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يــعـــقــد مــجـــلس الــنـــواب الــيــوم
الـسـبت �جـلـسـة طـارئـة بـحـضور
وزيــــري الــــدفــــاع واخلــــارجــــيـــة
��نـاقـشة اسـتـهداف مـصـيف بزخ
في زاخــو �ـحــافــظــة دهـوك �في
اعقـاب اجـمـاع وطـني عـلى صون
السـيـادة واحـتـرام حـسن اجلوار
�فيـمـا نـفت الـسفـارة الـتـركـية في
بـغـداد �ايـقـاف اصـدار تـأشـيـرات
الــعــراقــيــ�. وقــال بــيـان تــلــقــته
(الزمـان) امس ان (الـبـر�ان يـعـقد
الـيــوم �جـلــسـة طــارئـة بــحـضـور
وزيــــري الــــدفــــاع واخلــــارجــــيـــة
ورئـيس أركــان اجلـيـش �ـنــاقـشـة
االسـتـهـداف).وعــقـدت الـرئـاسـات
وقــــادة الــــقــــوى الـــســــيــــاســــيـــة
واألحـــزاب والـــكــــتل الـــوطـــنـــيـــة
و�ثـلوهم � اجـتمـاعاً في الـقصر
احلـــكـــومي � بـــدعـــوة من رئـــيس
مـــــجــــلس الـــــوزراء مــــصـــــطــــفى
الـــــكــــاظـــــمي� لـــــلــــتـــــبـــــاحث في
مستجدات األوضـاع األمنية التي
فـرضـهـا االســتـهـداف عـلى دهـوك
�الــذي اودى بـحــيــاة وجــرح عـدد
من ا�واطن� معظمهم من النساء
واألطـــفــال. وقـــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الزمـان) ان (الكـاظمي اسـتعرض
خـالل االجـــــــتـــــــمــــــــاع �ا�ـــــــوقف
الــــــــســــــــيــــــــاسـي وا�ــــــــيــــــــداني
وتـطـوراتهـمـا� وتـفـاصـيل عـمـلـية
االســتـهــداف األخــيــر� ومـتــابــعـة
احلــــكـــــومــــة لــــذوي الــــشــــهــــداء
واجلـرحى� واإلجـراءات ا�ــتـخـذة
في مستويـات مختلـفة للدفاع عن
الـســيـادة الــعـراقــيـة واخلــطـوات
األمــــــنـــــيــــــة والـــــســـــيــــــاســـــيـــــة
والـدبـلــومـاسـيــة الـتي اتــخـذتـهـا
احلـكـومـة� فـضـالً الـشـكـوى الـتي
سـيــقــدمـهــا الـعــراق إلى مــجـلس
األمن الــــدولي واأل� ا�ــــتـــحـــدة�
وطبيـعة ا�ـوقف الدولي في إدانة
احلادث)� وشـدد اجملتـمعـون على
(وحدة ا�وقف الوطني في حماية

سيادة العراق وأرواح العراقي��
وإدانــة االســتــهــداف � فــضالً عن
دعم اإلجراءات الـرامـيـة للـشـكوى
الدولية)� مـجددين (تأكـيد احترام
الــعـــراق �ــبــاد� حـــسن اجلــوار�
ومنع االعتداء على أراضي الدول
اجملــاورة انـــطالقـــاً من أراضـــيه�
ورفض أن يكـون سـاحة لـتـصفـية
احلسابـات ب� جـماعـات مسـلحة
غـيـر شـرعـيـة�أو تـصـديـر األزمات
الـداخــلـيــة لـآلخـريـن أو االعـتـداء
عــــلى حــــقـــوقـه وســـيــــادته وأمن
شــعـــبه)� مــطــالـــبــ� بـ (ضــرورة
تــــمــــاسـك ا�ــــوقف الــــســــيــــاسي
والشـعـبي إزاء الـتحـديـات� وعلى
احلــكــومــة اتـخــاذ كـل اإلجـراءات
واخلـطـوات الالزمـة حلـمـايـة أمن
الــعـراق وســيــادته� ومــنع تــكـرار
مثل هكذا اسـتهداف). في غضون
ذلك �دعا مـسـتشـار االمن الـقومي
قــــــاسـم االعــــــرجي � الـى ضــــــبط
الـنـفس بــالـرد عـلـى االسـتـهـداف.
وقال في تصريح امس ان (القوى
الــوطــنــيــة دانت �ــوقف مــوحــد
اســـتـــهـــداف مـــصـــيف ســـيـــاحي
بـدهـوك �ونـطالـب بضـبـط النـفس
في الرد على هذه احلادثة). ونفى
شـهــود عــيــان �تـعــرض قــريـة في
احملـافــظـة إلى قــصف بــنـحـو 21
قذيفة. وقال الـشهود ان (ما حدث
�هـو ســقـوط قــذيــفـة واحــدة فـقط

على اجلبل ضمن الـقرية ا�ذكورة

في دهوك دون تسجيل إصابات).
وعـــد رئـــيس اقـــلـــيم كـــردســـتــان
نـيـجـيـرفـان الـبـارزاني� اسـتـمـرار
ا�ـعـارك أمـر غـيــر مـقـبـول ويـهـدد
سيادة الـعراق واسـتقـرار اإلقليم.
وقـال فـي بـيــان (نـديـن اسـتــهـدف
ا�ـدنيـ��ونـرى اسـتـمـرار ا�ـعارك
�هــو أمــر غـيــر مــقــبــول وتـســبب
بتهجير العديد من القرى� اضافة
الى انه يــهــدد اســتــقــرار اإلقـلــيم
وســـيــادة الـــعــراق). واســـتــنـــكــر
بطـريـرك الـكنـيـسـة الكـلـدانـية في
الـعـراق والـعــالم لـويس روفـائـيل
ســاكــو� اســتــهــداف األبــريــاء في
اقــــلـــيم كــــردســـتــــان� مـــطــــالـــبـــاً
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بــقــوات اجلـيـش �ــنع اي جــهـات
خارجية من التمركز في القضاء).
 الى ذلك .نـفت الـسـفـارة الـتـركـية
فـي بـــــغـــــداد �ايــــــقـــــاف اصـــــدار
تأشـيـرات العـراقـيـ� . وقالت في
بـيـان امس (نـنـفي ايـقـاف اصدار
تــأشــيــرات الــعــراقــيــ�). وطــوق
متظاهرون بنى القنصلية ببغداد
�عـلى خـلـفـيـة اسـتـهداف مـصـيف
بزخ في دهـوك �الـذي اكدت انـقرة
عــــدم مــــســــؤولـــيــــتــــهــــا عن ذلك
�وطــالــبت في بــيــان (الــســلــطـات
الـــعــراقـــيـــة الى اجـــراء حتـــقــيق
مـــشـــتـــرك لـــكـــشف ا�ـالبـــســات).
©≤ ’ qO�UHð®

األعــلى لألمـن الــقــومي اإليــراني
ورئـــــاســــــة االســـــتــــــخـــــبـــــارات
الــــســــعــــوديـــــة� وفق تــــقــــاريــــر
صـحــافـيـة. وقـطـعـت الـسـعـوديـة
عالقــاتــهــا مع إيــران فـي كــانـون
الـــثــــاني 2016 بــــعـــد تــــعـــرض
سفارتهـا في طهران وقنصـليتها
في مــشــهــد� العـتــداءات من قــبل
محـتـج� عـلى إعـدام رجل الدين
�ـــر الــنـــمــر. وبـــدأت جــلـــســات
احلـوار بـ� الـبـلـدين في نـيـسان
2021 بـــــتــــســــهــــيـل من رئــــيس
الــــوزراء الــــعـــراقي مــــصــــطـــفى
الــكــاظــمي �الــذي زار الــكــاظــمي
الــريــاض وطــهــران في حــزيـران
ا�ــاضي �ضـمن جــهــود تـســهـيل
احلــــوار� وشـــدد عـــلـى أهـــمـــيـــة
(اســـتـــقـــرار ا�ــنـــطـــقـــة). وتــأتي
تـصـريـحات عـبـدالـلـهـيـان� بـشأن
احلــوار مع الــريـاض� بــعــد أيـام
من تـأكـيـد االمـارات أنـهـا تـبـحث

في تعي� سفير بطهران.

بــــ� الـــســــعـــوديــــة وايـــران الى
طــبــيــعــتــهــا). وأجــرى الــبــلــدان
خــــمس جــــوالت من احلــــوار في
بــغــداد بــدءا من الــعـام ا�ــاضي.
وأقـــيــمت اجلـــولــة األخـــيــرة في
نـــيـــســـان ا�ـــاضـي � حـــضـــرهـــا
مــســـؤولــون في أمـــانــة اجملــلس

بـأن اجلـانب السـعـودي مـسـتـعد
لـنــقل ا�ـبــاحـثـات الى ا�ــسـتـوى
الـــســـيـــاسي والـــعــلـــني� ونـــحن
أبــديـــنـــا اســتـــعـــدادنــا لـــدخــول
ا�بـاحـثات ا�ـرحـلة الـسـياسـية)�
مـعـربـا عـن امـله بـأن (يـؤدي ذلك
الى عودة العالقات الدبلوماسية
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تـختتم غـدا االحد �دورة فن االلقاء
وتــقـد� االخــبــار� الـتي تــقــيـمــهـا
اكــاد�ــيــة الـــشــرقــيــة لالعالم في
ســــتــــوديــــو   7بــــأربــــيـل �بــــعـــد
تواصلها �دة خمسة ايام� وشارك
فـــيــهـــا مـــتــدربـــون من مـــخـــتــلف
احملــــافـــــظــــات� جــــاءوا لـــــصــــقل
مــهـاراتــهم في االلــقـاء واالتــصـال
الـشخصي واللغة وكيفية التعامل
مع الـكاميرا واكتسـاب الثقة اثناء
تـقـد� االخـبـار� عـبـر  مـحـاضرات
قـــدمــهـــا عـــدد من خـــبــراء االعالم
وا�ـدربـ� ا�رمـوق�. ورحب مـدير
االكــاد�ــيـــة احــمــد اجلــنــابي في
مــفــتــتح الــدورة (بــا�ــتـدربــ� في
بـيتـهم الثـاني سـتوديو ? (7فـيما
اكـد رئـيس حتـريـر(الزمـان) طـبـعة
الـعراق احـمد عبـداجمليد في اولى
مـحاضرات الدورة� عـبر محاضرة
تـفاعـلـية تـهدف الى تـعزيـز قدرات

ا�ـتـدرب� ا�ـعـنـوية� اهـمـية الـثـقة
بـــالــنـــفس في ايـــصــال اخلـــطــاب
االعالمي� فــيـمـا نـصـحت الـفـنـانـة
اســيـا كــمــال ا�ـتــدربــ� بـان (اهم
شـيء ان حتب مـــــهـــــنـــــتك.. حتب
الـشـيء الـذي تـعـمـلـه � ال تـعـتـبـره
شــيـئــا لــكـسب الــعــيش �يـجب ان
تـبقى حتب عـملك وتـعتبـره هواية
حــتى تـــبــقى حتب تــتــعــلم).وبــدأ
ا�ـذيع شـمـعـون مـتي �مـحـاضراته
بــتـعـريـف ا�ـذيع مــؤكـدا انه (احـد
عـــــــــنــــــــــاصـــــــــر الــــــــــفـن االذاعي
والـتلفزيوني). وعبرت متدربة عن
سـعـادتـهـا النـهـا سـجـلت في دورة
بــاكــاد�ـــيــة الــشــرقـــيــة والــتــقت
بـاســاتـذة عـمـالــقـة� اسـتـفـادت من
خـبراتهم االعالمية ��ـا سيساعد
في حتــقـيق حـلــمـهـا الــذي تـطـمح
الــيه. واكـد مــتـدرب اخــر ان (هـذه
االكــاد�ـيـة تــزودنـا بــا�ـعــلـومـات
الـتي تـفـيـدنـا في حـياتـنـا ا�ـهـنـية
الـــتي تــخـص االعالم ونــســـتــفــاد

مـنـهــا). وقـالت مـتـدربـة ثـالـثـة من
ســـوريــــا (جـــئـت الى اكــــاد�ـــيـــة
الـشرقـية لـتحـقيق حـلمي ان اكون
مـقدمـة اخبـار�فاالكـاد�يـة تسـاعد
كـثيرا في تـطوير مـهارتنـا ونتعلم
كـيف نديـر احلوار� وكيف نـتعامل
مع الــكـامـيـرا وان شـاءالـله احـقق
حـــلــمي عـن طــريق االكـــاد�ــيــة).
وعـبـر احـد ا�ـتـدربـ� عن( سروره

بـا�شـاركة في دورة االكـاد�ية� اذ
هـناك الكثـير من التفـاعل والعطاء
وتــعـلــمـنــا كـيــفـيــة الـظــهـور امـام
الــكـامــيـرا وكــيـفــيـة قــراءة اخلـبـر
ومـخارج احلروف والنطق السليم
بــاالضــافــة الى الــقــراءة). وكــانت
االكـاد�ـيـة اقامت سـلـسـلة دورات
فـي دبي �وسبق ان اقـامت دورتها
االولـى في اربــــــيل اواخــــــر ايـــــار

ا�ـــاضي.وتـــأســسـت االكــاد�ـــيــة
بـايعاز من رئيس مجموعة االعالم
الـعــراقي ا�ـسـتـقـل االسـتـاذ سـعـد
الـبزاز لـتلـبيـة احلاجـات ا�تـزايدة
لـــتـــطــويـــر ا�ـــهـــارات في اعـــمــال
االذاعـــة والــتـــلــفـــزيـــون � وكــانت
انـــطـالقـــتـــهـــا االولـى في شـــبـــاط
2021. واالكــــاد�ــــيــــة جــــزء من
كيان مجموعة قنوات (الشرقية).
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السـيـاسـيـ� بتـوحـيـد الصف من
خالل حـــوار مــســـؤول وشــجــاع�
النـهاء االنـقـسـامـات والـصـراعات
والـفـسـاد والـفــوضى والـتـعـجـيل
بـتـشــكـيل حـكـومــة وطـنـيـة. وقـال
سـاكـو في بــيـان امس (تـســتـنـكـر
البطـريركـية الـكلدانـية اسـتهداف
ا�دنـي� االبـرياء في مـنتـجع برخ
وقـرب مـقبـرة ا�ـسـيـحـيـ� بـقـرية
بيـرسفي فـي االقلـيم)� واعرب عن
امــلـه بــإن (يــحـــفــز االســـتــهــداف
السـيـاسـيـ� على تـوحـيـد الصف
من خالل حوار مسـؤول وشجاع�
النـهاء االنـقـسـامـات والـصـراعات
والـفـسـاد والـفوضـى� والـتعـجـيل

لويس ساكو

أستشهد �ا قالهُ الفرزدق..
هذا أبنُ خيرِ عِبادِ اللهِ كُلهِمُ ..

هذا ألتقي ألنقي الطاهرُ العَلمُ..
من الصفات احلميدة الكرم..

سـعـد الـبـزاز أبـو الــطـيب يـجـد ا�ـتـعــة والـفـرح الـغـامـر في
أبتسامة فقير بائس معنى �د لهُ يد العون..

يقول األمام الصادق سالم الله عليه:
ثالثة تدل على كرم ا�رء..

حسن اخللق..
وكظم الغيظ..

