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اعــرب رئـيـس الـتــيــار الــصـدري
عن شــــكـــره مــــقـــتــــدى الـــصــــدر
لـــلـــمــســـاهـــمـــ في اجنـــاح مــا
ــلـحــمــة الـعــبــاديـة وصــفـهــا بــا
ـلـيونـية الـتي اقـيمت الوطـنـية ا
ديـنة الـصدر في شارع الـفالح 
في بغداد. وقال في تـغريدة على
تـوتـيـر تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس
(شــكــرا لــكـم عــلى هــذا الــنــصــر
الـــعــظـــيم والــشـــكــر لـــشــفـــاعــة
عصـوم ولشـهيد وفيوضـات ا
اجلمـعة ومـحيـيهـا والى اللـجنة
ـــصـــلي اجلـــمـــعـــة ـــشـــرفـــة و ا
والـــقـــوات األمـــنـــيـــة) واضـــاف
(الـشـكـر لـلـمــضـيـفـ في مـديـنـة
ثـورة الصـدر ولـلقـنوات الصـدر 
الــفـــضــائـــيــة الـــتي غـــطت هــذه
ــلــحـمــة الــعــبــاديـة الــوطــنــيـة ا
ليونية اإلصالحية وتقبل عمل ا
اجلـمــيع ونــسـأل الــله أن يــعـود
اجلـــمـــيع بـــسالم بـــأســـرع وقت
خالل ـــكن). وشــــدد الـــصـــدر 
الـتي ـوحـدة  خـطـبـة اجلـمـعة  ا
القاها نـيابة عنه الـشيخ محمود

اجلياشي ان (العـراق في مفترق
صــــعب ووعــــر إبـــان تــــشــــكـــيل
وال نريد إعادة اجملرب احلكومة 
ــــــأســـــاة لــــــكـي ال تــــــتــــــكــــــرر ا
حـيث ســمـعـنـا بـجـمـلـة ـة الـقـد
اجملـــرب ال يـــجـــرب وعـــززنـــاهــا
لـــذا ال تـــكــرروا بـــالـــشـــلع قـــلـع 
ــنع تــكــرار سـبــايــكـر اجملــربـ 
والـصــقالويــة) وطــالب الــصـدر
الـكــتل الــسـيــاســيـة بـ (االلــتـزام

بـإخــراج مـا تــبـقّـى من االحـتالل
بــــالــــطــــرق الــــدبــــلــــومــــاســــيـــة
ـانــيـة إذا أرادت تـشـكـيل والـبـر
فـضـالً عن مـحــاســبـة احلـكــومــة
النها الفاسـدين علـناً وبال تـردد 
أولى خـطــوات الـتــوبـة) مــؤكـدا
(ضرورة الـتـوبة الى الـله تـعالى
ومحاسبة الفاسدين حتت طائلة
قــضـــاء نــزيه غـــيــر مـــســيّس أو
مــفـصـل عـلـى مـقــاس الــفــسـاد)

وتــــابـع ان (تــــوجــــهــــات أغــــلب
رجعية السياسي خـارجية وا
أغـــلــــقت بـــابـــهــــا أمـــام جـــمـــيع
السـياسـيـ بال استـثنـاء وهذه
ـــة بــالــنـــســبــة لــســـيــاســيّي ســبّ
الشيعة) داعـيا اياهم الى (طلب
ـرجـعيـة بعـد التـوبة العـفو من ا
أمــام الـــله) وشـــدد عـــلى أنه (ال
ـكن تـشـكـيل حـكـومـة قويـة مع
ويـــجب وجـــود سـالح مـــنـــفــــلت

التـحـلّي بـالـشـجـاعة وإعالن حلّ
مع اعادة تنظيم جميع الفصـائل
احلشد وترتيبه وتـصفية جسده
ــنـضــبـطـة من الـعــنـاصــر غـيـر ا
واالعـتــنـاء بـاجملــاهـدين مــنـهم)
ناطق معربـا عن شكره ألهـالي ا
ــــوصل واالنـــبـــار احملـــررة في ا
وصالح الــــديـن وديــــالى وقــــال
إنهم (رضـوا بـنا مـحـررين ولوال
ــا حـــررت األراضي تـــعــاونـــهـم 

ــغــتــصــبــة وال مــنّــة لــلــحــشــد ا
عليهم).

ولـــفت الـى انه (يـــجـب احـــتـــرام
جـيش الـعـراق والـشـرطة وحـفظ

دمه وعدم االعتداء عليه).
وأظــهــرت صــور جــويــة مــديــنـة
ئات االالف الصدر وقـد غصت 
من مــــرتـــدي االكــــفـــان بـــيــــنـــهم
ـــوصل واالنـــبــار قــادمـــون من ا
وصالح الــديـن  فــيــمـــا اغــلــقت

في مديـنة الـصدر  وذلك بـذكرى
إقـــامــــة أول صالة جــــمــــعـــة في
مـــــســــجـــــد الــــكـــــوفــــة مـن قــــبل
والــده.وجتـــمّع احلـــضــور حتت
شـمـس حـارقــة اسـتــعـداداً لــبـدء
ــــشــــاركـــون الــــصالة. وحــــمل ا
صــورًا لــرئــيس الــتــيــار ووالـده
الــشـهــيــد مـحــمــد الـصــدر كــمـا
رفـعــوا األعالم الـعــراقـيـة فــيـمـا
ردّد بعض منهم شـعارات مؤيدة
شـاركون وفي للـصدر. وحـضر ا
أيديهم سـجادات الـصالة بيـنما
لفّ الـبــعض أجـسـادهم بــأكـفـان
ا قام به الشهيد الصدر تمثّال 
والذي يـحـمل رمـزيـة االسـتـعداد

للتضحية من أجل القضية. 
رأى رئــيس مــجــلس في تــطــور 
ان ما النواب محمـد احللبوسي 
فـي خــــطــــبـــة طــــرحه الــــصــــدر 
اجلـمـعــة خـارطـة طـريـق وطـنـيـة
.كــانت اســـاســا لــبـــنــاء حتــالف
قـــوي. وقــال في تـــغـــريـــدة عــلى
تـوتيـر ان (الـعـمـلـية الـسـيـاسـية
تتـبـنى بـحـاجـة الى عـقـد جـديـد 
فــيه الــقــوى مــعــاجلــة االخــطــاء
ؤامرة). بعيدا عن اوهام وعُقد ا

الـــــقــــــوات االمـــــنـــــيـــــة فـي وقت
جـــمـــيع مـــداخل مـــداخل ســـابق
مدينـة الصـدر القريـبة من شارع
بــهـــدف تــأمــ الــصالة الــفالح 
ـوحــدة. وكـان عــضـو الــلـجــنـة ا
وحدة حاكم نظمة لـلصالحة ا ا
الـــزامـــلـي قـــد تـــوقع حـــضـــوراً
مـلـيـونـيــاً لـصالة اجلـمـعـة.وقـال
(فوجئنا لـقناة (الشـرقية نيـوز) 
باألعـداد القـادمـة من احملافـظات
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وحدة وسط شارع الفالح في مدينة الصدر صل القادم من احملافظات يؤدون صالة اجلمعة ا ö…∫ حشود ا
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إلـى بـــــغــــــداد الــــــتـي جتـــــاوزت
تـلـبيـة الـدعوة ملـيـوني شخص 
لصالة اجلمعة من جميع أطياف
وبـصـراحة لـم تـستـطع الـشـعب 
وسائل النقل أن تتسع للجميع)
ولــفت الى ان (جـــمــيع اجلــهــات
ـــوحـــدة ـــعـــنـــيـــة بـــالـــصالة ا ا
ـا يتـعلق استـنـفرت جـهودهـا 
باخلدمات). وكان الصدر قد دعا
 إلى إقامة صالة جمـعة موحدة

الـكــاظــمي عن (شــكـره وامــتــنـانه
لــلـــرئــيس الـــفــرنــسـي وجلــهــود
سيرة فرنسـا السانـدة للعـراق وا
قراطية فيه) واضاف البيان الد
ان (اللـقـاء بحث مـجـمل الـعالقات
الــثـنــائــيــة بــ الــبـلــدين وســبل
ـختلف شترك  تعزيـز التعـاون ا
اجملاالت في مـقـدمتـهـا التـعـاونان

الــتـــكـــر جــاء لـــدى اســـتــقـــبــال
الكاظمي للسفير الفرنسي والوفد
الـــذي ســـلّم الـــوســام ــرافـق له  ا
نيابـة عن ماكـرون حيث يـعد هذا
الــوســـام من أعـــلـى مــســـتـــويــات
الـتـكـر الـفـخـري الـتي تـمـنـحـهـا
فـرنـســا لـشـركــائـهـا وأصــدقـائـهـا
اعــــــتــــــزازا بــــــدورهم) واعــــــرب
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تـســلّم رئــيس الــوزراء مــصــطـفى
وســام شــرف فــخــريــا الــكــاظــمـي
قـدمه له الـسـفــيـر الـفـرنـسي لـدى
بغـداد ايريك شـوفاليـيه نيـابة عن
ـانـويل مـاكـرون. وقال الرئـيس ا
بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذا

االقتـصادي واألمـني وتأكـيد دعم
أفق االستثمـارومشاركـة الشركات
الفـرنسـيـة في هذا الـقطّـاع) واكد
الكـاظمي ان (الـعراق مـنفـتح على
الــتـــعــاون مع الـــدول الــشــقـــيــقــة
ـا يـخدم الـتـنـمـية والصـديـقـة و
ـسـتـدامـة وتــرسـيخ االسـتـقـرار ا
ـنطقـة). في غضون في العراق وا
أفـاد مـصـدر  بـأن الـكـاظـمي ذلك 
غادر بغداد متوجها الى الرياض

للمشاركة في مؤتمر السعودية.
وقال في تصـريح امس ان (رئيس
غـــادر ـــرافق  الـــوزراء والـــوفـــد ا
بـغـداد مـتـوجـهـا الى الـسـعـوديـة
ؤتمر الدولي الذي للمشاركة في ا
يـضم الـعــراق ومـجـلـس الـتـعـاون
اخلـــــلـــــيــــــجي ومـــــصـــــر واألردن
ـتـحـدة بـاإلضـافـة إلى الــواليـات ا
األمريكيـة). وكان الكـاظمي قد اكد
ـــؤتــمــر ســـتــنــاقش ان أجــنــدة ا
الـتــعـاون في مــجـاالت االقــتـصـاد
والـــطـــاقـــة والـــتــــحـــديـــات الـــتي
أنتـجـتهـا جـائـحة كـورونـا وأزمة
ـتـغـيرات األمن الغـذائي وكـذلك ا

ناخية.           ا
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اســتــعــادة عــافــيــتــهــا وحتـقــيق
حلـمـها بـاكـمال دراسـتـها مـؤكدة
ــتــنــة من األســتــاذ ســعـد (أنــا 
الـــذي  تـــكــفـل بــعـالجي وأجــراء
حــوالي 16 عـــمــلـــيــة جـــراحــيــة

جتميلية لي).
فــيــمــا تــمــنى والــد مــر حــيــاة
جديـدة البنـته  قائال (احلـمد لله
مـر حتـقق حــلـمـهـا بـعـون الـله
وبــفــضل األســتــاذ الــبــزاز الــذي
تكـفل بأجـور سـفرنـا ثالثتـنا الى
تركـيـا وتأمـ الـفيـزا مع اإلقـامة

هـــنــــاك  وأجـــراء أكـــثـــر من 16
عـمــلـيـة جتـمــيـلـيـة لــبـنـتي مـر
ستـشفيات وستجـرى في أرقى ا
اخلاصة في تركيـا  وأنا التقيت
الـــطــبــيب الــبـــروڤــيــســور الــذي
طــــمـــئـــنـــني عـن وضع أبـــنـــتي 
والتي ستـكون بأحـسن حال بعد
إجــراء أول عـمــلـيــة جتـمــيـلــيـة 
وســـتــــكـــون هـــنــــاك ســـلــــســـلـــة
فـحــوصـات وعـمـلــيـات جـراحـيـة

جتميلية) .
©12 ’ qO UH² «®

w  WOKLŽ ‰Ë_ bF² ð .d

 “«Òe³ « UNÐ eŽË√ q √ WKŠ—
X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

عـرضت قــنـاة (الـشــرقـيـة) اجلـزء
الـــثـــاني مـن بـــرنــامـج (االمـــيــرة
) الــذي يــتـابـع رحـلــة عالج مــر
الــطـــالــبــة فـي مــعـــهــد الـــفــنــون
اجلـمـيـلـة بـبـغـداد مـر الركـابي
الــتـي  تــكــفل رئــيس مــجــمــوعــة
سـتقل االستاذ االعالم العراقي ا
ســعـد الــبـزاز مــنــتـصف كــانـون
ــاضـي بــعالجـــهــا داخل االول ا
العراق او خارجه ان تطلب االمر
ـادة بــعـد تــعـرضــهـا لــلـتــشـوه 
الــتــيـزاب مـن قـبـل شـاب رفــضت
الـزواح منـه. وفي هـذا اجلزء من
الـبــرنـامج غـادرت االمــيـرة مـر
برفـقة والـديهـا بغـداد الى مديـنة
بــودروم بــتـــركــيــا حــيث الــتــقت
لـلـمـرة االولى بـطـبـيـبـهـا التـركي
الــذي وعــدهـــا بــعــد ان تــفــحص
حالتـها عن كـثب بأن وجهـها كله
سـيـتـغـيـر بـعـد سـنـتـ  بـعـد ان
تـخــضع خلـطــة عالجـيـة طــويـلـة
وعمليـات متعـددة وشكرت مر
قبـيل مـغـادرتهـا بـغداد   الـبزاز
لـوقـوفه مـعــهـا في أزمـتـهـا بـأمل
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ــتــضــرر نــتــيــجــة هــو ا واصــبـح 
تــــراجع ايــــرادات نــــهـــري دجــــلـــة
والــفـرات الــذي يــتـغــذى عـلــيـهــمـا
االهوار) واضاف ان (الضرر الذي
اصـاب االهوار كبير جدا نتيجة ما
يـــتــصل بــهـــا من حــيــاة نـــبــاتــيــة
وحـيـوانـيـة  وبالـتـالي فـإن جـفاف
ـشـكـلـة عــددا من االهـوار تـسـبب 
امــا مـــركــبـــة زراعــيـــة صــنـــاعــيـــة
االسـمـاك والـطـيـور فـقـلت اعـدادها
ـيــاه وارتـفـاع نــتـيـجــة انـحــسـار ا
ـلـوحـة) واشار نـسـبـة الـتـلـوث وا
الـى ان (استـمـرار صمت احلـكـومة
عـن ســيـــاســيـــات تـــلك الــدول دون
اجـبارها على اطالق حصة العراق
ـــوجب االتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيــة
سـيؤدي الى خـسارة اهوار اخرى
االمر الذي واتـساع رقعة التصحر 
قـــد يــدفع الـــســكــان الـــذين كــانــوا
يـعـتـمـدون علـى تربـيـة احلـيـوانات

في االهـوار الى الـهـجرة الـعـكسـية
ـديـنة حـيث سـيـزاحـمـون اهـالي ا
عـــلى اعـــمــالـــهم) وتـــابع ان (هــذا
االمــر سـيـؤثـر ايـضـا عـلى عالقـات
على اعتبار ان الـدول في ما بينها 
رسمة تالشـي احلدود الطبـيعيـة ا
ـــوجـب االهـــوار واالنـــهـــر بـــعــد
سيـجـعل احلـدود عـرضة جـفـافـهـا 
لـلتجاوز ويثـير توترات وصراعات
ا شـهدها مـعقـدة تكـون مشـابهـة 
الـــعـــراق في ثــمـــانـــيــنـــات الـــقــرن
قـضاء ـاضـي). وضـرب اجلـفـاف  ا
اجلــبـايـش في مـحــافـظــة ذي قـار 
ـائـيـة من نــتـيـجـة قـلــة الـواردات ا
ــا حتـول إلى أرض دول اجلــوار 
صـحراء. وبرغم نـداءات االستغاثة
ونـذر اخلــطـر الـتي تـهـدد بـارتـفـاع
ـلـوحـة وجفـاف اجلـبـايش  التي ا
تـعـد مـصنـفـة ضـمن الئحـة الـتراث
ــنــظــمـــة مــنــظــمــة األ ي  الــعـــا
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من ناخي  حـذر خبـير في الشـأن ا
ــعـــقــدة بــ عـــودة الــصــراعـــات ا
الـعـراق ودول اجلـوار بـعـد تالشي
مالمـح احلدود الـطـبـيـعيـة نـتـيـجة
جـــفــاف االهـــوار احملـــاذيــة لـــهــذه
الـــدول  فــيــمــا اكـــد ان اســتــمــرار
صـمت احلـكـومـة عن تـقـنـ حـصة
ــشـاكل ــائـيــة سـيــنـذر  الــعـراق ا
ـكن اجــتـمــاعـيـة واقــتـصــاديـة ال 
احـتـوائهـا. وقـال عدنـان الـطائي لـ
(الــزمـان) امس انه (مـثـلث االهـوار
ــثل احلـــمــار واجلـــبــايش الـــذي 
وعـودة واحلـويزة  شـهـد انحـسار
ياه غير الصحيح كـبير في تدفق ا
ـــنـــبـع ايـــران وتــــركـــيـــا مـن دول ا
حــيث اخــذت هـذه الـدول وســوريـا
ــائــيـة بــتــقــنــ حــصــة الــعــراق ا

ـياه اجلـوفـية) اسـتـخـدام جمـيع ا
وأضــــاف ان (هـــنـــاك اســــتـــخـــدام
تجدد لـلخزين السـتراتيجي غـير ا
حيث  حفر اكثر لـلمياه اجلوفيـة
ـــنـــاطق الـــتي من 500 بـــئـــر في ا
تـشـهـد جفـافـا) واسـتطـرد بـالـقول
ان (عـدد االبـار احملفـورة تصل الى

االف بـــئــــر). فـــيـــمـــا اكـــد وزيـــر 6
الــزراعــة مـحــمـد كــر اخلــفـاجي
زيـــادة أســعــار تــســـلم احملــاصــيل
الــــــزراعـــــيـــــة مـن الـــــفـالحـــــ من
مــســتــخــدمـي الــري بــالــرش.وقـال
اخلـــفـــاجـي في تـــصـــريح امس ان
(اسـتخدام التـقنيات احلـديثة يقلل
مـن أثـــــر الــــنـــــقـص احلـــــاصل في
ـائـيـة) وتـابـع ان (قـانون ـوارد ا ا
الـدعم الـطـار لالمن الـغـذائي وفر
ـنظـومات مـبـالغ جيـدة السـتيـراد ا
احلــديــثـة لــلــسـقـي) ولـفت الى ان
ــــــــزارعــــــــ (الــــــــوزارة تــــــــدعـم ا
ــنــظــومــات الــري ــســتــخــدمــ  ا
بـــالـــرش بـــزيـــادة أســـعــار تـــســـلم
مـا زاد االنـتاج) احملـاصـيل مـنـهم 
مــؤكـدا أن (اســتـخــدام الـتــقـنــيـات
احلــديـثــة سـواء الــري بـالــتـنــقـيط
ـئة ـطـري وفر  40 بـا الـثـابت أو ا

ياه).  من استهالك ا

ـتـحدة لـلـتربـيـة والعـلم والـثقـافة ا
يـــونـــســكـــو. الى انه مـــيـــاه بــدأت
بـــاالنــحــســار وصـــول الى جــفــافه
بــالــكــامل. ومــنــذ نــحــو عــام بــدت
ـــيـــاه في اجلـــبــايش مـــنـــاســيب ا
بـالــتـراجع نـتـيـجــة قـلـة الـتـدفـقـات
ـــائــيـــة عــبـــر األنــهـــر واجلــداول ا
ــائـيـة ــغـذيــة لـهـا جــراء األزمـة ا ا
الـتي تـعـيـشـهـا الـبالد بـعـد إصرار
كل من اجلارت تركيا وإيران على
بـــنــاء الـــســدود وحـــرف مــســارات
اصدرت الـروافـد. في غـضـون ذلـك 
ـائـيـة تــوجـيـهـات ــوارد ا وزارة ا
ــــيــــاه لــــلــــمــــواطـــــنــــ تــــخص ا
اجلـوفــيـة.وقـال مـديـر عـام الـهـيـئـة
الـعامة للمـياه اجلوفية في الوزارة
بــاسم خـلف مــسـعـود فـي تـصـريح
ـياه امـس إنه (يجب الـتـعامل مع ا
اجلوفية بحذر وال يجب استخدام
ـكن ــيـاه بـشــكل جـائـر كــمـا ال  ا
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سـكـرتـيـره االسـبق. وقـال في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) انه (تـقـرر تـأجيل
االحــــتـــفــــال اخلـــطــــابي والــــفـــني
ـــنـــــــاســبـــة الـــذكــرى الـــرابـــعــة
والـسـتـ لـثـورة 14 تــمـوز  وذلك
بــسـبـب وفـاة الــسـكــرتـيــر االسـبق

للحزب). 
ـــولـــود عـــام الـــراحـــــل ا وشــــغل 
في قــريــة بـاقــرتـة الــتـابــعـة 1922
لــقـــضــاء كــويــســنـــجق في اربــيل
مـنصب سـكرتـير احلـزب  ثم شغل
مـنصب سـكرتيـر احلزب الـشيوعي
الـكردستـاني بعد ذلك كـما تعرض

الى السجن مرات عدة.

شـــبـــاط األســـود واالنـــقـــســـامـــات
1964 اخلــــــــطــــــــرة فـي األعـــــــوام 
عـزى رئـيس و1984) مـن جـانـبـه 
حــكـومـة إقـلـيم كــردسـتـان مـسـرور
الـــبــارزاني  بــوفـــاة الــســكـــرتــيــر
الـــســـابق. واعـــرب الــبـــارزاني في
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس عن
(تــعــازيه احلــارة لــعــائــلـة الــراحل
وأعـضاء احلزب الشيوعي) وتابع
ان (الـــراحل كـــان قـــائـــدا وطـــنـــيــا
ومـــنــــاضال مـــعـــروفــــا في عـــمـــوم
كــوردســتــان والــعــراق). كــمــا قـرر
ناسبة احلـزب  تأجيل االحتفال 
ثـــورة  14 تـــمـــوز بـــســـبـب وفــاة
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رجـحت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـوية
والـــرصــد الــزلـــزالي الــتــابـــعــة لــوزارة
ان يـكــون طــقس الـيــوم الــسـبت الــنـقـل
ــنــاطق كــافــة مع ارتــفـاع مــغـبــراً في ا
درجــات احلـرارة. وقــال بـيــان لـلــهـيــئـة
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (طـقـس الـيوم
الــسـبت ســيـكـون صــحـواً يــتـحـول الى
مغـبر بـعد الظـهر فـي عموم الـبالد أما
درجـــات احلــــرارة الـــتـي ســـجــــلت في
ا فـسـتكـون مـقاربـة  بـغداد 45 مـئـوية 
نـطقـت سجل في الـيوم الـسـابق في ا
بينمـا ترتفع قليالً الوسطى والـشماليـة 
ــنــطـقــة اجلــنـوبــيــة) واضـاف ان في ا
(طـقس يـوم غـد االحـد سيـكـون صـحواً
في عـمــوم الـبالد  وال تــغـيــر بـدرجـات
احلــرارة). وضـرب زلـزال بـلـغت شـدته

درجات جزيرة إيستر آيالند 7
التابعة لتشيلي التي تقع معزولة وسط
سح اجلـيولوجي .وأكـد مركـز ا احمليط
تحـدة أن (قوة الزلزال الذي للـواليات ا
ضــرب إيـــســتــر آيـالنــد الــتـي تــقع في
جـنـوب شـرق احملـيط الـهـادي بـلغت 7
درجــــات) مـــحــــذرا من (تــــســــونـــامي
مــحــتــمل يــضــرب ســواحل تــشــيــلي
وكــــذلـك اجلــــزر الــــتــــابــــعــــة لــــهــــاواي

األمريكية). 
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نــعى رئـيس اجلـمــهـوريـة الـسـابق
ســكـرتــيـر احلـزب فــؤاد مـعــصـوم 
الــشـيـوعي الــعـراقي االسـبق كـر
ـنيـة في اربيل احـمـد الذي وافـته ا
عـن عــمـــر نــاهـــز مــئـــة عــام. وقــال
مـعـصـوم في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
عربا امـس (أنعى للشعب العراقي 
ــــنــــاضل ا ـــــكــــونــــات  وكــــردا وا
الـكــردسـتـاني الـذي اخـتـار بـثـبـات
الــــــــنـــــــضــــــــال من اجـل الــــــــسالم
ــــقـــــراطـــــيــــة والـــــتـــــقــــدم والـــــد
واالشــتــراكــيــة مــنــذ بــدايــة وعــيه
الــســــــــيـاسي وانـتــسـابه لـلـحـزب

الشيوعي عام 1944).
 واشــــار الـى ان (الــــفــــقــــيــــد كـــان
مـنـاضالً صـلبـاً من أجل طـمـوحات
الـــعـــراقــــيـــ في بـــنـــاء وطن حـــر
وشـعب سعيد  فتسلم أمانة قيادة
احلزب الشيوعي من رفيقه الراحل
بـهـاء الدين نـوري اثر اعـتقـاله عام
 وسلمها لرفيقه سالم عادل1953

مـحـمـد حـسـ الـرضـي عام 1955
مـواصالً الـنضـال بال كـلل برغم كل
ـصـاعب اجلـسـيـمـة الـتي مـر بـها ا
قـراطية من الـعراق واحلـركة الـد
قــمع دمــوي جتــســد في انــقالب 8
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قـبل عـطلـة رسمـية يـوم االثنـ ا حـددت محـافظـة الـنجف 
ـنـاسـبـة عـيـد الـغـديـر. وقـال بـيـان مـقتـضب فـي دوائرهـا 
للمـحافظة تـلقته (الزمـان) امس انها (قررت تـعطيل الدوام
ـهــنـئـ وسط جــهـوزيــة السـتــقـبــال ا ـقــبل  يــوم االثـنــ ا
نـاسبة أمنيـاً وخدمياً وصـحياً). وكشفت األمـانة العامة با
قـدسة عن اسـتكمـال كافـة استعـداداتها لـلعـتبة الـعلـوية ا
ـنـاسـبـة بـشـقـيـهـا اخلـدمي وبـرامـجـهـا اخلـاصـة بـإحـيـاء ا
والثقـافي.وقال عضو مجلس إدارة العتبة سليم اجلصاني
في تصـريح امس إن (برنامج مهرجان عيـد الغدير ينقسم

إلى خـدمي وثـقـافي وفي شـقه اخلـدمي فـتـحت مـسـاحات
لـيونيـة من الزائرين) واسعة وكـثيرة السـتيعـاب األعداد ا
توقعة من الزائرين دفعت إلعداد واشار الى ان (الـكثافة ا
بـرنـامج مـكــثف يـتـضـمن تـوزيع مـئـات اال?ف من وجـبـات
الـطعام التي تصل إلى  25ألف دفعـة يومياً في ما يتعلق
بنـقل الزائرين ستكـون هناك زيادة في حـركة اآلليات التي
تنقـلهم من أماكن بـعيدة أو أمـاكن القطع الى أمـاكن قريبة
ؤمن عليه السالم بغـية ضمان انسيابية من مرقد أمـير ا
الزيـارة) وتـابع (أمـا مـا يـتـعـلق بـالـبـرنـامج الـثـقافـي فإنه

يتضمن يومياً فعالية رفع الراية). 
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اكد رئـيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجود محاوالت البعاد العراق عن الدور الذي
نطقة لغرض تعطيل التقدم ومنع احلكومة من القيام بواجباتها في خدمة يلعبه في ا

الشعب.
وقــال في تـصــريح امس ان (أجــنـدة
مؤتمر الـرياض  ستنـاقش بحضور
مجـلس التـعاون اخلـليـجي والعراق
ومــــصــــر واألردن بــــاإلضــــافــــة إلى
التعاون تحدة األمريكية  الواليات ا
في مـــجــاالت االقــتــصــاد والــطــاقــة
والـتحـديـات الـتي أنتـجـتـها جـائـحة
كــــورونــــا وأزمـــة األمـن الـــغــــذائي
ناخية) واضاف تغيـرات ا وكذلك ا
ان (الــــعـــراق لــــيس ضــــد أي طـــرف
ـنـطــقـة) واشـار الى اوحتـالف فـي ا
ان (هــنــاك مـن يــحــاول احلــديث عن
أهـداف الــقـمــة من اجل الـتــشـويش
وال صحة لذلك إطالقاً وهي محاولة
إلبعاد العـراق عن الدور البارز الذي
ـنـطـقـة وأن تـقـوم هـذه يـلـعـبه فـي ا
هامها في خدمة الشعب احلكومة 
وجلب االسـتثـمارات والدعـم لصالح

العراق).
XÐUŁ n u

مــــؤكـــــدا ان (مـــــوقف الـــــعـــــراق من
القضية الـفلسطـينية ثابت وواضح
ونــحـن لــســنــا ضــمن أي مــحــور أو
نطقـة والعراق يحافظ حتالف في ا
ـتوازنـة مع جـيرانه عـلى سيـاسـته ا
ومحيطة منطلقاً من مبادئه الوطنية
واإلنــســـانــيــة) ولـــفت الى ان (هــذه
جاءت في ظرف اقتصادي احلكومة 
ــــؤشــــرات صــــعـب وعــــبــــرنـــــاه وا
االقتـصـادية من الـبـنك الدولي تـؤكد
أن العراق جنح في وقت قـصير جداً
نا رؤية من عبور هذه األزمة وتقد

إلى مساعدة اآلخرين ولهذا اتخذنا
قـــراراً بــأن نــتــعــاون مـع أشــقــائــنــا
وأصـــــدقــــائـــــنـــــا في عـــــبـــــور هــــذه
الـــتـــحـــديــات وإنـــنـــا ذاهـــبــون إلى
ـــمــلـــكـــة الــعـــربـــيــة ــؤتـــمـــر في ا ا
الـسـعـوديـة ونــحن نـركـز عـلى مـلف
ناخـية والشراكة ياه والتـغيرات ا ا
في مـــــوضــــوع الـــــطــــاقـــــة والــــربط
الــكـــهـــربـــائـي وكــذلـك الـــشـــراكــات
شتركة االقتصادية واالستثمارات ا
وهــذا كـله فــيه خــيـر لــلــشـعب ودعم
كـبــيـر لـلـمــشـاريع االسـتــثـمـاريـة في
العـراق) ومضى الى الـقول ان (هذا
نح لـلعراق فرصة هو الذي  الدور 
لالســتــثــمـــار  والــتــبـــادل الــثــقــافي
والتـعلـيم والصـحة لـقد غـير الـعالم
الـكـثـيـر من مـفـاهـيـمه بـعـد كـورونـا
وأصـــبـــحت ســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األمن
والـــدفــاع هي الــصــحـــة والــتــعــلــيم
ــعـقـول أن والــصـنـاعــة فـمن غــيـر ا
تـبـقى سـتـراتـيـجـيـاتـنـا مـبـنـيـة عـلى
أوهــام وســوء الــظن واالبــتــعــاد عن

شتركات الثقافية). ا
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وكــــان الـــــكــــاظـــــمي قـــــد اوضح في
تصريح سابق انه (مع إحراز التقدم
من قـبل الـعــراق فـقـد تـقـدم حـوارنـا
الــســتــراتــيــجي كــذلك مـع الــواليـات
تـحدة وحـصل االنـتقـال من الدور ا
الــقــتــالـي األمــريــكي إلى شــكل آخــر
واسع األفق مـع تـعــمــيق لــلــعالقـات
خـــارج اإلطــار األمـــني) مــبـــيــنــا ان
(شـراكــاتـنـا مع الــوكـالـة األمــريـكـيـة
لــلــتــنـــمــيــة الــدولــيـــة وغــيــرهــا من
ؤسسـات األمريكيـة توفر لـنا دعماً ا
وخـبرات فـنـية مـؤثـرة في مـسيـرتـنا
لــبـــنــاء بــلــدنــا) مــؤكــدا ان (الــدافع

األسـاس لـهـذا الــتـنـامي في الـعالقـة
كــان احلــاجــة الــوطــنـيــة الــعــراقــيـة
الســتـثــمــار انـعــكـاســات االسـتــقـرار
اإلقـلــيـمي والـتـنـمــيـة االقـتـصـاديـة
واألمـن الــبــيـــئي وحـــلــول الــتـــغــيــر
ـنـاخي واألمن الــغـذائي) مـضـيـفـا ا
(نــعـمل عـلـى اسـتـثــمـار الــغـاز الـذي
يـحـرق في حــقـول الـنـفط ونـريـد أن
نــحـول أشـعــة الـشــمس الـقــويـة إلى
ـكـنــهـا أن تـدعم طــاقـة كـهــربـائـيــة 
تطويـر صنـاعاتنـا وتخـلق الوظائف

والسـيـمـا ان لـدى ألجـيــالـنـا الـشـابــة
الــعـراق الـكـثـيــر لـيـقـدمه لـلــمـنـطـقـة
ســواء عـــلى صــعـــيــد الـــتــكـــامــلـــيــة
االقتصادية أو فـرص التجارة احلرة
أو استـقرار اسواق الـطاقـة) وبشأن
قـال الـكـاظـمي ان اسـتـرداد الـسـالح 
(مشكلة استرداد السالح بعد وقوعه
في األيـدي اخلطـأ عـانت منـهـا أقوى
الــــــــــدول ومـن أجل حــــــــــمـــــــــايـــــــــة
ــقــراطــيــاتــهــا ومــعــاجلــتــهــا في د
العـراق ستتـطلب حـلوالً عـراقية ذات

ثـلة بـالورقة لإلصالح االقتـصادي 
الــبــيـضــاء) واســتــطـرد بــالــقـول ان
(الـــعـــراق كــان بـــعــزلـــة في عـالقــاته
اخلارجـية وقد عـانى منـها مـنذ مدة
طويلة وبسبب الـسياسات اخلاطئة
ـا عــزل الـعــراق نـفــسه عن الـعــالم
انــعـكس ذلك عــلى الــكـثــيـر من بــنـاه
الـتـحـتـيـة عـلى الـتـعـلـيم واجملـتـمع
وانعـكست في حـروب وعقـوبات دفع
ـواطن ) واضـاف انه (بـعد ثـمنـهـا ا
عام  2003اسـتـمــرت سـيـاسـة الـعـزل
ألسباب عدة وجنحنا بأنهاء العزلة
وأن يأخذ العـراق دوره الطبيعي في
ـنــطـقــة والـعـالم) عالقــاته مع دول ا
وتابع (نـعـيشـاالن  في عـالم مخـتلف
لــيـس عــلـى مــســـتـــوى الـــتـــطــورات
التكـنولـوجية فـقط بل على مـستوى
طــــبـــــيــــعـــــة اإلدارة والــــســـــيــــاســــة
لــلـحــكــومـات فــأصـبــحت الــعالقـات
ـشـتـركـة هي الـتي تـقـدم ـصـالح ا وا
عـاجلة البـطالـة والتـصحر مشـاريع 
شاريع بحاجة والبيئة ومثل هـذه ا
إلى الـتـعـاون مع اآلخـرين لـذلك كان
الــتـــوجـه لالنـــفـــتــاح عـــلـى الــعـــالم;
لـيـتـحـول الـعـراق سـريـعـاً من عـضـو
مـعزول عـن العـالم إلى عـنـصـر فـعال
ـــنـــطــلق فـي الــعالقـــات ومن هـــذا ا
أقــــمــــنــــا مــــؤتــــمــــرات في بــــغــــداد
ووســاطــات بـــ أكــثــر من دولــة في
العـراق جنحت أغـلـبهـا) مشـيرا الى
تضررة ان (العراق من أكثـر الدول ا
ـناخي ونـحن بحـاجة من التـغيـير ا

قدرة على االستـدامة وتتـطلب صبراً
ستـراتـيجـياً داخـل العـراق ومن قبل
شـركــائـنــا) مـشـددا عــلى (الـواليـات
تحدة وشركائـنا الدولي اآلخرين ا
أن يـــنـــظــروا إلـى الــشـــأن الـــعــراقي
ويـتـعـاملـوا مـعه من مـنـظـور الـتـقدم
الــذي حــقــقــنــاه وكــذلك يــنـبــغي أن
يالحـظوا الـصـعـاب التي نـواجـهـها
ـقـراطـيـتـنا ونـحن نـعـزز ونحـمي د
الــتــعــدديــة وسط مــنــطــقــة مــلــيــئــة

بالتعقيدات). 

مصطفى الكاظمي
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ذاكرتي تخـبرني أن الدكـتورأحمـد عبد اجملـيد رئيس حتـريرهذه الـطبعة
كتب مقـاالً في أحدى الصـحف العراقـية قبل عام  2003 جاء فيه على
أغنية محـمد عبد الـوهاب (من غير لـيه) والتي أثيرحـ بثها ضـجة فنية
ثم أثرى على بعض من حياة اللواء الدكتورعبد الوهاب وأضاف كبيرة 
عـنـه أشـيــاء أخــرى لم أســتـطـع (مع األسف) أســتـرجــاعــهــا من رفـوف
الـــذاكـــرة  وأنـي أحـــمـــد الـــلـه لـــو كـــنت عــــلى صـــواب فـــيــــمـــا ذهـــبت
ومايـرادف كلمـة ( ليـه) جذرعـراقي عنوانه ( ليش) أذ وأعتذرلوسـهوت 
تـعـودنــا أن نـسـأل أوجنــيب  فـنــقـول لـيـش أومن غـيـر لــيش  ولـعل ذلك
حفزعندي فكرة مـضمونها أن نكـتب (من  غير ليـه  أو ليش) في لوافت
(جـمع الفــتـة) عـلى مــسـاحــة الـوطن كـمــا أبـتـكــرهـا عــادل أمـام في فـلم
مرجان أحمد مرجان على جدران القـاهرة فكتب مرجان بيحب جيهان
العـراق بـلد عـلى خـريطـة ولـيس خريـطـة في وطن هوبـلـداليسـهل مـحوه
هـوتـاجــاً من ذهب ومـرجـان وهـو بـالــتـأكـيـد لـيس خـرزة في والتـبـديـله 
مسـبـحة فـتـاح فال  واهـم من يعـتـقد أنه زوجـة لم تـلـد ولهـا من زوجـها
مايـأمـرها ويـجـعلـهـا في حكـمه وهـواه  صحـيح نـحن في زمن اخملازي
فالنعرف ماهي سمة أقـتصادنا  أشتراكي مـثال أو رأسمالي أم عربانة
وصحـيح أيضا أن نفط نبـيعه فنـعطي مـنه الرواتب قلـيل ونخـمط الكثـير
البعض يعـتقد في هـذا الزمن عيـباً وفي أحواله فـساداً ولوكان في زمن
آخرلـكان حـقيـقـاً أن يكـون أمله أقـرب منـاالً وسعـيه أعـظم توفـيقـاً  لكن
ـكـان ولـيس أعظـم منه إال اجلواب هـوذاته في الـزمـان وا
قول الـله تـعـالى (يسـأله  من الـسـموات واألرض كل
يـوم هـوفـي شـأن) أقـول قــولي هـذا وأســتـغــفـر الـله
ـثـلـثـة مـسـتـعـيـنــاً بـاحلـكـمـة  الـقـائــلـة أن الـروؤس ا

دورة. التتحمل االفكار ا

يحكى أنّ الـزّعيم عـبد الـكر قاسم اسـتوقـفته صـورة كبيـرة معـلقة في
أحد أفران الـصمـون في بغـداد فأمـر سائـقه أن يوقف الـسيـارة فترجل
مـنـهـا ودخل إلـى الـفـرن فـسـأل صــاحـبه عن وزن عـجـيــنـة الـصـمـون أو
حجـمهـا إذ أبدى قـاسم امتـعاضه من صـغر حـجمـها
أو قلة وزنها فقال له صغـر الصورة وكبر الصمونة
هـذا مــوقف يــسـتــذكــره ويـتــداوله الــنـاس ويــحـسب
لصاحبه اليوم ال توجد صورة وال يوجد رقيب على

الصمونة. اللهم أصلحهم أو استبدلهم.

lO∫ اجلانبان العراقي واإليراني يوقعان مذكرة تفاهم uð

بغداد

 WÝuK¼ Âö

vÝu  5ÝU¹ bOFÝ
بغداد

ا هنالك أكثر واقع بتسريب صوتي ور عجت ا
واقف وكواليسها و شنو ومنو. عرفة ا ال حاجة للذكاء 
هل اجلمهور الصدري يحتاج هذا التسريب كي يعرف?

اذا التسريب والتوقيت?
من اجلهة التي سربت?

تعاونة بالتخابر? من اجلهة ا
ستفيد? من ا

مأجورين.
واطنة  #دولة_ا
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ـياه ينـذر بخـطر أكـبـر يتـمثل بـقطع ا
عن مـحـطـات األســالـة وبـالـتـالي قـطع
مياه الشرب عن أهالي قضاء داقوق)
ـثـلـة بـهـيئـتي وتـابع ان (مالكـاتـهـا 
التـشغـيل والـصيـانة وبـجهـدها األلي
وقع من القصب مستمـرة بتنظـيف ا
واألدغال لتسهـيل العمل أمام مالكات
الـنــفط بــالـكــشف عن أمــاكن أنـتــشـار
البقعة النفطية ومنع توسعها حفاظا
ــــــواطـــــنــــــ و أراضـــــيــــــهم عــــــلى ا
الــــزراعـــيــــة).في غــــضــــون ذلك دعت
وارد الـنـائبـة عـالـيـة نـصـيف وزيـر ا
ــيــاه لألراضي ــائــيــة الـى اطالق ا ا
الواقـعـة ضـمن غـريبـاوي واحـد بـعد
ـياه .وقالت في بيان انه انقطاع في ا
(وردتنا شكاوى من مختاري وفالحي
ــــديـــنــــة) واشـــارت الى ان (مــــيـــاه ا
الـسـقي في فـرع الـكـاظـمـيـة مـقـطـوعة
مـنـذ ايـام  في اطــار تـدهـور مـسـتـمـر
جـــــراء  اجلــــفـــــاف) مــــشـــــددة عــــلى
(ضـــرورة تـــدخل الـــوزيـــر واإليـــعــاز
ـــنــطـــقــة ـــيــاه فـــوراً الى ا بـــإطالق ا

ذكورة). ا

ــواقع تــفــتــيـشــيــة مــســتــمـرة عــلى ا
واألعـمــال الـنـفــطـيــة لـتـلك الــشـركـات
لإلطالع على الـواقع البـيئي والـرصد
يداني) مـبينـا ان (البصـرة تعد من ا
أكــبـر احملــافــظـات الــتي تــتـعــاني من
مـشاكل بـيـئيـة كـبـيرة لـضـمهـا حـقول
ــــوســـوي انـــهـــا الـــنــــفط) واوضح ا
(تشهد إنتاجاً نفـطياً كبيراً يصاحبه
حـرق الـغـاز في عــمـلـيـة اإلسـتـخـراج
وذلك يـــخـــلف اضـــراراً بــالـــغـــة عــلى
واطـن جـراء العـملـيات اإلنـتاجـية ا
ائية وارد ا للنفط). وحـذرت وزارة ا
من تـــســريب نـــفــطي يـــهــدد بـــتــلــوث
األراضي وقــــطع مـــيــــاه الـــشـــرب عن
قـــــضـــــاء داقـــــوق فـي مـــــحـــــافـــــظـــــة
كـــركــوك.واهـــابت الـــوزارة في بـــيــان
تـــلــقـــته (الـــزمـــان) بـ (مالكــات وزارة
النفط لألسراع بتصليح أنبوب النفط
ـتـضـرر وتنـظـيف الـبـقـعـة الـنـفـطـية ا
تسربـة في قناة ري كـركوك) مؤكدا ا
يـاه داخل القناة (أستمرارهـا بضخ ا
سـيــؤدي الى تـســمم األهـالـي وتـلـوث
ياه األراضي الزراعيـة وتوقف ضخ ا

بــحـقــول اجلـنــوب بـعــد مـخــالـفــتـهـا
ــادة 20 وعـــدم الــتـــزامـــهــا احــكـــام ا
بـالضـوابط الـبـيـئيـة. وقـال مـديـر عام
دائـرة حــمــايـة وحتــسـ الــبـيــئـة في
ـوسوي في نـطقـة اجلنـوبيـة وليد ا ا
بيـان ان (الـشركـات النـفـطيـة الـعامـلة
عاجلة في احلقول الـنفطيـة ملزمـة 
ــلـوثــات الــنــاجـمــة عن الــعـمــلــيـات ا
اإلســتـــخــراجــيــة واإلســتـــكــشــافــيــة
بإعـتـماد تـقنـيـات حديـثـة في معـاجلة
الــتــلــوث الــنــفـــطي الــنــاجم عن هــذه
العـملـيات من اجل تـخفـيض مسـتوى

التلوث).
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واضـاف ان (مـديــريـة بـيـئــة الـبـصـرة
ابـلــغت عـدد من الــشـركــات الـنـفــطـيـة
األجـنـبـيـة بــضـرورة ازالـة اخملـالـفـات
الـبــيـئـيـة كــونـهـا تــؤثـر سـلــبـيـاًعـلى
الـبـيـئـة والـصـحـة الـعامـة) وتـابع ان
(الوزارة ستعلن الحقاً عن اسماء تلك
الـــشـــركـــات بــعـــد اتـــمـــام اإلجــراءات
الصارمـة بحقـها وفق القـانون) الفتاً
الى ان (الـفـرق البـيـئـيـة تـنـفـذ جوالت

wÐdF « ‰UN²Ð≈ ≠ œ«bGÐ
وقعت بـغـداد وطهـران مـذكرة تـفاهم
واجهة الغبـار والعواصف الترابية
ـياه الـتي تـعـكس مـخـاطـر تـتـصل بـا
والتصحـر. وقال بيان تـلقته (الزمان)
امس ان (وزير البيئة جاسم الفالحي
وقع مع نظيره االيراني علي سالجقة
ـــواجــهـــة الــغـــبــار مـــذكــرة تـــفــاهم 
والعـواصف الـترابـيـة). وكانت وزارة
اخلـــارجــيـــة قـــد كــشـــفت عن مـــســاع
لتأسيس حوار إقليمي جماعي بشأن
الــعــواصف الــتــرابــيــة والــتــغــيــرات
ــنــاخــيــة فــيــمــا أشــارت إلى عــقــد ا
مباحثات معمقة مع اجلانب اإليراني
بشـأن البـؤر الغـباريـة. وقال بـيان ان
ـبــاحـثــات سـتــتـطــرق الى مــسـألـة (ا
ــنــاخــيــة الـتـي تـعــكس الــتــغــيـرات ا
ــيـاه والـتــصـحـر مـخــاطـر تـتــصل بـا
والعـواصف الغـبـارية ومـا يلـقيه ذلك
من تـبـعـات عـلى الـهـجـرة الـسـكـانـيـة
واألمـن داخل الـــــبـــــلـــــدان). وحــــذرت
الــشــركــات الــبــيـــئــة في وقت ســـابق
األجنبيـة العامـلة في القطـاع النفطي
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- ان مــــشـــكــــلــــتـــنــــا هي الــــتـــعــــلق
بــــاالشـــخـــاص ونـــريــــد من الـــكل ان
يـكــونـوا مــعـنـا في حـب هـذا احلـاكم

دون سواه.
ا - ومشـكـلتـنـا اننـا نقـيس الـعهـد 
ــا لم يـحـقـق مـا كـنـا حـقــقه لـنـا او 

ـقـاالت والـكتب نـريـده. لقـد امـتالت ا
بـــاجنـــازات كـل عــهـــد كـــمـــا امـــتألت

ساو كل عهد.
ان كل الــعــهــود شـهــدت ماليــ مــنـا

يهتفون بالتاييد لها.
وكـمـثل عـلى االخـتالفـات بـيـنـنـا انـنا

الــبـريــطــاني. من بــ كل الــهـتــافـات
اذكـــر جـــيـــدا هـــتــــاف مـــواطن قـــرب
مــعــسـكــر الــوشـاش ( يــســقط جاللـة
ـفـدى فــيـصل الـثـاني!!!). فـقـد ـلك ا ا
اعــتـاد الــنـاس عــلى هــتـافــات حتـيي
ــلـكي ورمــوزه فــاســتــبـدل الــنــظــام ا
الرجل كلمة ( يعيش) بكلمة (يسقط).
وهكذا ظل الـعراقيـون طوال اكثر من
60 عامـا يـهتـفـون يعـيش وبـعد فـترة
يهـتفون يـسقط وبـ هذا وذاك سقط

كل شيء الى الهاوية.
bÝU  bNŽ

وعــشت وعــمــلت فـي الـصــحــافــة في
لكي الى مختلف العهـود من العهد ا
عهـد عبـد الكـر قاسم ثم عـهد حزب
الـبــعث  1963 ثم عــهــد عــبـد الــسالم
عارف ثم اخيه عبد الرحمن عارف ثم
احـمـد حسن الـبـكـر ثم صـدام حـس
ثـم هــذا الـــعــهـــد الـــفــاســـد ولالسف
اقولـها بـصراحـة ان الشعـب العراقي
تفرق الى مجموعات بسبب تعلق كل
مــجـمــوعـة بــعـهــد وحـاكـم ويـظن انه
وحـده االفـضل وان الــعـهـود االخـرى
سيـئة ورديـئة وفـاسدة وغـير ذلك من

االوصاف. اقولها بكل صراحة :
- ان كل الـعـهود فـيـهـا مـا حـسن وما

هو سيء .
- ان كل عــهــد فــيه مــا هـو اســوأ من

العهد الذي سبقه.

±πμ∏ “uLð ±¥ Âu¹ w
نـريـد انـتــخـابـات حـرة وانـا واثق ان
اي انـــتــخــابــات لن حتـل مــشــاكــلــنــا
ن تـعـتـقـد وسـيـاتي من نـنـتـخـبـهم 
مـجمـوعـات من الـشـعب بـانـهم خونه
وفاسدون.واحلـقيـقة اننـا نحن الذين
اردنــاهم وانـتــخـبــنـاهـم كـمــا هـلــلـنـا
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كـان يـومـا حـافال لـصحـفي يـعـمل في
ـلـكي يوم 14 صحـيـفة خالل الـعـهد ا

تموز  1958
فـي صــبـــاح ذلك الـــيــوم الـــتـــاريــخي
ـصــور حـازم بـاك أيــقـظـنـي زمـيــلي ا
مــــرددا ..انـــهض ..انــــهض ..صـــارت
ثـــــورة. كــــنـت نــــائـــــمـــــا في غـــــرفــــة
اســتـأجــرتـهــا في مـحــلـة الــسـنك في
بــغــداد بــالــقــرب من مــقــر صــحــيــفـة
الـشعب الـتي كـنت وحـازم بـاك نـعمل

فيها.
نهضـت وارتديت مالبسـي على عجل
لـــنـــذهب ســويـــة في الـــدراجـــة الــتي

نستخدمها للواجبات الصحفية.
كان حـازم يقـود الدراجه وأنـا اجلس

ينه في ملحق بالدراجة . على 
مـررنــا بـشـارع الـرشـيــد وعـبـرنـا الى
واطنون تمثالي الكرخ حيث اسقط ا
ــلـك فــيــصـل األول واجلــنــرال مــود ا
وتــوجــهــنـــا بــالــقــرب مـن مــعــســكــر
الـــوشــاش ألــذي حل مــحـــله مــنــتــزه

نصور. الزوراء وصوال الى ا
كـانت اإلذاعـة تــردد نـشـيـد الـله اكـبـر
ألون الــــشـــوارع بــــيــــنـــمــــا اآلالف 
يـــؤيـــدون الــثـــورة قــبـل ان يــعـــرفــوا
ـلكـية قادتـهـا مرددين هـتـافات ضـد ا
وخاصـة ولي العـهذ األمـير عـبد اإلله
ونـــوري الـــســـعـــيـــد واالســـتـــعـــمـــار

وهــتـفـنــا لـلـحــكـام الـســابـقـ في كل
ـا وصـلنـا اليه العـهـود. هل نكـتفي 
ونـنـسى مـا ســبق ونـتـعـاهـد عـلى ان
نــــعــــمل من اجـل الـــوطـن والـــشــــعب
ونــغــيــر مـــا في انــفــســـنــا من حــقــد

وكراهية لالخرين نامل ذلك.
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احلرب في أوكرانيا أطاحت بجونسون رئيس الوزراء البريطاني ..
?!!.. هل ستطيح ببايدن هذا األحتمال وارد جداً

تفـكك حلف الـناتـو وركود أقـتـصادي سـيعم دول أوربـا هذا مـا أتنـبأ بهِ
وبدأ العد التنازلي ألنهيار وتفكك حلف الناتو..

ي أصبح بيد الص وروسيا .. مركز القوى العا
ومـة احلـياة في لكن مـركـز الثـقل في أمـدادات الـنفط والـغـاز عـصب د
أغلـب الدول األوربـيـة والـهـنـد والـص  يـبـقى بـيـد دول اخلـلـيج الـعربي

والعراق واجلزائر ..
أذاً حتـالف عــربي شـبــيه بـحــلف الـنـاتــو ضـرورة مــلـحـة
وحتـمـية كي تـسـتعـيـد األمة الـعـربيـة هـيبـتـها وتـكون
ي ـتغـيـر الـعـا صـاحـبـة الـقـرار في مـيـزان الـقـوى ا

اجلديد ..
وغداً لناظرهِ قريب ..

و ما
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باعه ساعة مـفقودة.. تـقاضى الثمن كـامالً وتركه يبـحث عنها مـقسماً
ان: بأغلظ األ

تستحق أكثر من هذا السعر.. إنتَ الغالب. -
wN ≈ j Ý

ــرآة عـلى كــره.. غـروبــاً داخل غـرفـة تـأمـلــتـني في ا
نومي; فأدركت أن الرب إذا غضـب على كلب لشدة
نذالته; سـخطه إنسـاناً في العـراق.. يتأمـلني غروباً

ا يرى. في مرآة غرفة النوم كارهاً 

بغداد

 ∫…—uŁ
ألون آالف 
الشوارع تأييداً
لثورة 14 تموز
في لقطة أرشيفية

عبد الكر
قاسم
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ابـرزت تـوالـي االزمـات عـلى مـديـنـة
وصل جانبا مـقلقا اصاب  اهالي ا
ـديــنـة بـالــقـلق لــتـوالـيــهـا  وعـدم ا
ــديــنــة وضع حــد من اجل تـــنــعم ا
بـاالسـتـقـرار الـنـسـبي السـيـمـا بـعد
خـروجـهـا من محـنـة سـقوطـهـا بـيد

تنظيم داعش.
واشــــار مــــوصــــلــــيــــون ان تــــوالي
االزمــــات وعـــدم اســــتـــقــــرار وضع
دينة يؤدي الى انعكاسات سلبية ا
ـــا اجــرى  مـن حــريق مــنـــوهـــ 
واسع امتد لـيشمل منـاطق شاسعة
ـــوصل الــــتي كـــانت من غـــابــــات ا
ــا عــبــارة عن وجه حــضــاري لــطــا
ـوصلية للتنعم استقطب العوائل ا
 بـخـضـرته وقـضـاء اوقـات عـائـلـيـة

سعيدة بحضرته.
—UFÝ√ ŸUHð—≈

وقـال  سفـيـان محـمـود باالمس كـنا
نــتــحــدث عن ازمــة الــبــنــزين الــتي
ــديــنـة ــديــنــة فــا اقــلــقت اهــالي ا
ـثـال حتجج الحتـتمل عـلى سـبيل ا
الــكل وتــعـذرهـم بـارتــفـاع االســعـار
كــون مـادة الــبـنــزين مـفــقـودة  وكل
صـــاحب ســـيــــارة اصـــبح حـــديـــثه
يتـطرق الى الوقـوف ضمن طـوابير
الـــبـــحث عـن مـــادة الـــبـــنـــزين دون
ـــكن ان االلـــتـــفـــات الى احـــاديث 
ـتازم ـدينـة من واقـعـهـا ا تـنـتـشل ا
ة ـديـنـة الـقـد ـاسـاوي بـبـقـاء ا وا
باني دون تاهيل او تـرميم وبقـاء ا
ـدمـرة جـراء  انـتـهـاء ــتـهـالـكـة وا ا
احلـرب الـتي تكـلـلت بـطرد عـنـاصر
تـنـظيم داعش لى حـالـهـا منـذ نـحو
ــاسـاة اكــثـر مـن اربــعــة اعــوام  وا
الـــتي زرعت في بــيـت كل مــوصــلي
نتـيـجة الـظروف الـتي عاشـوها في
تــلـك احلــقــبـــة  واضــاف مـــحــمــود
ـا جـرى لـغـابات والـيـوم صـدمـنـا 
ــديـنـة وكـلـنـا يـتـذكـر كـيف وظـفت ا

ـدارس في مــجـامــيع من تالمـيــذ  ا
ـــوصل  بـــقــيـــام هــوالء مـــديــنـــةا ا
الــتالمــيــذ وبــاشــراف  مــعــلـمــيــهم
بــزراعــة شـجــرة لــكـل واحـد مــنــهم
حـــتى اصـــبــحت تـــلك الـــغـــابــة من
ــعـمـرة والـتي تـعـرضت االشـجـار ا
عـبـر مـحـطـاتـهـا الـتـاريـخـيـة وابـان
وصل احملن التي عـاشتهـا مديـنة ا
الـى نــــهب الصــــحــــاب الــــنــــفـــوس
الضعـيفة  فاصـبحت حطبـا للمحن
وصليـون بافتقادهم التي عاشهـا ا
للوقود والـنفط االبيض ابان  حرب
الــتـــســعــيـــنــيــات او مـــا تالهــا من
ســيـــطــرة تـــنــظــيـم داعش والــيــوم
تــتــحـــول الى كــتــلـــة من االشــجــار
احملترقة بسبب ما يتردد  في رغبة
مـسـتثـمـرين  بـاالنقـضـاض عـلى ما
ـــنـــطــــقـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ تـــبــــقى من ا
مخططاتهم  ومـشاريعهم  فيما قال
ـــوصل احــمـــد قـــاسم ان  ازمـــات ا
ا يـؤدي الى عدم تكـاد التـختـفي  
ديـنة فـمن جانب هـنالك استـقـرار ا
احلــديث بـشــكل مــسـتـمــر عن ازمـة
ـوصلي البنـزين  وحتجج اغلب ا
بـان اوقـاتـهم تـضـيع بـالـوقـوف في
الـطـوابـيـر اضـافـة لـتـعـذر اصـحاب
سيـارات االجرة بـان اغلب اوقـاتهم
يـنقـضي في الوقـوف امـام محـطات
التعئبة  دون تمـكنهم من  استثمار
هــــذا الـــــوقت فـي حتــــصـل رزقــــهم
بـاالضـافـة الى ان اغـلب الـطـرق في
دينة غير  ملبية للطموح وتعاني ا
مـن الـتــكـسـرات  وتــسـعـى الـدوائـر
ا يضاعف اخملتصة الى اغالقـها 
 االزدحــام  اخلــانـق  فــيــمـــا تــبــدو
وتــيـــرة اعــمـــال تــاهــيـل الــشــوارع
ومـعاجلـة التـكسـرات  تسـير بـشكل
بـــطـيء دون الـــتــــفـــكــــيـــر بــــحـــجم
كن ان االزدحامات اخلـانقـة التي 
ــوظــفـ تـنــشــا من خالل  رغــبــة ا
صـدر عيـشهم والـعمـال بالـلحـاق 
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ـتتـبع أنْ يرصد حـالةً لـيست بـنادرة تطـفو عـلى السطح قدور الـباحث ا
بـ حـ وحـ وهي لـيـست مـخـتــصـة بِـبُـقـعـةٍ جـغـرافـيـة مـعـيّـنـة أو زمـان

خاص.
اضي –رغم سلبياتِه  –بعد أنْ يطل عهد جديد انها ظاهرة احلن الى ا

ويبرز رجالُه على الساحة .
-2-

قارنات التي جتري في هذا الـسياق مصطبغـة بصبغة بعيدة عن وغالب ا
وضوعية . الدقة وا

-3-
ومن هذا القبيل قول الشاعر :

شكا الناسُ يا نوري السعيد وزارةً 
تَرَأْسْتَها والعهدُ اذْ ذاكَ مُظْلِمُ

ا ابتلوا ( بابنِ قاسمٍ ) ولكنّهم 
ومَنْ بَعْدَهُ صَلّوا عليكَ وسلّموا 

ال ندري من هو القائل ?
وهو ال يعبّر االّ عن نفسه وعن حفنـة مِنْ أمثالِهِ الذين دفعتهم ردود الفعل

الى أنْ يقولوا ما قالوه ..!!
-4-

ُ مَـنْ ال عقل له وال دين الى أيام الـدكتـاتورية وأتعسُ احلنـ وأفظـعهُ حن
ظالم واجلرائم السوداء وجرائمها النكراء والتي أغرقت البالد والعباد با
ولم يــسـلم مـن جـورهــا حــتى كــبـار أعــضــاء احلــزب احلـاكم فــضالً عن

غيرهم من األحرار واحلرائر الذين رفضوا الركوع للطاغوت .
-5-

شؤوم : ومن أسباب حن بعض احلمقى الى ذلك العهد ا
انَّ البطاقة التموينية فيه كانت أدسم ..!!

