقـاهـا
وكـيل الوزارة عـمـاد جـاسم الـذي اكد
ان (هذه الـفعـاليـات لهـا دور بارز في
تــــرســــيخ قــــيم الــــثــــقــــافــــة في ادب

الرحالت).
 فـــيـــمــا  قـــال االمـــ الــعـــام الحتــاد
االدبــاء والــكــتــاب في الــعــراق عــمــر
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كـنت اتـصـيد كل مـعـلـومة الـساعـاتي
عن رحالته بتقارير مختصرة).

ــتـخــصص في ادب الـرحالت وقـال ا
حــــسـن الــــبـــحــــار ان(ادب الــــرحالت
يـسـتـقـبل كل االجـنـاس االدبـية كـونه
ـتـعـة والـسـفـر يـاتي الى الـقــارىء بـا

والبحث).
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منـذ بزوغ فجر اخلليـقة والبشريـة تئن من سياط الظـلم واجلور وتتطلع إلى عالم
ال يسـوده التمييز والـتجاوز واالعتداء وفي تراثـنا كثير من هـذا الظلم والتجاوز
ولـكـن صـورا مـشـرقـة تـفــرض نـفـسـهـا كـمــحـطـات لـلـعـدالــة والـسالم والـتـسـامح
والتعايش ب األفراد ومن هذه احملطات ما جاء في رسائل اإلمام علي (ع) إلى

عماله في األمصار.
ـشـرق ومـوسـوعة اإلمـام عـلي (ع) فـذ مـن افذاذ الـعـقل وقـطـب اإلسالم ووجـهه ا
عـارف العربـية فليس عـلم عربي اال وقد وضع أصـله او أسهم في وضعه اما ا
تضمن اخلطب بالغته فـاحلديث عنها كثير والدليل كتـابه العظيم (نهج البالغة) ا
ـصـنفـات اإلسالمـية ـؤلفـات وأولى ا ـواعظ والـرسـائل وهو بـاكـورة ا واحلكم وا
ـناهج الـواضحة التي عـاجلت الفـقر والـتخلف وقـد رسم فيه اإلمـام (ع) لوالته ا
والشروط احملـددة لتـستـقيم أمـور الرعـية وتـتحـقق عوامل الـتنـميـة وإقامـة العدل
الـتـسامح كـفـكرة تـعـني القـدرة عـلى حتمل الـرأي اآلخـر والصـبـر على اشـياء ال
ـنـظـومته الـفـكـرية يحـبـهـا اإلنـسان وال يـرغب فـيـها بـل يعـدهـا احـيانـا مـنـاقضـة 
واألخالقـيـة ذلك أن قــبـول مـبــدأ الـتـسـامـح وفـكـرة الـتــعـايش يـعــني جتـاوز سـبل
االنقـسام الذي يقوم على اساس الدم او القومية او الدين او الطائفة او العشيرة
او غيرهـا من الناحيـت النظـرية واألخالقية ان مبـدأ التسامح هـو فكرة أخالقية
مارسات ونقـيضها هو ـعتقدات واألفعـال وا ذات بعـد سياسي وفكري في إزاء ا

الال تسامح او التعصب والعنف ومحاولة فرض الرأي ولو بالقوة.
ـسـاواة يـؤديـان إلى الـتـمـاسك يـرى اإلمـام عـلي (ع) أن ثـقـافـة الـعـدل وحتـقـيق ا
واطـن والى رضا الـرعية وتـعاونهـما فيـما بيـنها وبـ راعيها االجتمـاعي ب ا

وقد سئل اإلمام علي (ع): 
 أيـهـمــا أفـضل الـعــدل ام اجلـور? أجـاب (ع): الـعــدل يـضع األمـور مــواضـعـهـا
واجلور يـخرجها من جـهتها والعـدل سائس عام واجلور عـارض خاص فالعدل
ـا تنـظيم شـؤون الـرعيـة وتصـلح احوالـها اشـرفهـمـا وافضـلهـما وقـال أيـضا: إ

بالعدل.
أن االمتـحان الذي خاضه اإلمام عـلي (ع) ليس امتحانا فـي تطبيق حكم الله في
األحـوال الـعـاديـة بل في األحـوال االستـثـنـائـية لـقـد كـانت خالفـته حـالـة طوار
مـسـتـمرة فـلم يـفـرض فـيـهـا قـانون طـوار بل عـامل الـنـاس كـأنـهم يـعـيـشون في
ـانـه بــحــقــوق اإلنــسـان اســتــقــرار وهــذا يــدل عــلى عــمـق إ
وحـريـاته ومـبـدأ الـتـسـامح والـتـعـايش الـسـلـمي الـذي عـمل

بهما.
كان اإلمـام (ع) مقـاوما لـلـظالم ونـاصرا لـلمـظلـوم والكل
قـولته الـشهـيرة :(الـناس صـنفـان اما اخ لك في يعـلم 
الدين أو نظير لك في اخللق) انها اإلنسانية بأكملها.
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كـــشف االحتــاد احملــلـي لــلــجـــمــعــيــات
الـــفالحــيــة في ديـــالى  عن بــدء حــراك
تـموز للـمطالبـة بحقوق  10االف مزارع
عــــراقي  مـــشــــيـــرا الى ان ديــــالى هي
احملـــافــظـــة االكـــثــر تـــضــررا فـي مــلف
الـــزراعـــة. وقـــال رئـــيـس االحتـــاد رعــد
مـــغـــامس  الـــتـــمـــيـــمي لـ(الـــزمــان) إن
(ديــالى حــرمت من قــرابـة الـ  4مــواسم
ــا حـرم  10آالف مــزارع من زراعــيــة 
ـدة عامـ في ظل ظروف زراعـة ارضه 
اقـتصادية صـعبة وحرجـة للغاية وسط
ديـونية لـنسـبة تصل الى تـفاقم مـلف ا

ئة منهم). واضاف  التميمي   60 با
ان  ( ديالى هي احملافظة االكثر تضررا
فـي ملف الـزراعـة كـونـهـا حرمت من اي
تـــــعـــــويض مـــــادي في قـــــانـــــون االمن
الغذائي حيث شمل القانون محافظات

أخرى أقل ضرراً منها ) . 
واشــار مـغــامس الى ان  ( االحتـاد بـدء
حــراك شـعـبي ســيـنـطــلق في تـمـوز من
خالل تـظـاهـرات واعـتـصـامـات سـلـمـية
لــلــمـطــالــبـة بــدفع تــعــويـضــات مــاديـة
ـــزارعـي احملــافـــظـــة )  الفـــتـــاً الى ان
(مـجـلس الـنـواب لـم يتـعـامـل بـإنـصاف
مـع مزارعـي ديـالى وجتـاهل اكـبـر ازمة
تـــضــرب مــصـــادر رزقــهم خـالل عــقــود
بـــســبـب ازمــة اجلـــفــاف الـــتي خـــلــقت
مـــصــاعب جـــمــة ألســرهم مـــؤكــدا بــان
احلـراك بدء بالـتحشـيد الشـعبي والذي

قبلة). سيأخذ مدى اكبر في االيام ا
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وفي ســيـاق مـتــصل قـال الـتــمـيـمي ان
زارع تسـتخدم انـظمة ئـة من ا ( 95 بـا
ـوارد الـري الـتـقـلـيـديـة رغم انـحـسـار ا
ـائـية في ديـالى بـنسـبـة تصل الى 65 ا
ـــئـــة بـــالـــوقت الـــراهـن).  واضــاف بـــا
ــيــاه يـلــتـهم 70 الــتـمــيــمي ان (هـدر ا
ئـة من موارد ديـالى احلالـية بـسبب بـا
اعــتــمــاد االطــر الــتــقــلـيــديــة في ســقي
االراضي والبسات )  مبينا ان  (بقاء
االمـور عـلى وضـعهـا سـتـقودنـا لـكـارثة

ــيـاه).  ودعـا رئـيس خــاصـة مع ازمـة ا
اجلـــمـــعـــيـــات الـــفالحـــيـــة في ديـــالى(
احلـــكــومـــة ودوائــرهـــا الى دعم نـــشــر
الـتـقنـيات احلـديـثة لـلـري والتي تـسهم
ـيــاه بــنـسب عــالــيـة في ايــقــاف هــدر ا
وتـضاعف اإلنتاج)  مؤكدا ان  (الكمية
ــيــاه بــالــوقت احلــالي ــتــوفـــرة من ا ا
نـاطق الزراعـية لو كـافيـة لتـغطيـة كل ا
اعـتمدت التقنيات احلديثة في السقي).

w³Þ o¹d

ومـن جــانب آخــر جنح فــريق طــبي من
مـسـتـشـفى بعـقـوبـة الـتعـلـيـمي بـإجراء
يزة إلسـتخراج حـصاة الـكلى عملية 
PNL""من مــريض بـإستخـدام تقنية الـ

عِبر إجراء فتحة في اجللد.
واكـد مدير مستـشفى بعقوبـة التعليمي
ـــــكــــدمـي لــ(الـــــزمــــان)  ان حـــــيـــــدر ا
(إســـــتــــخــــراج احلـــــصى نـــــاظــــوريــــاً
وبــإســتــخـدام تــقــنــيـة الـ PNL  و دون
الــلـــجــوء إلجــراء شـق جـــراحي نـــالت
اســـتــحــسـانــاً مـن الـــمــرضى بـــسـبـب
كدمي  ان (الـفريـق ـيزاتها). واكـد ا
الــــذي اجـــرى الــــعـــمــلـــيــة تــــألـف مـن
ـسالك اخــتـصاصي جــراحـة الـكـلى وا
الـــبــولــيــة الـــطــبــيـب رضــوان عـــدنــان
الــزيدان و مــقيـم اقـدم بــولـية الـطبيب
زيــد جـالل و اخـــتـصــاصي الـــتـخــديـر
ـسـاعـد في ولــيـد احلـمـادي و الـكــادر ا
صـالة العمليات نزار صالح و مصطفى
قــيس).  الـى ذلك قـال مــديــر الــريــاضـة
والـشباب في محـافظة ديالى هـيثم عبد
دينة الـستار لــ(الزمان)  إن  (مشروع ا
ـــــشــــاريع الــــريـــــاضــــيــــة يُـــــعَــــدُّ من ا
الــســتـراتــيــجــيـة اخلــاصــة بـالــشــبـاب
والــريـاضــة وهي جــمـيــعــهـا مــرتـبــطـة
بــوزارة الــشــبــاب والــريــاضــة ويــعــود
تـلكؤها الى اخـتيار شركات مـنفذة غير
مـؤهلة إضافة الى االجراءات القانونية
ـعـقـودة بـ هـذه الـشـركـات والوزارة ا
وكـذلك قلة التخصـيصات بسبب االزمة

الية وأسباب أخرى) . ا
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رحوم مام جالل رجع االعلى السيـد السيستاني وا لعـدة سنوات كان كل من ا
ـرجع عبر يقومـان بدور صـمام األمـان للـعمـلية الـسيـاسيـة وإلستـقرار الـعراق ا

ام عبر ادارته للتوافقات السياسية. توجيهاته وتلميحاته وا
ورغم صـعـوبـة تـلك الـسنـوات اال ان الـعـراق عـبـرها بـسالم كـانت الـتـضـحـيات
كبيـرة جدا لـكنهـا جزء مـتوقع حلـالة انتـقال تـاريخي ليـس فقط للـعبـور من حالة
قراطية نادرة نطقة آلالف السن الى حالة د استبداد فردي حكمت العراق وا
ا كانـت مهمشة ومغيبة ا ايضـا لتسجيل حضور وحقـوق فئات وشرائح لطا وا
ومـضـطهـدة رغم ثـقـلـها الـسـكـاني واجلـغرافي ودورهـا في بـنـاء الـدولة الـعـراقـية

احلديثة ووجودها التاريخي الذي ال يستهان به.
في هذه االيـام علينـا استذكار دور هـات الشخـصيت واذا كـان اجلميع ليس
باشر في العملية رجع االعلى في االبتعاد عن التدخل ا له اال اخلضـوع لرغبة ا
ـنــصب رئـيس الـســيـاسـيــة فـإن الــقـوى الــسـيـاســيـة مــلـزمــة بـاعــادة االعـتـبــار 
اجلــمـهــوريـة مـا دامـت هي الـقـادرة دســتـوريــا عـلى تــشـخـيـص من يـتــسـنم هـذا

نصب احليوي. ا
لقـد رحل مام جالل عن هـذه احليـاة مثل كل انـسان ورغـم استـحالـة استـنساخ
ـكن ان تنتقل عبر الفهم الشخـصية االنسانية لـكن مواصفات االداء السياسي 

والوعي واالخالق.
ـرحـلة الـراهـنـة والـسـنوات الـقـادمـة الى شـخـصيـة حـكـيـمة يـحتـاج الـعـراق في ا
وهادئـة قادرة على  التعامل مع الـتناقضات العـراقية والتواصل مع كل االطراف
ا يـؤدي الى استعادة منطق التوافق ب الفـرقاء العراقي وهذا الشخص هو
حتديـدا من يـجب أن يشـغل منـصب رئـيس اجلمـهـورية وال مـكـان له في السـياق

وقع. الدستوري غير هذا ا
اضيـة ان محاولة رئـيس اجلمهوريـة للتحـول الى طرف سياسي اثبـتت الدورة ا
مـنـافس يـتالعب بـاالحداث ويـنـاور لـتحـقـيق مـصـالح شخـصـيـة يـؤدي الى نسف
ـا يـحـتاج الى ـنـصب يـحـتـاج الى احلـكمـة أكـثـر  ـوقع ودوره فـا أهـمـيـة هذا ا

ناورات. التالعب والتدخل واالنغماس في ا
ـمـثل الوحـيـد للـمـكـون االكبـر في الـعراق ـا ان قـوى االطار الـتـنـسيـقي هي ا و
ـسؤول االول عن تـشـكيل ان وألنـهـا ستـكـون ا ـقـاعـد االكثـر في الـبـر وتـمـتلك ا
احلـكـومـة فـعـلـيـهـا ان تـكـون حـاسـمـة في اخـتـيـار رئـيـس اجلـمـهـوريـة بـالـتـشاور
والتوافـق مع القوى الـكرديـة بانـتقـاء شخصـية غـير جـداليـة وال تسـعى الى عقد
الصـفقـات وال حتريك وتـهيـيج الـشارع او اسـتمـالة طـرف سيـاسي على حـساب

آخر.
ـرحلة الـراهنة اصبح ان استـعادة دور صمام االمـان للعـمليـة السيـاسية خالل ا
ضرورة حـيويـة وحاسـمة وعـلى كل االطراف الـسيـاسية الـعمل عـلى حتقـيق هذا

الهدف باختيار شخص ال غبار على مسيرته وال جدال في اهدافه.
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ـيـاه والـقـضـاء عـلى الـشـحـة لـتــوفـيـر ا
زارع وبـحسب الهيأة ـائية ودعم ا ا
 فـإن (الـفـرق الـفـنـيـة الـعـامـلـة في فـرقـة
حــفـر  74 الــتـابـعــة لـلـهـيــأة فـرع ديـالى
تــواصل جــهــودهـا بــتــوجـيــهــات وزيـر
ـــــائــــيـــــة مـــــهـــــدي رشـــــيــــد ـــــوارد ا ا
ـعـاجلـة احلـمــداني).في الـسـيـاق ذاته 
ـائـيـة في قـضـاء سـيـد دخيل الـشـحـة ا
ـائـيـة في ذي ـوارد ا تـواصل مـديـريـة ا
ـتابعـة توزيعات قـار أعمالـها اليـومية 
ـراشـنـة ورفع ــيـاه وتـطـبـيق نــظـام ا ا
الـتجاوزات) وذكـر بيان تلـقته (الزمان)
ديـريـة نـسـقت مع األجـهزة أمـس إن ( ا
األمـنـيـة بـحـمـلـة لـغـلق بـعض اجلداول
ـتـفـرعـة من شط آل إبـراهـيم ـنــافـذ ا وا
راشـنة إليصال الـتي لم تلـتزم بنـظام ا
ـيـاه إلى اجلـداول ومـركـز سـيـد دخيل ا
ـياه). على ومـحطـات اإلسالـة وتوزيع ا
الكـــات صــــعـــيــــد مــــتـــصـل تـــواصـل ا
الـهندسـية والفـنية لدائـرة تنفـيذ أعمال
كـري األنـهر في كـركـوك أعمـالـها بـكري
مقدم سد دبس وإزالة القصب باحلفارة
الـبـرمانـيـة هـيتـاشي ضـمن خطـة الـعام

احلالي).

ـغادرة عـالم الورق والـتحول الـقرارات 
إلـى الــــعــــالم الـــــرقــــمي) وأضــــاف أن
(اجلـانـبـ إتـفـقـا عـلى إجـراء لـقـاء ب
ــصــرف فـــريق الــشــركــة ومـــســؤولي ا
بـــــشـــــأن لــــبـــــحث جتـــــارب الـــــدوائــــر
صرف ـؤسسات الـتي تعامـلت مع ا وا
وحـققت حتـوالً في عملـها نحـو التوجه
اإللـكتروني) وتابع أن (اخلطوة األولى
ـــطـــلـــوبـــة هـي الـــتـــواصل مع فـــريق ا
ـصرف ومعرفة آليـات العمل والتطلع ا
إلى وجـهات الـنظـر التي تـنهض بواقع

الي للشركة). التعامل ا
مـن جــانـــبه احلـــمــدانـي قــدم خـــدمــات
ـصـرف في مـقـدمـتهـا خـدمـة الـتـعامل ا
عــبـر االنــتـرنـيت بــصـورة مــبـاشـرة مع
الـــــزبـــــائن عـن طـــــريق احلـــــســـــابــــات
اإللكترونية متعهداً  تقد برامج عمل
ـاليـة والرقـابـة على الكـات ا وتـدريب ا
اإلنـظـمة اجلـديـدة وتقـد رؤيـة عمـلـية

شروع).  تساهم في جناح ا
عـلى صعيـد آخر أجنزت الـهيأة الـعامة
لـلمـياه اجلـوفيـة حفر بـئر قـرية الـعزية
ـقــداديـة بــعـمق  24 مــتـراً فـي قـضــاء ا
بـإنــتـاجـيـة جـيـدة ضــمن خـطـة الـهـيـأة

ـــقــدســة وقــال بــيــان تــلــقــته الــديــار ا
(الـزمان) أمس إن ( 1079حـاجاً وصـلوا
ـكرمة في إطـار تأديـة مناسك إلى مـكة ا
احلـج) وأوضح أن (عــــــدد احلــــــجـــــاج
قدسة بلغ 10201 الوافدين إلى الديار ا
حـــاجــاً مــنــهم  6990 وصـــلــوا جــويــاً
) ولـــفت إلى أن و 3211 آخـــريـن بـــريـــاً
طارات اخلمسة (تـفويج احلجاج عبر ا
ومـنـفـذ عرعـر احلـدودي تـسيـر بـصورة

إنسيابية دون معوقات). 
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إلى ذلـك بحث مدير عـام الشركـة العامة
لـتجارة احلبوب محمد حنون مع مدير
ــصــرف الـصــنــاعي بالل صــبـاح عــام ا
احلـمـداني في العـاصمـة سبل اإلرتـقاء
الي للشركة وقال بيان تلقته بـالواقع ا
(الـــزمـــان) أمس إن (اجلـــانــبـــ عـــقــدا
ـعـوقات ـعـاجلـة ا إجـتـمـاعـاً تـشـاوريـاً 
ـــالــيــة الـــتي حتــدث فـي الــتـــعــامالت ا
سوقي ـاليـة  ـستـحقات ا كـالرواتب وا
احلـــنـــطـــة و الـــشـــلب و الـــتـــعـــامل مع
اجملـارش) وأوضح أن (الـشركـة حتتاج
ــالي إلـى طــفــرة نــوعــيــة من اجلــانب ا
وذلـك يــــتــــطـــــلب اجلــــرأة فـي إتــــخــــاذ

الـطاقة النـظيفة في اجملـمعات السـكنية
اجلديدة). 

في غــضــون ذلك قـدم مــعـهــد الـطــيـران
ـدني دورة خـاصـة لـتـدريب اجملـمـوعة ا
ـالكــات الــفــنــيـة الــعــامــلــة في األولى ا
عـملـيات مطـار أربيل الدولي.وقـال بيان
تــلـقـته (الـزمـان) أمس إن (الـدورة تـأتي
ــشـاركــ فــيـهــا بـأهم بــغـيــة تــنـمــيـة ا
ـعلـومات واألسـاليب والـنظم احلـديثة ا
عـايير طـار وفق ا اخلـاصة بـعمـليـات ا
ـدني).في سـياق الـدولـية في الـطـيران ا
ـدني مــتــصل وجه رئــيس الــطــيــران ا
نــائل سـعــد عـبـد الــهـادي مـديــر مـطـار
بـغداد الدولي عـلي محمد تـقي بتفويج
الـرحـلـة األولى لـلـحـجـاج الـبالـغ عددهم
 348ألداء مناسك احلج العام احلالي).
وذكــر بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) أمس إنه
ــــدني قـــدم تــــســـهـــيالت (الــــطـــيـــران ا
وخــدمـات إسـتـثـنــائـيـة بـالــتـنـسـيق مع
الـــشــركــة الـــعــامــة اخلـــطــوط اجلــويــة
الــعــراقــيــة والـــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــحج
والــعــمـرة). في ســيــاق مـتــصل أعــلـنت
الــهــيـئــة الــعـلــيــا لـلــحج والــعــمـرة عن
وصــــول أكــــثــــر من  10آالف حــــاج إلى
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ـهني السيـما في البيت جتنب اي من الـعالقات غيـر القيمـية في العمل االداري ا

اجلامعي .
ن يـجيـد الثـرثـرة وينـتهك بـكلـماته فال يـنبـغي عـليك ان تـقرب او تـعتـمـد او تثق 

زيـفه شخصيات االخرين من حولك فيفشي اسرارهم بنميم ا
التالعب بالفاظها ومعانيها لتحقيق مصاحلة الشخصية.
فــالــشـجــاعــة لـيــست من صــفــاتــهم لـكـن الـغــدر واخلــيـانه

سمتهم.
وان كنت على غير ذلك فانتظر نصيبك منهم سواًء طال بك

الوقت او قصر.

الـهيئـة عبد الـرحمن صديق فـي مؤتمر
صـــحـــفي تـــابـــعــتـه (الــزمـــان) أمس إن
ــيـاه (اإلقــلــيم يــعـانـي من عــدم تـوفــر ا
مــاأدى إلـى تــهــديــد بــعض مــنــاطــقــنــا
بــالــتـصــحــر) وشــدد بـاإلعــتــمــاد عـلى
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أبـدت هيـئة الـبيـئة  في إقـليم كـردستان
ــيـاه فـي بـعض مــعــاتــهـا بــشــأن شح ا
ــنــاطق فــيــمــا أشــارت إلـى أن هــنـاك ا
مـناطق أصبحت متصحرة وقال رئيس

WKLŽ∫ جهاز لعد العملة
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بغداد
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مالك والدول علم الـسياسة جُله مـأخوذ من فنها الـذي رسمته اإلمبراطـوريات وا
ـفكرين والعلـماء بكلمات وعـبارات ومصطلـحات بعضها والقادة لـيكتب على يد ا
ـوقف او احلـدث فـالـعلم مـتـداول والـبـعض االخـر  وصـفه لـيـتالئم أو يـحـاكي ا
مـأخـوذ من الــفن ولـيس الـعـكـس لـذلك كل مـا قـيـل في الـسـيـاســة هـو إنـعـكـاس

تـخـصـصـ سواء لـتـجـارب أو وقـائع أو أحـداث سابـقـة أو خـيـال 
كـانـوا مـؤسـسـات أو افـراداً يـرجـون تـطـبـيـقـة ولـكن الـتـاريخ
ـعـارك والعالقـات تؤكـد ان الـسيـاسة الحم وا والوقـائع وا
تتـشكل وفق عـدة مـتغـيرات حـاكمـة ولـكنـها ال تـكون مـبرراً
لـلخداع أو الطـغيان أو الظـلم أو الفساد أو .......أو........
. رُزقتُ مُلـكاً فَلَم النهـا تسجل كـتجربـة فاشلـة ولو بعـد ح

ُلكَ يَخلَعُهُ. احسِن سِياسَته......وَكُلُ مَن ال يَسوسُ ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7309 السبت 25 من ذي القعدة 1443 هـ 25 من حزيران (يونيو) 2022م
Issue 7309 Saturday 25/6/2022

—UDF « ÍbLŠ

دلهي

تـعـددت الـروايات حـول تـسـميـة بالد الـهـند
فــهــنـاك من يــرى ان هــذه الـتــسـمــيــة كـانت
ـة الكـبرى ( الـهند – تـشمل كـل الهـند الـقد
بـاكستان- بنغالديش - كـشمير) اسم الهند
ـعنـى (السـيف) وتـعني عـنـد الـعرب يـأتي 
بـالـلـغـة الـفارسـيـة (الـفـتـاة القـويـة والـفـتاة
احلـسـنـاء) وقـد تـكـون اسم جلـمـاعة (االبل)
امــا عن الــهــنــد كــدولــة فــاالسم مــشــتق من
(انـــدوس) وهـي كـــلـــمـــة فـــارســـيـــة تـــعـــني
(الـهـنـدوس) حـيث كـانت تـسـتـخـدم لـوصف
الـهنود وفي اللغة السنسكريتية كان يطلق
عـلـى الـهـنـد اسم "سـيـيــنـدو"  حـيث تـعـتـبـر
الـتسـمية الـتاريـخية لـنهـر (أندوس) واطلق
الـيـونـانـيـون عـلى الـهـنـد أسم "أنـدو" . بـعد
ذلك أقـر الدستور الهندي أسم "بهرات" على
ـشـهـورة الــبالد نـظـرا لــلـتـوابل الــهـنـديــة ا
فـيها والتي تعتـبر رمزا من رموز الهند ثم
اســتــقــرت الــتـســمــيــة عــلى (الــهــنــد)  امـا
الـعاصمة دلهي والتي نقيم بها االن ونكتب
ــعـــابــد والــعــادات ـــعــالم االثـــريــة وا عن ا
والـتقاليد فأسم دلـهي يعني (الدهليز) وهي
تـشير الى ما يـطلق عليـه ( احلد) أو ( عتبة

الهند).
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غـالـبا مـا يـجـذبنـا في ازيـاء الهـنـود االلوان
الـصارخـة الغـريبة وهـناك مـا يرجـعها الى
مــعـتــقـدات ديــنـيــة مـثل الــلـون الــبـرتــقـالي
ــقـدس عـنـد بـعـض الـديـانـات (الــسـيـخـيـة ا
والـبـوذيـة والهـنـدوسـية) لـكن لـهـذه االلوان
قـصــة أخـرى فـلـيس الـلـون الـبـرتـقـالي هـو
الـــســائــد بل كل االلـــوان احلــارة والــقــويــة
سلم جتـدها في الـشارع الهـندي يـرتديهـا ا
ـــســـيـــحي والـــهـــنـــدوسـي والـــســـيـــخي وا
والــيـهــودي والـبـوذي وهـي تـعـد مـالبـسـهم
وأزيـاءهم الـشعـبيـة حتى من يـزور الهـند ال
بــد ان يـشــتـري الــزي الــهـنــدي ويـلــتـقط به
الــصــور الــتــذكــاريــة  بــالــســاري الــهــنــدي
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ويحتفظ به كزي شعبي جميل!
الـقصة الـتي اعتقـد انها جـعلت هذه االزياء
تــكــون بـهــذا الــشــكل بـيــنــمــا كـان الــهــنـود
يـرتـدون جمـيـعهم وبـكـافة طـوائـفهم (الـلون
االبــيض) عــنــدمــا تــولى احلــكم في الــهــنـد
ـملوك  –شـمس الدين التـتمش- وهو احد ا
ــمـالــيك الـبــارزين وحــكم الـبالد مـن سـنـة ا

 1236 – 1216ولم يهزم امام اجليش
ــغــولي واعـتــرفت به الــدولـة الــعــبـاســيـة ا
كحاكم على والية الهند وكانت له قدرة على
االدارة والــتـنـظـيم ورغـبــة في إقـامـة الـعـدل
ظـلـوم ويـعرف عـنه بـإنه أمر وإنـصـاف ا
أن يـلبس كل مظلـوم ثوبا( مصـبوغا ) بلون
صــارخ لــكي يـراه ويــســمع مـنه ويــنــصـفه
ـظـلـوم واجلائـع والعـاطل فـأخـد الـفـقـيـر وا
عن الـعمل يصـبغون مالبسـهم بهذه االلوان
ــر (شــمس الــدين الــبــراقـــة وعــنــدمــا مــا 
الـتـتـمش) ويـجـد هـؤالء ويـبـعث في طـلـبهم

ويـحل مشاكلـهم! وما اكثر الـظلم والفقر في
الـهـنــد وشـيـئـا فـشـيـئـا اخـذ يـزداد انـتـشـار
البس ــــلــــونــــة ويــــقـل ارتــــداء ا ـالبس ا ا
لـونة عن الـبـيضـاء!وبدال ان تـعـبر االزيـاء ا
الـــفـــقـــر صــــارت تـــعـــبـــر عن االحـــتـــفـــاالت
ـــهـــرجــانـــات واالعـــيـــاد واالعــراس وكل وا

ناسبات السعيدة! ا
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ـسـلـمـة في الـهـنـد قـامـت الـدولـة الـغـوريـة ا
عـلى أنـقـاض الـدولـة الـغـزنـويـة الـتي كـانت
وقـد اســتـعـان حتــكم بالد الـغــور واالفـغــان
ـمالـيك الذين الـسـلطـان "محـمد الـغـوري" با
كــان يــشـتــريـهـم ألسـتــخـدامــهم بــاحلـروب
ـن تــؤهـــله مــوهـــبــتـه لــلـــقــيــادة ويـــهــتم 
ومـــنــاصـب احلــكـم وعــرف من بـــ هــؤالء
ــمـالـيك (قــطب الـدين إبــيك) واله الـغـوري ا
واليـــة دلــهي. وتـــنــسب لـه في دلــهـي بــنــاء
مــســجــد رائع ذومــنــارة ســامــقــة بــإرتــفـاع
دهش وقع االثري ا 72.5مترا زرنا هذا ا
ـعـماري بـنـقـوشه وهـيـبـة بـنـاءه والـبـنـاء ا
ـثـل مـعــلــمـا يــعــد حتـفــة فــنــيـة مــا يــزال 
سـياحـيا بإمـتيـاز وفي عهـده حتولت دلهي
ـمـالـيك بـعـد الى عــاصـمـة لـدولـة سالطـ ا
اغــتـيـال الــسـلـطــان الـغـوري عـام  1206ولم
يـترك ولدا ليرثه   فترك الـهند للمماليك من
ـا هيأته بـعده ولم يـهنـأ قطب الـدين ايبك 
له الــظـروف فـقـد لـقى حــتـفه هـو االخـر أثـر

وقـوعه من على ظهر فرسه سنة 1210م وقد
خلده هذا الصرح العظيم.
اول شاهد اسالمي في الهند

نطقة علم التاريخي الذي يقع  زرنـا هذا ا
(مـهرولي)  وتعد مـنارة قطب الدين االطول
ـنـارات من نــوعـهـا في الـهــنـد وهي اطـول ا
فـي الـعـالم االسالمي  وتـعــتـبـر اول شـاهـد
عـلى دخول  احلضـارة االسالمية الـى الهند
وقـد سجلت في قـائمة الـيونسكـو بادراجها
وتـعد من ي  ـعـلم في قـائمـة الـتـراث العـا ا

عجائب االبنية في الهند . 
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وبـني مـن احـجار حـمـراء الـتي اقـتـلـعت من
مـعـابـد هـنـدوسـيـة كـانت قـريـبـا مـنه بـيـنـما
ــســتــويــات االخــيــران بــالــرخــام اكــمــلـت ا
بـنى مزخـرفة بـالنـقوش االبـيض وجـدران ا
واآليات القرأنية وفي عهد السلطان شمس

الدين ألتمش 
خـليفة قطب الدين قـام بزيادات على مسجد
قــــوة االسـالم  وتــــوالت الـــــزيــــادات عــــلى
ـسـجـد  ليـصـبح ارتـفاعه 100 مـتـر ومثل ا
الـهيكل بـرجا للـنصر او نـصبا تـذكاريا يدل

على قوة االسالم في الهند.
Íb¹b(« œuLF «

شـاهــدنـا ضـمن هـذا اجملـمع االثـري عـامـود
رشد حـديدي وقد اثـارت فضولـنا وسالـنا ا
الـسياحي عنـه  فقال هذا الـعمود احلديدي

يـبـلغ ارتـفاعه  7 أمـتـار ويزن اكـثر من سـتة
عرفة الفلكية في اطـنان وجوظيفته توفير ا
الهند ولم يتعرض هذا العامود الى الصدأ.
ـمـالـيك في الـهـنـد هـو سك ومن مــنـجـزات ا
نـقود ذهبـية تزن  11.15 جـرام لم يبق منها

االن اال قطعت فقط!
اشياء تثير االعجاب

تـابعنـا حركة وسـائل النقل ومنـها اكتـشفنا
مـدى دقـة الـعـمل االحصـائي في الـهـنـد فكل
الــســتــوتــات   والــدرجــات الــنــاريـة حتــمل
ارقـاما كما في لوحـات السيارات وهذا جزء
ـرورية بـسـيط م ضـبط االمن والـسالمة ا
فـي شـــوارع دلـــهي وعــــلى الـــعـــراق الـــذي
يـستورد الـستوتـات  والدرجات الـنارية من
الــهـنـد  –احــيـانـا- ان يـنـقل هــذه الـتـجـربـة
عـلى االخص ان اغـلب االغـتـيـاالت الـفــريـدة
تـتم مـن قـبل راكـبي الـدرجـات الـناريـة لـذلك
مــنـعت وزارة الـداخـلـيــة ان يـكـون اكـثـر من
شـخص عـلى الدراجـة الـواحدة وهـو اجراء

لم يحقق هدفه!
 كـما الحـظنا جـلوس الـنساء عـلى الدرجات
ـرأة الـنــاريـة يـوحي بـهـويـتــهم الـديـنـيـة فـا
ــسـلـمـة ال تـفــتح سـاقـيــهـا وجتـلس خـلف ا
رأة السائق بل جتلس بشكل جانبي! اما ا

سلمة فتفعل ذلك. ا غير ا
والصور تدل على ذلك.

l³²Ð
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وأضـاف عبـد السـتار أن  (دور مـديرية
شباب ورياضة  ديالى هو متابعة هذه
ـشاريع لـغرض إكمـالهـا  فقد إجـرينا ا
اتـصاالت ومخاطبات ولقاءات مع وزير
الـشـباب والـرياضـة ومع محـافظ ديالى
ـان عـن مـحـافـظة وبـعض إعـضـاء الـبـر
ديـــالى الــذين قـــامــوا بــزيـــارة الــوزيــر
ـــنـــاسـب بـــشـــأن هــذه اليـــجـــاد احلل ا
نشآت الرياضية). وأشار عبد الستار ا
ـشكـلة كـبيـرة جداً ومـرتبـطة الى أن  (ا
ـالــيـة وبـالـرغم من بــالـتـخـصــيـصـات ا
وجــود قـرار صـادر عن رئــاسـة مـجـلس

الــوزراء ووزارة الـتـخـطـيط يـنص عـلى
أن أي مـشروع تـصل نسـبة إجنازه الى

بالغ فوراً ئة يتم صرف ا  80 با
إلجنـازه ولـكن أغلب مـشاريع مـحافـظة
ـئـة ديـالـى نـسـبـة اإلجنـاز فـيـها  70 بـا
العب ـــشــاريـع هي ا ونـــزوالً وهـــذه ا
ــسـابـح ودائـرة الــرعـايــة الـعــلـمــيـة وا
ــديــنــة الـريــاضــيـة وهـي أهم صـرح وا
حتـتاجه احملـافظة). وبـ عبد الـستار
أن (مـحافظة ديالى عـانت ومنذ سنوات
ــديــنــة بــســبب عــدم إجنــاز مــشــروع ا
ـتـابـعـة دائـمـة مع الـريــاضـيـة ونـحن 

الــوزيـر األســبق جـاسم مــحـمـد جــعـفـر
الـذي وضع حجر األساس لها في العام
 2010وتسلَّمنا األرض اخملصصة لها
ــبـي ســـعــة  20ألف ــلـــعـب األو هـي وا
ـوضــوع مع جـمـيع مــتـفـرج تـابــعـنـا ا
الـوزراء الـذين تـولـوا الـوزارة من بـعده
وحــتى اآلن لم يـتـم الـعـودة الـى الـعـمل
ـشكـلة تـعود الى وزارة الـشباب بـها وا

والرياضة  ).
وأوضح عـبـد الـسـتـار إنـنـا  ( نـعلم أن
دينـة الرياضـية محال مـشروع إنشـاء ا
لغ  105مـلـيارات الـى شركـة روسيـة و

ديــنــار وال أحـد يــعـرف ســبب عــدم بـدأ
الـــــعـــــمل وهـي اآلن عــــبـــــارة عن أرض
ـقــيم فـقط ـهــنـدس ا وكــرفـان لــدائـرة ا
وعـــنــد مــخـــاطــبــة الـــوزارة حــول هــذا
ـوضـوع واجـهتـنـا مـشكـلـة اخرى هي ا
نــــقل الــــصـالحـــيــــات من الــــوزارة الى
احملــافـظـة) . ونـوه عـبــد الـسـتـار بـأن (
مـديرية رياضة احملافـظة التقت محافظ
ديـالى  وكـان اجلـواب ان مـبـلـغ تـنـفـيذ
ديـنة الـرياضـية  105مـلـيارات انـشـاء ا
كبير جداً ويؤثر على ميزانية احملافظة

كن للمحافظة تولي االمر) .  وال

qIŠ∫ حاصدة في حقل للحبوب في ديالى

ماليك في الهند ¬UŁ—∫ العمارة إحدى بصمات ا

-1-
صطفى الصادق االم محمد (ص) قوله: روي عن سيد الرسل واالنبياء نبينا ا

" تخلقوا بأخالق الله "
وال نذيع سرّاً اذا قلنا :

ـركزي الـكبـيـر في حيـاة الفـرد واألسـرة واجملتـمع واالمة  بانّ لالخالق دورهـا ا
كما انّ لها انعكاساتها اخلطيرة على كل جوانب احلياة .

-2-
والسؤال اآلن :

كيف نتخلق باخالق الله ?
واجلواب :

ـنـعم عـلى عـباده بـألـوان الـنِعم انـنـا نعـلم بـان الـله سـبحـانه هـو الـكـر الرحـيم ا
والتخلق باخالقه يدعونا الى ان نكون من اهل الكرم ال من اهل البخل والشُح .

هم : وا
انّ الــكـرم والــسـخــاء اذا كـان مــحـدوديْن بــاطـار الــنـفس والــعـائــلـة فــانّ ذلك هـو
الـتجـسيـد الواضح للـذاتيـة والنرجـسيـة بيـنما الـنرجـسيـة والذاتيـة همـا من أكبر

ثالب واخطر العيوب . ا
ثم ان الكرم يكون باالقوال كما يكون باالعمال .

ـعرفة واالدب ولـكنه يُغـمض النظـر ويلتزم هنـاك مَنْ يراك تتـالق وتبدع في آفاق ا
الصمت ويحجب عنك كلمة االستحسان واالعجاب فهذا بخيل حتى في االقوال.
الي زرية التي يعيشها ا وهنـاك من ال يخطر على باله على االطالق االوضاع ا
صـاعب لـتـأمـ احلد من الـعـراقـي حتـت خط الفـقـر  ويـواجـهون مـعـهـا أشـد ا

األدنى من مستلزمات حياتهم .
ــسـارعــة الى تــقـد مـا انّ الــكـرم هــنـا يــعـني الــتـحــ عـلى األيــتـام واألرامل وا

ينعشهم ويخفف وطأة األعباء عنهم .
ان الكرم ماكان ابتداءً ومن دون مسألة .

وبهذا يبقى ماء وجه الفقير محفوظاً دُونَ إراقة .
قال الشاعر :

ما اعتاض باذِلُ وجهِهِ بسؤالِه 
نى بسؤالِ  عِوَضاً وانْ نالَ ا
واذا السؤال مع النوال وَزَنْتَهُ 
رجح السؤالُ وخَفَّ كُلُّ نَوالِ 

ومن كـرم الـله الـبـاذخ انه يـجـود عـلى الـباذلـ بـأضـعـاف مـضـاعـفه عـمـا أنـفـقوه
وبذلوه في سبيله .

قال تعالى :
( مثل الـذين ينفقون أموالهـم في سبيل الله كمثل حَبَّـةٍ أنبتت سبع سنابل في كل

ن يشاء ) سنبلة مائة حبّه والله يضاعف 
البقرة /261

ا ? وال أدري كيف يتوقع االنسان فيض الكرم االلهي عليه اذا لم يكن كر
انّ الكر قريب من الله قريب من اجلنة .