وغض الطرف ..
هذا مـا وجدتهُ في شـخصـية أسـتاذي وأخي  ومـعلـمي أبو

الطيب سعد البزاز.
مــواقف أنــسـانــيــة طــرزهــا الـتــاريخ بــأحــرف من ذهب في
مـســيــرة هــرم األعالم االســتـاذ ســعــد الــبـزاز� �ــســاعـدة

العوائل ا�تعففة من أبناء شعبه..
عـرفت سـعـد الـبـزاز مـنـذُ نـعـومـة أظـفـاري في قـسم بـرامج
األطفال في أذاعة بغداد عندمـا كان رئيس القسم الثقافي�
 بـعدهـا بـسـنـ� أصـبـحت مـخـرجـاً بـأذاعـة بـغداد أخـرجت
بــرنــامـج حــوار في الـــثــقــافـــة  من أعــداد الــبـــزاز وتــقــد�

الدكتورة سؤدد القادري وأخراجي.
مـا �ــيـز سـعــد الـبــزاز� فـراســتهِ في قـراءة مــا في كـوامن
الـنــفس لــلــشـخـص الـذي يــعــمل مــعهُ ومـا هـي أمـكــانــيـاتهِ

األبداعية..
ما طرحتهُ هو مقدمة �ا يجول بخاطري ألنقاذ العراق ..

�اذا ال نـتـفق نـحنُ الـعـراقـي� عـلى تـرشـيح الـبـزاز �ـنصب
رئيس وزراء العراق ?

ألننا بحاجة لشخصية قيادية ألنقاذ العراق بصفات القائد
الصح األكرم من الكرم هرم األعالم العراقي  والعربي أبو

الطيب� ألننا نسير في نفق مظلم وعلى حافة اخلطر..
اللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول إال البالغ.

بـتشـكـيل حـكـومـة وطنـيـة مـؤمـنة
بالشـراكة والـد�قـراطيـة وسيادة
القانون� حلـماية ا�ـواطن� ومنع
ان تـســتـخــدم ارضــهم لـتــصـفــيـة
احلــســابـات� وهــذا مــا يــنــتــظـره
العراقـيون بفـارغ الصبـر منذ 19
عامـا). بـدوره � شـدد شيخ قـبـيـلة
شـــمــر عـــبـــد الـــله الـــيــاور �عـــلى
ضــــرورة ان حتــــكـم احلــــكــــومــــة
قــبــضـــتــهــا عــلى ا�ـــنــاطق الــتي
يـسـيــطـر عـلــيـهـا مـســلـحـو حـزب
العـمـال الكـردستـاني في الـعراق.
وقــال وشــدد لــقــنــاة (الــشــرقــيـة)
�(ضـرورة طــرد جـمــيع الـفــصـائل
ا�سلـحة من سـنجار واسـتبـدالها
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{  طــــــهـــــران (أ ف ب)  –ابــــــلغ
الـــعــراق الــســلـــطــات االيــرانــيــة
�مـوافقـة الـسعـوديـة على انـتـقال
احلــــــوار الـــــهــــــادف الى إعـــــادة
الـعالقـات ا�ــقـطـوعـة مـنـذ أعـوام
من ا�ـــــــســــــتــــــوى األمــــــنـي الى
الــســيــاسي� وفق مــا أفــاد وزيــر
اخلــــارجـــــيــــة حـــــســــ� أمـــــيــــر
عـــبــدالـــلـــهـــيـــان� الـــذي اكـــد في
تــــــصــــــريح امـس ان (االمـــــارات
والكويت تعتزمان رفع تـمثيلهما
الـــدبــلـــومـــاسي في طـــهــران الى
مــســتــوى ســفــيــر قــريــبــا� بــعــد
خـفـضه عـلى إثـر قـطع الـعالقـات
بـ� إيـران والـسـعـوديـة)� مـؤكـدا
ان (بالده أجــرت خـــمس جــوالت
من ا�ــفــاوضــات أقــيــمت بــشــكل
رئـيــسي عـلـى ا�ـسـتــوى األمـني�
و� حتــــقــــيـق تــــقـــــدم في هــــذه
ا�ـفــاوضـات)� واضـاف (تـلــقـيـنـا
األسبوع ا�اضي رسالة من وزير
اخلارجـية الـعراقي فـؤاد حس��

مــهــاجــمـــة مــركــبــة كــانت تــقــلــهم
وحــرقـهــا في نـاحــيـة ا�ــنـصــوريـة
بــقـضــاء اخلــالص في احملـافــظـة)�
واشار الى ان (عملية إلقاء القبض
تـــمت بـــعــد تـــشـــكــيـل فــريـق عــمل
مـخـتص ومـقـاطـعـة ا�ـعـلـومات من
خـالل الـــتــــتـــبع الــــفـــنـي من خالل
مــتــابـــعــة اجلــنــاة الى مــحــافــظــة
كـركوك �محاول� الـهرب من قبضة
رجــــال وكــــالــــة االســــتــــخــــبـــارات
والـقـبض علـيهـما داخل مـستـشفى

مـحـافـظة ديـالى. وقـال بـيان تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (القـوات األمنـية
�ألـقت الـقبض عـلى مـتهـم� اثـن�
أقـــدمــا عـــلى فـــتح الــنـــار وقــتل 5
مـواطـنـ� وإصـابـة  3آخــرين بـعـد
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ألـقت القوات األمـنية� الـقبض على
مـتـهـم� اثـنـ� �بـقتل  5اشـخـاص
عــلى خــلــفــيـة نــزاع عــشــائـري في

اسـتـحـصـال ا�ـوافقـات الـقـضـائـية
مـن إلــقــاء الــقــبـض عــلى خــمــســة
إرهـابــيـ� ثالثـة مـنـهم في مـنـاطق
مـــتــفــرقــة مـن بـــــــــغــداد� وإثــنــ�ِ
آخرينِ أحدهما في محافظة صالح
الـدين واآلخر في مـحافظـة كركوك�
بـعد ورود ا�عـلومات االستـخبارية
عـن حتـركـاتـهم وأمـاكن وجـودهم)�
مــــؤكــــدا ان (ا�ـــفــــارز جنــــحت في
ضـــبــــــــط ثـالث أكــداس حتـــتــوي
عــلى كـمـيـات كـبــيـرة من األسـلـحـة

كـوكوك العام الصابتهما بأطالقات
نـارية خالل تـبادل اطالق الـنار مع
اجملـــنـى عـــلـــيـــهم خالل عـــمـــلـــيـــة

االغتيال).
وتابع ان (التحقيقات االولية تؤكد
ان احلـادث جـاء عـلى خـلفـيـة نزاع
عــشــائــري). واعــتـقـل جـهــاز األمن
الـــوطـــني� 5 مـــتــهــمــ� وضــبط 3
أكـداس لـلـذخـائر واألسـلـحـة. وذكر
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(مـــفــارز اجلـــهــاز �تـــمـــكــنت بـــعــد
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قــــررت وزارة الـــعــــمل والــــشـــؤون
االجـتمـاعيـة � تكـليف سـناء مـحمد
�ـــهــام رئـــيس هــيـــئــة احلـــمــايــة
االجــتـمـاعـيـة بــالـوكـالـة. وجـاء في
وثيقة اطلعت عليها (الزمان) امس
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حس� أمير عبداللهيانفؤاد حس� 

ا�ـتــنـوعـة بـيـنـهـا مـئـة صـاروخ من
الــذخــائــر اخملــتــلــفــة كــانت مــعـدة
السـتهـداف القـوات األمنـية من قبل
عـــصـــابـــات داعش في مـــحـــافـــظــة
االنـــبــــار)� واشـــار الى (مـــعـــاجلـــة
الـذخـائر من قـبل اجلهـد الهـندسي�
وتــســلــيم ا�ــتــهــمــ� بــعــد تــدوين
أقــوالـهم إلى اجلــهـات الــقـضــائـيـة
التـــخـــاذ اإلجـــراءات الــقـــانـــونـــيــة

الالزمة بحقهم). 
©≤ ’ qO�UHð®

انـه (�ــــوجـب االمـــــر الــــديـــــواني
الـــوارد بــكــتــاب االمـــانــة الــعــامــة
جملـــــــلس الـــــــوزراء في 18 اايــــــار
ا�ــاضي �قـرر الـوزيـر وكـالـة سـاالر
مــحــمــد � تــكـلــيف مــحــمــد �ــهـام
تـســيـيـر امـور الـهـيــئـة بـعـد انـهـاء

تكليف هدى سجاد). 
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تــقـتــرب الـقـوى الــكـرديــة من حـسم
اخلـالف عــــــلى مــــــرشـح رئــــــاســـــة
اجلــــمــــهــــوريــــة�والــــتــــوافق عــــلى
شــخــصـيــة عـبــر تــسـويــات مــقـابل
ا�ــنـاصب االخــرى يـجـري الــتـفـاهم
عــلـيــهــا. واكـد عــضـو احلــزب عـلي
الـفيلي في تـصريح امس ان (اتفاق
االطـار عـلى رئيس الـوزراء سيـنهي
اخلـالف عـلى رئـاسـة اجلــمـهـوريـة�
والســيــمــا نــحن اقــرب من اي وقت
عـــلى انـــهــاء اخلـالف مع الـــوطــني
الـكردستاني �ولـن نذهب �رشح�
اثن� الى البر�ان)� مؤكدا (امكانية
االتـــفــاق عــلـى مــرشح واحـــد عــبــر
تــسـويـات مـقـابل ا�ـنـاصب االخـرى
ســواء فـي االقــلــيم او ا�ــركــز� وقــد
وصــلـــنــا الى نــتــائـج قــريــبــة جــداً
حلـسم مرشـح رئاسـة اجلمـهورية)�
الفـتا الـى (ذهاب احلـزب� الـكردي�
الى مـجلس النـواب للتـصويت على
ا�ـرشح بغـياب الـتوافـق وسيـناريو
 2019لن يتكرر مجدداً)� وتابع ان
(اوضــاع الـبالد ال تـتـحـمل خالفـات
جـديدة وبـحاجة الى خـطوات جادة
وتــضـــحــيــات من جــمــيع االطــراف
الـسـيـاسـيـة� فـا�ـهـمـة الـتي تـنـتـظـر
احلـكـومة ا�ـقـبلـة صعـبـة وعسـيرة�
والـــوفــد الــدائم في بـــغــداد بــلــقــاء
مـستمر مع قوى االطار التنسيقي).
واكـد عـضـو ائـتـالف دولـة الـقـانون
وائـل الـركــابي� تــبــني قــوى االطـار
مــــرشــــحــــهــــا لــــرئــــاســــة الـــوزراء
ا�ـقبل.واشـار في تصريح امس الى
ان (الـتـنـسـيـقي اتـفق عـلـى الـذهاب
النـتخابات الهيـئة العامة او توافق

االجــتـمـاعي بـيــانـاً صـدر عن عـلي
الـــــعالق �الـــــذي لـــــيس له عـالقــــة
بـاحلزب � وال �ثل مـوقفه)� وتابع
ان (حـــــــديـث  الـــــــعـالق بـــــــشــــــأن
الـتــسـريـبـات الـصـوتــيـة ا�ـفـبـركـة
�تـمـثل وجـهـة نـظـره الـشـخـصـية).
واكــد رئـيس الــهـيـئــة الـسـيــاسـيـة
لـلتيار الصـدري احمد ا�طيري� ان
الـتسريبات ا�نـسوبة لرئيس دولة
الـقانـون للمـالكي �أُريد بـها الفـتنة
لـكن حكـمة رئـيس الـتيـار الصدري
مــقــتــدى الــصــدر حــالت دون ذلك�
فـيما دعا احلكومـة والقضاء لبيان
صـــحــة تــلك الـــتــســريـــبــات.وقــال
ا�ـطيـري في بيـان إن (التـسريـبات
ا�ــنـسـوبـة ا�ـالــكي أريـد بـهـا �زرع
الــــفــــتــــنــــة بــــ� أبــــنــــاء ا�ــــذهب
الـواحـد�والسيـما إن أتـباع الـصدر
كـثـيرون ومـنـتشـرون �ولـكن حكـمة
الــصـدر حـالت دون الـفــتـنـة�فـضال
عن  إبـراز شخصيـة ا�تحدث وهو
يــرمي اجلــمـيع بــالـتــهم الــبـاطــلـة

وا�زيفة).

œ«uł ezU� ≠ œ«bG?Ð∫ توقـعت الهيـئة العامـة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي

التـابعة لوزارة النقل �ان يتـصاعد الغبار في ا�نطـقة الوسطى مع انخفاض
درجـات احلـرارة عن الـيـوم  الـسـابق. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(طـقس ا�ـنـطـقـة الـوسطـى واجلنـوبـيـة سـيـكـون صـحـواً� وتـنـخفـض درجات
احلرارة قلـيالً� وتنـشط الرياح مـسبـبة تصـاعد الـغبار�بـينـما سيـكون طقس
ا�ـنـطـقة الـشـمـالـيـة صحـوا �واسـتـقـرار احلرارة). وكـان مـتـنـبىء جـوي� قد
رجح عدم انـخفاض درجـات احلرارة في األيام ا�ـقبلـة. وكتب صادق عـطية
على صـفحته في فيـسبوك (بلـغت الرطوبة الـسطحيـة ذروتها �والسيـما عند
الـسـواحل وعـند مـنـاطق جنـوب شـرق البالد)� مـؤكـدا ان (التـوقـعات تـشـير
الى تنـاقص معدالت الرطوبة �مصحوبـا بتحول تدريجي للرياح الى االجتاه
الـشـمـالي الـغـربي)� وتـابع انه (اليـوجـد انخـفـاض بـدرجـات احلـرارة لاليام

ا�قبلة في ا�دن  كافة� وتستمر ماب� انخفاض وارتفاع طفيف).
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علي الفيلي صدر الدين القبنجي

قـــادة الــكــتـل عــلى مـــرشح رئــاســة
الــوزراء الـذي سـيــكـون مــتـبـنى من
االطـار بـشـكـل عـام)� مـؤكـدا ان (اما
االسـمـاء ا�ـرشـحة لـرئـاسـة الوزراء
الـتي جـرى تـسـريـبـهـا عـبـر وسـائل
االعـالم� سيتم توافق مرضي به مع
االطـراف السـياسـية� فـاالطار يـنظر
الـى وحـــــدتـه اقـــــوى مـن رئـــــاســـــة
الــوزراء �ورئـيس احلـكــومـة ا�ـقـبل
سـيكـون مرشـحا مـن االطار). وحذر
إمــام جـــمــعــة الــنــجف صــدرالــدين
الـقـبــانـچي �الـتـنـسـيـقي من الـفـشل
بــتـــشــكــيل احلــكــومــة. وقــال خالل
خـطـبـة اجلـمـعـة امس (لن يـرحـمكم
مـن في االرض وال من في الــســمــاء
�اذا فـشـلـتم في تـشكـيل احلـكـومة)�
مــشــيــرا الى ان (الــشــعـب يــنــتــظـر
تـشكيل احلكومة وا�رجعية الدينية
تـــــــراقـب ا�ـــــــوقـف ). وراى حــــــزب
الــدعــوة االسالمــيــة�  تـصــريــحـات
عـــــلـي الــــعـالق ال تـــــمـــــثل مـــــوقف
احلـــزب.وذكـــر فـي بـــيـــان امس انه
(تــداولت بــعض وســائل الــتـواصل
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شـيع الـعـراق ضـحـايـا اسـتـهـداف مـصـيف بـرزخ في قـضـاء زاخـو �ـحـافـظـة دهوك
�وسط ادانة واسـعة ومطـالبة ا�ـية بكـشف اجلناة. وأودى االسـتهداف بـحياة تـسعة
مـدنـيـ� في مـنتـجع سـيـاحي في اقـلـيم كـردستـان� في حـدثٍ من شـأنه زيـادة الـتـوتر
بـعـدما حـمل العـراق �تـركيـا مـسؤولـيـة االستـهداف الـتي بـدورها �اكـدت اسـتعـدادها

للتعاون وارسال جلان حتقيقة.