وال خيـر في مَنْ يـفضل الـبـطاقـة الـتمـويـنيـة علـى مصـالح الـبالد والعـباد
والتي كانت على كف عفريت ابّان العهد الدموي البائد.

أليس من االنحـدار الى الهـاوية اعتـبار الـبطاقـة التـموينـية الـدسمة  سـببا
ن ال يـكف عن إراقـة الدمـاء وازهـاق األرواح ومـطـالـبة للـرضـا والـقـبـول 
ـغـامراتـه الطـائـشـة وتنـفـيذ واطـنـ جـميـعـاً ودون اسـتثـنـاء بـاخلضـوع  ا

ريب ? أوامره الباطشة وليس فيها االّ الفظيع ا
ــرآة اجلــمــيــلــة مِـنْ يـدِ ألم يــكن " عــدي " يــخــتــطف ا

نعهُ اجلالوزة من االعتراض ? زوجها و
ــكن أنْ ــرآة او تـــلك كـــان  إنّ مــا صـــنــعـه بــهـــذه ا
يصنـعه مع زوجاتهم وبـناتـهم فهل البـطاقة الـتمويـنية

ستباح? أثمن عندهم من أعراضهم وشرفهم ا
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مـــشــهـــود بـــخــبـــرتـــهم  ال تـــقــطع
الــــشـــوارع عــــنـــد الــــعـــمـل  ويـــتم
الـــتــحــديث بـــانــشــاء ركــائــز  Tفي
اجلـزرات الـوسطـيـة لنـفس الـشارع
ــســالـة لــتـكــون الــشــوارع طـوابق 
ـــتــرو الــســـيــارات  مـع انــظـــمــة ا
والقـطارات والنـقل العـام على مدى
٢٤ ساعة الحتواء التنمية والكثافة
ـروريـة الـسـكـانـيـة واالزدحـامـات ا
واكملت العديـد من الطرق احلديثة
ـسافـات تصل الى الف التـي تمـتد 
والــفــ وثالثــة االف كـيــلــو مــتـر 
وتُـبــنى حـالـيـا مــجـمـعـات ســكـنـيـة
ضخمة يشاهد االرتفاعات الشاهقة
20 طــابق لـكل بـنــايـة  مع بـنـايـات
رائـعـة ونـادرة التـصـمـيم والتـنـفـيذ
ب 40 الى 50 طــابق  مــجــمــعـات
تـضـم عـشــرات الــعـمــارات واخـرى
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تـوقــيــتـات حــديث فـائـق الـشــيخ عــلي واقع ام تـخــديــر? هل هـو مــشـروع
خـارجي ام داخـلي..هل هـو اتــفـاقـات سـابـقه من مـخــلـفـات مـؤتـمـر لـنـدن
اذا   2002في اليات احلكم ام من مشروع الفريق الدولي حديث العهد. 

خولوا فائقا للحديث عن هكذا مشروع اسطوري?
لو افـتـرضـنـا انه تخـديـر ..فـهـذه االبرة تـزرق في جـسـد من ? الـشعب ام
احلـكومه ..اذا الـشـعب اسـتـبـعـد ان يـكون دور فـائق الـشـيخ عـلي مـغـيـبا
لـلــشــعب الــعـراقي..وان يــقــبل ان يــلـعب هــذا الــدور لـدول او مــخــابـرات

اخرى..
اذا كانت واقعـا فمن خوله بـالكالم عن هذا الـسينـاريو? وان يخـتم حديثه

انه ليس يكون دوره اعالميا بل اخرا..
يوميا يطرق اسـماعنا سيـناريوهات كثيـرة..منها مشـروع ميسا ومشروع

العقبه ومشروع االئتالف الهاشمي 
لكية الدستورية.. وسيناريوهات على ومشروع يهود العراق .استحقاق ا

الورق جميعها تتصارع على الورق..وليس واقعا.
ـاضـيـة تسـبب بـهـكذا الوضع الـسـيـاسي في الـعراق خالل ال  20سنه ا
ا تـسـبب بـفشل تكـالب دولي ع الـعـراق وابعـده عن بـنـاء نظـام او دولـة 
مــشــروع امــريــكــا بــاخــراج الــعــراق من قــبــضــة صــدام الى مــا ـل الــيه
الـوضع..لـذا نـسـتـطـيع ان نـقـرا تـلـمـيـحات فـايـق الـشيـخ عـلي والـسـفـيرة
تغيـرات على خارطة تشكيل االمريكيه وخطاب بالسخـارت االخير وكل ا
ـا يـخـطـط خـارجـا لـلـعـراق..ومـؤتـمـر الـسـعـوديـة احلـكـومـة هي انـعـكـاس 

لك.. بحضور بايدن وا
ــشـاريع ومـا تــطـالــعـنــا به الـدوائــر اخملـابــراتـيــة واالعالمــيـة وهي تــلـوح 
اصالحــيـــة لــعــدم تــرك وضـع الــعــراق فـــوضــويــا...هــنـــاك مــخــاوف من
..هل طــرق فـائق جــرس االنـذار ..ام مــجـرد انــهـا جـعــجـعه الـســيـاســيـ
اعالميا وتصريحات بـرامج القنوات احلوارية.. لو تـاملنا احلديث االخير
ـفـكرون ل  نعـوم جـومـسكـي عن توازن الـقـوى ومـا يلـمح له كـيـسـنجـر وا

االمريـكـيـون ..جنـد ان هنـاك اعـادة صـيـاغة لـلـتـخـطيط
االمـريـكـي من جـديـد وا7طـاء اولـويــات لـلــمـتــغـيـرات
سـتـجـدات بـروز الـصـ ك قوة مـنـافـسـة نـحاول وا

الهيمنه على الشرق االوسط او اجتياح اوكرانيا..
نـعم هل سـنـنـتـظـر لـعـام  2024ان ثـمـة تـصـريـحـات

اخرى تكون اكثر تسمية لالحداث.

قــبل ٧٥ عــام  والــشــعب الــهــنــدي
يـسـتـحـق لـقب الـصـمـود والـتـحدي
واجتـاه القامـة دولة مـتطـورة تصل
تحضر   وتسعى ستوى العالم ا
الـدولـة لتـقـد اخلـدمات ومـعـاجلة
ــمــكن وضــمــان الــعـيش الــفــقــر بـا

الالئق الفراد اجملتمع .
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خـطط عـمالقـة بـالعـاصـمـة الهـنـدية
دلــهـي  تــتــمــثل بـــعــمل مــتــواصل
النـشــاء مـشــاريع الــسـكن والــطـرق
ــــتــــرو واجلــــســــور واالنــــفــــاق وا
ــــطــــارات والـــــســــكك احلــــديــــد وا
للـقطـارات وبنايـات حكـومية  ذات
تـخـطـيط وتـنـفـيـذ صـحيـح  تـسـير
مـنـذ ســنـوات بـانـتـظــام وتـنـفـذ من
شــركـات وطــنــيــة هـنــديــة  وايـدي
عــامــلـة مــحــلـيــة تــضم مــهـنــدسـ
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الهـند ثـاني اكبـر بلد فـي العالم من
حــيـث تــعــداد الــســـكــان يــصل الى
ــلـيــون نـســمـة   مــلـيــار ونـصف ا
مـسـاحتـهـا واسـعة قـارة بـاكمـلـها 
تـتـمـيـز بـالتـنـوع الـقـومي والـديـني
ـــذهـــبـي ذات طـــيف مـــتـــمـــاسك وا
يـحــتـرم احـدهم االخــر ويـعــيـشـون
ــيـزهـا بـحب وانــتـظـام احلــيـاة  
الــــهـــدوء  االســــتــــقـــرار  جــــمـــال
الـطبـيعـة التي حتـتل والية كـشمـير
االبــرز ســيـــاحــيـــا عــلى مـــســتــوى
الـعــالم وحـدة االطـيـاف واالديـان 
قــوة الــشـــعب  بــســاطــة الــنــاس 
التـقدم بالطـب والزراعة والـصناعة
 سـارت بــطـريق االعـتـدال واتـخـاذ
مواقف احلـياد مـن جميـع القـضايا
واالزمـات الـدولـيـة مـنـذ اسـتـقاللـها
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وردتـه مـع بـــــــــاقـــــــــة ورد من ادارة
ناسبة . احملطة. سال حاملها عن ا
فــقـــال لـــصــديـــقي الـــعــراقي انـــهــا
مـنـاسـبـة عـيـد مـيالدك . لـقـد عـرفوا
يــــوم مـــــيالده مـن جــــواز ســـــفــــره
وجود لديهم . فاذا كان احلال مع ا
ابن عائلة بغدادية هكذا فكيف هي
احلال مع  ابن عائلـة ريفية ?.. عيد

ميالدي .. 
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ــدني لــيــضــيف ثم جــاء الــســجل ا
بلبلة غير قليلة  ح اعتبر نصف
الـعـراقـيـ  تـقـريـبـاً قـد ولـدوا في
االول من تــمـوز. وكـنـت ضـمن هـذه
الـــفــــئـــة. والنــــني ال  اعــــرف  يـــوم
مـــــولـــــدي عــــلـى وجه صـــــحـــــيح 
وللـنشأة الريـفية  ولـطفولـة معذبة
عــشــتــهــا عــلى حــافــات الــهــور في
جــنــوبــنـــا الــعــراقي الـــغــني جــدا
والفـقـير جـدا  لكل ذلك وغـيره  لم
ــنــاســبـات اتــفـاعـل مع مــثل هـذه ا
الـتي تـخـصـني. بل ولم اتـفـاعل مع
ـنـاســبـات الـتي تـخص مــثل هـذه ا

هـذا الـعيـد وطـقـوسه. الـصديق في
ـــانــيــا واســتـــمــر احلــال هــكــذا . ا
وحـتـى عـنـدمـا قلّـت نـسـبـة االمـية 
تـعـلمـ في البالد وزادت نـسبـة ا
لـم تـتـجه الـعـوائل لالحـتـفـال بـعـيد
مـيالد ابـنـائـهـا  وان اجتـهت نـحو
تـثبـيت تـواريخ مـيالدهم. وحـدثتي
صـديق من عـائلـة بغـداديـة عريـقة 
ــانــيــا مـطــلع انه كــان يــدرس في ا
ـاضي . وحلاجته ستـينات الـقرن ا
كـــان يـــعــمـل مـــســـاءاً في مـــحـــطــة
لـلـقـطـار. وذات يـوم فـوجئ بـرسـالة

لـم تــكن عــوائــلُـــنــا  تــعــرف اعــيــادَ
ــــيالد. النــــهـــا لم تــــدون تـــواريخ ا
مـيالد ابــنـائـهــا. ولـيس بـامــكـانـهـا
التدوين  حـتى لو ارادت. الن ليس
ب افراد العائلة من يعرف القراءة
كن القول ان ذلك ( عدم والكتابة. 
واليد ) حالة عامة تدوين تواريخ ا
في الـعـراق سـابـقـاً. وقـد تـسـتـثـنى
ــدن خــاصــة بــعض الــعــوائل في ا
الــتي فـــيــهــا اشـــخــاص يـــعــرفــون
الـقـراءة والـكـتـابـة.رجـال دين مـثالً.
وعـنـدمـا كبـرنـا  لم نـكن نـعرف عن

جنوم سـرور هبطت عـلي من سماء
اخــــوة نـــقــــيــــة صــــادقــــة. وفي كل
االحـوال  انـهـا نـسـيم مـحـبـة يـهب
مــارا بـحـدائق  حــاصـرت زهـورَهـا
ـن هـنــأني ريــاحُ اخلـريـف. شـكــرا 
ـنـاسـبـة عـزيـزة عـلى الـقـلب. هـنا
اتذكر الشاعرَ الراحل عريان السيد
خــلـف اذ يــقــول : يـــا بــاب الــفــرح

واحلزن

شك تــلك الــرســائل ذات مــضــمـون
اخــوي صـــادق. وهي اكـــالــيل ورد
مــعــطــر جــمــيل. وقــررت ان انــشــر
ـح فـــيـه الى هـــذه . ا تـــوضــــيــــحـــاً
: اوضح ان الـهواجس. وقـلتُ نـصاً
تـاريخ ميالدي افـتـراضي وان هذا
الــتـاريخ قـد مـر مـنـذ ايـام. وجـاءت
الـــنـــتـــائج عـــكس مـــا اردتُـه. فـــقــد
انهـالت علي رسائل الـتهنـئة. وتلك

وااللـتـحـاق باعـمـالـهم او وظـائـفهم
وفي جانب اخر فان قضية احتراق
ــديــنـة هـي ازمــة جــديـدة غــابــات ا
تضاف لالزمات التي تكاد التختفي

وصل واجوائها. من سماء ا
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وتـــابع  احـــمـــد في الـــســـابـق كــان
اهـــالـي احملـــافـــظـــات اجلـــنـــوبـــيــة
ــوصل طــلــبـا يــقــصـدون مــديــنــة ا
لـلـسـيـاحـة واالسـتـجـمـام وعـادة مـا

ــوصل وجــهــتــهم تــكــون غــابــات ا
حـــيث يـــقـــضـــون في مـــديـــنـــتـــهـــا
السـياحـية اجـمل ايام سـفرتـهم اما
ـــديــنـــة تـــبـــدو  طــاردة الـــيـــوم فـــا
للسياحة وتسعى لتغول االستثمار
شـاريع التي تـمسخ وجه وانتـاج ا
ـديـنـة وتـعـرضـهـا لـلـتـغـيـيـر غـيـر ا
مـنهج فـمنـذ فتـرة  احلديث عن ا
مــشـــاريع تـــســعى لـــتــخـــريب وجه
طل على  الـنهر من جانب دينـة ا ا

ـة خصـوصـا مـناطق ـديـنة الـقـد ا
ـيـدان  بسـبب تـعرض الـشهـوان وا
طلـة على احلافة اغلب تلك الـدور ا
الــنـهــرين لــلــتـدمــيــر بـســبب تــركـز
العـمليـات العـسكريـة االخيرة فـيها
بـينـما يـبدو الـتســــــاؤل  محـقا في
ان تعاد مـثل تلك البيـوتات وبشكل
ـــــديــــنــــــة اثــــري لــــزيـــــادة رونق ا
والـتــركــيـز عــلى الــصـور اخلــاصـة
بــالــبــيــوتـات  قــبـل  مـحــنــة داعش

ـوصلية تبدو وكيف كانت احلياة ا
من خالل تلك الـبيـوتات الـتي مـنها
ـوصــلي  وكـان ــقــام ا نــشــا بـيت ا
الفـتـا كيف  اعـادته وتـاهـيـله قبل
تــلـك احملـــنـــة لـــيــســــتـــقـــطـب ارثــا
ـهـتـمـ بـهذا مـوصـلـيـا بـتـجمـيع ا
الـــفن  وابـــرازه في بـــقـــعـــة جتــذب
الــكـثــيــرين لـلــمــحـافــظــة عـلى ارث
ـــديـــنــة مـن الــفـــقـــدان والـــطــمس ا

والتشويه..

o¹dŠ∫ فرق اإلطفاء تطفئ حريقاً في الغابات
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الكي في فـترة حكمه التي دامت ـعارض للسـيد ا بدايةً كنت من اشد ا
ثمان سنوات  عملت على تدويل قضايا كثيرة من خالل منظمات دولية 
عارضـ لشكل النظـام السياسي الذي فصّل بل كنت والزلت من اشد ا
على مقـاس االحتالل االمريـكي وااليراني عـلى حد سواء ومن جـاء معهم
ا اننا الزلنا مكبل بأغالل هذا النظام السياسي البائس ولكن السؤال 

الكي احلكومة? واخليارات امامنا محدودة لذلك اقول  ماذا لو شكّل ا
من الواضح للجميع ان هذه الدورة النيابية ال تشبه مثيالتها التي سبقت
حيـث الصـراع الـسـياسي الـشـيـعي الـشيـعي مـحـتـدم واالنقـسـام الـسني
واضح والكـردي لـيس بـحـالٍ افضل لـذلك الى هـذه الـلـحضـة لـيس هـناك
توافق سياسـي لكنه قطـعاً سيـحدث في حال تـشكيل احلـكومة وفي نفس
ـثلـيها الوقت هـناك قاعـدة جمـاهيـرية عـريضـة ال يستـهان بـها انـسحب 
كن احتوائها او كبح جماحها من مجلس النواب وهذه مشكلة كبيرة ال 
اال عبـر احـراج مـحـركـهـا وذلك يـتطـلب مـنـجـزات عـلى ارض الـواقع تـبدأ

بخطة اصالحية حقيقية الهدف منها ليس سامياً بل حتدياً لالخر .
بعـيداً عن اجملـامالت والـتصـريحـات عـبر االعالم  الـعـداء ما بـ السـيد
ــالـكي عـداء شـخـصي  امــا االول فـقـد اشـهـر عـدائه الـصـدر والـسـيـد ا
السـيـمــا دعـوته لــكل قـوى االطــار الـتـنــسـيـقي لــلـمــشـاركـة في احلــكـومـة
باسـتـثنـاء دولـة القـانون حـيث نـسف في هـذه الدعـوة مـا يسـمى بـحكـومة
االغلبية   اما الثاني قـد يكن له العداء باطناً لـكنه تعامل معه سياساً من

مبدأ ليس في السياسة عدو دائم وال صديق دائم .
ـوجود حيث ال تـسارعة وفي ضل ا رحـلة ومع هذه االحـداث ا في هذه ا
خـيـارات اخـرى اضـافـة الـى احـتـدام الـصـراع انـا شــخـصـيـاً اعـتـقـد ان
رحـلـة ولـيس غـيـرها وهـذه وجـهـة نـظر اجملرب يـجـرب حتـديـداً في هـذه ا
الـكي اذا ما شكل شخصـية مـبنـية على كـل ما ذكر اعاله السـيمـا وان ا
احلكومة هـدفه الرئيس هو اثـبات وجود وتفـنيد اتهـامات واصالح اخطاء

ا هو حتليل ووجهة احرجاً خلصومه   لذلك اكـرر ا
نظر شخـصية ان حـدثت قد يستـفيد الـعراق وشعبه
ا هو من الصراع والتحدي ما بينهم وان اخفق ا
السقـوط احلر الذي اتـمنـاه لهذا الـنظام الـسياسي

برمته.
{ عن مجموعة واتساب
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معـارفي واصـدقائي. وبـعض صور
عــدم الـتــفـاعل هــذا  انـني ال ارسل
بطـاقة تـهنئـة لهـذا الصديق او ذاك
 في منـاسبـة يوم  مـولده  او عـيد
مولده. وجاء يوم االول من تموز ..
وحل يـوم االول من تـمـوز احلالي .
ـوقـفي. ال اهنئ  وال واسـتمـريتُ 
اجـيب عـلى رسـالـة تهـنـئـة. ولكن ..

بـــعــــد ايـــام عـــلى
مرور هـذا اليوم 
فوجـئتُ بـعدد من
رســائل تــهــنــئـتي
بـــعــــيــــد مـــيالدي
مــــــنــــــشــــــورة في
صـــــــفـــــــحــــــــتي 
مــصــدرهــا احــبــة
اعـــــــتـــــــز بــــــــهم.
ووقـــفت حــائــرا..
اجـــــــــــــــــــيـب .. ال

اجـيب.
دون

ـــســـاحــات الـــتـــرابـــيـــة وفـــقـــدان ا
اخلـضراء الـشـاسعـة  الـتي تتـمتع
بـــهـــا الــقـــارة الـــهـــنــديـــة وجـــمــال
الـطـبـيـعـيــة واشـجـار الـظل الـزيـنـة
والـفـاكهـة  تضـاف لـتمـيز الـتـنمـية
الـشامـلة والـتنـفيـذ السـليم ونـزاهة
احلـــكــام وثــقـــافــة الــشـــعب  الــتي
ـو وبــنـاء الـدول  تــشـكل اســاس 
ـيـاه بـالـشكل وتـتـمـيـز بـاستـغالل ا
االمــثل ونــصب مــحــطــات الــطــاقـة
الـكـهـرومـائـية وااللـواح الـشـمـسـية
لتوليد الكـهرباء والطاقة وال تذهب
قــطــرة مــاء اال ان يــتم جتــمــيــعــهـا
بـــاالنــابـــيب الـــنـــاقـــلـــة واجلــداول

االسمنتية
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ــســتــشــفــيـات تــمــثل الــطـبــابــة وا
واالدويــة الـهــنـديـة رقـم واحـد عـلى
مــسـتـوى الـعـالم ويـاتي الـيـهـا من
العـراق االالف شهـريا  وحتى دول
اخلـلــيج واوروبـا وامــريـكــا تـذهب
لـلعقل والـعلـمية الـهنـدية الدقـيقة 
حيث تمثل تشـخيص نوعي وانقاذ
حلياة البشر  وعلى وزارة الصحة
واحلـكـومـة الـعـراقـيـة ان تـسـتـدعي
كـــوادر طـــبــــيـــة هـــنـــديــــة لـــبـــنـــاء
ـــرضى مـــســـتــــشـــفـــيــــات وعالج ا
الـقــاطـعـ ســاعـات طـويــلـة ذهـابـاً
وايــابـاً  من كــبـار الــسن واالطـفـال
ــــــفـــــاصـل والـــــقــــــلب وامــــــراض ا
والــــكـــســـور والــــعـــيـــون والــــكـــلى
والـــســرطــان  وتــســـيــر اخلــطــوط
اجلـــويـــة الـــعـــواقـــيـــةُثالث رحالت
ذهابـا وايابـا اسبـوعيـا اضافة الى
5 رحالت اســبــوعـــيــة من شــركــلت
طـارات العراق من عربـية وهنـدية 
ــــرضى والــــتـــجـــار  ال ســـيـــاح وا
وتـمتـلك الهـند عالقـات دبلـوماسـية
مــتـيــنــة مع الـعــراق وبــ لـبــلـدين
تـعاون اقـتصـادي وجتاري ونـفطي

واسع ال حدودها.

جـمــهـوريــة الـهـنــد وتـقع شـمــالـهـا
وتغـطي الثـلوج جـبالهـا وسهـولها
مـــعــظـم شــهـــور الـــســـنـــة  وابــرز
االمــاكن الـــســيــاحـــيــة الـــســاحــرة
اجلمـال في العـالم  وتمـثل التراث
والـــتـــاريخ وتـــبـــرز تـــوغل الـــقـــدم
بـابنـيتـهـا  ويقـصدهـا السـياح من
كـافـة الـدول  حـيث مـنـظـر اجلـبـال
واالنـــهــــر والـــبــــحـــيـــرات وزوارق
الشيكارة والبـيوت اخلشبية وسط
ـشـهورة ـاء  واصـناف الـطـعام ا ا
بـالـتوابل احلـارة الـهنـديـة النـافـعة
لـلـصـحـة  واسـتـجـابـة الـطـبـاخـ
بـوضع الـقـلـيل مـنـهـا لـلـقـادم من
الدول العربية  واشجارها النادرة
ـــســـاجــد االصـــنــاف وانـــتـــشـــار ا
واجلوامع ومـطار كـشمـير  واالمن
والـنــظــام واضح  وتــرى بـســاطـة
الـــنـــاس وحــفـــاوة اســـتـــقـــبــالـــهم
والـتــرحـيب والـضــيـافـة الــطـيـبـة 
واجــمل االطـفـال واحلــدائق تـوجـد
فـي كــشـــمــيــر  وروعـــة الــتـالمــيــذ
والطالبات الذهب للمدارس لطلب
الـعـلـم  ويـشـقــون طـريق حــيـاتـهم
بــالـــدراســة ويـــحـــقــقـــون امــال ان
يـصــبح احــدهم طـبــيب ومـهــنـدس
ي  امــا وقــاضي ومـــعــلم واكـــاد
الــعـــطــور واالقــمـــشــة والــفـــاكــهــة
الـكـشـمـيــريـة انـواعـهـا درجـة اولى
ـئـات الـسـنـ  وسـمـعـتـهـا تـمـتـد 
ـرتـفــعـات يــقع قـصـر وعـلى احــد ا
الـــســـلــــطـــان الـــهـــنـــدي الـــشـــاهق
االرتـفـــاع الـذي حـكم في الـعـصـور

الوسطى. 
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امــطـار غــزيـرة تــســتـمــر لـســاعـات
متواصلة تهطل على الهند الرائعة
شـــتــــاءاً وصـــيـــفـــاً  نــــســـال الـــله
سـبــحـانه وتـعـالى ان تـاتي امـطـار
لــلـــعــراق الـــذي يــعـــاني اجلـــفــاف
نـتـيــجـة قـلـة االمــطـار والـعـواصف

مـنفـردة وتـصامـيم ملـفـتة لـلنـاظر 
لـتـضـاف وتـلـون الـطـراز الـعـمراني
احلـــديث لــلــمــســـاجــد والــكــنــائس
ــعــابـد الــضــخـمــة مع الــتــقـدم  وا
ـــســــاجـــد ويــــبـــقى تــــاج مــــحل وا
وغلة بالطراز عابد ا والكنائس وا
ـــــة  واجه والـــــزخـــــارف الــــــقـــــد

للسائح من الهنود والعالم .
WŽUMB «Ë —U−ýô«Ë WŽ«—e «

اشـجــار ضـخـمــة وغـابــات واسـعـة
والـظل االخــضــر يـغــطي ارضــهـا 
واسـتـمرار ويـسـتـثـمـر اقتـصـاديـا 
الــزراعــة الــنــاجــحــة والــتــشــجــيـر
لـلوقـاية من رطـوبـة وحر الـصيف 
رسـمت جـمـهـوريـة الـهـنـد اقـتـصـاد
ـليار ة  صحـيح لضمـان حيـاة كر
وخــمـســمـائـة مــلـيــون نـســمـة عـدد
سكانها  تصنع وتزرع كل شي وال
تــسـتــورد اال مــصـادر الــطــاقـة من
الـــنـــفط والـــغـــاز  وتـــصــدر
مـئـات الـصـنـاعـات احلـرفـيـة
ــــتـــقــــدمـــة  والـــيــــدويـــة وا
ومـــــحـــــصــــــول الـــــرز واسع
االنـتــشــار وزراعــته كــصـنف
ـــثل ـــيـــا  و مـــشــهـــود عـــا
ـالي واالقـتـصـادي نــظـامـهـا ا
فــرصـة ثــمـيــنــة امـام الــعـراق
وبـلدان مـتعـددة تعـاني ازمات
اقــــتـــــصــــاديــــة لالســــتــــفــــادة
والــتـخــلص االزمــات  خـاصـة
ئة من النفط العراقي ان ٤٠ با
يستـورد من الهند مـنذ سنوات
الــسـتــيـنــات والــسـبــعـيــنـات  
وتقدم الصناعة والزراعة بشكل
رصــانـة لـتـلك الـدولـة االسـيـويـة
الــتي تــمـتــد مــسـاحــتــهـا لــقـارة
كـامـلة وتـعتـمـد سيـاسـة السالم
واحلــيــاة مـع االزمــات الــدولــيــة

وتسعى للحل السلمي .
WFz«d « dOLA  W¹ôË

تشـكل مديـنة كشـميـر احد واليات dÞ‚∫ حركة الطرق واإلعمار في كشمير
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(أ ف ب) -  تـنـصـيب { كـولـومـبـو
رئــيس الــوزراء الـســريالنــكي رانــيل
ــيـسـيــنـغه اخلـمــيس رئـيـسـا ويـكـر
مـوقــتـا لـلــبالد بـعـد قــبـول اسـتــقـالـة
غــوتـــابــايــا راجـــابــاكـــســا وقــبل أن
ان رئيسا جديدا في 20 ينتخب البر
تـمـوز/يـولـيـو حـسـبـمـا أعـلن مـكـتب
رئــيـس اجملــلـس الــتـــشــريـــعي.وكــان
ـــان أعـــلـن قـــبـــيل ذلك رئـــيـس الـــبـــر
اســــتـــقـــالــــة الـــرئــــيس غـــوتــــابـــايـــا
راجـابـاكـســا بـعـد فـراره إلى اخلـارج
عـلـى أثـر اقــتـحــام مـتــظــاهـرين مــقـر
ــــاضي. وقـــال إقـــامــــته األســــبـــوع ا
ماهيندا يـابا أبيواردانا لـلصحافي
غــداة إرســال نص االســتــقــالــة عــبــر
البريد اإللكـتروني "استقـال غوتابايا
بـــشــكل قـــانــوني" مـــضــيـــفــا "قـــبــلت
االســـتــقـــالــة".وأعـــلن مـــكــتـب رئــيس
احلــكـــومـــة الــســـريالنــكـي أن رانــيل
ويكـرمـيسـيـنغه أدى الـيـم اجلـمـعة
كـرئـيس بـالـنـيــابـة خـلـفـا لـغـوتـابـايـا
راجابـاكـسـا الـذي فر إلى سـنـغـافورة
بـــــعــــد أشـــــهــــر مـن الــــتـــــظــــاهــــرات
االحــتـــجــاجــيـــة ضــده.وقـــال مــكــتب
يـسيـنغه ( 73عاما) فـي بيان ويكـر
مقـتضب إنه أدى الـيمـ الدسـتورية
أمـــام كـــبـــيـــر الـــقـــضـــاة جـــايـــانـــثـــا
جـايــاسـوريــا.من جــهـة أخــرى أعـلن
ـان ماهـيـنـدا يـابا مـكتب رئـيس الـبـر
ابيـواردانا أن الـتـرشيـحات لـلرئـاسة
ستـقبل في  19تمـوز/يـوليـو على أن

يصوت النواب في اليوم التالي.
ـان السـريالنـكي و أعـلن رئـيس الـبـر
أمس اجلمعة قـبول استقـالة الرئيس
غوتـابايـا راجابـاكسـا بعـد فراره إلى
اخلارج عـلى أثـر اقتـحـام متـظـاهرين
ــاضي مــا مــقــر إقــامــته األســبــوع ا
ـبــاني الــعـامـة وضع حـداً الحــتالل ا
في الــعـاصــمـة.وقــال مــاهـيــنـدا يــابـا

أبيـواردانا لـلصـحافـي غـداة إرسال
نـص االســـتــــقــــالــــة عـــبــــر الــــبــــريـــد
اإللكتـروني "استـقال غوتـابايـا بشكل
قــــــــانــــــــونـي". وأضـــــــاف "قــــــــبــــــــلت
االسـتـقـالة".وفـرّ الـرئـيس الـسـبت من
مقـر إقامـته الذي هـاجمه مـتظـاهرون
يـتـهـمـونه بــاإلدارة الـسـيـئـة في وقت
تشـهـد البـالد أخطـر أزمـة اقتـصـادية
في تــاريــخــهـــا. وتــمــكن من الــســفــر
ــالــديف ثـمّ اســتــقلّ األربــعــاء إلـى ا
طــائــرة تــابــعــة لــلــخــطــوط اجلــويــة
السـعوديـة اخلميـس إلى سنـغافورة.
وأرســل مــن هــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاك نــص
اسـتـقــالـته.وراجـابــاكـسـا أول رئـيس
يستقيل منذ اعتـماد سريالنكا نظاماً
رئــاســيــاً عــام .1978في كــولــومــبــو
فروض احتفل ورغم حظر التجول ا
حــشــد صــغــيــر بــاالســتــقــالــة حــمل
بـعــضـهم أعـالم الـبالد بــيـنــمـا رقص
آخـرون وغـنـوا ابـتـهـاجـاً أمـام أمـانـة
سر الـرئاسـة عـند إعالن الـنبـأ.وقالت
هــاريــنـــدا فــونــســيــكـــا عــلى هــامش
مشـاركـتهـا في الـتـجمّع "إنه انـتـصار
هـائل" لــكـنه "لــيس إال مـجــرّد خـطـوة
ــوجب دســـتــور ســريالنــكــا أولى".
ســـيــــصـــبـح رئـــيس الــــوزراء رانـــيل
ـــســــيـــنــــغه الـــذي يــــطـــالب ويــــكـــر
احملـتــجـون أيـضــا بـرحــيـله رئــيـسـا
بالوكـالة بشـكل تلـقائي حتى يـتمكن
ـان من انـتــخـاب نـائب لـيـتـولى الـبـر
ـتـبـقـيـة من الـرئـاسـة طـوال الـفـتـرة ا
والية راجـاباكـسـا.وأفاد شـهود عـيان
عن رؤيتـهم عـشـرات االشـخاص وهم
يــغــادرون اخلــمــيس مــكــاتب رئــيس
احلـكــومـة اخلـمــيس بـيــنـمـا دخــلـهـا
عناصر الشرطـة. ونفّذت ناقالت جند
مـــــصـــــفـــــحـــــة دوريـــــات فـي بـــــعض
األحـــيـــاء.وقـــالـت مـــتـــحـــدثـــة بـــاسم
ـتـظــاهـرين قــبل ذلك بـوقت قــصـيـر ا

"ســـنـــنـــســحـب بــسـالم من الـــقـــصــر
الـرئــاسي وأمـانـة الــرئـاســة ومـكـتب
رئـيس الـوزراء فـوراً لكـن سنـواصل
كفاحنا".قبل ساعات من ذلك تصدّت
الشـرطة لـلمـتظاهـرين الذيـن حاولوا
ـتـظـاهـرون ـان.اقـتـحم ا دخـول الـبـر
األربــعــاء مــقــر رئــيس الــوزراء بــعـد
اقـــــتـــــحـــــام الـــــقـــــصــــر الـــــرئـــــاسي
الـسـبت.وأُصــيب نـحـو  85شـخـصـاً
ـواجـهات وقُـتل رجـل اختـنق خالل ا
ـســيّل لـلـدمـوع.وزار مـئـات بـالـغـاز ا
آالف األشــخـاص الــقــصــر الــرئـاسي
مـنـذ فـتــحه أمـام عـامـة الــشـعب بـعـد
فرار الـرئيس الـسـبت. لكن بـعد ظـهر
بنى مـغلقة اخلميس كانت أبـواب ا
ويحـرسـهـا عنـاصـر مـسلّـحـون.تـلقى
اجلــيـش والــشـــرطــة أوامـــر جــديــدة
مارسة قمع صارم ضد أي اخلميس 
أعـمـال عـنف وحـذّرا مـثـيري الـشـغب
من أن عنـاصـرهمـا "مخـوّلـ شرعـياً
ارسة قـوّتهم".بـعد توقـفه ليوم في
الديف وصل راجـاباكسا إلى جزر ا
ســنـــغــافـــورة اخلــمــيـس مع زوجــته
أيـــــــومــــــــا واثـــــــنـــــــ مـن حـــــــراسه
الشـخصـي عـلى م رحـلة جتـارية
تابـعـة لـلخـطـوط اجلـوية الـسـعـودية
اصطحـبا إليـها قـبل دقائق قلـيلة من
اإلقالع.وكـــــان قــــد طــــلـب بــــحــــسب
وسـائل إعالم مـالـديـفـيـة أن يـسـتـقلّ
طائرة خاصة رافضاً أن يسافر على
مــ رحــلــة جتــاريـــة مع مــســافــرين
آخـرين بـســبب االسـتـقــبـال الـعـدائي
الــذي لــقــيه عـــنــد وصــوله إلى جــزر
ـــالـــديف األربـــعـــاء.كـــمـــا تـــعـــرض ا
لـلـسـخـريـة واإلهـانـة أثـنـاء مـغـادرته
مــطــار فـــيالنــا ونُــظـم احــتــجــاج في
ـطـالـبـة احلـكـومـة الـعـاصـمـة مـالـيه 
رور ـالديـفـيـة بـعدم الـسـمـاح له بـا ا
بـــأمــــان.وأكّــــدت وســـائـل اإلعالم في

ــالــديف أن الــرئـيـس الـســريالنــكي ا
قــضـى لــيــلـــته في فـــنــدق "والــدورف
أستوريا ايـتافوشي" الـفخم.وبحسب
كن تـوقيف راجابـاكسا القانـون ال 
بـيــنــمـا ال يــزال رئـيــســاً وهـو مــا قـد
يفسر رغبته بالسفر الى اخلارج قبل
تـقـد استـقـالـته لـتـجـنّب أي عـمـلـية
الديف توقيف محتملة.وقال رئيس ا
السابق محـمّد نشـيد الذي لعب دوراً
ـسـاعـدة راجـابـاكـسا خـلف األضواء 

قـــــريــــبــــة مـن األجــــهــــزة األمـــــنــــيــــة
الـسـريـالنـكـيــة يـسـعـى الـرئـيس إلى
البـقـاء لبـعض الـوقت في سـنغـافورة
قـبل الــتـوجه إلى اإلمــارات الـعــربـيـة
ـتــحـدة.وقــال جـيــهـان مــارتـ (49 ا
) وهـو تاجـر "لقـد دمّـر بلـدنا مع عامـاً
عائلة راجابكسا لذا فنحن ال نثق به
عــــلى اإلطالق. نــــحن بــــحــــاجـــة الى

حكومة جديدة".

قال ثالثي األجـزاء مبني على ما تـوصلت له مع زميلـتي األستاذة كيلـفاند من نتائج هذا ا
يلـعب الـتاريخ دوراً مـيدانـيـة بخـصـوص شخـصـية الـثـقافـة الـعراقـيـة. ككل ثـقـافات الـعـالم
أساسياً في تأسيس وتـطوير الثقافة األجتماعية للبلد.ومفهوم الثقافة األجتماعية هو قريب
.فالثقـافة األجتماعية -ببساطة- ـغلوط علمياً ا نفهمه من مصطـلح(الشخصية العراقية)ا
ـشتركـة ب أفـراد اجملتـمع والتي ـشاعـر االجتـماعـية ا هي مـجمـوعة الـعقـائد واالفـكار وا
توجه سـلوكهـم ضمن اجملتـمع.أن هنـاك شبه أجـماع ب الـباحـث على تـأييـد ما سبق أن
ثابـة الذاكرة للـجنس البـشري.وكمـا ان ماضي الفرد قـاله االستاذ طه باقـر بأن(التـاريخ 
يـؤثر في حاضره فـان ماضي البـشرية يؤثـر في حاضرهـا).فقد قال غـوستاف لـوبون قبله
ـاضي وتتغـير كلـيا. لكن كن لالمة ان تـقطع صالتهـا با بسـن أنه (يخـيل للكـثيريـن انه 
كن مـغادرته اال عبر اضي الذي ال  ـكن لالمة ان تقـطع عالقاتها بـا الواقع يثبت انه ال 
ـاً فـيزيـائيـاً فـذاً مثل هـوكنج  Hawkingيـؤمن أن تـراكـمات وراثـية بـطـيئـة). ال بل أن عا
بل ايضا طريقة التعامل مع البيئة البشر ال يتوارثون فقط اجلينوم  DNAمن جيل جليل
احمليطة. لقد بـاتت البصمة الوراثية التاريخية ألي ثقافة جزء أساس من تلك الثقافة بحيث
كـن دراسة وحتـلـيل مكـونـات وميـكـانيـزمـات تلك الـوراثـة دون دراسة(عـلـميـة) ولـيست ال 
مجـرد سردية لـتاريخ تلك الـثقافـة. لقد جـرى أنتـقاد كل تلك الـدراسات التي لم تـعر للـبعد
التاريخي في حيـاة وثقافة الشعوب أهمية وتسبر تـأثيره النفسي واألجتماعي في تشكيل
الـثقافة األجـتماعيـة لذلك الشعب . والـواقع فأن دراسة الـثقافة األجـتماعيـة لشعب ما دون
قـــراءة مـــتـــأنـــيــة لـــتـــاريـــخه هي أشـــبـه بــوصـف كل مـــا في الـــشـــجـــرة من ثـــمــر وأوراق
ــو تـلك الــشـجــرة.ان فـهم وأغـفــال جـذورهــا والـدور الــذي لـعــبـته فـي غـرس و وأغـصــان
عزل عـن معرفة تأثير كن ان يجري بـشكل صحيح  الشخصية االجـتماعية العـراقية ال 
التـفـاعل بـ تـاريخ الـعـراق وشـعـبه والـذي انـتج لـنـا هذه الـثـقـافـة االجـتـمـاعـيـة التـي نحن
بـصـددهـا هـنـا.وبـحـسب مــنـطق الـديـالـكـتـيك الـتـاريـخي الـهـيـجـلي(نـسـبـة الى الـفـيـلـسـوف
هـيـجل)والذي يـفـسر االنـتـاج الـثقـافي والـفكـري بـالـتفـاعل بـ العـقل والـتـاريخ فأن ثـقـافة
الـعـراق االجـتـماعـيـة هي نـتـاج هـذا الـتـفاعـل ب األنـسـان الـعـراقي الـذي عـاش عـلى هذه
األرض عبـر العصـور وب كل ما صـادفه من ظروف بيـئية وأقـتصاديـة وأمنيـة وأجتمـاعية
ؤثـرات الـتاريـخـية . وسيـاسـية أدت الى بـرمـجـة تفـكـيره بـطـريقـة مـعيـنـة تسـتـجيب لـتـلك ا
بل لوك واحلـوادث واحلروب وما جنم عنها فالتاريخ الـذي يهمنا هو لـيس أخبار البالد وا
مـا تـركـتـه تـلك األحـداث من آثــار عـلى األجـتــمـاع األنـســاني. وهل الـتـاريـخ اال نـتـاج هـذا
أذ يقول عن الـتاريخ(أنه خبر عن األجـتماع أو مـا يسميه أبن خـلدون بالـعمران األنسـاني 
األجـتمـاع األنـساني الـذي هـو عمـران الـعالم ومـا يـعرض لـذلك الـعمـران من األحـوال مثل
التـوحش والتآنس والعـصبيات وأصـناف التغـلبات للـبشر على بـعضهم البـعض وما ينشأ
شاكل التي تواجه أي باحث في مجال  فهم وتفسير الشخصية عن ذلك).أن أحدى أهم ا
األجتماعية الـعراقية تكمن في التاريخ الذي تأسست فيه تلـك الهوية الثقافية. فاحلقيقة أن
هـناك على سطح الـثقافة العـراقية تواريخ وليس تـاريخ واحد للتأسـيس والتفسيـر. وككثير
ـسلمـ يفـتقد الـعراقـيون لـوحدة التـاريخ ويتـعامـلون معه كـما يـتعـاملون مع من الـعرب وا
فـيـنـتــقـون مـنه مـا يـشـائـون ـوجـودة عـلـى أرفف احملالت الـتي يـتـبـضــعـون مـنـهـا الـسـلع ا
ويــتـجـاهــلـون-عـمـداً أو جــهالً- كـثــيـر من الـتــاريخ الـذي صـنع هــويـتـهم
الـثـقـافيـة. هـذه الـظاهـرة(الـتـبضع من الـتـاريخ) أدت الى ظـاهرة
خطيرة دفعـنا ثمنهـا وال نزال ندفع منذ قـرون طويلة. فتـبضعنا
األنتقـائي من التاريخ قادنـا الى ظاهرة (األحتـباس التاريخي)
كن لـظاهـرة األحتـباس احلراري كن أن تـدمرنـا كمـا  الـتي 

أن تدمر البشرية.(يتبع)

يسينغها  الرئيس السريالكي اجلديد ويكر

على الهروب إنه يخشى أن يُقتل في
حـال بــقـائه في ســريالنـكــا.وبـحـسب
مصادر دبلومـاسية رفضت الواليات
تحدة منحـه تأشيرة ألنه تخلى عن ا
جـنسـيـته األمـيـركـيـة عام  2019قبل
تـرشّحه لـلـرئـاسـة في سـريالنـكا.ولن
تـكـون سـنـغـافـورة الـوجـهـة األخـيرة.
ـــديــنــة أن فــقـــد أعــلـــنت الـــدولــة - ا
راجاباكـسا يـقوم بزيـارة خاصة "ولم
يــطــلب الــلــجــوء".وبــحـسـب مــصـادر
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تواجه سبع مؤسسات لـلتعليم العـالي في البرتغال إغالقًا إجـباريًا بعد فشـلها في تلبية
ـؤسسـات السـبعـة كنـتيـجة معـاييـر االعتـمـاد احمللـية. وتـأتي قرارات عـدم اعتـماد هـذه ا
لعملية الـتقييم التي أجريت في جميع مؤسسات التعليم العالي البرتغالية والتي شاركت
فيـهـا كـمـقيـم خارجي.فـشل تـلـبـية مـعـايـيـر االعتـمـاد يـعنـي فشل اجلـامـعـات في حتـقيق
مستوى مقـبول من التعلـيم والتدريس والبحث الـعلمي وخدمة اجملـتمع. فشل اجلامعات
في احلصول على اعتـماد وزارة التعليم العالي البرتغالية يعني انها ال تستحق ان تمنح
ا تمنحه شهادة التخـرج لطالبها ويعني انـها اضاعت مستـقبل الطالب النعدام الثـقة 
اجلامـعات لطالبـها من معرفـة وعلم. متى ستـخضع اجلامعـات العراقيـة حكوميـة واهلية
عايـير اعـتماد رسـمي على أساسه يـتحدد مـستقـبلهـا في منح شهـادات محتـرمة يرغب
يـة والعلمـية وفي تركيب بـها سوق العـمل?  متى نرى تـغييرا جـذريا في االدارة االكاد
ناهج وفلسفة وتنظيم الـكليات واالقسام وفي مـحتوى وطرق تعليـم ا
البـرامج والسـياسـات التـربوية لـلجـامعـات الضـعيـفة بدال من
مجـرد تبـديل رؤسـائهـا? متى يـتم مراجـعة وتـقيـيم اجلامـعات

من قبل مؤسسة اعتماد مستقلة? 
{ عن مجموعة واتساب

»U³I²Ý‰ ∫ الرئيس االمريكي جون بايدن حلظة نزولة من الطائرة في الرياض

ــــــســــــؤولــــــون الــــــنــــــفـط إذ قــــــال ا
الــســعـوديــون إنــهم ال يـعــتــقـدون أن
هــــنـــاك نــــقـــصًــــا في اإلمـــدادات وإن
أسـاسـيـات الـسـوق "سـلـيـمـة".وسـافر
بـاراك اوبـامـا إلـى الـريـاض ألول مرة
فـي عـام  2009بــعــد أقل من خـمــسـة
أشــهـر من أداء الـيـمــ الـدسـتـوريـة
فـي زيــارة خــاطــفــة قـــبل خــطــاب في
الـــقـــاهـــرة هـــدف إلى إعـــادة تــأهـــيل
صـورة واشنـطن في العالم اإلسالمي
بعد عهد بوش.وكانت الزيارة رمزية
إذ ســـعى أوبــامـــا إلى الــتـــشــاور مع
ـمـلـكة قـبل إعـادة بـرمجـة االنـخراط ا
ــنــطــقــة.وقــال مــديـر األمــيــركي في ا
مــــجـــلس األمن الــــقـــومي آنـــذاك دان
شـابيرو إنّ أوبـاما كان يـحاول أيضًا
تـنـســيق اسـتـراتـيـجـيـة لـلـتـعـامل مع
بـرنـامج إيـران الـنـووي ويـتـطـلع إلى
دفع الــتــطــبـيع بــ الــدول الـعــربــيـة
وإســرائـيل قـدمـا.وطـبـع الـفـتـور بـعـد
ذلك الـعالقـات األمـيـركـيـة الـسـعـودية
في عـــهـــد أوبــامـــا خــصـــوصــا بـــعــد
الـتـوصل إلى اتـفاق في  2015لـلـحد

من برنامج إيران النووي.
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وفـي زيــارة فـي عــام  2016مـع قــرب
ــلك نـــهـــايــة واليـــة أوبـــامــا أرسـل ا
ســلـمـان بن عـبـد الــعـزيـز الـذي تـولى
الــســلـطــة في الــعـام الــســابق حـاكم
الـرياض الستـقبال الـرئيس األميركي
ــــطــــار ولم يــــتم بث عــــنــــد مـــدرج ا
وصــــــولـه عــــــلى الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون
الـــرســـمي.وحـــصل تـــرحـــيب كـــبـــيــر
بـالـرئيس دونـالد تـرامب الذي اخـتار
ــــمـــلـــكـــة في  2017كـــأول وجـــهـــة ا
خارجية له بعد توليه منصبه.وأغدق
احلــكــام الـهــدايــا عــلى أفـراد عــائــلـة
تـرامب الـذين رافـقـوه ورقـصـوا مـعا
حــامـلـ الــسـيـوف.وطـبــعت الـزيـارة
ـلك سـلـمان أيـضـا صـورة لتـرامب وا
ــصـــري عــبـــد الــفـــتــاح والـــرئــيـس ا
الــســيـــسي خالل افــتــتــاح مــركــز في
ـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــفـــــكـــــر الـــــريـــــاض 
ـلوك ـتطـرف.ويقـول مؤلف كـتاب "ا ا
والــرؤســاء" الــذي يــبــحث الــعـالقـات
األمــيـركـيــة الـسـعــوديـة بـروس ريـدل
ـــرجح أن يــــبـــقـى الـــتــــرحـــيب "مـن ا
بــــتــــرامب هــــو األكـــثــــر إثـــارة عــــلى
اإلطالق".عانت العالقة الحقا في عهد
تـرامب ال سيما في أعقاب ما اعتبره
الـــســعـــوديـــون رد فــعل فـــاتـــرا عــلى
الـهجمات عـلى منشآت نـفط سعودية
فـي عام  2019الـتي أعلن احلـوثيون
ــدعـــومــون من إيــران الـــيــمــنـــيــون ا
مـسؤولـيتـهم عنـها وتـرددا بالـنسـبة
ة قتل الصـحافي السعودي الى جـر
جـــمــال خــاشـــقــجي في  2018الــتي
نــفـت الــســعــوديــة تــورط احلــكــومــة
بــهـا.لــكن بـقي الــقـادة الـســعـوديـون
" مـن شـخـصـيات وفـق ريدل "قـريـبـ
بـــارزة فـي عــهـــد تـــرامـب ال ســـيـــمــا
صــهــره جــاريــد كــوشــنــر.ولن يــكـون
ـلـك سـلـمـان مــفـاجـئــا أن يـسـتــقـبل ا
ــطــار.وقـال بــايــدن ( 79عــامًــا) فـي ا
الــبـيت األبــيض إن بـايــدن سـيــلـتـقي
أيـضــا ولي الـعـهـد األمـيـر مـحـمـد بن
سـلـمان في سـياق مـناقـشة أوسع مع
ـلك سـلـمـان لـكن ريدل فـريق قـيـادة ا
يــشــيــر إلى احــتــمــال أن يــكــون ولي
الـعهـد في مـقدمـة مسـتقـبلي الـرئيس
األمـــيــركـي.ويــوضح "الـــســعـــوديــون
مــصــمـمــون عــلى أن الـزيــارة تــشـكّل
إقــرارا (بـــحــكم) ولي الــعــهــد".يــقــول
الـباحث في معهد "هدسون" لألبحاث
مـحمد اليحـيى "يدرك السعوديون أن
أمــيـركـا تــمـر بـوقت مــرتـبك لــلـغـايـة.
أحـيانًـا تسمع أشـياء غيـر منطـقية ال
مـعـنى لـهـا. لـكن هـنـاك مـصـالح أكـبر
وأكـثر أهـميـة على احملك مـن التـركيز

على شيء من هذا القبيل".