والبخيل بعيد عن الله بعيد عن اجلنة 
نعم 

راد من التخلق بأخالق الله. ثال ما هو ا ولقد اتضح من خالل ا
فمـا يقال في الكـرم االلهي يقال في عـدله  ويقال في رأفته
ويقـال في رحـمته لـعبـادة ويـقال في كل مـا هو مـعروف من

ُـعـ  مـنــنه وآالئه .. فـهــو الـرزّاق الـوهــاب  الـفـتّــاح  ا
غيث ... تفضل  ا احملسن  ا

والــســعــيــد من يــســعى جــاهــداً لــيــحــظى بــشيء من تــلك
االخالق.
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ـانيا اعـتبارًا من يوم مـجموعـة السبع في أ
غـــد األحــد ومــســـؤولــو دول حـــلف شــمــال
األطـلــسي اعـتـبـارًا من الـثالثـاء في مـدريـد
حملــاولـة احلـفـاظ عـلى وحــدة مـواقـفـهم في
مـواجـهة مـوسـكو الـتي غـزت أوكرانـيـا قبل
أربـعــة أشـهـر.ويـلـتـقي قـادة دول مـجـمـوعـة
ـانـيـا وكـنـدا وفـرنـسـا وايـطـالـيـا الـسـبـع (أ
ـتــحــدة والــواليـات ـمــلــكــة ا والــيــابــان وا
ـتـحدة) اعـتبـارًا من األحد في جـبال األلب ا
الــبــافـاريــة لـعــقــد اجـتــمــاعـهـم الـســنـوي.
وسـتـكون مـواصلـة تـقد الـدعم ألوكرانـيا
بـعد أربعة أشـهر على بدايـة الغزو الروسي
في  24 شــبــاط في صــلـب هــذا االجــتــمـاع
وقـمـة حـلف شـمـال األطـلـسي الـتي سـتـمـتدّ
عـــلى يــومـــ في مـــدريــد اعــتـــبــارًا من 28

حزيران. هذا األسبوع.
Âö « ¡ö ≈

ــاني أوالف شــولـتس ــســتـشــار األ وقــال ا
الـذي تستضيف بالده قمـة مجموعة السبع
هــــذا الــــعــــام "مـــا زالــــنــــا بــــعــــيــــدين عن
ـــفــاوضـــات... ألن بـــوتــ ال يـــزال يــؤمن ا
بـإمكـانيـة إمالء السالم" داعـيًا حـلفاءه إلى
"االســــتـــــمــــرار" في دعـم كــــيــــيـف من خالل
الــــعـــــقــــوبــــات و"تـــــســــلــــيـم األســــلــــحــــة"
ألوكـــرانــيـــا.ويــقــول الـــبــاحـث في اجملــلس
ـاني للـعالقات الـدوليـة ستـيفـان ميـستر األ
"الـهجـوم الروسي جـعل الدول الـسبع تُدرك
أنـــهـــا حتـــتــاج إلـى بــعـــضـــهـــا الــبـــعض"
خــــصــــوصًــــا في مــــواجــــهــــة الـــتــــضــــخم
والــتــهــديــدات بـأزمــات في مــوارد الــطــاقـة
والـغـذاء. كلّ ذلـك يـخـتبـر مـقـاومـة اجملـتـمع
الـــدولي.وفي تــقـــيــيم قــا لـــلــوضع حــذّر
األمـ الـعام حلـلف شمـال االطـلسي (نـاتو)
يـــنس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ من أنّ احلـــرب في
أوكـرانيـا قد تـستـمرّ "سـنوات".وقـد يتـحدث
ــســؤولـون الــغــربـيــون عن الــدعــوة الـتي ا

ـاني هذا األسبوع إلى ـستشار األ أطـلقها ا
وضـع "خـــطــــة مــــارشــــال إلعــــادة إعــــمـــار"
أوكـرانــيـا أي خـطـة مـسـاعـدات كـتـلك الـتي
ــيـة قــدمــتـهــا واشـنــطن بــعـد احلــرب الــعـا
ــنـكــوبـة عـلى الــثـانــيـة وسـاعــدت أوروبـا ا
شـروع الطويل الـوقوف على قـدميهـا. لكن ا
ـلـيـارات" وسـتـنـخـرط فـيه "عـدة سـيــكـلفّ "ا
ــتــوقع أن يــطــلب الــرئـيس أجــيــال". ومن ا
زيد من يـر زيليـنسـكي ا األوكـراني فولـود
األســلــحـة لــبالده وضــغــطًـا إضــافــيًــا عـلى
مـوسكو خالل لقـاء عبر الفـيديو االثن مع
قـادة مـجمـوعة الـسـبع اجملتـمـع في قـصر
ــاو.وســيــلــقي كــلــمــة أيــضًــا أمــام الــدول إ
الـثالث األعضـاء في حلف شمـال األطلسي
في آخــر مـرحـلـة من نـشـاطـات دبـلـومـاسـيـة
مــكـثّـفــة بـدأت اخلـمــيس خالل قـمــة لـلـقـادة
األوروبـــيـــ في بـــروكـــسل حـــيث مُـــنـــحت
ـرشحـة لـعضـويـة االحتاد أوكـرانـيا صـفـة ا
قرر أن يكـشف حلف شمال األوروبـي.ومن ا
األطـلسي عن خطـطه حلماية قـسمه الشرقي
الـقـريب من روسـيـا. وسـيتـرافق اإلعالن عن
هــــذه اخلـــطـط الـــدفــــاعـــيــــة مع "مـــفــــهـــوم
ــراجــعــة األولى اســتــراتـــيــجي" جــديــد - ا
خلارطة طريق للتحالف منذ عشر سنوات -
قـد يعـزّز موقف احلـلف في مـواجهـة روسيا
ويــطــرح لــلـمــرة األولى الــتــحــديــات الـتي
.وتُـلــقي مـعــارضـة أنـقـرة تــفـرضـهــا الـصـ
لـطلب الـسويد وفـنلـندا االنضـمام إلى حلف
شـمـال األطـلـسي بـظلّـهـا عـلى الـوحـدة التي
كـان سـيُـظـهـرهـا أعـضـاء احلـلف.ومـع دعوة
شـولـتس األربـعـاء إلى "االسـتـمـرار" في دعم
كـييف من خالل الـعقوبـات يرى ميـستر أن
بــعــد فـــرض عــدة حــزمــات من الــعــقــوبــات
الـغربية على موسكـو "بلغنا احلدّ األقصى
خـصـوصًـا في مجـال الـعـقوبـات عـلى قـطاع
الـطاقة" التي لها "تكلفة عالية على مجموعة
ي".وتــتـهم الــســبع وعـلـى االقـتــصــاد الـعــا
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اكـد الـرئـيس الـصيـني شي جـ بـينغ
ان تـعـاون الـبـريـكس سـيـحـقـق مـرحـلة
جــديــدة من الـتــنــمـيــة عــالـيــة اجلـودة
اذ جنح اجلـمـيع في الـعـمل لـلـشـعـوب 
بـروح الـفريق الـواحد وانـهـاء الهـيمـنة
والــتــكـــتالت الــتي ســتــزيــد من وقــوع

ي في مستنقع االزمة. االقتصاد العا
 «dOG² « —UŁ¬

نتدى وقـال خالل اجللسة االفـتتاحيـة 
األعـــمــــال لـــدول الـــبـــريـــكس ان (آثـــار
سـبوقة في العالم منذ الـتغيرات غير ا
مــائــة عـام وجــائــحــة الـقــرن تــتــشـابك
حــيث تــظــهــر الــتــحــديـات وتــتــفــاعل 
األمـنـيـة اخملـتـلـفـة بال نـهـايـة وتـتـعـثر
ي عـمـلـيـة الـتـعـافي االقـتـصـادي الـعـا
ية النـتكاسات وتـتعرض الـتنمـية العـا
كــبـيـرة) مــتـسـائال  إلى (أين ســيـتـجه
الــــعـــالـم لـــلـــسـالم أم إلى احلـــرب او
لــلـــتــنــمــيــة أم إلـى االنــكــمــاش او إلى
االنفتاح أم إلى االنغالق او للتعاون أم
ــطـلـوب ـواجـهــة?) مـؤكـدا ان (ا إلـى ا
هـو فـهم قـوانـ تـقـدم الـتـاريخ بـشكل
دقـيق وال نـشـوش بـحـدث من األحداث
أو فـي وقت من األوقات وال نـخاف من
اخملـاطر ونـواجه التحـديات بشـجاعة
ــضي قـدمــا بـشــجـاعــة نـحــو هـدف و
ــشــتـرك ـســتــقــبل ا إقــامــة مــجــتـمـع ا
لـلبـشريـة) واضاف (يـتعـ علـينـا بذل
جـهـود مـشـتـركـة لـلـحـفاظ عـلى الـسالم
واالسـتـقـرار في الـعـالم عـبـر الـتـضامن
ؤلم أن وقـد أثبـت التـاريخ ا والـتـعاون
واجهة الـهيمنـة وسياسة التـكتالت وا
ــعــســـكــرات لن تــأتـي بــالــسالم بـــ ا
ـــا ســــتــــؤدي إلى حـــروب واألمـن وا
وصـراعـات) مـبـينـا ان (االنـغـماس في
مـــوقـع الـــقـــوة وتـــوســـيع الـــتـــحـــالف
الـعـسـكري والـسـعي وراء األمن الذاتي
عـــــلى حـــــســــاب أمـن الــــدول األخــــرى
فال امل سـيؤدي حتما إلى مأزق أمني
لــلـــسالم بــدون أن يــعــتـــز به اجلــمــيع
ويـحافظ علـيه ويتذكر الـدروس األليمة
كـما علـينا أال لـلحـروب ويستـفيد مـنها
ـيـثـاق األ نــنـسى الـغــايـة األصـلـيــة 
ــتـحــدة وأن نـتــذكـر جــيـدا الــرسـالـة ا
لــلـدفــاع عن الـسالم) ولــفت الى (طـرح
ي الـتي تـدعو دول مـبـادرة األمن الـعا
ــفــهــوم األمن الــعــالـم إلى الــتــمــسك 
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ــيـر زيــلــيــنــسـكي األوكــراني فــولــود
ـا اعــتـبـره "حلــظـة فـريـدة اخلــمـيس 
وتــاريــخــيــة" بـعــد مــوافــقــة قـادة دول
االحتـــــاد األوروبـي عــــلـى مـــــنح بالده
صـــفه مــرشح لــعـــضــويــة االحتــاد في

غمرة الغزو الروسي.
و أعـلنت رئـيسة الـوزراء الفرنـسية أن
بـاريس تـريـد ملء مـخزونـهـا من الـغاز
بـــالــــكـــامل بـــحــــلـــول اخلـــريف وبـــدء
اســتـغالل مــحـطــة غـاز مــسـال عــائـمـة
جـديـدة عام  2023 لـضـمـان إمـداداتـها
مع انــخــفـاض الــشـحــنــات الـروســيـة.
وقـالت إليزابـيت بورن "سنـضمن احلد
األقـصى لـقـدرات التـخـزين. نـهدف إلى
ــئـــة في بــدايــة االقـــتــراب من  100بـــا

اخلريف". 
ـــــشــــغـــــلــــ ملء ويـــــتــــعــــ عـــــلى ا
ئة بحلول االحـتياطيات بنسبة  85 بـا
األول مـن تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر
وقـدرات تـخزين الـغاز مـستـغلـة حالـيًا
ـئة ئـة مقـارنة بـ 46 بـا بـنسـبة  59 بـا
ــاضي. فـي الـوقـت نـفــسـه من الــعـام ا
عـملـيا سـتطـلب احلكـومة من مـشغلي
مـنشآت التخزين شـراء الغاز بأنفسهم
ـلء االحـــتــــيــــاطـــيــــات إضـــافــــة إلى

مـرشحـ لعـضويـة االحتاد اخلـميس
يـــشــــكل "إشـــارة قــــويـــة جـــدا حـــيـــال
روســيـا".وأشـاد مـاكــرون الـذي تـتـولى
بالده الـرئاسة نـصف السنـوية جمللس
االحتـاد األوروبي في مؤتـمر صحافي
في بــروكــسل الــتي تــســتــضــيف قــمـة
أوروبـيـة ب"خـطـوة سيـاسـيـة" صادرة

من "أوروبا قوية وموحدة".
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وأضـاف "لـقـد قـمـنـا بـخـطـوة عمـالقة".
وتـــــابـع مـــــاكـــــرون "كل ذلـك نـــــدين به
لـلـشـعب األوكـرانـي الذي يـقـاتـل دفـاعا
عـن قـيــمه وسـيــادته ووحــدة أراضـيه.
ـولـدافـيـا انـطالقـا من نـديـن به ايـضـا 
وضـعها الـسياسي وانعـدام االستقرار
الـذي تتعرض له والسخاء الذي عرفت
أن تـثـبــته".لـكـنه نـبه الى أن "الـعـمـلـيـة
الـتي بـدأت لـن تـكـون سهـلـة".وحتـدثت
فـوضـية االوروبـيـة اورسوال رئـيـسـة ا
فــون ديـر اليــ عن "حلــظـة أســاسـيـة"
وعن "يــوم جــيــد جــدا بــالــنــســبــة الى
أوروبـــا". واعـــتـــبــرت أن هـــذا الـــقــرار
"يـعــززنـا جـمـيـعـا إنه يـعـزز اوكـرانـيـا
ومــولــدافـيــا وجـورجــيــا في مـواجــهـة
الـــعــدوان الـــروسي". ورحب الـــرئــيس

ــشــتــريــات الــتي يــقــوم بــهــا مـوردو ا
الــغـاز.وأوضح مـكـتب رئـيـسـة الـوزراء
أن شــركـات الـتــخـزين ســتـسـتــفـيـد من
"ضـمـان مـالي" مـن الـدولة. كـمـا أعـلـنت
إلــيــزابـيـت بـورن االنــطالق في إنــشـاء
سال "مـحطـة جديـدة للغـاز الطـبيـعي ا
لــزيــادة قـدرتــنـا عــلى اإلمــداد بـالــغـاز
وهي ال تـعـتـمـد عـلى روسـيـا". ويـتوقع
بـدء اسـتـغالل مـحـطة الـغـاز الـطـبـيعي
ـسـال الـعـائمـة اجلـديـدة الـواقـعة في ا
لــــوهـــافـــر (شــــمـــال غـــرب) عـــام 2023
وتتولى إنشاءها شركة "توتال انرجي"
ــشـروع الـذي الــفـرنـســيـة الــعـمالقـة. ا
يــجـري احلــديث عـنه مــنـذ عــدة أشـهـر
ـزيـد من يـســمح لـفـرنـسـا بـاسـتـيـراد ا
سـال. وتـضم البالد الـغـاز الطـبـيـعي ا
حـالــيًـا أربع مـحـطـات اسـتـيـراد لـلـغـاز
ــسـال. ومــحــطـات الــغـاز الــطــبـيــعي ا
ـســال الـقــائـمــة سـتــعـمل الــطـبــيـعـي ا
ـدى الـطويل بـطـاقـتهـا الـكـامـلة "عـلى ا
جـدا" وفق مكتب رئيسة الوزراء.وترى
فــرنـســا أن بـإمــكـانــهـا االعــتـمــاد عـلى
اإلمـدادات التي تـصل من أنحـاء العالم
عـن طـريق الـسـفن بــدل الـغـاز الـروسي
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ـر به الـعـالـم من احـداث سـيـكـون لـهـا حـتـمـا دورا في تـغـيـيـر وجه ونـحن نـعـيش مـا
الـتـأريخ الـذي اصــبـحت حـالـته ال تـسـر اال ان واحلق يــقـال بـأن مـا عـشـنـاه من ايـام
جـميله فـي العراق ونـحن نحتـفي بسـيدتنـا صاحبـة اجلالله والسـلطه الرابـعه في عيد
الصحـافه العراقيه كان امرا مفرحا يدل على ان العالم ال زال بخير وان االمل جميل
سـتـقبـل سيـكون ا مـوجـود بيـنـنا من يـؤمن بـاالمل وان ا في كل العـقـود والقـرون طـا
ا عـاصـفه ومـا اكـثـر مـا سـجل الـتاريخ اجـمل ومـا هـذا الـذي يـجـري اال سـحابـه ور
ـؤرخــون فــاصـبــحت احــاديث لــلـتــنــدر نــعم سـادتـي اعـتــرف لــكم بـأنــني من ورواه ا
ـتـفــائـلـ ال تـفـارقـنـي االبـتـسـامه وال تـبــتـعـد عـني صـورة الـعــراقي الـذي يـلـهث في ا
الصـبـاح كل يوم لـلـحصـول علـى صحـيفـته الـتي ال يطـيب له في قـرائـتهـا اال وهو في
ـقـهى او في مـكـتــبه االنـيق واني ال انـسى ابـدا حـالـة االســتـرخـاء في مـنـزله او فـي ا
الـطوابيـر التي كـنا نراهـا سابـقا بعـد الساعـه التاسـعه صبـاحا امام ابـواب الصحف
الـعراقـيه محـاول الوصـول الى صحـيفه النـها نـفذت من االسـواق ومن منـا قد نسى
اكشاك بـيع الصـحف ومن منـا لم يصرخ عـلى بائع الـصحف في سـاحات االشارات
الــضـوئـيه حــتى انـنــا اصـبـحــنـا نـعــرف اسـمـاء بـاعــة الـصـحـف كـمـا نــعـرف اسـمـاء

طرب والرياضي والشعراء . شهورين من ا ا
نـعم ايهـا االحبه مـر عيد الـصحـافه العـراقيه وكـان اسعـد ما فـيه هو هذا الـفيض من
شاعـر اجلياشه باحلب نـحو صاحبـة اجلالله ونحو روادها االوفـياء وكنت اقرأ ب ا
سطور زمالئي وزمـيالتي الصحفي والصحفيات وسط دموع الفرح ألنني كنت اقرأ
ن رحـلوا وقـدموا الـغالي والـنفيس بـدع وكـان جمـيال االشاده  حـقيـقة االوفيـاء وا
لترتقي مهنة الصحافه وهنا اتذكر نصيحة االستاذ زكي اجلابر رحمه الله وهو يقول
طـبعه ـطبـعه وا لي قـبل اكثـر من نصف قـرن اذا اردت ان تـكون صـحفـيا فـابدأ من ا
في ذلك الـتاريخ كـان يـعيش اهـلـها بـ حـروف الرصـاص وهذا مـا فـعلـته في مـطابع
درسه اضي وكـانت هي ا يـدان في نهـاية الـستـينـات من القـرن ا ثـنيـان في ساحـة ا
االولى لـلـصـحـافه ولـعـلـي اتـذكـر ايـضـا نصـيـحـة شـيـخ الـصـحـفـيـ االسـتـاذ مـحـمد
حسن هـيكل الذي يوصـي من يريد ان يكـون صحفيا المـعا فعلـيه ان يعمل مراسال

حربيا وهذا ما كان .
ايهـا الـزمالء واالحـبه ان اروع مـا تـنـاولـته اقالمـكم الـوفـيه واحـاديـثكـم االعالمـيه هو
اسـتــحـضــاركم لـلـرواد هــؤالء الـعـمــالـقه بل ال ابــالغ اذا قـلت الــعـبـاقــره الـذين ولـدت
الصحـافه على اياديـهم ومن حماسهم وحـبهم الصادق لـصاحبة اجلالله واالروع من
كـل هذا هـو مـروركم عـلى زمالئـنا شـهـداء الـصحـافه الـذين قـدمـو حيـاتـهم وشـبـابهم
ـهــنـتـهم الـشـريـفه وقـبل اخلـتـام بـودي ان اقـدم تـهـنـئه لـكل رؤسـاء الـتـحـريـر قـرابـ 
والـعـامـلـ في الـصـحف الـعـراقـيه جـمـيـعـا وصـبـرهم الن الـصـبـر هـو اول اخلـطوات
وضوع االخر الذي اود طرحه امامكم هو انني ارى تـاعب وا الصحـيفه لتعلم مهنة ا
ان هنـاك دعوات لتأسـيس روابط او جتمعـات الستقـطاب االعالمي
ـتــواضـعه عـلــيـنــا جتـمـيع والــصـحـفــيـ ومن وجــهـة نـظــري ا
ـوقره خيمـتنا جـميعا وهـنا اقترح جهودنا ولـتكن نقـابتنا ا
على الـزمالء  رؤساء التحـرير تأسيس مـراكز استشاريه
تواضع للـبحوث والدراسات الصـحفيه النهم في رأيي ا
ـهمه فـي وقتـنـا احلـاضر لـيـأخذ ـثل هـذه ا ـؤهـل  هم ا
الــعــراق دوره الــريــادي احلــقــيــقي لــلــنــهــوض بــالــعــمل

االعالمي والصحفي.
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أزمة الـكـهربـاء في العـراق ومـلفـاتهـا والـتي اشبـعت بوابل كـبـير من اجلـهد اإلعالمي
ستمـر والذي يزداد كـثافة وتنـوعاً في اجتاهات الـتحلـيل ومقترحـات احللول وعلى ا
وجه التحديـد في أوقات تفاقم هذه األزمة وما يصحبها من معاناة يومية ترهق حياة

واطن. ا
عروف أن لـكل حرب جتارها من السـاع إلى الفوز بـاستثمار تـداعياتها ألجل من ا
شروعة والـتي تكون عـلى حساب الـشريحـة الواسعة صـالح الضيـقة غيـر ا حتـقيق ا
ـغـلـوب علـى أمرهـا… وهـذا مـا يـنـطـبق تـمـامـاً عـلى اسـتـغالل األزمات ـواطـنـ ا من ا

اخملتلفة التي تتعرض لها اجملتمعات.
ا الشك فيه أن مـتالزمة الكهرباء العـراقية واستمرارها قد حـفزت الكثير من هؤالء
تـصـيـدين لـتـسـخـيـر مـخـتلـف السـبل بـهـدف احلـصـول عـلى مـنـافـعـهم إذ أضـافوا ا
اديـة وفي الوقت نفسه يعملون كاسب ا كن من ا وسائل خبيـثة مبتكرة لتحـقيق ما 
جـاهـدين عـلى ضــمـان تـفـاقم حــالـة الـتـردي في خــدمـة جتـهـيــز الـطـاقـة الـكــهـربـائـيـة
كن من مـنافع واسـتمـرارها فال غـرابة من نـشوء رغـبـات شرسـة لالجهـاز على مـا 
قـاول باإلضافة إلى لدى مجمـوعة من الشركـات احمللية  أو فـروع األجنبية مـنها وا
ـكـاتب أصـحــاب صـالـونــات الـعالقــات والـســمـسـرة وفي مــقـدمــة ذلك مـا يــسـمى بــا
ـادية فقط فقد انبرى نافع ا االقتصـادية ألحزاب السلطة ولم يـقف األمر عند حدود ا
العـديد من اجلـهات الـسيـاسيـة إلى تسـخيـر حالـة الفـشل والفـساد في مـعاجلـة عمل
نافسة والتسقيط الـتي حتكمها التقاطعات نظومة الـكهربائية لصالح حمالتـها في ا ا
صلحـية ال أكثر فوظفت مساحات كبيـرة في قنواتها اإلعالمية إلجناز هذا الغرض ا
ودعـمـتهـا بـوساطـة مـا يطـلق عـليه بـالـذباب اإللـكـترونـي لتـنـشط على مـواقع الـتواصل

االجتماعي اخملتلفة.
إن حالة التـهافت في استغالل أزمة الـكهرباء لم تقـتصر على األفواه احمللـية الطامعة
فـقط بل تـعدى ذلك إلى ظـهور جـهات خارجـية كـانت قد سـعت ومازالت  إلـى حتقيق
غـا عـلى حـساب الـثـروة الوطـنـية لـلـعراق عـبـر اتفـاقـيات وعـقـود إذعان ـزيـد من ا ا
ـرتـبة صـفـقت لـها بـحـرارة شلـة الـتـابعـ ألجـندات هـذه اجلـهـات فتـصـدرت إيران ا
ـطــامع وعــلى وفق مـا تــقــتـضي مــصـاحلــهـا االقــتـصــاديـة األولى في حتــقـيق هــذه ا
والسياسية فأوقعت مؤسسة الكهرباء العراقية في فخ الرضوخ لقبول شروط جتهيز
نظومة الوطنية الغاز اإليراني الالزم لـتشغيل العديد من محطات توليد الكهرباء في ا
عدات وكذلك استيـراد كميات مـحددة من الطاقـة الكهربـائية كمـا أوغلت في فرض ا
تدنية وبأسعار عالية وبالتوازي مع ذلك أوعزت ألذرعها واصفات ا الكهربائية ذات ا
تاحة وغلق األبواب أمام من يتبنى هذه في السلطـة احلالية لتعطيل احللول الوطنـية ا
احلـلـول باسـتـخـدام وسـائل مخـتـلـفـة بهـدف احلـفـاظ عـلى ما حتـقق لـهـا من مـكاسب

كبيرة بفعل استمرار األزمة الكهربائية اخلانقة.
لذا فعـلى العراقي جميعاً أن يعرفوا من الذي يقف وراء إحداث
مثل هذه األزمـات وتعـميقـها وإفشـال معـاجلتهـا من أجل العمل
ــســتـقــلــة بــهـدف ــوحـد عــلى وفق مــســار اإلرادة الــوطــنـيــة ا ا
ـتــربـصــون عـلى مــخـتـلف اخلالص من تــبـعـات مــا يـخــطط له ا

شبوهة. غاياتهم ا
{ مهندس إستشاري - رئيس هيئة الكهرباء سابقاً
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{ لـنـدن-(أ ف ب) - أعـلن رئـيس حزب
احملـافـظ في بـريـطانـيـا أوليـفر دودن
أمس اجلـمـعـة اسـتقـالـته بـعد سـلـسـلة
من "الـنـتـائج الـسـيـئـة جـدا" من بـيـنـها
ـة مـرشـحي احلـزب فـي اقـتـراع هـز
فـــرعـــيـــ اخلـــمـــيس.وكـــتب دودن في
رســالــة إلى رئــيس احلـكــومــة بـوريس
جونسون أن هذه الهزائم "هي األخيرة
في سـلـسـلـة من الـنـتـائج الـسـيـئـة جدا
كـننـا االستـمرار حلـزبنـا" مضـيفـا "ال 
وكـأن شـيـئـا لم يـكن" و"يـجب عـلى أحد
ما حتمل مسؤولية" ذلك.وأضاف دودن
وهـــو من كـــبـــار حـــلـــفـــاء جـــونـــســون
"مـــنــــاصـــرونـــا خـــائــــبـــو الـــظن وأنـــا
أشــاطـرهـم شـعــورهم هـذا".مُــنِي حـزب
ـتـ ســاحـقـتـ في احملــافـظـ بـهــز
االنـتـخـابـات الـفـرعيـة اجلـمـعـة.وخـسر
احملــافـظــون في تـيـفــرتن انـد هــونـيـ
وهي دائـرة انـتخـابيـة في جنـوب غرب
إنـكـلتـرا وكـذلك في ويـكفـيـلد (شـمال)
وهـي نــتــائـج ســتــزيـــد الــضـــغط عــلى

جونسون.
ـانويل و اعـتـبـر الـرئـيس الـفـرنـسي ا
مــاكـرون أن مـوافــقـة االحتـاد األوروبي
عـلـى مـنح أوكـرانـيـا ومـولـدافـيـا صـفـة

بـرل موسكو بـأنها خفّضت شـحنات الغاز
بـشـكل كـبـير إلحـداث أزمـة طـاقـة في أوروبا
قــبل فـصل الـشــتـاء. ويـؤثـر ارتــفـاع أسـعـار

ناطق. واد الغذائية على العديد من ا ا
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في هـذا اإلطـار تُشـكّل مـشـاركة انـدونـيسـيا
والــهـــنــد والــســنــغــال وجـــنــوب افــريــقــيــا
واألرجـنـت في اجـتمـاع مـجمـوعة الـسبع
رسـالـة مهـمة.ويـقول مـديـر معـهد الـسيـاسة
ــيـــة ثــورســ بـــريــنــر "من الـــعــامــة الـــعــا
األســاسي أن يـتمّ إقــنـاع الـعــديـد من الـدول

ـشكـكـة في الـعقـوبـات بأن غـيـر الـغربـيـة ا
الـغرب يأخذ مـخاوفها في االعـتبار". وكانت
الــهــنـد والــســنــغـال وجــنــوب افــريـقــيــا قـد
امــتــنــعـت عن الــتــصــويت عــلى قــرار لأل

ــتـحــدة يـدين الـغــزو الـروسي ألوكــرانـيـا. ا
وتـتعـرض هذه االقتـصادات الـناشئـة بشكل
ـنـاخ خــاص خلـطـر نــقص الـغـذاء وأزمــة ا
وهـمـا مـسـألتـان في صـلب تـظـاهـرات تُـنظم
الـــســبت في مــيـــونــيخ بــنـــاءً عــلى دعــوات
مـنـظـمات غـيـر حـكومـيـة دولـية.وحـذّر مـدير
الــســيـاســات في مــنــظـمــة جــيــرمـان واتش

ستدام ـشترك والشامل والتعاوني وا ا
والـــتــمـــسك بـــاحــتـــرام ســيـــادة الــدول
وسالمـة أراضـيـهـا والـتـمـسك بـااللـتزام
تـحدة ـقـاصد ومـباد مـيثـاق األ ا
والـتـمـسك بـاالهتـمـام بـالـهمـوم األمـنـية
ــعـــقــولــة وايــجــاد حـــلــول ســلــمــيــة ا
لـلـخالفـات والنـزاعـات من خالل احلوار
والـتـشاور والـتـمـسك بحـمـاية األمن في
اجملـاالت الـتــقـلـيـديـة وغـيـر الـتـقـلـيـديـة
بـشـكل منـسق) داعيـا  اجملتـمع الدولي
الى (نـبـذ الـلـعـبـة الـصـفـريـة ومـعـرضة
سـويـا الهـيـمنـة وسـياسـة الـقوة لـبـناء
نـوع جـديـد من الـعـالقات الـدولـيـة عـلى
ــتــبــادل والــعــدالــة أســاس االحــتــرام ا
شترك واإلنـصاف والتعاون والكسب ا

ــــجـــتـــمع مـن اجل تـــكـــريـس الـــوعي 
ـستـقبل الـذي يتـميـز بتـقاسـم السراء ا
والــضــراء حــتى يــســطع نــور الــسالم
عـلى الـعـالم) مـشـددا عـلى (بـذل جـهود
ـستدامة في مـشتركـة لتعـزيز التنـمية ا
الـعالم عـبر الـتآزر والـتسـاند والسـيما
ـيـة تـتـعرض ان عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة الـعـا

لصدمات شديدة.
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ويــواجـه الــســكــان الــبــالغ عــددهم 1.2
مــلـيــار نـســمـة مـن قـرابـة  70 دولــة في
الـــعـــالـم أزمـــات اجلـــائـــحـــة والـــغـــذاء
ـديــونـيــة األمـر الــذي قـد والــطـاقــة وا
ية التي حتققت يشطب اإلجنازات العا
فـي احلـــد من الـــفـــقــــر خالل الـــعـــقـــود

مـهـمة لـلـتـعاون بـ األسـواق النـاشـئة
ونأمل أن يـكرس رجال والـدول النـاميـة
ثابرة والريادة ليكونوا األعمال روح ا
ــنـفــتــحـة وروادا دافــعــ لـلــتــنــمـيــة ا
ارسـ للـتـنمـية ـبتـكـرة و لـلـتنـميـة ا
ـشتـركة). وعـقد مـنتـدى األعمـال لدول ا
الـبريـكس في بـيجـينغ بـشكل حـضوري
وافـــــتــــراضـي وحــــضـــــر اجلــــلـــــســــة
االفــتـتـاحـيـة لــلـمـنـتــدى رئـيس جـنـوب
إفــريـقــيـا ســيـريل رامــافـوزا والــرئـيس
االـــبـــرازيـــلي جـــايــيـــر بـــولـــســـونــارو
ــيــر بــوتـ والــرئــيس الــروسـي فالد
ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
ـــثـــلـي قـــطـــاع األعـــمـــال فـــضـال عن 

وغيرهم.

بــــروح الـــفـــريـق الـــواحـــد اذ أثــــبـــتت
احلـقـائق مـرارا وتـكـرارا أن الـعـقـوبـات
تـعـد الـسـيف ذا احلـدين وأن تـسـيـيس
ي واسـتــخـدامه كـأداة االقــتـصـاد الــعـا
وسالح وفـرض الـعـقـوبـات الـعـشـوائـية
ـوقع القيادي في الـنظام بـاستغالل ا
ـالي والـنقـدي الـدوليـ ألمـر سيـضر ا
ــطـــاف بــكـــافــة األطــراف في نـــهــايـــة ا
ويـلحق أضرارا بـشعوب الـعالم) ولفت
ـيـة ـة االقـتـصــاديـة الـعـا الى ان (الــعـو
ـا ـعـاكس  تــعـرضت لـريـاح الـتــيـار ا
يـشكل ذلك قلقـا للمجـتمع الدولي بشكل
عــام من انـقــسـام االقـتــصـاد إلى أجـزاء
يـنـعـزل بـعـضـهـا عن الـبـعض) ومـضى
الى القول أن (آلية البريكس تعد منصة

ــاضـيـة) واوضح شي جــ بـيـنغ انه ا
مبادرة التنمية اضي  (طرح في العام ا
ـية الـتي تـدعـو إلى التـركـيـز على الـعـا
ــتــحــدة 2030 تـــنــفــيــذ أجـــنــدة األ ا
ـســتـدامـة والـدفـع بـإقـامـة لــلـتـنـمــيـة ا
ـتـمـيزة ـيـة ا الـشـراكـة الـتـنـمـويـة الـعـا
سـاواة والتـوازن والنفع بـالتـضامن وا
لـلـجـمـيع والـدفع بـالـتـعـاون عـلى نـحو
شـــامل فـي مــجـــاالت احلـــد من الـــفـــقــر
والـصـحـة والـتـعـلـيم والـتـرابط الـرقـمي
وعـملية الـتصنيع) مـؤكدا ان ( اجلميع
يـــســـاوره الــقـــلق مـن احــتـــمـــال وقــوع
ي فـي مـــســـتـــنـــقع االقـــتـــصــــاد الـــعـــا
ــــكن جتـــاوز األزمـــة حـــيث ال  األزمــــة
االقـتــصـاديـة إالّ بـالـتـضـامن والـتـعـاون

اضي بـالتصـويت على النـواب اجلدد بدالء ـان يوم اخلمـيس ا مـع انتهـاء جلسـة البر
... خـلت السـاحة تـمامـاً امام قـوى االطار الـتـنسـيقي لـتشـكيل ـنسـحبـ الصـدري ا

: احلكومة القادمة  لكنهم امام حتدي مهم
ان). االول - تماسك قوى االطار ذاته (انسحاب حركة حقوق من البر

الثاني - لغة احلوار مع االخر (قوى انقاذ وطن).
قاعـد? وهل لغـته مع االخر ناصـب وا فـهل يسـتطـيع االطار الـتمـاسك ح اقـتسـام ا

قراطي والسيادة ستقنعهم بتشكيل احلكومة معه?. وبالذات الد
ـعادلة رأسا على عقب  تغيـرات السريعة التي شـهدتها السـاحة مؤخرا قلبت ا ان ا
فاإلطـار الـذي كان مـعـارضا لـتـشكـيل احلـكومـة من قـبل الصـدريـ منـفـردين اصبح
الـيــوم مـنـفــردا في تـشـكــيل احلـكــومـة بـعــد انـسـحــابـهم  وقـوى األمـس في حتـالـفي
قـراطي والسيادة الـتي كانت بعض قـوى االطار تهـاجمهم بـشدة اصبـحوا اليوم الد
ـفترض للمساعـدة في تشكيل احلكومة وسيـجلس معهم على طاولة حوار احللفاء ا

واحدة للتفاهم والتحالف.
صالح ان السيـاسة ال تـعرف عـدو دائم وال صديق دائم مع االسف  لـكنهـا تعـرف ا
الدائمـة. ومصلحة االطـار في التحالف مع اعـداء األمس القريب ستـقوده الى تشكيل
احلـكومة الـقادمة ال محـالة  لذلك سـيسعى جـاهدا لتزعـمها وتـشكيلـها وفقـا لرغبات
ـكون االكـبـر والكـتلـة االكثـر عددا في ثل ا الـقوى االخـرى يدعـمه في ذلك اعـتبـاره 

ان بعد اداء البدالء اليم الدستورية. البر
لكن السـؤال الذي يطرح نفسه: هل تسـتطيع احلكومة القـادمة الصمود امام االزمات

احلالية? 
ان عـظم االزمـات وجتـذرهـا مـثل غـيـاب اخلــدمـات ارتـفـاع مـسـتـويـات الـفـقـر ارتـفـاع
اسعار الـغذاء البطالة وغيرها ازمات ليست آنية الوجود واحللول بل حتتاج الى وقت
وبرامج وستراتـيجيات طويلة األمد للتخـفيف من آثارها  وبالتالي فان اي حكومة لن
ـتضـررة الصـامتة في تـصمـد طويال مع تـربص قوى تـشرين والصـدري واالغـلبـية ا

ان. عارض في البر ستقل ا الشارع وتعاظم عدد ا
ان مغـامـرة االطـار احلالـيـة في تـشكـيل احلـكومـة غـيـر محـسـوبة
الـنـتائج وكـان األحرى به ابـتداءا احـتواء الـصدريـ والتـعاون
ـانـيـة وبـذلك ـعـارضـة الـبـر مـعـهم بـالـتـواجــد في احلـكـومـة وا
تتحـقق حكومة وطنية وفق االسـتحقاق االنتخابي لكن ذلك لم
يـحــدث ومع االسف... ان األيـام حــبـلـى بـاألحــداث بـ قـوى
احلكـومة اجلديدة والشـارع واخلوف كل اخلوف على العراق

من النتائج.

كــريـســتـوف بـالس مـن "تـراجع مـحــتـمل في
الـــتــزام مـــجــمـــوعــة الـــســبع فـي وضع حــدّ
لـلـتمـويل الدولي لـلـوقود األحـفوري" في ظلّ
تـــراجع امـــدادات الـــغـــاز الـــروسي.وتـــقــول
لورانس توبيانا التي كانت من معدّي اتفاق
بــاريس لـلـمــنـاخ في الـعـام  2016 إن أزمـات
ـنــاخ "تــعــود لــلـســبب الــغــذاء والــديــون وا
نـفــسه: اعـتـمـادنـا عـلى الـوقـود األحـفـوري"
داعــيــة مـجــمـوعــة الــسـبـع إلى "الـتــخــطـيط
لالســتــغـنــاء عن الـوقــود األحــفـوري بــشـكل

كامل".
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وصل  ا

الـتـحـركـات بـعـيـدة عن رصـد الـشـيـوعـي
ومـتابعة خـيوطها  لـكن الواقع كان خارج
أرادتـهم بسبب سيـاسة قاسم أجتائهم في
تـقــلــيم أظـافــرهم وحتــديـد حــركــتـهم رغم
ثـقلهم الـسياسي واالجـتماعي والـتاريخي
ومـواقعـهم احلـساسـة في أجـهزة الـدولة .
ولـكــثـرة الــتــسـريــبـات الــتي كــانت تـصل
لـلشيـوعي عـن نية ومـوعد ويوم الـتحرك
ـا أضعف يـقـظة الـشـيوعـي واالنـقالب 
في أخـذها عـلى محـمل اجلد . إن مـا حدث
يـوم 8 شـبـاط 1963 عـنـدمـا عـلـمت أحـدى
غـانيـات من عـشيـقهـا وهـو ضابط مـشارك
فـي اإلنـقالب أن يـوم 8 شـبــاط سـيـقـود به
حـزب الـبـعث إنـقالباً عـسـكـريـاً ضـد نـظام
قدم الـبعثي عـبد الكـر قاسم حيث كـان ا
”حا حسن الكرخي  ”له عشيقه اسمها
 ”فريال  ”فكانت  تتردد عليه بصورة
دائـمـة  وتـسـتـدرجه لـلـكالم  فـتـعـرف عن
علومـات التي تؤكد عن طـريقه األخبـار وا
قــرب وقــوع إنـقـالب ضــد الـزعــيم قــاسم 
وكـانت بدورها تقوم بنقل هذا األخبار الى
قـادة احلـزب الـشـيـوعي الـذي تـربـطه بـهـا
صــلــة وثــيــقــة وذلك عن طــريق الــقــيــادي
الـشيوعي  ”عـبد الـرحيم شريف  ”ولـكثرة
مـا نـقـلت فـريـال من مـواعيـد لإلنـقالب عن
ــقـــدم فــقـــد احلــزب طـــريق عـــشــيـــقــهـــا ا
صدر . فبادرت هذا الـشيوعي ثقته بهـذا ا
الـــغـــانــــيـــة الى أخـــبـــار أقــــربـــائـــهـــا من
الـشيوعيـ الذين بدورهم أبلـغوا القيادي
جـمال احليدري  وعند مـنتصف الليل قام
احلـيــدري بـإبـالغ هـذا اخلــبـر الى مــكـتب
جلـنة بغداد التابعة للحزب الشيوعي ومن
خاللـــهــا  إبالغ سـالم عــادل بـــاخلــبــر .
فـــذهب سالم عـــادل الـى دار جـــورج تـــلــو
ــكــتب الــعــســكـري فـي احلـزب مــسـؤول ا
الـشــيـوعي  طــالـبــاً وعـلى وجه الــسـرعـة
والـدقه مـنه إتـخـاذ اإلجـراءات الـضـروريـة
ـمكـنة  وقد أكـد علـيه بصـورة خاصة ا
ـــغـــادرة إبالغ جـالل االوقـــاتـي 
الــدار الـــتي يـــســكـن فــيـــهــا
ـــبــــيت في مــــكـــان آخـــر وا
وبـسـبـب الـشـتـاء الـبـارد لم
تـشتغل سيـارة جورج تلو
 فــأجـل الــتــبـــلــيغ الى
الـصـباح فـكـانت تلك
عــلى حـد تـعــبـيـر
زوجــــــــــة سـالم
عــادل ثــمــيــنـة
نـاجي يـوسف
 ”غلطة

الـعمر  ”ذهب
ضــحـــيــتـــهــا
اآلف مــــــــــــــــــــــــــن
الـــعـــراقـــيـــ وضـــاع
الــعـراق الى يـومــنـا هـذا .

وفي صـبـاح ٨ شـبـاط ١٩٦٣ 
قـــــــتـل جالل االوقـــــــاتـي من قـــــــبل
مـجـموعـة تـابعـة لـلـحرس الـقـومي أمام
دار بـيــته  وفي الــصـبــاح عــنـدمــا أتـصل
ـــنــزل سالم عـــادل عن طـــريق الـــهـــاتف 
جـورج تـلـو مـسـتـفـسـراً مـنه هل ذهب الى
ـا  األتفاق عـليه قبل االوقـاتي وأخبره 

ترتب علينا حيال التاريخ لـواجب الوحيد ا
هو إعادة كتابته  ”أوسكار وايلد.

بـهذه اجلـمـلة اخملـتـصرة والـعـميـقـة خاطب
الـــشـــهـــيـــد سالم عـــادل ســـكـــرتـــيـــر حــزب
الـشـيـوعـيـ الـعـراقـيـ رفـاقه  ”اآلن بـدأت
سـاعـة الـتـجـربة   ”الـذين إعـتـقـلـوا معه في
يــوم ١٩ شـــبـــاط ١٩٦٣ في مـــعـــتــقـل نــادي
الـنهـضة في الـكرادة الـشرقـية في الـساعات
االولى من عـملية اإلعـتقال . طيـلة أيام ثورة
تـموز ومـنذ أيامـها االولى شب اخلالف الى
درجـة الــتــصــادم واالحــتـراب بــ قــادتــهـا
ـشــيـر عــبـد الـزعــيم عـبــد الــكـر قــاسم وا
ـــنـــاصب ـــواقع وا الـــسالم عـــارف حـــول ا
ــــا أدى هــــذا اخلالف الى الــــســــيــــاديــــة 
مـعسكرين مـتحارب مـتخندقـ ب الزعيم
ــعـســكـر قـاسـم ومـعه الــشــيـوعــيــ وفي ا
ــشـيــر عـبــد الـسالم عــارف ومـعه ـقــابل ا ا
الـقـوى الــقـومـيــة والـبـعـثــيـ  ومن زاويـة
آخـرى بــ الـزعــيم قــاسم والـشــيـوعــيـ 
ويـذكــرنـا الــتــاريح بـخــطــابه الـشــهــيـر في
كـنيسة  ”مـار يوسف  ”يـوم ٢٩ تموز ١٩٥٩
 بـشن حـمـلـة قـمع ضـد الـشـيـوعـي ومـنح

فـــرصـــة لـــلـــقــوى
الـرجعي

ة

بـيته في ذلـك الصـباح لـو سلك طـريقه الى
مبنى وزارة الدفاع إتركوه أن يكمل طريقه
همـة  لكن لو غـير اإلجتاه بل سـهلوا لـه ا
الى مـعـسكـر الـرشـيـد مقـر الـلـواء الـتاسع
عــشــر أو إلى أي إجتــاه آخــر غــيــر وزارة
الـدفـاع أمـطـروه بـالـرصـاص . وقـد حـصـر
نـفـسه مع مـريـديه في مـبـنى وزارة الـدفاع
وحـاول عابثـاً االتصال بـقادته العـسكري
واجلـمــيع بـدون إســتـنــثـاء غــلق ســمـاعـة
الـتـلـفـون بـوجـهه  وبـدأ يـسـتـنـجـد بـقادة
فاوضات وأنقاذ اإلنقالب من أجل إجراء ا
ا أضطر صباح حياته ولم يتحقق شيئ 
الـيوم التاسع من شباط بتسليم نفسه الى
ـهـداوي  اإلنـقالبـيــ مع عـبـاس فـاضل ا
وطه شـيخ أحـمـد  وكـنـعـان خـلـيل حداد 
وقــاسم اجلـــنــابي . وقــادوهـم الى مــبــنى
االذاعـة والتلفـزيون في الصاحلـية ونفذوا
بـهم حـكـم اإلعـدام مـا عـدا قـاسم اجلـنـابي
ســحب من ســتــوديـــو الــتــصــويــر بــآخــر
حلـظـات  ومن الــذين قـاتـلـوا اإلنـقالبـيـ
بـشــراسـة في سـاحــة وزارة الـدفـاع ومـات
عـــبــــد الـــكـــر اجلـــدة آمـــر االنـــضـــبـــاط
الـعـسـكري .  نـدد الـشـيـوعـيـون بـاإلنقالب
وبـينـوا بأن هذا اإلنـقالب تقـوده مجـموعة
من الـقوى الـرجـعيـة هدفه أن يـتحـد هؤالء
لـلقضـاء على الشـيوعيـة في العراق  وفي
يـوم 17شـبـاط 1963قـامـت مـجـمـوعـة من
احلــــرس الـــقـــومي عــــنـــد أحـــد حـــواجـــز
الـتفتيش بـإلقاء القـبض على حمدي أيوب
عـضو الـقـيادة احملـلـية لـلـحزب الـشـيوعي
وبـعـد إعــتـقـال حـمــدي أيـوب أنـتـقل سالم
عـادل الى بيت أستـأجر حديـثاً  حيث كان
يـــقـــيم في هـــذا الـــبــيـت مــســـؤول جلـــنــة
الفالح للحزب الشيوعي ستار اخلواجه
راسـلة احلـزبية وزوجـته ساجـدة طخه وا
لـسالم عـادل روضـه عـبـد الـلـطـيف  وكـان
سالم عـادل قد ألـتـقى قبل يـوم من إعتـقاله
في ذلك الــبـــيت هــادي هــاشم االعــظــمي 
فـكـان األخـير هـو الـشـخص الـوحـيـد الذي
ــكـان الـبــيت من غـيـر ســاكـنـيه  يـعـرف 
وعندما أعتقل العاني في بغداد  وقد أخذ
إلى مـركز شرطة الفضل الذي كان فيه مقر
للحرس القومي فكان التحقيق معه شديداً
ــا أدى إلى ــدة يـــومــ مـــتــتـــالـــ   و
أنـهـياره حتت الـتـعذيب فـقـادهم إلى حيث
كتب يـسكن هادي هاشم األعظـمي عضو ا
الـسيـاسي لـلحـزب الـشيـوعي الـعراقي في
أحـد األوكار احلزبية التـابعة للحزب وذلك
في يـــوم ١٩ شـــبـــاط ١٩٦٣  والـــذي كـــان
مـــعــروفـــاً عــنه بـــ الــشـــيــوعــيـــ بــأنه
الشيوعي الذي اليعترف مهما كانت قسوة
الـتـعـذيب  ولـكن األمـر هـنـا أخـتـلف حتت
هـذا الظرف احلرج  لقد خان احلزب وقدم
لإلنـقالبـيـ مـعـلـومـات وتـفـاصـيل كـامـلـة
بـنفس اللحظة والـساعة واليوم عن جميع
األوكــار احلــزبـــيــة وقـــادهم بــنـــفــسه الى
بـعــضـهــا  ولم يـتـعــرض الى أي نـوع من
الـتـعذيب  كـمـا أعـلن في ظـروف طبـيـعـية
الحـقه وبعـد سنـوات طويـلة ولـلتـكفـير عن
خـيانـته بإنه فـقد ثـقته بـاحلزب الـشيوعي
الـعــراقي  وقـال : ( أن احلـزب الــشـيـوعي
الـعراقي يـقف أمام تـقدم اجملـتمع )  وذلك

ـا أدى لـيــلـة اإلنــقالب فــأجـابه بــالـنــفي 
بـسالم عـادل وبصـورة إنـفـعالـيـة الى شتم
جـورج تـلــو وأغـلق الـهـاتـف بـوجـهه  فـلم
رة يـشـاهد سالم عـادل مـنـفعالً مـثل هـذه ا
في حـياته . كانت خطة اإلنـقالبي وساعة
صـــــفــــرهـم األولى الــــتـــــخــــلـص من جالل
االوقـاتي قائد القوة اجلوية لعدة حسابات
ا يـتمـتع به من قـوة وحنـكة في بـيدرهـم 
ومهنية  وقيادته 400 ضابط طيار ومنهم
ـقــتــلـه لـقــد شــلت 70 طــيـار شــيــوعـي و
حـركـتهم تـمـاماً  وكـان هـناك أيـضـا خوف
من اإلنـقالبيـ لو قـتل الزعـيم قاسم وجنا
االوقــاتي سـوف هــو من يــديـر دفــة احلـكم
وهـذه في حـسـابـاتــهم سـتـكـون نـتـائـجـهـا
سلبية عليهم  وفي نفس الصباح لقد جنا
من االغـتيال الضابط الشيوعي سعيد مطر
هداوي  ووصـفي طاهر  وفاضل عباس ا
 وعــبــد الـــكــر اجلــدة آمـــر االنــضــبــاط
الـعـسـكــري  والـذي قـاتل اإلنـقالبـيـ الى

آخر نفس في ساحة وزارة الدفاع .
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وفي الــسـاعـات األولـى من اإلنـقالب سـارع
الـشيوعي العـراقي وعلى صوت ولسان
زعـيـمـهم الـشهـيـد سالم عـادل الى مـقـاومة
اإلنــقالبــيــ  ””إلى الـــسـالح اســـحـــقــوا
ـؤامــرة األسـتــعــمـاريــة الـرجــعــيـة إيــهـا ا
ـواطـنـون  يـاجـمـاهـيـر شـعـبـنا الـعـظـيم ا
ــثــقــفـون وكل ـنــاضل إيــهــا الــعـمــال وا ا
قراطيون اآلخرون قامت ـواطن  والد ا
زمـــرة تــافــهــة مـن الــضــبــاط الـــرجــعــيــ
حاولة يائسة لإلستيالء على ـتأمرين  وا
الـسلطـة أستعداداً إلعـادة بلدنـا إلى قبضة
األسـتعـمار والـرجعـية  ”””ولـقد تال سالم
عـادل هذا البيـان  بعدما  ”جنـا من عملية
إغــتـيـال  ”تـعــرض لـهــا وهـو يـحــمل عـلى
االكـتاف إلـى ساحـة الـتحـرير قـبل أن يـقرأ
هـذا الـبـيـان ( الـبـيان األول )  ولـم تكـشف
اجلـهــة الـتي أطـلــقت عـلــيه الـرصـاص عن
نـفـسـهـا  ومـا كـاد يـنـتـهي سالم عـادل من
قــراءة هــذا الـــبــيــان حـــتى بــدأ اآلألف من
اجلـمـاهيـر تـتدفق الى الـشـوارع وهي عزل
بالدفاع عن الثورة ومكتسباتها . ويصفهم
حـنــا بـطــاطـو في كــتــابه تـلك اجلــمـاهــيـر
الـشـيـوعـيـة الـتي تـدفقـت الى بـوابة وزارة
الـدفاع (( كان منظرهم مأساوياً كقطيع من
سلخ )) الـغنم يسرع اخلـطى مهروالً إلى ا
. ولـقــد رفض الـزعـيـم قـاسم بـتــسـلــيـحـهم
خـوفاً من إراقة الدماء كما يتداولون  وأنا
في أسـتنـتاجي ومن خالل قراءاتي لـلحدث
عـبر دراسـات وقراءات مـتنـوعة  كان وراء
ذلـك الـــــقـــــرار هـــــو خـــــوف الـــــزعـــــيم من
الــشــيــوعـــيــ لــو فــشـل اإلنــقالب حــسب
تــقــديــراته ســوف يــســتــلــمــون الــســلــطـة
الـشيـوعـي وهـذا مـا كان يـتـوجسه دائـماً
إجتـائــهم طــيـلــة أيـام وســنـوات الــثـورة 
ودرامـا إراقـة الـدمـاء سـالت مـنـذ الـصـبـاح
الـباكـر وتـمـرد علـيه كل قـادته الـعسـكـري
ودكت مــدافـع وصــواريخ اإلنــقـالبــيــ كل
ــواقع احلــســاســة شــبــر في بــغــداد مـن ا
وت ـهـمة . وذهب الـزعـيم بجـلـده الى ا وا
بـإجتـاه وزارة الـدفــاع  وكـانت تـعـلـيـمـات
احلـرس الـقـومي لالعضـاء الـذين يـراقـبون
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نصوص عليها قانونًا)) ؤثرات العقلية ا  ((عقوبة االجتار باخملدرات وا
ؤثرات العقلية رقم  50لسنة .2017 نص على ذلك قانون اخملدرات وا

يعـاقب باحلبس مدة ال تقل عن  1سنـة واحدة وال تزيد على  3ثالث سـنوات وبغرامة
ال تـقل عن  5000000خـمـسـة ماليـ ديـنـار وال تـزيد عـلى 10000000عـشـرة
ماليــ ديـنــار كل من اســتـورد أو انـتـج أو صـنع أو حــاز أو احـرز أو اشــتـرى مـواد
مـخدرة أو مـؤثرات عـقـليـة أو سالئف كيـمـيائـية أو زرع نـبـاتا من الـنبـاتـات التي يـنتج
عــنـهـا مـواد مـخـدرة أو مــؤثـرات عـقـلـيـة أو اشـتــراهـا بـقـصـد الـتــعـاطي واالسـتـعـمـال

الشخصي.
يعـاقب بـاحلبس مـدة التقل عن  6ستـة اشـهر والتـزيـد على  2سنـت وبـغرامـة التقل
عن  3000000ثـالثـة ماليــ ديــنـار وال تــزيــد عـلى  5000000خــمـســة ماليـ

دينار كل من :-
ؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون سمح للغـير بتعاطي اخملدرات أو ا

مقابل.
ـؤثرات الـعـقلـيـة وكان يـجري ضـبط في أي مـكان أعـد أو هـيا لـتـعاطي اخملـدرات أو ا
تـعاطيـها مع علـمه بذلك وال يـسري حكم هـذه الفقـرة على الزوج أو الـزوجة أو اصول

ذكور أو من يسكنه. كان ا أو فروع من أعد أو هيا ا
يـعــاقب بــغـرامــة التـقل عن  2000000مــلـيــوني ديـنــار وال تـزيــد عـلى 500000
خمسة مالي دينار كل من حاز أو احرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيد
على الـكميـات النـاجتة من تعـدد عملـيات الـوزن أو تقل عنـها بـشرط أن التزيـد الفروق

على ما ياتي :-
ئة من الكميات التي التزيد على غرام واحد.  %10عشرة من ا

ـئـة من الـكــمـيـات الـتي التـزيــد عـلى غـرام واحـد وحـتى 25غـرام  %5خـمـســة من ا
بشرط عدم زيادة مقدار السماح على  25غرام.