وفـي مـــطـــار أربـــيل � أرســـلت طـــائـــرة
عـسـكريـة لـنـقل جثـامـ� الضـحـايا إلى
بـغداد.ونـقلت الـنعـوش التـسع �ـركبة
إسـعاف� بينها نـعش طفل صغير� لفّت
بـالعلم العراقي وأكاليل الورود. وحمل
وزيـر اخلـارجـيـة فـؤاد حـسـ� ورئـيس
اإلقــلــيـم جنــيــرفــان الــبــارزاني� نــحــو
الـطائرة� النعش الصـغير� قبل أن تقلع
إلى بـغداد.  واسـتقـبل رئيس احلـكومة
مـصـطـفى الـكـاظـمي اجلـثـامـ�� وتـقدم
مــراسم الـتـشــيـيع الـرســمي� بـحـضـور
عـدد من الـقيـادات األمنـيـة وا�سـؤول�
والــتـقى بـعـائالت الـضــحـايـا� بـحـسب

بيان رسمي. 
wMÞË œ«bŠ

وأعـلن الـكـاظـمي �اول امـس يـوم حداد
وطـني� فيـما تـصاعد الـغضب الـشعبي
فـي الـعــراق عــلـى ا�ـأســاة الــتي أودت
بـــحــيــاة تـــســعــة عـــراقــيــ� وأدّت إلى
إصابة  23 بـجروح. وغالبية الضحايا
هـم مـن وسـط وجـــــــــنـــــــــوب الـــــــــبالد�
يــتـوجـهـون إلـى ا�ـنـاطق اجلــبـلـيـة في
كـردســتـان احملـاذيـة لـتـركـيـا� هـربـاً من
احلـرّ. واتـهمّ الـعـراق الـقـواّت الـتـركـية
بـــشنّ الـــقــصـف الــدامي الـــذي أصــاب
مـنتـجعاً سـياحـياً في قضـاء زاخو.لكن
نـفت أنقرة من جـهتهـا مسؤولـيتها عن
الـهـجوم مـتـهمـةً مـقاتـلي حـزب العـمال
الــكـردسـتـاني بـا�ــسـؤولـيـة عـنه� وهـو
تــنــظــيم تـصــنّــفه تــركــيـا وحــلــفــاؤهـا
الـغـربـيـون بـأنه إرهـابي� ويـشنّ تـمرداً
ضــدّهـا مـنــذ الـعـام 1984. وفـي مـنـزل
مــتــواضع بـبــغـداد� جــاء نــور لـتــقـد�
الـتـعازي في وفـاة صـديقه عـباس عالء

اخلـارجية بالهجمات. وأكّد (دعم إيران
احلـازم لالستـقرار واألمن فـي العراق).
وجـرت تـظاهـرات �اثـلـة ليل األربـعاء
ا�ـاضي في مـناطـق مخـتلـفـة من البالد
أمــام مـراكـز مــنح تـأشـيــرات الـدخـول�
مـثل كـركوك والـنـجف وكربـالء. وغالـباً
مـا تــأتي هـذه الـتـحـركـات �ـبـادرة من
الـتـيـار الصـدري� الـذي يـتمـتع بـقـاعدة
شــعـبـيـة واسـعـة.وصــعّـدت بـغـداد لـيل
األربـعاء الـنبـرة �طـالبـتهـا بانـسحاب
اجلــيش الــتــركـي من أراضــيــهــا. كــمـا
أعــلــنت الــسـلــطــات اسـتــدعــاء الــقـائم
بـأعـمـالـها من أنـقـرة وإيـقـاف إجراءات
إرسـال سفيـر جديد إلى تركـيا� بحسب
بـيان رسمي. وجاء التنديد مباشراً من
الـكــاظـمي الـذي نـدّد بـارتـكـاب الـقـوات
الــتــركــيـة مــجــدداً انــتــهـاكــاً صــريــحـاً
وسـافــراً لـلـسـيـادة الـعـراقـيـة� في حـ�
اســتــنــكــر رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صــالح الـقــصف الـتــركي� مـعــتـبـراً أنه
(يُـمثل انـتهـاكاً لـسيـادة البـلد وتـهديداً
لـألمن الـقــومي). وعــلى حــســابــهـا في
تـويتر �قدّمت الـسفارة التـركية (العزاء
لـلـعـراقـيـ� الذين اسـتـشـهـدوا عـلى يد
مــنـظـمــة حـزب الـعــمـال). من جـهــتـهـا�
اعـتــبـرت اخلـارجـيـة الـتـركـيـة أنّ (مـثل
هـذه الهجمات تقوم بتـنفيذها منظمات
إرهـــابــيـــة)� واشــارت الى انـــهــا (ضــد
جـميع أنواع الـهجمـات التي تـستهدف
ا�ـدنـي�)� ودعت اخلـارجيـة (احلكـومة
الـعـراقـية إلى عـدم اإلدالء بـتصـريـحات
حتت تــأثـيـر خـطـاب ودعــايـة ا�ـنـظـمـة
اإلرهــابـيــة والـتــعـاون في الــكـشف عن
اجلـــنــاة احلــقـــيــقــيـــ� لــهــذا احلــادث

الكارثي). 
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ودان األمـــ� الـــعـــام جلــامـــعـــة الــدول
الـعربية �أحـمد ابو الغـيط� � استهداف
مـنـتـجع سـيـاحي �ـديـنـة دهـوك.ونـقل
جـمـال رشـدي ا�تـحـدث الـرسـمي بإسم
األمــ� الــعـام عن أبــو الــغـيـط تـأكــيـده
(الـرفـض الـكـامل السـتـهـداف الـسـيـادة
الـعــراقـيـة� الـذي �ـثل خـرقـا صـريـحـا

لــلــقـانــون الــدولي� وانــتــهـاكــاُ ســافـرا
لــلــمــبــاد�)� مــؤكــدا ان (أن اجلــامــعــة
الــعــربـــيــة تــســانــد الــعــراق في رفض
وادانــة هـذا االسـتـهــداف� وأنـهـا تـدين
أي تــعـــد أو انــتــهــاك لــســيــادة اي من
الــدول الـــعــربــيــة)� داعـــيــا انــقــرة الى
(اعـادة حـسابـاتهـا واحلفـاظ على مـبدأ
حـــسن اجلــوار في عـالقــاتــهــا مع دول
ا�ــنـطــقـة� واالمــتــنـاع عن االقــدام عـلى
تـنفـيذ عـملـيات عـسكـرية داخل اراضي

الـــدول الــــعـــربـــيـــة حتت اي ذريـــعـــة).
وأعـلــنت دولـة الـكـويت� تـضـامـنـهـا مع
الــعـراق وتـأيــيـدهـا الجــراءات احلـفـاظ
عـــلـى ســيـــادتـه.  وقـــال بـــيـــان لــوزارة
اخلــــارجــــيــــة الـــكــــويــــتــــيــــة ان (هـــذا
االســتــهــداف �ــثل انـتــهــاكــاً صــارخـاً
لــسـيــادة الـعــراق الـشــقـيق ولــلـقــانـون
الدولي وميثاق األ� ا�تحدة واألعراف
وا�ــواثـيق الــدولـيـة). من جــانـبه � نـدد
األمـ� الــعـام لأل� ا�ـتـحـدة أنـطـونـيـو

وكـــان يـــنــــتـــظـــر عـــودة األســـرة الـــتي
تــوجــهت إلى ا�ــطــار السـتــعــادة جــثـة
ا�ـهـنـدس الـشـاب الـبـالغ من الـعـمر 24
عـامًـا.وقـال (تـزوج عـبـاس قـبل أسـبـوع
واحــد وكــان مع زوجـتـه في كـردســتـان
لالحـتـفـال بـشـهـر الـعـسل� إنـهـا صـدمة
الصـدقـائه واقـاربه� كـانـت أول رحلـة له
ذهـب الـثالثــاء واسـتــشــهـد االربــعـاء ال
�ـكـنـنا تـصـديق ذلك)� واضـاف (سـافر
لــيــسـتــمــتع في شــمـال الــعــراق �وعـاد
شـهيـداً وزوجته مصـابة� هـذا ال يحدث
فـي أي بـــلـــد آخـــر فـــقط في الـــعـــراق).
وتـشنّ أنـقرة الـتي تـقيم مـنذ  25 عـاماً
قــواعــد عـســكــريــة في شـمــال الــعـراق�
عـمــلـيـات عـسـكـريـة ضـدّ حـزب الـعـمـال
ا�ـتـمـركز في مـخـيـمات تـدريب وقـواعد
خـلفية له في ا�نطقـة. وتُفاقم العمليات
الـعـسـكريـة الـتـركـية في شـمـال الـعراق
الـــضــغط عـــلى الـــعالقــات بـــ� أنــقــرة
وحــكـومـة الــعـراق ا�ـركـزيــة في بـغـداد
الــتي تــتــهم تــركـيــا بــانــتـهــاك ســيـادة
أراضــيـهـا� بـرغم أنّ الـبــلـدين شـريـكـان
جتـاريـان هـامّـان. وغـالـبـاً مـا تـستـدعي
بغداد السفير التركي لوزارة اخلارجية
لـالحتـجـاج� لـكن هـذه االجـراءات تـبقى
مــعـظم الـوقت بــدون نـتـيـجــة.وتـظـاهـر
الــعـشــرات اول امس� أمــام مـركــز �ـنح
تـــأشــيـــرات دخــول إلـى تــركـــيــا� وسط
اجـراءات أمـنـية مـشـددة� مـطالـبـ� برد
عــلـى االسـتــهــداف. ودانـت اخلــارجــيـة
األ�ــانـيــة االسـتــهــداف� فـيــمـا دعت في
بـــيــان إلى (الــنـــظــر بــشـــكل طــار� في
الـظروف وفي ا�ـسؤوليـة عن القصف).
وفـي طـــهـــران � نـــدد مـــتـــحـــدّث بـــاسم

غــوتـيــريس� بــالـقــصف ا�ـدفــعي الـذي
وصـــفه بـــا�ـــمـــيـت� الـــذي اســـتـــهــدف
مــنـتــجـعــاً سـيــاحـيــاً في قـضــاء زاخـو
�ــحـافــظــة دهـوك وأســفـر عن ســقـوط
الــعــشـــرات من الــســيّــاح بــ� شــهــيــد
وجـريح.ودعـا غـوتـيـريس في بـيان إلى
(إجــــراء حتـــقـــيـق ســـريع وشــــامل في
احلـادث لــتـحـديـد ا�البـسـات احملـيـطـة
بــالـهـجـوم وضــمـان مـسـاءلــة مـرتـكـبي

الهجوم).
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فرق الدفاع
ا�دني خالل
إخماد حريق في
الكرادة
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الى (تنفيذ القوة عمليات عدة للوصول
الـى مخـابئ واوكـار الـدعم الـلـوجـستي
لــلـمـجــامـيع االرهــابـيـة فـي مـنـاطق من
قـضاء الرطبة �اثـمرت عن ضبط اجهزة
اتـصـاالت وكـميـة من االعـتـدة اخملتـلـفة
والـــعــبـــوات الــنـــاســفـــة ومــواد وعــدد
وادويـة طـبـيـة)� ومـضى الى الـقـول انه
(جـرى تـسـلـيم ا�ـتـهم وتـاجـر اخملدرات
والـقـاتل الـى جـهات االخـتـصـاص وفق
احــكــام ا�ـواد 4 إرهــاب و28 مــخـدرات
و405 قـتل� في الـوقت الذي تـكفلـت فية

مـفـارز اجلـهـد الـهـنـدسي ا�ـرافق لـلـقوة
بـــرفع ا�ـــواد والـــتـــعـــامل مـــعــهـــا وفق
الـسياقـات ا�عمـول بها). واخـمدت قرق
الـدفـاع ا�ـدني� حـريق داخـل دار مـتـخذ
مـخزن في منطـقة الكرادة بـبغداد. وقال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (فـرق
الــدفــاع ا�ــدني أخــمــدت حــادث حــريق
انـدلع داخل دار متخذ كـمخزن لألجهزة
الـكهربائيـة اخلاصة بالطـباعة �ساحة
 300مـتـر �ـنـطـقـة الـكـرادة في بـغـداد)�
واشــار الى ان (الـفــرق طـوقت الــنـيـران

بــاألجــهــزة األمــنــيــة في إطالق نــار في
مـــحــافـــظـــة ديــالى. وقـــال ا�ـــصــدر في
تـــصـــريح امـس ان (األشـــقــاء الـــثـالثــة
اسـتشـهدوا بعـد إطالق النار عـليهم من
قــبل مـجــهـولــ� اثـنــاء تـواجــدهم قـرب
ضـفـاف نـهـر ديـالى للـسـبـاحـة في قـرية
مــنــصــوريــة اجلـبـل الـتــابــعــة لــقــضـاء
اخلـالص)� مؤكدا ان (ا�هـاجم� حرقوا
مـركـبة الـضـحايـا قبل فـرارهم الى جـهة
مـجـهولـة). والـقت مفـارز االسـتخـبارات
الــعـسـكــريـة� الــقـبض عـلى  3 مـتـهـمـ�
بـــــاالرهـــــاب واخملــــدرات والـــــقـــــتل في

محافظتي نينوى واالنبار.
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وقــالت خــلـيــة اإلعالم األمـني في بــيـان
تــلـقــته (الــزمـان) امس انـه (بـعــمـلــيـات
اسـتـخـباريـة نـوعـية واسـتـبـاقيـة نـفذت
اسـتـنـاداً الى مـعـلـومـات دقـيـقـة لـشُـعبْ
االسـتــخـبـارات الـعـسـكـريـة في قـيـادات
الـفـرق اخلامـسة والـعاشـرة والسـادسة
عـشر وبـالتـعاون مع اسـتخـبارات وقوة
من الــويـة تـلك الــفـرق الـتـابــعـة لـقـيـادة
الـقوات البرية اسـفرت عن القاء القبض
عـــلى احـــد االرهـــابـــيـــ� في ســـيـــطــرة
الـشهيد سبـهان بنينـوى اثناء محاولته
الـهـرب الى محـافـظة اخـرى)� مـؤكدا ان
(الـقوة اطـاحت بتـاجر مـخدرات وضبط
بـحوزته كميـة منها في مـدينة الرمادي�
كـما تـمـكنت من الـقاء الـقبض عـلى احد
ا�ـطلـوب� للـقضاء بـتهـمة القـتل)� الفتا
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وابــعــدت خــطــر انــتــشــار احلــريق إلى
الـدور السـكنـية اجملـاورة �وقع احلادث
بـــعــــد ان اضـــطـــرت الى أخـالئـــهـــا من
سـاكنيهـا حتسباً إلمتـداد احلريق اليها
ومن أجـل تعـجـيل السـيـطرة زج الـدفاع
ا�ـدني بـعـجـلـة الـشـفل من اجل اقـتـحام
ا�ـنزل وعـزل األنقاض الـتي أعاقت عمل
فــرق اإلطـفــاء). والـقت قــيـادة الــشـرطـة
االحتـادية� الـفبض عـلى تاجـر مخدرات
بــــجـــوزته ثـالثـــة االف حـــبــــة مـــخـــدرة
بـبـغداد.وذكـرت القـيادة فـي بيـان تلـقته
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يـنـظم احلـشـد الـشـعـبي الـيـوم الـسـبت�
عـــرضــا عــســـكــريـــا �ــنــاســـبــة ذكــرى
الـتأسيس وانـطالق عمليـة حترير ا�دن
من قـبـضـبـة داعـش . وقال بـيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امـس وذكـــر بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـان) امس انه (بـكل فـخـر وإعـتـزاز
ســـتــنــطـــلق فــعـــالــيــات االســـتــعــراض
الــعــســـكــري الــكــبــيــر لــقــوات احلــشــد
��ـناسبة العيد الـسنوي الثامن لذكرى
الــتـأســيس وانـطالق عــمـلـيــات حتـريـر
ا�ـــدن من قـــبــضـــة عــصـــابــات داعش)�
واشـــار الـى ان (االســتـــعـــراض يـــنـــظم
�ـــشــاركــة عـــدد من صــنـــوف الــقــوات
ا�ـسـلـحـة من تـشـكـيالت وزارتي الـدفاع
والـداخلية وجهـاز مكافحة اإلرهاب� في
مـعسكـر الشهيـد أبو منتـظر احملمداوي
�ـــحـــافــظـــة ديـــالى). وأطـــلـــقت قــوات
احلـشد �عملية أمنـية في ناحية العظيم
في احملـافظة ذاتها. وقال آمر اللواء 23
بـشــيـر الـعـنـبـكي أن (قـوة مـشـتـركـة من
اللواء 23 مـتمثلة بالفوج األول والرابع
واســتـخـبـارات الــلـواء والـلـواء  62 في
احلــــشــــد �فـــتــــشت وأمــــنت نــــحـــو 16
كـــيــلــومـــتــرا من احلـــاوي �ــنع تـــســلل
اجملــــامــــيع اإلجــــرامـــيــــة)� مــــؤكـــدا ان
(الـعمليـة جاءت لتأمـ� وتفتيش حاوي
الـعـظـيم بـدءا من صـفـيط وصـوال �ـعـبر
الــــنـــعــــمـــان).  وأفــــاد مـــصــــدر أمـــني�
بـــاســـتــشـــهــاد  3 أشــقـــاء مــنــتــســبــ�
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(الـــزمــان) امس ان (اجلــهـــود األمــنــيــة
ا�ـسـتمـرة لـقـطعـات الـشرطـة االحتـادية
في مـتـابـعـة ا�ـطـلـوبـ� واخلـارج� عن
الـقانون� اسفرت عن تمكن قوة مشتركة
مـن الـفـوج األول الـلـواء الــثـالث شـرطـة
احتـــاديـــة وبـــإســـنـــاد مـــفـــارز اجلـــهــد
االسـتخـباري ومـكتب مكـافحـة مخدرات
الـــكــرادة عن نـــصب كـــمــ� مـــحــكم في

