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خــــــرجت قــــــمــــــة جــــــدة لـألمن
والــتـــنـــمــيـــة الـــتي اخـــتـــتــمت
ـمــلـكـة الـعـربـيـة اعـمـالـهـا في ا
شاركة قادة السعودية امس 
الــــعـــــراق واإلمــــارات وقـــــطــــر
والــكـويـت والــبــحـريـن وعُــمـان
ومــــصـــــر واألردن والــــواليــــات
بـتوصـيات تـحدة االمـريـكيـة  ا
بعد وصفهـا خبراء بـالناجـحة 
شـارك فيـها مـواجهة تأكيـد ا
االزمـات االقـتـصـاديـة واحـتواء
مـلــفي الــنــفط واالمـن الـغــذائي
ـنــطـقـة وتـرســيخ الـسالم فـي ا
وحل الـقــضــيـة الــفـلــســطـيــنـة.
وشـهـدت الـقـمــة الـتي انـطـلـقت
اعمـالـهـا امس (طرح مـجـمـوعة
مـــبـــادرات في مــــجـــال الـــسالم
نـطقة من بـينها والتنمـية في ا
مـبـادرة الــعـراق الــتي اطـلــقـهـا
رئــــيس الـــــوزراء مــــصـــــطــــفى
تـعلقـة بانـشاء بنك ا الكاظـمي 

الشرق األوسط لـلتكـامل والتنـمية
ـنطـقة من خالل شراكـة ب دول ا
واسـتــثـمــار األمـوال من الــفـائض
حيـث القت تـرحـيـبيـا من الـنفـطـي
). وعقب انـتـهاء الـقـمة شـاركـ ا
عـقـد وزيـر اخلـارجــيـة الـسـعـودي
مـؤتــمــرا اكـد فـيــصل بن فــرحــان 
خالله ان (العراق لـعب دورا مهما
في تــقــريب وجــهــات الــنــظــر بـ
الــدول) واضـــاف ان (احملــادثــات
مع ايـران لم تـصل الـى تـفـاهـمـات
مـنــاســبـة) وتــابع ان (الــعـراق لم
يـحــمل رسـائل ايــرانـيــة الى قـادة
الـقـمــة) مـؤكــدا ان (الـقــمـة ركـزت
عــــلى الــــشــــراكــــة مع الــــواليــــات
ـتـحـدة ولم نـتـطـرق الى تـعـاون ا
عسكري او تـقني مع اسرائيل او
احلديث عن ناتو عربي بل طرحنا
دفاعا عربـيا مشـتركا). فـيما اشاد
ولي الـعـهـد الـسـعودي مـحـمـد بن
سـلـمـان بـتـوقــيع اتـفـاقـيـة الـربط
الـــــكـــــهـــــربـــــائي بـــــ الـــــعـــــراق
والسـعـودية واخلـلـيج.وقال خالل
ا افتتاح القمة امـس (متفائلون 

حــقـــقه الـــعــراق خالل
دة األخـيـرة من أجل ا
حتـــــقــــــيـق الــــــرخـــــاء
واالسـتـقـرار لـشـعـبه)
وأشـار إلى أن (الـقـمـة
تُـعـقـد في وقت يـشـهـد
العالم حتـديات كـبيرة
فـــــــيـه) مـــــــؤكـــــــدا أن
ي (االقــتـــصـــاد الــعـــا
مـــرتــبـط بـــاســـتـــقــرار
أسعار الـطاقـة ويجب
االســــتــــمـــــرار بــــضخ
االســــتــــثـــــمــــارات في
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة)
داعيـا إيران (لـلتـعاون

وعـــدم الــــتــــدخل فـي شـــؤون دول
نـطـقـة) ولـفت الى أن (اسـتـقرار ا
نطقة يتطـلب حلوال سياسية في ا
ســوريـــا ولــيـــبــيـــا). بــدوره  اكــد
الـــرئـــيس جـــو بـــايـــدن إن (إدارته
لـديــهــا رؤيــة واضــحــة بــشــأن مـا
يــنـــبـــغي الــقـــيـــام به في الـــشــرق
األوسط وإنــهــا ســتـــظل شــريــكــا
ـنطـقة) وتابع عامال ونشـطا في ا
(سـيــكــون هــنـاك
أعـضـاء جـدد في
التعاون ب دول
ـــنـــطـــقــة  وأن ا
بالده ســــــتـــــدعم
الـــــشــــــراكـــــة مع
الدول التي تلتزم
ـبـاد الــنـظـام
ي) مـؤكـدا الـعـا
ان (لن نـــــســـــمح
إليـــران بــــنــــشـــر
الــــتــــوتــــرات في
ــــنـــــطـــــقــــة او ا
احلــصـــول عـــلى

سالح نـووي) واسـتـطـرد بـالـقـول
(نـسـعى لـتـخـفـيف الـتـوتـرات كـمـا
يجري اآلن في الـيمن الـذي يعيش
هدنة لألسبوع اخلامس عشر على
الـــــتـــــوالي). مـن جـــــانـــــبه  قـــــال
الـــكــــاظـــمـي ان (عـــمــــر الـــنــــظـــام
قراطي الدستوري في العراق الد
يقترب من العقدين عقب عقود من
قـراطـية الدكـتـاتوريـة وهـذه الـد
بــرغم الــنــاشــئــة ال تــزال تــتــقــدم 
الـتــحــديـات واألزمــات الــكـبــيـرة)
مؤكـدا انه (ال تزال هـناك مـصاعب
سـيـاسـية بـعـد االنـتـخـابـات وهي
تؤكد احلاجـة للحفـاظ على مباد
ـقـراطـيـة في احلـيـاة الـعـامة الد
ـزيــد من وهـو مــســار يــســتــلــزم ا
الوقت وتراكم اخلـبرات) واضاف
(بــعــد أن جتــاوزنــا مــرحــلــة طــرد
تنـظيم داعش من أرضـنا أمـسكت
لف قواتنـا العسـكريـة واألمنيـة با
األمني وهي تتطور بشكل مستمر
حلــــفظ أمن الــــعــــراق ومــــقــــدرات
الشعب) مبيـنا ان (العراق يسعى
إلى تعزيز بيئة احلوار في الشرق

االوسط ويـــــعــــتـــــبــــر أن أجــــواء
الـتـعـاون االقتـصـادي والـتـنـسـيق
األمــني بـــ جــمــيـع األشــقــاء في
ــنـطــقــة تــخــدم بــشــكل مــبــاشـر ا
مصالح شعبنـا كما تخدم مصالح
ــنــطـقــة) وتــابع ان كل شــعــوب ا
ـؤتــمـرات الــثالثـيـة (الـلـقــاءات وا
ـــصـــر الـــتي جـــمـــعت الـــعـــراق 
قد انتـجت رؤيةً مشـتركةً واالردن 
لـفـتح مـديـات الـتـعـاون والـتـكـامل
في مجاالت مختـلفة). بدوره  أكد
الـعــاهل األردني عـبــدالـله الــثـاني
أنه (ال أمـن وال اســــــتـــــــقــــــرار وال
ــنـطــقــة من دون حل ازدهـار فـي ا
يضـمن قـيام الـدولة الـفـلسـطـينـية
سـتـقـلـة عـلى خـطوط الـرابع من ا
حـزيـران عـام  1967وعـاصـمـتـهـا
الـقـدس الـشــرقـيـة لـتــعـيش بـأمن
وسالم إلـى جـــــانب إســـــرائـــــيل)
مؤكدا ان الـتعاون االقـتصادي في
نـطـقـة يـجب أن يـشـمل الـسـلـطة ا
الـوطـنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة لـضـمـان
جنــاح الــشــراكــات اإلقـــلــيــمــيــة)
واضاف ( نحن في األردن نحرص

عــلى تـــرجــمــة هـــذه الــفــرص إلى
نـطقة عن شراكات حـقيـقيـة في ا
طـــريق الـــبـــنــاء عـــلـى عالقـــاتـــنــا
الـتــاريــخـيــة والــراســخـة مع دول
مـــجـــلس الـــتـــعـــاون اخلـــلـــيـــجي
وأشــقــائـنــا فـي مــصــر والــعـراق
خلدمة مـصالح شعـوبنا ونـنطلق
ـانـاً مـنـا بأن في هذه اجلـهـود إ
السبيل الوحيد للتقدم هو العمل
بشكل تشاركي). كما شدد الرئيس
ـصــري عـبـد الــفـتــاح الـســيـسي ا
خالل الــقــمـــة عــلى (أهـــمــيــة دعم
جـهــود تـطــويـر الــتـعــاون ألزمـتي
الغذاء والطاقة) داعيا الى (إعادة
صياغة القوان التي حتافظ على
وال بــد مـن تــكـــثــيف ــائـي األمن ا
جهـودنا لـلـوصول إلى حل نـهائي
لـلـصـراعـات وحتــقـيق الـسالم في
ويــجب االســتــمـرار في ـنــطــقـة  ا
نطقة مواجهة قوى اإلرهـاب في ا
ال وداعميهـا الذين يوفـرون لها ا
والـــسالح). واعـــلـن ولي الـــعـــهـــد
الـكـويـتـي مـشـعل األحــمـد اجلـابـر
الصـبـاح مـضي مجـلس الـتـعاون

اخللـيـجي فـي تعـاونه
ــتـحـدة مع الـواليـات ا
األمــــريــــكــــيــــة في ظل
أحـــــداث تــــــتــــــطــــــلب
الـتــقـارب ال الــتـبــاعـد.
واعـــــرب عن امـــــله ان
(تـكــون الــقــمــة بــدايـة
ـــــعـــــاجلـــــة انـــــطالق 
ـنطقة).  وفي قضايا ا
اطــــــار الـــــــلــــــقــــــاءات
الـثانـئـيـة عـلى هـامش
بـحث الكاظمي القمة 
مع بــــايـــدن عــــدداً من
الـقـضــايـا اإلقـلــيـمـيـة
واتـــــفــــــقــــــا عــــــلى أن
(الـعالقــة بـ الــعـراق والــواليـات
ــصــالح ــتــحــدة تــســتــنــد إلى ا ا
شـتركـة وتعـزيز سـيادة الـعراق ا
وسـالمـــــــــة أراضــــــــــيـه وأمــــــــــنه
واسـتــقــراره وااللــتـزام بــتــقــويـة
الشـراكـة الـثـنـائـيـة بـالـنـحـو الذي
يــصب في مـــصــلــحــة الـــبــلــدين)
ــتــبـادل مــؤكــدين (الــتــزامــهــمــا ا
بـالـشـراكـة الـثـنــائـيـة الـقـويـة بـ

الـبـلــدين  وفـقـاً
التـــفـــاق اإلطـــار
الـســتــراتــيـجي
وعـزمــهـمــا عـلى
ـــــــــــــــــــــــــــضــي ا
بـــالــــتــــنـــســــيق
األمـني لــضـمـان
عــــــــــدم عـــــــــودة
داعــــــــــش مـــــــــن
جــديـــد) ورحب
ـبادرة بـايـدن (
الـكاظـمـي لـقـيام
الــــســـــعـــــوديــــة
وايـــران بـــعـــقــد

اتـفـاقـيـت علـى هامش الـقـمـة 
لـلـربط الـكـهـربـائي. وقـال بـيـان
تــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس ان
وقــعت بـ (االتـفــاقـيــة األولى 
الـــكــــهـــربـــاء وهــــيـــئــــة الـــربط
الـــكـــهــــربـــائي لــــدول مـــجـــلس
الـــتي الـــتـــعـــاون اخلـــلـــيـــجي 
ســـتـــربط بـــ شـــبـــكـــة الـــربط
اخلــلــيــجي وشـــبــكــة كــهــربــاء
جـنـوب الـعـراق امــا االتـفـاقـيـة
الـثــانــيـة وقــعــهـا وزيــر الــنـفط
احسـان عبـد اجلبـار مع نظـيره
الــســـعـــودي عــبـــدالـــعـــزيــز بن
سـلـمـان بن عـبـدالـعـزيـز  تـضم
باد محضرا تنفيذيا خاصا 
الربط الـكهـربـائي ب الـرياض

وبغداد).   
راى خـــــــــبـــــــــراء  ان فـي وقـت 
(مخـرجات الـقمـة الـتي وصفـها
كن ان تسهـــــــــــم بالناجحة 
ــنـطــقـة وحتــقـيق بـاســتـقـرار ا
شـــراكـــة واعـــدة تــــنـــعـــكــــــس
ايـــجـــابــــا عـــلى شــــعـــوب تـــلك

الدول).

غرب أوربا  45 درجة مئوية  متسببة في طريقها باندالع
عهد االسباني لألرصاد اجلوية (نتوقع أن حرائق. وقال ا
و سترتفع تكـون درجات احلرارة األعـلى في موجة احلـر 
في وادي يانـة والوادي الكبير ونهر تاجة وأن يرزح وسط
شـــبه اجلــزيـــرة حتت درجــة حـــرارة تــبــلغ  40 مــئــويــة)
وأضــاف أن (درجـات احلــرارة الـصــغـرى ســتـسـتــمـر في
االرتـفـاع لـتـصل إلى مـا بـ  24و 26 درجـة فـي جـنـوب
ووسط الـبالد).وضـعت اسـبانـيـا بـأكـملـهـا في حـالـة تأهب
بـاستـثـناء جـزر الكـنـاري. وأعلـنت حـالة الـتـأهب القـصوى
ــادورا وغـالـيــسـيــا. وال يُـتـوقع أن في األنــدلس وإكـســتـر
والسيما يتحـسن الوضع في اسبانيا قبل نـهاية األسبوع 
بـيـنـمـا سيـبـقى صـعـبـا في الـشـمال في اجلـنوب والـغـرب 

الغربي حتى انتقال موجة احلر تدريجيا إلى الشمال.
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رجـحت الـهيـئـة الـعـامـة لالنواء اجلـويـة والـرصـد الـزلزالي
ان يـكون طـقس الـيوم االحـد مغـبرا الـتابـعـة لوزارة الـنقل 
في الـوسط واجلـنـوب. وقال بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمان)
ــنــطــقــتــ امس ان (طــقـس الــيــوم األحــد ســيــكـــون في ا
الــوسـطى واجلـنـوبــيـة مـغـبـرا  ودرجــات احلـرارة مـقـاربـة
حيث سجلت العظمى في بغداد  46مئوية للـيوم السابق 
وال تـغـير ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة سـيـكـون صـحـواً  أمـا طـقس ا
بدرجـات احلـرارة) وأشار إلى أن (طـقس يـوم غد االثـن

نـطـقـة الـوسـطى صـحـواً مع غـبـار خـفيف  سـيـكون فـي ا
أمـا اجواء ـنطـقـة الـشـمـالـية يـكـون الـطـقس صـحـوا وفي ا
ـنـطـقـة اجلــنـوبـيـة سـتــكـون حـارة). فـيـمــا تـتـوقع أجـهـزة ا
أن تبـلغ موجة احلـر التي جتتـاح جنوب األرصاد اجلـوية 

مـــتــطــلـــبــات تــشـــكــيل احلـــكــومــة
ـبـاشرة بـتنـفيـذ خطـوات البـناء وا
ا واالعـمـار واخلـدمـات وغـيـرهـا 
يــنـــتــظــره الــشــعب). بــدوره  اكــد
عـضو تيـار احلكمة فـهد اجلبوري
أن االطـــار رشح خـــمـــســة أســـمــاء
ـــــنـــــصب رئـــــاســــة احلـــــكـــــومــــة
ـقـبـلـة.وقـال في تـصريح امس ان ا
(هـناك اسـماء مـتداولة لـلمـرشح
ـــنـــصب رئـــيس الـــوزراء لــكن 
إلصـابـة رئيس تـأجـيل الـبت بـذلك 
حتـــالف الـــفــتح هـــادي الــعـــامــري

بــــــكــــــورونـــــا ووجــــــود قــــــادة من
الـتــنـسـيـقي خـارج الـعـراق) الفـتـا
الـى ان (هــنــاك أكــثـــر من خــمــســة
أسـماء مطـروحة لكن نـتحفظ على
ذكـرها االن حيث  اخـتيارها في
ضـوء مواصفات داخلـية وخارجية
ومـقـبـولـيـتـهـا وشـعـبـيـتـها). ورأت
ـقـراطي رئــيس كـتـلـة احلــزب الـد
الــكـردسـتـاني فـي مـجـلس الـنـواب
فــــيــــان صــــبــــري ضــــرورة عــــقـــد
مــفــاوضــات جـادة بــشــأن مــنـصب
رئــيس اجلـمـهـوريـة بـ احلـزبـ
الـــــــكــــــرديـــــــ وبـــــــاق االطــــــراف
الــســيـاســيــة. وقــالت في تــصـريح
امـس إن (األطراف السـياسـية ترى
ـان ضـرورة أن تـعـقـد جـلـسـة الـبـر
النــتـخــاب رئـيس اجلــمـهــوريـة في
غــضــون هــذا األســبــوع) مــشــددة
عــلى (ضــرورة عـقــد اجلـلــسـة هـذا
األسـبـوع في حـال اتـفـقت األطراف
الـسياسيـة) واشار الى ان (مسألة
كن حلها ب تـشكيل احلكومة ال 
اذ ان أي مفاوضات لـيلة وضحاها
جـديـة لم جتر إلى اآلن ونـأمل بأن
ـــفــــاوضـــات مـع جـــمــــيع تــــبــــدأ ا

ان). األطراف داخل البر

وحـــــسـم احلــــوارات لـــــلـــــمـــــضي
بـــانــتــخـــاب رئــيس اجلــمـــهــوريــة
لــيـتــســنى لـنــا اتـخــاذ اإلجـراءات
الـالزمـة عـمـالً بـأحــكـام الــدسـتـور
والــنـظــام الـداخــلي لــلـمــجـلس في
حتــديـد مـوعــد جـلـســة االنـتـخـاب
وإكـمـال االستـحقـاقات الـدستـورية
ـرتقبـة). وعقد لـتشـكيل احلكـومة ا
نـاقشة اجتمـاعا  قـادة التـنسيـقي 
مــجــمـل الــتــطــورات الــســيــاســيــة
ومـــوضـــوع تـــشـــكـــيل احلـــكـــومــة
وانـتخاب رئـيس اجلمهـورية.وذكر
بـــــيــــان له عـــــقب االجـــــتــــمــــاع ان
(الـتنـسيقي اقـر انعـقاده الدائم في
جـلسة مفـتوحة ومستـمرة الختيار
ـقبـلة رئـيس الـوزراء خالل االيام ا
وفـق االليـات الـتي وضـعـهـا لذلك)
ـان الى (عــقـد جــلـسـة داعــيـا الــبـر
انـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـورية خالل
هــــذا االســـبـــوع لــــغـــرض اكـــمـــال
االسـتحـقاقـات الدسـتوريـة) وجدد
الـبيان (دعوة االطراف الكردية الى
تــكـثـيف حـواراتــهم واالتـفـاق عـلى
شـخص رئيس اجلـمهوريـة او الية
اخـتـياره قـبل عـقد جـلـسة مـجلس
الـنواب من اجل االسراع في اكمال
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قـرار هـيـئة تـتـرقب بـغـداد وانـقـرة 
الـتـحـكيم الـتـابعـة لـغـرفة الـتـجارة
بـشـأن خالف الــدولـيـة في بـاريس 
نـــفــطي يـــتــعـــلق بــاتـــفــاقـــيــة خط
االنـابـيب بـ الـبـلـدين. وقـال وزير
الــــنـــقط احــــســـان عـــبــــد اجلـــبـــار
اسـماعـيل في بـيان تلـقتـه (الزمان)
امـس ان (الـــعــراق يـــحـــرص عـــلى
ــشـروعــة في اســتــعــادة حــقــوقه ا
ثــروته الــوطـنــيـة وفــقـاً لــلـقــوانـ
ــعــاهــدات الــدولــيــة ونــحــتــرم وا
ــنـــصـــفــة الـــقـــرارات الــعـــادلـــة وا
الـــصــادرة عـن احملــاكم واجلـــهــات
ـعــنـيـة الـتي تـنـظـر في الـقـضـايـا ا

ـتـعلـقـة باالنـتهـاكـات والنـزاعات ا
ــتــعـــلــقــة بـــالــثــروة ـــا فــيــهـــا ا
الـــنــفـــطـــيــة) وأضـــافـــان (هــيـــئــة
الـتحكيم أغلـقت عرض القضية من
قـبل األطراف بعد سـماع لوائحهم
و دفــوعـاتـهـم وأن ال فـرصـة أخـرى
لــلـتــمـديـد أو الــتـأجــيل وتـوقع أن
تُــصــدر هـيــئــة الــتـحــكــيم قــرارهـا
الــنـهــائي واحلـاسم خـالل األشـهـر
ـقبلة) معربا عن (امتنانه للهيئة ا
لـتعامـلها االحتـرافي مع النزاع ما
أتــاح لـلــطــرفـ الــفـرصــة والـوقت
لـلـدفـاع عن مـواقـفـهم) واشـار الى
ان (الــعـراق تـربـطه عالقـات طـيـبـة
مـع تــركــيــا وأن هــذا الــتــحــكــيم ال
يـشكل عـائقاً أمـام تطويـر وتوسيع

الـتخطيط خالد بـتال النجم جهود
احلــكــومــة في الــتــصـدي لـالزمـات
الــتي تــواجه الــعــراق. وقـال خالل
ـنتـدى الـسـيـاسي مـشـاركـته فـي  ا
سـتدامة سـتوى لـلتنـميـة ا رفـيع ا
ــتــحــدة في الـــذي تــنــظــمـه اال ا
ان (اولـويات العراق في نـيويورك 
رحـلة  تـتمـثل بالـعودة الى هـذه ا
ـسـار التـنـمـوي السـلـيم لتـحـقيق ا
ــســـتــدامــة اجـــنــدة  الـــتــنـــمــيـــة ا
واهــــــدافــــــهــــــا 2030) واضــــــاف
(خـــرجــنــا مـن احلــرب ضــد داعش
ـالـية عـاجلـة التـبـعات ا وبـدأنـا 
لــلـحــرب ومـلـف الـنــازحـ واعـادة
ـتـضـررة  واعادة ـنـاطق ا اعـمـار ا
االسـتقرار لـها) مؤكـدا ان (العراق

شــهـد حــراكـاً جـمــاهـيــريـاً في عـام
افـــــضى الـى اســــتـــــقـــــالــــة 2019
كما ان جـائحة احلـكومة الـسابقـة 
شاكل اقتصادية كورونا تسببت 
ــا فـاقم الـتـحـديــات واثـر سـلـبـاً
عـــلى الــســـعي لـــتــحــقـــيق اهــداف
سـتدامـة) ولفت الى ان الـتنـميـة ا
(انـخـفـاض اسـعار الـنـفط والـتزام
الــعـراق بـاتـفـاق اوبك عـام  2019
بــــتــــخــــفــــيـض حــــصــــة االنــــتـــاج
ئة  فاقم والـتصدير بـنسبة  23بـا
الـتـحـديـات واثر سـلـبـا في الـسعي
لـتحقيق اهداف التنمية) مبينا ان
(الـعـراق اجنـز وثـيـقـة االسـتـجـابـة
وخـطـة التـعـافي من آثـار اجلائـحة
بــالـتـعـاون مع الـشــركـاء الـدولـيـ
واحملـلـي حـيث أُطلق الـعمل بـها
ــــاضي) واشــــار الى ان الــــعــــام ا
(الــعـراق يــعـد من الــبـلــدان االكـثـر
هـشاشة عـلى مستـوى العالم جتاه
ـــنـــاخ فـــضال عن شح قـــضـــايـــا ا
ـتـعـلـقـة بـتـجـهـيز ـائـيـة ا ـوارد ا ا
ــاء الــصــالح لــلــشــرب والــزراعـة ا
وغــمـر االهــوار) وتـابع الــنـجم ان
(احلـكـومـة تـسـعى الى بـنـاء خطط
ـواجـهــة الـتـحـديـات وبــرامج دعم 
ـتغـيرات عـبر واالسـتجـابة لـهذه ا
ادوات مـختلفة اهمها االصالحات
االقــتــصــاديــة والــهــيــكــلــيــة الــتي

قدمتها في الورقة البيضاء). 

ــا يـحــقق الــعالقــات الــثــنــائــيــة 
ــشــتـركــة مع احــتــفـاظ ــصــالح ا ا
الــعــراق بــســلــطــاته الــدســتــوريــة
وســـيــادتـه عــلى جـــمــيـع ثــرواته)
وتــنـظــر مـحــكـمــة غـرفــة الـتــجـارة
الـــدولـــيـــة في دعـــوى الـــتـــحـــكـــيم
رفوعة من قبل العراق ضد تركيا ا
خملــالـفــتـهــا أحـكــام اتـفـاقــيـة خط
ـــــوقـــــعـــــة في عـــــام األنـــــابـــــيـب ا
1973الــــتي تــــنـص عـــلـى وجـــوب
امـتثال احلكومة التركية لتعليمات
اجلــانب الــعـراقـي في مـا يــتــعـلق
ــصـدر من بــحـركــة الـنــفط اخلـام ا
الـعـراق في جمـيع مـراكز الـتـخزين
والـتصريف واحملـطة النـهائية. في
غـــضـــون ذلك  اســـتــعـــرض وزيــر
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 مـا يـزال الـقـلق يسـاور الـعـراقـي
مـن اســـتـــمـــرار حـــالـــة االنـــســـداد
الـسيـاسي وتعطـيل االستحـقاقات
الـتـي يـقع عـلى عـاتـقـهـا الـنـهـوض
بـــواقع اخلــدمــات والــتــصــدي الي
اضــطــرابـات أمــنـيــة واقــتـصــاديـة
وبـرغم اعالن وسـيــاسـيـة مـفـاجـئـة
تــوافق اطــراف الــتــنــســيــقي عــلى
خـمسة مرشـح لرئاسـة احلكومة
اال ان مــنـــصب رئـــيس ـــقـــبـــلـــة  ا
اجلــمـهـوريـة ال يـزال حـجـرة عـثـرة
بــــ احلــــزبــــ الــــكــــرديــــ دون
الــــتــــوصـل الى حــــسـم بــــحــــسب
الـذين اكدوا ان (االطراف مـراقب 
واقفها الـكردية ما زالت مـتعنتـة 
بـشـأن اخـتـيار رئـيس اجلـمـهـورية
ـقـراطي حــيث يـصـر احلــزب الـد
الــكـردسـتــاني عـلى مـرشــحه ريـبـر
ـنصب من احـمـد عـلى اعتـبـار ان ا
في ح يرى اسـتحقاق االنـتخابي
االحتـاد الـوطـني الـكـردسـتـاني انه
ــنــصـب وجتــديــد واليـة جــديــر بــا
ثــانــيـة لــلـرئــيس احلــالي) واشـار
ــــراقـــبـــون الـى ان (عـــدم جـــديـــة ا
االطـراف في تسوية االمر والذهاب
قـد يؤجل ـان  ـرشـحـ الى البـر
بــرغم افـصـاح تــشـكـيل احلــكـومـة 
الــتــنـســيـقـي عن اخـتــيــار خـمــسـة
هم الى مـرشح وانه بصدد تقد
ـان بعد تـوافق البـيت الكردي الـبر
عــلـى من يــتــولى مــنــصب رئــاســة
اجلـمـهوريـة). ودعـا رئيس مـجلس
الـنواب مـحمـد احللـبوسي رؤساء
الـقوى السـياسية والـكتل النـيابية
ـــســـؤولـــيـــة وحـــسم إلـى حتـــمُّل ا
احلـــوارات لــلــمــضـي بــانــتــخــاب
رئـــــيـس اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة. واكـــــد
احلـــلــــبـــوسي في بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امـس انه (مع انـــتـــهـــاء
الـعـطلـة الـتـشريـعـية لـلـفصل األول
ان وعطلة عيد األضحى وبدء لـلبر
الـفـصل الـتـشـريـعي اجلـديـد أدعو
رؤسـاء الـقـوى الـسيـاسـيـة والـكتل
ـســؤولـيـة الــنـيــابـيــة إلى حتـمُّـل ا
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وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان) ا

مـبــاحـثــات في بــغـداد وعــبّـر عن
تثمينه للدبلوماسية اإليجابية له
التي تصب في إيجاد مـنطقة أكثر
أمـــنـــاً واســــتـــقــــراراً) مـــؤكـــدا ان
ــتــلـك مــوارد كـــبــيــرة (الــعـــراق 
كن له اسـتثـمارهـا بشكـل جيد و
وان الـعالقـة بـ الـبـلـدين مـهـمـة
لنـا).وناقش الـكاظـمي  مع رئيس
ـتـحـدة دولـة اإلمـارات الــعـربـيــة ا
محـمـد بن زايـد آل نـهـيـان وجرى
خالل اللقاء الذي عقد على هامش
ــلـفـات الـقــمـة (بـحـث جـمــلـة من ا
الثـنائـية عـلى رأسهـا التـعاون في
مــجــاالت االقـــتــصــاد والـــطــاقــة
وســـبل تـــوطـــيـــدهـــا وإدامـــتـــهــا
ــا يــعــزّز مــصــالح وتــطــويــرهـا 
شـعــبي الــبــلـديـن الـشــقــيــقـ في

مختلف اجملاالت والصعد).
امـيـر دولة  كمـا الـتـقى الـكـاظـمي 
قطـر تمـيم بن حـمد ال ثـاني وملك
الــبـــحـــرين حـــمـــد بن عـــيــسى آل
ـصــري عـبـد خـلــيـفـة والــرئـيـس ا
الـفــتــاح الــســيــسي . كــمـا وقــعت
وزارتا الكـهربـاء والنـفط العـراقية
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اقدم مـجهولـون في النـجف على مقـتل احملامي حـيدر اجلنـابي . وقال مـصدر أمني
زارع مـقابل نـطقـة ا ان (اجلـنـابي قتل عـلى يد مـجهـولـ بالـقرب من داره الـكائـنـة 
قريـة الغدير) فـيما قالت مـصادر آخرى ان منزل اجلـنابي تعرض الـى هجوم مسلح

جنم عنه مصرعه على الفور.
وتـمـكـنت مـفارز مـعـاجلـة القـنـابل غـير
دني من ـنـفلـقـة في مديـرية الـدفـاع ا ا
رفع  12 مــخـلــفـا حــربـيــاً في مـنــطـقـة
الــطــيب احملـاذيــة لــلـشــريط احلـدودي
شـــرق مــــيـــســـان من تـــركـــات احلـــرب

حلــ تـســلـيـمــهـا الحــقـاً إلى مــديـريـة
الـــهــنـــدســـــــة الـــعــســـكــريـــة لــغــرض

إتالفها). 
 UŠu  ¡«dł≈

وكـــان مــحــافظ  مـــيــســان  عــلي دواي
ـرحــلـة األولى من كــشف عن انـتــهـاء ا
رفع اخملـلفات احلربية فـي منطقة سيد
قــاسم في قـرى الــزبـيـدات في مــنـطـقـة
الـطــيب وهـنـاك تـنـسـيق مع مـنـظـمـات
دولــيـة إلجـراء مـسـوحــات لـلـبـحث عن
مـخلفات حربية لم تعالج على الشريط

احلــدودي. واطـاحت الــقـوات االمــنـيـة
بـثالثـة جتـار مخـدرات بـعد االشـتـباك
مــعـهم خالل دهم اوكــارهم في مـنـاطق
ـحافظـة البـصرة. وقـال قائد مـتفـرقة 
شـرطة احملافظة الـلواء علي عدنان في
تصريح امس انه (بعد ورود معلومات
ـتهـم اسـتخـباريـة عن مكـان وجود ا
 دهـم اوكـارهم وبـعـد تـبـادل الطالق
ـتـهـمـ الـنـار مـعـهم  اصـابـة احـد ا
والــقـاء الــقـبض عــلى ثالثـة مــنـهم في
مـنـاطق مخـتـلفـة) مـؤكدا (ضـبط مواد

مــخـدرة تــقـدر بــاكـثـر من 20369 حــبـة
واسـلـحـة مـتـنـوعـة) الفـتـا الى (اتـخـاذ
االجـراءات القانونية بـحقهم واحالتهم
الى الـقـضاء لـينـالـوا جزاءهم الـعادل).
كـمـا احـبطت قـيـادة شـرطة احملـافـظة 
مـحـاولـة انـتحـار امـرأة مـسـنة في شط
الـــعـــرب.وذكـــر بــــيـــان امس انه (خالل
جتوال احد زوارق الشرطة النهرية في
مــيــاه شط الــعـرب بــالــقـرب مـن نـصب
الـسياب  مالحظـة امرأة مسنة رمت
يـاه محـاولـة االنتـحار) بـنـفسـها فـي ا
وكان واشـار الى ان (الشرطـة انقذتـها 
بــحـوزتـهـا مــصـوغـات ذهـبــيـة ومـبـالغ
مـالية جرى  تسليـمها الى مركز شرطة
الـعزيزية حفاظاً على سالمتها). ونعت
نشآت ثنى وا قيادة شرطة محافظة ا
ـقـدم طـارق طـاهر دحـداح الـريـشاوي ا
الــذي تـوفي اثـر اطالقـات اصـيب بـهـا
خـالل اداء الـواجب.وقـالت الـقـيـادة في
بـيان امس أن (الريشاوي توفي متأثره
بـجراحه اثر إطالقـة نارية أصـيب فيها
اثـناء تـأديته لـواجبه في مالحـقة جتار
اخملـدرات). وألـقت قوة أمـنـية الـقبض
عـلى مـتـهم بـإنـتـحـال صـفـة ضـابط في
اجليش بحوزته مواد مخدرة في بابل.
واوضـح بيان تـلقـته (الزمان) امس انه
(بــعــمــلـيــة نــوعــيــة أمــنـيــة ومن خالل
احلـصـول على مـعـلومـات اسـتخـبـارية
ـكـافـحة ـديريـة الـعـامة  الـقت مـفـارز ا
ـؤثرات الـعـقلـيـة في بابل اخملـدرات وا
الـقبض على مـتهم انتـحل صفة ضابط
فـي اجلـيش  صــادر بـحـقـه امـر قـبض
وحتــــــرٍ وضـــــــبط بــــــحـــــــوزته مــــــادة
الــكـريــسـتــال اخملـدرة وأخــتـام مــزيـفـة
وأدوات لــلـتـعـاطي مـخــتـلـفـة األنـواع)
تهم إلـى القضاء لينال مـؤكدا (إحالة ا
جـزاءه العادل).واستـطلع قائد عـمليات
مــيـسـان اخملــافـر والـنــقـاط احلـدوديـة
الــعــراقـــيــة اإليــرانــيــة ضــمن نــاحــيــة
ـشــرح. واشـار بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) ا
امـس الى ان (الـــلـــواء الـــركن مـــحـــمــد

ــــديــــريـــة الــــســــابـــقــــة. وقــــال إعالم ا
ـعاجلة لـ(الـزمان) امــــــــــس إن (فرق ا
قـامـت بـرفع ومـعـاجلـة هـذه اخملـالـفـات
مـــتـــعــددة األحـــجـــام وانه  نــقـــلـــهــا
وإيــداعــهـا في الــغـرفــة احلــصـيــنـــــــة

وصل الى احلــدود جـــاسم الــزبــيـــدي 
ـتــابـعـة الـوضع الــعـراقـيـة اإليــرانـيـة 
ـتـخـذة واخملـافر األمـني واإلجـراءات ا
والـــنــقــاط احلـــدوديــة ضــمن نـــاحــيــة
ـشرح) مـشددا على  (ضـرورة تنـفيذ ا
ــعـــدة ومــتـــابــعــة اخلـــطط األمــنـــيــة ا
احلــدود ومــنع عــمــلــيــات الــتـهــريب).
ونـعت وزارة الدفاع أحد ضباطها أثر
ـؤسف. وذكـر بـيـان حــادث وصـفـته بـا
لـلـوزارة تلـقـته (الزمـان) امس (تـلـقيـنا
بـبـالغ احلـزن واألسى  نـبأ اسـتـشـهاد
ـشـاة الـثالث آمـر الـفـوج األول لـلـواء ا
شاة اخلامسة والـسبع ضمن فرقة ا
قـدم الركن عامـر تركي خيون عـشرة ا

أثر حادث مؤسف). 
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كـمـا نعت قـيادة شـرطة بـغداد الـعقـيد
شــكـر مــحـمـود عــلي. وقـالـت في بـيـان
مــقـتـضـب تـلـقــته (الـزمــان) امس انـهـا
(تــنــعى الـعــقــيـد شــكــر مـحــمــود عـلي
ــنــسـوب الى مــركـز شــرطــة الـبــيـاع ا
ــنـيــة إثـر نــوبـة قــلـبــيـة الــذي وافـته ا
تعرض لها اثناء الواجب). في غضون
اكــــــــــد رئــــــــــيـس أركـــــــــان وزارة ذلـك 
الـبيشمركة في حكـومة اقليم كردستان
الـفـريق الـركن عـيـسى عـزيـر االنـتـهاء
مـن جميـع اإلجراءات اإلداريـة لتشـكيل
لـواء مـشـاة مـشـتـرك.وقـال في تـصريح
امـس ان (جــمـــيع االجـــراءات االداريــة
اخلـاصة بـتشـكيـل اللواء  20مـشـاة قد
 االنــتـهــاء مـنـهــا) واضـاف انه (في
لـــقـــاء مع رئـــيس الـــوزراء مـــصــطـــفى
فـإنه ـاضــيــة  ــدة ا الــكــاظـمـي خالل ا
شتركة ان كـلف نائب قائد الـعمليـات ا
يـنـسق بـشـكل تـام لـتـسـريع االجراءات

الية لـلواء) مؤكدا انه ( االداريـة وا
تنظيم إحصاء عدد عناصر البيشمركة
وان االجـــــــراءات االداريــــــة فـي طــــــور
الية االنـتهاء وبـقيت فقط االجـراءات ا
ــقــرر أن تـرسل قــريــبـا الى الــتي من ا

الية). وزارة ا

لف الدارة احملـلية تـعمل بحـرص على اجناز ا
وتـمـليك الـدور لـسـاكنـيـها ونـسـعى الى اكـمال
كن).  من جهة ـناطق االخرى بأسرع وقت  ا
اخـرى وجه الغزي بـايفاد مخـول عن الدوائر
الية لنقل احلـكومية في احملافظـة الى وزارة ا
قـوائم تثـبيت موظـفي العـقود التي تـضم اكثر
من سـبعة االف اسم لتكون بذلك اول محافظة
تـنقل قـوائمـها رسـميـا الى بغـداد لتـنفـيذ قرار

التثبيت. 
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وخــول احملـافظ مــوظـفــا من ديـوان احملــافـظـة
وبـصـحبـته ثـمـانيـة مـخـول عـن دوائر بـلـدية
ــاء الــنــاصـــريــة وبــلــديـــات ذي قــار ودائــرة ا
ودائـرة اجملاري ودائرة الصحة ودائرة الطرق
واجلـسور ومديرية الزراعـة لنقل قوائم تثبيت
ـوظفي الـعقـود.  وضمت الـقوائم  7253اسـما 
الك الدائم شمـول بالتـثبيت على ا الـعقود ا
 وهم مـــوزعـــون بـــواقع  2005 مــوظــفــ في
بـلـديـات ذي قار  و  1762في دائـرة الـصـحة 

 في دائرة 1206في بـلدية الناصرية  و  1411
وتـسعة في اء  و 852 في مـديريـة اجملاري  ا
الــطــرق واجلـــســور  وخــمــســـة في مــديــريــة
الـزراعــة  وثالثـة في دائـرة الــعـمل والـشـؤون

االجتماعية.
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تــراس مـحــافظ ذي قـار مــحـمــد هـادي الــغـزي
اجـتمـاعاً مـوسعـاً مع جلنـة قرار  418 وجـميع
ـدن. مــدراء الــبـلــديــات ومــســؤولي تــنــظـيـم ا
ـنـاطق ـنـاقـشـة اخلـطـوات الـقـادمـة لـتمـلـيك ا
مـلوكة الـزراعيـة والتـجمـعات الـسكـنيـة غيـر ا
داخل الـتصميم االساسي ويكشف عن مقررات
ـسـوحـات االجـتـمــاع  وزنـهـا وقـال (اجنــزنـا ا
اجلـــويــة الكـــثــر من 28 مـــنــطـــقــة في قـــضــاء

الـناصريـة والبطـحاء   واور والدوايـة. كما 
ـســوحـات اجلـويـة اخلــاصـة بـقـضـاء اجنـاز ا
الـنـاصـريـة واعداد الـتـصـامـيم الـقـطـاعـية وان
ـقررات قـسـمـا مـنـهـا في طـور االعالن حـسب ا
خالل 30 يـوم والــقـسم االخـر في طــور تـقـديـر
قـيـمـة االراضي تـمــهـيـدا لـتـمـلـيـكـهـا).    وقـال
الـغــزي (وضـعـنــا خـطـة تــتـكـون من 6 مـراحل
ـناطق الـسـكنـية وفق 418 ووصـلـنا لـتـملـيك ا
ــنـاطق ــراحل الــنــهـائــيــة في عــدد من ا الى ا
كـما:  اعتمـاد خطة محـافظة ذي قار في عدد
من احملـافـظـات بـعـد طـرحـهـا عـلى جلـنـة االمر
سح الـديـواني في بـغداد). واضـاف (اكـملـنـا ا
ـنـاطق واعـداد الـتـصـامـيم اجلـوي لـعـدد مـن ا
الـقـطاعـيـة ومـصادقـتـهـا ووصـلنـا الى مـرحـلة
الـتقـدير والتـملـيك وشكـلنا جلـنة لـلتـقدير وان
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كالم أبيض

ديـنة  احملاطـة باجلبـال من ثالث جهات  قـضيت ايام الـعيد  فـي مدينة دهـوك  هذه ا
ر بهـا نهـران يرتبـطان مع بـعضـهما في الـناحـية اجلـنوبيـة الغـربية مـنهـا  وهي تعدّ و
مـنطـقـةً حدوديـةً عبـر مـعبـر "خـابور" مع تـركـيا وأخـرى  مع سـوريا مـا كـسبـهـا أهمـيةً
اسـتراتـيـجيـة واقتـصـادية وسـياحـيـة ..ايام جـميـلـة  حيث الـراحة واخلـدمـات والنـفوس

تعة  والكرم . الطيبة التي تلتقيك  وتلتقيها بود وسرور  وسط اجواء من ا
ـوصل  مـن خالل شـوارع عـريــضـة  مـيــسـرة  مـعــظـمـهـا وصـلـنــاهـا بـرا عن طــريق ا
بـاجتاهـ  قـليـلـة التـعرجـات  غـير ان الـظـروف شاءت ان نـعود مـنـها بـعـد قضـاء مدة
زيارتنا   عن طـريق اربيل كما رغبنا   الـتي دخلناها عبر شـوارع معبدة حديثة  لكن
ديـنة  ودخـولنـا حـدود محـافظـة ديالى  بـاجتـاه  العـاصمـة  دب فيـنا بـعد اجـتـيازنـا ا
االزعاج الذي سلب مـنا فرحة ايام العيـد  بسبب االخاديد والتعـرجات التي حفل بهما
الـشارع احلـيـوي والـوحيـد  الـذي يربـط بغـداد بـاحملافـظـات الـشمـالـيـة   حيث الحـظـنا
ا لـوجه مع  شاحـنات  ضـخمـة تركت مـسار الـذهاب مرارا ان مـركبـتنـا اصبـحت وجـهً
اخملـصـص لـهـا  بـسـبب تــلف الـشـارع وعـدم صالحــيـته لـلـســيـر وحتـولت إلى مـسـار
ـشـهـد إال بـانـحـراف أحـد الـسـائـقـ مع تـخـفـيف الـسـرعـة قدر الـرجـوع  وال يـنـتـهي ا
اإلمــكـان لـتـجـنب االصـطـدام  أو االنــقالب نـتـيـجـة الـنــزول إلى الـطـريق الـتـرابي وهي
حلـظـات  حـرجـة عـشـنـاهـا اثـنـاء  الـعـودة  لـكن نـبـاهـة سـائق مـركـبـتـنا كـانـت حـاضرة

واحلمد لله.
اعـود الى ايـام " دهـوك " وروعـتـهـا  فـأقـول انـني لم اسـمع ضـجـيـجـا وازعـاجـا  طوال
ظاهر الراقيـة فاحلركة الفاعلـة في احلياة والبناء الى وجودنا  وتلك  فـي رأيي اهم ا
جـانب نـعـمـة الـهـدوء احدى اهـم مسـتـلـزمـات احلـيـاة في مـديـنة اتـسـعت فـيـهـا هـنـدسة
الـتــنـاسق ودقـة الـتـنـظـيم الـتـي تـتـمـثل في طـرق حـديـثــة  ضـمـتـهـا شـبـكـة من االنـفـاق
واجملـسـرات ذوات الـهنـدسـة الرائـعـة واالنارة ولـوحـات الـداللة واالرصـفـة.. باخـتـصار

رء في " دهوك "  كأنه يتجول في مدينة اوربية ! ح يتجول ا
ان الـسياحـة وسيـلة ترفـيه وتغيـير من نـفسيـة اإلنسان وكـثير من
ـاس يـنـصحـون بـالـسـفـر من أجل الـبهـجـة  فـاإلنـسـان ح الـنّ
يـسـافـر يشـعـر بـالـتّـشـويق فـالـسـيـاحـة تـسـاهم في اكـتـشاف
ـتــعـة  ـغــامــرات وا أمــاكن وثــقـافــات جـديــدة إضــافـة إلـى ا
وايضا لـها  دور معـنوي في تعـزيز اجلانب اجلـيّد في نفـسية

االنسان. وكل عيد وانتم بخير.

بـيت  شعـيط و بيت أبـو ماجد جـاران في نفس احلي و نـفس الشـارع ابان  التـسعـينات
العائلـتان لهم تاريخ طيب في احلي بيت أبو مـاجد العائلة كلـهم ذكور ال أنثى  فيهم غير

دلل صفاء .  األم و بيت شعيط العكس أثاث عدا  االبن الوحيد ا
عـائـلـة بـيـت أبـو مـاجـد مـجـتـهـدون  في الـدراســة ولـكل له شـهـادة مـاجـد األكـبـر مـدرس
ـدرسـة  والـبــاقـ بـ مـعـهـد و إعـداديـة ...... صـفـاء ابن  شـعــيط مـدلل و يـتـغـيب عن ا
وأخـواته ربـات بـيوت مـاجـد بـعـد أكـمـال اإلعـدادية لـتـحق بـاخلـدمـة االلـزامـيه آنذاك     
  و اخلدمـة الـعـسـكـريـة صـعـبـة ومذلـه أيام حـكم صـدام مـا كـان يـحـزن مـاجـد هـو رؤية

صفاء متسكعا غير مبالي للدراسة ماجد دائما ينصح صفاء .
درسة أحسن تنفصل وتلبس عسكري و أخي الصغيـر صفاء ليش ما تدرس و تداوم با
تنذل  صـدقني عسكـرية صدام ذله  ......رد صفـاء كان يتاتئ   بالـكالم ... حويه ماجد
هي احلـتومه  بـاقيـة من لبس تـسقط احلـتومه كـان هذا يـضحك مـاجد جـدا و تمـر األيام
مـاجـد يـتسـرح من اجلـيش بـعـد عـناء  وفي  2003 يـتم اسـتـدعـاء موالـيـد صـفاء  1984
لـكل من في احلي ضـحك عـلى صـفـاء كـان بـديـنـا جـدا وجـسـمه مـدور كـالـكره  ونـاصع
البيـاض   و حليق الرأس  مـا هي لال  أسبوعـان و تعلن احلـرب  يعود صـفاء من مركز
الـتدريب و يحـرق مالبسه الـعسكـرية  وبعـدها صار صـفاء ابن شـعيط ملـكا عالقات في
االحزاب  ومقـاوالت عقارات مـا شاء الـله  الواسطـة عند صـفاء ال ترجع
أبدا " وأخـير ماجد نفسه تـوسط عند ابن  احلي القد و اجلار
دينة الطيب صـفاء من اجل نـقله من القـضاء الى داخل مركـز ا
اني يحسب له إلف و من بعدها صار محافظ و من ثم الى  بر

حساب ? 
عدالة احلياة تكون عادة عقيمة

أوقف شعر رأسـي وصفه  ومألني باإلحباط وضعه  الـذي جعل ذاكرتي تراوغ أزقتها
ـكتـظـة بالـصـور  يحـيط به من جـهـة اليـمـ كدس مـن النـفـايات بـرائـحة كـريـهة  وعن ا
ستـهلكة وقـطع حديدية مـتصدئة يساره كوم من الـرمل واحلصى  وآخر من األجـهزة ا
رطبات صري  وقبالته ( كـشك ) بائس لبيع ا (والذي منو ) عـلى حد تعبير اخوانـنا ا
ربع بـاألوصاف التي ذكرت  يتـصل بصاحبه عـبر الهاتف لـيصف جلسته  وفي هذا ا
ن يصوره  ألن كاميرة هاتفه عاطلة  حزنت كثيرا بأنها ( گعدة من العمر )  وبحاجة 
ـكان الـذي يـتـناول فـيه األيس كـر أعـلى مـعايـيـر اجلـمال  لـهـذا الشـاب الـذي بـدا له ا

فتخيلوا كيف هي ذائقته ? .
ـشـهـد بـسفـرة عـمل الى اسـطـنـبـول  وليـس منـهـا في بـالي سـوى جـسر يـذكرني هـذا ا
البسـفور الذي يتحـدث الناس عن طوله وربـطه ب قارتي اوربا وآسـيا  وجمال األماكن
دينة أبصرت التي تقع على جـانبي خليجه  ومن نافـذة الطائرة التي كانت حتـلق فوق ا
ـنـظـر ال تـشـوبه أتـربة تـشـوش الـرؤيـة  او يـلـوثه ( سـكـراب )على اجلـسـر واضحـا  فـا
نـازل  فالسمـاء صافية كمـرآة عروس  واأللوان على حقـيقتها  األزرق أزرق سطوح ا
لـونة وأشجاره الكـثيفة وأمواجه نظر بـبناياته ا واألخضر أخضر  لـقد أطرت النـافذة ا
نظر أجبرني أال تالطمة  حتـى تظنه لوحة جمـيلة أبدعتها أنـامل فنان ماهر . جمـال ا ا
دينة يستغرق بقائي في الفندق سوى استبدال مالبسي وغسل وجهي واالنطالق نحو ا
 فـاذا بهـا كـما في الـلـوحـة التي أمـتـعت ركاب الـطـائرة الـتي تـبـاطأ قـائـدها في الـهـبوط
ـطـار  ويـبدو ذلك لـكـثـرة الطـائـرات الهـابـطـة واحملمـلـة بآالف بـحسب تـوجـيـهات ادارة ا
الـســيـاح  يـنـقل لي هــواة الـسـفـر والـعــهـدة عـلـيـهم ان كل ثـالث دقـائق حتط طـائـرة في
اسـطنـبول  وخمس دقـائق في مطـار دبي  وعشـر دقائق في مطـار بيـروت قبل األزمة 

بالتأكيد يتبادر الى الذهن سؤال : كم طائرة حتط في مطارنا يوميا ? . 
شيع جمـال البحر واجلسر واخلضـرة في نفسك البهجة  فـتحتار أين تلتقط صورة ? يُ
كل األمـاكن تـسـتحق الـتـصـوير  فـالـصـورة ليـست لك او لـلـمكـان كال عـلى انـفراد  بل
لـألثن معـا  أهم ما في صور الـسفر اخلـلفيات  الـصورة تعـني انك كنت هنـا  تنتاب
البعض رغبـة عارمة بالتصوير  فالتـحسب حاضر في البال  قد ال يُكتب لك زيارة هذه
األمكـنة ثانـية  لكن كـثرة الصـور التي أتـاحتهـا هواتفـنا الذكـية قد حتـرمك متعـة التأمل
ـلون التـصوير فـيما تـرى  او اشباع حـاجتك لـلجمـال  وهناك من الـناس سـرعان ما 
لكـثـرته أثـنـاء الـسفـر  لـكـنـهم نـدموا الحـقـا  كـصـاحبي الـذي سـنـحت له فـرصـة زيارة
دينـة النور والعـطور  ومازالت حالوتـها على طـرف لسانه  الـبهجة وصوفـة  بـاريس ا
واضحة على صـاحبي بالصورة التي التقطها قرب برج ايفل  لكنه تكاسل عن صعوده

والتقاط صورة للمدينة من األعلى  ومازال لليوم يعض أصابع الندم .
جتولت مع الـعائـلة خالل الـعيـد في العـاصمـة بغـداد  لكـني لم أجد مـا يدفـعني اللـتقاط
صورة تـذكـاريـة  ولم أسـمع من أفراد عـائـلـتي رغـبة بـذلك  األمـاكن ال تـغـري اطالقا 

كان . لكن في النفس حاجة للصورة  ال يقاف الزمن  لتوثيق أنفسنا في ا
كن   لم نـتمكن من جتـميل مـدننا  وغـير قادرين عـلى ادامة اجلـمال الطـبيـعي  بينـما 
حتقيق ذلك بأشـياء بسيطة ومتاحة  فاجلمال يكمن في البساطة  ال نطمح للمدهش من
دن التي يبث صـورها التلفزيون  لكن عـمليات جتميل بسيـطة تقوم بها مالكات ذواقة ا
تعة حُـرمنا منها  في كل هندس كـفيلة بخـلق أجواء  من الفنانـ وا
ـدن  اال في بالدنـا  فـالتـجـمـيل ليس من العـالم هـيـئات لـتـجـميل ا
اهتمامـاتنا  وان حصل يجري بطريقة عشوائية وبأيد غير خبيرة
او من يقوم به من بيئة قبيحة متكيف معها  فال يبصر القبح  بل
ويظـنه جـماال  ولـذا قـد يكـون الـيوم الـذي نتـطـلع فيـه الى تصـوير

أنفسنا في ( گعدة من العمر ) بعيدا . 

ـرور الــشــارع امــام حــركــة الــســيــر وا
وســيـدخل اخلـدمــة  وان هـذا الـشـارع
يــعـد انـطالقــة الكـسـاء بــاقي الـشـوارع
الـتـي شـرعت بـتـنـفـيـذهـا امـانـة بـغـداد

لغرض اجنازها وادخالها اخلدمة). 
5KB  qI½

وكـشـفت شـركـة نفط مـيـسـان اخلـميس
عن  تــســخـيــرهـا عــددا من الـســيـارات
ــــصـــلـــ ســــعــــة 44 راكــــبـــاً لـــنــــقل ا
ـــتـــوجـــهـــ إلى بـــغـــداد ألداء صالة ا
وحـدة ووجـبـات غذاء ودعم اجلـمـعـة ا
لــوجــسـتـي. وقـال بــبــان ان (ذلك يـأتي
ضــمن مــبــادرات الــشــركـة لــدعم صالة
حـيث  قــامت هـيـأة ــوحـدة  اجلــمـعـة ا
الــنـقـلــيـات في الــشـركـة وبــتـوجـيه من
مــديـر عـام شــركـة نـفط مــيـسـان  عـلي
جـــاسم حـــمـــود  بــتـــهـــيـــئــة عـــدد من

ســيـارات الـنـقل اجلــمـاعي  وسـيـارات
احلــــمل طـــنــــ اخملـــصــــصـــة لــــلـــدعم
الــلــوجــسـتـي . واشـارالــبــيــان إلى انـة
(تـمت تـهـيـئة 22 بـاصـاً سـعة 44 راكـباً
ـصلـ من ميسـان الى محـافظة لـنقل ا
وحدة  مع بـغداد مكان إقـامة الصالة ا
تــهــيــئــة ثالث ســيــارات حــمل بــيك أب
طــنــ الســتــخــدامــهــا ألغـراض الــدعم
الـلوجستي)  مؤكـدا ان (الشركة قدمت
مــا مـقــداره ألف وجـبــة طـعــام جلـمـوع
كان اقامة الصالة). ـصل الوافدين  ا
ــبــادرة الــوطــنــيـة و أوضـح أن (هـذه ا
تـندرج  في سياق دعم ادارة شركة نفط
تـجهة الداء ـؤمنـة ا مـيسـان للـجموع ا
ـوحـدة فـي الـعـاصـمة صالة اجلـمـعـة ا
ـســاهــمـة في نــقل احلــشـود بــغــداد وا

نطلقة من عموم محافظة ميسان). ا

األمـ قـوله ان (سـبق ان شـرعت امـانة
بــغــداد بــتــطــويـر طــريق 14 تــمــوز من
ســاحـة عــدن لـغــايـة بــوابـة بــغـداد و
اجنـاز اكساء الطبـقة التعديـلية واليوم
ـقـطع االخـير من نـشـرف عـلى اكـسـاء ا
الـشـارع بالـطـبـقة الـنـهائـيـة). وتابع ان
(هـذا الطـريق يعـد من اهم الشوارع في
دينة دخل الـشمالـي  الـعاصمـة كونه ا
بـغداد بـاجتاه ساحـة عدن). واشار الى
ان (بــعـد اكـمـال اعـمــال االكـسـاء هـنـاك
اعـــمــال تـــأثــيث وتـــخــطـــيط لـــلــشــارع
ـــروريــة من قـــبل دائــرة بـــالــعـالمــات ا
ـشاريع الى جـانب جهود دائـرة بلدية ا
الـكـاظـمـيـة من خالل االعـمـال الـزراعـية
والــتـنــظـيـف ونـصب االنــارة وتـطــويـر
ســاحـة مـالك االشـتـر). واكـد ان (الـيـوم
سـتـنـتـهي االعـمـال النـهـائـيـة وسـيـفتح
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اعـلـنت امـانـة بـغـداد عـن تـنـفـيـذ حـمـلة
دينة الصـدر بعد انتهاء صالة كـبرى 
ـشـاركـة مـلـيـونـيـة ـوحـدة  اجلـمــعـة ا
غــفـيــرة . وذكــر بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امس ان (احلــمــلــة تــضـمــنت حتــشــيـد
جــهـود جــمـيع الــدوائـر الــبـلــديـة عــبـر
اشـراك عـشـرات اآللـيـات الـتـخـصـصـيـة
واكــــــثــــــر من 200 عــــــامـل الى جــــــانب
اء ونشر اكثر من 200 حوضيات نقل ا
 حـــاويــة جلـــمع اخملــلـــفــات). وبــ ان
(الــدوائـر الــبـلـديــة زجت ايـضــاً آلـيـات
الــتـنــظـيف الــتـخـصــصـيــة الـكــنـاسـات
السـناد اجلهد اخلدمي لـبلديتي الصدر
االولـى والـــثـــانـــيـــة في شـــارع الـــفالح
ــديـنــة الـصــدر ". واضـاف ان (دوائـر
بـــلـــديـــات الــصـــدر االولى والـــثـــانـــيــة
والـــشــعب والـــغــديـــر كــان لـــهــا جـــهــد
اسـتـثـنـائي لـتهـيـئـة مـوقع اقـامة صالة
ـــديــنـــة الـــصــدر وتـــقــد اجلـــمــعـــة 
اخلــدمـات لـلـحـشــود الـتي تـوافـدت من
دة ٣ ايام احملـافظات للمشـاركة فيها و

وحدة). سبقت موعد اقامة الصالة ا
واعـلن امـ بـغـداد عـمـار مـوسى كـاظم
عن اكـمـال االعـمـال الـنـهـائـيـة لـتـطـويـر
واكساء شارع 14 تـموز بدءاً من ساحة
عـدن لـغـايـة بـوابة بـغـداد بـطـول أربـعة
كـيلومـترات ودخوله اخلـدمة . جاء ذلك
خالل جـــولــة مـــيــدانــيـــة مــســـائــيــة له
لالشـــراف عـــلى االعـــمــال الـــنـــهــائـــيــة
لــلــمـــشــروع وادخــاله اخلــدمــة بــكــامل
طــاقـته االسـتـيــعـابـيـة. ونــقل بـيـان عن
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أعـادت شـركـة اخلـطـوط اجلـويـة الــعـراقـيـة الـتـابـعـة لــوزارة الـنـقل الـدفـعـة األولى من
احلجـاج العراقـي ضـمن الرحلـة التي تـقل على متـنها  347حـاجا. وقال بـيان تـلقته
(الزمـان) امس ان (الشركة باشـرت بتنفـيذ رحلتـها العكـسية األولى لنقل  344حاجاً
لك عبـد العزيز الدولي في جدة الى مـطار بغداد الدولي). بدورها عراقـياً من مطار ا
قالت البـعثة العراقيـة في بيان امس انها (باشـرت بالتفويج العـكسي للحجاج  وان
طائـرة أخرى ستنطلق الى مطار النجف حتمل  190حاجا) وتابع ان ( 41قـافلة برية
ـكــرمــة الى أرض الـوطـن بـواقع  1925حــاجــا) واشـار الى ان ســتـغــادر من مــكــة ا
عـدة مـسـبـقـا من حـيث (مـواعـيـد الـتـفـويج الـعـكـسي لـلـحـجاج بـدأت وفـق اجلـداول ا
األولويـة لوصول أول قافلة تباعا حتى آخـرها). وكان رئيس اجلمهورية برهم صالح
بنجاح موسم احلج . وقال بيان سعودي  قد هنأ رئيس بعثة احلج العراقية سامي ا
لـتـهـنـئـتـه بـنـجـاح مـوسم احلج ـسـعــودي  اجـرى اتـصـاال هـاتــفـيـا مع ا ان (صـالح 
) واشـار الى ان (صـالح هـنأ ايـضا  ولالطمـئـنان عـلى أوضـاع احلجـاج الـعراقـي
احلـجــاج الـعـراقـيــ الـذي يـؤدون فـريـضــة احلج هـذا الـعـام مــتـمـنـيــاً لـهم وجلـمـيع
ستـوى اخلدمات التي قـدمتها كمـا اشاد  ـ إلى أرض الوطن احلجـاج العودة سا
البعثة العراقية إلى احلجاج وبشهادة وزارة احلج السعودية التي منحت درع التميز
سـعودي (مـتابـعة واهـتمـام رئيس اجلـمهـورية إلى رئيس الـبعـثة). من جـانبه  ثـمن ا
ُقـدمة إلى ألوضاع احلـجاج الـعراقـي حـيث قـدّم شرحـاً موجـزا بشـأن اخلدمـات ا
احلـجـاج ابـتـداءً من تـفـويــجـهم وإلى حـ اكـتـمـال مـنـاسك احلج والـعـودة إلى أرض
الوطن). وأعـلنت الهـيئـة العلـيا للـحج والعمـرة في وقت سابق عن جنـاح خطة احلج
ـسعـودي في تـصـريح إن (خـطة احلج لـهـذا الـعام حـقـقت جنـاحاً لـهـذا العـام.وقـال ا
وأن اجلانب الـسعـودي أشاد بـأداء عمل بعـثة احلج الـعراقـية) واضـاف ان (الهـيئة
وتـوحدت الـقوافل نى  جتاوزت مـشكـلة مـبيت حـجاج الـعـراق خارج احلـد الشـرعي 
في وسط مـنى بــعـد الـتـنـسـيق مع اجلـانب الـسـعـودي) وتـابع انه ( تـسـجـيل ثالث
حاالت وفـاة ب احلجاج الـعراقي هـذا العام بـسبب نوبات قـلبيـة ناجتة عن أمراض
مــزمـنـة). واثـنى وزيــر احلج والـعـمـرة الــسـعـودي تـوفـيـق الـربـيـعـة عــلى بـعـثـة احلج
سعودي ثالـية للحجاج.وقـال بيان ان (الربيعـة التقى ا هـا اخلدمات ا العراقـية لتقد
في مكة لـتهنـئته بنـجاح موسم احلج لـهذا العـام الذي امتـاز بالتـنظيم الـعالي لشؤون
حـجـاج الـعـالم االسـالمي والـتـعـاون مع مـكـاتب شـؤون حـجـاج دول الـعـالم) واشـاد
ـثالية ها لـلخدمات ا تمـيزة لبـعثة احلج العـراقية من خالل تـقد الربيـعة بـ (االدارة ا
لـلحـجاج ,وااللتـزام بالتـعلـيمـات والقـوان والتـوقيـتات الـتي تصـدرها الـوزارة حلركة
ملف العمرة بعد انتهاء احلجـاج) واشار البيان الى ان (اجلانب بحثا خالل اللقاء 
السعودية بفتح العمرة عن طريق البر عبر منفذ سعودي  موسم احلج حيث طالب ا
سعـودي دعوة للربيعة كما وجه ا واطن بـذلك جديدة عـرعر احلدودية نظرا لـرغبة ا

كنة). لزيارة العراق في اقرب فرصة 

Z¹uHð VIŽ tðU UÞ dHM² ¹ qIM «

ÃU−×K  w JŽ

nOEMð∫  مالكات أمانة بغداد خالل حملة التنظيف

vHDB  aOA « W öF « …U Ë

WO½ULOK « w  wM¹u−M³ «
 5 √ bOFÝ Õö  ≠ WO½ULOK «

وت العالمة الشيخ الدكتور مصطفى  محمود مصطفى غيب ا
ـدينـة الـسلـيـمانـية االربـعـاء. والراحل مـن موالـيد البـنـجويـني 
قـضاء بـينـجوين التـابعـة حملافـظة السـليـمانـية عام 1930  وبدأ
ــســقط رأسه ثم زار عــدة مـنــاطق من أجل رحـلــته الــعــلـمــيـة 
الــتـعــلــيم والــوصــول الى الــعــلـوم  الــشــرعــيــة بــدءاً من أقــلـيم
كوردسـتان  مرورا بشرق كردستان بايران  وصوالً الى مصر
ـاجـسـتـير والـتـحـق بجـامـعـة األزهـر وحـصل  عـلـى شـهـادتي ا
والـدكتـورا هنـاك. وخدم فـي أماكن مـختـلفـة منـها جـامع جنيب
وصل ونـشأت شـخصـيات مـعروفـة على يـديه وأقام اجلـادر بـا
رحـوم  بـخفـة الروح ـتـاز ا بـقطـر وخـدم فيـها سـنـوات عدة. 
والتواضع وحـسن اخللق وتظـهر علـيه الهيـبة والوقـار ويعلوه
أدب الـعـلــمـاء. ومن مـؤلــفـاته : حتـقـيق
كتـاب (مـختـصر قـواعـد العالئي) في
أصـول الـفــقه وهـو مـطـبـوع بـجـزأين
وهو رسـالته للدكتوراه ورسالة في
أصـول الــفـقه ( مـبـحث االجـتـهـاد)
وحتقـيق كتـاب (كفـاية األخـيار في
حل غــايــة االخــتـصــار) فـي الـفــقه
الــشــافـعي ورســالـة في
الــرضــاع وغــيــرهــا
من اخملتصرات.