ئة من الكميات التي تزيد على  25غرام.   %2اثنان من ا
ؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها. واد اخملدرة أو ا ئة من ا  %5خمسة من ا
تكون الـعقوبـة في حالة الـعود احلبس وغـرامة ال تقل عن 5000000خـمسة مالي

. دينار وال تزيد عن  10000000مالي دينار أو باحدى هات العقوبت
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ـساعدة الناس احملـتاج وكانت تقوم
بزرق االبر لهم دون مقابل 

ـرات عـنـدما كـانت تـسـتقل  في احـدى ا
ســيـارة اجــرة عـام  2017بــعـد حتــريـر
ــوصـل عــلــمت من الـــســائق ان بــيــته ا
تــهـدم عــمــلـيــات احلـربــيــة في اجلـانب
ــتـــلك ســـعـــر االبــرة ـن ولم يـــكن  اال
ــريــضــة لــغـرض اخملــصــصــة البــنـته ا
عـالجـهــا الن الــعالج  كــان مــكــلف جـداً
آنـذاك فـقـامت بـالـذهـاب معـه الى احدى
مــحالت الــصـاغــة في مــنـطــقــة الـســكـر
وقـامت بـبـيع خاتـمـهـا الذهـبي واعـطته

ثمنه بحب كبير لغرض عالج ابنته .
وفـي عـام  1998قــامت بــاعـطـاء دورات
درسـة التي مـجانـية ومـحاضـرات في ا
كــانت ابــنــتــهــا احــدى طــالــبــاتــهــا في

مــتــوسـطــة احلــاج يـونـس في مـنــطــقـة
ـوصل وكــانت بـذلك ـن ا اجلــوسق بـا
تـساعـد الطـالبـات اللـواتي لم يسـتطعن
دفـع اجـور الـدروس اخلــصـوصــيـة ولم
تــــطـــلب مــــقـــابـل ذلك أي ثـــمـن.وقـــامت
ـذكــورة بـاخـتــيـارهـا لــتـلـقي ــدرسـة ا ا
ــدرســة مـــحــاضـــرات عــلى طـــالــبـــات ا
واضيع اجتماعية وتثقيفية ـذكورة  ا

كل يوم خميس 
ـشـاركــات لـهـا  ومــا كـتـابـته بــعض ا

عنها:
 -1كـتـبت امـية فـيـصل في جمـلـة صدى
الريف في مواضيع تخص طفولتها في
ســنــجـــار وســبب اخــتــيــارهــا لــتــكــون

رمزنصب تمثال فتاة الربيع .
 -2كــتـب عــنــهــا بالوي احلــمــدوني في

كتابه 
عـاصرة ) ووصف ـوصل ا ( اسـاطيل ا

شخصيتها ومن تكون امية .
 -3كـتـب عـنـهـا ( حـسن مـيـسـر االمـ )
ـوصل في فـي كـتـابه ( اقــوال من اجل ا

محنتها ومستقبلها ) .

اســـــاتــــذة اجلــــامـــــعــــة وســـــواهم من
. وظف ا

وكـانت تـقـوم بتـدريـبهم بـاالضـافة الى
عـــمــــلـــهـــا فـي قـــســـمـي الـــكـــيــــمـــيـــاء
واجلــيـولـوجــيـا حـيث تــقـوم بـتـدريس
مـادة احلاسـبة فـيهـما واسـتمـرت امية

مـحـجـوب مـدة  (  ( 25عـامـاً تـقـدم من
خـاللـهـا خــدمـات احلـاســبـة والـدورات
الـتـدريـبـية عـلـيـها فـي مركـز احلـاسـبة
بـاجلـامعـة ويعـد اختـصاصـاً نادراً في
ذلك الـوقت لغايـة احالتها الـى التقاعد
عــام  2017حـــسب الـــسن الــقـــانــوني
.وشـــاركت امــيـــة مــحـــجــوب في دورة
ـوصل عـام 1979 ـدني في ا الــدفـاع ا
ـدني فـي مـنـطـقة في مـديـريـة الـدفـاع ا
ـوصل و كـان تـسـلـسـلـهـا الـدواســة بـا

االولى على هذه الدورة .
 ودورة مــــدتــــهـــا  3اشــــهــــر خــــاصـــة
بــالـتـمـريـض وكـان تـسـلــسـلـهـا االولى

ايضا  بدرجة كاملة هي ( (100
واصــــبـــــحت مــــســـــؤولــــة عن االمــــور
الـــعالجــيــة بـــهــذا اجلــانـب في مــركــز

احلاسبة باجلامعة .
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بـعـد أن اكـمـلت دورة الـتـمـريض قـامت
مكنة ساعدات والـعالجات ا بـاعطاء ا
مــجــانــاً في مــحل ســكــنــهــا ولــســكـان

محلتها

ـاضـي ولدت في خـمـسـيـنـيـات الـقـرن ا
امـية فـيصل مـحجـوب صاحـبة الـعيون
ــمــزوجـة بــالــلــون االخــضـر الــزرقــاء ا
والـتي جـعلت كل مـن يراهـا ينـبـهر بـها

.. بوجهها وبلون عينيها الساحرت
 ولـــدت في قـــضــاء (ســـنــجـــار)الـــتــابع
حملـافـظة نـينـوى الن والدهـا كان يـعمل
ــركـز شــرطــة سـنــجـار أنــذاك مــامـوراً 
ووالــدتـــهــا مــديــرة مـــدرســة ســنــجــار

االبتدائية .
وظـلت العائلة هناك لغاية العام 1958
حـيث عادت لالنتـقال بعدهـا الى مدينة
ـوصل حيث  تكليـف والدها ليكون ا
وصل راكز في ا مـعاون شرطة باحد ا
دارس في ونُـقلت والـدتهـا الى احدى ا

وصل . ن ا منطقة باب جديد في ا
قـامـت الـعـائـلـة بـشـراء دار في مـنـطـقـة
الـشـيخ مـحـمد ( األبـاريـقي ) قـرب بيت
جــدهــا لــيــبــدأ مــشــوار أمــيــة لــتــدخل
االبـتـدائيـة عام .1960واكـمـلت مـشوار
ــتــوســطــة واالعــداديــة في الــدراســة ا

الشيخ محمد ومنطقة باب لكش.. 
ـيـز بـحـيـاة امـيـة جـاء الى وفي يــوم 
عروف ( ـوصلي ا مـدرستهـا النحات ا
فـوزي اسماعـيل ) لغرض اخـتيار وجه
ـيـزجـمـيل مـن بـ طـالـبات مـوصـلي 
ــدرسـة لـيـقــوم بـنـحت تـمــثـال يـطـلق ا
عــلـيه اسم ( فـتـاة الــربـيع ) وقـد قـامت
درسة بـاستدعاء مـجموعة من مـديرة ا
الــطـالــبـات وكــانت أمـيــة من ضـمــنـهن
ووقع االخـــتـــيــار عـــلـــيــهـــا وكـــان هــذا

النصب الذي  استكماله آنذاك
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  يـقع مقابل عمارة التام الوطنية في
ــوصل و نــقــله بــعــد ذلك الى ـن ا أ
مـنطـقة بـاب الطوب لـغايـة العام 2006
حــيث تــأثــر وتــعــرض لــلــهــدم بــســبب

وصل.. احداث ا
ـــوصــلي(  وقـــام بـــعــدهـــا الـــنــحـــات ا
مـيخائــــيل) باعادة هذا النصب مجدداً
وبنفس مكانه في منطقة باب الطوب .
انــتـهى مــشـوار االعــداديـة الــذي كـانت
تـزهــو به لـتـدخل كـلـيـة الـعـلـوم / قـسم
الـفـيزيـاء واكـمـلت دراستـهـا اجلامـعـية
عــــام   1978لــــتــــلــــتــــحق  فـي مــــركـــز
وصل احلـاسبة االلـكترونـية بجـامعة ا
دينـة واجلامعـة حديثـة العهد وكـانت ا
بـها واحلاسـبة الكبـيرة في مقـر جامعة
ـوصل الـتي تـعـتـمـد علـيـهـا اجلـامـعة ا
والـدوائـر االخـرى في نـينـوى بـانـتـظار
ان تـــقــوم أمــيـــة من خاللــهـــا بــاشــراك
ـوظف بـدورات تدريبيـة عليـها منهم ا

ربيـة الفـاضلة الـسيدة (  -4وذكـرتهـا ا
لــطـفــيـة اجلــراح ) بـكــتـابــهـا ذكــريـاتي
واعـتبرتها احملفز االول لها الجناز هذا

الكتاب .
ــوصـلـي يـوسف اخــتــارهــا اخلـطــاط ا
ذنـون لكتابة سيرة حياته مع الصحفي
رافع الـسـراج واعـطـاها الـرخـصـة قبل
وفـاته بالـدخول الـى مكتـبتـه اخلاصة
ـطلـوبة في ـعـلومـات ا لـغـرض اخذ ا
الــكـتــاب وقـبل وفــاته بــسـتــة اشـهـر

أهداها
مـخطوطـة بأسمـها وهي كانت اخر
مـخـطوطـة له العـائـلة أمـية فـيصل

مــحـــجــوب أبــنــةعــقــيــد
الــــشـــرطـــة ( فــــيـــصل

مـحـجـوب الـطـائي )
الـــــــــذي كــــــــــانـت له
جـوالت بـطـولـيـة في
ســـبــعـــيــنـــات الــقــرن

ــاضـي اثـنــاء وظــيــفــته ا
ومنها تكليفه من قبل الدولة
شــخـــصــيــاً لــلــقــضــاء عــلى
اجملـرم الذي هـز أمان بـغداد
وروعــهــا وكــان يــدعى ( ابـو
طـبر ) وكانت امية وعـائلتها
انــذاك يــسـكــنـون في بــغـداد
الرتــبــاط والــدهــا بــاالعــمـال
ـكـلف بـهـا وفـي عام 1975 ا
قـام والـدهـا مع مجـمـوعة من
الـضباط بـالقبض فعـلياً على
هم اجملرم ابو طبر و تكر
وبـــالــذات والــدهــا الـــعــقــيــد
ــسـدس فــيــصل مــحــجــوب 
مـرصع بـالذهب وسـاعة ذهب
مـن قبل الدولـة واطلقـوا عليه
انـذاك صـفـة احملـقق االول في

العراق .
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أمـــيـــة لــديـــهـــا خـــمس اخــوة
بـــــــ ضباط ومدنـي اخيها
الــكــبـيــر كــان يـشــغل مــنـصب
وزيـراً للكهرباء قبل عام 2003

وقــد فــجــعت امــيـة بــوفــة أحـد
أشـقاؤهـا عام  1996في حادث
دهـس اصـابــهــا بـاحلــزن فــتـرة
طــويــلــة .خــالــتــهــا اخلــطــاطــة
ــــعـــروفـــة الــــســـيــــدة فـــريـــال ا
الـعمري...امـية فيـصل محجوب

ارتبطت بالعام  1975
بـالسيد( بدري محمود اجلماس
) الــــذي كـــان رئــــيـــســــاً الحتـــاد
ـوصل في الــطالب في جـامـعـة ا
الـسبعينـيات..وعاشت معه حياة
ســعـيـدة لــغـايـة وفــاته في الـعـام

 2007فـي دولـــــــــــة االمــــــــــارات /
الــشــارقــة حــيث دفن هــنــاك وظـلت
تـتـردد عـلى زيـارة قـبـره لـغـايـة االن
ولـم يــنـــتــهـي مــشـــوار احلب الــذي
جـمعـهمـا  النه ظل يعـيش بداخـلها
وتـــــــــــراه فـي وجـه اوالدهــــــــــمــــــــــا
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أصـبح هو اخلـائن في أدبيـات الشـيوعـي
والـذي ســلم الــبـيــوت احلــزبـيــة الــتـابــعـة
لـلــحـزب الــشـيــوعي الـعــراقي إلى احلـرس
ــدني في الــقــومي  كــمــا يـــذكــر صــبــاح ا
أوراقه أحــد مــنــتــســـبي احلــرس الــقــومي
بـإنهيار وتعاون هـادي هاشم االعظمي منذ
اللحظة األولى وبدون أي ضغوطات عليه 
حـيث كان مـنهاراً ومـرعوبـاً ومنـدهشـاً عما
آلت إليه االحداث. وفي نفس اليوم من يوم
دني بتجهيز 19شباط 1963 قـام صباح ا
مـفــارز من قـوات احلــرس الـقــومي داهـمت
أوكـــار الـــشـــيــــوعـــيـــة في بـــغـــداد حـــسب
االحداثيات الدقيقة التي أعطاها لهم هادي
هـاشم االعــظـمـي  فـكـانـت الـبــدايـة نــقـطـة
االنـطالق مــنـزل سالم عـادل الـواقع بـ تل
مــحــمــد وبــغــداد اجلــديــدة  فــلم يــجــدوه
فـأعــتـقـلـوا ســاكـنـيه وهم  ”بــتـول احلـكـيم
وزوجــهــا هـاشـم احلــكــيم وأخــتــهــا آمــنـة
احلــكـيم وأبن سالم عـادل  ”عـلي  ”الــبـالغ
من الــعــمــر ســنـــتــ وثالثــة أشــهــر  ولم
يـتــعـرف عـلــيه اإلنـقالبـيــ بـإنه أبن سالم
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ثم هــاجم احلـرس الــقــومي بـيــتــاً آخـر في
الـكرادة الشرقية فوجد به سالم عادل حيث
نـزل من الـطابق الـثـاني وهـو بكل قـيـافته 
فـكــان يــرتــدي بـدلـه وربـطــة عــنق وبــيـديه
حــقـيــبـة فــيـهــا بـجــامـته  فــكـان مــتـهــيـئـاً
لإلعــتــقــال  فــأقــتـــيــد هــو ومن كــان مــعه
مــعــصـــوبي األعــ إلـى نــادي الــنـــهــضــة
بـــالــكــرادة الــشــرقــيــة ومـــعه كل الــقــيــادة
الـشيـوعيـة  بعـد مداهـمة 33 بـيتـاً حزبـية
في بـغداد  فأعـتقـلت جميع قـيادات الصف
األول والـثاني والثالث والبالغ عددهم أكثر
. ويــؤكــد رجل احلـرس من أربــعــ رفـيــقــاً
الـقومي صـباح مدني في حـوار مع الباحث
داهمات والتي فـايز اخلفاجي  الذي قـاد ا
تـمـت في لـيـلــة واحـدة فـقط يـوم 19شـبـاط
ــدنـي الى نــفس 1963 ويــذكـــر صــبـــاح ا
ـصـدر الـســابق احلـوار الـذي جـرى بـيـنه ا
وبــ سـالم عـــادل  حـــيث أســـتـــمـــر هــذا
احلـوار ما يقارب اخلمس ساعات في نادي
الـنهـضة بـالـكرادة الـشـرقيـة ليـلـة اإلعتـقال
فـبـدأ في الــسـاعـة الــثـانـيـة عــشـر لـيالً الى
اخلــامــســة صـــبــاحــاً من يــوم  20شــبــاط
دني سالم عادل عن 1963. فـسأل صبـاح ا
الـــبـــيـــانــ الـــلـــذين أصـــدرهـــمـــا احلــزب
الـــشــيـــوعي في يـــوم اإلنـــقالب  وعن رفع
الـــــــــسـالح ضـــــــــد اإلنــــــــــقـالب وهم  ”أي
ـتـلـكـون أسـلـحـة كـافـيـة الـشـيـوعـي ”ال 
ــقــاومـة اإلنــقـالب  فــلم تــزود جــمــاهــيـر
احلـزب الـشـيـوعي ومـنـتـسـبـيـهـا بالـسالح
الـكـافي هـذه احلـقـيـقـة أعـتـرف بـهـا عـضـو
ركـزيـة للـحزب زكـي خيـري حيث الـلجـنـة ا
ال تلك ا أشار  ”بـأن احلزب الشيـوعي ال
والــسالح الـكــافي في يــوم ٨ شـبـاط ١٩٦٣
ـقـاومـة اإلنقالب  .ولـذلك زج الـشـيـوعـيون

عركة خاسرة ?. 

ـــقـــال عــلى مـــوقع (الـــزمــان ) { تـــتـــمــة ا
االلكتروني

اذا جاز لي فـيـمكن   اخـتـازل جزء كـبـير من  مـشـكلـة العـراق حتت (عـنوان
قـال ) فملخص مايـجري عليـنا هو ان هنـالك فوضى أمنيـة  عارمة تضرب ا
الـبالد وتـقــتل الـنـفس احملـتــرمـة  وواحـدة من اهم أسـبـابــهـا هي" الـنـزاعـات
ـتكـررة والـتي هي حتـصيـل حاصل لـضـعف األجـهزة األمـنـية الـعـشـائريـة" ا
هـم حسب وانـتـشـار السـالح واالستـقـواء بـاحـزاب الـسـلـطة يـقـابـلـهـا وهـو ا
ــؤسـســة األمـنــيـة فـهــمي  تــرهل الـقــضــاء مع وجـود فــسـاد كــبــيـر يــنـخــر ا
واحلـكـومـيــة بـشـكل عـام وهـذا لــيس مـخـفـيـا عــلى أحـد هـذا من جـانب وفي
اجلـانب االخـر هـنـالك تـهـديـدا وحتديـا هـو األكـبـر واالخـطـر من نـوعـة  حيث
نـظـمة وانـتعـشت بـشكل ـة ا ارتـفـعت بشـكل مـخيف  جـدا مـستـويات اجلـر
خطـير و ملفت للنظـر"  جتارة  وتعاطي اخملدرات"  والغريب كـنا نسمع عنها
فــقط فـي وســائل االعالم وصـــرنــا الــيــوم نـــرى ذلك يــحــدث  مـع جــيــرانــنــا
واصدقـائنا ومع مـن يشاطـروننا احـزاننـا وافراحنـا ; وبربك هل كـنت تسمع
ان العـراقي الغيور و الشهم  يعـمل بتجارة األعضاء البـشرية ويسرق جسد
ابن عـمـة او ابن مـديــنـته وبـلـدة  وتـصـل به الـوقـاحـة لـتــكـون مـصـدرا لـرزقـة
لـذاته   وبطبيعة احلال ذلك يأتي لذات األسـباب انفه الذكر فهذة اليد التي و
ـنـظمـة  تـشاركـهـا  يـد أخرى التـقل خـطورة عن ـة ا تـقـتل وحتث عـلى اجلر
سـابـقتـهـا وهي تلك الـيـد الـتي تغـتـال" االقتـصـاد" وتوقف عـجـلة الـنـمو  دون
الـشـعور بـالذنب  " فـهـنالك قـوى وايـدي خبـيـثة حتـاول جهـد إمـكانـهـا تدمـير
واد التي ال االقتـصاد العراقي بـعدة طرق تارة باغـراقة" بالسـلع اخلركة" وا
عايير  وتستنزف العملة الصعبة  وتهربها وحترك بها اقتصاد دوال تطابق ا
ال حتتـرم سيـادة العراق  حـتى أصبـحنـا مكب نـفايـات العـالم وسوقـا رائجا
للـبضاعة الفـاسدة وامسينـا حقل جتارب اآلخرين  مع االسف كل ذلك يأتي
وسط عمـلية سيـاسية تعـمل على  تدويـر نفسهـا كل اربع سنوات ولكن حتت
عناوين ومـصطلحات جديدة فنحن ازاء عملية سياسية مراهقة" غير ناضجة
ـفـخـخـات الـقــانـونـيـة وتـاؤيالت مـانـزل الـله بـهـا من  وأمـام دسـتـور مـليء بـا
ـنـظـومـات سـلـطـان ادت إلـى تـخـريب األمن واالقـتــصـاد مـعـا وانـهــارت كل ا
هنية وحتى العقـائدية منها من قبـيل  " انتشار حاالت االنتحار االخالقيـة وا
واالحلـاد وقـتل األب ألبــنـة والـعـكس حـدث أيـضـا " وغــيـرهـا اليـتـسع الـوقت
لذكـرها وهي  بطبيعة احلال  ظواهـر غربية جدا على اجملتمع وكل ذلك اليتم
ـرحلة ـستوى ا اصالحة مـالم تكون هـنالك عمـلية سـياسـية ناجـحة  وقادة 
ـثلة لـتطلـعات اجلمـاهير تـضع العمـلية سؤولـية الوطـنية  فـتنتج حـكومة  وا
الـسيـاسـيـة الـتي دخـلت عـامـهـا الـعـشريـن علـى السـكـة الـصـحـيـحـة وتـطوي
صفـحات الفشل السـابق وتقدم اعتذارا للـمواطن الذي كان وفي وقت سابق
ـة  حتقـق ولو جـزء بـسيط من يـنـدب حـضة صـبـاحا ومـسـاء امال بـدولة كـر
تـطـلـعـات اجلـمـاهـيـر  وهـذا غـيـر مـتـوفـر حـالـيـا بـطـبـيـعـة احلـال واقـلهـا عـلى
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الكـراهيـة سالح  خطـير عـلى اجلمـيع  شـعوب الـعالم بـعد أن  تـصاعـدت حدته خالل
الـسنـوات األخيـرة ويـعد خـطـاب الكـراهـية اعـتداء ضـد (الـتسـامح واالنـدماج ومـباد
شـتـركة ويـعمل ـا يـهدد بـتقـويض الـتمـاسك االجتـمـاعى والقـيم ا حـقوق اإلنـسان ) 
ـســتـدامـةومع عــلى إرسـاء الـعــنف وإعـاقـة قــضـايـا الــسالم واالسـتـقــرار والـتـنــمـيـة ا
ـهاجـرين والالجئـ فى جميـع أنحاء الـعالم ارتـفع اخلطاب استـمرار ارتـفاع أعداد ا
ـنـاهض لــهم وذلك بـعـد أن تـزايــدت وقـائع اسـتـخـدام احلــكـومـات واألفـراد خلـطـاب ا
الـكـراهـيـة ضــدهم وإلـقـاء الـلـوم عــلـيـهم ويـجــرى جتـريـد األشـخـاص من إنــسـانـيـتـهم
ـطـية خـطـيرة تـسـتخـدم لـتـبريـر الـتمـيـيز ووضـعـهم فى كثـيـر من األحـيان فى قـوالب 
والعنف ضدهم وعـلى الرغم من وجود خطاب الكراهـية منذ سنوات طـويلة فإن تأثيره
سـتهـدفة ولـكن أيضا تـزايد أصـبح مدمـرا ليس فـقط لألفراد واجلـماعات احملـددة ا ا
للمجتمعات ككل لذا فإن معاجلة خطاب الكراهية ومكافحته أمران ضروريان يتطلبان
نـهـجـا شـامال من خالل تـعبـئـة اجملـتـمع كـكل للـتـحـدث بـصراحـة ضـد حـاالت خـطاب
واجـهة هذه سـاواة  الكراهـية مـنذ سـنوات طويـلة ومـعاجلة األسـباب اجلـذرية لـعدم ا
ـتـحدة فى ـقلـقـة سلـطت اجلـمـعيـة الـعامـة لأل ا اآلفـة واسـتجـابـة لـهذه االجتـاهـات ا
تسـارع خلطاب الكراهية ية بشـأن االنتشار ا يوليو  2021الضوء على اخملـاوف العا
فى جـمـيع أنـحـاء الـعـالم وتـبـنت قـرارا بـشأن  تـعـزيـز احلـوار بـ األديـان والـثـقـافات
لحة والـتسامح فى مواجـهة خطاب الـكراهيةواعـترف القرار بـحاجة اجملتمـع الدولى ا
ـكافـحة الـتمـييـز وكراهـية األجـانب. ودعا الـقرار جـميع الـدول واجلهـات الفـاعلة ذات
ـا يتـمـاشى مع الـقـانـون الدولى الـصـلـةإلى زيادة جـهـودهـا لـلتـصـدى لـهـذه الظـاهـرة
نظمات الدولـية وجماعات اجملتمع تحدة احلكومـات وا حلقوق اإلنسـان ودعت األ ا
ـدنى واألفـراد إلـى عـقـد فـعـالـيـات ومــبـادرات تـعـزز اسـتـراتـيــجـيـات حتـديـد خـطـاب ا
الكـراهيـة ومعاجلـته ومكافـحته. ويـتم االحتفـال بهـذا اليوم لـلمرة األولى فى  18يـونيو
كافحة خطاب الكراهية خطوة فعلية للبناء على ى   2022ويعد اإلعالن عن اليوم العا
تحدة فى 18 استراتيجية وخطة عمل التصدى خلطاب الكراهية التى أطلقتها األ ا
ـنظـمة الـدولية ـبادرة الـتنـظيـمية األولـى من جانب ا ثـابة ا يـوينو  2019والتى كـانت 
دنية في محاربـة الكراهية حول نظمـات ا ووضعت إطارا لكيـفية تعامل احلكـومات وا
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ـئـات والـبـعـثـيـ فـي إسـتـهـدافـهم وهم بـا
وبـــتــغـــطــيــة مـن حــكـــومــة قــاسـم  يــذكــر
ـستشار الشخـصي للزعيم قاسم الضابط ا
جـــاسـم الـــعــــزاوي في أوراقه  ”ثـــورة ١٤
تـمـوز أسـرارها  أحـداثـهـا  رجـالـهـا حتى
نــهــايـــة عــبــد الـــكــر قــاسم  ”فـي أحـدى
الـلـيالي رافـقت الـزعـيم الى مـوقع الكـتـيـبة
ثنى  ”لـلدبابات في أبي الـرابعة  ”كـتيبة ا
غـريب وخاطب ضـباطهـا وجنودهـا بعد أن
قدم خزعل السعدي في سجن زج بـآمرها ا
رقم واحـد وعـ بدل عـنه الـضابط الـبـعثي
خـالـد مــكي الـهـاشـمي ومــسـاعـده الـقـومي
خـالــد حــسـون فــريــد  أن حتـولــوا مــسـار
الكتيبة من خطها وصبغتها الشيوعية الى
خط ثــورة ١٤ تــمــوز   وبــعــد إن حــولــهــا
الـضــابط الـشــيـوعي خــزعل الـســعـدي الى
خـلــيـة شــيـوعـيــة وسـيــطـر عــلى مـرسالت
اإلذاعـة في أبي غـريب  وبـعـد هذا الـتـغـير
أصـبحت الكتيبة الرابعة ومرسالت اإلذاعة
ـتـآمــرين عـلى الـزعـيم وكـراً لـلـبــعـثـيـ وا
والـــثـــورة  وكـــانت رأس الـــرمح وبـــدايـــة
اإلنــطالق ضــده يـوم ٨ شــبـاط ١٩٦٣ . ولم
يـستـجن البـعثـي ومـعهم الـقوى الـقومـية
في حـياكة الدسائس واالنقالبات ضد ثورة
تـموز وزعـيـمهـا والشـيوعـي 
ولم تــكن تــلك
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ـركز الثاني في هنئ االحتاد الـعربي للـشركات نـظيره العـراقي بأحراز فـريق شركة نـفط ذي قار لقب ا
البطولـة العربيـة العشرين لـكرة الصاالت الـتي اختتمت مـنافساتهـا مؤخرا في جمـهورية مصـر العربية.
شاركة الـعراقية الـتي كان لها األثر وأبرق االحتاد الـعربي للشـركات إشعاراً أعـرب فيه عن سعادته بـا
ـزيد من الـتعـاون الريـاضي العـربي في مخـتلف األكـبر في جنـاح البـطولـة معـربا عن أمـنيـاته بـتحـقيق ا
الفعـاليات الرياضيـة. ومن جانبه كما بـارك احتاد الكرة لشركـة النفط الوطنيـة فوز فريق شركة نفط ذي
ستوى تحققة مثنياً على ا ركز الثاني بالبطولة معبرا عن تقديره الـعالي للنتائج ا قار بكرة الـصاالت با
ـشرّف الـذي ظهـر علـيه النـفطـيون  مـثمـناً جـهود الـوزارة والشـركة الـوطنـية ونـفط ذي قار ألهـتمـامهم ا

الكبير بالرياضة العراقية والسعي لرفعتها.
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ــبــيــة الـوطــنــيـة أقـامت الــلــجــنـة األو
ــنـاسـبـة الــعـراقـيــة صـبـاح كــرنـفـاال 
ي بـحضور رئيس ـبي العا اليوم األو
ـبـيـة رعـد حـمـودي وعدد الـلـجـنـة األو
كتب التـنفيذي واألمين من أعضاء ا
ـــــالي وعـــــدد مـن رؤســــاء الـــــعـــــام وا
ثلي االحتادات الرياضية الوطنية و
بي. وبدء وجميع منتسبي البيت األو
الــكــرنــفــال بــوصــول العــبي مــنـتــخب
بــغــداد لــلــدراجــات الــهــوائــيــة الــذين
شــاركـوا في الـكـرنـفـال بـانـطالقـهم من
ساحة بـيروت وصوالً الى مقـر اللجنة
ــبـيــة في شــارع فــلــســطـ وسط األو
أهــازيج وشـعــارات ريــاضــيــة. وحـمل
ـشــاركــون األعالم الـعــراقــيـة وأعالم ا
ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـية الـلـجـنة األو

ـكرّس ـبـية الـدولـية وشـعـارها ا واألو
وسوم بـتحرّك الحتفالية هذا العام وا
لـلسالم. وقـدم حمـودي تهـانيه جلـميع
ـوظـفــ مـثـنــيـاً عـلى الـريــاضـيــ وا
جــهـــود كـل من ســـاهم بـــنـــجـــاح هــذا
الــكــرنــفــال الــبــســيط مــؤكـدا عــلى ان
ـبـية ـنـظـومـة األو الـعـراق جـزءاً مـن ا
ية ناسبة العا الدولية وملتزم بهـذه ا
الـتـي حتـتــفل فــيــهــا جــمــيع الــلــجـان
ـبـيـة الـوطـنـيـة في بـلـدان الـعـالم. األو
وقــال حـمــودي لـلــمـحـتــفـلــ بـكــلـمـة
ــــبـــيـــة مــــوجـــزة ان الـــريــــاضـــة األو
أصــبـحت دعــامـة أســاس لـلــكـثــيـر من
لفات االنسـانية التي تتعـلق بالبيئة ا
والـــصـــحــة والـــتـــهـــذيب اجملـــتــمـــعي
بـاالضـافـة لـنــبـذ الـفـرقـة والـعـنـصـريـة
ـــــيــــة. واخلـالفــــات احملـــــلـــــيــــة واأل

ـنـاسـبة واسـتـطـرد حـمودي عن هـذه ا
ـبـيـة الـدولـيـة تـسـعى ان الـلـجـنـة األو
ــســاواة الــيــوم لــتــرســيخ مــفــاهــيم ا
والــعــدالــة االنــسـانــيــة ونــبــذ الــعـنف
والـطـائفـيـة والـعـرقـيـة والـتـأكـيـد على
الـوحـدة اجملـتـمـعــيـة والـسـعي لـبـيـئـة
يـة مثاليـة األجواء باالضافـة لكثير عا
ـبـاشرة ـلـفـات غـيـر الـريـاضـيـة ا من ا
ح حــــــــمــــــــودي الى ان األخــــــــرى. وأ
ــؤســســتــهــا ــيــة  الــريــاضــة الـــعــا
ــبـيـة الــرسـمــيـة األولى الــلـجــنـة األو
الـدولــيـة تـنـامت مــسـؤولـيـاتــهـا غـيـر
الــريـــاضــيـــة فــفي مـــيــدان الـــصــحــة
ـبـية اجملـتـمـعـية حـاربـت احلـركـة األو
ـنشـطـات والعـقاقـيـر احملظـورة التي ا
أثـبـتت الـتـجــارب خـطـأ تـنـاولـهـا كـمـا
ـية ـنظـمات الـرياضـية الـعا خـططت ا

لـــنــشــر الــوعي الــصـــحي اجملــتــمــعي
وإرجــــاء الــــكــــثـــيــــر من الــــبــــطـــوالت
ــيــة مع والـــدورات الــريــاضــيــة الـــعــا
إنــتــشـار وبــاء كــورونــا وهي رســالـة
واضــحــة أتت بـــثــمــارهــا لـــلــحــد من
إنـتشـار الـوباء وحتـجـيمه في األشـهر
األخيرة. وختم حمـودي حديثه مباركاً
لـــلــريــاضـــيــ الـــعــراقــيـــ والــعــرب
واآلســــيــــويــــ وكل أرجــــاء الــــعــــالم
ي بي العا ناسـبة حلول اليـوم األو
مــتـمــنــيــاً ان يـعـم الـسالم األرض وان
ـــنـــافـــســات والـــفـــعـــالـــيــات جتـــري ا
الرياضـية في بيئـة نقية و أجواء حب
ـــعـــمـــورة ووئـــام بـــ كل شــــعـــوب ا
ا وأعراقها وأجناسها مؤكداً قوله ا
ـرء واحـد أيـنـمـا ولـد وكـيفـمـا خـلـقه ا

الله جلّ وعال.
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رعد حمودي
يشارك في
احتفال اليوم
بي ي االو العا
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مواجهة الشرطة
والنجف في
متاز الدوري ا
تنتهي بالتعادل
السلبي

بـالـهـدف الـذي سـجل د 77 لـنـتـزع كـامل
الـنقـاط واالهم ضـمن الـبقـاء مـوسم اخر
بـعدمـا تقـدم للـمـركز الـثانـي عشـر ليـسر
طلوب في جمهوره الكبير بعدما حقق ا
ــوعــد في وقت يــكــون صــاحب االرض ا
سابقة االخر الذي بقي بنفس مـوقعه با
ـقــبل رغم تــبـايـن نـتــائـجه من ــوسم ا ا
فــتــرة الخــرى لــكــنه تــمــكن من حتــقــيق
الــهـدف ورفع الــشــرطـة رصــيـده الى90

رفي افضل فترات 43 للفريق الذي 
ــــوسم في الـــدوري والــــكـــأس قـــبل ان ا
تــــنــــعــــكـس اخلــــســــارة ســــلــــبــــا عــــلى
الذي تراجع مركزا 51 واستمر الكهربـاء
زاخـو في مـكـانه الـعـاشـر بـإضافـة ثالث

نقاط مجانية لعدم حضور سامراء.
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وقاد نهـاد محمـد نفط ميـسان الى الفوز
الــثــمــ عــلى مــضــيــفه نــفط الــبــصــرة

بـالـوصـافـة وقـد يـواجه صـعـوبـات امـام
رغبة االخـر في البقـاء التي يحـددهافقط

الفوز وحده.
وبــعــد الـتــراجع ثــالــثـا يــواجــة الـطالب
ـيـنـاء بـهـدف صـعـوبات بـتـعـادلـهم مع ا
ـوقع الـثـاني بـالـغــة في الـصـراع عـلـى ا
امام سـلـسلـة نتـائج مـحبـطة في االدوار
االربـعـة االخـيــرة وتـبـقى االمـور مـعـلـقـة
عــنــد لــقــاء االخـتــتــام مع االمــانــة الـذي
ســيــقــاتل من أجل الــبــقــاء  ورغم فـوزه
عـلى االمــانـة بـهـدف لـكـن الـديـوانـيـة 38
مـهـدد بـقوة و يـعـيش خـطـر الـبـقـاء وقد
كـن من حتقـيـقه حتـى لو تـغـلب على ال
الـشــرطـة الـدور الـقــادم في ظل الـصـراع
الــشــديــد مع الــصـنــاعــة والــقـاسـم عـلى
البقاء 40 نقـطة ومـا يقـال عن الديـوانية
يـــنــطــبق عـــلى االمــانــة الـــذي ســيالعب
ــقــبل بــعـدمــا تــأثـر الــطالب االســبـوع ا
كثـيرا بخـسارة االربعـاء وكالهمـا األكثر

تعرضا للهبوط. 
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امـا القـاسم 40 الـذي خـسـر بثـالثيـة من
الـنفـط االخر فـهـو يـنتـظـر ان يـتـمكن في
ملعبه وبـ وجمهـوره النيل من الوسط
في اهم مباريـاته عبر الوصـول للنـتيجة
الالعب النقاذ االمور وهذا يتعلق بأداء
وبالنسبه للصناعة 40 الذي حقق افضل
سابقة خارج ملعبه بالفوز على نتائج ا
الوسط بهدفـ لواحد التي أتت بـوقتها
ـوقف سيتـوقف على نـتيجة لكن حسم ا
ـتـوقع سـتـكـون غايـة في لـقـاء اجلـويـة ا
نـافسة الصـعوبة امـام رغبة االخـر في ا
على الوصافة الذي اليريد تفويت فرصة
ــوسم وبـإمـكـان الــصـنـاعـة قـلب انـقـاذ ا
النتيجة النه ليس لديه ما يخسره بعد.
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ـ كـان نوروز الـذي ضرب واكثـر الـغا
اكثر من عصـفور بحجـرحيث الفوز على
االخـوة االعـداء بهـدف والـتـقـدم لـلـموقع
الــثــامن 51 بــعـــدمــا واصل االســـتــفــادة
الــكــامــلــة من مــبــاريــات عــقــر الــدار في
ـرحــلـة الـثـانــيـة من دون خـسـارة وفي ا
مشاركة جيدة وافضل الوافدين وجتاوز
الـكـرخ كل اخملـاطــر بـفـوزه الـثـمـ عـلى
الكهرباء بهدف كان كافيا لضمان البقاء
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حـفل الــدور مـا قــبل االخـيـر 37 بـنــتـائج
غــيــر مـتــوقـعــة دفــعت بــاالمـور بــاجتـاه
احلذر والقـلق الشـديد لبـعض الفرق في
مواجهـة مصيـرها حتت ضغط مـباريات
الدور االخـيـر الذي سـيشـهـد هبـوط اخر
فريق فضال عن الصراع على الوصافة
ب اجلوية 69 والطالب 68 بعدما تعادل
االول مع الــزوراءبـــهــدف امس االول في
وعد الذي كان لة خرجت عن ا مباراة 
ينتظـره اجلميع خالفـا للمسـتوى اجليد
للقاء الكاس قبل ايام العالق في االذهان
الن االثـن لم يـؤديـا ولـو بشـكل مـقـبول
وعـــانى الـالعـــبـــ كـــثـــيــــرا من الـــشـــد
الـعـصـبي ولم تـسـر األمـور عـلى الـنـحـو
طـلـوب وافضل مـا حـصل خالل اللـقاء ا
فـقـط تـســجــيل الــهــدفــ عــنــدمــا تــقـدم
قبل الزوراء عن طـريق ازهر مـيداني د 7 
ان يــدرك عالء عــبـاس الــتــعـادل د 23في
مـبـاراة لـالسف طـغى عـلـيــهـا االحـتـكـاك
ـتـهـور اضافـة الى اعـتـراضات الـبدني ا
االعب التي لم تنقـطع طيلة الوقت على
ــبــاراة الــذي تــمــكن من قــرارات حــكـم ا
إخــراجــهــا لــبــر األمــان وبـشــكل عــام لم
ـنــتـظـر مع نـدرت ــسـتـوى ا تـصل الى ا
الــفـرص بـســبب الـلــعب بـدون تــركـيـز و
انـــعـــدمت اخلـــطـــورة حـــتى لم تـــكن من
ـباريـات االفـضل لهـمـا بعـدمـا انشـغال ا
ـة حـيث الـتـشـكـيـلـيـ في جتـنب الـهـز
اجلـــويـــة لالبــــقـــاء عـــلى حــــظـــوظه في
الـــصــراع عــلى الــوصــافــة وقــد تــنــفــذه
الــنــقـطــة من حــيث األهـمــيــة في الـلــقـاء
احلــاسم امــام الــصــنــاعــة فــيــمــا حـاول
الـزوراء الــتـقـدم رابـعــا او احلـفـاظ عـلى
موقـعه اخلامـس وكاد أن يـحقق ذلك في
اخـطـر فـرص الـلـقـاء في اخـر دقـيـقـة من
الــوقت الـبــديل بـكــرة صـديـقــة عـكــسـيـة
ن لــكـنه انــقـذهــا احلــارس والـقــائم اال
ـوسم الن تــراجع ســادسـا وقــد يــنـهـي ا
النفط سيكون امام لقاء حتصيل حاصل
عنـدمـا يخـرج لسـامـراء والوسط يـسعى
اليـقـاف تداعـيـات الـنتـائج االخـيـرة عـند
يـحل ضـيفـا عـلى الـقاسـم فيـمـا يـتوجب
عـــلى اجلــــويـــة حتـــقــــيق الـــفــــوز عـــلى
ــوسم الـــصــنــاعـــة اذا مــا أراد انـــهــاء ا
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في عــيــد الـصــحــافــة غــالـبــا مــا اجــد نــفــسي امـام
الـسـؤال الـتـالي مـاذا حـقـقـنـا كـصـحـفـيـ ألنـفـسـنا
كن صياغة السؤال على النحو التالي ولآلخرين و
هل حـقق الـصـحـفـيـون مـايـصح ان يـسـمـوه اضـافة
هـنـية واالجـتـماعـية?. في مهـنـية بـالنـسـبة لـذواتـهم ا
حـزيــران من كل عــام يـخــلع الــصـحــفي وهــذا حـلم
مشـروع له عن تـفكـيـره مغـبة اخلـوض في مـثل هذه
فـارقة أن الصـحفي يـجد نـفسه من االسئـلة ولكـن ا
حيث يدري او اليـدري في دوامة االسئـلة الضـاغطة
من هذا الـنـوع سواء عـيد في يـوم لـوحده او مع كل
الــذيـن يــشـــاركــون قـــلــمه وايـــامه واحلـــقــيـــقــة فــان
الفيلسوف الذي قال انا افكر اذا انا موجود تنطبق
ـنـاورة فـلـسـفـته عـلى وجــود الـصـحـفي بـشيء من ا
لـلكـلـمـات انـا اسـأل نـفـسي مـاذا حـققـت اذا اسعى
الى التـطور وتـقد مـادة افضل لـلقـراء وهذا سؤال
الذي يحمل كثيرا من اجلد مع النفس واالخرين من
شـأنه ان يــجـعل الـصــحـافـة كــمـهـنــة والـصـحــفـيـ
مارسات االبداعية كعامل في مجاالتهـا من اكثر ا
قـدرة على االحـاطـة بـالـوجـود ال فـلـسـفـة بال تـفاعال

وانسجاما وتطورا. 
ـا  كـذلك في عـيـد الـصـحـافـة اشـعـر بـالم وحـسـرة 
تــعــرضه بـــعض الــفـــضــائــيــات مـن خالل الــبــرامج
الرياضية من توجيه االتهامات للصحافة كون هناك
اسماء تعمل في هذا اجملال وسط سكوت مطبق من
قبل الـزمالء الضـيوف في عـدم الدفـاع عن صاحـبة
ـنـاسـبـة اتذكـر وبـاكـبـار الـصـحفي اجلاللـة وبهـذه ا
رحـوم عـبـاس اجلـنـابي ابا مـيس كـنت اخـا طـيـبا ا
ـا واسـتـاذا كـبيـرا كـمـا اسـأل الله وكر
رحـوم سعدون الرحـمه لالستـاذ ا
جـواد كــان طــيــبــا هـادئــا حــبــيــبـا
جلـمــيع من يــعـمل مــعه وكل ســنـة
وصـاحــبـة اجلـاللـة بــخـيــر وتــبـقى

سيدة فوق رؤوس اجلميع.
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حــيــنــمــا عـاد
بـــتـــعـــادل من
مـلــعب الــنـجف

بــدون اهـــداف فــيــمــا
استـمـر االخر في مـكانه
ــــتــــوقع ان الــــســــابـع ا
ـــشــــاركـــة به يــــنـــهـي ا
و اجـهة عنـدمـا يخـرج 

الزوراء.
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ُرتدة كادَ الهجماتِ ا
أن يــســجلَ من إحــداهـا
حسـن علي بـعـد جتاوزهِ
احلـــارس الـــذي اضـــطــرَ
إلعــثــاره خــارج مــنــطــقــةِ
اجلــزاء وردت الــعــارضـةُ
كــرةَ الــبــديـل أحــمــد عــبــد
الرضـا في الدقـائق األخيرةِ
ـباراة ـبـاراةِ لتـنـتـهي ا في ا
بــفـوزِ مـنـتــخـبـنــا بـهـدفـ من
دون رد. وبــهــذا الـفــوزِ تــصـدرَ
مــنــتــخــبــنــا اجملــمــوعــةَ األولى
برصيد  6نقـاط ووضعَ قدماً في

نصف نهائيّ البطولة.