{ الـقـدس(أ ف ب) - إلتـقي الـرئيس
األمـــيــــركي أمس اجلــــمـــعـــة الـــقـــادة
الـــفــلــســـطــيــنـــيــ في بـــيت حلم في
الــضــفـة الــغــربــيـة احملــتــلــة قـبل أن
يـنتقل الى السـعودية وتعـتبر هاتان
احملـطتان األكثر حـساسية في رحلته
األولـى إلى الـــــشــــرق األوسـط.وقــــبل
سـاعـات من قـيـامه بأول رحـلـة جـوية
مــــبـــاشــــرة من تـل أبـــيـب في اجتـــاه
الـسعودية التي ال تـعترف بإسرائيل
أعـــلـــنـت الـــريـــاض فـــتح أجـــوائـــهـــا
"جلـمـيع النـاقالت اجلـوّية" مـا يـعني
طبعا الطائرات القادمة من إسرائيل
فـي قــــــرار وصــــــفـه بــــــايـــــــدن بــــــأنّه
"تــاريـخي".وسـيــزور بـايـدن اجلــمـعـة
مــســتــشـفـى اوغـســتــا فــكــتــوريـا في
الـقــدس الـشـرقـيـة احملـتـلـة حـيث من
ـــتـــوقع أن يـــعـــلن عـن مـــســـاعــدات ا
ـستـشـفيـات احمللـيـة.وأعلن لـشـبكـة ا
بـايدن أنه ليس في وارد التراجع عن
قـــرار ســلــفـه دونــالــد تـــرامب جلــهــة
االعـتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
ويـطــالب الـفـلـسـطـيـنـيـون بـأن تـكـون
الــقـدس الـشـرقـيـة عــاصـمـة لـدولـتـهم
ـستقبليـة وينددون بقرار واشنطن. ا
وال يــعــتــرف اجملــتـمـع الـدولـي بـضم
إسـرائيل للـقدس.وتمـنع إسرائيل أيّ
مـظهـر سيـادي للـسلطـة الفـلسـطيـنيّة
ا في ذلك رفع فـي القدس الشـرقيّة 
الــعــلم الــفــلــسـطــيــني.في بــيت حلم
سـيلـتقي بـايدن الرئـيس الفـلسـطيني
مــحـــمــود عــبــاس. ويُــرجّح أن تــركّــز
محادثاتهما على إجراءات اقتصاديّة
مـن دون الـــــــبــــــحـث فـي خـــــــطــــــوات
دبـلـومـاسـيّـة كـبـيـرة. وبـ اإلعالنات
ــــتــــوقـــعــــة مـــشــــروع عن حتــــويل ا
االنـترنت في الـضفـة الغـربيـة وقطاع
غــــــــزة الـى اجلــــــــيـل الــــــــرابع. إذ إن
اســتــعـــمــال اجلــيل الــثــاني واجلــيل
الــثـالـث يـعــقـد الــتـحــول الــرقـمي في
االقـتـصـاد.وقـدّر الـبـنك الـدولي مـعدّل
الــفــقـر فـي األراضي الـفــلــســطـيــنــيـة
ـــــئــــــة الــــــعـــــام بــــــنــــــحـــــو  27فـي ا
ــاضي.عـلى الـطـريق الى بـيت حلم ا
ارتــفـعت لـوحــات كـبـيــرة مـوقـعـة من
ـنظـمة اإلسـرائيـليـة غيـر احلكـومية ا
"بـــتــســلــيـم" كــتب عـــلــيــهـــا "الــســيــد
الـرئيس هذا هو الفـصل العنصري"
في إشـارة الى السيـاسة اإلسرائـيلية
في األراضـي الفلـسطينـية.كمـا ترتفع
لــــوحـــــات أخــــرى عــــلـــــيــــهــــا صــــور
الـصـحـافيـة الـفلـسـطـينـيـة األميـركـية
شــيــرين أبـو عــاقــلـة مــراســلـة قــنـاة
"اجلـــــزيـــــرة" الـــــتـي قـــــتـــــلت في 11
أيـار/مــايـو خالل تـغـطـيــتـهـا عـمـلـيـة
عـسكـرية إسـرائيـليـة في مخـيم جن
في الــضــفــة الــغــربــيــة.ولـن يــتــطـرق
بـايدن على األرجـح الى عملـية إحياء
عــــمــــلــــيـــة الــــسـالم بـــ إســــرائــــيل
والـفلـسطـينـي واجملـمدة مـنذ الـعام
.2014وكان عبّاس الذي يتولّى
مــــــنـــــصــــــبه مــــــنـــــذ  ?2005ألــــــغى
االنـتـخـابات الـتـشريـعـيّـة والرئـاسـيّة
ـاضي مـلـقـيًا الـفـلـسـطـيـنـيّـة الـعـام ا
بـــالــلــوم عـــلى إســرائـــيل لــرفـــضــهــا
إجـرائـهـا في الـقدس الـشـرقـيّـة.وجدّد
بـــايـــدن خالل وجـــوده في إســـرائــيل
اخلــمـيس تـأكـيــد دعم واشـنـطن "حلّ
ــلك كالهــمــا الــدولــتَـــ لــشــعــبَــ 
ــة فـي هــذه جـــذورًا عـــمــيـــقـــة وقـــد
األرض ويــعـيـشــان جـنــبًـا إلى جـنب
فـي سالم وأمن".وقـال رئـيس الـوزراء
ا اإلسـرائـيلـي يائـيـر لبـيـد الذي لـطـا
ردّد دعــمه حلّ الــدولــتَــ من جــهـته
"لـن أغــــيّــــر مــــوقــــفي".وأضــــاف "حلّ
الـدولتَـ هو ضمـانة لدولـة إسرائيل
ـوقراطـيّـة القـويّـة ذات األغلـبـيّة الـد
الــيـــهــوديّــة".وأضــاف "نــرسل مــعــكم
ــنـــطــقــة رســـالــة سالم إلـى كلّ دول ا
. ــا في ذلـك إلى الــفـلــســطــيــنــيّـ و
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سريالنـكا الـدولة الـتى تـقع في شمـال احمليط الـهنـدي والتي هي عـبارة عن جـزر ضمن
ا تسمى جمهـورية سيالن يسكن هذة اجلمهورية شعب القارة الشبه الـهندية كانت قد
ـهاجرين الهنود وكذالك سلم وا متعدد األعراق  من الـسنهال والتامـيل والبوذين وا
سـيحـ كغيـرها من دول شـبه القـارة الهنـدية خـضعت الى االسـتعـمار من عدة دول ا
اخرها االنكليـز  عدد سكانها يقارب ٢٠ مليون نسمة عاصمتها كولومبو التى يسكنها
٢ ملـيـون نـسـمة ومـسـاحـة العـاصـمـة ٤٠ كـليـو مـتـر فقـط. تصـدرت هـذة الـدولة الـنـائـية
ـنـسيـة الـقـابعـة في شـمـال احمليط الـهـندي والـتى تـسـمى ايضـا لـؤلـؤة احمليط الـهـندي ا
يـة بسـبب قيـام شعـبهـا بثورة ضـد احلكـومة واألحـزاب كان سـبب الثورة االحداث الـعا
ـعيـشـة والسـبب الـغيـر مـباشـر هـو انقـسام بـاشر هـو ارتـفاع اسـعـار الوقـود وغالء ا ا
شاكل الـبالد والتى تراكـمت خالل عقد االحـزاب السيـاسية والـفشل في ايجـاد حلـول 
ـا اضـطر من الـزمن وكانت ثـورة عـارمة اقـتـحمت فـيـها اجلـمـاهيـر الـقصـر الـرئاسي 
الرئيس الى الـهروب. من دورس وعـبر هذة الـثورة ان شعب مـتعدد
ـصلحـة العلـيا لـلبالد وقام األعـراق واجلذور اتفق عـلى تغـليب ا
ـســار ووضع الــبــلــد عــلى جـاده بــثــورة عــفــويـة لــتــصــحـيـح ا
ـا جـعل االحـزاب تـرضخ الى ارادة الـشـعب هذا الـصـواب 
هـو ديـدن الـشـعـوب احلـرة الـتى تـطـمح الى الـتـغـيـر واصالح
اخلـلل الـذي اصـاب بـلـدهـا. حتـيـة واكـبـار الى كل شـعـب حر

ينتزع حقه في العيش الكر من احلكام. 
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بفارغ الصبـر تنتظر العـوائل العراقية حـلول األضحى أو الفطر; كي تـعايد موتاها
عـيشة الـتي تشـغلهـا عمن حتب... وكأن معـتذرة للـقبور عن لـهو الـدنيا.. جـرياً وراء ا
ـباركـة.ما زلـت كلـمـا أشرق فـجر حـواراً بـ الدنـيا واآلخـرة يـجري فـي هذه األيـام ا
.. ضـحيـتا اإلرهـاب الطـائفي الـصالة صبـاح عيـد أتذكـر أمي وشقـيقـتيَّ الشـهيـدت
وتى باحلياة.العيد.. فأتوجه الى مقـبرة وادي السالم في النجف أعيدهن وأستأذن ا
سـواء أكـان الفـطـر بـأيامه الـثالثـة أو األضـحى ذو األيام األربـعـة فـرصة سـانـحة من
"خبصة" الـدنيا; كي أزور قبور أجدادي وأقربائي الذين طوتهم احلروب واحلصار –
الــعـقـوبــات الـدولـيــة واإلرهـاب حـيث يــنـتـظــرونـنـا في الــنـجف األشـرف أؤدي صالة
الــزيـارة وأتـبــارك بـإلــتـمـاســهم الـدعــاء; كي أحـافـظ عـلى جنــاحي إجـتـمــاعـيــاً وأدبـيـاً
وإعالميـاً.هذا تـقلـيد ألـتزمه في كل عـيد أضـحى أو فطـر; ألن زيارة الـقبـور في العـيد
يز واجب ديني وأخالقي دأبنا عـليه من أهلنـا وأظننا سـنورثه ألوالدنا.. العـيد يوم 
دينياً وإجتـماعياً نحتاج خالله لتذكر النهاية احملتومة إلبن آدم مهما عال شأنه; لذلك
نـزور قبور أهلـنا وأقربائـنا كنوع من تقـو سلوكي لنـا; كي ال نزهف بالدنـيا ونتذكر
أنها فانيـة ال يبقى منها سوى الذكر الطيب والعـمل الصالح نأخذه معنا.. والعيد هو
ثـلى لهذا التفكـير.زيارة القبـور صارت تقليداً إجـتماعياً يـضفي على العيد ـناسبة ا ا
وتى.. وهم في اآلخـرة بفرحة أحـبابهم.. في الـدنيا ليـتخلصوا قـيمة روحيـة تشرك ا
أل أرواحهم بـالبكاء على مسامع ذويهم; فيـعيشون أيام عيد الفطر من احلزن الذي 
الـثالثـة أو أيـام األضحى األربـعـة متـخـففـ من أسى يـرافق اإلنـسان الـعـراقي الذي
سلم باحلسنات ; ففرح ا سلم جميعاً ورث البكاء عن أسالفه وهـذا شأن يشمل ا
ـسلـم تصب في الـقـبر ومـنه الى يوم أرجأه الـرب الى اآلخـرة.. والعـقاب كـذلك.دنـيا ا
القيامـة.. هناك يفرح أو يحـزن وهو العيد األشـمل.. مطلقاً ال حدود
ــكـان أو الــزمـان.. إنـهــا الـقــيـامــة والـعـيــد واحـد من له في ا
مالمح سعادة الدنيا واآلخرة; ألنه فرحة دنيوية نازلة ضمن
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إســــرائــــيل تــــريـــد الــــسالم وتــــؤمن
بـالسالم ولـن نتـنازل عن شـبر واحد
من أمـنـنا".وتـسـتعـدّ الدولـة الـعبـريّة
خلوض انتخابات نيابيّة في تشرين
الثاني/نوفمبر.بعد لقائه مع عباس
هد.بعد ذلك سـيزور بايدن كنيـسة ا
يــــــغــــــادر بــــــايـــــــدن بــــــيت حلـم إلى
الـــســعــوديّــة احملـــطّــة األخــيــرة من
جـولـته واألكثـر حسـاسيـة بالـتأكـيد
لـرئـيس وعد بـوضع حـقوق اإلنـسان
في قـلب دبلـوماسـيته.وخالل حـملته
االنــتـخـابــيـة اعــتـبـر جــو بـايـدن أن
ـملـكة الـعربـية الـسعـودية يجب أن ا

تكون "دولة منبوذة"
…–u³M  W Ëœ

وذلـك بــــعــــد مـــــقــــتـل الــــصـــــحــــافي
عارض جمال خاشقجي الـسعودي ا
في قــنــصـلــيــة بالده في اســطـنــبـول
عـــلى أيـــدي ســعـــوديــ قـــدمــوا من
ـجرد ـة. و الـريـاض لـتنـفـيـذ اجلر
انــتــخــابه رفع الــسـريــة عن تــقــريـر
لــوكــالـة االســتــخـبــارات األمــيـركــيـة
خـلص الى أن ولي العـهد الـسعودي
األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمـان أمـر بـقـتل
خـــاشــقـــجي.وســـيُــســـافــر الـــرئــيس
األمـــــيــــركـي من إســـــرائـــــيل نـــــحــــو
الــســعــوديّــة فـي أوّل رحــلــة طــيـران
مـباشرة معلنة.وقـالت هيئة الطيران
ــدنـي الــســعــوديّــة في بــيــان عــلى ا

ــاضـيـة إنّـهـا قـرّرت تـويــتـر الـلـيـلـة ا
مـلكة جلـميع الناقالت "فـتح أجواء ا
اجلــوّيـة" الـتي تـسـتــوفي مـتـطـلّـبـات
عــــبـــور أجــــواء الـــبالد.ويــــرفع هـــذا
اإلعالن عمليا قيود حتليق الطائرات
من إسـرائـيل وإلـيـهـا.وأشـارت هـيـئة
ـدني إلى أنّ الــقـرار جـاء الــطـيــران ا
"اسـتكمـالًا للـجهود الـرامية لـترسيخ
ـيّـة تربط ـمـلكـة كـمنـصّـة عا مـكـانة ا
الــقـــارّات الــثالث وتــعــزيــزًا لــلــربط
اجلـوّي الدولي".وقال جيـك ساليفان
مـــســـتـــشـــار بـــايـــدن لـــشـــؤون األمن
الــــقــــومي في بــــيــــان إنّ الـــرئــــيس
األمـيـركي "يرحّـب بالـقرار الـتـاريخي
لقادة السعوديّة فتح مجالهم اجلوّي
ـدنيّة أمـام جمـيع الناقـالت اجلوّية ا
ـا في ذلـك "الـرحالت بـال تـمــيــيــز" 
اجلـوّيـة من إسرائـيل وإلـيهـا".وأشار
ســالـــيــفــان إلى أنّ "هــذا الــقــرار هــو
نـتيـجة دبـلومـاسيّـة الرئـيس (بايدن)
ـبـدئــيّـة مع الـسـعـوديّـة احلــثـيـثـة وا
عــلى مـدى أشـهـر عـدّة والـتي تُـتـوّج
ـمـلـكـة.ورحبت بـزيـارته الـيـوم" إلى ا
وزيــرة الـنــقل اإلسـرائــيـلــيـة مــيـراف
مـيخائيلي بـقرار السعوديـة معتبرة
أنـــهـــا "خــطـــوة مـــهــمـــة" ســـتـــســمح
"بــتــعــزيـز" الــعالقــات بــ اســرائـيل
ودول فـي الشرق األوسط.ويُتوقّع أن
ـلك سـلـمان يـلـتـقي بـايـدن في جـدّة ا

بن عـبـد الـعـزيـز وولي العـهـد مـحـمد
بـن ســلـمــان وفـق مــا أفــاد مــسـؤول
أمـيـركي.كمـا سـيلـتقـي مسـؤول من
دول مـــجــلس الـــتــعــاون اخلـــلــيــجي
ومــصـر والـعـراق واألردن.وسـتـتـركـز
احملـــادثــات عـــلى تــقـــلّــبـــات أســعــار
تحدة الى النفط. وتسعى الواليات ا
إقــنـاع الـسـعـوديـة بــزيـادة إنـتـاجـهـا
الــنـفــطي من أجل تــعـويض الــنـقص
الـــنـــاجت عن حـــرب أوكـــرانــيـــا.كـــمــا
ـوقف من ســتـتـنـاول من دون شـكل ا
إيــــران اخلـــصم اإلقـــلــــيـــمي األبـــرز
لـــلـــســعـــوديـــة.وكــان بـــايـــدن أجــرى
األربـعـاء واخلـميس سـلـسلـة لـقاءات
مع مـسؤول إسرائيلي ركّزت على
بـــرنــامـج إيــران الـــنــووي ودعـــمــهــا
جــمـاعــات مـثـل حـركــة حـمــاس الـتي
تـسيطـر على قطـاع غزة احملاصر من
إسـرائـيل.ووقّع بـايـدن ولـبيـد اتّـفـاقًا
وجبه الواليات أمـنيًا جديدًا تلتزم 
ـنع ـتـحـدة اسـتـخـدام "كلّ" قـوّتـهـا  ا
إيــــــــــــــران مـن حــــــــــــــيــــــــــــــازة سـالح
نــــووي.وحتــــاول واشــــنـــطـن إعـــادة
االتّـــفـــاق الــــنـــووي مع طـــهـــران إلى
مـساره بعـد أن انسحب مـنه الرئيس

األسبق ترامب عام .2015
وعـــنــدمــا هــبـــطت طــائـــرة الــرئــيس
األمـيـركي جـو بـايـدن فـي الـسـعـودية
أمس اجلمعة تكون لالستقبال الذي

يـــحـــظى به داللـــة كـــبـــرى إذ تــلـــقى
ـــاضي الـــقـــادة األمــــيـــركـــيـــون في ا
ملكة بناء على تـرحيبا متفاوتا في ا
مـــدى قــوة عالقـــتــهم بـــالــريــاض.في
اآلتـي بعض االستقـباالت التي حظي
بـها رؤساء أميركيون في السعودية
في انــتــظـار رؤيــة اسـتــقــبـال بــايـدن
الــــذي كـــان تـــعــــهـــد خالل حــــمـــلـــته
ـمــلــكــة دولـة االنــتــخــابـيــة بــجــعل ا
"مـنبـوذة":وانتـظر جـورج بوش االبن
حـتى العـام األخيـر من واليتـه لزيارة
ـمـلـكة ثم سـافـر مرتـ في غـضون ا
زيد أربـعة أشـهر لـيضغـط من أجل ا
مـن إنـتـاج الـنـفط مع ارتـفـاع أسـعـار
الـطاقـة.واستـقبله الـعاهل الـسعودي
لك عبد الله بن عبد العزيز الـراحل ا
ــطــار في أيــار/مــايــو بــحـــرارة في ا
 ?2008ولم تظهر أي بوادر

لـلتوترات الـتي عصفت باجتـماعهما
في  2002فـي مــزرعـة فـي تــكــسـاس
عــنـدمــا هــدّد عـبــد الـلـه ولي الـعــهـد
آنــذاك بـاالنـسـحـاب بـسـبب خالفـات
حـــــــول الــــــنـــــــزاع اإلســـــــرائــــــيـــــــلي
الــفـــلــســطـــيــني.بــعـــدمــا نــزل بــوش
وزوجـته لورا من الـطائرة الـرئاسية
قـبّـل عـبـد الـله الـرئـيس عـلى اخلـدين
وعــزفـت فــرقــة عــســكـــريــة الــنــشــيــد
الـــوطـــني األمـــيـــركي.لـــكن الـــقـــيــادة
ــزيـد من الــســعــوديــة رفـضـت ضخ ا

جيك ساليفانمحمود عباسمحمد بن سلمان بائير لبيد

بسم الله الرحمن الرحيم 
طمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضية فادخلي (يا ايتها النفس ا

في عبادي وادخلي جنتي)
                                                           صدق الله العظيم 
ـوت عـلى ال كـاشف الـغـطاء سـبـحـان الـله وبـحـمـده   الـذي جـعل ا
حـتـمـا مـحـتـومــا اذ انـتـقـلت الى جـواره والـدة الـشـيخ عـلي كـاشف
ـرحوم (فاحت ال كـاشف الغطـاء) صباح هذا الغـطاء وعمـة الشيخ ا
اليـوم اثر مرض عضـال تغمـدها الباري عـز وجل برحمـته الواسعة
واسكـنـها فـسيح جـنـاته والهم أهـلهـا وذويـها ومـحبـيـها وزمالئـها
الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله الفاحتة
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ـصادر العلمية االجـنبية أنّ التزييف العـميق للصوت كان موجوداً تؤكد ا
مـنذ فترة طويلة فقد عرضت  Adobeبـرنامجًا يسمى  .VoCoقبل بضع
سـنـوات تطـلب فـيه حوالي  20دقـيقـة من صـوت الـشخـص اثنـاء الـتـكلم

لتقوم باستنساخه.
فـترض ـنتج مـخصص حملـترفي حتـرير الـصوت وكـان من ا ويعـد هذا ا
أنّ يتم إيـقـافه بسـبب مخـاوف أخالقـية وأمـنيـة. لـكن وفي اآلونة األخـيرة
اخــتــارت شــركـات أخــرى الــعــمل من حــيـث تـوقــفت   ?Adobeوأوجــدت
بـالـفــعل مـنـتـجـات مـتـاحـة جتـاريًـا مـثل  Lyrebirdو  Descriptوغـيـرهـا
نـتجـات التي تـعمل عـلى حتريـر الصوت بـتكـرار تكـنولـوجيا وتقـوم هذه ا
شـركـة  Adobeأو حـتى حتــسـيـنـهــا; لـغـرض تـوظـيـف الـصـوت وخـدمـاته

كن ان حتد منه. والتالعب به دون رقيب او دون حقوق قانونية 
Real-Time Voice" ـوسـوم ب ـصـدر ا ـكن لـلـمـشـروع مـفـتـوح ا كـمـا 
كن تصديقـها باستخدام عينات بطول  "Cloningإنشـاء مقاطع صوتية 
ثــوانٍ فــقـط من كالم الــشـــخص  والــعــمـل عــلى زجــهـــا وكــأنــهــا صــوت

عني.  الشخص ا
ومن األمـثـلـة عـلى اسـتـخـدام هـذه الــتـقـنـيـة لالحـتـيـال عـبـر الـصـوت هي
Voice احلادثة التي وقعت في عام  2019والتي  من خاللها استخدام
 Deepfakeخلـداع رئيس تـنفـيذي وسـرقة مـبلغ  243000دوالر أمـريكي.
واعتـقد الرئيس الـتنفيذي الـذي وقع في هذه احليلـة; أنه كان يتحدث إلى
انـيـة األم للـشركـة التـي يعـمل بهـا والذي الـرئـيس التـنفـيذي لـلـشركـة األ
انية الـطفيفة لـرئيسه وحلن صوته على دعم اعتـقاده هذا هي اللهـجة األ

راد.  بلغ ا الهاتف!  ; ما اضطره لالقتناع والتوقيع على ا
ـقـصـودة ـثـابـة االسـاءة ا وُلِـدت هـذه الـسـلـوكـيـات في احلـقـيــقـة لـتـكـون 

كن ان حتل بالعالم من جديد وتهدد امنه. واحلرب اجلديدة التي 
نتشـرة للتـزييف العـميق والـتطور الذي السيـما وأن هذه االسـتخدامـات ا

وصـلت إلـيـه هـذه الـتــقـنـيــة وصل لـدرجـة أن يــتم تـداول فـيــديـو مـزيف 
إنـشـاؤه بـهـذه التـقـنـيـة وال يـتم الكـشف عـنه األمـر الـذي يـجـعل اخملاوف
تنتـشر كالـنار في الهشـيم من هذه التـقنيـة وما سينـشأ عنـها من مشاكل
اجتمـاعية وسـياسية وحـتى إعالمية  جتعـل اجملتمع يبـدو قلقا في الـكثير

من اوقاته.
وتـكمن خطـورة التـزييف الـعميق –سـواء للصـوت أو الفيـديو- في سـهولة
ـكنـة ما يـدعنـا نفـكر إلى أنـنا الـقيـام بالـتـزييف الـعمـيق وبأفـضل جودة 
ـشاكل سـنـجد أنـفـسـنا يـومـاً ما وسـط عاصـفـة كبـيـرة من الـتضـلـيل  وا
ـعـارف فـيه من الـناس الـتي حتـدق بـاجملـتـمع وتـترك ضـررا عـلـيه وعـلى ا

راكز االجتماعية بوجه خاص. ومن اصحاب ا
فبـركة والفـيديوهات ـزيفة واألصـوات ا    ومع سرعـة انتشـار األخبار ا
ــمـولـة ـركــبـة ونــفـوذ احلــسـابـات الــوهـمــيـة والــصـفـحــات اجملـهــولـة وا ا
ـســتـخـدم ـالي الــذي يـقـصــده ا ـنــشـورات ذات الـدفـع ا بـاإلعالنــات او ا
بشـكل واسع; جعلت األكـاذيب تنتـشر بشكل أعـمق وأكبر وأسـرع نطاقًا
ـعـلـومـات وخـصـوصـاً في مـوقع الـتـواصل من احلـقـائق بـجـمـيع فـئـات ا
االجـتـماعي الـتي صـارت مـساحـة واسـعة لـلـتشـهـيـر والتـنـمر االلـكـتروني
وسماحـها لألسلـحة الرقـمية ان تـستعمل في فـضائهـا الرقمي كـما انها
ـزيف بـنـسـبة كـبـيـرة وأوسع من احملـتوى سـهـلت إعـادة تـداول احملتـوى ا
احلـقـيـقي رغم أنّ احلـقـيـقـة سـتـظـهـر عـاجـلًـا أم آجـلًـا ولـكن األثـر الـذي
ـزيفة بـعد نـشر احلقـائق ال يخـتفي ب واد اإلعالميـة الكـاذبة وا تتـركه ا
ليلـة وضحاهـا ; بل سيصـبح سلعـة ان جاز التعـبير يـتم تداولهـا وخزنها

كن توظيفها في وقت الحق.  و
ـا ما يـزيـد هذا األمـر خـطورة أن الـسـينـاريـوهات احملـتـملـة لـلتالعب ولـر
ـواد ـكن أن تـتـحـول هـذه ا الـسـيـاسي قـد تـكـون مـرعـبـة لـلـغـايـة حـيث 
ـستحـيل إحالة هـذه األخبار فـبركة من اجتـاه آلخر لدرجـة يصبح من ا ا
ــزيـفـة ويـصـبح ـقـاطع والـصـور ا ـا في ذلـك ا إلى مـصــدرهـا األصـلي 
اجلـمـهــور في نـهــايـة األمـر وسط دوامــة فـوضى األخـبــار والـفـيــديـوهـات
واالدعـاءات! وسـيكـون من الـصـعب علـيـهم في نـهايـة األمـر معـرفـة كيـفـية
الـتـفـريق بـ احلـقـيـقـة لـيـكـون احلل في الـنـهـايـة جلـوء كل مـتـلقٍ ألفـكـاره
وآراءه الـشـخـصـيـة  يـحـتـاج الـى سـنـد تـقـني; يـثـبت من خالله صـحـة مـا

يرى.
{ مـن كـتــاب الـتــزيـيـف الـعــمـيق –لــغــة الـذكــاء االصـطــنــاعي في حـروب

السيبران اإلعالمية-
الـصادر عن دار امجد في عام  2021 لـلمؤلفـ د. علي مولود فاضل و

م. سيف عدنان عباس ص.31-32
{ عن مجموعة الواتساب
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قــــيـــمـــة الــــكـــرونـــة عــــدة مـــرات داخل
"الـــثــعــبــان" وفي الــعــام  1978تــركت

النرويج هذا النظام.
 وبـــعــد ذلك  حتـــديــد ســـعــر صــرف
الـكرونة من خالل مـختلف أشـكال سعر
علن من جانب واحد. الـصرف الثابت ا
وفـي العام  ?1978أنـشئت سلة عمالت
مـــرجـــحـــة جتـــاريــا مـن جــانـب واحــد
وارتـبـطت الـكرونـة بـها. وكـان الـغرض
مـن ذلك هو احلـد من الـتعـرض خلفض
قــيـمــة الـعــمـلــة في بـلــدان أخـرى. وفي
وقت الحـق خفضت قـيمة الـكرونة عدة
مــرات وذلك جـزئــيـا عن طـريـق تـعـديل
األوزان فـي مؤشـر سـعـر الـصرف. وفي
الـعام  ?1990ربـطت الكـرونة بـالوحدة
الـنـقـديـة االوروبـيـة. ورغـبت احلـكـومـة
الــنـرويــجــيـة في ربط الــكــرونـة بــشـكل
أوثـق بـالــتــعــاون في مــجــال الـعــمالت

األوروبية.
 ولـكن في خـريف الـعام  ?1992أصـبح
الـــضـــغط عـــلى الـــكـــرونـــة والــعـــمالت
األوروبـــيــة األخــرى قــويـــا لــدرجــة أنه
أصـبح من الصعب احلفاظ على أسعار
صـرف ثـابـتـة. انـهـار الـتـعـاون السـريع
ـسـتوى في أسـعـار الـصـرف وبنـفس ا
انـهـارت أسعـار الصـرف في العـديد من
الـبلـدان اجملاورة لـلنـرويج إذ انخفض
سـعـر صـرف الكـرونـة انـخفـاضـا حادا.
بـعـد ذلك تـغـيـرت الـكـرونـة حـتـى الـعام
 .1994وفـي الــفــتــرة من الــعــام 1994
إلـى الـــعــام  ?2001كـــان الـــهـــدف هـــو
االسـتقرار في قيـمة الكرونـة قياسا الى
الـــعــمالت األوروبـــيــة ومن الــنـــاحــيــة
الـعــمـلـيـة  قـيـاســا ومـقـارنـة  بـالـوحـدة
الــنـقــديـة  األروبــيــة ومن ثم بـالــيـورو
ولـــكن دون  وضع حــدود لـــلــتــقـــلــبــات
الـثابتة. وقـد وضعت السياسـة النقدية

النرويجية  انطالقا من هذا الهدف. 
ومـنـذ بـدايـة الـتسـعـيـنـات بـدأ عدد من
الـبــلـدان في تـطـبـيق مـا يـسـمى بـهـدف
الــتــضـخـم لـلــســيــاسـة الــنــقــديـة. وفي
الــنــرويج وضــعـت احلــكــومــة مــبـاد
تـوجيهيـة جديدة للـسياسة الـنقدية في
آذار/مــارس  .2001ويـــتــمــثل الــهــدف
الــتــشـغــيـلـي لـلــســيـاســة الـنــقــديـة في
الـتـضـخم الـسنـوي ألسـعـار االسـتهالك
ـائـة بـحـيث ال ــا يـقـرب من  2.5فـي ا
ـــرور الـــوقت. وفي الـــوقت يـــتـــغـــيــر 
نـفـسه تـسـاهـم السـيـاسـة الـنـقـديـة في
حتـقـيق االستـقـرار في تـطورات الـناجت

والعمالة. 
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ـكن تعريف االقتصـاد النرويجي بأنه
اقـتصاد مختلط وهو مزيج من اقتصاد
كن الـسوق واقتصاد مخطط جزئيا و
تـسميته بـرأسماليـة الدولة ألن األخيرة
ــا ال يــقل عن  %51مـن أسـهم تــمــلك 
ـشـاريع االقتـصاديـة التي يـعتـمد أهم ا
عـلـيـهـا االقـتصـاد الـوطـني الـنـرويجي.
ـنافـع واألعباء وتـقوم الـدولة بـتوزيع ا
فـي اجملــتــمـع من خالل الـــتــشـــريــعــات

االقتصادية والسياسة الضربية.
وتــتــفـــاوض عــدة مــنــظــمــات مــهــنــيــة
ونــقــابــيــة مع احلــكــومــة حـول تــوزيع
الــسـلع واألعـبــاء وبـاألخص مــنـظـمـات
ـزارعـ حـول دعم الـدولـة لـهم جلـعل ا
ـنـتجـات الزراعـية أقل تـكـاليف انـتاج ا

عبئًا عليهم.
وتــراقب الــدولــة كل شيء في اجملــتـمع
الـنـرويـجي وتـلـتـزم جـمـيـع الوزارات و
ــؤســسـات ــشــاريع االقــتــصــاديــة وا ا
ــالــيــة الــعـامــة واخلــاصــة بــايــصـال ا
ـــركـــزي ـــعــــلـــومـــات الـى اجلـــهـــاز ا ا

لإلحصاء.
ـتلك القطاع اخلاص أجزاء كبيرة من
وســــائل اإلنـــتــــاج وتـــمــــتـــلـك الـــدولـــة
ــقـاطــعـات والـبــلـديــات شـركـات الى وا
جـانب الدولة في الـنرويج. ويصبح من
الـشـائع أن حتول الـدولة شـركاتـها إلى
شـركات ذات مسؤولـية محدودة لـكنها
حتـتفظ بـأكثـرية األسـهم (أكثر من ?50
مـن األسـهم). ولــذلك يـتــسـائل الــبـعض
لك البنوك وشركات التأم حول من 
ـــــصـــــانع واحملـالت الــــتـــــجـــــاريــــة وا
ـســتـشــفـيـات واألراضي والــغـابــات وا

دارس واالتصاالت في النرويج? وا
تــقــوم احلــكــومــة الــنــرويــجـيــة بــرسم
الـسياسة االقتصادية للبلد ولكن يجب
ـان عـليـهـا حتى أن تـأخـذ موافـقـة الـبر
ـيـزانـية تـدخل حـيـز الـتـنـفيـذ. وتـقـدم ا
ــان في أوائل شــهــر تــشـرين إلـى الـبــر
األول ويـتم الـتـعـامل مـعـهـا في الـلـجان
اخملـتـلفـة وتسـتكـمل إجـراء التـغيـيرات
عــلـيـهـا ومن ثـم يـتم تـمـريــرهـا من قـبل
ـيالد وتلـتزم ـان قـبل عطـلة عـيد ا الـبر
احلـكومة بـتنفيـذها على صـعيد الواقع

العملي.
مـن أجل الوصول إلى أهداف السياسة
االقـتصاديـة  فإن احلكـومة النـرويجية
لـديـهـا العـديـد من األدوات اإلقتـصـادية
ولـــكــنـــنــا ســـوف نــركـــز عــلى  األدوات

التالية:
الية  . 1السياسة ا

ـــالــيـــة هي الـــســيـــاســة الـــســيـــاســة ا
االقـتـصـادية الـتي تـعـمل بـها احلـكـومة
ـــقـــام األول من خالل مـــيـــزانـــيـــة فـي ا
ـوازنـة الـعــامـة لـلـدولـة هي الــدولـة وا
خـطة أو تـوقعـات باإليـرادات والنـفقات

ستقبلية. الية ا احلكومة  للسنة ا
 بــــلغ الـــنــــاجت احملـــلي اإلجــــمـــالي في
الـنـرويج حـوالي  2 620مـلـيـار كـرونـة
فـي الـعام  . 2015كـانت نـسـبة الـزيادة
ـــتـــوقع فـي األعــوام  2017 ? 2016وا
2.4 فـــي  2018هـــي  1.0و  1.7و 
بــاألســعـار اجلــاريـة عــلى الــتـوالي. أن
حــصـة الـفــرد الـواحـد فـي الـنـرويج من
الـــنــاجت احملـــلي اإلجـــمــالي هـي أكــثــر
بـنـسـبة  %48مـن حصـة الـفرد الـواحد
فـي دول اإلحتـــاد األوروبـي في الــــعـــام

2016.
وتــــؤدي عـــادة الـــضــــريـــبـــة الــــعـــامـــة
واإلعــفـاءات الــضــريـبــيـة إلـى تـنــشـيط
االقــتـصــاد الـوطـنـي في حـ أن احلـد
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كـانت الـسـيـاسـة الرامـيـة إلى اسـتـقرار
أسـعار الصرف لفترة طـويلة تقليدا في
الـنرويج. ومن الناحية العملية  ذلك
فــيـمـا يــتـعــلق بـالـعــمالت الـفــضـيـة أو
الـذهــبـيـة أو الـفـرديـة أو فــيـمـا يـتـعـلق
ــتــوسط سـعــر صــرف لـعــدة عـمالت.
وقـد جـرت الـعادة عـلى أن تـأتي فـترات
تـعـو سعـر الصـرف في الـنرويج بـعد
انــهـيـار نـظم مــخـتـلـفــة ألسـعـار صـرف

ثابتة. 
مـــرت الـــنـــرويج بـــفـــتـــرة طــويـــلـــة من
رتفع خالل فترة االحتاد مع التضخم ا

ــــــارك. وفي الـــــعـــــام  ?1816 الـــــد
ــركـزي الــنــرويـجي تــأســيس  الـبــنك ا
(نـورجـيس بنك-  (Norges Bankو
طـــرح  speciedalerكـــوحـــدة نـــقـــديــة
نـرويجيـة جديدة في الـتداول. وكان من
speciedaler ـــفـــتــرض أن يـــكــون ل ا
قــيــمـة فــضــيــة ثـابــتــة إذ  تــأسـيس
صـندوق ( (Silver Fondفـضي لـيكون
ـــثـــابـــة ضـــمـــان لألوراق الـــنـــقـــديــة
ـركزي النرويجي. الـصادرة عن البنك ا
وكــان الـنـاس مـنــذ الـبـدايــة يـتـداولـون

  speciedalerبحرية. 
وابــــــتـــــــداءً من الــــــعــــــام  1823وضـع
تـكافؤ(قـيمة اسـمية) لـهذه العـملة كحق
تـفـتـدى به أوتبـادل مـقـابل مقـدار مـع
من الـفضة وقد اقترب معدل االسترداد
عتمدة. في تـدريجيا من قيمة التكافؤ ا
الـــعـــام  ?1842 تـــأســــيس مـــعـــيـــار
الـفضـة. ولم يـكن معـيار الـفضـة نظـاما
دولــيـا مـتـفـقـا عـلــيه عـلى نـطـاق واسع
لـسعـر الصـرف الثـابت. وقد أنـشئ هذا
الـنظـام ألول مرة في سـبعـينـيات الـقرن

التاسع عشر. 
حتـولت النرويج مـن معيار الـفضة إلى
مــعــيــار الــذهب في الــعـام  .1874وفي
الــعـام الــتــالي انـضــمت الــنـرويج إلى
احتــاد الـعـمالت االسـكـنــدنـافـيـة الـذي
يـعـتبـر الكـرونات كـوحدة نـقديـة والتي
هي الــكــرونـة الــنــرويـجــيــة والـكــرونـة
ــاركــيــة. الــســويــديــة والــكــرونــة الــد
ـــســاعـــدة مــعـــيــار الـــذهب  ربط و
الـكرونة بعمالت أخرى من خالل التزام
ـركـزي الـنــرويـجي بـاسـتـبـدال الــبـنك ا
الـذهب بـسـعـر صـرف ثـابت. وكـان لدى
ــركـــزي مـــخــزون مـن الــذهب الـــبـــنك ا
يــســتـخــدم لـتــثــبـيت ســعــر الـذهب في
الــكــرونــات في عــمــلــيــات بــيـع وشـراء
الــذهب في الــسـوق بــفـاعــلـيــة كـبــيـرة.
وكـانت بلدان أخرى قد حصلت بالفعل
ــطــاف عــلى أو حــصــلت فـي نــهــايـة ا
نـفس الـتـرتيب. وعـنـدمـا حدث الـكـساد
الـكـبيـر في الـعام  ?1931عـلـقت مـعظم
الــبــلـدان حــقــهـا فـي اسـتــبــدال الـذهب
بـسعـر الصرف الـثابت. ثم  اسـتبدال
مـعيار الـذهب بفتـرة عام مـن التبادل
الـــعـــائم الـى الـــعــام  1939وقـــبل ربط
الـــكـــرونـــة الــــنـــرويـــجـــيـــة بـــاجلـــنـــيه
اإلســتــرلــيــني والــدوالر االمــريــكي الى
ــيــة الــثـانــيــة في بــدايــة احلــرب الــعــا
 .1941وقـــد طــــبـــقت شـــروط خـــاصـــة
ـية الثـانية بـالتـبادل خالل احلرب الـعا

1941-1945.  
وبـعـد ذلك حـدد سـعر الـصـرف أسـاسا
من خـالل اتفاقات دوليـة مختلـفة لفترة
طــويــلــة. وشــمــلت هــذه االتــفــاقــيـات :
– Bretton اتـــفــاقــيـــة بــريــتــون وودز
Woods Agreement (1946-
 ?(1971ومــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــدة
Smithsonian Agree-سـميثـسونيان
 ?ment - (1971-1973)ومــــعــــاهـــدة
Europeanالـثعـبان للـتعاون األوروبي
Snake Agreement- Europeiske

Slangesamarbeidet(1972-
 .(1978ويــعــني نــظـام بــريــتـون وودز
ية الثانية أن عددا من بعد احلرب العا
عــمـالت الــبــلــدان مــرتـــبــطــة بــالــدوالر
األمــريــكي الـذي كــان بــدوره مـرتــبــطـا
بــالــذهب. وهــذا يــعــنـي أن الــســيــاسـة
ــتـحــدة كـانت الــنـقــديـة في الــواليـات ا
ـثـابة نـقطـة ارتـكاز اسـمـية وحتـكمت
إلى حـد كبيـر بتطـورات أسعار الـفائدة
والــــتـــضــــخم في الــــعـــالم. أصــــبح من
الـــصـــعب تــدريـــجـــيــا عـــلى الـــواليــات
ـتحدة أن حتتفظ بقـيمة الدوالر ثابتة ا
بـالــنـسـبـة لـلـذهب ويـرجع ذلك جـزئـيـا
إلى ارتفاع التضخم والعجز الكبير في
احلـساب اجلـاري فيمـا يتعـلق باحلرب

الفيتنامية .
وبـعـد انـهـيار اتـفـاق بـريـتون وودز في
الـعام  ?1971طـرحت الـكرونـة لبـضعة
أشـهر ثم أصـبحت مـرتبطـة مرة أخرى
بـاتــفـاقـيـات أسـعـار الــصـرف الـثـابـتـة:
ومـنــذ الـعـام نـفـسه انـضـمت الـنـرويج
إلى اتــفـاق ســمـيـثــسـونـيــان الـذي كـان
خـلـيفـة اتفـاق بـريتـون وودز. وينـطوي
ــسـاواة اجلــديــدة بـ االتــفــاق عــلى ا
ـشـاركـ وهوامـش التـقـلـبات عـمالت ا
اجلـديد وتـمت إزالة دور الـذهب كنـقطة
ارتــســاء(ارتـكــاز). غــيـر أن الــتــطـورات
االقــتـصـاديــة األسـاســيـة اخملـتــلـفـة في
ـشـاركـة جـعـلت من الـصـعب الـبــلـدان ا

احلفاظ على التكافؤ. 
ـفــوضـيـة االوروبـيـة وقــد اقـامت دول ا
تـعـاونهـا اخلاص فى الـعمـلة فى الـعام
 1972وهــــو مــــا ســـمـي بـــالــــتــــعـــاون
االوروبـى فى مـجــال الــثـعــابــ والـذى
انـــضــمت الــنــرويـج  الــيه ايــضــا . في
الـسـنـة األولى  اجلـمع بـ الـثـعـبان
واتــفـاق سـمـيـثـســونـيـان. وكـان يـطـلق
ـــــزيج اسـم "األفـــــعى في عـــــلى هـــــذا ا
الـــنـــفق" ألن هـــوامش الــتـــذبـــذب بــ
عـمـالت دول اجلمـاعـة األوروبـيـة كـانت
أضـــيق من هـــامش الـــتــذبـــذب مـــقــابل
الــدوالر.  انـهـارنــظـام سـمــيـثـســونـيـان
"الـسعر الثابت" في الـعام التالي. وبعد
ذلك أصـــبــحت الــعــمالت الــرئــيــســيــة
الثالث الدوالر األمريكي وال الياباني
ـاني عـائـمـة. واصـلت الدول ـارك األ وا
األوروبـية تـعاونـها مع الـثعـاب ولكن
دون اإلشـــارة إلى الــدوالر.  وخـــفــضت

نـــــورجـــــيس بـــــنك  Norges Bankو
Oljefon- صـندوق الـتقاعـد احلكومي
Statens pensjon fond ut- أوdet 

landet .
ـركزي ويـتـمـثل الـهـدف العـام لـلـبـنك ا
(بـنـك الـبـنـوك)  في تـعـزيـز االسـتـقـرار
االقــــتـــصـــادي في الــــبالد. وهـــذا هـــو
جـوهـر مهـمـة دولة الـرفـاه االقتـصادي
نـخفض فـي النـرويج. وان التـضـخم ا
ـــســتــقــر شـــرط مــســبق وضــروري وا

لتحقيق االستقرار االقتصادي. 
ومن الــشـروط الـهــامـة األخـرى لــتـقـدم
الي الـبـلد هـو االستـقرار في الـنظـام ا
ونــظـام الــدفع الــفـعــال واآلمن. وكـذلك
صارف الـعمل بتفـعيل نظام تـسوية ا
وهــو جــوهــر نــظــام الــدفع من الــبــنك
ـركـزي هـو ـا أن الـبــنك ا ــركـزي. و ا
بـنك البنوك  فهو يتدخل حينما جتف
قــنـوات الـقــروض األخـرى. كـمــا يـقـوم
ــالي بــاسـتــمـرار ــراقــبـة الــنـظــام ا
فـحـيـنـمـا تـعـصف اضـطـرابـات كـبـيـرة
بـاالقتـصاد الوطـني النـرويجي سوف
تـتـغـيـر احلـيـاة الـعـمـلـيـة  لـلـمـواطـن
الـنـرويـجـيـ فـجـأة. وعـنـد ذاك سـوف
ـركـزي دورا رئـيـساً في يـلـعب الـبـنك ا
اســتـقــراراألسـواق وخـصــوصـاً سـوق

العمل بالدرجة األولى. 
يــخــتـلف مــصــدر الـقــلق من ســنـة الى
أخــرى . فـفـي الـعــشـريــنـات من الــقـرن
اضي في أيام رئيس البنك الـعشرين ا
ركزي السابق نيكوالي ريج (-1872 ا
 ?(Nicolai Rygg 1957كـــــــــــــــانـت
ـعسرة التي ال صارف ا ـشكلـة هي ا ا
الية تتمكن من الدفع . وخالل األزمة ا
ركزي فـي العام  ?2008واجـه البنـك ا
الــنـرويــجي أزمـة شــامـلــة في الــنـظـام
ـــالي الــدولي. وهــددت أســواق رأس ا
ـصـارف الصـلـبة ـال اجملـمـدة حتى ا ا
الـــقـــادرة عـــلـى الـــدفع. وفي مـــرحـــلـــة
مــبــكــرة كـانت هــنــاك مــخـاوف من أن
يــؤدي الـوبــاء الـذي أصــاب الـبــلـد في
العام  2020إلـى اندالع أزمة مالية في
ـبدأ ثالث حـاالت مـخـتـلفـة. ولـكن مع ا
ـركـزي ـشـتـرك لـلـبـنك ا الـتــوجـيـهي ا

الي. كان ال بد من حماية النظام ا
وفـي بدايـة وبـاء كـوفـيد- ? 19لـم يكن
هـنـاك سـوى قـدر ضـئـيل مـن الـسـيـولة
في الـــســوق وكــان ســعـــر الــســيــولــة
ـتـاحة مـرتفـعا بـشـكل غيـر متـناسب. ا
ركـزي على تـوسيع دعم وافـق البـنك ا
سـاهمة الـسيـولة. وكـان الغرض هـو ا
فـي األسـواق الـتي تـعـمـل بـشـكل جـيـد
وضـــمـــان أن يــكـــون خلـــفض أســـعــار
الـفائـدة في السيـاسات أثرعـلى أسعار

الفائدة لألفراد والشركات اخلاصة  
وتـسـتـنـد الـتـدابـيـر الـتي  تـنـفـيـذهـا

باد الهامة:  على بعض ا
أوال يــتم حتــويل اخملـاطــر إلى الــبـنك
ـكـن. وإذا كـانت ــركــزي بــأقل قــدر  ا
االجـراءات مـواتـية لـلـغـاية فـإن الـبنك
ـــركــزي يـــخــاطـــر بــتـــقــويض دوافع ا
الـبنوك اخلاصة التباع سياسة ائتمان
وســيــولـة ســلــيــمـة. ويــجب أيــضـا أن
يــكــون أولــئك الــذين يــخــاطـرون عــلى

استعداد لتحمل اخلسائر.
ثـانيـا ال تمنح الـقروض إال للـمصارف
الصلبة القادرة على الدفع. وال يساهم
ـــركـــزي فـي إعـــادة تـــمـــويل الـــبــــنك ا
الـبـنـوك. ومرة أخـرى هـناك مـبـدأ هام
هــو األسـاس. إذا كــان لـلــمـخــاطـرة أن
تــأخــذ بــأمــوال اجملــتــمـع فــإن أمـوال
احلـــكـــومــة هي الـــتي ســـتـــســتـــخــدم.
ـــمـــثـــلــون وســـوف يـــتـــخـــذ الــقـــرار ا

نتخبون من قبل الشعب. ا
ثــالـثـا يـنــبـغي أن يـكــون نـطـاق ومـدة
ـالية وجـهة إلى األسواق ا الـتدابـير ا
مــحــدودة ألن الــتــدابــيــر الــتي تــأخـذ
حـيزا كبيرا ويـحتفظ بها لـفترة طويلة

تضعف آليات السوق العادية.
بدأ األخير  وقف وتـمشيا مع هذا ا
الـتـدابـيـر اخلـاصة الـتي نـفـذهـا الـبنك
ـالــيـة ــركـزي بــالــنـســبـة لألســواق ا ا

خالل اجلائحة.
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ــســتـقــر هـو ــنــخـفض وا الــتــضـخم ا
ـــركــزي الـــهـــدف الـــرئـــيس لـــلـــبـــنـك ا
ــرتـــفع الـــنـــرويـــجي ألن الـــتـــضــخـم ا
بـاسـتمـرار مكـلف بالـنـسبـة للـمجـتمع.
وهــذا يــؤدي إلى عــدم الــيــقــ بــشـأن
ـــال ويـــجـــعـل من الـــصـــعب قـــيـــمـــة ا
الــتـخـطـيط. وفي الــوقت نـفـسه هـنـاك
مـيـزة الرتـفـاع مـعـ في األسـعـار ألنه
يـسـاعـد في مـرونة االقـتـصـاد الـوطني
الــنــرويـجي كــمــا يـعــتــقـد أويــســتـاين
ركزي النرويجي أولس مدير البنك ا

 .
ركزي السابق فـي أيام  رئيس البنـك ا
نـيكوالي ريج ( ?(Nicolai Ryggكان
ارتـبـاط الـكرونـة  الـنـرويجـيـة بـالذهب
ـرســاة. والــيـوم يــهـدف  الــبـنك هــو ا
ـركـزي إلى إبـقـاء التـضـخم الـسـنوي ا
ألســعــار االســتــهالك قــريــبــا من  2في
ـائـة مع مـرور الـوقت. ولـكن ال يـنـظر ا
البنك بع واحدة الى هدف التضخم.
ومـا دامت هـنـاك ثـقـة في أن الـتـضـخم
سـيكـون منـخفـضا ومـستـقرا مع مرور
الــوقت فـإن الــتـقــلـبــات في الـتــضـخم
ـنشـود ال تـكـلف سوى حـول الـهـدف  ا
الــقــلـيـل من الــتـكــالــيف االجــتـمــاعــيـة
واالقــتــصـاديــة في الــنـرويج. ان إدارة
الــتــضــخم  مــســألـة مــرنــة .  تــســاعـد
الـسـيـاسـة الـنـقـديـة في حتـقـيق إنـتاج
ـنتجات وتشغيل العاطل عن العمل ا
بـشـكل مـرتـفع ومـستـقـر وفي مـواجـهة
ــالــيـة. فــتــشــغـيل تــراكم االخــتالالت ا
الــعـاطــلـ عن الــعـمل بــأعـداد كــبـيـرة
مــفـيــد خلـلـق الـقــيـمــة وتـمــويل خـطط
الـــرعــايـــة االجـــتــمـــاعـــيــة وحتـــســ
ـكن أن ـعـاشـي لـلـفـرد. و ــسـتـوى ا ا
ـالــيــة إلى حـدوث تــؤدي االخــتالالت ا
تـراجع حـاد في االقتـصـاد. ولذلك  في
احلـاالت الــتي تـنـخـفض فـيـهـا أسـعـار
الـفــائـدة انـخـفـاضـا شـديـدا سـيـراعي
أيـــضـــا خـــطـــر تـــراكم االخـــتالالت في
سـوق االئتـمان واإلسـكان. ومع ذلك ال
ـكـن لـلـسـيـاسـة الـنـقـديـة أن تـتـحـمل
ــســؤولــيــة الــرئــيــســيــة عن ضــمــان ا
ـالـي. ويـجب ضـمـان ذلك االســتـقـرار ا
ـالــيـة ــؤسـســات ا من خـالل تـنــظـيم ا

واإلشراف عليها.

ـــقــــال عــــلي مــــوقع (الــــزمـــان) { تـــتــــمــــة ا
االلكتروني

ـــا أن رونــــات - مـن الــــصــــنــــدوق. و
ـا بـشـكل كـبـيـر فـقـد كـان الـصـنـدوق 
الية. كنا دون انتهاك القاعدة ا ذلك 
وعــلى مـدى عــقـد من الـزمـن أصـبـحت
ـيزانيات العامة تعتمد اعتمادا كبيرا ا
عـلى الـعائـد على الـصـندوق احلـكومي
ي. وقـد لــلـمـعـاشـات الــتـقـاعـديــة الـعـا
أنــشئ الـصــنـدوق حلــمـايــة االقـتــصـاد
الـنـرويـجي من تـقـلبـات أسـعـار الـنفط.
والـيوم  استـخراج أجزاء كـبيرة من
ـــالـــيـــة ــــوارد في هـــيـــئــــة األوراق ا ا
الــوطــنــيـة واســتــثــمــارهـا فـي األسـهم
ا الـصندوق والـسندات الـدولية. لـقد 
بــشــكـل كــبــيــر. وقــد أتــاح ذلك مــجــاال
ـالـيـة. ولكن لـلـمـنـاورة في الـسيـاسـة ا
هـذا جـعل الـنرويج أيـضـا أكثـر عـرضة
ـالـيـة لـلــتـقـلـبـات في أسـواق األوراق ا
الـدولية. وهـذا يعني  استـبدال ثغرة

أمنية بأخرى.
لـقـد بيًن الـوضع االقـتصـادي في الـعام
 2020بــوضــوح مــدى الــســرعــة الــتي
ــكن أن تـتـحـول بـهـا أسـواق األسـهم
. وكــان االنـخــفـاض فـي كال االجتـاهــ
ا كان من أكـثر حدة والتحسن أسرع 
قــبل. وفى غـضـون  22يــومـا انـخـفض
ى بنسبة 20 مؤشر سوق االسهم العا
 .%ولــكن األســواق حتــولت بــســرعـة.

وفـي وقت مـبـكــر من الـربـع الـثـاني 
عــــكـس أســــوأ أربــــاح ربـع ســــنــــويــــة
لـلصنـدوق إلى واحدة من أفضل أرباح
الـصـنـدوق. فـقـد تـرك الـصـندوق وراءه
عـدة سنوات من العائـدات القوية أعلى
ـا هـو مـتـوقع. وهذا ال يـوفـر أسـاسا
لـتعـديل التـوقعـات بشـأن العـائدات في

ا على العكس من ذلك. ستقبل ور ا
ـــتــوقع ويـــقــدر الـــعــائـــد احلــقـــيــقي ا
ائة سـنويا. لـلصـندوق بنـسبة  3فـي ا
وفــيــمــا يــتــعــلق بــقــرار زيــادة حــصــة
األسـهم فـي الـصـندوق  حتـديـث هذا
الـتقدير آخـر مرة في العام  .2016كان
حـجمـان أساسيـ في احلسـاب وهما:
توقع على حافظة الدخل أوال العائد ا
الــثـابـت وثـانــيـا حــجم قـسط الــسـهم
وهـو الـدفعـة اإلضافـيـة التي نـتـوقعـها
من خالل اخملاطرة في سوق األسهم .
ويـتم اسـتـثـمـار معـظم مـحـفـظـة الدخل
الـــثـــابت لـــلــصـــنـــدوق في الـــســـنــدات
احلـكـومـيـة ذات االسـتـحـقـاق الـطـويل.
وعــنــدمـا تــنــخــفض أســعـار الــفــائـدة
يــرتــفـع ســعــر الــســنــدات. ولــذلك ظل
الـعـائد عـلى حافـظـة اإليرادات الـثابـتة
لـلصندوق مرتفعا خالل فترة انخفاض
ــرة أســعـــار الــفــائــدة. لــكن هــذا فــوز 
واحـدة وقـد انـخفـضت أسـعار الـفـائدة
اآلن إلى مـسـتـوى مـنـخـفض تـاريـخـيا
ـتوقع عـلى حافـظة وانـخـفض العـائد ا
الــدخل الـثـابت لـلـصــنـدوق في الـفـتـرة
ــقـبـلـة. وقـد ارتــفـعت أسـعـار األسـهم ا
ارتـفــاعـا حـادا في الـسـنـوات األخـيـرة.
لـقـد دفع لـلـنـرويج بشـكل جـيـد لـتـحمل
ـــالـــيــة. اخملـــاطـــر في ســـوق األوراق ا
ــكـاسب ـكـن االفـتـراض أن ا ولــكن ال 
ســتـكــون بــنـفس االرتــفــاع في الـفــتـرة

قبلة. ا
وإذا كــررنـا الـيـوم احلــسـاب من الـعـام
 ?2016فـإن الـتغـير في مـسـتوى سـعر
الــفـائـدة وحـده كـان سـيــخـفض تـقـديـر
ــتـوقع من حـوالي الــعـائـد احلــقـيـقي ا
ـائة ـائـة إلى نـحـو  2فـي ا ثـالثـة في ا
سـنـويـا . هـذه الـتـقـديـرات غـيـر مـؤكدة
أسـاسـا. وقد تـكـون الـعائـدات الـفعـلـية
أقل أو أعـلـى بـكـثـير مـن هـذا الـتـقـدير
كـما أظـهر تـاريخ الصـندوق. ومع ذلك
ــكن أن نـــأخــذه في فـــإن هــذا أمـــر ال 
ــيــزانــيـات االعــتــبــار عــنــد صـيــاغــة ا

ستقب احلكومية في ا
ال واالئتمان سياسة ا •

ومـن أجل كــــبح جــــمــــاح االقــــتــــصـــاد
الـنـرويـجي  سيـتم تـقـليـص التـدفـقات
الــنـقــديـة واالئــتـمــانـيــة في االقـتــصـاد
الــنــرويـجـي ألن األخـيــر ال يــتـمــكن من
اسـتيعاب الفائض الضخم من مداخيل
صـنـاعة الـنـفط التي تـؤدي إلى ارتـفاع
درجــة نــشــاط االقــتــصـاد الــوطــني مع
ــتــاحــة مـــثل الــعــمل. ــوارد ا نــقـص ا
وســيــؤدي هــذا الـتــطــور مـرة
أخــــــــرى إلى زيـــــــادة
األجـــــور واألســـــعــــار
ــــــــــــكـن الــــــــــــتـي ال 
الـــســيــطـــرة عــلـــيــهــا
والــتـي سـتــؤثــر عــلى
ــنــتــجــات تــصـــديــر ا
الــنــرويــجـيــة وفــقـدان
الـــســلع الــنـــرويــجــيــة
األسـواق خارج العالم.
ـــان لــــذلك قــــرر الــــبــــر
ـكن الـنـرويـجي أنه ال 
اســتــخــدام ســوى جـزء
مـن العـائد الـسـنوي من
صـــــنــــدوق الــــنـــــفط في
الـنـرويج لـتـغـطـيـة عـجز
ـوازنـة احلـكـومـيـة. في ا
حـــ ســيــتم اســـتــثــمــار
باقي عوائد النفط في اخلارج
حـتى ال يتأثر االقتـصاد النرويجي
ـهمة مـباشـرة. والذي يقـوم بهذه ا
ــركــزي الــنـرويــجي- هــو الــبــنك ا

ــصـدرة ــنـتــجـة وا افالس الــشــركـات ا
وتسريح الكثير من األيدي العاملة  .