مصطفى  محمود
مصطفى البنجويني
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ـديــر الــعــام لـدائــرة صــحـة افــتـتـح ا
النـجف أحـمد عـباس االسـدي مـكتـبة
رقــمــيــة شـامــلــة في مــديــنــة الــصـدر
الــطـبــيــة  بـحــضــور عــدد من مـدراء
ؤسـسـات الصـحـية سـتـشفـيـات وا ا
باحملـافـظة .وعـبـر مديـر عـام الصـحة
في تـصــريح له أمس عـن شـكــره لـكل
اجلهود التي أسـهمت في إنشاء هذه
كـتبـة الـرقمـية  بـإعـتبـارها جتـربة ا
فـريـدة وفـضـاءً رقـميـاً واسـعـاً  وهي
تـــــعــــد األولـى من نـــــوعــــهـــــا ضــــمن
ؤسسات الصحية  والتي ستسهم ا
في الــــتـــواصل مع أحــــدث الـــعـــلـــوم

علومات . الطبية وتوفير مصادر ا
ـنـظـومـة تـضم وبـ األسـدان (هـذه ا
نـحـو  15000 الف كـتــاب مـفــهـرس
ا يـسهل عملـية البحث إلكترونـياً و
ــواقع  إضــافــة الى اإلشـــتــراك في ا
ــيـة  لــتــحــقـيق إأللــكـتــرونــيــة الـعــا
أهــدافــهـا الــعــلــمــيـة كــمــصــدراً ثـري
ا يخدم كافة ـعرفة   للمعلومات وا
القطاعـات الصحـية والكوادر الـطبية
والــتـدريــبـيــة والـبــحــثـيــة) .مـبــديـاً :
(إســـتــعـــداده لـــتـــقــد الـــدعم الالزم
لتـكـون من الوحـدات الـواعدة خلـدمة
مــخـتــلف الــتــخـصــصــات الـصــحــيـة
ـسـتـويـات الـعـلـمـيـة والطـبـيـة من وا
ـديــنـة الـطــبـيـة  وخــارجـهـا  داخل ا
ؤسـسات احلـكومـية ذات وخملتـلف ا
الــــعالقـــة) .مـن جـــانــــبه قــــال مـــديـــر
سـتـشفى عـبـد العـالي الـغزالي : أن ا
ـكتـبة هـو السعي الهدف مـن إنشاء ا
كي تــــكـــون مـن أدوات الـــتــــطـــويـــر 
وتــنـمــيــة الــبـحث الــعــلــمي خملــتـلف
الـــكـــوادر الـــطـــبـــيـــة والـــصـــحـــيـــة 
والـــســــهـــولـــة الـــتــــامـــة لـــلـــوصـــول
واحلصول عـلى نتـائج بحثـية دقـيقة
ومـعـتـمـدة .ومـن جـهـته بـ مـسـؤول
ـكـتـبـة الـرقـمـيـة عبـاس الـوائـلي ان ا
ــكــتــبــة في تــقــد اخلــدمــات (دور ا
وأسـتــقـطـابــهـا لـعــشـرات الـبــاحـثـ
وطالب الدراسـات). وأكد الـوائلي ان
وضع خــطــة تــطــويــريــة لــلــنــهــوض
ا يـحقق هدف بالقـدرات البشـرية  
تمـثل في اإلرتقاء بـجودتها كتبـة ا ا
ومــخــرجــاتــهــا الــتــدريـبــيــة).واعــلن
محافظ ذي قـار محـمد هـادي الغزي 
عن مـوافقـة وزارة الـصـحـة عـلى فتح

مجمع جلان طبيـة في قضاء الشطرة
 وذلك لتخفـيف الزخم احلاصل على

دينة . اللجان الطبية في  مركز ا
واشـــــار  الى ان (االدارة احملـــــلـــــيــــة
تـابعت وبـشـكل مـسـتـمـر مع اجلـهات
ذات العالقـة وبـعد مـطـالبـات واسـعة
من قـــبل شــريـــحــة ذوي االعـــاقــة في
ــوافـــقــة من قــبل تــمت ا احملــافــظـــة 
وزارة الــــصـــــحــــة) مــــثــــمــــنــــاً (دور
االستـشاري لـشؤون ذوي االعـاقة في
ديـوان احملـافـظــة ابـو احـمـد الـبـدري
ـستـقـيل غسـان الـسعـيدي والنـائب ا
ــســتــمـر عــلى جــهــودهم وعــمــلــهم ا
ـــشــاكل الــتى وحــرصــهـم عــلى حل ا
ــــــواطــــــنـــــــ وتــــــذلــــــيل تــــــواجـه ا
ــعـــوقــات.مـن جــانـــبــهم عـــبــر ذوي ا
االعـــاقــة عـن شــكـــرهم وامـــتـــنـــانــهم
للجهود الكبيرة التي توجت بافتتاح
ركـز النـذكور). من جـهة  اخرى زار ا
الـغزي  مـنـطـقـة آل بـو عـظم جـنوبي
الناصـرية  واطلـع ميدانـياً على واقع

اخلدمات فيها  واستمع الى شكاوى
االهــالي ومـشــاكــلـهم  فــيــمـا يــتــعـلق
بــواقع  اخلــدمــات الــتى  حتــتــاجــهـا
ـنطـقـة مع احـتـيـاجـاتـهم األسـاسـية ا
والـــيـــومـــيــة.ووجـه (بـــســرعـــة وضع
عاجلة احللول و اخلطوات العملية  
شـاكل   خـاصة  فـيـما يـتـعلق  اهم  ا
ـتــلـكـئـة اضـافـة الى ـدارس ا ـلف ا
مــعــاجلــة انــعــدام  مــوضــوع االنــارة
وتــســبــبـهــا بــالــكــثــيـر مـن احلـوادث
واهــمـيــة  تــوفـر جــســر لـلــمــشـاة في
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واعــــلن قــــسم انــــتــــرنت ذي قــــار عن
تشـغـيل اول كـابيـنـة خلـدمات الـكـيبل
الـضـوئي فـي الـنـاصـريــة.وقـال مـديـر
الـقـسم مــفـرح الـزهــيـري ان (مـشـروع
ــبـاشـرة به الـكـيــبل الـضــوئي تـمت ا
مــنــذ فــتـرة فـي الـنــاصــريــة من خالل
نـصب كــابـيــنـات مـوزعــة في عـدد من
األحــيــاء الـــســكــنــيـــة شــمــلت اإلدارة

احمللـيـة والـبـشـائـر وحي اور وشارع
30). واضــاف انه ( تــشـغــيل اول
كـابـيـنــة في حي اور سـعـة 700 خط
). مـن جـهة ـواطنـ ـنـازل ا مـجـهـزة 
اخـرى اعــلـنت اربع دوائــر حـكــومـيـة
منـقولـة الصالحـية في ذي قـار اكمال
ــوظـفــ بـصــفـة اجـراءات تــثـبــيت ا
عقود والبالغ عددهم اكور من 5400
مــوظف. وذكــرت وثــائق  صــادرة من
دوائـر الـبلـديـات و بـلـديـة الـنـاصـرية
اء واجملـاري وهي دوائـر مـنـقـولة وا
الـصالحـيـة اكـمـلت اجـراءات تـثـبـيت
الـعــقــود وجـهـت خـطــابــا الى ديـوان
ــالـيـة احملـافــظـة الكــمـال مــخـاطــبـة ا
لـــغـــرض الـــتـــثـــبــيـت.واشـــارت هــذه
ـــوظـــفــ الـــوثـــائق الـى ان اعـــداد ا
بـصـفــة عـقــود بـلـغت 5474 مـوظـفـاً
موزع بـحسب تـصنيـفهم الـوظيفي
ــاء هي االكــثــر عـددا من وان دائـرة ا
ب الدوائر باعـداد موظفيهـا البالغة
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ا بقرار فـيه الكثيـر من التسرع ور
التعـسف الغى مؤسس دولـة تركيا
احلديثة  كمال اتاتورك  استخدام
احلـرف الـعـربي في الـلغـة الـتـركـية.
فاشهر اخلطاط في اللغة العربية
 كـانـوا من االتـراك (الـعـثـمـانـي ).
ـفـردات كـمـا ان هـنـاك الــكـثـيـر من ا
الــعــربـيــة  مــسـتــخــدمـة فـي الـلــغـة
الــتـركـيـة. مـثل : اسـتـقالل.. جـادة ..
ثـال. لكـنها تـنزيالت.. عـلى سبـيل ا
بقـيت في التـداول  غيـر انهـا كتبت
بــاحـرف التــيــنـيــة. الــشـوارع.. وفي
مـــفـــردة الـــشـــارع جنــد فـي الـــلـــغــة
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التركية : البـوليفار  .. وهو الشارع
ــفـارقـة ان . وا الـعـريض بــاجتـاهـ
بـولـيفـار والبـولـيفـاريـة متـداولة في
فــنــزويال. ويــقــصــد بــهــا احلــركـات
الـيساريـة. والعـملـة الفـنزويـلية هي
البولـيفار. لـذلك قابلتُ بـاالستغراب
تسمية الشارع العريض في تركيا 
البوليفار. واشهر شارع او بوليفار
في مـديـنـة سـامــسـون هـو بـولـيـفـار
عـصمت ايـنـونو. ( وهـو رجل دولة
وضـــابط بـــرتـــبـــة فـــريق اول. واول
رئيس وزراء بعد إعالن اجلمهورية
في تـركـيـا. عام 1923 وكـان رئـيـسا

الركان اجليش  راس الـوفد التركي
ـــفـــاوضـــات مع بـــريـــطـــانـــيــا الى ا
وفرنـسا  والـتي افضت الى تـوقيع
مـعاهـدة لوزان ). الـتـسمـية الـثانـية
هـي (جــادّة ). وهي كـــلــمـــة عــربـــيــة

فــصــحى. ومن أشــهـر الــشـوارع في
مـــديــنـــة اســـطـــنــبـــول  هـــو شــارع

االستقالل. 
وبالتركية يسمونه : استقالل جادة
سي. اما الـشارع الضـيق فيـسمونه

شارع: احد الشوارع الرئيسة في تركيا

ـســاعي الـوطــنـيـة عـلى الــورشـة ا
ـشـاركــة الـفـاعـلـة تــأتي من خالل ا
ـــيــ واخلـــبــراء من اجل لالكــاد
شاريع التي تهم الشباب انضاج ا
الـعـراقي ومن اجل حتـقـيق اهداف
فقد ي ذي الرقم 2250  القـرار اال
عـمـلـنـا عـلـى تـنـظـيم هـذه الـورشـة
الـتـي سـاهم بــهـا الـعــقـول الــنـيـرة
وقـــدمـــوا الـــدراســات والـــبـــحــوث
الالزمـــة من أجـل بـــنــاء الـــشـــبــاب
وطـــنـــيــا ومـــعـــاجلــة مـــشـــاكـــلــهم
والــتــقــلـيـل من الــبـطــالــة وايــجـاد

فرص عمل لـهم من اجل االستفادة
من طــاقــاتـــهم الى جــانب اهــمــيــة
اشـراكــهم ومــشـاركــتـهـم في صـنع

القرار السياسي) .
 U'UF  œU−¹«

واضـاف ان الشـبـاب (لم يحـصـلوا
عـلى تكـافؤ فـي الفـرص الى جانب
ـشـاريع انــعـدام الــدعم احلـكـومـي 
الــشــبـاب واشــار الى ان مــثل هـذه
الــورش تـسـاهم الى حــد كـبـيـر في
ــــشـــاكـل الـــتي وضـع اولـــويــــات ا
يــــعــــاني مــــنــــهـــا الــــشــــبـــاب وان

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

ــؤســـســات ضـــمن اطـــار رعــايـــة ا
احلكوميـة والفعاليـات االجتماعية
ية والعمل من اجل وضع واالكاد
البرامج اخلـاصة بادمـاج واندماج
الــــــشــــــبـــــــاب ودورهم فـي صــــــنع
السياسة العامة اقام مركز حوكمة
لـلـسـيـاسـات الـعـامـة ورشـة ادمـاج
منظور الشباب في صنع السياسة
الــعـامـة الحـالل الـسالم واالمن في

العراق وفق القرار 2250.
WFMI  W UDÐ

وتـناولت الـورشة الـتي اقـيمت في
اربـيل مـنــهـاجـا حـافـال بـالـبـحـوث
ـيــدانـيـة الـرصــيـنــة والـدراســات ا
ــعــمــقــة الــتي بــحــثت وتــنــاولت ا
اوضـــــاع الـــــشـــــبـــــاب الـــــعـــــراقي
وبــــاالخص بــــعــــد عـــام االحــــتالل
وتـــغــيـــر مــوازين االمـــور ووجــود
بطالة مقنعة والتحوالت في تفكير
الشبـاب نحو االمـور التي حتد من
دورهم احلـقيـقي في اجملـتمع ومن
ذلك كـانت دراسـة مـهــمـة لـلـدكـتـور
فالح الـزهـيــري حـول احـتــيـاجـات
وتـطـلـعـات الشـبـاب الـعـراقي رؤية
في الــواقع والـطـمــوح حـيث اكـدت
الدراسة بان عملية الـتغيير تعتمد
على الشباب النهم احملـرك للتغيير
ومــــضـــمــــونه وكـــذلـك مـــتــــابـــعـــة
مـــشــكالتـــهم والــعـــمل عــلـى بــنــاء

وتنمية قدراتهم. 
فيما تناولت الدكتورة دل سردار
االطـــار الــقــانـــوني والــتـــشــريــعي
لــلــسـيــاسـة الــعـامــة لــلـشــبـاب في
العراق وشـددت على اهمـية القرار
ـرقم 2250 والــعـمـل عـلى ي ا اال
دمج الـــشـــبـــاب في بـــنــاء الـــسالم
ـشــاركــة في صــنع الــقـرار دون وا
اســـتــخــدامـــهم كــألـــة اضــافــة الى
ـــتــطــرفــة ابـــعــادهم عـن االفــكــار ا

وحــمــايــتـــهم وعــدم اشــراكــهم في
الـــنــــزاعـــات الى جـــانب حتـــســـ
وحـــمـــايـــة مـــســـتـــوى الـــتـــعـــلـــيم
ـهـارات ذات االهـمـية واكـسـابـهم ا
في استغالل امكانياتهم وطاقاتهم
من اجل غــــد افـــضل وبـــنـــاء ارقى
ومشاركة فاعلة في احلياة العامة.
وقــدمت خالل الــورشـة وبــحـضـور
ــــيـــ جـــمـع مـــبــــارك من االكـــاد
واخملتص واصحاب الرأي قدمت
عــــدد من الـــدراســـات والـــبـــحـــوث
وكـانت بـعـضهـا نـاجتـة عن دراسة
ــبـاشــر عـلى مــيـدانــيـة لـلــوقـوف ا
اوضاع الشباب اضافة الى دراسة
ميـدانية حـول التـمك االجـتماعي
للشبـاب قامت بها الـدكتورة نيران
عـــدنـــان كـــاظم ســـلـــطـت االضــواء
وبــشــكل مــبــاشـر وعــبــر تــصــويـر
فيديوي مساعي نخبة من الفتيات
الــشـابــات وعــمـلــهن وتــازرهن في
اقــامـة مــركـز لــتــصـمــيم وخـيــاطـة
االزيــاء وجتــاوزهـن الــصــعــوبــات
دلـــيال عــلى ان تـــوجــيه الـــشــبــاب
بـــشــكل ســلـــيم يــؤدي الـى نــتــائج
جــــيــــدة فـي حـــيــــاتــــهـم وتــــأمـــ
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـم ورفـــدهم الـــبالد

بنتاجاتهم . 
وتـــــنـــــاولت الـــــورشـــــة عـــــددا من
الــدراســـات ومــنـــهــا نـــحــوربـــنــاء
وتـصـمــيم الـسـيـاسـة الــتـعـلـيـمـيـة
وكذلك التنسـيق االفقي والعمودي
لــسـيـاسـات دعم الـشـبـاب وضـمـان
ساواة وعدم التمييز ب الفئات ا
الشـبابـية اضـافة الى الـيات الدعم
ــشـــاركــة الــدولـــيــة لــصـــنــاعــة وا
سـيـاسة شـبابـيـة عامـة في الـعراق
وبــنــاء ســيـــاســة وطــنـــيــة حتــقق

اولويات واهداف الشباب.
واكـد الــدكــتــور مــنــتــصــر مــجــيـد
ـشـرف الــعـيـداني لـ(الــزمـان) ان (ا

ـقــدمـة تـكــون كـفــيـلـة الـدراســات ا
ــنـــاســبــة ــعـــاجلــات ا بــايـــجــاد ا
لــتـخــلـيص الــشـبــاب من ازمــاتـهم
النفسيـة ومن الفراغ القاتل والذي
بـــــدوره ســــيـــــعــــزز مـن دورهم في
اجملــتــمـع اضــافــة الـى صــدهم من
ة بكل االنحـراف وان زيادة اجلـر
لونها وصفاتها ناجتة عن البطالة

والفراغ القاتل). 
ولكن تبـقى هذه الـورش والبحوث
والـــــدراســــــات دون جـــــدوى ان لم
تــــســــتــــجب الــــدولــــة والــــوزارات

ــعــنــيــة ــانـــيــة ا والــلـــجــان الــبــر
لالسـتـفـادة منـهـا واخلـروج بـورقة
مـن اجل انـضــاجه وتــشــريـعه واال
فان هـذه الدراسـات تبـقى مرهـونة
الــرفـوف والــشـبــاب يــضـيع لــعـدم
ــعــاجلـة االســتــجــابــة الــسـريــعــة 
مـشـاكـلـهم وان الــدولـة والـقـوانـ
تــبــقى نــافــذة ومــعــمــول بــهـا وان
تـغـيـرت احلـكـومـات والـتـشـكـيالت
ــــواطـن اهم ومن الــــوزاريــــة الن ا
اولــويـات ايــة حــكـومــة في تــقـد

اخلدمات لها.
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زقـاق. ويـكــتـبـونه بـأحــرف التـيـنـيـة
هكذا : ZIKAK الصورة للسياسي
الـتـركي عـصـمت ايـنـونـو. والـثـانـية
بكامرتي لشـارع او بوليفار عصمت

اينونو .
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عصمت اينونو

نــزحت عن مــنـاطــقــهــا بـلغ 900 ألف
عائـلـة عاد مـنـها نـحو 600 ألف إلى
مــواطـــنــهـــا األصــلـــيــة) واضــاف ان
ائي أسهم تحدة اإل (برنامج األ ا
في إعـادة 5 ماليـ مــنــهم) مـشــيـرا
الى ان (هــنـاك 26 مـخــيــمـاً لــلــنـزوح

مـــوزعــــة بـــ مـــحــــافـــظـــات إقــــلـــيم
كــردســتــان بــواقع 16 مــخــيــمــاً في
دهـــــــــــوك و 6 فـي أربـــــــــــيـل و4 في
الـســلـيــمـانــيـة ومــخـيم اجلــدعـة في
ـركـز الـتأهـيـلي) ومـضى ـوصل وا ا
الى القول ان (مـجموع الـعوائل التي
مــــــــــا زالـت تـــــــــعــــــــــيـش فـي هـــــــــذه
هي  37 ألف عـائـلـة يـزيـد اخملـيمـات
اعداد أفـرادها عن  170 ألف مواطن

من مختلف األعمار).
sJÝ oÞUM

ولـفـت الى ان (الـبــيــانـات الــرسـمــيـة
ثـبتـة لدى الـوزارة تشيـر إلى نزوح ا
900 ألف عـــائـــلـــة عـــاد مـــنــهـــا إلى
مناطق سـكنها 600 ألف عائلـة غير
أن عـدد الـعـوائل غــيـر الـعـائـدة 300
ألف غــــيـــر دقــــيق ألن مــــعـــظـم تـــلك
والســـيــمـــا من األقــلـــيــات الــعـــوائل 
اإليـزيـديـة والـتـركــمـانـيـة والـشـبـكـيـة
ـــســـيـــحـــيــــة غـــادرت الـــبالد إلى وا
ــهــجــر ولــديــنــا أعـداد كــبــيــرة من ا
الـــعــائـــدين لم يـــســـجــلـــوا عـــودتــهم

الــرســمــيــة ألســبــاب مــخـتــلــفــة). في
أعــــادت فـــرنــــســـا 35 غـــضــــون ذلك 
قـاصرا و 16 والـدة كـانـوا يـعـيـشون
في مخيّمات يحتجز فيها دواعش في
ســـوريــا . وقـــالت وزارة اخلـــارجـــيــة
الفرنسية في بيان امس ان (احلكومة
قــامت بــإعـادة 35 قــاصـرا فــرنــســيّـا
كــانـوا فـي مـخــيــمــات بـشــمــال شـرق
حـيث تـضـمنت سوريـا إلى أراضـيـها
هــذه الــعــمــلــيــة إعـادة  16والـدة من
اخملـيــمـات نــفـســهـا) مـشــيـرا إلى أن
(الـــوالــــدات ســـلّـــمـن انـــفـــســــهن إلى
في مــا سـلّم الـســلـطــات الـقــضـائــيـة 
الـقصّـر إلى خـدمـات رعـايـة األطـفال).
ويضاف هؤالء القصّر إلى  126طفال
انـضم آبـاؤهم إلـى الـقـتـال في أراض
كــانـت خــاضـــعــة لـــســيـــطــرة داعش
وأعيدوا إلى فرنسا منذ العام 2016
وقـبل عــمـلــيـة اإلعــادة األخـيــرة كـان
والدة هـنــاك نـحـو 200 قـاصـر و 80
في مـخيـمـات يـسـيـطر عـلـيـهـا األكراد
بــشـــمــال شـــرق ســوريــا وتـــســودهــا

بحسب األ ظروف معيـشية مـروعة
ــــتـــــحــــدة.وفي  14كــــانــــون األول ا
اضي تـوفيت شـابة فـرنسـية كانت ا
ــرض تــبـــلغ  28عـــامـــا مـــصـــابـــة 
السكري تاركة ابـنة صغيرة تبلغ من
الـــعــمـــر ست ســـنــوات.وفـي نــهـــايــة
ــدافــعـة ـاضـي  حــضّت ا نــيــســان ا
احلكومة على احلقوقية كلير هيدون 
الــشــروع في عــمــلــيــة إعــادة جــمــيع
األطـفـال الـفـرنـسيـ احملـتـجـزين في
اخملـيــمــات في شــمـال شــرق ســوريـا
ــــــكن. وقــــــالت ان بــــــأســـــرع وقـت 
ــوحــدة الـتي (جــمـعــيــة الـعــائالت ا
جتــمـع عــائـالت فــرنـــســيـــ غــادروا
ـنـطــقـة احلــدوديـة بـ لـلــقـتـال فـي ا
العراق وسـوريا تعرب عـن أملها في
أن تــكــون عــمــلــيــة اإلعــادة األخــيــرة
مؤشرا عـلى نهـاية هذه الـسيـاسة ما
وصـفـتـهـا بـالـبـغـيـضـة الـقائـمـة عـلى
مراجعة كل حالة بحالتها التي تؤدي
إلى فصل اإلخوة وإبـعاد األطفال عن

أمهاتهم). 
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ـهجريـن وكالة اوعز وزيـر الهـجرة وا
ي بـتـوزيع مـسـاعدات عـثمـان الـغـا
اإلغاثة ب األسر النازحة التي تقطن
مـحـافــظـة كـربـالء. وقـال بـيـان تــلـقـته
(الزمان) امس انه (وفـقاً للـخطة التي
ــتـابــعـة أحـوال ي  وجه بـهــا الـغــا
الــنـازحــ وتــوفـيــر احــتـيــاجــاتـهم
وبـــالـــتـــزامن مع قـــرب حـــلـــول عـــيــد
األضــــحى  شــــرع فـــرع الــــوزارة في
احملافـظـة بـتـوزيع مسـاعـدات اإلغـاثة
والـــصـــحـــيــة بـــ األســـر الـــنـــازحــة
ــتــواجــدة فـي احملــافــظــة لــتــشــمل ا
نظمات 1650أسرة  بالتنسيق مع ا
الـعــامـلــة هــنـاك) وتــابع ان (مالكـات
مـستمـرة بالـعمل عـلى تلـبية الوزارة 
االحـــتـــيـــاجـــات الـــضــروريـــة لـألســر
الـــنــــازحـــة فـي ظل ارتــــفـــاع درجـــات
احلــرارة بــالـتــنــســيق مع مــنــظــمـات
ـتـحدث اإلغـاثة كـافـة). بـدوره  قـال ا
في بأسم الوزارة علي عباس جهاكير
تـــصــريـح ان (إجـــمــالـي األســر الـــتي
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هنـدس احلاج عبد الـكر الدباغ وسوعي االسـتاذ ا ا كتبه الـباحث ا اعتـزازاً 
حفـظه الله تعالى عن كـتابنا اجلـديد (طبائع ووقائع)  – وهـو اجلزء الثمانون من
ـعـنـيّة بـشـجـون وشؤون الـوطن احلـبـيب ننـشـر كـتابه مـوسـوعة الـعـراق اجلـديد ا

الكر الذي بعث به الينا غِبَّ وصول هديتنا اليه .
وسوعة وقد اسـتطاع أن يُعرّف الـقرّاء مشكوراً - وعـلى نحو موجز وسريع  –

العراق اجلديد وما حتمله من سمات .
ا يجود به مـن نفائس تعتبر فله منـا الشكر اجلزيل والثـناء اجلميل ونفعـنا الله 

كتبة العربية االسالمية . اضافات نوعية أزدانت بها ا
ولم نكن مـبالـغ ح أطـلقـنا عـليه وصف ( سـادن التراث الـكاظـمي ) فلـقد بذَل
ن من اجلـهـد والـعـنـاء مـا فـاق بـه مَنْ تـقـدمه  وأصـبح الـقـدوة جملـايـلـيه . وهـو 
يبـحث عنه الضوء وال يبحث هو عن االضواء بل يعمل بكل جد واخالص وصفاء

خدمة للدين والعلم واألدب والثقافة .
شار اليهم بالبنان  وسوعي العراقي ا وبهذا أصبح في طليعة ا

ا قدّمه من تآليف وسوعيّ الواعد والناهض الرائد الذي يـستحق التكر  فهـو ا
وحتقيقات يقتضينا االنصاف والوفاء أنْ نشيد بها وننوه عنها.

حس الصدر 
( (من وحي الثمان

مبـارك لسماحة العالمـة السيد حسـ الصدر بلوغ موسـوعته (العراق اجلديد)
جـزءهـا الثـمانـ بـصدور (طـبـائع ووقائع). وهي ظـاهـرة تسـتحق الـتـوقف عنـدها

ستوى.  مليا ال أقلّ في نواح ثالث: العدد واالستمرارية وا
) للداللـة على الكثرة أو لـلمبالغة أما العـدد: فقد استعـملت العرب العدد (سـبع
تأخرين من وصلت كل أعماله إلى ن جاوز هذا الرقم? وقليل في ا فمـاذا تقول 
هذا الـعدد أما مـوسوعـة السيـد الصـدر فهي جزء من أعـماله وله أعـمال أخرى

كثيرة.
ـوسـوعـة تـواصل الـصــدور مـنـذ أكـثـر من عـشـر ا االسـتـمـراريـة: فــانَّ هـذه ا وأمـَّ
ـدة الزمـنيـة ب صـدور جزء وآخـر بدأت سنـوات دون انقـطاع مع مالحـظة انّ ا
عتـاد إذ انّ االنطالقات تتـقلص حـتّى وصل إلى جزء في الشـهر وهـو خالف ا
دائمًـا ما تكـون قويّة ثم تـأخذ بالـضعف والفـتور إن لم تتـوقف بعد مـدة وجيزة

واألمثلة على ذلك كثيرة. 
ستوى (وهم األهم): إنَّنا اعتدنا إذا أكثر الكاتب من أعماله بدأ مستواها وأمَّا ا
بـالـهـبوط ألنّه سـيـقع في فخ الـتـكـرار وصـعـوبـة االتـيان بـجـديـد. لـكـنـنـا جند أنّ
ـتاز ألدق األمـور وعـنده اجلـديـد والفـريد الـسـيد الـصـدر (حفـظه الـله) متـابع 
علومات يستحضرها نبع دائما فهو مع ال ينضب من األفـكار وا ويده علـى ا
ـعـرفي لـيحـولـهـا إلى كـلمـات يـخـتـارها بـعـنـاية مـتى شـاء وأنّى شاء فـي نتـاجه ا

ـعنى فائـقة ويـصبّـهـا في قوالب مـتيـنة الـسـبك رصيـنة ا
جمـيلة الشكل ثمّ يقدمـها إلى القراء بلغـة صافية سهلة
الفـهم مع امتـيازه بـتوظـيف تراثـنا الـثر في مـا يناسب

اضي باحلاضر.    وضوع لربط ا ا
أمـد الــله في عـمــر سـيـدنــا الـصـدر وزاد في تــوفـيـقه

وتقبل منه.
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الـسـمـسار فـي البـيع والـشـراء وظيـفـة مـألـوفه لدى الـنـاس مـالم يـخالف صـاحـبـها االداب
عـامالت في الدوائر اخلـدمية تـعارف علـيها أمـا في التـوسط لتسـهيل سـير ا والقـواعد ا
العامة فهي اجـبار طالب اخلدمة على الدفع وتشجيع مقدم اخلدمة على الرشوة ضررها
يتـعدى اطراف الـصفقـة الى طالـبي اخلدمة ومـقدميـها لكن ضـرره في السيـاسة واحلكم
ينـتشر كـالوباء الى كل من له عالقـة مباشرة أو غـيره مبـاشرة بالـصفقة ومـا يبنى عـليها
أمـا مـحاولـة احلـصـول عـلى مـنـصب في الـتـعـلـيم أو نـشـر الـبـحـوث الـعـلمـيـة في اجملالت
) فـهو جـائحـة وانهـيار ـية (وضع اسم الـباحـث الفـضائي مع مـجمـوعـة من البـاحثـ الـعا
لـنـيل لـقب عـلـمي أعـلى (دون اسـتـحـقـاق) أو االسـتـشـهـاد بـالـبـحـوث لـتـصـنـيـف اجلـامـعة
(بـبيانات وهـمية أو مفـبركه) هذا النـوع من السمـسرة غير مـألوف ومعيب وله أثـار كارثية

ـكن الـتـعافي ومـدمـرة عـلى العـلم والـبـحث الـعـلمي واجملـتـمع ال 
دى الـبعـيد الن الـعلم والـبـحث العـلمي بـناء منـها حـتى علـى ا
يـعتـمد الحـقه عـلى سابـقه فاذا كـان هنـاك ضعف أو وهن أو
كن أزالتها من الـبناء اجلميع خداع في مرحـلة معينـة فال 
ـمارسـات التي تؤدي الى مـطالب بـالوقـوف بحـزم بوجه كل ا

الوهم والكذب واخلديعة على الطلبة واجملتمع واالجيال.

كـان حــادث اغـتـيــال االرشـيــدوق الـنـمــسـاوي فـرانــز فـيـرديــنـاد في ســرايـيـفــو في الـعـام
ـيـة االولى والـتي غـيـرت الـعـالم ـثـابـة الـشـرارة الـتي اشـعـلت فـتــيل احلـرب الـعـا 1914
ورسـمت خـارطة سـيـاسـية وجـغـرافـية جـديـدة كـان لهـا االثـر الـكبـيـر عـلى حيـاة الـشـعوب
ـئات او اآلالف من والنـاس . يخـبـرنا الـتاريخ عن وقـائع واحـداث كانت سـببـا في مـقتل ا
ـكن تـداركـهـا بـطـريـقـة مـا في حلـظـة وقـوعـهـا وبـالتـالـي جتنـب وقوع البـشـر والـتي كـان 
ـثل هـذه احلـاالت !! ولـو حـاولـنـا اسـتـعراض ـوذجـا  ضـحـايـا  ومـا نـاقـة الـبسـوس اال 
واسـتذكـار  مثل هـذه األمثـلة فـاننـا سنـكتـشف ان الـتاريخ مـليء بهـا وأنهـا لم تنـقطع مـنذ
كن اطالق تسمـية (نقطة بداية اخلليـقة التي سكـنت االرض يوم قضم آدم التفـاحة !!  و
حتول) على هذه الوقـائع وذلك بسبب التغير الكبير الذي يـطال احلال ماب قبلها وبعدها
!! نشـهد في عـالم اليوم صـراعات ومـتغيـرات ال حصـر لها  وفي ظـل هذه الصـورة تبرز
ي وذجا راقـيا ومتحضراً للمجتمعـات االنسانية حيث جند بأن هناك إجماع عا اليابان 
على تـميـز اجملتـمع اليـاباني وحتـضره الـذي وصل الى حد اطالق الـبعض تـسمـية كوكب
اليـابان على هـذا البلـد الصغـير ذو التـأثير االيـجابي الـكبيـر على العـالم اجمع !! باالمس

 اغـتـيـال رئـيس وزراء الــيـابـان االسـبق وهـو يــلـقي خـطـابـا في
مكان عام ضـمن حملته االنـتخابية !! طـلقتان من سالح ناري
اودت بـحياة رجل لـسنا نـعرفه  لكـننا جـميعـا نعرف الـيابان
بارك اسألكم الدعاء كبلد مـتميز .. وفي صبيحة هذا اليوم ا
بأن يـحـفظ  الـله الـيـابـان واليـابـانـيـ ويـجنـبـهم شـرور نـقـطة

التحول.

يـولد االنـسـان في مـنطـقـتنـا فـيحـمـد الله عـلى نـعـمة احلق واحلـقـيقـة الـتي عرفـهـا! وهو ال
يـدري انهـا البـيئـة التي اوجـدتهـا السـياسـة!وهكـذا الناس تـبحث عـن اجلاه. كمـا ذكر ابن
خـلدون في مقدمته  ,فصل 27(الناس عـلي دين ملوكـهم). نالحظ اليـوم في العراق اغلب
تـوجـهـات الـنـاس احلزبـيـة هي مـا يـرجـون بـلـوغ اغـراضـهم والـبـحث عن اجلـاه والـسـلـطة
.البعض يؤمن بهذا احلزب ,وذاك يؤمن بذاك احلزب واجلميع هدفهم االستفادة او بدافع
ـذهبي .اذا أيـن االنسانـية? وشـعار االسالم التـشفي او الـغل واحلقـد الديـني الطـائفي وا
الناس صـنفان  إمّا أخ لك في الـدين أو نظير لك في اخللق ? ”ال اكثر من ذلك وال أقل
بـدأهـا بــأخ في الـدين دون شـروط قــالـهـا اإلمـام عـلـي عـلـيه الـسالم فـي زمنٍ كـثـرت فـيه
اخلالفـات واالختالفات وظـهرت فـيه الف وحـملت السـيوف بـوجهه وأدخلـته حروباً مع
سـلـمـ حاول ان يـتـفـاداها ولـكـنـهـا حصـلت رغـمـاً عن كل مـحاوالته أبـنـاء جـلدته مـن ا
وحـد الواحـد بل جاءت اإلنسـانيـة في إيقـافهـا فكـلمـته هذه لم تـظهـر في زمن اإلسالم ا
ذاهب واألفـكار والطـوائف ورغم ذلك فهـو يسمـيهم رغم خالفهم في زمن اإلسالم ذي ا
ـنـهـاجه وأفـكـاره ومـعـتـقـداته إخـوة نـعم إخـوة الـدين يـتكـلم مـعه واخـتالفـهم الـواضح 
نهـاج العام دون اخلاص وهـو يعطي لكل إنـسان حقه في االختـيار حيث ال إكراه في با
الـدين فال خـطاب طـائـفي محـرض وال عداء مـسـبق وال سم يتـخـلخل بـ الـكلـمات.وفي
سـلم كـلهم على حـد سواء فـهو ينـظر لهم بـشراً أحراراً الصـنف الثاني اهـتم بغيـر ا
لـهم كرامتهم وحـقهم في العيش ولـهم أيضاً كمـا للمسـلم حق االختـيار واضعاً بذرة
اإلنسانيـة في األرض اجلرداء عسى أن تنمو لـتظلل اإلنسانية وتـعطي اُكُلها لهم في كل
.خالصـة ما نـعيـشه اليـوم في العراق ,وتـوجيـات الـكثـير من االنـتـماءات نالحظ يـطرأ ح

ـنـفـعـة حـتى ولـو حـسـاب ابـنـاء عـلـيـهـا دافع االسـتـفـادة والــبـحث عن ا
هـم منـهم من يـستـفـيد من هـذا احلـزب ويؤيـده ودائـماً الـوطن ,ا
ــا يــعــتــقــد ومــا يــقـول يــنـظــر الــيه عــلـى انه عــلى حق دائم 
,ويحللون احلرام بشتى الفتاوى والطرق في أطار ديني
كتسبات ,وهذا نافع وا ,بطريقة االستحواذ واحلفاظ على ا
يـوحي عــلى ان الـكــثـيــر من ابــنـاء الــشـعب الــعـراقي يــعـيش
االزدواجـيـة في الـتــعـامل والـتـفـكـيـر .بــســــــبب قـلـة الـثـقـافـة

والوعي .
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{ الــقـدس (أ ف ب) - أعــلن اجلــيش
االسـرائــيـلي أنـه شن في وقت مــبـكـر
من  امس الـسـبت غـارات جـويـة على
مواقـع حلركـة حـماس في قـطـاع غزة
ردا عــلى اطالق اربــعـة صــواريخ من
ـنـطـقـة.ولـيل اجلـمـعـة الـسـبت هـذه ا
أطـلــقت صـفــارات اإلنـذار في مــديـنـة
عـســقالن وبـلــدات أخـرى فـي جـنـوب
إسرائـيل على احلـدود مع قطـاع غزة
لـلـتـحـذيـر من إطالق صـواريخ. وقـال
اجلـــــــيـش فـي بـــــــيــــــــان إن "الـــــــدرع
الــــصـــــاروخــــيـــــة اعــــتـــــرضت احــــد
الـصواريخ" مـوضـحـا أن ثالثة مـنـها
ســقــطت في مــنـاطـق مـفــتــوحـة.وردا
على الصواريخ شن اجليش سلسلة
ضـربـات عـلى مـواقع حلـركـة حـمـاس
في القطاع الـفلسطـيني الذي يخضع
حلصار إسـرائيـلي منذ  2007عندما
ســيــطـــرت حــمــاس عـــلى الــســـلــطــة
هناك.وقال البيان إن "طائرات مقاتلة
استـهـدفت موقـعا لـتـصنـيع االسلـحة
تــابــعــا حلــمــاس" وسط قــطــاع غـزة
ـسـتـهـدف هـو ــوقع ا مـوضـحـا أن "ا
أحـد أهم مـواقع تـصـنـيع الـصواريخ

في قطاع غزة".
ويــأتي إطالق الـصــواريخ هــذا غـداة
زيـارة الـرئـيس األمـيـركي جـو بـايـدن
إلـى اســرائــيـل والــضـــفــة الــغـــربــيــة
احملـــتـــلــــة حـــيث الــــتـــقى الــــرئـــيس
الـفـلـسـطـيـني مـحـمـود عـبـاس.وغادر
بـــايـــدن اســـرائــــيل مـــتــــوجـــهـــا إلى
السعودية على م أول رحلة طيران
مـــبـــاشـــرة بـــ الـــدولـــة الـــعـــبـــريــة
مـلكـة.وأعلن جـو بايـدن عن تقد وا
مـسـاعـدات بقـيـمـة مـئـة مـلـيون دوالر
ــسـتــشــفـيــات في الــقـدس لــشــبـكــة ا
الـشـرقـيـة الــقـطـاع الـفـلـسـطـيـني من

ـــقـــدســـة الــــذي حتـــتـــله ـــديـــنــــة ا ا
إسرائيل.من جهـة أخرى أعلن بايدن
خــطــة لــنــشــر شــبــكــة اتــصــاالت من
اجلـــيل الـــرابع (4جي) فـي الـــضـــفــة
الغـربـية وقـطـاع غزة حـيث تـستـخدم
شبكتـا اجليل الثـالث واجليل الثاني
عـلى التـوالي.ودعـا بـايـدن إلى إقـامة
"دولة فلسـطينيـة مستقـلة" مع ضمان
"اتــــصــــال لألراضـي" لــــكـــنـه أكـــد أن
الشروط ليـست متوفرة حـاليا إلعادة
إطالق عـمــلـيـة الـسالم اإلســرائـيـلـيـة
ــتـــوقـــفــة مـــنــذ الـــفــلـــســطـــيـــنــيـــة ا
ـتــحـدث بـاسم حـمـاس .2014وقـال ا
حـازم قـاسم إنه "ال جـديـد في خـطـاب
جــــو بــــايـــــدن بــــشــــأن الــــقــــضــــيــــة
الــفــلـــســطــيــنـــيــة بــخـالف تــرســيخ
انـحــيـازه لــرؤيـة االحـتـالل".من جـهـة
أخرى صـرح قاسم أن "قـصف العدو
لقـطاع غـزة وترويع االمنـ يأتي في
اطار جرائمه وسلوكه االرهابي الذي
ال يـتـوقف ضـد شـعبـنـا في كل أمـاكن
تـــواجـــده".وأضـــاف "لن يـــســـتــطـــيع
االحـــتالل الــصـــهــيـــوني بــكل أدوات
اإلرهـــــاب والــــدعم األمــــيـــــركي له أن
يـــكـــســر ارادة شـــعـــبـــنـــا الـــصـــامــد
ومــقـــاومــته الــبــاســلــة وســنــواصل
ـشروع حـتى مـقـاومـتـنـا ونـضـالـنـا ا
طـــــرد احملـــــتـل من كـــــامـل أرضـــــنـــــا

الفلسطينية".
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الى ذلـك أكّـــــد الـــــرئـــــيس اجلـــــديـــــد
للـمؤسّـسة الـوطنـيّة لـلنـفط في ليـبيا
فرحـات بن قدارة اجلـمعـة رفع إجراء
"القـوّة الـقاهـرة" عن كلّ حـقول الـنفط
ومــوانئ الـتــصــديـر في الــبالد بــعـد
إعالن جـمـاعـات إنـهـاء حـصـار كـانت
ـنـشـآت.وقـال بن تـفـرضه عـلى هـذه ا

قــدارة في مــديــنــة بــنــغــازي بــشــرق
ــؤسّــسـة الــوطــنــيّـة الــبالد "تُــعــلن ا
لـلـنـفط انــتـهـاء اإلغالقـات في جـمـيع
ـوانـئ الـنــفــطــيّـة ورفع احلــقــول وا
حالة القوّة القاهرة عنها اعتبارًا من
 15تـــمّـــوز/يـــولـــيــو".وكـــتب رئـــيس
حكومة الـوحدة الليـبيّة عبـد احلميد
الـدبـيبـة عـلى تـويـتـر "نرحّـب بإعالن
ـــؤسّــســة مـــجــلس اإلدارة اجلـــديــد 
النفط رفع القوّة القاهرة عن احلقول
ــنـشـآت الــنـفـطــيّـة" مـضــيـفًـا "من وا

ــهـمّ أن يــنــعــكـس ذلك في حتــســ ا
وضع شــبـــكــة الــكـــهــربــاء وتـــعــزيــز
إمــدادات الــوقــود".والـقــوّة الــقــاهـرة
إجــراء قـــانــونيّ يــســمح لــلــشــركــات
بــتــحــريــر نــفــســهــا مـن االلــتــزامـات
الــتـعــاقــديّـة فـي حـال حــدوث ظـروف
خـارجــة عن إرادتــهـا.وكــان بن قـدارة
يــتــحــدّث خالل مــنــاســبــة حــضــرهـا
ـثّلـون عن اجلـمـاعـات الـتي أغـلقت
مـنــذ مـنـتــصف نـيـســان/أبـريل سـتّـة
حــقـول نـفــطـيّـة ومــحـطّـات تــصـديـر

الـنفط لـلـسـماح بـاسـتـئنـاف اإلنـتاج
والتـصديـر".أصدرت حـكومـة الدبـيبة
ــوجـبه األربــعــاء مـرســومًــا عـيّــنت 
ــصــرفي الــبــارز بن قــدارة رئــيــسًـا ا
لـلــمـؤسّـسـة الـوطـنـيّــة لـلـنـفط خـلـفًـا
صطفى صـنع الله.وتَسلّم بن قدارة
ــركــزي احملـــافظ الــســـابق لـــلــبــنـك ا
الـلـيـبي اخلـمـيس مـهـمّـاته قـائـلًـا إنّ
"قطاع النفط سقط فريسة للصراعات
السـيـاسيّـة لكـنّـنا سـنـعمل عـلى منع

التدخّل السياسي في هذا القطاع".

»öÞ‚∫ ضربات إسرائيلية على غزة بعد إطالق صواريخ

مـــطــالــبــةً بـ"تــوزيع أكــثــر إنــصــافًــا"
لــعــائــدات الـنــفط فـي الـبـالد.ومـذّاك
انخـفض إنتـاج النفـط إلى نحو 400
ـلـيون ألف بـرمـيل يـومـيًـا مـقـارنـة 
بـــــرمــــــيـل في آذار/مــــــارس.وقــــــالت
اجملـمـوعـات في بـيـان اجلـمـعـة إنّـها
ترفع احلصـار بعـد أن تعهّـد الرئيس
اجلـديـد لـلـمؤسّـسـة الـوطـنـيّـة لـلـنفط
"تلبية جميع مطالبنا وحتديد توزيع
عادل لعائدات الـنفط".وأضاف البيان
"قــرّرنــا إعـــادة فــتح حــقــول ومــوانئ
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ا ـتوارثة الـتي تناقلـها جيل عن األجـيال السابـقة هي أن آدم وحواء  إن الرواية ا
هبـطا من اجلنة افترقا وتاها فـي أرجاء األرض فمشى أبونا آدم وهو يبحث عن
حواء ويـناديها ومشت أمـنا حواء وهي تفـتش عن آدم وتناديه فكـان لقاؤهما في

قطعة من األرض هي عرفة.
ـنزل األول لـلبشـرية قـضى هنا أبـونا آدم وأمـنا حواء شـهر الـعسيل عرفة هي ا
عـمورة. فإذا في الـدنيا أمـكنة ومن هنـا بدأ التـاريخ اإلنساني عـلى وجه األرض ا
ولد فيها تاريخ قوم أو سجلت فيها بطولة أمة عاشت فيها ذكرى شعب وها هنا
تـوفـيت الـسيـدة األولى في األرض أمـنـا حـواء  ولكن تـدل عـلـينـا الـروايـة األخرى
التي يـحمـلهـا اخللف عن الـسلف بـأن قبـرها في جـدة من أرض تهـامة وال دخان
كن أن يتعم هـذه الرواية وتنـشر وتمشى في الـعصور إال ولها من غيـر نار وال 

اصل. 
كـان يجـتـمع النـاس فيه عـلى اختالف ألـسنـتهم وألـوانهم في والـيوم عـرفات هـو ا
صـعـيـد واحـد لـبـاسـهم واحـد يـتـوجـهـون إلى رب واحـد ويـديـنـون بـدين واحـد
ويـصـيـحـون بـلـسان واحـد "لـيـبك.. الـلـهم لـبـيك..? هـناك تـتـنـفس اإلنـسـانـيـة التي
خنـقها الـبارود وعالمات احلـدود وحتيا في عـرفات حيث ال كـبير وال صـغير ال

عظيم وال حقير ال غني وال فقير. 
عـرفات.. إنـها لن تـرى عـ البـشر مـشهـدا آخر مـثلـه هيـهات مـا في الدنـيا لـهذا
ـبية واحـتفاالت في بالد عـارض واأللعاب األو شهـد العـظيم ولقـد يجتـمع في ا ا
شهد العظيم بنظر الغرب حشود من الناس وحشود ولكن لو شهد العالم هذا ا

تحدة عيدها األكبر.  ثاقب القترح أن جتعله هئية األ ا
عرفات.. تـشهد بهدم الفروق كلها فروق الطبقات وفروق األلوان واألجناس هنا
النـاس كلهم أخـوة ال ميـزة ألحد عـلى أحد إال بالـعمل الـصالح وال فـضل لعربي
واقف الـرسمـية عـلى عـجمي إال بـالتـقوى وإذا كـان اللـباس الـرسمي حلـفالت وا
ـكـان الـلـبـاس ــعـاهـد عـلى اتـبـاعـهـا ولـكن في هـذا ا ـنـظـمـات وا الـتي تـضـعـهـا ا
قام الرسمي قـطعتان من قماش فقط ال خياطة فيه وال إناقة وال يفترق في هذا ا

شهد عجيب..?  أكبر ملك عن أصغر شحاد أليس هذا ا
عرفات.. هـنا اعلنت حقوق اإلنسان ألول مرة في التاريخ يتذكرنا اليوم الذي قام
فيه سيـدنا محمد عليه أفـضل الصلوات والتسلـيم في حجة الوداع وأعلن احلرية
قام الذي وقف فيه ساكن ووصيى بالنساء هذا هو ا ساواة وحرمة الدماء وا وا
سيد الـعالم يـعلن حقـوق اإلنسـان ويقرر مـباد الـسالم وينـشر األخوة والـعدالة
أل عـيـون الـبـشر ـشـهـد في كل سـنة دلـيال قـائـمـا  ـساواة بـ الـنـاس. هـذا ا وا
وأسمـاءهم على أن ما قرره مـحمد صلى الـله عليه وسلم قد
طبق أكمل التطبيق في عرفات تتجلى عطمة اإلسالم بكل
ـسـاواة جــمـاله وســذاجـته اإلسالم هــو دين احلـريــة وا
دين الــعــلم واحلــضــارة. بــدأت اإلنــســانــيــة مــســيــرتــهــا
نـزل األول للـبشـرية ـقام ألنه هـو ا احلضـارية من هـذا ا

جمعاء. 
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ثمة امـور كبيـرة مخـطط لها مـنذ مدة طـويلة وتـلك من اجل ابقـاء االستقـواء لدولة
فـرضـتــهـا اجلـغــرافـيـة ان تــكـون جـارة سـوء مــنـذ عـهــدهـا االولي بل مــنـذ بـدايـة
تأسيـسها ومعاداتها لكل ما تمت بالعرب وشبه جزير وخليجهم وباالخرين من
ـنطـقة لـفرض الـقومـيات بـصـلة والنـريد الـعـودة الى تاريخ احـتالالتـها لـلعـراق وا
ارادتها على القوميات ودينهم احلنيف وصيرورتها باجتاه خدمة اهدافها اللعينة
ــوارد وكـمــا اتــضح ذلك اكـثــر بــعـد تــعـاونــهـا مع في حب الـســيــطـرة وســرقـة ا
نهجة (عداء علني الشيطان االكبر واسرائيل لغزو العراق ضمن اطار سياسة 
بـيـنـهم واتـفاق مـبـطن الحـتالل الـعـراق وسـرقـة مـوارده بـاكـذوبـة امتـالك السالح

النووي الذي فضح كذبتهم مسؤول من داخل دوائرهم ) .
واليوم يـجتمع اخلـاسرون  وبتـوجيه خـاص مستـورد لينـاقشوا تـشكيل احلـكومة
الـقادمـة رغم عـدم اهـلـيتـهم بـسـبب خـسارتـهم في االنـتـخـابات وافـتـضـاح امرهم
خالل سنـوات حكم الـعراق من فـساد وقـتل ونهب وتـعاون مع داعش وتـسلـيمهم
اكـثر من مـحافـظة اضافـة الى ترك مـليـارات من االسلحـة الثـقيـلة لداعش لـتنـفيذ
ناطق التي تـعادي سياساتها جرائمـها وكل ذلك بتوجيه من دولة الـشر الذعان ا
ـقيـتـة سـبيال االسـتـعمـاريـة الرادتـهـا وتنـفـيـذ اجنـدتـهـا فـيهـا من بـاب الـطائـفـيـة ا
الحتاللهـا من خالل عمالءها واذنابها الذين متوهمون بان العمالة التي يقدمونها
سيجـزون عليها غير ان العميل يبقى قـزماً امام من يستخدمونهم الحتالل بلدهم

ويكونون خارج ثقة احملتل الن من يخون بلده يخون من استخدمه ضد بلده .
ان االمـور تسـير بـسرعـة وعلى الـعقالء من الـوطنـي اخملـلصـ ان ينـقذوا الـبلد
من احلـالـة الـتـي بـعـيـشـهـا حـيث الــتـركـة الـثـقـيـلــة من احلـكم مـنـذ عـام االحـتالل
وظف البغـيض والى اليوم فالدولـة اصبحت مصرفـا لتوزيع الرواتب ومـا اكثر ا
واجلـيش والـشرطـة وعـناصـر اخـرى واجلمـيع يـتقـاضون رواتـب بدال من االنـتاج

في حقول الزراعة والصناعة والتجارة والبناء .
ان هـنالك اشـارات واضـحة في كـلمـة زعيم الـتيـار الصـدري حول االطـر العـملـية
ــفـسـدين والـطــائـفـيـ ـؤسـســات بـعـد قـذف ا بـنـفس عــراقي العـادة بـنــاء دولـة ا
واحملـاصصـاتي وعـمالء دولة الـشر واسـتبعـادهم من العـملـية الـسياسـية لـتعود
لـلـعـراق هـيبـتـهـا وعـراقيـتـهـا واصـالـتهـا بـعـدمـا افقـدوهـا ذلك مـنـذ عـام االحتالل
البغـيض وبتوجيه من اعـداء العراق والدين وباالخص الـذين استخدموا الـطائفية
ـومـة سـرقـة اموال الـبـلـد بـالـتـعـاون مـعـزمن كـانوا ـذهـبـيـة من أجل د والـنـعـرة ا
بـسـمونه الـشـيطـان االكـبر هـذا الـشيـطـان الذي  حتـول الـيوم الى

رحمة يدعو الى انقاذ العراق من هيمنة الفرس .
ان بــنـاء الــوطن بل واعـادة بــنـاءه يــعـتـمــد عـلى الــطـاقـات