شارع الصناعة ببغداد).
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واضــافت انه (� خـالله الـقــاء الــقـبض
شــخص يـتـاجـر بــا�ـواد اخملـدرة ضـبط
بـحوزته ثالثة االف حـبة نوع ترامادول
بــاإلضـافــة الى اكــثـر من الــفي امـبــولـة
وتـسليـمه مع ا�واد ا�ـضبوطـة اصوليا
إلـى اجلــــهــــات اخملـــــتــــصـــــة إلكــــمــــال
اإلجـراءات الــتـحـقـيـقـيـة بـحـقه). وأعـلن
قـائـد شـرطـة مـحـافـظـة الـبـصـرة الـلـواء
عــلي عــدنــان �اعــتـقــال اخــطــر مـروجي
اخملــدرات في احملـافـظـة.وقـال في بـيـان
امـس انه (بـــــعــــد ورود مـــــعــــلـــــومــــات
اســتـخـبـاريــة عن مـكـان تــواجـدهـمـا �
عـلى الفور وضع خطة محـكمة وبعملية
اســتـبـاقــيـة تـمـت مـداهـمــتـهـمــا والـقـاء
الـقــبض عـلـيـهـمـا)� مـؤكـدا ان (ضـبط 5
كـــيـــلــو غـــرام من ا�ـــواد اخملــدرة خالل
الــــعـــمـــلــــيـــة)� وتـــابـع انه (� اتـــخـــاذ
االجـــراءات الـــقـــانـــونــيـــة بـــحـــقـــهـــمــا
واحـالتهمـا الى القضاء ليـناال جزاءهما

العادل). 
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التي توضح مدى وفرة او شح ا�نت�
الـــزراعي احملــــلي)� داعـــيـــا ا�ـــنـــافـــذ
احلدوديـة الى (تـنـفيـذ هـذا الـقرار من
أجل حمـاية ا�ـنت�  الـزراعي احمللي).
وبـاشــرت وزارة الـصــنـاعــة وا�ـعـادن
�بــإنـتــاج أســمــدة عــضـويــة صــديــقـة
للبـيئـةغيـر ضارة لألراضي الـزراعية.
وقـال مـديـر بـيـئة األنـبـار قـيس نـاجح
عـبـد في تـصــريح امس إنه (� الـبـدء
بإنـتاج األسـمـدة العـضويـة الـصديـقة
لــلـــبــيـــئــة والــتـــخــلص مـن األســمــدة
الكيمـياوية الـضارة للتـرب الزراعية)�
وتابع ان (مشروع األسـمدة سيخلص
الـبيـئـة من مـخـلـفـات أشـجـار الـقصب
ا�ـــنـــتـــشــــرة عـــلى ضـــفـــاف األنـــهـــار
وحتــويـــلــهـــا إلى أســـمــدة عـــضــويــة
صديقـة للـبيـئة وغـير ضارة لألراضي
الــــزراعـــيــــة)� مـــؤكــــدا ان (ا�ـــشـــروع
سـيـسـهم في الــتـخـلص من اخملـلـفـات
الــــزراعــــيــــة ا�ــــوجــــودة في ا�ــــزارع

وا�شاريع الزراعية في احملافظة). 
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قـررت وزارة الــزراعـة� مــنع اسـتــيـراد
. ستة محاصيل نـتيجة وفرتـها محلياً
وقــال الـنــاطق بــأسم الــوزارة حــمــيـد
النايف فـي بيان تـلقـته (الزمان) امس
إنه (استنادا الى الصالحيات اخملولة
لوزيـر الزراعـة �نع وفـتح االستـيراد
في ضـوء وفـرة وشح ا�ـنـت� الـزراعي
احملـلي ووفـقـا لـقـرار مـجـلس الـوزراء
ا�رقم  193 لـعام   2022 تـقـرر ايـقاف
استـيـراد مـحـاصيل الـبـطـاطـا والرقي
والــــبـــطــــيخ والـــطــــمـــاطـم واخلـــيـــار
والـــبــاذجنـــان ومن جـــمـــيع ا�ـــنـــافــذ
احلدوديـة الى إشعـار اخر)� وتابع ان
(عـمــلـيـة ا�ــنع جـاءت نــتـيـجــة لـوفـرة
ا�ــنـتـ� احملـلـي من هــذه احملـاصــيل)�
مبينـا ان (سياسة الـوزارة هي حماية
ا�ــنــتـ� احملــلي من جـــانب وحــمــايــة
ا�ـستـهـلك من جـانب اخـر� ومن خالل
تطبيق الروزنامة الزراعية� فضال عن
البيانات الواردة من مديريات الزراعة

÷UO� s�Š d�UŽ

بغداد

كيف نـقـترب من تـفسـيـر صحـيح للـعالقـات العـراقـية الـتركـيـة? من حيث ا�ـبدأ
تتـحكم في الـعالقـات الدولـية الـثنـائيـة واجلمـاعيـة ومشـتقـات العالقـات الدولـية
(الــســيـاســات الـدولــيـة� الــسـيــاسـة اخلــارجــيـة� الــدبـلــومـاســيـة� الــسـيــاسـات
اإلستـراتيـجيـة واجليـوسيـاسيـة) تتـحكم فـيهـا كلـها مـعادلـة الصـراع والتـعاون

لنرى فيها تصادم عسكري وتنافس نوعي وهيمنة وتبعية ...الخ.
بـعـد عام   2003 خـرج العـراق من دائـرة الطـرف في الـتفـاعالت الـتـصارعـية
والتـعاونـية اإلقلـيمـية والـدولية لـيدخل في جـغرافـية الصـراع اإلقلـيمي والدولي
بـوصفه ساحة صـراع وليس طرف صـراع. وهو الدولـة التي تتوسط ست دول

ونادراً ما تتوسط دولة ست دول.
و�ا كـان طرح األسـئلة أحـيانـا أفضل من االكـتفاء بـاإلجابـة عنهـا نتـسأل كيف
يــنـتـقل الــعـراق من دائـرة الالفــاعـلـيـة (ســاحـة الـصــراع) إلى طـرف فـاعل في
التـفاعالت اإلقليمية والـدولية? وهل لدى العراق القـدرة والرغبة واإلرادة ليكون
فاعـل ايجابي ال فاعل سـلبي? و�اذا أصـبح ساحة أو جغـرافية صـراع إقليمي

ودولي?
بـقـدر تـعــلق األمـر بـالـعالقـات الـعـراقـيـة الــتـركـيـة مـا هي أوراق الـلـعب بـحـوزة
العراق وما هي أوراق اللعب بحوزة تركيا? ومن القادر على حتويل العراق من
سـاحـة صـراع بـ� ا�ـتـخـاصـمـ� اإلقلـيـمـيـ� والـدولـيـ� إلى سـاحـة حـوار ب�

هؤالء ا�تخاصم�?
هنـا ينبـغي أن تتضـمن اإلجابات تـشخيـصات وعالجات فـفي التشـخيص نرى
إن الـسبب األول في جـعل الـعراق سـاحة وجـغـرافيـة صـراع هو سـبب جواني
ولـيس بـراني� وا�الم ليس األجـنـبي اإلقـليـمي والـدولي بل ا�الم نـحن الـعراق!

�اذا?
•إن األطـراف الــعـراقـيـة (قـوى سـيـاسـيـة� مــكـونـات ومـؤسـسـات) ال تـسـتـقـوي

ببعضها بل كل طرف يستقوي بخارج أو أكثر إقليمي ودولي!
•إن خــطـابـنـا الـسـيـاسـي اخلـارجي� مـهـمـا حـاولـت وزارة اخلـارجـيـة احـتـكـار
صـيـاغـته وتـنـفـيـذه كـخـطـاب عـراقي وطـني مـوحـد يـصـعب عـلـيـها حـتى طـرحه

أحيانا فما بالكم بفرضه على القوى ا�ستقوية باألخر األجنبي هل تلتزم به?
•إن األخــر اإلقـلـيـمي والـدولي يـجـيـد احلــركـة �ـل� الـفـراغ في أي مـكـان يـجـد
مصـلحـته أوال فيه ونـحن جنيـد صناعـة الفـراغات داخل األنـا العـراقي والنحن

العراقية.
•نحن جـعلنـا من األخر ينظـر إلينـا باستعالء ألنـنا أوصلـناه للنـظر إليـنا هكذا!
الن كل طـرف عراقي ينظـر إلى العراق من ثقب ا�ـذهب أو القوميـة أو العشيرة
أو ا�ـنــاطـقـيـة بـيــنـمـا الـصــحـيح إن يـنـظــر كل طـرف إلى مـذهــبه أو قـومـيـته أو

عشيرته أو مدينته من بوابة العراق الواسعة. 
•لدى الـعراق موارد طبيعية نحسن هـدرها وال نحسن إدارتها! وقدرات بشرية

جنيد التفريط بها وال جنيد توظيفها!
إن كان مـا تـقدم قـد اظهـر العالمـات الفـارقـة في تشـخيص احلـال فمـا العالج
الذي نـسـتحـضـره في البـال فـيمـا حـصل ويحـصل بـ� العـراق وبالد الـعـثمـنة

اجلديدة التي تتكلم عن تصفير ا�شاكل وتعمل على تصفير احللول?!.
لـدى تركيا ورقة لعب واحدة مع الـعراق وهي ورقة (ا�ياه) ولدى العراق أوراق
لعب كـثيرة (النفط� التبادل التجاري� االسـتثمار واألعمار� الكورد والتركمان).
بيـد إن بعض هـذه األوراق حتولت إلى تـهديـدات ألننـا لم نحسن بـعد تـوظيـفها
بينما لدينا اإلمكانية لتحويل تهديد ا�ياه إلى فرصة لصاحلنا مع أوراق اللعب

األخرى.. كيف ?.
•عـلـيـنا أن ال نـخـسـر الـكورد ألنـنـا عـندمـا نـخـسرهم تـربـحـهم تـركيـا وتـشـتغل

عليهم وليس لهم.
•علـيـنا حتـويل تهـديد ا�ـيـاه إلى فرصـة بتـقـليل الـهدر مـن ا�يـاه الوافـدة وعمل
آبـار ارتـوازيـة قـرب مـجـرى األنـهـار الـقـادمة إلـيـنـا من تـركـيـا وغـيـرهـا لـتـغـذية
األنـهـار وتـالفي الـشـحه الـتي تـتـحـكم بـهـا تـركـيـا من خالل الـسـدود� لـتـصـبح
الـســدود الـتـركـيــة فـرصـة لــصـالح الـعــراق ألنـهـا ســتـؤدي إلى تـغــذيـة أعـمـاق
األراضي الـعراقية ا�نخفضة بالـقياس إلى األراضي التركية وجميع األراضي

احمليطة بالعراق.
•أمـا أوراق الـتــبـادل الـتــجـاري فـإنـهــا فـرصـة تــربـحـهـا تــركـيـا وان ربــحـنـاهـا
تخـسرها تركيا عندما نلوح لها بإمكانية إيجادنا بدائل عنها في مجال التبادل
الـتجـاري وكـذلك احلـال بـالـنسـبـة لـورقـة االستـثـمـار واالعـمار
حـيث إن ا�عادلة في هذه الورقة لصالح تركيا وباإلمكان

إيجاد بدائل عن تركيا في هذا اجملال.
أخـيـرا ال بد أن يـتـعـزز مـوقف الـعـراق بـتـقـويـة وتـطـوير
قـدراته العـسـكـرية واألمـنـية لـكي تـفـكر تـركـيـا ألف مرة

قبل أن تستبيح سيادة أراضيه وأرواح مواطنيه.