األردنيّـة ليـتصـدرَ اجملمـوعةَ األولى
بـرصيـد ست نـقـاط. منـتـخبـنـا أحرزَ
هـدفهُ األول في الــدقـيـقـة  22بـعـد أن
تمكنَ حسن علي مـن هز الشباب إثر
تــمــريـرةٍ طــويـلــةٍ من احلـارس بــاقـر
بـشـيـر وصلـت إلى حـسن عـلي الذي
أحــرزَ مــنــهــا هــدفَ الــتــقــدم وعــزّزَ
حسن عـامر الـنتـيجـةَ بهـدفٍ ثانٍ في
باراةِ من ركلةٍ حرةٍ الدقيقة  41من ا
لينتهي الشوطُ األول بتقدم ناشئينا
بـــهــدفـــ من دون رد. وفي الـــشــوطِ
الـثاني تـمـكنَ مـنتـخـبنـا من احلـفاظِ
عــلى الـــنــتــيــجــةِ وأغـــلقَ العــبــونــا
ـسـاحـاتَ ليـحـصـلـوا عـلى عددٍ من ا

الــعـــراق األردن ســلـــطــنـــة عُــمــان
بـيـنـمـا الـبـحـرين لـبـنـان فــلـسـطـ
ُسـتوى الـثالث مـنتـخبات: جاءت بـا
مــوريــتــانــيــا الــصــومــال لــيــبــيــا
جيـبوتي السـودان اليـمن. يذكرُ أن
الـبـطـولـة ســتـضـيـفـهــا مـديـنـةُ أبـهـا
الـسـعـوديّـة من الـفـتـرة  20من تـموزِ
ُـقــبل. ُــقــبل إلى الــســابعِ مـن آب ا ا
وعــلى صــعـيــد اخــر حـققَ مــنــتـخب
الناشـئ فـوزه الثاني عـلى التوالي
ـرةُ في بــطـولـةِ غـرب آســيـا وهـذه ا
على حِسابِ نـظيره العـمانيّ بهدف
من دون ردٍ فـي الـبــطــولــةِ اجلــاريـة
مــنــافــســاتــهــا في مــديــنــةِ الــعــقــبـة
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حدّدَ االحتادُ العربيّ لـكرةِ القدم يوم
ـــوافق  6/ 26مـن الـــشــــهـــرِ األحــــد ا
احلـالي موعـداً إلجـراءِ قـرعة بـطـولةِ
كــأس الـــعــرب حتت  20عــامـــاً الــتي
ستُجرى في الساعـةِ الثانية من بعدِ
الظـهر في صـالةِ وزارةِ الـرياضة في
شاركة 18 مدينةِ الدمام السعوديّة 
مـنتـخبـاً بيـنهـم منـتخـبنـا الشـبابي.
ـنـتـخـبـاتُ إلى ثالث حـيث قُـســمت ا
ـــســـتــوى األول مـــســتـــويـــاتٍ ضم ا
ـستـضيف مـنتـخبـات: السـعـوديّة ا
اجلــزائـر مــصـر تــونس اإلمـارات
ُسـتوى الثاني: غرب بيـنما ضم ا ا
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جانب من مباراة
العراق وعمان

للناشئ

ركز الثـامن أيضاً عـلى مستوى في ا
ــنــتــخــبــات الــعــربــيــة بــعــد كل من ا
ــغــرب وتــونس ومــصــر واجلــزائـر ا
وقطر والسعودية واإلمارات. وحصد
ــنــتـخـب الـوطــني  1338.91نــقــطـة ا
حـــيـث كــــانت آخــــر مــــبــــاريــــاته في
ــؤهــلــــة لــكــأس تــصــفــيــات آســيــا ا

العالم.

ــركــز الـ  70 في تــصــنــيف الــقــدم ا
االحتــاد الــدولي بـكــرة الــقـدم فــيــفـا
الـــصـــادر الـــيـــوم اخلـــمـــيـس. وجــاء
ـركـز الـثـامن ـنـتـخب الـوطـني في ا ا
عـلى مـسـتـوى منـتـخـبـات آسـيـا بـعد
إيـران والــيـابـان وكــوريـا اجلـنــوبـيـة
وأســتـــرالــيـــا وقــطـــر والــســـعــوديــة
ـنــتــخب الــوطـني واإلمــارات. وحل ا
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فاحتت عدة منتخبات دولية االحتاد
الـعراقي بـكـرة الـقـدم من أجل تـأم
مـبـاراة وديـة مع مـنـتـخـبـنـا الـوطـني
خالل األشـهـر الـقـادمـة. وقـال مـصـدر
في احتاد الـكرة في تـصريح صـحفي
إن مجـمـوعـة من االحتادات الـدولـية
خاطـبت االحتاد العـراقي بكـرة القدم
من أجل تــأمـ مــبــاريـات وديــة قـبل
قرر إقـامتها في كأس العالم  2022 ا
ـــكــســيك قـــطــر. وبــ ان احتــادات ا
والـــســـنــغـــال واإلكـــوادور خـــاطــبت
احتـاد الـكـرة لــبـحث إمـكـانـيـة إقـامـة
مــبـاريـات وديــة حـيث تــسـتــعـد تـلك
ــنـــتــخــبـــات لــلـــمــونــديـــال وتــريــد ا
االحتـكاك بـالعراق كـون مجـموعـاتها
تــضم مـنــتـخــبي الـســعـوديــة وقـطـر
الـلـذان يـشـابـهـان الـعـراق في طـريـقة
نتخب الوطني بكرة اللعب. واحتل ا

{ مــدريـــد- وكــاالت: قــرر االحتـــاد الــدولي
لـكرة القدم  FIFA  رفع عـدد الالعب لدى
ــنـتـخـبـات إلى  26 العــبًـا في كـأس الـعـالم ا
قطر 2022  بدلًا من  23 العـبًا كما كان في
الـسـابق. وقـال الـفـيـفـا في بـيـان إن الـقـائـمـة
ــنــتــخــبـات كــأس الــعــالم 2022 الــنــهــائــيــة 
ســتــكــون بـحــد أدنى  23 العــبًــا عــلى األقل
واحلــد األقــصى  26 العــبًــا. ووافـق مــكــتب
مـجلس  FIFA علـى زيادة تـشكـيالت كأس
الــــعـــالم  FIFA إلى  26 العـــبًــــا وجـــاءت
نـظـرًا للـحـاجة لالحـتـفاظ القـرارات كـالـتالي 
رونة إضـافية بسبب التوقيت الفريد لكأس
ي الــعـالم  FIFA 2022 في الــتـقــو الـعـا
والـذي سـيقـام ألول مـرة في الـشـتـاء فـضـلًا
دمـرة الـناجـمة عن الـسـياق األوسع لـآلثـار ا
عن جـائـحة  COVID-19 عـلى الـفـرق قبل
ـكـتب قـرر مـا يلي  وأثـنـاء البـطـوالت فـإن ا
تمت زيـادة احلد األقـصى لعـدد الالعب في
القـائمة األولية ألي منتخب من  35إلى  55و
تـــمت زيـــادة عـــدد الـالعــبـــ الـــذين ســـيـــتم
تضمـينهم في القائمة النهائية إلى  23 العبًا

على األقل و 26 العبًا كحد أقصى.

ان هـذه الزيـارة تُـعـد احملـطة األولى
لـعـمل جلـنـة الـتـقيـيم ومـحـصـلـتـها
ســتــخـــدمــنــا كــثــيــراً في زيــاراتــنــا
الـقـادمة إلى األنـديـة في احملـافـظات
األخـرى وســتــكــون أنــديــة كــركـوك
احملطة الثـانية لنا في الـتقييم الذي
ســيـبـدأ الـيـوم اخلـمـيس بـالـتـعـاون
والـــتــنــســـيق مع مـــديــريـــة شــبــاب

ورياضة احملافظة.

تذليل عقبات العمل مؤكدًا أهميتها
لـإلطـالع عـــــــــلـى الـــــــــواقع اإلداري
ـــنـــشـــآت الــريـــاضـــيـــة والــبـــنى وا
الـتـحـتـيـة لـكل نـادٍ من هـذه األنـديـة
فضلًـا عن مدى تطبـيق احلوكمة في

العمل. 
وأشـار عبـد الوهـاب إلى أن الـلجـنة
كَونَّت فـكرة واقعـية وخـرجت برؤية
واضحـة عن عـمل األنـدية الفـتاً إلى

احملـــلـــيـــة الـــتي تـــمــــثل مـــخـــتـــلف
ـتــابـعـة احملـافــظـات وســتـحـظـى 
ـنتـخبـنا الـشبابي الك التـدريبي  ا
الــذي سـيـكـون عـلى عــاتـقه اخـتـيـار
األفضل واألنسب لتمـثيل اللعبة في
ـقـبـلـة. االســتـحـقـاقـات اخلـارجـيـة ا
وعـلـى صـعـيـد اخـر اخـتـتـمت جلـنـة
تـقـييـم األنديـة الـريـاضـية في وزارة
الشـباب والـرياضة - دائـرة التـربية
الـبـدنــيـة والـريــاضـة زيــارتـهـا إلى
مـحـافظـة نـيـنوى وأنـهت تـقـييم 48
ناديًـا. وقال مـعاون مـدير عـام دائرة
الـتـربـيـة الـبـدنـيـة والـريـاضة مـوفق
عــبــد الــوهــاب في بــيــان إن أعــمـال
الـتـقـيـيم إسـتـمـرت عـلى مـدى األيام
ـاضيـة لإلطالع على واقع األربعـة ا
أنــديـة مـحــافـظـة نــيـنـوى الـ 48  من
ضـمـنهـا األنـدية حـديـثة الـتـأسيس.
وأضــاف عــبــد الـــوهــاب ان أعــمــال
الـتقـيـيم تمت بـالـتعـاون والـتنـسيق
مع مديرية شباب ورياضة احملافظة
الــتي أبـدت تـعـاونــا كـبـيـراً من أجل
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ــــركـــزي أكّــــد االحتــــاد الــــعــــراقي ا
لـلـمـالكـمـة إقـامـة مـنـافـسـات بـطـولة
أنــديـة الــعــراق بــفـئــة الــشــبـاب في
وعـدها احملدد وذلك السـليـمانيـة 
الــيــوم الــســبت.وقــال نــائب رئــيس
احتــاد الــلـعــبــة عــلي عــبــد الــزهـرة
الــغــراوي في تــصــريح صــحــفي إن
ـنافـسات الـبطـولـة تأتي اسـتعـداداً 
ـقرر إقـامتـها مـطلع بطـولة الـعرب ا
ـقبل في مـصر وذلك بـعد شهـر آب ا
الـسـيـطرة عـلى مـرض الـكـولـيرا في
احملــافــظـــة. وأضــاف الــغــراوي أن
سـؤول عن حتديد أمـاكن البـطولة ا
ـتابعة داخل هي جلنة الـتخطيط وا
االحتاد إضـافـة إلى مشـورة االحتاد
ـكـان ّ الـبـحـث عن ا ــركـزي; لــذا  ا
ــنـــاسب و اخــتــيـــار احملــافــظــة ا
ـالكـمة الـشـمـالـيـة لـتـوسـعـة رقـعـة ا
وكذلك بـسبب اعتـدال الطقس فـيها.
ـــســــابـــقـــة وتــــابع الـــغــــراوي أن ا
سـتشـهـد مشـاركة الـعـديد من الـفرق
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دافع مـاتشيي ريـبوس من تـشكـيلة مـنتـخب بولـندا لكـرة القـدم بعد { وارسو-(أ ف ب) - استُـبعـد ا
انتقـادات تعرض لـها في البالد الستـمرار احترافه فـي روسيا برغم غـزو األخيرة ألوكرانـيا حسب ما
.وبـعـد حـمـله الـوان لوكـومـوتـيف مـوسكـو خـمس سـنـوات انـتقل أعلن االحتـاد الـبـولـندي لـلـعـبـة اإلثـن
ـنـتــخب تـشــيـسالف الالعـب الـبـالغ  32عــامـاً إلى صــفـوف سـبــارتـاك مــوسـكــو أخـيــراً.وقـال مــدرب ا
ـنتخب في أيلـول/سبتمبر كن ان يُستـدعى إلى معسكر ا ميخـنييفيـتس "نظراً لوضعه في الـنادي ال 
قـبل.وكـان ريبـوس قد ولن يـكـون ضمن خـطط في كـأس العـالم في قطـر" في تـشرين الـثانـي/نوفـمبـر ا
ـنـتـخب الـبـولـندي في  66 مـباراة دولـيـة ودافع عن الـوان لـيـون الـفرنـسي في حـمل حـتى اآلن ألوان ا
2017  بعـد أن استهل مسـيرته في ليـخيا وارسو ثم تـيريك غروزني الـروسي.ووقعت بولنـدا التي تعول
كسيك كثيـراً على هدافها اخملضرم روبرت ليفاندوفسكي في مـجموعة تضم االرجنت والسعودية وا

في نهائيات كأس العالم.
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{ إيـطـالــيـا-(أ ف ب) - فـتح الـقــضـاء اإليـطـالي
حتـقيـقـا في احـتـيـال محـتـمل لـنـادي نـابولي في
ـهـاجم الـدولي الـنـيـجـيـري صـفـقـة تـعـاقـده مـع ا
فيـكتـور أوسيمـهن عام  2020 من ليل الـفرنسي
حسب مـا علـمت وكالة فـرانس برس الـثالثاء من
ــدعي الـعـام في مـصـدر قــضـائي. وقــال مـكـتب ا
نـابــولي في بـيـان إن عــمـلـيــات مـداهـمــة مـكـاتب
النـادي اجلـنـوبي في كاسـتـيل فـولتـورنـو وروما
"تــهـــدف جــمـع وثــائق مـــفــيــدة فـي مــا يــتـــعــلق
بسـلـوكات غـير قـانـونيـة مـزعومـة مرتـبـطة بـبيع
وشـــــراء بـــــعض الـالعـــــبـــــ في صـــــيف 2020.
وأوضحت وسـائل إعالم إيـطـاليـة عـدة إن رئيس
نابولي أوريلـيو دي لورينـتيس مستـهدف بشكل
خـاص من خالل هـذا الـتـحـقـيق. ويـشـيـر االدعاء
العـام إلى أن عـملـيـات التـفتـيش الـتي جتري في
إيطـاليا تـستـجيب لطـلبـات السـلطات الـقضـائية
اإليـطـالـيــة والـفـرنـسـيـة. وكــان نـادي لـيل أيـضـا
مــوضـــوع بــحث في مـــلف أوســيــمـــهن في أيــار
ــهـاجم الــنـيــجـيــري انـضم إلى ـاضي. وكــان ا ا
نـابـولي في  2020 في صـفــقـة قـدرت بــنـحـو 70 
مـــلـــيـــون يـــورو.وقـــام نـــابـــولي مـــوازاة مع ذلك
بــتـــخــفــيـض الــفــاتـــورة من خالل بـــيع الــنــادي
الـفــرنـسي أربــعـة العــبـ بــإجـمــالي حـوالي 20
ـبلغ ملـيون يـورو. واعتـبـرت الصـحافـة أن هذا ا
مـبـالـغ فـيه إلى حـد كــبـيـر بــالـنـظـر إلـى الـسـيـرة
ـعـنـيـ الـذين لم يـلعـب ثالثة الـذاتيـة لالعـبـ ا
منهم أبدا مع ليل. وكان محامي النادي اإليطالي
اضي عن "صـوابيـة صفـقة قد دافع في نـيسـان ا

انتقـال" أوسيمهـن على هامش إجـراء آخر أطلقه
القضـاء الريـاضي اإليطالي ضـد عشـرات األندية
بــزعم تـزويــر حــســابـات. كل هــذه األنــديــة تـمت
تــبــرئـتــهــا في هــذه احملـكــمــة الــريـاضــيــة.وأكـد
احملامي مـاتـيا غـراسـاني في تصـريح لـصـحيـفة
"كـوريــيـري ديــلـو ســبـورت": "لــقـد أبــرزنـا صـدق
العـملـية من خـالل توضـيح كيـفيـة حتديـد قيـمة
ــنـتــقــلـ من أوســيـمــهن والالعــبــ األربـعــة ا
نــابــولي إلى لــيل عــلـى أســاس اعــتــبـارات ذات
طـبـيـعـة فـنـية".ومـن بـ الالعـبـ األربعـة الـذين
ـرمى الــيـونـاني اشـتـراهـم لـيل وحـده حــارس ا
أوريسـتيس كـارنيزيس ( 36 عامـا) انضم فـعلـيا

الى صفوف النادي الفرنسي. 
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ومع ذلك فـقـد لـعب مـبـاراة واحـدة فـقط في آذار
اضي.في  2021 حتى إنـهاء عـقده في  30 أيار ا
قـابل تمـت على الـفور إعـارة الالعـب الـثالثة ا
اضي ـوسم ا اآلخـرين ثم بـيعـهم حـيث لـعـبـوا ا
في الدرجـت الـثالـثة والـرابعة فـي ايطالـيا وهم
ـيـيـري ( 22عـامـا) واجلـناح ـهـاجم تـشـيـرو بـا ا
لــويــجي لــيــغــووري ( 24عــامــا) وقــطب الــدفــاع
كالوديـو مــانــتـسي ( 22عـامــا).وكـان لــيـغـووري
ـاضي لــصـحــيـفـة "ال اعـتــرف في كـانــون األول ا
ريـبــوبـلـيــكـا" بــأنه "لم يـذهب أبــدًا إلى لـيل" وال
حتـى لتـوقـيع الـعقـد. هـذا الالعب الـذي  بـيعه
إلى ليل مقابل حوالي أربـعة مالي يورو أعرب
عن "غضـبه" بعـد هـذه الصـفقـة التي "أثـرت" على

مسيرته الكروية.
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{ بـاريـس- وكاالت: ذكـر تـقـريـر صـحـفي أن يـوفـنـتـوس أغـلق
الـباب في وجـه آنخـيل دي مـاريـا جنم بـاريس سـان جـيـرمان.
وذكـرت صـحـيـفـة الجـازيـتــا ديـلـلـو سـبـورت أن يـوفـنـتـوس نـفـد
صبره بعد أسابيع من انتظار رد آنخيل دي ماريا على عرض
السـيدة الـعجـوز. وأضافت أن يـوفنـتوس قـرر التـخلي عن ضم
آنــخــيـل دي مــاريــا ألن الالعـب لم يــحــسـم قــراره حــتى اآلن.
وأشـارت الـصـحــيـفـة إلى أن يـوفــنـتـوس قـدم عـرضًــا بـقـيـمـة 7
ماليـ يورو كراتب سنوي إلغراء دي ماريا بالقدوم لكن تردد

الالعب دفع الـفـريق اإليـطـالي لالنـسـحـاب من
الـــصـــفـــقـــة. ونـــوهـت أن بـــرشـــلـــونــة
وروزاريـو ســنــتـرال يــريـدان ضم
دي مــــاريـــا مــــشــــيـــرة إلى أن
ديـر الـفني كـارلوس تـيـفيـز ا
اجلــــــــديـــــــد لــــــــلـــــــفــــــــريق
األرجـنتـيـني تواصل مع

دي ماريا.
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{ بـرشلـونـة- وكاالت: كـال خوسـيه مـانويـل بيـنتـو حـارس مرمى
ديح للمدير الفني احلالي للبلوجرانا تشافي برشـلونة السابق ا
هيـرنـانديـز. ولعب بـينـتـو بجـانب تشـافي في صـفوف بـرشلـونة
لـسنـوات عديـدة قـبل إعالنه االعتـزال عام  2014. وقـال بـينـتو
خالل تصـريحات نـقلـتها صـحيفـة موندو ديـبورتيـفو اإلسبـانية
ـكنه تـشافي مـوسـوعـة في كـرة القـدم ومـوهـبته تـتـمـثل في أنه 
رؤيـة أشيـاء ال يراهـا غيره. وأضـاف تشـافي سعـيد ألنه في مـنزله
وألنه شـخص يـفـعل مـا يـحـلــو له فـهـو يـعـيش من أجل كـرة الـقـدم

وأعـتقـد أنه سـيـكون أسـطـورة كـمدرب فـهـو يـفعل األشـيـاء بـشغف.
اضي عـقب إقـالة الـهولـندي ـوسم ا وتولـى تشـافي قيـادة برشـلـونة ا

ـوسم في وصـافــة الـلـيـجـا رونــالـد كـومـان من مــنـصـبه وجنح في إنــهـاء ا
قبل 2023-2022. وتـسعى ـوسم ا وحـسم التـأهل لدوري أبطـال أوروبا في ا
الية من أجل توفير إدارة برشلونة في الوقت الراهن حلل جزء من أزمتها ا
زيـد من الـنـجوم لـتـشـافي بهـدف اسـتـعادة بـريق الـفريـق الذي ابـتـعد عن ا

اضي. وسم ا األلقاب في ا

{ بـاريس- وكـاالت: كـشف نـاصــر اخلـلـيـفي رئـيس بـاريس سـان
ـكاسب التي حـصدها بطل الـدوري الفرنسي جـيرمان عن حجم ا
منـذ تـعـاقده مع األسـطـورة ليـونـيل مـيسي فـي صفـقـة انتـقـال حر
ــاضي. وانــضم مـيــسي إلى ســان جـيــرمـان بــعـد رحــيـله الــعـام ا
اضي. وكشف ـيركـاتو الـصيفـي ا مـباشرة عن بـرشلـونة خالل ا
اخللـيفي لصحيفة ماركا عن بلوغ إجمالي إيرادات سان جيرمان
بـعد موسم ميسي األول حوالي  700 مـليون يورو. وقال اخلليفي
لقـد حصدنـا الكثـير من األمول بـالفعل بـسبب ميـسي مشيرا إلى
بـيعـات الضـخمـة لقـميص الـدولي األرجنـتيـني مع الفـريق. وقام ا
بـاريس بـبـيع أكــثـر من مـلـيـون قـمــيص ألول مـرة في تـاريـخه 60
ـئــة مـنـهـا لـصـاحب ال  34 عـامـا لـيــصـبح رفـقـة مــانـشـسـتـر بـا
ـاضي. وبحسب وسم ا يونـايتـد الفـريق األكثـر بيعـا لقـمصـانه ا
الـصحـيفـة فـإن ميـسي أسهم فـي إبرام سـان جيـرمان  10عـقود
ا تسبب في زيادة هائلة في اإليرادات السنوية. رعاية جديدة 
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ــــاضي ســـبـــاق جــــرى يـــوم االحـــد ا
جائـزة كنـدا الكـبرى 2022 التي تمت
تصفـياتها االولـيه والسبـاق النهائي
على حـلبـة جيل فـيلـنوف الـدولية في
مـدينـة مـونـتريـال الـكـنديـة وتـمخض
الــسـبــاق عن فـوز مــســتـحق لــسـائق
ـرتـبة فـريق ريـد بـول بـعـد أن حـقق ا
االولـى في الــتــجـــارب الــتــمـــهــيــديــة
ركز الـثاني سائق للسـباق. وجاء بـا
فراري اخلصم االقوى للسائق الفائز
ــركــز الــثــالث  واحـــتل هــامــلــتـــون ا
مــسـجـال انـتــصـاره بــالــقـول (اشــعـر
بــالـفــرح غـامـر لــتـحــقـيق الــفـوز رغم

عاناة االخيرة). ا
ويـذكر ان الـتـجارب االولـيـة للـسـباق

رموط الغرير شهدت دخول حيوان ا
الى سـاحـة الـسـبـاق مـحـاوال الـعـبور
لـلجـهـة الـثانـيـة للـحـلـبة ولـوال خـبرة
كــارلـوس ســايــنـز وتــركــيـزه الــعـالي
والــســيــطــرة الــعــالــيـة عــلـى قـيــادته
لــلــســيــاره كــانت قــد ســبــبت حــادثه
مروعه ال يحمـد عقباهـا وقد قدر عدد
تفرج ب 350 ألف متفـرج جائوا ا
من مـخــتـلف انـحـاء الــعـالم حـضـروا
الــتــجــارب الـتــمــهــيـديــة  والــســبـاق
الــنــهــائي هــذا وقــد شــهــدت مــديــنـة
ــدن الــكــنــديـة مـونــتــريــال وبــقــيــة ا
احـتــفـاالت واسـعـة بـفــوز فـريـقـهم ب
جـائـزة كــنـدا الـكـبـرى 2022. بـعـد ان
دة عام انقضت توقفت السباقـات 

بسبب اجلائحة.
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{ بـــاريـس-(أ ف ب) - أمِــلَـت جنـــمــة
ضـرب إيلـينـا سفـيتـوليـنا التي كـرة ا
وصــلت في تـصـنــيف احملـتـرفـات الى
ــركـز الــثـالـث في أيـلــول/سـبــتـمــبـر ا
 ?2017أن تعود يوماً ما لرؤية جدّتها
تـــمــارا الــبـــالــغــة من الـــعــمــر
ثـمــانـ عـامـاً والـعـالـقـة في
طـلّة عـلى البـحر أوديـسـا ا
األســود مـنــذ غـزو روســيـا
ألوكــــــــرانـــــــيــــــــا.كــــــــانت
ســفـيـتــولـيـنـا ( 27عــامـاً)
تــــتـــــحــــدث الى وكــــالــــة
فــــــرانس بــــــرس بـــــعـــــد
تــــولـــيـــهــــا بـــصــــحـــبـــة
أســــطـــورة كــــرة الـــقـــدم
أنـــدري شـــيــفـــتـــشــنـــكــو
وبـــــطـــــلب مـن الــــرئـــــيس
ـــيــر األوكـــراني فـــولـــود
زيــــلـــيـــنــــســـكي مــــنـــصب
سـفـيري جـمعـية "يـونايـتد
."24وأطــلـق زيـلــيــنــســكي
اجلـمعـية اخلـيريـة بهدف
جـــمع الــتــبـــرعــات لــدعم
أوكــرانـــيــا في تــغــطــيــة
االحـــتـــيــاجـــات األكـــثــر
إحلـاحاً في مـواجهـتها
لــلــغـزو الــروسي مـثل
الــدفـاع وإزالـة األلـغـام
ــسـاعـدات الـطـبـيـة وا
وإعـــادة بــنــاء الـــبــلــد
الـذي دُمّـر مـنـذ أن بـدأ
ير بوت غزوه. فالد
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وتــنــتــظــر سـفــيــتــولــيــنـا
مــولـودهـا األول (طــفـلـة) مع
ــضــرب الــفــرنــسي جنـم كــرة ا
غــــايل مــــونـــفــــيس في تــــشـــرين
قبل لكنها تقول األول/أكـتوبر ا
إن األخـبـار السـارة يقـابـلهـا قلق
كـبـيـر عـلى أفـراد أسـرتـهـا الذين
بــقـوا في أوكـرانـيـا.تـمـكن والـدا
ســفــيــتـولــيــنــا وشـقــيــقــهـا من
ـغــادرة لـكن جـدّتـهـا وعـمّـهـا ا
وعــائــلــته بــقــوا فـي أوديــسـا
الـتي جتد نفسـها معزولة عن
بــاقي الــبالد والـعــالم لـيس
بــســبب احلــصــار الــروسي
وحــــــسب بـل ألن كـــــيــــــيف
ـــرفـــأ قـــامـت بـــتـــلـــغـــيم ا
كــإجــراء وقـائـي بـعــد بـدء
الـعمليـة العسكـرية.وتقول
سـفـيـتـولـيـنـا الـتي وصـلت
الـى نصف نـهائي بـطولتي
ــــبــــلــــدون وفالشــــيــــنغ و
مــيــدوز عـام 2019  إنـه أمـر
مــــروع بــــشــــكل خــــاص جلــــيل

ضرب d…∫ األوكرانية سفيتولينا في مباراة بكرة ا

. إنه والـعسكري واألطفال احملتاج
دور صــغــيـر لــكــنــنـا نــأمل أن يُــحـدِث
فـرقاً".وأقـرّت سفـيتولـينـا أنهـا شعرت
بـــتـــوتــر عـــنـــدمــا انـــضـــمت الى جنم
ــنــتــخب الــكــروي الــســابق ومــدرب ا
شــيـفـتــشـنــكـو لـلــتـحـدث مـع الـرئـيس
األوكـراني عبـر تطبـيق "زوم" مضـيفة
"كـان شرفاً عظـيماً وكنت مـتوترة حقاً
أكـــثــر من أي وقـت في حــيـــاتي.حــتى
عـــنــدمـــا وصــلت الـى نــصف نـــهــائي
ــبـلـدون لم أكن مــتـوتـرة الى هـذه و

الدرجة".
وأشــارت الـى أنــهــا وشــيــفــتــشــنــكــو
ســـــيـــــجــــمـــــعـــــان األمـــــوال من خالل
الـفـعـاليـات اخلـيريـة الـتي سـيكـشـفان
عــنـهـا عــبـر حـســابـهـمــا عـلى وسـائل
الـتواصل االجتـماعي لكنـها لن تكون
قـــــادرة عــــــلى خــــــوض مـــــبـــــاريـــــات
اســتــعـراضــيــة بـســبب حــمـلــهــا.ومـا
كن أن تـعتبره "مهمـتها" هو أقل ما 
تــفـعـله إذا مـا قـورن بــاجلـهـد اجلـبـار
الـذي يقوم به الرئيس زيلـينسكي منذ

جـدتـهـا الذي عـانى من الـغـزو الـنازي
فـي عام 1941  مـضيـفة لـفرانس برس
في مـقـابلـة عبـر تطـبيق "زوم" إنه "من
الـصعب على كبـار السن أن يخوضوا
حـرباً أخـرى". وتابـعت "نقـص الغذاء
ـنــزل أو في الـقـبـو أليـام الــبـقـاء في ا
عـدة... أمـر مـرهق جـداً بـالـنـسـبـة لهم
وصـعب للغايـة على الصعـيد الذهني.
أحـاول أن أبقى على اتـصال معها في
أوديــســـا وأحــاول مــســاعــدتــهــا قــدر
ـستطاع. إنها متقدمة جداً في السن ا
لـــدرجـــة أنه لــيـس بــاســـتـــطــاعـــتـــهــا

التحرك". 
وقــالت إن جـدتـهــا لـديـهــا مـنـقــذ غـيـر
مـتـوقع مـوضـحـة "آمل أن يـنـتـهـي ما
يـحـصل ذات يـوم وأن أعـود لرؤيـتـها.
إنـها مع قـطتـها الـتي تقـول إنهـا أكبر
مـدافع عـنهـا. عمي وعـائـلته يـعيـشون
عــلى مــقــربـة مــنــهـا. يــرون بــعــضـهم
ــمــكن الـــبــعض عــنـــدمــا يــكــون مـن ا
ـــنــــزل وهـــذه مــــســـاعـــدة مــــغـــادرة ا
كـبيرة".وتـابعت "أصدقاؤنـا يساعدون

بـدايـة الـغـزو الـروسي مـضـيـفـة "لـقـد
ــة زوم) هـذا األمل أعــطــاني (في مــكـا
بــأنــنـــا ســنــنــتــصــر في هــذه احلــرب
وبــأنـنـا ســنـتـجــاوزهـا" مـعــتـبـرة أنه
ـــثـــال الــذي يـــعـــطي كل هـــذا األمل "ا
. لــهــذا الـــســبب يــذهب لـألوكــرانــيــ
الـكـثيـر من الشـبان والـشابـات للـدفاع
عـن هـذه األرض. يـتـمـتع بـهـذه الـروح
الــــتـي يـــجـب أن يــــتــــمــــتع بــــهــــا كل
رئـيس".ورأت أنـه بـعـد أشهـر عـدة من
احلـرب وعـدم وجـود نـهـايـة تـلوح في
ــهـم إبــقـــاء الـــنــاس األفـق كــان مـن ا
مــركــزين عــلـى مــا يــجــري مــضــيــفـة
"أشـعر بألم شديد في قلبي لرؤية عدد
ـــدن الــتي دمـــرت عــدد األشــخــاص ا
الـصغار والكـبار الذين فقـدوا حياتهم
فـي حلـــظـــة واحــــدة".وشـــدّدت "أنـــهم
كـنني أن أكون بـحاجـة للـمساعـدة و
ـكـنه إضـافـة قـطـرة الـشــخص الـذي 
مــسـاعـدة الى مــحـيط (في إشـارة الى
ــســاعـــدة الــتي هـم بــحــاجــة حـــجم ا

اليها) من أجلهم".

أيـــضــاً من خالل الـــتــطــوع لـــلــذهــاب
لــرؤيــتـهــا". وعــلى الــرغم من أنــهـا لم
تـسـكن في أوكـرانـيـا مـنـذ أعـوام عدة
قـالت سفيتـولينا إنهـا اعتادت العودة
ثـالث أو أربع مـــرات في الـــســـنـــة وال

مثيل للشعور "أنك في موطنك".
ŸU b « WN³ł

مـن هـنـا تـرغب في الــقـيـام بـشيء مـا
لـــلــمــســاعـــدة عــلى غــرار مـــا فــعــلت
شـخصيات رياضيـة أوكرانية معروفة
ـــضـــرب الــــســـابق مــــثل العب كــــرة ا
سـيـرغي ستـاخـوفسـكي ومـدرب فريق
ـولــدافي لــكـرة شــريف تــيـراســبــول ا
الـقـدم يوري فـيرنـيـدوب اللـذين عادوا
الى الـبـالد لاللـتـحـاق بـجـبـهـة الـدفاع
عـــنــهــا. وكـــشــفت "عـــاد الــكـــثــيــر من
أصـدقائي وحملـوا السالح للدفاع عن
الـبالد. الـكـثـيـر مـن الـنـاس يـكـافـحون
اآلن وهـــذا الــســبب الــذي يـــجــعــلــني
أشـعــر اآلن أنه من خاللـهـا (يـونـايـتـد
ــكـنـنـا الـقــيـام بـشيء من شـأنه 24) 
مــــســــاعــــدة جــــمــــيـع األوكــــرانــــيـــ

تشافي
هيرنانديز

{ مـيونخ- وكاالت: أكـد تقريـر صحفي أن روبـرت ليفانـدوفسكي
مـهاجم بايـرن ميونخ تسـبب في حالة مـن اإلزعاج داخل غرف خلع
مالبس الـبافاري. وأعـلن ليفانـدوفسكي في وقت سـابق رغبته في
يركاتو الصيفي احلالي. الـرحيل عن صفوف بايرن ميونخ خالل ا
وذكــرت صـحـيـفـة ذا أتــلـتـيك أن كـلــمـات لـيـفـانــدوفـسـكي وإعالنه
ـاني االســتــعـداد لــلـرحــيل عن بــايـرن أزعـج العـبي الــفــريق األ
درب ـدرب جـوليـان نـاجـلـسمـان. ونـوهت أن العـبي بـايـرن وا وا
يـريدون أيضـا رحيل لـيفـاندوفسـكي هذا الـصيف كـما أن قدوم
سـاديو ماني لعب دورا في هـذه الرغبـة. وتشير تـقارير صـحفية

إلى أن برشـلونـة قدم عـرضا جـديدا لـنظيـره بايـرن ميـونخ بقـيمة 35
مليون يورو بجانب اإلضافات من أجل احلصول على ليفاندوفسكي.
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اضيه في وطني.. يـستحي الرجل من ان يجاهر بحب زوجته ولكنه يتباها 
السيء مع خليالته 

في وطــني الـعـزيـز  التــسـتـطـيع الــزوجـة إن تـأتـمن زوجـهــا عـلى سـر يـخص
اسرتها  النها تعلم يعايرها يومًا به 

في وطني .. نستحي من احلب وجناهر بالكراهية 
نـعتـبـر االحـتـيـال شطـاره واالمـانـة تـفاهـة .. هل تـعـلم ان في وطـني :خـمـسة

اشياء يحفظها الرجل 
1- الرجال قوامون على النساء 

2- مثنى وثالث ورباع 
3- وان كيدهن عظيم 

4- وللذكر مثل حظ االنثي 
5- والنساء ناقصات عقل ودين 

عزيزي قبل ان تبرز عضالتك وتمد لسانك بقول انت جتهله هل فسرت يوما
معـنى هذه اجلمل التي شـكلتـها على مقـاسك وتمشي بـها مرحًا في االرض

وتستقوي بها على قوارير رسول (الله صلى الله عليه وسلم) 
انت كــائن هــجــ بــافــكــاره احملــصــورة داخل قــوقــعــة اجلـهـل واخلــرافـات
والـتفـسـيـر الشـاذ واخلـاطئ حتـلـلون عـلى انـفـسـكم وحترمـوا عـلى نـسـائكم

تتوارثون الوأد بقتلكم بناتكم .
WOK¼U'« oŠ

ه وقوله:  وجاء في النص الصريح في االيه الكر
بسم الله الرحمن الرحيم 

( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ × بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ )  صدق الله العظيم 
فـمن انت ايــهـا الــسـادي لــكي تـزهـق روح جملـرد انك شــاركت في اجنــابـهـا
لـلحـيـاة .. من اعطـاك احلق لـتمـارس اجلاهـلـية بـدفنك روح جملـرد انـها فـتاة

وانها في مخيلتك العارية انها عورة.
ـا شاركت معك الـعيش وال اسـتوعبت انظـر الى نفسك لـو أكمل الـله عقلـها 
ريضة والتي تـتعايش مع جيناتكم مـهما تقدمت العصور حماقـات غريزتك ا
ومهمـا قل التخلف تبـقى هذه االفكار رغم تعـدد التوصيات االالهـية والنبوية
اال انكـم مصـرين عـلى األفـكـار الـبـالـيـة شـكواهـن كبـيـرة يـاسـيـدي عـنـد الله

ورسوله .. لم يستوصوا بنا خيراً يا رسول الله . . 
كسـروا القواريـر واألفئـدة .. فال تنـسى ياعـزيزي خـمسـة اشياء جتـعل منك

رجالً
1- خيركم خيركم الهله 

2- ورفقا بالقوارير 
3- استوصوا بالنساء خيرًا 

4- وما اكرم النساء اال كر وال اهانهن اال لئيم 
5- ولن تعدلوا ولو حرصتم 

يالب القلب ياسيدتي يا اساس لكل اساس 
انتي في ع الله غالية بقوله 

(تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ) 
وان متِ عـلى يـد من لم يـجـعل الـله في قـلـبه الـرحمـة انت حـيـةً تـرزقـ حور
". دعـونـا نـقف هـنا لـنـقـول كـفى جلرائم عـ في جـنات الـله .. فـبـحق الـكر
توارث عبر االجيال ارفعوا العنف وقـتل النساء اقضوا على هذا الفيروس ا
اصواتكم فـإنها اداة كافية للـحد من جرائم العنف وتهمـيش النساء وانتهاك
حقـهن األساسي وانتي يـاعزيزتي تعـلمي طوري ذاتكِ بـعيداً عن الـرجعية ..
كـوني جديـرة بـأن يصـفق لكِ اجلـمـيع وكوني امـرأة يـسعـون لـيكـونـوا مثـلـها
واعمـلي ما يسـتحق ان حتـسدي عـليه .. ضعي بـصمـتكِ الن أصعب االمور
ـكن مـوازنة أن يـعـيش إنسـان حـر في مجـتـمع دوغمـائي عـفن الفـكـر كيف 
أفكـارنـا مع مـتطـلبـات اجملـتمـع? فاحلـياة وسـط القـطـيع تكـون مـرهقـة لـلغـاية
كوني كمـا تريدين ناقشي القضـايا السياسية و شـجعي الفرق الرياضية ثم
ظهـرك كوني كل شيء فـأنتي لست تألـقي وإلبسي الـكعب الـعالي واهتـمي 

للمطبخ وال خلقتي لتكون نهايتكِ الوأد .
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بغداد

لــصــاحـبي ,وقــد تـقــطع نــعــالي لــكــثـرة
الذهاب واإلياب قائال بتوسل :

- عـلوش الـدنـفوش يـقول ال مـانع لديه..
لـكنه يطلب منك ارجاع صاحبته شوشو
الـصاكة.. والـكف عن الزحف لصـاحباته
بالفيس واضفت ناصحا له برقة بحسن

نية :
- يــا اخـي فــزيع امشِ.. بـــدل ان تــتــعب

حالك بالزحف كأالطفال !!
جن جـنـون فـزيع سابـقـا.. زوزو الـكـيكي
ـا سـمع الـرسـالـة.. او لـعـلـها حـالـيـا حـا
تــكــون (الــرزالــة) من دون أن اعــلم. قــال

بانفعال :
- آني زاحـف.. آني !!.. لـك هـــــو اكـــــبــــر
تـمـسـاح وزاحـف.. مـا بـقى صـديـقـة إلي

بالفيس ما زحفلها واخذها مني 
   واستطرد بانفعال :

ـ لـيش هــو نـسى حـاتــاتي الـلي اخـذهن
بـالـزحف.. نسى لـولو ,سـوسو ,جـوجو,
نونو ,فـوفو.. مو لو مومو ?!!.. لو نسى
زيــزي ,فــيـفي ,مــيـمي ,جــيـجي ,بــيـبي,
ديـدي.... هه والـله وكت.. اسـمـه عـلـيوي
ومسمي نفسه علّوش... جان استحى !!
( أي مــــو عــــلى أســـــاس اســــمك فــــادي
وسميت نفسك زوزو) ... قلت في داخلي

مستغربا !!. 
شخوطة : وعاد ليكرر اسطوانته ا

- آني زاحف.. آني !!
- يــــا اخـي دعـــــنــــا مـن كل الـــــزواحف..
والـتـمـاسيح.. واألبـوبـريـصـات.. اتوسل
إلــيك انــا في ورطــة.. وبــحــاجــة مــاســة
للعُدّة ,ألن طكَت اجملاري.. عِد جاري

وأردفت اهـتف بصوت متحشرج بالبكاء
آل.. وتقطع النعال : بعد سوء احلال وا
- يـا نـاس ارحــمـوا بـحـالي... من رجـلي
طـاح نـعالـي.. حزن زوزو قـريـبي الـغالي

حلالي.. وضياع نعالي فقال :
- كـافي قــهـرتـني امـيــر احلب.. الـعـفـو..
اقـصد حجي.. هـاي خلاطرك والله.. آني
مـا عنـدي مانع ارجّـعله شـوشو الـصاكة

بس اذا هي تقبل
تــركــته مــنـطــلـقــا بــالـتــكـسـي بـعــد اخـذ
عــنــوانــهــا ,لــكن لم يــزل صــوتـه يــتـردد

خلفي ليالحقني كما اللعنة :

ـا سـألـته عن اسـمه اعـطـاني عــنـوانه و
أجاب :

- علوش الدنفوش
ـا رآني فاغـرا فاهي.. لم افـهم شـيئا,    
قـال بـأنّ هذا هـو اسـمه ايـضا بـالـفيس.
دُهـشـت حـقــيـقــة كـيف حتــول فـزيع الى
ـهم العودة زوزو الـكيـكي !!. ما عـليـنا ا
ــنــكـوب. ــطــلــوب.. لـنــجــدة جـاري ا بـا
اكـتـريت تـكسـيـأ بـسـرعة ذهـابـا وايـابا.
وصـلت إلــيه وقـد تـخـيــلـته ـ من اسـمه ـ
شـابا يـافعـا.. رقيـقا نـاعما ,وإذ به رجل
, خـمسـيني عـمالق كأنه االنـسان الـقد
يــرتــدي الــزي الــعـــربي كــامال عــبــاءة..
الـكـوفـيـة.. والـعـقال ,يـكـفي فـقط شـاربه
الـكث الــغـلـيظ الـطــويل لـسـد الـشـارع !.
قـرأت الفـتـة اسـمه عـلى الـبـاب (عـلـيـوي
شـنـيـشل) !.. أيـضا مـا عـلـيـنـا... قلت له

برجاء :
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- يا علوش.. يا دنفوش... انا قادم إليك
من زوزو الــكـيـكـي وهـو يُـقــرِؤكَ الـسالم
ويـريــد سـكـول سـبـانـة  24خــاصـته كي
.. أبــو ـــســـكـــ اســـاعـــد بـــهـــا جــاري ا
حتس ,ألن طكَت اجملاري.. عِد جاري
- ارجّـعهـا ما عـنـدي مشـكلـة.. بس كَوله
بــشــرط يـرجــعــلـي صــاحـبــتـي شــوشـو
الـصـاكّة.. وكَـوله كـافي عـاد يـزحف على

صاحباتي بالفيس.. عيب هالسوالف 
   لم افـهم شيئـا ما قـاله بصراحـة لكني
عـزمت على نـقل الـرسالـة كمـا هي. عدت

مـا حصل معي لم يـحصل مع آخر اجزم
بـذلك. مـا حـصل معـي اعادني الـقـهـقرى
لـلطـفولـة حيـث قرأنـا احلكـاية الـثراثـية
ـعروفة عن احدهم يريد وضع اغراض ا
في الـصــنـدوق.. والـصـنــدوق ال مـفـتـاح
ــفــتــاح عــنــد احلــداد.. واحلــداد له.. وا
يـــطـــلب الـــفـــلـــوس.. والــفـــلـــوس عـــنــد

العروس....الخ. 
انـا الــشــيخ الــســتــيــني مــدرس الــلــغـة
ـتـقـاعـد الـعـربـيـة الـفـاضـل وعـاشـقـهـا ا
ـنعزل عـن العالم.. ومن اهل الـله كما وا
يـقــال. فــجـرا صــحـوت عــلى صـراخ من
جـهـة بــيت جـاري الـعــزيـز أبـو حتـسـ
هـرعـت لـهم من فــوري وانـا بــاجلـلــبـاب
مـنــتـعال الـنـعـال ,رأيت بــيـته وحـديـقـته
ــيــاه تـمــامــا.. تــبــاً... طـكَت غـمــرتــهم ا
اجملـــاري.. عِـــد جـــاري. عـــرضت عـــلـــيه
ـسـاعـدة في احلـال ,طـلب مـني بـلـهـفـة ا
ـتخم (سـكـول سـبـانة 24). انـا الـرجل ا
بـالـنخـوة والـشهـامـة كـيف لي أنْ اخذله
!!. هـرعـت لـقــريـبي فــزيّع الـســاكن عـلى

بعد فرع مني قائال:
- ارجــوك فــزيع.. هـالّ اعــرتــني ســكــول
ســبـانـة  24انـا بــحـاجـة مــاسـة لـهـا ألن

طكَت اجملاري.. عِد جاري
ـشكلـة هي عِد صـديقي.. او باالصح - ا
كــان صـديــقي.. روح اخــذهــا مـنـه كَـوله

آني من طرف زوزو الكيكي 
- عفوا من هو .... ماذا قلت ?!!