حض ارادة العراقي انفسهم . والرؤيا العراقية و
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زيـــادة الــضــرائـب".وأعــلن جـــونــســون
اضي اسـتـقالـته من رئـاسة األسـبـوع ا
حـزب احملافظ بعـد تمرد حكومي كأن
بادرين له عقب أشهر سوناك من أول ا
مـن اخلـالفــــــــــات.وواجـه الــــــــــنـــــــــواب
احملـافظون اخلـمسة الـساعون خلالفته
ــنـاظــرة أســئــلـة عــدائــيـة في بــدايــة ا
تـتعلق بـالثقـة والنزاهـة من جمهور من
الـــنــاخـــبــ دُعي لـــلــحـــضــور ومـــقــدم
ســيــاسي.وتــمـكـن الـنــائب الــبــارز تـوم
تـــوغـــنـــهـــات الــــذي كـــان من أوائل من
ــسـاواة أعــلـنــوا تــرشـحــهم ووزيـرة ا
الــســابـقــة كـيــمي بــاديـنــوك من تــقـد
نـفسيهمـا كمرشح نـظيفي الكف على
اسـتعـداد للقـيام بـانطالقة جـديدة.وقال
تـوغــنـهـات إن "الـسـؤال احلـقـيـقي هـنـا
مـلكة ا إذا كنـا نخـدم شعب ا يـتعـلق 
ـهـني" لـيـرد عـليه ـسار ا ـتـحـدة أو ا ا
اجلـمهـور بالـتصفـيق.وأظهـر استطالع
شاهـدين الذين يحق شمل  1159مـن ا
لـــهـم الـــتـــصـــويت أجـــرته مـــؤســـســـة
ـئـة يـعـتـقـدون أن أوبـيـنـيـوم أن  36بـا
تــوغـنــهـات الـذي خــدم في اجلـيش
الـــبــريــطــانـي كــان األفــضل في
ـــنـــاظـــرة يـــلـــيـه ســـونــاك ا
ـــئــة من بـــحـــسب  25بـــا
.وفــقط ــســتــطــلــعــ ا
ئة رأوا أن سـتة بـا
تـــــــراس كــــــانت
األفـــــــــــــضـل
مــــــقـــــابل

بــبــيــني مــوردنـت وبــاديــنــوك الــلــتـان
ـئة من حـصـلت كل مـنـهـمـا على  12بـا
.وســــئل ـــــســــتـــــطــــلــــعـــــ أصــــوات ا
ــتـنــافـسـون عــمـا إذا كــان يـعــتـبـرون ا
جـونسون صادقا لكن أيا منهم لم يلق
بـكامل ثقله خلـفه.وهز توغنهات رأسه
فـيمـا قالت باديـنوك "أحيـانا" بيـنما
ســــــعـى الــــــثالثــــــة اآلخــــــرون
لــلــمــراوغــة.فــقــد امــتــنــعت
مــــوردنـت الـــتـي أظــــهـــرت
االســـتـــطـالعـــات مـــؤخــرا
تـقدمـها بشـكل مفاجئ مع
شـعـبيـة قويـة لدى قـاعدة
الــنــاخــبــ عـن انــتــقـاد
جـــونـــســـون مـــبـــاشــرة.
وقــالت "حــصــلت بـعض

الـقضايـا الصعـبة جدا وأعـتقد أنه دفع
ثـمن ذلـك".وتتـعـرض مـوردنت وهي في
لـكـية وعُـينت االحـتـياط في الـبـحريـة ا
لــفـتــرة وجـيــزة وزيـرة لــلـدفــاع قـبل أن
تُـكلف مـناصب أقل مـرتبة في حـكومات
جــونـــســون النــتــقــادات مــتــزايــدة من
مـعسكرات متنافسة.ويقول
مـــنــتـــقـــدوهــا إنـــهــا ال
تـتـمـتـع بـاخلـبرة وال
بــــــالـــــــكــــــفــــــاءة في
مــنـاصب حــكـومـيـة
ولــــديـــهــــا مـــواقف
مـتغـيرة مـن حقوق
ــــــــتـــــــحـــــــولـــــــ ا
.وعن تلك اجلنسي
االنـــتـــقـــادات قـــالت
"اعـتـبـر عـدم رغـبة
أحــــــــــــــــــد فـي

الـتـنـافس معي إطـراء كـبـيرا".ويـنـتهي
تـصـويت الـنـواب احملـافـظـ األربـعـاء
ثـم يــــخــــتــــار أعــــضــــاء احلــــزب أحــــد
.وسيُعلن تبقـي ـرشح األخيـرين ا ا
عـن الـــــــــفــــــــائـــــــــز فـي اخلـــــــــامـس من
أيـلول/سـبتـمبـر.وبيـنمـا أكد جـونسون
بــــأنه لـن يــــدعم أي مــــرشح  انــــتــــقـــد
أنـصـاره سونـاك فيـما أصـبح التـنافس
أكــثـر شـراســة وإثـارة لالنــقـسـام.ودفع
ـناظرة إلى وصف ذلـك توغنـهات قبل ا
الــتـنــافس ب"مـواجــهـة بــ شـخــصـ
بــســكــ داخل حــجـرة هــاتف" وحض
احلــزب عــلـى الــتــكــاتف.لــكن عــددا من
أعــضـاء احلـكــومـة الــسـابـقــ صـبـوا
هــجــومـهم عــلى مــوردنت.فـقــد اتــهـمت
ـدعـية الـعامـة سويال بـرافرمـان التي ا
أقـصيت اخلميس من السباق موردنت
بـعـدم "الـدفـاع عن الـنـسـاء" مـعـلـنة عن
تـأيـيـدها لـتـراس.من نـاحيـته قـال وزير
بــريــكــست الــسـابق ديــفــيــد فـروس إن
مـوردنت "لـم تـكن حـاضـرة" عـنـدمـا كان
ــفــاوضــات مع يــعــمالن ســويــا عــلى ا
بــروكـسل.في وقت سـابـق اجلـمـعـة قـام
ــرشــحـون بــحـمــلــة انـتــخـابــيــة عـلى ا
االنـتـرنت وحـددوا أولـيـاتـهـم وتوددوا
.وســـيـــشــارك إلـى قــاعـــدة احملـــافـــظــ
ـتـنافـسون األحـد في مـناظـرة أخرى ا
قــبل تــصــويـت الــنــواب احملــافــظـ
اإلثـنــ عـنـدمـا سـيـتـقـلص عـددهم
عـــــلـى األرجح إلـى أربـــــعـــــة.ومن
ـــقـــرر إجـــراء تـــصـــويـت آخــر ا
ومـنـاظـرة تلـفـزيـونيـة الـثالثاء
قــــبل أن يــــخــــتــــار الــــنـــواب
رشح اإلثن احملـافظون ا
الـنـهـائيـ األربـعاء.الى ذلك
ـال يــخـتـتم كـبــار مـسـؤولي ا
فـي دول مـجــمـوعــة الـعــشـرين
الـــــســــبـت اجـــــتــــمـــــاعـــــهم في
إنــدونـــيــســيــا بــدون صــدور بــيــان
مــشـــتــرك عــلى مــا أفــاد مــصــدران من
ـشـاركـة وكـالـة فـرانس بـرس الـوفـود ا
لـــتــــعـــذر الـــتـــوصل إلـى تـــوافق بـــعـــد
مـناقـشات هـيمن عـليـها الـغزو الروسي
ألوكـرانيا.وشهد االجتـماع الذي استمر
يـوم في جزيرة بالـي مواجهة جديدة
بـ الـغربـي الـذين يـشيـرون باالتـهام

إلـى الـهــجـوم الــروسي عــلى أوكـرانــيـا
ية خـلف تسارع الـتضخم واألزمة الـعا
في مــجـالي الـغـذاء والـطـاقـة وروسـيـا
الـتي تـتهم الـغرب بـأنه تسـبب بتـدهور
ي بــفـرضه عــقــوبـات االقــتــصـاد الــعــا
شترك االعتيادي عـليها.وبدل البيـان ا
ـتوقع أن ينتـهي االجتماع بإعالن من ا
تـصدره إندونيـسيا التي تـتولى رئاسة
مـجموعـة العشرين لـلعام اجلاري وفق
مـا أفاد مسـؤول حضر االجـتماع طـالبا

عدم كشف اسمه.
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وقـال مـصـدر آخر طـلب عـدم ذكـر اسمه
ـنـاقـشات أنه سـيـتم تـلـخـيص فحـوى ا
فـي إعالن ال يـحــمل عــنـوان مــجـمــوعـة
الـــعــــشـــرين.ولـم تـــعـــلق الــــســـلـــطـــات
اإلنـدونيسية التي تـنظم االجتماع على
ـــوضـــوع ردا عـــلى طـــلب مـن وكـــالــة ا
فــرانس بــرس.ونــددت وزيــرة اخلــزانـة
األمـيركية جانيت يل اجلمعة باحلرب
الـروسـيـة عـلى أوكـرانـيـا التـي "أحدثت
ي" مـوجـات صدمـة في االقـتصـاد الـعا
ـسـؤولـ فـيــمـا اتـهم وزراء غـربـيـون ا
االقــتــصـاديــ الــروس بـالــتــواطـؤ في
ـرتـكـبـة في أوكـرانـيا.ومع الـفـظـاعـات ا
بــدء الـيـوم الــثـاني من االجــتـمـاع دعـا
ركزي اإلنـدونيسي بيري حـاكم البنك ا
ـــشــاركــ إلـى مــضـــاعــفــة وارجـــيــو ا
جــــــهـــــودهـم مـن أجل الــــــتـــــوصـل إلى
ســيـاسـات اقـتـصـاديــة مـنـسـقـة في ظل
تـسارع الـتضخم وتـنامي اخملـاطر على
الـنـمـو.وقـال "شـدد الـعـديـدون مـنا (...)
لحة لـالستجابة خملاطر عـلى احلاجة ا
ـــواد األولــيــة الــذي ارتـــفــاع أســعــار ا
يـتـسـبب بـتـضخم مـتـواصل" ومـعـاجلة
انــعــدام األمن الــغــذائي.وحــضــر وزيـر
ــــال الـــروسي أنـــطــــون ســـلـــوانـــوف ا
االجـتماع عبر اإلنتـرنت فيما شارك فيه
مــســؤوالن روســيــان حــضــوريــا.كــذلك
خـــاطب نـــظـــيـــره األوكــرانـي ســيـــرغي
ـشــاركـ عــبـر اإلنــتـرنت مــارشـنــكــو ا
داعـيـا إلى فـرض "عـقـوبـات أكـثـر شدة"
تـوقـع أن تـتـناول عـلى مـوسـكـو.ومـن ا
ـناقـشـات السـبت تنـسيق الـسيـاسات ا
ــنـاخ ـرتــبــطـة بــا ــالــيـة واخملــاطــر ا ا

شفرة. وأسواق العمالت الرقمية ا
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عـلى وقع احلـرب فـي أوكـرانـيـا.وكـان
بايـدن وصل اجلـمـعة إلـى السـعـودية
ـــد بــأن يـــجــعـــلــهـــا دولــة الـــتي تـــعــهّ
"مـــنــبــوذة" عــلـى خــلــفــيـــة ســجــلــهــا
احلـــــقــــوقي واجــــتــــمـع بــــالــــعــــاهل
ــلـك ســلــمـــان بن عــبــد الـــســعــودي ا
العـزيز وولي العـهد األمـير مـحمد بن
سـلـمـان ومـسـؤولـ سـعـوديـ كـبـار
آخرين.وتصاعد الـتوتر ب واشنطن
والريـاض بـعدمـا نـشرت إدارة بـايدن
نــتــائـج حتــقــيــقــات لالســتــخــبــارات
األميـركيـة تفـيد بـأن األميـر محـمد بن
ســلـمــان وافق عــلى قــتل الــصــحـافي
الـــســعـــودي جـــمــال خـــاشــقـــجي في
قــنـصــلـيــة بالده في اسـطــنـبــول عـام

ـة الــتي أثـارت رد فـعل  2018اجلـر
ـســؤولـون دولــيـا غــاضــبـا.ويــنـفـي ا
الـــســعـــوديـــون تــورّط ولـي الــعـــهــد
ويقولون إنّ مقـتل خاشقجي نتج من

عملية نفّذتها عناصر "مارقة".
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وتعرّض بايدن لضغوط إلثارة قضية
خاشـقجي وكذلك قـضيـة السـعودي
ملكة في إطار حملة احملتجزين في ا
ضـــــد مــــعــــارضي ســـــيــــاســــات ولي
العهد.وقال بايدن مـساء اجلمعة بعد
لقاء مع األميـر محمد إنّه أثـار مسألة
خـــاشــقـــجي فـي بــدايـــة االجــتـــمــاع
مـضــيـفــا "مـا حــدث خلـاشـقــجي كـان
أمرًا فظيعًا (...) قلتُ بوضوح إنّه إذا

ــاثل مــجــدّدًا ســيــكـون حــدث أمــر 
ـقـابل هـنـاك ردّ وأكـثــر من ذلك".في ا
نــقــلـت قــنــاة "الــعــربــيــة" عن مــصــدر
ســـعــودي مـــســؤول قـــوله إن بـــايــدن
ــوضــوع جــمـال خــاشــقـجي "تــطـرّق 
بشكل سريع" وإن ولي العهد "أكّد أن
ما حـدث أمر مـؤسف واتخـذنا جـميع
نع" حدوث ذلك اإلجراءات القانونية 
ـجـرد قـيامه بـالـزيـارة بدا مـجددا.و
أنّ بايـدن مسـتعـد إلعادة التـعامل مع
دولــة كــانت حــلــيــفـا اســتــراتــيــجــيًـا
ــتـحـدة لـعـقـود ـا لـلـواليـات ا رئـيـســيً
ــا لـلـنـفط ومـسـتـوردا ومـوردا رئـيـسـيً
كـبـيـرا لألسـلـحـة.وتـريـد واشنـطن أن
تُقنع أكـبر دولة مـصدرة للـنفط اخلام
في الــعـالم بــأن تـفــتح الـبــاب لـزيـادة
إنــــتــــاج الــــنـــــفط خلــــفـض أســــعــــار
رتفعة على خلفية الغزو احملروقات ا
الـروسي الوكـرانـيـا وهـو واقع يـهدد
ـوقراطـيـ في انتـخـابات فرص الـد
ـقـبل.لـكن تـشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبـر ا
مــســتــشـار األمـن الــقـومـي األمـيــركي
جــيك ســالـيــفــان قـلّـل من الـتــوقــعـات
بـإحراز تـقـدّم فـوري أثـنـاء حديـثه مع
الصحافـي على م طـائرة الرئاسة
من إسرائـيل إلى جدة.وقـال "ال أعتـقد
أنه يجب أن نتوقّـع إعالنا معيـنا هنا
(..) ألن أي إجراء إضافي يتم اتخاذه
لـضـمـان وجـود طـاقـة كـافـيـة حلـمـاية
ي سـيــتم في سـيـاق االقـتــصـاد الـعــا
أوبك بـالس" الــــكـــارتـل الـــذي يــــضم
أيضا روسيا.وتابع أنّ اجـتماع القمة
ســـيـــمـــكّـن بـــايـــدن من "طـــرح رؤيـــته
واســتـراتــيـجــيــته بـوضــوح وبــشـكل
مـــوضــوعـي" وهي رؤيـــة مــتـــعــلـــقــة
بـــاالنـــخـــراط األمــيـــركـي في الـــشــرق
ـــا "إنه عـــازم عـــلى األوسط مــــضـــيـــفً

مـسبـوق. وسـارع بـايـدن إلى اإلشادة
بـــهــــذا الـــقـــرار واصـــفًـــا إيّـــاه بـــأنّه
"تـاريــخي".وخالل زيـارته جــدة أعـلن
الرئيس األميركي والبيت األبيض أنّ
قـوة حــفظ الــسالم سـتُــغـادر بــحـلـول
نـهــايـة الـعــام احلـالي جـزيــرة تـيـران
ــة الـواقـعــة في الـبـحـر االسـتــراتـيـجـيّ
األحـــمــر والـــتي أعــلـــنت مــصـــر نــقل
الـسيـادة عـلـيـهـا مع جزيـرة صـنـافـير
إلى السـعوديّـة.كانت اجلـزيرتـان غير
ـأهـولتـ حتت سـيـطـرة مـصـر مـنذ ا
 1950واحـتــلـتــهـمــا اسـرائـيـل أثـنـاء
حـرب الـسـويس الـتي خـاضـتـهـا ضد
مــصــر مع فــرنــســا وبــريــطــانــيــا في
 .1956كـــمـــا أشـــعـــلت اجلـــزيـــرتـــان
الـــشـــرارة في حـــرب  1967عـــنـــدمـــا
أعــلـنت مــصـر نــشـر قــواتـهــا فـيــهـمـا
وإغالق مــضــيق تــيــران.واســتــعـادت
مصـر الـسيـطرة عـلى اجلـزيرتـ عام
ــــوجب مــــعــــاهــــدة الــــسالم 1982 
ــوقـعـة في ـصــريـة-االسـرائــيـلـيـة ا ا
 1979والـــتي نـــصت عـــلى اعـــتـــبــار
اجلزيـرت جـزءا من مـنطـقة ال تـوجد
ا شـرطة فقط فيهـا قوات عـسكريـة ا
وتــنــتــشــر فــيــهــا قــوة حــفظ الــسالم
ــتــعــددة اجلــنــســيــات.ورَفع الــعــلم ا
الــســعــودي فـوق تــيــران وصــنــافــيـر
وافقة إسـرائيل ألنّهما جزء مرهون 
ــــصــــريــــة ــــفــــاقــــات الــــسالم ا مـن اتّ
اإلســـرائـــيــلـــيـــة.لـــكن رغم مـــؤشــرات
الـتـقـارب األخـيـرة ال يـبـدو الـتـطـبـيع
ب الـدولتـ قريـبا وقد ردّد الـعاهل
الـســعـودي سـلــمـان في خــطـابـاته أنّ
ـكن أن تـطـبع الـعالقات مع ـملـكـة  ا
إســــرائـــيـل فـــقـط حـــ تــــقـــوم دولـــة
فلسطينية عاصـمتها القدس الشرقية

احملتلة.

{ جـــدة (أ ف ب) - شـــارك الــرئـــيس
األميركي جـو بايـدن امس السبت في
الـيـوم األخـيـر من زيـارته الى الـشـرق
األوسط في لقاء ضم قـادة دول عربية
ويسـعى خالله لـعرض رؤيـته للـشرق
األوسط والتـركـيز عـلى الـتقـلـبات في
سـوق الــنـفط.وضم لــقـاء الـقــمـة قـادة
دول مجلس التعاون اخلليجي الست
باإلضافـة إلى مصـر واألردن والعراق
وفق مــا أعــلن الــبــيت األبــيـض.وقـال
مــســـؤول أمــيـــركي امس الـــســبت إنّ
الــــرئـــيس األمــــيـــركـي ســـيـــعــــلن عن
مـســاعـدة بـقــيـمـة مــلـيـار دوالر لألمن
الـغـذائي في الـشـرق األوسط وشـمـال
إفـريـقـيـا وسط تـصـاعـد أزمـة الـغذاء
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هـن في أساسـهـا عـلى شـهادة الـشـخص وخـبـرته في مـجال تـسـتنـد االعـمـال وا
تـخصـصه وعمـله والـتي يكـتسـبهـا من ما مـضى من الـسنـوات التي مـارس فيـها
اختصـاصه حتت أساتذة متخصصون في مجال عمـلهم ليكتسب خبرة قد تفوق
ـتـلـقي لـلـتـعـليم ـهـارة وشـطـارة ا خـبـرة اسـتـاذه وال ضـيـر في ذلك كـونـهـا تـعود 
هنـية في خدمـة مجال عـمله ليكـتسب شهـرة تُميزه وتوظيف امـكانياته الـعلمـية وا

عن اقرانه ومجتمعه الوظيفي والعملي.
وبعمـليه حسابـية فأن خـبرة الشـخص تخضع لـعوامل كثيـرة منهـا علمـيه وعمليه
هارة في التطبـيق والتوظيف الصحيح لترتيب أولويات وفنيه وتـقنيه يضاف لها ا
ر بـخطـوات تراتـبيه وتـصاعـديه قد ال عمـله وال شك ان كل عمل نـاجح البـد ان 
تخلـو من اخلطأ والـتصحيح ثم اخلـطأ والتصـحيح وهذه هي الفـائده من سنوات

العمل في مجال التخصص.
واليـوم نحن امام موضوع مهم كـان من الواجب الوطني واألخالقي ان نتطرق له
ودراسـة جوانـبه وطـرحـها لـنـضـعهـا امـام ذوي االخـتصـاص ومـوضـوعنـا الـيوم
يخـتص بـالعـيـادات الطـبـيـة التـجـميـلـية والـتي اصـبح بـعضـهـا عبـاره عن دكـاك
قصابـة يتم فيهـا اجراء عمـليات قد تـكون كُبـرى في مفهومـها الطـبي والعلمي اال
ان االسـتهـتار والـتـهور لـدى بعض األطـباء حـديثي الـعهـد ومن اخلريـج الُـجدد
ولــيس لـديـهـم خـبـره عـمــلـيه او عـلــمـيه في مـجــال عـمـلـهـم مـجـرد مـعــلـومـات يـتم
احلصول عليها من خالل اليوتيوب او احملاضرات الصوتيه والتي يتصور نفسه
انه اصـبح عـبـقـري في الـقـصـابه اجلـراحـيـة الـتي حتـتـاج ابـسط عـمـليـة مـن هذه
الـعمـليـات الى حتضـيرات وفـحوصـات للـضغط والـسكـر ونبـضات الـقلب ونـسبة
وفصيـلة الدم وحضور اكـثر من دكتور بـعضهم مسـاعد والبعض االخر لـلتخدير
ـرض وكـادر مـتـخـصص لضـمـان جنـاح العـمـلـية ولـكن هـذه الـفـوضى التي و
ـستجـدين الذين يتـصورون انهـا لعبـة بلي استـيشن عنـدما يقوم سجلـها بعض ا
طـفل صغـيـر بقـتل احملـاربـ خصـومه في الـلعـبه او ان يـفوز بـسـباق الـسـيارات
وضوع بسيط وان ليـصور نفسه انه اصبح بطالً هكذا هم فـعالً يتصورون ان ا
عملـيات النحت والشد واحلـقن بالسوائل السامه من األمـور البسيطه جداً والتي

كن تداركها عند حدوث الكارثه بالهروب من العيادة وكأن شيء لم يكن.
وإذ ان عـمـلــيـة الـضـبط الـصـحي هي من اخــتـصـاص الـدوائـر الـصـحـيـة ونـقـابـة
ستمر للعيادات وعدم األطباء والـتي تستوجب زيادة عمليات التدقيق والتفتيش ا

ترك مجال للعابث بصحة البشر.
ن هب ودب واطن بـاحلفـاظ على صـحته وعـدم السـماح  وهنـا البد ان يـشتـرك ا
بالتـسلسل الى أجسادهم التي انعم الله عليهـم بنعمة الكمال اخللقي وال يغرهم
قـومات الصـحية وت الـتي تروجهـا هذه العـيادات التي تـفتقـر ألبسط ا عروض ا

. راهق ويصبحوا حقول جتارب حتت يد بعض ا
واطـن في السجون ليكونوا عبرة تاجرين بصحة ا اليوم نـحتاج فعالً الى زج ا
ـأسـاويـه لـذوي من ذهب ضـحـيـة هـذه ـشـاهـد ا ـن اعـتـبـر وعـدم تـكـرار بــعض ا

ن يخالفها. االعمال التي جرمها القانون وافرد لها نصوص عقابية 
ادة ( (35من قانـون العـقوبـات العـراقي صور اخلـطأ حـيث نصت فـقد حـددت ا
ـة غيـر عـمديـة اذا وقـعت الـنتـيـجة االجـرامـية عـلى (تـكون اجلـر
بسـبب خطـأ الفـاعل سواء كـان هذا اخلـطأ اهـماال او رعـونة
او عـدم انـتـبــاه او عـدم احـتـيـاط او عــدم مـراعـاة الـقـوانـ

واألنظمة واالوامر).
فمن هـنا تبـدء عمـليـة االمن الصحي وصـوالً خللق مـجتمع

آمن صحياً.
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dB∫ جلسة عمل ب ولي العهد السعودي االمريكي في قصر السالم في جدة 

ضـمـان عـدم حــدوث فـراغ في الـشـرق
األوسط" تملؤه الـص وروسيا.وقال
مـسـؤول أمــيـركي طـلـب عـدم الـكـشف
عن هــويــته إن "روســيــا تــراهن عــلى
إيران. نـحن نـراهن عـلى شرق أوسط
أكثر تـكامالً واسـتقرارًا وأكـثر سالمًا
ا" في وقت يــتــوقع أن يـزور وازدهــارً
ــيــر بــوتـ الــرئــيس الــروسي فالد
طهران في  19تموز/يوليـو لعقد قمة
ثالثيـة مع الـرئيس اإليـراني ابـراهيم
رئيـسي والرئـيس التـركي رجب طيب
إردوغــان.ووقّع اجلـانــبــان األمــيـركي
والــســعــودي اجلــمــعـة  18اتــفــاقــيـة
ــشـــتــرك في ومـــذكــرات لـــلــتــعـــاون ا
مـــجـــاالت الــــطـــاقــــة واالســـتــــثـــمـــار

واالتصاالت والفضاء والصحة.
W UD « ‚«uÝ«

وفي بـــيــان مـــشـــتــرك نـــشــره اإلعالم
الرسـمي الـسـعودي جـدّدت الـواليات
ــتــحـدة والــســعـوديــة "الــتـزامــهــمـا ا
ـية". بـاسـتـقرار أسـواق الـطـاقـة الـعـا
واتـــفـق الــطـــرفـــان عـــلـى "الـــتـــشــاور
ية بانتظام بشأن أسواق الطاقة العا
دي القـصير والطويل".وشدّد على ا
اجلــــــانــــــبــــــان عــــــلـى "ضـــــرورة ردع
الــتـــدخّالت اإليـــرانــيّــة فـي الــشــؤون
ـــة لــــلـــدول ودعم (إيـــران) الــــداخـــلـــيّ
لـإلرهـــــاب مـن خالل اجملــــــمـــــوعـــــات
سلّحة التابـعة لها".من جهة اخرى ا
سعى مـسـؤولو الـبـيت األبيض خالل
اجلـــولـــة الـــتـي بـــدأت من إســـرائـــيل
واألراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة الى تـعـزيـز
الــــــــتــــــــقــــــــارب بــــــــ إســــــــرائــــــــيل
والسـعـوديـة.وقبل وصـول بـايدن إلى
ملكة أعلـنت الرياض فتح أجوائها ا
ا يشمل "جلميع الناقالت اجلـوّية" 
الطـائرات اإلسـرائيـليـة في قرار غـير
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بوريس
جونسون 

ـرشـحـون { لــنـدن (أ ف ب) - تـواجه ا
تنافسون على خالفة رئيس اخلـمسة ا
الـوزراء الـبريـطـاني بوريـس جونـسون
حـول مـسـألـتي الـضـرائب والـصدق في
الـــســـيــــاســـة وذلك في أول مـــنـــاظـــرة
تــلـفــزيــونـيــة بـيــنــهم قـبـل أن يـتــقـلص
عـددهم في نـهـايـة الـسـبـاق وصوال إلى
ـنـاظـرة .ولم تـشـهــد ا مــرشـحـ اثـنــ
الــتي اســتـمـرت  90دقــيــقـة صــدامـات
.ولـكن ــتـنـافـسـ مــبـاشـرة تـذكـر بـ ا
عــنـدمـا احــتـدت نـبــرتـهم كـان اخلالف
وبـشكل كـبيـر علـى مسـألة الـضريـبة ما
ال السابق ريشي سوناك أرغـم وزير ا
تنافـس األوفر حظـا للدفاع عن أحـد ا
خــطط لإلبــقــاء عـلى مــعــدالت الـفــائـدة
ـرتبة ـرتفـعة.وسـوناك الـذي حل في ا ا
األولى فـي تصـويـتـ أجريـاهـمـا نواب
حـــزب احملــافـــظـــ هــذا األســـبــوع في
الــســبـــاق الــذي ســيــتــقــلص فــيه عــدد
ـتنـافسـ إلى اثنـ األسبـوع القادم ا
يــخــتــلف مع عــدة مــتـنــافــســ وعـدوا

بخفض العديد من الضرائب فورا.
WOKzUŽ W³¹d{

ودعـا سـونـاك الـذي تـضـررت شـعـبـيـته
بـسـبب قـضـايـا ضـريـبـيـة عـائـلـيـة إلى
احلـــــذر والـــــصـــــبــــر فـي وقت تـــــواجه
بـــريــــطـــانـــيـــا أســـوأ تــــضـــخم في 40
عـاما.وانتقد خطـة وزيرة اخلارجية ليز
تـمثـلة بـخفض الـضرائب أمام تـراس ا
أزمـة كـلـفـة مـعـيـشـة مـتـفـاقـمـة مـعـتـبرا
خــطــتــهـا "ضــرب من اخلــيــال".وتـراس
الـتي تـواجـه صـعـوبة فـي حـشـد تـأيـيد
اجلـنـاح اليـمـيني حلـزبـها احلـاكم لـها
ـــــرتـــــبــــة الـــــثــــالـــــثــــة في حـــــلت في ا
.حتظى تـراس بدعم أنصار الـتصويـت
بــوريس جــونــسـون رغـم رغـبــتــهـا في
إلـغـاء الـزيـادة الـضـريـبـيـة األخـيرة

الــتي أعــلـنــتــهـا حــكــومـته
واخملـــصـــصـــة لـــقـــطـــاع
الـــــــــــــــرعـــــــــــــــايــــــــــــــة
الـــصـــحـــيـــة.وقـــالت
ـــــــــكن تــــــــراس "ال 
حتــقــيق الــنــمــو من
خـــالل فــــــــــــــــــــــــرض
الــضـرائب" مـضـيـفـة
"أعـتقـد أنه من اخلطأ
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بيروت

ـــشـــرفــة نـــيـــلي درجــة الــلـــجـــنــة ا
الـدكــتــوراه بـامــتـيــاز وإجــمـاع من
األعــــضــــاء تــــلـــقــــيـت الـــتــــهــــاني
والتبريكات من القاعة التي امتألت
بـاحلـاضـرين وبـاقـات الـورود الـتي
حــمـلــهــا األصـدقــاء والــصـديــقـات
وحـ خـرجت من الـقـاعـة وإذا بي
أفـــاجئ بـــوجــود أبـــو كـــاطع الــذي
وصل لتوّه من بغداد واختار زاوية
مر الـرئيسي لـيقف متّـكأً على من ا
احلـائط وبـيـده غـليـونه وابـتـسـامة
عـريـضـة تـمأل وجـهـه وكـان مـحـياه
: الـلـقـاء ولمّ الـشمل يـشعّ بـفـرحـت
كما عبّـر عنه والدكتـوراه لصديقه
هنئ ورحبت فهرعت إليه تاركًـا ا
به وهــنـأته عــلى سالمــة الـوصـول

وهنأني هو اآلخر.
أمـا خـلــفـيــة مـجيء أبــو كـاطع إلى
براغ الـتي وصلهـا في العام 1976
فـــكـــانـت بـــســـبب اســـتـــدعـــائه إلى
مـحـكـمـة الـثــورة بـتـهـمـة مـتـاجـرته
بـاألسـلـحـة وهـي تـهـمـة كـمـا يـقول
عـقـوبـتـهـا "أقـلّن أقـلّن أقـلّن اإلعدام"
(أي إعـدام مـكــعّب) وقـضى خـريف
العام نفسه وشتاء العام  1977في
بــراغ حـيث سـكن مــعي في الـشـقـة
الـتي كنت اسـتأجـرتهـا من السـيدة
كالودوفـا والــتي تـركــتـهـا لـه بـعـد
مــغــادرتي إلى الــعــراق. وعــلى حـدّ
ـا حـمل وهو قـوله: اتْـرك اجلـمل 
مـا حـصل فـعـلًـا. كـمـا سـكن لـبعض
الوقت في منزل الـشاعر اجلواهري
الــذي أعـاره له حـ غــادر لـبـضـعـة
أســـابــيع إلـى بــغـــداد ومــنـــهــا إلى
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ولــكن قــرارًا ال أعـرف احلــكـمــة فـيه
وال أســتـطـيع أن أفـهـم كـنـهه أعـاده
إلى الــــعـــراق. وقــــد نـــفّــــذ الـــقـــرار
بــشـجــاعــة وصـبــر وبــالـفــعل ذهب
بــصـــحــبـــة الـــرفــيـق عــبـــد الــرزاق
الـصافي ولـكـنه كان قـد صـمّم على
الــعــودة إلى بــراغ وهــو مــا حـصل
حــــ سُــــمح لـه بـــالــــســــفــــر عــــلى
مــســؤولــيــته الــشــخــصــيـة وعــلّق
حـــيـــنــــهـــا "أنـــنـي أول الجئ غـــيـــر
ســيـــاسي" عــلــمًـــا بــأن احلــكــومــة
الـــعــراقــيــة كــانت مـــتــضــايــقــة من
كتاباته وعـموده الشهـير "بصراحة
أبـو كـاطع" وهـو امتـداد لـبـرنـامجه
اإلذاعي "إحــجــيـه بــصــراحــة يــبــو
كــاطع" وقـد أوقف عـمــوده بـالـفـعل
ـعـروفـة وقـبل بــسـبب الـضـغــوط ا
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فـحـسـاسـيـتـي شـديـدة إزاءهـا بـعـد
مـــصــادرة مــكـــتــبــتي وكـــمــا كــتب
توفيق الـتميمي يـقول: أدركنا مدى
تــعـلّق د. شـعـبـان بـأرشـيـفه وكـتـبه
ورسـائــله وصـوره... تـعـويـضًـا عن
خـــســارته الـــفـــادحــة إضـــافــة إلى
شـــعــوره أن يـــد الــزمـن قــد تـــعــبث
ـــصــــائـــر وأرواح الــــكـــثــــيـــر من
أصـدقــائه والـشــخـصــيـات الــعـامـة
الـتـي الـتـقى بـهـا أو عـمل مـعـهـا أو
شـــاركـــهـــا. وكـــان الـــصـــديق عـــلي
الـــعــانـي قــد أبـــلـــغــنـي "أنه ســوف
ــصــادرة" حـ يــجــمع مــكـتــبــتي ا
اشـــتــرى  3كـــتب مـن أحــد بـــائــعي
الـكـتب الــذين يـعـرفـون صــداقـتـنـا
وهو مـا دفعـني للـتفـتيش عـنها في
ــتـنــبّي بــعـد األرصـفــة في شــارع ا
العام  2003واشتـريت ثالثـة منـها
لـالحـتـفـاظ بـهــا كـذكـرى عن الـكـتب
ـصـادرة ـة ومن مــكـتــبـتـي ا الـقــد
ّ بـيـعـها في (الـتي حـسـبمـا يـبدو 
فــتــرة احلــصـــار أو بــعــده من قــبل
األجـــهــزة األمــنـــيــة) أمـــا الــصــور
ا صـادرة واخملطوطـات الثالث  ا
فــيــهــا قــامــوس لـــلــمــصــطــلــحــات
(دبلومـاسي قانـوني دولي) إضافة
ـــعـــاهــدات إلـى مـــخـــطــوطـــة عـن ا
تـكافـئة تـكـافئـة وغيـر ا الـدوليـة ا
وأخـــرى عن الـــقـــانـــون اإلنــســـاني
الـدولي فـلم أجد لـهـا أي أثـر وهو
مـا دفعـني جلمـع بعض الـصور من
األصــدقـاء مـثـل هـادي راضي الـذي
زودّني بــبــعــضــهــا عن فــتــرة بـراغ
(مـــهـــرجـــان بــــرنـــو وغـــيـــره) و د.
شــيـرزاد الـنـجــار (صـور تـعـود إلى
ـا زمـالـتـه لي في جـامــعـة بــغـداد 
فـــيـــهـــا صـــور الــــتـــخـــرّج) وعـــلي
اخلــرســـان عن الــشـــبــاب األول في
ـشـترك في الـنـجف وفـتـرة الـعـمل ا
احلـــزب الـــشـــيـــوعي والـــتـــنـــظـــيم
اجلديد.في اخلتام أقول أن حصّتي
مـن أوراق أبـــو كـــاطع هي صـــورة
لـكـنـها صـورة ثـمـيـنة وغـالـيـة جدًا
خـــصــــوصًـــا وأن جـــمـــيع صـــوري
ة وأوراقي الشـخصية ذهبت القد
مـع الــريح .رسم تـــوضــيــحي 1 من
الـيـسـار: مـفيـد اجلـزائـري صـديـقة
تـشـيـكــيـة شـمـران الــيـاسـري (أبـو
كـاطـع) مــوسى أســد الــكــر (أبـو
عــمـران) شـعـبــان مـؤيـد وصـبـاح
ـالكي بـوتـاني. من اخلـلف: تـالي ا
هــادي راضي ســمـــيــر الــســعــدون

. وأحمد كر

كـتـاب صـدر في لـنـدن الـعام 1998
ــــوســــوم "أبــــو كــــاطع  –عــــلى وا
ضـفـاف الـسـخريـة احلـزيـنـة" ولكن
دون جـدوى فمـعظـم الصـور كانت
قــد الـــتــقــطت بــكـــامــيــرتي ولــدي
ــشـتــركـة الـعــشــرات من الـصــور ا
مــعه لــكن هـذه الــصــور مع كل مـا
ـــكـــتـــبــتـي وأرشــيـــفي يـــتــعـــلّق 
الشخـصي وشهاداتي الـدراسية و
صــــــوري الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة و3
مـــخــطـــوطـــات جـــاهـــزة لـــلــطـــبع
ومـحـاوالت شـعـريـة أولى ورسـائل
غـراميـة صودرت فـي العـراق ح
ّ كبس مـنزلي. وتلك قـصّة أخرى
رويت بعض فصـولها عـند حديثي
ـــوســـوم "إعـــتـــذار مـــتـــأخـــر إلى ا
والــدتي جنـاة حـمّــود شـعـبـان" في
حـــوار مع الـــصـــحـــافي اخملـــتـــفي
نشورة قسريًا تـوفيق التمـيمي وا
ــثــقف في ــعــنــون "ا في كــتــابـي ا
وعـــيـه الــــشــــقي " دار بــــيــــســـان
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اذا الصـورة وما هي دالالتها? في
الـبــحث الــعـلـمـي نـقــول "الـوثــيـقـة
خـبـر" فــهي تُـغــني عن الـكــثـيـر من
اآلراء والتـحليالت واالسـتنـتاجات
أحـــــيـــــانًـــــا. وفـي اإلعالم نـــــقـــــول
"الصورة خبر" والصحافي حسب
ألـبـير كـامـو هـو "مؤرّخ الـلـحـظة" .
وكــنت في كــتــابي شـديــد احلـرص
عـــلى الــــتـــوثـــيـق لـــيس بــــالـــكالم
فــحـــسب بل فـي الــصـــور أيــضًــا
وهـــو مـــا زوّدني بـه الـــصـــديـــقــ
حـمـيـد الـيـاسـري وعـصـام احلـافظ
الزند وأصدقاء آخرين لكن ما كان
يحّـز في نـفسي أن صـوري مع أبو
كــاطع (شــمـــران الــيــاســري) وهي

كثيرة لم تكن ضمن الكتاب.
وعـنـد إعـداد كـتـابي عن أبـو كـاطع
لـطــبـعــة ثـانــيـة حــاولت مع بـعض
األصــدقــاء احلـصــول عــلى صـورة
خاصـة معه لكي أضـعها في طـبعة
دار الـــــفـــــارابي بـــــيــــروت 2017
لــكـــنــني لم أفـــلح في ذلـك وعــبــثًــا
راحت جــمـــيع مــحـــاوالتي. وكــنت
أعــرف أن ثــمـــة صــور شــخــصــيــة
موجودة في أوراق أبـو كاطع كنت
قد طبعت نسخًا مـنها وسلّمتها له
عــشـيـة سـفــري إلى الـعـراق 1977
ولـكـن لم يـكن الــســبـيـل لـلــوصـول
إلـيـهـا يـسـيـرًا فقـد خـتـمت بـدمـغة
الـشــمـولـيـة و"احلق في الـتـصـرّف"
ـــوجـــوداته. ولـــعلّ الـــعــديـــد من
الصور التي لدى األصدقاء مع أبو
كـاطع كـانت من مخـرجـات كـامرتي
وأنا من زوّدتهم بها كما أتذكّر أن
عـــددًا من الـــصـــور األخـــرى الـــتي
جتمعني مع أبـو كاطع وعلي كر
كــنت قـد أعـطـيــتـهـا إلى عـلي كـر
قبل سفري وهـناك صور أخرى لم
يـسـتـطع األصـدقـاء العـثـور عـلـيـها

. ضي حفنة من السن
 ولــــذلك كـم كـــنت ســــعـــيــــدًا حـــ
حـــصــــلـت عـــلـى الــــصـــورة الــــتي
أنــشـرهــا مع هـذه اخلــاطـرة وهي
صورة نادرة مضى 45 عامًا على
ـناسبـة عزيـزة أيضًا. التـقاطـها و
وقـــد هــاتـــفــني الـــصــديـق عــصــام
احلافظ الزنـد وزفّ لي اخلبر وقام
ـيل مـشـكـورًا بــإرسـالـهــا عـبـر اإل
مــؤتــمـنًــا عــلى إيــصــال الـنــســخـة

األصلية إلى عائلته.
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للصورة حـكاية أخرى تـتعلّق بأبو
كـــاطع نــفـــسه فـــبــعــد أن أعـــلــنت

بغداد
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ليتهم يعيدون دميتي..
تـراءت لهـا احلياة بـأنوارهـا وألوانهـا وعفـويتهـا فتـخيلـتهـا دمية ..زهرة بعـمر الـصبا  مـر
ة باحالم سـعيدة تقرب لها البعيد حا جميلة تفتـتح بها صباحاتها وتختـتم بها مساءاتها 
وجتعـلها أميـرة بثوبٍ مـخملي حتـمل أطرافه الفراشـات وتناغـيها األطيـار إحتفـاءًا بجمال ٍ
ربانيّ حبـاها الـله به لتكـون الفـتنة الـفاتـنة!ولكن يـبدو إن حـاملة هـذا األسم البد أن تـتمتع
فـاجئـة!مر دخلت بقوة روحـانيـة عالـية وعزم وإصـرار على الـنجاح بـاختـبارات احلـياة ا
وكأي فـتـاة بعـمر ـوسـيقـى تـواضع وهـو دراسة ا مـعهـد الـفنـون راغـبة بـتـحقـيق حـلمـهـا ا
دأبت عـلى األهـتـمـام بـدراسـتـها بل كـثـيـرة الـطـمـوح طـمـوحـة الـصـبـا كـانت مـحـبـة للـحـيـاة
ـيـزة ومـتـمـيـزة قـلـبـاً فـكـانت  وهـنــدامـهـا الـذي أضـفى عـلـيـهـا مـسـحـة أخـرى من الـبـهـاء
المح اجلـمـيـلة الـبـريـئـة وذلك الـعنـفـوان الـعـفوي كل من نـظـر إلـيـها سـحـرته تـلك ا وقـالبـاً
ـساءات وبـعـد أن أكمـلت روتـينـهـا اليـومي وأعـدت مالبسـها للـصـبيـة الـعذراء.في أحـدى ا
ألقت على والديها واخيـها السالم وتمنت لهم أحالما سعيدة كما التي سترتديـها ليوم غد
دميـتهـا الـتي أعتـادت إحـتضـانـها وغـطت في نـوم عمـيق آمـلة بـأحالمٍ سـعيـدة..لـكن للـقدر
عندما شأن آخر!!فقد إسـتيقظت مر من كابوس مرعب وكأن ححم اجلحيم صُبّت عليها
اقـتـحـم أحـدهم غـرفــتـهـا ورشّـهــا بـوابل من حــمم احلـقـد والــضـغـيـنــة واالجـرام مع سـبق
كافرا بكل مـعاني احلياة!كان االصرار والترصد مـتجاوزا كل حدود االنـسانية والرحـمة
ذلك شـــخص تــســـلل االجــرام الى قـــلــبه أو إنـه قــد مــسخ فـــعال القــدامـه عــلى رش مــادة
مـستـترا مـستـغال غـياب االهل  "الـتيـزاب" على وجه مـر عنـدمـا كانت نـائمـة مع دمـيتـها 
ــا أي رحـمـة اللـشـئ سـوى إنـهـا رفــضت وأهـلـهـا بـلـثــام االجـرام  كـمـجــرم مـحـتـرف دو
ـا دعـاه الى إسـتـخـدام غـريـزته احلـيـوانـية والـتـخـلي عن كل االرتـبـاط به لـسـبب أوآلخـر
ة التي تعكس تربيـته وسلوكه االجرامي ليسلب جمالها آدميته مكشـرا عن مخالب اجلر
تاركا إياه كمـا تليـفونهـا اخلاص ويولي هـاربا دون أن يرف له جـفن وصبـاها بثـوان قليـلة
وقـد أخذ األلم مـنها مـأخذه صـارخة بكل مـا أوتيت من قـوة العنة كل حتتـرق قطـرةً قطرة 
وت وكانت سـتشفى ب احلياة وا ة اسـتباح أمانها وحيـاتها.نُقلت مر الى ا خط للجر
ادة نـسبـة جناتـهـا معـادلـة لنـسبـة وفـاتهـا فـاحلروق شـديدة لـلـغايـة وقـد تأثـرت عيـنـاها بـا
الـكيميـائية التي نهـشت وجهها الـغض ورأسها وشعرهـا الطويل ويداهـا التي كانت تعزف
االّ ضوء في آخر بـها على أوتـار احلياة.كل شئ بـدا معتـما بل غارقـا في دياجيـر الظالم 
النـفق وهـو مشـيئـة الـله جل وعال عـلى إنقـاذهـا وإعادتـها لـلـحيـاة وإصـرارها لـلـعودة بـعد
صبـر ومشقـة إستغـرقت ستـة أشهر.عـادت مر بروحـها وإصرارهـا على احليـاة آملة إن
بـعد أن يـعـيد جـمالـهـا الداخـلي وإرادتهـا الـقويـة احليـاة شـيئـا فشـيـئا جلـمالـهـا اخلارجي
ساعدة اخليّرين من قررت القيام بـسلسلة من العملـيات العادة وجهها على ماكـان عليه 
وقـد يستغرق االمـر شهورا كثـيرة وإرادة فوالذية وصبـرا جميال ودعاءا نقي ابناء الوطن 
الـسريـرة من قلـوبٍ مـحبـة لـلخـير تـبـتهل الـعـطاء ثـوباً رحـيـما لـتـعود الـصبـيـة مر حلـياةٍ

أحبتها وناضلت من أجلها.
عانـاة واأللم والتعاطف الكبـير من جميع الناس الـذين عرفوا قصة مر أو لكن ومع كل ا
أين هــنـاك ســؤاال يــطـرح نــفـسه  " كــمـا يُــطـلـق عـلــيـهــا بـالــشـارع الــعــراقي"االمـيــرة مـر
اجلـاني?ومن هو?وهل عـوقب ام ال?في احلقيـقة كل اجلـرائم التي نشـاهدهـا ونسمع عـنها
ـعـرفة لـكنـنا لم نـعرف وقـد عرفـنا اجملـنى عـليـها تـمام ا فيـها طـرفان مـجني عـلـيه وجاني 
ن اجلـاني ولم يـتـطـرق احــدا السـمه ولم يـعـرض عـلـى الـشـاشـة أو يـعـاقـب لـيـكـون عـبـرة 
ـة واستـبـاحة حـياة االنـسان هـذا التـعـتيم يـترك احلـبل عـلى الغـارب للـقـيام بـاجلر اعتـبر
والتفاضل ب الذي خلقه اللـه باحسن تقو لـيحيا حيـاة هانئة وذلك احلق وهبه الـله إياه
فلم لم يـقدم اجلاني الى العـدالة حلد االن ? وهل هنـاك من يعلو شخص وآخر االبالـتقوى

فاحلق يعلو وال يعلى عليه. على العدالة 

وحــسب الـروائي الـروسي الــكـبـيـر
مـكسـيم غوركي "فـالتـاريخ ال يكـتبه
ا الفنانون هم الذين ؤرخون وإ ا
يـكـتـبــون الـتـاريخ احلـقــيـقي" فـمـا
بـــالك حــــ صـــوّر أبـــو كـــاطع ذلك
الـــتــاريخ عــلـى نــحــو كـــومــيــدي -
درامي أو بــسـخـريــة سـوداء. وكـان
ا ماركس هو الذي قال "إني أقف 

هو مضحك موقفًا جادًا". 
ــضــحــكـات ... ــصــر من ا ومــاذا 

ولكنه ضحك كالبكاء
بـدع أبو عـلى حدّ تـعبـير الـشاعـر ا

تنبي. الطيّب ا
ديـنة غائب وحسب تـقيـيم روائي ا
طــعـــمــة فـــرمــان "وعن طـــريق "أبــو
كاطع" تـعرّفنـا على الـفالح العراقي
ـواجه لـواقعه الـشـجاع الـدؤوب وا
ومــشـاكــله بـالــســخـريــة والـدعــابـة
والــتـهـكّم. لـقــد وجـدت نـفـسي أمـام
وضـع دقـــــــيق جلـــــــوانـب حـــــــيّــــــة
وشـخصـيـات سمـعتُ بـحّـة صوتـها
فـي أذني. كــــنت أمــــام مــــا يــــشــــبه
مــوســوعـة الــريف ولــكن كــاتــبــهـا

أديب جعل كلّ شيء يدبّ حيًّا".
أمـا الـنـاقـد مـصطـفى عـبّـود فـيـقول
"فريادة شمران "أبو كاطع" ... تقلب
ـقـلوب فـتـراه كـما يـنـبـغي وليس ا
فـقط اآلن الـروائي غـيـر دخـيل عـلى
الـبـيـئـة نـفسـهـا فـهـو قـادر على أن
يقدمها إلينا بأقل قدر من االفتعال.
ــــا ألنه يــــخــــرج قــــبل ذلـك هـــذه إ
ـنـظور ـعـرفـة البـيـئيـة احلـسـيّة  ا
شـامـل الـقـضـيـة الـتي كـانت تـمس
حـــيـــاة الــفـالح والـــريف والـــعــراق

والثورة كلها".
W —UH

كــانت حــصّــتـي من الــرزمــة األولى
الـتي أوصـلهـا د. عـصـام الـزند إلى
عــائــلـــة أبــو كــاطـع في بــغــداد هي
صـورة نـادرة كــنّـا قـد الــتـقـطــنـاهـا
بُـعيـد خـروجي من قاعـة الـدفاع عن
CSC  -) أطــروحــتي لـــلــدكــتــوراه
يـة العـلوم مـرشح علـوم) من أكـاد
التـشيكـوسلوفـاكية  –معهـد الدولة
ـناقـشة قـد تمّت والـقانـون.وكانت ا
في كلـية احلقـوق (جامـعة جارلس)
يوم  13أيــلـول / سـبــتـمـبـر 1977
بــرئــاســة الـــبــروفــيــســـور مــنــســر
 Menserالــدبــلـومــاسي واخلـبــيـر
ـــرمــوق. ولـــلــصــورة الـــقــانـــوني ا
حكايـة مثيـرة فقد بـقيت أبحث عن
صورة جتمعني بالراحل أبو كاطع
بـعـد رحيـله في  17آب / أغـسطس
1981 وكـنت أتهيء حـينـها لـلسـفر
القـــاته فـي بــراغ وإذا مـن دمـــشق 
بخبر وفـاته يصلني ليُـنقَل جثمانه
إلـى بـــيـــروت ويــــدُفن في مــــقـــبـــرة
الشهداء الفلسطيني وكلّما كانت
تـسـنـح لي الـفــرصـة خالل الــعـقـود

نصرمة أقوم بزيارة قبره.  ا
فــتـشت فـي ألـبــومــات الـصــديــقـات
واألصـدقـاء عن صـورة لـلـذكـرى مع
أبـو كــاطع كـنت قـد احـتـجت إلـيـهـا
عـنـد إصـدار كـتـابي عـنه وهـو أوّل

ذلك نُـقل من الـصفـحـة األخـيرة إلى
صـفحـة أخـرى فكـتب عـمودًا يـعلّق
فـيه عـلى ذلك "صعّـدوك لـو نـزّلوك".
وإذا كـــانت احلــكـــومــة الــعـــراقــيــة
ـا يكتب أبو كاطع فإن متضايقة 
مـــثل هـــذا األمـــر وجـــد هـــوىً لــدى
الـبـعض أيضًـا فـحُـجب عـموده في

جريدة طريق الشعب.
وحــــ عــــرف بــــيـــوم مــــنــــاقــــشـــة
أطروحـتي قرّر تقـد سفره ووصل
في الـيـوم نـفـسه صـبـاحًـا واسـتـقّل
ـــطــار دون أن ســـيـــارة أجــرة مـن ا
ـوعـد وصـوله وذهب يـبـلّغ أحـدًا 
إلى مـــــنــــزلـي وتــــرك حــــاجـــــيــــاته
نـزل بـعد أن الـشـخصـيـة لـديّ في ا
نزل معه كانت نسـخة من مفتـاح ا
وبـعـدهــا اجته إلى كــلـيّــة احلـقـوق
لـيـصـلـهـا حلـظـة خـروجي من قـاعة
ــنـــاقـــشـــة. وأتـــذكّــر أنـه ســألـــني ا
بـالـهـاتف من بـغـداد: مـتـى سـيـكون
الـدفــاع وكم يــســتــغـرق مـن الـوقت
وفي أي مــكـان وفي أي قــاعـة? وقـد
اســـتـــغـــربْت أســـئـــلـــته وأبـــلـــغـــته
بالتـفاصيل وقـلت له اختصارًا  في
كـــلــــيـــة احلـــقـــوق مـــقــــابل فـــنـــدق
قـابلة االنتـركونـتنـنتال وبـاجلهـة ا
ي. ولم يــكن الحتــاد الــطالب الــعــا
يـدر بـخـلـدي أنه يــريـد أن يـعـمـلـهـا
مـفـاجـأة لـي بـحـضـوره شــخـصـيًـا
واعـــتــبـــرت اســتـــفــســـاره لــغــرض

عرفة ليس إلّا. ا
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الـصـورة الـتي أنـشـرهـا وتـضم كـلًّا
مـن: مــفـــيــد اجلـــزائـــري صــديـــقــة
تــشـيـكـيـة أبــو كـاطع مـوسى أسـد
الكـر (أبو عـمران) مـؤيد صـباح
ـــالــــكي هـــادي بــــوتـــانـي تـــالـي ا
راضي سـمــيـر الــسـعــدون وأحـمـد
كر  هم بعض من جـاء لتهـنئتي
ولــعل هـذه هي الـصــورة الـوحـيـدة
التي تـوثّق يوم منـاقشـة أطروحتي
ـنـاسـبـة  عـلـمًـا بأن واالحـتـفـال بـا
االحــــتـــفــــال كـــان عــــلى دفـــعــــتـــ
(األساتذة وأبو كاطع وموسى أسد
الكر ومجيد الراضي وآخرين مع
ــــطـــعم عــــدد من الــــســـيّــــدات في ا
الــروسي) أمـا جـمـهــور الـطـالـبـات
والـطـلبـة فـكـانـت االحـتفـالـيـة الـتي
U  أقـيـمت لي في الـبـيـرة الـسوداء
Fleco الـــتـي كـــان نـــابـــلـــيـــون قــد
احــتـسـى قـدحًــا من الــبــيـرة فــيــهـا

خالل احتالله براغ 1812.
وبـــالـــعــودة إلـى أرشـــيف الـــصــور
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الـكوبيـة ضمـن الوفد الـعراقي الـى قمة
اجلنـوب برئـاسة وزيـراخلارجـية انذاك
 االسـتـاذ مـحـمد سـعـيـد الـصـحاف في

ايار عام2001
لـقـد قـلت  لـلــسـفـيـر   لم اجـد مـتـسـوالً
واحد في هافانا على قدر جوالتي التي
قــمت بـهــا  فــابـتــسم الفــتـاً نــظـري الى
ــغـذيــة لـســلـوك الـقــيم الـتــضــامـنــيـة ا
الـكـوبـيـ الـتـي التـسـمح بـبـقـاء كـوبي
واحـد  مشـرداً جـائعـاً   بل اشـار قائالً

ان يــتـخــذ الـبــعض  ارصــفـة الــشـوارع
منازل لهم   يـفترشونهـا ويتوسدونها
مـتى استـحكم بـهم النـعاس  فـللـظاهرة
ـتـبـاين من بـلـد الـى اخر . انـتـشـارهـا ا
ولكن هنـاك فرق جوهري بـ من يتخذ
أوى مستـقراً وقتياً له هذا النـوع من ا
 وبـ من يــلح عـلــيه الــزمن وحـيــنـهـا
اليجد بديالً له حتت وطأة التشرد

تـحـدة االمريـكـية هـناك  في الـواليـات ا
ـــــشـــــرديـن الــــذيـن احـــــتـــــلــــوا االف  ا
االرصـفــة حتت اجلــســور   والــزوايـا
ــهـــجـــورة   ومــقـــابـــر الــســـيــارات  ا
يـتــنـاقص عــددهم   او يـتــزايـد حـسب
مـؤشرات  اسـعار الـبيـوت بيـعاً وشراءً
وايـجـاراً وارتفـاع وانـخفـاض مـعدالت

البطالة والتضخم .
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شهـد صورته في الـهنـد ايضـاً  لهـذا ا
ــا  اضـــطــر احلـــكــومــات ــعـــروفــة  ا
احملـليـة هنـاك ان تـضع ضمن اولـويات
ـزيد من يـرامجـها الـتنـمويـة  تشـييد  ا
ــراحـيض الــعـامــة  بل هـنــاك مـهــمـة ا
يــومـيـة لـبــلـديـة الــعـاصـمـة نــيـو دلـهي
ومـدن هـنـديـة كـبـيـرة اخـرى  تـتـلـخص
ـنـيـة بـجـمع جـثث مـشـردين ادركـتـهم ا

على االرصفة  .
ــعـــلــومـــات  الــصـــ وكــوريــا  وفـق ا
الــشــمـــالــيــة  وكــوبــا   تـــمــتــلك شــرف
ـة   ـؤ نـظــافـتـهـا مـن هـذه الـظــاهـرة ا
واذكـر انــني سـألت ســفـيــر الـعـراق في
هـافــانـا خالل تـواجــدي في الـعــاصـمـة

ø WM Š U¹«u½ ¡«dHÝ rEF*« »UÐË WýËd « ÃU²% q¼

اليـوجــد احـد يــنـتـظــر وسـيـلــة نـقل في
ــديــنــة اذ يــســاهم اصــحــاب شــوارع ا
الـــســيــارات اخلـــاصــة بــنـــقل االخــرين
مجاناً  (على طريقه) الى جانب خدمة
ـيًــســر تـمــامـا  ً وبــقـدر الــنــقل الـعــام ا
مــشـاهــداتي  لـعــواصم ومــدن اعـرفــهـا
ميـدانيـاً   وجدت  الـظاهرةَ مـستـشريةً
بـأفـتـراش الـشـوارع واتـخـاذهـا مأوى 
فـي بـــغـــداد  واســـطـــنـــبـــول  واثـــيـــنـــا
وبيروت والقاهرة وصنعاء. ففي بغداد
وعلى ارصـفة البـاب الشـرقي  والكرادة
ـشهد ـيدان  ال يخـلو ا ـعظم وا وباب ا
من (متمـددين) اخذهم النـوم نهاراً رغم
ـقـابل لـفت الــضـجـيج احملـيط بـهم  بـا
نـظري اخـتـصاص  فـنـادق على امـتداد
منطقة عالوي احللـة  تقدم خدمة النوم
فـيهـا بـالسـاعات لـعـدم القـدرة على دفع
ست  احلالة بـيت الكامل .لقـد  اجور ا
خالل مــــســـعـى لي  ضـــمـن مـــنــــظـــمـــة
حمورابي حلقوق االنسان لتأم سكن
طـالب من الــنـاصــريـة يـدرس في كــلـيـة

الـهـنـدسـة  جـامعـة بـغـداد بـعـد ان جلأ
الى (حـمـورابي) لـعـدم قـدرته في تـام
ســـكـن له  ويــــبـــدو ان أجــــور الــــنـــوم
بــالــســاعــات  يـدر اربــاحــاً  اكــثــر عـلى
اصحـاب تلك الـفنـادق  ألنهـا تسـتطيع
ان تستقبل العديد من النزالء في اليوم
الـواحــد  هـنــاك من يـســتـأجــر سـريـراً
ـــدة ثالث ســـاعــات  او اكـــثـــر حــسب
اليـة وجميـعم من سكان امكـانياتـهم  ا
احملـافـظــات الـذين سـحـقـتــهم الـبـطـالـة
واضـطـرتـهم الى الـهجـرة الـيـومـية الى
بـغـداد  او مـتقـاعـدين بـرواتب ضئـيـلة
ــنـازل بـســبب خـصـومـات فـقـدوا أمن ا
عــــائـــلـــيــــة  او هـــاربـــ مـن مـــنـــاطق
عــشــائــريــة  يــقــاســمــون  وقــتــهم بــ
ـقاهي  والـفنـادق   اما في الـعاصـمة ا
ـشـهـد الـظـاهرة الـلـبـنـانـيـة بـيـروت  فـا
ًيتـقطع ويـتكـرر ويتـنوع  ولـكن بهامش
من الـرومـانــسـيـة الـسـكــنـيـة ألن الـنـوم
يـكـون عـلى مـقــاعـد  كـورنـيش الـروشـة
مـقـابل الـبـحـر  او عـلى بـعـض ارصـفة