أربيل
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يـبقـى اقلـيم كـردسـتـان ا�الذ اآلمن وا�ـكـان ا�ـطـلـوب لـزيارتـه والعـيش فـيه من
الـكـثـيـر من الـعـراقـيـ� ومـواطـني الـدول اجملـاورة والـبـعـيـدة عن الـعـراق� نـظرا
لـلـسـيـاسـة الـتي تـنـتـهـجـهـا حـكـومـته ويـؤمن بـهـا سـكـان االقـلـيم حـيث الـسالم
واالمان والـتعـايش السـلمي والـنظـام وحفظ حـقوق وحـياة اآلخـرين قبـل سكان
االقلـيم�  وما يؤكد عليه الـسياسيون وا�سؤولـون �ختلف درجاتهم من وجوب
احترام حقوق القادم� والزائرين والنازح� وا�هاجرين وا�قيم� بغض النظر
عن انتـماءاتهم ومـناطقـهم� فما يـجمعـنا هو الـهوية االنـسانيـة والوطنـية قبل كل

الهويات االخرى.  
و�ـثل احلادث االخير بـاستشـهاد واصابـة عدد من السـياح من وسط وجنوب
العـراق في الـقـصف العـسـكـري الذي طـال مـنطـقـة سـياحـيـة في مـنطـقـة زاخو
ا�ــثـال احلي وا�ـهـم الـذي اظـهــر تالحم وتـوحــد الـعــراقـيـ� جــمـيــعـا في ادانـة
وشجـب هذا االعـتداء ايـاً كان مـرتكـبه والذي ذهـب ضحـيته مـواطنـون مدنـيون

جائوا للتنزه والبحث عن اوقات جميلة مريحة في مصايف كردستان.  
فـقد أصـدر مقـر الزعـيم مسـعود الـبارزاني يـوم األربعاء 20 تـموز  2022 بـياناً
ادان فيه الـقصف الـذي استـهدف موقـعاً سـياحـيا يعج بـا�صـطاف� وادى الى
استشهاد عدد منهم وجرح آخرين� مع التأكيد بأن استشهاد وإصابة ا�دني�
األبــريــاء من قــبل اي قــوة أو طــرف حتـت أي ذريـعــة أمــر غــيــر مــقــبــول. ومن
الـضروري وضع حلـوادث �اثلـة واحليـلولـة دون تكـرارها مـرة أخرى ولكي ال
يكـون ا�ـواطنـ� بعـد اآلن ضـحايـا للـصراع وا�ـواجـهات بـ� القـوى واألطراف
األخرى� وحـان الوقت لـي تعمل حـكومة اإلقلـيم واحلكومة االحتاديـة� بالتنسـق
مع بعضهما البعض على إيجاد حل جدي وأساسي للحد من حدوث مثل هذه

اجلرائم والكوارث.  
كـما شـارك نـچـيرڤـان بارزاني رئـيس إقـليم كـردستـان يوم اخلـميس  21 تـموز
2022  في مـراسيم تـوديع جثـام� شـهداء قـصف زاخو� الـتي جرت في مـطار
هولـير الـدولي� وحمل جـثمان الـطفـلة الشـهيـدة ذات العام الـواحد الى الـطائرة
الـعـسـكـريـة ا�ـتـوجـهـة الى بـغـداد في مـشـهـد مـؤثر بـيّن اجلـانب االنـسـاني من
شخصية بارزاني الذي يحمل هموم الوطن والشعب في كل مكان يتواجد فيه�
ولقـائه ذوي الـشـهـداء واجلـرحى وتقـد�ه تـعـازيه والـتـعـبيـر عن تـعـاطـفه مـعهم
واالستـعداد لتقـد� كل ا�ساعدات وتـأم� كافة االحـتياجات والـعالج للجرحى

وا�صاب� داخل وخارج البلد.  
كـما أدان رئيـس حكـومة إقلـيم كردسـتان مـسروربـارزاني القـصف ووجه وزير
الـصحـة بالـذهاب إلى مـوقع القـصف لتـقد� كل مـا هو الزم
لـلمـصـاب� والـعـائالت الـتي فقـدت أعـزاءها� وبـيـان موقف
االقـليم هـو ال يوجـد أي مبـرر للـهجـوم على ا�ـدنيـ� التي
تـكررت كـثـيراً ويـجب أن تـتـوقف بالـتـنـسيق مع احلـكـومة

االحتادية وإجراء حتقيق شامل وموسع. 



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

ÍdLA�« ÂöÝ ≠ v�U¹œ

w³FJ�« rÝU� wKŽ ≠ ÊU�O�

دعت الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لالسـتـثـمار
�هـيـئات االسـتـثمـار في احملـافـظات
الى االسـتــفـادة من مـبـادرة قـروض
الــطــاقـة ا�ــتــجــددة�انــســجـامــا مع
الـتزامـات الـعراق �ـقـررات مؤتـمر
بـــاريس لـــلـــمـــنـــاخ وتـــوجـــيـــهــات
احلكومة نـحو تطوير قـطاع الطاقة
بــاالعـتـمـاد عـلى ا�ـصـادر الـبـديـلـة.
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(الــهـيــئــة وجــهت �جـمــيع هــيــئـات
االســــتـــــثــــمـــــار في احملـــــافــــظــــات
لالستفادة من مبادرة تمويل اقتناء
وحدات توليد الكهرباء من ا�صادر
ا�تجددة لتغطية احتياجات االفراد
وا�ــؤسـسـات الــتي أطـلـقــهـا الـبـنك
ا�ـــركــزي الـــعـــراقي مــطـــلع الـــعــام
اجلــــاري)� واضــــاف ان (ا�ــــبـــادرة
تضمـنت تقد� قروضـا بدون فائدة
مع عــــمـــولــــة إداريـــة �ــــرة واحـــدة
مـقــدارهـا  6بــا�ـئــة و�ـدة تــسـديـد
تــمــتــد خلــمــســة اعــوام من صــرف
الـــقــرض �حــيث ارفــقت الــضــوابط
الـــتـي امـــتــدت لـــتـــشـــمـل الـــوحــدة
الـــســكـــنـــيـــة ا�ـــفـــردة وا�ـــشـــاريع
االقتـصاديـة الصغـيرة والـصنـاعية
والـتـجـاريـة وا�ـتـوسـطـة فـضال عن
اجملمعـات السكنـية وجمـيع الفئات
األخــــرى)� واشـــــار الـى انه (عـــــلى
ضــــوئـــهــــا جـــرى اعــــداد ضـــوابط
ومـنـهـجـيـات لتـنـفـيـذ ا�ـبـادرة التي
تمثل انتقالة متـميزة لقطاع الطاقة
في العـراق �كن ان تـسهم وبـشكل
فاعل في تـغيـير الثـقافـة اجملتمـعية
لــهـذا الـقـطـاع). وكــانت الـهـيـئـة قـد
منحت اجازات استثمارية لشركات
دولـيـة مـثل باور شـيـنـان الصـيـنـية
وتـــوتـــال الـــفـــرنـــســـيـــة ومـــصـــدر
اإلمـــاراتــــيــــة �النــــشــــاء مـــشــــاريع
كــهـــروشــمـــســيـــة � وذلك في اطــار
تـوجه الـدولـة احلـالي لـلـتـحـول من
الــطــاقــة الــتـقــلــيــديــة الى الــطــاقـة
الــنـظـيـفـة وا�ــتـجـددة . وفي ديـالى

�اكـد قـائـمـمـقـام بــعـقـوبـة عـبـد الـله
احلــيـالـي �ان قـطــاع االسـكــان يـعـد
االكـــــثـــــر نـــــشـــــــــــاطـــــا في مـــــلف
االستـثمـار على مسـتوى احملـافظة�
في ظـل وجـــــود فـــــرص مــــــهـــــمـــــة
لــلــشـركــات وا�ــســتـثــمــرين لــبــنـاء
مـجــمـعــات ســــــكــنــيـة في مــنـاطق
عــدة. وقـــال احلــيــالـي لـ (الــزمــان)
امس ان (الـتوقـعـات الـراهنـة تـؤكد
بـان سقف االسـتـثمـار قـد يصل الى
 250 مـلـيـار ديـنـار في هـذا الـقـطـاع
خالل نـــهـــايـــة الـــعــام اجلـــاري في
بــعـقـوبـة �وهـذا �ــثل ارقـام مـهـمـة
تـــســاعـــد عــلـى فــتـح افــاق الـــعــمل
وتــوفـــيــر فـــرص آلالف الــشـــبــاب)�
مــؤكـدا ان (االســتـقــرار االمـني اهم
عــوامل جــذب االمــوال والــشــركـات
االســـتــثـــمـــاريــة)� مـــشـــيــرا الى ان
(جـمــيع االسـتـثـمـارات هي عـراقـيـة
ولم نـسـجل اي اسـتـثـمـارات سـواء
اكــانت عــربــيــة او اجــنــبــيــة حــتى

اللحظة).
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وتــابع انـه (اشــرف عـــلى افــتـــتــاح
طـــرق ســــوق بــــعـــقــــوبـــة الــــقـــد�
بـالـتنـسـيق مع بـلديـة الـقضـاء بـعد
اغالقهـا ألكـثر من 17 عـام لتـسـهيل
مرور مركـبات ا�واطـن� والطوار�
واالسـعاف الـفـوري لـتالفي حوادث
احلـرائـق�فـضـلًـا عن الــتـخـفـيف من
معانـاة ا�واطنـ� واصحاب احملال
التجارية في نـقل السلع والبضائع
من وإلى السوق القد� )� الفتا الى
(ا�بـاشرة برفع الـكتل الكـونكريـتية
بـالـتـعـاون مع مـديـريـة مـرور ديالى
�لــتــســهــيل مــرور ا�ــركــبــات داخل
الــسـوق)� مــؤكـدا انه (ســيـتم إزالـة
التجـاوزات من قبل البلـدية الحقا).
وتـرأس احملـافظ مـثـنى الـتـمـيـمي �
اجــتـمـاعـا بـحـضـور قـائـد الـشـرطـة
ومـديــري ا�ـوارد ا�ـائـيـة واالقـسـام
واالفــواج في مـــنــاطق احملـــافــظــة.
وذكر بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(االجـتـماع تـداول ازمـة ا�ـيـاه التي
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ال يستطيع الباحث في شـأن العامل� في اجهزة الـدولة ومؤسساتها أن
يــنـكــر أنَّ هـنــاك تـرهـالً كـبــيـراً في اعــداد الـعــامـلــ� بـهــا ال سـيــمـا وانّ
احملاصصات أتخمت الـدوائر باتباع هذا الـكيان السياسي أو ذاك �ن

ال يتميزون بخبرةٍ أو كفاءة .
-2-

ويبالغ بعضهم في ما يستنزفه ا�ستشارون من ا�ال العام�
 ويصب جـام غـضبه عـليـهم .. حـتى لكـأنهم اجلـهة الـوحـيدة الـتي تلـتهم

ا�ال التهاما دون أنْ تقدّم إزاء ذلك شيئا مهما ..!!
-3-

من اخلـطـأ �ـكـان خـلـط األوراق� واغـمـاض الـنـظـر عن حـقـائق ال يـجـوز
جتاهلها على االطالق .

كاتب السطور يعرف جملة من مستشاري رئاسة اجلمهورية  –وهم مِنْ
اصـحاب اخلـبـرة والـدرايـة بشـؤون الـبالد والـعـباد  –وهم ال يتـقـاضون

على عملهم االستشاري شيئا على االطالق .
انـهم يــعـمـلـون خـدمـةً لـوطـنــهم وشـعـبـهم� ويـكـتــفـون �ـا يـتـقـاضـونه من

رواتبهم التقاعدية .
ونـحن اذ نـذكـر هـذا ا�ـثــال نـؤكـد عـلى ضـرورة االنـصـاف والـدقـة فـيـمـا

يكتب حول الترهل وغيره من ا�وضوعات  .
-4-

ومن ا�ـفـارقـات الـعـجـيـبـة الـتي قلّ مَنْ يـتـعـرضُ لـهـا مِـنَ الـكُـتّـاب صَرْفُ
الرواتب الـشهريـة لكل فرد مـن أفراد العـوائل الرفحـاوية بـنحو يـفوق ما

يتقاضاه مستشاروا رئاسة اجلمهورية ..!! 
-5-

ان االضطراب في ما يُكتبُ مِنْ تقارير عن األوضاع
العـراقية في شـتى نواحـيهـا أصبح ظاهـرة ملـحوظة

ال يصح السكوت عنها .
فالساكت عن احلق شيطان أخرس.
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يـقـول ا�ــثل االسـبـاني (عـنـدمــا يـكـون الـبـحـر هـادئــا يـصـبح كل قـبـطـان
محترفا)من الواضح ان هذا ا�ـثل ا�ا هو تعبير وتـمييز ب� األشخاص
وقدراتهم الشخصية في فهم معـنى القيادة في حلظة من اللحظات التي
قـد تكـون فـاصـلة لإلنـسـان.فـالبـحـر عنـدمـا يـكون في اعـتى هـيـجانه من
الصعب ان جتد شخصاً يتقدم ليعطيك احللول بل السكينة والهدوء اما

في حال كان البحر هادئا فستجد الكثير �ن يتقدمون للقيادة.
لن اخوض كـثـيرا في هـذا ا�ـثل فهـو واضح �ن يـعي أهمـيـة القـيادة في
وقتنا احلالي  ,عراقنا الـيوم اشبه بذالك الـبحر الهـائج امواجه تتسارع
لـتضـرب بعـمق جـذور وإنسـانـية وثـقـافة هـذا الـبلـد.حتـى اصبح الـعراق
مـظلم في اغـلب احـيانـه كالـبـحر الـلـجيّ.متـابـعة بـسـيطـة �ـعطـيـات يومـية
كفيلة بأن تضعك بـاجواء سلبية قاتمة  ,ال أقول ذلك ألني اعيشها ال بل
مايـحـيط بـنا يـؤشـر لك بذلك  ,حتى بـانت نـتـائجه من وقـائع بـتنـا نـراها

ونسمعها من محيطنا واعالمنا الصادق وا�زيف .
فمصطلـحات العنف والفـساد واإلرهاب وضعت الفـرد العراقي بحال ال
يـحسـد عـليه.لـكن مـايـجعـلك تـطمـئن وسط تـلك الـعواصف وتـهـدأ هو أن
طـبـيـعـة اجملـتـمع الـعـراقي التـخـلـو من ركـائـز سـتـبـقى تـصـارع من أجل
عــراق مـليء بــالــهال ومـرحــبـا وتــدلل وبــطن عـيــني عــراق بـعــربه وكـرده

وتركمانه وايزيدييه وارمنه وكلدانه �سلميه ومسيحييه وصابئته.
 أبرز مايحتاجه الفـرد العراقي اليوم هو بث واكتسـاب الطاقة اإليجابية
بعض اخملـتصـ� يحـثون األفـراد على الـلجـوء لبـعض االماكن الـتي تبث
طاقة إيجـابية كما هـناك إنسان مليء بـهذه الطاقـة التي �كن أن تكسب
من خاللها مزيداً من الثقة وهي كفيلة بإزالة أي توتر آني أو مستقبلي.
 فمن ب� تلك الركائـز العراقية العـربية الذي اختط لنـفسه مسارا وطنياً
بإسـالم عمـلي معـتـدل  يحـضر ا�ـرجع الـفقـيه السـيـد حسـ� اسمـاعيل
الصدر باحـنك وأشد الظروف. ففي قـسوة ا�واقف التي مـر بها العراق
جتده حـاضراً لـلتـهدئـة بل أكثـر من ذلك من خالل تذكـير اجلـميع بـأنهم

بال عراقهم لن يكون لهم شأن.
والـيـوم مـااحوجـنـا لـتـلك الـتـهـدئة مـع اعتـراف اجلـمـيع بـأن الـعـراق �ر
باخطـر فتراته وانت تقـرأ القادم بـكل سوداوية الحتـتاج سوى ان تدخل
عـلى ا�ـرجع الـفـقـيه حـسـ� إسـمـاعـيل الـصـدر حـتى جتـلس في مـكـتـبه
ستـجد نفـسك في اعلى درجـات اإليجـابيـة وما ان تخـرج حتى تـستـعيد

تلك الثقة التي كادت تختفي بعراقك .
انهـا طاقـة إيجـابيـة يـستـحقـها الـعراق االن اكـثر من أي وقت كـان .ففي
خضم الـصراعـات السيـاسيـة واالجتـماعيـة  تشـعر ان أبـويته تـتقدم في

كل شيء فابوابه في الكاظمية مفـتوحة إليجاد احللول بعد
ان تــظــنــهــا غـائــبــة قــد تــكـون هـي دعـوة لــلــكــثــيـرين
لتذكيرهم بأن العراق أكبر من أي شيء مهما كان.
 تلك الطاقة العراقية العربـية اإلنسانية كفيلة بحفظ
عـمق هـذه احلـضــارة.انه حلـظـة هـدوء وسط أمـواج

عاتية
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الــقـدرات الــتـصــديـريــة وتــطـويــر ا�ـؤانى
اجلــنـوبـيـة � و�ـا يـتـنـاسب مع الـزيـادات