- زوزو الكيكي.. اسمي بالفيس !
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بيروت

يـقصّ علينا حكـايات عنها وكأنه عاش
فـيــهـا. لـعلّ ذلك في جـزء مـنه سـكن في
عــقـلي الـبــاطن فـقـد كــنت وأنـا أخـطـو
خـطـواتي األولى نـحـو الـعـمل الـوطني
أســتـعــيـد بــعض الـصــور واحلـكــايـات
والــقـصــائــد ومـنــهـا مــا تــرك تـأثــيـره
الـكـبيـر علـيّ وخصـوصاً قـصـيدة يـافا
ـمـيّــزة لـلـجـواهـري تـأكـيـداً لـلـعـروبـة ا

. الطافحة واعتزازاً بفلسط
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ال أتـذكّر متى قـرأت قصيـدة اجلواهري
ــؤكّــد عـن يــافــا ألوّل مـــرّة ولــكن مـن ا
أنـــني كــنـت أعــود إلـــيــهـــا بــ احلــ
واآلخـر وأحـيـاناً تـظلّ مالزمـة لي عـند
فــراشـي أليــام أو أســابــيع وذلك بــعــد
الـعـام 1967  عـلـمـاً بـأن عـمـر قـصـيـدة
يـــافــا هي مـن عــمـــري فــقـــد نــظّـــمــهــا

اجلواهري في العام 1945.
ـكــان أو تـاريـخه أو لــيس جـمـالــيـات ا
اسـتالب احلق وحده هو الـذي يعيدني
إلـى يـــافـــا بـل جـــزء من احلــــلم الـــذي
ـداعــبـة خـيـالي فـي يـقـظـتي اســتـمـرّ 
ومــــنـــامي فــــاألحالم هي احلــــقـــيـــقـــة
الـــوحـــيــدة حـــسب اخملـــرج اإليـــطــالي
فـريدريكـو فيلـليني الـذي كان يردّد ذلك

كلما سُئل عن عالقة أفالمه بالواقع.
ــديــنــة األكـثــر جــمـاالً ــا ألن يــافـا ا ر
وحـداثـةً بل هي تـكـاد تكـون قـطـعة من
اجلـنة وإن كنت لم أعشها فيزيائياً فقد
عــشـتـهــا افـتــراضـيـاً من روايــة غـسـان
كـنفـاني "أرض البـرتقـال احلزين" ومن
شـعر نـزار قبّاني الـذي يعتـبرها "بـقعة
ــكـوّنـة من غــالـيــة احلـجـر" و "جــافـا" ا
ــطــبــوعــة عــلى حــبّــة أربــعــة أحــرف ا
الـبرتـقال حـسب الشـاعر عـبد الـوهاب
ـدينـة الـتي كـان يحجّ الـبـيـاتي وهي ا
إلـيها محـمود درويش والتي أصبحت
تــنـزف دمـاً من خـاصــرة الـعـالم حـسب
أدونــيس وذلك بــاســتــعــادةٍ لـتـالفـيف
ــكـان" ذاكــرة إدوارد ســعــيــد "خــارج ا
فـهي ثاني أقـدم مديـنة فلـسطـينيـة بعد
أريـــحــا وهي ثـــالث مــدن بـالد الــشــام
دمــــشق وحــــلب دون أن نــــنــــسى قِـــدَم

بيبلوس (جبيل) اللبنانية.
وصـف اجلــواهـــري رحــلـــته إلى يـــافــا
بــقـولـه أنـهــا رحـلــة من رحالت الـعــمـر
الــتي ال تُــنــسى ثم يــســتــدرك لــيــقـول:
"وسـامـحـوني إن أقـول يـا لـيـتـني لم أرَ
(فـلسط اجلنة) ولو أن وشيجتي بها
كـانت وشيـجة بـشار بـن برد  بـاألشياء
والـعـوالم بـاألذن ال بـالعـ فـلـكان ذلك
أفـضل ولـكـان وقع الـفـاجـعة عـليّ أقل".
ــقـصـود بــذلك قـصـيــدة بـشـار الـذي وا

يقول فيها:
يــا قَـومِ أَذني لِـبَـعضِ احلَي عـاشِـقَـة ...

ِ أَحيانا وَاألُذنُ تَعشَقُ قَبلَ العَ

احلـال على مـا هو علـيه حتى احتـلها
الـبريطانيون في العام 1917 في إطار
عروفة باسم "اتفاقية اخلـطة السريّة ا
ســـايــكس  –بــيــكــو" بــ بــريــطــانــيــا
وفـرنسا لتـقسيم منـاطق النفوذ 1916
وأُدرجـت فـــلــســـطـــ حتـت االنـــتــداب
و العام الـبريطاني في مؤتمر سان ر

 الذي أقرّته عصبة األ العام1920
وقعت يافا 1948. وفي العام 1922

حتت االحتالل "اإلسرائيلي".
وعــــلى الــــرغم مـن كل هــــذا الـــتــــاريخ
الــعــويص والــتــزاحم عــلى احــتاللــهـا
واألطـماع التي أحاطت بها كانت يافا
ـا تــنـهض بــعـد كلّ كــبـوة أو هــبـوط 
ـثّل حقـيقة أسـطورة الـفينـيق وطائر
الــعـنـقــاء الـذي ال يــكـاد يـحــتـرق حـتى
يـنبعث من جديد. ولعلّ ما يفسّر سبب
الـــتــكـــالب عــلـى يــافـــا بــشـــكل خــاص
وفـلـسـطـ بشـكل عـام أن يـافـا جـمعت
الـكمال بكل ما تعـني الكلمة من معنى
فـــهي مـــديــنـــة الـــثــقـــافـــة والــتـــجــارة
واالنـــفـــتـــاح االقــتـــصـــادي والـــزراعــة
والــبـحــر واسـتــقـطـبـت في تـاريــخـهـا
ـعاصـر مقـومات الـصنـاعة والـتعـليم ا
والـصـحـافـة. كـمـا كـانت طـريق الـقدس
لـــلـــقــــادمـــ من أوروبـــا. هـــذه كـــانت

صورتها قبل اإلحتالل "اإلسرائيلي" 
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كــــان والــــدي فـي كلّ مــــرّة يــــذهب إلى
احلجّ أو الــعـمـرة يـسـتـكـمل حـجّـته أو
عـمـرته بالـقدس وكـانت له طـقوسه في
ذلـك أمّا هواء رام الـله بالنـسبة له فال
يوجد هواء عليل أعذب منه وذلك قبل
ــديــنــة احـــتالل اجلــزء الــشــرقـي من ا
الـعام  ?1967وكـان يـقول لـنـا لو زرت
الـبالد الـعـربـيـة كـلّـهـا ولم تـزر الـقدس
سـيـبقى إحـساسك بـالنـقص والفـداحة
كـبيـراً وهو ما بـقيت أشـعر به حقـيقةً
ـنّي نـفـسه ولـيس تـصـوّراً. وكم كـان 
بـزيـارة يـافـا إلّا أن األخـيـرة أصـبحت
حتـت اإلحــتالل "اإلســـرائــيـــلي" وكــان

1
ال أدري كـيف عـنّـت عـليّ يـافـا " عروس
ـديـنة الـتي لم أزرهـا لـكـنـها الـبـحـر" ا
تـكـاد تزورني كلّ يـوم تـقريـبـاً فمع كلّ
خـبـر عن فـلـسـط كـانت تـأتـيـني يـافا
ــديــنــة الــبــحــريــة عــلى "اجلــمــيــلــة" ا
الــســـاحل الــشــرقي لـــلــبــحــر األبــيض
ـتـوسط بتـلّـتهـا اخلضـراء وسـمائـها ا
الــزرقـــاء وســاحــلــهــا اآلســر تــلك هي
الــصـورة الـتي تــطلّ فـيـهــا عـليّ فـهي

. والقدس مدخلي إلى فلسط
ويـعـود أسم يافـا أو "يـافو" إلى األصل
الــكــنـعــاني والــلـغــة اآلرامـيــة وتــعـني
"اجلـميلة" أو كما تـسمّى "يافث" نسبة
إلـى إسم أحد أبـناء النـبي نوح (ع) أو
تــرد حتـت إسم "يــابــو" حــسب الــلــغــة
الـهـيروغـليـفيـة أو "يـوبا" حـسب اللـغة

ة.  اإلغريقية القد
ويــافــا من أقــدم مــدن الــعــالم ويــعـود
تـاريخـها إلى مـا يقـارب اخلمـسة آالف
عــام حـسب االكـتــشـافـات واحلــفـريـات
االثــريــة وتــعــرّضت خـالل تــاريــخــهـا
الـطويل إلـى غزوات وحـروب ونزاعات
وأطـماع إقـليـميـة ودوليـة من الفـراعنة
واألشـــوريــ والــبــابـــلــيــ والــفــرس
والــيـونـانــيـ والـسالجــقـة والـرومـان
والـتـدمـريـ حـتى كـان الـفـتح الـعربي
الـــعـــام  636م حـــ أعــاد عـــمــرو بن
العاص إليها وجهها العربي وحرّرها
صـالح الــديـن األيـــوبي من الـــفـــرجنــة
الـعـام 1187 بـعـد احلـرب الـتي قـاربت
قــــرنـــ من الـــزمـن لالســـتــــيالء عـــلى
الــقـدس وبالد الـشـام وإن وقـعت بـعـد
أربـع ســــنــــوات (الــــعـــام 1191) حتت
ـلك ريـتـشـارد قـلب األسـد ثم قـبــضـة ا
جـاء الـعثـمـانيـون الحـتاللهـا في الـعام

1515  في عهد السلطان سليم األول
وحـاول نـابـلـيون بـونـابـارت احـتاللـها

والـتبشـيع بأهلـها العام 1799 وقد 
دحـر قواته الحـقاً بـتعـاون ب اجليش
ــديـنـة واسـتـمـر الــعـثـمـاني وأهـالي ا

مــتـواصـلــة وبـوتـائــر عـالـيــة إلى يـافـا
وعـمـوم فـلـسـط وهـو مـا كـان يـدعوه
ــصـــيــر إلى الـــتـــأكــيـــد عـــلى وحـــدة ا

العربي. كما يرد في قصيدته.
هكذا يتغنّى اجلواهري بيافا فيقول:
يافا " يومَ حُطَّ بها الرِكابُ ... تمَطَّرَ 

عارِض ودجا سَحابُ
ولـفَّ الـغــادةَ احلــســنــاءَ لــيل... مُــريبُ

اخلطوِ ليسَ به شِهاب
وأوسـعَـها الـرَذاذُ السَحُّ لَـثْـماً... فَـفيـها

مِنْ حترُّشِهِ اضطِراب
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ال تـنـطـلق عالقـة اجلـواهـري بـيـافا من
الـتعـبيـر عن مشـاعر اإلعـجاب واحملـبة
ــشـتــرك بـ ــصـيــر ا والــتــضـامن وا
فـلسط والعـراق فحسب بل أنها في
جـــانب مـــنـــهـــا تــخـــضع لـــلـــتـــحــلـــيل
الـسـايكـولوجـي فيـما يـتـعلّق بـالوضع
الـنفسي لـلشاعـر عند وصـوله إلى يافا
وهــــذه كـــانت الـــصــــورة األولى الـــتي
اتـسـمت بالـرومـانسـية  فـقـد كاد قـلبه
أن يـطـير فـرحاً وهـو في الـطائـرة ح
ـــفـــاتـــنـــهــا الحت لـه يـــافــا مـــزهـــوّةً 
وحــســنـــهــا وخــضــرتــهــا وغــيــومــهــا
وسـحـرهـا. أمـا الـصـورة الـثـانـيـة فـقـد
اتـــســـمت بـــاحلـــزن الـــذي لـم يـــغــادره
والـــقـــلـق الـــذي ظلّ مـــرافـــقـــاً له عـــلى
مـستقـبلهـا جرّاء محـاوالت االستحواذ
الـصـهيـونـيـة ومشـاريـعهـا اجلـهنـمـية.
وشــكـلت حلـظــة الـوداع الـتـي عـاشـهـا
وهــو يــغــادر يــافــا مــغــادرة األهل إلى
األهـل والـــوطن إلى الـــوطـن الـــصــورة
الــثـالـثــة حـيث اسـتــعـاد فـيــهـا كل مـا
ــصــيـر يــتــعـلّـق بـالــعــروة الـوثــقى وا

شترك. ا
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يـوم وصل يـافـا كـان اجلو مـاطـراً عـند
الــوصـول والـغــيـوم كــثـيـفــة وكـان هـو
يــتــطــلّع من الــنــافــذة وقــلــبه يــخــتـزن
ـديـنـة تـاريــخـاً طـويالً وعـريـقـاً لـهـذه ا
الـــفــضــيـــة الــســاحـــرة وحــ صــوّب
نـظـراته وجـد فـيـها كلّ مـا يـسـرّ الـقلب
ويـحيّر العقل وهـكذا وقع في غرامها
ـصـغّرة" حـيث اعـتـبر يـافـا فلـسـط "ا
ــدنــهــا األخــاذة فــتــلك الــبــقـعــة من
األرض حــبـاهــا الــله بـكـلّ مـا يــتـمــنـاه
ـعتدل ناخ ا اإلنـسان عـبق التاريـخ وا
ـــاء والـــبــــحـــر واجلـــبل والــــســـهل وا
واخلــضــرة حــتى أن أيــزونــهــاور في
مــــذكــــراتـه الــــعـــام  1957وصـف بالد
الـشام ومنها فلسط "أنها أقيم قطعة

عقار في العالم".. يقول اجلواهري :
ّــا طـبَّقَ األرَجُ الــثـنـايــا ... وفُـتِّح مِنْ و

جِنانِ اخلُلدِ باب
 والحَ "الــلُّــدُّ" مُــنــبــسِــطــاً عــلــيِه ... مِن

الزَهَراتِ يانِعةً خِضاب

قـالـوا بِـمَن ال تَـرى تَهـذي فَـقُـلتُ لَهُم ...
ِ تُؤتي القَلبَ ما كان األُذنُ كَالعَ

كــــانت زيـــارة اجلـــواهــــري الـــشـــاعـــر
ـكـنّى شـاعـر الـعـرب األكـبـر الـعــراقي ا
إلى يافا بدعوة من اجملمّع الثقافي في
ــثل عــدّة نــواد ثــقــافــيـة يــافــا الــذي 
وأدبـية وفي الوقت نفسه ليلقي بعضاً
من قــصـائـده في اإلذاعـة الــبـريـطـانـيـة
الــعـام  ?1945وألــقى فـيـهــا قـصـيـدته
الـعـصـمـاء الـتي ظـلّت احملـافـل األدبـية
والــثـقــافـيـة مــنـشــغـلـة بــهـا وهي إلى
الـيوم تلـقى من محبّـي الشعـر بخاصة
واألدب بـعـامة اهـتـمامـاً غـير اعـتـيادي
عــلى الــرغم مـن مــرور أكـثــر من ثـالثـة

أرباع القرن عليها.
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لم يــكن اجلـواهـري مـعـجـبـاً ومـتـولّـهـاً
ـديـنـة عــربـيـة مـثل لــدرجـة الـدهـشــة 
ــديـنـة إعــجـابه وتــولّـهه وانــدهـاشه 
يـافــا لـيس عـنـد زيـارتـهـا فـحـسب بل
ظلّ يــــســـتـــعـــيـــدهـــا ويـــســـتـــذكـــرهـــا
ويـسـتحـضـرها ويـرسم صـوراً جمـيـلة
عــنـهـا حملـدّثــيه بـاسـتـمــرار وخـصّـهـا
بـــعـــاطــفـــة حـــمــيـــمـــيـــة في مـــذكــراته
ــوســومــة "ذكــريـاتـي" اجلـزء األول  ا
دار الـــــرافــــديـن دمــــشق 1988. وفي
حــواراتـي مــعه جــئت عــلى ذكــر يــافــا
ألســمع مـنه غـزلـه بـهـا وأسـفه عــلـيـهـا
وسـخطه على ما حلّ بها وقد أدرجتها
ضـمن عشرية "األربعـينيات" في كتابي
"اجلــواهـري في الـعــيـون من أشـعـاره"
الـذي صدرت طبعته في دمشق عن دار
طالس  1986وبــالـتـعـاون مـعه وهـو
ـثـابــة ذائـقـة شـعـريـة لـعـقـود سـبـعـة
ونـيّف من الـزمن وكانت الـقـصيـدة قد
نـشـرت في جـريـدة "الـرأي الـعـام" التي
كــان يــصــدرهــا اجلــواهــري نــفـــــــسه
الـــــعــــدد 1228 في 16 آذار / مـــــارس

.1945
وعالقــة اجلـواهـري بــيـافـا تــقـوم عـلى
ثالث مستويات األول  –الدهشة التي
رافـقته مـنذ أن حملـها من الـطائـرة فقد
ظلّ قـلبه يهـفو لها ونـفسه تتـوق إليها
وخـياله بـقي منـشدّاً إلـيهـا. والثاني –
اجلــمـال األخّـاذ لــيـافـا وجــوارهـا الـلّـدّ
الـذي ظلّ يـتـغـزّل بـهـمـا مـثـلـمـا يـتـغزّل
ـــعــــشـــوقـــتـه واحلـــبـــيب الـــعــــاشق 
ـحـبـوبـته فـقد ظـلّت ذاكـرته مـتـعـلّـقةً
بــهـا. والــثـالث  –حــزنه عــلـيــهـا وهـو
حــزن لم يـفــارقه فـقــد أدرك بـبــصـيـرته
شـروع الصـهيوني وضع الـثاقـبة أن ا
عـيـنـه عـلى يـافـا السـتالبـهـا وبـالـفـعل
فـقـد أُدرجت بـقـرار الـتـقـسـيم رقم 181
تـحدة لـعام  1947الـصـادر عن األ ا
ضـــمن كـــيــانـــيـــة الــدولـــة الـــعــبـــريــة
خـصوصاً وأن الهجـرة اليهودية كانت

- آني زاحف... آني !!
وصـلت إلـيـهـا وجـدتـهـا بـاذخـة اجلـمال

لدرجة التبذير !!!.. خاطبتها بتوسل :
- نـاشدتك الله يا اختـاه.. يا شوشتاه..
يـا صـاكـتــاه.. يـا فـاضـلـتـاه... هالّ عُـدتِ
لـصاحـبك علـوش الدنـفوش.. مـشكورة..

مأجورة ?
ردت مندهشة ساخرة :

تنبي ?!!  - العفو منو وياي... ا
- ال والله... امرؤ (الفيس) هههههههه
- ال وحـشاش بـعد !!.... فـديتك !... خـير
حـجّي شــرايـد بـيـومك هــذا األغـبـر مـثل

وجهك !!
   في الــواقع ال اعــرف كـيـف حـكــمــتـني
الـنـكـتـة وقـلت مـا قـلـته.. لـعـلـهـا عـدَتـني
بـسخـريتـها ,عـلى اية حـال رددت علـيها
بـتوسـل وقد خـنقـتـني العَـبـرة.. في هذه
الــظـروف الــغـبـرة ,وانــا ابـتـلـع اإلهـانـة
هانة لكن كل شيء يهون امام جاري..
واجملـاري. فـأطــلـقت لـشـجــني الـعـنـان..

ألثير فيها احلن واحلنان :  
- يـا اختاه.. يـا حسـناوتاه.. يـا شبـيهة
الـقــطـة.. مـحـســوبك في ورطـة.. اتـوسل
ــســاعـــدة.. اريــد مــنك إلــيكِ.. ارجـــوك ا
الـعودة الى عـلوش الدنـفوش لـكي يقبل
إرجــاع ســـكـــول ســبـــانــة  24الى زوزو
ـسـاعدة ـاسـة لـهـا  الـكـيـكي حلـاجـتي ا
.. أبـو حتس ,ألن طـكَت سـك جـاري ا

اجملاري.. عِد جاري
- كـافي حجّي لتـبجي.. قهـرتني والله...
شـوف آني ما عندي مانع ارجع لعلوش
الــدنــفــوش.. بـس بــشــرط تـــتــركه الــلي
خـطــفــته مـنـي بـاألنــسـتــغــرام.. وتـرجع
لـصـاحــبـهـا األولي زوزو الــكـيـكي حـتى
آني ارجـعله... ها وكَوللها كافي تبوكَ
متابعيني.. آني بعد ما راح اسكت

واعـطــتــني الــعــنـوان. قــلت بــتــســلـيم..
سليم:

- امري الى الله.. ما هو اسمها ?
- مخبلة وبكيفي

- ال آسف.. لـم اقـــصـــد اإلســـاءة إلـــيك..
سألتكِ عن اسمها 

- اي.. اي هي هـيج اسـمهـا بـاألنسـتا...
مخبلة وبكيفي !!

ركـبت الـتـكـسي مـسـرعـا ,وصـلت إلـيـهـا
فـخـاطـبـتـهـا مـتـضـرعـا.. مـتـضـعـضـعا..

متزعزعا.. متلوعا :
- يـا اخـتـاه.. يـا فـاضـلـتـاه.. يـا مـخـبـلة
وبــكــيــفـج.. نــاشــدتك الـــله أن تــرحــمي
بــحــالي.. وال تُــشــمتِ بي عُــذّالي ,فــأنــا

شيخ كبير... وفي وضع عسير
- عسير عنب قصدك ?!

   حـكيت لـها مـا حصل بـالتفـصيل. جن
جــــنــــونــــهــــا... وهي أصـال مــــخــــبــــلـــة
وبكيفها... فصاحت.. وناحت.. وداحت:
- آني ابـوكَـ مــتـابـعـ هـذي الـزركَـة !!..
هي وين عــدهـا مـتــابـعـ اصال ?!!.. مـا

يطلع بيهم كوستر !  
- مع هـــذا... اتـــوسل إلـــيكِ جـــاريـــهــا..
خلاطر جاري.. وكوني انتِ العاقلة

- اكَـوله مخبلة وبكيفي.. يكَولي صيري
انـتي الـعاقـلـة !!... إرجع كَـوللـهـا اذكرج
من بـكَـتي صـفـحـتي األنـسـتـا وصـعدتي
k15 بــراسي ?!!.. ال واحلــلــوة اســمــهـا
الـصاكـة.. العـوبة... خـلف الله عـالفالتر

غير !!
- يـا اختاه.. يـا مخبـلتاه.. يـا عزيزتاه..
ارجـوكِ.. دعكِ مـن الـفالتـر.. والـعـنـاتـر..
والــقــنــادر.. ولــبّي طــلــبي.. اقــبّل يــديكِ

ورجليكِ 
نـزلت برأسي اريد تـقبيل يديـها. ابعدَت

رأسي وقالت :
- صـدك جـذب حـجّي.. كـافي قـهـرتني...
آني مــــســـتـــعـــدة ارجّـــعـــلـــهـــا عـــلـــوش
الدنفوش.. ولو هو خوش صرّاف.. بس
بـشرط تـرجّعـلي صاحبي األوالني زوزو
الـكـيـكي.. وكل مـتـابـعـيـني عـاألنـسـتـا...
هـاي بـس خلـاطـرك... وهــذا آخـر حـجي
عــنـدي  ال خــيــار امــامي.. وال طــمــاطـة,
وافـقت مــكـرهـا عــلى مـضض. عـدت الى
الـصـاكــة وقـلت لـهـا مــا قـالت اخملـبـلـة..

وبكيفها. انفجرت كالبركان :
- آني الـلي بايكَـة صفحـتها ومـتابعـيها
?!!.. خـوش لــعــد إرجــعــلـهــا وكَــولــلــهـا
وصـلت الرسـالة.. وبـاللـيل راح يوصلج

باشر  الرد بالبث ا
- أي بـث... حـــــضــــــرتك فـي أي قـــــنـــــاة

تعمل ?!

- بقناة اجليش !
  لم اسـمع بـهـذه الـقـنـاة سـابـقـا لـكنـني
وقـعت فـي دِخـالـتــهـا مـتــوسال.. مـتـذلال

حتى رق قلبها.. ودق حنانها فقالت :
ـعود عـلى بخـتك حجي.. عـلى كيفك  -
ويـة نــفـسـك.. مـو هــيج.. اني مـوافــقـة..
راح ارجّـعـلـهــا زوزو الـكـيـكي.. ولـو هـو
خــــوش صـــراف.. وكـل مـــتــــابــــعـــيــــهـــا
عـاألنستا... هاي بس خلاطرك والله ألن

قهرتني حيل
‘uKŽ WIH

أخـيـرا تنـفـست الـصُـعـداء بعـقـد صـفـقة
عـــلــوش (صــراف  (1مـــقــابل الـــكـــيــكي
ــتــنــا وعـدت (صــراف 2). شــكــرتــهــا 
مـسرعـا الى اخملـبلـة وبـكيـفـها فـتـنازلت
مـشكورة مـأجورة عن علـوش الدنفوش.
عدت مبشرا الصاكة التي عادت بدورها
لـعـلـوش الـدنـفـوش ,والـذي اعـاد بـدوره
اخملـبـلـة وبـكـيـفـهـا الى زوزو الـكـيـكي...
وأعـاد لي أخـيـرا سـكـول سـبـانة  24كي
. .. أبـو حتـسـ ـسـكـ اسـاعـد جــاري ا
طـــرت بـــهـــا الى بـــيت جـــاري بـــعـــد ان
جتـاوزت الــســاعـة مــنـتــصف الــلـيل من

دون أن اشعر !!. 
حــ وصـلـت وجـدت بــيــتـهـم يـقــبع في
ــقــابــر !. هــدوء وســكــون وال ســـكــون ا
ادخـلني جاري البـيت واذا به كأحلى ما

يكون !. قلت له مندهشا :
- مـاذا حـدث... اين مـيـاه اجملـاري الـتي

غمرت البيت كله ?!!
- يـا مـياه حـجّي ?!.. ها... والـله نـسيت
ــعـود انت طــلـعت مــنـا.. هـهــهـهــهه... 
وآنـي ســـويـــتــــهـــا مــــنـــا .. لم اتــــمـــالك
اعــصـابي.. عــلى مــصــابي. اَفـكــانت كل
رحـلتي ومـعانـاتي الطـويلـة الثـقيـلة مع
الـــكـــيـــكي ,والـــدنـــفـــوش ,والـــصـــاكـــة,
واخملـبـلة ,عـبثـا.. دون جـدوى !. شتـمته
بال وعي بــأقــذع الــشــتــائم والــســبــاب.
وهنا..... طكَت الفيوزات.. عِد جاري !!. 
(ال اريـــد من يـــســــألـــني كــــيف عـــاجلت
الـفـيـوزات عـنـد جـاري... يـكـفي انـني لم
اقــصــر عــنــدمـــا... طــكَت اجملــاري.. عِــد

جاري)
ي {  كاتب واكاد
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ـر   هـو إربـاك متـعـمـد لالقـتـصاد بـر
الـعـراقي  وذلك من خالل مـزاد العـمـلة
وتـــســريـــبــهـــا إلى اخلـــارج عن طــريق
ــصـارف األهـلـيـة والــعـودة بـهـا عـلى ا
شـكل سلع وخدمات تتراوح ب السلع
األســاســـيــة والــســلع ذات االســتــهالك
ــظــهــري أو الــســلع الــتــرفــيـة (ســلع ا
) وهي عـمليـة كانت الـقاعدة الـبطـران
ــالي  حــيث عن واألســاس لــلــفــسـاد ا
ـصـارف األهـلــيـة ( اإلسالمـيـة طــريق ا
ــصـارف والــتــجــاريــة وحــتى بــعض ا
احلـــكـــومـــيـــة)  يـــتم غـــســـيـل األمــوال
ــسـروقـة من الــدولـة  بـعـد أن حتـول ا
إلـى اخلــارج دون قــيـــود وتــعـــاد عــلى
شـكل سلـع وخدمـات أيضـا دون قيود 
ـلتـوية تـنظف  من وهي بـهذه الـطرق ا
ادران الـفساد  كما وان الـفساد مغطى
عـنـد العـودة بالـسلع حـيث التـهرب من
الــرســوم والــضــرائب وقــيــود اجلـودة
والـصالحية لالستهـالك البشري   كما
قـيد للعملة  ذهب وان الـتحويل غير ا
بـهـا احيـانا لإلرهـاب ليـعود عـلى شكل

أسلحة أو سلع مدمرة 
ــركـزي تــبـلغ في أن مــبـيــعـات الــبـنك ا
ـعدل 200 مـلـيون دوالر يـوميـا  ولو ا
ـزاد الشـهرية 20 افـترضـنا عـدد ايام ا

والـــطــلب حـــتى حلـــظــة االســـتــقــرار 
والـدول الـصـنـاعيـة والـزراعـيـة (الدول
ـنتجة ) هي من يـقوم بتعـو العملة ا
ـتحـدة ابان عـقد ـملـكة ا  كـمـا قامت ا
اضي بـتعو الـثمـانيـنات من القـرن ا
الـبــاونـد االسـتـرلـيـنـي  وبـعـد عـمـلـيـة
الــتــعــو بــفــتــرة حتــركت الــطــلــبـات
ـنـتوجـات الـبـريطـانـية الـدولـيـة على ا
جلــودة الــصـنـع ولـقــلــة الــسـعــر بــعـد
الـتـخـفـيض  وهـكذا اسـتـعـاد الـبـاوند
قـــيــمــته احلـــقــيـــقــيــة مـــقــابل الــدوالر

والعمالت األخرى.
ـدني أن مـا حـصل بـعـد قـرار احلـاكم ا

أنـهـا بدعـة لم يألـفـها عـالم االقتـصاد 
أنـــهــا كــانت وال زالـت وســيــلــة الثــراء
الـنـخبـة وزيـادة الهـوة بـ الطـبـقات 
ذلـكم هو مزاد العملة  العملة الوطنية
في كـل دول الـعـالم لـهـا قــيـمـة اسـمـيـة
حتـدد بالـقانـون  وهي قيمـة تتـداولها
الــنــسب الــضـئــيــلــة يـالــتــذبــذب  امـا
الــقـيــمـة احلــقـيــقــيـة  فــهي تـعــني مـا
ــواطن من ســلــعـة أو يــحــصل عــلـيه ا
خـدمـة لقـاء هـذه العـمـلة والـدول عادة
تـضبط ايقاع عملتها أما بتحديد سعر
الــصــرف أو تــقــوم بـتــعــو الــعــمــلـة
وتـــتــرك الــســعـــر يــتــحـــدد بــالــعــرض

ـبـيـعـات الـشـهـريـة يـوم عـمل  أي أن ا
ــتـــوسط 4 مـــلـــيـــار دوالر تـــبـــلغ فـي ا
ـعـدل 48 مـلـيـار  دوالر شـهـريـا  أي 
سـنويـا  وان متـوسط الرسم الـكمركي
ـسـتوردة عـلى سـبيل عـلى الـبـضائع ا
ـثـال ال احلصـر  يـتراوح بـ االعـفاء ا
ئة و20 ئة و15 بـا ئة و10 بـا و5 بـا
ـئة فـإن متـوسط الرسم ـئة و25 بـا بـا
الـكمركي سيكون ناجت تقسيم 75 على
فـئات سلـعية  أي ان مـتوسط معدل 5
ئة  أي الـضريـبة الـسنـوية هو 15 بـا
أن إيـرادات الرسوم الـكمركيـة لوحدها
سـتـكون 7,2 مـلـيار دوالر سـنـويا  أي
مــا يـعـادل 10,512 تــريـلـيــون ديـنـار 
وفي حــقــيــقــة األمـر فــإن اســتــيـرادات
الـعـراق السـنويـة ال تقل عن 60 مـلـيار
دوالر (وحـسب إحـصائـيات اخملـتص
تـــبــلغ 70 مـــلـــيــار دوالر )  أي أن أقل
ــكـن احلــصــول عــلــيه رسـم كــمــركي 
بـفـعل الـقانـون ال بـحـكم الفـسـاد هو 9
مــلــيـار دوالر أي مــا يــعـادل  13,140
ـكن إضـافـة تـريــلـيـون ديـنـار  هـذا و
صـارف االهلـية ضـريـبة الـدخل علـى ا
وعـددها ال يقل عن  60مـصرفـا ووكالة
مـالية عاملة عراقـية أو أجنبية تتداول
حتــويل مـا ال يـقل عن  50مـلـيـار دوالر

رسـميا( سنويا )  ولو افترضنا نسبة
ئـة فإن ضـريبـة دخل ال تقل عن 10 بـا
ـــالـــيـــة االيــــراد احلـــكـــومي لــــوزارة ا
سـيـكون 5 مـلـيار دوالر  أي مـا يـعادل
تـــريـــلـــيــون ديـــنـــار  واجملـــمــوع 7,3
ـستـحصل لـقاء مزاد الـعمـلة  قـانونا ا
ال فسادا  ,هو  20,440تـريليون دينار
 هـــذا إضـــافــة إلـى رســـوم الــقـــطـــعــة
ورسـوم الـغـرامـات  ورسـوم الـبـلـديـة 
ــكن احلــصــول عـلــيــهـا كــلــهـا أمــور 
ركزي أو قـانونا  فهل يحـصل البنك ا
ــالـيـة أو الــبـلـديــات عـلى هـذه وزارة ا

اإليرادات  اجلواب كال .
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ــــزاد بــــحـــــد ذاته هــــو تــــدمــــيــــر أن ا
لالقـتصاد  وان قرار حكـومة الكاظمي
بـرفع سـعـر صـرف الـدوالر بـنـسـبة 23
ـئـة زاد من نـسـبة األسـعـار بـنـسـبة بـا
ــئـة خــاصـة يــبــلغ مـتــوسـطــهـا 30 بــا
ـسـتوردة  ـواد الغـذائـية ا األدويـة وا
نزلية ذات االستهالك وبـعض السلع ا
ــســتــد  وان الـفــســاد تــسـرب إلى ا
ـا ـســتـورد وفـاق نـسـبـة الـزيـادة   ا
ســـاعــد عــلـى تــوسع الـــفــقــر أفـــقــيــا 
وارتـفـاع مـنـاسـبيـبه عـمـوديـا  لـيـشمل
فـــئــات اجــتــمـــاعــيــة كــانـت في خــانــة

الـــوسط   ولــكن بـــعــد تــقــلـــيل ســعــر
الــعـــمــلــة الــوطــنـــيــة صــارت مع فــئــة

الفقراء.
وهــكـذا تــزداد كل يـوم رقــعـة الــطـبــقـة
الــفــقــيــرة وتــتــوسع مــعــهــا األمـراض
واألمـيــة وارتـفـاع االفـات االجـتـمـاعـيـة
االخـرى  ويزداد مـقابـلهـا غنى فاحش
لـشرائح اجـتمـاعيـة قلـيلـة العـدد كانت
(مـحسوبة عـلى الققراء  قـبل السقوط)
ناصـب العامة وأخـذت بفعل تـوليهـا ا
تـتـنـصل تـدريـجـيـا عن واقـعـهـا الـقد
مشكلة ما يشبه بالطبقة الغنية  وهي
عـادة متكـونة من الزعـامات السـياسية
واتـبــاعـهـا  وحـواشـيـهـا وحـراسـهـا 
ــســؤولـ احلــكـومــيـ بــشـتى ومن ا
زاد درجـاتهم  وهي اليوم تدافع عن ا
وتــزيــد من وتــيــرة عــمــله لــتــزداد هي
بـــدورهـــا ثــراءا فـــاحـــشـــا وعــزلـــة عن
انــتــمــاءاتــهـا واصــولــهــا  كــذا تـزداد
ـواطن عــداوتــهــا ضــراوة وشـدة مـع ا
الــذي يـرى في كل مــا يـجـري مــحـاولـة
إلبـقاء الـقد على قـدمه  على وفق ما
نــادى به مــوتــرنــيـخ زعـيـم الــرجــعــيـة
األوربـية ابان مـؤتمر فيـينا عام 1815
الـذي كان يحارب كل محاوالت التغيير

والتجديد ....
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ُقـلةٍ غطَّى علـيها ... مِن الدمعِ نـظْرتُ 
الضليلِ بها حِجاب

هـكذا كان أريج يافا يفوح من كلّ مكان
لـدرجة أن اجلواهـري شبهـها "جنة من
جـــنــان اخلــلــد" إضـــافــة إلى أن الــلّــدّ
اجتذبته بأزاهيرها الساحرة وألوانها
ـتـنـوعـة فذرف اخملـتـلـفـة وأشـكـالـهـا ا
دمـعةً من احلزن واألسى عـلى فلسط
الـتي سيضـيع أكثر مـن نصفـها  بقرار
ي بــعـد ثالث ســنـوات لــتـســتـحـوذ أ
"إســـرائــيـل" عــلى الـــنــصـف اآلخــر في

العام 1967.
يــطـلق اجلــواهـري حــكـمــته من رؤيـته
ـشتـركة ـسـتقـبـليـة لـيؤكـد الـهمـوم ا ا
ــاضي ــصـــاب الــواحــد ويــذكّــر بــا وا

ستقبل فيقول: ويستشرف ا
فــــيــــا داري إذا ضــــاقَت ديــــار...  ويـــا

صَحبيْ إذا قلَّ الصِحاب
 ثِـقـوا أنّـا تُوَحَّـدُنـا هـموم ...  مُـشـارِكة

ويجمعُنا مُصاب
ـــاضي تُـــراث...  وفي  يُـــزَكـــيــنـــا من ا

مُستَقْبَلٍ جَذِلٍ نِصاب
ثـم يأتـي عـلى الـوداع  السـيّـمـا مـوجة

احلزن التي صاحبته فيقول:
لـــئنْ حُمَّ الـــوَداعُ فـــضِــقـتُ ذَرعــاً به ...

واشتفَّ مُهجتيَ الذَّهاب
فـــمِنْ أهــلي إلـى أهــلي رجــوع ... وعنْ

وطَني إلى وطني إيابُ
أي أنـه يـودّع وطـنه فـلــسـطـ لـيـذهب
إلـى وطنـه الـعـراق وهكـذا يـودّع أهـله
إلى أهـله فأي تغـلغل ونفاذ لـلمشاعر
اإلنــســانــيــة وأي عــاطــفـة تــنــدغم في
عـاطفة مثل االلتحـام بالوطن والشعور
ـوحـدة وأيـة لـغـة تلـك التي بـالـهـويـة ا

تعبّر عن هذا االنتماء.
أســـتــطــيـع الــقــول أن قـــصــيـــدة يــافــا
اجلــواهـريـة الـعــامـوديـة ذات اجلـزالـة
الـشـديدة تـتمـتع  إضـافة إلى صـورها
ـوسيـقى جـميـلـة ومونـولوج ـلـونة  ا
داخـلي وأجواء وجـدانية عـالية الـتأثر
وانـتماء عـروبي عميق حـيث تزاحمت
األلـوان في هارموني واشتبكت لترسم
مــشـهــداً بـصــريــاً مـؤثــراً بـتــعـبــيـراته

وإيحاءاته. 
وقـد بــدأ اجلـواهـري قـصـيـدته بـحـرف
الـباء باجلـار واجملرور: بيـافا ثم بفعل
ــبــني لــلـــمــجــهــول (أي نُــزل) "حُـطّ" ا

لينتقل إلى الفعل "تمطّر":
بـيافا حُطّ بها الـركاب ... تمطّر عارُض

ودجا سحاب 
وقـصيدة يـافا من قصـائد األربعـينيات
الـتي تمثل ذروة الـعبقريـة اجلواهرية
بـل أنــهــا أحـــد "جــواهـــر اجلــواهــري"

الثمينة.