شارع احلـمرا وسط مـرأى التـرف الذي
يـتـمـتع به هـذا الـشـارع الـعـريق .احلال
ان مــعــدالت  الــظــاهــرة ارتــفــعت بــعــد
تصاعـد العوز االقتـصادي واالنخفاض
الــشــديــد الــذي ضـــرب قــيــمــة الــلــيــرة
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ـؤكـدة  ـعــلـومــة ا في الــسـيـاق   وبــا
هناك ثالثة اصناف من الناس يتخذون
االرصــفـة مــأوى لـهم    الــصـنف االول
هم فعالً اضـطروا الى هـذه احلالـة بعد
ان انـحـدرت بـهم احلـيـاة الى حـضيض
الـبــؤس   اغـلـبـهم رسم الـعـوز خـرائط
عـــلـى  مالمــــحـــهـم وتـــداركــــهم الــــزمن
مـقـطوعـ اجـتمـاعـياً   ال مـعيـلـ لهم
ولم يـبق لــديـهم مـن قـرار  اال الــلـجـوء
الى الـشــوارع   امـا  الــصـنف الــثـاني
فـهـوالء لـديـهم مــنـازل تـأويـهم ولـكـنـهم
وقعوا حتت طائلة  استطابة التسول 
هـم يـــجـــدون فـــيه (مـــهـــنـــةً) مـــجـــزيـــةً
واخـــتـــبـــاراً مـــتـــواصـالً لـــلـــتـــشـــاطــر
يـفتـرشون االرصـفـة نهـاراً   يسـتدرون
ــارة  ويـســتــحـضــرني هــنـا مــشــاعـر ا
مـــتـــســـول من هـــذا الـــنـــوع يـــتـــقـــاسم
الـــرصــيـف مع زوجــتـه بــالـــســاعــات  
ويعـودون  ليالً  الى بـيوتـهم  في ح
تـظل االســئـلــة احملـيًــرة حـول الــصـنف
الـثـالث الذي ال اجـوبـة مقـنـعة بـشـأنهم
اال من خالل اخلـــــوض بــــالــــضــــغــــوط
الـنفـسـية واالجـتمـاعـية  واكـتشـاف اية
اسـرارٍ  تـكــمن وراء (تـنـعـمــهم) بـحـيـاة
االرصــفــة الـى احلــد الــذي يــجــدونــهــا
مالذات  لـــتـــجــــزيـــة زمـــنـــهم   هـــوالء
يـكثـرون في الدول الـراسمـاليـة الكـبرى
ـصـيـر حـيث تـتـحـكـم اخالق الـسـوق 
ــال رهــانــاً الــنــاس وتــســود ســطــوة ا
يــومــيــاً عـلى امــتــداد رقــعـة االحــتــكـار
ونـفــوذ اجلـشـع  وبـذلك  بــات الـتــشـرد
ـعـاصرة جـزءاً مـن ازمـة الـراسـمـالـيـة ا
واصــيب بــهــا الــعــديــد من الــنــاس في
الـدول النامـية ايـضاً  تـوظيفـاً  للـتشرد
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ـكونات الـسيـاسية من جـهة   وب لم يعـد هناك تـوافق ب الـرغبة الـتي جتتـاح القوى وا
ـشـتركـات الـوطنـيـة بغـية االنـتمـاء للـوطن وضـرورات عبـور الـتسـلـطيـة احلـزبيـة  لتـحـقيق ا
عـادلـة التي صـالح الـشعـبـيـة من اجلهـة األخـرى  فعـلى وفق هـذه ا لـحـات من ا اجنـاز ا
سبـية للـناس اللذين أغـلقت في وجوههم كل باتـت وكأنها مـراسيم ثابتـة جلنائزيـة الروح ا
ـواطـنـ  أن يـتـجـرعـوا مـرغـمـ في كل مـنـافـذ الـتـنـفس  وبـات عـلى هـؤالء الـنـاس أي ا
مـرحـلــة انـتـخـابـيــة شـعـارات والـوان مـخــتـلـفـة لالتـفــاقـات واشـكـال مـتــعـددة لالخـتالفـات
ـا بـتحـقـيق الـرغـبة الـذاتـيـة  وعـلى الوطن والـتنـاقـضـات وكلـهـا ال تـتـصل بـاالنتـمـاء  وإ
ـذاهب والعـرقيات لم ومواطـنيه االنتـظار االجـباري أو الذهـاب حيـثما يـريدون  فـشركاء ا
يـتـفقـوا بـعـد ..ال ندري هـل الشـعب الـكـردي بات غـيـر قـادر أن يـنهض بـشـخـصيـة وطـنـية
عراقية الوالء واالنتـماء ليكون رئيـسا للجمهـورية  لكي بعدها عـبور االنسداد الى محاولة
ـضي بالـبالد نـحو خـطة ـا بقي من الـسـنة  وا يـزانـية  اخـتيـار رئـيس الوزراء  وإقـرار ا

ائية تطويرية في مجاالت االختناق التي تعيشها ويعاني منها اجملتمع . عمل ا
نـا كفـة السـياسـية  فـاجلمـاهيـر طال مـاطلـة وا ـرحلـة الراهـنـة قابـلة لـلتـأخيـر وا لم تـعد ا
انتـظارهـا للحـصول على حـقوقـها  والوضع اجملـتمع بـات مأزوم في كل منـاطق العراق 
ومؤسسات الدولة بـحاجة للنهـوض واستحقاقات الـعمل في البنى التحـتية ضرورة ملحة
ـدارس واالسكان ومكافحة ياه الصاحلة لـلشرب والكهرباء وا  والنهوض في الصـحة وا
الـفساد أصبـحت من أولويات الـعمل ألي سلـطة قادمة  وهي مـطالب شعـبية مـلحة  لذلك
إن التـأخيـر في االسـتحـقاقـات الـوطنـية السـتـكمـال شروط احلـكـومة  هـو مضـيـعة لـلوقت
وجتـاوز متعمـد على مصالح وحـقوق الناس .إن كـل القوى السـياسية وبـكافة انتـماءاتها 
رحلـة  بوسائل وطـرق مختـلفة عن مـلفات احلـكومات الـسابقة  مطالـبة بفـتح ملف هـذه ا
ـرحلـة بـات التـوزيع لـلسـلـطة عـلى أسـاس الطـوائف والـعرقـيـات  ليـس مقـبوال ففي هـذه ا
اضيـة التي انتجت شـعبيا  بل هـو مرفوض  وذلك عـلى وفق جتربة الـسنوات الـفاشلـة ا
دافـعة عن ـصالح االنـانـية  واخـفـقت في بنـاء الـدولة والـسلـطـة ا الفـاسـدين والنـهـاب وا
ـرحـلة بـاتت الـضرورة  عـلى انـتاج حـكـومة وطـنـية واطـنـ في هذه ا حقـوق ومـصالـح ا
ـتابـعـة الشـعـبـية بـكـافة فـصـائـلهـا الـوطنـيـة  وان أي طرف كـفؤة وشـجـاعة مـن أولويـات ا
سـائـلة ـهمـة  يـكـون حتـمـاً أمـام ا سـيـاسي أو مـكون اجـتـمـاعي يغـض الطـرف عن هـذه ا
الشعبـية االن وليس غداً . فالشعب الذي يراقب كل مجريات االتصاالت واالجتماعات ب
تلك برنامج األطراف  فهو قـد حدد شروط احلكومة عـلى أن تكون وطنية بـرئيس وزراء 
تـقدمـ  ويكون قـادراً  بشـجاعة  وصالحيات الـتكـليف وحريـة االختـيار والتـمايـز ب ا
رتـشـ والـكـسالى في الـقائـد عـلى الـنـهوض بـالـبالد ومـحـاسبـة الـفـاسـدين والنـهـابـ وا
اجنـاز الــعـمل بـدوائـر الــدولـة  وان يـنـشط عـمـل الـقـطـاع اخلـاص واالسـتــثـمـار الـداخـلي
ـطـلـق أي بـزنس لألشـخـاص واألحـزاب واجلــمـاعـات من الـشـركـات ـنع بـا واخلــارجي و
ـنع عـلى كل ـكن أن يـتم مـعـاجلـة اإلخــفـاقـات الـسـابـقـة  و احملـلـيـة واألجـنـبــيـة  بـهـذا 
األطراف الـتـدخل أو دعم ومشـاركة بـعض الـشركـات واألطراف واألشـخـاص  ويحق لـها
ضي في حتقـيق االستحقاقـات الشعبية راقبة وتشـخيص األخطاء   وبهـذا باإلمكان  ا ا
وثوقية ب الشعب رحلة  الراهنة هي مرحلة الـنهوض  وحتقيق ا  وإمكانية الـنهوض .ا
والسلطة  وبـالتالي يتوجب اجنـاز االتفاق على رئاسـة اجلمهورية بـالتوافق والتراضي أو

ـضي الخـتـيـار رئـيس وزراء وطـني مقـبـول شـعـبـيا بـاالنـتخـاب  وا
ومتفق عـليه ب كل األطراف بالشجـاعة واستقاللية القرار .أن
الـتـفـكـيـر بعـودة احملـاصـصـة حتت أي مـسـمى كـان  وتوزيع
ـقـتل احلقـيـقي الي جـهة نـافع  هـو ا الـسـلطـة عـلى قـواعـد ا
ســيـاســيــة تـتــعــامل وتــتـفــاعل مع ذلـك  فـالــبالد ال تــتــحـمل
ـراحل الــفـاشــلـة إخــفـاقــات  جـديــدة  وال الـقــبـول بــإنـتــاج ا
الـسـابــقـة . وعـلى وفق ذلك  يــتـوجب أن ال جتـتــاح الـرغـبـات

احلزبية والشخصية مهمات االنتماء الوطني . 
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بـعدمـا خـرجوا من ديـارهم تاركـ خلـفهم الـغالـي والنـفيس وتـارك ذكـرياتـهم واحالمهم
ومقاعد الـدراسة واسباب ارزاقهم وامالكهم مجبرين مرغم متخذين من رسولنا االعظم
مـحمـد صلـوات الله علـيه وعلى اله وصـحبه وسـلم تسـليـما قدوة لـهم عنـدما هـاجر بـنفسه
واصحابه العالء كلـمة احلق وكلمـة ال اله اال الله  فقط واهلي كـذلك رفضو البـاطل ليكونو
مع احلق وال يـضـعوا ايـديـهم بـايدي من تـآمـر عـلى العـراق وشـعـبه وان ال يضـعـو ايـديهم
بـايـدي االرهاب االعـمى وبـعـد كل ما القـوه في مـخـيمـات الـنزوح ودفع ايـجـارات اخلرائب
في مـخـتـلف مـدن الـعراق واقـلـيـمه وتـعرضـهم لـشـتى انـواع الـذل واالبتـزاز بـدأ من مـعـبر
ـعـامالت الال اخالقـيه التي صـدرت من بـعض االطراف بزيـبـيز سئ الـصـيت وغـيره من ا
دن بدماء الشهداء ريضة فكـريا وبعد كل هذا وذاك وانطالق عمليات التحرير وحترير ا ا
دنـهم واعـادة اعمـار بـيوتـاتـهم بقـدر مـع الزكـيـة وعودة مـئـات االف من االسـر النـازحـة 
لكـون في دفع ايجـارات فتـرة نزوحهم عن بحيث يـصلح لـلسـكن وبعدمـا فقـدو غالبـية مـا
مـدنـهم وشـروع وزارة الـهجـرة بـاعـطـاء كل عـائلـة عـائـدة من الـنزوح مـبـلغ مـتـواضع يـقدر
نـحة فـهناك ـليـون ونصف ديـنار عـراقي بدأ الـتالعب هـنا في صـرف مسـتحـقات هـذه ا
عـوائل تخـرج اسمـائهم مـتسـلسـلة وكـأن القـدر هو من اخـرجهـا بقـوائم الصـرف في ح
هناك عوائل لم يـظهر لها اسم نـازح واحد فهل يجـوز هذا يا وزارة الهجـرة يشهد الله ان
الكـثيـر من عوائل هذه احملـافظـات احملررة اشـتكو الـيه بان الـفسـاد في دوائر الـهجرة في
قـسـوم واكـيـد هـنـاك من يـعـيـنـهم عـلى هذا محـافـظـاتـهم فـلن يـظـهـر اسـمك اال بـعـد دفع ا
الـفـساد في بـغداد اال يـكفي فـسـادا في قوت الـفقـراء وان تكـون الـعدالـة حاضـرة وحسب
ن عامـلة لـصاحب العـائلة الـنازحـة والعائـدة حملافظـته  اما مـلف التعـويضات  تسلـسل ا
تهدم داره فهـذا حديث فيه شجون لـها بداية وليس لـها نهايـة فمن خالل وسائل التواصل
ـتـنـفذيـن في احدى ـواطـنـ ا االجـتـمـاعي تـخرج لـنـا وثـيـقـة بـصـرف تعـويض دار الحـد ا
ـليارين دينار عراقي في حـ يبقى تعويض اخي صادق احملافظات فـاق مبلغ التعويض ا

الضابط السابق في الشرطة العراقية مركونا على الرف رغم ان
مبـلغ تعـويضه ال يـتجـاوز العـشرون مـليـون دينـار اين العـدالة
ـركــزيـة كــفى فـسـادا االجـتــمـاعـيــة يـا جلــنـة الـتــعـويــضـات ا
وفـاسدين وكـفى نرى تـعويـضات لـشهـداء وجرحى هم احـياء
ومـعامالت تـقاعـدية جلـرحى وهمـي في حـ يظـلم اصحاب
احلقوق وبالـتالي غياب العدالة االجتـماعية واستهالك خلزينة

الدولة بسبب الفساد والفاسدين والله من وراء القصد .
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أخــــيـــــرًا أُفــــرج عـن بــــعض أوراق
الـروائـي والـصـحـافي الـكـبـيـر أبـو
كــاطع (شــمــران الــيــاســري) الــتي
ظـلّت حـبـيـسـة طــيـلـة مـا يـزيـد عن
ا زالت أربـعة عـقـود من الـزمن. ر
بـــعض األســــبـــاب "اخلـــاصـــة" في
حـجـبـهــا أو لم يـعـد هــنـاك مـبـررًا
لذلك وقد تكـون انتقلت من يد إلى
يد أخـرى حتى وصـلت مؤخرًا إلى
ـيـر) الذي حـمـيـد الـياسـري (أبـو 
ظلّ يـطــالب بـتـسـلــيـمـهــا له طـيـلـة
نـصرمـة. وبالـفعل تـسلّم الـعقـود ا
مــؤخــرًا رزمــة كــبــيـرة مـن دفــاتـره
وبـعض مــخـطـوطــاته ومـقـتــنـيـاته
وسـعى إليـصـالـهـا إلى عـائـلـته في

بغداد. 
وقــدّر لي بــعــد عـــودتي من مــصح
طبّي في سلوفاكيا أن استلم جزءًا
من هـــذه الــوديــعــة الــثـــمــيــنــة في
بــــراتـــسالفــــا وأنـــقـــلـه مـــعي وفي
حقيـبتي اليدويـة إلى فيينـا ومنها
إلى الرنـكـا حـيث كـنت عـلى مـوعد
مع الــعـائــلـة ومــنــهـا إلى بــيـروت
ومن ثم إلى الــسـلــيــمـانــيــة حـيث
كـنت أحـضـر مـهرجـانًـا ثـقـافـيًا ثم
مــنــهـا إلى أربــيل ومن أربــيل إلى
بـغـداد ألسـلـمـهـا إلى جنـلـه الـسـيد

إحسان الياسري "أبو زينب". 
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قـــد يـــحــتـــاج أرشـــيف أبـــو كــاطع
وبـعض أوراقه إلى قـراءة وتـدقـيق
لـنشـر ما هـو صالح  أو اسـتكـماله
إن كان نـاقصًا أو ضم هـذه اللـقطة
إلى جـانب تــلك أو هـذا اجلـزء إلى
ـــا أجــــزاء أخـــرى أو جـــمـــعـــهـــا 
يـتـنـاسـب مع سـيـاقـهــا الـتـاريـخي
بــربط بـعض حـلـقــاتـهـا إلى بـعض
كن االستدالل عليه في هارموني 

من مضمونه. 
وحـبـذا لـو أتــيـحت فــرصـة إلقـامـة
معرض عـنه أو متـحف أو تأسيس
رابـطـة أو مـنـتـدى  ثـقـافي بـاسمه
وهــــو مـــا كــــان مـــبــــادرة أولى من
عـائـلـته بـحـاجــة إلى أن تُـسـتـكـمل
قــانـونــيًـا وإداريًـا بــعـد أن أصـبح
أبـــو كـــاطع "مــطـــلـــوبًــا" ولم يـــعــد
"مـحـجـوبًا". وكـان من أوائـل الذين
حتمّسوا لتلك الـفكرة الشاعر فالح
حسـون الدراجي وكـاتب السـطور.
وهي فــكــرة مــا تــزال راهـنــيــة بل
ـؤسـسـة ومـلـحّـة حـتى لـو بـدأت ا
بالتدرّج وعلى نـحو متواضع فإن
مبادرة من هذا النـوع ستلفت نظر
عـني بـشؤونها وزارة الثقـافة وا
بعامـة ومحـبي أدب وفن أبو كاطع

هتم بتراثه الفني.  بخاصة ا
 أرّخت رباعـية أبـو كاطع الـروائية
(الـــزنــــاد بـالبــــوش دنـــيــــا غــــنم
الشـيوخ وفـلوس إحـميّد 1972 –)
جلـزء من تـاريخ الـدولـة الـعـراقـية
ولواله لـظلّ هذا اجلـزء غائـبًا فـقد
تــمـكّـن من أن يـعــبّــر عــنه روائــيًـا
خــصــوصًــا الــعالقــات في الــريف

a¹—Uð∫ صورة تاريخية تضم اصدقاء البو كاطع في براغ
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واضحا ومؤثـرا في البطولة وفي ان
ـسـتـوى و الـنتـيـجـة  ومن ثم يـقـدم ا
يـــواجـه في الـــســـادس والـــعـــشـــرين
ــنــتــخبَ الــســعــودي مــســتــضــيف ا
البـطـولة بـطل الـنسـخـة السـابـقة في
مهمة التحدي بعينه هذا وتخلفَ عن
ــنــتــخبِ ســبــعــة العــبــ ســبقَ أن ا
ـنتـخبَ وذلك لدواعٍ مـختـلفةٍ مثـلوا ا
نتـخب عمـاد محـمد اكد لكن مـدرب ا
إن لديه الثقةَ التامة بجميعِ الالعب

رغم تلك الغيابات. 

عــلي حــســ عـلـي سـجــاد مــحــمـد
فـــاضل عـــلي صـــادق حـــيــدر عـــبــد
الـكـر مـحـمـد جـمـيل عـبـود ربـاح
عبد الرزاق قاسم محمد قاسم أم
نـبي بـلــنـد إزاد عـبـد الـقـادر أيـوب
علي شـاخوان كـاظم رعـد إسمـاعيل

أحمد عباس ماجد.
UO³O  WNł«u

ويـكـون مـنـتــخب الـشـبـاب قـد الـتـقى
ــنــتــخب الــلــيــبي جتــريــبــيــا امس ا
الـسـبت قـبـل دخـوله غـمـار الـبـطـولـةِ
فـي مــديــنــةِ أبــهــا مــكــان تــصــفــيـات
اجملــــمــــوعـــة االولى ويــــامل تــــكـــون
باراة  قد حققت  اهدافها والفائدة ا
ـرجوة عـبـر الوقـوف عـلى االخـطاء ا
مـن أجل الـــوصـــول الى الـــتـــشــكـــيل
ــطــلـوب والــقــادر عــلى الــدفـاع عن ا
واجهات شاركة  واكـثر ما تخـدم ا ا
الــتــجــريــبــيـة فـي هـذه االوقــات دعم
عــمــلــيــة االعــداد الــتي التــخـلــوا من
الــثـغــرات في ان تـكــون مـهــمـة  وفي
ــنـتــخب و في  ان إكــمــال صـفــوف ا
واجـهات بثـقةعالـية في هذا يدخل ا
احملفل العـربي الذي يشـارك فيه هذا
نتخبـات الشقيقة العدد الكبـير من ا
غرب ومصر ومنها األفريقـية حيث ا
وتونس واجلـزائـر ومهم ان يـستـفاد
من مــبــاراة األمس كــونـهــا ســتــكـون
ـنـافـسـات الـبـطولـة وفي ان مـدخال  
ـنتخب في احلـالة الفـنية من يكون ا
أجل أن يـنافس بـقـوة عنـدما تـنـطلق
الــبـطــولـة في الــعـشــرين من الــشـهـر
ــنــتـخب احلــالي و مـهـم ان يـظــهـر ا

رة. يز هذه ا بشكل 
ÊUM³  WNł«u

نتـخب قد واجه قبلـها مرت وكان ا
جتريبـيتـ منتـخب لبنـان في بغداد
فــاز فـي األولى بـــثالثـــيـــة نـــظـــيـــفــة
وتعادل في الثانـية بهدف  ويامل ان
يــســتـــهل مــبــاريــاته في اجملــمــوعــة
وريتاني في نتخبِ ا الثانية بلقاء ا
الـثــالث والـعــشـرين من هـذا الــشـهـر
احلـــالـي  واهــمـــيـــة ان يـــلـــعب دورا
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يــكـون وفـد مــنـتـخـب الـشَـبــاب لـكـرِة
الـــقــدم قــد وصـل نــهــايـــة االســبــوع
ـاضي إلى مديـنـة أبـها الـسـعـوديّة ا
لـلـمـشـاركـةِ في بـطـولـةِ كـأس الـعـرب
ُــقــرر إقـامــتــهـا حتت سن 20ســنـة ا
لــلـــفــتــرة من  20من تــمــوز احلــالي
ــــقـــبل وأجـــرى لـــغــــايـــة  6من اب ا
الــفــريق اكــثــر مـن وحــدة تــدريــبــيـة
ضمن برنامجه اإلعدادي والتحضير
ـطــلـوب وتـدارك مـشـاركــة مـقـبـولـة ا
وتـــؤدي أغـــراضـــهـــا خـــاصـــة.  وان
ـذكـورة تــعـد واحـدة من الـبــطـولــة ا
ـهمـة والفـرصة البـطوالت الـعربـية ا
ـنـاسـبـة لـظـهـور مـجـمـوعـة العـب ا
ـدرب عمـاد مـحـمد واعـدين بقـيـادة ا
في حتـقـيق مـشـاركـة  تـخـدم الفـريق
ـقــبل بـعـد في الــتـواجـد في الــدور ا
تاحة التي شهدها فترة االعداد ا
الـفــريق و الـتــطـلع بــقـوة في
نـافـسة عـلى لـقب البـطو ا
لـــة الـــتي كـــان مـــنــتـــخب
شـبـاب الـعـراق قـد أحرز
لـقـبــهـا االول عـام1983
ويـتــعـ عـلـى الـفـريق
واالعـبـ ان يــكـونـوا
مـنـافــسـ  من خالل
تــــقـــد الــــعـــروض
الــــفــــنــــيــــة واالداء
الـــــعـــــالي  واالهم
هــــــنــــــا ان فـــــرق
الـفئـات الـعـمـرية
انـــهــا اخـــتـــلــفت
الـــيــــوم كـــثـــيـــرا
بعـدما  حتـديد
و ضـــبط اعـــمـــار
ـنـجـز الالعـبـ ا
االول لــكي يــأخــذ
االعـبـ فـرصـتـهم
احلـقــيــقـيــة ولـيس
كــمـــا كــان يـــحــصل
سابـقـا عـندمـا كـانوا
يــــحـــرمـــون غــــيـــرهم
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جنح منـتخب لـبنان لـكرة الـسلة
بــحـجــز مـقــعـده في دور الـ 8من
بـطـولة كـأس آسـيا لـكـرة السـلة

والـتي تـسـتـضــيـفـهـا الـعـاصـمـة
اإلندونيسية جاكرتا.

وكـــــان لــــبــــنــــان قـــــد فــــاز عــــلى
الــفــيـلــيــبـ بــنــتـيــجـة (95-80)

ومن ثـم فــــــــاز الـــــــيـــــــوم عــــــــلى
نــيـوزيــلــنـدا بــنــتـيــجـة (87-72)
لـــيــــضـــمن الــــتـــأهـل إلى الـــدور

الثاني.

ويـــســـتـــعـــرض "كـــووورة" أبـــرز
أسباب تفوق لبـنان على عمالقة

السلة اآلسيوية.
bOł ¡UMÐ

أعـــد االحتــاد الـــلــبـــنــانـي لــكــرة
الــســلـــة بــقـــيــادة رئــيـــسه أكــرم
احللـبي خطة مـتكـاملة من أجل
بــــنـــــاء مــــنــــتــــخـب قــــوي وذلك
بـاالهـتـمـام أكـثر بـقـطـاع الـفـئات

العمرية.
ومـن ثم تـــــطــــــويـــــر الالعـــــبـــــ
واحترافهم في البلدان األوربية
ا عزز فرصة تفوق لبنان على
الـسلـة اآلسيـوية وهـذا ما ظـهر

في منتخب األرز.
pM×  »—b

ـدرب جـاد احلاج بـعـدمـا جنح ا
بـالـفـوز بـلـقب كـأس الـعـرب قـاد
احلـاج لـبـنـان إلى الـدور الـثـاني
ونـديالـية وهو من التـصفـيات ا

نــوعـهــا في الـعــراق مـنــذ دخـولِ لــعـبـة
الصاالتِ للعراق عام 1999 حلد اآلن.
وأضـافَ نـشـكـرُ االحتـادَ الـعـراقيّ لـكـرةِ
الـقدم الهتمـامه الكبير بـحكامِ الصاالت
والــشـاطـئـيـة ومـسـاعــيـهم الـدائـمـة في
تـطويـرِ الـلعـبة بـكامل مـفاصـلهـا حيث
تُـعدُّ صاالتُ العراق بعد الـتطورِ الكبير
عـلى مستوى مـنتخبـاتنا من ب الدولِ
ُـتــطـورةِ في الـقـارةِ اآلسـيـويّـة وبـات ا

واكـبةِ الـتـعديالت حـكـامنـا مـطالـبـ 
الـــتـي طـــرأت عـــلى قـــانـــونِ الـــلـــعـــبـــة
ومـواصـلـة الـتطـور وبـالـتـالي فـالدورةُ
فـرصـة جـيـدة حلـكـامـنـا لالسـتـفـادةِ من
خـبـرةِ احملـاضـر الـدولي اإليـراني صدر
الــدين مــوســوي الـذي يــعــدُّ واحـداً من

أهم الكفاءاتِ التحكيميّة.
وأشـارَ إلى إن االحتاد زج 40 حـكماً ما
بـ حـكمِ نخـبةٍ وحـكـام دوليـ وكذلك
حــكـام مــتـقــاعـدين إلعــدادهم لـيــكـونـوا
مـشـرفـ ومـقيـمـ لـلحـكـامِ في الـفـترةِ
ــقــبـلــة. واخـتــتمَ حــسـنــ عــبـد اإلله ا
حـديـثه بالـقـول: إن االحتاد الـفرعيّ في
الـسـلــيـمـانـيّـة أبـدى تـعـاونـاً كـبـيـراً في
ُـسـتلـزمـات الـضـروريّة من تـوفـيـرِ كل ا

أجل جناح الدورة.
يـــشــارُ إلى أن افـــتــتــاح الـــدورة شــهــد
ــشـرف حــضـورَ عُــضــو احتـاد الــكـرة ا
عـلى جلـنةِ احلـكام رحـيم لفـتة وعُـضو
ثل احتـاد الكرة كوفنـد عبد اخلالق و
رئــــيس اجلــــمـــهــــوريّــــة كـــوردســــتـــان
ـكــتب الـتـنـفـيـذي ســويـكـاني وعُـضـو ا
ـبـيّـة هـردة رؤوف ورئـيس لـلــجـنـةِ األو
االحتـاد الفرعيّ في السلـيمانيّة كاروان
حـمه أمـ ورئـيس االحتـاد الـفرعيّ في

أربيل بيستون أكرم.
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منتخب لبنان
بكرة السلة بعد

تاهلهم في
دوري

اجملموعات
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انـطـلقت الـدورةُ الدولـيّة األولى حلُـكامِ
الــصــاالت والـشــاطــئــيّـة فـي مـحــافــظـةِ
ــشــاركـةِ  40حــكــمـاً الــســلـيــمــانــيّـة 
ُحاضر الدولي صدر الدين وبـإشراف ا
مــوسـوي من إيـران حـيث بـدأت الـيـوم
الـــدورةُ اخلـــاصّــة بـــحـــكــام الـــصــاالتِ
وتـستـمر حـتى الثـامن عشـر من الـشهر
احلــالي وتـنـطــلقُ بـعــدهـا دورة حـكـام

الـشاطـئيّـة وتسـتمر من 19 ولـغاية 22
من شهر تموز احلالي.

ـسـؤول عن وقــالَ حـسـنـ عـبـد اإلله ا
حـكـامِ الـصاالت والـشـاطئـيّـة إن الدورة
الـدولـيّة اخلـاصّة بـحكـامِ كرة الـصاالت
انـطـلقت الـيـوم في مـدينـةِ الـسلـيـمانـيّة
وتـستـمر لغـاية الثـامن عشر من الـشهر
احلـالي الفـتـاً إلى إن هـذه الـدورة على
مُــــســـتـــوى عـــالٍ جــــداً وهي األولى من

ÂUJŠ∫ جانب من الدورى التحكيمية حلكام الصاالت
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درب الذي سيقود منذ مدة تعد متاخـرة كثيرا في حسم ملف تسـمية ا
رحـلة القادمـة وهو يسـتعد لـكاس العالم 2026 منتخـبنا الـوطني في ا
والـبــطـوالت األخــرى .... الـتي تــعــد مـرحــلـة مــهـمــة من تـاريخ الــعـراق
الكروي في ظل انتـكاسات متـعددة حتتاج بـها اجلماهـير الثقـة بالنفس
ـتقدمـ التي غـابت منذ والذات لتـحيق إجنـازات فعـلية عـلى مسـتوى ا
اضي بعد ان جدب سنوات عن عراقنا وجماهيرنا واصـبحنا نتغنى با

احلاضر ..
ـسـتشـارين تعـمل وجتـتمع مـنذ االخوة في احتـاد القـدم ومـعهم جلـنة ا
مدة ويتم تسريب بـعض التسمـيات هنا وهنـاك واغلبها يـصدر بها نفي
ـلف واحلـاجة وتـكـذيب كـما ان االحتـاد يـعـد بـالـتـسـمـيـة وقـرب انـهـاء ا
اسـة له في ظل اسـتـحـقـاقات قـادمـة خـاصـة ما يـتـعـلق مـنهـا بـتـنـظيم ا
ا بطولة خليج البصرة وضرورة حسم قضية االستعداد بشكل مبكر 
يضمن حتقيق الفـوز ببطولتهـا اذ ال تقبل جماهيـرنا خيارا اخر ابدا ..
طلوب وتوفر ستوى ا وهذا ما يتطلب التعجيل في التسـمية وان تكن 
ـضمـون وذلك ال يتاتى من خالل الـعقد واالسم لها مـقومات جنـاحها ا

والراتب فحسب ..
درب االخوة في اللجنة يعملون ويجتـمعون ويدققون السير لعدد من ا
... ولست هـنا بـصدد الـتعـليق عـلى األسمـاء تايـيدا او اعـتراضـا فهذا
ليس من اختـصاصي ... وهم اعـرف واقدر على الـتسـمية .. لـكن وفقا
ـدربـ األجـانب من قــبل ولم يـنـجـحـوا لـلـتـجـارب الــتي عـشـنـاهـا مـع ا
السبـاب عـدة تتـعلق بـطـبيـعـة العـمل وظـروف العـراق العـامـة فضال عن
ـستـقبل ـا يخـدم كرتـنا االن وفي ا بنـود العـقد الـتي يجب ان تـصاغ 
الك التدريبي اجلديد بشكل تثبت اهم الشروط الضامنـة لنجاح عمل ا
الذي يـفـضل ان يـكـون عـلى شـكل جلنـة مـدربـ من األجـانب واحملـل
تعمل معـا لوضع خطط قـصيرة وطويـلة األمد عـبر اليات احتـادية تعمم
نـتخـبات ـا يطـور عمـل األنديـة وا على األنـدية وتـشـجعـها لـلعـمل بـها 

معا.
ـزمع عقده ينبـغي االشارة هنـا .. الى اهم مفـصل من مفاصل الـعقد ا
درب األجـنبي حتـديدا .. ـكان حـضور وسـكن وعمـل ا .. وما يـتعـلق 
فـان أي مــدرب ومـهــمـا كــبــر اسـمه ســيـخــفق حــتـمــا وهـذا مــا حـصل
والتجـارب األخيـرة خير مـثال .. وان احـقق انتصـارات وهمـية .. ما لم
سـاعدة .. وان يـنطلق يتخـذ من بغـداد مقـرا دائمـا للعـمل له وللـجنـته ا
العب في احملـافـظـات مع فـريق من بـغـداد حـصـرا لـلـتـنـقل الى بـقـيـة ا
سـاعـدة للـبحث في رافـقـة وا العـمل والـلجـان االستـكـشافـية والـفـنيـة ا
كافة درجـات الدوري وفـئاتـنا العـمريـة بكل احملـافظات .. فـالعـراق يعد
منجم لـلمواهب  –وهذا ليس جـديد وال يـحتـاج االثبات  –لكننـا نعيش
عصـر الكـثيـر من االزمات والـتدخالت الـطارئـة والفـضولـية واخملـالفات
ـا يـحـجب ويـسـد ويــقف حـجـر عـثـرة بـطـريق  ....
ـواهب احلـقـيـقـيـة .. فــيـمـا تـتـاح لـكل من هب ا
ودب حتت عنـاوين وذرائع عدة .. هـذا وغيره
مـا يـجب ان تــنـتــبه له الـلـجــنـة االسـتــشـاريـة
واالخوة في قـيادة االحتـاد كي تسـهل عمـلية

ناسبة .. ووضع احللول ا

تـسـتـطـيع عـنـاصـره ان تـعـلب الـدور
شاركة وحتقيق النتائج الفاعل في ا
والظـفر بـلقب الـبطـولة ولو ذلـك يعد
طـمـوحـا مـشـروعا لـكـن االهم هـنا ان
يـسـتـفـاد من هـذه اداء اجملـموعـة في
تعزيز قاعد ة اللعبةفي االعتماد على
ـــشـــاركــة بـــعــد هـــؤالء الالعـــبــ وا
حتــديــد  عــلى االعــمــار احلــقــيــقــيــة
ستقبلية لالعب ما يعطي الفائدة ا
في تــشـكــيل فـرق الــفـئــات الـعــمـريـة

ومشاركتها الصحيحة.

الــفـريـق الـســعــودي بـطـل الـنــســخـة
اضية. ا
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ويــقــول مـدرب الــنــاصــريــة الــسـابق
صاحب محمد نأمل أن يكون منتخب
الشباب مـنافسـا منتظـر منه ان يقدم
نــــفـــسه كــــمـــا يـــجـب وان يـــخـــوض
مــبــاريــات اجملـمــوعــة بــثـقــة عــالــيـة
كخطـوة مهمـة على طريق االسـتمرار
ـــنـــافـــســـات ويـــامـل ان تـــكــون في ا
الــفـرصــة مـتــاحــة امـام الــفـريق وان

مطـالبـاً اجلـميعَ بـالوقـوف ومسـاندة
نتـخب في هذه البـطولة. الذي هذا ا
يــعـول عــلــيه في حتــقـيق الــنــتـيــجـة
ــا يـعـكـس واقع الـكـرة ـطــلـوبـة و ا
الــعـراقــيــة في احملــفل الـعــربي عــبـر
حضور قـدرات الالعبـ ويضع الكل
االمـال عـلى انـتــفـاصـة في ان يـتـقـدم
ـقـبل وهـنا يـعـول عـلـيهم في لـلدور ا
حتــقــيـق الــتــقــدم ضــمن اجملــمــوعــة
واالنتقـال  للثـمن النهائـي عبر صنع
الــفــرص خـصــوصــا عــنـد مــواجــهـة

شاركة . طموحات ا
V ²M*« b Ë

ويضم الـوفـد عضـو االحتاد مـشرف
الــفـريق مــحــمـد نــاصـر إضــافـةً إلى
ــدرب ــديــرِ اإلداري نــد كــر وا ا
ــسـاعــدين حـسـان عــمـاد مـحــمـد وا
تـركـي وأحـمـد والـي وحـيــدر جـبـار
ــرمى نــوري عــبـد ومــدرب حـراس ا
زيــد ومـدرب الــلـيــاقـة ولــيـد جــمـعـة
نسق ومنتظر مـجبل محلالً فـنياً وا
ـصـور ـالـكي وا اإلعالمي قـحـطـان ا
ــعــاجلــ أحــمـد حــسن خــلــيــفـة وا
خــصـــيف وفالح جـــاسم واإلداريــ
عـــدي جــبـــار ومــحـــمــود كـــوركــيس
و(26) العـــــبــــاً هـم كل مـن حــــســــ
حــسن عــمــران زكي أحــمــد خــالـد
جــعـفــر شـنــيـشل ســجـاد مــحـمـد
مــــهـــدي عـــبــــاس مـــانع
مــســلم مــوسى
ســـجــــاد عالء
علي عباس
أمــــــــــيـــــــــر
مـــحـــمـــد
أســـــهــــر

ويـــتــــرقب الــــكل هــــنـــا ان يــــعـــكس
ــسـتــوى و االداء وخـلق ـنــتـخب ا ا
ــــرحـــلـــة األولى الــــفـــرص الجنـــاز ا
لتـجاوز تصـفيـات مجـموعته االولى
التي تضم ايضا منـتخب السعودية

بـــطل الـــنـــســـخـــة
األخـيــرة في
الــقـــاهــرة
ومنتخب
موريـتان
يــــــا وان
يــــــعـــــزز
تـواجـده
ألطـــــــول
فـــــــتـــــــرة
وحتـــقـــيق
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جنح الـــــكــــازاخي ألــــكــــســــنــــدر
بوبلـيك في إقصاء االسكـتلندي
آنـدي مـوراي قبل الـتـأهل لـلدور
نـــصف الـــنـــهـــائي فـي بـــطـــولــة
نيـوبورت لـلتـنس بفـوزه بواقع

مجموعت ( 5-7و6-4). 
وأحــبـط بــطل مــونـــبــلــيــيه هــذا
العام وهـو اللقب الـوحيد حتى
اآلن في مــــســــيــــرتـه مــــســــيـــرة

االسـكـتــلـنـدي الــذي كـان يـنـوي
ــــنـــافـــســـة عـــلى الـــعـــودة إلى ا
ـوسم الـلــقب كــمـا حــدث هــذا ا
دون جنــــــــاح في بـــــــطــــــــولـــــــتي

شتوجتارت وسيدني.
ـواجـهـة في نـيـوبـورت وكـانت ا
ــــبـــاراة اخلــــامـــســــة بـــ هي ا
الالعــبـ والــرابــعــة حـتى اآلن
خالل عـــام 2022 وفــــاز مـــوراي
في 3 منها لكنه لم يستطع منع

الـــكــازاخـي من الـــفــوز فـي هــذه
ـنـاسـبـة تـمـامـا كـمـا حـدث في ا

إنديان ويلز قبل أشهر.
وكــان إرســال الــكــازاخي الــذي
وصل إلى نـهائي نـيوبـورت عام
ــبـاراة لـذا 2019 حــاسـمــا في ا
لـم يـتـمــكن مـوراي مـن تـعـويض
النتـيجة وخسـر بعد ساعة و48

دقيقة من اللعب.
وســيـلــتــقي بــوبــلـيك فـي نـصف

ـباراة الـنـهـائي مع الـفـائـز فـي ا
بــــ األســــتــــرالــــيـــ جــــيــــمس

داكويرث وجيسون كوبلر.
ومـن جــــــهـــــة اخــــــرى حـــــقــــــقت
الكـازاخـية يـولـيـا بوتـيـنـتسـيـفا
انتصـارا جديدا عـلى األوكرانية
لـيـســيـا تـسـوريـنــكـو لـيـتـواصل
مــشـواره في بــطـولــة بـودابـست
اجملــريــة لــلــتــنس الــتي تــبــحث
فيـها عن االحتـفاظ بـلقبـها الذي

اضي. حققته العام ا
ـرشحة وتقـدمت بوتيـنتسـيفا ا
ــولــودة في الــثــالـــثــة لــلــقب وا
ـصنفة موسـكو قبل 23 عاما وا
يـا للدور نـصف النهائي 32 عا
من الـبـطــولـة عـقب فــوزهـا عـلى
ـصابـة في قدمـها تـسوريـنكـو ا
الــــــيـــــــمـــــــنى (2-6 و0-2) قـــــــبل

انسحاب األوكرانية.
وتـبحث بـوتينـتسـيفـا عن لقـبها

الثالث في مشوارها واألول هذا
العام.

وسـتــواجه الالعـبــة الـكــازاخـيـة
في نــصف الـنــهــائي الــصـربــيـة
ألــيــكــســانــدا كـرونــيــتش الــتي
سـحقت الـصـينـيـة شي يو واجن

0-6 و6-1.
أمـــا نــــصف الــــنـــهــــائي اآلخـــر
فـيـجـمع بـ األمـريـكـيـة بـرناردا

بيرا واجملرية آنا بوندار.
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بي يسير بصورة طبيعية ليكون يـناء األو لعب ا أكد محافظ البـصرة اسعد العيداني يوم اجلمعة أن العمل 
يناء ونحن على لعب ا الية  كن توقف التخصيصـات ا جاهـزاً ببطولة خليجي 25.وقال العيـداني في بيان ال 
ثمر وعمق العالقة أبواب بطولة كـبيرة ومهمة ستكون انطالقة حقيقيـة لبطوالت اخرى. واشار الى ان التعاون ا
بي يسيـر بصورة طبيعية يناء األو مع وزارة الشباب والريـاضة قائمة بشكل مـثمر وب أن العمل في ملـعب ا
قـبلـة كـأحد الـصروح الـكبـيـرة التي حتـتضن مـنـافسـات البـطولـة.وكان ليـكون جـاهـزا في بطـولـة خلـيجي 25 ا
ـقبل مـوعدا النـطالق خلـيجي االحتاد اخلـليـجي لكـرة القـدم حدد الـسادس من شـهر كـانون الـثاني من الـعام ا

25 بـــثالثــة مـالعب هي مـــلــعـب الــبـــصــرة
يناء. الرئيسي والفيحاء وا

ألكسندر
بوبليك

عـلى بـعـــــــــد خـطـــــــوة واحـدة
من أجـل الـــــــتــــــأهـل إلـى كــــــأس

العالم.
كــمــا قــاد الــيــوم لــبــنــان لــلــدور
الـــثـــاني من كـــأس آســـيـــا وهــو
درب بعمره أيضا إجناز نوعي 
( 34عـامـا) حيث يـعـد أحـد أبرز
تواجـدين حالـيا على دربـ ا ا
الـسـاحـة اللـبـنـانيـة حـيث يـقود

فريق دينامو لبنان.
w− dŽ

يـــتــــابع وائـل عـــرقــــجي تــــألـــقه
بنجـاح مع منتخب لـبنان حيث
يـعـيش أفـضل حلظـات مـسـيرته

الذهبية.
ويلعب عرقـجي بإيجابـية كبيرة
وجـمـاعـيـة أظـهرت تـفـوق لـبـنان
من خالل الـتـمـريـرات احلـاسـمـة
باراة األخيرة (7)  وتسجيله با

25 نقطة.
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يــعــد غــيــوكــجــيــان أحــد أفــضل
الالعبـ في صـفوف لـبنـان منذ
أن بـــدأ مــســيـــرته مع مـــنــتــخب
األرز حــيث يــتـابع هــايك تــألـقه

وتطوره.
وباإلضافة إلى تأثيره اإليجابي
على منـتخب لبـنان سجل هايك
أمام نـيـوزيلـندا  19 نقـطة مع 7
مـتـابـعـات كـانت مـؤثـرة جدا في

باراة. سير ا
eO2 fM−

يــــســــاهم جــــونـــاثــــان أرلــــيـــدج
بــإيـجــابـيــة كـبــيـرة في صــفـوف
لبنان حيث يـتطور مستواه مع

كل مباراة.
ـتــلك فـاعـلــيـة كــبـيـرة في كـمــا 
الــهـجـوم والــدفـاع إذ سـجل 15
نــقــطــة أمـام نــيــوزيــلــنـدا مع 9

متابعات ناجحة.
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ركـز السادس ضمـن منافسات بيـة فرح عبد الـكر على ا حـصلت الالعبة الـبارا
الـبـنـدقيـة الـهـوائيـة في بـطـولـة العـالم لـلـرمايـة الـتي انـطـلقت فـي مديـنـة مـيونخ
ـانية.وخطفت فرح عبد الكر بطاقة التأهل للدور النهائي من البطولة بينما األ
ـركـز الـعـاشـر في الـتـصـفـيـات حـصل الــرامي الـعـراقي حـسـ عـلي عـلـيل عــلى ا
ـنافـسات. وتـشـهد مـشاركـة جـديدة لـرماة الـعـراق لفـئتي الـرجال األولـيـة فودع ا

والنساء.
نـتخب العراقـي لكرة الهدف بـية الدوليـة تغلب ا وضـمن بطوالت األلعـاب البارا
لـلـمكـفـوف الـيـوم اجلمـعـة على نـظـيره الـيـاباني بـنـتيـجة (12-13) فـي مباراة
مثيرة حسمت في اللحظات األخيرة ضمن أولى مبارياته ببطولة أنقرة الدولية.
ـيـزا في الـشـوط الـثـاني بـعـد تـأخـرهم فـي الـشوط وقـدم العـبـو الـعـراق عـرضـا 
األول وجنـحوا في الـعودة واقـتنـاص هدف الفـوز في الوقت الـقاتل قـبل النـهاية

بلحظات.
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بطولة العالم
للرمايا
سابقات
بية البارا

محمد ناصر



{ مـدريد- وكـاالت: عـقـد مدرب ريـال مـدريد كـارلـو أنشـيـلوتي مـؤتـمرا صـحـفـيا لـوسـائل اإلعالم الدولـيـة قبل
ؤتمر لكي.  وحتدث أنشـيلوتي خالل ا كسيـكي في إطار اجلولة التحـضيرية للـفريق ا مـواجهة كلوب أمريـكا ا
عن إمكـانيـة استـخدام العـبه البـلجـيـكي إيدين هـازارد كمـهاجم وهـمي قائال: لـدينـا العـديد من اخلـيارات لـهذا
ـهاجم رقم 1  لكن عـلـيـنـا أن نـفهـم أنه سيـكـون مـوسـمـا غريـبـا ومـخـتـلفـا حـيث سـيـتـخـلله ـا هـو ا ـوقع.. بـنـز ا
وقع.. بالنظر إلى ونديال وعليـنا أن نرى خيارات مختلـفة.  وأضاف: فكرتي هي محاولة رؤيـة إيدين في هذا ا ا
ـاثـلــة ألسـيـنـسـيـو. اجلـودة الـتي يـتـمــتع بـهـا وصـفــاته قـد يـكـون من اجلــيـد لـنـا اخـتــبـاره هـنـاك.. إنـهــا حـالـة 
كنني احلديث عن التـعاقدات.. لكنني أقول بالفعل إن كل شيء انتهى وبخصوص االنتقـاالت الصيفية قال: ال 
درب اإليـطالي: لن نـوقع مع أي شخـص.. نحن بـخيـر عـلى هذا الـنـحو. وعن فـتـرة ريال مـدريـد اإلعداديـة قـال ا
تحـدة وسنـنافس فرقـا قويـة.. كلوب أمـريكا لديـنا فتـرة تمـهيديـة مهمـة نشـعر دائمـا بالـرضا هنـا في الواليـات ا
بـاراة أمام برشـلونة وديـة أبدا إنه الفـريق الذي نحـترمه كـثيرا والذي يـتمتـع بأكبر أحدها.  وأردف: لـن تكون ا

قدر من التنافس.. ستكون مباراة تنافسية للغاية.

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7328 األحد 18 من ذي احلجة 1443 هـ 17  من تموز (يوليو) 2022م
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قـرأت كل مــا قـيل عن كــيـمـبــيـمـبي
حــتى أنــنــا ضــحــكـنــا مــعــا عــلـيه.
وأضـاف: أنا مـعجب بـكـيمـبيـمبي..
إنـه قــــلـب دفــــاع رائـع لــــكـن مــــاذا
ســــيــــحــــدث ال أعـــرف. وســــبق أن
زعـمت تـقـاريـر بـريـطـانـيـة أن إدارة
بي إس جي اشــتــرطت  50مــلــيــون
يـــــــورو إضـــــــافــــــــة إلى  10مالي
كــــحـــوافـــز مـــالـــيـــة مــــقـــابل بـــيع
كـــيـــمـــبـــيـــمـــبي إلى تـــشـــيـــلـــسي.
وأوضـــحت أن تـــومـــاس تـــوخـــيل
مــــدرب الــــبـــلــــوز يــــرى أن العــــبه
الــســـابق في بــاريـس خــيــار جــيــد
ــــكــــون من  3العــبــ لــــلــــدفــــاع ا

ويــســـتــطـــيع إلى جـــانب كــالـــيــدو
كـولـيبـالي تـعويـض رحيل الـثـنائي
أنـــطـــونــيـــو رودريـــجـــر وأنــدريس
ـــتـــد تـــعـــاقــد كـــريـــســـتـــنـــسن. و
كــيـمــبـيــمـبي  26 عــامـا مع الــنـادي

الباريسي حتى صيف 2024.

ـيـركـاتـو الـصـيـفي اجلـاري. وقال ا
جـــــالــــتــــيـه في تــــصـــــريح أبــــرزه
احلــســاب الـــرســمي لـــفــابـــريــزيــو
رومــانـــو خــبـــيــر االنـــتـــقــاالت في
أوروبـا عـلى حـسـابه بتـويـتـر: لـقد

{ بـــــــاريـس- وكـــــــاالت: ســـــــخـــــــر
ـديـر الـفـني كـريـسـتـوف جـالـتـيه ا
لــبـاريس سـان جـيــرمـان من أنـبـاء
رحــيل أحـد الـالعـبـ الــبـارزين في
صـفــوف الــنـادي الــفــرنـسي خالل

منـها منذ أن كانت في احلـادية والعشرين وكذلك
تالزمة التقاطع في كال الساعدين. ما يطلق عليه 
وحـقـقت الـكـازاخـيـة يـولـيـا بـوتـيـنـتـسـيـفـا انـتـصارا
جــديــدا عــلى األوكــرانـيــة لــيــســيـا تــســوريــنــكـو
لــتــواصل مـــشــوارهــا في بــطـــولــة بــودابــست
اجملـــريــة لــلــتــنـس الــتي تــبــحـث فــيــهــا عن
االحـتــفـاظ بــلــقـبــهــا الـذي حــقـقــته الــعـام
رشـحة اضي. وتـقـدمت بوتـينـتسـيفـا ا ا
يـا للدور صـنفة  32عـا الـثالثـة للـقب وا
نـصف الـنهـائي من الـبـطـولـة عـقب فـوزها
صابة في قدمـها اليمنى على تـسورينكـو ا

قـبل انـسحـاب األوكـرانـيـة. وتـبحث 0-2و 6-2
بـوتـيـنـتـسـيفـا عن لـقـبـهـا الـثـالث في مـشـوارها
واألول هـذا العام. وسـتواجه الالعـبة الكـازاخية
فـي نــصف الــنــهــائي الــصــربــيــة ألــيــكــســانـدا
كرونـيتش التي سـحقت الصيـنية شي يو واجن
أمـا نـصف الـنـهـائي اآلخـر فـيجـمع .1-6و 6-0
ب األمريكية برناردا بيرا واجملرية آنا بوندار.
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{ لـنـدن- وكـاالت: طـالب العـب لـيـفـربـول أنـدي روبـرتـسون
بالصـبر على مهاجم الـفريق اجلديد داروين نـونيز مشددا
ـوسم. ـكـنه صـنـاعـة الـفارق هـذا ا عـلى أنـه مـهاجـم رائع 
وأنـفق لـيـفـربول  85 مـلـيـون جـنـيـه اسـتـرلـيـني عـلى نـونـيـز
ـــهـــاجم ـــاضـي لـــضـــمه مـن بـــنـــفــــيـــكـــا لـــكـن ا الــــشـــهـــر ا

األوروجـوايـاني فــشل في تـرك تــأثـيـر إيــجـابي يــوم الـثالثـاء في
ة وديـة أمام مانشسـتر يونايتد 4-0.  وأبدت جـماهير ليفربول هز

عـبـر مـنـصـات الـتــواصل االجـتـمـاعي اسـتـغـرابـهـا من أداء نـونـيـز في
اللقاء خصـوصا بعدما أضاع فرصة سهلة من مسافة قريبة للغاية إثر

ارتـداد تـسـديـدة مـحـمــد صالح من الـقـائم. ونـقـلت صـحـيـفـة ديـلي مـيل عن
روبرتـسون قـوله لم نتـدرب منـذ فتـرة يجب أن نـسمح له بـاالستـقرار والـتأقلم

لـقد بـدا جـيدا في الـتدريـبـات. وأضاف لـقد سـاعـده الشـبان الـبـرازيلـيون وكل من
يتـحدث لـغته كـثيرًا في الـفريق. لم أحتـدث إليه كـثيرا حـتى اآلن لكن سـيحدث ذلك
الحـقـا. وتابع إنه العب رائع لـقد لـعـبنـا ضده وجـعل األمر صـعـبًا عـليـنا حـقًا وإذا

قدم هذه العروض فسيكون العبًا جيدًا حقًا بالنسبة لنا. 

{ رومــا- وكـاالت: يــهـتـم نـادي نــابـولـي اإليـطــالي بــتـعــزيـز صــفــوفه من تــشـيــلـسي
اإلنـكلـيزي خالل فـترة االنـتقـاالت الصـيفيـة احلالـية. وذكـر موقع فـوتبـول إيطـاليا أن
نـابولي يـهـتم بـضم أرمـاندو بـروخـا مـهاجم تـشـيـلسـي البـالغ من الـعـمر  21 عـامًا.
ويـتمـتع أرمـاندو بـروخا بـاهتـمام وست هـام وإيفـرتون ونـيوكـاسل بعـد فتـرة إعارته
اضي. ويحرص مدرب تشيلسي توماس وسم ا الرائعة في سـاوثهامبتون خالل ا
توخـيل على تـقيـيم أرمانـدو بروخا خـالل فترة اإلعـداد قبل حـسم القـرار بشأن
الالعب األلـبـاني. وحسب فـوتـبـول إيـطـاليـا فـإن أوريـلـيو دي لـوريـنـتـيس رئيس
وقع دي لـورينـتيس تواصل ـعجـب بقـدرات بروخـا. وتابع ا نـابولي من أشد ا
ـفـاوضات بـشـأن بـيع كـالـيدو مع تشـيـلـسي حـول إمـكـانيـة وضع بـروخـا في ا
كـولـيـبالـي بقـيـمة  34 مـلـيون إسـتـرليـني. ويـشيـر الـتقـريـر نفـسه إلى أن نـابولي

يـبـحث اآلن عن استـعارة بـروخـا بعـد الفـشل في إدخـاله ضمن صـفـقة كـوليـبالي.
هـاجم الـصريح رومـيـلو وقـد يرغب تـوخـيل في بـقاء بـروخـا مع البـلـوز بعـد رحـيل ا

لوكاكو إلى إنتر ميالن.