ا�نتظرة).
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مــبـيــنــا ان (الـوزارة جنــحت في تــصــديـر
كـمـيـات مـحـدودة بـايـرادات مـالـيـة كـبـيرة
تراوحت مـاب�  10 الى  11 مـلـيار دوالر
شـــهــــريـــاً � تـــســــهم في دعـم االقـــتـــصـــاد
الوطني)� مشددا عـلى (أهمية االسراع في
تـنـفــيـذ ا�ـشــاريع اخملـطط لـهــا � واهـمـيـة
تطوير احلـقول النفطـية في اجلنوب لدعم
االنــتـاج الـوطـني � والــعـمل عـلى االرتـقـاء
بالبـيئة االستثـمارية في القـطاع النفطي �
جلــذب ا�ـــزيــد مـن الــشـــركــات الـــعــا�ـــيــة
الرصينـة � والسيما ان الشـركة تعمل على
تـوســيع افــاق وتــطـويــرفــلـســفــة عـمــلــهـا
االسـتـثـمــاري والـتـجـاري مـن أجل تـعـزيـز
دورها االقتصادي والتـنموي )� معربا عن
امـله بإن (تـسهم مـجـموعـة ا�شـاريع التي
ابــرمــتــهــا الــوزارة والــشــركــة مع تــوتــال
بـزيـادة االنـتــاج وادامـته ومـنــهـا مـشـروع
نقل مـاء البحـر للـحقول الـنفطـية � وزيادة
االنـتـاج الـنـفطي مـن ارطاوي � فـضالً  عن
استثمار الغاز والطاقة النظيفة). الى ذلك
�وصـلت تـسع نـاقالت نـفـطـيـة الى ارصـفة
ميناء خور الزبير التخصصي� وقال مدير
عــام الــشــركــة الــعـامــة لــلــمــوانئ فــرحـان
الـفـرطوسي في تـصـريح تـابعـته (الـزمان)
امس ان (خــور الــزبـــيــر يــعــد من ا�ــوانئ
ا�تخـصصة بإستـيراد وتصديـر ا�شتقات
الــنـفــطـيــة بـأنــواعــهـا كــافـة)� واوضح ان
(الـنـاقـالت محـمـلـة مـادة الـبـنـزين  وزيـتي
الـغـاز والـوقـود)� مـشـيـراً الى انـهـا (رست

على ارصفة مختلفة داخل ا�يناء).
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بغداد
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بـيـنـمـا يـنـشـغل الـبـعض بـجـمع  مـلـيـارات وماليـ� الـدوالرات والـدنـانـير

(ستكوى بها جباههم وظهورهم � كما ورد في القرآن الكر� ) ...
ينشأ جيل من األطفال والفتيان والنساء �  يتسولون في األماكن العامة
وقرب إشارات ا�رور .. يحمـلون أكياس اخلبز وقـوارير الشاي والقهوة

بحجة العمل ا�غلف بالتسول .
هل يتم االنتباه للمافيات التي وراءهم .. 

 وكيف سيكون مستقبل هؤالء . 
كم مجـرم وحشـاش وقـاتل وسفـاح ( عفـوا") �كن

أن يظهر من ب� هذه اجملاميع ?????
ألف سؤال وسؤال�  فمن سيجيب !!!!

الله والوطن من وراء ا�قاصد

 ∫ U−F�

خباز يقوم بشوي
ا�عجنات في
إحدى أفران
بغداد

اخلـزن والـضخ  في مـيـنـاء الـفـاو)� مـؤكدا
ان (الوزارة والشركة حترصان على تنفيذ
ا�ـشــاريع الــتي تــســهم في أدامــة وزيـادة
االنتاج الوطني من الـنفط اخلام � والعمل
على حتقيق انسيـابية عالية لتدفق وضخ
الــنــفط اخلــام لـألســواق الــعــا�ــيــة دعــمـاً
لالقتصاد الوطني )� واضاف ان (ا�الكات
الوطـنية وبالـتعاون مع الـشركات الـعا�ية
ا�ـتـعاقـدة تـواصل الـليل بـالـنـهار من أجل
تـنـفـيـذ الـبـرامـج اخملـطط  لـهـذه ا�ـشـاريع
�بـرغم الـتحـديـات االقـتصـاديـة والصـحـية
وارتــفـــاع درجـــات احلـــرارة)� واشــار الى
(ســـــــعـي الــوزارة لـــتـــنــفـــيـــذ ا�ـــزيــد من
مشاريع االرتقاء بالبنى التحتية وتوسيع
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جـددت وزارة الـنـفط امس � احلـرص عـلى
تـنـفـيـذ مـشـاريـع جـديـدة تـسـهم في ادامـة
وزيـادة طـاقــات الـتـصــديـر لـلــنـفط اخلـام.
وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(الـــنـــائب األول لـــرئـــيس شـــركـــة الـــنـــفط
الــوطــنـــيــة حــامــد يــونس � اجــرى زيــارة
تفـقدية لـشركة نـفط البصـرة ومينـاء الفاو
الـنـفـطي �يرافـقه مـديـر عام الـشـركـة وعدد
من ا�ـســؤولـ� ��ــتـابـعــة تـنـفــيـذ عـدد من
مــشـاريع تــطـويــر الـبـنـى الـتــحـتـيــة الـتي
تهدف الى ادامـة وزيادة االنتاج وتـصعيد
الــطــاقـات الــتـصــديــريـة ومــنــهـا مــشـروع
مــنــظـومــة االنــبـوب الــبــحـري ومــحــطـات

bIHð∫ نائب رئيس شركة النفط الوطنية يتفقد حقول البصرة
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الـشـركـة الـعـامة لـتـصـنـيع احلـبوب
بـاشـر بـزيـارات مـيدانـيـة صـبـاحـية
ومـسـائـيـة� الى ا�طـاحن الـعـاصـمة

واحملافظات).
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واكـد مـديـر عـام الـشـركـة اثـيـر داود
ســلــمــان ان (الــشــركــة اســتــنــفــرت
جهـودها وفـرقهـا لتـفتـيش ا�طاحن
ومـعــرفـة نــوعـيـة الــطـحــ� ا�ـنـتج�
واإلشـــراف عـــلى عـــمـــلـــيــة فـــحص
احلـبوب وسـحب النـمـاذج� لضـمان
ايــــصـــال طــــحـــ� جــــيـــد جلــــمـــيع
ا�ــشـــمـــولـــ� بـــنــظـــام الـــبـــطـــاقــة
الـتـمـويـنـيـة� بـالـكـمـيـات والـنـوعـية
احملـددة وفق ا�ـواصـفـات ا�ـعـتـمدة
في انــــــتـــــاج طــــــحـــــ� احلــــــصـــــة
الـتـمـويـنـيـة)� الفـتـاً الى ان (الـفريق
رصـد عـدد من اخملـالفـات الـرقـابـية�
التـي احيـلت الى األقسـام اخملتـصة
لـتـطـبـيق الــشـروط اجلـزائـيـة بـحق
اخملــالــفـــ�)� وشــدد ســلــمــان عــلى
تـكـثـيف اجلـوالت ا�ـيدانـيـة لـتـشمل
وكالء الـطــحــ�� وسـحـب الـنــمـاذج
إلجـراء الــفـحـوصــات اخملـتــبـريـة و
تدقيق قوائم الـتجهيـز� واإلستبيان

الطح� في واسط والنجف وديالى
وبـــابل)�مــشـــيــراً الى ان (الـــلــجــان
الـرقــابــيــة نــفــذت زيــارات مــكــثــفـة
لـوكالء الــطــحـ� في مــركـز تــمـوين
شط الــعــرب بـالــبــصـرة� واقــضــيـة
تــكــريت والــدور والــعــلم في صالح
الـدين والــفـلــوجـة وهــيت بــاألنـبـار
والــســمــاوة والــديــوانـيــة وكــربالء
ومــيـسـان)� واضــاف ان (فـريـقـاً من

احملــافــظــة� حــيـث بـلــغـت الــكــمــيـة
اجملـــهـــزة امس  340الى  650طـــنــاً�
وبـــــلغ اإلجـــــمـــــالي  560الى 10716
). ونفذت وزارة التجارة جوالت طناً
مـيدانيـة لتـفتـيش ا�طـاحن العـاملة
في قــواطع بـــغــداد واحملــافــظــات)�
وذكـر بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(احلـــمالت جــــاءت لإلشـــراف عـــلى
تــوزيع احلـصــة الــرابــعــة من مـاده
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تـواصل مـواقع فـرع ميـسـان الـتابع
للـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة احلـبوب�
جتهـيز مـطاحن احملـافظـة باحلـنطة
�ضمن احلـصة الـرابعـة. واكد مـدير
عــام الــشــركـــة مــحــمـــد حــنــون في
تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امس ان
(اجلهد الهندسي والفني في مواقع
فرع ميسان تواصل جتهيز مطاحن

الـشـركة لـتـجـاوز التـحـديات ا�ـالـية
واإلقـــتــصــاديــة). واكـــد مــديــر عــام
الـشـركـة ان (عـمـلـيـة تـأهـيـل اإلفران
نُفذت بجهود الـفريق الفني للشركة
وبـــأقل الــتــكـــالــيف� حــيـث شــمــلت
خـطــوط افـران الــصـمــون وخـطـوط
اخلـبـز الـعـربي). وتـسـتـمـر مـالكات
الــشــركــة الــعــامــة لــتــجــارة ا�ــواد
الغـذائيـة� التـابعـة لوزارة الـتجارة�
في بــــغــــداد وفـــروع احملــــافــــظـــات
استالم وجتهيز ا�ـواطن�� الوجبة
اخلـــامـــســـة من مـــفـــردات الـــســـلــة
الغذائية� وذكر الـبيان ان (التجهيز
يُــجـرى في مـراكــز ا�ـدن واألقـضـيـة
والــنــواحي� تـنــفــيـذاً لــتــوجـيــهـات
الـوزارة)� ودعت الـوزارة ا�ـواطـن�
الى مـراجعـة وكالء ا�ـواد الـغذائـية
في مـناطـقهم� لـغرض اسـتالم مواد
السلة الـغذائية اخلامـسة� والتبليغ
عن اخملــــالـــفــــات عـــبــــر اخلـــطـــوط
الـسـاخـنـة ا�ـعـلـنـة لـدوائـر الـرقـابـة
والتخـطيط وقسم شـؤون ا�واطن�
والـشـركـة� او عـبـر مـوقـع فـيـسـبوك
الـــرســـمي لـــلـــوزارة او عـــبـــر رابط

خدمة راقبني اإللكترونية).

مـن قــبل الــعــوائـل بــشــأن نــوعــيــة
الـــطــحـــ� ا�ـــوزع).عـــلى صـــعـــيــد
مـتـصـل� تـفـقد الـوكـيـل اإلقـتـصادي
لـلـوزارة غـسـان فـرحـان حـمـيـد� في
وقت سـابق� مـقــر الـشـركــة الـعـامـة
لتـصنـيع احلبـوب� �تـابعـة االعمال
الــيــومــيـــة� ومــنــاقــشــة خــطــطــهــا
اإلســـتــثــمــاريــة� ومــشــروع انــتــاج
الـصـمـون واخلـبـز الـعـربي �ـجمع
افـران الكـاظمـيـة استـعداداً إلطالقه
قـريـبـاً� وذكـر الـبـيـان انه (اطـلع في
جـولـته ا�يـدانـيـة على اسـتـعدادات
الـشــركــة إلطالق مـشــروع الــرغـيف
ا�ـدعــوم وطـبـيــعـة اخلــدمـات الـتي
تقدمها الوزارة للـمواطن�� بتوفير
مــادة الــطــحــ� وتــشــغــيل األفــران
احلــكــومـــيــة� حـــسب تــوجـــيــهــات
الــوزيـرعالء اجلـبــوري)� مـؤكـدا ان
(الــوكــيل بــحث مع ادارة الــشــركــة
آلـيـة عمـلـهـا وتوفـيـر مادة الـطـح�
ضـمن مفـردات البـطـاقة الـتمـوينـية
في ظل الوضع اإلقـتصـادي العا�ي
وارتفاع اسعار الغذاء)� وشدد على
(ضــرورة تــقـد� افــضـل اخلــدمـات
لـلمـواطن�� وفـق اولويـات تضـعها

تــمـــر بــهــا ديـــالى وكــيـــفــيــة وضع
احللول الـعاجلـة لها� حـيث استمع
الـتمـيمي لـلمـقـترحـات التي تـخفف
من واقـع االزمــة عــلى احملــافــظـة )�
ووجه الـتـمــيـمي الــدوائـر ا�ـعــنـيـة
والــقــوات االمــنــيــة� بـ (ردم االنــهـر
الـفـرعيـة ورفع ا�ـضـخات عـلى نـهر
ديــــالى �ــــدة عـــشــــر ايــــام من اجل
ايــصـــال ا�ــاء �ـــنــاطق خـــرنــابــات
والـهــويــدر وبـعــقــوبـة)� مــكـؤدا ان
(االزمــة تـضــر اجلــمــيع فـي عــمـوم
الـــبـالد �حـــيث تـــعـــمل احلـــكـــومـــة
بالطرق السياسية ووفقا لالتفاقات
الـدولـيـة لـزيـادة اطالقـات ا�ـياه من

ا�ـــنــابع� والســيـــمــا ان الــتـــغــيــيــر
ا�ـنـاخي وعـدم هـطـول االمـطـار اثـر
سـلـبا عـلى احملـافظـة الـتي تـعد من

اكثر احملافظات تضررا).
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مـطـالـبا ا�ـواطـنـ� بـ (الـتـعاون مع
الــقـوات االمـنــيـة ومـديــريـة ا�ـوارد
ا�ائية في احملافظة من اجل جتاوز
االزمــة بــالــســرعــة ا�ــمــكــنــة �كــون
احملـافـظـة تـمـر بـأزمـة ونحـن نعـمل
ليال ونهـارا من اجل جتاوزها). من
جـانــبه�قـال رئــيس االحتـاد احملـلي
للجمـعيات الفالحـية في ديالى رعد
الـتمـيمي لـ (الـزمـان) ان(نهـر ديالى

وصـل الى مـــــرحــــلــــة حـــــرجــــة من
اجلــفـــاف بــســـبب انــحــســـار غــيــر
مسبوق �وراده نتيجة  التجاوزات
وقــلـة االطالقـات ا�ــائـيـة  )� واشـار
الى (اتــخــاذ قــرار بــإســعــاف نــهــر
ديـالى من خالل ضخ اطالقـات عـبر
جــــدول اســــفل اخلـــالـص من خالل
مــضـخــات عــمالقــة لــتــجــاوز ازمـة
اجلـفـاف الــقـاســيـة وتـامــ� حـصـة
مـنـاسـبـة لـلـمـنـاطق الـزراعـيـة الـتي
تـــعــــتـــمـــد عـــلى الـــنـــهـــر في ارواء
الــبـسـاتــ� الـزراعـيــة الـتي وصـلت
الى مرحلة حرجـة بسبب اجلفاف)�
مـؤكـدا ان (وضـع ديـالى حـرج جـدا

مـع دخــول ذروة الــصــيف وارتــفــاع
احلـــــــرارة الــــــتـي وصــــــلـت الى 50
مـئويـة). وفي مـيسـان �هـجرت نـحو
 200اسرة �مـنازلـها في هـور العودة
بـقـضـاء ا�ـيـمـونـة بـسـبب اجلـفـاف.
وطـالب اهــالي الـقـضـاء خالل وقـفـة
احتـجاجـية تـابعـتهـا (الزمان) امس
ان (�ـعاجلـة شح ا�ـياه بـعـد توقف
مــحــطـات االســالــة ونـفــوق عـدد من
احلـيـوانـات)� مـؤكـدين ان (اجلـفـاف
اضـــحى ظـــاهــرة تـــطــال ا�ـــنــطـــقــة
لـتصـبح أرضـاً قاحـلـة �بعـدمـا كانت
مصدراً لتصـدير أطنان من االسماك

جلميع احملافظات).