دخرات العامة  .2ا
يــشـكل الــنـفط والـغــاز جـزءاً مــهـمـاً من
ثـروة النرويج الوطنية. وقد أعطى ذلك
عـائدات مغـرية للـنرويج وفرصـة فريدة
ــال لألجــيــال الــقــادمـة. لــزيــادة رأس ا
ولـذلك اسـتـثـمـرت الـنـرويج بـكـثـافة في
صــنـــدوق نــفــطي بــلـغ رأســمــاله حــتى
حزيران العام    2019أكثر من 11000
مـليار دوالر. وبسـبب التقلـبات الدورية
لــسـعـر بـيـع الـبـرمـيل الــواحـد من نـفط
كن تخفـيض قيمة الصندوق الـشمال 
ـئــات مـلــيـارات الـدوالرات أو زيــادته 

في فترة زمنية قصيرة.
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تــأسس صـنــدوق الـنـفط احلــكـومي في
الـعام  1990ولـكن أعـيدت تـسمـيته في
ـعــاشـات الــعـام  2005إلـى صـنــدوق ا
ي والـذي الــتـقـاعــديـة احلـكـومـي-الـعـا
ركـزي النـرويجي يـدار من قـبل البـنك ا
ويــــســـتـــثــــمـــر رأســــمـــاله فـي األســـهم
الية في جميع أنحاء العالم واألوراق ا

ألمرين:
ستدامة  -1مبدأ التنمية ا

ال واالئتمان  -2أسباب سياسة ا
ستدامة مبدأ التنمية ا •

ــعـــاشــات أن الـــغــرض مـن صــنـــدوق ا
الـتقـاعدية احلـكومي هـو تمويل نـفقات
ـسـتقـبـليـة لـلـتأمـ الـوطني الـتـقاعـد ا
وذلك ألن مـصـروفات الـتقـاعد في خـطة
الـتـأمـ الـوطـنـيـة سـوف تـزداد بـشـكل
ـكــنـنـا أن كــبـيـر. وبــهـذه الــطـريـقــة  
نـضـمن للـمسـتقـبل أولـئك الذين يـأتون
بـعدنا ويتجنبون دفع أعباء كبيرة على
األجـــــيــــال الـــــقــــادمـــــة كــــمـــــا يــــقــــول

النرويجيون.
ـوعد وتـأثـر توجه الـسيـاسة الـنقـدية 
الـية اثناء وطـبيعـة تطبـيق السيـاسة ا
فــتــرة جــائــحــة كــوفــيـد- 19فـي الــعـام
ــالـيـة  ?2021إذ واجــهت الـســلـطـات ا
الـنرويجـية عمـلية مـوازنة صعـبة. فمن
نـاحية لم تنته األزمـة بعد وهناك عدم
يـقـ يـتـعـلق بـحـالـة الـعـدوى والـتـقـدم
احملـرز في الـتطـعـيم. وهذا هـو الـسبب
ــان قـرر تــمـديــد الـتــدابـيـر في أن الــبـر
اخلــاصـة الــتي تـســتـهــدف األشـخـاص
والــــشـــركـــات عــــلى حـــد ســــواء حـــتى
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ــهم تـقــلـيص وفـي الـوقت نــفـسه من ا
خـطط الدعم كلما أصـبحت احلالة أكثر
طـبـيـعيـة. وإذا  تـمـديد الـتـدابـير إلى
سـتـقـبـل فـهـناك ـا يـجب فـي ا أبـعـد 
خـطر منع إعادة الهيـكلة الضرورية في
قــطــاع األعــمــال. وقـد يــضــيع الــعــمـال
فـرص التقدم بطلب للحصول على عمل
جـديـد وقد تـظل البـطالـة عنـد مسـتوى
ـــا كـــانت عـــلــيـه قــبـل األزمــة. أعـــلى 
وبــاإلضـافــة إلى ذلك فــإن االعـتــبـارات
ـهم عـكس الــطـويـلـة األجل جتــعل من ا
اجتـاه االرتفاع احلـاد في اإلنفاق خالل

األزمة.
وخـالل الـــعــام  ?2020 ســـحب 300
ــعـاشـات مــلـيــار كـرونـة من صــنـدوق ا
ي لتـغـطـية الـتـقـاعـدية احلـكـومي الـعـا
يـزانـيـة احلكـومـيـة. وكان الـعـجـز في ا
قـرار اسـتـخـدام الـصـنـدوق صـائـبـا. إن
الــصــدمـة االقــتــصـاديــة لألبــعــاد الـتي
شــهـــدنــاهــا ســتــقـــابل بــأدوات قــويــة.
ويــعــمل الــصــنــدوق كــحــاجــز عــنــدمــا
يـتـعـرض االقـتـصـاد الضـطـرابات. وفي
الـــوقت نـــفـــسه فـــإن الــصـــنـــدوق هــو
صـــنــــدوق لألجـــيـــال: "ســـيــــتم تـــوزيع
الـوفورات في الـصنـدوق ب أولئك من
الــذين يـعـيــشـون الـيــوم وأولـئك الـذين
يــأتـون بــعـدنــا" كـمــا قـال مــديـر الــبـنك
Øystein Ol-       ـركـزي النـرويجي ا

�senأويستاين أولس .
وفـي العام  ?2020غـطى الصـندوق كل
أربـعة كرونات من اإلنفاق على ميزانية
ــركــزيـة. ولــكن حــدث هـذا احلــكــومـة ا
أيـضا في الـسنـوات األكثر طـبيـعية إذ
كــانت الـتـحــويالت كـبـيــرة. فـفي الـعـام
 ?2019 أخـذ ما يقرب من  % 18من
الـــنــفـــقــات  –وهـــذا يـــعــادل كل ســـتــة

ك

مــنـهـا سـيـكــون له تـأثـيـر عــكـسي. كـمـا
ـكن للدولـة في أوقات الـنشاط الـكبير
زيــادة مـسـتـوى الـضــرائب اإلعـتـيـاديـة
والضرائب على إعادة استثمار األرباح
ـشتـركـة العـاجـلة هـام ا من أجـل حل ا
لـكن الدولة يجب أن تـكون حذرة عندما

تريد كبح جماح االقتصاد الوطني.
وإذا كـانت الـسـلـطـات الـسـيـاسـيـة غـير
راضـية عن تـوزيع الفوائـد واألعباء في
اجملـتــمع  فـيـمـكن اسـتـخـدام مـيـزانـيـة
الـدولـة. عادة مـا تسـمى هذه الـسيـاسة
ــكن لــلــدولــة اســتــخـدام بــالــتــوزيع. 
ـيزانـية لتـغييـر التـوزيع في اجملتمع. ا
مـن خالل دفـع مــــعــــونـــــات إلى األســــر
األكـــثــر فــقـــرا وفي الــوقت نـــفــسه رفع
الـضــرائب عـلى األغـنـيـاء وبـالـنـتـيـجـة
سـيـحصل الـفقـراء على فـوائد أكـبر في
حـ يتحـمل األغنيـاء أعباء أكـثر (مبدأ
الـضــرائب الـتـصـاعـديـة). في مـيـزانـيـة
ـال لـلـبـلـديـات الـدولـة  تـمـنح الـدولـة ا
ـقـاطـعـات. وبـهـذه الـطـريـقـة  تـكون وا
مـــيــزانــيـــة الــدولـــة مــهــمـــة لــلـــرعــايــة
واخلـدمات اإلجتـماعيـة والصحـية على

ستوى احمللي. ا
ال واالئتمان هي تدابير إن سـياسات ا
عـامة (حكومية) تهدف إلى التأثير على
الـشروط والظروف النقـدية واالئتمانية
فـي البالد. هذا موضوع واسع النطاق
لــكـنــنــا سـنــركــز فـقط عــلى الــسـيــاسـة
الـسعرية في الـبلد وتأثيـرها على سعر

صرف الكرونة النرويجية.
وتــخـول مـســؤولـيــة إجـراء الـســيـاسـة
ـركزي مـلـكة الى الـبنك ا الـنـقديـة في ا
الــنــرويــجي  Norges Bankوفـي هـذا
ــكن لــلــبــنــوك عــلى مــخـتــلف الــبــنك 
أنـــواعــهـــا أن تــودع رؤوس أمـــوالــهــا.
يــســمى ســعـر الــفــائــدة الـذي تــتــلــقـاه
ركزي الـبنوك عـلى الودائع في البـنك ا
ـعدل ـعـدل اإلدارة. وعـادة ما يـكـون ا
األسـاسي هـذا هـو العـامل األهم لـسـعر
الــفـــائــدة عــلى الــودائع واإلقــراض في

البنوك اخلاصة.
عدل ـركزي الـنرويـجي ا يـحدد الـبنك ا
األســاسي من بـ أشــيـاء أخـرى حتـدد
من تـــأثـــيـــر الـــتـــضـــخم الـــذي يـــعـــني
اإلنــخـفـاض في الــقـيـمـة الــنـقـديـة  أي
كـمـية أقل من الـسـلع واخلدمـات مـقابل
ـــال. أن ارتــــفـــاع مــــبــــلغ مــــعـــ مـن ا

التضخم يؤدي باحلكومة 
ال ا يفقد رأس ا الى إنفاق األموال طا
قــيـمـته احلــقـيـقــيـة كــمـا يـبــيـنه الـرسم

البياني   
ـسـتـقـر في ـنـخـفض وا ان الـتــضـخم ا
ــعـدل الــنــرويج هــو الــهــدف األســاس 
االســـتـــهـالك الـــقـــيـــاسي  خالل ســـنـــة

ية والذي يقاس بنسبة معينة.  تقو
كـلف الـسـياسـيـون النـرويـجيـون الـبنك
ـركـزي بـإدارة سـعـر الـفـائـدة الـنـقـدي ا
بـحـيث يـبـلغ مـعـدل الـتـضـخم الـسـنوي
ـائـة. وســوف يـرتـفع حـوالي  2.5فـي ا
ـركزي سـعـر الفـائدة إذا اعـتـقد الـبنك ا
أن الــتـضـخـم سـيـبــدو أكـثـر من 2.5%
ســنــويــاً ويـنــخــفض إذا كــان تــضـخم
كن تعزيز األسـعار يبدو أقل بكثـير. و
تــأثــيــر تــغـيــرات أســعــار الــفــائـدة ألن
أسـعـار الفـائـدة تؤثـر أيـضًا عـلى سـعر
صـرف الكرونة. نطرح هـنا مثال بسيط

لفهم لهذا السياق:
أ- مـع انــخـــفــاض أســـعـــار الــفـــائــدة 
ـزيد من الطـلب على القروض سـيوفر ا
ـتاح ال ا وانـخـفاض في عـرض رأس ا
بـالكـرونة الـنرويـجيـة. وبالـتالي  عادة
مـا يـؤدي انـخـفـاض سـعـر الـفـائدة إلى
زيـادة الـطـلب عـلى العـمـلـة النـرويـجـية
وبـــالــتـــالي ضــعف الـــكــرونـــة. وبــهــذا
سـتوردة أكـثر تكـلفة أصـبحت الـسلع ا
ويـتـبع ذلك زيادة الـتضـخم احمللي. من
نـاحـيـة أخـرى  يـؤدي ضـعف الـكـرونـة
إلـى زيادة أحجام الصادرات ألن السلع

النرويجية أرخص في اخلارج.
ب- وبــأســعــار فـائــدة أعــلى ســيــكـون
الــتـأثــيـر هــو عـكس ذلـك إذ أن ارتـفـاع
سـعـر صـرف الكـرونـة سـيـخلق مـشـكـلة
تـــصـــديـــر مــــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــات
الــنــرويــجـيــة. وســوف يــؤدي هـذا إلى

لندن
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  عـندمـا نكـتب التـاريخ يجب عـليـنا ان نـضع البـحث عن احلـقيـقة نصـب أعيـننا
ي  ال أن نـفسر الـتاريخ ووقـائعه وفقـاً ألهوائـئا ومشـاعرنا نـهج علـمي اكاد
ؤرخ هـو قاضي األمـوات الذي ـاضي بـضروف احلـاضر  فـا وأن ال نـحاكم ا
ال تـقل أمـانـته وعـدله عن قـاضي االحـيـاء . وبـقـدر تـعـلق األمـر بـثورة  14تـمـوز
 1958في العراق  فقد تعددت أساليب الكتابة عنها ب مادح وقادح  دون
دراسة مـوضوعـية لكال االجتـاه  وما سـأتنـاوله هنا جـانبـاً من تلك الكـتابات
ـالكـة البـدايـة لبـحـور الدم الـتي سـالت على ارض الـتي اعتـبـرت إبادة الـعـائلـة ا
العراق  متـجاوزين ومتناس أالنـقالبات واجملازر واالعدامات الـسياسية التي
فاجئة عام لك فيصل االول عن السـاحة السياسية  بـوفاته ا نفذت منذ غـياب ا
لك غازي وقعت انتفاضة العشائر في الرميثة عام  . 1933ففي عهد ا

 1935ضد احلكومة فحكم باالعدام  63شخصاً  نفذ احلكم في تسعة منهم
 وفي انـتفاضة الـرميثـة الثانيـة ضد فرض قـانون التجـنيد االلـزامي في نيسان
 1936حكم باالعدام  66شخصاً ونفذ احلكم في  19منهم  ناهيك عن

ضـحـايــا قـصف الـطــائـرات احلـربـيــة عـلـيــهم . وتـتـوجـت تـلك اجملـازر بــاغـتـيـال
مـؤسس اجليـش العـراقي جعـفـر العـسـكري بـانقـالب عسـكري قـاده الـلواء بـكر
صـدقي في تشرين االول  ? 1936أعـقبـته سلـسلـة اغتـياالت دفـعت سيـاسي
كـبـار الى الـهـرب خارج الـعـراق  ولـتـنـتـهي حـكـومة بـكـر صـدقي بـاغـتـيـاله بـعد
حـوالي عـشــرة اشـهـر بــانـقالب عـســكـري جـديــد ضـده  لـيــعـود الـســيـاسـيـون
الـهاربون فـيسـتلمـوا السلـطة ويـقوموا بـتصفـية قتـلة جـعفر الـعسكـري  وليرتب
صـهـره نوري الـسـعـيد بـعـد استـالمه رئاسـة الـوزراء مـؤامرة مـوهـومة أدت الى
حـكــمت سـلــيـمـان . احلــكم بـاالعــدام عـلى رئــيس وزراء حـكــومـة بــكـر صـدقـي 
ـؤازرة ـلـك غـازي التـهـامه  وحـاول الـسـعـيـد اقــنـاع االنـكـلـيــز بـضـرورة خـلع ا
انقالب بكر صـدقي  والذي انتهت حيـاته بحادث السيـارة الغامض في نيسان
 1939ليستلم احلكم االمير عبداالله ونوري السعيد اللذين كان هناك شك
بتدبيـرهما احلادث بالـتعاون مع االنكلـيز  فكان هـذا احلادث في واقعه انقالباً
وقف جديداً في احلكم أعقبه اصطدام قادة اجليش بالوصي والسعيد بسبب ا
ا أربك الوضع السيـاسي في البالد عندما هرب ـية الثانيـة   من احلرب العا
الوصي الى الديوانية  ليعمل على اجبار رشيد عالي الكيالني على االستقالة 
ومن ثم الـعمل عـلى تشتـيت قادة اجلـيش االربعـة الرافضـ القحـام العراق في
ا ادى الى حتـركهم ضده وخـلعه عن وصايـة العرش  فـغادر البالد احلرب 
لـيـعود هـو ونـوري الـسعـيـد عـلى ظهـور الـدبـابات الـبـريـطانـيـة عنـدمـا وقع الـغزو
الـبـريطـاني الـثـاني لـلـعـراق في مايس  . 1941ومـع ان حركـة الـعـقـداء االربـعة
ا ـلـكـي وا الـتي عـرفت بـحـركـة رشـيـد عـالي الـكـيالني  لم تـتـعـرض لـلـنـظـام ا
جـــعــلت الـــشــريف شـــرف وصــيـــاً عــلى الـــعــرش بـــدالً من الــوصي عـــبــداالله 
الكة خالل احلرب بـارسالها الى مكان آمن في شمال وحافضت على الـعائلة ا
ـسـاعـدة االنكـلـيـز جـلـبوا العـراق  اال أن الـوصي عـبـداالله ونـوري الـسعـيـد و
نفى رغم مرورعدة سنوات عـلى احلركة  ونفذ فيهم حكم العقداء األربـعة من ا
االعدام  وعُـلقـت جثـة العـقـيد صالح الـدين الـصبـاغ عـلى باب وزارة الـدفاع 
فـكان هذا أول تنـفيذ حلكم االعـدام بقادة عسـكري  عراقـي السباب سـياسية
ـا كان أحد االسـباب لتـعليق جـثة ولي اعهد مـنذ تأسيـس الدولة العـراقية  ور
عبـداالله على باب وزارة الـدفاع يوم  14تـموز   . 1958وفي اخلـمسينات من
الـقـرن الـعشـرين تـصـدت احلـكـومـات الـعـراقيـة الى االنـتـفـاضـات الـشـعـبـية في
االعـوام  ? 1956 ? 1952 ? 1948بـالـقـوة الـبـولــيـسـيـة وسـقط الـعـديـد من
وفـصل الطلبـة من كلياتهم صادمات واعـتقل العشرات  القتلى واجلـرحى في ا
وظق من وظـائفهم  ونفذت أحكام االعدام ببعض قادة االحزاب السياسية وا
واسـقطـت اجلنـسيـة عن البـعض اآلخر . وفـقـدت السـلطـة ثقـة االحزاب الـوطنـية
بـها التي ائـتلفت في جبـهة االحتاد الـوطني ونسقت مـع تنظيم الـضباط االحرار

لكي وحل محله النظام اجلمهوري. فاسقطت النظام ا
فتاح لسيل وثقـة تؤكد ان ثورة  14تموز  1958لم تـكن ا  ان هذه االحـداث ا
الكة الـدماء وعدم االستـقرار في العـراق  رغم اقرارنا بـبشاعـة مقتل الـعائلـة ا

ـا بـدأ الدم الـعـراقي يـسـفح السـباب سـيـاسـية بـأجـمعـهـا  وا
ـلك فيصل االول مـنذ الثـالثينـات  فشـهد العـراق بعـد وفاة ا
ســلــســلــة انــقالبــات واحــداث دمــويــة ســبــقت قــيــام الــنــظـام

اجلمهوري بربع قرن .

عمالت ورقية ومعدنية اوربية
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ــنـتـخب الـوطـنـي حـسـ نـايف ومـدربـه كـاظم شـريف لـفـوز االول هـنـئ مـحـافظ ذي قـار مـحــمـد الـغـزي العب ا
يدالـية الذهـبية لـفعالـية العـشاري في بطـولة غرب اسـيا اللعـاب القوى الـتي اختتـمت في لبنـان مؤخرا . جاء با
ذلك خالل مشاركـة احملافظ في استقبال نايف ومـدربه اثناء وصولهما الـى مدينتهما الشـطرة شمالي احملافظة
ا ا اجنزه نـايف وبقيـة الريـاضي الـعراقيـ في البطـولة  و . واعرب الغـزي عن مشاعـر الفـخر واالعتـزاز 
يـحقـقه ريـاضيي مـحافـظة ذي قـار بشـكل خاص في مـخـتلف اجملـاالت وعلى شـتى الصـعد .واكـد ان احملافـظة
مـاضيـة في دعم القـطاع الـرياضي وتـسخـير االمـكـانيـات خللق بـيئـة داعمـة لشـريحـة الشـباب وذلك عـبر اقـامة
نـتديات والـساحـات الريـاضيـة  والتي جتـاوزت في غضون العب وا ـشاريع الـرياضـية وافـتتـاح ا زيد من ا ا

اشهر قليلة فقط اكثر من  30 مشروعا في عموم مدن احملافظة.
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غـادر الى تــركـيـا مــنـتــخب الـعـراق
بـكرة الـهدف لـلمـكفـوف لـلمـشاركة
في بــطــولــة كــأس أنــقــرة الــدولــيـة
لــلــرجــال والــنــسـاء.  وقــال رئــيس
احتاد كـرة الهدف لـلمـكفوفـ سعد
عبد اجملـيد في تصـريح صحفي إن
ـنــتـخب الـعــراقي بـالـلــعـبـة غـادر ا
عـصــر  الى تـركــيـا لــلـمــشـاركـة في
بطـولة كأس أنـقرة الـدولية لـلرجال
والـــنــســـاء الــتـي تــســـتــضـــيــفـــهــا
العـاصمة الـتركيـة أنقرة لـلمدة من
واضـــاف عــبــد 2022 تــمــوز 20 - 14
اجمليد أن  عدة منتخبات ستشارك
فـي هذه الـبـطـولة مـنـهـا منـتـخـبات
تــــمـــثل قــــارات اوروبـــا وآســـيـــا و
أمريكـا وأفريقيـا أبرزها منـتخبات
العراق و مـصر وتركيـا وإذربيجان
واليـابان  –والبـرازيل. و أشار عـبد

اجملــيـــد الى أن نـــظـــام الــبـــطـــولــة
ســيــكــون عــلـى مــرحــلــتــ ذهــابــاً
وايابـاً موضـحاً ان الـوفد الـعراقي
يــتــكــون من عــامــر نــاجـي رئــيــسـا
وصفـاء فخري مـدربا للـفريق واياد
صـالح حـكـمــاً دولـيــاً والالعـبـون :
هم عبدالرحمن رضا  علي خضير
ولـيد مـحمـد  محـمد احـمد  احـمد
عـــادل  مــحـــمـــود سالم. يـــذكــر ان
مــنـتــخـبــنـا الــوطـني قــد شـارك في
ـــذكـــورة قــبـل خــمس الــبـــطـــولــة ا
ـركز الـثالث سـنوات وأحـرز فيـها ا
فـرقـياً. ومن جـهـة اخـرى استـقـبلت
ـيـسـانـيـة اجلـمـاهـيـر الــريـاضـيـة ا
ـصــارع حـسن عــايـد بـطل ابـنــهـا ا
آســـيــا واحلــاصـل عــلى بـــرونــزيــة
الـبـطـولـة اآلسيـويـة الـتي اخـتـتمت
لكـة البحـرين من قبل مدرسة في 
ســلــمــان حـسـب الـلـه لـلــمــصــارعـة

ومـــدربـــيه وزمـالئه عـــلى الـــقـــاعــة
الرياضيـة في الشبانة مـركز مدينة
الــعـمــارة. وشـهــد االحــتـفــال الـذي
نـــظم من قــبـل ريــاضــيي مـــيــســان
ـا يقـدمه األبطـال من أبناء تقـديراً 
خــاصه تـلك ــديـنــة من إجنـازات  ا
ــجــهـود الـتي تــأتي بــدون دعم و
ذاتـي ورفـع اسـم الــــــــــعــــــــــراق في
احملـــافل الــدولــيـــة وقــد اســتــطــاع
ـيـســاني حـسن ـصــارع ا الـبــطل ا
ـصـارعة عـايـد وهـو بـطـل آسـيـا بـا
مـن احلـــــصـــــول عـــــلـى الـــــوســـــام
الــبــرونـزي فـي بـطــولــة الــبــحـرين
ـصارعـة. من جهـته قال الـدوليـة با
ركـزي للـمصـارعة عـضو االحتـاد ا
هـادي مـهـدي في تـصـريح صـحـفي
الـيــوم الـفــرحـة بــفـرحــتـ االولى
ـبـارك ـنـاســبـة عـيـد األضــحى ا
والثانـية فوز مـصارعيـنا األبطال 

ونـــهــدي هــذا الـــفــوز الى عـــراقــنــا
الـعــظـيم وشــعـبـنــا األبي. واضـاف
مـــهـــدي أن حـــسن عـــايـــد حـــصـــد
الـوسام الـبرونـزي خالل مـنافـسات
بــطـــولــة آســيـــا لــلــشـــبــاب وكــذلك
حـصول مـنتـظر احـمد سـلمـان على

ركز اخلامس آسيوياً.  ا
œU%ù« œuNł

وأشــار مـهــدي الى أن هـذا اإلجنـاز
ركزي جاء نـتيجـة جهود االحتـاد ا
لـلـعـبـة الـذي وفـرَّ كلَّ سـبل الـنـجاح
بــتــوفــيــره مــعــســكــرات خــارجــيـة
وداخــلـيــة وكــذلك اشــراف مــدربـ
اكـفـاء مـتـمـثل بـااليـراني مـصـطـفى
درب الـعراقي رائد عبد ان وا نار
اجلليل. وختم هادي حديثه بالقول
ـصـارعـة نـوعـدكم ومـحـبـي لـعـبـة ا
بـإجنازات أخـرى قـادمة هـذه بـداية

شوار والقادم أفضل. ا
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ضياع الـوقت انك تشـاهد جـميع الفـضائـيات تـتكلم
عن العب ( مـا يـعـجــبه ) يـلـعب لـلــمـنـتـخب !! ولـيس
لهـذه الـفضـائـيات الـقـدرة عـلى تقـيـيم مرحـلـة اعداد
تكـاد تـنـتـهي وتـؤشر سـلـبـيـاتهـا وايـجـابـياتـهـا النـها

سؤول ( خاف ) يزعل !! (تستحي) من ا
ضياع الوقت انك تـستمع لضـيوف ( اول البارحة )
سمـعـتـهم يـؤكـدون ان البـرتـغـال ( نـعم ) فـازت على

فرنسا !!
ونفس الـضيوف سـمعـتهم ( الـبارحـة ) في فضـائية
مـجـاورة يـؤكـدون ان فـرنسـا ( نـعـم ) خـسـرت امام
الـبرتـغـال في عـقـر دارهـا !! وطـبـعـا احـد الـضـيوف
يقول ( بـرتكـال ) ثقـافته انـكلـيزيـة النه حتى االن ما
يـعـرف هي تـلـفظ بـالـعـربي بـحـرف ( غ ) ام بـحـرف

(ق) !! ?
ـذيع ضـيــاع الـوقـت عـنــدمـا جتــد نـفــسك تــسـتــمع 
ـحـدثه عـبـر ( الـهاتـف ) يـقول ... اهـال ابو يـرحب 
ذيع ـتحـدث يرد :حـبيب كـلبي .. ا فالنة نورتـنا .. ا
يـــرد .. والـــله حـــبـــيـت أســـألك اســـتـــاذي وزمـــيـــلي
ــتـحـدث يـرد وصـديـقي الــقـديـر و الــغـالي عن .... ا
مشـتـاقـلك واود اسلم عـلى ضـيـفك بـاالستـوديـو ابو
ـذيع شكرا ارجوان الورد حتـياتي واشـواقي له .. ا
لك ابــو فالنــة داهــمــنــا الــوقت سالمـي لــلــعــائــلـة ..

تحدث يرد واليهمك الغالي حمودي .... ا
كهوة لو فضائية  !!!!??

ضـيـاع الـوقت انك تــتـابع عـلى الــهـواء مـبـاشـرة من
نـتـخبـات انـتقـلت الى مـدربي فرق يؤكـد ان عـدوى ا
ــتــمــثــلــة فـي نــظــريــة نــيــوتن الــدوري وا
للجاذبية والتي تُثبت ان سقوط تفاحة
من الشجرة االولى تتلقفها الشجرة
الثـانيـة بال تـردد .. السـتم معي !!!
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يـسـدل الـستـار الـيـوم الـسـبت الـسادس
ــوسم عـــشــر من تــمــوز احلـــالي عــلى ا
ـبـاراة الـكـروي بــالـكـامل عـنـدمـا تـقـام ا
الـنــهـائـيـة لـبـطـولـة كـأس الـعـراق بـكـرة
القدم ب فريقي الـكهرباء والكرخ وذلك
عـنــد الـســاعـة الــثـامــنـةلــيال في مــلـعب
ديـنة وسط تـطلـعات الـفريـق إلحراز ا
ثان لقب اكبر البطوالت الكروية احمللية
ـــشـــاركــة والـــذي ســـيـــأخــذ بـــالـــبـــطل 

خارجية.
W¹dO¼UL'« »UOſ

ونادرا مـا يقـام نهـائي البـطولة دون ان
يكون احـد الفرق اجلـماهيـرية طرفا في
الــنـــهـــائي وهي الـــتي ســيـــطـــرت عــلى
الـقابـها  ولـها الـكـثيـر من الذكـريات مع
ــدربـ وانــصــارهــا الـتي الـالعـبــ وا
تــشـعـر بـاإلحــبـاط نـتــيـجـة اخلـروج من
ادوار الــبـطـولــة الـتي اسـتــمـرت جتـري
ـغــلـوب فـيــمـا يــتـرقـب طـرفـا بـخــروج ا
الـلــقـاء الــلـذيـن حـجــزا بـطــاقـة الــتـاهل
لـلـنـهـائي بـاهـتـمـام استـثـنـائي من أجل
صنـاعـة االجناز االول عـبر مـشاركـتهـما
الكروية ويـامل كل منهمـا ان يكون على
ــوعــد والتـــبــدو االمــور ســهـــلــة عــلى ا
ستوى الفريق وسـعيهما إلى تـقد ا
طـلوب بعـدماجنحـا سويـة في تخطي ا
ادوار الــبـطـولــة الـسـابــقـة وصـوال الهم
ـوسم لــهـمــا  امـام مــهـمـة مــواجـهــات ا
التـحدي االكـبر لـلمـدرب الـشابـ لؤي

صالح واحمد عبد الوهاب.
 ويــأتي تــاهل الــكــهــر بــاء مــرة ثــانــيـة

لــنـهـائي  الـبـطـولــة بـعـدمـا خـسـر االول
امـــام الــزوراء بـــهــدف فـي مــوسم 2018
ومؤكد ينصب تفكير الفريق على احراز
اللـقب بعـدما تـقدم من دور آلخـر وحقق
ــطــلــوبــة ووصل الــنــهــائي الــنــتــائج ا
بـاســتــحــقـاق ويــجــد الــكـهــربــاءاالمـور
ـرة عنـدما يـواجه الكرخ مخـتلـفة هذه ا
ـوسم بـنـجاح ويـامل في انـهـاء مهـمـة ا
بعدما قدم نفسه بثقة كبيرة في الدوري
وقع عـبر جـمـيع مراحـله وتـواجـد في ا
التـاسع ومـؤكد يـسعـى الجناز  الـثانـية
عندمـا يخوض الـلقاء بـعد فتـرة الراحة
نـاسـبة عـلى انتـهـاء الدوري لـيواصل ا
باراة اليوم نقطة التحول فترة االعداد 
في مـسـار الــفـريق والـتـشـكـيل وجـهـازه
الـــفــنـي ويــبـــدو ان الـــفــريـق بــاحلـــالــة
وقع االيجابية بفضل نتائج الدوري وا
ــشــاركـة قــبل ان الـذي انــتــهت عــنــده ا
درب نـصب عـيـنيه لـقب الـكاس يـضع ا
ويـامل ان يتـوج جـهـوده في أول موسم
مع الــفـريق بــاحلـصــول عـلى لــقب مـهم
ا في جـدا تـتحـسـر عـليـه كافـة الـفـرق 
ذلك الــــدرجـــــات االدنى في ظـل نــــظــــام

البطولة .
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ولم تكن مهمة الكهرباء بالسهلة اطالقا
عنـد مواجـهة الـكتـيبـة الشـبابـية لـلكرخ
تـعـة و النـتائج ـزيـد من ا الـتي قدمت ا
في أصــــعـب اوقــــات الــــدوري وهــــربت
بالـفريـق من شبح الـهبـوط على حـساب
الــشـرطـة في اهم مــبـاريــات الـفـريق في
الدوري الـنـتيـجة الـتي امـنت البـقاء في

ــــوقع الــــرابع عــــشـــر ــــمــــتـــاز وفـي ا ا
ـتـابـعـ لـها الـتي وتـسـتـحق احـتـرام ا
فرضت نفسها في الدوري بوضوح وقد
تكون الفرصة سانحة امام الفريق الذي
ـبـاراة الـيـوم بـعـد جتـاوز عـقـبة انـتـقل 
الـزوراء حتت انــظـار جـمـهـوره الـكـبـيـر
ليـترقب الـكرخ بـشغف كـبيـر موعـد لقاء
الــــيـــوم والـــعــــمل مــــا بـــوسع شــــبـــابه
لـلحـصـول على لـقب الـكاس  وقـد تـكون
اخر مـشـاركة لـلبـعض مـنهم مع الـفريق
بـعدمـا تـهافـتت الـفرق االخـرى لـلتـعـاقد
مع ابــرز الالعـــبــ حـــيث حــسـن عــبــد
رحـوم والده الكـر الـذي نفـذ وصيـة ا

باالنتقال واللعب للزوراء.
ŒdJ « »—b  

ويامل مـدرب الـفريق الـشاب احـمد عـبد
اجلــبــار ان تــســيـــر االمــور كــمــا يــريــد
ويخـطط لهـا في ان يظـهر الـتشـكيل في
ستوى االفضل وان يعكس قدراته في ا
خطف الـلقب الـذي من شأنه أن يـضيف
زيد من االهتمام جملموعة الكرخ التي ا
قدمت نفسـها بافضل حـال وتبدو قادرة
على خطف لقب الكاس  وبـعدما استمر
رور يقدم  بقية مبارياته في الدوري وا
مـنـهـا بـثـقـة حـتى ضـمن الـبـقـاء وأنـهى
منافـسات الـدوري بشكل جـيدوتألق في
بطـولة الكـاس وترجـمة الفـرص بغرض
الــفــوز الــذي حتــقق فـي الـدور 32 عـلى
ـيـنـاءبـهـدفـ لـواحـد ثم الـتغـلب عـلى ا
ديـالى بـهـدف في الـدور16كـمـا جنح في
إزاحــة اربـيل عن طــريـقه بــالـفــوز عـلـيه
بــفـارق الــركالت الـتــرجـيــحـيـة بــخـمس

ركـالت لـــثـالث وحــــقق االهم واالفــــضل
عــنـدمـا رفـع شـعـار الــتـحـدي احلــقـيـقي
بــوجـه الـــزوراء  وقـــهــره حتـت انـــظــار
ـــة جـــمـــهــــوره وجتـــرع مـــرارة الـــهـــز
واخلـــروج مــكــســورا الن الـــكــرخ حــقق
االفضل بـعدمـا قدم االداء األرجح توجه
بــالـــفــوز واالنــتـــقــال بــافــضـل طــريــقــة

للنهائي.
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يختتم منتخب الـشباب حتضيراته قبل
الـدخول الـرسمي فـي بطـولة مـنـتخـبات
شـبــاب الــعـرب الــتي ســتـقــام في ابــهـا
الــســعــوديــة لــلــفــتــرة من20 من تــمــوز
قبل عند مواجهة احلالي لغاية  6 اب ا
منتخب شباب ليـبيا مساء اليوم ويامل
ــذكـورة في تــكـوين ــهــمـة ا ان تــخـدم ا
درب تـكـاملـة لـلـفريق عـنـد ا الـصـورة ا
عــمــاد مــحــمــد وان يــظــهــر قــادرا عــلى
خوض غمار مـباريات البـطولة وجتاوز
تـصفـيات مـجـموعـته االولى الـتي تضم
موريتانيا والسعودية صاحبة النسخة
االخيرة والتي استـعدت كثيرا لـلبطولة
قبلـة وكانت بعثـة منتخـب الشباب قد ا
وصلت الى مدينة أبهـا السعودية مكان
اقـامـة مبـاريـات الـبطـولـة الـتي يامل ان
يـظـهـر فـيـهـا منـتـخب الـشـبـاب بـالـشكل
ــطـلـوب وجتـاوز مـرحـلــة الـتـصـفـيـات ا
واالنتقـال للدور الثـمن النهـائي والبقاء
فـي مـنـافــسـات الــبـطــولـة الـتـي تـشـارك
فــــيـــهـــا18مـــنــــتـــخــــبـــا قـــســــمت الى 8
ـــعــدل ثالثـــة فــرق لــكل مــجـــمــوعــات 

مجموعة.

االحتـاد الـرياضي أللـعـاب الـتـضامن
اإلسالمي.  وفي سـيـاق مـتـصل دخل
نتخب الوطني بكرة اليد معسكراً ا
تـدريــبــيــاً جــديـداً حتــضــيــراً لـدورة
التـضـامن االسالمي في تـركيـا. وبدأ
ـنتـخب الوطـني ابتداءً من معـسكر ا
الـيـوم األربعـاء ويـسـتـمر لـغـايـة يوم
ـقـبـل الـذي يـصــادف الـرابع األحــد ا

والعشرين من هذا الشهر. 
ـنـتـخب الـوطـني قـد عـاد إلى وكـان ا
ــاضي أرض الـــوطن فــجـــر األحــد ا
بـعـد انتـهـاء مـعـسكـره الـتـدريبي في
جـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة. وخـاض

قــبل انـــطالق الــبـــطــولـــة والــدخــول
للـقريـة الريـاضية في قـونيـا التـركية
قبل. التي سـتحـتضن البـطولـة آب ا
ولــفت عـبــد احلـمـيــد إلى أن لـلــجـنـة
ـبـيــة جلـنـة فـنـيـة تـضم أعـضـاءً االو
عـــلى مـــســـتـــوى عـــال مـن اخلـــبــراء
ــيـ هي من واخملــتـصــ واألكـاد
ــنــتـخــبــات الـتي قـامـت بـاخــتــيـار ا
سـتـمــثل الـعـراق في الـدورة وحـسب
التقـييم الذي جاء وفـق معاييـر فنية
ـــقــرر انـــطالق هــذه خــاصـــة. ومن ا
األلـعــاب خالل الـفــتـرة من  9 إلى 18
ــــــــقـــــــبل  2022حتـت إشــــــراف آب ا

دورة األلــعــاب اآلسـيــويـة الــتـاســعـة
عـشـرة الى اشـعـار اخـر والتـي كانت
مـقـررة في هـانغـجـو بـالـص من 10
توقع أن ـقبل فـمن ا إلى  25أيلول ا
ـــشــاركـــة عــلى دورة تــرمي الـــدول ا
الـتـضـامن االسالمي ثـقـلـهـا بـإشراك
ريــاضــيـــيــهــا الــبـــارزين في الــدورة
ــا تــشــهــد تــنــافــســاً قــويــاً بـ ور

ــشــاركـة. ــنـتــخــبــات االسالمــيــة ا ا
واشــار الى ان مــنــتــخــبــاتــنــا بـدأت
اســتــعــداداتــهـــا من خالل دخــولــهــا
معسكرات تدريبية داخلية وخارجية
وهنـالك معسـكرات سـتقام في تـركيا

بـية. الـطاولـة التـابعـة للـجنـة البـارا
واشـار الى ان  73ريــاضــيـا عــراقــيـا
ســيـــشــاركـــون في دورة الــتـــضــامن
االسالمي الـتي حتـتضن  21 فعـالـية

رياضية.
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مــوضــحــاً أن عــدد وفــود الــتـضــامن
شاركة سيكون  57 وفداً اسالمياً وا
قــد تـكـون اكــثـر او اقل حــسب الـرقم
األخــيـر الــذي ســتــحـســمه الــلــجــنـة
ـتـقـدمة ـنـظمـة حـسب عـدد الدول ا ا
لـلـمــشـاركـة.  وبـ انه بـعـد ان اعـلن
ــبي اآلســيــوي تــأجـيل اجملــلس األو

ÊU e « ≠œ«bGÐ
ـبيـة عدد الـفرق  كشـفت الـلجـنة االو
التي حسم أمرها للمشاركة في دورة
ــــقـــررة في الـــتــــضـــامـن االسالمي ا
قبل. مدينة قونية التركية شهر آب ا
ـبـيـة وقـال األمـ الـعـام لـلـجـنـة االو
الوطنيـة العراقيـة هيثم عـبد احلميد
في تـــصـــريح صـــحـــفـي ان الـــعــراق
سيشارك بتسـعة فعاليات في الدورة
قـبلـة وهي ألعـاب القـوى والقوس ا
والــســـهم والــســلــة  3 * 3 واجلـودو
بارزة وكرة اليد والكيك بوكسنك وا
ورفع االثـقـال اضافـة الى لـعـبـة كرة
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نتخب الوطني خالل معسكر مصر ا
مـبـاريــات وديـة قـويـة وكـانت نـتـائج
ــعـســكـر الـفــوز عـلى ــنـتــخب في ا ا
انــغــوال والــكــونـــغــو والــتــعــادل مع
نتخب الوطني السنغال. وسيغادر ا
صادف 26 إلى تركـيا يـوم الثالثـاء ا
تـمـوز احلــالي لـلـدخـول في مـعـسـكـر
لــغــايـة انــطالق مــنــافـســات الـدورة.
عــلـمـا ان مـنـافـسـات لـعـبـة كـرة الـيـد
قـبل حيث ستـنـطلق بـتاريخ  6 آب ا
وضعت القرعة منـتخبنا الوطني في
اجملموعة االولى رفقة منتخبات قطر

غرب والسعودية. وا

ـوهــوبـ لإلطالعِ عــلى مُـســتـواهم ا
من قـبل اجلـهــاز الـفـنـي لـغـرضِ رفـد
ـنــتـخبِ الـوطــني بـعـنــاصـر جـيـدة. ا
واخـتـتمَ رئــيس جلـنــة كـرة الـصـاالت
والــشــاطــئــيــة عــلـي عــبــد احلــسـ

حـديـثه بـالـقـول مـطـلـوب من كل العبٍ
يـجـدُ فـي نـفـسه الــقـدرة عـلى تــمـثـيلِ
ُـــــشـــــاركـــــةُ فـي هــــذه ـــــنـــــتـــــخب ا ا
ُـستـوى فنيّ اإلخـتبـاراتِ والـظهـور 
جــــيـــدٍ وهـي فـــرصــــة لــــهم لــــكـــشفِ
مـواهـبـهم والوقـوف عـلى مـسـتواهم
الـبدني وإثـبات جـدارتهم الـفنـيّة في

ُنتخب. ارتداءِ قميص ا

الــوطــنـيّ نــاظم الــشــريــعــة فــضّلَ أن
تـكـون مـحـافـظـةُ الـسـلـيـمـانـيـة مـكـاناً
إلجـراءِ هـذه اإلخـتـبـارات مـشـيـراً إلى
ــدرب بــالــعـــثــور عــلى دمــاءٍ رغـــبــةِ ا
ـنـتخب جـديـدةٍ يـعززُ فـيـهـا صفـوفَ ا
الــذي تــنــتـظــره مــشـاركــة مــهــمـة في
بـطولـةِ نهائـيات كـأس آسيـا في دولةِ
ُـقـبل. الـكــويت نـهـايــة شـهـر أيـلــول ا
وأضافَ أن االختبارات ستجري على
مــدارِ ثالثــة أيـامٍ مــتــتــالـيــة وســيـتم
ُـخـصصـة لالخـتـبارِ حتـديـدُ الـقاعـة ا
الحـقـاً داعـيـاً االحتـاداتَ الـفـرعـيّـة في
احملـــافــــظـــات إلى إرســـالِ الالعـــبـــ
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أعلنت جلنةُ كرة الصاالت والشاطئيّة
عن إجــراءِ اخــتــبــاراتٍ لــضمِ العــبـ
ــنـــتــخبِ الــوطـــنيّ لــكــرةِ جُـــدد إلى ا
ـقبل الـصـاالت وحددَ يـوم األربـعـاء ا
مـــوعــداً إلجـــرائـــهـــا والــتـي تــشـــملُ
ـــوهــــوبــــ في إقــــلـــيم الالعــــبــــ ا
ُـحافـظـات. وقاَل كـوردسـتـان وبقـيـةِ ا
رئــــــيس جلــــــنــــــة كــــــرة الــــــصـــــاالت
والـشـاطــئـيّـة عـلي عــبـد احلـسـ إن
االخــتـبــاراتَ الـفـنــيّـة مــفـتــوحـة أمـام
وهوب وفي عمومِ جميعِ الالعبـ ا
الـعــراق مـبـيـنــاً إن مـدرب مـنـتــخـبـنـا نتخب الصاالت ôU ∫ وحدة تدريبية 
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االدارة مـنـحـته الـصالحيـة الـكـامـلة
في اســتـقـدام اي مــحـتـرف او العب
ــكن ان يـعــزز به صــفـوف مـحــلي 
ـــقــبـــلــة ـــرحـــلــة ا الــفـــريق خالل ا
ـيـزانــيـة مــفـتـوحــة الجل اكـمـال و
الصـفوف والـتطلع لـلمـنافسـة بقوة

وسم اجلديد. على القاب ا

درب وان لديها اية نية في تغيير ا
من يــطــلق هــذه الــشــائــعـات هــدفه
التـأثيـر على مـسيـرة النـادي بشكل
عــــام وفـــــريـق الــــكـــــرة عـــــلى وجه
ـدرب اخلـصــوص. وأشـار الى ان ا
جثير لديه مطـلق احلرية في عملية
الـتعـاقد او اسـتبـعاد الالعـب وان

بـنـاديـنــا الـعـريـق. وأكـد الـنـادي ان
جلنة التعاقدات التي تشكلت للنظر
بالتعاقدات مهـمتها الرئيسة اجناز
اخلــيــارات الــفـنــيــة الــتي يــريــدهـا
ا يخـدم مسيرة درب وتنـفيذهـا  ا
ــقـبــلـة. وتـابع ان الــهـيـأة الـنـادي ا
ـؤقتـة تنـفي نـفيـا قاطـعا ان تـكون ا

الـفـريق شــهـاب جـاهـد تــؤكـد عـلي
ـدرب الـكـفـوء تـمـسـكــهـا الـكـامل بــا
قـحــطــان جـثــيـر ومالكـه الـتــدريـبي
ـــســـاعـــد لــقـــيـــادة الــفـــريق خالل ا
ــقــبـل وتــنــظــر بــاحــتـرام ــوسم ا ا
وتـقدير وبـثقـة كامـلة لـكل مايـتخذه
مـن خــطــوات لـــبــنـــاء فــريق يـــلــيق
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جددت الـهيئـة اإلدارية لنـادي القوة
ـدرب قــحـطـان اجلـويــة ثـقــتـهـا بــا
جـثــيـر مــؤكــدة مـنــحه الـصالحــيـة
الكاملة في تـعاقدات الصقور. وذكر
ـؤقـتة الـنـادي في بيـان أن الـهـيأة ا
لـــنــادي الـــقــوة اجلـــويــة بـــرئــاســة قحطان جثير
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{ لندن - وكـاالت: يحوم الـغموض حول مـصير الـبرتغالـي كريستـيانو رونـالدو مع مانشـستر يـونايتد
قـبل انـطالق موسم 2023-2022  في ظل تـقـاريـر صـحـفـيـة تفـيـد بـرغـبـة الالعب في الـرحـيل. الـدولي
اضي لكن تـألقه على الصـعيد الـفردي أفسـده فشل فريقه لعب أولد تـرافورد العـام ا البـرتغالي عـاد 
سـتـوى اجلـماعي بـخـروجه خالـي الوفـاض فـضال عن فشـله في الـتـأهل لدوري أبـطـال أوروبا. عـلى ا
ووفقـا لشبكة ESPN  فإن نادي أتـلتيكو مدريد دخل سـباق التعاقد مع صاحب ال 37 عاما أمال في
لعب واندا مـتروبوليتانو. كما أشارت الشبكة نـفسها إلى أن بايرن ميونخ ما زال خيارا محتمال جلبه 
لألسطورة البرتـغالي رغم نفي مسؤوليه اهتمامهم بضمه مؤخرا. وسيكون صعبا على رونالدو ارتداء
ـا سـيـجـعل هذه قـمـيص الـروخي بالنـكـوس ال سـيمـا أنه أسـطـورة ريـال مـدريـد وهدافـه التـاريـخي 
يـرينجي. يـذكر أن رونـالدو أمضى  9 سـنوات داخل ملعب ـثابـة خيـانة بالـنسـبة جلمـاهيـر ا اخلطوة 
سانـتيـاجـو برنـابـيو قـبل رحـيله صـوب يـوفنـتوس في 2018  وذلك بعـدمـا سجل مـع ريال مـدريد 450

هدفا بكافة البطوالت.
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وفــرض مــنــتـخب األردن أفــضــلــيـته
ـبـاراة بـفــضل خـبـرة جنـومه عـلـى ا
زيد عبـاس وأحمـد الدويري ومـحمد
شاهـر ومالك كنـعان وفـادي إبراهيم
واجملـــــنس األمـــــريــــكي دار تـــــاكــــر.
نتخب األسـترالي ترتيب ويتصـدر ا
اجملـمـوعـة بـ 4نـقــاط بـعـد فـوزه في
باراة األولى على األردن  60-78 ثم ا
عـــلى الـــســعـــوديــة 52-76  ثم يــأتي
ـركـز الــنـشــامى وإنـدونـيــسـيــا في ا
الـثانـي ولكل مـنـهـما  3 نقـاط فـيـما
ـركـز ـنــتـخب الــسـعــودي ا يــحـتـل ا
نتخب . ويـخوض ا األخير بنـقطت
األردني ثـــالـث مـــواجـــهـــاته الـــيـــوم

السبت أمام منافسه السعودي.
كــمــا إلــتــقى مــنــتــخب لــبــنــان أمـام
نــيــوزيــلــنــدا أمس اجلــمــعــة عــلى
ملـعب أسـتورا جـيلـورا بوجن كـارنو

ـبـاراة الـتي جـرت اخلـميـس ضمن ا
اجلــولـــة الــثــانـــيــة من مـــنــافــســات
اجملـــمــوعـــة األولى بـــكـــأس آســـيــا.

ـنـتـخب { عـمـان - وكـاالت: تـغـلب ا
األردني لــكـرة الـســلـة عـلى مــضـيـفه
اإلنــدونــيــسي بــنــتــيــجـة 65-74  في
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سـان جيـرمان الفـرنسي خطـوة نحـو التعـاقد مع روبرت
ـاني. كشف لـيفـانـدوفسـكي جنم بـايـرن ميـونخ األ
مـراسل صحـيفـة جازيتـا ديلـو سبـورت اإليطـالية
أن الـنــادي الـبـاريـسي بـدأ اتــصـاالت في الـفـتـرة
ـسؤولي النادي البـافاري لالستفسار األخيرة 
عن مـدى إمكـانيـة بيع الـنجم الـبولـندي. وأشارت
إلى أن الـنادي الـفـرنـسي انـضم لـسبـاق الـتـعـاقد
مع لـيفـاندوفـسـكي الذي يـحظى بـاهـتمـام بالغ من
برشلـونة اإلسباني. وتقدم النادي الكتالوني بعرض
لشـراء ليفانـدوفسكي مقابل  40 مـليون يورو وأعلن

الالعب رغــبــة صــريــحــة في الــرحــيل عن
تد صفـوف البـافاري هـذا الصيـف. و
اني تعاقـد ليفاندوفسكي مع النادي األ
حـتى صـيف  2023 ويـسـعى مـسـؤولو
بــايـرن لالحـتـفـاظ بـه هـذا الـصـيف. كـمـا

أكـدت الصـحيـفة اإليـطالـية أنه مع اسـتمرار
بـرشلـونـة في ضـغطه إلتـمـام الـصفـقـة فإن بي
إس جي مـسـتـعـد لـتـقـد عرض أفـضـل مـاديا

اني. لالعب وللنادي األ

{ مـيالن - وكاالت: يـصـر خـافـييـر زانـيـتي نـائب رئيس
نـادي إنــتــر مـيـالن عـلى أن ال مــكــان في الــوقت احلـالي
لـــبـــاولـــو ديـــبـــاال جنم يـــوفــنـــتـــوس الـــســـابق في فـــريق
نـيـراتـزوري. وقـال زانـيـتي في تـصـريـحـات نـقـلـهـا مـوقع
فـوتبول إيـطاليا كـما قال مديـرنا التـنفيذي مـاروتا ديباال
ـثـابـة فـرصـة دائـمــا لـنـا ألنه العب حـر لـكن إنـتـر يـعـد 
اليـوم لـديه الوتارو لـوكـاكو كـوريـا دجيـكـو وسانـشـيز.
وأضـاف بدأنـا موسمـنا الـتحضـيري مع هـؤالء الالعب

ـمـكن تـغـيـير األمـور. في هـذه الـلـحـظة لـكن ال يـزال من ا
نـحن بـخـيـر. جـديـر بـالـذكـر أن ديـبـاال رحل عن صـفـوف
ـاضي عـقب نـادي يـوفـنـتـوس بـنـهـايـة يونـيـو/ حـزيـران ا
نهاية عـقده مع الفريق. وكشفت عـدة تقارير صحفية في
ـاضـيـة أن عـودة رومـيـلـو لـوكـاكـو إلى إنـتر األسـابـيع ا
أضـعـفت مـن فـرص انـضـمـام ديـبـاال لـنـيـراتـزوري.  ومع
ذلك تـؤكد تـقاريـر أخـرى أن ديبـاال متـحـمس لالنضـمام
إلى إنــتــر رغم اهــتـمــام من جــانب أنــديـة رومــا نــابـولي
ومـيالن بــخـدمـاتـه. كـمـا خــفض اجلـوهـرة األرجــنـتـيــنـيـة
مطـالبه بشأن الراتب السنوي من  8 إلى  6 مالي يورو
من أجل االنـضــمـام إلنـتـر. كـمـا حتـرك مـسـؤولـو بـاريس

أخبار النجوم
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الـفـرنـسي رصـيـده إلى  6 نقـاط في
صدارة اجملموعة بفارق  4نقاط عن
ــركـز مــنـتــخب أيـســلـنــدا صـاحب ا
الثاني مع تـبقي جولـة واحدة على
نهاية دور اجملموعات. على اجلانب
ـــنــتـــخب اآلخــر جتـــمـــد رصـــيـــد ا
الـبــلـجـيــكي عـنـد نــقـطـة واحـدة في
ـركـز الـثــالث بـفـارق األهـداف عن ا
إيــطــالـيــا مـتــذيل الــتـرتــيب بــنـفس
الـــرصـــيـــد مـن الـــنـــقــــاط. تـــقـــدمت
كـــاديــداتـــو ديـــاني بــالـــهــدف األول
لــلـمـنــتـخب الـفــرنـسي في الــدقـيـقـة
الــســادســة قــبل أن تــدرك جـانــيس
ان التعادل للمنتخب البلجيكي كا
في الــدقـيــقـة 36. وفي الــدقـيــقـة 41
أضافت جريـدج مبوك بـاثي الهدف

الثاني للمنتخب الفرنسي. 
نـتخب اإليـطالي بـنتـيجة وتعـادل ا
 1-1مع نـظــيـره األيـســلـنـدي ضـمن
مـــنـــافــــســـات اجلـــولـــة الــــثـــانـــيـــة
بــاجملـــمــوعــة الــرابــعــة بــكــأس أ
قامة أوروبا لكرة القدم للسيدات ا
نـتخب حالـيـا في إجنلـترا.  تـقـدم ا
األيــســلــنـدي عن طــريق كــارولــيــنـا
فيلـهامسـودتر في الدقـيقة الـثالثة
لكن فـالنـتـينـا بيـرجامـتشي أدركت
الـتـعــادل لـلـمـنــتـخب اإليـطـالي في
ــــنــــتـــخب الــــدقـــيــــقـــة 62. ورفع ا
األيسلندي رصيده إلى نقطت في
ركز الثـاني خلف فرنسـا صاحبة ا
ــنـتـخب الـصــدارة فـيـمــا يـتـذيل ا
اإليطـالي التـرتيب بـرصيـد نقـطة
واحـدة. كـمـا قـالت لـيـنا التـوين
اني نتخب األ العبة الوسط با
لـكـرة الـقـدم لـلـسـيـدات أمس
إن رد فــــعل فــــريــــقـــهــــا جـــاء
ستشار إيجابيا مع تغريدة ا
ـــــانـي أوالف شـــــولـــــتس األ
والـتي تـدعـو لـلـمـسـاواة في
ــــســــتــــوى األجـــــور عــــلى ا
الــريـاضي لــكن األمــر يـظل
مـــــعــــــقــــــدا إلى حــــــد مـــــا.
وأوضحت التـوين في لندن
حيث تقام بطولة كأس أ
أوروبــــا لـــلــــســـيـــدات إن
تـــغــريـــدة شــولـــتس يــوم
ــاضي كــانت الــثالثـــاء ا
ــثــابـة قــضــيـة لــفــتـرة
قـصـيـرة بـسـبب كـونـهـا
مـفـاجـئـة. وتـابـعت: من
السهل قـول أشياء مثل
تـلك دون التـمـعن في كـيـفـية
حــسـاب الــرواتب وهــذا أمـر
مفـهوم تـماما.. بـالنـسبـة لنا
هـــذه الـــتـــغـــريـــدة لــيـــست
ســـلـــبـــيـــة لـــديـــهـــا آثــار
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WKÝ∫ جانب من مباراة دوري السلة األردني

في جاكرتا في إطار اجلولة الثانية
من دور اجملــمـوعـات بـبــطـولـة كـأس
آســيـا لــكـرة الـســلـة. وكـان مــنـتـخب
األرز قد استـهل مسيـرته بالفوز -95
 80 عـلـى الـفـلـبـيـ أمـا نـيـوزيـلـنـدا
فـازت  47-100 عــلى الـهــنـد. وتــتـجه
أع لبنان ونيـوزيلندا نحو صدارة
اجملـمـوعـة. ويـطـمح مـنـتـخب لـبـنـان
بـــقـــيـــادة مــــدربه جـــاد احلـــاج إلى
مـواصلـة عـروضه الـقويـة ويـتـسلح
بنخبة من جنومه على غرار جيرارد
حـديـديـان ووائل عـرقـجي وكـر عز
ـنـتـخب الــنـيـوزيـلـنـدي الــدين. أمـا ا
يـعـول عـلى جنومـه ويبـسـتـيـر وتوم
فــودانــوفـــيــتش وفــلـــ كــامــيــرون.
ـنـتـخـب ـواجهـة بـ ا وسـتـكـون ا
صـعـبة وقـويـة مع أفضـلـيـة نسـبـية

نتخب نيوزيلندا.
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{ تـشـيـلـسي- وكـاالت: اجـتـاز الـسـنـغـالي كـالـيـدو كولـيـبـالي مـدافع نـابـولي
الـفـحـوصـات الـطـبيـة الـتـي أجراهـا أمـس تـمهـيـدا لـالنضـمـام إلـى تشـيـلـسي
اإلجنــلـيــزي. وبـحــسب تـقــازيـز صـحــفـيــة فـإن كــولـيـبــالي جنح في اجــتـيـاز
الفـحوصـات الطـبيـة الالزمـة أمس ليـصبح نـادي تـشيـلسي جـاهزا لإلعالن
دافع السنـغالي قد وصل لـيلة األربعاء بشكل رسمي عن الـصفقة. وكـان ا
إلى لـنـدن عـلى مـ طائـرة خـاصـة قـادمة من مـيالن إلكـمـال انـضـمامه إلى
الـبـلـوز. وأضـافت الـشـبـكـة أن اخلـطـوة الـتـالـيـة هي تـصـويـر فـيـديـو إعالن
انضمامه مـع تشيلسي ثم احلصول على قسط من الراحة قبل السفر إلى
تحـدة األمريكية صباح اليوم لالنضـمام إلى معسكر تشيلسي. الواليات ا
جديـر بالـذكر أن نـابولـي وافق على بـيع كولـيبـالي إلى تـشيـلسي مـقابل 38
ملـيون يورو باإلضافة إلى  2 مليـون أخرى كإضافـات فيما سـيوقع كاليدو
دة  5 سـنـوات مع الفـريق األزرق وسيـحـصل على راتب سـنوي عـلى عقـد 

بقيمة  10 مالي يورو.
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{ مــدريــد - وكــاالت: عــرض عــلـى ريـال
مـدريد فـرصـة التـعاقـد مع أحـد النـجوم
ــــــــاني الـــــــبــــــــارزيـن فـي الـــــــدوري األ
وبــالــتــحــديــد ضـــمن صــفــوف بــايــرن
مـيـونخ. وكـشـفت صـحـيـفـة ماركـا عن
ـاني لـيـروي ساني ـثـلي األ عـرض 
جــنــاح بــايــرن مــيـــونخ الالعب عــلى
ــلـــكي مــؤخــرا. مــســـؤولي الــفـــريق ا
وأشــــــارت إلـى حــــــدوث ذلك أثــــــنــــــاء
احملـادثـات الـتـي أجـراهـا ريـال مـدريـد
بـــشــأن انــتـــقــال مـــهــاجــمـه الــصــربي
الـسابق لـوكـا يوفـيـتش إلى فيـورنـتيـنا
اإليـطــالي. ويـرتــبط يـوفــيـتش بــعـقـد مع
اني ذات الوكـالة التي تـمثل الدولي األ
ـا أتاح الـفـرصـة لهـا بـعـرض موكـلـها
عـلـى ريال مـدريـد. ورغم ذلـك فـإن ريال
مــدريــد طـــلب الــوقت لـــدراســة األمــر مع
ـدرب اإليـطالي كـارلـو أنـشيـلـوتي الذي ا
ال يبدو عازما على استغالل هذه الفرصة.

{ بـرشـلـونة - وكـاالت: وجه نـادي بـرشلـونـة رسـالة حـاسـمـة لالعبه
الـهولـنـدي فـرينـكي دي يـوجن في ظل رغـبـة مانـشـسـتر يـونـايـتد في
احلـصـول عـلى خـدمـاته هـذا الــصـيف. ورغم أن الـفـريق الـكـتـالـوني
يـريد رحـيل الدولي الـهولـندي إال أن الالعب نـفسه يـرغب في الـبقاء
ــوسم آخــر عــلى األقـل. وكــشــفت صــحــيــفــة مــونـدو بــالــكــامب نــو 
ديـبورتيـفو عن إبالغ مـسؤولي بـرشلونـة لفريـنكي دي يـوجن بضرورة
ـيـركاتـو احلـالي. يـأتي ذلك في ظل الـتقـاريـر الـتي أفادت الرحـيل في ا
بـتوصل النـادي التفاق حـول انتقـال دي يوجن للشـياط احلـمر مقابل

.  70 مـليـون يورو إلى جـانب حوافـز إضافـية تـبلغ  10 مالي
ويـهــدف الـبـارســا لـلـتــخـلص من الالعب لــتـوفـيــر مـبـلغ

ـا يـسـاعـده يـتـراوح ب  30و 35 مـلـيـون يــورو 
على تسجيل بعض الالعب اجلدد. 

كاليدو
كوليبالي

إيجـابيـة أكثـر. واجتهت الـعديد من
االحتادات الوطـنيـة لكرة الـقدم مثل
ـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيــة الـــواليـــات ا
وإجنـــلــتــرا وإســبــانـــيــا وهــولــنــدا
للمسـاواة في األجور ب منـتخبات
السيـدات والرجـال في الوقت الذي
ـاني أوالف ـسـتـشـار األ طـلب فـيه ا
ـاني لـكـرة شـولـتس مـن االحتـاد األ
الـقـدم بــالـسـيـر عــلى نـفس الـنـهج.
ووافـق أولــيـــفــر بـــيـــرهــوف مـــديــر
ــاني لــكــرة الــقـدم عــلى االحتــاد األ
مـنــاقـشـة األمـر مع شــولـتس حـيث
يـــخــطط لـــوضع بـــعض األرقــام في
نصـابها وإبـراز أن البـنية الـتحـتية
لـلمـنـتـخب الـوطني لـلـسـيدات وهي
ـاثـلـة لـلـبـنـيـة اآلن إلى حـد كـبــيـر 

خالل كأس أ أوروبا لـلرجـال عبر
حـقــوق الـبث والــرعـايـة ومــبـيـعـات
الــتـذاكــر والـتي تــدر قـدر أكــبـر من
األربـاح لالحتادات الـوطـنـيـة. وكان
ــــقـــــرر أن يـــــحــــصـل كل العب مـن ا
ـاني لـلــرجـال عـلى ــنـتـخـب األ بـا
 400 ألف يـورو حــال فـوزهم
بـلــقب يـورو  2020 الـتي
ـــاضي جـــرت الــــعـــام ا
بــيــنــمــا ســتــحــصل كل
اني نتخب األ العبة با
للسيدات على  60 ألف
يــــورو حـــــال فــــوزهن
بــــلـــــقب يــــورو 2022
وهي مـــكـــافـــأة غـــيــر

مسبوقة.