كيمبيمبي

{ لـوس اجنلـوس- وكـاالت:  أعـلـنت جنـمـة الـتنس
ـيا ـصنـفـة األولى عـا الـسـابـقـة ماريـا شـارابـوفـا ا
سـابقا إجنـاب أول طفـل لها يـوم اجلمـعة من رجل
األعـمــال اإلجنــلــيــزي ألـكــســنــدر جــيــلـكــيس. وفي
منـشور عـلى حسـابهـا في إنستـجرام لالعالن عن
وضع طفـلها قالت شـارابوفا إن طفلـها تيودور هو
ــكن أن تــطــلــبــهـا أجـمـل هـديــة وأكــثــرهــا إثـارة 
أسـرتنا الـصغيـرة. وكانت شـارابوفا  35 عـاما قد
ــارســة الــتــنس مــبــكــرا في عــام 2020 اعــتــزلت 
عنـدمـا كـانت في عـمـر الثـانـيـة والـثالثـ وأرجعت
قــرارهــا إلـى آالم جــســديـــة مــتــزايـــدة أصــبح من
الصـعب جتاهلها. وفـازت شارابوفا بخـمسة ألقاب
للـبـطـوالت األربع الـكـبـرى جـرانـد سالم في الـفـترة
ب عامي  2004و2014  على الرغم من أنها تعيش
ـتحـدة مـنذ انـتقـالـها إلى هـناك وهي في الواليـات ا
ـز طـفـلــة. وفي مـقـابــلـة مع صـحــيـفـة نـيــويـورك تـا
األمــريــكــيـــة بــعــد تــقــاعــدهـــا حتــدثت شــارابــوفــا
ـزمـنة الـتي عانت بالـتفـصـيل عن إصابـات كـتفـها ا
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{ بــاريس- وكــاالت: يـســتـعـد لــيـونــيل مــيـسي جنم بــاريس سـان جــيـرمــان ومـنــتـخب
األرجنت الختبار عربي جديد في مسيرته مع راقصي التاجنو. وأوقعت قرعة مونديال
ـكـسـيك ـنـتــخب األرجـنـتـيـني في اجملـمـوعـة الــرابـعـة رفـقـة الـسـعـوديـة وا قـطـر 2022  ا
ا تكون وبولندا. ويحـلم ميسي بتحقيق احللـم األكبر بالفوز بكأس الـعالم في مشاركة ر
األخيرة في مسيـرته الدولية وذلك بعـدما كسر النحس بـحصد كوبا أمـريكا صيف العام
ثير أن مـنتخب التاجنو توج بكأس العالم مـرت في مسيرته بنسخة مونديالي اضي. ا ا
ـكـسـيك 1986  بـيـنـمـا خـسـر الـنـهـائي  3مـرات في  1930 و1990 األرجـنـت  1978 وا
واجهة و2014  واألخيرة بحضـور ميسي. ويبدأ ميـسي حملته الرابعـة في كأس العالم 
ـكـسـيك وبـولـنـدا أيام  22و  26و 30 نـوفـمـبـر/تـشريـن ثـان. ويـسـتـعرض الـسـعـودية ثـم ا
ـنتـخـبات كـووورة في هـذا الـتقـريـر تـاريخ الالعب الـفائـز بـالـكرة الـذهـبـية  7مرات أمـام ا
ـلك فهد العربـية: شـارك النـجم األرجنتـيني في مـباراة وديـة ضد الـسعوديـة على مـلعب ا
بالريـاض انتهت بـالتعـادل السلبي في  14نوفـمبر/تـشرين ثان 2012. كمـا التـقى ميسي
نتخب قطر خرج في األولى فائزًا بثالثية سجلها ريكيلمي وجوليو كروز وروبرتو مرت 
فـابـيان آيـاال في وديـة أقـيمت بـالـدوحـة يوم  16نوفـمـبر/تـشـرين ثان 2005. بـينـمـا كانت
واجهة الـثانية ضد العنابي رسـمية في كوبا أمريكا 2019  حـيث ساهم ميسي في فوز ا
األرجـنـت بـثـنـائيـة من تـوقـيع أجـويرو والوتـارو مـارتـينـيـز.  كـما سـجل مـيـسي هـدف في
يـونيـو/حـزيران شـبـاك اجلـزائر خالل وديـة انـتـهت بـفوز األرجـنـتـ بنـتـيـجة  3-4 في   5 
ـنـتـخـبات 3 عـلى مـلـعب كـامب نـو.  وتـخلـف ميـسي عن  2007  مـواجـهـات أخـرى ضـد ا
العربيـة أولها لقاء ودي ضد مصر انتهى بفوز منتخب بالده بهدف في  26 مارس/آذار
11كمـا تخـلف ميـسي عن فوز ودي لألرجـنتـ على الـعراق بـرباعـية أقـيمت في   .2008
ــغـــرب بــهــدف دون رد في 26 أكـــتــوبـــر/تــشــرين أول 2018  وأخــيـــرًا فــوز ودي عـــلى ا

مارس/آذار 2019.
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وسم وجاء 1875 فوزه الثالث هذا ا
برة برة 31-37. قدم ا على حسـاب ا
ــــبــــاراة أداء جــــيـــــدا في بــــدايـــــة ا
مـســتــفــيـدا من تــألق حــارس مــرمـاه
محـمـد بـري لـكن سـرعـان مـا سـيـطر
عـلى األجـواء مــنـهـيــا الـشـوط 1875
ـبـاراة األول  16-21قـبل أن يـحــسم ا
ــبــرة بــفـارق  6أهــداف. كــان العب ا
حـسـ شــلـهــوب أفـضل مــسـجل في
باراة ب 13هدفا متفوقا على كر ا
شاه األفضل من نادي  10 1875.
ـنـتخب وأشاد أحـمـد األحمـر قـائد ا
ـصـري لـكـرة الـيـد بـالـدور الـكـبـيـر ا
لــلــجـــمــاهــيـــر في فــوز فــريـــقه عــلى
في دور الثمـانية من اجلزائر 34-19  
بطـولـة كـأس أ أفـريـقيـا لـكـرة الـيد
ــقـــامــة حـــالــيـــا في مـــصــر. وجنح ا
منـتخب مـصر فـي التـأهل للـدور قبل
الـنــهـائي مـن الـبــطـولــة حـيث واجه
نظـيـره التـونـسي أمس السـبت كـما
ضــمن تــأهـــله إلى نــهـــائــيــات كــأس
ــقـرر إقــامـتــهــا في بـولــنـدا الـعــالم ا
قـبـل. وقـال أحـمد والـسـويـد الـعـام ا

{ بــيــروت - وكـــاالت: اكــتـــمل عــقــد
تـأهـلـ إلى نـصف نـهـائي الدوري ا
اللبـناني لكـرة اليد 2022  بعد فوز
الصـداقـة على فـوج إطـفاء بـلـدية
بـــيــروت  25-31 ونــادي 1875
ـبرة 31-37  في خـتام علـى ا
رحـلة السـابعة منافـسات ا
األخـيــرة مـن الـدور األول.
وفي نـــصـف الـــنــــهـــائي
األول يـلـتقـي الـشـباب
تصدر حارة صيدا ا
ب 18 نــــقـــــطــــة مع
نـــــــــــــــــــــــادي 1875
ــــركــــز صــــاحب ا
الــــــــــــرابـع ب12
نــــــــــقــــــــــطـــــــــة.
ويـــــصـــــطـــــدم
اجلــــــــــــــيـش
الـــــوصـــــيف
ب 16نقطة
بـــــــفــــــــريق
الــصـــداقــة
حامل اللقب
وصــــــــــــــاحـب
ركـز الـثالث ب 14 نقـطـة في نصف ا
النـهائـي الثـاني. واحـتل فوج إطـفاء
ركـز اخلامس ب10 بلـدية بـيـروت ا
نــقــاط بــيــنـــمــا أنــهى اجلــمــهــور
ـرتــبـة الـسـادسـة ب7 ـوسم في ا ا
نقاط ليضـمن البقاء في األضواء
برة األخير ب 6نقاط بينما يلعب ا
مــلــحق الــهــبــوط مع فــريــقــ من
الـدرجـة الــثـانــيـة. في قــاعـة حـا
ـبـاراة عـاشـور حـسم الــصـداقـة ا
الـقــويــة أمـام فــوج إطــفـاء بــلــديـة
بيـروت بفارق  6أهداف وبـنتـيجة
لـيـضـرب مـوعـدا نـاريـا مع  31-25
ـربع الـذهـبي. سـيـطر اجلـيش في ا
الـصـداقــة عـلى الـشــوط األول بـشـكل
تــام بــفــضل تــألـق الــثــنــائي هــيــثم
قداد وعـلي قبيـسي بينـما لم يقدم ا
طـلوب مـنه لـينـتهي اإلطفـاء األداء ا
الشـوط بـتقـدم حـامل اللـقب بـفارق 9
أهــداف 8-17. في الــشـــوط الـــثــاني
كـشـر اإلطـفــاء عن أنـيـابه وجنح في
تــقـــلــيـص الــفـــارق لــكـــنه لم يـــقــلب
وسم الطاولة على الصداقة ليودع ا
من الـدور األول. وكــان العب اإلطـفـاء
حــســ شــاهــ أفــضل مــســجل في
اللقاء ب 7أهداف متفوقـا على هيثم
ـقـداد وعـلي قـبــيـسي من الـصـداقـة ا
وفي الـقــاعــة عـيــنـهــا حــقق نـادي.6
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{ مانـشـسـتـر - وكـاالت: قـدم نادي
مـانـشـسـتـر يـونـايتـد الـيـوم الـسـبت
قـمــيــصه الـثــاني لــلـمــوسم اجلــديـد.
وجـــاء الــقـــمـــيص بـــالـــلــون األبـــيض
رصـعة الكـامل مع اليـاقـة السـوداء ا
باللونـ األبيض واألحمـر باإلضافة
إلى خــطــوط حـــمــراء وســوداء أعــلى
الــكـــتف. وظــهـــر الــنـــجم الــتـــونــسي
حـــنـــبـــعـل اجملـــبـــري فـي الـــفـــيـــديـــو
ـي لــلـقــمــيص اجلــديــد إلى الــتــقـد
جــانب بــرونـو فــيــرنــانــديــز وديــوجـو
دالــوت. وغـــاب الــنـــجم الـــبــرتـــغــالي
كــريــســـتــيــانـــو رونــالـــدو عن تــقــد
القـمـيص الـثـاني لـلـشـيـاطـ احلـمر
ســواء في الــفــيــديـــو الــرســمي عــلى
وقع تويـتـر أو في اخلـبـر الـرسمـي 
مانشستر يونايتد. وترددت أنباء بأن
رونالـدو طلب الـرحـيل بشـكل رسمي
عن مانشـستر يـونايتد هـذا الصيف
لـكــنه لـم يـتــفق بــعــد مع نــادٍ جــديـد.
ـتـد عـقـد رونـالـدو مع مـانـشـسـتـر و
يـــونـــايـــتـــد حــــتى صـــيف 2023  مع

وسم آخر. إمكانية التمديد 

{ ســــــيــــــول-(أ ف ب) - كـــــشـف جنم
نتـخب الكوري توتـنهام اإلنـكليـزي وا
اجلـنوبي سـون هيـونغ-مـ أنه عانى
من عنصرية اجلمهور خالل اللعب في
اني لكرة الـقدم لكنه حقق الدوري األ
ــنـتـخب ثـأره بــعـد تــسـبـبه بــإخـراج ا
ــــونــــديـــال ــــاني مـن الـــدور األول  األ
روســــــــــيـا 2018. وبـعــمـر الــتـاســعـة
ــــوسم والــــعــــشــــريـن  بــــات ســــون ا
ـــنــصـــرم أول العب آســيـــوي يــتــوج ا
ــمــتـاز هـدافــاً لــلــدوري اإلنــكــلــيــزي ا
بتسـجيله  23هدفاً مـتقاسـماً اجلائزة
مع جنـم لــيــفــربــول ومـنــتــخـب مــصـر
كـانـة التي مـحـمد صالح.واعـتـرافاً بـا
ي وصل الـيــهـا عــلى الـصــعـيــد الـعـا
اضي على أعلى حصل سون الشـهر ا
وســام ريــاضـي في بالده لــكن أفــضل
حلــظــات مـــســيــرتـه الــكــرويـــة تــبــقى
ـانـيا بالـنـسـبة لـه التـسـبّب بـإقصـاء أ
ــونــديـال 2018  وذلك من الــدور األول 
بـسـبب الـعـنـصـريـة الـتي عـانى مـنـهـا
بـعـد الـتـحـاقه بـشـبـاب هـامـبـورغ عـام
 ح كـان مراهـقاً قـبل أن يدافع 2008

عن الفريق األول من  2010 حتى 2013
ومن بـعدهـا عن ألـوان بايـر لـيفـركوزن

حتى 2015. 
وحتــدث ســـون عــلــنــاً ألول مــرة عــمــا
اختـبره من عـنصـرية خالل حـديثه مع
ـشــجـعـ في حـدث أقـيم اإلثـنـ في ا
ـانـيا سـيـول قائـالً "لقـد انـتقـلت الى أ
عـندمـا كـنت صغـيراً ومـررت بـالعـديد
ـكن مـن الـلـحـظات الـصـعـبـة الـتي ال 
تـصـورها".وتـابع "لـقد واجـهت الـكثـير

من العنصرية. 
وخالل مـروري بـهـذه الـفتـرة الـصـعـبة
كـثــيـراً راودتــني الـكــثـيــر من األفـكـار
حـــول الــتـــمـــكن يـــومــاً مـــا من الـــثــأر
ـانــيـا حـامــلـة لـقب لـنــفـسي".وكــانت أ
ونـديال الروسي بطـلة العـالم خالل ا
ـفــاجـئــة أمـام كــوريـا ــة ا لــكن الـهــز
اجلنـوبية وضعـتها في ذيـل اجملموعة
وأدت الـى خـروجــهــا مـن الـدور األول
ـان ـشـجـعـ األ مـا تـرك الـعـديـد من ا
" في دمـوعــهم عـلـى مـدرجـات "غـارقــ
مـلعب "كـازان أريـنا".وأفـاد سـون الذي
ســجل الـهــدف الـثـانـي في الـوقت بـدل

ـــبــكــر الــضـــائع لــيـــحــسـم اخلــروج ا
ـانــيـا إنه لـم يـشـعــر بـأي تــعـاطف أل
مـوضـحـاً "عـندمـا يـبـكي الـناس أرغب
(عادة) في مواساتهم ومـعانقتهم لكن
ــان يـبــكــون جــعــلــتـني مــشــاهــدة األ
(أشــعــر) أني قــادر عــلى االنــتـقــام من
خـالل الـــقـــيـــام بـــشـيء أحـــبه".وواجه
سون الـعنـصرية أيـضاً خالل مـسيرته
ــمــتـاز مــنـذ في الــدوري اإلنــكـلــيـزي ا
انتقاله الى توتنهام من ليفركوزن عام
اضي  2015 أبرز فصولها كان العام ا
حـ أوقــفت الـشــرطـة ثــمـانــيـة رجـال
يشتبه أنهم نشـروا تغريدات عنصرية
مسـيئـة بحق النـجم الكـوري اجلنوبي
عــلـى تــويـــتــر.وســـيـــنــضـم ســون الى
زمالئه في توتنهام عندما يصلون الى
كـــوريـــا اجلــنـــوبـــيــة مـن أجل خــوض
مــبــاراتــ اســتـعــداديــتــ لــلــمــوسم
اجلـديــد ضــد جنـوم الــدوري الــكـوري
ـقـبل اجلـنــوبي في سـيـول األربـعـاء ا
وإشبيلية اإلسباني بعدها بثالثة أيام
في ســـوون الـــتي تـــقع عـــلى بـــعــد 45

كيلومتراً جنوب العاصمة.

sŽ VOG¹ Ëb U½Ë—

w½U¦ « hOLI « .bIð

b²¹U½u¹ d² A½U*

األحــمــر في تـــصــريــحــات لـــلــمــركــز
اإلعالمي لـلـبــطـولـة الـيــوم اجلـمـعـة:
ـباراة اجلمـهـور سـاهم في فـوزنـا بـا
على اجلزائـر والتأهل لنـصف نهائي
الــبــطــولــة. وأضـــاف: نــســعى دومــا
لــتـــقــد أفـــضل أداء لـــديــنـــا في كل
ـبـاريات مبـاراة نـخوضـهـا ونـأخذ ا
خــطـــوة بــخـــطـــوة. وتــابع األحـــمــر:
منتـخب تونس أحـد أقوى مـنتـخبات
الـقـارة األفـريـقــيـة ونـأمل في حـصـد
الــفـــوز في مـــبــاراة الـــغــد والـــتــأهل
لـــنـــهــــائي أ أفـــريـــقــــيـــا إلســـعـــاد
ـصـريـة. ونـاشـد مـحـمد اجلـماهـيـر ا
األلفي مدير بطولـة أ إفريقيا لكرة
اليد مصر  2022مسؤولي احتاد كرة
الـقــدم ونــاديي األهــلي وبـيــرامــيـدز
لـتغـيـيـر مـوعـد مـبـاراة الـفـريـق في
ــمــتـاز. وإصــطــدم األهــلي الــدوري ا
ببـيرامـيـدز في مواجـهة قـويـة بتـمام
الـتـاسـعـة مـسـاء أمس الـسـبت عـلى
اســــتـــــاد الــــدفــــاع اجلـــــوي ضــــمن
مـنــافــسـات اجلــولـة  25 من الـدوري
صري لكرة القدم.  وقال األلفي في ا

ماريا
شارابوفا

تــصـــريح صـــحــفي: مـــبــاراة مـــصــر
وتونس نـصف نـهـائي إفـريـقيـا لـلـيد
تـقام فـي نـفس مـوعـد مبـاراة األهـلي
وبـــيــرامـــيـــدز. وأضـــاف: مـــواجـــهــة
ـثابـة نـهائي نـتـخبـ الـشقـيـق  ا
مبـكر لـبطولـة اليـد ونحـتاج دعم كل

ــصــريـة الــتي اجلـمــاهــيــر ا
كـانت سـبــبـا في اكــتـسـاح
مــــنـــــتـــــخب اجلـــــزائــــر
الـشــقـيق الــيـوم ربع
الـــنـــهـــائي بـــعـــد
امتالء مـدرجات
صــــــــــــالــــــــــــة
الــــدكــــتـــور

حسن مـصطفى عـن آخرها. وواصل:
نحـتاج لنـفس الدعـم اجلماهـيري في
مـواجــهـة مــنــتـخب تــونس الــكـبــيـر
ونـــخــــشى أن يـــقـل الـــدعم بــــســـبب
مـتــابــعــة قــمـة األهــلي وبــيــرامــيـدز.
وختم: نـقـدر احتاد الـكـرة والفـريـق
الكبـيرين ونـناشد -إن
وجــــدت فـــــرصــــة-
لـتـغـيـيـر مـوعـد
ـبـاراة ولـو ا
لـــبــــضــــــع

ساعات.
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تعـود عالقتـي بالـدكتـور علي الـوردي إلى عام " 1989  فـفي تلك الـسنـة كان على
رأس وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي وزيـر مـثـقف بـثـقـافـة فـرنـسـيـة مـحب لألدب والـثـقـافـة
والفلسـفة هو الدكتور منذر الشاوي.وكان من نـشاطاته الثقافية أن اصدر جريدة
ـؤســـــسون لـهـا سـتة بـيـنهـم: الدكـتـور ياس خـضـير ا رصـيـنة بـاسم " اجلـامـعة "
الدكـتور مـنذر اخلـطيب  وأنا الـبيـاتي  حسب الـله يحـــيى  الـدكتـور فجـر جوده

مسؤول " الصفحة األخيرة ".
فكّري وكنت خططـت الجراء حوارات مع الرموز العـلمية والثـقافية ألعمل ارشـيفا 
فـبـدأت بـأول وزيـرة لـلـتـعلـيم الـعـالي الـدكـتـورة سـعـاد إسـمـاعيل الـعراق ومـبـدعـيه
وزرتها في بـيتها على نهر دجلة قريبا من الصليخ. وكان هدفي الثاني هو الوردي
واجريت معه الذي زرته بداره الواقعة خلف إعدادية احلريري للبنات في األعظمية
سـمـوح به في حـيـنه مع صـورة كـاريـكـاتـيريـة بـريـشـة الـفـنـان "علي حـوارا نـشـر ا
ندالوي".وسـألني عن باقي احلوار فأجبته: " إذا نشر يا دكتور فسيكون طريقك ا
لسـجن ابو غريب" فرد مازحـا" :" والله إذا أنا وأنت سوا..يـا محالها ". وتطورت

العالقة إلى صداقة وزيارات في بيته.
الوردي..يجيد فن السخرية

ركـزالدراسـات بوزارة كـنت أحرص ان ادعـوه لكل نـدوة علـمـية يـوم كنت خـبيـرا 
ـيــدانـيـة بــعـنـوان:(الــبـغـاء..أسـبــابه ووسـائــله وحتـلـيل الـداخـلــيـة .فـفي الــدراسـة ا
لشخصية البغي) والتي تعدّ األولى من نوعها في العراق والعالم العربي من حيث
وعدد الـبـغـايـا والسـمـسـيرات (300 نـوعـيـة ادوات البـحث واالخـتـبـارات النـفـسـيـة
سؤول كـبار!) دعوت الوردي واجـلسته في الصف األول بينـهن من لها عالقـة 
ي وقـضاة. وحـ انتـهت الندوة فـي ندوة دعت لهـا وزارة الداخـليـة ضمت اكـاد

مذ يده نحوي وسحبني (على صفحة) وقال:
دراستك هاي عن الكحاب تذكرني بحادثة ظريفة. في األربعينات ناقشت احلكومة
وعـقــدت لـقـاءا ضم كـالّ من الـوصي ونـوري مـوضــوع فـتح مـبــغى عـام في بــغـداد
سـعـيد ووزيـر الـداخـليـة ووزيـر الصـحـة ومـدير األمن الـعـام. فاتـفـقـوا على الـفـكرة
ــيـدان. وكــان بـ بـ الــبـاب الــشـرقي وســاحـة ا ـكــان  لــكـنــهم اخــتـلــفـوا عــلى ا
احلاضرين شـخص مصّالوي يجيـد فن النكته فقـال لهم :ان افضل مكـان للمبغى

ا يصدّق خل يروح يسأل أمّه ! ". يدان وا هو ا
ضحـكـنا..وخـاطبت عـيـناه عـينيّ بـتـعلـيق:ماذا لـو قـالهـا احدهم  لـ(صـدام)! ألفرغ
ـبـتـسمـ فـيـمـا الـوصي ونـوري السـعـيـد ووزيـر داخـلـيته مـسـدسه في قـائلـهـا وا

ومدير امنه العام..استلقوا على ظهورهم من الضحك!.
وكـنت الحظت انه في احلـلقـات النقـاشيـة التي تـدور حول مـوضوعات اجـتمـاعية 
كـان يتـحدث لدقـيقـت أو ثالث ثم يـقول " اعـتذر الصابـتي بوعـكة صـحيـة " فهمت
مـنـها أن الـرجل كـان " مـرعوبـا " من صـدام حـس . واحلق مـعه . فـصـدام أطعم
ـفــتـرسـة حلم أقـرب الــنـاس إلـيه  فـكــيف بـشـخص اســمه عـلي  من بـيت كالبه ا

الوردي ..وعالم اجتماع له كتاب عنوانه " وعاظ السالط !.".
ناطق احلساسة الوردي..يضرب في ا

وتـعـدت ـيـز الـوردي ان  تـأثـيـره جتـاوز حـدود الــنـخـبـة الى الـنـاس الـعـاديـ مـا 
قـولة البـروفسور يكفـينا ان نـستشـهد  يـة شـهرته حدود الـوطن والعرب الى الـعا
ــيـة بـاسـلـوبه الـذي جـاك بـيـرك الــذي وصف الـوردي بـأنه (كـاتب يــحـلّق الى الـعـا

ناطق احلساسة في اجملتمع كفولتير). يضرب في ا
ا يدهشك كقوله: فهو يكتشف في الناس بع مجهرية يصوغها 

ـثل العـليـا ودعوة إلـيها في " إن الـعراقي  سـامحه الـله  أكثـر من غيره هـيامـا با
ثل خـطابـاته وكتـاباته  ولـكنه في نـفس الوقت من أكـثر الـناس انـحرافا عـن هذه ا

في واقع حياته ".
وقوله:

" حـدث مـرة أن أقــيـمت حـفــلـة كـبـرى في بــغـداد لـلـدعــوة الى مـقـاطـعــة الـبـضـاعـة
األجنبية وقد خطب فيها اخلطباء خطبا رنانة وأنشد الشعراء قصائد عامرة. وقد
لوحظ آنـذاك أن اغلب اخلـطـباء والـشعـراء كانـوا يلـبسـون أقـمشـة أجنـبيـة والعـياذ

بالله ".
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ومن الـعــجـيـب حـقــا أن نـرى بــ مـثــقـفــيـنــا ورجــال دين فـيــنـا من يــكـون ازدواج
ـثل العلـيا وينـتقـد من يخالـفها  الـشخصـية فيه واضـحا : فـهو تارة يـحدثك عن ا
وتـارة يـعـتـدي أو يـهـدد بـاالعـتـداء ألي سـبب يـحـفزه الـى الـغضـب تافـه أو جلـيل 

ثل التي حتمس لها قبل ساعة ". ضاربا عرض احلائط بتلك ا
نظرية الوردي ..لم تعد صاحلة

تعة ومدهشة  وستبقى تراثا فكريا رائدا لعالم اجتماع كانت حتليـالت الوردي 
فـذ بقامـة إبداعـية بـاسقة . غـير أن الـفاصل الـزمني ب مـا علـيه اجملتـمع العراقي
اآلن ومـا كـان عـلـيه قـبل نـصف قــرن  وطـبـيـعـة األحـداث الـكـارثـيـة الـتي شـهـدهـا
العراقـيون في العقود األربعة األخيرة  جتعل األسباب التي عزاها الوردي للعنف
تـتـراجع لـصـالح أسبـاب أخـرى أقـوى وأشـد تـأثيـرا كـنـا اوضـحنـاهـا في كـتـابـنا(
الشخـصية العراقيـة في نصف قرن ) الذي تصـدره اهداء له. وكنت اخالفه الرأي
في قضايـا فكرية واوضحت له اخلطأ العلمي في مصطلحه (ازدواج الشخصية )
الـذي شاع في زمـنه ومـا يزال شـائـعا وكـان يسـتـمع لي ويحـاورني رغم انه اكـبر
آني ما احب وكان يحبني وقـالها بالصريح ( شوف قاسم  مني عمـرا واغزر علما

بس الك احبك). اركسي ا
ومـع ذلك يبـقى الـوردي عالم اجـتـماع فـذ يـدهشـنـا بنـبـاهـته وفطـنـته وعمق حتـلـيله

وسومة: وتعد اطروحته ا
A Sociological Analysis of Ibn Khaldun s Theory.

A Study in Sociology of Knowledge.
التي نـال عليـها درجـة الدكتـوراه من جامـعة تـكساس (1950) وكـتابه (مـنطق ابن
نطق وأغـزر ما كتبه في خلدون) ..اعـمق ما كتبه الـوردي في ميداني الـفلسفـة وا
ميدان عـلم األجتماع. ومن لم يـقرأ هذين الـكتاب فـأنه لن يقف على حقـيقة ابداع
ـتـاز به الـوردي مـن قـدرة اسـتـثـنــائـيـة عـلى الــتـحـلـيل ابـن خـلـدون ولن يـدرك مــا 

العلمي.
Ÿ«œË WE(

كــانت آخـر مــرة زرته بـهـا فـي بـيـتـه حـ كـان مــريـضــا. جـلــست بـجــانب سـريـره
ـتـواضع وتـمـنـيت له الـشـفـاء الـعـاجل والـعـمـر الـطـويل فـقـال وهـو يـحـدس أنـهـا ا

. ان العجائز) ولم افهمها إال بعد ح النهاية: ( أتدرى ماذا يعوزني اآلن : إ
ولألسف..فـحتى مـدينـته (الـكاظـمـية) لم تـفه حقـه..مع ان فيـها مـسـؤول من ابـناء
طائفـته بينهم نائب رئـيس وزراء كان معدما بـنى على ضفاف دجلـة من جهة مرقد
الي الدوالرات!..وجتـاهل دعوة كنت وجهتها له  وآخرين من األمام بيـتا لنفسه 
قيادات أحـزاب األسالم الشيعي القـامة تمثـال له في مدخل جسـر األئمة مادّا يده
نحو األعـظمية بوجه تعلوه ابتسامة.ان استذكار الوردي في يوم رحيله ( 13 تموز

1995) ينبهنا الى حقيقة ازلية..هي ان الطغاة زائلون والعلماء خالدون. 

` U  5 Š rÝU

qassimsalihy@yahoo.com

 W œUI « W uJ(« Â«b √ XÒ³¦ð ¡UÐdNJ « o¹dÞ WÞ—Uš

bOŠË .d

عمان

احملــاصــصــة الـســيــاســيـة والــعــرقــيـة
والــطـائــفـيـة مـن خالل تـســمـيـة ادارات
تـنفـيـذية غـير مـتخـصصـة وعلى مـعظم
ـسـتـويات االداريـة خـاضـعة إلمالءات ا
ــهــيــمــنــة عــلى كــتــلــهــا و احــزابــهــا ا
ســيـاســاتـهـا و قــراراتـهــا الـتي غـادرت
ــعـرف في فــيــهــا الـبــرنــامج الــزمــني ا

اخلطة
االسـتراتيجيـة لغاية عام 2030 لـتكبل
ـوازنـة تشـغيـلـية فـلكـية فـيـها الـدولة 
ــقـدار 26 تــرلـيــون ديـنــار فـقـط لـعـام
2022 مـعرفـة بأبـواب صرف خـصصت
ـســتـثـمــر احملـلي لــشـراء الــطـاقــة من ا
قدار 5 تـرليون دينار ,اسـتيراد طاقة
ـقـدار 2 تــرلـيــون ديـنـار, كــهـربــائـيــة 
شـراء غـاز طـبـيـعي مـن ايـران لـتـجـهـيز
قدار 8 احملـطات االستثمارية اساسا 
تـرليـون دينـار متضـمنـة ديون سـابقة ,
ـقـدار  2تــرلـيـون شــراء وقـود مـحـلي 
دينار من وزارة النفط لتشغيل محطات
انــتـاج الـطـاقـة ,لــيـغـطي الــتـخـصـيص
ــتـبـقـيـرواتب واجــور الـعـامـلـ الـتي ا
جتــاوزت اعــدادهم  200الـف مــنـتــسب
احلــقـيــقي ـالك مــعــضــهم فــائض عن ا
ـــنـــظـــومـــة لـــصـــيــــانـــة و تـــشـــغـــيـل ا
الــكـهـربــائـيـة ,والــتي اسـتـنــزفت فـيـهـا
ــوازنـة الـكـلــيـة لـغـرض تــغـطـيـة هـذه ا
ـوازنـة الـتــخـصـيـصـات عـلى حـسـاب ا
ـنـظـومة االسـتـثـمـاريـة إلعـادة تـأهـيل ا
الـكـهربـائيـة و ادامـتهـا واضافـة قدرات
جـديـدة لـتـغـطـيـة الـعـجـز في الـتـجـهـيز
وبــكـلـف قـلــيـلــة عـلـى ضـوء اســتـثــمـار
ـنـتسـبة عـطـلة وا الـطـاقات الـبـشريـة ا
حـــديــــثـــا الى الـــقـــطــــاع. مع الـــتـــوجه
اخلــــجــــول بــــالــــتــــمــــويـل الــــذاتي من
اســتــحــصــال أجــور جتــهــيــز الــطــاقــة
متنع معظمه من الكهربائية للمواطن ا
تـسـديـدهـا االمر الـذي يـتـطـلب تـشريع
قـانون يلزمه بدفع مستحقات التجهيز,
حــيث يــتــعــرض اصــدار الــقــانــون الى
ضـــغــــوطـــات ســـيــــاســـيـــة مـن الـــكـــتل
ــــهـــيـــمـــنــــة عـــلى قـــرارت واالحـــزاب ا
ـواطن ألسـباب احلـكـومـة الـتي تـمس ا

انتخابية و سياسية.

القومي.
2- ان الــتــعــطـيل االكــبــر لــلـمــنــظــومـة
الــكــهـربــائـيــة هــو عـدم تــنـفــيــذ بـرامج
الـصـيانـة واإلدامة الـسـنوي خالل فـترة
ــاضـيــة. وعــلـيـه سـتــكـون الــســنـوات ا
وتـيــرة الـصـيف الـقـادم اشـد قـسـوة من
ـــاضي ان لم تــنـــفــذ بــرامج الـــصــيف ا
صـيـانة وبـرامج تـأهـيل مكـثـفة مـقـرونة
بـتـخـصـيص مـبـالغ كـافيـة لـتـنـفـيـذ هذه
الــبـرامج وبـأسـبــقـيـة عـلـى الـنـشـاطـات
والـــقــطــاعـــات االخــرى. ان عــدم اجنــاز
بـرامج الـصـيـانة الـسـنـويـة الصـحـيـحة
واعـمال التـأهيل للـمنظومـة الكهـربائية
قررة بـعد انتهاء الساعات الـتشغيلية ا
ـــعــدات الــدوارة لـــلــمـــعــدات خـــاصــة ا
ناسب سيؤدي واخـتيار نوع الوقـود ا
ذلك الـى انخـفاض الـقدرات الـتشـغيـلية

للوحدات التوليدية عن
قــدراتــهــا الــتـصــمــيــمــيـة ,حــيث وصل
انـخـفاض الـقدرات الـتـشغـيـليـة في عام

:2021
ئة من لـلمحطات الغـازية بنسبة 50 بـا
قـدراتها التصميمية ( 18943 ميكاواط
تاحة ) التصميمية 9942 – ميكاواط ا
والــقــدرات الـتــشـغــيــلـيــة في احملــطـات
ئة  من قدراتها الـبخارية بنسبة 42 بـا
الـــتــــصـــمـــيـــمـــيـــة ( 7525مــــيـــكـــاواط
تاحة) التصميمية  4244 –ميكاواط ا
والــقــدرات الـتــشــغـيــلــيـة في مــحــطـات
ـئـة  من قـدراتـها الـديـزل بـنـسـبة 80 بـا
الــــتـــصــــمـــيــــمـــيـــة (2012مــــيـــكـــاواط
ـتـاحة ) الـتـصـمـيـمـية 369 مـيـكـاواط ا
والــقــدرات الـتــشـغــيــلـيــة في احملــطـات
ـئـة  من الــكـهـرومــائـيـة بــنـسـبـة 50 بــا
قـدراتـها الـتصـمـيمـية (1845 مـيـكاواط
تاحة ) في التصميمية 279 ميكاواط ا
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ان الـقدرات التـصميـمية حملـطات انتاج
الـطاقـة العامـلة فقط تـبلغ اليـوم بحدود
35 الف مـيكاواط ولكنـها تعمل بقدرات
مـتاحـة بحدود 15 الـف ميكـاواط .حيث
ؤسسة عطلة ا ان مجموع القدرات ا
ـنظومة الـكهربائـية بحدود الـكلية في ا

الـطـاقـة الـقومي ,وادنـاه بـعض من هذه
ـــــغـــــادرات االداريـــــة اخلـــــروقـــــات و ا
والـتنسيقي – 1عـدم إيفاء وزارة النفط
بـالتزاماتها عند إعداد اخلطة الوقودية
وذلك بــســبب "تــلـكــؤهـا وتــأخــرهـا" في
إنـشاء الـبنى الـتحتـية اخلـاصة في عام
طـلـوبة 2014 لـتـوفـير انـواع الـوقـود ا
لـــتــشــغـــيل مــحــطـــات انــتــاج الـــطــاقــة
الـكـهـربـائـيـة ,وحلـد تـاريـخه فـي انـشاء
مـصـافي جديـدة وانشـاء شبـكة جـديدة
خلــطــوط االنـابــيب واسـتــثــمـار الــغـاز
ـصـاحب الـذي يحـرق بـكـميـات كـبـيرة ا
تـــــصل الى  1500 مـــــقــــمق يـــــومــــيــــا
,والــتــأخــر في اســتـثــمــار الــغــاز احلـر
ـكـمـني من احلـقـول الـغـازيـة الـسـبـعة ا
ــكـتــشــفـة بــكـمــيــات تـصل الى 1500 ا
مـــقــمق فـي الــيــوم ,حـــيث تــكـــفي هــذه
الــكــمـيــات لـتــشــغـيل قــدرات انــتـاجــيـة

قدار 1500 ميكاواط
ـركبة. من احملـطات الـغازيـة والغـازية ا
وتـركـيـز وزارة الـنفط فـقط عـلى تـطـوير
قــطــاع االسـتــخـراج الــنـفــطي من خالل
تـنـفيـذ عقـود جوالت الـتراخـيص. حيث
ــشـــتـــقــات الـــنـــفــطـــيــة الزال انـــتـــاج ا
لـلمـصافي الـعامـلة ال تـلبي كـامل حاجة
شتقات النـفطية وال تلبي ـواطن من ا ا
احلــاجـة الـتــشـغــيـلـيــة حملـطــات انـتـاج
الـطـاقة الـكهـربـائيـة من الـوقود الـسائل
خـاصة بعد تضرر أكبر مصافي العراق
فـي بـــــــيـــــــجي مـن قـــــــبـل زمـــــــر داعش
االرهــابـيــة لــتـضــطـر وزارة الــكـهــربـاء
بــاســـتــيــراد كــمــيـــات من زيت الــوقــود
ـعـدل  1مــلـيــون لـتـر في (الــكـازاويل) 
الـيـوم بكـلـفة 700 مـلـيون دوالر سـنـويا
لـتـشـغـيل احملـطـات الـغـازيـة كـبـديل عن
الـغـاز الـطبـيـعي. اضـافة الى انـخـفاض
جتـهيز الوقود الثقيل لتشغيل احملطات
الـغازية والبخـارية وتعويضـها بالنفط
اخلـــام الــذي يـــســـتــقـــطع من احلـــصــة
الـتـصديـرية. فـالسـؤال هـو: كيف سـيتم
تـــامـــ تــشـــغـــيل مـــحـــطــات الـــطـــاقــة
ـطلوبة لـتغطية الـكهربائـية اجلديدة وا
نسبة النمو السنوي بضوء تفرد قطاع
الــنــفط في ســيــاســة الــطــاقــة وامــنــهـا

لــقــطــاعي االنــتــاج و الــتــوزيع تــعــمل
ضـمن الضوابـط القانـونية والـتجارية
قدم عرفة في النموذج االستثماري ا ا
من قـبل شركـة آي بي أي االسكـتلـندية
يـنـظم بقـانون الـكهـربـاء ليـكون قـانون
ـتــخـصص في االســتـثــمـار الـبــديل وا
قـطـاع الـكهـربـاء الـذي لم يشـرع لـغـاية
تـاريــخه بـعـد اكـمـال مـسـودته من قـبل

شركة بيرنك بوينت في عام 2009.
ان هــذه الـــنــشــاطــات واالجنــازات قــد
اصـطـدمت في اسـتـكـمـالهـا وتـنـفـيـذها
بـسبب غياب الرؤى لدى معظم قيادات
احلـكومات وقـيادات الدولـة و منذ عام
 2003بـــاعــــتـــمـــاد اســـلــــوب الـــعـــمل
ـتـزامن بـ الـتــكـامـلي الـتـخــطـيـطي ا
ــؤســســات الــتــنــفــيــذيــة نــشــاطـــات ا
الــقــطــاعــيــة. ونــســتــعــرض في ادنــاه
انـعكـاس غيـاب هذه الـرؤى على واحد
مـن اهم الــــقــــطـــــاعــــات الــــتي التــــزال
قـراراتـهـا مـرهـونـة بـإرادات سـيـاسـيـة

وادارية و
تشريعية وحتى اعالمية.
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أن ازمـة الـكهـربـاء لـيست مـسـتعـصـية
فـنـيـا أو اداريـا أو اسـتـراتـيـجـيـا عـلى
قطاع الكهرباء بل اسبابها كما اشرنا
اعـاله مشـخـصـة ومـفـروضـة من خارج
الـقطـاع و ستـنتـهي االزمة بـعد تـطور
الــعـمـل الـقــيـادي والــتــنـســيـقي إلدارة
الـدولـة مع مؤسـسـاتهـا وفـيمـا بـينـها,
واعــادة نـظــرتـهــا السـتــراتـيـجــيـة أمن

يـــعـــتـــبـــر قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء من أهم
الـقــطـاعـات احلـيـويـة واالكــثـر تـعـقـيـداً
بصناعته و تخصصه و األكبر في

اسـتثـماراته و االكثـر تفاعال و ارتـباطا
ـواطن واحـتــيـاجـاتـه واالكـبـر في مـع ا
رقــعـتـه اجلـغــرافـيـة ,واالكــثـر تــعـرضـا
لـضـغـوط سيـاسـيـة داخلـيـة و اقـليـمـية
ـا جعله االكثـر هشاشة عـلى مستوى
االمن القومي ,ويعتبر احملور الرئيسي
فـي تـــقـــيـــيم اداء الــــدولـــة و الـــنـــظـــام
الـسـيـاسي في جنـاحـهـما او فـشـلـهـما.
ـرحلـت لـذلك اسـتوجب اعـداد خـطة 
العــادة بـنـاء قــطـاع الـكــهـربـاء الـذي 
تضرر معظمه في حرب اخلليج الثانية
(1991) واسـتـكـمل تدمـيـره خالل فـترة
حـصار امتـدت لثالث عشـرة عاما حيث
تـضـمـنت اخلـطة الـتي  اعـدادهـا عام
2006 بإعادة تأهيل القدرات التوليدية
ـــؤســـســة واضـــافـــة قــدرات جـــديــدة ا
وبــشـكل تـزامـني مع تــطـويـر وتـوسـيع
قـــطــاعي الــنـــقل والــتـــوزيع لــتـــنــتــهي
مـرحـلتـهـا االولى في عام  2015لـيـكون
واطن الـعراق فـيهـا مكـتفـيا بـتجـهيـز ا
بـالـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة ,و تـوسـيـعـهـا
بـخـطة اسـتـراتيـجيـة لـغايـة عام 2030
لـتغطية نسبـة النمو السنوي من خالل
تـكـلـيف مـؤسـسـة بارسـنـز بـرنـكـرهوف
ـــيـــة في عـــام  2009 لــــتـــشـــمل الـــعــــا
الـــتــفــاصـــيل والــتـــصــامـــيم اخلــاصــة
بــقـطــاعـات اإلنـتــاج والـنـقـل والـتـوزيع
مـتــضـمـنـة اطالق خـارطـة اسـتـثـمـاريـة

20 الـف مـيــكــاواط بــســبـب انــحــسـار
تــمـويل بـرنــامج الـصــيـانـة والــتـأهـيل
ـــشــاريع ـــطــلـــوبــة ,وعـــدم اكـــمــال ا ا
ــتــضــررة من قــبل عــصــابـات داعش ا
ـــــقــــدار 5000 مـــــيــــكــــاواط ,وعــــدم
ـتـوقـفـة ـشـاريع ا اسـتـئــنـاف تـنـفـيـذ ا
ــقـدار 5000 مــيـكــاواط بـســبب عـدم

تام التمويل.
3- الــتـــأخــر في تــنــصـــيب وتــشــغــيل
كمل للمحطات الغازية للدورة اجلزء ا
ـركبة ذات الكفاءة العالية التي تصل ا
ئة  وبسعات كفاءتها الى نسبة 60 با
قدار 7500 مـيكاواط وبدون مـضافة 
رحلة احلاجة الى وقود ,حـيث تعمل ا
تـولدة نـتيـجة الـثانـية عـلى الغـازات ا
ــرحــلــة االولى احــتــراق الــوقــود في ا
الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــطـــــــــــــــــة.
عرففيال وحـسبالبرنامجالزمنيالدقيقا
تزامنمعاجلدول خـطةاالستراتيجيـةوا
الـزمني لوصول مـعدات احملطات بدال
من الـتـوجه في بـنـاء مـحـطـات االنـتاج
االسـتـثمـارية خـارج السـيـاقات الـفنـية
والـــقــانــونـــيــة وعـــقــودهــا اجملـــحــفــة
ـالــيـة الـتي ــسـتـنــزفـة لــلـمـوازنــة ا وا
يـــكـــلف شـــراء الـــطـــاقـــة اجملــهـــزة من
ــســتـثــمـرين بــحـدود  3مــلـيـار دوالر ا
سـنـويـا اضـافة الى اسـتـحـواذهـا على
الــغـاز اخملــصص لــتـشــغـيل احملــطـات
ا اضطرت الوزارة الـغازية الوطنـية 
بـتشغـيل محطـاتها عـلى انواع الوقود
كلف واالقل كـفاءة. والتعاقد الـسائل ا
مع إيـران لتـجهـيز الـغاز الـطبـيعي من
ـقـدار 1800 مــنـفــذين بـســعـة كــلـيــة 
ـدة خــمس سـنـوات مــقـمق في الــيـوم 
ـقدار 24 سـنت لـلمـتر بـسـعر مـرتفع 
ـكعب مخصص معظمه الى احملطات ا
ي االسـتثمـارية علمـا بان السـعر العا
كعب وبلغت هو 16 سنت للمتر ا

ـسـتـوردة كـلـفـة شـراء كـمـيـات الـغـاز ا
سنويا بحدود  1200مليون دوالر.

4- خـضـوع وزارة الـكـهـربـاء بـعـد عام
2010 لـشـروط احملـاصـصـة الـطـائـفـية
والـسـيـاسـيـة ,حــيث الـتـحـقت الـوزارة
بــــعــــد عـــام 2010 بــــركب مــــؤســـســـة
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اضي عِـبرة عـبادته. وبـدالً من ان يكـون ا
صــار عَـبــرةً ال تــنــقــضي. هـذا ال تــنــتــهي
األنـغمـاس الذي ال فـكاك مـنه هو مـا جعل
أحـــدى الــبـــاحـــثـــات في تـــاريخ الـــعــراق
احلـديث تـقول (أن لـلـعـراق إرثا تـاريـخـيا
ثـر ومتنوع ارتكز عليه في صياغة هويته
الـوطـنــيـة و يـتــلـخص في ثالث عــنـاصـر
(مـاضـويــة) أسـهـمت إســهـامـا مــهـمـا في
صياغة الذاكرة والوعي اجلمعي العراقي
في الـقـرن احلـادي والـعـشـرين و تـشـكـيل
مـؤسساتهم واعرافـهم .هذه العناصر هي
ـة والتراث حـضارة وادي الرافـدين القد

العربي ?
وأغـفلت وارث اإلمـبراطـوريـة الـعـثمـانـيـة
هـذه الـبـاحـثـة أحـداث الـقـرن الـعـشـرين

ال أقـصد هنـا الصراع الـطائفي الـسياسي
في الــــعـــــراق والــــذي مــــا زال حــــاضــــره
ـا مــا زالت (الــســقــيــفـة) كــمــاضــيه وكــأ
مـــنـــصــوبـــة في أحـــد شـــوارع بـــغــداد أو
الـبـصـرة أو قـمـيص عـثــمـان مـعـلـقـاً عـلى
مـــلــويـــة ســـامــراء! بل أقـــصـــد كل أنــواع
الـصـراع السـيـاسي واألجـتـمـاعي األخرى
والـتي جتــد في الـتـاريـخ مـعـيــنـاً ألوارهـا
.فــالـكـورد يــسـتـنــدون لـلـتــاريخ ويـريـدون
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــودة لــه ألثــــــــــــــــــبــــــــــــــــــات
ــســيــحــيـون وا هــويــتــهــمــوأسـتــقـاللــهم
يـعودون بنا للـتاريخ الذي كانـوا يشكلون
والتركمان والصابئة وسواهم أكـثريةً فيه
يــفـــعـــلـــون مـــثل ذلك ألثـــبـــات هـــويــتـــهم
لـكـيـون يـريـدون بـنـا الـعودة وتـمـيزهـم! ا

تـاريخي. ويـقـيـناً فـأن األهـتـمام بـالـتاريخ
يـبدو مـضاعـفـاً عنـد العـراقـي لـيس فقط
الن الــــتـــــاريـخ هــــو مـن أنـــــتج حـــــاضــــر
بـل ألنه هـــو مـن كـــبل هـــذا الـــعــــراقـــيـــ
ـسـتـقبل احلـاضر ومـا زال يـعـيق حـركة ا
فـيه. أن العراقي الذين مـازالوا مختلف
عـــلى مـــاضٍ نُـــقل لـــهـم وتـــوارثـــوه كـــمــا
تــوارثــوا أســمــاؤهم لم يــكــتــفــوا بــجــعل
بل أخــتـاروه الـتــاريـخ مـصــدراً خلالفــهـم
ـســتـقـبــلي.أي أنـهم مـصـدراً خلـالصـهم ا
ـاضـيــهم. فـأذا كـان رهــنـوا مـســتـقـبـلــهم 
كن له اضي فكيف  ستقبل هو خيار ا ا
ــكـن تــوقع أن يـــخـــتــلـف عــنـه?! وكــيـف 
مــبـني عـلى مـاضٍ مـسـتـقـبل مــتـفق عـلـيه

مختلف حوله?!

يسكنون ما قرأوا أو سمعوا عن التاريخ
دون أن يـغـادروه. وأذا كان الـعـالم الـيوم
يــعــيش ويــعــانـي من حــالــة األحــتــبـاس
فيبـدو أن العـراقيـ ومنذ زمن احلـراري
طــويل يــعـــيــشــون في حــالــة أحــتــبــاس

لقـد شغل التفكير بـالتاريخ العقل العربي
والـعراقي لسن طـويلة وأحتل جزء مهم
من حـــيـــاتــهم وأثـــر في أحـــوالــهـم حــتى
لـيخـيل لـلـمرء أحـيـانـاً أن العـرب عـمـوماً
مـــا زالــوا والـــعــراقـــيـــ بــشـــكل خـــاص

لــــلـــــمــــلـــــكــــيـــــة ويــــلـــــعــــنـــــون تــــمــــوز
والشيـوعيون يـريدون العودة ودمـويتهـا
بــالــعــراق لـتــمــوز (قــاسم) وجــمــهــوريـة
األصـالح الـــزراعي و(شـــفـــقـــة)الـــعـــامل.
ـــاضـــيـــهم الـــبـــعـــثـــيــــون يـــتـــغـــنـــون 
وضــحــايـــاهم يــأنــون من وقــادســـيــتــهم
مـــاضــيــهم وســاديـــتــهم.ال بل حــتى دول
فال اجلـوار ال تنسى ماضـيها مع العراق
أيــران تــنــسـى مــاضــيــهــا الــفــارسي في
الـعراق منـذ كورش الى عـباس الـصفوي
مـروراً بكسرى. وال تركيا تنسى ماضيها
مـنذ سليـمان القانـوني الى مدحت باشا.
ودول اجلـوار الـعـربي مـا فـتـأوا يـذكرون
عراق (صدام) أن كان خيراً أو شراً لهم.
اضي بـعـباءته وأجـبرنـا على لـقد لـفنـا ا
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أســيـرة مــنــظــومــته (الــفــكــريــة االسالمــيـة
الـعـروبـيــة) وتـأثـرت في أيـدلـوجـيـات ثالث
يــســاريــة ديـــنــيــة) …إال عــوامل (قــومــيـــة 
الــتـغـيــيـر في عـقــلـيــة هـذه اجلـمــاعـة ظـلت
الـعــشـائــريـة ـظالتـه (الـديــنـيــة  مــتـأثــرة 

االلغاركية) …
وإن اجلمـاعة الوطنـية العراقـية خالل فترة
الـعـشـرين وحـتى االربـعـيـنـيـات كـانت عـلى
ـسوكة سـتوى الـسيـاسي واالجتـماعي  ا
الى حـد مــا ومـتـأثـرة بــالـعـامل اخلـارجي 
وان دورهـــا الــوطـــني كــان حتت ســـيــطــرة
ارس شكـالً من اشكال االخـر واالخر هـذا 
الـتـخـادم مع الــطـبـقـات االجـتــمـاعـيـة الـتي
ـــشـــهــد الـــســـيـــاسي طـــفت عـــلـى ســطـح ا
واصــبــحت صــانـعــة الــقـرار فــيه ونــقــصـد
(االقـطاعـيـة الديـنـية  االقـطـاعيـة الـقبـلـية 

االقطاعية االولغاركية ) .
امـا في الــعـهـد اجلــمـهــوري فـأن اجلــمـاعـة
الوطـنيـة والتي تـبنت طـروحات أيـدلوجـية
ــلــوكــة عــلى صــعــيـد هـي االخـرى كــانت 
الــنـظـري والـسـيــاسي مـتـبـنــيـة لـطـروحـات
سـيـاســيـة وأيـدلــوجـيـة قــادمـة من اخلـارج
وهي كذلـك تخـادمت مـعـها …واألغـرب أنـها
من حــيـث التــدري تــبــنت فــكــرة االنــحــيــاز
رضي مع الـطـروحات االيـدلـويجـيـة التي ا
جــعـــلــتـــهــا تـــصــطـف من حــيـث تــدري مع
ــيـة … وكـانت فـد اسـتـقـطــابـات مـحـاور عـا
رفــعت شــعـارات واهــداف جتــاوزت هــمـوم
ومــصـالح مـجـتـمـعـاتــهـا الـوطـنـيـة وهـمـوم
ومـصـالح ومـظالم مـجـتـمـعاتـهـا احملـلـية …
ـسـؤولـيـة االيـديـلـوجـيـة ووقـعت في وهـم ا
سـؤولية الـتاريخـية … وهذا على حـساب ا
االمر جـعل دور اجلماعة الوطنية يترهل او
يتـضاءل وجعل بعضها ينغمس في شؤون
ـنــاصب والــوجـاهـات ومـصــالح احلـيــاةوا
ويــــنـــسى دوره ..وان الـــعـــاطـــفـــة تـــأخـــذه
شعـورياً الى خارج مصالح مجتمعه ويؤثر
في شـرائـحـهـا عـاطفـيـاً واليـجـد احلـلول او
يتـبنى طروحـاتها ويـدافع عنهـا … واستمر
هـذا الـدور حتـى بعـد عـمـلـيـة التـغـيـيـر عام
2003/ والــغــريب ان تــنــاسل اجلــمــاعــات
السيـاسية التقليدية (البيوتات  العشائر 
مـالكي االراضـي  ورجــــاالت مــــؤســــســـات
الدولـة  وضبـاط اجليش فـيهـا ) التحم مع
ــقـصــيــ أيـديــلـوجــيـاً  وحتــالف اقـصى ا
اليـم مع اقصى الـيسار … وتـبنى زعامته
اجلــمـــاعــة الـــوطــنـــيــة  لــتـــقع اجلـــمــاعــة
الــسـيــاسـيـة مـن جـديـد فـي وهم تـمــثـيــلـهـا
لـلــجـمــاعـة الــوطـنــيـة الــعـراقـيــة  تـرى من
يـســتــطـيع ان يــعــيـد الــبـصــر والــبـصــيـرة
للجماعة الوطنية …ومن يأخذ بيدها لتعدل
عن اخطـائها السابقة وتـعيد تشكيل دورها
الـتـاريـخي من جـديـد .لـقـد عـرفت اجلـمـاعـة
الـسـيـاسـيـة في الـعـراق في ابـسط صـورها
فـي بالد الــــرافــــدين …وقــــد حــــدد الــــعــــالم
"توركـيلـد جاكـوبسـن" تبـلور هـذه اجلمـاعة
من خـالل تكـون مـجـلـسـهـا في مـدن الـعراق
القـد ونقـصـد (مجـلس الـشيـوخ -مـجلس
الـشـبـاب) …وكـان هـذين اجملـلـسـ والـلذان
ضمـا كل من الناس االحرار قـد أخذ مجلس
الـشـيوخ عـلى عاتـقه السـيـاسة الـتشـريعـية
ـوافقـة على الـكثـير من قرارات والرفض وا
احلــــــرب والـــــــسالم  فـي حــــــ أوكـل الى
الحظ ان مجـلس الشباب مهـام تنفيذها وا
كال اجملــلــســ كــانـا يــشــكالن مــظــهـراً من
مظـاهر تبـلور حـضور اجلـماعة الـسيـاسية
ــشـــهـــد الــســـيــاسي او الـــوطــنـــيـــة …في ا
ـفـهـوم احلـكم من اجل بـوصـفـهـا تـكـريـسـاً 
الــشـعب… وهـذا االمـر يـؤكـد ان الـدولـة -او
دن ـديـنة (Polis) بـأعتـبـاره أصل ا دولـة ا

كـانت في بـعض حـاالتـهـا مـخـرجـاً لـلـصراع
ــعـسـكــرين (االشـتـراكي بـ الـقــطـبـ او ا
ــسـكـر الـغـربي والـلـيـبــرالي) فـكـان خـوف ا
(االمبـريـالي واللـيـبرالي) من ان تـصل رياح
ياه الدافئة (ونقصد الشـيوعية الى حدود ا
بــهــا اخلــلــيج) لــهـــذا تــأســست اجلــمــاعــة
تأسـيسـاً انفـعالـياً فـأنتـجت في مصـر ثورة
1952/ والـتي كـانت اسـتـحـضـاراً لـلـحـركـة
الوطنـية القـومية بـقيادة الـزعيم جـمال عبد
النـاصر  وجاء بعـدها بسـنوات في العراق
عام 1958/ثـورة تموز والتي دمجت مفاهم
الضـباط االحرار الوطـنية والقـومية …بعقل
يـــســــاري مـــنــــذهل .. ثم تــــداعت بــــعـــدهـــا
تمـظهرات التغيير في الستينات في سوريا

والسودان وليبيا .
ـوضـوعـنا سـك  وعـوداً عـلى بـدء ولـكـي 

االساس …
نــعـيــد ونــذكــر ان اجلــمـاعــة الــوطــنــيـة في
الـــعــراق ومـــنــذ مــطـــلع الـــقــرن الــعـــشــرين
…ونقـصد بـعد االحتالل الـبريـطاني لـلعراق
عـام 1917 لم تـكـن نـبـتـاً وطنـيـاً وان نـبـتت
بـشـعاراتـهـا ومـبـادئـهـا ومطـالـبـهـا حـاجات

الناس .
dJ³  dNELð

بكر إذ أن اجلمـاعة الوطنية في تمـظهرها ا
لم يعـكس حاجة اجلماعة الوطـنية العراقية
في الداخل وان تـوصيفاً  بسيـطاً لرجاالتها

يعكس لنا التقسيم التالي 
1-رموز قبلية وعشائرية

2-رمــوز ديـنــيــة وبــعض طـالب مــدارســهـا
الدينية .

3-بـيـوتات وعـوائل من مالكي االراضي في
ـوصل  البصرة  حواضـر مدنهـا (بغداد ا

سامراء) 
4-بعـض من الـشـخـصيـات والـطالب الـذين
درســوا خـارج الـعـراق في مـدرسـة احلـقـوق
في بغـداد و اجلامـعة االمـريكـية في بـيروت

صرية . وبعض الكليات ا
5-بـعض ضـبـاط الـثــورة الـعـربـيـة الـكـبـرى

 ( (ضباط الشريف حس
ـتــجـذر الحظ ان هـذا الــتــشـكــيل غـيــر ا وا
وطنـياً كان قد ساعده في الظهور الى العلن
(مـعــركـة الـشـعــيـبـة) عـام 1917 ومن بـعـده
انــتــفــاضــة الــنــجف 1918وثــورة الــعــراق
الـكبرى ونقصد ثورة 1920… وان اجلماعة
نـشأ لـلجـماعـة الوطـنيـة) قد الـسيـاسيـة  (ا
تصـادم مع ثالثـة قوى سـاهمت في الـتأثـير
ـؤثـرة عـلى مــواقـفه او دعـمـتــهـا او كـانت ا
ـؤسـسة الـديـنـيـة  وقوى فـيـهـا ونقـصـد  ا
( االحـتالل الـكـبـرى(عـثــمـانـيـ -بـرطـانـيـ
وبنسـبة ما العشيرة …كان تـأثيرهم طبيعياً
وواضح  وان تمـظهـرت اجلمـاعة الـوطنـية
ــاضي والــتي بــعــد خــمــســيــنــات الــقــرن ا
تنـاسلت وانظمت فـي مؤسسة اجليش… ان
تـبـني اجلـماعـة الـعسـكـرية فـهي وأن عـبرت
عن رغبة اجلماعة الوطنية في اخلالص من
ـلـكــيـة (فـاروق في االسـتـعـمــار وانـظـمــته ا
مـصـر  فـيــصل في الـعـراق ) لـكــنـهـا بـقـيت

امتـداد أو جتـليـاً حلـاجات الـشـعب حتولت
هذه اجلـمـاعات عـبر الـتـاريخ إلى جمـاعات

الوطنية
ال اريد ان يطغى التاريخ على موضوعنا …
ولكـننـا البد أن نـذكـر أن اجلمـاعة الـوطنـية
قد تـطورت كثيراً السيـما في العراق بسبب
عوامل عدة  وهي قد تغيرت تبعاً لظروفها
ـوضوع التـغيـير هذا وهنـاك عدة نظـريات 

…
مـنـهـا الـتـغـيـيـر تبـعـاً لـلـعـوامل الـنـفـسـية 
ونـظـرية الـتـغـيـيـر نـحـو الـتـقـدم والـكـمال 
ونـظـريـة الـتـطـور لـلـمـجـتـمـعـات  ونـظـرية
التـوازن التعادلي (ويقصد به التغيير الذي
ـتـوازن في اجلـوانب يـحــدث في الـتـطــور ا
عـنوية ) وكـذلك نظـرية (الـزعامة اديـة وا ا
لـهمة)  واخـيرا وليس اخراً إن والقـيادة ا
الـتـطور االجـتـمـاعي حسب نـظـريةً الـتـطور
ـــفـــهـــوم الـــعــدل االقـــتـــصـــادي مــرهـــون 
اجملتـمعي - او العدل الـنسبي … لكن وقبل
ـفـاهيـمي ان نـسـتـريح من عـنـاء الـتـأطـيـر ا
لعمـلية التطور السياسي للجماعة الوطنية
يجـب ان نذكـر ان هـنـاك عـوامل تـساهم في
التـغيـير االجـتمـاعي ومن هذه الـعوامل هو
عامل الـبيئة وعطائها وكذلك االفراد وحجم
اتـــكــــالــــهم في وطــــنــــهم وكــــذلك الــــعـــامل
الــبـــايــولـــوجي  ونــقـــصــد به خـــصــائص
وسـمـات اجملـتمـعـات  كـمـا ان للـمـعـتـقدات
واالفكـار الدور االساسي في عمليـة التغيير
السـياسي والنـهوض اجملتمـعي وكان لهذه
الـعـوامل الـدور الـكـبـيـر في حـسم انـتـصـار
اجلمـاعة الـوطـنيـة في صراعـهـا السـياسي
لـــصــالح مـــجــتـــمــعـــاتــهــا وحتـــول الــوعي
(الوطـني -الـقـومي) فاالنـدكـاك الـوطني من

العوامل الدافعة للتغيير االجتماعي .
فكرين -الثـورات : والتي عدها الكثير من ا
ـهـمة فـي انـدماج االفـراد مع من الـعـوامل ا
مـصـالح مــجـتـمــعـاتـهم …وهي وســيـلـة من
وسائل عـملـية الرفض لـألخطاء الـسيـاسية
ـتـبــعـة وتـعـبــيـراً عن حــاجـات الـنـاس او ا
اجلمـاهير وتطلعها للعدل االجتماعي وهي
سبـباً من اسباب الـتغيـير عبر الـتاريخ كما
هــو حـال الـصـراع الــذي حـصل في الـثـورة
اً  الثورة الروسـية  الثورة الفرنـسية قد

صرية والتونسية في القرن احلالي …. ا
بيـد أننا ونحن نخوض في مقدمات تشكيل
اجلمـاعة الـوطنـية البـد ان نذكـر ان حضور
اجلــمــاعـات الــوطــنـيــة في الــوطن الــعـربي

والعراق جزءاً منها.
لم تـكن تـأسـيـسـاً تاريـخـاً طـبـيـعـياً فـهي لم
تكن صـيرورة جـمعـية بـقدر مـاكانت حـاجة

فردية .
وإن تأسـيسها او نشئتـها واصطفافها كان
ـثـيـر اخلارجي قـد تـأثـر بـدافع احلـافـز او ا
يــســاريـــة كــانت ام قــومـــيــة او اسالمــويــة
ـقـدمـات ونـقـصـد الــتـغـيــيـر احلـاصل فـي ا
الـنـظريـة بـاعـتبـارهـا فـواعل فكـريـة جـديدة
ــشــهـد الــسـيــاسي او في حــيـز اثـرت في ا
الــتـصـديـر الـرمـزي … وهي فـوق هـذا وذاك

ومــهـنــدسـ ومـثــقـفــ  (رمــوزاً وعـلــمــاء
وفالح وعمال) تساعد في جتسير الهوة
ب الـفـرد ووطـنه وتصـلح اعـوجـاج الـفهم
ـشـهد عـنـد الـزعـامات الـتي تـسـيـدت عـلى ا
بـ (الـدولــة والـسـلـطـة ) ويــرفع من قـيـمـة
مـقــولـة (الوطن بالحــريـة) ويـقــطع الـطـريق
عــلى الــنــشـاز الــســيــاسي الــذي يـعــلي من
ريضـة على اساس مـصالح شعبه حريـته ا

ووطنه…
ثامـناً //ان سياسـة العدول عن االخطاء او
ــنـــهج الــذي ســتــقــوم به ــتــبــنــيــات او ا ا
اجلمـاعة الوطنية …يـتطلب توافر حجم من
الـــشــجـــاعــة وحــزم وحـــسن االدارة والــذي
يـسـتدعي من احـزابـها وتـيـاراتهـا وعـمقـها
التنظيمي …ابعاد الشخصية التي يشك في
دورها الـوطني  وخراب وعيـها سواء على
صعـيد الطـائفي او عـلى صعيـد التورط في
شـبـهــات الـفـسـاد واالثــراء الـغـامض وهـذا
ـــارســة عــمــلـــيــة الــعــزل االمــر يـــتــطــلب 
السـياسي وتدعـمه قرارات قـضائيـة تتـعهد
بــهـــا (اجلــمــاعـــة الــوطـــنــيــة) بـــإبــعــاد كل
الــعــنــاصــر الــتي تــســتــرت بــحــصــانــتــهـا
ال العام او شراء السـياسية على حـساب ا

االصوات او تزوير االنتخابات .
//واالمــر االخــر الــذي يــجب عــلى تـــاســعــاً
اجلـمـاعــة الـوطـنـيـة ان تــمـارسه كـجـزء من
عــمـلـيــة الـتــجـديـد احلــقـيـقـي والـعـدول عن
اخـــطـــاءهـــا يـــســـتـــدعــيـــهـــا الـــتـــخـــطـــيط
االسـتـراتـيـجي واالسـتـعـانـة بـذوي اخلـبرة
ا دعم مـشـاريعـهـا الـوطنـيـة الـتنـمـويـة  ا
رأه على صعيد تعـمل على دمج الشباب وا
بناء جسدها التنظيمي او جتديد زعاماتها
بالعـناصـر الشـبابـية والنـسائـية الـكفوءه 
وهـذا الـعـمل يـعـد ازاحـة وطـنـيـة حـقـيـقـيـة
راهـنـة على وليس ازاحـة سـياسـيـة …الن ا
االزاحــة الــســيــاســيــة قــد يــدخل في مــطب
اللـعبة واخلداع السياسي الذي يتقاطع مع
ــقـراطـيـة والــتـجـديـد الـواعي مـفـهـوم الـد

للحراك السياسي .
عـاشـراً/ أن عـمـلـيـة اعـادة الـدور لـلـجـمـاعة
عاصرة يشترط ضم او الوطـنية العراقية ا
حتالف او اشراك جماعات الضغط الوطني
او الشـعـبي واالجـتمـاعي الى صـفـها  وان
ـا يكمن زيادة فـاعليـة اجلماعـة الوطـنية ا
في إشـراك الــعـديــد من قــيـادات الــنـقــابـات
ـهنية واالحتادات واجلـمعيـات النقـابية وا
ــدني .. فـي جــسـد ومــنــظــمــات اجملــتــمع ا
اجلـــمــاعــة الــوطــنــيــة الن هــذه الــنــقــابــات
ــتـعــددة تـعــد اكـبــر قـاعـدة والـتــجـمــعـات ا
كن ان تراهن عـليها جمـاهيرية وشـعبيـة 
اجلمـاعة الـوطنـية علـى صعـيد الـتغـيير او
ــارســـة دورهــا الــفــاعل في ان األصالح و
تــكــون مـنــفــذاً في اســتـصــدار الــعــديـد من
تضررة التـشريعات لـصالح قوى الشـعب ا
وان الـتــدلـيل عــلى دور جـمــاعـات الــضـغط
هـــــذه يــــســـــتـــــدعي لـألشــــارة الـى دورهــــا
الــــســــيــــاسي فـي كل مـن مـــصــــر وتــــونس
وســوريـــا  اذ اضـــافت عـــمـــلــيـــة الـــتالحم
والـزعـامـات الـوطـنـيـة عـنـصـراً حاسـمـاً في
تـوسـيع قـاعــدة جـمـاعـة الـضــغط الـشـعـبي
وكـانت عــامالً حــاسـمــاً في ايــقـاف تــدهـور
اجملـتـمـعـات في كل من ( مـصـر و تـونس و
الــــســـودان ) .. ان الـــوقـت احلـــالي والـــذي
تـمـخض عـن ظاهـرتـي االنـسداد الـسـيـاسي
والعـجز اخلـدماتي لـلحـكومـة وما راقـفهـما
من عمليات غليان شعبي يتيح لنا االصرار
عــلى ان عــدول اجلــمــاعـة الــســيــاســيـة عن
ستراتـيجياتها وبرامجهـا ومتبنياتها التي
اثـبـتت فـشـلـهـا امـراً مـلـحـاً .. كي ال يـضـيع

العراق .