UHł·∫ مزارع وسط أرضه بعد تعرضها للجفاف
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أكبر درس تعـلمته في احليـاة هو العمل حتت الـضغط�وكذا الهدوء وقت

األزمــات والـــكـــوار��أشـــعـــر بـــالـــتـــهـــديـــد لــلـــســـلم
واإلســـــتــــقــــرار اجملــــتــــمــــعي أكـــــثــــر من أي وقت
مضى�عـلى الشـرفـاء جمـيعـا العـمل للـتهـدئة ووأد
الـفتـنـة�على األطـراف الـسيـاسـية تـشـكيل حـكـومة
دائـــمـــيــــة أو إنـــتـــقـــالـــيــــة واإللـــتـــفـــات لــــلـــشـــعب

ا�نهك�بخيرهم ما خيروني...
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وطــريــقـة جتــهــيـز االدويــة الــعـامــة وا�ــزمـنــة وآلــيـة
صرفـها لـلمـراجعـ� إضافـة الى مطـابقـة البـطاقات
وتـدقـيـقـهـا ومـتـابـعـة سـجالت تـرحـيل االدويـة). في
غـضون ذلك � تـراس وزيـر الصـحـة هاني الـعـقابي
�اجـتـمـاع جلـنـة تــطـبـيق احلـوكـمـة االلـكـتـرونـيـة في
مراكـز الوالدات والـوفيـات وربطهـا �ركـز البـيانات
الـــوطــنـي. وقــال بــيـــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان
(اجـتـمـاع الـلـجـنـة ا�ـكـلـفـة العـداد الـدراسـة لـنـظـام
تـسـجـيل الـوالدات والـوفـيـات الـكـتـرونـيـا في بـغداد
واحملـافظات�جرى بحضور الوكيل االداري للوزارة
تـوفـيـق ولـيـد ومــديـر عـام دائـرة الــعـيـادات الــطـبـيـة
محـمد الفرطوسي ومدير مركز تكنلوجيا ا�علومات
ا�هـندس رزاق عـناد عـبد الـعبـاس وقسـم االحصاء
احلــيـــاتي في دائـــرة الــتـــخــطـــيط)� واشــار الى ان
(الـوزيــر اطـلع عـلى تــقـريـر الــلـجـنـة �ووجـه بـتـذلـيل
ا�ـعـوقـات الـتي تـواجه ا�ـشـروع والـذي يـهـدف الى
تأمـ� منظومة الربط البـيني �شاركة البـيانات بينها
ودائرة مـركـز الـبيـانـات الـوطـني في االمانـة الـعـامة

جمللس الوزراء). 
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بـاشـرت دائـرة العـيـادات الـطـبيـة الـشـعـبيـة الـتـابـعة
لــوزارة الـــصــحــة�بــتـــجــهــيــز دوائـــرهــا في بــغــداد
واحملـفاظات بـدفعـت� جـديدتـ� من ادوية االمراض
ا�ــزمــنـــة. وقــال مــديــر عــام الــدائــرة مــحــمــد عــلي
الــفـرطــوسي في بــيــان تــلـقــته (الــزمــان) ان (قـسم
الصـيـدلة واخملـازن �باشـر بـتجـهيـز األدويـة العـامة
وا�ـزمـنـة لـشـهري تـمـوز وأب مـن الـعـام اجلاري) �
مشـيـراً إلى أن (التـجهـيـز يشـمل الـعيـادات الـطبـية
الـشــعـبـيــة واالسـتــشـاريـة فـي بـغـداد واحملــافـظـات
إضافـة إلى الـصـيدلـيـة ا�ـركـزية في جـانـبي الـكرخ
والـرصافـة)� مـؤكـدا ان (األدوية الـتي تـوزع تـشمل
عالج ارتـفاع ضغط الـدم والسـكري والقـلب والربو
والــصــرع وغــيــرهــا مـن أدويــة األمــراض ا�ــزمــنــة
إضــافـة الى أدويــة األمـراض الــعـامــة ). وبـلغ عـدد
مـراجـعي مـديـريـة الــعـيـادات الـطـبـيـة الـشـعـبـيـة في
الـبـصـرة  28094مــراجـعـا في عــيـاداتـهــا وجلـانـهـا
الــطـبـيـة خالل حــزيـران ا�ـاضي. ونــقل الـبـيـان عن
الـفـرطـوسي الـقـول ان (الـعـيادات الـطـبـيـة والـلـجان
الطـبية في الـبصرة �استـقبلت خالل شـهر حزيران
 28094مـراجــعــا� وتـقــدم تــلك الـعــيــادات مـخــتـلف
اخلــدمـات الــطـبــيــة إضـافــة إلى خــدمـات األســنـان
واخملــتـبـر والــضـمـاد)� مــشـيـرا الى ان (الــعـيـادات
اســتـقــبـلـت خالل الـشــهـر ا�ــذكـور  6348 أمـراض
عـامة و 15030مـراجع أمراض مـزمنـة  )� وتابع ان
(الـلــجـان الــطـبــيـة فـي احملـافــظـة اســتـقــبـلت 6716
مـراجـع فــوصل عــدد مــراجــعي الــلــجــان الــطــبــيـة
لـــفــحص الـــســيــاقــة  6440 وجلــان الــتــعــيـ� 276

مراجع). 
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واجــرى فــريـق من مــديــريـــة الــعــيـــادات في ديــالى
�بزيـارة تفـتيـشية الى عـيادات الـتأمـ� الصحي في
احملافـظة . وذكر البيان ان (الـزيارة شملت عيادتي
الـســادة وكـنـعـان لالطالع عـلى ســيـر الـعـمل فـيـهـا
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{ الــقـــاهـــرة - دمــشق (أ ف ب) –
اكـدت جـامـعـة الــدول الـعـربـيـة �أنّ
وزيـر اخلـارجـيـة الـروسي سـيرغي
الفروف سيلقي في الـقاهرة خطاباً
أمـام مـجلـسـها الـذي سـيلـتـئم على
مـسـتـوى ا�نـدوبـ� يـوم غـد االحد�
في زيـارة تــأتي عـقب قــمـة ثـالثـيـة
استـضافـتها طـهران وجـمعت قادة
كلّ مـن روســــــــيــــــــا وتــــــــركــــــــيـــــــا
وإيران.ويلتقي الفروف في القاهرة
األم� العام جلامعة الدول العربية
أحـمـد أبــو الـغـيط و�ــثـلي الـدول
األعـــضــاء .22وأفـــاد مـــســؤول في
األمانـة العامـة للـجامعـة� بأنّ وزير
اخلـارجـيـة الـروسـي سيـلـقـي كـلـمة
أمام مجلس اجلامعة على مستوى
ا�ـنــدوبـ�.وكـان الـرئـيس الـروسي
فالد�يـر بوتـ� قد نـاقش الصراع
في سـوريـا واحلـرب في أوكـرانـيـا�
خالل قــمــة عُــقــدت في طــهــران مع
نــــظــــيــــريه الــــتــــركـي رجب طــــيب
إردوغـــــان واإليــــــراني إبــــــراهـــــيم

رئيسي.
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وحــــتى اآلن� لم تــــتــــخــــذ مـــعــــظم
الـعـواصم الــعـربـيـة� الــتي تـعـتـمـد
على احلـبوب واألسلـحة الـروسية�
مــوقـفـاً من الـصــراع في أوكـرانـيـا.
كــمــا أنــهـا تــســعى لــلـحــفــاظ عـلى
مـــــوقف مـــــتــــوازن بـــــ� روســــيــــا
والــــواليـــــات ا�ــــتــــحـــــدة في هــــذا
الــشــأن.وتــأتي زيــارة الفــروف إلى
القـاهرة بـعد أكـثر من أسـبوع على
اجلـولــة األولى لـلـرئـيس األمـريـكي
جـــو بـــايــدن فـي الــشـــرق األوسط�
الــــــتي زار خـاللـــــهـــــا إســــــرائـــــيل
واألراضي الـفـلـسـطــيـنـيـة احملـتـلـة
وا�ملـكة العـربية السـعودية� حيث
شـارك في قمـة جتـمع الـدول الست

األعـــضـــاء في مـــجــلـس الــتـــعــاون
اخلـــلـــيـــجي� إضـــافـــة إلى مـــصـــر
7 واألردن والـــــــــعـــــــــراق. وقـــــــــتل 
أشـخاص� بـيـنهم  4أطفـال أشـقاء�
جــراء غـــارات شــنـــتـــهــا طـــائــرات
حربية روسية في محافظة إدلب .
 وقــــــال ا�ــــــرصـــــد الــــــســـــوري ان
(الــغـارات اسـتـهـدفت أطـراف قـريـة
الـــيــعـــقـــوبــيـــة ومــنـــزالً في قـــريــة
اجلــديــدة في ريف إدلـب الـغــربي)�
وأشـــــــار إلـى (وجـــــــود رجـــــــلـــــــ�
وشـــخص مــجــهـــول الــهــويــة بــ�
القـتلى)� مـبيـنا ان (هـناك مـصاب�
وعــالــقــ� حتت األنــقــاض بــيـنــهم
نــسـاء وأطـفـال�جـلـهم نـازحـون من

منطقة سهل الغاب بريف حماة).
 من جانبه �اكد مـدير ا�رصد رامي
عـبــد الـرحـمـن إن (جـمـيـع األطـفـال
الـــقـــتـــلـى� هم دون الـــعـــاشـــرة من

العمر).
 ومـــنـــذ الـــســـادس من آذار 2020
يــــســــري فـي مـــنــــاطـق ســــيــــطـــرة
الــــفـــصــــائل في إدلـب وأجـــزاء من
مـحــافـظــات مـجــاورة بـيـنــهـا ريف
حــلب الـغــربي �وقف إلطالق الــنـار
أعــلــنــته مـوســكــو حــلـيــفــة دمـشق
وتـركيـا الداعـمة لـلفـصائل ا�ـقاتـلة
بــعـد هـجـوم واسع لـقـوات الـنـظـام
دفع قـــرابـــة مـــلــيـــون شـــخص الى
الـــنــزوح من ا�ـــنــطـــقــة� وفق األ�
ا�ـتــحـدة.وتـسـيــطـر هـيــئـة حتـريـر
الـشـام وفصـائل مـقاتـلـة أخرى أقل
نـفـوذاً حـالـيـاً عـلى نـصف مـسـاحة
إدلب ومناطق محدودة محاذية من
محـافظات حـماة وحـلب والالذقية.
وتـــؤوي ا�ـــنـــطـــقــة ثـالثــة مـاليــ�
شــــخـص نـــــحـــــو نـــــصـــــفـــــهم من

النازح�. 
وتـــتــعــرض ا�ــنـــطــقــة بــ� احلــ�

واألخــر لــغــارات تــشــنــهــا أطـراف
عـــدة� بـــرغم وقف إطـالق الـــنــار ال
يـزال صــامـداً إلى حــدّ كـبـيــر� لـكن
اخلـــروقـــات ا�ـــتــكـــرّرة من طـــرفي

النزاع.
 وتـشـهد سـوريـا منـذ الـعام 2011
نـزاعـاً دامـيـاً تـســبّب �ـقـتل نـحـو
نـــصـف مـــلـــيــــون شـــخص وأحلق
دمــاراً هــائالً بــالــبــنى الــتــحــتــيــة
والــقــطــاعــات ا�ــنـتــجــة وأدى إلى
نــزوح وتــشــريــد ماليــ� الــســكـان

داخل البالد. 
كـما قـتل ثالثة عـسكـري� سـوري�
وأصيب سبعـة آخرون بجروح في
غارة جـوية إسـرائيلـية طـالت فجر
اجلــــمــــعــــة أهــــدافــــاً في مــــحــــيط

العاصمة السورية دمشق.
 وقـال مـصـدر عـسـكـري ان (الـعـدو
اإلســرائــيــلي نـفّــذ عــدوانــاً جــويـاً
برشـقـات من الصـواريخ من اجتاه
اجلوالن السوري احملتلّ مستهدفاً
بــعض الـنـقـاط فـي مـحـيط دمـشق�
وقد تصدّت وسائط دفاعنا اجلوي
لـــصـــواريخ الـــعـــدوان وأســـقـــطت

بعضها). 
وأضـــــاف أنّ (الــــعـــــدوان أدّى إلى
اسـتشـهـاد ثالثة عـسـكريـ� وجرح
ســـــبـــــعـــــة آخـــــريـن ووقع بـــــعض
اخلسائر ا�ادية). من جهته � أعلن
ا�ـرصـد الـسوري حلـقـوق اإلنـسان
أنّ الـغـارة أسـفـرت عن مـقـتـل سـتة
عــنــاصــر� ثالثــة مــنــهـم ســوريـون
واخــــرون من جــــنـــســــيـــات غــــيـــر
سـوريـة� باإلضـافـة إلى إصـابة 10

عناصر آخرين.
�«d�U�� V�UJ�

وبـحـسب ا�رصـد �(فـقد اسـتـهدفت
الـصــواريخ اإلسـرائــيـلــيـة مــكـاتب
لــلــمــخــابـــرات اجلــويــة ومــكــتــبــاً

لضابط رفيع ا�ـستوى وسيارة في
مــنـطــقـة مــطــار ا�ـزة الــعـســكـري)�
واشــار الى ان (الـغـارة اســتـهـدفت
أيضـاً مستودع أسـلحة لـ�يراني�
في مـحـيط مـنـطـقـة الـسـيـدة زينب�
�ــــــــــا أدّى إلــى تــــــــــدمـــــــــــيــــــــــره
بـالكـامل)�مـؤكدا (سـقـوط صواريخ
قرب حاجـز أمني في محـيط ا�طار
الــعـســكــري� وأوتـوســتــراد ا�ـزّة).
ومـنذ بـداية احلـرب في سـوريا في
2011شـــــنّت إســـــرائـــــيل مـــــئــــات
الـغـارات اجلوّيـة في سـوريـا طالت

طـهـران وجـود عنـاصـر من قـوّاتـها
ا�ـســلّـحــة في سـوريــا في مــهـمّـات

استشاريّة.
وفي حزيران ا�اضي �قصف سالح
اجلــو اإلســرائــيــلي مــطــار دمــشق
الدولي ��ّا أحلق أضراراً جسيمة
�ــــدرّجـــاتـه وأخـــرج هــــذا ا�ـــرفق
احلـيــوي من اخلـدمــة ألسـبــوعـ�.
ويومها قالت إسـرائيل إنّ (قصفها
استهدف مخـازن ذخيرة في محيط
ا�ـطـار تـابعـة حلـزب اللـه اللـبـناني

ولقوات إيرانية). 