{ كاتب ومفكر عربي

ـنا وهي الـعـلم ضوء يـنيـر الـطريق وسالح فـتاك هـنالك حـقـيقـة مهـمـة في عا
كن ألحد أن يغيب عن ذهنه أو يتجاهل دور العلم يهدم صخور اجلهل..وال
والـتعـليم في بـناء اجملتـمعـات وتطـويرهـا فكـرياً و ثقـافيـاً فالـتعـليم احلـقيقي
ــســيــرتــهــا ــقــدمــة لــكـي تــنــطــلق  يُــنــهض اجملــتــمــعــات ويــجـــعــلــهــا في ا
احلـضاريـة..وبـداية الـتقـدم احلـقيـقي ألي مجـتـمع تنـطـلق من التـعـليم اجلـيد
والرص الـذي يُمَّكن من مواجـهة ثورة التحـديات والعقبـات لإللتحاق بركب
ــتــسـارعــة الــتي يــشـهــدهــا الـعــالم في الــوقت اآلني فــالــثـورة الــتــطـورات ا
الــتـكـنــولـوجـيــة جـعـلـت الـعـالم قــريـة صــغـيـرة مــثل مـا قــال الـعـالم الــكـنـدي

ماكلوهان: العالم قرية صغيرة.
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يبدو أن حـياتنا الواقـعية اليـوم تتحقق وفق النـبوءات العلـمية التي جاءت في
فـلسـفة أو تـطلـعات الـبعض الـذين تـوقعـوا حدوث اإلنـفجـار العـلمي والـنقـلة
احلـيـاتـيـة من طـبـيـعـيـة إلى إلـكتـرونـيـة ومن واقـعـيـة إلى إفـتـراضـيـة بـجـميع
ة... تأثيـراتهـا على سـكان الكـرة األرضيـة إن القـرن احلالي يعـد قرن الـعو
طاً خـاصاً جديـداً لم يسـبق لهم التـعايش معه من فقـد فرض على األفـراد 
قبل.. وقـد أثَّر ذلك على ماهية احلياة بصـورة عامة وخاصة على اجملتمعات
بــإخـتـالف الـثــقـافــات والـرؤى لــذا فـإن ذلك يــســتـدعي ضــرورة تـدخل دور
ـة السـيمـا أنـها التـربـية مـع حجم الـتـأثيـر والـتـحديـات الـتي وضـعتـهـا العـو
ؤثر األسـاسي في البناء وثم التغيير وتسيير اجملتمع كونها النظام األكثر ا
ـتـنـوعـة..ويـعـد التـعـلـيم الـقـاعـدة األساس في فاعـلـيـة في إجـراء الـتـحوالت ا
حتقيق الـتنمية والتقـدم إذا كانت في مسار صحيح ذو لـبنة صاحلة وعاجية
يستـند عليها اجملتمع وليست صخرية تتفتت فيتفتت معها اجملتمع...وضمن
ـمارسـة حق الـعـلم وواجب ُـلـتـقى الـعـلـمي  ـعـتاد عـلـيـهـا عُـقـد ا ُـلـتـقـيـات ا ا
الـتعـليـم وضرورة احلـوار النـاجح في عرض طـبيـعة الـتحـديات الـناشـئة في
ـة في نـبـتـة حـيـاتـنـا ودور مـجـال الـتـربـيـة والــتـعـلـيم بـعـد غـرس جـذور الـعــو
ـؤسـسـات الـتـربـوية فـي احلفـاظ عـلى الـهـويـة الـثـقـافيـة ومـنـظـومـة الـعادات ا
ـسـتـقـيـمة.. وأخـيـراً نـظـرة مـسـتـقـبـلـيـة إزاء الـعالقـة بـ الـتـربـيـة والـتـعلـيم ا
ة.. وبـنـاءاً عـلى هـذه الرؤى وبـرعـايـة رئـيس اجملَّمع الـعـلـمي الـعراقي والـعـو
ُلتـقى العلمي الـسنوي األول حتت عنوان ومجلـس أمناء بيت احلكـمة أُقيم ا
ة) بإشراف جلنت علمية وحتضيرية تتألف (التربية والتعليم وحتديات العو
من رؤســـاء وأعــضـــاء مـــتــخـــصـــصــ لـــقـــسم الـــدراســات اإلجـــتـــمــاعـــيــة
ؤسـسة ُـلـتقى مـجـموعـة مـحاور مـهـمة أولـهـا إصالح ا تـضمن ا بـالعـاصمـة
ـناهج وإنعكـاساتها على ـة والتحديات آلـيات تطوير ا التربـوية في ظل العو
ة طـرائق التـدريس وأسـاليـبه إشـعال ضـوء الـتنـميـة والـتعـليـم في ظل العـو
ة سـتقـبل في ظل حتديـات العـو إحـتيـاجات اجملـتمع الـتعـليـميـة وحتديـات ا
ـسـتـقـبـل.. وآخـرهـا بـنـاء ثـقـافـة اجملـتـمع ـعـلـم ومـواجـهـة حتـديـات ا إعـداد ا
شـرفة عـلى ذلك النشـاط احليوي وأسس التحـول الرقـمي للتـعليـم اللجـنة ا
ُـلــتـقى ــجـمــوعـة أهــداف وضـعـتــهـا ضــمن الـســيـاق حــيث رعى ا بـادرت 
مكنة للخروج ـة التربوية وبيان أفضل الـسبل ا مجمـوعة قضايا تخص العو
بفائـدة منها مع محاولة ربط التربية والتـعليم باألهداف التنموية و النظر إلى

ة. ؤسسة التربوية بالقرب من العو أبرز التحديات التي تقف بطريق ا
ُلـتقيات.. توقعـات فنظـريات و تسـاؤالت ثم حلول للـمشكالت وهـذه أهداف ا
ــة كـتـلــة من الـتـحــديـات أمــام نـخـبــة جتـيـد الــتـسـاؤل وجتــد احلـلـول والــعـو
وتستـطيع الوصول لكن التنفيذ هو األصـعب فالتحدي احلقيقي الينكسر إال
بخطـة تربوية تعليمـية بنظرية عاجيـة ال صخرية وإذا كانت نار اجلهل حترق
بأصحابها فالعلم ناره تضيء ألصحابها...تلهب والتهفت في موقد احلياة.

ابتهال العربي
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بغداد

ا تواجه من حتديات ومشاكل حقيقية ,لذلك التشخص والبيان مهم احلديث عن الرواية العراقية ال ينتهي 
واساسي ,كي تسيـر قافلة النتـاج االبداعي بشكل صحيح ,فالروائـي هو معبر وكاشف عن حالة اجملتمع,
والسرد يحمل امـانة ايصال التحوالت الفـكرية واالجتماعية الـتي تشهدها الشعوب ,وايضـا مهمة الروائي
كشف مسبـبات الزلزال ومـكامن اخلطأ الذي يـقع على البلد ,ومن هنـا تاتي اهمـية الرواية ,واال فهي ليس
مـجرد سرد من دون هدف ,نـعم هنالـك اجتاه سردي هـدفه محـاكاة الغـرائز وزرع قـيم التـخلف! وهو خط

أزق الذي وقعت به فئات من اجلماهير. اصبح له جمهور كبير ,وهذا يكشف حجم ا
كن ان تـكون سياسية او دينية قيـمة الرواية كبيرة وضخمة ,النها تـضع القار امام رؤية قـد يتبناها ,و
او سلوكية ,ان اخلطاب التي تقدمه الـرواية العراقية يدفعنا للتساؤل: عن حـقيقة الرواية العراقية بوصفها
شـهد الـثـقافـي العـراقي هل تـطورت وحـقـقت نضـجـاً? ام ما زالت حتـبـو على فـنـاً فرض حـضـوره علـى ا

ئوية األولى? الرغم من بلوغها ا
عوقات التي ما تزال تعيق الرواية العراقية ,وتمنعها من النضج. شاكل وا وهنا ساحاول ذكر بعض ا
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ُـحـدّدات مـتـنـعـتـهـا من االنـطالق ,وهــذا عـلى صـعـيـد ـكـن الـقـول ان الـروايـة الـعـراقـيـة مـازالت أسـيــرة 
الحظ مـا ب العدد الـذي جتاوز االف رواية ال تـكاد تخرج عن مـوضوعي الدين والـسياسة, ـوضوع; فا ا
انه مـأزق التقوقع الـثيماتي! الـذي دفع بالسارد الروائـي الى االنغماس بجـدلية الدبـ والسياسة ,بل جند
بـعض الـروايات جـعـلت من سـطـورهـا منـبـر لـلوعـظ واالصالح االجتـمـاعي! او الـغـرق في مجـال الـتـحـليل

السياسي! فتحولت الرواية الى سطور معبرة عن واقع سياسي او اجتماعي.
طب الذي جعل الرواية انه اسر وارهق الرواية العراق وحد من امكانية انطالقها ,وال يخفى خطورة هذا ا
كن لـلرواية ان تـعبـر عن طمـوحات شعـب متنـوع وتكـشف عن احالم النـاس عند ال تـنضج ابدا  ,فكـيف 

مفترق االزمنة ,وهي متوقعة ال تتطور وال تاخذ حيز اكبر.
ؤثرات السياسية ؤثرات الكبيرة وهي ا فعالم الرواية العراقـية يرى االنسان مجرد موجود منفعل متأثر با
طوي في اإلنسان نـفسه; لتتأمل أزمة والـدينية ,ويبدو أن الرواية الـعراقية عاجـزة عن تأمل العالم األكبـر ا

الفرد نفسه ,ال محنة اجلماعة من خالل الفرد.
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الحظ ان اغلب الروايات ال تخرج عن جغرافيا الرواليـة العراقية هي رواية متوقفة في مكان واحد ,حيث ا
بـغداد! هـذا االصـرار عـلى بغـداد كـمكـان لـلـحدث الـروائي او مـسـاهم فعـال في صـنـعة الـروايـة العـراقـية

اذا? يدفعنا للتساؤل .. 
ـا ال يـتم اكتـشاف شـوارع جـديدة غـير دن واحملـافظـات العـراقيـة االخرى , اذا ال يـنطـلق الـكتـاب نحـو ا
ـتنبي وابـو نؤاس! هل ان القـار العراقي ال يـهوى اال بغـداد لتكـون مسرحا لـلقصص! شارع الـرشيد وا
هل عقل القار يرفض غـير بغداد? حتى عنـدما تكون فضاء الـرواية بعيد عن بغـداد اال اننا جنده يتحدث
اضي في بـغداد ,او مـكان تـقصـده ابطـال الروايـة وهذا يشـمل حتـى كتاب عن بغـداد كحـلم او ذكريـات ا
اخلـارج وهم يـتـحدثـون عن مـكـان عيـشـهم في اخلـارج جنـد بغـداد حـاضـرة.ويبـدو هـذا احلـضور لـبـغداد
ـهـيـمن عـلى الـرواية الـعـراقـيـة قـد فـرض فـرضا بـوعي او من دون وعي ,النهـا حـاضـرة الـعراق ,والنـها ا
الـعاصمة ,والرثها الـكبيـر ومحـبة اجلمـيع لها ,بل ترتـبط بتاريخ بـاقي االمة العـربية ,فـلكي يصل الروائي

العراقي الى اكبر عدد من خارج الوطن جنده يجعل من بغداد مسرحا لروايته.
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كن تسميته بالتكاثر هنالك راي مفاده: انه بعد عام  2003حصل انفجار مهول نحو الكتابة والطبع ,ما 
العشوائي ,فهناك هوس جـماعي لكتابة الروايـة حتت هاجس اجلوائز االدبية وحتقـيق الشهرة والتفاخر ال
غـير ,هـذا التكـاثر العـشوائي لـلرواية نـتيجـة استسـهال النـشر والتـوزيعـو على الرغم من غـياب الكـثير من

قومات االساسية للرواية! العناصر وا
هنالك نقول: انه من الظلم اعتبار الشغف والرغبة في كتابة الرواية مجرد هوس ال غير.

واالجابة على هذا الـراي: ان االندفاع نحو كـتابة رواية عراقـية تطرح همـوما عراقية ,جند له دوافع شتى,
وليس فـقط الرغبة في الفوز باجلائزة ,مثال ان تـضع تخلص االنسان العراقي من عقدة اخلوف ,وامكانية
سكوت عنه ,وان يقتـحم اي منطقة كانت في يـوم ما مغلقة ,بل يـشوبها اخلوف البوح وكـشف الكثير من ا
واحلـذر من دخولـها  ,احـد اهم اسـباب انـطالق الـرواية الـعراقـية  ,امـا انطالق اجلـوائز الـعربـية كـالبـوكر
كن لكـاتب ان يتخذ جلسته وراء مـنضدة الكتابة كن ان يعـتبر محفزا تنـافسيا ليس اكثر من ذلك ,وال 
ن ستكون ,وهذا اجلـواب ال يلغي حقيقة ويشـرع بكتابة رواية ,لكي يفـوز بجائزة ال احد يعرف مـصيرها 

طبوعات اخملجلة التي تطبع وتوزع وهي ال تستحق القراءة. التكاثر العشوائي فهنالك العديد من ا
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كن مالحظة شيء متشابه معظم الروايات العراقية التي صدرت بعد   ,2003وهو توفر فضاء تسجيلي
يعتـني بنوع من الـتفاصـيل اخلاصة بأحـداث ما بعـد سقوط نـظام الطاغـية صدام وحـصول التـغيير ,حيث
يـبرز جهد الكاتب في الـتركيز على اخلراب في الـبنية التحـتية للدولة وظـهور أشكال غير مـعروفة للتجاوز
ظاهـر القتل على الهويـة ومصادرة ونهب أموال الدولـة وأموال الناس واالعتداءات ثال  على اآلخرين ,
ثل الدولة من مؤسسات والدوائر احلكومية وحرقها او هدمها ,للتعبير عن الرفض التي تمارس علـى ما 
سلحة.إضافة في ابشع انواع الـتعبير او للحـصول على منافع خاصة ,او للتمـدد اجلغرافي للجمـاعات ا
إلى مظاهـر اخلراب الذي سببه دخول القـوات األجنبية إلى العراق ,وهنـا سجل لنا فئة من الروائيون هذه
التـجاوزات التي سببتها احلرب ,وحجم التجـاهل الذي مارسته القـوات األجنبية التي احـتلت العراق لهذه
شهد وقد أسهمت هـذه الظواهر الغريـبة في فضاء هذه الروايـات في أن يصبح ا األعمال بل وتشجيـعها 
تـلـقي وصوال إلى قـراءة الـفضـاء التـخـييـلي لـهذه الـروايات ,لـكـشف وجهـات نظـر كـتابـها مـتكـامال أمـام ا

والتقنيات التي استثمروها في إيضاح وجهات نظرهم السياسية واجلمالية عن هذا التغيير.
ـستمرة لـلنكبة االجـتماعية والـقيمية ,من أسـاة واحملنة واخلراب تالزم العـديد من الكتاب ,والتسجيل ا فا

دون اي ضوء او شمعة امل.

ـؤلـفه الـكاتب عن دار الـكـوثـر لـلـطبـاعـة والـنـشـر صـدر مـؤخرا كـتـاب ( تـعـال مـعى الى قـنـديل) 
ـنـدالوى يـتحـدث فـيه عن  يـوميـاته وذكـريـاته خالل اعـوام تواجـده فى حـركة والـفنـان صـباح ا
ـؤلف ـسـلـحـة لـلـحـزب الشـيـوعى الـعـراقي قـبـل اكثـر من  40عـامـا والـتي يـصـفـهـا ا االنـصـار ا
ـا هو غـرائبي وتـغوص ـألوفـة..حـقبـة تنـبض  دنـية ا بأنـها(حـقـبة زمـنيـة تخـتـلف كثـيرا عن حـيـاة ا
فردات حياة يومية جبلية قائمة على اخلشونة والقسوة والتوتر)..ويقع الكتاب في  302صفحة من
النصيرة القطع الكـبير ضم عناوين عدة منها:هكـذا تكلم الشهيد احلي فرقة الطريق ومـسرح التغيير

من ينصف االنصار?. رسالة لن تصل ؤتمر الوطني الرابع ام عصام اجتياز النهر بالكلك ا

رسالة بغداد
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غـرب مؤتـمـره العـام في الدار الـبيـضاء  ا
وقــد جـرى الــعـرف ان يــدعى األمـ الــعـام
لالحتــاد الــعــام لألدبــاء والــكــتــاب الــعـرب
حلــضـور مــؤتـمــرات االحتــادات والـروابط
االدبـيـة في األقــطـار الـعـربـيـة  كـان األمـ
الــعـام في ذلك الــوقت هـو الــشـاعـر حــمـيـد
ـرحـوم" صـديـقي سـلـمـان سـعـيـد  وكـان" ا
صــــــــــبـح مــــــــــديــــــــــر وصــــــــــاحـب دار ابن

حـتى اليـطـول احلـديث ويـتـشـعب بـعـيداً
ـقـصود مـنه هـنـا  أُشـيـر إلى أنني عن ا
في عــام 1985الــتـــقــيت د.عـــادل جــاسم
غرب البياتي "مـن العراق الشـقيق" في ا
ووافـق ان يــكــون مـــشــرفــاً ثــانـــيــاً عــلى
ـــاجــســتــيــر الــتي كــانت في اطــروحــة ا
ـشرف األول كـان د.عبـد الله نهـاياتـها (ا
الطيب / من السودان الشقيق . وقد قرر
العـودة الى السـودان بـعد االنـقالب على
النـمـيري ....شـغل مـنصب رئـيس مـجمع
الـلــغـة الـعـربــيـة الـســوداني حـتى تـوفي

"عليه الرحمة").
أطــروحــتي كــانت تــتـنــاول ادب نــكــبـات
ـشـرق ـدن في الـعـصــر الـعـبـاسي في ا ا
الــعــربي إبــان احلـروب االهــلــيـة (نــكــبـة
أمون بغداد في حرب االخوين االم وا
على سلـطة اخلالفة  نـكبة الـبصرة على
يـــــد الـــــزجن في ثـــــورتـــــهـم ضـــــد الــــرق
والـعبـوديـة ...الخ) وكـانت في نـهايـاتـها
بـعـد سـنـوات من مـعـايـشـة كـتب الـتـراث
الــتي تـــنــاولت نـــكــبــاتـــنــا الــســـابــقــة (
ـعـاصرة : احلـرب االهـلـيـة اللـبـنـانـية وا
تــمــثــيال الحــصــرا  ســيــأتي مـن يـدرس
ماقيل فيهـا ولها  وقد ذكرتـها هنا ألنها

كــانـت الى حـــد كـــبـــيـــر وراء اخـــتـــيــاري
ةوأدبها). وضوع النكبات القد

عندمـا وافق د.عادل البـياتي على مـتابعة
األشـــراف كـــانـت الـــعالقــــات الـــســـوريـــة
الـــعـــراقـــيـــة في آخـــر شـــهـــر عـــسل بـــ
النظـام في ذلك الـوقت . جامـعتي كانت
في الـرباط( جـامـعـة محـمـد اخلـامس) اما
إقــامــتـي فــكـــانت في الـــدار الــبـــيــضــاء 
والـدكـتـور عــادل كـان يـدرس في الـربـاط 
ــــا كـــانـت له بــــعض احملــــاضـــرات في إ
جــامـعــة احلـسن الــثـاني فـي الـبــيـضـاء 
وهـكـذا كــنـا نـلـتـقي اســبـوعـيـا في مـكـتب
الصديق د. ادريس الـناقـوري رئيس قسم
اللـغة الـعربـية . يـأخذ د.عادل مـني فصال
ويعيد لي الـفصل الذي اخـذه قبل اسبوع
ــوافـــقــة ومع كالم فــيه الــكــثــيــر من مع ا
الحــظـات ( مـازلت األطـراء والــنـادر من ا

أحتفظ بكل الذي أشير إليه).
مــــضى ذلك الـــعــــام الـــدراسي (حـــزيـــران
 (1985وقد أجنزنا أكثر من ثالثة ارباع
االطــروحــة وقــد ســمح لي بــطــبــاعــة ذلك
ــنـجــز عـلى امل ان نــتـابع الــبـاقـي بـعـد ا
عطلة الـصيف مباشرة وان نـحجز موعدا
للنقاش قبل نهاية الفصل االول التالي .

مع بدايـة الـعام الـدراسي اجلـديد 85/86
ذهــبت كـعــادتي أنـتــظـر د.عـادل فـي قـاعـة
مـكـتب الـصـديق الـنـاقـوري ولكـن د. عادل
غادر ولم أره  وقد تكرر ذلك في األسبوع
الـتـالي  وفي الـثـالث انـتـظـرته عـلى بـاب
الــقـاعــة  وبــعـد كالم غــامض تــركـني ألن

زمالءه يستعجلونه .
œU³F « ”Ëƒ—

تــأكـــد لي  وكــانت الـــعالقــات الــســوريــة
الـعـراقيـة  قـد عـادت الى الـتـأزم مـجددا 
ان الـــســبـب هــو هــذا الـــتــأزم الـــذي تــقع
عــقــابــيــله عــلـى رؤوس الـعــبــاد مـن هــنـا

وهناك .
نـــــاقــــشت االمــــرمـع الــــصــــديق د.ادريس
الــنـــاقــوري  تــدخل  ثم اقـــتــنع مــعي ان
الـسـبب "سـيــاسي"  وأبـلـغـني ان د.عـادل
ـلـحق مـسـتـعـد لـلـمـتـابـعـة بـعـد مـوافـقة ا
الـثقـافي الـعـراقي في الـسفـارة بـالـرباط 
ـلـحـق الـثـقـافي واقـتــرح ان نـقـابل مــعـا ا
الــعـراقي فــهـو يـعــرفه  وقـد افــتـرض انه
"سـيـحل االمـر "  رفـضت الـفـكـرة تـمـاما 
ــطــلـــوب مــني  فــوافق وأدركت مـــاهــو ا
مـشـكـورا أن يـذهـب الـيه من دوني ولـكـنه
عند العـودة وافقني عـلى تصوراتي وكان
قـد رفـضـهــا عـنـدمـا ذكـرتـهـا أمـامه بـدءاً 
ــشــكــلـة  لــكــنه حــصل عــلى وعــد بـحل ا
حاول ثانية  وحاولت صديقة شاعرة من
ـــلــحق مـــشــكــورة (هي لــبــنـــان تــعــرف ا
الـــشــاعـــرة مي نــاصـــر بــدوي)  وبـــقــيت
األمور تنوس ب الوعد واإلرجاء تخللها
ــلــحق قــرابــة الــشــهــر ( بـســبب غــيــاب ا

صحي يخص ولده). 
أطـلت -- اعرف --  ولم اقـل بعـد ُ شـيـئا

عن االنسان الكبير "حميد سعيد" . 
في نـــيــســان  1986عـــقــد احتـــاد كـــتــاب

ـــغــرب في تــلك رشـــد(الــبــيــروتـــيــة) في ا
الــفـتـــــــرة وهـو صــديق لـلــشـاعــر حـمــيـد

سعيد .
ؤتـمر الشاعـر الكبير ن دعي حلضور ا
عبـد الوهـاب البـياتي وكـان مديـرا للـمركز
ـدريد(في تـلك الـفـترة الـثقـافي الـعـراقي 
ـا كـنت عـلى كـان قـد صــالح الـنـظــام ) . و
كن وصفـها بالـصداقة عالقة طيـبة مـعه 
 فـقــد قـررت مع الـسالم عــلـيه ان "أشـكـو"

ابن عمه له .
وعد مسـبق رتبه صديقي سـلمان صبح
مع االم "حـميدسـعيـد" التقـينـا في فندق
ــنـصـوربــالـســادة (مع حـفـظ األلـقـاب ) : ا
حـمــيـد سـعـيــد  عـبـد الـوهــاب الـبـيـاتي 
ــوسـوي (رئـيس احتـاد كـتـاب د.مـحـسن ا
ــسـتـنـصـريـة الـعــراق  ورئـيس جـامـعـة ا
بــبــغــداد  وهــو بــالــتـالـي رئـيـس د.عـادل
ـوفـد من تـلك اجلـامـعـة جـاسم الـبـيــاتي ا
ـغــرب)  وسـلـمــان صـبح لــلـتـدريـس في ا
وانـا . بـعد الـسالم والـتـحـيـة شرحـت لهم
ـلـحق وضـعي الــدراسي ومـشـكـلــتي مع ا
ـشـرف . الـثــقـافي الـعـراقـي ومع د.عـادل ا
كــنـت في جــلــســتـي االقــرب الى الــشــاعــر
ـعهـودة " شتم" البـياتي  وعـلى طريـقته ا
ابـن عــمـه وقــال لي بـــعـــد قــلـــيل ســـيــأتي
و..و..مـتـوعـدا إيـاه . كـان الـشـاعـر حـمـيـد
ســـعـــيــد األقـــرب الى رأس الـــســلـــطــة في
ـا الـتقـينـا قبل سـنوات في العـراق  ولر
ــغـرب لــقــاء عـابــرا لـكــنه لم يــكن كـافــيـا ا
لــيــتــذكــر احــدنــا اآلخــر  امــا د. مــحــسن
وسوي فكـنت التقيه لـلمرة األولى  وقد ا
اشار الى ان د. عادل رجل مسالم وطيب .
ثم جــاء الــدكــتــور عــادل . سالم وحتــيـة 
"وشتيـمة" ودودة رقيـقة من قريـبه الشاعر
عبد الـوهاب ةالبـياتي  استـفسر الـشاعر
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حـميـد سـعيـد من د. عـادل جاسم الـبـياتي
عن امر اإلشراف من البـدء وحتى التوقف

 وجاء الكالم موافقا لشرحي . 
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مـــاأروعك يـــاحــمــيـــد ســعـــيــد !  مــاأروع
العربي عندما تتغلب عروبته على كل كدر
سؤول عـندمـا يكـون أكبر آخر  مـاأروع ا
من منصبه  ماأروع اإلنسان عندما تكون

صالح الضيقة . القضايا اهم من ا
كــان كالم الــشـاعــر االمـ الــعــام لالحتـاد
العام لألدباء والكتـاب العرب درساً عربيا

وحدويا إنسانيا معا . 
( ماذا يريد ملحقك الثقافي ? اال يعرف ان
هـنـاك عـربـا اليـقـبـلـون ان ينـزلـوا عن تـلك
ـــرتـــبـــة الى درجـــات أدنى ? وهل خالف ا
االنـظمـة يلـغي عـروبـتنـا وعالقـاتنـا ? ولو
ا فكرنا بأفـق ضيق فإن صديقـنا قد قام 
كـان يــتـوجـب ان يـقــوم به دارس عـراقي 
لقـد جتاوز قـطريـته وهو اآلن يعـاقب على
ـعـنـيـ بـأمـر هـذه الـدراسة أوال ذلك من ا
ـرء نفـسه في سـجن الـقـطـرية إذا حـبس ا

قيت). ا
ـعــهـود دقـائق ودقـائق اسـتـمــر بـهـدوئه ا
يتـحدث بلـغة عـربية وصـفاء عـربي ونبرة

عربية وروح عربية .
قـد أكـون نـقـلت بـعض مـفـرداته وأفـكاره 
لــكـنــني آمل ان أكــون أوصـلـت شـيــئـأ من
اجلــو األخالقي الــعــربي اإلنــســاني الـذي

ضمنه كالمه . 
عدنا -- بعـد ذلك -- إلى سيرتنا األولى (
ــشـرف د. عــادل جــا الـبــيــاتي وانـا ) ا
أعـطـيه فـصـال من األطـروحـة فـيـأتـيـني به
في االسبـوع التـالي  وانتـهيـنا مع نـهاية
الـــعـــام الـــدراسي  وســـمـح لي بـــإتـــمـــام
الطباعة  لكن زيارة شـيمون بيريز رئيس
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أم كُتبت من قبل مجموعة من االشخاص; لكن
وعـلى أي حـال فان هـذه الـقصـائـد غيـر فـردية
ـعـنى أنـهـا تـتـغـير دائـمـا عـنـدمـا تـتـنـاقـلـها
ـطـبوعـة ليس األفـواه. وحـتى في القـصـائد ا
ثـمة نـسختـان متـطابقـتان لـلقصـيدة الـسردية
. وتُـقْدِم الـعـديـد من الشـعـوب البـدائـية إطالقـاً
عـلى كـتـابـة الـشـعـر بـشـكل جـمـاعي. إلى ذلك
ــرافـقــة آلـة ــا  يــبـدأ أحــدهم بــاالرجتـال ر
مـوسيقية فيشارك آخر بـكتابة سطر أو قافية
ـــغــني األول وهــكــذا عــنــدمـــا تــخــور قــوى ا
تـتواصل الـعمـليـة حتى تـولد أغـنيـة كامـلة أو

قصيدة سردية ليس لها مؤلف محدد. 
لـكن هذا النوع من الـتعاون احلمـيم مستحيل
تـمـامـاً فـي الـنـثـر. عـلى أي حـال يـتـعـ عـلى
الــنــثــر اجلـاد أن يــكــتب بــعــزلــة في حـ أن
أجـواء اإلثـارة الـتي تـطـغى عـلى عـالم الـكاتب
الــذي يــعــيش في وسط جــمــاعي تــعــد عـامالً
مــســاعـداً لــبــعض انــواع كــتـابــة الــشــعـر. إن
ـا الـشـعـر اجلـيـد بـشـكل خـاص الـشـعــر ور
عـلى الرغم من أنه قد ال يكون من أجود أنواع
ـكن أن يكون قـادراً على الـبقاء الـشعـر فانه 
. حــتى في في ظل أكــثــر األنــظـمــة اســتــبـداداً
اجملـتـمع الـذي تـقـتل فيـه احلريـة الـشـخـصـية
واحلـيـاة الـفـرديـة فقـد تـبـقى ثـمـة حـاجـة إما
إلى االغــاني الـوطـنــيـة والـقــصـائـد الــسـرديـة
الـبطـوليـة التي حتـتفي بـاالنتـصارات أو إلى
تـنظيم احداث مدروسـة مكرسة لإلطراء; وهي
الـتي تـنـطـوي عـلى أنـواع من الـقـصـائـد الـتي
قاس أو تؤلف بصورة جماعية تـكتب على ا
من دون ان تـفتـقر بـالضـرورة إلى قيـمة فـنية.
أمـا الـنـثـر فـهو أمـر مـخـتـلف تـمـاماً حـيث لن
يــكـون بـوسع كــاتب الـنــثـر أن يـضــيّق نـطـاق
أفــكــاره من دون قــتل ابــداعـه. بـيــد أن تــاريخ
اجملـتمـعـات الشـمولـية أو تـاريخ اجملمـوعات
الـبـشـريـة الـتي تبـنت نـظـرة شـمـولـيـة توحي
بـأن فقدان احلـرية ضار جلـميع أشكال األدب.
ـاني تـقـريبـا خالل فـترة لـقـد اختـفى األدب األ
نـظـام هتـلر ولم يـكن وضع األدب أفـضل حاالً
في إيـطـالـيـا. أمـا األدب الـروسي عـلى حـد ما
ــكن احلــكم عــلــيه مـن خالل الــتــراجم فــقـد
شــهــد تـدهــوراً مــلــحـوظــاً مــنــذ االيـام األولى
لـلـثـورة عـلى الـرغم من أن بـعض الـشـعـر بدا
أفــضـل حــاالً من الـــنــثـــر. قــلــة مـن الــروايــات
الــروسـيـة تــرجـمت خـالل الـسـنــوات اخلـمس
ـاضـيـة تــقـريـبـاً هــذا إذا كـانت ثـمـة عـشــرة ا
ـكـن أخـذهـا عـلى مـحـمل اجلـد. أمـا روايـات 
في أوروبـا الغـربيـة أو في أميـركا بـشكل عام
فـقد دخلت قطاعات واسعـة من الطبقة األدبية
ــثــقـفــة في احلــزب الــشــيــوعي أو كــانت قـد ا
تـعـاطـفت مـعه غـير أن الـغـريب بـاألمـر هو أن
هـذه احلركة الـيسـارية برمـتها لم تـنتج سوى
كـتب قلـيلة تـستحق الـقراءة. يبـدو مرة أخرى
ـتـزمـتة تـركت آثـاراً مـدمرة أن الـكـاثولـيـكـية ا
عـــلى أشـــكـــال مـــحـــددة من األدب ال ســـيـــمــا
الرواية. خالل حقبة دامت نحو  300سنة كم
عـدد االشـخـاص الـذي كانـوا روائـيـ جـيدين
وكـاثولـيـكيـ جيـدين في آن واحد? احلـقيـقة
كن لـلكلمات هي أن ثـمة مواضيع مـحددة ال 
أن تــمــجــدهـا واالســتــبــداد واحــد مــنـهــا. لم
يـسبق ألي شخص على االطالق أن ألف كتاباً
جـيـداً في امتـداح محـاكم الـتفـتـيش. قد يـكون
بـوسع الشعر أن يبقى حياً في عصر شمولي

ـقاالت تـعـد مـقالـة "مـنع األدب" واحـدة من أهم ا
الـسـيـاسـيــة الـتي كـتـبـهـا الـروائي والـصـحـافي
البريطاني جورج أورويل (1903ـ (1950والتي
عــبـر فـيــهـا بــكل صـراحــة وجـرأة عن مــواضـيع
شـغـلت ومـا برحت تـشـغل الـرأي العـام. يـعرض
أورويل واسـمـه احلـقـيـقي إريك آرثـر بـلـيـر في
قالة التي صدرت مطلع عام  1946موقفه هذه ا
من احلــريــة الــفــكــريــة بــوجه عــام ومـن حــريـة
ـتـحـدة بـشـكل خـاص ـمـلـكـة ا الـصـحـافـة فـي ا
ارسه أبـاطرة الصحـافة األثرياء والـدور الذي 
والـهيئـات احلكومـية في تقـييد احلـرية الفـكرية
ـــثـــقف في بـالده من دون أن يـــغـــفل تـــهـــاون ا
وبـالـتـالي مـسـؤولـيـته عن غـيـاب احلـريات. إلى
ذلك يــشـن أورويل هــجــومــاً حـاداً عــلـى احلـزب
الــشـيـوعـي األم في االحتـاد الــسـوفـيــتي وعـلى
فـرعه في بريطـانيا لـدورهما في قـمع احلريات
ويـصـف الـسـيــاسـات الـشــيـوعــيـة بـأنــهـا أشـبه
بـاألنـظمـة الـثيـوقـراطيـة (الـديـنيـة) الـتي تعـتـبر
نـفسها محصـنة أمام االنتقادات مـتهما احلركة
الـشيوعـية في بالده ببث ما وصـفه بـ"األساطير

السامة" في أوساط اجملتمع.   
منع األدب

جورج أورويل
نقلها إلى العربية 
نواف شاذل طاقة

إن األدب مـحــكـوم عــلـيه بـالــفـنـاء إذا مــا هـلـكت
حرية الفكر

ُشترى هو عقل فاسد العقل ا
ال يـعرف علـى وجه اليقـ إذا ما كانت تـأثيرات
الـشمولـية على الـشعر بحـاجة ألن تكـون مفرطة
الـتدميـر بالقدر الـتي هي عليه حـيال النـثر. ثمة
ـتقـاربة التي تـشير قـائمـة طويلـة من األسباب ا
إلى أن من األســهل نـوعــاً مـا عـلى الــشـاعـر بـأن
يشعر وكأنه في بيته عندما يكتب داخل مجتمع
ــا هـو عــلـيه احلــال مع كـاتب ســلـطــوي خالفـاً 
الــــنــــثــــر. بــــاد ذي بــــدء عـــــادة مــــا يــــحــــمل
الـبـيـروقـراطيـون والـرجـال "الـعـملـيـون" مـشـاعر
ازدراء عـميقـة حيـال الشاعـر إلى حد يجـعلهم ال
ـا يـقـوله. ثـانـيـاً إن مـا يقـوله يـهـتـمـون كـثـيـراً 
الــشــاعـر  –أي مــا "تــعـنــيه" قــصــيـدتـه في حـال
تـرجـمـتـهـا إلى نـص نـثري –غـيـر مـهم نـسـبـيـاً
حـتى بالنسبة له. إن الفكـرة التي تنطوي عليها
الـقـصـيـدة غــالـبـاً مـا تـكـون بـسـيـطـة وال تـكـون
الـهـدف األسـاسي لـلـقـصـيـدة مـقـارنـة بـاحلـكـاية
الــتي تـــعــد الــهــدف األســاسـي لــلــصــورة الــتي
تـرسمها القصـيدة. إن أي قصيدة هي عبارة عن
ترابـطة كالرسم عـاني ا نـسق من األصوات وا
الـذي يعـد نـسقـاً للـمـسات الـفرشـاة. في الواقع
يـبـدو في فــتـرات مـتـقـطـعـة كـمـا هـو احلـال في
الزمـة األغنية أن بـوسع الشعر حـتى االستغناء
. عـلـيه يـسهل عـلى الـشـاعر أن ـعـنى كـليـاً عن ا
واضيع اخلطيرة وأن يتجنب يـبقى بعيداً عن ا
الـهـرطـقـة; وحـتى إذا مـا قال هـرطـقـة فـإنـهـا قد
تـمر دون أن ينتبه إليها أحد. لكن قبل كل شيء
يـنـبـغي الـقـول إن الـشـعـر اجلـيـد خالفـاً لـلـنـثـر
اجلـيد ال يـكون بالـضرورة نتـاج عمل فردي. إن
بعض أنواع القصائد السردية " ? "Balladsأو
ـصـطـنع من جـانـب آخـر أحـد أشـكـال الـشـعـر ا
ـكن كـتـابـته بـشـكل مـشـترك مـن قبل بـالـكـامل 
مـجـمـوعة من األشـخـاص. ومـازال اجلدل قـائـماً
حـول إذا ما كانت الـقصائـد السرديـة االنكلـيزية
ة قد كـتبها أفراد أول األمر واألسـكتلنديـة القد

وقـد جتـد بعض الـفـنون أو أنـصـاف الفـنون
كفن العمارة أن االستبداد مفيداً لها غير أن
كــاتب الــنــثــر لن يــكــون أمــامـه ســوى خــيـار
ـوت. إن أدب الـنثـر كـما نـعرفه الـسـكوت أو ا
هــــو نـــــتـــــاج الــــعـــــقالنـــــيـــــة من الـــــقــــرون
ـستـقل. كما الـبروتـستـانية وعـصور الـفرد ا
أن تـدمـيـر احلـريـة الـفـكـريـة يـشل الـصـحـافي
ـــؤرخ والــروائي والـــكــاتـب االجــتـــمـــاعي وا
والـناقد والـشاعر عـلى التوالي. قـد ينشأ في
ـســتـقـبل نـوع جـديــد من األدب ال يـتـضـمن ا
مـشـاعر فـرديـة أو مالحظـات صـادقة غـير أن
ـكن تــخــيـله في شــيـئــا من هــذا الـقــبـيـل ال 
الــوقت احلــاضـر. ويــبــدو االحــتـمــال األكــثـر
تـرجــيـحـاً هـو أنـه في حـال انـدثـرت الــثـقـافـة
الـليبرالية التي عشنا فيها منذ عهد النهضة
فــان الـفن االدبي ســيــفـنى مــعـهــا. بـطــبـيــعـة
احلــال سـيــواصل الــنــاس قـراءة مــا يــطـبع
قروءة وضـوعات ا وسـيكون الـتكهن بـنوع ا
الـتي ستتـكمن من البـقاء في مجـتمع شمولي
ــفــتـرض أن صــارم مــوضع اهــتــمــام. ومـن ا
تـــواصل الـــصـــحف صـــدورهـــا حـــتى تـــصل
تـقـنـيات الـتـلـفـزيون إلى مـسـتـوى رفـيع لكن
ـؤكـد ــعـزل عن الــصـحف فــانه من غـيــر ا
حــتى في هــذه اآلونــة أن تــشــعــر قــطــاعــات
الــشــعب الــواســـعــة في الــدول الــصــنــاعــيــة
بــاحلـــاجــة إلى أي نــوع مـن اآلداب. يــفــتــقــر
هـؤالء إلى الـرغبـة في أن يـصل االنفـاق على
ــقـروءة بــأي حــال من األحـوال إلى ــواد ا ا
مــســتــوى انــفــاقـهـم عــلى مــجــاالت الـتــرفــيه
األخـرى. من احملتمل أن حتل منتجات األفالم
واالذاعـــات بـــشــــكل كـــامـل مـــحل الـــروايـــات
ا سـيتـكمن نـوع من أنواع والـقصـص. أو ر
ستوى الضحل ثيرة ذات ا قـصص اخليال ا
من الـبقـاء حيث يـتم انتـاجهـا بطـريقـة حزام
الــنــقل الـصــنــاعي الــتي تــعــمل عـلـى خـفض
ـبـادرة الـبـشـريـة إلى حـدودهـا الـدنـيـا.قد ال ا
ـكـائن بـتـألـيف الـكتب تـكـون امـكـانـية قـيـام ا
أمـراً بــعـيـدا عن الــبـراعـة الـبــشـريـة. لـكن في
ـمكن رؤيـة عـملـية الـوقت احلـاضر بـات من ا
مـكننـة فعلـية من نوع مـا دخلت حيـز التنـفيذ
في مـــجــال صــنــاعـــة االفالم والــبث االذاعي
كـــتــــلك الــــتي دخــــلت إلـى حـــيــــز االعالنـــات
ـــواد الـــدعـــائـــيـــة في أدنى الـــتـــجـــاريـــة وا
مـستـويات العـمل الصـحفي. يـتم انتاج أفالم
ثال عبر عملية تدار في ديزني على سبيل ا
مـصـانع بـشـكل رئـيـسي حـيث يـنـجـز الـعـمل
بـبعض اجـزائه مـيكـانيـكيـاً فيـما تـنجـز فرق
ـتــبـقــيـة من الــعـمل من الــفـنــانـ األجــزاء ا
ويـتــعـ عـلـيــهم قـبـول الــهـبـوط بــأسـلـوبـهم
الـفـردي. أمـا الـبرامج اإلذاعـيـة فـهي عـادة ما
تُـكـتب بأقالم كـتـاب مغـمـورين متـعـب تُـملى
ـواضيع وطرق معـاجلتهـا قبل البدء عـليهم ا
بـالـكـتـابـة: لـكن عـلى الـرغم من ذلك فـانـهم ال
واد يـكتبون سوى نـوع من أنواع مسودات ا
تُــقــطّع بــعــدهـــا بــأشــكــال مــتــعــددة من قــبل
ـســؤولـ عن الـرقــابـة. واألمـر اخملــرجـ وا
يـنطبق كذلك عـلى أعداد ال حتصى من الكتب
ــنـشــورات الــتي تـطــبع بــطــلب من دوائـر وا
الـدولـة. بل أن أكـثر األعـمـال الـشـبيـهـة بـعمل
ــكـائن تـصــدر عـلى شــكل قـصص قــصـيـرة ا
ومـسـلسالت وقـصائـد مـخصـصـة للـمجالت
الــرخـــيـــصـــة لــلـــغـــايــة. إن صـــحـــفـــاً مــثل
“Writer” تــزخــر بــاإلعالنــات عن مـدارس
األدب الــتي تـقــدم جـمــيــعـهــا لك حـبــكـات
ألحـداث درامية جاهزة بـبضعة قروش. بل
يـقـدم بـعضـهـا إلى جـانب احلـدث الدرامي
مـقدمـة وخـاتمـة ببـضـعة أسـطر لـكل فصل
من فصولها. ويقدم لك البعض اآلخر نوعاً
ــعـادالت اجلــبـريــة والـتي من خـاللـهـا من ا
ــكـنك  بـنــاء حـبــكـات روائـيــة خـاصـة بك.
وثـمـة مـجالت أخـرى حتـتـوي عـلى حـزم من

قـد وقـعـوا أسـرى تـلك األسـطـورة بـالذات
فـانهم قد يسـتسلمـون ألسطورة أخرى من
الـــنـــوع ذاته. لـــكن وعـــلى أي حـــال فــان
األسـطـورة الـروسـيـة بـاقـيـة وأن الـفـسـاد
الـذي تتسبب به يزكـم األنوف. عندما يرى
االنــســان انــاســـاً عــلى درجــة رفــيــعــة من
الــثــقــافــة يــنـظــرون مـن دون اكـتــراث إلى
رء الـقـهر واالضـطـهاد يـتـساءل حـيـنهـا ا
أيـهما يستحق ازدراءً أكبر انتهازيتهم أم
قـصر نظرهم. إن الـعديد من العـلماء على
ـعـجـبـ الذين ال ـثلـون ا ـثـال  سـبـيل ا
يـوجهـون االنتـقادات لالحتـاد السـوفيتي.
ويـبـدو أنـهم يـعـتـقـدون بـأن الـقـضاء عـلى
ا أنه لم احلـريـة ال يكـتسب أي أهـمـية طـا
يــؤثــر عــلى مــصــاحلــهم حــتى اآلن. يُــعـد
االحتـاد الـسـوفـيـتي بـلـداً واسع االطراف
واً سريعاً لكنه بحاجة ملحة الى يـحقق 
الـعـامـلـ في مـجـال الـعـلـوم وعـلـيه فـهو
يـعـامـلهم بـسـخـاء. إن العـلـمـاء أناس ذوو
ـواضـيع ـا بـقـوا بـعـيـداً عن ا حـظـوة طـا
اخلـطرة كعلم النفس. والـُكتاب من ناحية
أخـرى يـتعـرضـون إلى اضطـهـادٍ وحشي.
صـحـيـح أن بـغـايـا األدب من أمـثـال إيـلـيـا
إهــريـــنــبــورغ أو ألــيـــكــسي تـــولــســتــوي
يـتقـاضون أمواالً طـائلة لـكن أكثـر ما يهم
الـكـاتب هو حـريـة التـعـبيـر وهـكذا تـكون
حريته في التعبير عن رأيه قد سُلبت منه.
إن بـعـضـاً من العـلـمـاء االنكـلـيـز على أقل
ن يـتـحدثـون بـحـمـاس مـفرط عن تـقـديـر 
الـفـرص الـتي يـتـمـتع بـهـا الـعـلـمـاء في
روســيـا قــادرون عـلى فــهم مـا مـرّ
ذكـره. لـكن حصـيلـة تـفكـيرهم
تـبـدو كـالـتـالي: "الـكـتـاب
مــــضــــطـــهــــدون في
روسيا. ثم ماذا? أنا
لـست كاتباً". ال يرى
هـؤالء أن أي هـجوم
عـــــــلـى احلـــــــريــــــة
الـــفـــكـــريـــة وعـــلى
مــفــهــوم احلــقــيــقـة
ــوضـوعـيـة يـهـدد ا
كـل فــــرع من فــــروع
ــدى الـــفــكــر عـــلى ا