سيـسـاهم في عدول اجلـمـاعـة الوطـنـية عن
ـــــلــــــتـــــبس مـــــســـــارهــــــا الـــــتـــــاريـــــخـي ا
تاريـخيـاً….يـقتـضي فـيه ان تؤمـن اجلمـاعة
دنيـة الوطـنية  ـفهـوم الدولـة ا الوطـنية 
وهـــذا االمــر مــتــســاوق مع تــأســيس دولــة
دنية التي جتـاوز عمرها اكثر من العـراق ا
قـرن والـتي حـدد مسـارهـا قـانون اجلـمـعـية
الـوطنـيـة عام 1925. ودسـتور الـعـراق عام
2005وأكـدت عــلـيه كــثـيــر من الــطـروحـات
ــرجـعــيـة واالحتــاد والـنــقـابـات الــديـنــيـة ا
ــهـنــيـة ومــنـظـمــات اجملـتــمع وان مــدنـيـة ا
الـــدولـــة تـــقـــتــــضي اعـــادة الـــهــــيـــبـــة الى
مــؤسـســاتــهـا الــتـشــريــعـيــة والـتــنــفـيــذيـة
والـقـضـائـية والـتي عـلـيـهـا ان تـقضـي على
نـفلت او عسـكرة اجملتمع ظاهـرة السالح ا
….الن كال الظـاهـرتـ تتـنـافس مع مـفـاهيم
ـدنـيـة ومـفـهـوم الـتـداول السـلـمي الـدولـة ا
لـلــســلـطــة …وتــضـرب بــالــصــمـيم مــفــهـوم
قـراطـيـة والتي هي مـظـهر احلريـات والـد
من مـظـاهـرهـا الـراسـخـة ويـجب ان تـبـتـعد
اجلمـاعة الـوطـنيـة  احلزبـيـة عنـها  و عن
ادجلة الـدين ألنـها أفـة تـضر بـوحـدة الدين

بادئه السامية . وتسيء 
WOMÞË WŽULł

ـهم في عـدول / االمـر اخلــامس وا خــامـسـاً
اجلـمـاعة الـوطـنـيـة عن اخـطـائهـا الـسـابـقة
ـا يـستـلزم في تـعاقـدهـا وتبـنيـاتهـا على ا
ضـرورة ابـعــاد الـدين والـعــاقـائـد الــديـنـيـة
لالستـغالل واالستثـمار السـياسي  وابعاد
عـتقـدات الـدينـية في ان الدين الـشـريف وا
تــــكــــون االحـــزاب والــــتــــيــــارات والــــكــــتل
عبـرة عن واحد من تمظهرات السـياسية  ا
اجلمـاعة الوطـنيـة وان ال تبـني منـظومـتها
احلــزبــيــة والـــفــكــريــة عـــلى اســاس ديــني
ــتــبــنــيــات وطــائــفي…الســيــمــا وان هــذه ا
تتـقاطع مع دسـتور الـبلـد وجوهـر العـملـية
الــسـيــاسـيــة الـقــائــمـة عــلى اسـاس حــريـة
قـراطية عتـقدات ومـؤمنـة بالـد االفكـار وا
كأسلوب للوصول للحكم وليس غير ذلك .
سادسـاً// ان بناء الـدولة الـعصريـة الدولة
الــقــويــة -او دولــة اخلــدمــة االجــتــمــاعــيـة
يسـتلـزم من اجلماعـة الوطـنيـة السعي الى
بـنــاء بـرامـجـهــا الـسـيــاسـيـة او انـظــمـتـهـا
الـداخـلـية وبـرامج حـكـوماتـهـا عـلى اساس
دولـة مـدنـيـة - دولــة مـؤسـسـات يــحـكـمـهـا
ان الــدسـتــور ويــنـظم عالقــاتـهــا الـقــانـون 
دنـية الـعصـريـة تسـتلـزم االنتـقال الـدولـة ا
من الـدولـة احلـزبيـة (الـطـائـفيـة الـعـرقـية 
ــنـــاطــقـــيــة ) الى دولـــة اجملــتـــمع ولــيس ا
اجلـمـوع وهـذا االمـر يـتـطـلب من اجلـمـاعـة
الوطـنـية رمـوزاً قـيادة وقـواعـد …ان ترسي
ـهـاريــة  وال تـسـعى هـذه مـفـهــوم الـدولـة ا
الدولـة او االحـزاب الى تـسـويق مشـتـغـل
فـي الــســـيــاســة لـــهم الـــقــدرة عــلـى ايــهــام
اجلــمــهــور وخــداعــة وتــضــلــيــله من خالل
تقـد مصلحة احلزب او الكتلة او الطائفة
او االقــلــيـم عــلى حــســاب مــصــالح الــوطن
وعــدم انــسـيــاق كــثــيــر من الــشــخــصــيـات
الــفـكـريـة والــثـقـافـيـة واالجــتـمـاعـيـة ..وراء
اشـاعـة مفـهوم الـتـغا والـتغـالب  الـقائـمة
عــلى انــخـراط الــكــثــيـر مـن الـشــخــصــيـات
الـعــلـمــيـة والــفــكـريــة والـثــقـافــيــة في كـتل
وتــيـــارات واحــزاب قــائـــمــة عـــلى قــيــادات
وزعامـات وهمية …صنعتـها ظاهرة الفساد
احلـكـومي الـتي انـتـشـرت في جـسـد الـدولة

واجملتمع بعد عام 2003.
سـابـعـاً// ان جنـاح اجلمـاعـة الـوطـنـية في
جتاوز خالفاتها منصب على شيوع مفهوم
الـقـيادة الـفـرديـة …وغيـاب فـكـرة التـخـطيط
للـنهوض بالبالد عن طـريق العمل اجلمعي

ـدينـة هـذا مجـتمع ركـزية  الن مـجـتمع ا ا
طـبـيعي سـابق مـنطـقيـاً لـسائـر اجملـتمـعات
االخـرى وهي سـابـقـة لـلمـجـتـمع الـذي قـبله
النـــهــا تـــشــمل ســـائـــر طــبـــقــات اجملـــتــمع

وشرائحه  
ـدن هـذه قـد وقـد كـانت نــواة مـجـتـمــعـات ا

عبرت خير تعبير عن اجلماعة الوطنية.
اجلـمــاعـة الـوطــنـيـة ..والــعـدول عن دورهـا

السابق:-
ـعنى االنصاف العـدول في اللغة الـعربية 
عنـى مال عنه  اي …  عـدل عن الطـريق.. 
رجع وعــدل عـن ذلك .والــعــدول أصــطالحــاً
عنى أدق  تعني تغيير اجلهة او الرأي و
تعني التحول عن مبدأ  قررت السير فيه …
والعـدول الذي نقصده  هو تغيير في مسار
(افــكــار واهــداف) اجلـمــاعــة الـوطــنــيـة في
مسـتوياتها الثالث السياسية واالقتصادية
ا يـجعل (اجلماعـة الوطنية واالجتـماعية 
) قــادرة عـلى اسـتــعـادة دورهــا في احلـيـاة
الـسـياسـيـة وجتـعـلـها أقـرب عـلى تـطـلـعات

جمهورها او مجتمعاتها الوطنية .
ـسار إن مفـهوم الـعدول سـواء في تـغيـير ا
كن او إن كان في اسـتـعـادة الـدور فـأنـنـا 

قاربات التالية : ان نقترح ا
األمـر االول/  إن عـدول اجلـمـاعـة الـوطـنـيـة
ـا يسـتلزم في وتمـكنـها من اعـادة الدور ا
أن تـتـبـنى هـذه اجلـمـاعـة مـشـروعـاً وطـنـياً
عـراقـيــاً داخـلـيـاً مــحض … وان تـبـني هـذه
اجلــمـاعــة عــقــداً ( دســتـوراً ) اجــتــمــاعــيـاً
وسيـاسياً جـديداً التـعبر فـيه هذه اجلـماعة
إال عن مصـالح طبقات مجتمعها تكرس فيه
ــواطـــنــة …وان تــقـــدم رمــوزهــا مــفــهـــوم ا
ومشاريـعها وبرامجها السـياسية والفكرية
عـلـى اسـاس هــذا الــفــهم وان تــســعى هـذه
اجلمـاعة الى بناء بيئة سياسية قائمة على
فــكــرة الــعــراق الــواحــد في اطــار الــتــنـوع
الـبــشــري والـثــقــافي واحلــزبي وان يــكـون
التـداول السلمي للسلطة مبني على اساس
تـمـثـيل الـعـراق (الـوطن  الـشـعب  الـقيم )
ـكـون …وان اولى عتـبات واطـنـة وليس ا ا
هــذا الـتـغـيـيــر تـقـتـصـر عــلى اعـادة الـنـظـر

بالدستور .
االمـر الـثـاني / إن عـلى اجلـماعـة الـوطـنـية
ان تـعــدل عن مـفـهـوم الــتـحـالف والـوالء او
تـمـثـيل مـصالـح وافكـار اقـلـيـمـيـة او دولـية
عـلى حـسـاب مـصــالح الـعـراق الـسـيـاسـيـة
واالقتـصادية ..وإن تطـلب هذا االمر حتر
مــفــهــوم الــوالء..او الــتــخــادم مع مــصــالح
القـوى اخلارجية جنائياً وقانونياً وان تُعد
ة خدمـة مـصالح االخـر غـيـر العـراقي جـر
تلي جـرائم التطبـيع مع الكيان الـصهيوني
ــنع من تــطــور الــعالقـات …وهــذا االمـر ال
السـياسية واالقتـصادية والثـقافية مع هذه
الـــدولـــة او تـــلك ولـــكن عـــبـــر مـــؤســـســات
وسلطات الدولة التنفيذية او من خاللها .
االمر الـثالث/ هو االمر الذي يجعل حضور
اجلــمــاعــة الــســيــاســيــة مــقــبــوالً ويــجــعل

جماهير الشعب محترمة لهذا العدول …
ـا يـتـطـلـبــان تـبـنى االحـزاب والـتـيـارات ا
والقـوى السياسية مفاهيم وآليات التجربة
ـقـراطـيـة داخل مـؤسـسـاتـهـا احلـزبـية الـد
حـتى التــتـحــول هـذه االحــزاب والـتــيـارات
والقـوى السياسيـة الى كانتونـات سياسية
او احـزاب عـوائـلـيـة تتـوارث احـزابـهـا كـما
تـتــوارث عـقــارات ومـفـاهــيم اهــلـهـا … وان
ـمـســكـون بـالــسـلــطـة عن تـرويج يــبـتـعــد ا
مفـهوم الزبائنيـة السياسية وذلك من خالل
تـقـسـيم اجملـتـمع الـى مواالً وغـيـر مـواالً بل

الى مواطن له حق التعبير واالعتراض . 
رابعـاً /  االمر الـرابع والـذي نعـتقـده مهـماً
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ســـبق لالســتــاذ مــحــمــد عــابــد اجملــتــمع
اجلــابــري أن تــنــاولــهــا وتــبــدو جــديـرة
بــخـاصــة وأنــهـا بــالــدراسـة والــتــأصــيل
ـا ذكــرنـا آنــفـاً تــتـصـل أتـصــاالً وثـيــقــاً 
بـخــصــوص ســجن الــتــاريخ الـذي ال زال
الـعراقيون يعـيشون في أغالله مـثلما كان
يـعـيش عـبــيـد أفالطـون في كـهــفـهم.أنـهـا
مـشـكـلـة وحـدة الـتــاريخ وأنـتـقـائـيـته. أن
نـهجية الـتي يتعامل بهـا العراقيون مع ا
تـــاريــــخـــهم مــــنـــهـــجــــيـــة لـــيــــست فـــقط
ــا أيــضــاً عــدائــيــة. هـذه وأ أنــتــقــائــيــة
ــنـهـجــيـة الـتي يــتـعـامـل بـهـا كــثـيـر من ا
الـعـراقـيــ مع الـتـاريخ جتـعـل تـاريـخـنـا
وأنـعــزالي بـكل أنـفـصــالي بال أســتـفـتــاء

أستعالء. (يتبع)

واحلالي ألنها لم تؤرخ لهما. واضح أذن
أن لـــلــــتـــاريخ وطـــأة بـل صـــولـــة في كل
الـعراق.وأنه لـعب دوراً مهـماً في تـشكيل
شــخــصــيــة الــثــقــافـة األجــتــمــاعــيــة في
ـهم الـذي نـحاول الـعـراق.لـكن الـسـؤال ا
األجـابة عـنه هـو كيف أثـر تاريخ الـعراق
يدانية في ثـقافته التي أثبتت الـدراسة ا
أنـهـا من طـراز الثـقـافـات الـصـلـبـة وغـير
ــرنــة الــتي تــقــيــد األبــداع وال تــتــقــبل ا
الـتـغـيـيـر وتـعـاني من قـلق وتـوتـر أمـني
ـكن أثـبـات وطـأة الـتاريخ دائم? وكـيف 
عــلى الـهـويــة الـثـقـافــيـة الـعــراقـيـة? قـبل
الـشـروع في شـرح ذلك ال بـد من الـتـأكـيد
عــلى مـســألـة مــنـهــجـيــة مـهـمــة جـدا في
مــــنـــاقــــشـــة الــــتـــاريخ وتــــأثـــيــــراته في
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متخيّل احللم السردي

قريـبـا سيـصـدر كـتاب "سـلـيمـاني مـنا أهـل العـراق" لـلكـاتب أبـو لواء
الـبـهـادلي والـذي أنـتــجـته مـديـريـة اإلعالم الـعــامـة في هـيـئـة احلـشـد
الشـعبي كـتـاب يتـحدث عـن حيـاة قائـد فـيلق الـقدس الـشـهيـد قاسم

سليماني. 
وصدرت للبهادلي مـؤلفات عدة سابـقة توثق بطوالت احلـشد الشعبي وقادته
أحـدهـا يــتـكـون من  300صـفـحـة عن الــشـهـيـد اإلعـالمي عـلي االنـصـاري
ومؤلف من  400صفحة بعنوان “جمال الشهداء ”يتحدث عن سيرة القائد
هـندس وكـتاب ثـالث له بعـنوان “منهـل اجلهاد ”يقع في 544 احلاج أبـو مهـدي ا
صفـحة عن مـحطـات من حيـاة الشـهيـد ابو مـنتـظر احملمـداوي واصدار رابـع يسرد

احداث وتفاصيل فاجعة مطار بغداد يتكون من  272صفحة.
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في تــوظـيـفـه لـلـوحــة واخـتــفـائه ورائــهـا  عــنـدمـا
ـعـاني التـأويـليـة - الـرمزيـة  خـوفا اشـتـغل على ا
سألـة من قبل السلطة القمعية للكلمة احلرة  من ا
ولــهــذا الــتــجــأ الى تــوظــيف الــفـن الـتــشــكــيــلي /
الـصـورة الـبـصـريـة في كـتـابـة روايـته  ومن خالل
ـؤطر اخلـطـاب الـسـردي : الـبـصري  –الـكـتـابي  ا
تعددة زدوجة  والقراءات ا باحلـلم   ذو الرؤية ا
باشر  والتـأويالت اخملتلـفة  بعـيداً عن الطـرح ا
فـفي الـظــاهـر/ الـعـلـن تـدين الـروايــة (وهـذا فـعـلي
وحـقـيـقي)  حتـالف امـريـكـا الـدولي  وبـاسـتـبـاحة
ئات الطائرات التي قصفت العراق سماء العراق 
تطورة اخلبيثة  ولكن في بشـتى انواع االسلحة ا
ـسـتتـر وفي ذات الـوقت  يـدين ويـعري البـاطن/ ا
ويــكــشف " فــعـل " الــســلــطـة  وهــذا نــعــثــر عــلــيه
ـليء بالسخرية باستـفاضة في فصل ليـلة الدّيكة ا
النـقـديـة لـرمـوز الـسـلطـة  فـعـنـوان الـفـصل " لـيـلة
الـدّيـكـة " يـدلل عـلى ذلك بـأعـمق صـورة حـيـث قدّم
محـمد خضير حـكاياته من منطـقة " ما وراء السرد
" وتخـطيـطاته من مـنطـقة  " مـا وراء الرسم "  وفق
شــكل مــفــتــوح عــلى عــمـق غــيــر مــنــظــور  تــمــيـز
كـثـفة والـتـناصـيـة التـهـكمـية  ألن باالنـعـكاسـيـة ا
ـا بعـد حـداثـيـة  " ب الـروايـة والـتاريخ الـعالقـة ا
أكـثـر تــعـقـيـدا من مـجــرد الـتـفـاعل والــتـضـمـيـنـات
ـتـبـادلـة  –ويـعـمل مـا وراء الـقص الـتـاريـخي من ا
ـوضـع نـفسـه ضـمن اخلـطـاب التـاريـخي اجل أن 
دون التـنـازل عن اسـتقـالليـته بـوصـفه رواية  –إنه
ـفارقـة التهـكمـية اجلـادة التي تـؤثر على نوع من ا
كال الهـدف : التناصات مع التاريخ والرواية التي
تلـبس حالة مـوازية ( وان لم تكن مـساوية ) إلعادة
اضي النصي لكل من العالم واألدب . تهـكمية من ا
اضـيات الـتنـاصية  يوظف الـدمج النـصي لهـذه ا
بـوصفـهـا عـنـصر هـيـكـلي تـكـويني لـروايـة مـا بـعد
ياً احلداثـة  على أنه تسويق رسمي للتاريخية عا
ـقاطع من ليلة وأدبياً " . 2هذا يـجعلنا نـستشهد 
الــــدّيـــكـــة  وبــــالـــذات احملـــاورة الــــتي جتـــري في
ـسرحي اريـستـوفان  مسـرحيـة السـحب للـكاتب ا
الــتي يـسـخـر فـيــهـا من سـقـراط الــذي يـطـلق عـلـيه
السـفسطـائي  وهذا تالعب من قبل الـروائي ليزيد
من حـدة األثـارة الـقرائـيـة لـدي القـارىء امـعـاناً في
ـعــلـومـة الـتــهـكم والــسـخــريـة  ولــيـســتـفـزه فـي ا
قـدمة له ألن الفـيلسوف سـقراط لم يكن اخلاطـئة ا
يـومـا ما سـفـسـطائـيـا ألن الـسفـسـطـائي من يـقلب
ـنطق ـنطق األردأ يـبـدو هو ا احلقـائق  " يـجعل ا
األحـسن  واخلـبـيث يـبـدو جـمـيالً واجلـمـيـل يـبدو
خـبيثاً  –ص  ? " 28لـيس ذلك فحسب بل تـستمر
هــذه الــتــهــكــمــيــة والــســخـريــة الـى أقـصــهــا  في
احملاورة بـ ديك أريـسـتـوفـان وديك سـقـراط  بدأ
ـنــاظــرة بـقــوله " أيــهـا ديـك ارسـتــوفــان دوره في ا
ـتـفرجـون  سـأتـلـو حـقائـق أميـنـة بـألـفـاظ حرّة  ا
ـاجد ! وأيده كـورس الـدجاجـات : " أيـهـا احلكـيم ا
يامن تُجـادل بأجمل حكمة  تبدو الفـضيلة العتيقة
حــلـوة عــلى كـلــمـاتك " - ص  .  " 29انـهــا صـورة

النفاق واالنتهازية بأبشع صورة .
نوال  يستعـير محمد خـضير  مقطع وعلى هـذا ا
ـسـرحي عـلى شـكل حـوار من مــسـرحـيـة لـلـكـاتب ا
ـسمـاة " حلم الـعقل "  االسبـاني بويـرو بايـيخـو ا
ويضـمنه في روايته  وهـو حوار ب غويا  –الذي
سقط في حفرة مظلمة اثناء عودته الى بيته بالليل
ـظـلم - وبـ الـفـار  حـيث لـهـذه احملـادثـة دالالت ا
رمزية قـصدية مبطنة : " مـا عدْنا نسكن هذه احلُفَر
مـنـذ زمن طــويل . أقـصـد مــنـذ صـارت لــنـا جـحـور
ـلفّـات وقاعات احملـاكم ومطابخ دافئـة في مخازن ا
ــسـتـشــفـيـات ... أصـارحـك بـأنـني أفــضل مـلـفّـات ا
احملاكم  وُلِـدُت في زنـزانـة  وكـنت أنـقل لـصـديقي
احملــكـوم  الـذي يــشـاركـني الــسـكن حـقــيـقـة احلُـكم
ــلفّ الـســريّ حملــاكـمــته  كــان حُـكــمـاً ــدّون في ا ا
قاسياً ال يستحقّه " . 3وهذا االقتباس ال يشير اليه

يعـمل القاص / الروائي محـمد خضير في رواية
" كــرّاســـة كــانـــون "× عــلى اســـتــعـــارة األحــداث
والشـخصيـات من التاريخ  ألنه يـحاول أن يب
ــتــداخــلـة بــأن هــذه الــشــخــصــيـات الــروائــيــة ا
ـسـتعـارة في " كـرّاسـة كانـون " يـجـمعـهـا قاسم ا
مـشـتـرك واحـد  رغـم اخـتالف وتـبـاين أزمـنـتـهـا
وبيئـتها وظروفها  ولكنها تتطابق وتتوافق في
نوعـية احلـدث التـاريخـي  الذي هـو الغـزو لبـلد
ما في مـكان ما  وألن حـقيقـته في األساس حدث
 يحـدث  عليه يـكون حكـمنا عـلى هذا احلدث –
ـعايير التي احلقيـقة  باستخـدام مجموعة من ا
كن تـأشيرها  وفصلها  والتالعب بها  وذلك
يــتم عن طــريق الــرمـز والــفــنــتـازيــا  ومــزامــنـة
ـتـخــيَل واحلـلم في احلـدث . واالشــتـغـال عــلى ا
تـداخـله مع الـلـحـظة الـتـاريـخـيـة . وكـذلك الـعمل
على مزاوجة الزمن التاريخي والزمن الفلسفي .
   يجب أن تكون القراءة لرواية " كرَاسة كانون "
عنى أن على القارىء أن يقوم قراءة مـزدوجة  
بــقــراءتــهــا في ذات الــلــحــظــة قــراءتــ : قــراءة
ـنحوتات  –الـتخطيطات بـصرية / اللوحات  –ا
 وقراءة سـردية / الكتـابة  وللـتدليل على ذلك 
لــذا قـــام مــحــمـــد خــضـــيــر بـــأطالق تــســـمــيــة "
عـنى سـكـيتش / رسم سـكـيتـشـات قـصصـيـة " 
اولـي   و قـصـصـيـة / سـرد  لـتـكـون رسم اولي
سـردي  أي قراءة بـصرية  –سـردية : مـتوازية 
مــنــدمـجــة  مـفــتــوحـة  اعــتــمـادا عــلى خــلـفــيـة
سـيـاسـيـة  –سـوسـيـولـوجــيـة وفـنـيـة ابـداعـيـة 
لــفــنـانــ اوروبــيــ : غـويــا / رســام ونــقـاش "
 ? " 1882 – 1746بـيـكـاسـو/ رسـام ونـحـات "
 " 1973 – 1881وهـنري مـور/ نحات " -1898
 ? " 1986وفـنــانـ عـراقــيـ : جــواد سـلـيم –
فـائق حسن  –وعطـا صبـري  ولكن يبـقى محور
احلدث األسـاس الذي يجمع بينهم هو موضوعة

احلرب  : 
-الـــراوي ( غــزو امــريـــكــا لــلـــعــراق في / 1 /17
 . ( 1991في عــام  2001كــتب مــحـمــد خــضــيـر
روايـته " كـرّاسـة كـانــون " مـجـسـداً فـيـهـا اهـوال
ومـأسي حـرب اخلـلــيج الـثـانـيـة لـلـعـام ? 1991
وتــداعـيــاتـهــا  حــيث ربط ذلك بــغـزو نــابـلــيـون
ــدريـد  ? 1808واحلــرب االهــلــيــة االســبــانــيـة

1937 .
 - غويـا ( احـتالل مدريـد من قـبل نـابولـيـون عام
 ( 1808ونقـده الشديد لهذا االحتالل في سلسلة
مــحـفــورات مــطـبــوعـة عــلى احلـجــر في االعـوام
 1813 – 1810وهي تصـور مشاهـد مختـلفة من
مقاومـة الشعب االسباني جلنود نابليون بتقنية

ـضـحــكـة هي عـنـدمـا  ــفـارقـة ا الـغـرافـيك . وا
إخراج رفـاته من قبره بفرنسا في مدينة بوردو 
بـنـاءً عـلى طلـب احلكـومـة االسـبـانـيـة لـيـتم نـقله
ودفـنه في كـنــيـسـة ســان انـطـونـيــو في مـدريـد 
وجـدوا أن جـمـجـمـته مـفـقـودة  ولم يـتم حتـديـد

موقعها منذ ذلك احل .
- بيـكاسو ( احلرب االهلية االسبانية عام 1937
 ? (وادانــته الــعــنــيــفــة لــهــذه احلــرب  وحلــكم
ــســنــود من قــبل اجلــنــرال فــرانــكــو الــفــاشـي ا
الـطـيــران الـنــازي وااليـطــالي الـذي قــام بـضـرب
عركة لصالح الـقرية يوم  1937 -4-26وحـسم ا

اجلنـرال فرانكـو  والعـالم كله واقف يتـفرج على
اجملزرة اإلنـسانيـة الفظيـعة  وتمـثلت أدانته في
لوحـة " اجلورنيكـا "  وجورنيكـا هي قرية شمال
اسبانـيا في منـطقة البـاسك اجتمعت فـيها قوات
ـتـكـونـة من الـشـيـوعـيـ اجلـمـهـوريــة الـثـانـيـة ا
تطوع من انحاء واالشتـراكي واليساري وا
ـياً الـعـالم  وقـد اصـبـحت هذه الـلـوحـة رمـزاً عـا
لــتــصـويــر وجتــســيـد فــضــائع واهــوال ومـأسي
تحـدة صورة منها . احلرب . وضم مـبنى اال ا
وقـد  تـوظـيف تـلك الـلـوحـة من قـبل الـرافـض
لغزو امريكا على العراق  حيث " خطوطُ اللوحة
تلك قـاطعـة مثل حـدّ شفـرة  أعضـاؤها مـبتورة 
ونسـاؤها مجرَدات  فزِعـات  محشورات مع ثور
ــصــبــاح وحــصــان في مــلــجــأ نـــصف مــضــاء 
كــهــربــائي مـعــلّق  وآخــر زيــتيّ حتــمــله امـرأة .
أشـكالُـهـا غيـر كامـلة تـبحث عن مـنفـذ تخـرج منه
الى فضاء أكبر  فيُفرِعها حجمُ الظالم  أو حجم
االنــفـجـار  ويــصـدّهــا جـدارُ صـلــد مـقــسـوم بـ
لـون أبيض وأسود  –ص  ? " 13فـاللوحة هي
مـغـرقـة بـالـرمـزيـة  –الـتـعـبــيـريـة  فـالـثـور يـرمـز
دمـرة الشـيـطانـية  لـوحشـيـة النـازية وروحـهـا ا
فـيــمـا تــرمـز الـفــرس إلسـبــانـيــا اجلـريـحــة الـتي
تصـرخ من األلم نتيـجة اإلبادة اجلمـاعية من قبل
الـطـيـران الـنــازي وقـوات اجلـنـرال فـرانـكـو  امـا
الــــراس الــــتي تــــصــــيح والــــذراع الــــتي حتــــمل
ـي الذي الـفـانـوس فـتـشـيـران الى الـضـمـيـر العـا
ــة  ـــأســاة  –اجلــر يـــلــقـي ضــوءً عـــلى هــذه ا
ويــديـنـهــا . واعـتـبــارهـا رمــزاً مـضـاداً لــلـحـروب
ي . بـل ويـقـوّم مــحـمـد وجتــسـيــداً لـلـسـالم الـعـا
خــضــيــر بــالــعــمل عــلى مــقــارنــة قــوائم الــفـرس
اجلـــريــحـــة في لـــوحـــة اجلــورنـــيـــكــا مـع قــوائم
رفوع على نُصب احلرية جلواد سليم احلصـان ا
فـي سـاحـة الـتــحـريـر بــبـغـداد  مــقـارنـة بـ وآد
ـومـة الـثـورة في الـثـورة في اســبـانـيـا وعـلـى د
الـعـراق . جــامـعـاً بـ فـضْـائّي حـرب عـام 1991
ـتـمـثـلـتـ بـقـوائم االحـصـنة  وحـرب  ? 1937ا
ومــا تـــرمــز الـــيه في داللـــة واضـــحــة " اقـــتــربتْ
ــكــسـور بــأصـوات كــرّاســتي من هـذا الــفــضـاء ا
ـشوَه بـتقطـيع األعضـاء  كمـا اقترب احلرب  وا
فــانـوسي مـن قـنــديل الـغــورنـيــكــا  لـيــكـشف عن
ـرفـوع قـوائم الــفـرس اجلــريح . كـان احلـصــان ا
على نُـصب جواد سليم في ساحة التحرير  –ص

21 " .
   إن االستـراتيـجـية األسـاسيـة لـرواية  " كـرّاسة
كــانـــون " هي الـالتــكـــامل  هـي االنــفـــتـــاح عــلى
الـوجـوه السـتة  أي عـلى مكـعـبات مـدن متـخيـلة
وعــلى خــيـاالت مــكــعـبــة  عــبـر الــنــقص أو عـدم
االكـتـمــال  عـلى كل مـســتـويـات الـروايـة ال شيء
يـكـتـمل  تبـدأ الـروايـة في وصف جتـربة كـتـابة "
ـكـتـمـلـة : " ظـلت جتـربة ( كـرّاسـة كـانـون " غيـر ا
كرّاسـة كانـون ) حـلمـاً من أحالم الـعقل  بـحسب
تعبـير الـفنـان االسبـاني فرانـشيـسكـو دي غويا .
ـكـتــمـلـة  رغم فـمــقـارنـة هــذه اخملـطــوطـة غـيــر ا
ـتـقـشّـفة  ـحـفـورات غـويـا ا ـكـتـمل   حـلمـهـا ا
لـدلــيلُ عـلى احـتــمـاالت مـفــتـوحـة تــتـفـتّـق عـنـهـا
اخملــيـلـةُ الــرهـيـنــة الى عـصــرهـا ومـآســيه  فـقـد
عـظُمت مـأسـاةُ كـانـون الـثاني  – 1991ص. " 7

وبالـفعل فإن عنـاصر الال تكـامل هي التي " تُمكّن
ـعـنى أنـهـا الـنص مـن الـتـواصل مع الـقــارىء  
شاركة في اإلنتاج وفهم قصد العمل حتثه عـلى ا
معـاً . وبهذه الطريقة فقط يـستطيع القارىء فعال
ــثــالي الــذي ـــعــيــار ا أن يــجـــرب مــا يــســمى بــا
objectivist ) ) ـوضوعـانـية تفـتـرضه نظـريـة ا

باعتباره صفة مالزمة للنص " . 1
   تـتــكـون روايـة " كـرّاســة كـانـون " من اإلشـارة (
كـتــبت لــلــطــبــعـة الــثــالــثــة الـتـي صـدرت عن دار
الرافـدين ) وستة فـصول هي عـلى التوالي : لـيلة
الـديــكـة  –تـخــاطـر دودو  –بـرج اخلــفـاش  –ذات

األثافي  –تلّ اجلماجم  –قطار القرن . 
      يـبدأ مـ روايـة " كـرّاسـة كـانـون " من غالف
الـــروايـــة  أي من الـــعـــنـــوان وصــورة الـــغالف 
فـالـكـرّاسـة :دفـتـر . مـجـمـوعـة من االوراق يـلـصق
ـعـنى اجلـزء من بـعـضـهـا الى بـعض . أو تـأتي 
الكـتاب  أما كلمة  " كانون " حتيلنا الى يوم /17
1991/ 12م  يوم هـجـوم  الـقوات االمـريـكـية مع
ثالثة وثالثـ دولـة علـى العـراق  واطـلق علـيـها
عسكـرياً عملية عاصـفة الصحراء أو حرب حترير
الــكــويت  وكــذلك اطــلق عــلــيــهــا حــرب اخلـلــيج
عارك بالنسبة للعراقي . ويشير الثانية  و ام ا
الى ذلك الـروائي بوضوح في أن الـرواية سـتبقى
الى األخـيـر غـير كـامـلة  مع الـتـركيـز عـلى قارىء
الروايـة بـالعـودة الى هذا الـتـاريخ " أن أيّ طبـعة
ـستزيـد  وعلى جديـدة للـرواية  لن تـقدّم مـزيداً 
وضع قـارئـها مـوضـعـةُ استـجـابـته لنـصّـهـا في ا
قتّـر بأبعـاده غير الـكاملـة  العودةُ الى الـلحظة ا
التي انـطلقت فيهـا صفارات اإلنذار بـعد منتصف
وحـشة الـلـيل بسـاعتـ من ليـلـة كانـون الثـاني ا
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إما الـصورة التي علـى الغالف فتمـثل لوحة "حلم
الـعـقل " لـ غـويـا  " يـبـدو فـيه الـفـنـان نـائـمـًا عـلى
حـافــة مـنـضــدة الـعـمـل  مـحـاطــاً بـأشـبــاح عـقـله
احلـيــوانـيــة وهي حتـلق حــول راسه الــراقـد بـ
ـنضـدة األسفل ذراعيه  وقـد خُـطَت على جـانب ا
عـبــارة تـقــول : " عـنــدمــا يـنــام الـعــقل تــسـتــيـقظ
الـــوحـــوش "  –ص  . " 17وهــــذا الـــغـالف هـــو
للـطبعـة الثالـثة التي صـدرت عن دار الرافدين في
بـيروت عام  ? 2020وهي طبـعة مـنقـحة  بـينـما
هــنــالك طــبــعــة أخــرى وهي االولـى لــلــروايــة قـد
صـدرت عن دار الـشـؤون الـثـقافـيـة في بـغـداد عام
 ? 2001قــبل االحــتـالل االمــريــكي الــذي وقع في
الـشهـر الـرابع عام  . 2003وطـبعـة ثانـية عن دار
ازمـنـة  ولـهـذه الـلـوحـة قـصـة تـستـحـق الـوقوف
أمـامـها ,فهي واحـدة من مـجـمـوعـة من الـلـوحات
لـلـفــنـان غـويـا ,وعـددهـا  48لـوحـة ,تُـســمّى هـذه
اجملـمـوعـة " الـنـزوات " و الـتي حتـمل كـلّـهـا نفس
الـطـابع التـنـديدي لـكلّ مـا يقـيّـد حريـة اإلنـسان و
يـــضــطـــهــد وجــوده  وتـــتــسـم هــذه اجملـــمــوعــة
بــالــســخــريــة الــنــاقــدة لــلــســلــطــات الــديــنــيــة و
ـنـوعة ,و لم الـسـيـاسـية ,ولـهذا كـانت لـوحـاته 
يـتمّ عـرضـهـا و نـشـرهـا إالّ بـعـد وفـاته  إجنـاز
هـذه اللوحة في سنة  . 1799ونالحظ فـيها رجالً
نـائمـاً عـلى طـاولة ,و قـد أنحى الـقـلم عـنه وخلف
الرجل مـجموعة من الطـيور األسطوريـة الضخمة
تصـفّق بجناحيهـا و تصيح بقوة و نالحظ أيضاً
وجود وحـشان غريبا الهـيئة أحدهما رابص على
ظـهـر الـرجل واألخـر قــابع أمـامه يـقـذفه بـنـظـرات
شرسـة يتـضح في هذه اللـوحة فـكر غـويا احلرّ و
تـمرّد على الـقيـود. و الذي كان يـحتـرم العقل و ا
يــؤمن بــحـرّيــة الــفـكــر و يـدعــو لــرفض اجلـهل و
اخلرافـات . وفي هذه اللوحة يـب غويا كم كانت
السـلـطـة مـتخـلـفـة  جاهـلـة  قـامـعة لـلـعـقل احلر

تفتح .  ا
   وفي هذا يـظهر لنا كم عمق ذكـاء محمد خضير

بـل يشـير الى عـبارة " عـندمـا ينام محـمد خـضير 
الـــعــقل تــســتــيــقظ الــوحــوش  –ص   " 10الــتي
ضـمـنـهـا لــروايـة كـرّاسـة كـانـون قـائال :اوال انه لم
ـسرحي "بـايـيخـو" سـوى هذه الـعـبارة يـأخـذ من ا
فقط و هـذه العـبارة رغم انـها وردت في مـسرحـية
"حـلم الـعـقل" لـ"بـايـيـخـو" اال انه قـد اكـتـشـفـهـا في
تـخـطيط لـوجه غـويـا (بورتـريه) يـظـهر فـيه نـائـما
وحوله تـدور وحوش أسـطوريـة بوجـوه خرافـية..
وقد كـتب غـويا حتت الـتخـطـيط عبـارته هـذه على
الـ"بورتـريه" وهي- العـبارة- تكـشف أهمـية احللم

في رواية (كراسة كانون) . 
واضــاف الـقــاص مــحـمــد خــضـيــر: اشــتـغــلت في
روايتي عـن طريق الـدخول الى مـنـطقـة احللم وان
تصوري ينحصر في ان احللم طاقة كبرى للكاتب
ال الن (احلـلم) يـؤدي الى الـنـكـوص والـسـلـبـية في
اجملـابـهــة بل ألنه اجملـابـهــة ذاتـهـا الــتي اصـطـلح
عـلـيهـا حـديـثا بــ (احلـرب الـنـاعمـة) فال يـسـتـطيع
الـكـاتب -الـفرد- امـام جـبـروت الـسـلطـة وعـسـفـها
وقمعـيتها ان يقف بوجهها مباشرة ولكن-الفنان-
يتـمكن بقدراته ان يظهر قوة تصديه الفني لها من
خالل الــــعـــــمل اإلبــــداعـي الــــقـــــائم عــــلـى احلــــلم
االيجـابي".. وقـدم القـاص خضـيـر مثال عن "غـويا"
ذاته ايام احـتالل نابليون السبانيا ووقوفه بصف
اســبـــانــيــا كــمــواطن اســـبــاني أوال رغم انه حتت
ــلك.. وعـمل بـيــكـاسـو في الـ سـيـطـرة اســتـبـداد ا
(غـورنيـكـا) عنـدما عـمـد الظهـار قوة الـفـاشيـة على
قـريــة ضـعــيـفــة كـمــا عـمل "هــنـري مــور" الـنــحـات
الجئ وحــيــاة الــنــاس ــة عن ا تــخــطــيــطــات مــؤ
الــقـاسـيــة ايـام الــقـصف الـنــازي لـلـنــدن . ثم خـتم
القـاص محمد خـضير حـديثه بالـقول: " ان الكاتب
يــدخل احلــلم لــيــبـتــعــد عن رصــد ازالم الــســلــطـة
نطقة ان يقول الثـقافية ويستطيع من خالل هذه ا
مـا يـريـد وهـذا مـا حـدث في "كـراسـة كـانـون" الـتي
كـتبت زمـن السـلطـة الدكـتـاتوريـة وبتـكـليف عـلني
مـن رئــيس الــنــظـــام الــســابق.. و اضــاف : روايــة
ـكن ان نـقـول عـنـهـا انـهـا قـالت "كـراسـة كـانـون" 
أشـيـاء كثـيرة.. بـعضـها كـان مـباشـرا وآخر بـشكل

غير مباشر .4
  ونــحن بــدورنــا نــتــســاءل  هـل روايــة " كــرّاسـة
كانون " روايـة تناصية بامتياز ? أم اشتغالها كان
يقـوم على أسـلوب األصل والطـرس ? يقـول جيرار
جـيـنيت فـي تعـريـفه للـتـنـاص " هو عالقـة حـضور
عنى  عن متـزامن ب نص أو عـدة نصوص . 
طـــريـق األســــتــــحـــضــــار  وفـي غـــالـب األحــــيـــان
باحلـضور الفـعلي لنص داخل نص آخـر بشكـلها
اً تبعة قد األكثـر جالء وحرفية  وهي الطريقـة ا
في االســـتــشـــهــاد أو بـــشـــكل أقل وضـــوحــاً واقل
شرعـية ( في حالة الـسرقة األدبيـة ) وهو افتراض
غيـر مصرح به ولكنه ايضاً حرفي . أو بشكل أقل
وضـوحـاً  بـعد  وأقل حـرفـيـة في حال الـتـلـميح 
أي في ملـفوظ ال يسـتطيع اال اخلـيال احلاد تـقدير
ـا يالحـظه فيه الـعالقـة بـيـنه وبـ ملـفـوظ آخـر  

من نزوع نحوه بشكل ما من األشكال "   .  5
    عمل محمد خضير منذ بداية الرواية على بيان
مـا يــثق به ومـا يــؤمن به لـلــمـتـلــقي عـنـد كــتـابـته
للـسرد احلديث  فيـقول  " ال أثق بالشـكل النهائي
الـذي يـتـكــوّن من شيء صـلـد أو مـائع  ثم يـسـكن
في الفـراغ على مـنصـة ثابـتة  واجـماً ال يـتحرك 
ـتـحـرك في فـضـاء مـقـسـوم ب كـنت أثق بـاخلطّ ا

أؤمن بــالـــشــكل الالنـــهــائي  الـــظــلــمـــة والــنـــور 
اخلاطف غـير الكامل  الشكل الذي يتحرى نقصه
عنى أن أساسياته في العمل هي  –ص  ? " 13
: االنـفــتــاح  احلــركــة  الــثـنــائــيــة  الالنــهــايـة 
ـفردات يصيغ عمل الالمتـكامل .  فمن خالل هذه ا
يـتمـيـز بـجمـالـيـة عالـيـة  واسلـوب مـتـقن  ورؤية
ثاقـبة  لذا فـأن نصّ محـمد خضـير يـكون " النصّ
القـابل على الـقـراءة هو الـنصّ الذي تـعـاد كتـابته

عــلى وفق شـــفــراته  وأنــظــمــة
عالمــاته  وبــنــاه "  . 6وعــلــيه
مادام النصّ منفتح ويشارك في
تــــعـــدديــــة إنــــتــــاج الـــدالالت –
الــتــأويــلــيــة  ســيــكــون الــنصّ
تـركيـبـاً من الـشـفـرات والدالالت

ستعارة .  ا
  وال يكـتفي محمد خـضير بهذا
الـــــــــقــــــــدر مـن الـــــــــشـــــــــرح في
استراتيجية كتابته  بل يتعدى
الى الـعمل الى حتديد الفروقات
ؤلف بـ الرسـام/ التـشكـيل وا
/ األدب  مـن خالل مــــــنـــــظـــــور
جـــيـــرتــرود شـــتـــاين " - 1874
 - " 1946وهـي روائــــــــــيــــــــــة
وشـاعــرة ونــاقـدة أدبــيــة فـنــيـة
امـــريــكـــيــة -ى يـــقــول " تـــفــرّق
جـيرترود شتـاين ب أنا الرسّم
وأنـــا الــــكــــاتب  وتـــقــــول بـــأنّ
الــكــاتب يــرى نــفــسه مــوجــوداً
فرده داخل نفسه . وال يعيش
في انـــعـــكـــاســـات كـــتُـــبِه  أمّـــا
الـرسّـام فـيـرى نـفـسه انـعـكـاسـاً
لألشــــيـــاء الـــتي وضـــعَـــهـــا في
رسـومه  ولكي يكون قادراً على
الــرسم يــجب أن يــحـقـق الـرسم
أوالً . لـهذا فـأنـا الـرسّـام لـيست
هي أنــا الــكــاتب أبــداً  وأفــكـار
الـرسّام األدبية ليست هي أفكار
الـــكـــاتب األدبـــيــة  –ص . "22
ومـن خـالل هـــــذا الــــــتــــــقــــــاطع

ــوقف بــ الــكــاتـب والــرسّـام   واالخــتالف في ا
يـتـعـالى تـساءل مـحـمـد خـضـيـر مُـطـالـباً األدب أن
ـتـلك يـكـون له أوجـه مـتـعــددة كـزار الـنـرد الــذي 
ستـة وجوه مخـتلـفة  لكل وجه وظـيفـته وشفراته
وعالمـاته  " مـتى يـنعـكس الـكـاتب في كـتابـته كـما
ينـعكس الـرسـامُ في رسومه ? لـيت هذا يـحدث في
الكـتابة أيـضاً  فينـقذف الكـاتب الى خارج نصّه .
مــتى يـحــدث أن يـكــون الـنـصّ مـكــعـبــاً  مـركــبـاً 
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   وفي روايــة " كـــرّاســة كـــانــون " حـــقق مـــحــمــد
خـضيـر تـرسيـخ جمـالـيات الـثـنائـيـات  البـصر (
الــعـ ) / الـبــصـيــرة (اخلـيـال  –احلــلم ) . صـور
حـقـيـقـيـة ( خـارج الـعـقل ) / صـور ذهـنيـة ( داخل
الـعــقل )  مـسـتـمــدة كل ذلك من سـيـاقـات ودالالت
نحوتات – فاهيم : اللوحات  –التخطيطات  –ا ا
احملـفـورات  وهـذا كـله يــعـمل عـلى إنـتـاج بـعـدين
متوازيـان متناغمـان للصورة همـا : البعد احللمي
والـــبــعـــد الـــفــلـــســـفي  فـــالـــصــورة  حـــسب رأى
تـودوروف " تـتـولـد من تـولــيف جـديـد لـلـكـلـمـات 
وليس فـقط من اختـيار معـ لها " ? 7وبـاالعتماد
ـنـطـقي الــذي هـو آلـة الـعـلم وادة عـلى اخلـطــاب ا
عـرفة الشمـولية  وعلى صورة البـحث العميق وا
التخـيل اجلمالية . وحتى احللمـية فيه تكون فنية
وهي خـاضـعـة ألسـلــوب جتـريـبي حـديث يـشـتـغل
على تـداخل الفنون التشكـيلية مع األدب  مجسدة

في ذلك عالقة الصورة باألخرين وبالعالم .
وأخيـراً  بعد أن انتهينا من قراءة " كرّاسة كانون
ـقـولــة الـتي وضــعـهـا "  نــحن نـتــسـأل فـقـط عن ا
الـروائي كـمـدخل وعـتـبــة لـلـروايـة  " عـنـدمـا يـنـام
العـقل تسـتيـقظ الوحـوش "  فـهل استـيقظ الـعقل
الــعــراقـي أآلن ونــامت الـــوحــوش ? أم ال زال هــذا
العـقل مخدراً بـالغيـبيات واخلـرافات ? والوحوش
الــكـاســرة اجلـديــدة تـعــمل لـيـل نـهــار عـلى حــقـنه
بأنـابيب التـجهيل واالمـية والتضـليل .  وفوق كل
هـذا وبـوجع الـذات الـتي تـسـخـر من نـفـسـها ومن
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دهوك 

قراءة حتليلية  

( انــا ال انــظــر من ثــقب الــبـاب الـى وطـني.....
ولـكني أنـظـر من ثـقب قـلب مـثـقـوب ) هذه هي
صـرخـة الـشـاعـر يـوسف الـصـائغ ومـنـهـا نـبدأ
الـغوص في مسرحـية ( عشـاق الريح  ) تأليف
واخــراج (مــســعــود عـارف) وتــمــثــيل كل من (
مـحـمـد عــزيـز تـوفـيق  –هـوكـر زاهـر يـونس -
فــرست عــزت مــحـمــد- عــبــد الــسالم رمــضـان
حــجي  –كـاوار رجب مــحــمــد) وعـرضـت عـلى
قـاعة مـسـرح مـحمـد عـارف في دهـوك بـتاريخ
 .30/6/2022-29-28عـــمل يـــطـــرح الـــســـؤال
ـارسهـا اخملرج عـتـاد حول الـكيـفـية الـتي   ا
ــر بـه وطــنه. وتــبــدو ــا مــر و خالل قــراءتـه 
الهـجرة هنـا حالة تردي لإلنـسان عنـدما يُقرر
سي محـو الـوطن بالـسـلب والسـبي عـندئـذ 
اإلنسان في بالد اآلخر يتمثل بحضور جسدي

وغياب فكري ووجداني وروحي.
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نعـيش ذاكـرة مـكـتـضـة بـالـلـون االسـود والذي
ـر الـتي اتـخــذه اخملـرج خــلـفــيـة لـكـل الـفـعـل ا
تـتـوالى عـلـى وطن صـار في عـنـق ثـقب الـبـاب
يـتـرنح عـرض بـنـيت مـفـاصـله عـلى مـتـوالـيات
مترابطة في العمق الفكري حينا ومنفصال في
ابعـاده الزمنية احيانا  حيث ان مفصل الفعل
هــو مــا  خالله نــبـش مـا تــراكــمت بـه ذاكـرة
االمـة من وجع مــوروث في الــعـقل اجلــمـعي و
متـواصال مع ذاكرة الـلحـظة التي نـعيـشها من
نتـائج افـعال  الـسلـطـة السـياسـيـة عبـر تاريخ
ـمــثـلــ في هـذا الـكــورد فـكــأن لــسـان حــال ا
العـرض هاجرنا .....وهاجر معنا بقايا الوطن.
او في سـر ذاتهم يقولـون فقد ذاك الشيء الذي
يسـمى بالـوطن بريـقه في خـفايـا اعماقـنا. ولم

يعد لتلك الكلمة رونقها.
هي مـسـرحيـة من كـومـيـديـا سـوداء ذات طابع
ـدرسة مـلـحـمي اعـتـمـد حـيـنـا عـلى عـنـاصـر ا
الـــرمــزيـــة مــســـتـــفــيـــدا من رمـــزيـــة (مــوريس
ميـترلينك) الـبلجيـكي الذي كان يريـد االلتحاق
في الــتـجــنـيــد  ولــكن ردته حـكــومــته وقـالت:
سلح)  وهذا (قلـمك أقوى كتـيبة من اجلنـدي ا
يبـ حـ تكـون الـسلـطـة واعيـة حتتـرم الـقلم

وسلـطـة تـقتل الـفـكـر والقـلم.  وحـيـنا شيء من
ـرة تُـعـالج قــضـيـة سـحق األنـسـان الـواقـعــيـة ا
وإرادته وزجه في مـعركة خاسـرة فاليجد سوى
ـسرحيـة من اخراج مـسعود الهـذيان بـصمت .ا
ـعــروف بــتــمـرده الــذي يُــخــفـيـه خـلف عــارف ا
مـنـظـومـة داللـيـة عـبـر األسـتـعـارة واجملـاز; ومع
ذلـك دخل في إشـكـالـيـات فـكـريـة ومـصـيـريـة مع
السـلطـة الشـمولـية; وايـضا مـستـفيدا مـن مبدا
الـذاكرة والـتـذكر ل (ادوارد غـالـيانـو) االمـريكي
الالتـيني الـذي وصف نـفسه  ذات مـرة مـتحـدثًا
عن نفـسه "أنـا كـاتب مـهـووس بـالتـذكـر بـتـذكر
مـاضي أمـريـكـا وقـبل كل شيء مـاضي أمـريـكـا
الالتـينـيـة األرض احلمـيـمـة ذات اخلصـوصـية
والـتي حُـكم عـلـيـها بـفـقـدان الـذاكرة.ومـتـسـلـحا
حــيــنــا اخــربــهــزلــيــة (سالفــومــيـر مــروجــيك )
الــبــولــنــدي في مــســرحــيــة الــدوامــة وكــيــفــيـة
تصـويره للواقع  حيث ابدع مخرجنا و بطريقة
هزلـية ومحاكـاة ساخرة عبثـية كشف عن نظرة
مـتــشـائـمــة جـداً لـوجه اإلنــسـانـيــة واحلـضـارة
احلــديـثـة. في عــرض فـيه جـمــلـة  من األحـداث
تغـطى الكـثيـر من احملادثـات والتـفسـيرات عـبر
مــحــاورات تــقـــوم عــلى احلــجـج واإلقــنــاع مــا
يـجـعـلـهـا مـنـاسـبـة لـلـتـقـد عـلى شـكل قـراءات
افتـراضية فمعظم الوقت الشخصيات في حالة
سـكون عن احلركة وفي حالة حركة عن السكون
وهـذا التضاد استعان به اخملرج و وظفه بشكل
ـسار العام لـلمسرحـية مستـعينا بادوات خدم ا
جدا بـسـيطـة اطـارات السـيـارات وحقـائب سـفر

. مثل مغلفة بالوان قاتمة وجسد ا
العـمل يتضمن سلسلة متصلة من اإلستذكارات
ـواقـف واحلـكـايـات مـسـتــمـدة من مـجـمـوعـة وا
تـدة من الـطفولـة والصـبا وأحالم نـصوص   
الـشـبـاب وحـتى حلـظـة الـقـلـق اآلنـيـة والـصراع
عطيات متداولة الداخلي للممثل ب التمسك 
مسـتهلكة و طـموحات مستـقبلية غـير مضمونة
المح.. فـافـرزت مـجـمـوعـة من وغـيـرمــفـهـومـة ا
مـفـردات في داخل كل مـتــفـرج عـله يـرجع لـذاته
ويـقــيم مــا هـو فــيه; احلــلم االنـتــظــار الـقــهـر
ــوت الــســـفــر الــضـــحك الــضــيــاع الـــوجع ا

ـسرحـية لـتنـقلنـا من عالم مفـردات جاءت بـها ا
مـــهــوس الـى عــالم اكـــثــر هـــوســـا بــالـــفــوضى

والالمباالة.
ومـعروف عن اخملـرج مسـعود عـارف غوصه في
خفايا االنسان ومتاعبه اليوميه وما يعانيه من
تـــعـــسف حـــيث يـــتــقن اخملـــرج نـــقل الـــصــورة
باحـترافـية وحتـويلـها الى مـشاهد حتـاكي عقل
ـشـاهد فـتدفـعه الى التـوقف حيـنا والى وقلب ا
الــصـمت والــذهـول احــيـان والى تــأنـيب الـذات
شاهـد ويوقظه من أكثـر االحيـان كأنه يصـفع ا

سباته وموته البطيء.
عاكسه كـننا القول وموضـح الصورة ا أي 
ـــا يــديـــره اخملــرج مـن عــمل مـــشــاهـــد وصــور
تـعــبـيــريـة في مــخـتــبـره اذ مـا هـي إال تـفــسـيـر
ـتـداولـة فـي مـجـتـمـعـنـا لـبـعض الـســلـوكـيـات ا
والتي تـدور أغـلـبهـا حـول محـاولـة الفـرد اتـقاء
ـتسـلـطـة  الـقـاهرة لـلـحـلم والـفرح شـر الـقـوى ا
والـسـعـي حـيث يـبـدي الــفـرد حـيـنـهــا تـمـسـكه
بـالـغـيـبـيـات وتـفـشي ظـاهـرة اخلـضـوع لـلـقـدر
ـفـروض وكـثـرة الـنـفـاق . وفي جـانـبه االخـر وا
عالـم يعيش فيه االنسان بقهره بال رحمة حتت
واجهة بنـد حضور العقاب  الـدائم إن فكر في ا
أو الـتــمـرد عــقـاب تـرسم فــيه الـســلـطــة واقـعـا
ونهـجـا مالمحه الـتـخلـف واخلضـوع والـقنـاعة
بـادنى مـتـطـلـبـات العـيش فـكـمـا هـو مـتداول ان
عـالـم الـتـخـلف مــا هـو اال عـالم الــذل والـتـسـلط
والالرحــمـة يـخــتل فـيـه الـتـوازن بــ الـســلـطـة
ـقـهـور لـيـصل هـذا اخلـلل اجلــائـرة واالنـسـان ا

الى درجة يفقد االنسان فيه انسانيته.
سـرحيـة بـالرغـبـة في الهـجرة ومن هنـا بـدأت ا
وترك كـل تفاصيل احلـياة التي عاشـها االنسان
في ارض احـتوته وربـاه وانعم بـخـيراته ولـكنه
عانـى ايضـا من ويالته فـتبـدأ الـذات بالـصـحو
والــتــردد وحــ حتــتــار الــذات امــام ســيــطـرة
السـلطة ايا كان نوعهـا وعندما تغيب في زحمة
الضـياع وتصبح بضاعة خـاضعة للتبادل وقيم
السـوق في عـالم فـقد ادنـى مقـومـات االنسـانـية
ـادة والـســلـطـة تــقـرر الـذات أن تــفـر من عــالم ا
والنـفـاق وتـعـلن رفـضـهـا وتـؤسس وتبـحث عن
طريـقة مغايـرة للحيـاة. كانها ترفـض ما نعيشه
هــنـا واالن. وفق مــبـدأ (الــتــشـيــؤ) و مـصــطـلح
التـشيـؤ هو تَـحوُّل الـعالقات بـ البـشر إلى ما
يشـبه الـعالقات بـ األشـياء  عالقـات آلـية غـير
شخـصيـة ومعـاملـة الـناس بـاعتـبارهـا موضـعاً
للـتبادل واول من بحث في مـوضوع التشيؤ في
عاصر هو  الفيلسوف اجملري الفـكر الفلسفي ا
ــوضـوع (جــورج لــوكــاش) حــيث أفــرد لــهــذا ا
فـــصـالً كـــامالً في كـــتـــابه »الـــتـــاريخ والـــوعي

ــشــيـــئــة لــلـــثــقــافــة ــثل مــحـض الــرغــبـــات ا
االستـهالكية. فـماذا يجـري لإلنسـان إذا تشيّأ..?
يــقـــولــون: بــأنه ســوف يـــنــظــر إلى مـــجــتــمــعه
وتــاريــخه من  نــتـــاج جــهــده وعــمــله وإبــداعه;
بــاعــتــبـارهــمــا قــوى غـريــبــة عــنه تــشــبه قـوى
اديـة). تُـفرَض عـلى اإلنـسان فـرضاً الطـبـيعـة (ا
من اخلـارج وتصبح العالقات اإلنـسانية أشياء
تـتـجـاوز الــتـحـكم اإلنـسـاني فـيـصـبح اإلنـسـان
مـفعوالً به ال فـاعالً يحدث مـا يحدث له دون أية
ــلـك من أمــره فـــاعــلـــيــة مـن جــانـــبه فــهـــو ال 
شيـئاً.وهـذا ما الحـظنـا في كثـير من الـصور في
رء من جتربة مغتربة سرحية ب ما يعيشه ا ا
وبـ الـتــشـيـؤ الـذي يـحـيط بـكل امـاله وكـيـانه.
فــاخملـرج وحــسب رأي ابـدع في فـك الـكـثــيـر من
الـشـفـرات من خالل بـنـاء مـجـمـوعـة مـتـفـرقة من
الـلـوحـات لـكل لـوحـة مـضـمـونـهـا اخلـاص وب
التـجميع العام لتـلك اللوحات في صورة واحدة
ذات فكـر مـتـسـلسـل. حيث شـكل االغـتـراب اكـبر
مـشكـلـة لـدى االنـسـان وفي هـذا الـوقـت حتـديدا
ــكـان حــيث ابـتــعــد االنـســان عن االنــسـان في ا
وتـباعـد عـنه في الـزمـان انـفـصل عنـه في الروح
ا شـكل تنـافرا واضـحا بـ الطـبيـعة والقـيم. 
ــغـتــرب او لـنــخـصص اجلـوهــريـة لــلـشــخص ا
لــلــمــمــثل في الـــعــرض وبــ وضــعه وســلــوكه
الـفــعـلي وهـذا مـا يـنـطــبق عـلى كل اجملـتـمع من
خالل االدوار الــتـي يــظـــهــر فـــيــهـــا في مــواقف
فهـوم الهجرة وفي سـرحية تطـرقت  متـعددة. ا
الهـجرة تـبينت مـظاهر االغـتراب واالنسالخ عن
اجملتمع او العزلة وعدم القدرة على التالؤم ب
متـطلبات احلياة اليومـية للفرد وب ضغوطات
الــسـلـطـة فـي قـمع و احلـد من ســقف طـمـوحـات
ــا ســـبب االخـــفـــاق في الـــتــكـــيف مع الـــفـــرد 
االوضـاع السائدة في اجملـتمع فخـلق لدى الفرد
ا دفعه الى عـدم الشعـور باالنـتمـاء الي شيء. 
شـاركة ـارسة وجـوده الطـبيـعي وا استـحالـة 
في احلـــيــاة االجـــتــمـــاعـــيــة وهـــذا مــا يـــســمى
بـاالغــتـراب الــعـقــلي ونـادى بــهـا الـعــرض عـلى
ـثليـه ح قال مـا نعـيشه من عمي لسـان احد 
ـــا هــو عــمـي الــفــكــر لــيـس عــمي الــعـــيــنــ ا
هـرج تظـهر من جـديد والعـقل.وكـأن قصـة ذاك ا
ـســؤل وتـصـرفـنــا وفـهـمـنـا في سـلـوكــنـا غـيـر ا
الهزيل لالحداث كجمهور في قراءة الواقع الذي
ـهـرج  ابنه الـوحـيد.. هـناك حـ دفن ا نعـيـشه 
سـرح ضـحك اجلـمـهـور... نفض ثم صـعـد الى ا
ــهــرج يــده من تــراب قـــبــر ابــنه...... فــضــحك ا
ـهـرج باكـيا وتـعالت اجلمـهور اكـثـر.... انفـجر ا
ـهـرج على الضـحـكـات في كل مـكـان. لم يـقـوى ا
سرح......... وقف فـراق ابنه فسـقط ميـتا عـلى ا

اجلمـهـور وصـفق له  بـحـرارة. وهـنـا عـلـيـنا
االعتـراف ونأسف لـهذه احلـقيـقة فـاجلمـهور
وجدوا من يـضحكهم ولـكنهم فقـدوا هويتهم
وأصـبـحوا بـال وعي بـانـفسـهم  وعـلى جـهل

ا يدور حولهم  .  بذاتهم وبكيانهم و
اخملــرج في هـذا الـعــمل جـمع بـ مــشـتـتـات
عاش وتـطلعات الـواقع الطامح في الـواقع ا
ـشـتـرك خـلـقه والـعـيش فــيه. اال ان الـشيء ا
بــ الـواقــعـ هــو الـتــشـتت. بــدأ من تـشت
الـرؤيــة لـلــمــمـثــلـ في بــدايــة الـهــجـرة الى
الــتــشــتت واالنــسـالخ الــذاتي والــتــفــكك في
مـكــون الـشـخــصـيـة ومــحـاولـة اعــادة بـنـائه
وتــفــكــكـه وبــنــائه من جـــديــد مع كل صــورة
يـخـلــقـهـا الـعـرض وذلك مــسـتـعـيـنـا بـادوات
بريـخت في حتـقيـقه للـتغـريب.  واولهـا ح
الحـــظـــنـــا ان اخملــرج اســـتـــعـــان بـــالـــتــراث
سـرحيـة فاسـتخـدم البـعد الستـلهـام مادتـه ا
الـتاريخي في تصويـر االحداث ح استعان
بقـصة مدينة اميكال وما دار فيها من احداث
ووقـائع ومصـير. واالداة الـثانـية هـو اتساع
رقـــــعـــــة االحـــــداث واتــــقـن اخملـــــرج في ذلك
االتــســاع من ابــعــاد عــدة زمــنــيــا ومــكــانــيـا
ومـضــمـونـا فـكـريـا وهـذا بـدوره سـاعـد عـلى
خلق اطـار وخلفية اجتماعية متعددة االبعاد
ـــا يــســـاعــد عـــلى اعـــطــاء صــورة ايـــضــا 
ـاهــو مـطــروح كـقــضـيـة واضـحــة وشـامــلـة 
مـسـتـنـدا الى قـاعـدة ان الـوسط االجـتـمـاعي
سرحية. هـو احملرك االساسي للصـراع في ا
واالداة الـثـالثـة  الـتـي اعـتـمـدهـا اخملـرج هو
البـناء الـفني لالحـداث وهذا ما كـان يعـتمده
بــشـكل اســاسي بــريـخت والــقــصـد مــنه هـو
ــنــهج االرســطي الــتــقــلــيــدي حــيث عــكس ا
ـلحمي بناء يقـوم على مجموعة نالحظ في ا
حقـائق منـفصله في شـكل لوحـات تعكس كل
واحدة مـنـهـا فكـرة وتـصب في االخـيرلـفـكرة
ـسرحي  وكـان هذا البـنـاء الشـامل لـلعـمل ا
ــســرحي مـتــقــنــا ودقـيــقــا في هـذه الـعــمل ا
ـتفرج ان يجد نفسه ا سهل على ا النـقطة 
في كل صـورة ومـشـهـد واخملـرج كـان مـوفـقـا
في ذلك من اسـتعانته باكثـر من فكرة  كنقطة
بـداية وثم خلق اكـثر من لوحـة وصورة  لكل
منـها مغـزاها وهدفـها اخلاص الـذي ينطوي
حتت مـسمى الكل للواحد والواحد للكل وان
كـان فـعــلـيـا هــذا حـوار درامي اال ان اخملـرج
حـوله لـفـعـل درامي مـتـقن مـن حـيث اسـلـوب
ـعـاجلـة وارتـداد الـنـتـيـجة الـطـرح وتـقـنـيـة ا

على اجلمهور وعلى العرض في ان واحد. 
وقع االلكتروني قال في ا { تكملة ا
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وضـعـها الـبـائس في الـعقـد الـثالث من االلـفـية
الثالثة  نتسأل مع محمد خضير :

-مـتى يـنـتـهي هـذا احلـلم ?هـذا الـذي أسـمـيـته
حلم العقل ? .  