نـتخب الـرجال. وحتدثت التـحتيـة 
التـــــويـن عـن ذلك فـي حـــــ قـــــالت
ـدربــة مـارتـيـنـا فـوس تــيـكـلـنـبـرج ا
ـهــاجـمـة ألـيـكــسـانـدرا بـوب في وا
تصريحات لعدد اليوم اخلميس من
انـية إن العائدات صحيفـة بيلد األ
األقل في الوقت احلـالي تـقف حائال
في طــريق حـصــول الـسـيــدات عـلى

نفس األجر مع الرجال. 
وقـالت بـوب: الـشيء األكـثـر أهـمـيـة
بـالـنـســبـة لـنـا هـو أن لـديـنـا أجـواء
احــتـرافــيــة.. ال نـحــصل عــلى نـفس
ـبـالغ مـثل الـرجـال ولـكن بـالـنـظـر ا
إلى تصنيـفنا فإنن نـسير في اجتاه
إيـــجــابي لـــلــغــايـــة في إشــارة إلى
ـشـجـعـ الـذين يـتـابـعون ماليـ ا

U³—»…∫ إحدى مباريات كرة القدم للسيدات

{ بـــــــاريس- وكـــــــاالت: تــــــأهل
ـنـتخـب الفـرنـسي إلى دور ا
الـثـمـانــيـة من بـطـولـة كـأس
أ أوروبا لـلـسـيـدات عقب
فـوزه  1-2 عــلـى بــلــجـــيــكــا
ضــــمن مـــنـــافـــســـات اجلـــولـــة
الثـانيـة باجملـموعـة الرابـعة.
ــــنـــتـــخب ورفع ا
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كـأس األ األوروبيـة لـلـسـيدات في
الـــــوقـت الــــــراهن. وقــــــالـت فـــــوس
تيـكلـينبـورج: جزء من احلـقيـقة هو
أن الــدخـل الــتـــســـويـــقي لـــلـــرجــال

والسيـدات وهو أساس
أربــــاح الــــبـــطــــولـــة
مــتـــبــاعــدان هــذه

حـقـيـقـة لألسف.
وأوضـــــــــــــــــحـت
مــدربـة مــنــتـخب
انـيا أن االحتاد أ
األوروبي لــــكـــرة
الـــقـــدم يـــويـــفــا
اليـــزال يـــحـــقق
قـــدر أكــــبـــر من
األمــــــــــــوال مـن

{ حسم مانـشستـر يونـايتد صـفقة
جـــديـــدة مـن الـــدوري الـــهــــولـــنـــدي
مواصـلًـا تـعزيـز صـفـوف الـفريق في
حقبـة مدربه اجلـديد إيـريك ت هاج.
ـان يــونـايــتـد دخـل في مـفــاوضـات ا
مكثفة مع أيـاكس أمستردام مؤخرًا
لضم مـدافعه األرجـنتـيني لـيسـاندرو
مارتينـيز. وذكرت صحيـفة ديلي ميل
أن مانشـستـر يونايـتد تـوصل التفاق
بالـفـعل مع أيـاكس يـقـضي بـانـتـقال
مـارتـيـنــيـز إلى مـلــعب أولـد تـرافـورد
هــذا الـصــيـف. وأشـارت إلـى غــيـاب
دافع األرجنتيني عن مران أياكس ا
ــا يـــؤكــد قــرب الــيـــوم اخلــمــيـس 
تـوقـيـعه لــصـالح الـشــيـاطـ احلـمـر.
صـدر ذاته فإن الـصفـقة وبحـسب ا
مـلـيـون ــان يـونــايـتـد  46  سـتــكـلف ا
جــنــيـه إســتــرلــيـــني لــيــتـــفــوق عــلى
آرسـنــال الــذي حــاول الــتــعـاقــد مع
الالعب هذا الصـيف. ولعب ت هاج
دورًا في حــسم الـــصــفــقـــة بــعــدمــا
فــــــضـل الالعـب ارتــــــداء قـــــــمــــــيص
ــواصــلـة الــتـدرب حتت الـيــونـايــتـد 

قيادة مدربه السابق في أياكس.
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{ الــقـاهــرة- وكـاالت: تــلــقى سـامي
نتخب تونس دير الفني  سعيدي ا
لكرة الـيد ضربـة قوية قـبل مواجهة
ـقراطـية في مـنتـخب الكـونـغو الـد
ربع نــــهــــائي بــــطـــولــــة كـــأس األ
اإلفــــريــــقــــيــــة. وتــــعــــرض أســــامــــة
ي قــائـد مــنـتــخب تـونس الــبـوغــا
إلصــابـــة عـــضـــلــيـــة خالل احلـــصــة
الــتـدريـبــيـة مـسـاء أمـس وسـيـقـوم
بـــالـــكــشـــوفـــات الالزمـــة مـع اإلطــار
الـــطـــبي لـــتـــحــديـــد مـــدى خـــطــورة
ي غدا اإلصابة. وسيتخلف البوغا
عن مـباراة الـدور ربع الـنـهـائي التي
سـتــجــمع مــنــتــخب نــســور قــرطـاج
قـراطية في نـتخب الكـونغـو الد
ربع نــــهــــائي بــــطـــولــــة كـــأس األ
صر. وكان قامـة حاليا  اإلفريقية ا
ي تــألق أمس في أســامــة الــبــوغــا
تشكيلة تونس التي واجهت منتخب
الرأس األخضر في اجلـولة األخيرة
من منـافـسات اجملـموعـات وحتصل
ـــــبــــاراة. وكــــان عــــلـى لــــقـب رجل ا

مــنــتـخب تــونس قــد خــسـر في وقت
ســابق جـهــود عالء مــصـطــفى الـذي
تعرض إلصابة خطيرة على مستوى
الركبة أمـام نيجيـريا ما فرض عودة
الالعـب لـتــونس وتــعـويــضه بــريـان

زرواط.
نتخب السعـودي كما وصلت بعثة ا
لكـرة اليــد للـشبـاب أمس للـعاصـمة
ــنــامــة اســتــعــدادا الــبــحـــريـــنــيــة ا
لـلـمـشـاركـة في الـبـطـولـة اآلسـيـويـة
ــؤهـلـة لـبـطـولـة الــعـالم لـلـشـبـاب وا
ـانيا والـيونان في التي ستـقام في أ
 2023 فــيــمــا ســتــقــام الــتــصــفــيـات
لكة البحرين. ويترأس ؤهلة في  ا
الــبـعـثـة الــسـعــوديــة فـاخــر غـاشي
عضـو مجلـس إدارة االحتاد ورئيس
ــنـتـخـبـات والـتـدريب فـيـمـا جلـنـة ا
يــقــود دفـة األخــضـــر فـي الــبــطــولـة
ــدرب فـاضل آل ســعـيـد ويــسـاعـده ا
الكاب مـوسى الهزاع. بيـنما يشغل
إلـــيــــاس آل داوود مـــنـــصـب مـــديـــر
ـنـتخب وإداريـاً حـسـ آل جـمال ا

ن بن ومـدرب احلـراس التـونـسي أ
يـحيـى وأخصـائي الـعالج عـبـد الله
ـهدي فـيمـا يـرافق البـعـثة أعـضاء ا
ـركــز اإلعالمي بـاالحتــاد بـشـيـر آل ا
سعـيــد والسـجاد آل سالم.  واخـتار
اجلـهـاز الــفـني لألخـضـــر  18 العـبا
وهم: جـــهــــاد أبـــو عـــلـــوة حـــســـ
اعــبــادي جــواد الـــعــبــاس ســجــاد
اخلـضـيـمي سـجـاد آل عـبـد الـرزاق
ـدن عبـد الله علي احملـسن محـمد ا
الـيـوسف أحـمـد الـعـبـد الـله مـهدي
االحمد محمد الـعبد احملسن مهدي
الــعــبــاس مــاجـــد الــعــبــد احملــسن
مــــرجتى اخلــــضــــراوي أحــــمــــد آل
سعيد حسن التريكي حس فريج
حــســ الــدواغ.  وشــمل الــبـرنــامج
الــزمـنـي لـلــمــشــاركــة في الــبــطــولـة
اآلسيـوية  4 مراحل مـنـها  3مراحل
نطقة ملكـة وبالتحديـد في ا داخل ا
ـرحلة ما قبل الشـرقيـة فيما كانت ا
األخـــيــــرة فـي جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر

لباولوالعربية.
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مـاذا لو حتـولت أرضُ الـرافدين من سـمة
أرض الـــســـواد إلى صـــفـــة أرض الـــبــور
والـــبــــوار والـــهالك والــــدمـــار والــــقـــحل
كـالصـحارى أو انـتـقل شعـبُـها من خـانة
الــشــعــوب الـتــاريــخــيــة في حــضــارتــهـا
وثقـافتهـا وتطلـعاتهـا إلى أخرى متـخلفة
ال تـضع في حـسـبــانـهـا سـوى مـا تـقـدمه
ذهب والطـائفة من قيمٍ بـيوتات الـدين وا
وأعـــرافٍ وعــادات تــخــلى عـــنــهــا الــزمن
" مـنذ زمن ـتطـور وبـقـيت في عداد "كـانَ ا
دنـية الصـحيحة بـعيد في بلـدان عرفت ا
عرفي.  والتطور التكنلوجي والعلمي وا
مـــا يــصـــيب الـــعــراق مـن مــآسٍ بـــســبب
ـتــكـررة هـنـا وهــنـاك وأعـمـال احلـرائق ا
الـتجريف احلـاصلة بـ فترة وأخرى في
الـبساتـ ألسبـاب غير مـعروفـة األسباب
في الـعـديد مـنـهـا سوف يـقـضي عـلى ما
تــبــقى من خــضــرة الــبالد ومــتــنــفــســهـا
الـوحيد بعـد تزايد التـوجه األعمى إلقامة
تراكمة بصفة موالت القطع اخلرسانية ا
ومــشــاريع غــيـر مــنــتـجــة في أيــة مـواقع
فــارغـــة تــتـــجه إلــيـــهــا أطـــمــاع األشــرار
ــتــنــفـذون فـي مـؤســســات الــدولـة من وا
أحـزاب وأتــبـاعــهــا بـحــيث صــارت هـذه
ـتكررة مثار سخرية الكـتل الكونكريتية ا
ــــواطن وأصـــــحــــاب الــــذوق الـــــرفــــيع ا
ــدن واحلـــريـــصــ عـــلى إبـــقـــاء رونق ا
الــعـراقـيــة بـقـدر مــا يـسـتـطــيـعـون وذلك
رحـمة باألجيال القـادمة. فتكرار مثل هذه
ـسـتـعــرة في مـكـانـات عـديـدة الـنـيـران ا
ــوصل إذا مـا وآخـرهــا حــريق غـابــات ا
أُضـيفت إلى مـنظر جتـريف البـسات في
ـعــروفـة سـوف مــنـاطـقــهـا اجلــغـرافـيــة ا
يـــحـــيـل الـــبالد إلـى أرضٍ بـــور هـــالـــكـــة
ـنـاظر بسـكـانـها وفـضـائـها ال مـحـالـة. فا
ـة حـقًـا وتـدمع لـهـا األعـ وتـتـحـسر مـؤ
إزاءَهــا الــقــلــوب لــدى مــشــاهــدتــهــا مــا
ســـيـــؤدي إلـى تـــصـــحّـــر مـــا تــــبـــقى من
مـساحـات قابـلـة للـزراعـة وتعـرّض البالد
ـصـيـر في إلى كـارثـة بـيـئـيـة مــجـهـولـة ا
ـعـاجلة عـنـيـة  حـالة تـبـاطـؤ اجلـهـات ا
ـزري بـشـتى الـوسـائل والـطـرق الـواقع ا
ـتاحة وعدم ترك احلبل على الغارب مع ا
. فـهنـاك وسائل ـعنـيـت دولـتي اجلوار ا
كن أن تأتي أُكلَها في اقتصادية مؤثرة 
الـضـغط عـلى كلٍّ من إيـران الـتي يـخـشى
الــوالئـيـون فـي الـسـلــطـة الـتــحـرّش بـهـا
وكــذلك تــركـبــا الـتـي تـهــمـ عــلى سـوق
الـعـراق وتـشـكل مع إيـران كـفـتي الـعـراق

االستيرادية واالستهالكية بال منافس.
قـبل أيـام طـلع عـلـيـنـا تـقـريـر أو مـنـشـور
خـبري لشـخص بيـئي مسؤول في مـدنية
الــبـصــرة الـفـيــحـاء يــشـيـر إلـى مـقـتل أو
هالك أكثر من ثالثة مالي نخلة في شط
ـديـنـة الـعـريـقـة سـواء الـعـرب في هـذه ا
ـــان حــرب اخلــلــيـج األولى أو مــا بــعــد إبّ
الـغـزو األمـريـكي عـبـر جتـريف مـسـاحات

شـاسعة السـتغاللـها في مشـاريع سكـنية
عــشــوائــيــة قــانــونــيــة أو خــارج نــطــاق
الـقــوانـ الــبـلــديـة مــا أدّى إلى تـراجع
إنــتـاج الــتـمــور بـصــورة كـارثـيــة وخـلق
واقع بـــيــئي سيّء لــلــغــايــة.  فــقــد شــاع
اســــتـــــغالل واقـع األراضي الـــــزراعــــيــــة
بـتحـويل صنـفهـا من زراعيـة إلى سكـنية
في ظل غـياب واضح أليـة معـاييـر مدنـية
ومــعـمــاريـة وتــخــطـيط حــضـري بــسـبب
ضــعف الــقـــانــون وأدواته الــتــنــفــيــذيــة
ـوازيـة لـلـضـعف الـقـائم في مـؤسـسات ا
شـبه الـدولــة مـنـذ سـقــوط الـبالد بـأيـدي
الـغازي األمـريكي وتـسـليـمه جلمـاعات ال
تـمتُّ معـظـمُـها أليـة مـسـحة وطـنـية وفي
غـياب واضح لسلطة الدولة. وهذه كارثة
وطنية وبيئية تتحمل نتائجَها وظروفَها
ـتعاقـبة قـبل وبعد الـسقوط احلـكومات ا
ـأساوي لـلبالد سـواءً نتـيجـة احلروب ا
ــــرة الـــتـي حـــكــــمت واقـع الـــبــــلـــد ـــدمّ ا
الـسياسي في حـقبة الـثمانـينات ودمغت
الـنظام السابق بالتـسبّب بها أو ما بعد
زوال هـذا األخـيـر واســتالم الـسـلـطـة من
ــــعـــارضـــة الــــوطـــنـــيـــة أطـــرافٍ ادّعت ا
ـنـاداة بــضـرورة الـتـغــيـيـر واإلصالح وا
قـبل استـالمهـا الـسـلـطة. بـيـنـمـا حتوّلت
ـعـظـمـهـا إلى غـولٍ كاسـرٍ ووحشٍ هـذه 
طـامعٍ بـالبـلـد وثـرواته عـنـدمـا سـنح لـها
الـغــازي األمـريــكي بـفــرصـة فــتح أبـواب
خــــزائـن الـــبـالد والــــغـــرف مــــنــــهــــا مـــا
اسـتــطــاعـوا إلى ذلـك سـبــيالً حــتى هـذه
السـاعـة عـبـر منـظـومـة سـياسـيـة فـاشـلة
اتـخـذت أدوات الفـسـاد اخملـتـلـفـة سـبيالً
ـومـة سـطـوتـهـا وشـرعـنـة سـرقـاتـها لـد
ونــهـبـهـا لــلـمـال الـعــام والـتـغــطـيـة عـلى
بــعـضــهـا الــبــعض بـســلــوك الـطــمـطــمـة

والتغافل والتمادي.
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وافق 29 حـزيران 2022 يـوم األربعـاء ا
وصـلـيـة رئة شـهدت مـنـطـقة الـغـابـات ا
ـدينـة الـرئـيـسـيـة حـريـقًـا هـائالً الـتهمَ ا
ًـا مـسـاحـةً شـاســعـة تـربـو عـلى 80 دو
مـــــزروعـــــة بـــــأنـــــواع األشـــــجـــــار مـــــثل
الـيوكـالبـتوس والـصفـصاف والـصنـوبر
والـــدردار واالســــبــــنــــدر وغــــيـــرهــــا من
ـديـنـة. األصـنـاف الـتي تـتـحـمل أجـواء ا
ويـرقى تــاريخ إنـشـائــهـا إلى عـام 1954
سـاحـة أوليـة ال تـزيد بـحسب الـبـعض 
ـات. ثم مــا لـبـثت أن امـتـدت عن  10دو
مـساحتـها لتـصل إلى ما يـربو على 900
الصـقــة لـنــهـر دجــلـة دو في اجلـهــة ا
اخلـــالــد في الــســاحـل األيــســر. وأهــالي
ـديـنــة ال تـنـسى ذاكــرتُـهم أهـمــيـة هـذه ا
ـنـطــقـة فـي احـتـضــانـهــا وزوارهم بـ ا
ظالل أشـجـارهـا الــوارفـة بـاتـخـاذهـا من
ناطق التي يرتاح فـيها أهاليها. أجـمل ا
فـقد كانت ومازالت خـير متنـفسٍ ترفيهي
ألهـــالـي مـــديـــنـــة احلــــدبـــاء ولـــزوارهم

ّن كان يطيب وخـاصة لطالبي الدراسة 
له مـراجعـة دروسه وحتضـيرهـا في كنف
اشـجارهـا الـباسـقة أيـام الـصيف الالّسع
احلـرارة بسبب ندرة أجهـزة التكييف في
ــديـنــة في فــتـرة الــكـثــيــر من بــيـوتــات ا

السبعينات وما قبلها بصورة خاصة. 
…cHM²  ·«dÞ«

إزاء هــــذا احلـــادث احملـــزن بـــرزت لـــدى
الـبعض شكوك بكـون احلادث مفتعالً من
أطــراف وجــهــاتٍ مــتــنــفــذة لــهــا أطــمـاع
بـاطنية مضمرة ضن مـحاوالت لتجريفها
وحتـويلهـا إلى فرص اسـتثمـارية لـلسكن
وأهــداف أخــرى غــيــر مـعــلــنــة. وهـذه إنْ
تــأكـدَت الـتـحــقـيـقـات في حــالـة إجـرائـهـا
بـصور مستـقلّة ودون ضغـوطٍ جانبية أو
سـياسيـة أو وجاهيـة فإنـها تعـني كارثة
بـكل معـنى الكـلمـة. فالـسعي احلـثيث من
أطــرافٍ مـجـهــولـة الـهــويـة دائـمًــا إلنـهـاء
حـيـاة مـا تـبـقى من أرض الـسـواد سـوف
ـتـبـقـيـة. فـهـذه يـقـضي عـلى رئـة الـبالد ا
الــبـقـايــا اخلـضـراء الــفـقـيـرة الــهـشـة في
ضـوء مـثل هذه احملـاوالت اإلجـرامـية من
بشرٍ ال يستحقون احلياة وال االرتواءَ من
مـيـاه الـنـهـرين اخلـالـدين وال اسـتـنـشـاق
هـواء بـالد احلـضــارات تــصــارعُ الــيـوم
ّا حـيتـانَ الفـسـاد مثـلـها مـثل الـشرفـاء 
تـبـقى مـنـهم من نـدرة من حـامـلي مـشـعل
الــتــراث والــعـلـم والـثــقــافــة والــوطــنــيـة
ـزيّــفـة الـتي يـتـهـافت احلــقـيـقـيـة وغـيـر ا
االدعـاءَ بــهـا مَن فــتح الــغـازي األمــريـكي
األبـواب لـهـم لـتــدمـيـر الــبالد وإنــهـاء مـا
تــبــقـى فــيــهــا من حـــيــاة ومــيــاه وهــواء
ـسكينة وتـسليمهـا أرضًا بورًا لألجيال ا
الـتي لم تولد بعد. فـالبالد اليوم تصارع
ـستـشـري في أروقة مـؤسـسات الـفسـاد ا
الـدولة ووسط زعامات السـلطة وأتباعهم
في كفّ وتـقـارع أرباب اجلـرائم وأشـكال
اإلرهــاب ومـــروّجي اخملـــدرات من جـــهــة
أخـرى. في حـ لــيس لـهـا حـول وال قـوة
إزاء حـالة الـفـوضى اخلالّقـة القـائـمة في
اجملـتمع من تـنـامي سطـوة أتـباع الـدولة
ـتـنـفذين العـمـيـقـة وتـغـطيـة الـسـاسـة وا
ة شاغب وأرباب اجلر عـلى مجاميع ا
في الـــقـــتل واخلـــطف وســـيــادة الـــعــرف
الـعشـائري وعـدم القدرة عـلى كبـح جماح
ــنـفــلت وحــصـره بــيـد أجــهـزة الــسالح ا
ـعـنـيــة. هـذا نـاهـيك عن فـقـدان الـدولـة ا
الــســـيــطــرة عـــلى أشــكــال الـــرشى الــتي
ـدنـيـة مـنـها تُـمـارس في دوائـر الـدولـة ا

والعسكرية واألمنية.
مـع االســتـــمـــرار بـــانــزالق األوضـــاع إلى
اجملـهول بـسبب صـراع زعـامات الـسلـطة
صـالح الـتي ـكـاسب وتـنـوّع ا وتـقـاطع ا
حتـول دون تـشـكـيل حـكـومـة قـويـة قادرة
عـلى اسـتـتاب األمن وانـتـشـال االقـتـصاد
من الـهاوية وإهـمال دور القـطاع اخلاص
الـــذي يُــعــدّ الـــعــمــود األســـاسي في دعم
اقـتـصــاد أيّ بـلــد والـتـراجـع في اإلنـتـاج
الـزراعي والصنـاعة واخلـدمات التـربوية
والعلمية وما سواها سوف تبقى الدولة
عـاجزة عن حتـقيق إصالحـات جذرية في
عـطّلة. كمـا سيعمل العـمليـة السياسـية ا
الــتــراخي والـفــشل في تــنـفــيــذ الـقــانـون
بـــســــبب ضــــعف أداء أجــــهـــزة الــــدولـــة
القـضائية والتنفيذيـة على تدمير العقلية
الـعراقية وعـلى تقويض قـدراتها في صدّ
اخلـارج عن القانون الذين في مجملهم
يـتذرعـون باالحـتمـاء بجـهات مـتنـفذة في
أجــهــزة الـدولــة ومـؤســســاتـهــا وأحـزاب
الـسلطـة على السـواء. وهذه احلالـة تنذرُ
ـــصــائب ـــشـــاكل وا بـــســـيلٍ هـــائلٍ من ا

واألزمـات التي ظـهـرت بعضُ تـبـاشيـرها
الـسـلـبـيـة عـبـر مـظـاهـرات وأعـمـال قـطع
طـرق وعمليات قتل وانتحار وطالق وكلّ
مـا يخـطر وال يـخطـر عـلى البـال. فعـبارة
"قـطع األعناق وال قطع األرزاق" قائمة في
صـورتـهـا وبـشـاعـتـهـا في أي ظـرفٍ وايّ
وقت بـسـبب تـراجع األعـمـال والـوظـائف
في الـــقــطــاع اخلــاص وتــوجه غــالــبــيــة
العـاطلـ عن العـمل للـمطالـبة بـالتـعي

في الـــدولــة ضــمــانًــا لــقـــوتــهم ورزقــهم.
ـوصل فـالـنــيـران الـتي أحـرقـت غـابـات ا
والـتهمت أجزاء كـبيرة من مسـاحتها في
عـذّبة واأليادي التي عملت دينة ا هـذه ا
ــــواقع عـــلـى جتــــريف الــــبــــســـاتــــ وا
اخلـــضــــراء هــــنـــا وهــــنـــاك ال تــــقلّ في
فـظاعتـها عن نيـران الفسـاد التي ضربت
الــبالد وأهـلَـهـا مــنـذ تـسـلـيــمـهـا من قـبل
احملــتـلّ األمــريــكي إلى غــيــر أهــلــهــا من
الــطـامـعـ بـهــا وبـثـرواتـهــا وتـاريـخـهـا
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كن وحـضارتها وإرثـها. في احلصـيلة 
ـــشـــاغـــبـــة إعـــادة مـــا دمّـــرتـه األيـــادي ا
ـتعـصّبة يـكانيـكيـة واألفكار ا عـاول ا وا
ــتـزمّـتـة والــكـروش الـسـارقـة والـعـقـول ا
حلــقـوق الــشــعب بـالــصــحـوة الــوطـنــيـة
الــقــائـمــة في الــدهـالــيـز وبــالــتـوازي مع
ــطـالـبـات الــصـادقـة بــالـتـغـيــيـر الـقـادم ا
إلعـادة اخلطأ إلى الـصواب وزراعة األمل
من جـديـد وحتــقـيق الــصـورة الـنــاصـعـة
لـشعـب احلضـارات بـجـهود الـطـيـب من
ّــا أبـــنـــاء الــوطن األصـالء واخلــيّـــرين 
تـبقى من الـوطـنيـ وأصحـاب الـضمـائر
ــنــدثــرة ـــوصل ا ــا غــابــات ا احلــيـــة. أمّ
ـفتعلـة ومصيرُها ة ا بـسبب هذه اجلر
فـسيكون للشـعب العراقي وقفة رجالٍ في
إعـــادة زراعـــتــهـــا بـــأشـــكــالٍ وألـــوان من
األشـجار والنباتـات ضمن حمالت وطنية
دنية بنداءات بدأت تباشيرُها من أبناء ا
هـادرة إلعـادة تـشـجـيـرهــا. كـمـا تـفـاعـلت
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ــوبـايل ومــا يـسـمى الــو اتـسـاب ضــمن الـتــواصل االجـتــمـاعي عـلـى اجـهـزة ا
وصلـتني رسـاله من اخي اد عباس احلـميري  ,وهـو رجل شغل منـصب عميد
ضـمن مؤسـسات التـعلـيم العـالي لعـدة سنوات وقـد اثبت كـفاءة اداريـة وعلـمية
ؤسـسات خالل فـترة اشـغـاله للـمنـصب وكـان كبـيـرا بحق في اسـلـوب ادارة ا
عيته وهم العلـمية التي ادارهـا من خالل استيـعاب واحتـواء الناس الـعاملـ 
من ثقافات بـيئية عراقية فرعية مختلـفة  كان البعض منهم يتصرف بأسلوب ال
ينـسجم  ومباد وقواعـد السلوك االداري  الـذي  يجب ان  يحترم  ,موضوع
ـقـدمـة الـضـرورية ,وضـرورتـهـا تـكـمن فـي ان هـنـاك ناس الـرسـالـة بـعـد هـذه ا
تـبـحث  عن العـدالـة  في الـتعـامل مع الـناس في كـل شيء في اجملتـمع الـواحد
ومـلخص الـرسـالة  ,رجـالن حجـا بـيت الـله احلـرام وأثنـاء الـعـودة الى ديارهم
طـار جـدة الـدولي فتـحـدث رجل الى االخـر وقال جـلسـا في صـالـة االنتـظـار 
الرجل  أنا أعـمل مقاوال  وقد أنـعم الله علي باحلج هـذا العام للـمرة العاشرة

فأومأ الرجل األخر وكان أسمه سعيد برأسه وقال حجا مبرورا  وسعيا,
مشـكورا  وذنبا مغـفورا وابتسم الـرجل وقال أجمع ,وأنت هل حـججت قبل
ذلك ?أجـاب سعـيد بـعـد تردد والـله يا أخي حلـجـتي هذه قـصة طـويلـة وال أريد
أن أوجع رأسك بـهـا ,ضـحك الـرجل  وقـال  بـاللـه علـيك أخـبـرني  فـكـمـا ترى
نحن النـفـعل شيـئا سـوى االنتـظار ,ابتـسم سـعيـد وقال نـعم االنتـظار ,وهـو ما
تبـدأ به قصتـي فقد انـتظـرت سنـ طويـلة حتى حجـجت فبـعد ثالثـ عاما من
الـعمل مـعالج فـيزيـائي في مـستـشفى خـاص استـطعت أن أجـمع كلـفة احلج 
ـســتـشـفى صـادفت إحـدى وفي نــفس الـيـوم الـذي ذهـبـت ألخـذ حـسـابي من ا
شـلـول وقـد كـسـا وجـهـهـا الهم والـغم وقـالت لي األمـهـات الـتي أعـالج ابـنـهـا ا
ـسـتشـفى اسـتـغربت أسـتـودعك الـله يا أخ سـعـيـد فهـذه آخـر زيارة لـنـا لـهذا ا
كان آخر كالمها وحـسبت أنها غير راضـية عن عالجي البنها وتفـكر في نقله 
فـقـالت لي  ,ال يـا أخ سـعـيـد  يــشـهـد الـله إنك كــنت البـني أحن من األب وقـد
ساعده عالجك كـثيرا بعد أن كنـا قد فقدنا األمل به ومشت حـزينة!!! استغرب
الـرجل وقاطـع سعـيـد قـائال غـريـبة طـيب إذا كـانت راضـيـة عن أدائك  وابـنـها
يتحـسن فلم تـركت العالج ?أجابه سـعيد هـذا ما فـكرت به وشغل بـالي فذهبت
إلى اإلدارة وسألـت فتـبـ أن والد الـصـبي فقـد وظـيفـته ولم يـعد يـتـحمل نـفـقة
رأة وكيف العـالج حزن الرجل وقـال الحول وال قـوة إال بالله  ,مسـكيـنة هـذه ا
ـديـر ورجوته أن يـسـتمـر بـعالج الـصبي تـصرفت ? أجـاب سـعـيد ذهـبت إلى ا
ـسـتـشـفى ولـكـنـه رفض رفـضـا قـاطـعـا وقـال لي  ,هـذه مـؤسـسـة عـلى نـفــقـة ا
ديـر حزينـا مكسـور اخلاطر خاصـة وليـست جمعـية خـيرية ,خرجت من عـند ا
ـرأة وفجأة وضعت يدي على جيبي الذي فيه نقود احلج  ,فتسمرت في على ا
مـكـاني حلـظـة ثم رفـعت رأسي الى الـسـمـاء وخـاطـبت ربي  قـائال  ,الـلـهم أنت
ـكـنـون نـفـسي وتـعـلم انه ال شيء أحب الى قـلـبي من حج بـيـتـك وزيارة تـعـلم 
ـسكـيـنة و مـسجـد نـبيك  ,وقـد سعـيت لـذلك  طـوال عمـري ولـكـني أثرت هـذه ا
ابـنـهـا عـلى نـفـسي فال حتـرمـني فـضـلك وذهـبت إلى احملـاسب ودفـعت كـل ما
مـعي له عن أجـرة عالج الصـبي لـسـتة أشـهـر مقـدمـا  وتـوسلت إلـيه أن يـقول
شابهة  ,الرجل دمعت ستشـفى لديها مـيزانية خـاصة للحـاالت ا للمرأة بـأن ا
عـيـنـاه وقـال مـتـأثــر بـارك الـله فـيك وفي أمـثـالك ,ثم قـال  إذا كـنت قـد تـبـرعت
الـك كله فـكـيف حـججت إذن ?فـأجـاب  رجـعت يومـهـا إلى بـيتي حـزيـنـا على
رأة ضياع فـرصة عمري في احلج  ولكن الفـرح مأل قلبي ألني فرجت كربة ا
ـنـام أنني أطـوف حول وابنـهـا  فنـمت لـيلـتهـا ودمـعتي عـلى خـدي فرأيت في ا
الكـعبـة والنـاس يسـلمـون علي ويـقولون لي  حـجا مـبرورا يـا حاج سـعيـد فقد
حـججت في الـسمـاء قـبل أن حتج على األرض  ,دعواتـك لنـا يا حـاج سعـيد ,
فـاستيـقظت من الـنوم وأنا أشـعر بـسعـادة غير طـبيـعية  فـحمـدت الله على كل
وإذا به شيء ورضــيت بــأمـره . ومـا إن نــهـضـت من الـنــوم حـتى رن الــهـاتف 
ستـشفى يريد الذهاب إلى ـستشفى الذي قال لي  أجنـدني فصاحب ا مدير ا
احلج هـذا الـعـام وهـو ال يـذهب دون مـعـاجله اخلـاص ولكـن زوجة مـعـاجله في
أيـام حمـلهـا األخيـرة وال يسـتطـيع تركـها فـهال أسديـتني خـدمة  ,ورافـقته في
حجه  فسـجدت لله شكرا  وكما ترى فـقد رزقني الله حج بيته دون أدفع شيئا
 واحلمد لـله وفوق ذلك فقـد أصر الـرجل على إعطـائي مكافـأة مجزيـة لرضاه
سكينـة فأمر بأن يـعالج ابنها في ـرأة ا عن خدمتي له  وحـكيت له عن قصة ا
ستشفى صندوق خاص لعالج ستـشفى على نفقته اخلاصة وأن يكون في ا ا
الـفقـراء  وفـوق ذلك فـقـد ع زوجـهـا بـوظيـفـة في إحـدى شـركاته  ورجع إلي
مـالي الــذي دفـعـته  ,أرأيت فـضل ربي أعــظم من فـضـلي....?  ,نــهض الـرجل
وقـبل سعـيد على جـبينه قـائال والله لم أشـعر في حيـاتي باخلجل مـثلمـا أشعر
رة تلو األخرى وأحسب نفسي قد أجنزت شيئا عظيما  اآلن فقد كـنت أحج ا
وأن مـكانـتي عـند الـله ترتـفع بعـد كل حـجة ولـكني ادركت اآلن أن حـجك بألف
حـجة مـن أمثـالي ; فـقـد ذهبت أنـا إلى بـيت الـله  أما أنت فـقـد دعـاك الله إلى
بيـته ومـضى وهـو يردد تـقـبل الـله مـنا ومـنـكم سـبحـانك إني كـنت من الـظـا

العبرة في هذه الرسالة هي ليست عرض موضوع مع أو االساءة الى زيد,
رات بل أو عمر لـكن احلكـمة ان احلج الى بيت الـله احلرام هـو ليس  بعـديد ا
هـو بـصدق الـنـيـة والـتقـرب الى الـله بـحق وحـقيق  ,وبـالـتالـي الى اولئـك الذين
ن لم رات من أجل اتاحة الفرصة  يذهبـون الى احلج سنويا اال يكفي  عديد ا
يـحصلـوا على فـرصة احلج  ,ثم انتـبهـوا الى ما يـجب عمـله من أعمـال خيـرية
ـرضى وفــيه الـفـقــراء الـذين هم بــحـاجـة الى مـثل هــذا الـرجل  ,فـالــبـلـد فــيه ا

الي والغذائي  ,اللهم اشهد أني بلغت .  ساعدة والعون ا ا

مـعها نـداءات وطنيـة مؤازرة في عددٍ من
ـدن العراقية األصـيلة لتـعود هذه الرئة ا
وصـلّيـة متـألّقـةً وزاهيـة كمـا عهـدناها. ا
ـكن أن تــتـحـول إلى فـأرضُ الــسـواد ال 
ــوت مــثـلــمـا ال دارٍ لـلــبـوار والــهالك وا
يـرضى مـحــبـوهــا الـصـاحلــون األوفـيـاء
بتـركهـا فريـسة سـهلـة دائمـية لـلفـاسدين
. وال بـدّ لـلـشـارع الـوطني أن والـطـامعـ
يــصــحــو قــريــبًــا من ســبــاته بــعــاصــفـة
كــاسـحــة شــبـيــهـة بــثـورة تــشــرين الـتي
أزاحت احملـتل قبل أكـثر من قـرن ومهّدت
لـلــحـكـم الـوطــني الــذي نـأمـل عـودته في
قـريب األيـام لتـنـهي الـبالد أتـعس حـقـبة
ـــنـــظــومـــة حـــكـمٍ فــاســـدة اتـــخـــذت من
احملـاصـصـة والـتـوافق والـتـشـاركيـة في
ـصـالح والـسـلـطـة ـغـا وا ـكـاسب وا ا
والـنـفـوذ واجلـاه سـبـيالً لـلـحـكم وفـرض
ـــذهب والـــقـــومـــيـــة ولـــيس الـــكـــفـــاءة ا

واجلدارة واحلرص الوطني!
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اربيل

ــفــتــرض انــهــا الــضـــوابط الــتي مـن ا
ـصالح الـوطنـية فضال تـضمن رعـاية ا
ــفـاصل عن مــنــعــهــا تـســرب اخلــراب 
وشــكل الــدولــة لــكن الــذي وقع وإلزال

فروض. فترض و ا هو خالف ا
nMF «  UŽULł

يـقـولون ان اصـدق شرح لـلـثقـافة هي :
انـهـا سـلـوكك الـذي تـمـارسه بـال ادعاء
ــكـتــسـبـات او رتــوش. والـثــقـافـة من ا
ــــكـــتــــسب فـي كـــثــــيـــر مـن أنـــواعه وا
كن الـقطع بـفائدته وتـفصـيالته ما ال 
او صـــوابـه ولـــعل مـن مـــكـــتـــســـبـــات
ـان جـمـاعــات الـعـنف الــسـلـوك هــو إ
تـفجير سـيارة او قصف مديـنة بطائرة
و خـــــلق ســـــنـــــة تـــــعـــــامل خـــــارج كل
الــضــوابط الـتي يــحــتـويــهــا الـقــانـون

والشرع.
في مـجـتـمـعـات مـثل مـجـتـمـع مـكـونات
الـعـراق و أمام مـعـادلة قـوى مـثل التي
هـي عـلـيـه مـعــادلـة مــا بـعـد 2003 فـأن
الــنص الـقـانـوني إن ســلم من الـتـأثـيـر

واطن و خـارجيا داخـليـا حتت الفتـة ا
كـانـة في األسـرة الدولـيـة قد بـشـعـار ا
ــالــيـة نــقل كــثــيــرا مـن الــتــعــزيــزات ا
جلــهـــات و قــدم ثم راكم الــفــقــر والــدم
ـئات ألـوف األفراد واألسر والـتجـهيل 
ضــمـن مــشــروع تــآكل هــو األبــشع في
تـاريخ الـعالقة بـ الـرعايـا والـسلـطة
فـلقـد جرى سحب الـتجاسـر على اغلب

الــقـانـون شـيء و تـطـبــيـقه شيء آخـر
وال يـصـدق هذا الـفـصل اال في حال ان
الــقــاعــدة الـقــانــونــيـة صــارت عــرضـة
لالنـتقاء فـي التطبـيق و االجتـهاد غير
الـبريء في التفسير  فتشمل جزءََ و ال

تشمل الكل مع انها موجهة للكل.
لــــيس ســـرا ان حــــقل الـــتــــجـــريب في
الـتكسب عـلى حساب مـوضوع العراق
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الـعــسـكـريـة أو قـيـادة مـجـمـوعـة مـا أو
فريق ما إلجناز مهمة ما.

تُـعـرف "ماري بـرات" القـيـادة على أنـها
"قــدرة الــفـرد أو مــجـمــوعــة من األفـراد
عــلى الــتـأثــيــر وتـوجــيه الــتـابــعـ او
ــؤســســة لــلــوصــول لــهـدف أعــضــاء ا
". حـيث تـتـضـمـن الـقـيـادة اتـخاذ مـعـ
قــرارات قـد تـكـون صـعــبـة ومـصـيـريـة
وأنـشاء رؤيـة واضحـة والتـعبـير عـنها
ووضع أهـداف قابلة للتحقيق و تزويد
ــعــرفــة و ــرؤوســ والــتــابــعــ بــا ا
األدوات الالزمة لتحقيق تلك االهداف.
ـتـلك البـد لــلـقـيـادة من مُـمـارسٍ لـهـا 
الــقـدرة عـلى الــتـأثـيــر وقـيـادة اجلـمع.
ـؤثـرون يــتـمـتـعــون بـالـثـقـة فــالـقـادة ا
بــالـنـفس الـتـواصـل الـفـعـال الـقـدرات
ـبـتـكر اإلداريـة الـتـفـكـيـر اإلبـداعي وا
ـــثــابــرة في مـــواجــهــة الـــتــحــديــات ا
االســتــعــداد لــلــمــغــامــرة واســتــثــمــار
الـفرص االنفـتاح على الـتغيـير رباطة
اجلــــأش واالســــتـــجــــابـــة فـي أوقـــات
األزمـات. أمـا الـقـادة الـعـظـمـاء فـهم من
يـضعون الرؤية االستراتيجية ليعبروا
ـعـيــتـهم لـلـطـرف اآلخـر لـتـحـقـيق مـا
يسعون له من امن واستقرار وازدهار.
وفي سـبـيل حتقـيق ذلك هـنـاك العـديد
ــاط الــقــيــادة الــتي بــدراســتــهـا من ا
سـتـتـضح لنـا صـفـات القـائـد وسـلوكه.
كــالـــقــيــادة الـــتــحــويـــلــيــة والـــقــيــادة
قـراطـية و الـكـاريزمـيـة و الـقيـادة الـد
الــقـيــادة االوتـوقــراطـيــة وغـيــرهـا من
ـاط التي لسنا في معرض احلديث األ
عن صـفـاتـهـا اآلن ومـا لهـا ومـا عـلـيـها
والــيــة الـــتــعــاطي مع كل مــنــهــا اال أن
ـقـال هـو الـغـايـة من وراء كـتـابـة هـذا ا

أبـسط األمور. إذن هي الـقيادة مـا لها
ــضــيــئـة ومــا عــلــيـهــا بــجــوانــبـهــا ا
ــاطــهـا واخــفــاقــاتــهــا الـعــتــمــاء بــأ

وصفاتها وخصائصها!
ـاط الـقـيـادة التي هـنـاك الـعـديد من ا
نـــســتـــطــيـع من خالل الـــتــعـــرف عــلى
صــفــاتـهــا مــعـرفــة نــوع الـقــائــد الـذي
نـتـعامـل معه. قـد يـتسـائل الـبعض عن
مـا إذا كـنا سـنـتنـاول شـرحاً وافـياً عن
مـفهومـ مختـلف تمـاماً همـا القيادة
ـا لـكلـيهـمـا من ارتبـاط وثيق واإلدارة 
ـسـؤولـيـة في بــيـئـة الـعـمل و مـواقع ا
الــعـلـيـا اال أن الـغـايــة من كـتـابـة هـذه
الــسـطـور هي مــعـرفـة بــعض أسـالـيب
الــقـيـادة الـتي لـيــست دائـمـا مـا تـكـون

واضحة. 
لــلــقــيـــادة مــعــاني مــخــتــلــفــة ألُنــاس
مـخـتلـفـ في مـواقف مخـتـلفـة. فـعلى
ــكن أن يـتــعــلق االمـر ـثــال  ســبــيل ا
بـقيـادة اجملتمع أو الـقيـادة السيـاسية
أو الــــديــــنــــيـــة أو االقــــتــــصــــاديـــة أو

ــسك الــدفــة  يُــمـــكن ألي شــخص أن 
. بـابليليوس عـندما يكون الـبحر هادئاً

سيروس 
ـاط مـخـتـلـفـة من  عـنــدمـا نـفـكـر في ا
الـقادة يتـبادر إلى األذهان صـور لقادة
ـهـم في ظـروف جنــحــوا في قــيــادة أ
صـعبـة وآخرين فشـلوا في إدارة أزمة
ـؤســسـة في تــعــرضت لـهــا األمــة أو ا
وقـت مـــا أدت الـى انــــهـــيــــارهــــا. ومن
مــراجــعـة مــخـزون الــذاكــرة عن هـؤالء
الـقـادة فـمن الـوارد أن يتم تـصـنـيـفهم
إلـى قادة جـيـديـن وقـادة سـيـئـ قادة
نـتــخـذهم قـدوة وقـادة عـدهم الـتـأريخ

نقطة سوداء في وقائعه.
 قـــد نـــواجـه في مـــرحـــلـــة من مـــراحل
حـياتـنا قـائداً يـجعـلنـا نشـعر بـالفـخر
يـدعم طـموحـاتـنا ويـعـزز قدراتـنـا على
ـا نـواجه أحـيـانـا خالل اإلبـداع  و ر
مـسيـرتنـا العـملـية او الـعلـميـة رئيـساً
أعـلى قـد يـجـعـلـنـا نـشـعـر بـاإلحـباط و
الـيـأس وعدم الـقـدرة على الـتـعامل مع

فـي مـكـان الــعـمـل ضـررا كـبــيـراً وذلك
بـسبب صعـوبة التوصل إلى احلـقيقة.
فـالقادة الـسامون يـضعون أهـدافاً غير
مـدروسة وغير مـخطط لها وغـير قابلة
لـلــتـطـبـيق يـربـكــون بـهـا مـرؤوسـيـهم

 . ويشغلونهم عبثاً
- عـدم إيالء الـتعـليـقات والـنقـد البـناء
اي اهـتمام يُذكـر حيث أن لكل شخص
قـدرة عـلى الـنـمـو والـتـطـور إال الـقادة
الـسـيـئـون الـذين يـرفـضـون االسـتـمـاع

إلى التغذية الراجعة.
- الـغطرسـة والتعـالي عادة ما يـعتقد
الـقادة الـسامـون أنهم دائـماً على حق
ولـهذا يواجهون صعوبة في االستماع
إلـى الـــرأي اآلخـــر. فـــهم يـــريـــدون من
أعـضاء الـفريق قـبول مـا يقـولونه دون
سار أو سـؤال وال يريدون تصـحيح ا

القرار غير الصائب.
- ســرعـة االنــفـعـال يــتـضــايق الـقـادة
الــســـامــون من أي شيء نــظــرا ألنــهم
لــيـســوا مــنـفــتـحــ عـلى آراء وأفــكـار
أخـرى فإنـهم يحـتقـرون طرح األسـئلة

و يتجنبونها قدر اإلمكان.
- الـنمـطيـة ومقـاومة الـتغـييـر يخشى
الــقـادة الـسـامـون من الــتـغـيـيـر حـيث
أنـهم غير مرن ومن الـصعب إقناعهم
ط األداء إلحــــداث أي تـــغــــيـــيــــر في 

بشكل عام أو جزئي.
- الــتــمــسك بــالــهــرمــيــة حــيث تــذبل
الــقـيــادة الـســامـة وتــهـلك بــدون إطـار
صـارم لـلـتـسـلسـل الهـرمي. فـغـالـبـاً ما
يــحـكـم الـقــائـد الــسـام ســيـطــرته عـلى
أعــضــاء الــفــريق من خالل اســتــخـدام
الـتــسـلـسل الـهـرمي و األقـدمـيـة األمـر
ــبـدعــ من الــذي ســيــحــد من قــدرة ا

تـــبــيـــان اجلــوانب األخـــرى أو الــوجه
اآلخـر لـنـمط قيـادي له ارتـدادات وآثار
سـلبية كـبيرة على أداء أعـضاء الفريق
ــؤســســة أو حـتـى األمـة إال وهي او ا

"القيادة السامة".
: في كــتـابه "جـاذبــيـة الـقــادة الـسـامـ
ـــــدمــــرين ـــــاذا نــــتـــــبع الـــــرؤســــاء ا
ـكننا والـسياسـي الفـاسدين وكيف 
الــنـجـاة مــنـهم" يـعــرف جـان لـيــبـمـان
الـقـيـادة الـسـامـة بأنـهـا " سـلـوك مـدمر
وخـصائص شـخصـية مـختـلة و تـأثير
ؤسسة". سلبي على بيئة العمل في ا
ويـعرف سـتيل 2011 الـقادة الـسامون
بـأنـهم " شـخـصـيـات تـركـز عـلى إجناز
ــدى الـقــصـيــر فـهم مــهـمــة مـا عــلى ا
يـــوفـــرون لـــلـــرؤســـاء صـــورة رائـــعـــة
وإسـتجـابات متـحمسـة للـمهام لـكنهم
غــيــر مـــهــتــمــ وغــافــلــ عن الــروح
ـرؤوس أو ـعـنـوية لـلـمـوظفـ او ا ا
. يُـنــظـر لــهم دائـمــاً من قـبل ــقـاتــلـ ا
ــرؤوســ عــلى أنــهم مـتــعــجــرفـون ا
تـافهون غير مرنـ يخدمون انفسهم

فقط".
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تُـدمـر القـيـادة السـامـة أعضـاء الـفريق
وبـــيـــئـــة الـــعــمـل بــشـــكـل عــام حـــيث
تُـسـتــخـدم الـسـلـطـة بـأنـانـيـة  من قـبل
الـقائـد. وفي ظل القيـادة السامـة يكون
مـن الـصــعب اإلبـداع واالزدهــار األمـر
الـذي سـيـؤثـر سـلـبـاً عـلى أداء الـفريق

وإنتاجيته ومعنوياته.
تـشتـمل بعض الـصفـات السـلبـية التي

تُكوّن شخصية القائد السام على:
- كـثـرة اخلـداع والكـذب وعـدم اتـساق
الـتـوقـعـات حـيث تـسـبـب عـدم األمـانة

أعـــضـــاء الـــفـــريـق عـــلى الـــتـــقـــدم في
مـشاريع وأفكـار بناءة وسيـمنعهم من
فـرصــة اتـخـاذ الـقـرار كـونـهـا تـتـحـدى

سيطرته الهيكلية.
- انـعدام الثقة بالنفس على الرغم من
أن الـقـائد الـسام يـبدو وكـأنه يتـصرف
بـثقه عـالية إال أنه يـجد صـعوبة بـالغة
في الـوثوق بـأعضـاء الفـريق وعادة ما
يـحاول حتييـد الطموحـ واجملتهدين
مــنـهم ومــنـعـهم مـن حتـقـيق الــنـجـاح.
حـيث يعـتقد الـقائد الـسام أن بروز أي
عــضـو من أعــضـاء فـريــقه سـيــقـلل من
مــكـانـته في حــ أن جنـاح أي عـضـو
مـن أعـضـاء الـفــريق يـســتـوجب الـدعم
ـسـانـدة النه جنـاح لـلـمـؤسـسة في وا
ــقـــام األول و لــلــقــائــد نـــفــسه كــونه ا
الـرئيس األعـلى للـمؤسسـة اوالً ولكون

القائد هو من يصنع قاده ال تُبع".  
لــعل مـا  ذكـره أعاله من صـفـات هي
بـشـكل عام تـعطي انـطـباعـاً جزئـياً إن
لم نـقل كُـليـاً عن سلـوك القـائد الـسام.
كـما أن الـدراسات والبـحوث احلـديثة
فـــضالً عن الـــتــجــارب الـــشــخـــصــيــة
ســـتــبـــلــور بـــشـــكل ال شك فـــيه رؤيــة
ـؤثرة واضـحـة عن تـلـك الـشـخـصـيـة ا
بــشــكل سـلــبي عــلى مــجـمـل قـطــاعـات
احلـياة والتي تـتطلب مـهارات خاصة
في الــتـعـامل مـعـهـا قـد ال يـسع اجملـال
لـذكــرهـا اآلن إال أنـنـا سـنـحـرص عـلى
ــا لــهـا من إيــجــازهــا في مــقـال آخــر 
أهـمية في بـناء الذات وتعـزيز القدرات

ومواجهة التحديات.

{ باحث في شؤون السياسة اخلارجية
واألمن الدولي.

احلزبي في كتابته فأنه نادرا ما ينجو
من تـأثيـر احلزبيـة عنـد تطبـيقه وهذا
األمــر ال يـــجــوز اال في تــطــبــيق مــواد
مـــنـــهـــاج احلــزب و الـــتي ال يـــجب ان
تـنـفـصل في تـوجـههـا عن قـيم الـعـدالة

التي تمثلها القوان غير اجلائرة.
ال احـب تعـمـيم مسـمى عـلى من يـخرق
قـانونا وضـعه بنفـسه او اسهم فيه او
ـتـضرر رضـى به واتـرك لـلمـالحظ و ا
عـنى ان الذي يـرفض ما ان يـسمـيه 
وصـل الـيه وضع الـعـراق و يـعـزو ذلك
ـوفق خلــلل قـانــوني في الـنص غــيـر ا
ـــســـتــحـــدث اجلـــرائم الـــتي حتـــتــاج
لـتـكـيـيف او لـنص يـعـاجلـهـا او تـفـاقم
ـــة الـــتي نص عـــلى أركـــانـــهــا اجلـــر
الـقـانون و قـرنهـا بجـزاء ان ذلك الذي
يــرفض ان يـدفع ثـمـنــا أيـا كـان الـثـمن
جـراء انه مواطن او مـقيم تسـري عليه
الحظ علـيها انـتقـائيـة قانونـية ابـرز ا
تــوفـيـرهـا حـصــانـة حتـمي اخلـروقـات
ـا ان الـقـانـونـيـة و تـعـطل الـعـدالـة طـا

الــفــاعل قــوي ســيـكــتــشف ان مــغـادرة
خــنـدق الــتـذمـر من انــكـمــاش عـائـدات
ــواطـنــة من حــقـوق فــيـمــا تـتــضـخم ا
ضـرائـبه الالمبـررة سيـكون أفـضل لو
ـواجــهـة ال في صـنـدوق دخـل خـنـدق ا
االنــتـخــاب الـذي صــار يـوفــر شـرعــيـة
صالح فئوية حتى صار الطعن راعية 
فـي الــقـــوانـــ يــعـــكس عـــدم إحـــاطــة
واضـحـا بالـقانـون األساس بل الـعمل
عــلى وضع الـسـيــاسـة حتت الـقـانـون
ذلك ان استمرار االداء على ماهو عليه
سـيعـني ابتالعـا كامال جلـسم السـلطة
و تـمـزقـهـا ب أقـوى الـفـكـاك التي هي
بـحـكم القـانـون خارجـة عـلى قـانونـها
ولـذا كنـا نكـرر االستفـادة من جتربـتنا
في كــردســتـان و جــعــلـهــا نــصب عـ
الـسلطـة و لذا كنـا و الزلنا نـقول بعدم
ـنصب فـيـكون حـصـة و كأن تـكـريس ا
إدارة الـــبالد ال تــتــأثـــر بــهــا احلــصــة

باحلصة األخرى!.
ان الــرئــاســات لــيس حــقال يــزرع فــيه

ـــعـــزل عن جـــمع مـــا مـــحـــصـــولـــهم 
االخــرين من شــركـاء الـوطـن و شـركـاء
ـسـؤولـية وكـنت شـخـصيـا اقـترحت ا
ـكـونـات في حـصـصـهـا فـكــرة تـبـادل ا
ضـمن تـقـاسم الـرئاسـات وهي فـكرة ال

تخلق عرفا فاسدا.
اخـشـى ان تـتـضـخم الـتـركـة فـيـتـحـول
الــشــعـــور بــاحلــرمــان حلــربــة تــطــعن
وتـسـمم جـرحـهـا. لـو كـان ثـمـة جتـنـيد
الـزامي لـعانى اجلـيش االن من تـفاوت
كـــبــــيـــر بـــ مـــؤدي اخلــــدمـــة الـــذين
ســيـكـونــون من مـوالــيـد سـنــة سـقـوط
الـــنــظـــام والــقـــادمـــ من كــردســـتــان
والـوسـط واجلـنـوب والـغـربـيـة ولـعـلم
الـعسكريـون معنى ذلك التـفاوت لغويا
و طــائـــفــيــا واجــتــمــاعـــيــا ســلــوكــيــا
وتــعـلـيــمـيـا في وقت كـل اجملـنـدين من
بـالد مـثل بـالدهم عـمــقــهـا الــتــاريـخي

يربو على اخلمسة آالف عام.
كتب السياسي للحزب { سكرتير ا
قراطي الكردستاني . الد

بغداد
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بغداد

فهوم أدراك ووعي وسـلوك وحقوق وواجـبات; أن لم تطبق هذه ما بـ ا
وقراطيـة على مستوى فاهيم اخلـمسة سوف نـكون بحالـة فوضوية بدل الـد ا
الـسلـطـة احلـاكمـة والـقـاعدة األجـتـمـاعيـة والـسـلطـة هُـنـا سوف تـرسخ مـفـهوم
ـوقراطـيـة اخلمـسة تـلك ألن بـالفـوضى سوف الـفوضى بـعيـدآ عن اركـان الد
يـسـتـمر سُـلـطـانهـا. بـهـذه الـصورة سـيـكـون مـفهـوم لـدى اجلـيل الـناشئ وسط
ظـروف الفوضى بـأن تطـبيق القـوان االجتـماعيـة األنسـانية وااللـتزام بهـا يعد
وقـراطية اللـيبرالية نوع من انواع سـلب احلُرية. االدراك هذا يـأتي من أن الد
في اجملتمعـات الشرقـية التقـليدية تـكون كاشـفة ألركان الدولـة االساسية ومن
ضـمنهـا اجملتمع عـلى حقيـقتهم فـقط علـينا تـقبل تلك احلـقيقـة او تغيـيرها ان
شئنا. بـعد العمـلية الفـوضوية هـذه سيكون اجملـتمع بحالـة من التشضي حتت
تسـميـات ثانـوية بـعيـدة عن روح الدولـة لكـنهـا مُأطـرة بأطـار الدولـة كحـالة من
ُـنـقـسم والـذي يُـفرز احملـاكـاة لـلـواقع الـذي يـتـعـامل مع الـدول. هـذا اجملـتـمع ا
ُنقسمـة يكون حالة من استغالل الواقع سُلطة مُـنقسمة او ان وجود السُـلطة ا
ُـستـبـدة بـشـكل ال شـعوري ألن ُـنـقسم قـد يـؤمن بـحـكم الـقـوة ا الـفـوضـوي ا
ُنـقسم يؤمن بـحلـول لقضـايا الدولـة بشكل ال الـفلسـفة الفـكرية لـهذا اجملـتمع ا
تـتالئم مع شـركائـهم في االرض وعلـيه يـبقى مـفهـوم الـدولة لـديهم هـج في
حـــ ان الــنــزاعــات تُـــحل بــشـــكل رجــعي لـــديــهم وهــذا ركـن اســاس بــعــدم
االسـتقرار. هُـنا سـتتعـالى اصوات الكـثيرين لـلدعـوة الى الدكتـاتورية الـدموية
وهـذا يُفـسر ان هـذه الـدول ال تسـتطـيع تـدبيـر امورهـا في هـذا الواقع وتـطمح
للدكـتاتوريـة وان بطشت بهم ! هـذه النظـرة قد تأتي من بـؤس احلاضر وعدم
القدرة عـلى التغـيير واالحـباط في رسم مُسـتقبل انـساني سليـم. لكن السؤال
فكر األمريكي نعوم هو اين دور السُلطة احلاكمة وسط هذه الفوضى ? يقول ا
تشومـسكي "إِن من ب اخلصائص األكثر بروزآ للـدولة الفاشلة انها ال حتمي
شاكل مواطنـيها من العنف بكل اشكاله وأن صناع القرار ينظرون الى هذه ا
بنظرة دُنـيا في سُلم اولوياتهم". اذن السلطـة الذكية لن تُضحي بوجود دولتها
كن التفاهم علـيه لكن السُلطة الغير ذكية ومصالح تـلك الدولة وما عدا ذلك 
واطنة تعاني من أزمـة ثقة اخلوف من التـفرد بالسلـطة عدم ترسيخ مـفهوم ا

رونة. البراغماتية الذاتية التمسك بالسلطة ألنها سُلطة فقط عدم ا
هي كلهـا اسباب جتـعل من صانع القـرار السيـاسي الفوضـوي بقبل بـالفساد
فاصل مؤسسات الدولة واجملتمع على ان يكون هنالك عملية سياسية مثالية
عـلى اقل تـقـديـر بحـدهـا االدنى وهـذه بـسبـب جمـود الـفـكر الـسـيـاسي وعـليه
سـيتـحول الـتنـافس الى صراع وفـقآ لـلقـاعدة الـفوضـوية اذ يـكون ضـيق جدآ

للحد الذي تُنسف من خاللها كل عمليات تطوير الدولة واجملتمع.
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كـنا قـد حتـدثنـا في مـقالـنا األول عن أهم
ـشـاكل الـتي جــعـلت مـنـظــومـة الـطـاقـة ا
الكهربائية ال تغطي ما يحتاجه البلد من
طاقـة وشرحنا بالتفـصيل مشكلة اإلنتاج
حاور ـشاكل الرئيـسية تتـمحور  وإن ا

ثالثة : 
l¹dÝ o¹dÞ

األول ســيــاسي والــثــاني فــني والــثــالث
إداري 

وتـطرقنا إلى إن من يتسنم وزارة الطاقة
الــكـهــربـائــيـة يـجـب أن تـتـوفــر فـيه أربع
صـفات مهمة ولن ينجح في مهمته إن لم
تــكن فــيه بــصــورة تــكـامــلــيــة  فالضــيـر
للتطرق سريعا لها في هذا اجلزء الثاني
ألنـنـا سـبق وإن ذكـرنـهـا في اجلزء األول

واشرنا اليها بالتفصيل وهي:
??ان يـــكــون وزيـــر الــطـــاقــة مـن كــتـــلــة
ســـيــاســـيـــة قـــويــة وان تـــتـــوفــر اإلرادة
ـشـكـلـة وأن يـكـون الـوطـنـيـة حلل هــذه ا
ــتــازة في سـوق الـوزيــر عـلـى مـعــرفـة 
الـطـاقـة ومـشـاكـل الـطـاقـة في الـبـلـد وأن

يكون مفاوضا جيدا .
ـقـال األول لــسـتــة مـحـاور وتــطـرقــنـا بــا
رئـيسية في هذا القطاع ( االنتاج  النقل
 الـتـوزيع  اجلـبـايـة  الـهيـكل االداري 
ـواطن ) وشـرحنـا بـالـتـفـصـيل مـشـكـلة ا

قترحة . اإلنتاج واحللول ا
وضوع النقل : نتطرق اليوم 

نـقل الكـهربـاء أو شبـكـة توزيع الـكهـرباء
ــقـصـود بــهـا هي عـمــلـيـة نـقـل الـطـاقـة ا
الكـهربائـية التي ولدتـها محطـات الطاقة

سـتفـيدين مـباشـرة فيتم اخملـتلفـة إلى ا
نـقل الكـهربـاء عن طريق شـبكـة بشرط أن
يـتم تـغـذيـة كل مـشـتـرك عـلى حـدة أي ال
ـسـتـفـيـد مـسـتـفـيد يـكون بـ احملـطـة وا
آخــر.نــقل الـكــهـربــاء كــان يـتم في بــدايـة
تــولــيــد الـكــهــربــاء عن طـريـق مـد أسالك
ـشتـرك كـمـا فعل تـوصيـل ب احملـطـة وا
طـومـاس أديـسـون فـي أول مـحـطـة طـاقـة
جتـاريـة في الــتـاريخ والـتـي أنـشـأهـا في
نـيـويـورك سـنـة 1882. لـكن مع الـتـوسع
الـــعــمــرانـي وزيــادة الــطـــلب واضــطــرار
ـدن لـتفـسيح احملـطات إلـى اخلروج من ا
ــبـاني واصل ـسـاكن وا ـكـان لــبـنــاء ا ا
ــعـنـيـون نـقـل الـطـاقـة بـنــفس الـطـريـقـة ا
الـتقـليـدية لـكن األمر الـذي استـجد الحـقا
ـستـهلـك بـسبب ابـتعـاد احملطـات عن ا
ـد بــالـطــريـقـة الــعـاديــة لم يـعـد أصــبح ا
مـجديا والعمـليا إلن فـقد اجلهـد الكهربي
سافة كان كبيرا . احلاصل بسبب طول ا
ان نــقل الـــطــاقــة الـــكــهــربــائـــيــة من أهم
ـشـاكـل الـتي تـواجـه قـطـاع الــطـاقـة في ا
الــعــراق وحـــتى في الــعــالم إلن الــطــاقــة
الكـهـربـائـيـة بـعـد أنـتـاجـهـا تـاتي أهـمـية
نتجة الى نقـلها من احملطات التوليدية ا
ن ال يــعــلم أن احملــطــات الــتــوزيــعــيــة و
ـتاز بـشبـكة مركـزية هـي عبارة الـعراق 
عن شـبكـة واحدة وطـنيـة تضم إنـتاج كل
احملــطــات الـتــولــيـديــة وتــوزيـعــهــا عـلى
واطـن احملـطات الـثانـويـة لتـصل إلى ا
ـا انـهـا شـبـكـة واحــدة فـإنـهـا عـنـدمـا و
تـــتـــعـــرض  إلـى أي عـــمل تـــخـــريـــبي او

أرهـابي سـتتـأثـر الـشـبكـة بـصـورة عـامة
وهـذا مـا يـجـعل الــشـبـكـة في خـطـر دائم
النه فـلول اإلرهـاب تخرج بـ ح واخر
و تــــفــــجــــر بــــعـض األبــــراج لــــهــــذا من
الـضـروري حـمـايـة هـذه األبـراج بـصورة
أكـثر احـتـرافـيـة واسـتـراتـيـجـيـة حـديـثة

تكنولوجية تضمن أمن الطاقة. 
?وأيـضا غـالـبـا ما يـحـدث عدم اسـتـقرار
اجلــهــد عــنـدمــا يــتــعــرض نــظــام الـنــقل
لـتدفقـات طاقـة تفاعـليـة كبـيرة وال يجب
جتـاهل بـأن تدفـقـات الـطـاقـة الـتـفـاعـلـية
الــكـبـيــرة عـلى خــطـوط الـنــقل الـطــويـلـة
يـؤدي إلى انخـفـاض اجلهـد عـند الـطرف
ـسـتـقـبل لـلـخط كـمـا يـتسـبب “اجلـهـد ا
ـا يؤدي ـنـخفض ”في زيـادة الـتيـار  ا
إلى خـسائـر تفـاعلـية إضـافيـة أيضـاً قد
تــكـون الـنـتــيـجـة الـنــهـائـيــة هي انـهـيـار
اجلـهد .. أن الـشبـكة الـوطنـية وتـقادمـها
حتـتاج إلى صـيـانة مـستـمـرة لكي تـكون
ــتــولـد قــادرة عــلى اســتـيــعــاب احلـمل ا
احلــالي فـي حــ أنــهــا حــالــيــا حتــتـاج
لــصـــيــانـــة وفــقـــا لــهـــذه األحــمـــال فــمن
الـضـروري وضع خـطة خلـمـسـة سـنوات
لـتطـوير هـذه الشـبكـة و تـوسعـتهـا  لكي
تسـتوعب مضاعـفة األحمال التي تـكلمنا
ــقـال االول ـتــوقــعه في ا عن زيـادتــهــا ا
ومن اجلـدير بالـذكر أن الـشبكـة الوطـنية
ـوحـدة الواحـدة هي من أفـضل وأحدث ا
الـتـقنـيات ?لـنقـل الطـاقـة لكـنـنا ?نـواجه
رتبك و مـشاكل تبعا للوضع السياسي ا
ــهــمــة والــتي ــقــتــرحــات ا واحــدة من ا
تـــســـتــحـق أن تــدرس أن يـــكـــون تـــكــون
ـركـزيــة حملـافـظــتـ أو ثالثـة الــشـبـكــة ا
وحـسب األحمـال والسـعـة التـوليـدية في
تلك احملافظات أي الشروع بعمل خريطة
توزيـعـية تـؤشر فـيـها كـميـة الـتولـيد في
الــرقــعـــة اجلــغــرافــيــة احملــددة ومــقــدار
ـــتــوقــعــة وبــذلك نــضــمن أن األحــمــال ا
شــراكــة احملـافــظـات الــثالثــة في شـبــكـة
واحــدة قـــويــة قــادرة أن تــغــطي الــقــدرة
تولدة و تنقلها إلى احملطات الثانوية. ا
إلى هـنـا نـكـون قـد أنـتـهـيـنـا من مـشـكـلـة
ـقـتـرحـة  وقـد أكـمـلـنا الـنقـل وحلـولـهـا ا

محورين من أصل ستة محاور 
{ مهندس استشاري
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ـناسـبة الـذكرى الـثانـية لـوفاة الـعالمة أقام مـركز يـوسف ذنون لـلدراسـات واالبحـاث التـاريخـية والـفنـية حـفالً تابـينـياً 
ـان الـعراقي اخلطـاط يـوسف ذنـون وأقـيم بـنـفس الـوقت مـعرض أسـتـذكـار لـفن اخلط الـعـربي أفـتتـحه الـنـائب في الـبـر

ركز ومحبي فن اخلط العربي.. مزاحم اخلياط بحضور عدد من رواد ا
ـعـروف حـامـد ـعــرض وكـذلك لـوحـات مــعـلـمه وأسـتـاذه اخلــطـاط ا وتـصـدرت اخملـطـوطـات الــنـادرة لـلـخـطــاط الـراحل واجـهـة ا

ذكور.. ركز ا نقط للخطاط الراحل الذي يعد من نفائس ا صحف غير ا األمدي.و عرض ا
عرض لوحات ومخطوطات عديدة للفنان واخلطاط الذين يُعدون تالميذ للراحل يوسف ذنون ومنهم: وشاركت في ا

خزعل الراوي طالب العزاوي وعد الله محمد داؤود باسم ذنون عبدالغالي عبد الرزاق عباس الطائي الشيخ علي الراوي
دة يوم .. عرض الذي استمر  اخلطاط محمد موسى وتوافد احلضور بشكل كبير على ا سالم عبد الهادي

واُلقـيت كلـمات أسـتذكـر قـائلـوها سـيرة اخلـطاط يـوسف ذنون وتـناول الـبعض احلـديث عن أعمـاله ومآثـره الفـنيـة وتأثـيره عـلى مسـيرة
ميزة .. اخلط العربي طوال مسيرته احلافلة باالجنازات الفنية واخملطوطات ا

وصل رسالة ا
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يكتب ويحـاورُ ويتساءل ويُـجيب يعبر عن
رضـاه حـيـناً وعـن اعتـراضه ورفـضه حـيـناً

آخـر.ولم يكن بـدر شاكـر السـياب
إال بـدر شاكر في هذا الـكتاب
السيـاب الذي عرفـناه قبل

رحيله إلى العالم اآلخر.
حـميـد سـعيـد - عـمان
هـذا جــهال نـعم كـنت
صـــــغـــــيـــــرة وأمي
كــانـت تـــثق بـــهــذا
الـرجل لـكـونه جزء
من دمـنا الـعـائلي.
فــــعـــلـتُ في شــــبه
وعي الــيــوم أخــذ
حـقـيـقي كي اسـلخ
من عــــــــــقـــــــــلـه كل
ذكــريــاتي واســحب
ورقـــــة اخلـــــوف من
قلبي. قبل البداية كل
شيء يــــكــــون دائــــمـــا
اآلن.. اجلــســد يــتــعــذب
ويــنــوء بــالـعـبء فــيـنــشق

واحـــيــانــا يـــتــحـــطم وتــشــد
أوتاره فتنزل وتنزلق وتموت.    