البعيد .
ــوضـوع { تــتــمــة ا
عــلى مــوقع ا(الــزمـان)
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وزراء العدو للمغرب في مطلع آب من ذلك
الـــصـــيف  وقـــطع الـــعالقـــات الــســـوريــة
ـغـربــيـة أفـسـد عــلي االمـر  وذلـلك شـان ا
آخر هـنا . ( ناقـشت الرسـالة في اجلـامعة

اللبنانية بعد عودتي القسرية).
سـأشـيـر ضـمـن الـسـيـاق نـفـسه إلى انـني
التقـيت بالشـاعر "الصـديق " حميـد سعيد
بــعــد ذلك في دمــشق ســنـة  ? 2001كـنت
مقررا جلـمعية الـشعر في احتـاد الكتاب 
وكـنـا نـقـيـم وقـتـهـا مـهـرجـان ربـيع الـشـام
الشعري  دخل الصديق الشاعر خالد ابو
خالد مع الـشاعر حمـيد سعـيد  كنت على
ــنـصــة  وبـعــد ان انــتـهى أحــد الـزمالء ا
الــشــعــراء من الــقــاء نـصـه أراد الـصــديق
خالـد ان يعـرف بـالضـيف القـادم معه كـما
هــو اامــعـتــاد فــرجـوته ان يــتــرك لي هـذه
ـهـمـة  واسـتـأذنت احلـضـور وحـدثـتـهم ا
عن هــذا الـعــربي الـشــهم الـشــاعـر حــمـيـد

غرب . سعيد وما فعله معي في ا
s UC² « ÊUłdN

والـتـقـيـته في بـغـداد حـ شـاركت أواخـر
ـربـد الـشـعري / ـهـرجـان ا سـنة  2002
مـهـرجـان الـتــضـامن مع الـعـراق الـشـقـيق
ضد الـتـهديـدات االمـريكـيـة . كان مـسؤول
مكتبة " بيت احلكمة ". وعلى سابق عهده
كـان الـشـهم الــودود  اصـطـحـبت في تـلك
الـزيـارة صـديــقـنـا الـشـاعـر أحـمـد يـوسف
ـكـتبـة لـنـأخذ داوود  وقـد فـتح لنـا بـاب ا
مـنـهـا مـانـريـد . ثم زرنـا في الـيـوم التـالي
كربالء والكوفة والنـجف واحللة بواسطة
نــاقـــلــة من عــنــده ( مع االصــدقــاء احــمــد
يـــوسف داوود  وانـــتــصـــار ســلـــبــمــان 

وتوفيق احمد).
حــمـيـد ســعـيــد  اطـال الـلـه بـعـمــرك ايـهـا

العربي الشهم  ومتعك بالصحة .
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الـبـطـاقـات كتب عـلـيـهـا اسـماء الـشـخـصـيات
ـواقف والـتي ال تتـطلب سـوى خـلطـها ثم وا
تـوزيـعـهـا بـغيـة انـتـاج قـصص مـبـتـكـرة على
نـحو تلقائي. من احملتمل أن يتم انتاج األدب
بهذه الطريقة في مجتمع شمولي هذا إذا ما
بـقي ثمة شـعور بضـرورة احلاجة إلى األدب.
سـيـتم الـقضـاء قـدر االمكـان عـلى اخلـيال بل
حــتى عـــلى الــوعي فـي عــمــلــيـــة الــكــتــابــة.
وسـيجـري التخـطيط إلصـدار الكتب بـخطوط
وظـف الكبار وستـتناقلها عـريضة من قبل ا
الـعديد من االيادي ولن تبـدو كنتاج شخصي
ــا ســتــبـدو أشــبه عــنــد االنــتـهــاء مــنــهــا إ
بـــســـيــــارة فـــورد عـــنـــد خـــروجــــهـــا من خط
الـتـجــمـيع. غـني عن الـقـول أن أي مـنـتج من
هـذا القبـيل سيكون مـجرد قمـامة; غير أن أي
شيء لم يـكـن قـمامـة مـن شـأنه أن يـهـدد بـناء
الـدولــة. أمـا بـخـصـوص األدب الـذي بـقي من
ــاضي فــســيـتــعــ إخــفـاؤه أو عــلى االقل ا
إعـادة كتـابته بـشكل مـدروس. لكن الـشمـولية
لم تـتـمكن من حتـقيـق االنتـصار الـتام في أي
مـكـان. ومـا زال مـجـتـمـعـنـا حـراً بـشكـل عام.
ارسة حقك في حرية الـتعبير عليك لـغرض 
أن حتـارب الـضـغـوط االقتـصـاديـة وقـطـاعات
واســعــة من الــرأي الــعــام لـكــنك لـن حتـارب
قـوات الـشرطـة السـريـة حتى اآلن. وبـوسعك
ا كنت أن تـقول أو تنشـر أي شيء تقريبـا طا
مـستعداً لفعل ذلك على نـحو كتوم. لكن الشر
احملــدق يــكــمـن كــمــا ذكــرت في مــطــلع هــذه

ـقالة في أن أعداء احلـرية الواع ا
هم أولــــئـك الــــذين تــــهــــمــــهم

احلــــــريـــــة أكــــــثــــــر من
ســـــــــــــــــــــــواهــم.
بـــالـــواقـع فــان
اجلــــــمـــــهـــــور
الــــــــــواسـع ال
يـكتـرث لهذه
ـــــســـــألـــــة ا
بـــــشـــــكل أو
بــــــــــآخـــــــــر.
فــاجلـمــهـور ال
ـــــــــــــــــيــل إلـى
اضـــــــــطـــــــــهــــــــاد
الـــــــزنـــــــديـق ولن
يـبذل جـهداً لـلدفاع
عــنــهم. إنــهم عـقالء
جــــــــداً فـي بـــــــــعض
األحـيان وأكثـر غباءً
مـن أن تـــــكــــــون لـــــهم
نـــظـــرة شــمـــولـــيــة. إن
ــــبــــاشــــر الــــهــــجـــــوم ا
والــواعي عـلى الــكـيـاسـة
ثـقف الـفكـرية يـأتي من ا
ـــمــكن أنـــفــســـهم. من ا
ـــثــقـــفــ لـــطــبـــقــة ا
ـؤيـدين لروسـيا ا
إذا لـم يـكـونـوا



كــان مـدخل الـبـاحث أن يــصـور لـلـقـار
جـانبـًا من تمثالت تـلك التظـاهرات التي
وظــفت الـرمـوز مـعـلـمــًا تـواصـلـيـًا مـثل:
الـكرافـيني الـطقـوس احلسـينـية الـعلم
الـــــعــــراقي جـــــبل أحــــد الـــــتك تك ...
مـستعرضًا إيـاها وفق حتليل باصر
ونـاضج وملم في بـيانات اسـتدعاها
تظاهرين معززًا تفسيرها من قبل ا
بــالـــصــورة الــتـــوثــيــقــيـــة مــتــأمًال
مــحـتــواهـا وسـيــلـة تــطـابق ذهــنـيـا

احلراك التشريني.
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وفـي الــفــصل الـــثــالث مـن الــكــتــاب
وعـــنــوانه (الــشـــعــار) يــســـتــعــرض
الـباحث ارتـباطه بالـس االتصـالية
جـــامــعـــًا بــ تـــألـــيف الــشـــعــارات
واخـتالفـهـا كـحـقـيقـة كـشـفـهـا حراك
تـشرين إذ يقـول الباحث عن ذلك إن
عــدد الــشــعــارات الـكــبــيــرة وتــنـوع
مـــضـــامـــيـــنــــهـــا يـــشـــيـــر الى ثالث

مستويات هي: ا
لـقدرة على توظيف اللغة واستدعاء
ا يـتناسب مع ـوروث وصيـاغته  ا
ـســتـوى الــثـالث الــواقع احلــالي وا
تـقد البرهان لتعزيز قناعات الرأي
عـلوم. الرمـز. الشعار: ص: الـعام. (ا

149).
وبــعــيـداً عن االنــشـائــيــات الـفــارغـة
مــعــرفـيــاً الــتي تـصــدر عن مــحــلـلي
ثـقافية الفيس بـوك يوقظنا الباحث
عــلى نـتــائج مـوضــوعـيـة يــرصـدهـا
بـــوعـي حتـــلـــيــــلي مـــســــتـــنـــدًا الى
ـي فــهـو مــرجــعــيــات درسه األكــاد
يـلحظ ثـيمة شـعارات حـراك تشرين
وكــيف تــكـون حــقــائق بــريـئــة جتـاوزت
اخلـطـوط الضـوئـية بـقولـه: ولقـد ارتفع
ــطــالب ويــافــطــات زخـم الــشــعــارات وا
ــتــظــاهــرين لــلــمــرة األولـى بــطــريــقـة ا
مـغايرة اتـسمت بالـعمق واالثـار بتقد
ـــطــالب االفـــضــلـــيـــات الــعـــامــة عـــلى ا
ـتغـيـر كـان آيـة حراك اخلـاصـة... هـذا ا
ـعلـومة. الـرمز. الـشعار: (ص: تـشرين. ا

143).
ــنــظــور يــســتــقــرء الـبــاحث ومن هــذا ا
مـدونـات تـلك التـظـاهـرات ((انهـا كـشفت
ــســتــقــبـل يــقــوده شــبـاب عن تــشــوق ا
تـختـلف بيـئته الـسياسـية واالجـتمـاعية
بــفــضـل وســائل االعالم االجــتــمــاعــيــة.
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رغم مـرور ما يقـرب السنـت ونيف على
انــطالقـة تــظـاهــرات تـشــرين.. مـا زالت
الــكـتــابـات والــدراسـات عــنـهــا تـؤرشف
تـأسـيـسـها وتـقـرأ أفـكـارها وخـطـوطـها
الـكــبـرى وحـسـهـا الـتـنـويـري بـوصـلـة
جـديدة من الـوعي اجملتـمعي فـي البحث

عن الهوية العراقية.
ــتـبــايــنـة وفي خــضم تــلك الــدراســات ا
عـمـقًا حتـليـليـا في قـراءة حراك تـشرين
تــقـفــز أمـامـنــا دراسـة جــديـدة لــلـبـاحث
ـي اجلــامــعي عــدنــان ســمــيــر واألكــاد
عـلومات.. دهـيرب وسـمهـا بعنـوان (( ا
الـرمز.. الـشعـار.. دراسة سـيمـيولـوجية
اتـصـاليـة في حـراك تشـرين)) والـباحث
هـو أحـد رهانـات الذاكـرة الصـحفـية في
اضي وله الـعراق منـذ ثمانيـات القرن ا
ـيـة في قـراءة ـؤسـسـة األكــاد أعــراف ا
تـظـاهـرات تشـرين مـبتـعـدًا بـوساطـتـها
عن االنـشـائيـات الـثرثـارة الـتي أغـرقتـنا

رئي. بها وسائل االعالم ا
WOŽ«Ë  UO UÝ—«

ـعــرفـيـة فــهـو يـســتـنـد الـى حـصـيــلـته ا
ـــتــراكــمـــة وبــهــدوء اجلـــراح يــعــاين ا
احلـــدث (الــتــظـــاهــرات) من زوايـــا فــهم
نـاضج تعيد إدراك التظاهرات بوصفها
إرساليات واعية وقصدية لها تفسيرها
صـاحب لـبيـئـتهـا الـسيـاسـية الـعـلمـي ا
واالجـتـماعـيـة والديـنيـة فـضالً عن كون
الـدراسـة توثـيقـًا سـيريـا يـؤرشف حقـبة
مـهمة سوف يستـبصرها الدارسون في

قادم األيام.
وهــذا االمـر قـد فــطن له مـقــدم الـدراسـة
األسـتاذ الدكتور أحمـد عبد اجمليد وهو
قـلم واسـتـاذ جـامـعي مـرمـوق في فـضاء
االعـالم له قــــدح مــــعــــلـى ال يــــخــــطــــئه
ـؤلف (عـدنـان الــعـارفـون وأحـسـب أن ا
دهـيــرب) قـد أحـكم صـنـاعـة كـتـابه بـهـذا
الـتقد االستشرافي لبضاعته البحثية

ـــهـــداً يالمس ثـــيـــمــة بـــوصـــفه جـــاء 
كــتـابه.والـكــتـاب يـقــسـمه الــبـاحث عـلى
ـعــلـومــات والـرمـز فــصـول ثالثــة هي ا
ـقاالت ضـرورية والـشـعار ثم أتـبـعهـا 
ربـطًا بخطـوط البحث الرئـيسة أو لنقل
هي ظـاللـهـا الـتـوضـيــحـيـة الـتي أعـطت
ؤلف مـصداقيـة في تعزيـز إدراك حرفة ا

عرفي. (عدنان دهيرب) في تخصصه ا
ـعـلومـات نـلحظ أن الـسرد فـفي مـحور ا
الـتـوصيـفي الذي عـرضه البـاحث عنـها
يــشـيـر الى إدراك خـصـائـصــهـا حـقـيـقـة
عـلمـيـة لهـا وقعـها الـدقيق حـ تتـبعـها
لــغـة ومــفــهـومــًا اصـطالحــيـًا وأنــواعـًا
قـــصــداً مـــنه الى مالمـــســة مـــصــادرهــا
اخملـتـلـفـة من عـدة زوايـا ثم لـيـقـف بـعد
ـعلـومة بـوصفـها ذلك عـلى خـصائص ا
ـنـطــقي الـذي يــرتـكــز عـلـيه الــتـبــويب ا
مـتخـذوا القـرار - حسب قـول الباحث –
ـفـهـوم ثم يــنـسـاق في حتــلـيـله ربـطــًا 
األزمـة مـتخـذًا منـهـا تسـويـقًا عالمـيًا به
يـستـبصـر القـراء أزمة الـتظـاهرات مـنذ
ارتـباطـاتهـا األولى باجلـمهـور ليـوقفـنا
ـاذجـها الـثالثة الـبـاحث بعـد ذلك عـند 
ـقترنة باألزمات) (احملـرك والروتينية وا
مـستـعرضًا وظـائفهـا التي انـعكست في
جــــانب مــــنــــهــــا عــــلـى بــــدايــــات أزمـــة
الـتظاهـرات في العراق ومـا أفضت إليه
من تـطورات الحـقة استـبصرهـا الباحث
صـيـرورة أدامت زخم الـتظـاهـرات مثل:
صالح الفئوية الصراعات السياسية ا
ـا الـتـهـمـيش االقـتـصـاد...  وغـيـرهـا 
كـــانت دوافع أزالت حـــاجــز اخلــوف عن

تظاهرين. ا
ثم يــنـقــلـنـا الــبـاحث في جــانب تـأمالته
الـبـحـثـيـة كـيف أن الـتـظـاهـرات لم تـكن
ــطــيــة في مــضــمــونــهــا ووســائــلــهــا
االتـصـاليـة رابطـاً ذلك بـتسـليط الـضوء
ــا تـمــتــلـكه من ـعــلــومـة  في الــوعي بــا

خــصـوصـيــة في تـفــعـيل الـســلـطـات إذ
يـراهـا ال تـسـهم بـاإلجـابـة عـلى األسـئـلة
اخلـمس التي حتير اجلمهور وأكثر من
ذلـك تــقـــضـي عــلـى كل إشـــاعـــة وتــأز

ـتــعــلق بـطــبــيـعــة األزمـة ... لــلــوضع ا
ومـغـذيـات وقـوع األزمـة واحلـدث
الـذي يتطلب االنـسجام ب طرفي
ـعـلـومـات. األزمــة واجلـمـهـور ( ا

الرمز. الشعار: ص: .(54-55
ومن هــنــا يـحــيــلـنــا الــبـاحث الى
تـوثــيق مـا فـعـلـته احلـكـومـة بـعـد
خـــروج الـــتـــظـــاهـــرات واتـــســاع
مـديـاتـهـا مـحـاولـة مـنـهـا لـتـقلـيل
غـــضب الــتـــظــاهـــرات ولــكـــنــهــا
لـألسـف ((كـل تــــــــلـك الــــــــقــــــــرات
والــــقـــوانــــ لم تــــكـــبح جــــمـــاح
ــــتـــظــــاهـــريـن واســـتــــمـــر زخم ا
ــطـاولـة في حتـدي اجلــمـاهـيـر وا
إرادة وقــوة الــســلــطــة واألحــزاب
بــشـكل لم يـشــهـده تـاريخ الـعـراق
ـــعـــلــومـــة الـــرمــز. ـــعـــاصــر (ا ا
الــشـعـار: ص:  ?(58ولــذلك يـؤكـد
ـعـلـومـات فـد لـعـبت الـبــاحث أن ا
ـثـيـرة في الـتـظـاهـرات لـعــبـتـهـا ا
الــعــراقـيــة وهــو مـا يــتــجـلى في
انـتشـار الشائـعات عـلى حد قوله:
((وقـد انـتـشـرت الـشـائـعـات خالل
الـتـظـاهـرات كـمـا لم تـشـهـده أزمة
ـــعـــاصــر. فـي تـــاريخ الـــعـــراق (ا
ـعـلـومـات الـرمـز. الـشـعار: ص: ا

63).
ثـم يـســتــرسل الــبــاحث في بــيـان
وجـــهــة نــظــره الـــتي الحــظت أن
الـقرارات العـقابيـة التي توسـلتها

ـنع الــتـظـاهــرات قـد بـاءت الــسـلـطــات 
ــواطن بـــالــفــشـل أمــام بــروز ظـــاهــرة ا
الـصـحـفي  –عـلـى حد قـولـه - وقـد عزز
ـــــؤســــســـــاتي زخم الـــــدعم الــــديـــــني ا
عنى الـتظـاهرات بل ومنـحهـا شرعيـة ا

تظاهرين. قدمًا للوصول الى أهداف ا
ـعـلـومات لـيـخـتم الـبـاحث قراءة فـصل ا
ــعـلـومـات بــقـوله: ((إنه بـســبب غـيـاب ا
ـعززة بـالصـور والبـيانـات الدقـيقة من ا
قـبـل اجلـهـات الـرسـمـيـة... يـؤكـد اربـاك
ــعــلــومـة. الــســلــطــة في إدارة االزمــة. ا
الـرمـز. الـشـعار: (ص:  .(78واكـاد اجـزم
ــعــلــومــة في تــلـك الــدراسـة أن فــصل ا
ا بـذاته يصلح ان يكون دراسة مستقلة 

حـــواه من مـــادة عــلـــمــيـــة غـــزيــرة وفي
الـــفــصل الــثـــاني (الــرمـــز) الــذي اتــصل
ـفـهوم بـسـيـاقه خيـطـيًا يـفـلي الـباحث ا
وفـق الـــــدراســــــات احلــــــداثــــــويـــــة ذات
اخلــصـوصـيـة في عـلـم الـعالمـات قـصـدًا
مـنها بربطـها معرفيًا بـتظاهرات تشرين

والــتي أوصــلـت رســالــتـهــا فـي نــســقـ
رئــيــســ أولـــهــا: الــلــســاني وثــانــيــهــا
االيـــــقـــــونـي مـع أن الـــــبـــــاحث عـــــرض
سـيـميـوطـيقـيـا (بيـرس) وسـيمـيـولوجـيا
ــفــهـوم (الــرمـز) (دي ســوســيـر) ربــطـا 
ــرسل الى لــيــخــلص مــنه أداء يــبــثـهــا ا
ــرسل الــيه وهــدفه كــمــا يـقــول اقــنـاع ا
ـتلقي بطـريقة غير مـباشرة وليس فعًال ا
طـ من ـا بـوسـائل تـعـتـمـد  قـهـريـًا إ
نـطقـية والـوجدانـية... وأن االسـتـمالـة ا
يـــفــهم رمـــز الــرســـالــة لـــدى اجلــمـــهــور
ــسـتــهـدف بـشــكل يـتــفق مع وضــعـهـا. ا

علومة. الرمز. الشعار: ص .(98 (ا
فـهـوم الـرمز ـعـرفي  ولـعل هـذا االدراك ا

علومة. الرمز. الشعار: ص: .(143 (ا
وأحــسب أن اخلـصـوصــيـة الـتي جتـلت
في شــعــارات تــشــرين والــتي مــســكــهـا
الـبـاحث كـانت صـيغـا لـغـوية وطـقـوسًا
عـبرت بـعمق عن حـضور جمـاهيـر تمثل
ـفـاهـيم اإلثـنـيـة وجـوداً كـونـيـاً جتـاوز ا
والــعــرقـيــة والــذي يـفــتــرض من األخـر
الـسلطة عدم جتـاهلها أو التـعالي عليها

أو تهميشها والغاء هويتها. 
ثم يــتــأمل الــبــاحث الــذاكــرة الــذهــنــيـة
لـلعـشارات وعمـقهـا في متخـليـة الشعب
الـعراقي وكـيف تمت إعادة اسـتنطـاقها
من جديدة وسيلة من وسائل التواصل
باشـر وبهدف االقناع بـداللتي التعـبير ا
عـلى حـد قـول الـبـاحث واصـفًا بـنـيـتـها
وضـوعـية في ((الـقـصر الـتـركيـبـيـة وا
االخـتـصـار الـوضـوح سـهـولـة الـتـذكر)
لـيتمم مـشهد قراءتـه عن تمثالت من تلك
تفردة. الشعارات كانت لها مالحمها ا
انعتاقًا من قاموس أيديولوجية السلطة
ــلــوثــة بــوهم ومن إســار خــطــابــتــهــا ا
الـهويـات الفـئويـة القـاتلـة. نحـو هويات
(شـــعــارات) اوجــدهـــا احلــراك مـــشــعــة
مـــضــيــئـــة في مـــســتــويـــيــهـــا الــرمــزي

والتعبيري.
ا تؤديه من فـضالً عمـا أثبـته البـاحث 
وظــائف إعالمــيـة ودعــايـة وتــوجـيــهـيـة
وتـراثية وتعلـيمية. وأكاد اقـطع منهجيا
ان كـل واحــدة من تــلك الـــوظــائف الــتي
اسـتـعرض الـبـاحث تمـثالتـها. تـسـتحق
ان تـكـون دراسـة مكـتـمـلـة بذاتـهـا ألنـها
كــانت احلــقـيــقــة الـتي كــشــفت خـيــبـات
ــتـظـاهـرين من الـســلـطـة الـتي حـكـمت ا
الــعــراق مــنــذ االحــتالل ( 2003لــغــايــة
االن).وفـي خـتـام الــقـول أحــسب أن هـذا
الـكـتــاب يـكـتـسب أهـمـيـته الـعـلـمـيـة في

نقطت رئيسيت 
ـــيــة الــتي ـــنــهــجـــيــة االكــاد االولى: ا
افـتـقــرنـاهـا في غـيـرهـا من الـكـتب الـتي
خـاضت في حـراك تشـرين والـثانـية في
ــعــرفي وهــو يــحـاور ســؤال الــبــاحث ا
الـنص (الـشـعـارات ويـكـشـف تـعـابـيـرها
ــضــمـرة ــعــلــنــة وا ومــســتــويــاتــهــا ا
وأدواتـهــا الـتـواصـلـيـة وقــوة تـمـثـيـلـهـا
ورمـزيتـها. فضًال عن اجلـانب التـوثيقي
الـسـيري في تـظاهـرات تشـرين وللـقراء
الــعـارفــ إهـتــمـام يــفـحــصه مـضــمـون

الكتاب يجعله جديرًا بالقراءة.
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الـتـحـنـيط هـو أحـد أكـبـر األسـرار لـدى
ـصــريـة الـتي لم يــسـتـطع احلــضـارة ا
الــــعــــلـم حـــتـى اآلن فك رمــــوزهــــا رغم
ذهـلة التي حققـها علماء االكـتشافات ا
ــــصـــريـــات في هـــذا اجملـــال اآلثـــار وا
ــــا فــــاق ســـر بــــنــــاء األهــــرامـــات ور

عابد والصروح العظيمة. وا
صري القد قد جلأ إلى عملية وكان ا
الـتحنيط كوسيلـة للحفاظ على اجلسد
ـكنـة كي تـتـمكن ـا وألطـول فتـرة  سـا
روحـه في الــعــالم اآلخـــر من الــتــعــرف
عـلـيه والعـودة لـلحـيـاة اجلديـدة وهذا
ـصــريـة مــعـتــقـد نــراه في احلـضــارة ا
وعـلى طول فترة حكم األسر الفرعونية
ـة والـوسـطى ـمـلـكـة الـقـد ابـتـدأ من ا

واحلديثة. 
ـصـري ادوات وقــد اسـتـعـمـل احملـنط ا
ومــواد خـاصــة في عـمــلـيــة الـتـحــنـيط
ـوتى من سـاعـدت عـلى حـفظ أجـسـاد ا
الـبشـر واحليـوانات والـطيـور النـافقة
االالف الـسن دون تـغييـر يطرأ عـليها
وهــذا بــحــد ذاته يــعــتــبــر احــد الــغــاز
ـصــريـة الـتـي وقف الـعـلم احلــضـارة ا

عاجزا عندها حتى اللحظة. 
في مـــديـــنــة االقـــصـــر أكــبـــر مـــتــحف
تــاريــخـي في الــهــواء الــطــلق وحــيث
ـــويــاوات عــلى مــر اكـــتــشــفت االالف ا
ـتحف الـعقـود يقع مـتحف الـتحـنيط ا
الــذي يـسـلط الـضــوء عـلى احـد اسـرار

ــة فــتــعــالــوا مــعي الى مــصــر الــقــد
االقــضــر حـيـث تـوقف الــتــاريخ نــفـسه
ـصرـة هـناك وانـحنـ لـعڤمه احلـضارة ا
الـقدـمة  وحتـديدا الى متحـف التحنيط
لــنـشــاهـد مــخــتـلف اداوات الــتـحــنـيط
ـــســتـــخـــدمـــة انــذاك والـــتي ـــواد ا وا
اكـتـشـتف خالل الـبعـثـات االثـريـة التي

تعاقبت على مصر. 
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كـــــان ال بـــــد لـي من أن ألـــــتـــــقـي أحــــد
ــصــريــات قــبل اخملــتـــصــ في عــلـم ا
الـدخول للـمتحف لـلحديث عن عـمليات
الـــتــحــنـــيط وكــيـف كــانت وأنـــواعــهــا
ومــراحـلـهـا وكـان لــقـائي مع الـدكـتـور
ــصــريـات شــريف شــعــبــان عــالم في ا
ـة ـصــريــة الـقــد وخــبــيـر في االثــار ا
وتـاريخ الفن ومـحاضـر في كلـية االثار
جــامــعـة الــقــاهــرة وصـاحب مــؤلــفـات
ابــرزهـا  ( اخـنـاتــون الـنـبي الــنـفـقـود
اشـهـر خـرافات الـفـراعـنة يـهـود مـصر
ة) ليـحدثنا عن مـراحل التحنيط الـقد
ـملـكة الـقدية تـاخرة وا في الـعصـور ا

والوسطى واحلديثة.  
يــقــول الــدكــتـور شــريف شــعــبــان "مـر
ــة بــعـدة الــتــحــنـيـط في مــصـر الــقــد
مــراحل مـتــأثـر بـاألحــداث الـتي وقـعت
هـناك ففي عصـور ما قبل التاريخ دفن
ــصـريـون مـوتــاهم في وضع اجلـنـ ا

في قـبـور وضـعـوهـا مـبـاشـرة في رمال
الـصـحراء والـتي حافـظت على اجلـسد
بــشــكل طــبـيــعي ويــعـود أول دلــيل مع
وتى في الـتعامل اخلاص مع جـثمان ا
مــــصـــر إلـى حـــوالي  3000عــــام قـــبل
ـتـوفي ــيالد. حـيث كــان يـتم مــسح ا ا
بـالزيت للحـفاظ على جلـده ثم تغطيته
جـلد الكتـان أو احليوانات ثم تـغطيته
بــــاحلـــصـــيـــر أو وضــــعه داخل وعـــاء
فـخـاري كبـيـر على شـكل بـيضـة ثم يتم
دفن اجلـثة. دليلنا هو عمليات احلفائر
األخـيرة في مدينة الكاب بصعيد مصر
عـن أجسـاد بشـريـة من الفـترات األولى
ـصــري مع بـقـايـا زيـوت مـن الـتـاريخ ا
وأعـشـاب طبـيـعيـة بـاإلضافـة إلى مواد
أخـرى وضعت داخلهـا للحفـاظ عليها".
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ة فيـؤكد الـدكتور امـا في الدولـة القـد
ــصـريـات انه "في هـذه شــعـبـان عـالم ا
صريون ـرحلة من تاريخ مصر فهم ا ا
ضــرورة ازالـة االحـشــاء الـداخــلـيـة من
ـتـوفي اثـنـاء عـمـلـيـة الـتـحـنـيط جـثـة ا
حـيث كان هـذا ضروريـا لنـجاح عـملـية
الـتحنيط ودليلـنا على ذلك العثور على
ـدرج لـلـمـلك بـقـايـا جـثـة داخل الـهـرم ا
زوســـر أول مـــلـــوك االســـرة الـــثـــالـــثــة
ة والتي قـد تكون بقايا والـدولة القد
ــلك نـفـسـه لـديـنــا ايـضـا مــعـلـومـات ا
ــقـبــرة الـســريـة حــول الـتــحـنــيط من ا
لـلملكة حتب حرس التي عثر عليها في
اجلـيزة عام  1925وكـانت حتب حرس
ـلك سـنـفـرو أول مـلـوك االسرة زوجـة ا
لك خـوفو ونـعتـقد انـها الـرابعـة وان ا
دفــنت في احــد االهـرامــات الــصـغــيـرة
( (G-Iaشــــرقـي الــــهــــرم االكــــبــــر وان
الــكـهــنـة اخملـلــصـ نــقـلــوا مـعــداتـهـا

بـالذهب. وهـذا ديلي حي عـلى تقدم فن
التحنيط في عهد الدولة احلديثة. 
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لم اكـن اعلم بـوجـود مـتحـف للـتـحـنيط
عــنـد زيـارتي لالقــصـر الول مـرة ولـكن
مـالـفت نـظـري هي مـالحـظات صـديـقي
ـصري حجـاج سالمة حول الـصحفي ا
ــتــحف واهــمــيـتـه في امــاطـة وجــود ا
ة.  اللثام عن احدى اسرار مصر القد
ـــتــــحـف عـــام  1997في  تــــأســس ا
ــديــنـة ذات مــدـــنـة االقــصــر االثــريـة ا
الــسـيــاحـيــة االثـريــة والـتي تــسـتــقـبل
االالف السواح سنويا من جميع انحاء

العالم. 
ـتحف مـقسـم لعـدة قاعـات مخـصصة ا
تــوثق لــلـعــمـلــيـات الــتي تــخـضع لــهـا
واد التي ـراد حتنيـطهـا وا االجـساد ا

طـــبـــقـــات من الـــكـــتـــان واجلـص فــوق
الـرأس وكانت تـطلى بالـذهب ومن بعد
ذلك تطورت فكرة االقعنة لتكون اغطية

او توابيت غطت اجلسم بأكمله. 
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فـي هــذه الـــفـــتـــرة بـــالـــذات تـــقـــدم فن
الـتـحنـيط تـقدمـا لم يـشهـد له مـثيل في
الــتـاريخ الــقـد وبـحــبـسب الــدكـتـور
شـريف شعبـان لدينا مـثاالن االول هما
مـومياء امنحتب الـثاني ومومياء توت
لك عـنخ امـون حيث  لف مـو ميـاء ا
تــــوت عـــنخ امـــون في  16طـــبـــقـــة من
الــكـتــان ووضع اكـثـر من  150تــمـيـمـة
داخـــلـــهــا مـع وضع قـــنــاع مـن الــذهب
الــصـلب فـوق رأسـه كل هـذا  وضـعه
داخل تـابوت حـجري مـستـطيل مـحمي
بـدوره بأربعـة مقاصـير خشـبية مـطلية

صـرية هي الـوحيـدة التي احلـضـارة ا
ــومـيــاواتــهــا عـلـى أعـلى احــتــفــظت 
درجـة من احلـفظ واحلمـاية عـلى عكس
ـايا مـومـياوات حـضارات أخـرى مثل ا
وجـثث قـديـسـي الـعصـور الـوسـطى أو
حـــتـى جـــثـــمـــان لــــيـــنـــ في االحتـــاد
ــصـري الــســوفـيــتي ســابـقــاً ذلك ألن ا
الــقــد جلــأ إلى الــعــلم فـي عــمــلــيـات
الـتحنيط ودلـيلنا على تـلك االكتشافات
ـسـتـعـمـلة في ـواد ا احلـديـثـة ألغـلب ا
الـعـمـليـة مـثل الـراتنج ومـلح الـنـطرون

واد. وغيرها من ا
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ـة فـإن عـمـلـيـة حـسب الـبـرديـات الـقـد
خ الـتـحنـيط تـبدأ أوال بـنـزع جزء من ا
بـخطاف مـعدني يدخل إلـى الرأس عبر
خ بـاسـتـخـدام األنف ثـم يـنـزع بـقـيــة ا
عــقــاقــيــر خــاصــة ثم تــنــزع األحــشـاء
وتـــوضع في ((األواني الـــكــانـــوبــيــة))
وتــســكب مــكـانــهــا زيـوت ومــســاحـيق
عـطرية لتطـهيرها ثم تسـكب منها تلك
ـــســـاحـــيق لـــتـــســـتـــبــدل الـــزيـــوت وا
ــســاحـيق أخــرى بــيـنــهــا مـســحـوق
ـر وكـان يتم تـشـبيع اجلـسد الـنـبات ا
ـلح النطرون اجلاف والذي كان يقوم
ـياه والـرطوبة بـتخـليص اجلـسد من ا
حلـمـايته من الـتـعفن ثـم بعـد مرور 70
يــــومـــا يـــتم غــــسل اجلـــســــد من مـــلح
الــنـطـرون اجلـاف ثم يــلف بـأربـطـة من

قماش مبلل بالصمغ.
ـصـرية وهـكـذا تـبـقى مـدينـة األقـصـر ا
الـتـاريـخـيـة قبـلـة اجلـمـيع من مـخـتلف
أنـحاء العالم كـما كانت قبل  4000عام
يالد مركز حضارة أبهرت العالم قـبل ا
بكنوزها وعلومها وحكاياتها اخلالدة.

{ صحفي عراقي /األقصر/ القاهرة

ـصـريـون الـقـدمـاء كـان يــسـتـخـدمـهـا ا
بـاالضافة الى اداوت الـتحنيط وادوات
ـتحف حـفظ االجسـاد وكذلـك يعرض ا
مــا يـعـرف ب (االواني الــكـانـوبـيـة) اي
اوانـي حـفـظ االحـشــاء وتــمــاثــيل اللـة
ــوتى واربــاب الــتــحــنــيط وتــوابــيت ا
لـوك وحيوانات جـنائزية ومـومياوات 
وطـــيــور مـــثل الـــتـــمــاســـيح والـــقــطط

واالسماك.   
ــتــحف ومــنـــذ حلــظــات إنــشــاء هــذا ا
وإكـمـال تـصـامــمه وبـنـائه عـلى شـاطئ
ــسـؤولـون عن الــنـيل اخلــالـد حـرص ا
اآلثـــار فـي مـــصـــر عـــلـى جـــمع تـــاريخ
وتــداوت ومــواد عــلم الــتــحـنــيط حتت
ســقف واحــد لــيـكــون قــبــلـة لــلــســيـاح
ولـلـبـاحـثـ عن أحـد أسـرار احلـضارة
ـتــحف لـزواره الــفـرعــونــيـة ويــروي ا
ـوتى الـتي الـكــثـيـر من طـرق حتـنـيط ا
ـصــريــ وكـانت كل عــرفــهـا قــدمــاء ا
طـريـقـة تـتنـاسب والـوضع االجـتـماعي
ـيت فـكان ـادي لـعـائـلة الـشـخص ا وا
هــنــاك حتــنــيط أكــثــر كـلــفــة لــلــمــلـوك
ـراكز واألمـراء ثم الـنـبالء وأصحـاب ا
ــرمـــوقــة وحــتى الــفـــقــراء كــان لــهم ا
طـريقـة حتنيط خـاصة ورخيـصة كانت
تــضــمن لــهم احلــصــول عــلى حتــنــيط
أجــســادهم قـبل الــدفن أمــا مـا يــعـرف
بــتــحـــنــيط ((أوزيــريس)) فــكــان أغــلى

أنواع التحنيط كلفة.
ــتـحف أن ورش ويــبــ اخلـبــراء في ا
ـة كــانت الــتــحــنــيط في مــصــر الــقــد
مـتعـددة وكانت عمـلية الـتحنـيط تأخذ
وقتا طويال يصل ل  70يوما ويترافق
مـعـهـا العـديـد من الـطقـوس والـتـراتيل
اجلـنـائزيـة الـتي حـفظـتـها حـتى الـيوم
وتى)).  ما يعرف بنصوص ((كتاب ا
ويــؤكـــد الــدكــتــور شــرـف شــعــبــان أن

غالف الكتاب
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ـحايـدة وحرية ويـبقى الـتعـبيـر عن الراي 
لــــعـــرض جــــمـــيـع االراء ذات الـــعـالقـــة من
احلــقـوق الـتي كــفـلـهـا الــدسـتـور لــلـجـمـيع

وخاصة االعالم 
ومـن اجل مـــعـــرفــــة الـــراي والـــراي االخـــر
حتـدثـنـا حول ابـرز الـقـوانـ والتـشـريـعات
اجلـديدة من ضمـنها قـانون جتر الـتطبيع
مع اســرائــيل حتـدثــنــا مع بـعـض الـيــهـود
الــعــراقــيــ لــنــتــعــرف عــلى ارائــهـم حـول
الـقانون كما نستمع ايضا لرأي الصحفي
فـي داخل وخـارج الـعـراق وهم يـعـبـرون عن
ارائـهـم ازاء الـقـانـون كـمـا كـان لـلـنـاشـطـ
ـ الـعـراقـيـ رايـا واحلـقــوقـيـ واالكـاد

ايضا.
تعبر ليندا يعقوب عبد العزيز وهي اعالمية
يـهـوديـة من اصل عـراقي عن رايهـا بـالـقول:
شــخـصـيـا اشــعـر ان هـذا الـقــانـون صـفـعـة
جـديدة تـوجه الى يهود الـعراق عـموما ولي
شـخـصيـا فـبـعد ان فـرحـنا بـسـقوط الـنـظام
وتـأمـلـنا رؤيـة الـبـلـد االم مجـددا نـحـرم منه

ـرة بـشـكل اقـسى يـقول مـرة اخـرى وهـذه ا
ـثل الـلي بقـاه احلرامـي اخذه الـفتـاح فال! ا
ـعانـاة والـتصـفيـات التـي انتـهجـها فـبـعد ا
حـــزب الــبــعـث الــذي كــان والـــدي احملــامي
يـعـقـوب عـبـد الـعـزيـز  ضـحـيـة من عـشـرات
ضـحايـاه يأتي هذا الـقانون الـيوم لـيمنـعنا
مـجددا من التواصل ب االرحـام سيما على
شـبـكـات الـتـواصل الـتي تـتيح احلـديث في
الـوقت الذي يتجـاهل فيه بان لـيهود العراق
ـســاهــمــة من اجل كــان تــاريخ طــويل مـن ا
الـنهـوض بالـبلـد حيث كـاد العـراق ان يصل
الى حــالـة افالس لـوال اتــفـاقـيـة بــيع الـنـفط
ـتفاني في الـتي صاغـها سـاسون حسـقيل ا
سـبيل الـعراق والـتي اصرت عـلى أسـتخدام
الــعــمــلــة الــذهــبــيــة بـدال مـن الــنـقــديــة مع

بريطانيا
وتـكمـل حديـثهـا ان اكثـر ما يـحز في نـفسي
انه فـي الـوقت الــذي يـنــتـظــر فـيه الــعـراقي
الـقـضـاء عـلى الـفـسـاد وضـبط الـسالح غـير
ــرخص وايـجــاد حـلــول بـنــاءة لـتــحـسـ ا

احـوال الــعـراق في مـخـتـلف اجملـاالت يـأتي
هـذا القـانون على عـجل وبشـكل لم يسبق له
مـثيل وفيه العديد من الـتناقضات الصارخة
لــبــنـــود الــدســتــور لــعــام ٢٠٠٥ من حــريــة
الصحافة واالعالم وحرية التعبير عن الرأي
على منصات التواصل االجتماعي .  اال اننا
نالحـظ ان هـنـاك مـسـاواة في الـعـقـوبـة بـ
الـفعل بـحسن النـية وبـ الفعل سيء الـنية
وجـعل عـقـوبـة كل جـرم مـنـهـمـا من الـسـجن
ـؤبـد وهـذا يـعــني الـعـقـوبـات ــؤقت الى ا ا
التـقل عن  6سـنوات وهـذا مبـالغ فيـه اضافة
الى االبـــهــام حــول اجلــهــة الـــتي ســتــقــوم
بـتـطبـيق القـانون وروح هـذا الـقانـون تعـيد
بـالعـراق الى عهد الـظلـمات وهذا يـشير الى
وضوع لتلفيق ان هـناك من سيستغل هذا ا
الـــتــهـم الى اآلخــريـن فــضـال عن صــعـــوبــة
الـتـواصل بـ االشقـاء الـعـراقيـ من يـهود
في اسرائيل والعراقي في داخل العراق. 
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فـنحن يهود العـراق لنا باع طويل من تاريخ
ولـغة وثـقـافة مـشتـركة وكـلنـا نتـمنى اخلـير
لــلــعـراق فــهل هـذا جــزاءنــا بـعــد ان حتـول
ـثل وطني ـقـراطيـة? يـقـول ا الـعـراق الى د
وان جـار علي عزيز لكن لـلجور حدود !  كما
يـجب اال نـنسى ان اسـرائيـل والعـراق ليـسا
في حـالة حـرب وال توجد حـدود مشـتركة او
مـتنازع عليـها. كما ان مثل هـذا القانون كان
قـائمـا في عهـد صدام ويـجرم الـصهـيونـية .
هـذا الـقـانـون يـتـعـارض ومـصـلـحـة الـعراق
الـــتي تــتـــطــلب اقـــامــة عالقـــات جــيــدة مع

اجلـميع.  كـما ان اسـرائيـل دولة تـعتـرف بها
ــتـحـدة والـعـديـد مـن الـدول الـعـربـيـة األ ا
ـكـنه فـقط االفادة من واالسـالميـة والـعراق 
قـدراتـهـا في كـل اجملـاالت لـلـتـقـدم واالزدهار.
ـصـلـحة خالصـة الـقـول ان الـقـانون يـضـر 
ـواطن العراقي الذي تقبـله ببالغ االستهزاء ا
والـسـخريـة ما يـدل على افالس ارادة الـدولة
بـوجه الهيـمنة االيرانـية التي يتـطلع الشعب
الـعراقي الـى التخـلص مـنها.امـا د. عبـد الله
ي ــالــكي/ بــاحـث واســتــاذ اكــاد ســـاري ا
فـيقول: ان قـانون جتر الـتطبـيع مع الكيان
الـصـهيـوني والذي صـدر مـؤخرا عن مـجلس
الـنواب وال احبذ تـسمية اسـرائيل النه يعني
اعــتـراف بــالـدولـة االســرائـيــلـيــة ذا بـعـدين
االول انـه يحـاول االعالن عن مـوقف الـعراق
الــتــاريــخي الــثــابت والــرافض من عــمــلــيـة
الـتـطـبـيع مع اسـرائـيـل منـذ بـدايـة االحـتالل
الـصهـيوني لالراضي الـفلسـطيـنية ولـلعراق
مــواقف مـشـهـودة دفع ثــمـنـهـا غـالــيـا طـيـلـة

اضية. السنوات ا
والـبـعــد الـثـاني يـتـضح الـيـوم لـلـرأي الـعـام
الـــعــراقي اال وهـــو وجــود حتــرك ســـيــاسي
تـقودة جـهات سـياسيـة من اجل اخلوض في
الـتطبيع مقابل احلـصول على مغا ومنافع
شـــخــصـــيـــة وذلك من خالل اجـــراء زيــارات
ـتحدة مـتكـررة الى دولة االمـارات العربـية ا
ــانـيــة وسـيــاسـيـة وهــذه الـشــخـصـيــات بـر
مـعـروفـة من قـبل الـشـعـب الـعراقـي يـطـلـقون
عـلـى انـفـسـهم تـسـمـيـة ( زعـامـات) بـعـضـهـا
عــلـني واخــرى تـعــمل بـســريـة وجــسـد ذلك