×مـحمد خضير  –كـرّاسة كانون " رواية "  دار
الرافدين  بيروت / لبنان  2000م .

 -1فـولــفـغــانغ إيـزر  –فــعل الــقـراءة : نــظــريـة
جـمـاليـة الـتجـاوب  تـرجمـة وتـقد : د حـمـيد
حلـمــداني  و  د اجلاللي الــكـديــة  مـنــشـورات
ـغرب  1995م  ص نـاهل  فاس / ا مكـتبـة ا

16 . 
 -2ليندا هتشيون  –ما وراء القص : السخرية
والـتـنــاص مع الـتـاريخ  تــرجـمـة : أمـاني ابـو
رحمة  اجمللة الثقافية اجلزائرية . 2011 / 6
الـدراسـة فـصل من كـتـاب  " جـمـالـيـات ما وراء
الـقص : دراسـات في روايـة مـا بـعـد احلـداثة "
مجـموعـة مؤلـف . تـرجـمة أمـاني ابو رحـمة 
دار نيـنوى للـنشر والـتوزيع . دمشق  –سـوريا

2010 . 
 -3بـويرو بـايـيـخو  –حـلم العـقل  تـرجـمة : د
ي  وزارة ـسرح الـعا صالح فضـل  سلـسلة ا

األعالم . الكويت  ص . 118
AL-nnas,com ? 4جالل عـــاصم  –مــوقع- 

في . 12-10-2007
 -5جـيرار جينيت  –أطْـراس  ترجمة : اخملتار
مجلة حـكمة االلكـترونية  2-5-2016 حسـني 

.
 -6ج . هـــيـــو ســـلـــفـــرمـــان  –نـــصــيّــات : بــ
الـهـرمـيـنـوطـيـقـا والتـفـكـيـكـيـة  تـرجـمـة : علي
ـركز الـثـقافي حاكم صـالح و د حـسن نـاظم  ا
غـرب  بـيروت / العـربي  الـدار البـيـضـاء / ا

لبنان   ?2002ص  . 56
 -7تـــزفــيـــتـــان تــودوروف  –األدب والـــداللــة 
تــرجـمــة : د مــحــمـد نــد خـــــــــسـفــة  مــركـز
ـاء احلضـاري  حلب / سـوريا  1999م  اال

ص . 96

 `¹d « ‚UAŽ WOŠd
الـطـبـقي.«ويـعـرف لـوكـاش الـتـشـيـؤ بـأنه حتـول
الصـفات اإلنسـانية إلى أشـياء جامـدة واتخاذها
لوجـود مستقل واكتـسابها لصفـات غامضة غير
إنـسـانــيـة وهـذا يــعـني أيـضــا عـلى حـد تــعـبـيـر
لـــوكـــاش اغـــتـــراب اإلنـــســـان في ظل الـــعـالقــات
الرأسـمالـية حـيث لم تعـد السـلع تقـاس بقـيمـتها
ـا تـتحـدد بـقيـمـة مجـردة حتـدّدها الواقـعـية وإ

السوق.
 اذا يـقــصـد  بـالــتـشـيــؤ ان الـفـرد يــعـامل كـشيء
ويتـحول الى شيء وتـنتـزع منه انـسانـيته. وهذا
مــــا اوضـــحه ( جــــان جـــاك روســـو) حـــ عـــرف
التـشيـؤ: بانه الـتسلـيم او البـيع فاالنـسان الذي
يجـعل نفسه عبدا الخر هـو انسان ال يسلم نفسه
ا يـبيع نفـسه من اجل بقائه عـلى اقل تقدير. وا
وهـــذا مـــا رفـــضه اخملـــرج في عـــرضه هـــذا بـــان
يـتــحــول االنــسـان مــنــا الى شيء يــفــعل فــيه مـا
يــريــدون فــلــجـأ الى بــنــاء صــورة تـكــون مــنــفـذا
لـلـمـجـتـمع ويـحـوله من مـجـتـمع اعـمـى الـبـصـير
شكال واعـمى الـفكـر مضـمـونا الى مـجـتمع يـبني
الفـرد نفسه بنـفسه ويتمـرد على كل ما هو طاعن
في كــرامـــته وحـــيــاته  و وطـــنه. ورافــضـــا نــهج

ـرء بــهـا ـارســاتـهــا الـتي يــفـقــد ا الــســلـطــة و
وجوده كـانسـان وكقـيـمة فـبدأ لـعبـته من نقـطة
االغتـراب والتغـريب البـريختي وهـو ما يعـتمده
اخملرج فـي كل اعمـاله كنـهج حـيث يقـوم مفـهوم
االغــتــراب الى الــتــشــيـؤ والــعــكس وارد حــيت
نالحظ ان مـاركس تـنــاول مـفـهـوم األغـتـراب في
اخملطوطات الفلسفية و االقتصادية لعام 1844
لــكن مـــاركس جتــاوز ـــال   ,وفي كـــتــاب رأس ا
مـفهـوم االغتـراب  عنـدمـا برهن أن األنـسان في
اجملتـمع الرأسـمالي لم يـعد مـستـلبـاً او مغـترباً

ا هو اكثر من ذلك: مشيئاً. فقط  بل وإ
w ULł q¹u%

ـفـهـوم  مـفــهـوم الـتـشــيـؤ بـشــكل أو آخـر كــان ا
احملدد للماركسية الغربية منذ الثورة البلشفية.
درسة فـرانكفورت فـهو يحدد احملـاوالت األولى 
قـموعة; وهو لفـهم الفاشيـة كتمظـهر للـرغبات ا
الــدعــامـة الــتي تــقـوم عــلــيـهــا نــظـريــات والــتـر
بنـجام اجلـمالـية والتي يـصف فيـها الفـاشية
ــثل شــكّل كـ"حتـويـل جــمـالـي لـلــســيــاســة وبـا
الـتـشـيـؤ أسـاس مـفـهـوم( هـربـرت مـاركيـوز) عن
اإلنـســان ذي الـبـعـد الـواحــد وهـو الـبـعـد الـذي

سرحية مشهد من ا

غالف الكتاب
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هـو مـحمـد سـعـيد أفـنـدي بن مرزا مـجـيد بن
احلـاج أحــمـد الـقَــزّاز وهـو ســيـاسي عـراقي
شـغل مـنـاصـب وزاريـة مـخـتـلــفـة في الـعـهـد
لـكي في العـراق ولد مـحمـد سعـيد الـقَزّاز ا
في الــيـــوم األول من الــشـــهــر األول من عــام
 1904في مديـنة الـسلـيمـانيـة لعـائلـة كردية
ـة وعريقة. قضى فترة طفولته ودراسته كر
في مـــراحـــلــهـــا الـــثالثـــة في مـــســـقط رأسه
وتخـرج من مدرسـة احلقوق الـعالـية بـبغداد
عـــام  .1922وقـــد تــوفـي والـــده وهــو طـــفل
صغـير وتزوج من السيـدة زكية بنت توفيق
القَـزّاز وقـد أثمـر زواجهـمـا عن بنت وحـيدة
اسـمـهـا (پــري) ولم يـخـلف غـيـرهـا وكـانوا
( ) أو (پـــري هـا يــنــادونــهــا (پـــري خــا
ومـعـنى اسـمهـا بـاللـغـة الـكرديـة (احلـورية).
أعـــدم شـــنـــقـــا في  20أيـــلــول  1959بـــعــد
لكي بعد انقالب محـاكمته مع اركان العهد ا
 14تـمـوز  1958ضـمن مــحـاكـمـات مـحـكـمـة

هداوي.  ا
ناصب التي شغلها سعيد قزاز: ا

 تـشـيـر اضبـارته الـشـخـصيـة الى ان سـعـيد
قزاز شغل مناصب مختلفة وكالتالي:

1- في  1924 /1/ 20بـــدأ عـــمـــلـه مـــوظـــفــا
بـــــدائـــــرة الـــــتـــــفـــــتـــــيش اإلداري فـي لــــواء

السليمانية.
في  19/7/1927شــغل مــنــصب مــديـر -2

ناحية تاجنرو في لواء السليمانية.
نقل بـعدهـا إلى لواء أربيل وعـ مدير -3
ناحية ثم بعدها عمل قائمقام قضاء زاخو. 
في  7/1941/ 20نــــــقـل إلى بــــــغـــــداد -4
وشــغل مــنـصب مــديـر الــداخـلــيـة الــعـام في

وزارة الداخلية. 
فـي  1944 /17/9شـــــــغل مـــــــنـــــــصب -5

متصرف (أي محافظ) لواء أربيل.
في  1946 /9/ 22شــــــغل مــــــنـــــصب  -6

متصرف لواء الكوت (واسط).
فـي  1949 /6/ 26شــــــغـل مــــــنــــــصب -7

متصرف لواء كركوك.
فـي  7/1950/ 24شـــــــغل مـــــــنـــــــصب -8

وصل.  متصرف لواء ا
في  12/1952/ 21شـغل منـصب وزير -9
الـشــؤون االجـتـمـاعــيـة في وزارة نـور الـدين

اجد مصطفى محمود خلفا 
فـي  15/2/1953كــــــان أول عـــــــراقي -10
يـشـغل منـصب مديـر لـلمـوانئ الـعراقـية بـعد
ــنـصب مــنـذ عـام احـتــكـار اإلنــكـلــيـز لــهـذا ا
ـنـصب حـتى /2/ 28  1919وبـقي في هـذا ا

1954.
ثم شغل مـنصب وزير الداخلية في حكومات
محـمد فاضل اجلمالي الثانية ووزارة أرشد
الـعـمــري الـثـانــيـة ووزارات نـوري الــسـعـيـد
الـثانـيـة عشـر والثـالثـة عشـر والرابـعة عـشر
ووزارة احــمــد بـابــان وهـي آخــر حــكــومـات

لكي.  العهد ا
1958: “uLð14  bFÐ t²L U×

  بـعــد وقــوع انـقالب  14تــمـوز  1958سـلم
نـفــسه طــواعـيــة لـلــسـلــطـات حــيث اتـهــمـته
احملـكـمة  بـعـدة تهم مـنـها إسـقـاط اجلنـسـية
الـعـراقـيــة عن عـدد من الـعـراقـيـ وانه أمـر
ـتـظـاهـرين ضـد تـزويـر بـإطالق الـنـار عـلى ا
االنتـخابات وعند صـدور حكم اإلعدام بحقه
ــهـداوي سـيــئـة الــصـيت قـال فـي مـحـكــمـة ا
سـعـيـد قزاز قـولـته الـتي خلـدهـا الـتاريخ: ((
ـــوت مـــني قـــاب إنـــنـي أقف الـــيـــوم وأرى ا
ـشنقة قوسـ أو أدنى وال ترهبـني حبال ا
وعنـدما اصعد عليها وارتفع فوق رؤوسكم
ن ال يــسـتـحــقـون احلـيـاة... سـأرى كـثــيـر 

حتت أقدامي)).
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يـروي االســتـاذ كـاظـم فـنـجــان احلـمـامي في
رحوم سعيد قزاز:  نشور عن ا بحثه ا

((... كان يـوم اخلامس عشر من شـهر فبراير
يزاً (شـباط) من عام  1953يـوما مبـاركاً و
في تـاريخ الــبـصـرة بـاعـتــبـاره الـيـوم الـذي
ـوانئ الــعـراقــيـة مــديـرهـا اســتـقــبـلت فــيه ا
الوطـني األول األسـتاذ مـحـمد سـعـيد الـقزاز
خلـفا للبريطاني (آر سي كاليت) ليكون أول
ـدراء االجنلـيز في ادارة عـراقي يحل مـحل ا
ـدير ـوانئ الـذين تـعـاقـبوا عـلى مـنـصب ا ا
ـوانئ الـعـام واحـتـكـروا الـتـحـكم بـسـلـطـة ا
العراقية منذ اليوم األول من أكتوبر (تشرين
األول) من عــــام  1919ولــــغـــايــــة انــــتــــهـــاء
سلـطتهم بعد رحيل الكاب (آر سي كاليت)
وانئ العراقـية للمدة من /17/8 الذي حـكم ا
 1951إلى  .14/2/1953فـــــجـــــاء بــــعـــــدهم
جميـعا الـعراقي محـمد سـعيد الـقزاز لـيكتب
بــخط يــده الــنـهــايــة الــرســمــيـة لــلــهــيــمــنـة
ـوانئ الـعراقـية ـطلـقـة على ا الـبـريطـانيـة ا
الحية مرات ا وينـهي نفوذهم القد عـلى ا
ـؤديـة إلـيـهـا ويـضع حـداً لـتـسلـطـهم عـلى ا

رتبطة بها)). ا هـ  سطحات البحرية ا ا
سـعـيد قـزاز وزيـر الـداخلـيـة يـفتـتح مـشروع

مـاء لـواء كـركـوك سـنـة  1956ويـسـتـعـرض
حـرس الـشـرف بـصـحـبـة مـديـر شـرطـة لـواء

كركوك
سـعـيـد قــزاز مع غـازي الـداغـسـتـاني رئـيس

اركان اجليش عام 1957
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راسالت الـرسمية التي من أطرف الـكتب وا
ـرحوم سـعيـد القَـزّاز في أول أيامه وقعـها ا
كمـدير عام لـلمـوانئ العـراقيـة الكـتاب الذي
ـؤرخ عـبـدالـرزاق احلـسـني في أشـار إلــيه ا
اجلــزء الـتـاسع من كــتـابه (تـاريخ الـوزارات
الــعـراقــيــة) في الـصــفــحـة  29مــنه يــقـول
احلـسني: وقعت خالفات حادة في ربيع عام
ـوانئ (محـمـد سعـيد  1953ب مـديـر عام ا
ــواصالت واألشــغـال الــقَــزّاز) وبـ وزيــر ا
األســتـاذ (عــبـد الــوهـاب مــرجـان) في وزارة
ـدفـعي. حيث نـشـبت اخلالفـات ب جمـيل ا
ـنحه االثـنـ على خـلـفـية مـطـالـبة الـقَـزّاز 
ـيـنـائيـة الـتي كان الصالحـيـات اإلدارية وا
ـدير الـعام الـبريطـاني الـكاب يتـمتع بـها ا
ــواصالت (كاليت) فـــلم تـــســتـــجب وزارة ا
طـالبه ورفضتها جملة وتفصيال وصادف
ــواصالت وقـتــذاك بــتـعــيـ أن قـام وزيــر ا
ــنـصب مـديــر الـقـسم (إبـراهــيم الـراضي) 
وانئ وكان الي أو مدير احلسابات في ا ا
من أعضـاء احلزب الذي ينـتمي إليه الوزير
وبسـبب عـدم كـفاءة (الـراضي) رفض الـقَزّاز
االستـجابة ألمر الوزير (مرجان) ولم يوافق
ــنـصب ــومـا إلــيه في هــذا ا عــلى تــعــيـ ا
اإلداري احلــــــســــــاس فـــــــأرسل خـــــــطــــــابه
ــواصالت االحــتــجـاجـي إلى مــكـتـب وزيـر ا
وافق /20مـارس- واألشـغال يـوم اجلـمعـة ا
ؤرخ آذار/  ?1953وهـذا نصه كـمـا اورده ا

عبدالرزاق احلسني:
((عنـدما طلبـتم معالـيكم إليَّ إبداء الرأي في
تـــعــــيـــ إبـــراهـــيم الــــراضي أقـــدم ضـــابط
ـوانـئ بـيــنت لـكم حـســابـات في مــديـريــة ا
احملـذور من مـثل هـذا الـتـعـيـ بـسـبب عدم
خبـرة هـذا الشـخص في أعمـال أهم فرع في
ـديرية وتـأثيره الـسيئ على نـظامها هذه ا
وعالوة عـلى مـعـروضـاتي الـشفـهـيـة طـلبت
من مـديـر عـام مـكـتـبـكم بـيـان هـذه احلـقـيـقة
ـطـلـوب إلـيـكم مـنــعـاً من إجـراء الـتـعــيـ ا
عاليكم فعلى الرغم من بسط هذه احلقائق 
فــإن تــعـيــ هــذا الـشــخص لــغــرض حـزبي
باالة معـناه عـدم الثقـة بشـخصي أو عـدم ا
ـديـريـة عـلى أسـاس بـرأيي لـتـمـشــيـة هـذه ا
صــحـــيح لـــذا لـــست مـــســـتــعـــداً لـــتـــحــمل
ـسـؤولـيـة وأقـدم اسـتـقـالتـي من وظـيفـتي ا
حالـياً راجيـاً قبـولها وتـعيـ من تنـسبون

وانئ العراقية ))  لتسلم مهام إدارة ا
فـاسـتـجاب الـوزيـر لـطـلـبه وقـبل اسـتـقـالته
وهـنــا وقـعت الــكـارثــة وتـفــجـرت األوضـاع
بــــوجه الــــوزيـــر بـــســــبب حتـــزبـه األعـــمى
وإصراره عـلى تعيـ الذين يـنتمـون لكـتلته
واقع احلكـومية احلساسة السـياسية في ا
فـانـتـصـر الـقَـزّاز وعـاد إلى مـنـصـبه لـيـرأس
ــوانئ الـــعـــراقــيـــة ويــديـــرهــا عـــلى وفق ا
السـياقات اإلداريـة الصـحيـحة بيـنمـا شعر
الــوزيــر بــاحلــرج وتــقـدم بــاســتــقــالــته من
الوزارة فقبلتها احلكومة رسمياً في /31/5
وانئ بقوة  ?1953وهـكذا عاد القَزّاز إلى ا
وخــرج الــوزيــر (مـــرجــان) من الــوزارة ولم

وانئ)) يجد (الراضي) له أي مكان في ا
ـــوانئ ض عـــلـــيه عـــام واحـــد في ا ((ولم 
حـتى اسـتـطـاع أن يـسـجل قـفـزات مـيـنـائـيـة
ملـفتـة للـنظـر عام  ?1953إذ ارتـفعت أعداد
السـفن الوافدة للمـوانئ العراقية من ((323
سفـينة جتارية في زمن الكاب (كاليت) إلى
( (453سـفينة جتارية في العام األول إلدارة
الـقـزاز وارتـفع اجملـمـوع الـكـلي لـلـحـموالت
ــعـقل من ــصـدرة عــبـر مــيــنـاء ا الـواردة وا
( (1129ألف طن في زمن الــكــابــ (كاليت)
عــام  1952إلى ( (1470ألف طن فـي الــعـام
األول إلدارة الــــقـــزاز عـــام  ?1953وقـــفـــزت
ـشـحـونـة إلـى أوربـا في عـنـابـر الـبـضـائـع ا
السـفن العـابرة لـلمـحيـطات من ( (655ألف
طن عــام  1952فـي زمن (كاليت) إلى ((897
ـعنى ألف طـن عام  1953في زمن الـقَـزّاز 
ـعقل وحـده عام 1953 إن صـادرات ميـناء ا
ـوانئ التجارية تزيـد على ضعف صادرات ا
الـــعــراقـــيـــة كــلـــهـــا عــام  ?2012إذ بـــلــغت
اضي ( (404ألف طن صـادراتها في العام ا
فـقط)). انــتـهى كالم االســتـاذ كـاظـم فـنـجـان

احلمامي.
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ـطـلـعـون ان سـعـيـد ـؤرخــون وا يـشـهـد له ا
قـزاز وزيـراً مــثـابـراً كــثـيـر احلــركـة يـكـرس
ــيــداني الــدءوب بــادر وقــته كــلـه لــعــمــله ا
بـصـفته وزيـراً لـلـداخلـيـة بـتـخفـيف الـرقـابة
عــلى الــصــحـافــة ودور الــنــشــر فــمــنـحــهم
االمتـيازات واحلـريات الـتي كانـوا يطـالبون

بها.
وســجـل له تــاريخ بـــغــداد في آذار (مــارس)
ـــــواقف عـــــنـــــدمــــا تـــــصــــدى  1954أروع ا
للـفيضانات الكاسحة التي كادت أن جتتاح
ـديـنة بـأهـلـها حـيث أصـيب سـكان مـديـنة ا
بغـداد حينـها بالـهلع واخلوف وسـاد الهرج
ــرج بـيــنــهم عـلى ضــوء انـتــشـار أخــبـار وا
وإشاعـات تنذر بـغرق مديـنة بغـداد وخاصة
جــانب الـــرصــافــة مــنه وكـــانت احلــكــومــة
الـعـراقـيـة في حـالة انـذار وانـعـقـاد مـسـتـمر
لغـرض تالفي مخاطر الفيضان وكان الرأي
الـراجح لــديـهــا بـعــد أن بـلغ اخلــطـر ذروته
حـيث كـان جــانب الـرصـافـة في خـطـر أكـيـد
هــو إخالء هــذا اجلــانـب ونــقل ســكــانه إلى
ـرحـوم (سـعـيـد قـزاز) جـانب الـكـرخ وكـان ا
بالـضـد من هذا الـرأي مـبرراً ذلك تـوقعه من
حصول اندفاع شديد وحصول كارثة بسبب
شـــدة االزدحـــام بـــســبـب عــدم اســـتـــيـــعــاب
اجلسـور ب الرصافـة والكرخ هذا االزدحام
حـــيث لم يـــكن عــدد اجلــســـور في بــغــداد ال
دينة يكـفي للعملية كما انه راى ان إخالء ا
كن سيـسبب قيام عـمليات نـهب وسرقة ال 

السيطرة عليها.
وطلب تـرك معـاجلة احلالـة على عـاتقه وهو
يردد ((لن أنـام هذه الليلـة حتى ينام دجلة))
 ومن ثم أسـرع إلى دار اإلذاعـة ووجه كـلـمـة
ـواطـن طـالبـاً مـنهم الـهدوء مبـاشرة إلى ا
والـصـمـود وعــدم إخالء مـسـاكـنـهم والـعـمل
ـعـجزة في اجلـاد لـتـقـوية الـسـدود وكـانت ا
ــيـاه الـيــوم الـتــالي حـيـث تـوقف انــدفـاع ا
وبـدأت تـنـحـســر بـعـد أن فـتـحت ثـغـرات في
األنــهـار الــفـرعــيـة وبــذلك  انـقــاذ مـديــنـة
بــغـداد من الــغــرق بـفــضـله وثــقــته بـنــفـسه

وبصواب موقفه.
ــتـــكـــررة وتـــوجـــيــهـــاته وكـــان لـــنــداءاتـه ا
بـاشرة التي أطلـقها بـصوته األثر الـكبير ا
ــضـــطــربــة كــانت فـي إســعــاف األوضــاع ا
نبرته الوطنية الصادقة وهو يواسي الناس
عبـر ترددات اإلذاعة الـعراقيـة في بغداد هي
الـتي أنـقـذتـهم من كـارثـة حـقـيـقـيـة كادت أن
تـودي بـالـعـاصـمـة وضـواحـيهـا وهي الـتي
أعـادت إلـيـهم الـطـمـأنــيـنـة فـسـمـعه الـنـاس
وهو يـناشـدهم من وقت آلخر ويطـلب منهم
مـــغـــادرة اخلـــوف والـــذعـــر والـــعـــودة إلى
بــيــوتـــهم في الــوقت الـــذي نــشــر فــيه فــرق
اإلنقـاذ حول العـاصمة وهـرع معهم لـتعزيز
قـوة الـسـداد وتـرصـيـنـهـا ومـنع تـدفق مـيـاه
الفـيـضان فـسـجل له الـتاريخ هـذا اخلـطاب
ـــؤرخ عـــبـــدالــرزاق ـــبـــاشـــر الـــذي نـــقل ا ا

احلسني مقتطفات منه:
((يـــا أهــالي بــغــداد األعـــزاء: انــتــشــرت في
اضـية أخبـار مقلـقة للـسكان عن السـاعات ا
حـدوث بــعض الــكـســرات في ســداد مـديــنـة
بـغــداد إن هـذه األخـبــار ال صـحــة لـهـا ولم
حتــدث أيــة كــســرة بــفـضـل الـلـه حـتـى هـذه
الـساعـة ال أريـد أن اقلل من اخلـطـر احملدق
ـدينة هذه الـليلة لـكنني أود أن أطـمئنكم با
مكـنة لـدرء األخطار تـلك اجلهـود ا بأنـنا 
ـديـنـة إنـنـا بـعـون الله ومـنع األضـرار عن ا
بـاذلـون أقــصى اجلـهـد لـلــحـفـاظ عـلى األمن
واالستـقرار وتخفيف الـضغط على السداد
وسنـتـجاوز هـذه احملنـة إن شـاء الله وقـانا
الـــله من كـل شــر وحـــفظ بالدنـــا الــعـــزيــزة

بعنايته الربانية)).
جالل احلنـفي يشيـد بجهـود وزير الداخـلية

في التصدي لفيضان دجلة:
ـــشـــرف كـــتب ـــوقف ا   وعـــلى أثـــر هـــذا ا
الــشــيخ جالل احلـــنــفي قــصــيــدة بــعــنــوان
ــطــبــوع في (حتــيــة) نــشــرهــا في ديــوانه ا
ـعـارف بـبـغـداد عـام  1956يـثـني مـطـبـعـة ا
فـــيــهـــا عــلى مـــوقف الـــقَــزّاز في الـــتــصــدي

لفيضان بغداد جاء فيها:
أســـعـــيـــد لـــو جتـــد الـــنـــفـــوس خـــيــاراً     

حلَنتْ عليك من الوفاءِ إطارا
فألنت مُنقذ أمة من محنةٍ              

 كادت تُكلُفها أذى وخسارا
أســـعـــيـــد يـــا مـــولى اجلـــمـــيل حتـــيــة       

تستوعب التقدير واإلكبارا
حق على بغدادَ وهي وفيّة            

 أن ال تُضيع جهدك اجلبارا
قــــد كــــان مــــوقــــفك احملــــجـل رائــــعـــاً        

سَحرَ العقولَ وأدهش األفكارا
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ـلك عقـارا على وجه   قـيل عنه انه لم يـكن 
التـخصـيص وال رصيـداً في بنك وال أمواالً
منقولة جناها أثناء تقلده للوظائف اإلدارية
لك غـير إرادته الصـلبة رمـوقة فلم يـكن  ا
ـبـاد واألعــراف األصـيـلـة الـثـابــتـة عـلـى ا
ـا أعــلن مــســؤولـيــته الــتـامــة عن كل ولــطــا
الــقــرارات الــتي اتــخــذهــا وقــد أصــر عــلى
مـسـؤولـيـته إصـراراً قـويـا حـتى وهـو داخل

هداوي. قفص االتهام في محكمة ا
ـتواضع عـاش مـتعـفـفـاً مـتـقشـفـاً في بـيـته ا
نطـقة العـلوية وكـان منزله مـبنيـاً بالط
واآلجـــر كــان يــرفـض الــهــدايـــا الــعــيـــنــيــة
والنقدية رفضا قاطعا حتى من اقرب الناس
إلــيه ويــعــتــذر لــهم دائــمــا بـعــبــارته الــتي
حــفــظــوهــا عــنه: ((أنــا مــوظف فـي الــدولـة
وصاحـب راتب مـحـدود وعـندمـا أقـبل مـنك

الهدية كيف استطيع ردها إليك?)).
ـلك بـسـتـاناً وال حـقـالً زراعـيا وال  لم يـكـن 
منـتجعـاً مخمـليـاً باذخاً كـان رحمه الله من
الشـخصيـات العـراقية الـوطنـية ومن الذين
تـــركـــوا أثــــراً طـــيـــبــــاً في تـــاريـخ الـــعـــراق
طـلقة في السـياسي وكـان له دور الريـادة ا
وضع الــلـــمــســات الــوطــنـــيــة األولى الــتي

وانئ العراقـية حتى ارتقت ارتكـزت عليهـا ا
عــلى يــده ويــد الــذين جــاءوا من بــعــده إلى
ـــيـــة فــوصـــلت في ـــوانئ الـــعــا مـــصـــاف ا
رتبة األولى اضي إلى ا خمسينيات القرن ا
ـرافئ ي لـلــمــوانئ وا فـي الـتــصـنــيف الــعــا
ـوانئ مـتـفـوقـة بـذلك االجنـاز الـكـبـيـر عـلى ا

األوربية واألمريكية واآلسيوية.
   كــان رحـــمـه الــلـه ابـــيض الـــيـــد والــقـــلب
والبشـرة يتـمتع بـلياقـة بدنـية عالـية ال هو
بالـطويل الـفارع وال بـالـقصـير الـبدين تـقرأ
في وجهـه عالمات الـود والـتـسـامح يـبـتسم
لـلـصغـير ويـحـترم الـكـبيـر ال تخـلـو مالمحه
من احلـــزم واجلـــد يـــحـب عـــمـــله ويـــقـــدس
واجبه يـتمـيز بـالشـدة من غيـر عنف والـل
من غـيــر ضـعف يــنـصت لــشـكــاوى الـنـاس
يـلـبي مطـالـبهم يـوفـر احـتيـاجـاتهم يـسـهر

على راحتهم
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رحـوم الـصحـفي (جـرجـيس فتح  يتـحـدث ا
ـيـزان) الــله) في كـتـابه (رجــال ووقـائع في ا
من أنه يـوم استجـار به خريـج ثانويـة كانت
الـشـرطـة قـد رفـضت تـزويـده بـوثـيـقـة حـسن
الـسـلـوك وهـو يـروم الـتـقـدم إلى وظـيـفـة في
مـديـريـة الـسـكك احلـديـديـة وقلـت في نـفسي
فألجــرب (الـــقــزاز) ألرى مـــقــدار مــا يـــفــعــله
وجئت بـالـشخص إلـيه وشـرحت أمره فـأمر
بـإدخــاله عــلــيه فـدخل خــائــفـاً وجالً وأدرك
(الــقـــزاز) مـــا به فــســـأله بـــلــطف عـن اســمه
ـازحه قائال له: فأجـاب (سـنـحاريب) فـراح 
اتعرف من هو (سنحاريب)? إنه ملك أشوري
عـــظــيم الـــقــدر. هل أنت أشـــوري? عــلــيك أن
تــفـتـخـر بـنــسـبك هـيـا فـإحـك لـنـا قـصـتك مع
هــؤالء الـشـرطـة (األشـرار)!! فـروى له قـصـته
والكالم الزال لـلمـرحوم (جـرجيس فـتح الله)
أجزم أنـها ال حتتوي عـلى شيء من احلقيقة
لفـقها بإعـتبارهـا من أسباب حـبس الشهادة
عــنه وقـد عـلق الـوزيــر عـلى كالمه: ((إن كـان
هذا الـتلميـذ فعالً عنـصر هدم وتـخريب فهو
كــذلك مـــوظــفـــاً كــان أم عــاطالً وقـــد تــكــون
الوظـيـفة سـببـاً في صالحه ثم ألـيس أسهل
لـلـدولــة مـراقـبــة سـلـوكـه وهـو مـوظف حتت
ضـبـطـهـا من تـعـقب حـركـاته وهـو حر))  ثم
تنـاول الهاتف وخـاطب مدير الشـرطة بشأنه
ـراجعـته إال أن (سـنـحاريب) وأشار عـلـيه 
جــاء مـسـاء الــيـوم نـفـسـه لـيـخـبــرني بـفـشل
سـعى وقال بأن مديـرية األمن في بغداد لم ا

توافق.
ـــرحــــوم (جـــرجــــيس فـــتـح الـــله)  يـــقــــول ا
مـســتـرسًال عــدت به إلى (الـقــزاز) في الـيـوم
التـالي فقال له: ((سأكون نهار السبت القادم
في بـغــداد وسـأحل فـي فـنــدق سـمـيــرامـيس
فــاحلق بـي وتــعــال في الــســاعــة الــعــاشــرة
صــبـــاحــاً ألخـــذك مــعـي إلى مــديـــريــة األمن

وسأحصل لك على الشهادة))
 وفـعـلـهـا (الـقـزاز) وعـاد (ذو اآلراء الـهـدامة)
من بـغــداد وبـيــده شــهـادة حلــسن الـســلـوك
فــتـــحت له بـــاب الــوظـــيــفـــة واألهم في هــذا
ـوضـوع هـو نـقل صـالحيـة االسـتـئـذان من ا

تصرف. بغداد إلى توصية ا
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ـهــداوي مـحـكــمـة عـادلـة  لـم تـكن مـحــكـمـة ا
ـفهوم القـضائي الثابت ولم تـكن القضية با
ـثـارة ضـد الـقـزاز من الــقـضـايـا الـرصـيـنـة ا
ـقــصـود من ــتـكــامـلــة األركـان فــقـد كــان ا ا
ـلـكي احملـاكـمـة هـو ضـرب أقـطـاب الـنـظـام ا
واالنــتـقــام من رمــوزه فـانــعـدمت نــزاهـتــهـا
تمامـاً وغابت عـدالتـها مـنذ بدايـة تشـكيـلها
وحـتى يـوم انـهيـارهـا وبـالتـالي فـإن مـعظم
قـراراتهـا كـانت متـخـبطـة ومنـفـعلـة ومفـرطة
في إظـهــار الــقـوة والــبـطـش وأقل مـا يــقـال

ة. عنها إنها كانت جائرة أو ظا
       عـرضـوا قــضـيـة الـقــزاز عـلى مــحـكـمـة
وافق 6/11/1958 ـهداوي يوم اخلميس ا ا
رقم  ?70/1958وبـدأت ـلف الـتحـقيـقي ا با
مـحاكـمتـه يوم الـسبت  24/1/1959الـسـاعة
اخلــامـسـة مــسـاءً بــرئـاسـة الــعـقــيـد فـاضل
ـهــداوي وعـضــويـة مــجـمــوعـة من عــبــاس ا
شـفرين عـقلـياً ضد أقـطاب الـعهد الضـباط ا
لـكي. وقف القزاز بقامته الفارعة في قفص ا
االتهام متحديا احملكمة ومدافعا عن كرامته
التي انـتهـكتهـا الثـورة اجلديـدة طلـبوا منه
أكـثـر من مـرة االعـتـذار لـهـيـئـة احملـكـمـة فـلم
وقـفه الشجاع يعـتذر ألحد وظل مـتمسـكا 
وت على التنازل عن حقوقه فتمت مفضال ا
إدانــتـه بــتـــهم بـــاطـــلــة عـــلى الـــرغم من أن
األسس التي اسـتندت عليـها احملكمة لم تكن
قــانـونــيــة وال تـصــلح لإلدانـة. كــان مـؤمــنـاً
اناً قاطعاً بأن العدالة ال تموت وإن غابت إ
ألسـبــاب قـاهـرة والبـد أن يـأتي الـيـوم الـذي
ســتــنــجــلـي فــيه شــمس احلـــقــيــقــة إلي لن

تستطيع األرواح الشريرة أن حتجبها. 
ويروي االسـتاذ سعد ناجي جواد في مقالته
عن ســعـيــد قـزاز ومـحــاكـمـتـه امـام مـحــكـمـة

هداوي  ا
ـرحوم سـعـيـد قزاز         لقـد مـثل مـوقف ا
لكي (١٩٢١- آخر وزيـر داخلية في الـنظام ا
١٩٥٨) في مــحــكــمــة الـشــعب او مــحــكــمـة
ــهــداوي كــمـــا عــرفت فــيــمــا بــعــد نــســبــة ا
ـهداوي لـرئـيسـهـا (العـقـيد) فـاضل عـباس ا
مــوقـفــا شـجــاعــا بل وبـطــولـيــا ولم تــرهـبه
الـهــتـافـات الــتي كـان بـعـض احلـاضـرين من
الـشـيـوعـيـ يـطــلـقـونـهـا ضـده وال احلـبـال
التي كـانوا يرمونها على قفص االتهام الذي
كـان يـقف فـيه شامـخـا بقـامـته وبعـزة نـفسه
وبـكـبـريـاء قل ان تـتوفـر ألشـخـاص مـثله في
ساعـة العسـرة. وبالتاكـيد فانه كـان في تلكم

وبعـد صـدور احلكم عـلى سـعـيد الـقـزاز نقل
الى سجن بـغداد بأنـتظار تـنفيـذه وعلى أثر
مـا قـاله الـقــزاز في مـقـولـته الــشـهـيـرة أمـام
عارضة هداوي شددت الـعناصر ا محـكمة ا
له من مـضايـقـته فـوضع في سـجن أنـفرادي
أمـعـانـا في تـعـذيـبه وقـد طـلب مـنـه أن يـقدم
أعـتـذارا للـمـحـكمـة عن الـعـبارة الـتي ذكـرها
ـــشــنـــقـــة))!! إال  أنه رفض ((ال تـــرهـــبــنـي ا
ـا دفع بـعض الـشيـوعـي التـراجع بـشدة 
لألتـصـال بـزوجـته وطـلـبـوا مـنـهـا أن تكـتب
رسـالـة لكـي يبـدي شـيئـا من الـتنـازل ويـقدم
أعــتــذارا لـلــمـحــكــمـة وفــعال حــررت زوجـته
رسـالـة إلـيه طـلـبت فـيـهـا تـقـد اعتـذار الى
هـيـئـة احملـكــمـة عـسى أن يـجـعل الـله له في
ذلك مـخـرجـا فـأجـابـهـا عـلى ظـهـر رسـالـتـها
بعـبارة ( استـعدي لـكي تكوني أرمـلة).  وقد
ــوقف الـشــجـاع من سـعــيـد قـزاز أثـار ذلك ا
معـارضيه فـقامـوا بتـحريك بـعض العـناصر
الشـيوعـية الـفوضـوية لـرمي مسـكن عائـلته
ــا أضــطــرهــا الى تــرك الـدار بــاحلــجــارة 

وأستئجار بيت آخر لتتوارى عن األنظار.
أعدمـوه مرتـ إمعانـاً في تعـذيبه واالنـتقام

منه:
 وصــله خــبــر قــبــيل تــنــفــيــذ حــكم اإلعــدام
بــبـــضــعــة أيـــام عن عــزم زوجــتـه الــتــوسط
لــغـــرض تـــخــفـــيف احلـــكم عـــنه عـن طــريق
مراجـعة بعض الـشخصـيات لـتتظـلم عندهم
وتسـترحمهم فأرسل لها رسالة بيد صديقه
(حــسن تــوحـلــة) مـفــادهـا انه يــعـلم بــقـرب
موعـد تنـفيـذ اإلعدام وأنه ال يـطلب الـرحمة
من اجلالديـن بل يـــطـــلـــبــهـــا مـن الــرحـــمن
ـوت واخـبـرها الـرحـيم وأنه غـيـر مـبـال بـا
انه في حالـة قيامهـا بالتوسط فـإنها تصبح
في نــظــره مـــطــلــقــة إذا تــورطـت بــالــســعي

لتخفيف احلكم عنه..    
تلـقى القَزّاز بالغا من إدارة السجن يتضمن
حتديـد موعد تنفيـذ حكم اإلعدام فقام يودع
الــســجـــنــاء مـــنــتــصب الـــقــامــة بـــشــوشــاً
ـا ـان كـبـيـر  يـصـافـحـهم بــقـوة تـنم عن إ
قـدره لـه الـلـه وفي الــيـوم الــتــالي حــضـرت
عـوائل كــثـيــرة إلى بـوابــة الـسـجـن لـتـوديع
أبنـائـهـا وكان من ضـمن من حـضـر لـتوديع
محـمد سـعيـد القَـزّاز زوجته (زكـية) وأبـنته
(پــري) وزوجهـا فـأخـذهم الـقَـزّاز إلى زاوية
مــنـفــردة من الـزنــزانـة وكـان يــتـكـلـم مـعـهم
ــغـادرة بــالـلــغـة الــكــرديـة ثم طــلب مــنـهم ا
بسـرعة وأن يـتـركوه يـواجه مـصيـره لـكنه
قال لـزوجته قـبل أن يودعـها الـوداع األخير:
((أنا راضٍ عـنك يا أم پـري فتهيئي من اآلن

لتكوني أرملة وهذا أمر الله)). .
 وأعدم سعيد قزاز شنقا في الساعة الرابعة
ــصــادف  20أيــلــول من فــجــر يــوم األحــد ا
 1959حـيث  تــنـفـيـذ حـكـم اإلعـدام شـنـقـاً
ـوت بـوزيـر الـداخلـيـة (سـعـيـد قزاز) حـتى ا
ـركـزي وقد سـعى مـنـفذو في سجن بـغـداد ا
االعــدام الى االنـــتــقــام مــنه فـــنــفــذوا حــكم
ـرة األولـى عـنـدمـا قام االعـدام فـيه مـرتـ ا
شـنقة شـرفون على إعـدامه بإرخـاء حبل ا ا
عنـدما صعد إليها (القزاز) لكي ال تتم عملية
اإلعــدام بـــســرعــة وســهـــولــة واإلمــعــان في
تـعـذيـبه وفعالً عـنـدمـا سحـبت اخلـشـبة من
حتت قـدمــيه سـقـط عـلى ظــهـره بـشــدة عـلى
األرض وهــو مــعــصــوب الــعــيــنــ ومــقــيـد
ـؤلم لـهذا ـنـظـر ا الـيـدين والـسـاقـ وهذا ا
ـكـانــة بـدالً من أن الـرجل وبــهـذا الــعـمــر وا
ــنـفـذيـن األشـرار نـوازع يـثــيـر في نــفـوس ا
الـرحـمـة واالحـتـرام جـعـلـتـهم يـتـضـاحـكـون
ويتـشفـون به  ويـحمـلوه وهـو مـغمي عـليه
ـشـنقـة مـرة ثـانيـة و شـنقه من إلى حبل ا
ـعظم جديـد ودفن بـصـمت في مـقبـرة بـاب ا

في بغداد.
وقع االلكتروني للجريدة { التكملة في ا

سعيد قزاز
الـلـحظـات يفـكر بـاالعمـال الـكبـيرة الـتي قام
بهـا من اجل الـعـراق ومـساهـمـاته في بـناء
دولة الـعراق احلديثة منذ بدا موظفا اداريا
بـسـيـطـا ثم تـدرج بـسـبب كـفـاءته لـيـصـبح
مــحـافــظــا (مـتــصــرفــا) ثم وزيـرا. وأهــمــهـا
وآخرهـا كان جـهـده االستـثـنائي فـي حمـاية
بغـداد من الفيضـان عام ١٩٥٤ ووقوفه ضد
فــــكــــرة إخالء بــــغــــداد آنــــذاك ومـــا كــــانت

ستنشره من فوضى وفقدان لالرواح.
     ولــكـن اهم مــا كــان يـــشــغل بــال الــقــزاز
ويـقـلـقه اثـنـاء جـلـسـات مـحـاكـمتـه وهـو ما
ـقـربــ له من عـائــلـته هـو أن ال اخـبــر به ا
يُــســـمـح لـه بــإلـــقـــاء دفـــاعه عن نـــفـــسه في
احملـكـمـة في نـهايـة جـلـسـات مـحـاكمـته كي
يـــرد فـــيـه عـــلى ســـيل االتـــهـــامـــات والـــتي
تـضــمـنت عــددا غـيــر قــلـيل من االفــتـراءات
التي تُـلـيَت ضـده سـواء من رئـيس احملـكـمة
دعي الـعام الـعقيـد الركن ( العـميد) او من ا
ماجـد محمد أم او الـشهود الذين شهدوا
ضده. والـتي أيـقن من خاللـهـا بـان مـصـيره
هـو اإلعـدام ال مـحـالـة. ولـهـذا فـلـقد جلـأ الى
تهـريب نسـخـة من دفاعه وطـلب من عائـلته
ـرحـوم ـؤرخ الــعـراقي ا ان يــأخـذوهـا الى ا
الــســـيــد عـــبــد الـــرزاق احلــســـني صــاحب
ــوســـوعــة الـــكـــبــيـــرة ( تـــاريخ الــوزارات ا
العـراقية) وأرفَقَ نـسخـة دفاعه بطـلب يقول
فيه لـلحسـني ( إِنَّكَ أثبَتَ نـفسك أميـنا على
تـــاريخ الـــعـــراق وإنـي أأتَـــمِـــنُكَ عـــلى هـــذه
الوثـيقة لكي تنشرها بعد وفاتي الني اعتقد
بـاني لـن أتـمـكن من إلــقـاءهـا فـي احملـكـمـة)
وهـو مـا سـمــعـته من أشـخـاص مـقـربـ من
. وبالفعل فلقـد قام احلسني بإخفاء الطـرف
الـرسـالـة في مـكان مـا من مـكـتـبـته الـطريف
رحوم احلسني والذي في هذه الـقصة ان ا
كان يـعـمل آنذاك في أمـانـة مجـلس الوزراء
ـدة طــويـلـة وهي الــوظـيــفـة الـتي شــغـلــهـا 
والتي مـكـنته من احلـصول عـلى الـكثـير من
الـــوثــائق الـــرســـمــيـــة الـــتي ضــمـــنـــهــا في
مـوســوعــته عن وزارات الــعـراق ومــؤلــفـاته
االخـرى ظلَ يـتـابع مـحـاكـمـة الـقـزاز الـذي
على عـكس توقـعاته سـمحت له احملـكمة ان
يـــقــرأ دفـــاعه كـــامال في نـــهــايـــة جــلـــســات
ـوقف مـحــاكـمــته والـذي ظــهـر فــيه بــذلك ا
الــبـــطــولي واجلــريء الــذي اذهل مــتــابــعي
احملـــكــمـــة ســواء مـن هــيـــئــة احملـــكــمــة او
طالب بإعدامه واالهم احلاضـرين فيها وا
انـهـا أكسـبتـه احتـرام وتقـديـر نسـبـة كبـيرة
. وكــان احلـسـني يــتـابع تـلك من الـعــراقـيـ
اجللـسة ايضا وبـيده النـسخة الـتي ارسلها
الـقــزاز له. في الـيـوم الـتـالي ذهب احلـسـني
الى دائـرته في مجـلس الوزراء و هـو يشـعر
بــان الــوثــيــقـــة الــتي وصــلت الـــيه لم تــعــد
بــاألهــمــيــة الــتي كــان يــعــتــقــد انــهـا كــانت
ســتـكـتـسـبــهـا اذا مـا مُـنِــعـ الـقـزاز من إلـقـاء
دفـاعه خـاصـة وان جـلـسـات احملـكـمـة كانت
علـنية ومباشرة وال تخضع ال الى تقطيع او
جـريات بثـها. كـما ان كل حدف او تالعـب 
تفـاصيل ووقائع احملـاكمات كـانت تنشر في
مـــجــلـــدات تـــبــاع في االســـواق وبــدون اي

حذف او تغيير..
        وأثنـاء جلوس احلسني في مكتبه في
أمـانة مـجلس الـوزراء و بدون سـابق إنذار
رحوم عبد الكر فتـحت باب غرفته واذا با

قــاسم رئــيس الـوزراء آنــذاك عــلى الــبـاب.
هبَّ احلـســني واقــفـا وهـو يــرد عـلـى حتـيـة
الـزعـيم  الـذي بـادره بـالـسـؤال (هـا سـيـد ..
دفــاع ســعــيــد قــزاز الــذي قــرأه بــاحملــكــمــة
الـبـارحـة هـو نـفــسه الـلي عـنـدك?). فـابـتـسم
احلسـني مذهـوال ولم يسـتطع الـرد واكتفى

اء برأسه موافقا.. باإل
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ـصادر انه أمـا عن االيـام االخـيـرة فـتـشـيـر ا

aÚOÒA « ÔtÚKIÓ¹ Úr  U
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سلطنة عُمان
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ــفــردات لــهـــذا الــيــوم... لم أرد أن أقــطع صــومي لم أكـن أفــكــر في مــنــصــة ا
احلبري...

كـنت قد ألـقيت بـنفـسي على أريـكة الـفراغ وخـلعـت قبـعة قلـمي وألـقيـتهـا كيـفما
ددة بال أبجدية حرف تطاردني... أتفق وبقيت 

كنت أظـنني قد إستسلـمت لهذا اإلعتكـاف الكتابي لوال رسـالتك التي أصابتني
كرصاصة غادرة أخترقتني...

رسـالــتك الـتي بــعـثـتــهـا عـبــر سـلك هـاتــفك وخـيل إلي إنــهـا وصـلــتـني بــثـوبـهـا
الفضفاض وهي جتر كلماتها كأمراة تلقي بنفسها ضاحكة...