الــسـيـاب من شـعــر وهـو الـذي قـادني
إلى فضاء التجديد.

ـراجع في وألن الـكــاتـبـة أدخـلت تـلك ا
مــخـتـبــر  الـسـرد والــكـتـابــة الـدرامـيـة
والسـيناريـو بخـبرةٍ تلـفت النظـر حقاً
علومة الـتي استقتها من فقد منـحت ا
ــراجـع حــيــويـة حــتـى كــأنــهـا تــلك ا
ـتلـقي قد اطـلَّعَ علـيها لم يكن ا جديـدة
عـلومات التي من قبل وتتـفاعل تلك ا
التـقـطـتـهـا الكـاتـبـة من مـصـادر شتّى
فتـشكلُ واقعاً يـتجاوز مُـتخيّل الـكتابة
رءُ مـعهـا قبوالً إلى حد أن يـتعـايش ا
أو رفـضـاً سلـبـاً أو إيجـابـاً وتدفع به
إلى أن يــــكـــــون بــــعض هـــــذا الــــواقع

شارك فيه. وواحداً من ا
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وسأُغـامر في إطالق رأي ألقـول لقـدعشتُ
خالل مع بدر اإلنسان ولـيس الرمز حسب
قـراءتي مــا جـاء فـي(بـدر شــاكـر الــسـيـاب
ـوت وحلَّ يـلـتـقـي طـيفـاً) إذ غـادر غـيـاب ا
ثــانــيـــةً في مــا كـــان قــد عـــرف من حــيــاةٍ
اتــســمـت بــاضــطـرابٍ واجــهـه بــالــشــعـر
فـعـلى امـتـداد ومـاكـان لـبـدرٍ غـيــر الـشـعـر
صـفـحات الـكتـاب وفـصولـه كان حـاضراً

(1)
ـــكـــان ـــكـــان الــــرّوائيّ عن ا يـــخــــتـــلف ا
ـكـان األوّل (( ـتــجـسّــد  أنّ ا الــواقـعـي ا
صنعته اللغة انصياعًا ألغراض التخييل
الــروائيّ وحــاجــاتـه ))  وهـو قــد يــشــبه
عــالم الـواقع وقــد يـخـتــلف عـنه . وكــلّـمـا
كــانت عالقـة الــرّوائيّ بـواقــعه اخلـارجي
الّـذي نــشـأ به  وبـأشـيـائه وشـخـصـيّـاته
وحــوادثه  عـالقــة حــمــيــمــيّــة وواعــيـة 
كن ومـسـتـمرّة عـبـر الزّمن  وهـو مـا ال 
ــعــايـشــة والــتّـذكّــر  كـان امــتالكه دون ا
األقـدر عـلى تـصـويـر مـكانٍ روائـي نابض
بــاحلــركـة واحلــيــاة والـدّاللــة . وهــذا مـا
أحـسست به بعد قراءتي لـلمنجز اجلديد
ـــــتــــألّـق مـــــحـــــمّــــد ـــــصـــــري ا لـألديب ا
عــبـدالــوارث (( مـقــامـات زمن الــعـنــبـر ))
بــطــبــعـتــهــا األولى الــصّــادرة عن ديـوان
الـــعـــرب لـــلــنـــشـــر والـــتـــوزيع  مـــصــر 
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إنّ اسـتــثـمـار األسـتـاذ الـكـاتب  ومـنـذ   
ــتـكـلّم الــسـطــر االسـتـهاللـي  لـضـمــيـر ا
الـشخصيّ  يجعلنـا نهتمّ بعالقة السارد

بــاحلــكـايــة عــلى مــسـتــوى حــضــور فـعل
الـنظر (( عبـر زجاج الشّبّاك ))(ص (7بكلّ
مـا يـعــنـيه الـزّجـاج من انـتـاجـيّـة شـفـيـفـة
تـــوصـل الــداللـــة دون عـــســـر أو تـــكـــلّف 
بــاعـتــبـار أنّ الــرؤيـة الــبـســيـطــة بـالــعـ
اجملـرّدة ال تكشف لـنا إلّا عن عـالم مسطّح
فــقـط . واهــتــمــامــنــا أيـــضًــا بــإحــســاسه
ـحطّة ـتمثّل  بـاالستـمراريّة عـبر الزمن ا
( قــطــار أبي قــيـر )  بــكل مــا حتــمل هـذه
الـكلـمة من أبعـاد تاريـخيّة  وأسـطوريّة 
كن امـتالكه دون وشـعـبـيّـة  وهـو مـا ال 
الـذاكـرة والتـذكّر . وقـد اخـتار الـكاتب في
مـتواليته القصصيّة أكثر من زاوية جلعل
ـــتــلــقّي  مـــكــانه الــرّوائـي مُــدرَكًــا لــدى ا
مـنطـلقًـا في بنائه مـن احلياة االجـتمـاعيّة
ــديــنـته االســكــنــدريّـة  ذات والــشــعــبـيّــة 
ـوزائــيك الــعــمق اجلــاذب  واحلــاضــنــة 
بــــشـــــريّ مــــتــــعـــــدّد الــــعــــروق واألديــــان
واجلــنـســيّـات واأللــوان  فـحـي احلـضـرة
الـبـحريّـة  (( يعجّ بـاألجـانب واليـونانـي

سيحي ))  وبـعض الطالينة والشوام ا
ـسيـحيّـة التي (( وهـناك اجلـميـلة كـيتي ا
تــرتـــبط وأخــوتــهــا وأســـرتــهــا بــعالقــات
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أرواحـهم إلى بارئها وهو يعبرون من حيّ
تـوسّطة اخلـضرة الـبحريّـة  حيّ الطبـقة ا
إلـى حيّ اإلبـــراهــيـــمـــيّـــة )) . ووظـــيـــفــة (
ــبــئــر ) الــذي تــكـلّـم عن الــســكّـة الــراوي ا
نــفـسـهــا  ولـكــنه جنح جنـاحًــا بـاهـرًا في
تـصوير مـشهد اإلحـساس باالختالف  من
ــكــان بــتــقــنــيــة الــثــنــائــيّــات خالل ربـط ا
ــشـهــد الـواحــد فـتــحـوّل الــضـديّــة داخل ا
اسـلوب الـقصّ من الـهلع والـذعر واخلوف
وت والتالشي  إلى اإلحساس مـن فكرة ا
بـــاإللـــفـــة والـــفـــرح والـــشّـــوق  نـــتـــيـــجــة
الســتـحــضـار اسم الــرئـيـس الـرمــز جـمـال
ـكن أن يـحـمل ـــ عـند عـبـدالـنـاصـر الّـذي 
ـصـري ـــ دالالت إيـحـائيّـة تـرتبط أغـلب ا
أسـاسًـا بـالـوطـنـيّـة والـنـهـوض والـتـغـيـير
وانـبـعـاث غـد جـديد  أو الـتـفـكـيـر بـبعض
ـفاهـيم على أقل تـقديـر . فقـد حتوّل هـذه ا
ـوكب الـرئـيس إلى (( ـنـتـظـر  الـتـجـمـهـر ا
طـقس غـير بـشري ))  فـالـسكـون ران على
الـشّـارع  واحلـركـة تـوقّـفت تـمـامًـا  فـيـمـا
نـسمع هـتافات تـتعالى مـتناقـلة من جانب
إلى آخر كأنّما هي كهرباء تسري في سلك
 كــلّــمــا وصــلت إلى مــكــان ضجّ الــهــتـاف
والـصّيـاح واجللبـة ب الصـفوف  وصار
يــسـري بـ الـنّــاس من بـعـضــهم الـبـعض
كـأنّه مسّ سـحر  حـتى الـواقف في صمت
مـنهم جتـده في حلظـة قد انـفعل ورفع يده
مـلــوّحًـا أو مـصـفّـقًـا وهــو يـهـتف مـشـاركًـا
ــوت ولــســعـة اجلــمــوع  نــاســ فــكــرة ا

الشمس احملرقة .    
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وبــدلًـا من أن يـسـتـغــرق األسـتـاذ مـحـمّـد  
عــبـدالـوارث في اخلـيـال واجملـاز والـرّمـز 

كـما يـفعل أغـلب الروائـي  حـاول جاهدًا
عـكس صور الواقع بأجـوائه وتفصيالته 
وبـأسـمـاء شـخـصـيّـاته الـتي حتـمل دالالت
شــعـبــيّـة مــدهـشــة وطـريـفــة  وأن يـلــتـقط
مـشـاهـد العـفـويّـة واحلركـات الالشـعـوريّة
بـأدقّ  تفـاصـيلـها  بـلغـة مفـهومـة وسلـسة
دون تـكلّف . كتصويره ألحـد الصّبية وهو
يــلفّ خــيط الــدّوبــار األبــيض فــقــد (( كـان
يُـخرج لسانه ضـاغطًا علـيه بشفتـيه كأنّما
ة ))( يـسـتـمـدّ من هـذه احلـركـة قـوّة وعـز
ص ? ( 14أو مــنـظــر تـدافع الــصـبــيـة في
طـابور السّينما بعد حجز تذاكر الدّخول (
ــدعــو مــيــمي ص ? ( 24أو شــخـــصــيّــة ا
جـروبي الوصوليّـة الّتي تُحبّ اإلمارة وإن
كـــانت عــلى احلـــجــارة فــهـــو أوّل من قــلّــد
ـديـنة ( ص ? ( 15وأوّل من الـهـيـبـز فـي ا
ــلـتــحـ أطــلق حلــيـتـه من الـشّــبــاب مع ا
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( 6 ) 
وبـعد وصف االنفتاح واألجواء اجلاذبة   
ــديــنــته الــسّــاحـرة  لـم يـنـس الـراوي أن
يـتـوقف قـليـلًـا ليـصـوّر احليـاة الـسيـاسـيّة
الــتـي كــانت ســائــدة في بالده  وطــبــيــعــة
الــثـقـافــة الـسّـائــدة  قـبل ثـورة  23يــولـيـو
والـقائمـة على التـعدّدية احلـزبيّة ? 1952
(( حـتى جاء الـوقت الّـذي صدر فيـه القرار
لــكلّ الـفــرق بـوقف الــنّـضــال واجلـهـاد من
أجـل مــــصــــر )) ( ص ? ( 29فـــــانــــصــــاع
اجلـمـيع  خدمـة للـصالح الـعام  لألمـر ما
عـدا فرقـة واحدة لم تـنصع لـألمر . وعادت
تـلك الـفـرقـة من جـديـد عـقب وفـاة الـرئيس
عــبــدالــنـاصــر وتــولّي الــرئــيس الــسّـادات

احلـــكم فـ  (( فـــتح األبـــواب لــلـــجــمـــاعــات
الــدّيــنـيّــة لــلـظــهــور عـلى الــسّــاحـة ; وذلك
ـاركـسـيّة والـيـسـاريّة ـواجـهـة الـتيّـارات ا
الــنــشـــطــة  والــتي لــهــا أعــضــاء واتــبــاع
مــنــتــشــرون في كلّ الــسّــاحـات الــثــقــافــيّـة
والـصـحـفـيّـة واألدبيّـة وتـنـاهض سـيـاسته

في احلكم )) ( ص . ( 8
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أخـــيــرًا  لـــقــد وظّـف األســتـــاذ مــحـــمّــد   
عـبدالـوارث في متـواليـته الـقصـصيّة      "
مـقـامـات زمن الـعـنـبـر " ذاكـرته االتّـصـالـيّة
الــزّاخـــرة بــالــعــطـــاء واحلــضــور  والــتي
ـاضي تــشـمـل الـذكــريـات الــتي تــتّـصل بــا
الـقريب  تـلك الذكـريات الـتي يشـترك فـيها
الــفـرد مع بــقـيّــة أفـراد جـمــاعـته ( جــيـله )
ـعـاصرين لـه كشـاهد عـيـان لألحداث  أو ا
ـعـاصرين مـشـارك في صـنـعـهـا  أو أحـد ا
لــوقـوعـهــا  ولـهـذا الــسـبب اخـتــار مـعـظم
شــخـــصــيّــات روايـــته من حــيــاة مـــديــنــته
االسـكنـدريّة بكلّ مـا تعـنيه االسكـندريّة من
أصـالـة وعـفـوية وانـفـتـاح وابـداع  فـكانت
ــديـنـة كـأروع مـا يـكـون تـصـويـرًا صـورة ا

وتوثيقًا .   
  ...................................... 

   *األسـتاذ محمّد عـبدالوارث قاص وناقد
مـــصـــريّ ولـــد ســـنــة  1950نـــائب رئـــيس
اتّـحاد كـتّاب مصـر فرع االسكـندريّة سـابقًا
ونـائب رئيس حتـرير مـجلـة " نادي الـقصّة
" في االسـكندريّة سابقًا . ابتدأ النشر سنة
وحــصل عـلى عـدّة أدبـيّـة صـدرت له 1987
ثالث مــجـمــوعـات قــصـصــيّـة : يــحـدث في
ـراثي / خـمس مالعق الـلـيل / زمن بـعث ا

صغيرة للغيب . 

شـحون من الـسّـكّة احلـمرا  وتـشـديدهـا ا
وت  بـالرعب والـهلع واخلوف من فـكرة ا
لــلـصــبـيـة إذا مــا دعت ضـرورة إلـى عـبـور
هــذه الــسّــكّــة (( فــكم ســردت لــنــا خــالــتي
أسـماء من وقـعوا في هـذه السّـكّة وفاضت
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حميمة مع جميع اجليران في احلي )).  
(3 )

وبـلـغة سـلسـة تتـداخل فـيهـا الفـصحى    
بـالعـاميّة االسـكنـدرانيّة  وبـجمل وصـفيّة
طـوبـوغـرافـيّـة قـصـيـرة ومـخـتزلـة لألمـاكن
والـشخصيّات اخملتلفة باختالف الثقافات
فرحة  صـوّر لنا السّارد الرائي األجواء ا
 الــــصـــاخــــبــــة  واالنــــفـــتــــاح الــــثـــقــــافي
ــدني لـســكّــان مـديــنـته ( واالجــتـمــاعي وا
مـوضة الهيبيز وفريق اخلنافس  وأغاني
ـطـرب الـكـبار  وسـيـنمـا الجيـتـيه التي ا
تـعني البـهجة بالـلغة الفـرنسيّة  وسـينما
ـلـكـها أوديـون بـحي كـامب شـيـزار الـتي 
خــواجــة يـونــاني  ومــســرح الـلــونــابـارك
وتـعني سـاحة آلهـة القمـر عنـد اليونـاني
ا شهـد عروضًا مسـرحيّة رائعة والّـذي طا
 وقـصر ثقافة احلريّة أو نادي محمّد علي
) .  كــمـا أبــدع في رسم صــورة حـمــيـمــيّـة
لإلســـكــنــدريــة احلـــاضــنــة لـــلــوافــدين من
مــخـتــلف األجـيــال واألفـكــار واالتّـجــاهـات
تـواليـة الرابـعة تـتكلم عن الـسيـاسيّـة  فا
حــــمـــادة وعــــائـــلــــته الّـــذيـن (( وفـــدوا من
الــقــاهــرة مــحــمّــلــ بـالــقــلــيل مـن األثـاث
والـكثـير من خيـبة األمل واإلحـباط  فاألب
مـوظّف بـجـامـعـة القـاهـرة طـارده انـتـماؤه
إلى حزب مصر الفتاة حتى أقلق مضجعه
ــتــمــرّد الّــذي صـافــحت أقــدامه ))  األب ا

بالط معتقل ماقوسة بحيّ الزّيتون .    
(4)

وفي مــتـوالــيـة الــسـكّــة احلـمــرا يـتــنـقّل   
الـكاتب  عـلى الصـعيد الـسّردي  بـرشاقة
عــالـيـة وبــراعـة ال تــضـاهى بـ وظــيـفـة (
الـراوي الناقل ) لتحـذير اخلالة أمّ جروبي
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قـــرأت كــتــاب ( بــدر شـــاكــر الــســيــاب
) لـلــكـاتــبـة الـعــراقـيـة ( يـلـتــقي طـيــفـاً
: ح ميـسـون عـوني) فـكـتـبت مـعـلـقـاً
وقع بـــ يـــديَّ كـــتـــاب ( بـــدر شـــاكــر
السياب يلـتقي طيفاً) وبـدأت بتقليبه
والـبـدء بــتـقـلـيب أي كــتـابٍ أُقـدِمُ عـلى
قـــــــراءتـه واحـــــــدة مـن عـــــــاداتـي في
القراءة باسـتثناء الكـتب التي قرأتها
من قبل  وإذ كنتُ أُقلـب صفحات هذا
الـكـتـاب وأتـوقف عـند هـذه الـصـفـحة
أو تـلك وعنـد هذا الـعنـوان أو سواه
ـكن لـكتـاب جديد أن تسـاءلت  ماذا 
يُضـيفَ  إلى مـا كُتِبَ عن هـذا الشـاعر
االسـتـثنـائي الـذي تعـلـمنـا مـنه ما لم
نعلم فعلى امتداد ما يقرب من سبعة
عــقـــودٍ من الــزمـن لم يــتـــرك الــنـــقــاد
والـباحـثـون شاذةً وال فـاذةً في شـعره
إال وتـــوقـــفـــوا عـــنـــدهـــا فـــكـــانت في

جغـرافيـة البـحث والسـؤال وكان هذا
الـــتــنـــاول عـــلى صــعـــيـــدي الــســـيــرة
وجـمـالـيـات القـصـيـدة وحتـوالتـها في
آن.وإذ بـدأت بــقـراءته يــرافـقــني هـذا
أســتـــغـــرق في الــهـــاجـس وجــدتـــنـي
الــقـراءة وكــلـمــا تـوغــلت في فــصـوله
وصـفـحاتـه تفـكك هـاجسُ أن ال جـديدَ
حـتى كاد أن يـغـيب تمـامـاً ويحل فـيه

عجبِ. ُستجيب ِ ا محله شغفُ ا
وأدركتُ أن الـكــاتـبــة مـيـســون عـوني
ـراجع أهمـيةً في توصـلَّت إلى أكـثر ا
مـا كــتب عن الـســيـاب واســتـوعـبــتـهـا
يَــسـرَّت لـهـا بـقــدرة حـواريـة نــاضـجـة

إمكانية توظيفها في مشروعها هذا.
ومع أنني قرأت من قـبل معظم مراجع
الــكــتــاب إنْ لم أقل جــمــيــعــهــا فــأنـا
إذْ تـفتَّـحت جتـربتي في سـيابي عـريق
كتابـة القصـيدة اجلديدة عـلى ماكتبه
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صــدر لالعالمي الــدكــتــور احــمــد خـمــيس
اجلــنــابي والـــدكــتــور مــحـــمــد فــرج شــذر
ـرجـاني كـتاب بـعـنـوان (رسائل الـنـجاح) ا
قال عنه اجلنابي ان) كتاب رسائل النجاح
يـتضمـن دروسا وعبـر كتـبت بشـكل رسائل
ركـزت عـلى وضع اسـس مـتـيــنـة خلـطـوات
احلـيـاة السـعـيدة بـشـكل واقـعي . وان مثل
هــذا احملــتـــوى يــســاعــد عــلى وضع بــذرة
اخلـير في سـلوك الـفـرد واألسرة واجملـتمع
واحلــيـــاة كي نــزداد نــضــجـــا في تــخــطي
عقبات ومشكـالت احلياة اليومية من خالل
ــكـارم الــنــقــد الـذاتي الــبــنــاء واالرتـقــاء 
األخالق وهي اثقـل شيء يوضع في مـيزان

اإلنسان).
ية مؤسس اكاد واجلنابي استاذ جامعي 
الشرقية لالعالم في دولة االمارات العربية
شـغل منـاصب عدة مـنهـا مديـر قنـاة الرواد
ورئــيس حتــريــر في قــنـاة الـتــلــفــزيــونـيــة
قــام ـــديـــنـــة دبي لالعـالم  (الـــشـــرقــيـــة) 
و اسـتاذ بـالتـدريس في جـامعـات مخـتلـفة 
جامعي في كلـيات التقنـية العليـا (كلية أبو
ـرجـاني عـمل نـائـبـا ظـبي لـلـطـالــبـات). وا
لـلـعمـيد لـلشـؤون العـلمـية في كـليـة العـلوم
ـسـتـنـصـرية 2012 – 2017 بـاجلـامـعـة ا
ستنصرية عميد كلية العلوم في اجلامعة ا
ـسـتـنـصـريـة 2019رئـيس حتـريـر مـجـلـة ا
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يزة في احتـاد الصحفيـ العراقي فـرع نينوى خُصـصت للشاعر في اصـبوحة 
ـعروف عـبد اجلـبار اجلـبوري وذلك بـأعالن صدور مـجمـوعتة ـوصلي  ا الـعراقي ا
الـشعرية اجلديدة ( كلما اتسعت عيناكِ ضاقتْ قصيدتي ) الصادرة عن دار ماشكي
وصل ) قـدمه النـائب االول لالحتاد الـقاص ثـامر لـلطـباعـة والنـشـر والتـوزيع في ا
مـعـيوف واسـتعـرض الـقراءة اخلـاصـة باجملـمـوعة الـدكتـور فـيصل الـقـصيـري وقد
ـتـعـلـقـة بـالـشـاعـر وجتـربـته الـشـعـرية وعـنـاوين تـنـاول بـقـراءته  هـذه االضـاءات ا
رئـيسية في االشعار التي ضمتها هذه اجملموعة وحضر حفل التوقيع مجموعة من

مثقفي وصحفيي وأدباء نينوى .
(بعض من جوانب القراءة للمجموعة الشعرية)

 - إضاءة أولى 
اضي تـمتـد التجـربة الـشعريـة لعـبد اجلبـار اجلبوري مـن بداية ثـمانيـنات الـقرن ا
والى يـومنـا هذا حيث اثـبت خالل أربعـة عقود من الـزمن شاعـريته الواضـحة التي
تـنم عن موهبـة شعرية اصـيلة وأدوات وتـقانات عززت مـشروعه الشـعري ووضعته
ـتـلك قـدرة فـذة في انـفـتاح ـشـهـد الـشـعـري في الـعـراق .واجلـبـوري  في صـدارة ا

ايقاعاته على أخيلة رؤيوية تناسب وجدان الشعر ومناخه الثقافي .
ويـتكـشف عن طاقة تـخيل نـشطة وخـصبة وخالقـة يتـهيأ لـها علـى نحو مـطلق فعل
رأة هي من يحاورها غـامرة.. وفي ديوانه اجلديد هذا تـبقى ا احلـزن واالقتحام وا
ـتـفـرد الـغائب ـوذجه ا ويـسـائـلـهـا  ويـرثيـهـا وبـكل مـا في الـكـون من عـطش الى 

احلاضر في وجدانه وفي ثنايا القصيدة حضوراً باذخاً .
-قراءة في العنوان وما حوله 

جـاء في الـعـنوان بـوصـفه تـناصـاً او اقـتـصاصـاً لـعبـارة مـحـمد بن عـبـد اجلـباربن
احلسن النفري ابرز علماء التصوف في القرن الرابع الهجري 

(كـلـمـا اتسـعت الـرؤيـا ... ضاقت الـعـبـارة) لـكن التـعـديل الـذي اجراه الـشـاعـر على
عـبـارة الـنـفـري هذه ومـنح عـنـوانه (كـلـمـا أتـسعـت عيـنـاكِ ضـاقت قـصـيـدتي) بـعداً

ائزة... جمالياً وايقاعياً وداللياً يصنعه الى جانب العناوين ا
ثل تـوقيـعة شـعريـة اذ يضـعـنا بـ مدى االتـساع والـضيق فـكلـما  هـذا العـنـوان 
اتـسعت عينا احلبيبة ضـاقت القصيدة ولم تعد امامهـا مجال ألستيعاب زخم ملفح
االحـاسيس الوجدانـية عنـدئذ تتحـول القصيـدة الى محنة ومـغامرة جمـالية زاخرة

بالهزات الشعرية .
 w u  ¡UC

واذا كـانت مـقـولـة الـنـفري حتـتـوي عـلى فـضـاء صـوفي ومـنـسقـة صـوفـيـة ومـحـنة
رؤيـوية فان عـنوان مجـموعـة الشاعـر اجلبوري تـتصل مبـاشرة على نـحو وجداني
اساوي الذي تضيق بـالذات الشاعرة معبراً عن محنتـها في مواجهة هول احلدث ا

امامه عوالم القصيدة .
وأشيل وجعي على ظـهر اغنيتي (تـضيق بي السمـاء  تصير أضيق من خـرم ابرة 

صعوداً الى جلجلة السماء)
كـذلك جند ان العنوان قـائم على تضاد بشـكل مفارقة مسـاحية مكانـية فاالتساع في
رجـوة التي تـفي احلـبيـبة حـقهـا في األطراء الـعيـنـ يخـلق ضيـقاً في الـقـصيـدة ا

نزلة الرفيعة.. والثناء والغزل والتدليل وا
والـرؤية الـتي يحـمـلهـا العـنوان هـنا هي رؤيـة ابداعـية قـبل ان تكـون بعـدية بـداللة
ماحتمله العتبة العنوانية من لغة منزاحة هي لغة الشعر والدهشة والتوتر والقلق
سـتوى اللغوي واالنـفعال..والنغـفل البنيـة اجلماليـة داخل البنيـة العنوانـية على ا
ـستوى اجلـمالي الكامن في اتـسعت عينـاكِ وضاقت قصـيدتي التي تكـسر رتابة وا

الـلـغـة والـصورة فـتـغـلق حـركة داخل
الــنص الــعـنــواني بــوصــفه الـعــقــبـة

النصية االولى..
-عتبة الغالف

يـشكل الغالف عـتبة نـصية ثانـية بعد
الـعنوان من خالل لـوحة الغالف التي
حتـمل الكثـير من روح الشـعر ونبضه
ركزي فقد وتـتسق مع بنية العنوان ا
احــتـشـدت عـلى نـحــو الفت بـالـعـيـون
ـــفــتــوحــة الى ــتـــســعــة واالفــواه ا ا
آخرها تعبيراً عن صهيل القصيدة او
صـوتـها بـكل قـوته وعـنفـوانه يـضاف
الـى مـفـردات الــلـوحــة بـجــانب افـواه
اخلـيول وهي تـصهـل حضـور احلمام
الـذي يولـد أيـقاعـاً نفـسيـاً يبـعث على
الــراحـة ويــعــطي رسـالــة مـفــادهـا أن
الـسالم الـداخلـي هو نـبض الـقصـيدة
وايـقاعها االليف كـما ان تعدد االلوان
وجــدلــيــتــهـا خــلق هــو اآلخــر حــركـة
لـونـيـة مثـيـرة وهكـذا تـتـسع العـيـنان
بــأتـســاع احلـلم والــقـصــيـدة تــضـيق
لـتخـلق توتـراً وقلقـاص وأنفـعاالً لدى
الشاعر وانسداداً في أفق القصيدة..

واجلـميع يعرف أن الـلغة العـربية لهـا القدرة على
الـتـكيف وفق مـتطـلبـات الـعصـر وذلك ألنهـا قادرة
عـلى استيعاب الكليات والـشموليات والعموميات
مــثــلــمـا هي قــادرة عــلى اســتــيـعــاب اجلــزيــئـات
واخلـصـوصـيـات والتـفـصـيالت أنـها لـيـست لـغة
وحـسب بل كـون لغـوي ففـيهـا ما لـيس في غيـرها
ا ال يـتسع غـيـرها ويـعمل مـحبـوها وهي تـتـسع 
عـلى ترسـيخ فصـاحتـها عبـر استـعمـال كل ما هو
أصـيل من األسـالـيب والـتـراكـيب ونـبـذ كل مـا هو
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 وتـأتي قـيـمـة أي مفـكـر أو بـاحث في الـعالم من
خالل ما يتركه من أسئلة معرفية وثقافية حترك
ـياه الراكدةِ وتفتح األبواب لـلباحث من بعد ا
هـكـذا فعل أسـتـاذنا الـدكـتور الـبـكاء فـقـد عشق
الــكــتــاب وشـغـف بـالــبــحث والــتــألـيـف وكـانت
الـكتابة ومازالت أسمى مـا يسعى إليه وقد جال
ـعـرفـة أكـثـر من في سـاحـات الـنـحـو والـلـغـة وا
نــصف قــرن حـتى أصــبح مــرجـعــاً هــامـاً لــعـلم
الـنـحـو والـنص الـقرآنـي بحـوثه وكـتـبه تـشـهد
بــطـول بـاعهِ ودقـته وعـمــيق صـبـره في الـبـحث
واإلسـتقـصاء واإلستـنتاج أنه من رعـيل شيوخ
اللغة العربية الذي تضامنوا وامنوا  برسالتهم
ـانـاً جازمـاً فـكان كل واحـدٍ مـنهم قـمـة وعلـماً إ
وعـمالً رسموا اخلـطة وأقاموا الـصرح ودعموا
الـبـنـاء وسـاروا في طـريـقـهم فـي هـدوء وحـكـمة
وحـزم ودقـة ووقـفـوا جـهدهم عـلى خـدمـة الـلـغة
في مــتـنـهـا وتـركــيـبـهـا و عـنــوا عـنـايـة خـاصـة

ـــكــتـــبــة األدبـــيــة أســـعــدني جـــداً أن حتـــتــفي ا
ــتــخـصــصـة فـي كل سـنــة وفي شــهـر رمــضـان ا
ـبارك بعلم من أعالم اللغـة والثقافة في العراق ا
ـــرة بـــاالحـــتـــفــاء ـــا ســـرور هـــذه ا وسُـــررتُ أ
بـأستاذنا الدكـتور محمد كاظم الـبكاء (عافاه الله
وأطــــال في عـــمــــره) و أذكـــر أن إحتـــاد األدبـــاء
والـكـتـاب في الـنـجف مـنـذ سـنـوات خـلت كـان قد
احـتـفى بـرموز الـعـلم والثـقـافـة والشـعـر في هذه
ؤسـسات ـديـنة إنه سـيـاق جمـيل أن حتـتفـي ا ا
الـثقافـية بعـلماء الـنجف والعـراق ألن لهم علـينا
بـقـدر مـا أعـطوه وقـدمـوا هـو كـثيـر وثـمـ ولـنا
عـلـيـهم أن يـتـقـبـلوا عـدم مـقـدرتـنـا عـلى اإلحـاطة
بـعـلـمـهم وتـواضـعـهم إنه وفـاء رائع في زمنٍ قل
فـيـه الـوفـاء. الـنـجف مـديـنــة تـنـفـتح عـلى اآلخـر
ـعـنى أنـهـا مـديـنـة مـدنـيـة بـكل مـعـنى الـكـلـمة
عـربية اللسان مـفتوحة إلستقـبال الوافدين إليها
ـدارس الــديـنــيـة وهي مــديـنــة تـتــجـاور فــيـهــا ا
دني احلـر بالرغم واحلـوزة العـلمـية مع الـفكـر ا
ـنفـتح يجد من طـابعـها احملـافظ فقـد كان الفـكر ا
ـرحوم طـريـقـا مـبـكـراً إلـيـهـا وهـو مـا لـفت إلـيه ا
الـدكتـور الـسيـد مصـطفى جـمال الـدين في كتـابة
(الـديـوان). نـحـتـفي اليـوم بـواحـدٍ من أبـنـاء هذه
ـعـطـاء عالمـة الـنـحـو الـدكـتـور الـبـكاء ـديـنـة ا ا
ـاً ومــشـروعــاً فـكــريـاً أصـيالً أســتـاذاً وأخــاً كـر
وقـارئـاً عـمـيقـاً لـلـغـة العـربـيـة ونـحـوها بـعـقـلـية
الـبـاحث عن احلـقـيـقة مـحـاوالً مـحـاولـة جادة من
خالل جتـربـته الـفـنيـة إنـقـاذ ما تـبـقى من الـنـحو

الذي أذهب أصحابه به إلى الهاوية. 

ـتــطـلـبـات الـعــلم واحلـضـارة. يـؤمن بــوفـائـهـا 
الـدكـتور الـبكـاء بـأن اإلرتقـاء بالـلـغة الـعربـية ال
يــتـحــقق إال بـإرتــقـاء اإلنــسـان الــعـربي نــفـسه
إرتـقـاء  بـثقـته  بـذاته وبـتراثه و إرتـقـاء بذوقه
وقــوة إرادته فــإذا وصل اإلنــســان الـعــربي ذلك
ـستوى من الرقي فـسيستعـمل لغة حيـة مليئة ا
بــالـعـنـفـوان قــادرة عـلى مـواصـلــة رحـلـتـهـا في
مسارب احلياة مهما تعسرت الظروف وتطورت
ــعـارف اإلنـســانـيـة والـذي يــنـظـر إلـى الـلـغـة ا
الـعــربـيـة بـتــمـعن يـجـد أنــهـا لـغـة كــامـلـة تـامـة
بـقامـوسها ونـحوهـا وصرفهـا وفقـهها وداللـتها
ـعـاني والـبـيان وبـعـلـومـهـا الـبالغـيـة الـثالثـة ا
ادتـها الـغزيرة و والـبديع وبـبنـائها احملـكم و
امـتالكهـا ألكبـر معـجم لغوي أنـها لـغة نـامية ال
نـائـمـة ومـتـحـركـة ال جـامـدة وحـيـة ال مـيـتـة يـا
ســيــدي إن صـوت الــلـغــة الــعـربــيـة الــفــصـحى
يـستـغيث من إهمـال وتعـمد تغـييـبها وإبـعادها
عن أهـلـهـا وقـطـعـهـا مـن صـلـة رحـمـهـا صـرخة
اسـتغـاثة وعـتب أطلـقتـها الـلغـة الفصـحى التي
بـاتت شبه مفـقودة  ومنـسية بـ الناطـق بها
تـصـدى لـهـا الـدكـتور الـبـكـاء وصـحب لـهـا كرام
إلنـقاذها فقد أمضى الدكتور البكاء وقتاً طويالً
مع أجـواء الـنـحـو واللـغـة الـعربـيـة جـرب حظه
فـيـهمـا فوجـدها األجـدى واألقرب إلى نـفسه كي
كـنونـات الـصدر وعـذابات األيـام التي يـبـوح  
ـرهـفة. تـصب شـواظ  قـسـوتهـا عـلى الـنفـوس ا
احملـــتــفى به الـــدكــتــور الــبـــكــاء أخالقه أخالق
الـعـلـماء في تـواضـعه وهـدوئه ومنـاقـشـاته وما
تـشجيـعه لطلـبته والباحـث على دراسـة النحو
بـطـرقه الـصـحـيحـة إال دلـيل عـلى حـبه وتـفـانيه
ـهم إن الـهـيبـة والـتـواضع واجلد لـهـذا الـعلم ا
في أداء عــمــله ومــحــاضــراته صــفــات أصــيــلـة
ولـصيقة فـيه أطال الله تعالى في عـمر أستاذنا
الـدكـتور الـبكـاء فهـو شـجرة كـبيـرة معـطاء ذات
جـذور عـريـقـة وثـمـار مـضـيـئـة في حـقـل اإلبداع
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 :1في آذار "مــارس"  1989حتــديــداً كــتب
الــشـاعــر الـفـلــسـطــيـني "مــحـمـود درويش"
قـصيـدة طويـلة ذات  32صـفحـة عنـوانها
(مأسـاة النرجس و ملـهاة الفضة)( .(1بعد
قـرابـة عـامـ اثنـ فـقط وصـفـهـا الـنـاقد
"حــا الـصــكــر" فـي إحـدى دراســاتـه مــنـذ
عـنوانها( (2بقـصيدة مقاوِمـة. بذلك جعلها
خارج "الـتجـنيس الـسـائد في الـتصـنيـفات
قـاومة وصـفاً النـقديـة التي تـقتـرح شعـر ا
عـامـاً تـنـضـوي حتـته الـكـتـابـات الـشـعـريـة
الـفلسطينية."( .(3فهي كـنظيرتهـا السابقة
لــهــا (عـــابــرون في كـالم عــابــر)( ?(4الــتي
نُـشرت بتاريخ  ?1988 / 1 / 27خـصوصاً
ـسـتوى الـلـغـوي. إذ أنهـا نـسيج ذو على ا
اسـتـجابـة وفـقـاً للـفـحص الـبنـيـوي حيث
الـوثــيـقــة الـنــصــيـة داخل مــتـحــقّق قـبــالـة
مـسـتـجـاب له مـغـيّب مُـقـصى لـلـخـلف أيْ
خارج مـوجود وراء ملـفوظات مـشكّلـة لهذا
الــنـســيج( .(5هــكـذا تــأسّــست الــقــصــيـدة
ـقـاوِمـة قـبل نـحـو ثالثـة عـقـود فـتـبـارى ا
شـعراء عـرب لـتكـريسـها جـمالـيّاً ثـيمـية و
تـقـنـيـة ألنّ "خطـاب أيـة قـصـيـدة لـغـويا و
ــــكن لـه أن يــــظل شــــعــــرا شــــكـــــلــــيــــا 

6).)" خالصا
ّن  :2أحد هؤالء الشعراء العرب 

كـرّسـوهـا بـجمـالـيّـة هـو الـشـاعـر الـعراقي
ـــبـــكّــر في "جـــواد احلــطـــاب" ذو الـــبــاع ا
قـضـيّــتـهـا( ?(7عــقب الـتــاسع من نــيـسـان
"أبـريل"  .2003ذلك في مـجمـوعـته الرابـعة
(إكـلـيل مــوسـيـقـى عـلى جـثّــة بـيـانـو)(?(8
ـقـاتل تـعـييـنـاً حـ يـصـيب >أمـريـكـا <
مجـازيـة. فعـنـد البـحث عن "إبـراهـيم آخر"
وصــوالً لـ(هــذا ربّي)( ?(9تُــصــادَف إحـدى
ـزعومة ليسـتهان بها: أخطر ربـوبيّاتها ا
((قــلــنــا: هــذا الــربّ جـمــيل/ ال عــيب فــيه/
سـوى:/ إنـه يـحـمل مـعـنى أمـريـكـا!))(.(10
كأنّـها ـ قبالـة البصيـرة ـ "احليزبون"(?(11
ـــقـــام األول ال األوحـــد اآلن راقـــصـــة في ا
بـفــرح عـلـى الـدم الــعـراقي: أيْ تــلك الـتي
((يداهـا/ عالمات سيـر تُشيـر إلى: مقبرة/
12)..)(( يـداهــا/ مـضــرّجـتــان بـحــقـد قـد
لــــذلك كـي يُـــواجَه ســــوؤُهـــا يُـــســــتـــدعى
بــــالـــــعـــــراقــــيـــــ (حـــــجــــر) أشـــــقّــــائـــــهم
()) :(13هـذه احلــيـزبـون/ الــفـلـسـطــيـنـيـ
طـــويالً ســـتــنـــبح وجـه الــقـــمـــر/ أهــلـــنــا/
يـسـقـطـون/ ـ وقـوفاً ـ وال يـنـحـنـون/ سوى
اللـتقـاط حـجر))( .(14هـنا جـزء من "كـفّارة
بابل"( ?(15الـتي صار عمرها اليوم 2500
ســــنــــة تــــقـــريــــبــــاً تــــمــــثّل في صــــواريخ
: ((كـان (الـنــظـام)/ يــغـرّم أهل األمـريــكـيــ
/ ثــمن اإلطالقـات/ فــلـتــشـكـروا ـعــدومـ ا
أمريـكا/ أمريكـا الطيبة/ لم تـطالب أهلكم/
بـتكلفة الصواريخ...!))( .(16هـكذا "تغضّن
قـــــــلـب الـــــــعــــــــراق" مـــــــنــــــــهم بــــــــدءاً من
دبّـابـاتهم( ?(17حـيث أحدهـم "رامسـفـيـلد"
وزيــر الـــدفــاع ( 2001ـ  :(2006الـــعــراقي
يـخـاطـبه بـذاته هُـو ضـمـيـرا فـرديّـاً: ((أنـا
لي وطن في وطــني / فـهـل لك في وطـني
وطن..?))( _ (18الــعـراقــيــون يـخــاطــبـونه
ألمثـاله هُم ضـميـرا جـمعـيّاً()) :(19يـوماً
مـا/ ســنــكــنــسـكـم/ كـمــا تــكــنسُ الــعــاقـر/
جنـاسة أوالد ضـرّتها))( .(20ألنـهم جعلوه
"عراقـستان" بعدما امتصوا نفطه( ?(21بـ
حـلـفـائـهم ,وكالئـهم ,عـمالئـهم: ((أمـريـكـا/
أمـريـكـا/ تـوني بـلـيـر أعـطـاك صـواريـخه/
بـاكـســتـان أعــطـتك قــواعـدهــا/ اخلـو..فـة
ّا أعـطوك تـضامـنهم))( .(22لـكن بالـرغم 
هـو فـيـه من مـوت و جـثث( ?(23يُــخـاطَب
ـهــزوم/ يـا وطـني/ بـ: ((وطــني.../ أيـهــا ا
دعـني أقبّل/ شـجاعتك))()) :(24ال تـرفعوا
عــيــونــكم إلى/ الــســمــاء/ أحــداقــنــا الــتي
تــضيء/ الـــنــجــوم اخلــمــســون في الــعــلم
األمــريـــكي/ مــطـــفــأة.../ "..."/ أضع رأسي
عـلى ركــبـتي وطــني وأبـكي))( .(25إذاً "مـا
ــوت"(:(26 أصـــعب أن تـــضــطـــرّ لــشـــرح ا
ـوت: ثمر موسـمي/ وبالدي: الفصول فـ((ا
األربـعـة/ بالدي: بالدي/ لـيس لـديـهـا فـرع

آخر/ كي أتركها لألمريكان))(.(27
قاوِمة هنا  :3ذروة هذه النصوص ا

نص "تـطبـيع عراقي"( ?(28لـآلن حيث هو
. مقاوِم لـ>إسرائيل <خصوصاً

3ـ :1يُقال عن ضرورته الكتابية إن
(العـنوان بإنـتاجـيته الداللـية ...  يؤسس
ــســتــقــبل لــتـلــقي ســيــاقــا داللــيـا يــهــيئ ا
"الــعـمل")( .(29هــذا الــقــول الــذي يــنـدرج
ضـمن: الـعـمـليـة الـتـواصـلـيـة و الـتـداولـية
لـلعنوان( ?(30ينـطبق على عنـوان "تطبيع
عراقي". فـعبْـر رسالـته: سيـاقها ,اتّـصالها,
سَننها( ?(31ثالثتـها معاً يريد به مرسله
الشـاعر من مسـتقبِـله القار وعـياً أكيداً
بـ: هــــنــــالك تــــطــــبــــيــــعــــات عــــربــــيــــة مع
32)?)!( >إسرائيل ?<بالرغم من (فلسط
أحدهـا! / آخرها? "تطبـيع عراقي": جملة =
خـبرية / إخـبارية(" (33تـطبـيع" + نعـتية
" مـبــتـدأهـا مـحـذوف = / وصـفـيــة "عـراقيٌّ
هذا ,هو ,هنـا تمامـاً أيْ نوعيّـاً ال كمّياً و

ال كيفيّاً هذا هو هنا التطبيع العراقي.
3ـ :2يُستهلُّ م "تطبيع عراقي" ذو

الكـتابة احلرة نسقيّـاً بثنائية ضدية(:(34
 -))سالم ...... / × شالوم مسلّح)). فثمة

(سالم) عربـي منفتح بـداللة بصرية "......"
أوّالً وثـمة >شـالوم <عـبري مـنغلـق بداللة
سمـعية "مسلّح" ثانياً ح الدال صوت و
ـدلـول صـورة( .(35إذاً ,مـنـذ االسـتـهالل ا
وضوع والـتلميح الذي يُـوظَّف للشـدّ إلى ا
عن احملـتوى( ?(36يـتمظهـر جانب هام من
الـصــراع الـعــربي ـ الـعــبـري الــوجـودي /
ـثَّالً بـ(العراق) و>إسـرائيل.< ـصيري  ا
لــكنّ جــانـبــاً هــامّـاً كــهــذا طـرفــاه لـدودان
يـحـتــاج لـتـصـويبٍ مــبـدئي ((أورشـلـيم بال
رَحِمٍ / أورشــلـيم بال ذاكــرة)) غـصــبـاً عـلى
>إشعياء :<منْ صهيونَ تخرجُ الشريعةُ و
مـنْ أورشــلـــيمَ كـــلـــمـــةُ الــرب( .(37قــبـــالــة
>أورشليم" <اإلسرائيلية" ثمة (بابل)((38
العـراقية: لمْ تَـعد (بابلَ الـكافرة)  ... _بابل
(لـــيـــست ســـدوم) تــراتـــبـــيّــاً أيْ نـــفـــيــان
لـ>إشـعــيـاء <ذاته: سـقــطتْ بـابلُ وجــمـيعُ
ــنـحــوتــةِ كـسّــرهـا إلى تـمــاثــيلِ آلـهــتِــهـا ا
مالكِ و األرض( _ (39وتـصيرُ بابلُ بـهاءُ ا
َ كتـقليبِ اللهِ سدومَ و زينـةُ فخرِ الكلـداني
عمورةَ( .(40أيضاً بخصوص >إشعياء?<
لـقّنة نفـسه ثمة دحض ألهـمية الـتعـاليم ا
لألجيـال الـيهـوديـة بضـرورة الهـجـوم على
(بــابل)()) :(41أسِــفْــر اخلــروج../ وبِــدعــة
فرعـون../ (..والعِجل/ أفعى النحاس/ وما
عـبَـد الــسـامــرة)/ سـتــقـود "الـوصــايـا" إلى
بابل?!!!))( .(42فـمن أخطـرها إذ هي كـلّها
خــطـيــرة مــا أَورَده هــذا: وأقـطعُ مـنْ بـابلَ
اسـمـاً وبــقـيّـةً ونـسالً وذرّيّـةً يـقـولُ الـرّبُّ ×
وأجـعــلُـهــا مــيـراثــاً لـلــقــنـفــذِ وآجـامَ مــيـاهٍ
ـــكــنــســـةِ الــهالكِ يــقــولُ ربُّ وأكـــنــسُــهــا 
( .(43لـــذلك حـــتـــمـــاً يــصـــارحه اجلـــنــودِ
ـزامـير العـراقي: ((لـستَ سـوى (دوبـليـر) ا
يــا أشـعــيــا/ .. فـالــنـصــوص الــكـبــيـرة في
سـرح الـبابـليّ/ تُقـيمُ احلـياة../ حـداثاتُ ا
مـــــــردوخ../ .. والـــــــنـــــــفـخُ في الـــــــكـــــــور/
..))( .(44فتـنبثق ثـنائـيات معْـيوِيّة والرُقمْ
صنْـويّة نظيريّـة عراقية: ((من دم و تراب/
خُـــلـــقــنـــا بـــدائل لـــآللــهـــة../ "..."/ فـــنــحنُ
الــضـجـيج/ ونـحـن الـكالم../ ومن شـرفـات

الــــســـمــــا/ "..."/ حـــلــــبـــنــــا ضـــروع
الـغــمـام))( .(45بـعـدهــا يـبـاهي
الـعـراقيُّ >يَـهْـوَهْ ?<إله بـني

>إسرائيل <منذ نبوءة
>موسى ?(46)<بثالث
مـن عــراقــيّــاته: ((فـ(سُــود
الـــــرؤوس)/ ألوطــــانــــهــــا
نـاظـرة../ تـمـاثـيل (شـارع
ــــوكب)/ لـن يُــــفــــلت من ا
كـــمــائـــنـــهــا "يـــهــوه"/ .. ال
رايــات لــربّ اجلــنــود/ عــلى
أســـوار بـــابل))( .(47كـــأنّه
يُـــبــــاهـل هـــذا اإللـه بـــذوي
الـــــــرؤوس الـــــــســـــــود في
(ســـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــر) أي
(شــــــنــــــعــــــار)( ?(48فـ"ال

رايـــات" له ,بل ((دم عـــلى األخـــتـــام)) لــهم.
هـكـذا تـنـبـثق مـرة أخـرى ثـنـائـيـة ضـدية
كـــاالســـتــهـاللــيـــة طـــرفـــاهـــا قــبـح خــاص
بـ>اإلسـرائيلي <و جـمال عـام لـ(العراقي):
((لن نلـجـأ لتـقـنيـة الـفار  /VARلـنـعرف:/
ـونه/ ليـست ديـدمونه))( .(49ثم تـظـهر د
"هرْمجدّون"( (50معـركة نهاية العالم التي
( مــوقــعــهــا "جــبل مــجــدو" في (فــلــســطــ
الـبـوصلـة و القـبـلة حـيث: قبـالـة ((خمـيرة
الكـراهية احلـيّة)) ثمـة (العراق الـذي ثُلثاه
آلــهـة / وثــلـثه الــبـاقي بــشـر..)( .(51فــهـو
ـاضي و ــسـتــقـبَلُ مــثـلــمـا هــو ا الــوطنُ ا
احلاضـر إذِ ((الفلـكيون../ والـسحرة فيه/
فـــكّــوا شـــيـــفـــرة الـــقـــادم:/ ال كــوارش/ أو
بـالفـــــــرة/ إلـى أن يـــــــلِـــــــد الـــــــبــــــــغلُ يـــــــا
اشـــــــعـــــــيــــــا( :(((52فـــــــالـ"كــــــوارش" أي
"الــكــورشــيّــون" ساللــة "كــورش"( ?(53قــد
انتـهوا إثْـر سقـوط آخر شـاهنـشاه إيراني
خـالل الــــعــــام  .. ?1979والـ"بالفــــرة" أي
"الـبـلـفـوريّـون" جـمـاعـة "بـلـفـور"( ?(54نـعم
يتـناسـلون في صـور حكّـام عرب مُـطبّـع

مــنــذ الــعـام  ?1977لــكنّ (الــعــراق) خــالــد
ن قـاومة يا >إسـرائيل")) :<يـهوه"/  بـا
ـنافذَ/ ...?!!/ الفرات احملـنّك سدَّ ا تسـتعـ
/ ال "جـــــوبـــــارو" ال "أوبـــــيس" الـــــتــــــســـــلّلِ

55).)((!!.. مُش
3ـ :3اآلن تتضافر مع عنوان النص

"تــطــبـيع عــراقي" اإلخــبـاري  _الــوصـفي
بــدايــات اســتـــغالق مــتــنه ,تـــســاؤلــيّــاً ثم
: ((نُـطـبعُ .. ?!!/ لِمْ ال ..?!!/ نـطبّعُ جتـاوبيّـاً
))( .(56ثـمة هدوء بال .. ال بـأسَ/ ال.. بأسَ
ريب سـبق عـاصـفـة: ((لـكنـهم  _قـبـلـها /_
/ - بـنـجـمة لـيـعيـدوا إلـيـنا نـقـوش نـبـوخذْ
داود -/ ولــيــمْــنــعــوا أوالدنــا/ في نــشــيــد
ـدرسي/ من أداء الـسالم ألبطـالـنا النـدى ا
( .(((57فــاحلـرف "لـ" بــالــفـعــلـ في جـنـ
ـنعـوا" أمر لـيس تعـليالً ما "يعـيدوا" و "
يــعــني شــرطــ تـــعــجــيــزيّــ لــلــتــطــبــيع
الـــعــــراقي( <<<(58أوّلــــهـــمــــا تــــاريـــخي
مـــاضـــويٌّ ال تــــنـــازل عـــنه ذو ثــــنـــائـــيـــة
ضـدّيّـة( :(59نقـوش (نـبـوخـذ) الـعـراقـية /
جنـمـة >داود <اإلسـرائـيــلـيـة  _ثـانـيــهـمـا
سيـاسي حـاضريٌّ ال مـفرّ مـنه تـتمـثّل فيه
) الفـلـسـطيـنـيـة حـاضنـة الـشـهداء (جـنـ
عبْـر ثـنائـيـة معْـيـويّة( :(60نـشيـد الـندى /
أداء الـــسالم. إذاً: لـــيس هـــنـــاك "تـــطـــبـــيع
عــراقي" أبــداً بل ثــمــة مــقـاومــة عــراقــيـة
أبـديّــة لـذلك ال "قــرين" لـ(الـعــراق) بـحـسب
نـــهــــايـــة االســـتــــغالق: ((ألـــهــــذا الـــعـــراق

قرين?!!))(.(61

ّا تقدّم  :4يُستشفُّ عن "تطبيع عراقي" 
أنّه ليـس وليد نص وحيد انفعاليّ بل هو
مـخـاض نــصـوص عـديـدة فـعــلـيّـة رافـقت
ـسيرة الـشعـرية لـ"جواد قـاومة) طيـلة ا (ا

احلطاب"(.(62
4ـ :1ففي السبعينيات اليساريّة حيث

مـجـمـوعـته األولى( ?(63هـنـالك وعـيه بـأن
>إسرائيل <ربيبة >أمريكا .<لذا يعترف:

: "أتـكـابـر بـالـعـشق" عـشْـقـاً مـقـاوِمـاً فـيُـقـرُّ
ـــدن ((حـــاصــــرتـــني../ بــــأيـــتـــامــــهـــا../ ا
ـســتـريــبـة من آخـر ــدن ا ــسـتــبـاحـة/ وا ا
اللـيل/ واألمـريـكـانِ/ والـثـكـناتْ))( .(64أيْ
يُـقرن >األمـريكان <بـ"الـثكـنات" عـند "آخر
اللـيل" فَهُمْ فاشـيّون: ((.. أحلمُ ../ في آخر
/ يسحقه العالم))( .(65لديه أدلّة فاشـستيّ
خـطــيـرة جــدّاً عـلى فــاشـيّــتـهم( ?(66الـتي
فـاقت فـاشيّـة الـطَّلـيـان ثمـة مـنهـا: ((أيـتام
هـــيـــروشـــيـــمـــا/ أزهـــار من شـــجـــر الــدم/
: ضـحــكـات.../ تــتـبــعــثـر/ في بــؤر احلـربِ
/ أطــــفـــاالً/ ــــلـــؤهــــا الــــقــــيـحُ صــــدوراً/ 
..))()) _ (67في زخـرفها../ االشـعاع الذريّ
ــــوت/ اجلــــوع/ اجملــــاني../ اخلــــدّ زمـن ا
ـــتـــورّد/ هـــنـــديّ أحـــمـــر/ أو../ عـــربيّ/ ا
شـرّده/ الــنــابــالم))( .(68هــكــذا ســيــحـيّي
ـــــظـــــلــــــومـــــ "سالمــــــاً أيـــــهـــــا هــــــؤالء ا
الــفـــقــراء"( ?(69لــكي يـــتــضـــامن مـــعــهم
ـمنـوعة يـهم: ((أغادرُ الـطرق ا فاضـحاً ظـا
تـخـومةِ/ بـالفـقر ـدن ا في اللـيلِ/ رفيـقيَ ا
/... ــــبـــاحثِ ../ وبــــ رجـــال ا واألطـــفــــالِ
ودخـــان احلــــضـــارة األمــــريـــكــــيـــةْ/ كــــنـــا
ـوت))( .(70كـذلك يـسـتـذكـر مـدنـاً عـربـية
مــقــاوِمـة لــهــذه "احلـضــارة" الــقـاتــلـة ذات
>الرب <النفطي( ?(71مضيئاً مواقفها

بدئية الثابتة العنيدة: ((ها هي بغداد../ ا
/.. ../ تبادلك احلبّ تسـتقبل البـجع العربيّ
../ تمـنحكِ/ - شـارة الفـقراء..))((72 حبّـ