تــبــيح لــلـســيــاســ الـتــعــامل مع الــكــيـان
الــصـهــيــوني دون ان يـقــعــوا حتت طـائــلـة
الــــقــــانــــون ولالسـف لم يــــعـي احــــد هـــذا

باستثناء النائب باسم اخلشاب .
»U²  W UÝ—

فـي الوقت ذاته تـوجهت ايالنـا بصري وهي
اعالمـية يهودية-عراقية رسالة عتاب للوطن
قـائـلة عـزيـزتي اخالص اليك مـا كـتبت اذ لم
احتـمل ولـم اصـبـر اال ان اعبـر عـن شـعوري

اذا ? جتاه جتر التطبيع 
ـاذا يــا عـراق تـخـيب ظـني ?  انـا من ولـدت
فـي ارضك وشـــربت من مـــائك وهـــجـــرتــني
قسرا .. اال يكفي انك انتزعت عني جنسيتي
وجــمـدت مــا كـان ?  اغـلــقت اجلـامــعـات في
وجـهي جملـرد انـني يـهوديـة الـديـانـة واقلت
من كـان موظفا في دوائـرك احلكومية  واالن
اال يــكــفي وقــد مــرت ســبــعــون ســنــة عــلى
الهجرة والتهجير لكن الكرهية والبغضاء ال
ــاذا حتــرم الـتــطــبــيع هل هــذا مـا تــزال?   
امـروك به ? حـبك يـا عراق .. عـراقي ..ما زال
في خـاطـري .. ذكـريـاتك احـمـلـهـا مـا حـييت
فـلمـاذا حتـرم التـطبـيع?  ما كـنت ساتي هـنا
(وتـقصـد اسـرائيل) لـو ما سـلبـتني حـقوقي
كمواطنة?  واالن  وبعد ان ابعدنا الفراق من
االصــدقـاء تــسن قــانـونــا يـقــضي بـتــحـر
الـتـطـبـيع  وتـهـدد من يـتـواصل مـعـنـا نـحن
يـهـود الـعـراق عـلى صـفـحـات الـفـيـيـسـبـوك

بالسجن  ليغفر لك الله.  
ـــقــال عـــلى مــوقـع (الــزمــان) { تـــكــمـــلــة ا

االلكتروني

بــاقــامــة مــؤتــمـر الــهــدف مــنه جس نــبض
الـشارع العراقي بـارسال رسالة لـلرأي العام
بــأن الـتــطـبــيع مع اســرائـيل هــو امـر واقع
وحــتـمـي والـذي قــوبل بـرفض عــام وقـاطع
لـعـمـلـيـة التـطـبـيع خـاصـة من قـبل اجلـهات
ـثقـفة وذلك لوجـود ثوابت عـربية وعـراقية ا

كن احلياد عنها. ال 
فــلــو عــدنـــا بــالــذاكــرة الى حــديث الــنــائب
الــســابق( مـثــال االلــوسي) الــذي كـشف عن
وجـــود اتــصــاالت لــشـــخــصــيـــات عــراقــيه
سـياسية من مختلف الطوائف مع اسرائيل
ـوقف اقـلـيـم كـردسـتـان فـهو امـا بـالـنـسـبـة 
ثـابـت ويـعـتـبـر قـاعـدة اسـرائـيـلـيـة في قـلب
الـعراق وهذا تب من خالل تـصريح السيد
مـســعـود الـبـرزاني االخـيـر بـعـدم االعـتـراف
ـركـزيـة او بـأي قـرار يـصـدر من احلـكـومـة ا
ان العراقي بشأن التطبيع.اذ ان للكيان البر
الـصــهـيـوني تـغـلــغل كـبـيـر ووجـود رسـمي
ومــعــلن في كــردســتــان وجــســد ذلك بــعـدة
مــحــاوالت مــنــهــا فــصل اقــلــيم كــردســتـان
واســـــتـــــقــــراره عـن الــــعـــــراق الـــــذي بــــاء
بـالفشل.مشيرا الى انه بقى ان يقول الشارع
الــعــراقي قـولـه مـنــوهـا لــوجــود رفض عـام
لـلـتـطــبـيع مع الـكـيـان الـصـهـيـوني من قـبل
الــــشـــارع الــــعـــراقي وان اي مــــســـاعي او
مـحـاوالت من قـبل البـعض سـتـبوء بـالـفشل
ان ايـضا كمـا حدث في محـاولة رئيـس البر
بـالغاء الفقرة اخلامـسة والتي تعتبر اساس
هــذا الـقـانــون من خالل الـتالعـب بـااللـفـاظ
ـطالبـة بالتصـويت على هذه الـفقرة التي وا
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وفد عـسكـري كبيـر يزور إقـليم كـردستـان العـراق يرأسه رئـيس أركان اجليش
ـهمة شـتركة وعـدد كبـير من الـضباط  ,فـما هي ا ومعه نـائب قائـد العمـليـات ا
التي ذهب من اجـلها الوفـد ? ذهب للتنسـيق مع إقليم كردسـتان العراق وقوات
ـناطق الـبـيـشمـركـة اجليش الـثـاني في الـعراق االحتـادي لـضمـان امن بـعض ا
احملـاذية لإلقـلـيم التي يـسمـونـها مـتنـازع عـليـها وتـشـكيل لـوائ مـخـتلـط من
ـناطق وال اجلـيش االحتـادي وجـيش اإلقـلـيم(البـيـشـمـركة) لـالنفـتـاح في هـذه ا
ادري هل يـعرف رئـيس أركان اجلـيش ومن معه ان اجلـيش االحتادي مـسؤول
ا فـيها محافـظات إقليم كـردستان ومسؤول عن حمـاية كل محافظـات العراق 
عن حـمـاية كل حـدود العـراق الـشمـالـية واجلـنوبـيـة والشـرقيـة والـغربـية ? وهل
يــعـرف رئـيس أركــان اجلـيش ان اجلـيـش االحتـادي من حـقه الــدخـول الى أيـة
ا ـا فـيهـا مـحافـظـات كردسـتان ووفـق الدسـتـور الذي طـا مـنـطقـة في الـعراق 
يتـبجح به السياسـيون األكراد ? فإذا كان يـعرف كل هذا فلمـاذا ال تنفتح ألوية
ناطق الساخنة ناطق التي تسمى متنازع عليها أو ا من اجليش الـعراقي في ا
ـوارد البـشرية ـاذا هذا الـتبـذير في ا القـريبـة من  إقلـيم كردسـتان الـعراق ? و
سؤول العسكري كم يكلف تشكيل فوج واحد وليس اديـة ? وهل يعرف ا وا
لوائـ ? تذكرني مسالة تشكيل لوائـ بحادثة حدثت أيام كان لنا جيش وقادة
حقـيقي ومفادها ان دراسة قدمت لرئيس أركان اجليش األسبق الفريق األول
اضي لزيادة الركن عـبد اجلبار شنشل رحمـة الله عليه في سبعيـنيات القرن ا
ـشــاة جـنـدي واحـد فـطـلب رئـيس أركـان اجلـيش دراسـة عـدد أفـراد حـظـيـرة ا
ـشــاة ومـديـريـة ـقـتــرح من قـبل رئـاســة أركـان اجلـيـش وأخـذ رأي مـديــريـة ا ا
الـتـسـليـح والتـجـهـيـز ومـديـرية الـتـمـوين ونـقل والـصـنف اإلداري وتـقـد أرقام
شاة في قترح أي كم يـكلف ماديـاً زيادة جنـدي واحد حلظـيرة ا حقـيقية عـن ا
اجلـيش الـعــراقي بـعـد حـســاب أعـداد األسـلـحــة وأثـمـانـهــا وكـمـيـات واألرزاق
والتـجهيزات األخرى وأثمانـها فتم حساب تكلـفة جندى واحد و ضرب الرقم
ـشاة في في عدد احلـظـائر في الـفـوج وفي الـلواء وفي الـفـرقة عـلـما ان فـرق ا
ـبالغ كـبيـرة فقال جيـشنا آنـذاك كانت بـحدود خـمسة فـرق فتـب ان األرقام وا
ـصالوية (بـقه هـذا مـكـلف جـدا ) ال أوافق على لـهم رئـيس األركـان بـاللـهـجـة ا
قتـرح واجلماعة اليوم يريدون تـشكيل لوائ مختلـط فهل  حساب  تكلفة ا
تـشـكيل هـذين الـلـوائ من األسـلـحـة واآلليـات واالعـتدة والـتـجـهيـزات وأجـهزة
قـرات وصرفيات الـوقود والرواتب االتصـال واألرزاق اليومـية والطـبابة وبـناء ا
الـشـهـريـة وغـيـرها  ,أمـا كـان األولى بـالـقـادة الـعسـكـريـ إخـبـار نـظرائـهم في
هـمـة وسنـخصص الـقطـعات اإلقلـيم ان اجليش االحتـادي هـو من يقـوم بهـذه ا
طـلوبة لهذا الواجب وال داعي لـتشكيل قوات جديـدة تكلف اجليش كثيراً أوالً ا
وغـيـر مـتـجـانـسه ويـصـعب قـيـادتـهـا والـسـيـطـرة عـلـيـهـا ثـانـيـاً  ومـادام الـعراق
نح احلق للجيش االحتادي احتادي كـما يقول الساسة األكراد فان الدستور 
ـا فـيـها مـحـافـظـات اإلقـليم وهم االنـفـتـاح والعـمل في كل مـحـافـظـات العـراق 
ـركز يـتـبـجحـون بـالـدسـتـور ويـقـولـون هـوالـفـيـصل في حل كل الـقـضـايـا بـ ا
واإلقليـم فلماذا ال يعـول على الدستـور في هذه القضيـة فالدستـور هو الفيصل
عنـدما يوافق مطالبهم ورغباتهم وغيـر فيصل عندما ال يوافق رغباتهم وأهواهم
ادة  140الـغير دستورية ثال هم  يريـدون تطبيقه فـيما يخص ا وعلى سـبيل ا
والتي انـتهت مـدتهـا منـذ سنـ وكذلك في مـسالـة النـفط والغـاز واستـحقـاقات
ـنـافــذ والـكـمـارك ــوازنـة رغم عـدم تــسـلـيــمـهم عـائــدات الـنـفـط وا اإلقــلـيم من ا
والـضـرائب وغـيـرها لـلـحـكـومـة االحتـادية ويـضـربـونه عـرض احلـائط عـنـدما ال

يوافق مطالبهم ومصاحلهم .
عــلى احلـكــومـة احلـالــيـة واحلــكـومــات الـقـادمــة وضع حـد لــتـجــاوزات اإلقـلـيم
خـصـوصا في الـقـضـايا األمـنـيـة والعـسـكريـة فـفي أيـة دولة احتـاديـة ال يـسمح
للـجـيش االحتادي الـدخـول الى احد األقـالـيم وفي أيـة دولة فـيـدراليـة ال يـسمح
للـطيران العسكري االحتادي الدخـول الى أجواء احد األقاليم طبعا في العراق
فقط حيث ال يوجد في إقليم  كردستان العراق أي جندي احتادي وأي شرطي
احتادي وأي سالح احتادي وأي طائرة احتادية وأي قادة عسكرية أو معسكر
لـلـجـيـش االحتـادي وأي مـوظف مـدني احتـادي فـعــجـيب أمـور غـريب قـضـيـة ,
ألـيس هـذا ضـعفـاً من كل احلـكـومـات االحتاديـة جتـاه اإلقـلـيم واستـخـفـافا من

اإلقليم  باحلكومات االحتادية وبالدستور ?  

إن أصل كـلـمة جـايـخـانـة تركي أو يـقـال عـلى أنـها فـارسي فـكـلـمة خـانـة تـعني
هم نـعود إلى بالـفارسـية البـيت ومن هـنا أتى كـلمـة جايخـانة اي بـيت الشـاي ا
ـان أصـبح الـشارع ـوضـوع بـعـد انسـحـاب الـكـتـلـة الصـدريـة من الـبـر أصل ا
عـبارة عن  ,جـايخـانة الـعوران  ,فهـم ال يرون اال بعـ واحد بـينمـا عنـدما كان
ـان نـرى األغــلب االعم يـرون ومـثـل مـا يـقـال . الـتـيــار الـصـدري في قــبـة الـبــر
مفتـح بالتيزاب فتارة يطالبون التيار بالتعينات ومرة يطالبونه بتخفيض سعر
صرف الـدوالر ومرة بـاالسراع إلى تـشكـيل حكـومة شـرط أن تكـون مسـتقـلة و
صل احلد إلى الـتـظاهـر في أكـثر من مـدينـة ولـكن سرعـان مـا أصبح الـشارع
واجلـمـهـور بعـد انـسـحـاب الكـتـلـة الـصدريـة عـوران  ال مـو بس عـوران صاروا
دجـة دبـنك  اشـرحـلك شـوي على دجـة دبـنك دبـنك تـعـني بـالفـارسـيـة عـشر
ـعـنى مـسـطـول سـطل ودجـة الـكل يـعـرف الـلي تـكـون  بـباب حتـشـيـشـات اي 
اذا هذا الكره على اذا هذه االزدواجية في التعاطي مع األمور و هم  البـيت فا
تيـار وطني همه وهم قائـده خدمة هذا الوطن إن كـان هذا مرض نفـسي فعليكم
ياعـوران الذهاب الى  اخلستخـانة .. يعني بالفـارسي مستشفى والعالج من
هــذا الـنـقص احلـاد بـالـوطـنـيـة فـلم يـكـن يـومـا الـتـيـار الـصـدري طـامـعـا وعـنـده
نـصب أو احلكـومة ك عـفطـة عـنز والـشاهـد قبل أكـثـر من عقـد تبـرع بوزراته ا
قاعـده الى اإلطار التـنسـيقي الذي لم يـكن يوما  الـكي واليوم يـتبـرع  إلى ا
جرخـجي  اي باللـغة الـفارسيـة حارس الـليلي وال يـنفع أن يـكون  درمان 
لـلـوطن يومـا درمان تـعـني بالـفارسـيـة الدواء فـاليـوم وغدا ومـسـتقـبال سوف لن
تنـظر اال بـع واحـدة ياعـوران الوطن  واجلـبة خـانة  لـيست بـيدكم وال بـيد
الدولـة بل بيد أذرع إيران التي البد من أن يأتي يوما ويقطعه الصدر اي خاف

آنسة جبة خانة تعني بالفارسية مستودع السالح.
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اجلــنــائـزيــة من الــهـرم الى بــثــر قـريب
خـالل عـصـر االضـطـراب االول واالثـاث
اجلـنـائـزي للـمـلكـة لم يـتـضمن مـومـياء
ـرمـر لــهـا بل يــتـضــمن صـنــدوقـا مـن ا
ـصـري مـقـسمـا الى اربـعـة اقـسام في ا
ــلــكـة داخــلــهــا كـانت بــقــايــا احـشــاء ا
مـغطـاة بـالكـتان ومـخلـوطة بـالنـطرون.
وخـالل هـذه احلــقــبــة  تــطــبــيق تــلك
لكات وكبار لوك وا الـطريقة لتحنيط ا

رجال الدولة".
vDÝu « W Ëb «

ـــرحـــلـــة من تـــاريخ مـــصـــر فـي هـــذه ا
ــة تــقـدمـت عـمــلــيــة الــتــحـنــيط الــقــد
بــصـورة مــلـحـوظــة حـيث كــان يـتم لف
ـومـياوات خالل هـذا العـصر بـالكـتان ا
وفـي بــعـض االحـــيــان كـــان يـــتم وضع
اقـنعـة من الكرتـون منفـصلة مـكونة من
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—WKŠ∫ لقطات من رحلة عالج االميرة مر ب بغداد وتركيا

بـهـذا الـتـجـمع اجلـمـيل  مـبـتـهـلـ الـله
الـعـلي الـقديـر أن يـنـعم عـلـيهـا بـالـشـفاء
ـيمونـة وهي بأحسن العاجل والـعوده ا

حال .
وعـنـدمــا طـلـبت األمــيـرة مـر من فـريق
التصـوير تعـليمـها على فـنون التـصوير
قام رئيس فريق التصـوير عمر اجلابري
بــشـرح مــبـسط وســريع عن الــكـامــيـرا 
وطــلب مـنــهــا بـعــد ذلك حـمل الــكـامــيـرا
لــغــرض الــتــقــاط الــصــور لــلــحــضــور 
وبالـفعل حـملت مر كـاميـرا (الشـرقية)
وهي مـــســــروره جـــداً كــــونـــهــــا وفـــقت
ـثل هـكـذا كـامـيـرا كـبـيـرة بـالـتـصــويـر 

. خاصة للمحترف
خـتـاماً .. سـتـكـون لـنا حـلـقـة جـديدة عن
مراحل ورحلـة عالج جارة القـمر األميرة

مر .
{ فــريق عـــمل الــبــرنــامج تــكــون من :-
اإلعداد والـتقـد : شيـماء عـماد  كـتابة
الــنص : مــجـيــد الـســامـرائـي تـعــلـيق :
مـارلــــــــــ شـكـيب  مـديــر الـتـصـويـر :
عمر اجلابـري التصويـر : عصام سهيل
ــــتـــــــابــــعـــة و عالء الــــقــــيــــــــــــــسي ا
ونتاج : الصحفية : سعدون اجلابري ا
مـــحــمـــد الــشـــيــخــلـي إشــراف : فــراس

السراي.
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التـشكيلي االردني ضيفه منتدى الرواد الكبار بجلسة
عنـوانهـا (مبـدع وجتربـة) قدم خاللـها شـهادة إبـداعية
عن جتربـته مع األعمال النحتية على اخلشب الزيتون

عادة. واحلجر وا

االديب الــعــراقـي نــعــاه االحتــاد
الـــعــــام لألدبــــاء والــــكـــتّــــاب في
ــوت الـــعـــراق بـــعــد ان غـــيـــبـه ا
ـــاضي في ســامــراء الــثالثــاء ا
سـائـلـ الــله تـعـالـى ان يـسـكـنه

فسيح جناته.
 ÍœUN « 5'
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النـاقـد الـعـراقي صـدر له  كـتاب نـقـدي بـعـنـوان (جيل
األلفـية الثالـثة/ دراسات في شعر مـا بعد احلداثة في

العراق).
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ـزيـد من الـراحـة.رقم تـلـبـيـة دعـوة صــديق تـشـعـرك 
احلظ .2

qL(«

تـركز عـلى العـائلة واألمـور الشـخصـية وقـد تهمل من
حتب بسبب ذلك.

Ê«eO*«

ال تــســتـطــيع الــكالم أو مــجــامــلــة أي شـخـص فـأنت
عصبي ومزاجك متقلب. 

—u¦ «

ال تكن متهـوراً وتتلفظ بكـلمات بدون تفـكير فهذا قد
يؤذيك .رقم احلظ.5
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يـوم ليس بـسهـل وخاصـة في مجـال العـمل والصـحة
فهما األكثر تأثرًا. 
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تــهــورك يـــجــعــلك تــدفع الــثـــمن غــالــيــا وخــصــوصــا
يوم السعد االربعاء. بالعمل

”uI «

عـليك بـالتـزام هدوئك وعـدم معـاكسـة األمور ألنـها لن
تسير معك كما ترغب.

ÊUÞd «

تـشـتـعل عـنـدك الـرغبـة بـاالنـتـقـام وخـاصـة في اجملال
ساء. العاطفي في فترة ا

Íb'«

تـرى في نـفـسك شـخـصـا مـزعـجـا ألنه يـتـكـلم كـثـيـرا
ويريد فقط التدخل بشؤون غيره. 

bÝô«

ـريح وهـذا بـسـبـبك ولـيس بـسبب يـوم ثـقـيل ولـيس بـا
اآلخرين رقم احلظ.3

Ë«b «

يوم هاد بـشكل عام ألنه لـيس لديك الرغـبة في فعل
أي شيء.

¡«—cF «

جتـنب االفـكار الـسـوداء فـفي االفق اخبـار سـارة.يوم
السعد الثالثاء.

 u(«
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونة االسفل ضـمن الـدائـرة ا

كلمة مطلوب معرفتها:
ÂU( b¹—b  WOŠd

1- جزار

2- مفيد

3- تقيبل

4- حيوان ماكر

5- أجير

6- مصيبة

7- آلة موسيقية

8- خطوط الكتابة

9- أكلة خليجية

الفـنانـة السـورية اشـرفت على فـعالـيات  فـريق (جتمع
حـكـايــا الـفـني) في حـفــله عـلى خـشـبــة مـسـرح قـصـر
الثـقافة بـالسـويداء في مـستهل فـعالـيات احتـفالـية يوم

سرح القومي. ي التي ينظمها ا وسيقى العا ا

الكـاتب الـعـراقي صـدر له حديـثـا عن دار الـرواق للـنـشر
والتـوزيع كتـاب بعـنوان (قـصتـان وصالتـان) وهو دراسة

انثروبولوجية للخطاب السياسي الشيعي العراقي.

كـتبـة الوطـنية فـي عمان الشـاعرة االردنـية ضـيفـتهـا ا
للـحديث عن ديـوانهـا (أبجـدية قـلب) وقـدم قراءة نـقدية

للديوان الشاعرين نزار اللبدي و أحمد أبو سليم .

ي الـعـراقي تــلـقى تـهــاني االوسـاط االعالمـيـة االكــاد
ــركــز الــعـربي النــتـخــابه عــضــوا في مــجــلس ادارة ا
لـالعالم الـسـيـاحي عن قـارة اســيـا ومـنـحه بـاالجـمـاع
ركز العربي لالعالم السياحي. منصب نائب رئيس ا
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ـسـتــشـار الـسـابـق لـوزيـر الـتــعـلـيم الـعــالي والـبـحث ا
الـعلـمي الـعراقي نـاقش اطـروحة الـدكـتوراه رقم 101
ية وصادف انها تمت بيوم مولده في مسـيرته االكاد

20 حزيران 1957.

فهرية
افجان

هـــنـــا بـــدأت قـــصـــة أول ســــيـــلـــفي في
التاريخ.

أما عصا السيلـفي فتمتد جذورها إلى
ــاضي عــنــدمـا ثــمــانــيــنــيـات الــقــرن ا
صـــمــــمـــهــــا شـــخص يــــابـــانـي يُـــدعى
“هـيروشـي أويدا ?”حـيث ابـتـكـرعـصا
طــويـلــة قـابــلـة لــلـمــد وفي نـهــايـة أحـد
أطــرافـهــا كـامــيـرا لــلـتــصـويــر وأطـلق
ـتـمددة” عـليـهـا في الـبـداية “الـعصـا ا
بهدف استخدامها في توثيق اللحظات

والرحالت العائلية.
ومع مـرور الـسـنـوات أخـذت الـظـاهـرة
في االنتـشار بـفضل كـاميـرات الهواتف
الــذكـــيــة ووجــود مــنــصــات الــتــواصل
االجـتـمـاعي اخملـتـلـفـة والـتي سـاهـمت
يًـا ب جـميع الـفئات في انتـشارهـا عا
الـعـمـرية اخملـتـلـفـة كمـا تـبـنى مـخـترع
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ي صادف يوم  21حزيـران  اليـوم العا
لـلـسيـلـفي الـذي أصـبح جـزء ال يـتـجزأ
من حــيــاتــنــا الــيــومــيــة لــتــوثــيق أهم
الـلــحـظـات اخملــتـلـفــة وعـلى الـرغم من
ـصـطـلح الـذي  إدراجه حـداثـة هـذا ا
عـــام  2013فـي قـــامــــوس أكـــســــفـــورد
الشهـير إال أن ظاهرة الـتقاط الـسيلفي
تـــعـــود إلـى عـــصــــور مـــا قـــبـل مـــواقع
التواصل االجتماعي والهواتف الذكية.
وهـذه  قـصـة أول صــورة  الـتـقـاطـهـا
في الــتـاريخ :تـعــود بـدايــات هـذا األمـر
إلى عــام  ?1839عــنـــدمــا قــام شــخص
يُــدعى “روبـــرت كـــورنـــيـــلـــيــوس ”من
فـيالدلـفـيـا بـوضع إطـار صـنـاعي يـقف
دة دقيقـة ومن ثم يزيل الغطاء عن فيه 
عدسـة الكـاميـرا ويلـتقط الـصورة ومن

الهـواتف احملـمولـة وكـاميـراتـها. ويـعد
ي لــلــســيـلــفي مـن غـرائب الــيــوم الــعـا

كــنـــدي يُــدعى “واين فــورم ”عـــمــلـــيــة
تــطـويــر الـعــصـا بــالــتـزامن مع ظــهـور

ـــيـــة وقـــد أصـــبح أكـــثـــر االيـــام الـــعـــا
نا هذا. الهوايات شعبية في عا

وبـبــسـاطــة فـان ســيـلـفي
هـي نـــــوع من الـــــصـــــور
الـــــذاتـــــيـــــة الـــــتي يـــــتم
التقاطها بواسطة كاميرا
أو جـــهــــاز مـــحـــمـــول أو
غـــــيــــره. مـــــا ســـــاهم في
ظــــهــــور الـــــكــــامــــيــــرات
األمـامـيــة عـالـيـة اجلـودة
في األجــهــزة احملــمــولـة
وكـــذلك إمــكـــانــيـــة نــشــر
صور الـسيـلفي من خالل
التـطبيـقات احملـمولة في
شــــبـــــكـــــات الــــتـــــواصل
االجـتــمـاعي في انــتـشـار

هذه الظاهرة.

وبـفـضل وسـائل الـتـواصل االجـتمـاعي
والــهــاتف الــذكـي فــان يـوم الــســيــلــفي
ـي شــكل من أشــكــال االحــتــفــال الــعــا
ــكن أن بــالــصـــورة الــذاتــيــة الــتي ال 

نوجد بدونها في هذه األيام.
ومـن غـــرائب الـــســـيــلـــفـي الــصـــور مع
حيواناتنا االلـيفه مثل القطط والكالب
والـــبـــبـــغـــاوات و االرانب والـــسالحف
وغـــيـــرهـــا من احلـــيـــوانـــات األلـــيـــفـــة
األخـرى.بـعض الـناس يـلـتـقـطـون صور
سيلفي مع الطعام السـباب عديدة منها
ن صــنع الـطــعـام او رتـبه او الـفــخـر 
لنـبرهن انه لـذيذ ويـستـحق ان نسـجله
فـي صـــورة مـــعه وبـــغض الـــنـــظـــر عن
الــسـبب فـإن صــور الـســيـلـفي لــعـشـاق

الطعام شيء رائع كما يقولون.
وكل عام وكل سيلفي وانتم بخير
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ـمـثــلـة الـتــركـيـة { اسـطـنــبـول - وكـاالت - شــاركت ا
ـمـثل التـركي بـوراك أوزجيـفيت فهـرية أفـجـان زوجة ا
ـتـابـعـ صـورة بـرفـقــة زوجـهـا وإبـنـهـا كـاران عـبـر ا
حـسـابـهـا اخلــاص عـلى مـوقع الـتــواصل اإلجـتـمـاعي
زفت من خاللهـا خـبر حـمـلهـا بـالشـهـر الثـاني.وتـفاعل
تابعون بشكل كبير مع هذا اخلبر متن لها أن تقوم ا
بـالــسالمــة ولـلــعــائـلــة الــفـرح

الدائم. 
وكــــانت افــــجــــان قـــد
نشرت صورة سابقة
ظـهـرت فـيـهـا بـإطاللـة
ـألـوف خـارجـة عـن ا
وإرتــــــدت قـــــــمـــــــيص
مـــخــــطط بـــالــــلـــونـــ
األبــــيض واألزرق مع
ســروال ريــاضي واسع
باللون األبيض ونسقت معه
حــــذاء صــــيــــفـي بــــالــــلــــون
األســـود ومــــجــــمــــوعـــة
أكـــــســــــســـــوارات
أضـــــــــــــــافـت
لـإلطاللـــــــــة

رونقاً.
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في مــوضـوعــنـا هــذا  سـنــسـرد عـلــيـكم
ة وحـزيـنة ضـحـيتـهـا الشـابة قـصة مـؤ
مــر الـركــابي وهي طــالـبــة في مـعــهـد
الـفـنـون اجلـمـيـلـة في بـغـداد  احلـادثـة
الـــتي طـــالــــتـــهـــا  وقــــعت في يـــوم 10
حـــزيـــران 2021 عـــنــــدمـــا أقـــدم وحش
بـشـري بـســكب مـادة الـتـيـزاب احلـارقـة
عــلى الــشـابــة اجلـمــيــلـة وهـي تـغط في
نومها  بعد أن تـأكد اجملرم خلو البيت
من والـدها ووالـدتـها  بـعـد خروجـهـما
لـلـعمل صـبـاحـا. وبـقيـت هذه الـضـحـية
أكثر من خـمسة أشـهر تتـعالج وأجريت
لـهـا ثـالثـة عـمـلـيــات في مـركـز احلـروق
ببغداد  لـيعلن رئيس مـجموعة االعالم
ــسـتـقل االســتـاذ سـعــد الـبـزاز تــكـفـله ا
بعـالجهـا داخل الـعـراق او خارجه.وعن
ذلك قـــالت مـــقـــدمـــة ومـــعـــدة بـــرنـــامج
) الـــذي عـــرضت قـــنــاة (االمـــيـــرة مـــر
ــاضي احلـلــقـة (الــشـرقــيــة) االربـعــاء ا
االولى مـنه لـ(الـزمـان) ان(عـنـد بث خـبر
حادثـة مر في حصـاد أخبـار الشـرقية
ستقل  أوعز رئيس مـجموعـة اإلعالم ا
األســتـاذ ســعـد الــبـزاز تــبـنــيه وتـكــفـله
بـــعالجــهـــا داخل الــعـــراق أو خــارجه 
واحلـمد لـله  تـكلـيـفي بإعـداد وتـقد
كافة حلقـات األميرة مر .. ومتـابعتها
مع كــادر الـبــرنـامج داخل الــعـراق وفي
تــركــيــا) . وقــال رئــيس مــركــز احلـروق
ــقـدمـة الــبـرنــامج( في مـطــلع حـزيـران
2021 ــصــابــة مـر ــركــزنـا ا  جــلــبت 
وهـي تــعـــاني من حـــروق في وجـــهـــهــا
ورقبتها وأطرافها العليا  نتيجة سكب
كــمـيـة من مــادة حـمــضـيـة أو قــلـويـة .)

وبــ أثـيــر الـســعـد ان (نــسب احلـروق
صابة مر هي من التي تعرضت لها ا
الدرجة الثالثة والرابعة ونسبتها كانت
ـئة  واحلـروق أصـابت وجـهـها  30 بـا
بــالــكـامل والــرقــبـة وأطــرافـهــا الــعـلــيـا
ن كـانت حـروقه والـطـرف الـســفـلي األ
بلـيغـة  وعيـونهـا أيضـاً تضـررت جراء
ادة احملرقة التي وقعت على عينيها  ا
وقــررنـا إحـالــتـهــا لـطــبـيب مــتـخـصص
بالـعيـون  لـكن أطبـاء العـيون لم بـجدو
ادة شكلة عينيها  كون ا حالً مناسباً 
احلــارقـة تــلـفـت عـيــنـيــهـا .. وتــضـررت
أيضاً فـروة رأسهـا وقرر الفـريق الطبي
ـتابعـة حالـتها أن جنـري لها اخلاص 
أول عــمــلــيــة لــتــنـظــيف احلــروق ورفع

يتة فيها) . األجزاء ا
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وسـألـته عـمـاد عن نـسـبـة شـفـاءهـا عـند
ـستشـفى ألكثر من خـمسة رقودها في ا
أشهر فأجابها (نحن كفريق طبي يتابع
ـــصــــابـــة مــــنــــذ أول يـــوم من حـــالــــة ا
ــئـة أعــطـيــنــاهـا نــســبـة شــفـاء  50 بـا
والـــشــابـــة مــر رأيت فـــيــهـــا عالمــات
الصـبر وقـوة الـتحـمل وبنـيتـها قـوية ..
ساعدها في ذلك عمرها وهي في ريعان
ــصــابــة قــد شـــبــابــهــا).و أوضـح أن (ا
حتـتـاج عـمـليـات من  15-20  عـمـلـية 
ـكـن دمج أكـثـر مـن عـمـلــيـة في وقت و
واحـد  وعــمـلـيــاتـهـا يـحــتـاج لـهـا وقت
طويل إلجـرائهـا .. قد يـصل الى سنـت

على أقل تقدير). 
وأشــارت مـــعــدة الــبــرنــامج ان( هــنــاك
ــرضـــة في مــركـــز احلــروق تــدعى أم
ـمـرضـة أحـبت األمـيرة مـقـتـدى  هـذه ا

بعـدهـا بدئـوا يفـكرون بـعـملـيات تـأهيل
ـراسـلـة صـديـقة لـهم أبـنـتـهم وقـامـوا 
وهي مـتـرجـمـة أنـكـول في تـركـيا تـدعى
ـراسالت سـاهـرة  كـانت قـد بـيـنت أن ا
جــاريــة لـــلــبـــحث عن طــبـــيب مــتـــمــكن
ومتـخصص بعـملـيات جتـميل .. إلعادة
األمل لـبـنـتـهم مـر  حـيث عـرضت لـنا
أسرة الشابة مـر فيديوات عدة  وهو
عن عمـليات سـابقـة كان قد أجـراها هذا
الطـبيب الـتركي لـعدة أشـخاص .وقـمنا
تـرجمة باإلتصـال عبر ( سـكايب ) مع ا
ساهـرة من داخل منـزل مر وبـحضور
والديها  أخذنا رأي مر عن موافقتها
للسفر معنا بصحبة والديها للعالج في
تـركـيـا  نـعم مـر أبـدت رغـبـتـهـا بـذلك
كـــون وجـــودهـــا بـــالـــعـــراق ال أمل فـــيه
لـشــفـائـهــا من مـا جـرى لــهـا من حـروق
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وقـبيل الـسـفر جـاء عـدد من صـديقـاتـها
ـعهـد لـزيـارتهـا بـالـبيت  وجـلـبوا في ا
لها الكيك واحللوى والعصائر أبتهاجاً
بسالمتها ووداعها قبل سفرها لتركيا 
صـديـقـاتـها قـدمـو لـهـا وصالت غـنـائـية
خاصـة ألجل إسـعادهـا لتـكون مـسروره

مــــر .. وهي أشـــــرفت عــــلـى ضــــمــــاد
نـتشره في جـسدها ووجـهها احلروق ا
.. والتي قـالت (عرفت مـر من أول يوم
ركز احلروق  و تـبنيت عملية دخولها 
تضـميدهـا وتنـظيف حروقـها  وجـدتها
صبـورة وشجـاعة ومـؤمنـة بالـقدر الذي
أصـابـهـا  وأنـا أحبـبـتـهـا وتـعـلـقت بـها
وأصــبـحت صــديـقــتي الــتي التـفــارقـني

ركز) . يومياً أثناء عملي وتواجدي با
صابـة األميرة مر من جانبهـا قدمت ا

شـكـرها الـكـبـيـر لألستـاذ سـعـد الـبزاز 
لـتـكـفـلـه وتـبـنـيه عالجـهـا داخل الـعـراق
وخـــارجــة  بـــعــد أن أمـــضت أكـــثــر من
خــمــســة أشــهــر في مــركــز احلــروق في
بـغـداد  مـؤكـدة (فـرحت عـنـدمـا عـرضت
(الشرقية) في أخبارها الرئيسية .. خبر
تبني االسـتاذ البـزاز عالجي في العراق
أو خارجه  وحضر فـريق تلفزيوني من
ــنـزلــنــا تـتــرأسه اإلعالمــيـة الــشــرقـيــة 
الــكـبـيــرة ست شــيـمـاء أم عــلي  جـاءت
زافـة خـبــر إرسـالي الى تـركــيـا لـعالجي
هناك  وهي مـبادرها كـبيرة لن أنـساها
من األسـتـاذ سـعـد). وأكـدت عـمـاد خالل
زيــارتــهــا مــنــزل مــر (الـيــوم أزف  لك
وألســرتـك الــعـــزيـــزة خـــبـــر ســفـــرك مع
والديك الى تركيا برفقة فريق الشرقية 
وحسب تـوجية رئـيس مجـموعة اإلعالم
ستقل األستاذ سعد البزاز  وأريد من ا
مـر أن تظـهـر لـنا ولـلـنـاس شجـاعـتـها
وصـبـرهـا اجلـمـيل رغم آالمـهـا الـكـبـيرة
التي تركـها فـيها شـاب متهـور ومجرم 
وســيــأتي يــوم ويــعــود هــذا الــوجه من
جديـد وتنـعم بـحيـاة جديـدة  بعد أن
من الله عليك بالـشفاء من موت محقق 

لـــكن رعــــايــــة الـــلـه كـــانـت هي األقـــوى
واحلمد لله) .

وقـالت مـر ( أريــد أن أكـون قـويـة وان
يـرى الـنـاس حــقـيـقـة وجـهي وأنـا أنـزع
ربــطــة شــعــري مع إزالــة الــكــمــامــة من
وجــهـي  ولــهـــذا قــررت أن أزور شــارع
ــتــنــبي بــصــحــبــة اإلعالمــيـة أم عــلي ا
وكـادر البـرنـامج قـبـيل سـفري لـتـركـيا 
بــعــد أن نــزلت بــوست عــلى صــفــحــتي
اخلــاصـــة .. تــلـــبــيـــة لـــطــلب احملـــبــ

تنبي  وصديقاتي أن يكون اللقاء في ا
وبالـفعل لـبيت لهم الـطلـبات بـاحلضور
لهناك  كوني أتـخذت قراراً ووعداً على
نــفـسي بــأن أكــون قـويــة اإلرادة وأعـود
مثل قـبل).وسـالتـألهـا عـماد :هل حتـب
قراءة الـكتب? فاجـابتـها مـر ( بالوقت
احلــــالي كال ال أقـــرأ كـــونـي مـــشـــغـــوله
ومـنــهـمـكـة بـكـتـابــة مـذكـراتي مـنـذ يـوم
شؤوم الذي أصابني  وطيلة احلادث ا
ـسـتــشـفى في بـغـداد .. فـتـرة مــكـوثي ا
أكـــتب قـــصـــتي احلـــزيــنـــة  وجــادة أن
أدونـهـا في كـتـاب سـأصـدره بـعـد رحـلة
العالج في تركيا .. حتى عودتي لوطني
وأهـلي وصــديـقـاتي وكـل احملـبـ وأنـا
أنـعم بالـعـافيـة والـشفـاء الـتام) .فـأكدت
لـهـا عـمـاد أن (الـشـرقـيـة سـتـدعـمهـا في
إصـــدار كــتــابـــهــا .. والــنـــاس والــقــراء
ــثــيــرة) . ســيــتــفــاعــلــون مع قــصــتك ا
وأوضـحت مـقـدمـة الـبـرنـامج أن (أسـرة
مـر بـعـد وقـوع حـادثـتـهـا لم يـكن لـهـا
الـتـركيـز عـلى تـأهـيـلهـا  كـانـو يـريدون
أنــقــاذ حــيـاة أبــنــتــهم فــقط  كــون كـان
وضــعـهــا الـصــحي حــرج بـعــد خـمــسـة
ـسـتـشـفى بـبـغـداد  أشـهـر قـضــتـهـا بـا
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في ذكرى وانـطـفـاء وهج الـشمس وجـفـاف الـبـحـر  في الـذكـرى الثـانـيـة لـظالم الـقمـر 
منذ لـهيب القلب وانـعدام البـصر في اليـوم الذي مات فيه احلب وغـاب االمان وانهـجر
ومدافع ان دقت سـاعة الـفراق  يـا ابي و صـافرات االنـذار تصـرخ  في سمـاء روحي 
منـذ غـياب صـوتك  سـقط عرش االلم تـضرب بـكـامل قوتـهـا  معـلـنة احلـرب  اوزارهـا
انـتـشرت الـطـائفـيـة ب ثـنـايا االمـان من فؤادي ودخـلت قـوات احلـزن لتـحـتل انفـاسي
فــصـرت ال اكــتب اال عن مـوت احلب روحي  وشـاعت الــعـنــصـريـة حــتى في كــلـمـاتي
شح الـفرح وغدت وانـهاراقـتصـاد السـعادة وانـتصـار االوجاع! تـصاعـدت اسهم االلم
بيت دون دموع ماحلة فصار ا كلٌّ ينتظر دوره طوابير احلزن  امتاراً امام باب روحي
فـقد غاب قـمرنا فأي هالل ـنال. اتعـلم يا أبي  لم انتظـر العيـد منذ رحلت حـلم بعيد ا
فـغدا ذاك الـذي يحـتل مـكانه بـ الـنجـوم?! منـسـوب البـسـمة في ايـامـنا قـد انـخفض 
فـكـيف تـرتـوي ارض احالمـنـا? لم تـعد جـافـاً ال حيـاة فـيه فـمـنـبع الـفـرحـة قد انـقـطع 
لم يـبق لـنـا سـوى تـاريخ ـطـرة وال سـمـاءنـا  وال اراضـيـنـا خـصـبـة اشـجـارنـا مـثـمـرة
وحـضارة كـبيـرة سـأرويهـا الحفـادك يا أبي فـهم ورثـة رجل عظـيم  واسم كبـير عـميق

وتاريخ جلل .
اسـتعـجلت الـرحيل ورحـلت في أوان غيـر اوانك.. استـعجلت لـكنك اسـتعجـلت يا أبي 
بـكل صـدق بـذرت الـعـذاب في تـربـة قـلـبي ودمـوعي تـرويـهـا حـتى الـلـحـظـة لي الـوجع 

واخـالص حــتـى جتــذرت وصـــارت مـــغـــروســـة بــقـــوة يـــســـتــحـــيل
اقـتالعهـا.. رحلت بـ ليـلة وضـحاهـا والليـل لم يبـلغ ضحـاه بعد
ولم تـشرق له شمس فجر منذ ان اعلنت السماء حدادها.رحلت
يـا أبي آخذاً كل شيء نـاسيـاً ومتـناسـياً  ان تـترك لـنا ما يـشبع
ادع لنا ربنا يا أبي نسيت الـصبر فهو زادنا من بـعدك افـئدتنا 
واالرواح تغفو. قدار حزننا علّ القلوب تستريح لـيغمرنا بصبر 
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مـرة ســألت طـبــيــبـاً عن أهــمـيــة وجـود ســيـكــائـر ذات
ــدخـنـ وعن رأيه نـيــكـوتـ أقل وهل يــنـصح بـهـا ا
بـالـسيـكـارة االلـكتـرونـيـة قال انه أذى أخف من أذى.
ثـمّ أردف هل وضـــــحـت الـــــصـــــورة أم حتـــــتـــــاج الى

تفاصيل?
ــكن تـشــبـيه الـتــدخـ هـنــا بـالـعــمـلـيـة  قـلت له: هل 
الـسيـاسـيـة بـالعـراق إذ يـظـهـر علـى النـاس بـ فـترة
وأخـرى سيـاسيـون يـقولـون بشـتى الطـرق واالعالنات
والـــتـــصــــريـــحـــات: نــــحن االصـــلـح وســـوف نـــعـــدل
سار ونحـاسب اخلارج على االعوجاج ونصـحح ا
الــقـانـون. حـتـى نـنـسى انــهم يـتـحــدثـون عن اعـوجـاج
عملية سياسيـة هم جزء منها طوال عقدين من الزمن
ومسـار هم سـالـكـوه قبـل سواهم وقـوانـ مـرّ الـلعب

بها أمام عيونهم إن لم يعبثوا مع العابث بها.
ـا كـانـوا ومع ذلك يـقـول عـراقــيـون لـنـجـرب هـؤالء ر
أحـسن من الـسابـقـ او انّ قضـاء أخف من قـضاء
مـا دمـنا أسـرى الـوضـع البـائـس واخلـيارات لـم تـعد

كثيرة أو متاحة اصالً.
اذن نـيـكـوتـ اقل يـعـني انه ضـرر اقل انـهـا نـتـيـجة

شهد السياسي أين ما التفتنا. جندها متاحة في ا
ـزري في احملافظات نستـطيع ان نالحظ ذلك الواقع ا
ـواطـن بكـل عـفـويـة انّ هذا او الوزارات حـ يـقـول ا
احملـافظ اهـون شـراً أو لـصــوصـيـة من سـابـقه أو انّ
هــذا الـوزيــر سـرق مــثل الـســابـقـ لــكـنه صــنع أمـراً
حـسنـاً واحداً لـيس مثـلهم فـيمـرّ ذكره حـامال شهادة
حسن سـلوك تؤكد انه حـرامي مخلص فـي عمله ليس

مثل سواه يا لسخرية االقدار.
هل هذا هـو الوضع الصـحيح الذي يـتيح فرصـة لبناء
بـلد ال يـزال يـحـلم بتـيـار كـهربـائي مـسـتقـر ال يـنـقطع
سـاعـة واحدة ووقـوداً رخـيصـاً في بـلد نـفطـي ينـبغي
ـصافي اجلـديدة بـدل ما تهـدم في احلروب ان يـبني ا

او أستهلك في سنوات اخلدمة?
ال أحـد يريـد أن يسمـع سؤاالً سـاذجاً من الـزعماء او

الشعب األسير أيضاً مفاده: ما هو احلل?
ألنّه هــو الـســؤال الـوحـيــد الـذي يــحـمل اجـابــته مـعه

ويعرفها اجلميع.
وسـمـعت مـن الـطـبـيب أيـضـاً انّ الــنـيـكـوتـ األقل قـد
يعـني في بعض احلاالت تـأخير األجل احملـتوم بسبب
الـتـدخــ شـهـرا او شـهــرين أو مـا شـاءت إرادة رب
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