بضع كـلمات على أنغام مشدودة ألقيـتها في طريقي دون أن أخرج حرفاً يقطع
سـتـهـزئـة الـتي جـعلـتـني الـتـصق بـثـوبي وحـرفي كـأنني صـومي...ضـحـكاتـك ا

أحاول أن اتوارى خلف ظل ورق...
كـيف أصف ذاك الشـعـور الـذي يدوي في داخـلي نـصف غـضب ونـصف حزن
أردت أن ألقـي بهـاتـفي فـي بـركة مـاء ألغـرق رسـالـتك أو أن ألـقي به فـي جرف

ألتنفس من ذاك الشعور الطافي فوق صدري...
تمنيت أن أبكي كاألطفال وأذرف كل دمعي على سطح سطر ولكنني لم أستطع

... كنت كمن يرجتف برداً
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ـاضـية بـرزت في غـضـون االعـوام الـقلـيـلـة ا
ظاهـرة بـاصدار كـتـاب لكـتب تـتـخصص في
ابـراز احملـطات الـتـاريـخـيـة للـمـسـيـحـية في
الـعــراق  وجـاءت هــذه الـظــاهـرة كــردة فـعل
اعـتـمـدهـا عـدد من الـكـتـاب البـراز احلـضـور
التـاريخي للـمسيـحي في الـبلد  خـصوصا
مع تـزايــد نـزيف الـهـجــرة الـتي قـضـمت من
ــكــون واســهــمت بــتــنــاقص تــواجــد هــذا ا
اعــــداده بــــشــــكل كــــبــــيــــر جــــراء مــــحــــنـــة
ــاسي الـتي تـعــرض لـهـا االسـتــهـدافـات  وا
سـيحيون طيلة السنوات التي اعقبت عام ا
 2003واستـقرا كتـاب مثل سـعد سلـوم عبر
كـتـابه الـضـخم الـذي اعـتـنى بـعـنـوان شامل
ـسـيحـيـون في العـراق ) والـذي صدر هو (ا
بعـيد سيـطرة تـنظيم الـدولة االسالمـية على
ـوصل وسهل نـينـوى  وما اسـهمت مديـنة ا
به تـلك الــسـيـطـرة مـن طـرد مـسـيــحـيي تـلك
نـاطق واقـتالع جذورهم الـتي تـربـو لعـهد ا
سـيحيـة االول قبل نـحو الفي عـام  اضافة ا
ي لــلــكــتــاب الــضـخـم الـذي وضــعه االكــاد
ــــعــــروف كــــاظم حــــبــــيب  حتـت عــــنـــوان ا
(مسـيحيـو العـراق اصالـة انتـماء مـواطنة )
والذي صـدر عن دار نـينـوى بسـوريـا بنـحو
 1075صــفــحــة حــيث  غــاص حــبــيب عــبـر

سـفـره بـالكـثـيـر من احملطـات والـزوايـا التي
ــسـيـحــيـون في هـذا الــبـلـد اسـتــقـر فـيــهـا ا
لـيـسهم بـتـتـبع بصـمـاتهـم وخطـواتـهم التي
تـركـوهــا  امـا الـكـتـاب اجلـديـد الـذي دار في
ـسـيــحـيـون في هـذا احملـور فــهـو كـتــاب ( ا
الــــعـــراق بـــ عـــراقـــة  الـــتـــاريخ  وازمـــات
التـهجيـر ) الذي اصدره الـباحث  نبـيل عبد
االمـــيـــر  الـــربــيـــعي  فـي عــام 2021عن دار
راجـعة  عدنان الفـرات للثقـافة واالعالم  و
احلسـيني  والذي استهله الربيعي  باهدائه
سـيحي الذين اجبروا  على الهجرة الى  ا
والــنـزوح من وطـنـهـم االم والى كل ضـحـايـا

القهر  واالستبداد والتطرف.
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  وقد بـ الربـيعي في مقـدمة كـتابه دوافعه
ــذكــور مــشــيـريــا في في اصــدار الــكــتــاب ا
ـقـدمـة االدوار الـتـاريـخـيـة التـي مر سـيـاق ا
بهـا مسيحـيو العراق اضـافة للـفصول التي
ـناقـشـة هذا احلـضور  ومع ذلك خصـصـها 
قـدمـة  تـفـاوتـا في ابـراز تلك فـقـد احـتـوت ا
عـلومات التي امتلكـها الكاتب البراز عمله ا
الســيــمـــا من خالل اســـتــخــدامه مـــصــطــلح
الــيـعــاقـبــة في االشــارة لــطـائــفــة الـســريـان
االرثـوذكس وذلك في الصـفحة  7الى جـانب

وصل  من ا تـعرض له مسـيحـيو ا انكـاره 
ـسـيـحـيي بـغـداد اسـتـهـدافـات خـصـصـهــا 
وكـركـوك خـصـوصا فـي االشارة لـلـعـمـلـيات
سـيحيون في االجرامـية التي تعـرض لها ا
وقـت مـــــتـــــزامن  فـي االول من اب مـن عــــام
 2004والـــتـي كـــانت  عـــبــــارة عن هـــجـــوم
دن فـخخـات وعبوات  لـكنـائس في تلك ا
حيـث حدد الكاتب  حـوادث طالت اربعة من
كنـائس بغداد وكنـيست  في كـركوك منكرا
ـوصل من هجـوم طال ما حـدث في مـدينـة ا
احـد كـنـائس الـكــنـيـسـة الـكــلـدانـيـة في ذلك
الــتـــوقـــيت  وفي مـــدخل الـــكــتـــاب   اخــفى
الكاتب الـتسمية الـببلية لالحـتفال السنوي
بــراس الــســنــة  وهـو اكــيــتــو  اضــافـة الى
التـسمـيـة اخلاطـئة الـتي ابـرزها في الـداللة
يالد مـتـخـذا تـسـميـة سـريـانـية عـلى عـيـد ا
ذكور كـما تعرض اوردها بـالعربيـة للعـيد ا
بـــالــتــهــكـم من وجــود مــجـــمــوعــة راقــصــة
تصـاحب  االحتـفاالت الـدينـية كـما اورد في
الـصــفـحـة 14كــمـا يــورد في الـصــفـحـة 17
حتـديدا وقوع مـجزرة االرمن في عام 1933
ـتــلك تـصــورا واســعـا لــلـمــجـزرة دون ان 
الــتي طــالت اعــدادا كـبــيــرة من مـســيــحـيي
ـنطـقة سـمـيل واختـلطت العـراق وحتيـدا 
ــعــلـومــات عــلى الــكـاتب  خــصــوصـا  في ا
الصفحة  27ليـشير الى نبوغ النصارى في
تـطـويـر  الـلــغـة الـعـربـيـة  دون االشـارة الى
تطورهم في ابراز لغتهم السريانية االم كما
ابــرز تـالــيـا وذلك في الــصـفــحـة  28الــفـرق
ـســيـحــيـة الــرئـيــسـيــة مـشــيـرا الى انــهـا ا
لكية كما ابرز النسـطورية  واليعقوبيـة  وا
مــعـلـومـات مـلــتـبـسـة في اشــارته لـلـثـالـوث
ـقـدس  في ذات الـصـفـحـة كـمـا الـتجـا الى ا
طــبــعـات غــيـر مــعــتـمــدة  من االنــاجـيل في

اقتـباسـه منـها وذلك بـايـراده لبـعض االيات
االجنـيـليـة وقـد بدت مـحـرفة وغـيـر مفـهـومة
باالعـتمـاد على تـلك الـطبـعات وذلك بـحسب
مـــا اورده في الـــصـــفـــحـــة 33و 34امـــا في
ـنــاقــشـة الـفــصل الــثــاني فــقـد  اســتــهـلـه 
ـسـيـحـيـة مـوردا في سـيـاقه الـعـبـادات في ا
اقـتـباسـا  عن كـتـاب روح اللـيـتورجـيـة الذي
الـفه الـبـابـا بـندكـتس حـيث اورد ان الـكـتاب
قـــد صـــدر  لــــشـــخـــصـــيـــة تــــدعى جـــوزيف
راتـسـنـجر دون ايـراد الـشـخصـيـة  اخلـاصة
بـالـكـاتب  وذلك في الـصـفـحـة 39كـمـا انـكـر

رتـبـة مـهـمـة مـعــروفـة بـزيـاح الـصـلـيب دون
الـتـوقف عـنـدها  حـيث مـر عـنـهـا  مـشـسـيرا
الى حـضـورهــا في رتـبـة تـقـديس الـكـنـائس
الــشــرقــيـــة كــمــا بــ فـي ســيــاق اخــر وفي
الـصفحة  41ايـات  اجنيليـة حتوي اخطاءا
مـثـلـمـا اورد الـنص االجنـيـلي في الـصـفـحـة
ــذكـورة بــهــذا الـشــكل ( حـيــنـئــذ الى جـاء ا
يسـوع كـتبـة وفـريـسيـون ...)بـدال من النص
ـعروف الـذي يـقول (واقـبل  الى يـسوع ..) ا
اضــافــة الخــطــاء ذكــرهــا في االصــحــاحـات
حيـنمـا ذكـر كولـوس وهي كـولوسـي  منـكرا
ــســيــحــيــة بــانه اليــوجـــد حج اطالقــا في ا
قـدسة من بيـنمـا  تعـد احلج الى االراضي ا
ــرور في ذات ــســيـــحي  وا اهـم امــنــيـــات ا
الطـرق التي سلـكها الـرب قبل الفي عـام كما
اشـار في الصـفـحة  46لـوجود عـيـد حتـتفل
ــدن وهـو عــيــد الــســيـدة فــيه الــقــرى دون ا
حـافــظـة الــزروع بـيـنــمـا تــغـعــيـد الـكــنـائس
عموما لهذا العيد السيما في اطوار مختلفة
مثـلمـا هو احلـال ببـركة الـعذراء عـلى الزرع
او السـنابل وفي توقيتهـاتهما التي عادة ما

تكون في كانون الثاني او في ايار.
TÞUš `KDB

امـــا في الـــصـــفـــحـــة  58فـــيــــورد  الـــكـــتب
ـصـطـلح خـاطي كـمـا يـشـير االبـوكـريـفـية  
نـار سارعت  الصدار نـسخة الى ان مجـلة ا
من اجنـيل برنابا وذلك في العام  1907دون
ابراز مـعلومات مفصلة عن منشا تلك اجمللة
ودوافعـها في هذا العمل كـما يسعى الكاتب
وذلك في الــصــفــحـة  61لـلــتــرويج الجنــيل
بــرنـابـا داعـيـا  الـى االطالع عـلـيه من  خالل
ـناقـشته من جـانب  داعية مؤلف مـخصص 
اسالمي مــعــروف هـو مــحــمــد قــطب اصـدر
كـــتــابه حتـت عــنــوان  نــظـــرات  في اجنــيل

بشر بـنبوة  محـمد (ص) والكتاب برنـابا  ا
مـطـبـوع حسـبـمـا اورد في قم االيـرانيـة كـما
يــهــمـل  الــكــاتب مــقــر رائــاســة الــكــنــيــســة
علـومات عن الطوائف االشوريـة في ايراده 
سـيـحيـة وذلك في الـصفـحة  62مع االخـذ ا
بـنـظـر االعتـبـار ابـراز عـدد كنـائس الـطـائـفة
ذكـورة  في عموم العراق .. من جانب اخر ا
وفي  اطار  الـفـصل الـثالـث الذي يـخـصصه
الـــكـــاتب البـــراز  الـــكـــنـــائس واالديـــرة  في
الـعـراق  فـيـبــرز  الـكـاتب  بـان يـكـون اوكـ
العـراقي هو من نـشـر  الرهـبنـة  في مـنطـقة
اجلزيـرة  وعموم الـعراق بالـرغم من االيقان
بان ابي الـرهبان مـار انطونـيوس  هو الذي
نــشـــر الــرهـــبــنـــة  وذلك من بـــراري  مــصــر
ويـتـجــاوز الـكـاتب عـلـى ذكـر  ديـر مـار مـتى
ومـا اسهم به  مـؤسـسه الـراهب متى في ان
يـنــشيء ذلك االثــر الـبــاقي الى يــومـتــا هـذا
بـــالــرغم مـن انه انــطـــلق في الــقـــرن الــرابع
ـيالدي كـمـا يـخـتـلف مـوقع ديـر اخلـنـافس ا
حيـنمـا يرجعه الـكاتب الى تـلة  تـشرف على
دجلة  على تخوم نينوى  وذلك في الصفحة
ذكور يقع على  66بيـنما االصح بان الدير ا
حاذاة بـلدة برطـلة كما قمـة جبل الصفـرة 
يــخــتــلف في الــصــفــحـة  68عــمـا ذكــرة في
الـصـفـحة  65حيـنـمـا تـتـبـاين في ابـراز من
تعـرض للـشفـاء على يـد القديـس ماروثا من
ـلك اردشـير او زوجـته  كـمـا يـخطيء ابنـة ا
الـكـاتب حـيـنـمـا يـذكـر  مـار مـاري بـالسـلـيح
رغم انه معـروف بـشلـيحـا  اي الرسـول  اما
الـطــامـة االكــبـر حـيــنـمــا يـســتـعـ الــكـاتب
ــعــتــقـدات بـخــيــاالت واوهــام لــيــربـطــهــا 

مسيحية في الصفحة 70حينما  .

وقع االلكتروني للجريدة { التكملة في ا
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حَرْفُ حكمةِ "ابي العتاهية" آسِر وطَرْفُ أكَمََتهِ ساحر فما أبهاهُما!
لكنِ الـيومَ سأقصُـفُه وال أدري أقصفي هو قصف عن جـهلٍ صغيرٍ أم عصف
عن عـلمٍ بـصـيــرٍ واألولى هي األقـربُ لـلـتــقـديـر فـقـد قـالَ عــمالقُ شـعـر الـزهـدِ
واحلكـمة "ابو الـعتاهـية" في بيتِ قـصيدٍ من الـكامل: (سُبـحانَ رَبكَ كَيفَ يَـغلِبُكَ

الهَوى .. .. سُبحانَهُ إِنَّ الهَــوى لغَــلُوُبُ)
وليـتهُ جعلَ بـيـتَهُ:  (سُبـحـانَ رَبكَ كَيفَ يَـغـلِبُكَ الـهَوى .. .. سُـبـحانَهُ إِنَّ الـهَــوى
مَغْـــلُوُبُ) ذاك أن الهوى من الشيطان و(..إِنَّ كَيْدَ الـشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) وما
كـان (غَـلّـاباً) قطُّ بـيـدَ أن العـجبَ من شـاعـرِنا أنه أتى بـجـمـيعِ ما في الـلـغة من

(أصناف توكيدٍ) على أن الهوى غلّاب فقد:  
) ثمَّ أكَّــدَهـا بــاحلـرف (إنَّ)  ثمَّ أردفَ - أكَّـدَ بـجــمـلــةٍ إسـمــيـةٍ (الــهَـوى غَــلُـوُبُ
فأكَّـدَها بصيغـةِ مبالغة عـلى وزن فَعول (غَلُوب)  ثمَّ إنّهُ خّـتَمَ بيتَهُ بأن زادَ وأكَّدَ

بالغة بحرف التوكيد (لغَلُوب). على ا
- ثمّ إنّا نـراهُ يتساءلُ  في صَدرِ بيتِهِ  مُستغرِباً من رجلٍ يغلبُهُ الهوى لكنه في

) فناقضَ صدرُ البيتِ عجزَهُ! عجزهِ يختمُ ب (إِنَّ الهَــوى لغَــلُوُبُ
- ثـمَّ أنه ال أثرَ في مـعـجـمي الـلغـة ( الـقـامـوس احمليط) و (لـسـان الـعـرب) على
فردات هي: (غَـلَبَ يَغْلِـبُه بنـاءٍ مشتَقٍّ من الفـعلِ (غَلَبَ) على وزن (فـعول) بلِ ا
غَـلْبـاً وغَلَـباً وغَـلَبـة ومَغْـَلبـاً ومَـغْلَـبةً وغُـلُبَّـى وغِـلِـبَّـى وغُـلُبَّـةً وغَلُـبَّةً وغَـلْبُ وغَلَبُ
ةُ وغَلُبَّةُ وغَالبِـيَةُ واِستَـغلَبَ أَغلبُ أغْـلَبِيَّة وغَلَبَـةُ مَغْلَـبَةُ ومَغْلَبُ وغُـلُبَّى وغِلِـبَّى وغُلُبـَّ
ابونَ غَالَّب غـالَبَ غالبـيّة مَـغْلـوب مَغالِبُ تَغَلَّبَ تَـغلـيب تغـالَبَ غَلَب غَـلَبة غَـلْبَـاءُ غَلـَّ

مُتغلَّب مُغالَبَه مُغلَّب و...) ولنا في (غالَب وغَالَّب) ما يُشبعُ ويُروي  .
- أو رُبَـمـا الـعـلَّـة تــكـمنُ في مـا يُـدعى ب(ضـرورة الــشـعـر) وانـا اجلـهـول بـهـا
ـفـردة (مَـغْـلُـوبُ) ألخـتلَّ الـوزنُ بـحـركةِ وبتـفـعـيـلـةِ الـشـعـر ألنه لـو إسـتـبـدلـهـا 
ـعاني سـكـونٍ رُبَّـما? ولـكن هل يـجـوز لـلضـرورة الـشـعـرية أن تُـخـالفَ ثـوابت ا

فيجعلُ من صدرِ البيتِ مُناقضاً لعجزه?
- إنَّ ظــاهـرةَ إبـتــداعَ مـفـرداتِ جــديـدةٍ و(طـائـشــةٍ) عـلى الــلـسـانِ الـعــربي غـيـر
مـرصـودة وال مـعـهـودة الـبـتّـة في كـنـوز إرث آبـائـنا األولـ بل هـي ديدنُ غـالب
ـعـاصـرين وال يـكادُ يـسـلمُ كـاتب مُـعاصـر -إلّـا مَن تَـشَـبَّعَت الـكـتّـابِ واألدباء ا
جّ الـســمج فـتــرى أحـدَهم يــحـلّقُ عـروقُهُ بــبـيـانِ الــضّـاد- من هــذا اإلبـتــداع ا
مُختـرعاً مفرداتٍ كـما يحلـو لهُ وما أنزلَ الله بهـا في لسان وقد يُـطالعُنا أديب
مُحـدَث منهم بقيلَةٍ في قادمٍ من أيام (ذلك رجل كَفير) وهو يريدُ قولَ (ذلك رجل
ـا تلكَ كـانت خاطـرة منّي سـاهيـة قد مَـرَّت في بالٍ كفـور) هذا والـله أعلم وإ

ماإنفكَّ يتساءلُ عن األشياءِ "ماهي?" 
ا مَـثُلُ كـلمـاتي الالغيـة الالهـية وكـلمـات الـطودِ الـشّامخ وإ
"أبي العتاهية" كمثلِ قشّةٍ واهيةٍ تَطَّيَر في ريحٍ صِرٍ عاتية

."
ـقاليَ ولعلَّ ذا صـنعـةٍ في سـحرالـبيـانِ وداهيـة يتـصدى 
ـقالـةِ شـافيـةٍ وافـيةٍ ونـاهيـة فـيردّ بـهـا احلقَّ للـطّودِ هذا 

"أبي العتاهية".

بعض الـكالم يُـقـال ألنه حـقيـقي وبـعـضه بـهدف الـكـذب واخلـداع وفي جزء من
احلقيـقة وبـعض آخر ال لـشيء سوى لـلتـسلـية والتـسلـية أيـضا حـقيـقة. أما في
السـياسة فال شيءَ حقـيقي يُقـال! فلو ذكرَ الـسياسيُّ البـحرَ في حديـثه فعليك
أنْ تـصـدقَ بأنهُ ال يـقـصـدُ البـحـرَ الذي نـعـرفه بل يـسـتعـيـرهُ ليـغـرقَ مـريديهِ في
مـنـهـجهِ وأفـكـاره الـفـرديـةِ األنـانـيــة ويـسـحبُ آخـرينَ قـريـبـ بـأمـواجه ومن ثمَّ
واطنَ الـبسيطَ ّا يُـقال في الـسياسـةِ يربطُ ا يجـلسُ محتـفالً بالنـصر. ال شيء 
بـاحلـقـيقـةِ ولـو بـدرجـةٍ بسـيـطـة وألنّ احلـديثَ الـسيـاسيَّ الـتُـراثيَّ صـارَ ال يُـقنعُ
ة ـواطن وألنّـنا صِـرنا نـعرفُ نهـايات كلّ دهـاليـزِ السيـاسةِ الـقد أحداً من ا
َ استطـاعَ خاللَ فترةٍ قـصيرةٍ أنْ يـعتلي ساكـ واطنـ ا حتى أنّ بـعضنـا من ا
ـا أطـول من أعـمـار صـهـوةَ الـســيـاسـةِ ويـتـسـابـقَ مع آخـرين لـهم بـاع طــويل ر
اجلددِ أنـفسهم فقـد بحثوا وهم اجملـتهدونَ في البـحثِ عن طرقِ خداعٍ جديدة
ـاكرون في اخـتراعِ تقـنياتِ خـداعٍ حديـثة وسائل رغـم تفاهـتها ووجدوا وهم ا
إلّا أنـها جتاوزتْ احلدَّ األعلى للفـكرِ اجملتمعي الذي استقـرَّ سابقاً على أساليبَ
ُحـدّث ومـحوا اآلالمَ ُجـدّدينَ ا معـيّنـة واجتـازتهُ وأقـنعـتهُ مرةً أخـرى بنـزاهـةِ ا
ـةَ من عـقـولـنـا لـنـنسـى أنّـهم أيـضـاً جـاؤوا عـلى ظـهـورِ الـدبـابـاتِ سـابـقاً الـقـد
وأعطـونا جرعةَ أملٍ جديـدةٍ بأنّ الدباباتَ التـي ستأتي مجدّداً ليـستْ هي نفسها
ة الـتي دمّرت ومحت وقتلت مـئات اآلالف! سيقولُ الـشيخُ الكثيرَ الدبـابات القد
علن سيقولُ أشياءَ أكبرَ من أنْ تُقال وأكثرَ خياالً من أنْ تُصدّق رغمَ صمـتهِ ا
سيـقولُ أشـياءَ ال مـنـطقـيةً عن حـربٍ هي األمرُّ أبـداً جتـري رحاهـا على أرضـنا
ـقراطيـة التي وعن ظـا يُـقتـلون وأبـرياء يـكونـون ضحـايا ثـمنـاً للـحريـة والد
ـوت. ولكن ألَمْ لـعونـةِ با سـيأتي بـها الـغربـاءُ لنـا كهـديةٍ جـديدةٍ لـهذه الـشعـوبِ ا
نـأخـذ هذه الـهديـة قـبل سنـوات قـليـلـة? أليـست هي نـفسـها رائـحـةَ األملِ الزائفِ
تفـوح منه? نـفس البـذور اخلبيـثة الـتي نبـتت في أرضنـا وبدأت جتـيف أال تعني
كلّ هذه الـوعودِ بـأنهم سـيزرعـونهـا مرةً أخـرى! أهذا ما لـم يقلـهُ الشيخ?! أم أنَّ

َ جُدد?! ما قالهُ ليس سوى بحرٍ يجذبُ به مجذوب

بغداد
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ـسـامع احلـب كـلـمـة مـن حـرفـ كـلــمـا مـرت في الــعـيـد عـلـى الـشـفـاة وطــرقت ا
ــشــاعـر واألحــاسـيس وتــدفق الـدم لــيــرسم تـفــاحـة ورديــة عـلى تــوهـجت لــهـا ا

الوجنت تبعث على اإلعجاب وتهفو إليها القلوب.
يتـنفس حب الناس في األعيـاد بدعوة الى عشاء اوتقـد ورود حمراء او التقاط
صـور تـذكـاريـة أمـام نـافــورات مـرحـة او خط ذكـريـات عـلى اشـجـار شـائـخـة او
ا مـشاركة جمـاعية فـي التهام همـسات وانفـعاالت فرح تـثب لشارع احلـياة ور

حلوى ومسقول واصابع العروس ..
هـكـذا يـنــشـر الـعـيـد الـفـرح بـيـنـنـا عـيــد االضـحى يـحـتـوي احملـبـ والـعـاشـقـ

والطامح الى جنات اخللود والغاسل قلوبهم من احلقد واحلسد.
ضي ابن ادم في ولالنسـان احـباب في الـعـيد يـتـصدرهـم الله عـز وجل الـذي 

نكر . عروف ونهي عن ا حبة عبر صالة وصيام وقيام وزكاة وامر با
وحب الـوطن يـأتـي من خالل بـوابـات مـحـتـشـدة قــمـتـهـا الـدفـاع عـنه والـذود عن
ــصـالح اسـوارة وتــقــد األرواح قــربـانــا لــنــصـرتـه وايـثــار مــصــلـحــتــة عــلى ا
ـتــلـكـاته الــعـامـة ودر ــان واحلـفـاظ عــلى  الـشـخــصـيـة وحـب الـوطن من اإل
مخاطـر الفسـاد عنه بشـائر خيـر للفـوز بجنـة الرحمن كـذلك هي قمة سـامقة من
ـراجل والـفـضــيـلـة واحلب لالسـرة الـذي يـنـشـط عـنـاصـر الـتـألف ويـعـمق قـيم ا
صالة واواصـر احملـبـة بــ أفـرادهـا فـيـخـرج األبــنـاء من مـحـيــطـهـا إلى مـحـيط

تلئ بقيم النجاح فينعكس ذلك اخلير على مجتمعهم.. اجملتمع وهم 
ـشـاركـة في أفـراحـهم واحـزانهم ـساعـده وا وحـب اجليـران في ابـداء الـعـون وا

وجتنب إشاعة البغض واحلسد معهم .
الـعالم الـعربي واإلسالمي يـتـوشح بافـراح عيـد االضحى
ويـنـحـر الـقـراب عـلى خـطى نـبـيـنـا ابـراهـيم ويـبتـهل كي

يعيش العالم بسالم 
اللهم أستجب لدعاء عبادك إنك السميع القريب.

غالف الكتاب
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ضيفت مـؤسسة نـخيل عراقي
امسـية لبـيت العـود اقيمت
حتت عـنـوان(بصـيص امل)
وقـــدمت فــيــهـــا مــجــمــوعــة
مـؤلـفـات مـوسـيـقـية مـن عزف
اعضاء  بيت العود الذي يشرف
وسـيقـار نصـير شـمة هذا علـيه ا
مـا اوضـحه لـ(الـزمـان) مـديـر الـبـيت
مـضـيـفا الـفـنان مـحـمـد الـعطـار 
ـوسيـقـار نـصيـر شـمة ان(ا
له الـــفــضل فـي احلــفــاظ
عـــــلى بـــــيـت الـــــعــــود
والـــــيـــــوم يـــــعــــزف
الــــــــــصــــــــــغــــــــــار
بــــــاعـــــمــــــارهم

—uC(« ÊËdN³¹ œuF « XOÐ uŽb³

qHŠ∫  لقطات من حفل بيت العود

ÊU e « ≠ …d¼UI «

طـرب سيف نبـيل استعـداده إلطالق أغنية أكد ا
جـديدة حتـمل اسم"حـبة حـبـة" ستـشـكل مفـاجأة
رة صرية وهي ا حملبيه.وأنـها ستكون باللهجة ا
االولى الـتـي يـقـدم فــيـهـا أغــنـيـة بــهـذه الـلــهـجـة
ويــرغب نــبــيـل أن يـكــون هــذا الــعــمل مـن أقـوى
وقع الفن.األغنية من االصدارات الصيفية وفقا 
ـصري واحلـان عـمـرو الـشاذلي كـلمـات عـمـرو ا
وسـيــتم إطالقـهـا قـريـبًــا عـلى كـافـة الــتـطـبـيـقـات
ـوسـيـقـيـة. و أطلـق نبـيل مـؤخـرا أغـنـيـة جـديدة ا
بعـنوان "احبك دومي" ومـا زال يحـصد جنـاحها
حيث حققت نسب مشاهدات عالية جدا في عدة

دول عربية.

{ كـالـيـفــورنـيـا - وكـاالت - أحـدثت
ـيــة بـريـتـنـي سـبـيـرز الــفـنـانـة الــعـا
ضــــجــــة عــــلـى مــــواقـع الــــتــــواصل
ـوقف اإلجــتـمــاعي بـعــد تـعــرضـهــا 
محـرج .وفي الـتفـاصـيل نـفذ الـوقود
ـــرســـيــدس مـن ســيـــارة بـــريــتـــني ا
ا  US-101  الـبـيـضـاء عـلى طـريق
سار الثالث حلركة أدى إلى إغالق ا
ـرور عــلى الـطـريق الــسـريع وفـقـاً ا
لـتـقـرير دوريـة الـطـرق الـسـريـعة في
كالـيفـورنيا  CHP    فلـجأت سـبيرز
ــســاعــدة من الــشــرطــة. إلى طــلـب ا
وقع بيبـول إن الشرطة وقال تقريـر 
ة عن سـيـارة متـوقـفة في تـلقت مـكـا
حوالي الساعة  10 مساءً وتوجهوا
إلى مــكـان الـعــطل. عـنـدمــا وصـلـوا
ـقـعـد وجـد الـضـبـاط; "سـبـيـرز" في ا
اخللفي لـسيارة أخـرى التي توقفت
ــمــر الــثـانـي لـلــطــريق بــجـوار في ا
ـــــرســــيــــدس اخلــــاصــــة ســــيــــارة ا
ــغــنـيــة.وبــحـلــول تــلك الـنــقــطـة بــا
أوضحت النجمة للضباط أن الوقود
نــفـد من ســيـارتــهـا وحــصل ضـابط
عــلى مـقــعـد الــسـائق فـي سـيــارتـهـا
ـرسيـدس وتـوجهـوا وهم يـدفـعون ا

الــــــــســــــــيــــــــارة إلـى بــــــــر األمـــــــان.
ــيـة  وتــقــول عــارضــة االزيــاء الــعــا
فـيـكتـوريـا بـيـكـهام وزوجة جنـم كرة
ـعـتـزل ديـفـيـد بـيـكـهـام انـهـا الـقـدم ا
تشـعر بالـقلق عـندما تـفكـر بإمكـانية
انـضــمـام ابـنــتـهـا الـصــغـرى هـاربـر
ســيـفـ الــبـالـغــة من الـعـمــر عـشـرة
اعــــــوام الـى وســــــائل الـــــــتــــــواصل
االجـتمـاعي. وتـخـاف بيـكـهام من ان
يؤثـر التـنمـر على مـظهـر االشخاص
عـلى وسـائل الـتـواصل عـلى ابـنـتـها
يوماً ما.وقالت بيكهام في مقابلة مع
فوغ أستـراليـا ان هاربر لـيست على
وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي بـعـد
لذلك ال داعي للـقلق . لـكن رؤية مدى
قــــســـوة الـــنـــاس  نـــعم  هـــذا أمـــر
يخيـفني حقًـا"  كما تـقول. واضافت
بيكهام أن هاربر أكثر حتفظًا مقارنة
ـــــظـــــهـــــرهـــــا اخلـــــاص من أيـــــام
فـرقـة(سـبـايس كـرلـز). "لقـد قـالت لي
" أمي  لـــقــد رأيـت بــعض مـــؤخـــرًا 
الصور لك عندما كنت في سبايس
كــــرلـــز وكـــانت تـــنـــوراتك غـــيـــر
مقبولة. لقـد كانت قصيرة جدًا

" كما تقول.

اجد. وقدم عـازف العود  مازن جسم ا
تـقــاســيم مــنــفــردة عــلى مــقـام الــرست
وســمــاعي رست لــلـمــوسـيــقــار مـحــمـد
القصبجي مع عزف جماعي مع الفرقة
ومقطـوعة مصـير واحد والمـست القمر
اداء جــمـاعي مع تــالـيف نــصـيــر شـمـة
الـفـرقة. امـا مـفـاجـاة االمسـيـة فـهي الة
جـــــديـــــدة ادخــــــلت لــــــبـــــيـت الـــــعـــــود
) تــعــزف عــلــيــهــا ــانــدولــ اســمــهــا(ا
وهي الــة غــربــيـة الــطـالــبــة مــيــاســ 
وسـيقارمـحمـد عبد ايطـاليـة ادخلهـا  ا

الوهاب في العزف الشرقي).
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وعـن عـزف هــذه االلــة تــقــول الــطــالــبـة
( واجــهت صـعـوبـة كـبـيـرة في مـيـاسـ
فــهي تـدخل في الـتــاقـلم مـع هـذه االلـة 
الــعــزف الـفــردي واجلـمــاعي اوتــارهـا
مثل الكمان صوتـها حاد مثل الة العود
لــكـن مــصــغــرة  عــزفت رحــلــة االرواح
وتـقسـيمـة كـرد.. وقدمت لـنصـيـر شمـة 
تاليف حلم يـبدا  فرقة لـيكادو معـزوفة 
عـبـد واسـمـر يـسـمـراني ـاجـد  رحـمن ا

ـشـاركـون الـصـغار ا الـكـبـار بـابـداعـهم
حـمزة مـحـمـد دريـد  هم: مـحـمـد امـجـد 
زهراء حـسـ الـفـرقـة تتـالف من عـمـار
رحمن مـاجد الـعازفـ :مصـطـفى فالـح
عــــــلي احــــــمــــــد سـالم كــــــرم ثــــــامـــــــر 
عــلي مــنى مــحــمــود  مــيــاســ عــاصم

ومازن جاسم). النعيمي
ـهـا قـال ـعـزوفـات الـتي  تـقـد وعن ا
ـــعــزوفـــات الــتي قـــدمت هي الــعـــطــر(ا
:لــــــوكـــــان لـي جــــــنــــــاح وبـــــنــــــفــــــسج
عـزف كـرم تـالــيف نـصـيـر شـمـة االنـامل
وكــــارســــيــــا لــــوركــــا وحــــالـــة ثــــامــــر 
عــزف مـــصــيـــرتــالـــيف نـــصــيـــر شــمـــة
مـصـطـفى صـالح ومن الـذاكـرة تـأليف
عزف رحـمن مـاجد رقـصة نصـيـر شمـة
مـحمد عزف الفـرستـأليف نـصيـر شمـة 
عـــــاشق الــــروح حملـــــمــــد عــــبــــد دريــــد
حب عـزف مـحـمـد عـبـد الـسالم الـوهـاب
بنت الينتهي لـشمة عزف محـمد امجد 
رحلة عزف حـمزة عمار الشلبيـة لفيروز
عـــزف زهـــراء حـــســ االرواح لــشـــمـــة
عزف رحمن وكابرسـلمـحي الدين حيـدر

احلـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيــم حـــــــــــــــــــــــافــظ).
الى ذلك احتـفت مؤسـسة نـخيل عراقي
مؤخرا بنقيب الفنـان العراقي جبار
ــــوســـوم جــــودي لـــتــــوقـــيـع كـــتــــابه ا
(جـمالـيـات احلداثـة  الـتقـنـيات والـفـكر
ــسـرح) بـحـضـور نـقـيب واخلـيـال في ا
الــفــنــانـ الــســوريــ مــحــسـن غـازي
ونائب نقـيب الفنانـ العراقـي  اسيا
كــمـال ونــخب ابـداعــيـة وأســمـاء فــنـيـة
المعة قدم اجللسة الفنان احمد شرجي
و في بـدايــة اجلــلــسـة تــقــدم بـالــشــكـر
والـــــتــــقــــديــــر جلــــمــــيـع احلــــاضــــرين
ـؤسـسة واحلـاضـرات والـعـامـلـ في ا
الــتي يـتــرأسـهــا الـشـاعــر مـجــاهـد ابـو
الــهـيل وهـي مـؤسـســة فـتــيـة بـعــمـرهـا
كـبيـرة بعـطائـها الـثـر.فيـما شـكر نـقيب
الــفــنــانــ احملــتــفى به في كــلــمــته كل
ؤسسة نخيل عراقي احلضور وإدارة ا
ـثقف ـا تقـدمه من احـتفـاء بالـفـنان وا
ـمـيـز في اثـراء ولـدورهــا الـتـنـظـيــمي ا
احملـتـوى الـثـقـافي  بـاالنشـطـة مـتـمـنـياً

لهم مواصلة عطائهم الثر.
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ــصـريــة غــادة عــبــد الـرازق ـمــثــلــة ا شــاركت ا
اجلـمـهـور مـقـطع فـيـديــو نـشـرته عـلى حـسـابـهـا
ـوقع التواصل اإلجـتماعي ظـهرت فيه اخلاص 
وهي تـرقـص مع زوجـهـا مـديـر الــتـصـويـر هـيـثم
: "الرقص زينيـتا.وعلّقت غـادة على الفـيديو قـائلةً
مع حــبـــيـــبي".وتـــفـــاعل رواد مـــواقع الـــتــواصل
اإلجتماعي مع فيديوة غادة متمن لها ولزوجها
حــيـــاة ســعـــيــدة وهـــانــئــة.اجلـــديــر بـــالــذكــر أن
يزة عبدالرازق كانت قد أطلت بإطاللة صيفية 
للـغاية.وارتدت سروال واسع بـاللون الزيتي مع
تـوب ضــيـقــة بـالــلـون األصــفـر ونــسـقت مــعـهـا
أكسسـوار للشعر باللون األبيض واألحمر مع
نـظـارات شـمـسـية بـالـلـون االحـمـر.ومن الـنـاحـية
اجلــمـالــيـة رفــعت غــادة شـعــرهـا بــالــكـامل عن
وجـهها وطـبقت مـاكيـاج ناعم لـلغايـة.وعلـقت عبد
نشور وكتبت: "تعلم أن حتب من الرازق عـلى ا
دون ظروف أن تـتكلم من دون نوايـا سيئة وأن
تــهــتـم بــاألشــخـــاص من دون أن تــتــوقـع مــنــهم

شيئاً".
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الـعالمـة الـعـراقي صـدر له كـتـاب جـديـد بـعـنـوان (طـبـائع
ووقــائع) وهـو اجلــزء الـثــمـانــون من ( مـوســوعـة الــعـراق
ـعـنـيّـة بـتـضــاريس الـوجع الـعـراقي ويـقع في اجلـديـد) ا

 160 صفحة من القطع الكبير.
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ي الـــعــراقي ضـــيــفـــته امس الـــســبـت جــمـــعــيــة االكــاد
هـنـدسـ العـراقـيـة في مقـرهـا بـبغـداد  بـنـدوة عنـوانـها ا

باد والتطبيقات) (تقنية النانو وعلم النانو ا

VO³ý œ«uł Ê«uÝ«

الـصــحـفـي الـريـاضـي الـعـراقـي تـلــقى امـنــيـات االوسـاط
االعالمية بـالشفاء العاجل حيث يـرقد على فراش العافية
في احد مـشافي اسطـنبـول خاضعـا لعالج يـستـمر حتى

قبل. تشرين االول ا

Í—«—“ rO¼«dÐ« 

ـهـنـدس والـباحث الـعـراقي صـدر له عن دار نـشـر ثـائر ا
ـعــنـون (مــنـاجـاة الـعــصـامي في بــغـداد كــتـابه الــثـالـث ا

زرادشت).
 włdš«u  ·öÝ

ـــمـــثــلـــة الـــســوريـــة اعــلـــنت عن ا
جتسـيدها شخـصية ست احلسن
في مـــســلــسـل اخلــيــال الـــعــلــمي
ـكـون من 7 (الـبـوابات الـسـبع) ا
حـلــقــات تـدور أحــداثــهـا مــا بـ

مدينتي دمشق وتدمر.
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ـطــرب الـلــبـنـانـي اعـلن مــشـاركـتـه في مـهــرجـان جـرش ا
للثـقافة والفنون في االردن باحيائه حفال في يوم افتتاحه

في  28 تموز اجلاري.
r UÝ rOKÝ

ـلـتـقى اإلذاعي ـوســيـقـار الـعـراقـي يـحل ضـيـفـا عــلى ا ا
والـتلـفزيوني بـجلسـة احتـفاء تلـيق بعـطائه الثـر في اللحن
ـوسـيـقـيـة تـقـام في والـتـألـيـف والـتـوزيع وقـيـادة الـفـرق ا

قبل. الساعة اخلامسة من عصر الثالثاء ا
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قـبلة تختلف طرب الـسوري  كشف ان أعماله الـفنية ا ا
اختالفـاً جذريـاً في احملتـوى عمـا قدمه في الـسابق فـهو
بـصدد الـتحضـير ألغـنية إيـقاعـية و أخـرى خليـجيـة كما
ـوسم الـصـيـفي في اسـتـرالـيـا يـســتـعـد إلحـيـاء حـفالت ا

وأمريكا ودبي ولبنان.

الـبـرنامـج الذي يـضم  33عرضـا ب
ـسـرح واالسـتـعـراض ـوسـيـقى وا ا
يـــحـــيي فـــنــانـــون عـــرب عـــلى غــرار
السـوري نور مـهـنا والـلبـناني راغب
صرية شيرين عبد الوهاب عالمة وا
والتـونسيـ صابـر الربـاعي ولطفي
بــوشــنــاق وعــازف الــعــود الــعــراقي
ــسـرح نــصــيـر شــمه ســهــرات في ا
األثــــري الــــرومـــــاني الــــذي يــــتــــسع
لنحـــــو  12 ألف متفرج. كـما يشارك
الــفـنــان الـتــونـسي "بــلـطي" بــعـرض
ألغانـيه "الـهـيب هـوب" التي تـتـحدث
في مـجـمـلهـا عن قـضـايـا اجـتـمـاعـية
وسياسـية في بالده كالـفساد والـفقر
واحلـرمـان والـهـجـرة. فـضال عن ذلك
ي االيفواري ألفا يشارك الفنان الـعا
بـلـوندي بـحـفل ويـقـدم مـجـمـوعة من

أغاني الريغي.

{ قــــرطـــــاج (أ ف ب) - افــــتــــتــــحت
ــهـــرجــان اخلـــمــيـس الــدورة الـ 56 
قرطـاج الدولي في تـونس بعـد غياب
دام ســنـــتــ بــســبب الـــقــيــود الــتي
ــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار وبــاء ـــرضـت  فُ
كـوفــيــــد-19. و تـخــصــيص حـفل
االفـــتـــتـــاح لـــعــــرض الـــكـــومـــيـــديـــا
سرحية "عشّاق الدنيا" وسيقية وا ا
وهـي في األصـل مـــــجــــــمـــــوعــــــة من
ــوســيــقــيــة ـــعــزوفــات ا األغــاني وا
الــشـعـبــيـة من فــتـرة الـتــسـعـيــنـيـات
والتي كانت موضوع مسلسل درامي
رمـــضــاني وأعـــاد مــخـــرجــهـــا عــبــد
احلـميـد بـوشـنـاق تصـورهـا كـعرض
ـثـلـون عـلى يـشـارك فـيه عـازفـون و

سرح. خشبة ا
وحتــــمل دورة هــــذا الــــعـــام شــــعـــار
"رجـعـنـا نـتـنـفس فـنّـا.  وعـلى قـائـمة
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ـان الـطــفل الـعـراقي ضـمن اقـام بـر
برنـامج مواهب األطـفـال في ميـسان
الذي يسـتمـر طيلـة العـطلة الـصيـفية
مـــحـــاضـــرة تـــنـــمـــيـــة عن خـــطـــورة
ـفــرط لـلـمـوبــايل عـنـد االسـتـعــمـال ا
األطفال القـاها األديب محـمد رشيد
في قـاعـة الــبـطـريق  2في عـواشـة .
وقـــــــــد القت هـــــــــذه احملـــــــــاضــــــــرة
استحسان االهالي واعتبروها نافذة
ــوبــايل الــذي بــات لــلــحل من آفـــة ا

يسيطر على عقول اجلميع.

يـتـحـدث هــذا الـيـوم عن بـعض الــتـأجـيل في سـفـر أو
. موعد أو اتصال مهم جداً
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تسـير في طريق االرتباط بدون حب وعن طريق األهل
.يوم السعد االحد.
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تـغـيـير في قـيـادة الـعـمل  لـكن وتيـرة الـعـمل لن تـتـأثر
. بشيء فكن مطمئناً
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فـاهـيم الـتي كـنت تـؤمن بـها  تـبـدأ بتـغـيـر كـثـير مـن ا
فيتغير وضعك العاطفي إلى األفضل.
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تـتحسّـن العالقة بـالشريك عـلى مختـلف الصعـد بعد
اخلالف البسيط الذي استجد بينكما.
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 تـنجح مـحاولتك لـلتـخلص من الـغيرة الـشديـدة وغير
بررة التي تعشش في أعماقك.  ا
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عـلـيك أن تـتدارك األمـور بـسـرعة فـقـد تـبدأ بـالـشـعور
بالتعب واإلرهاق.

ÊUÞd «

ـسـؤولـيـة في أمر تشـعـر أنك غـيـر قـادر على حتـمل ا
عائلي طار .
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تـشعـر بـثـقـة أكـبر بـالـنـفس وفي نـهـاية الـشـهـرتـسرق
األضواء وجتد االحترام والتقدير.

bÝô«

تـتـرك لـلـشـريك حـريـة الـتـصـرف  ,لــيـقـوم بـعـمل رائع
صلحة األسرة وجناحها.
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 تـفـتح قـلـبك لـلـحب بـحـذر وتـسـتـقـبل من يـطـرقه بـكل
هدوء وعقالنية .
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تـشعـر بـالسـعـادة والـبهـجـة نتـيـجة تـفـوق وتمـيـز أحد
أفراد األسرة.

 u(«
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اكــــتب مــــرادفـــات
ومـعـانـي الـكـلـمـات
الــتي تــقــرأ وتــكـتب
افــقــيـا وعــمــوديـا في
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أرشف الـفـنـان الـتـشـكـيـلي قـاسم مـحـسن
اعـــمـــال الـــرائـــد فـــائق حـــسن الـــكـــثـــيــرة
ـتعددة فـي كتاب بـعنوان (ذاكـرة اللون) وا
ـــتــكــون من  365 صــفـــحــة من الـــقــطع وا
الــكــبــيــر  والــصـادر عـن دار اجلــواهـري
لـلنـشر والـتوزيع  والـذي تضمـن اكثر من
 صـورة ملونة العمال الفنان من رسم 500
ونـحت وبعض االشـتغـاالت الفـنيـة األخرى
ــنـجـزة خالل  57 عــامـا.والــكـتــاب رحـلـة ا
جـمـيلـة في مـنجـز مـبدع عـراقي حـاول فيه
ــرتـكــزات  الـتي ــؤلف الـوقــوف عـلى ( ا ا
ادت الى حـدوث تــنـوع بـصـري عـنـد فـنـان
واحـد تـمـايزت اعـمـاله بـاسـتـعـارة عدد من
االسـالـيب واالجتـاهـات االوروبـية فـي الفن
احلـديث وقد يكون التـعبير االدق بان هذا
الـفــنـان يـحـمـل مـزيـجــاً مـتـراكــمـاً من تـلك
الـتــنـوعــات االسـلــوبــيـة الــتي شـغــلت هـذه
احلـالة تـسـاؤل البـاحثـ والـكتـاب والنـقاد
عن الـفـنـان فائق حـسن).وأعـلـنت ( شـركة
جـسـر للـحـيـاة لـلتـراث والـفـنون ) عن ضّم
كـتـاب ( فـائق حـسن.. ذاكـرة الـلـون ) الى
ـكتـبـة البـريـطـانيـة ).وتـضمن مـجـموعـة ( ا
الـكــتـاب في مـحــتـواه جـمــيع مـراحل الـفن

التشكيل العراقي.
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بريتني سبيرز



هـنــاك وهم عــربي كـبــيــر في الـتــعــاطي األمــريـكي مع
إيران. وجـاءت الزيـارة الرئـاسية االمـريكـية جلـو بايدن
لتعزز حقـيقة فرض واقع التعـاطي اخلليجي اإليجابي
ا الوالئي أحيانا مع إيران اذ جرى اإلسراع في ور
االبـراق اخلـليـجي الى طـهـران بـأن تصـحـيح الـعالقات
نـشـود مع اسـتـقـرار الـتـمـثيل وتـعـزيـزهـا هـو الـهـدف ا
ــبــاحـثــات الــسـعــوديـة الـدبــلــومـاسي فــضالً عن ان ا
اإليــرانـيـة جـرت جــوالتـهـا اخلـمـس في بـغـداد من اجل
الـتقـارب اإلقلـيـمي وليس لـلتـحـشيـد الدولي ضـد طرف
يـجــري الــتـحــاور مـعـه بـشــأن مـشــكالت مــشـتــركـة او

منفردة.
احلــقــيـقــة األولى الــتي تـغــيب في الــضـجــيج اإلعالمي
غــالـبـاً هي انّ إيــران لـيـسـت أولـويـة أمـريــكـيـة إال حتت
شــعــار واحـــد مــرفــوع عـــبــر ثالث إدارات فـي الــبــيت
األبيض مـفاده مـنع طهـران من احلصـول على السالح
رتبط بااللتزام لـلمحافظـة على أمن إسرائيل. النووي ا
غــيــر ان هــذا الــشــعـار يــتــآكـل ذاتـيــا ذلـك ان طــهـران
ـعلق تـمـضي من دون انتـظـار اجنـاز االتـفاق الـنـووي ا
نـحـو زيـادة الـتـخـصــيب الـقـريب من الـنــسـبـة الـكـفـيـلـة
لتصنيع السالح النووي فـيما ال تبدو شروط واشنطن
كن جتـاوزها او اجتـيازها على ايـران العتـبة الـتي ال 
عــلى نـحــو ادق مع تـضــعـضع أولــويـات واشــنـطن اثـر
ية وحرب اوكـرانيا وما يتصل بروز ازمتي الطاقـة العا
بها  وال يبدو انَّ ايران ستقف طويالً عند مطلبها رفع
احلـــرس الـــثـــوري اإليــرانـي من قـــائــمـــة الـــتـــصــنـــيف
اإلرهــابي ألنـــهــا تــتـــصــرف  حتت غــطـــاء الــدولــة في
ـهمـات التي تـسـتعـصي علـيهـا كـما انَّ هـناك جـهات ا
كـثـيـرة عــلى قـائـمـة اإلرهـاب اإلقـلـيـمي أو األمـريـكي أو

الدولي من دون ان يعني ذلك الكثير.
هـنـاك مـعطـيـات كـثيـرة تـشـيـر الى انّ السـعـوديـة تدرك
جـيــداً مـا هي حــدود االلـتــزام األمـريــكي بــدعـمــهـا في
النواحي كافة وأبـرزها اجلانب العسكـري مثلما تدرك
ان زعــيم الـدولــة األعـظم يــأتي الـيــهـا من اجـل ضـمـان
شاكل أمـريكية السيمـا في ملف الطاقة وليس احللول 
ــنـطــقـة الــعـصــيـة عن احلــلـول من أجل حل مــشـاكل ا
الفورية والفـوقية أيضاً. غيـر انه ال مناص من التعاطي
اإليـجـابي مـع الـقـوة األعـظم لـكن ذلك البـد ان يـسـتـنـد
الى أوراق قـوة يـجب تـوافرهـا في ايـدي الـعـرب وعلى
ـلـك تـلك األوراق طـلب الــدفء من مـوقـد حـطب مَن ال 

نطقة لتصحيح األخطاء. مقولة بايدن: جئنا الى ا
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{ مــكــســيــكـو (أ ف ب) - تــســتــقـبل
ـكــسـيـكــيـة الــيـوم األحـد الــعـاصـمــة ا
مـهـرجانـاً دولـياً لألعـمـال السـيـنمـائـية
ـكسـيك تـتخـلله اريـجوانـا في ا عن ا
أفالم روائيـة ووثائـقيات ونـقاشات في
بــلــد قـرر الــقــضــاء فـيه إلــغــاء جتـر
ـاريجـوانـا خالفـا لـرغـبة اسـتـخـدام ا
الــسـلــطــات الــســيـاســيــة.وقــال مــديـر
ـهـرجــان ومـؤســسه إيـفـان لــيـبـرادو ا
لــوكـالــة فـرانـس بـرس إنّ الــهـدف من
ــهـــرجـــان يـــتــمـــثل فـي الــدفـــاع عن ا
ـاريـجـوانـا.وتـقـام "حـقـوق مـتـنــاولي" ا
هرجان في ناد الدورة اخلـامسة من ا
سيـنمائي ومسرح معروف بينما كان
انـــطــلـق "بـــشــكـل ســري" قـــبل بـــضع
سـنـوات في غـواداالخـارا ثانـي أكـبر
ـكـسـيك عـلى مـا تـوضح مـديـنـة فـي ا
تــانـيـا مــاغـدالــيـنـو الــتي تـتــولى كـذلك
ــــهــــرجــــان.وأضــــافت أنّ تــــنــــظــــيم ا
"األشـــــخــــاص الـــــذين يـــــحـــــضــــرون
ـسـتهـلـكـ وكذلك ـهـرجـان هم من ا ا
أشخـاص لـديـهم شـكـوك أو تـساؤالت
فـي شــأن الـــنــظـــرة الــســـلــبـــيــة جتــاه

اريجوانا". ا
ـــهــــرجـــان أفالم وتــــبـــرز في إعـالن ا
ومسلسالت وأعمال وثائقية من أمثال
"أولــيـمـوس رومــانـتـيــكـوس" لـلــمـخـرج
ــــــتــــــحــــــدر من غــــــابــــــريــــــيـل دراك ا
األوروغـواي. ويــتــنــاول الـعــمل قــصـة
صـديـقـ يـكافـحـان لـلعـيش من خالل
هـرجان ـاريجـوانـا.ويعـرض ا زراعة ا
كـذلك عـمالً وثـائـقـيـاً بـعـنـوان "مـادري
بـالنــتـــا" يـــتــنـــاول "نـــضــال األمـــهــات
الـلـواتي يـزرعن الـنـبـتـة في األرجـنـت
وتــشــيــلي" لـ"حتـــســ نــوعــيــة حــيــاة
ـاريجـوانا" أطـفالـهنّ من خالل زيت ا
وحتــديـــداً األطـــفـــال الـــذين يـــعـــانــون

أمراضاً من أمثال الصرع.
ـــهــرجــان أيــضــاً ويــشــمـل بــرنــامج ا
منـاقشـات ومؤتـمرات من بـينـها حـلقة
عـمل تُـنـظّـم الـسـبت بـعـنـوان "الـزراعـة

اريجوانا". تجددة لنبتة ا ا

ركز الذي يضم  16 غرفة طـرقات ا
لـتـعـلـيم الـصغـار والـكـبـار وعُـلقت
ـشاهيـر الغناء عـلى جدرانه صور 

من أمثال بوب مارلي وفيروز.
ركز ويـعتـزم القائـمون على هـذا ا
الـذي فتح أبوابه في  2019 ويضم
حــالــيــا  300 طــالـب افــتــتــاح فـرع
جـديـد مع تـزايد الـطـلب حـسب ما
أفــاد مــديــره الــفــنــزويــلي ســيــزار
مــورا. وقـال مــورا إنّ هـنــاك تـقـبالً
جـيداً لـلخـدمات اللي نـقدمـها حتى
اآلن .. هـنـاك مجـتمع وسـوق محب

للموسيقى ينمو. 
وبـعد انتظاره مرّت انتهاء ابنتيه
من حـصتهما قـرّر السوداني وليد
قـيم بالرياض مـحمود ( 37عـاما) ا
هــو اآلخـر االنـضــمـام وتــعـلّم لـعب
الـعود. وقال ضاحكا بجوار ابنتيه
النـا ( 5سـنـوات) وداال ( 3سـنـوات)
ـــــسك بـــــعـــــود خــــشـــــبي وهـــــو 
ا الـسـعـوديـة تـغـيـرت كـثـيـرا … ر

نكوّن فريقا يوما ما. لم ال?.

وأدرجت  100مـدرسة أهـلية تـعليم
ــوسـيـقى ضـمـن بـرامـجـهـا خالل ا
الـــــعــــام الـــــدراسي احلـــــالي. وفي
أيـار/مايـو أطلـقت الهـيئـة برنامج
وسيقـية لتطوير مهارات الـثقافة ا
ـــــدارس احلـــــكــــــومـــــيـــــة. طـالب ا
ـــدرّســـون فـي مـــراكـــز تـــعـــلـــيم وا
دارس ـوسـيقى أجـانب ينـتمـون  ا

موسيقية متنوعة.
ــوســـيــقى في وفـي مــركــز بـــيت ا
شــمـال الـريــاض يـتـفـاعـل خـمـسـة
أطـــفـــال صـــغـــار مع تـــوجـــيـــهــات
مـــدرســتــهم لـــتــحــريـك أجــســادهم
وسيقى بـشكل يتوافق مع إيقاع ا
في غـرفـة زيـنت جـدرانـها بـنـغـمات
وسيـقي. وقالت مدّرستهم الـسلم ا
الــلـبـنــانـيـة مـارلــ في هـذه الـسن
ـبكرة نحضّر األطفال للموسيقى ا
عـــبــر إدراجــهــا في أنـــشــطــة مــثل

الرسم والرقص.
ــــوســـيـــقى وتـــصــــدح نـــغـــمـــات ا
الــصـادرة من اآلالف اخملــتـلــفـة في

حياتها كأثر اليوغا. وقالت الشابة
احملــــجـــبـــة الـــتـي ارتـــدت عـــبـــاءة
تـقـلـيـديـة داكـنـة بـحـمـاس احلـصـة
مـــدتــهــا ســاعــة تـــصــفّي ذهــني …
شــخــصــيــتي تــغــيــرت (لألفــضل).
صــــــــرت أهــــــــدأ. وفـي كــــــــانــــــــون
األول/ديـسمبر الفـائت حضر أكثر
من  732ألـف شـــخـص مـــهــــرجـــان
ــــوســـيــــقي في مــــيـــدل بــــيــــست ا
الـرياض حـسب تعـداد للـسلـطات
خـالل أربـعــة أيـام شــهــدت حـفالت
ـيــ بــيــنـهم لــفــنـانــ عــرب وعــا

الفرنسي دافيد غيتا. 
ـوسـيــقـيـة واسـتـحـدثت الــثـقـافـة ا
الــســعــوديــة في عـام  2020هــيــئـة
لــلــمــوسـيــقى لــتــأســيس صــنــاعـة
ــوسـيــقــيـة احــتــرافـيــة لــلــفـنــون ا
وتــوفـــيــر الــتــراخــيـص لــلــمــراكــز
ــوسـيـقـيـة وأتــاحت في بـرنـامج ا
مـــنـــفـــصـل دورات لـــلـــمـــوهـــوبــ
ـوسـيـقى ـارســة ا الــراغـبـ في 

كمهنة.

خــصـوصـ يـأتـون إلـى مـنـازلـهـا
ي وهو ما كان يفتقد البعد األكاد
فـي الــــتـــــعـــــلم أو الـــــقــــدرة عـــــلى

االحتراف.
وبــعـد أن خــاب أمـلـهــا في الـتــعـلم
ـوظفـة الـسـعـودية ذاتـيـا وجـدت ا
وجـدان حـجي احملـبـة لـلـمـوسـيـقى
مــنــذ الــصــغـر ضــالــتــهــا في هـذا

ركز للتعلم باحترافية. ا
وقــالت حــجي ( 28عــامــا) بــعــد أنّ
انـتــهت من حـصـة لـتـعـلم الـغـيـتـار
عــلى يــد مــدرس أوكــراني حــاولت
الــتــعــلم عــبــر يــوتــيــوب لــكــني لم
أجنـح إذ لـيس هـنــاك من يـصـحح
لـي أخـطـائي.وهي تـدفع  940ريـاال
( 250دوالرا) شـهـريـا نـظـيـر حـصة
كـل سبت وبـعـد خـمـسـة أشـهر من
الـتـعلّم قـالت بخـجل لم اكن اعرف
أي شـيء لـــــــكن اآلن تـــــــعـــــــلـــــــمت
ــوظـفـة األســاسـيــات. وأوضـحت ا
فـي شـــركــــة أجــــهــــزة طــــبــــيـــة أنّ
ـوسـيقى تـركت أثـرا إيجـابـيا في ا

ســلــمــان مــنــصب ولي الــعــهــد في
تـشـهـد الـسـعوديـة انـفـتـاحا  2017
اجـتـمـاعـيـا بـعـد عـقـود من اإلغالق
شـدّدة التي فُرضت على والـقيود ا
مـجتمع غالبـيته من اجليل الشاب.
فـسُـمح للـنسـاء بـقيـادة السـيارات
وبــــاتـت احلــــفالت الــــغــــنــــائــــيــــة
مـــســـمــوحـــة ووُضع حـــدّ حلـــظــر

االختالط ب الرجال والنساء.
وسـيقى تصدح في وبـاتت أنغام ا
مـطاعم الـسعـودية ومقـاهيـها التي
لـم تعد مطالـبة باإلغالق في أوقات
ــمـلــكــة حـالــيـاً الــصالة.  وتــضم ا
أكــثـر مـن خـمــسـة مــراكـز لــتـعــلـيم
ـوسـيـقى في الـعـاصـمـة الـرياض ا
ومــديـنـة جـدة عـلـى سـاحل الـبـحـر
األحـــمــر وسـط إقــبـــال كــبـــيــر من

األسر السعودية احملبة للفنون.
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ولــعـقــود كـانت األســر الـســعـوديـة
الـــراغـــبـــة في تـــعــلـــيم أبـــنـــائـــهــا
ــوسـيـقى تــعـتـمــد عـلى مـدرسـ ا

{ الـرياض (أ ف ب)  –يـتابع رجل
األعـمـال الـسـعودي أحـمـد عـبـدالله
بـشـغف ابنـته ياسـم وهي تـلعب
ــوســيــقي بــبــراعــة عــلى الــســلم ا
وسـيقى األورغ في مـركـز لتـعلـيم ا
فـي الريـاض فـي فـرصة لـم تـتـوفر
ــــمـــلـــكـــة حملــــبي هـــذا الــــفن في ا
احملافظة حتى سنوات قليلة خلت.
ولـم تـتح هـذه الــفـرصــة لـهـذا األب
ـملـكة الـبالغ  42عـامـا مع تطـبيق ا
لـعـقـود تـفـسـيـرا مـتشـددا لإلسالم
لـكـنّه أكـد أنّه حـقـق أمـنيـتـه أخـيرا
وسـيقى من خالل ابنته فـي تعلّم ا
الـبالغة سبع سـنوات. وقال لوكالة
فــرانس بـرس في مــدرسـة يــامـاهـا
لـلمـوسيـقى في وسط الرياض أرى
نـفـسي فـيـهـا … في األمـور التي لم
يـكـن هـنـاك فـرصـة لـتـحـقـيـقـهـا في
طـــفــولــتي. وأضـــاف الــرجل الــذي
ارتـدى ثـوبا تـقلـيديـا أبيض الـلون
الــــفـــرصـــة اآلن أصــــبـــحـت أكـــبـــر
ـوسيقى يزداد. وبات واالهـتمام با
هـنـاك مـؤسـسـات ومـدارس لم تـكن
مــوجـودة مـن قـبل. وأضــاف فـيــمـا
تـتـلـقى ابـنـته تـوجـيـهـات مـدرسـها
ـصـري الـعشـريـني اآلن نـفـكر في ا
قبل… أستثمر فيها بتعلم اجلـيل ا
ـوســيـقى في غـرفـة عُـلّـقت فـيـهـا ا

وسيقى للجميع. الفتة تقول ا
وحتـــضـــر يـــاســـمـــ اآلن حـــصــة
أسـبـوعـيا مـدتـها نـصف سـاعة في
ـــركــز الـــذي يــضم  140مـــتــدربــا ا
مــعـظــمـهـم من األطـفــال فـضال عن
نزل درسـة وفي ا ـارستـها في ا
عـــــــــــلـى أورغ أهــــــــــداه لـــــــــــهــــــــــا
والـدهـا.وعُـرفت الـسعـوديـة لـعـقود
بـأنـها بـلد مـحافظ يـتـبنى تـفسـيرا
مــتــشــددا لإلسالم الــســني يُــعـرف
بـالوهابية ويلحظ قيودا على تعلم
ـوسـيقى والـغـناء والـنحت وهي ا

ثابة محرمات.  أمور اعتُبرت 
ــدارس احلــكــومــيــة أو ولـم تــكن ا
اخلــاصـة تـضم غــرفـا أو حـصـصـا
وسـيقى لـلطالب. كـما لم لـتعـلـيم ا
تـكـن تُـنـظم حـفالت غـنـائـيـة عـامـة.
لــكن مـنـذ تـسـلّم األمــيـر مـحـمـد بن
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