)) _يفاجئني/ صاحب احلانة البدويّ/
بـالـسـؤالِ عن امـرأة/ تـتـجـول/ في ثـكـنـات
اجلـــنـــودِ/ تــغـــني لـــســـيـــنـــاء/ ألحالمـــهــا
الساقطات/ على الساحة الدمويه))(_ (73
))إنها "منشم" العصر/ من "بيتها األبيض"
/"..." /.. ــــطـــــمــــئـنِ/ تــــقـــــود الــــهــــوادجَ ا
ودمــــشـق../ خــــيــــول الــــرهــــانْ))( .(74ثم
بــرعــايـة يــســـتــهــجن أول تــطــبــيع عــربي ,
أمـريـكـية حـتـمـاً مـسـتـدعـيـاً أقـدم اخلـونة
الـعـرب: ((- في أسـواق "جـنـيف"/ رأيت../
"أبــا رغـال"/ يــسـتــنـسخ  _طــبق األصل /_

75).)((.. شهادة غدرٍ آخرْ
4ـ :2وفي الثمانينيات االلتباسيّة حيث
مـــجـــمــوعـــتـه الـــثـــانـــيــة( ?(76صـــارت له
"فلسـطينـيات" تصريـحية تـفصيـلية فضالً
ـبدئية(?(77 عن فلسـطينيـاته التلمـيحية ا
كأنّه فـلسـطيـنيٌّ قُحٌّ بحقٍّ. فـهو من صـميم
) بـأسراها واجبه جتـاههـا يُجلُّ (فـلسـط
وشـهــدائــهـا: ((حــ أمــرّ بــسـجـن سـأرفع
قــبـــعــتي/ وحــ أمـــرّ بــقــبـــر كــذلك أرفع
قـبــعــتي/ وكــذلك أفـعـل حـ يــغــنّـون اسم
بالدي))( .(78أيْ أنّه قـلـبـاً و عـقالً شـاعر
بـأنّــهــا مـحْض بالده: ((بالدي:/ هــنـيــهـات
صــــــوتك تـــــــكــــــســــــرني/ مـــــــثل لــــــيـل من
الـــســـجـــنـــاء))( .(79هـــؤالء عـــنـــده حـــتى
بــكـــونــهم أســرى هم حــمــاة هــذي الــبالد:
((والسـجناء.../ يعـدّون فوق الرمال وجوه
/ "..."/ .... أثــمـــة بــ الـــبــنــادق/ احلـــرسْ
والــنـــوم غــيــر الــوطن...?))( .(80ومــا هــذا
"الـوطن" فـي ضـمــيــره الــذي يـرى تــطــايـر
"الـــــغـــــبــــار الـــــعــــتـــــيق" فـــــوق أســــرّتـــــهم
) األم: ـــنـــهـــكــة( ?(81ســوى (فـــلــســطــ ا
((زوّجـيـنـا قـنـابـل عـاقـلـة/ واغـزلي لـسـريـر
الـزفـاف/ شـظـايا../  _عـلى وسع قـلـبي /_
أنـام بهـا.. مـطـمـئـنا))( (82ـ ((ازرعي سـور
بيـتي/ بعـشب الزجـاج/ لئـلّا../ تنطّ دواب
الــــــــقـــــــنـــــــابـل/ فـــــــوق الــــــــســـــــيـــــــاج/ ..
وتقطفني))( .(83هكذا يطمئنّ بها بوصلة
ــقـاوَمــة: ((من حـدود و قـبــلـة لــسـيـرورة ا
القـنابـل/ حتى هـنا/ لـهمُ: األوسـمة/ ولـنا:

دمنا))(.(84

4ـ :3لذلك في التسعينيات احلصاريّة
حـيث مــجــمــوعـتـه الـثــالــثـة( ?(85يُــصـور
بتلـميحيّـة مبدئـيّة الفـدائيّة (الفـلسطـينية)
احملـــررة أو اخملــلـــصـــة: ((أضالع الــنـــهــار
ثـلّثـة/ تربّع فوقـها خـمسـةُ قتلى/ وستُّ ا
بيت))( ..(86فيـتمثّلها في ذاته هنا كأنّها
/ "..."/ ما الـ"أرض" هـو: ((جـسـدي: مـقـبـرهْ
../ كـان ســوايْ/ ..إلى أيّ أرضٍ أسـيـرُ/ فيَّ
/ والــــــظالمُ ــــــســـــدّس فـي اخلـــــاصـــــرةْ :ا
ـبدئية خُـطايْ))( .(87أيضـاً بالتـلميـحية ا
تـلـك يــتــصـوّر
نـــفــسه
أ

): ((زنزانتُنا: رَحِم/ "..."/ سيـراً بـ(فلسطـ
: والـد/ "..."/ : أمّ / والــزنــزانــةُ فــالـزنــزانــةُ
يـومـيّـاً أتـعـلّقُ بـالـقـضـبـان/ أتـخـيّلُ روحي
بــــــبالد أخـــــرى))( ..(88يُـــــقـــــابــــــله ولـــــوِ
افـتراضـيّـاً عـميل لـ>إسـرائيل)) :<أتـنازلُ
عن..../ أتــــنـــصّـلُ من..../ أتــــمـــرّغُ في..../
ـســلـولـة/ "..."/ أتـمـلّـقُ شـمس الــدهـلـيــز ا
: واخملــتـبــراتُ: أنـا/ ال أمـلـكُ إلّـا أن أحتـوّلَ
قـرداً))( .(89كـذلك بتـصوّره هـو "احملارب
في وداعه األخـير": ((كفّاه تـعضّان اجلرح/
لـكنّ الدمَّ تـدفّقَ مـثلَ نـسـيج صاخب/ "..."/
ســأظلُّ طـوالَ الــلـيـل أراقبُ/ كـيف يُــهـرّي
ــوتِ حلــاء الــقــلب))( .(90هــكــذا حــجــرُ ا
ـقاوم وت" الـفـلسـطيـني ا يصل لـ"حـجـر ا
( ?(91كـمــا وصـلت له ـطـبّـعـ رغـمـاً عن ا
"جـمـيــلـة": ((يـأتي الــعـسـكــر/ ونـقـيب "..."
يُــــوقف/ قُـــدّام جــــمـــيــــلـــةَ خــــيـــله/ "..."/×
واجملـنون..?/ _يـحملُ جـثّة زهـرة سوسن/
/.. / لـــيس قـــلـــبـــاً "..."/ مـــا تَـــرى مـن عُالكْ

ولكنّه../ زهرة من حجرْ))(.(92
4ـ :4ثم بعد  9نيسان "أبريل" ?2003

حـيث مجـمـوعـته الـرابـعة( ?(93جـاهـر في
تمـهيده لنص "الـفلوجة" بـأنه مقاوِم: ((قبل
أن تـوصم الفلـوجة باإلرهاب  _الـذي أدينه
 _خاض فقراء (حي نزال ـ حي اجلوالن ـ
احلي الـعــسـكــري ـ حي الــشـهــداء) مـعـارك
بــاســلـة ضــد قــوات االحـتالل))( .(94إنّــهـا
"احليـزبـون" بذاتـها?! مُـذ شـاهدهـا ((على
جــثث الـعــراقـيــ "..."/ "..." وهي تـرقص
فـــرحــاً))( .(95مـــا تـــعـــني عـــنـــده بـــهـــذه
شـاهدة ثـمـة: ((أمريـكا/ سـيـبول الـشرق ا
عـلى دوالرات نسائك))(> .(96إسـرائيل?<
بال ريب إذ يــعي مـصـيـرهــا: ((إنّـنـا نُـحـرز
تـقـدّمــاً مـلـحـوظـاً/ في/ .. االحـتالل/ (وعـد
بـــوذا الــقــرود/ إذا أحـــســنت الـــتــصــرّف/

فستصبح/ بشراً ذات يوم)/ "..."))(.(97
اضي حيث 4ـ :5أمّا عند بدايات العقد ا
مـجـمـوعـته اخلـامـسة( ?(98فـثـمـة تـأكـيده
ــســتــمــر لــدبــابـات اجملــدَّد عــلى الــســوء ا

>أمريكا <في (العراق): ((.. بأخاديد
الـــــدبــــابــــات / تــــضـع الــــقــــنـــــصــــلــــيــــات
بـيوضـها))( .(99خـصوصـاً في الـعاصـمة
ذات "اجلمـعة الدامي" ح يُجْمل ماضيها
و حاضـرها: ((كـان لبـغداد.. أربـعة أبواب/
"..."/ اآلن لـــــبــــغـــــداد بــــاب واحـــــد/ بــــاب
الـــآآآآآآآآآآآآآآآآآآآهـ))( .(100لــكـنّـه يـدري
بأنّـها دبابـات فارغة جـوفاء ليس داخـلها
ـشـاهد _ سـوى هشـاشـات: ((كـأنّي رأيت ا
من قـبل  _في الـسيـنـما/ : جـنـود من تنك/

وجنراالت تصفر فيها الريح!!))(.(101
 :5إذاً ,نص "تطبيع عراقي" ذروة حقّة

لعـشرات الـنصـوص في مجـموعـات "جواد
احلـطــاب" حــتى "قــبـرهــا أم ربــيــئـة وادي
السالم"( ?(102وفْق البـنيتـ البويطـيقية

قاوِمة.      و السيميائية للقصيدة ا
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والنشر ـ لندن "بريطانيا".1989 ,

 (2)تُنظر: مأساة النرجس و ملهاة الفضة
ـ دراسـة في بـنــيـة قـصـيـدة مـقـاومـة ,حـا
الـصـكر ,آفـاق عربـيـة ـ مجـلة ,دار الـشؤون
الـثـقـافيـة الـعـامة ـ بـغـداد "الـعراق" ,س,15

ع ,12كانون األول  ,1990ص.132
قتربات  (3)ما ال تؤديه الصفة ـ ا

اللـسانية واألسلوبـية والشعرية / قراءات,
حـا الصكر ,دار كـتابات ـ بيروت "لبنان",

ط ,1993 ,1ص.107
 (4)تُنظر ضمن ديوان: العصافير تموت
في اجلـليل ,مـحـمود درويش ,دار الـعودة ـ

بيروت "لبنان" ,ط ,1993 ,8ص.15
قتربات  (5)يُنظر:  ما ال تؤديه الصفة ـ ا

اللـسانية واألسلوبـية والشعرية / قراءات,
حا الصكر ,م.س ص.108

تني ـ في  (6)النسق النصي و النسق ا
تضـافرت لـلقصيـدة (االنبناء احلركـت ا
/ االنـهـدام) ,بـشـيـر حـاجم ,االحتـاد الـعـام
لألدبـاء والكـتـاب في الـعـراق ـ بـغداد ,ط,1

 ,2010ص.5
 (7)يُنظر نصّه "امرأة من بيروت" ـ

خـصــوصـا ـ في مـجـمـوعـته األولى: سالمـاً
أيـهـا الــفـقـراء ,وزارة الــثـقـافــة و الـفـنـون ـ

بغداد "العراق" ,1978 ,ص:  37ـ .41
" ) (8)أول ديوان شعري مقاوم لالحتالل "
)/ بـــروفـــايل ولـــشـــاعـــر مـن داخل الـــوطن
للريح... رسم جانبي للمطر (تنويعات على
مـؤسـسة نـصب احلـريـة) ,جـواد احلـطاب ,
ـسـار لــلـنـشـر ,ط,1 شـرق غـرب  _ديــوان ا

 ,2012ص.2
)) (9)فلمّا جنّ عليه الليل رأى كوكبا قال
. فلمّا هذا ربّي فـلما أفل قال ال أحب اآلفـل
رأى القـمر بازغا قال هذا ربّي فلمّا أفل قال
لـــئـن لم يـــهــــدني ربّي ألكــــونن مـن الـــقـــوم
. فلمّا رأى الـشمس بازغة قال هذا الضـالّ
ربّي هـذا أكـبـر فـلـمّـا أفـلت قـال يـا قـوم إنّي
, ّــا تــشــركـون.))/ الــقــرآن الــكـر بـريء 

سورة األنعام ,اآليات:  76ـ   .78
 (10)إكليل موسيقى على جثة بيانو,

جــواد احلـــطــاب ,دار الـــســـاقي ـ بـــيــروت
"لبنان" ,ط ,2008 ,1ص.20

 (11)العجوز السيّئة اخللق/ يُنظر: لسان
الـعرب ,لإلمـام العـالمة ابن مـنـظور " 630ـ
 711هـ" ,طبعة جديدة مصححة و ملونة,
اعــتـنى بـتـصـحــيـحـهـا ـ أمـ مــحـمـد عـبـد
الـوهـاب و مـحـمـد الـصـادق الـعـبـيـدي ,دار
إحـياء الـتراث الـعربي  _مـؤسسـة التاريخ
الـعربي ـ بيروت "لبنان" ,ط ,1999 ,3ج: 3

ص" 149حزب".
( (12إكـلـيـل مـوسـيــقى عـلى جــثـة بــيـانـو,

جواد احلطاب ,م.س ,ص.55
 (13)منـزلتهم عـند الشـاعر جلـيّة في نصه
"فـلـسطـيـنـيـات" ضـمن مـجمـوعـته الـثـانـية:
يـوم إليـواء الـوقت ,دار الـشـؤون الـثـقـافـية
العـامة "آفاق عربيـة" ـ بغداد "العراق" ,ط,1

 ,1992ص:  111ـ .115
 (14)إكـلـيل مــوسـيـقـى عـلى جـثــة بـيـانـو,

م.س ,ص.57
) (15)أَيـنطُّ الــنـخل ثـانـيــة عـلى األكـتـاف/
لـــــنــــرتّـب اخملــــاوف فـي خــــزانـــــة األيــــام/
ونعـود../ حامل طوائفـنا/ لنسدّد فاتورة
الـسـبي الــبـابـلي..!!)  _بـروفــايل لـلـريح...
رسم جانـبي للـمـطر (تـنويـعات عـلى نصب

احلرية) ,جواد احلطاب ,م.س ,ص.56
 (16)إكـلـيل مــوسـيـقـى عـلى جـثــة بـيـانـو,

م.س ,ص.78
 (17)مثالً: (× الـسرّاق: على ظهر الدبابات
األمريـكية)/ بـروفايل للـريح... رسم جانبي
لــلـمــطـر (تـنــويـعــات عـلى نــصب احلـريـة),

م.س ,ص.9
 (18)إكـلـيل مــوسـيـقـى عـلى جـثــة بـيـانـو,

م.س ,ص.80
 (19)يـزعم الــكـاتب الـصـهـيـوني "عـامـوس
كـيــنـان" مـهــاجـمـاً الــشـاعـر الــفـلـســطـيـني
"محـمود درويش" أن االرتـكاز عـلى ضـمير
ــتـكــلــمـ بــاالفــتــراق عن األنـا اخلــالــقـة ا
لـلــقـصــيـدة دلـيـل شـعـر رديء!!!/ بــحـسب,
حا الـصكر: عن احلجر والهيكل العظمي
للـهدهد ـ قراءة عـابرة في "عابرون في كالم
عابر" ,الـكاتب العـربي ـ مجلة ,األمانة
الـــعــامـــة لالحتـــاد الــعـــام لألدبــاء
والــــكــــتــــاب الـــعــــرب ـ بــــغـــداد
"الـــــــعــــــراق" ,عـــــــدد خــــــاص
باالنـتـفـاضـة ويُـنـظـر: ما ال
ـقـتـربات تـؤديه الصـفـة ـ ا
الـلــسـانــيـة واألســلـوبــيـة
والـــشــعـــريـــة / قــراءات,

م.س ص.112
 (20)إكــلــيـل مــوســيــقى
عـلى جـثــة بـيـانـو ,م.س,

ص.80
) (21)واآلن../ الـــــنـــــفطُ
بال سـيـقـان/ ونـحن

ن

رقدُ فوق/ بحيرةِ دم))  _شتاء عاطل ,جواد
احلطاب ,دار أزمنـة للنشر والتوزيع ـ عمّان

"األردن" ,ط ,1997 ,1ص:  23ـ .24
 (22)إكــلـيـل مـوســيـقى عــلى جـثــة بـيــانـو,
م.س ,ص") ?86غــوربـاتــشـوف" تــنـازلَ عن
)/ شـتاء عاطل ,جـواد احلطاب ,م.س, لـين

ص.65
ـوت .. كتـاب / بالغـته : اجلثث) _ ) (23)ا
قـــبـــرهـــا أم ربـــيـــئـــة وادي الـــسالم ,جـــواد
احلـطاب ,دار الفـراهيدي لـلنشـر والتوزيع ـ

بغداد "العراق" ,ط ,2016 ,1ص.45
 (24)إكــلـيـل مـوســيـقى عــلى جـثــة بـيــانـو,

م.س ,ص.91
 (25)م.ن ,ص:  95ـ .96

) (26)جــثث نــوافـل/ جــثث غــوافل/ جــثث
زرقاء/ جـثث بنفسجية/ جثث بال .. جثث/
كل يـــحــمـل نــعـــشـــا/ ويـــنــاديـه: وطــني) _
بروفـايل للريح... رسم جانبي للمطر ,م.س,

ص.32
 (27)إكــلـيـل مـوســيـقى عــلى جـثــة بـيــانـو,
م.س ,ص) ?109بالدي بالدي/ ... حـتى لو
كان لـديها فـرع آخر/ لن أتـركها لألمـريكان)

 _م.ن ,ص.110
 (28)مـنشور في: الزمان ـ جريدة ,مـؤسسة
الزمان لـلصحافة والنشر ـ لندن "بريطانيا",
طـبـعـة الـعراق ,ع 11 ,7168كـانـون الـثاني

"يناير"  ,2022ص.1
 (29)الــعــنــوان وســمــيــوطــيــقــا االتــصــال
األدبي ,مــحـــمــد فـــكــري اجلــزار ,الـــهــيـــئــة
ـصـرية الـعامـة لـلكـتاب ـ الـقـاهرة "مـصر", ا

 ,1998ص.45
 (30)يُـنـظــر: عـتــبـات (جــيـرار جـيــنـيت من
ـنـاص) ,عــبـد احلـق بـلــعـابـد, الـنـص إلى ا
تـقد ـ سعيد يقط ,الدار الـعربية لـلعلوم
نــاشــرون ـ بــيــروت "لــبــنــان" / مــنــشـورات
االخـتالف ـ اجلـزائر ,ط ,2008 ,1ص:  71ـ

73.
 (31)يُــنــظــر: قــضــايــا الــشــعــريــة ,رومــان
يـاكبـسون ,ترجـمـة ـ محـمـد الولي و مـبارك
حـنون ,دار توبـقال لـلـنشـر ـ الدار الـبيـضاء

غرب" ,ط ,1988 ,1ص.27 "ا
عرفة قصدي هنا يُراجَع خصوصا: (32) 
فــلــســطــ بــ حتـــدي الــوجــود و ثــقــافــة
ــقــاومــة الــتــحـــدي ـ مــطــالــعـــات في أدب ا
وثـقــافـتــهـا ,صـالح خــلـيل أبــو أصـبع ,دار
الـبـركــة لـلـنـشـر والــتـوزيع ـ عـمّـان "األردن",

2010.
 (33)يــقـتــرح "جــيـرار جــيـنــيت" الـعــنـاوين
(اخلـبـريـة / اإلخـبـاريـة) مـقـابـلـة للـعـنـاوين
ضمونية)  _يُـنظر: عتبات وضـوعية / ا (ا
ـنـاص), (جـيــرار جـيــنـيـت من الـنص إلـى ا
, عـبد احلـق بلـعـابد ,تـقد ـ سـعـيد يـقـط

م.س ,ص.77
)) (34)الثـنائيـات الضـدية ظـاهرة فـلسـفية
ّ سـحــبــهــا عــلى الــنــقــد األدبي وأول من
/(( طــبّــقـــهــا عــلـى األدب هم الــبــنـــيــويــون
مصـطلح الثـنائيـات الضديّة ,سـمر الديوب,
عـالم الفكر ـ مجلة ,اجملـلس الوطني للثقافة
والـــفــنـــون واآلداب ـ الـــصــفـــاة "الـــكــويت",
مج ,41ع ,1يـــولــيـــو ـ ســـبـــتـــمـــبــر ,2012

ص.99
 (35)يــقــول "فــرديــنــانــد دي ســوسـيــر" عن
>الـــداللــة <إنـــهــا: ((ال جتـــمع بــ شيء و
ــا جتــمع بــ مــفــهــوم و صــورة اسم وإ
سمـعيـة وهذه األخيـرة ليـست هي الصوت
ادي أي: شـيئا فـيزيـائيا خـالصا بل هي ا
بـصـمة نـفسـيـة لهـذا الصـوت))/ الـنظـريات
ـقارن إلى الـلـسـانيـة الـكـبرى ـ مـن النـحـو ا
الـذرائــعــيـة ,مــاري آن بــافـو و جــورج إلــيـا
نـظمة العربية للترجمة ـ بيروت سرفاتي ,ا

"لبنان" ,ط ,2012 ,1ص.117
 (36)يـنــظـر: االسـتـهـالل ـ فن الـبـدايـات في
النص األدبي ,يـاس النصير ,دار الشؤون
الثـقـافيـة الـعامـة ـ بـغداد "الـعراق" ?1993

ص:  22ـ .25
 (37)الـــعـــهـــد الـــقــد ,ســـفـــر إشـــعـــيــاء,
اإلصـحاح الـثاني ,الـعدد  /3يُـنظـر: الكـتاب
ـقـدّس ـ أي كــتب الـعـهـد الــقـد و الـعـهـد ا
اجلـديـد  _وقـد تُرجم مـن اللـغـات األصـلـية,
ــقــدّس في الــشــرق األوسط, دار الــكــتــاب ا

ط ,1990 ,43ص.994
 *) (38)تـرقص احليـزبون عـلى دمنا/ "..."
× / "..." / / يداهـا/ مـضرّجـتان بـحقـد قد
أيـعرفـهـا سـبي بابل...?)  _إكـليل مـوسـيقى

على جثة بيانو ,ص:  55ـ .56
 (39)الـــعـــهـــد الـــقــد ,ســـفـــر إشـــعـــيــاء,
اإلصـحـاح احلــادي و الـعـشـرون ,الـعـدد /9
ــقـدّس ـ أي كــتب الـعــهـد يُــنـظــر: الـكــتـاب ا
الــقـد و الــعـهــد اجلـديـد  _وقــد تُـرجم من

اللغات األصلية ,م.س ,ص.1015
 (40)الـــعـــهـــد الـــقــد ,ســـفـــر إشـــعـــيــاء,
اإلصـحـاح الـثـالث عـشر ,الـعـدد  /19يُـنـظر:

م.ن ,ص.1007
 *) (41)تـــرقص احلــيـــزبــون عـــلى دمــنــا/
"..."/ كلّ (سنـتمتر مربع) في كفّها/ ظلمات
وقـتل/ "..."/ وهي من قــتـلت - تـقـتل اآلن -
ملـيون طفل عراقي/ يداها مضرّجتان بحقد
/ ـ أتــثـأر من ســبي بـابل...?)  _إكــلـيل قـد
موسـيقى عـلى جـثة بـيانو ,م.س ,ص:  55ـ

57.
) (42)أأخــيــراً../ أأخــيــراً أيـتــهــا الــفــالـة/
تـمكّنت اجملنّدات/
مـن أرحــــــــام
آبـائنا..?
.. /?
مـن
ب

العددان  1ـ  _ 2يُنظر: م.ن ,ص.1005
 (60)فيـهـا إشارة لـلـبـيتـ اخلـامس "بابل
فـيـنـا و آشـور لـنــا ـ وبـنـا الـتـاريخ يـخـضلّ
ضـيـاء" و الـثـامن "مـنـذ أن لـزّ مـثـنى اخلـيل
مُـهــره ـ وصالح الـديـن غـطّـاهــا رمـاحـا" من
) لـلـشاعـر الـعراقي قصـيـدة (أرض الفـرات
"شفـيق الكمـالي". يُنظـر نصّهـا كامالً ضمن
مقـالة: الـشاعـر الـذي كان يـقبع في الـسجن
بيـنمـا طلـبة مـدارس العـراق كانـوا يرددون
كـلـمـات نـشـيـده الـوطـني كل صـبـاح ,أسـيل
ـوقع الرئيسي تمدن ,ا اجلواري ,احلـوار ا
تمدن ,ع10 / 16 ,6025 ؤسسة احلوار ا

/ 2018.
 ..) (61)ولــــدنـــا مـــصـــابــــ بـــالـــعـــراق)/

بروفايل للريح... ,م.س ,ص.30
 (62)من أهم الــدراســات عـنـه: اسـتــنــطـاق
احلــجـر ـ دراسـة في شـعـر جـواد احلـطـاب,
يـاسـ الــنـصـيـر ,دار نــيــنـوى لــلــدراسـات
والـــنــشـــر والـــتـــوزيع ـ دمـــشق "ســـوريــة",

2019.
)) (63)حــ نـشــر جـواد احلـطــاب ديـوانه
األول (سالمـاً أيــهــا الــفـقــراء) كــان يــكـرس
نــفـسه شــاعـر الــفـقــر بـ أبــنـاء جــيـله.))/
مــواجـهــات الــصـوت الــقــادم ـ دراسـات في
شــعــر الــســبــعــيــنـات ,حــا الــصــكـر ,دار
الـشـؤون الـثـقـافـيـة الـعـامـة "آفـاق عـربـية" ـ

بغداد "العراق" ,1986 ,ص.158
 (64)سالمـاً أيهـا الفـقراء ,جـواد احلـطاب,

م.س ,ص.15
 (65)م.ن ,ص.65

 ?) (66)وقـد تعرّض بعـد صدوره ألكثر من
مـحــاولـة اغـتـيـال ووضــعت حتت سـيـارته
عـبـوة نــاسـفـة.)/ بـروفـايل لـلـريح... ,م.س,

ص ?2ويُنظر الهامش ( (8هنا. 
( (67سالماً أيها الفقراء ,م.س ,ص.66

 (68)م.ن ,ص:  67ـ .68
 (69)فـي هـــذا الــــنص جتــــديـــد واعٍ عــــلى

ستوى اإليقاعي. يُنظر: م.ن ,ص.101 ا
) (70)وكـانت/ بــيـارق الــطـوفــانِ/ حـافــيـة

)  _م.ن ,ص.103 القدم
) (71)فـاشهـد:/ أن ال إله سـوى/ الـنفط) _

م.ن ,ص.125
 (72)م.ن ,ص .96

) (73)يـــقـــول: / _اخلـــفــــيـــر الـــســــيـــاسيّ
يتبعها..)  _م.ن ,ص.111

 (74)م.ن ,ص:  126ـ .127
 (75)م.ن ,ص.129

ـتـد ب _ 1980  -) (76)زمن الـقـصـائـد 
 /(1986يـوم إليواء الوقت ,جـواد احلطاب,

م.س ,ص.120
 (77)كـمــا هي في نص "الــرحــلـة الــثـانــيـة
لكـلكـامش" خـصوصـا إذ يسـتهل مـتنه بـ:
(حــبّـات الـزيـتــون عـلى كـفي)/ م.ن ,ص.65
>كــان الـــنــاقـــد الـــعــراقي "حـــســـ ســرمك
حسن" قـبل نحـو عـشرين عـاماً قـد استـمدّ
من هذا الـنص فكرة كتابه: أفعى جلجامش
وعشـبة احلـطاب اجلديـدة ـ دراسات نـقدية
مـطـبـعـة في أدب الـشـاعــر جـواد احلـطـاب ,
الــدار الــعــربـيــة ـ بــغـداد "الــعــراق" - الـدار

غرب".<2004 , البيضاء "ا
 (78)يوم إليواء الوقت ,م.س ,ص.112

) (79)وعـلى األغـنـيـات غبـار عـتـيق)/ م.ن,
ص.113

 (80)م.ن ,ص:  113ـ .114
 (81)يُنظر: م.ن ,ص.113

 (82)م.ن ,ص.114
 (83)م.ن ,ص:  114ـ .115

 (84)م.ن ,ص.115
ـتلـقي وهـو يـقرأ قـصـائد )) (85)يالحظ ا
ديـــوان "شـــتـــاء عــــاطل" لـــلـــشـــاعـــر جـــواد
احلـطــاب كــيف خـيّــمت األجــواء الـدمــويـة
ــــفـــردات ـــوضــــوعـــات وا "..." مـن خالل ا
والــتـراكــيب والــصــور))/ قــراءة في ديـوان
"شتـاء عاطل" للشـاعر جواد احلطاب ,سعد
الـتمـيمي ,عـالم الثـقافـة ـ موقع 17 ,يـولـيو

2021.
 (86)شــتـاء عــاطل ,م.س ,ص) ?18فــمــنـذُ
تأمّلة في البعيد دافع/ والبومة ا انبالج ا
بـزوغ الــقــمـر/ حتــرسُ:/ جـمــاجمَ اجلــنـود
ــعــلّـقــة عــلى األغــصـان)  _م.ن ,ص:  18ـ ا

19.
 (87)م.ن ,ص:  28ـ  ..) ?29أكلُّ الــــدروبِ

??)/ م.ن ,ص.29 قبرَةْ تؤدّي إلى ا
 (88)م.ن ,ص:  30ـ ) ?31الـــقـــضـــبـــان../
بأصـابعـها الـغلـيظة/ تـبحث عن روحي) _

م.ن ,ص.31
 (89)م.ن ,ص:  32ـ .33
 (90)م.ن ,ص:  42ـ .43

) (91)األمــراءُ والـرؤسـاءُ ال يُـعــجـبـونـني
أيضاً)/ م.ن ,ص.60

 (92)م.ن ,ص:  76ـ .79
)) (93)أثـارت مـجــمـوعـة أكـلــيل مـوسـيـقى
التي كـتبها الشاعر العراقي جواد احلطاب
تعاطـ مع فن النقد عدداً مـهما من أبـرز ا
من نقـاد وغير نقاد وجدوا فيها تعددية في
ــضــامــ وافــتــراقــا عن رؤى الــقــصــيـدة ا
احلديـثة الـتي كـتبـت في ضوئـهـا واقتـراباً
من محـموالت الـقصيـدة العـربيـة الغـرضية
التي حتـاول نـصـوص اجملـمـوعـة االفـتراق
ــقــدمـة" ))/ مــســتــهل "ا عــنــهـا فـي الـشــكل
ـذيّـلــة بـ"خـالـدة خــلـيل" لـكــتـاب: اخـتالف ا
الـرؤى و الــتــلـقي في اخلــطــاب الـشــعـري ـ
تـنـفـيـذ دراسـات نـقـديـة ,مـجـمـوعـة كـتّـاب ,
الطـبع ـ احتـاد الـنـاشرين الـعـراقـي ,طـبع
ــشــروع بــغـداد عــلى نــفـقــة وزارة الــثــقــافـة 
عاصمة الثقافة العراقية ,ط ,2013 ,2ص.5

 (94)إكلـيل موسيـقى على جثـة بيانو ,م.س,
ص.92

 (95)م.ن ,ص.55
 (96)م.ن ,ص.86

 (97)م.ن ,ص:  90ـ .91
)) (98)ها هـو جواد احلطاب يكتب "بروفايل
للـريح... رسم جانـبي لـلمـطر: تـنـويعـات على
نصب احلـرية" بـعد "الـتغـييـر" الذي حدث في
الـعراق عام  2003ليـزيح نظـاماً "مـلكـياً" آخر
ويأتي بـنظام "جـمهوري" آخـر.))/ بجمـاليون
يبـتكـر قصـيدتـه ـ جتلـيات جـواد احلطـاب ما
بـ اإلضـمـار و الـكـمـون ,فـضل خــلف جـبـر

ضمن: بروفايل للريح... ,م.س ,ص.91
 (99)م.ن ,ص.9

 (100)م.ن ,ص:  12ـ .13
 (101)م.ن ,ص.24

)) (102)اعـــتـــاد شـــعــراؤنـــا في كـــتـــابـــتــهم
ـرثـيـ الـتي لـلـمـراثي أن يــذكـروا مـحـاسن ا
يشـتـرك فيـها األخـيـار واألبرار وذوو الـعلم
واألطــهـار عــلى نـحــو تـقــلـيــدي في قــصـائـد
الـشـطـرين وشـعـر الـتـفـعـيـلـة ولم يـتـسنَّ لي
الـوقــوف عـلى قــصـيــدة رثـاء في الــنـصـوص
ـفـتوحـة ((قصـيـدة النـثر)) عـلى هـذا النـحو ا
من اإلثارة واإلدهـاش ومـخالـفـة السـائد.))/
د. عـبـد الـرضـا عـلي وربـيـئـة الـنـجف ضـمن:

قبرها أم ربيئة وادي السالم ,م.س ص5

جواد احلطاب
ر/ .. من مس يـرسي كوكس/ إلـى بول بـر
بـــيـل/ إلى بــــاربـــرا بــــوداين)  _بـــروفــــايل

للريح... ,م.س ,ص.21
 (43)الـــعـــهـــد الـــقــد ,ســـفـــر إشـــعـــيــاء,
اإلصـحـاح الـرابع عـشـر ,الـعـددان  22ـ /23
ــقـدّس ـ أي كــتب الـعــهـد يُــنـظــر: الـكــتـاب ا

القد و العهد اجلديد ,م.س ,ص.1009
) (44)أحكـمـوا الـغطـاء عـلى الـنـور/ أخاف
ة) _ ـقـدّس/ عن هـاالتـنـا الـقـد أن يـطـيـر ا
إكـلـيـل مـوسـيــقى عـلى جــثـة بــيـانـو ,م.س,

ص.82
عابد يستـهلك العراقيون ) (45)على عـدد ا
آلـهـة!!)/ بـروفايـل للـريح... ,م.س ,ص_ 65
)لكنّ بـنا صـبـر لغـة)/ إكلـيل مـوسيـقى على
جـثـة بـيـانو ,م.س ,ص) _ 113تـراقبُ فـجْر
ـاءِ)/ شتـاء عاطل, اخضـرارِ النُـجـوم على ا

م.س ,ص.16
وسَـى هكـذَا تقولُ )) (46)وقالَ الـلهُ أيضـاً 
))/ الـعـهد لـبـنيِ إسـرائـيلَ يَـهْـوَهْ إلهُ آبـائـكـمْ
الـقـد ,سـفـر اخلـروج ,اإلصـحـاح الـثـالث,
ـقدّس ,م.س, الـعـدد  _ 15يُـنظـر: الـكـتـاب ا

ص.90
ا أحـال الشـاعـر إلى هذه الـثيـمة  (47)لطـا
: واقـعـة الـتـاريـخـيـة وقــائع مـعـاصـرة! مـثالً
(أطـفـال مـلـجــأ الـعـامـريــة الـذين أصـبـحـوا
خارج الـذكرى) في نص "كـفّارة بابل". يُـنظر
ضـمن مـجـموعـته الـرابعـة: إكـليل مـوسـيقى
عـــلـى جــثـــة بـــيـــانــو ,م.س ,ص:  76ـ  .79
ــلـــكــتهِ بــابلَ وأركَ )) (48)وكــانَ ابــتــداءُ 
وأكـدَ وكــلـنــةَ فيِ أرضِ شــنـعــارَ.))/ الـعــهـد
الـقد ,سـفر الـتـكوين ,اإلصـحاح الـعـاشر,
ـقدّس ,م.س, الـعـدد  _ 10يُـنظـر: الـكـتـاب ا

ص.16
ونة  (49)بحـسب "هوامش النص" ثمة: د
ــنـــطــقــة الــتـي فــيــهــا مــفـــاعل إســرائــيل (ا
الــنــووي وهي رمـــز لــلــشــر والــتــهــديــد) /
ديدمـونة (إحدى شخـصيات شكـسبير وهي
مـثـال لـلطـيـبـة والـسالم). يُـنـظـر الـهـامـشان

( (13و ( (14في: تطبيع عراقي.
َ صانـعة آياتٍ ()) (50فإنّـهمْ أرواحُ شيـاط
ــسـكــونـةِ تــخـرجُ عــلَى مــلـوكِ الــعـالمِ وكل ا
لتـجمعَهمْ لقـتالِ ذلكَ اليومِ الـعظيمِ يومِ اللهِ
نْ يسهرُ . "...". طُـوبى  الـقادرِ علَى كل شيءٍ
ـشـيِ عـريـانـاً فـيـروْا ويـحـفظُ ثـيـابَـهُ لـئـلّـا 
ـوضعِ الّـذي يُـدعى . فـجـمـعَـهمْ إلَى ا عُـريـتـهُ
.))/ الـعهـد اجلـديد, بـالـعبـرانـيّـةِ هَرْمَـجَـدُّونَ
رؤيـا يوحـنّا الالهوتي ,اإلصـحاح الـسادس
عــشـر ,األعـداد  14ـ  _ 16يُــنــظـر: الــكــتـاب

قدّس ,م.س ,ص.413 ا
) (51)في (مسـند) سـومر/ نـاء قوس الـليل
ـتـصــالـبــة/ فـهــبـطت اآللــهـة من بــأقـمــاره ا
األعـالي)  _قـبـرهـا أم ربـيـئـة وادي الـسالم,

جواد احلطاب ,م.س ,ص.17
> (52)إشـارة إلى شــعـار رفـعه الـبـابـلـيـون
أثـنـاء تـصـديـهم جلـيـوش كـورش (تـدخـلون
إلـى بـابل عـنـدمـا يـلـد الـبـغل!!). /<الـهـامش

( (17في: تطبيع عراقي.
()) (53وفيِ الــسّـــنــةِ األولَى لـــكــورشَ مــلكِ
فارسَ ألجلِ تـكميلِ كالمِ الرب بفمِ إرميَا نبّهَ
الــربُّ روحَ كـورشَ مــلكِ فـارسَ فــأطـلقَ نـداءً
ـلـكـتهِ وكـذَا بـالـكـتـابـةِ قـائالً هـكـذَا فيِ كل 
قـالَ كورشُ مـلكُ فارسَ إنَّ الـربَّ إلهَ السّـماءِ
ــالـكِ األرضِ وهــوَ قـــدْ أعـــطــانِـي جـــمــيـعَ 
أوصانِـي أنْ أبنيَ لهُ بيتاً فِي أورشليمَ الّتي
فِي يـهـوذَا.))/ الـعـهـد الـقـد ,سـفـر أخـبـار
األيــــام الـــثــــاني ,اإلصـــحــــاح الـــســـادس و
الثالثون ,العددان  22ـ  _ 23يُنظر: الكتاب

قدّس ,م.س ,ص.737 ا
)) (54)في الـثـاني مـن شـهـر نـوفـمـبـر سـنة
 ?1917تـلــقى لـورد روتــشـيــلـد خـطــابـا من
لورد بلفور وزير اخلارجية البريطانية على
لسـان حكومته يقول فـيه: "يسرني كثيرا أن
لك أنها أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللة ا
تـنـظـر بـعـ الـرضـا و االرتـيـاح إلى إنـشـاء
وطـن قــــومـي لـــــلــــشـــــعـب الــــيـــــهـــــودي في
))/ وعــد بــلــفـور ,حـســ فـوزي فــلـســطــ

النجار ,مصر ,1961 ,ص.4
ـعـركـة الـتي انتـصـر فـيـها ) (55)أوبـيس: ا
الـغــزاة عـلى جـيش بـابل من خالل الـتـسـلل
ّ جتفـيفها عبـر بوابات نـهر الفـرات التي 
هـاجم قائد واخلديـعة التي ناصر فـيها ا
جـيش بــابل نـفـسه (جـوبـارو) بـتـواطـئه مع
جــذوره الــفــارســيــة.)/ الــهــامش ( (19في:
لك الـبـابـلي آنذاك تـطـبـيع عراقي. >أمّـا ا
ــلكُ صـنعَ فــكـان مــشـغــوال! ((بــيـلــشـاصّــرُ ا
وليـمةً عظـيمةً لـعظمائـهِ األلفِ وشربَ خمراً
.))/ العـهد الـقد ,سـفر دانـيال, قُـدّامَ األلفِ
اإلصــحـــاح اخلــامس ,الــعــدد  _ 1يُــنــظــر:

قدّس ,م.س ,ص.<((1270 الكتاب ا
 (56)هـذي األشــطــر األربـعــة ربّــمـا تــبـدو
مبـاشِرة جلـيّة لـكنْ فيهـا إشاريّة: ..?!! ـ ..
عالمـيـة داللـيـة بـهـا تـغـدو مـنـاوِرة خـفـيّـة
. يُنـظر عن هـذه اإلشاريّة: سيـاقيّـاً و نسـقيّـاً
ــتـــني ـ في الــنـــسق الـــنـــصي و الـــنــسـق ا
تضافرت للقصيدة (االنبناء / احلركـت ا

االنهدام) ,بشير حاجم ,م.س ,ص.153
: إشارة إلى شهداء ) (57)أبطـالنا في جن
عارك اجليش الـعراقي الذين دفنـوا هناك 
حتــريــر فـلــســطــ عـام  /(.1948الــهــامش

( (20في: تطبيع عراقي.
( (58ثمـة وعي للشـاعر باسـتحالـته تماماً
مـا دامت "الـنـجف األشـرف": (.. يـتـسـلّل من
كتب الـتاريخ رجال الدين النجفيون/ "..."/
ال تـنقصهم األسطورة)  _بـروفايل للريح...,

م.س ,ص.23
)) (59)وأخــرجَ منْ هـــنــاكَ جــمـــيعَ خــزائنِ
ـلكِ وكــسـرَ كلَّ بــيتِ الـرب و خــزائنِ بـيـتِ ا
آنــيـةِ الــذهبِ الّـتي عــمــلَـهــا سـلــيـمــانُ مـلكُ
, إسرائـيلَ في هـيكـلِ الرب))/ الـعـهد الـقد
ــلـوك الــثـاني ,اإلصـحــاح الـرابع و ســفـر ا
الــعــشـرون ,الــعـدد  _ 13يُــنــظــر: الــكــتـاب
ـقدّس ,م.س ,ص 629ـ ((ويـخـرجُ قـضيب ا
منْ جــذعِ يــسّى ويــنــبتُ غــصن من أصــوله
ويحلُّ عـليهِ روحُ الرب روحُ احلكـمةِ والفهمِ
عـرفةِ ومـخافةِ شـورةِ والقـوّةِ روحُ ا روحُ ا
الــرب.))/ الــعـهــد الــقـد ,سـفــر إشـعــيـاء,
اإلصــحــاح احلــادي عــشــر,
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الصمت حكمة وفن وعلم ومعرفة
الصمت متعب لكنه يبقى ارقى وسيلة للرد على كثير من الكالم

الصمت بشيء مؤلم والكالم به اكثر الم
ما دعانا للصمت عن شيء مر غير االمر منه

لجئة وما كان الصمت دوما دواءا ناجحا اال للضرورة ا
(عندمايكون الصدق يغضب البعض تعلمت ان الصمت حكمة )

العتبارات اجتماعية وشخصية وانسانية وشرعية -
ال يعني الصمت الرضا او القبول وال يعني الرفض او عدم القبول
ا يدل من ظرفه وماسبته معانيه احلقيقية في خفايا صمته ا

ؤسـسة على القـيم واالنسانـية واجملتمـعية والـشرعية – عـرفة ا للـصمت علم خـاص من علوم ا
)الصمت ال يعني القبول دائما احيانا يعني اننا قد تعبنا من التفسير)

الصمت حكمة وفن ( فاذا كنت فنانا في صمتك اصبحت مبدعا في كالمك )
شـاعر الـصمت –هـو القـدرة على امـتـصاص قـوة تاثـيـر الصـدمة من افـعـال مثـيرة السـفـزاز ا
واالحـاسيس –وكاظم الـغيض بـالهـدوء وااللتزان ) –ان لم تتقن فن الـتجـاهل ستخـسر الكـثير

واولهم عافيتك-)
هو التعبـير عن االندهاش واالستغراب بـالصمت عن خيبة ظنـون باشخاص معين )–ال شيء

اجمل من الصمت عندما تخيب الظنون)
الصـمت ليس حـالة ايـجابـية في كل االحـوال والظـروف قد يـكون ذات مـوقف ضعـيف متـخاذل
امـام القضايا الوطـنية واالنسانيـة وما يتعلق باحلـقوق الشخصيـة لكل انسان حينـما يقع عليها
ـواجهة ذلك التعدي اي تعدي او جتاوز عـليها من غير سـبب شرعي وقانوني فالبد من الكالم 
او اي فـعل مـنـاسب لـردع اي جتاوز او تـعـدي من اي انـسان ) –الـساكـت عن احلق شـيـطان

اخرس)
الصمت في زمن الـثرثرة ضروري ولكن في زمن الفوضى والتـعدي على حقوق الناس البد من

الكالم الالزم لردع وصد كل جتاوز وتعدي عليها-
نـاسب لكل االحـوال والظروف في اي وقت الـصمت حكـمة وفن من يـجيدهـا يبـدع في الكالم ا

ومكان كان –
–

الصمت موقف قائم لغاية انسانية معينة من اجل التفكير الخذ القرارالالزم لها -
ب حالة الفوضى والهدوء

نطق وب الثرثرة وا
وب الغضب والعنف
وب احلق والباطل
وب الشدة والل

---
الصمت هو حـالة مهمة في حياة االنسان يحقق له دوام االستقرار والثبات
ــنـطق عـلى مــنـهج مــعـتــدل ومـتــوازن في مـخــتـلف الــظـروف وفق ا
والعـقالنيـة ومقـتضـيات احلـالة االنـسانـية والـشرعـية بـشرط ان ال
يـكـون ذات مـوقف سـلـبي مـن الـتـخاذل واخلـضـوع واالسـتـسالم
على حساب الـكرامة االنسانية واحلقـوق الشرعية حلياة االنسان
–الساكت عن احلق شيطان اخرس- قل احلق ولو على نفسك –
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ـصـائـب شـهـريــا ان لم تـكن قــصـة الــنـجـاح فـي الـعـراق تــعـرضك لــعـشــرات ا
تواضـعة احببت ان اسرد لكم قصص من حياتي وعن اسبـوعيا وفي كتابتي ا
النجاح والفشل في ان واحد واتذكر تأريخ تعييني االول وفي اول يوم مباشرة
لي كمـوظف في الدولـة العـراقيـة العـريقـة والفرق بـ نظـام شمـولي يطـبق على
احلريـات ويحـدد كل شي بـنـظام او قـانون او اعـراف وانت مـجبـور ان تـنفـذها
سواء كنت مـقتنع بها او غير مقتنع  لقد تأخر تعييني مدة اربعة اشهر بسبب
ـضي اكـثر من عـشرون طلـبي الداء خدمـة االحـتيـاط البـالـغة شـهرين رغم لم 
يـومـا على تـسريـحي من خـدمة الـعـلم البـالغـة سـنة ونـصف انذاك وبـعـد انتـهاء
وقف من التجـنيد توجهـت للدائرة التي مدة خـدمة االحتياط وتـسلمي سالمـة ا
ا انه انا خريج اعالم يجب ان تعـينت بها وبعد مقابلتي للـمدير انذاك ابلغني 
ـواطن وما هي اال دقـائق حتى صدر امر استـلم مسؤوليـة االعالم وشكاوي ا
اداري بـذلك وهــنـا لم يـتم الـسـؤال عن مـذهــبي او مـعـتـقـدي او من اي دين انـا
واي عـشـيـرة واين اسـكن لـيـأتي لي رجل مـوظف وقـور اسـمه عـبـد عـلي عـذافة
اطـال الـله في عـمـره وهـو االن فـي سـوق الـشـيـوخ احلـبـيـبـة وهـو يـحـمل مـئـات
ة ويقـول بالـلهـجة الـعراقـية ( هـاك اخوية اسـتلم كـل ما يخص الصـحف القـد
ـسـؤول كـوني احب شـعـبـتك ) ومـا هي اال ايـام حـتى بـدأت اكـسب اعـجـاب ا
دة خـمس سنوات في عمـلي ولكـوني اعمل في االخـتصـاص الذي درست فـيه 
ـصيبـة اليـوم انك لم ولن حتصل على اي امـتياز جامـعة بغـداد احلبيـبة ولكن ا
هني وان كل او منـصب وظيفي بدرجة خاصة في مجـال عملك واختصاصك ا
تاريـخك الذي قضيته في مجال الصحافة والكتابة واالدب ولم ولن يسمعك من
وتى يسـمعونك وهم اليسـمعون واقـول الصراحة هم في سلـطة القـرار بل ان ا
لـكم لم تـهن مـصــيـبـتي عـلي اال بـعـد مـا رأيت الــفـائـزين في االنـتـخـابـات كـيف
يقدمـون استـقاالتـهم استـجابة لـقائـدهم السـيد مقـتدى الـصدر فـاحلق يقال ان
رة الـتغيـير من اساسيـات اللعـبة السيـاسية الن الـتيار اقرب التيـار اراد هذه ا
ثل الـطبـقة الكـادحة والفـقيرة الناس لـلشـعب وهو يعـيش معانـاة النـاس كونه 
في اجملتـمع الـعراقي وايـقنت ان كـتـاباتـنا في االصـالح ال جدوى مـنهـا ما دام
السـراق والفاسدين يعثون في بلدي الـفساد والنهب والسلب كان الله في عون
اذا ال يتعض كل من اراد االصالح واعـانه وهيئ له البطانة الصاحلة واعجب 
ن ســبـقـوهم في احلـكم واين ال من يـقـود الـعـمــلـيـة الـسـيـاســيـة في الـعـراق 
اذا ال ينظرون الى جتربة زايد اخلير في االمارات والذي نترحم صـير بهم و ا
علـيه يوميا النه نـقل االمارات من حال الى حال وهـو الذي كان يردد تـمنيت لو
كـان لي شـارعــا واحـدا مـثل شـوارع بـغــداد  نـعم بـغـداد اجلــريـحـة بـدمـارهـا
دمرة وازدحاماتهـا القاتلة ويجب عـلى اصحاب القرار ان يعودوا وشوارعـها ا
الى اللـه والى طريق احلق رغـم قلـة سـالكـيه كـمـا يقـول امـير
ؤمـن علي عليه السالم ويـوم يأتي يوم ال ينفع فيه ال ا
مال وال بـنون ويـوم يغـضب شعب احلـضارات ويـشهد
الـله مــا كـتـبت هـذا اال حـبــا لـلـعـراق وشــعـبه الـصـابـر

احملتسب والله من وراء القصد . 
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ـترجم الـنجـفي األستـاذ كاظم الـعبـادي التي جـزء من مداخـلتـي على أمـسيـة الشـاعر وا
أقامـها له نـادي الكتـاب في كربالء عـصر الـيوم األربـعاء وقدمـها الـروائي األستـاذ خالد

مهدي الشمري :
فـكر الشـهيد مـحمد بـاقر الصـدر محذرًا : قلت فـيها : قـبل أكثر من أربـع عامـًا قال ا
إن الـفـقه فـي الـنـجف أخــذ يـتـورم ويــنـتـفـخ بـشـكل غــيـر مـســبـوق ولم يــبق أمـامه سـوى

اإلنفجار..!!
وفعالً حـدث ذلك اإلنفجـار بعد  2003حيث تـوّسع الفقه بـشكل عجيـب يعد أن عمل به
غير اخملـتصـ من مؤلـف وبـاحثـ ليس لهـم هم سوى رغبـة التـأليف والـكتـابة وركوب
ـادة الفقهـية اجلديدة ـوجة والتنـافس على إنتـاج (الكم دون النوع) فـقط حتى فجائت ا ا
عمـول بها في حوزة النجف وهي غيرخاضعـة للضوابط والشـروط والتقاليـد احلوزوية ا
مـنـذ تـأسـيـسهـا قـبل ألف سـنـة خـلت ..وكـانت الـنتـيـجـة أن عـمت الـفوضـى في األوساط
احلـوزوية وُأهـملت عـشرات اآلالف مـن الكـتب الفـقهـيـة التي  تـأليـفهـا بـعد تـلك احلقـبة
حـيث لم يـهـتم بـهـا أحد ولـم يطـالـعـهـا ويـتـابعـهـا حـتى طـلـبـة احلـوزات العـلـمـيـة أنـفـسهم
ـكتبـات اخلاصة والـعامة وفي اجلوامع ..فـبقيت تلـك الكتب مكـدسة ومركـونة في زوايا ا
ـعـمول به الـيوم واحلسـيـنيـات والـبيـوت اليـقرأهـا واليهـتم بـها أحـد ..ولم يـبق من الـفقه ا
هـمة الـتي تصـدر من (مراجع الـدين الكبـار) يتـداولهـا الناس سوى الفـتاوى الـشرعـية ا

عرفة تكاليفهم الشرعية لإلطمئنان على صحة عباداتهم ومعامالتهم..!
رة سـاحتنـا األدبية والثـقافية والـيوم نشهـد نفس ذلك التـورم واإلنتفاخ قـد أصاب هذه ا
..فبـعد أن كـنا قـبل عقـود نسـمع عن صدور ديـوان شعـري أو قصـة أو كتاب ثـقافي كل
خـمس سـنـوات أو نـســمع عن قـصـيـدة واحـدة كل عـام لـلـجـواهـري أوالـسـيـاب أو نـازك
دارس واألسـواق ..نتغـنى بها ونـحفظـها عن ظهر ـقاهي وا الئـكة فنبـقى نرددها في ا ا
قـلب ..ولكن بعد  2003وعـندما أسـتفاد اجلـميع من فسـحة احلريـة والتعـبير والـطباعة
طبوعات ولـكثرة ماطرح من نتاج أدبي إن راقبة الصارمة عن جـميع ا ورفعت القيـود وا
كان شـعرًا أو رواية أو قـصة أو نـقدًا أصـبحنـا نعـيش فوضى أدبـية عارمـة بسـبب كثرة
ـطبوعات الـتي أغلبـها الرأس لهـا والقدم ..وهذه الـفوضى ستـؤدي حتمـًا الى اإلنفجار ا
والـتالشي وضياع اجلـهود وفقـدان القيـمة األساسـية من طبع الكـتب  حيث أن (أغلب)
محـتويات تلك الـنتاجات األدبـية والثقـافية التتـعدى معرفـة مؤلفهـا بها على أقل تـقدير قد
ينشرهـا على صفحته مرة واحدة أو يقـام له حفل توقيع مجامالتي (خاص) مرة واحدة
وبـعـدهـا يـنـتـهي كل شيء ..وبـالـنـتـيـجـة تـبـقى تـلك الـكـتب من دواوين وقـصـص وروايات
كـتبات والرفـوف وحبيسـة األوراق واألغلفة اليـطالعهـا أحد وال يعرف عـنها أحد رهيـنة ا
واليعـبـأ بهـا أحـد ..وبالـتـالي اليبـقى لـهـا أي فعل تـنـويري أدبي أو ثـقـافي عـلى مسـتـقبل
أجـيـالـنـا..!ومن حـقنـا هـنـا أن نـوجه الـسـؤال الى  جـمـيع الـزمالء الـقـائـمـ عـلى الـشأن
ضـمونـة جلمع وحفظ الثـقافي واألدبي في الـعراق :ماهي الـطريـقة النـاجحة والـوسيـلة ا
هـذا الــكم الـهـائل الـذي أطــلق عـلـيه الــبـعض (اإلسـهـال الــثـقـافي) من مـطــبـوعـات وكـتب
وإصــدارات جــديــدة وفــوضى نــشــر التــطــاق والـعــمـل عـلـى فــرزهـا
ا عـلق بها من غث وسقـيم ووضعها في وتنقيـتها وضبـطها 
ـراكـز األدبـية ؤسـسـات الـثـقـافيـة وا مـكانـهـا الـصـحـيح في ا
ـدارس واجلـامـعـات ووسـائل الـتـعـريف والـطـبـاعـة اجلـيدة وا
حتى نـقول ونـفتـخر بـإننـا أنتـجنـا أدباً وشـعراً وفـكراً وضاءًا

بعد  2003

محمود درويش

قدس بيت ا
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الـروائي االردني صـدرت له حــديـثـا عن دار فـضـاءات
للنشر والتوزيع رواية بعنوان (لقاء في امستردام).

 d UM « ‚—UÞ

ــوســيــقـي األردني ضــيــفه مــنــتــدى ــوزع ا ــؤلف وا ا
مـؤســسـة عــبـد احلــمـيــد شـومــان  في حــواريـة حـول
موسـيقاه ورحلـته وإجنازه والتحـديات التي اعترضت

مشواره بجلسة ادارتها سمر دودين.
d Uý —bOŠ

 wLO b « bLŠ√ —u½

الكـاتبة العـراقية صدر لـها حديثـا كتاب بعـنوان شهقة
وردة عن دار إيـليـا من ضمن إصـدارات نبض الـهايك
ويضم 200 نصًـا هايكويا ودأبت الدليمي سابقا على

كتابة النصوص الوجيزة .

qH×Ð …bOFÝ w³ſe «
UO½—uHO U ÊU e « ≠ …d¼UI «

مثلة التونسية هند صبري تشارك ا
في مسـلـسل جديـد حتت عـنوان "في
مهب الـريح" وهو الـنسخـة العـربية
ـــســـلـــسل االمـــريـــكي (ذا كـــود مـن ا
وايف) تـقـوم صبـري بـدور الـبـطـولة
ـمـثـلـ الى جـانب عـدد كــبـيـر من ا

ــســلــسل من إخــراج أحــمــد خــالـد ا

 dO ô«b³Ž —bOŠ ≠ q u*«
ـوصل احلدباء فتاة من  من مدينة ا
مـوالــيـد 1992 حتـدت كل الــظـروف
وابـدعت بــاحـتـرافــيـة دون ان تـدخل
مــعــاهــد خــاصــة لــلــرسم هـي (وفـاء
الــعــمـري) رســمت بــتــقـنــيــة ثالثــيـة

األبـعـاد وعـمـدت لـتـطـويـر
مـوهــبـتـهـا الــفـطـريـة دون
ــــــــيـــــــة دراســــــــة اكـــــــاد
.والعمري نـفذت رسومات
 بــــالـــرصـــاص و الــــفـــحم
وكــذلك لــوحــات بــااللــوان
الـزيـتـيــة. وضـمن مـنـهـاج
دائـرة الـفـنـون الـعـامـة في
ـــواهب الــفــنــيــة رعــايــة ا
والتـواصل مـعهم واظـهار
ابـــداعــــاتــــهم الــــفـــنــــيـــة
تواصـلت مديـرة العالقات
الــعـــامــة واإلعالم لــدائــرة

{ كالـيـفورنـيا  –وكاالت - شاركت
ـطـربــة الـلـبــنـانـيـة نــوال الـزغـبي ا
فيديـو جديد عـبر حسـابها اخلاص

على موقع التواصل االجتماعي.
وظـــهـــرت في الـــفـــيـــديـــو من عـــلى
ــســرح خالل إحـيــاء حــفـلــهـا في ا
ـها كـاليـفـورنيـا في أمـريكـا وتـقد
وصلة رائعة من أغانيها من بينها
" وأغـنـية أغـنـيـة "عالـعـ مـولـيتـ

"كدا باي".
وقــد شـــهــد احلــفـل تــفــاعـل كــبــيــر
احلضـور الـذي يضم عـدد هائل من
اجلـالــيـة الــلـبــنـانــيـة هـنــاك حـيث
شـاركـوا الـغـنـاء والرقـص مع نوال
الزغبـي التي كانت تـتواجد بـينهم
سرح ب احل بعيداً عن خشبة ا

واآلخر.
 وأرفــقت الــزغــبي الــفــيــديــو الـذي
نشرته بـتعليق قـالت: "ليلة جـميلة

فـي الـــــــســــــان ديـــــــيـــــــغــــــو
كــالــيــفــورنــيــا" مــعــبــرة عن
ســعـادتـهـا الــتي ظـهـرت عـلى
وجــهــهـا خـالل تـواجــدهــا عـلى

سرح. ا
ـطـرب الـلـبـنـاني الى ذلك أحــتـفل ا
سعـد رمـضان بـوصول أغـنـيته
اجلديـدة الـتي حتمل اسم "حب
أســـطـــوري" لـــرقـم كـــبـــيـــر من
ــشــاهــدات.وشــارك  رمــضـان ا
مقـطع من فـيديـو كلـيب أغنـيته
اجلـديدة عـبـر حـسـابه اخلاص
عـــــــــلـى مــــــــوقـع الــــــــتـــــــــواصل
االجــتــمــاعي مــحــتـفـالً بــتـخــطي
ــلـيـوني الـفــيـديـو كــلـيب حــاجـز ا
مشـاهدة عـلى يوتـيوب. وقـد تفاعل
تابعون مع هذا النجاح لرمضان ا
وتـوقعـوا أنـها سـتـكسـر األرقام في

األيام القادمة.

 تـــرفض الـــتــفـــاوض خــفـف من مـــواقــفك احلـــازمــة
وافسح في اجملال للحوار.

qL(«

هنية تتاح لك الفـرصة للمصاحلة ولترتيب العالقات ا
وغيرها.رقم احلظ.9

Ê«eO*«

ـارسـة من الــضـروري لــلـتـخــلص من الـتــشـنـجــات 
شي أو الركض. بعض أنواع الرياضة كا

—u¦ «

بـاسـتـطـاعتك والـشـريك الـوصـول الى نـقاط مـشـتـركة
بينكما بغية التخلص من التناقضات.

»dIF «

 تشعـر ببعض االرتـباك وبضـرورة إجناز أعمالك بال
تسويف وتأجيل.

¡«“u'«

تـستـعـ بـأشـخـاص عـانـوا مثـلك الـبـدانـة لـتـتعـلم من
جتربتهم كيفية التخلص منها.

”uI «

تك ويـزداد رونقك وتقـوم بدور احملب على تشـتد عز
أكمل وجه .

ÊUÞd «

 يــحــمل إلـيك هــذا الــيـوم احلــظــوظ واحلـصــول عـلى
مركز مرموق في العمل.

Íb'«

تطلّ على الـشريك بحـلّة جديدة.واجه حتـديات احلياة
بثقة عالية بالنفس .

bÝô«

يـرتــاح بـالك الـيــوم بـعــد فـتـرة صــعـبـة من الــضـغـوط
واجهتك والشريك .

Ë«b «

ــشـاكـل الـبــسـيــطـة.تــتـعــزّز عالقـة ال تـضــعف أمـام ا
شخصية .يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

واظبة على تبدو واثقاً بنفسك ومرتاحاً نفسياً بفعل ا
ارسة الرياضة.

 u(«

Âu−M «Ë X½√·Ëd(« lÐU²ð

أوجد مفردات ومـعاني الكـلمات التي
تـشـتــرك مع بـعــضـهــا بـعـضــا بـأخـر

حرف من كل كلمة:
تساقطة 1- 5= الشهب ا

ة 5-10= من االحجار الكر

10-13= حيوية

13-18 = مدينة في فلسط

18-22 = فالح االرض

22-24= منتج النحل

وسيقي العراقي ضيفته دار الثقافة والنشر البـاحث ا
ـبـنى الـدار في الـكــرديـة في قـاعـة شـيـركـو بــيـكه س 

ندوة ثقافية بعنوان (أصوات نسائية كردية خالدة) .

ـغـتـرب ضـيـفه الـبيـت الثـقـافي في الـشـاعـر الـعـراقي ا
السـمـاوة  بالـتعـاون مع جـمعـيـة األدباء الـشـعبـي في
ـثـنى والـبـيت الـتـراثي  فـي أمسـيـة تـضـمـنت تـوقـيـعه ا
عــلـى إصــدارين جــديــديـن : نــوم الــهالل و أصــوات..

للطيرة الغربية.

صري تعاقدت شركة انتاج سينمائية مصرية مـثل ا ا
معه لـبطولة فيلم كوميدي بعنوان (رهبة ) تأليف محمد
ثلة عالم وإخراج رضا عبد الرازق ويجري اختيار 

من الصف االول لتقف امام الفيشاوي.

ــوت في الــسـادس من تــمـوز ــؤرخ الـعــراقي غــيـبه ا ا
ونــعــته االوســاط الــثــقـافــيــة في الــنــاصــريـة اجلـاري 

مستذكرة مسيرته االبداعية ككاتب وناقد. 

Íd¼«u'« ÍbN  bL×

الـشاعر الـعراقي الراحل وجهت
األمـانــة الـعــامـة جملــلس الـوزراء
دوائــــر الــــدولــــة بــــاســــتــــذكـــاره
ــنــاســبـــة الــذكــرى الـــســنــويــة
اخلــامــسـة والــعــشـرين لــرحــيـله
التي توافق في الرابع والعشرين من الشهر اجلاري. 

نوال ازغبي

وتــنـتـهي لـيــخـرج مـابـعـده مـن تـكـمـلـة
غـربيـات وليالي لـلخـبر واجلـو رائع 
الــبــاب الــشـرقـي والـنــاس يــضــطـرون
لــلـــتــوقف لــكـي يــقــرأوا االخــبــار وهم
رافــعـ رؤوسـهم صـوب تــلك الـنـشـرة

اجلميلة مقابل نصب احلرية ... 
كــيف جــاءت الـفــكـرة هــذه ? جـاء رجل

5 Š s ×  ≠ wÐœ

فـي الـــعـــام  2015نــــشــــر االخ فـــاضل
شــنـاشــيل قــصـة الــنــشـرة الــضـوئــيـة
لــوكــالــة االنــبــاء الــعــراقـيــة (واع) في

الباب الشرقي:-
(أول نـشـرة ضـوئـيـة تـتـحـرك حـروفـها
من الــيــمــ نـحــو الــيـســار بــالــعـربي

بـني وكالـة االنباء الـعراقية ( إيـطالي 
واع ) بزمن الرئيس عبد السالم عارف
ودخل عـلي الـعامـل بـالوكـالة لـيشرح
لـهم عن نصب شاشـة ألكترونـية عالية
بــإمـكــان اهـالي بــغـداد قــراءة االخـبـار
ـديـر وهـم سـائـرون بـدربـهم . آعـجب ا
الـــعـــام دريـــد الـــدمــلـــوجـي ومــعـــاونه
االسـتاذ مـحسن حـس جـواد بالـفكرة
و وافـقوا علي فكرتـه فوراً  فهذه تقدم
ـعــلـومـة بـشـكل آخـر فـاالخـبـار تـصل ا
لــلـنـاس عن طـريق الـصـحف واجملالت
والـراديـو والـتـلـفـزيـون . آمـا الـشـاشـة
الـضـوئـيـة فـهـذه أول شـاشـة مـتـحـركة
بـالـشرق االوسط وسط بـغداد ..وهـكذا
اســتــمــر الــنـاس اثــنــاء اســتــراحـتــهم
بـــحـــديــقـــة االمـــة ومن عـــلي شـــرفــات
الـبنايـات العاليـة ومن داخل الباصات
والـــشـــارع من قـــراءة االخـــبــار .حـــتي
تــعـجب بــعض أالهـالـي كـيف تــخـتـفي

الكلمات بنهاية الشاشة العالية . 
أحـد االصدقاء كان شرطي مرور رحمه
الـله قـال:الغـريب الـسواق ايـضـاً كانت

عــــيــــونـــهـم عـــلي
الـنـشرة ولـكني
لـم أســجل ايــة
مـــــخـــــالـــــفـــــة
مــــــروريـــــة أو
أصـطدام يذكر

 .
الـــصــحــفــيــون
االوائـل كـــانـــوا
ـتلـكون شـعوراً
ـسـؤولـية عـالـيـاً بـا
جتــاه الـنـاس فـأرادوا

خـدمة اجلمـيع لذا وافقوا
ـقـدم من قـبل عــلي الـعـرض ا
الـــــرجل االيــــطــــالـي .. لالسف
أواسـط الــســبــعـــيــنــات إزيــلت
الــنــشـــرة الــضــوئــيــة نــهــائــيــاً
لـيــخـتـفي مـعـلم جـمـيل آخـر كـان

متنفساً للناس ..
شــكــري لالسـتــاذ مــحـسن حــسـ

جــواد عـلي مـا تـفــضل به مـشـكـورا
من إضافات).

الــفــنـون الــعـامــة إنــعـام الــعـطــيـوي
ـوهـوبة بـعد ان بالـفـنانـة الـفطـرية ا
ــواقع الـــفــنــيــة ذاع صـــيــتــهـــا في ا
ـيزة وسـلـطت على وقدمـت اعمـال 
اعمـالهـا الـضوء لالهـتمـام بنـتاجـها

الفني التشكيلي.
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منـذ ان قدمت الى هـنا وهذا الـرجل ينوء بـحمل ثقـيل ; ال احد يعـرف مدخرات
هـذا الـكـيس ..قـمامـة يـجـمـعـها حـتى اليـسـتـطـيع ان يـقوم عـلى قـدمـ واثـقـت
ونـحن نـسـيـر الـهويـنى الى وبـعـمـود فـقـاري سـلـيم .وقلـب اكثـر سالمـة ايـضـا 
جواره بـالسـيارة عرضـنا عـليه أن نـوصله الى حيـث يرد : يخـلف علـيك ياحاج

بديش ..
شـوار اجملهول ـضي حتى آخـر ا  اليبـدو ان النـقاش مـعه مجـد فقـد قرر ان 
..لقـد رفض عروضـا كثـيرة تـبذل له بـحسن نـية خـالصـة ; لكـنه يريـد ان يعذب

نفسه على ما اقترفه بحق عياله الذين خلفهم ولم يستطع سداد قوت يومهم.
لن يجيب لو سألته عن طبيعة حمولته التي ينوء بها ظهره  ?

 ولن يرضـا لو أنك عرضت علـيه اي مبلغ (حتسـبهم اغنيـاء من التعفف ) هذا
الرجل الـذي مايـزال هو هـو مذ الـتـقيـته هنـا قبل سـتة عـشر عـاما.. الـفارق ان
ذقـنه كان اسـودا ثم استـحال من رمـادي الى ابيض ; وهـو يؤدي هـذه احلركة

االيقاعية ذاتها .
ستحيل سرح ا  هو جـزء من سينوغرافيا حركة الشـارع يقول لي احد رواد ا
ـستـثـمر   ضـحـكت لـلعـبـارة وتذكـرت حـ كنـت مدعـوا حلـفل افتـتـاح مـنتـجع 
عراقي فـي بيـرين في محـافظـة الـزرقاء االردنـية .ان بـ فـريق التـشريـفات في
احلفل بـنات طويالت بـشعر اطـول وبزة سوداء يـجلن بـ اجلالسـ وال وظيفة

شهد..  لهن سوى اكمال سينوغرافيا ا
السـيـنـوغـرافـيـا  تـعـني كل األدوات الـتي تـهـدف إلى إعـطاء وهـم فراغـي حيث
سرحية ارتباطًا ا ارتبط تطور السينوغرافيا ا يحدث فيها العمل الدرامي. لطا
كان ألنه يهـدف إلى إعادة إنشاء صورة معمارية ثالثية شكلة اظهار ا وثيـقًا 

أبعاد  وبالتالي صورة مزودة بالعمق..
امـرأة تـبـيع البـقـدونس امام سـلـسلـة مـحـال جتاريـة تـضرب قـوسـا عظـيـما في
كنها  ان تضع كدسا من الباقات حتت رأسها ثم تغط اشهر دواوير عمان ; 
في نوم عـميق غـير آبـهة بـنذر الشـتاء ونـوازله . تلك ايـضا ضـمن سيـنوغـرافيا
الشـارع . وايضا رجل  بحطة (يـشماغ ) وعقال وربطـة عنق وعكازين يحمالن
ـركـبـات بـاالبـطـاء حـتى يـبـلغ بر جـسـدا نـحـيال  يـقـطع الـشـارع ويـلزم جـمـيع ا

قابل .. االمان على الرصيف ا
لـة اضعـاف اضعـاف جسـدها ر الـرجل الذي يـنوء بـحمل يـفوق مـاحتمـله   
سرحي سيـزيف ونحن نخرج من عرض في من حبـة حنطة فـيتذكر صاحـبي ا
وبطريقة مسرحية تذكرنا بصوت الراحل عز لكي : سيزيف سيزيف سـرح ا ا

الدين طابو يشرح :
(حتكي األسـطورة اإلغريقية أن سيزيف كان رجال ذكيا وماكرا جدا استطاع
وت "ثـانتوس" ح طـلب منه أن يـجرب األصفـاد واألقفال وما أن يخـدع إله ا
وت وت حـتى قـام سـيزيف بـتـكبـيـله وحـ كبل سـيـزيف إله ا إن جربـهـا إله ا

منع بذلك الناس أن تموت).
لو إني قـررت ان  اخرج مسرحيـة تنتمي الى مسرح الـشارع التيت بهذا الذي

يحمل الكيس كصخرة ثم يكمل ونحن نضحك :
(أغـضب هـذا األمـر اآللهـة األولـيـمبـيـة فأصـدروا عـلـيه حكـمـا بـأن يعـيش حـياة
أبديـة على أن يقضي سـيزيف هذه األزليـة في عمل غير مـجدٍ أال وهو دحرجة
صخـرة صعودًا إلى جبل حتى تعود للتدحرج نزوال من جديد مرارا وتكرارا

وبال نهاية ).
 هل يشـعـرحـامل الـكـيس حـقـا بانـه قد ارتـكب شـيـئـا يـجـعله

يستعذب هذه احلياة القاسية ?
 مـاتزال احلـيـاة تـسـري بـعـمـان الـتي صـارت تـنتـمي الى

مدن الليل بجدارة !
 اووف انتهى النص القيت عن كاهل نفسي عبئا ثقيال!
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استذكرت أميرة مختـار والدتها  الفنانة
رجـــاء اجلـــداوي في ذكـــرى رحـــيـــلـــهـــا
الــثــانــيـــة  الــتي مـــرت في اخلــامس من
تــمـــوز اجلــاري واشـــارت في بـــرنــامج
تلفـازي عبر سـكايب أشـارت أن (هناك
تدفقـة جتاه والدتها شـاعر ا سيلًا من ا
الراحلة حتى بات يُقال كل سنة وسيرة

ماما طيبة) .
واستـذكرت مـختـار الـطريـقة الـتي كانت
والــدتـهــا تــنــاديــهــا بــهــا واألكــلـة الــتي

تشتهر بإعدادها قائلة: 
كانت بتنده لي مـاميش ونور ع ماما
فـبقـيـت أنـا ع وروضـة عـ واألكالت
الـلي كـانت بـتـعـمـلـهـالي كل الـلي بـحـبه
ـا هي كـانت ست بـيت شـاطـرة وكـانت 
تـيــجي فـايــد اإلسـمــاعـيــلـيــة بـتــعـمل رز

باجلمبري والزبيب".
ــدت أن والـــدتــــهـــا حـــقـــقـت جـــمـــيع وأكـَّ
أحالمـهــا سـواءً مـن الـنــاحـيــة الـعــمـلــيـة
والعائلـية لذلك قـررت استكمـال مسيرة
والدتها بـأن تكون صـورة مشرفـة عنها

قائلة: "
والدتي كانـت بتمـثل نفـسهـا وأنا أحاول
إني أكــون واجـهــة مــشــرفـة أو ســفــيـرة
ا أظـهر مشـرفـة لرجـاء اجلـداوي و

يز". يكون ظهوري 
وكـانت اجلـداوي قـد فـارقت
احلـيـاة عن عـمـر نـاهز الـ
86 عاماً بعد إصابتها
بـفـايـروس كـورونا
الــذي جـــعــلـــهــا
طريـحة الـفراش
يـــومًــا ــدة 43 
ــــــشـــــفى في ا
قبل رحيلها.

مـثل جـمانة موسى ويشارك فـيه ا
ــصــري مـــراد إيــاد نــصــار مـــاجــد ا
ـسلـسل على 45 وغيـرهم. سيـمـتد ا
حــلـــقــة تـــقــدم خالل 3 مــواسم. من

توقّع عرضه في اواخر 2022.  ا
ـطــربـة لــطـيــفـة الى ذلك  تــوجــهت ا
التونسية بسؤال الى متابعيها على
وسائل الـتواصل االجتـماعي سـائلة
اياهم: "مـساء اخلـير .. مـ مسـتني
تـابعون البـومي اجلديـد" وتفـاعل ا
مـعـهـا  كــمـا سـألـهـا االعالمي جـمـال
فـيــاض: "أنـا … وخـصــوصـاً إذا فـيه
شي مـن عــجـــائب زيـــاد الــرحـــبــاني
وحــلـــويــات ولــيــد ســعــد وجــمــاالت
مـحـمد رحـيم في شـي من هـالشي أم
خــابت ظـنــوني" وأكـدت لــطـيــفـة ان
االلـــبــوم يـــحــتـــوي عــلـى اغــاني مع
ـبـدعـون الـثـالثـة وهي مـلـيـئـة بـكل ا
احلب واالحـاسـيس احلـلـوة بـأفـكـار
مـختـلـفة ومـتـنوعـة.كـذلك سيـتـضمن
االلبـوم اغاني بـاللهـجات الـتونـسية

صرية والعراقية. وا

W³Š_« bI²Hð r OLÝË  UMÐ dFý Íd²A¹ bOLŠ
`Oł«d*« V d¹ bONýË

”U¹ 5ÝU¹ ≠œ«bGÐ
يـرتبط عـيـد االضـحى الـذي ودعـنـاه قبل
ايـام بــذكـريــات مـخــتـلــفـة مــنـهــا فـرحـة
األطـــفـــال بــاالحـــتـــفــال بـه والــعـــيـــديــة
البس اجلـديـدة وسط األسـرة ودفء وا
الـعـائــلـة الـذي يـفــتـقـده الــكـثـيـرون.وفي
موضـوعنـا هذا سـألنـا عدد من الـفنـان

عن ذكرياتهم في العيد ايام الطفولة.
يقول الـفنـان غا حمـيد ان (من مـظاهر
االعـياد هـو اعـداد الـكـليـجـة في الـبـيوت
ومن والتي تقدم لـلضيـوف بشكل انيق. 
مظاهر االخرى التي كنـا ننتظرها بفارغ
الــصــبـــر هي الــعــيـــديــة من االب والــعم
واحــيـــانــا مـن اجلــدة وكـــانت تــخـــتــلف
القـيـمة حـسب االعـمار  وكـنـا نذهب مع
الـعــائـلــة ونـحن صــغـار لــزيـارة الــقـبـور
ــتــنــزهــات وعــنــد الــعــودة نــذهب الى ا
ـــراجــــيح وشــــراء احلـــلـــوى لـــركــــوب ا
وخصـوصا شعـر بنـات... وهنـاك الكـثير
من طـــقــوس االعــيـــاد الــتي تــمـــارســهــا

ة). العوائل العراقية الكر
وعن ذكريات العيـد حتدث الفنان رياض
شهيـد قائال ان (من عادات الـعيد  نذهب
واخـذ الـعـيـدية البـس اجلديـدة لـشراء ا
وتــعــد الــكــلـــيــجــة من اهم من االبــويـن 
مــظـاهــر االحــتـفــال في الــعــيـد وكــثــيـرا
مـاكـانت تــصـنع في الـبـيــوت لـتـقـدم الى
الــضــيــوف ومن مــظــاهــر االعــيــاد كــنـا
ــتــنــزهــات ونــحن صـــغــار نــذهب الـى ا
ـراجـيح وشـراء الـعـامـة لـلـعب وركـوب ا

احلـلـويــات كـانت ايــام جـمـيـلــة التـنـسى
ابدا). ويـؤكـد الفـوتـوغـرافي الفـنـان علي
ـعتاد عيـسى ان (طقـوس العـيد هي كل ا
في صـباح الـعـيـد اول ما نـقـوم به تـبادل
الـتـهـاني بـ الـعـائـلـة جـمـيـعـا ثم زيـارة
اجلـار وتـبــادل الـسالم واحملــبـة االقـارب
الـبــعـيــدين  ٠٠ وذبح وتــوزيع االضـحى
الى االحباب واالقارب فـضال على توزيع
 الــعـــيــديـــات عــلى االوالد والـــذهــاب مع
الـعــائـلــة الى اقــرب مـنــتـزه  ٠٠ وطــبـعـا
تبادل لـتهـاني والتبـريكـات مع االصدقاء
وخــاصـة بــ الــفـنــانــ عـبــر الــرسـائل
النـصيـة او االكتـرونيـة )متـمنيـا ان (تعم
الفـرحة العـراق جـميـعا ويـرجع العراق
كـــمـــا كــان مـــزدهـــرا وتــرجـع الــعـــافـــيــة
والسـالمة لـكل الـعـراق ). وقالت الـفـنـانة
بشـرى سـميـسم (عـودتني انـتـظر وارسم
عـلى االيـام موعـد عـودتـني الـعـيـد يـعني
الــنـــاس وويــاهم اعـــيــد .. هـــكــذا وصف
الراحل مظفر الـنواب العيـد  )مضيفة ان
ن نحب كما في (العيد يعني أن نلتقي 
ـــاضي حـــيث كـــان الــفـــرح احلـــقـــيــقي ا
والــعــيــد احلــقــيــقـي مع من نــحب حــيث

لـيـسـعـد االهل ويــداري الـطـفل والـكـبـيـر
ــريـض... مــســـتـــوحـــيــا احلب ويـــزور ا
البس ويبتسم والسالم ومرتديا ازهى ا
بـوجــوه االخــرين.. دام عـراقــنــا بـأعــيـاد
وسالم ونـقـاء الـقـلـوب من الـغل واحلـقـد
واحلـســد واالفــتـراءات.. ولــيــعم الـسالم
العـالم وتتـوحـد االرادة االنسـانيـة لبـناء
مـجـتــمـعـات مـتــاخـيـة رافـضــة لـلـحـروب

وكــــــــوارثــــــــهـــــــا
التـدمـيـرية..

كانت طقوسه العفوية والتلقائية جميلة
ومـتـفــردة  .. كـنـا نـشــعـر بـقـيــمـة الـعـيـد
وجـمـالـه لـيس كـمــا هـو اآلن  .. فـالــعـيـد
اصـبح عـبــارة عن مـنـاسـبـة اجــتـمـاعـيـة
بــحــتـة حــيث شــحت احلــمــيــمــيـة وشح
ــر به الــفـــرح واصـــبح مــجـــرد طــقـس 
ونتبادل الـتهاني دون الشـعور احلقيقي
ـعـنى الـعـيـد فـالـعـيـد يـعـني الـكـلـيـجـة
ـــراجــــيح ويــــعـــنـي امـــاكـن الــــلـــهــــو وا
ـا هـذه األشـيـاء قـد تـبدو والـعيـديـات ر
عناهـا ومكانتها بسيطة لـكنها عميـقة 
.نـتـمـنى أن تـعـود اعـيـادنـا كـمـا رسـمـهـا
لـنـا.. مــظـفـر الــنـواب). ويـشـيــر  الـفـنـان
ي عـقيل مهـدي  يوسف ان (في واالكاد
الــعــيــد.. يــنــكــســر الــروتــ الــيــومي...
وخروج طوعـي عن الرتـابة.. وضرب من
االحساس العام الذي ينغمر فيه الشعب
ويتـعـاطف الـقـريب مع البـعـيـد واالقارب
ـعـارف واالصـدقـاء.. ويـلـتـزم الـفرد مع ا
بـطقـوس اجلـمـاعـة بـايثـار الـكـرم وتـفـقد
عـوزين والـفقـراء.. ويـعفـو عن االساءة ا
وســــوء الـــفــــهم مـع االخـــر ويــــرجع الى
أحـضان االسـرة وهـو مـنـتـشي بـالـعـيد.. بشرى سميسم

رياض شهيدعقيل مهديعلي عيسى



شبابه حـينمـا تتوفـر له الشروط
والوسـائل التي تـتيح له الـتمـيز

والتألق في كافة اجملاالت".
ــلــقــبــة في واصــبــحت جــابــر ا
تـونس بـ"وزيــرة الـسـعـادة" اول
الــعــرب الـذين يــبــلـغــون نــهـائي
ـضـرب بـطــولـة كـبـرى فـي كـرة ا
واول افــــريــــقــــيــــة في حــــقــــبــــة
انية االحتراف بـفوزها عـلى اال
تــــاتـــيــــانــــا مــــاريــــا في نــــصف
الــنــهــائي لــكــنــهــا خــســرت في
ــــبـــــاراة الــــنــــهـــــائــــيــــة أمــــام ا
الــكــازخـــســــــــتــانـــيــة إيــلـــيــنــا

ريباكينا.
وقالت جـابـر التي تـراجـعت هذا
االســبــوع في تــصــنــيـف رابــطـة
احملـتــرفـات  "دبـلــيـو تي أيه" من
ركز الـثاني الى اخلـامس لعدم ا
ـــبـــلــدون احـــتـــســـاب نــقـــاط و
اعــتـــراضــاً
مـن قـــــــــبل
الـــرابـــطـــة
عـلى حـظر
مـــــشــــاركــــة
الـــــــــــــــــــــــــروس
والــــــــبـــــــيـالروس في
الــبــطــولــة اإلنـكــلــيــزيــة عـلى
خلـفيـة غزو أوكـرانيا فـي مقطع
فيديو نشرته الرئاسة التونسية
ثال اثر اللـقاء "نـريد أن نعـطي ا
للـشباب ونـحن فخـورون لكـوننا
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التي نَفَذَت جِـدارية الراحل فائق
حــــسن واألعـــــمــــال الــــفــــنــــيــــة
لـــلــجِــداريــاتِ الــثالثــة سَــلْــيــمــة
ومبهرة ومـا زالْت بأوجِ رونقِها
رُغمَ مُضي ستونَ عاماً على هذهِ
اجلِــــداريـــــات دونَ آن تـــــتـــــأثــــر
بـالزمن) ويُـرجح اجلـعـيـفري إن
(هـــذه األعــمـــال تَــعـــود إلى عــام
 1956ثُمَ هـــاجــر أهــلـــهــا خــارج
الـبِالد حـتى أُبـتـيـعَت هـذه الـدار
إلى أحد االشخـاص في بغداد و
إن عَـــدَم أرشـــفـــة هـــذهِ األعـــمــال
يَـــــعـــــود إلـى إغالق الـــــدار وهي
تَحملُ الـرمزيـات لطريـقةِ الراحل
جواد سليم فـي التنفـيذِ لالعمالِ
كَـمـا إن الـعـمل الـفـني لـوحظ أنه
ـــســاحــة لـــلــجــداريــةِ أســـتَــغل ا
بـطــريـقـةٍ جـيـدة جــداً إذ تَـخـلـلت
ـــنــافـــذ الــهـــوائــيــة اجلِـــداريــة ا
َـــركَـــزي واألبــواب لـــلـــتـــبــريـــدِ ا
.ويُـالحظ إن هـــــذه األعـــــمـــــال ال
تَـحـتـاج إلى أي تَـرّمـيم وهي مـا

زالـت تَــحـــملُ بَـــريـــقِــهـــا الـــفــني
واللوني والهَندسي ).

و جـاءت بـعض اآلراء لـلـكـتـاباتِ
الــتَــاريــخـيــة لــلــفنِ الـتَــشــكــيـلي
الـــعـــراقـي إن الـــفـــنــــان الـــرائِـــد
الدكتور خالد القَصاب قد أرخها
عنون (ذكريات فنية) في كتابهِ ا
كَمـا إن الـكَاتِب الـبـريطـاني (توم
ســتــريـثــورست) كــان أيــضــاً قَـد
by ) ِذَكَـرهــا في مـقــالهِ بــعـنـوان
 (tom streithorstكَما نَشَرَ لها
صُورة مُـوثَـقة تَـقِف إلى جَـانِبِـها
زوجةُ الفَنان الراحل جواد سليم
الـــســـيــدة (لـــورنـــا ســـلــيم).وألن
بَــعـض اآلراء شَــكَــكَـتْ أن تَــكُــونَ
هذهِ اجلِـداريـات وعـائِديـتِـها إلى
الفنان جواد سلـيم قُمنا بالبحثِ
والـتَـقَـصـي وتَـوثـيقِ كـافـة اآلراء
وجَــمــعَــهــا مَـعَ نَــشــر الــلــقــطـات
ـة للـجـداريـات والـلـقـطات الـقَـد
ُـكتَـشَـفـة من قـبلِ الفـنـان حـيدر ا

اجلعيفري. 

ÍdÐU'« ÊËbFÝ  ≠ œ«bGÐ
عـرضت قــنـاة (الـشــرقـيـة) اجلـزء
الـــثـــاني مـن بــرنـــامـج (االمـــيــرة
) الــذي يــتـابـع رحـلــة االمل مــر
والــشــفــاء لـلــطــالــبــة في مــعــهـد
الـفـنـون اجلـمــيـلـة بـبـغـداد مـر
الــــركـــابـي الـــتي تــــكـــفـل رئـــيس
مــــجــــمــــوعــــة االعالم الــــعــــراقي
ـســتـقـل االسـتــاذ سـعــد الـبـزاز ا
ـاضي مــنـتــصف كــانــون االول ا
بـــــعالجــــهـــــا داخل الــــعــــراق او
خـــارجـه ان تـــطـــلب االمـــر بـــعـــد
ـادة التيزاب تعرضـها للـتشوه 
من قــــبل شـــاب رفــــضت الـــزواح
مـنه. حـيث غـادرت األمـيـرة مـر
مـــطـــار بـــغـــداد الـــدولي .. بـــعـــد
تـــوديـــعــــهـــا من قـــبل أقـــاربـــهـــا
وصـــديــقــاتـــهــا  مــتـــوجــهــة مع
والــديــهــا الى تــركــيــا في رحــلــة

dÐUł f½√ ÂÒdJ¹ w ½u² « fOzd «
‚UI×²Ýù« ÂUÝuÐ

` U  5 Š rÝU  ≠ qOÐ—√
غــبت عـــنــكم عــشــرة أيــام كــانت
قاسية. اآلن انا في البيت وبدأت
احتسن. جزيل شكـري وامتناني
لكم ايهـا األحبة واألصـدقاء على
مـشـاعـركـم الـنـبـيـلـة والـصـادقـة.
أبــعــدكم الــله عن كل مــكــروه مع

خالص محبتي.
وذج (1) من مـشــاعـر احملـبـة ا

الصادقة 
 wLFA'« qOKł

من عـمــري عـلى عـمــرك.... تـبـقى
الـعـملـة الـصـعـبـة في هـذا الزمن
الــــــرديء.... صـــــحــــــة وسالمـــــة

وعافية وطولة العمر.
ÍdJ³ « UO½Uð

الـشـفاء الـعـاجل وتـمـام الـصـحة
والــعـافــيـة والــسالمــة اسـتــاذنـا
الغالـي ال زلنا بـحاجـة الى علمك
واحـــــــنـه حــــــاضـــــــريـن الي شي

حتتاجه  عيوننا كدامك.
wŁ—U(« ÍœuLŠ

للـكـبيـر فـهمـا للـحـياة  احـترامي
وتقديري. 

 ŸdA « œULŽ
سالمـــات دكــتــورنـــا واســتــاذنــا

الكبير.
UO MO  —U²AŽ

الـلــهم الـصـحــة وتـمـام الــعـافـيـة
اســتــاذي وقــدوتي . الــشـر عــنك
بـــعــيــد وعــمــرك مـــديــد يــاشــيخ

الـعالج الـتي اوعـز بـهـا  الـبزاز 
حــيث تــكـفل بــنــفـقــات عــمـلــيـات
تـرقــيع وجتـمـيـل سـتـخــضع لـهـا
خالل فترة تنـاهز السنـت  بعد
مرحلة الـفحوصات الـدقيقة التي
ـستشـفيات جترى لهـا في أكبر ا
الـتـركـيـة اخلـاصـة  في مـحـافـظة
بـــودروم  مع إقـــامـــتـــهـم هـــنــاك
وتـأمــ شـقـة مــؤثـثـة لــوالـديـهـا
ولها .. وهي قريـبة على مـشفاها
 وكــان بــاســتــقــبــال كــادر قــنــاة
(الــــشــــرقــــيــــة) الــــذي تــــتــــرأسه
اإلعالمـية شـيـمـاء عـمـاد.. وكذلك
أسـرة مــر والـدهـا ووالــدتـهـا 
ـتـرجـمـة الـعـراقـيـة أسـيل وهي ا
من مــديـنــة كـركـوك ومــقـيــمـة في
تركـيـا .الـتي اوضـحت (أهالً بكم
في تـركـيـا وأنـا سـأرافـقـكم طـيـلة
فترة عالج األميرة اجلـميلة مر

 والـــتي تـــســتـــغــرق رحـــلــتـــهــا
العالجـية حـوالي سنـت  وهذه
الـفــتـرة حــددهـا الــفـريق الــطـبي
ـشــرف عـلى عـالجـهــا) .مـؤكـدة ا
(بـــعـــد تـــشـــاوري مع الـــطـــبـــيب
شرف على فحوصات وعمليات ا
الــــشــــابـــة مــــر  أخـــبــــرني أن
ــرحـــلــة األولى لــلـــفــحــوصــات ا
ســـتـــكــــون من عـــشـــرة أيـــام الى
أسـبـوعـ وبــعـدهـا نـقـرر إجـراء

العملية األولى لها) .
w öŽ« o¹d

 وبـينت االمـيـرة مـر لـ(الـزمان)
ــتــنــة من األســتــاذ ســعـد (أنــا 
الـــبـــزاز الـــذي  تـــكـــفل بـــعالجي
وأجـــراء حــــوالي 16 عــــمـــلــــيـــة
جراحـيـة للـتـجمـيل لي  واحلـمد
لـله قـنـاة الـشـرقـيـة نـسـبت مـعـنا
ــيـزاً تــتـرأسه فــريـقــًا إعالمـيــاً 

الشبان حفظك الله من كل سوء.
qBO  ¡UMÝ

 الــله يــعـافــيك ويــبــارك بـعــمـرك
ويحفـظك استاذي الـكبيـر العالم
اجلليل جمـيل الروح  نصلي لله
ـبـاركة ونـدعـوه في هـذه االيـام ا
ان يبـعد عـنك كل مـرض ودعائي

بالشفاء العاجل

ـسـتـشـفى اخلاص جواً  حـيث ا
الذي رقدت فية بـنتي مر  بعد
سلسلـة من الفحوصـات اخملتلفة
ــهــمـة والــتي أجــراهــا الــفـريق ا
ـتـابــعـة حـالـة الـطـبـي اخلـاص 
ـشــرف عـلى بـنــتي .والــطـبــيب ا
حالة مـر التقـاها وطمـئنها عن
حــــالـــتـــهـــا الـــصــــحـــيـــة  الـــتي
ســتــتــحـسـن بـعــد الــفــحــوصـات
الـدقــيــقـة وإجــراء الـســونـارات 
ومن ثم قـيامـنـا بإجـراء الـعمـلـية
األولـى .. لــــكـن هــــذا يـــــتــــطـــــلب
.( شجاعة وصبراً طيباً من مر
رافقة لألميرة ترجمـة ا وأكدت ا
مــــر ان ( هـــنـــاك فــــحـــوصـــات
جـديــدة أجـريت الـى مـر مــنـهـا
السـونـار لـغرض رؤيـة األنـسـجة
واألوعيـة الدمـوية  وبـعد عـشرة
أيام الى أسـبوعـ تـكمل اخلـطة
الــعـالجــيــة  وثم يـــبــدأ الــفــريق
الـــطـــبي بـــإجـــراء أول عـــمـــلـــيــة
جتميلية لـها  حيث مر تعاني
من حــســاســيــة اجلــلــد نــتــيــجـة
احلروق  قـرر الـطـبـيب اخملتص
إحـالتـهـا الى طـبـيب أخـتـصاص
باجللـدية لغـرض عالجها  وهذا
الـــطــــبـــيب هـــو الـــذي ســـيـــقـــرر
ــنـــاسب) . إعـــطـــاءهـــا الــعـالج ا
وأوضحت مر ان ( كـانت هناك
فحوصـات دقيـقة أجراهـا الفريق
الــــطــــبي لي .. شــــمــــلت فــــحص
األوردة وكــــــذلـك فــــــحــــــوصـــــات
لوجهي وعيوني  بـعد أن عملوا
لي سونـار .. وأنـا كـنت متـخـوفة
من الــفـحــوصـات  لــكن األطــبـاء

لرؤيتها  حيث كـلمتني بواسطة
هـاتــفـهـا اجلــوال كـون الـزيـارات
ــنـوعـة خـوفــاً من تـلـوث كـانت 
حـــروقــــهـــا في الــــرأس والـــوجه
واليدين  قالت لي بـابا هذا حلم
أشـــفـى من احلـــروق الـــشـــديـــدة
ـــادة نــــتــــيــــجــــة رش وجــــهـي 
الــتــيــزاب احلــارقــة  وصــعــوبـة
الـعـوده لـلـحيـاة وأن أتـعـافى من
حــروقـي الــشــديــدة) . مـــضــيــفــاً
(احلـمـد لـله مـر حتـقق حـلـمـها
بـــعـــون الــله وبـــفـــضل األســـتــاذ
البـزاز الذي تـكفل بـأجور سـفرنا
ثالثتـنا الى تـركيـا وتأمـ الفـيز
مع اإلقـامـة هـنـاك  وأجـراء أكـثر
من  16عـمـليـة جتـمـيـلـيـة لـبـنتي
مــــــر وســــــتــــــجــــــرى فـي أرقى
ستشفيات اخلاصة في تركيا  ا
وأنـــــا الـــــتـــــقــــــيت الـــــطــــــبـــــيب
الـبروڤـيـسـور الذي طـمـئـنني عن
وضع أبــنــتي  والــتـي ســتــكـون
بــأحـــسن حــال بـــعــد إجــراء أول
عملية جتـميلية  وسـتكون هناك
سـلــسـلــة فـحـوصــات وعـمــلـيـات

جراحية جتميلية) .
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 وقـــالـت والـــدة مـــر ( نـــشـــكـــر
الــتـفــاتــة األسـتــاذ ســعـد الــبـزاز
بـــتـــكـــفـــلـــة ســـفـــرنـــا وعـالجــات
وفحـوصـات وعمـليـات الـتجـميل
لبنتنا  حيث غادرنا مطار بغداد
وتـوجـهـنـا الى مـطـار إسـطـنـبول
تـرجـمة الدولي  وكـانت هـنـاك ا
العـراقيـة أسيل الـتي رافقـتنا من
إسطـنـبول الى مـحـافظـة بودروم

اإلعالمية الكبـيرة شيماء أم علي
وكادر تصوير مـحترف) .مؤكدة(
أنـا كنت فـرحـة ومـتـخـوفة في آن
واحــــد .. كــــوني ال أعــــرف مـــاذا
سـيـحـدث مــعي في هـذه الـرحـلـة
من فــــحــــوصــــات وعالجــــات مع
إجــراء عـدد كــبــيــر من عـمــلــيـات
تـرجمة التجـميل) . وأوضـحت ا
ان(كان قرار الـفريق الـطبي الذي
يرأسه طبيب بروڤيسور معروف
ـيــاً  في الـبـدايــة جتـرى لـهـا عـا
ســــلــــســـلــــة من الــــفـــحــــوصـــات
والسونارات والتحاليل اخملتلفة
 بعد الفحوصات بحوالي عشرة
أيــام الى أســبــوعــ .. ســيــقــوم
الـفريق الـطـبي بـإجـراء العـمـلـية
األولى لـهـا  وسـتـكـون الـعـمـلـية
جراحة اجلفون والشفت واألذن
 حيث قبل العملية يقوم األطباء
بـــــعــــمل ( الـــــبــــالــــون ) لــــهــــا ..
وسـيـأخـذون قــطع من الـلـحم من
منـطقـتي البـطن والظـهر لـعمـلية
الــتــرقـيـع الـتــجــمــيـلــيــة  وبــعـد
الـعمـلـيـة هـذه بـشـهريـن أو ثالثة
شـهور سـتـكون نـتـيجـة الـعمـلـية
ـر  وشـكـلـها مـفـرحـة وحـلـوه 
سـيـتــغـيـر ويـعـود طـبــيـعـيـاً لـكن
ـئة  بـحيث ليس بـنسـبـة مئـة با
ستقوم بفتح وغلق عينيها) . من
جهـته بـ والد مـر ان(في يوم
ـشـؤوم الذي تـعـرضت احلـادث ا
له أبنتي مر أنا كنت في عملي
 و اإلتــصـــال بي وأخـــبــروني
ــر .. وعـلـى الــفـور ــا جــرى 
حـضـرت لـلـمـسـتشـفـى في بـغداد

أفرحـوني بـفحـوصاتـهم الـدقيـقة
والـنــتـائج الــطـيــبـة  لــكن هـنـاك
مـــشـــكـــلـــة في األوردة لـــلـــجـــهــة
الـيـسـرى عـنـدي  بـيـنـما األوردة
لــلــجــهـــة الــيــمــنى كــانت جــيــدة
وتـــعـــمل بـــصــوره طـــبـــيــعـــيــة 
والطـبـيب قـال لي كوني شـجـاعة
وال تـتــخــوفـ من الــفـحــوصـات
والـعـمـلــيـات .. وسـتـكـون األمـور

جيدة بأذن الله) .
 وأشـــــارت مـــــر  أن(الـــــفـــــريق
الـطبي وعـدني بـعـد اإلنـتـهاء من
اخلطـة العالجـيـة التي تـستـغرق
األسـبــوعـ  يـتم الــشـروع بـأول

عملية جراحية جتميلية لي) . 
وخـــتـــمت قـــائـــلــة( بـــعـــد إجــراء
الــعــمــلــيــة طــلب مــني الــطــبــيب
اخملتص بـعدم نـشر أي صور لي
فـي مـــــــــواقــــــع الــــــــــتــــــــــواصل
اإلجـتــمـاعي خـالل تـلك الــفـتـرة 
وبــعـون الــله ســتــكـون الــنــتـائج
طـيـبــة وأعـود لـوضــعي الـسـابق

. ( شياً فشياً
  فــــــريق الـــــعـــــمـل تـــــكـــــون من:
اإلعداد والتـقد : شـيمـاء عماد
كتابة النص : مـجيد السامرائي
تـعــلـيـق : مـارلـ شــكـيـب مـديـر
تـصويـر ومـخـرج مـيـداني : عـمر
اجلــابـري   الــتــصـويــر : أحــمـد
عـجــاج و عــلي ثـائــر   تـصــويـر
ـقــدمـة : عــصـام ســهـيل و عالء ا
ـتــابــعـة الــصــحـفــيـة : قــيس   ا
ســعــدون اجلــابــري  مــونــتـاج :
مــحــمــد الــشــيـخــلـي   إشـراف :

فراس السراي.
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ألـف سالمـــة عــــلـــيك بــــاذن الـــله
اسـتـاذنا الـعـزيـز  وربي يـغـنيك
ويزيـدك من فـضله ويـجـعلك دوم

دون حاجة ألي جهة.
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لك الــسالمــة والــشـفــاء الــعـاجل
والتام بإذن الله .
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تعزى الـقيمة األدبيـة لرواية الكاتب األمـريكي (هوراس ماكوي) التي
كـتبـها عام 1935 وكانت حتـمل عنـوان: انهم يـقتـلون اجلـياد أليس
كـذلك ? (t they�They shoot horses. Don) إلى أنـهـا ظلت
ـعامـلة الالإنـسـانيـة وكأنـهـا تتـكرر في كل تـشكل عالمـة فارقـة في ا
زمـان ومكان وقد حتولت عام 1969 الى فيـلم سينمـائي من تمثيل:
جـ فـونـدا. واخـراج: سـيـدني بـوالك. حـيث لم يـتـوقف قـتل اخلـيـول
واجهات البطولية على الرغم من واجلياد في اجلبهات والساحات وا
اصالتـها واداءها الفريد في مـيادين الفروسية. . واجلـياد هنا ليست
ـا ترمـز إلى الـبـشر أيـضـاً خصـوصـاً عـندمـا تـقرأ فقط اخلـيـول إ
رقم بالعدد 258 في  11/ 4 / كتاب رئـيس هيئة التقاعد الوطنية ا
ن تتوفر لديهم التوقيفات 2022. الذي اختزل فيه منح احلقوق 
ـنع تـرويج الـتـقـاعديـة وبـالـتـالي فـأن عـدم تـسـديـد تـلك الـتـوقـيـفات 
معامالت الذين احـيلوا قـسرا إلى التـقاعد فتـبخرت حـقوقهم بـتبخر
الـتــوقـيـفــات الـتــقـاعـديــة الـتي لــيس لـهم فــيـهـا أي ذنب ولــيـست من
ــا من واجــبــات الــوزارات واجــبــاتــهـم وال من اخــتــصــاصــاتــهـم إ
ديريات التي أفـنوا أعمارهم في خدمـتها. وهكذا وجدوا والهيـئات وا
ـوت غــصـة بـعـد غــصـة وهـذا هـو انــفـسـهم فـي مـواجـهـة ســكـرات ا
ـعـارك واحلـروب مـصــيـر اجلـيـاد األصـيــلـة الـتي خـاضـت اشـرس ا
ـصـاعب وجتـرعت الـصـبـر والـقـهر حتـت وطأة وحتـمـلت الـويالت وا
ان لتقضي بحذف هلكة ثم جاءت قرارات البر التقلـبات السياسية ا
ثالث سنـوات من أعـمـارهم الـوظيـفـيـة ظلـمـاً وعـدواناً لـكي يـواجـهوا
احلـيـاة بـجـيــوب فـارغـة. بال رواتب وبال مــعـاش وبال ذخـيـرة وبال
مكافـئات مالـية. . إنهم يـقتلون اجلـياد في الـعراق بصرف الـنظر عن
جمالها وأصـالتها وكفاءتها وبـهذه العبارة نختتم مـقالتنا ب التظلم
ـتـقـاعـدين ـصـيــر ا ـرارة لـنـضع بــ أيـديـكم مـلــخـصـاً  واحلــزن وا
احملـرومـ من أبـسط اسـتحـقـاقـاتـهم الوظـيـفـية والـذين اضـطـهـدتهم
مؤسسـاتنا احلكومـية من دون أدنى اعتبارات إلنـسانيتهم ومن دون
ـعـيـشيـة الـصـعـبـة. . في الروايـة الـتي كـتـبـها أي اهـتـمام لـظـروفـهم ا
(هـوراس ماكوي) قبل  78عامـاً إدانة واضحة لإلجـراءات التعـسفية
ـتقـاعدين وآالمـهم. فالـرواية تـسلط ـعـاناة ا الـتي تسـببت 
األضـواء عـلى فـشل الـنـظم اإلداريـة ومـا تـفـرضه
الـهيـئات الـفاشـلـة من سيـاقات بـليـدة ال تعـترف
ــواطن وال تــعبء بـالــقـيم الــبـشــريـة بـحــقـوق ا

واألخالقية والسياسية.
. { مجموعة واتساب

Íd¹dG « s ×  d UŽ

يـعـيش الـطـالب هـذة األيـام مـوسم قـطف الـثمـار فـدخـول االمـتـحـانات
يعني نهـاية مشـوار العام الدراسي والـتهيـؤ الستقبـال نتيـجة تكشف
ــواد الــدراســيــة .. في مــثل هــذه ــبــذول إزاء ا عن جــهــد الــطــالـب ا
األوقات كـل عام تـكـثف بعض الـعـوائل الـعراقـيـة استـعـداتهـا لـدخول
األبـنــاء لالمـتــحـانـات فــنـراهـا حتث عــلى الـدراسـة وتــسـعى لــتـوفـيـر
األجـواء الهـادئـة وإعداد الـشرابت وتـهيـئـة القـهوة أمال في احلـصول
على نتـائج امتحانيـة ترضي طموح الطـالب وترتقي لتطـلعات العوائل
يقابل ذلك الـقلق واخلوف وكيـفية التغـلب على النسـيان لدى الطالب?
فنـراه مـبرمـجا لـوقـته مـحافـظا عـلى دقـائق يـومة مـعدا جـدوال يـسهل
مـارسـة لطـقوس مـعـينـة قبل ـراجـعة لـلدروس كـذلك نـشعـر  مهـمة ا
رء أو يـهان منهـا االبتهال الدخول لقـاعة االمتحـان التي يكرم فـيها ا

والدعاء واحلرص على إستراحة قبل الولوج لالقاعة االمتحانية..
كن الـتـغلب ان اخلوف من اإلمـتـحان حـالـة طبـيـعيـة تـنـتاب الـطـالب 
علـيـها عـبر حـسن ادارته لـوقـته بيـنـما الـقلـق شعـور سيـحس الـطالب
بتالشيـة وتبددهه مع قراءة االسـئلة االمتـحانيـة اما النسـيان فعالجة
ادة االمـتحـانيـة واالبتـعاد عن وسائل تكـرار قراءة ا
ـفـردات الـتي تـسـرب الـلـهـو وحتـاشي ســمـاع ا
اليـأس وتضعف من الثقة بـالنفس.. أيها الطالب
ابـدأ اجـابـتك بـالـسـؤال االسـهل وآخـر االصعب

واطرد اخلوف والقلق بالتوكل على الله .
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إذا ظـهــرت عـلــيك واحـدا أو أكــثـر من األعـراض األســاسـيــة لـعـدوى
فـايـروس كـورونـا وهي: (الـتــهـاب احلـلق انـسـداد أو سـيالن األنف
صـداع سـعـال مـسـتـمـر - وهـذا يـعـني الـسـعـال الـشـديـد ألكـثـر من
سـاعـة ارتفـاع في درجـة احلرارة أو قـشعـريـرة ضيق فـي التـنفس
الـشـعــور بـالـتـعب أو اإلرهـاق أوجـاع في اجلــسم فـقـدان الـشـهـيـة
فـقــدان أو تــغــيــر في حــاســة الــشم أو الــتــذوق إســهــال الــشــعـور

بالغثيان) فان عليك:
نـزل وجتنب الـتواصل مع اآلخرين. وهـذا األمر مهم 1- البـقاء في ا
بــدرجــة كــبــيــرة إذا كــنـت عــلى اتــصــال بــأشــخــاص أكــثــر عــرضــة
ـرضى الذين يـعـانون رض مـثل فـئـة كبـار الـسن أو ا ـضاعـفـات ا

ناعة. من ضعف في جهاز ا
2- إجـراء مـســحـة اخــتـبـار كــورونـا (بي سي ار) لــتـأكـيــد اإلصـابـة

رض أو نفيها. با
دة خمسة هم أن تظل معزوال  3- إذا كانت النـتيجة إيجابية فـمن ا
إلى سبـعة أيام تـتجـنب خاللها الـتواصل مع أفـراد أسرتك واألفراد
نزل دون كن التعافي في ا اآلخرين. معظم احلاالت تكون خفيفة و

احلاجة الى رعاية طبية.   
دة ـاء بـانتـظـام وجتنب الـبـقـاء في السـريـر  4- حـافظ على شـرب ا

كنك تناول الباراسيتامول لتخفيف األلم واحلمى. طويلة. 
ـدة ولم تكن تـعاني من ارتـفاع درجة إذا شعرت بـتحـسن بعـد تلك ا
ـعـتـاد. إذا كـنت تـبلغ من ـمـكن أن تـسـتـأنف عمـلك ا احلـرارة فمن ا
الـعـمـر  60سـنـة أو أكـثــر أو تـعـاني من حـالـة طـبـيـة أسـاسـيـة مـثل
ارتفـاع ضغط الدم أو مـرض السـكري أو تعـاني من أمراض مـزمنة
ناعة أو فشل خطيـرة مثل السرطان أو قصور الـقلب أو ضعف في ا
كـلوي فـعلـيك مراجـعة الـطبـيب.  لـكن إذا تفـاقمت احلـالة أو ظـهرت
أعـراض أكـثـر خـطـورة مـثل: (ألم في الـصـدر زرقـة في الـشـفـاه أو
الـوجه الــتـعـب الـشــديـد وآالم اجلــسم ضـيق في
التـنفس حتى عند عدم بذل أي جهد مع حدوث
تشـبع الدم بـاألكـسجـ عـند مـعدل أقل من 94
هم عندها ئـة عند تنفس هواء الغـرفة) فمن ا با

ساعدة الطبية العاجلة.  طلب ا

نـحرف عن الـقـيم اجلمـعيـة اجملتـمـعيـة مهـما ان السـلوك االنـسـاني ا
كان نـوعه او اجتاهه يـنبـغي ان يقـابله نص قـانوني صـريح على وفق
نـاسبـة للحـفاظ على تـلبس بـاجلرم بهـدف ايجـاد العقـوبة ا الـضبط ا

تطلبات للحياة االنسانية ومعانيها اجلميلة . سالمة ا
وفي ضـوء مــا تـقـدم فـان الــفـكـر الـعــقـلي لـلــمـشـرع يـنــبـغي ان يـجـد
ـنـحرف تـقـود الى حتـقيق مـسـمـيات مـتـعـددة تتـوائم ونـوع الـسلـوك ا
التبـاين الصريح ب اخملـالفة واجلنحـة واجلناية فـضالً عن ارتباطها
ؤشرات جتيـز للقضاء تضـمنات جزئـية ا بعقوبـات مفصله مـتعددة ا
اتـخــاذ اي مــنـهــا بـحــسب الــوقـائع الــتي حــصـلت
ـة فـيـها لـتـحـقيـق شرعـيـتـها من الـنـاحـية اجلر
السيكولوجية وذلك للحفاظ على العالقة الالئقة
ب الـقانون والتـصورات االنسانـية في حتقيق
ـتبـايـنة الـرضـا واالهتـمـام في قـبول الـفـرص ا

منوحة كافة جتاه تعديل السلوك . ا
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تونسي وسنواصل في حتقيق
النجاحات".

وانتـظم امس اجلـمعـة اسـتقـبال
رســــــمي وشـــــعـــــبـي في شـــــارع
احلــبـيب بـورقــيـبــة بـالـعــاصـمـة
تـــونس جلـــابـــر الـــتي حـــصــدت
شـــــــــعـــــبــــيـــــة واســـــعـــــة لــــدى

. التونسي
وكان أوّل جناح دولـي جلابر في
فــئــة الــنــاشــئــات خالل بــطــولــة
روالن غاروس الـفـرنسـيـة عنـدما

أحرزت اللقب.
تدرّبت جـابر في مالعب الـفنادق
خالل طفـولـتهـا ثم مع الـفتـيان
قــبل أن حتـطّم احلــواجــز وتـقف
عــلـى بــعــد خــطـــوة الــســبت في
ـبـلـدون مـن لـقب أول بـطـولـة و
ـضـرب مـهـدرة كـبـرى في كــرة ا
ســــابـــــقــــة لـالعــــبـــــات الــــعــــرب

واإلفريقيات.
وحققت جابر اإلجناز تلو اآلخر
إذ بـاتت أوّل العبـة عـربـيـة تصل
الـدور ربـع الـنـهــائي في بــطـولـة
ــفـتـوحـة كـبــرى في اسـتــرالـيـا ا
2020 أول عربيـة متـوّجة بدورة
احـتـرافيـة في بـرمـنـغـهام 2021
األولـى عـــربـــيـــاً بـــ الـــعـــشـــرة
ي االوائل في الــتــصـنــيف الــعـا
واوّل متوّجة بلقب احدى دورات
االلف في مــدريـد في أيــار/مـايـو

اضي. ا

{ تــــــــــونـس (أ ف ب) - كــــــــــرّم
الـرئيـس التـونـسي قـيس سـعـيّد
ــضـرب اخلــمــيس جنــمــة كــرة ا
أنس جابر بتقليدها اعلى وسام
استحـقاق رياضي اثـر حتقيـقها
اجنــــاز الـــوصــــول إلى نــــهـــائي
ـــبـــلـــدون ثـــالـــثـــة بـــطـــولـــة و

البطوالت األربع الكبرى.
وجــــاء فـي بـــــيــــان الـــــرئـــــاســــة
الـــتــونــســـيــة أن الــتـــكــر جــاء
"تـــقــديـــرا إلجنــازهــا الـــريــاضي
ساهمتها في الالفت واعترافا 
مـزيـد إعالء الـرايـة الـوطـنيـة في
احملـــــافـل الـــــريــــــاضـــــيـــــة
الــدولــيــة".وأضــاف
الــــبــــيـــان "كــــانت
بـالـفـعل سـفـيـرة
لتونس وعرّفت
بـــــوطـــــنـــــنــــا
الـــــــعـــــــزيــــــز
وبـــــــقــــــدرات

ــوزايـيك جِـداريــات ومن مـادةِ ا
وهي مَـادة لم تُــسـجل سـابـقـاً إن
جـــواد ســلــيم اســتَـــخــدَمَــهــا في
اعــمــالهِ  وتَــحــملُ في طــيــاتِــهـا

ـرأة والثور واحلـمامة تَعابـيرُ ا
مــســتـــخــدمـــاً فــيــهـــا االخــتــزال
لالشــكــالِ كـمــا هــو مــعـروف في
طريقتهِ الفنـية). مضيفا ان (تَقع
اجلِــــــــداريـــــــة األولـى في
نـزل الفَخم وهي مدخلِ ا
X بـــــــقـــــــيـــــــاسِ (80?4م

62?2م).
أمــا اجلِــداريــةُ الــثــانــيــة
فَـــــــتَــــــــقـع في صــــــــالـــــــةِ
اإلســـتــقـــبـــال وبــقـــيــاسِ

(5?8م  X2.82م).
أما اجلِــــــــداريـةُ الثـالثة
فَـــــتَـــــقَـع في الـــــصـــــالـــــةِ
الـــداخـــلـــيــــة الـــعـــائـــلـــةِ
وبــقــيــاسِ (83.2م X 7م)
وتُعدُ هَذِهِ اجلِداريات من
ـوزاييك أكبـر جِـداريات ا
لـــلـــفـــنـــان جـــواد ســلـــيم
)مـــــشـــــيــــرا الـى ان (َقَــــد
أُشـــتُــــغـــلت اجلِـــداريـــات
بطريقةِ الشَـرِكَة األجنبية
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ــر لألعـمـالِ الـفـنـيـة اكـتـشف ا
الـفـنـان حَـيـدر سَـالِم اجلـعـيـفـري
ثَالث جِــداريــات فَــنــيــة لــلــفَــنـان
الــراحل جَـواد سَــلـيـم وتَـصــمـيم
ِــــعـــمــــاري رَفـــعَت ـــهــــنـــدس ا ا
الــــچـــادرچي مُــــنـــفـــذةَ فـي بـــيتِ
الـــراحـل نــــوري فَــــتْــــاح بــــاشـــا
ـنــصــورِ بـبــغـداد والــكـائِـن في ا
وهي إحدى البيـوت العائِدةَ الى
الصناعيِ العراقي الكبير فاروق
فَتاح باشـا وتَبلغُ مسـاحة البيت
ـثــابـةِ قُـرابـةِ 2000 مــتـر وهــو 

قصر كبير.
ويُــــعــــودُ عَــــدَمُ تَــــثــــبــــيتِ هــــذه
اجلِــداريـات في االرشــفــةِ وعَـدمُ
اإلعـالن عَـــنـــهــــا في إعـالم الـــفن
الـتَـشـكـيــلي إلى هِـجـرةِ الـعـائـلـة
ـالــكـةِ لـلــدارِ وإغالقـهــا لهُ مُـنـذ ا
َـرة األولى سـتـونَ عـامـاً وهذهِ ا
الــتي يَـتـمُ فـيــهـا الــدُخـولُ لــلـدار
وتَـوثـيقِ الـعــمل من قـبلِ الـفـنـان

ُــر ســمــيــر مــرزة بــصــحــبــةِ ا
الـــــــفــــــــنـــــــان حـــــــيـــــــدر ســـــــالم
اجلـعـيفـري.وَجـاءَ اكـتـشـافُ هذهِ
اجلِـداريـات حَـسبَ قـول مُـؤسِس
قسم صـيـانة األعـمال الـفنـية
ـحضِ الـفـنـان اجلـعـيـفـري 
الـــــــصِـــــــدفــــــــة اذ اوضح إن
َـرحوم الـفـنـان نـزار سـليم (ا
حَــــدثــــنـي مَـــرّةً عـن أعــــمـــالٍ
ــــوزايــــيك جلــــداريــــاتٍ من ا
للـمهـنـدسِ رَفعَت الـچادرچي
َعلومة راسِخة وبقيت هذه ا
في ذاكـــرّتـي حـــتى قـــادتـــني
الــصِــدفـــة حلــضــور مع زيــد
قــمـــبــر أغــا واالســتــاذ عــبــد
الـــرزاق االطــرقـــچي لـــشــربِ
فِـنـجــان قَـهـوة ودار احلَـديث
حيـنَهـا عن بـيتٍ يحـوي على
ثالثِ جِــداريـــات كــبــيــرة من
ـــزايـــيك فَـــطـــلـــبـتُ دُخــولُ ا
َـنـزِلِ واالتـصـالِ بـاصـحـابِ ا
نزل نزل للـمُوافقـةِ وكان ا ا

يَعودُ للراحلِ (نوري فتاح باشا)
ــصــانـعِ الــقِــمــاش ـــالك  وهــو ا
ـنــزلِ الـبـالغِ وفـعالً وجَــدنـا في ا
مَسـاحتَهُ ( الـفا متـر ) على ثالثِ
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