�œu…∫ الفروف ينزل من الطائرة بعد عودته من احدى جوالت ا�باحثات

مـواقع لـلـجـيـش الـسـوري وأهـدافاً
إيــــرانــــيّـــــة وأخــــرى حلــــزب الــــله

اللبناني.
ونـادراً مـا تــؤكّـد إسـرائـيل تــنـفـيـذ
ضـربـات في سـوريـا� لــكـنّـهـا تـكـرّر
أنّها ستواصل تصـدّيها �ا تصفها
�حاوالت إيران لـترسيخ وجودها

العسكري في سوريا.
ويـسـوغ اجلـيش اإلسـرائـيـلي هـذه
الهجـمات باعـتبارهـا ضرورية �نع
إيران من احلصول على موطئ قدم
لـهــا عـنــد حـدود إســرائـيل.وتــؤكّـد

بغداد
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ارخت   الـصـراعـات الـسـيـاسيـة وا�ـنـافع واحملـاصـصـة والـفـسـاد  في الـعراق
بضاللـها على على مـجمل النـظام  والعمـلية  السـياسيـة  وامن الدوله واجملتمع
ووحدة العراق وسيادته   ازمات وكوارث   �كن ان حتدث  �سيرة اي  شعب
وفي الـــظــروف اخلـــاصـــة لــكن لـــيـــست عـــلى هــذه الـــشـــاكــلـــة وبـــهــذه الـــقــوة
وسنـاريوهاتها ا�ستدامة  التي جتـذرت واستعصت  على     العراقي�  وباتت
تـهـدد كـيانـهم  وحـاضـرهم ومـستـقـبل اجـيـالهم  ومـن ا�فـتـرض   ان  مـثل هذه
االزمـات يتـطلب حـلهـا و يتـرتب علـيها الـتغـير في الـلعـبه السـياسـية وقـوتها من
اجل االصالح  وتـصـحـيح ا�ـسارات  ونـحن فـي العـراق عـلى الـعـكس من ذلك
نـنـحـسر ونـحـاصر ونـتـراجع  بـدل االنتـصـار عـلى  ما نـواجـهه من حتـديات  و
مـشاكـل   يـصعـب وصف نـتـائجـهـا الـسـلـبـيـة اخلـطـيـرة عـلى سـيـر عـمل وبـنـية
مـؤسسـات الـدولة ونـظـامـها  الـسـيـاسي وهذه نـتـيـجة حـتـمـية لـفـقدانـنـا الـنخب
السـيـاسـيـة    ا�ـعـنـية بـقـيـادة الـدولـة والـعمـلـيـة الـسـيـاسـيه نـهيك  عـن  ضعف
ونشـاط وفعالـيات الـنخب   االجـتمـاعيه ا�ؤثـرة والفـاعله  في اجملـتمع  صـاحبة
ا�ـهام االسـاسـية في رصـد ا�تـغيـرات   والـيات ومـقتـضيـات الـتغـير  والـتطـوير
والـرقـابـة اجملـتـمــعـيـة   والـتي تـقـدم احلـلــول  والـطـروحـات  الـتي تـرافق اسس
وثوابة ومـنطلـفات التغـير التي تـتناغم وتتألم مع الـبيئـة السياسـية واالجتـماعية
واالقـتــصـاديـة الـعـراقــيـة  ومـا تـعـانــيـة من عـقـد مــركـبـة اوقـفت عــجـلت الـتـقـدم
واالصالح ومـحـاربـة الـفسـاد  وحتـقـيق العـدل واالنـصـاف وتـكافـأ الـفـرص ب�
الـنـاس  �كل مـا تـقـدم هــو تـوصـيف جـزئي  مـبـسط   الوضـاع الـعـراق  وحـالـة
نظامه الـسياسي  والتركيـبات ا�ذهبية والعـنصرية والطائـفيه  التي باتت معقده
 والــتي اصــبــحت تــبـات وتــصــحى عــلى جــمــلـة من ا�ــتــاقــضــات  واخلالفـات
واالخــتالفــات  بــ� احملـاصــصه ومــا نص عــلــيه الــدسـتــور  ومــا درجت عــلـيه
ا�مارسـات القائـمة على الـعديد من الـتناقـضات  التي انـعكست   عـلى العـملية
السـياسيه  والـتطور السـياسي واالجتـماعي واالقتـصادي واالمني في البالد و
التي خـضعت جلملة من ا�تنـاقضات والعوامل  واالشتبـاكات  ا�تداخلة  والتي
بـدورهـا  انـعـكـست عـلى تـفـاعالت الــنـسـيج االجـتـمـاعي الـعـراقي بـكل طـوائـفه
ومذاهـبه واعراقه  كل هذه االحـداث ومانتج عنـها من ضعف الدولـة  السياسي
واالمـني واالجــتـمـاعـي  وضع الـعــراق حتت  طـائــلـة الـضــغـوطــات والـتـدخالت
االقـليـمـيـة والدولـيـة   ضـغوطـات خـلـقتـهـا االتـصاالت  الـغـيـر دستـوريه والـغـير
قانـونيه الـتي يقـوم بهـا بعض  قـادة  ا�ذاهب والـطوائف  والـقومـيات واالحزاب
والــتـجــمـعــات   الــتي بـدورهــا   تـتــقـاطـع مع الـدســتـور وحــتى مع امن الــدولـة
اتصاالت  لـتحقيق منافع و مـصالح خاصه  طائفـيه عنصرية مذهـبية شخصية
مع  بـعـض  الـدول ودول  اجلـوار االقـلـيــمي بـشـكل خــاص  حـيث تـغـذي  هـذه
الدول  مـثل هذه  التـقاطعات  واخلالفـات من اجل خلق ا�شـاكل  واالظطرابات
ب�  اجلـميع   و �صلـحة احدها ضـد االخر  حتى باتت  بـعض الدول  خاصة
االقلـيمـيـة منـهـا   تضع االلـيـات  والصـيغ ا�ـدروسه واخلاصـة  الثـارت البالبل
واالظطـرابات والنـزاعات  في الداخل الوطـني العراقي  وان مـثل هذه العالقات
الـــتي يــقـــيــمـــهــا  الــبـــعض مع اخلـــارج  هي من عـــرض الــنـــظــام الــســـيــاسي
واالجـتـمـاعي في الـعـراق  لـلـخـطـر   وضـعف الـدولـة والـفـسـاد والـتـجـاوز عـلى
االنظـمة والقـوان� وحـتى الدستـور الن مثل هـذه العالقات الـوثيـقة مع  اخلارج
تدمـر البـيئـة السيـاسيـة واالجتـماعـية وامن الـدولة والـسلم االهـلي  كل هذه هي
عـوامل  هـيـئة  �ـثل هـذه البـيـئـة  والتـوتـر احلاصل فـي الداخل الـوطـني  والذي
بـامـكـانه احـداث  الـتـشــظـيـات واالنـفـجـارات  الـتي شــهـدنـا  وعـشـنـا قـسم من
فصـولها ابـان احلرب الطـائفيـة التي اعـقبت االحتال االمـريكي البـغيض   الذي
اسقط الـدولة  واسس نظاما جامعا لالزمات ا�تعدده  التي  خلقها على صعيد
الوطن  ووحـدة ابنائـه  وعيشـهم ا�شـترك  واليـوم نحن هـلى اعتاب ازمـة كبرى
علـيـنـا تفـكـيكـهـا  بـتصـحـيح   عـيوب نـظـامنـا الـسـياسي  سـعـيا  لـلـتـخلص من
االزمـــات والـــكــوارث وا�ـــشــاكـل الــتي حتـــيط بـــنــا وحتـــاصـــرنــا  وان نـــتــوجه
�ـمارسـاتـنـا الـسـياسـيه نـحـو حتـقـيق هذا الـهـدف  لـتـعـزيز  انـتـمـاءنـا الـوطني
ونحتـمي به وبالـدستور  ووحـدتنا وهـويتـنا الوطـنية   وعـدم استـغالل  الطائـفية
وا�ذهبـية والعنصـرية واالحتماء بـها    حلماية الـتجاوزات واخملالفـات  الوطنية
واالمنـية  وا�الـية  والـتجـاوزات التي يـرتكـبهـا البـعض  علـى االنظـمة والـقوان�
وسـرقـة ا�ــال الـعـام  ومــحـاولـة  االفالت من ا�ــسـألـة  والــيـوم نـحـن امـام عـقـد
سياسـية مركـبة ومعقـدة  بسبب الـتناحرات  واخلالفـات السيـاسية و  بالـتاكيد
مـا زالت الــطـريق امــامـنـا طــويـلــة  وصـعـبــة وشـاقـة  وهي
بــحــاجــة الى ا�ــان كـبــيــر  وثــقــة بـالــنــفس  وبــقـدرات
العـراقيـ� كافـة وبدون استـثنـاء لفق طـوق اخلناق  عن
اعـنـاقـنـا و الـعـبـور�ـركب الـنـجـاة  الى شـاطئ احلـياة

االمنة.
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{ كـيـيف (أ ف ب) - تـوقع روسـيا
الـــتي قـــصف جـــيـــشـــهـــا مـــجــددا
خــاركــيف ثــاني أكــبــر مــديــنــة في
أوكـرانــيـا ��ــا أســفـر عن ســقـوط
ثالثة قتلى� مع كييف اتفاقا بشأن
صـادرات احلبـوب تنـتظـره األسرة
الدوليـة بفارغ الصبـر في مواجهة
خـطر مـجاعـات في الـعالم.وأعـلنت
تــــركـــيـــا �أن مــــوســـكـــو وكــــيـــيف
ســتـــوقــعــان بـــاألحــرف األولى في
اسـطـنـبـول الـوثــيـقـة الـتي تـسـمح
بـإخـراج الـقـمح األوكـراني الـعـالق
بسبب احلـرب� عبر الـبحر األسود
وتــخـــفــيف الـــعــراقـــيل أمـــام نــقل
احلـــبــوب واألســـمـــدة الــروســـيــة.
واســــتـــؤنـــفـت شـــحـــنــــات الـــغـــاز
الـــــــــــروسـي جـــــــــــزئـــــــــــيـــــــــــا إلـى
أوربـا.وسيـحضـر الـرئيس الـتركي
رجب طيب إردوغان واألمـ� العام
ل�� ا�تحدة أنطونيو غوتيريش�
و�ـثلـون عن الطـرف� ا�ـتحـارب�
�مـــراسم تــــوقـــيـع االتـــفــــاق الـــتي
ســــــتــــــجـــــرى فـي قــــــصــــــر دو�ـــــا
بـهــجـة.ورحــبت وزارة اخلـارجــيـة
األمـــريــــكـــيــــة �بـــاإلعـالن عن هـــذه
االتـفـاقـيـة من حـيث ا�ـبـدأ� لـكن ما
يـهمـنا اآلن هـو  السـماح لـلحـبوب
األوكرانية بـالوصول إلى األسواق
الــعــا�ــيــة. وقــال ا�ــتــحــدث بــاسم
اخلـــــارجـــــيـــــة نـــــيـــــد بـــــرايس أن
(الــواليــات ا�ـتــحــدة تــرحب بــهـذا
االتـفاق مـع أنه ما كـان يـنبـغي لـنا

أن نكـون في هذا الـوضع أساسا)�
مـديـنـا (اسـتـخـدام مـوسـكـو ا�ـواد
الــغــذائــيــة كـسـالح). بــدوره � قـال
الــنــاطق بـــاسم وزارة اخلــارجــيــة
األوكـرانـيـة أولـيغ نـيـكـولـيـنـكو �ان
(الــوفـد األوكــراني لن يــدعم سـوى
احلـلـول التي تـضـمن أمن ا�ـناطق
اجلــنـوبـيـة من أوكــرانـيـا� ومـوقف
قـوي لـلقـوات ا�ـسلـحـة األوكرانـية
في البحر األسود والتصدير اآلمن
لـلـمنـتـجات الـزراعـية األوكـرانـية).
وفي الــــوقت نـــفــــسه� أدى قـــصف
روسـي جـــديـــد إلـى مـــقـــتـل ثالثـــة
أشخاص وجرح  23آخرين بـينهم
أربعـة إصابـاتهم خـطرة في مـدينة
خـــاركـــيـف �الـــتي تُـــقــــصف مـــنـــذ
أسـابـيع كـمـا أعـلن حـاكم ا�ـنـطـقـة

أوليغ سينيغوبوف.
 في الـــيــوم الـــســـابق� قُــتـل ثالثــة
أشـخـاص في ا�ـديـنــة نـفـسـهـا من
بــيــنـهم فــتى بــالــقـرب من مــحــطـة
لـلـحــافالت. وفي كـرامـاتـورسك في
دونـــــبــــاس �قــــالـت الــــســــلــــطــــات
األوكــــرانـــيـــة إن مــــدرســـة دمّـــرت�
�مـشددة عـلى أنهـا كانت تـستـخدم

لتخزين مساعدات غذائية. 
وقُــتـل شـخـص وبـقـي اثـنــان حتت
األنــقـاض.وكــان وزيــر اخلــارجــيـة
الـروسي ســيـرغي الفـروف �اكـد أن
(أهـداف مـوسـكـو لم تـعـد تـقـتـصـر
عـلـى شـرق أوكــرانــيـا� بل تــتــعـلق
أيـضًـا بـ مـنـاطق أخـرى و�ـكن أن

تـتـوسع). وبـعـد غـزوهـا أوكـرانـيـا
في  24شــبــاط � وصـــلت الــقــوات
الــروســيـــة بــســرعــة إلى بــوابــات
العاصمة كييف من دون أن تتمكن

من السيطرة عليها.
 ومــنـذ نـهـايـة آذار � قـالت روسـيـا
إنـهـا تـريـد الـتــركـيـز عـلى مـنـطـقـة
دونباس التي يسيـطر انفصاليون
موالـون لروسـيا عـلى أجزاء مـنها

منذ 2014
.وتـــــقـــــدم اجلــــنـــــود الـــــروس في
األسابيع األخـيرة في هذه ا�ـنطقة
الـــغــنـــيــة بـــا�ــنـــاجم وســيـــطــروا
�والسيما عـلى مدينتـ� في منطقة
لـوغانـسك همـا سيـفيـرودونيـتسك
وليسيـتشانسك� �ـا مهد الطريق
أمــامــهم حملـــاولــة الــتـــقــدم نــحــو
مـــــــديــــــنـــــــتي كـــــــرامــــــاتـــــــورسك
وســلـــوفــيـــانــسك غـــرب مــنـــطــقــة

دونيتسك.
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كـــمــــا أكــــدت كــــيـــيـف أن الـــروس
يخزنون أسلحة ثقيلة وذخيرة في
احملـيط ا�ـباشـر �ـنـشآت حـسـاسة
في مـوقع مـحـطـة الطـاقـة الـنـووية
احملـــتــــلـــة مــــنـــذ آذارا�ــــاضي في
زابوريـجيا. وتـشعـر كييف بـالقلق
مـن حــــدوث انــــفـــجــــار أو حــــريق
عرضي في أكبـر محطـة نووية في

اوربا.
من جــهــتــهــا �ذكــرت مــوســكــو أن
(طـائـرات مـسـيـرة أوكـرانـيـة شنت

غــارات عـلى بـعــد عـشـرات األمـتـار
مـن الــــهــــيـــــاكل احلــــيـــــويــــة ألمن
ا�ـصنع). واتـهمـت هيـومن رايتس
ووتـش �اجلـــــــــــنـــــــــــود الـــــــــــروس
واألوكــرانـيـ� بـتـعـريض ا�ـدنـيـ�
بال مـسـوغ لـلـخـطـر من خالل نـشر
قوات في منـاطق مأهولة بـالسكان
مــــثـل قــــبـــــو مـــــدرســــة وعـــــيــــادة
صحية.وراى الرئيس البيالروسي
الكـسندر لـوكاشنـكو في مقـابلة أن

(احلـــرب في أوكـــرانـــيـــا يـــجب أن
تــتـــوقف لـــتـــجــنـب حــافـــة صــراع
نــووي� مع األخــذ في االعـتــبـار أن
األمـر مـتــروك لـكـيـيف والــغـربـيـ�

لالستسالم للكرمل�). 
وأعــــار لـــوكــــاشـــنــــكـــو احلــــلـــيف
الــرئـيـسي �ــوسـكـو� أراضي بالده
لـلجـيش الـروسي حتى يـتـمكن من
شن هجـومه عـلى أوكرانـيا في 24

شباط ا�اضي.

وتـــقـــدر وكـــاالت االســـتـــخـــبــارات
األمريكية والبريطانية عدد القتلى
بـنـحو  15ألف جـنـدي روسي مـنذ

بداية احلرب.
وأشـــار رئــــيس االســــتـــخــــبـــارات
اخلـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة ريـتـشارد
مـور إلى أن (هذه اخلـسـائر قـريـبة
من حـجـم اخلـسـائـر التـي سـجـلـها
اجلنود السوفيات خالل السنوات
العشر لتدخلهم في أفغانستان). 

 ÍËuM�« ‚UH�ù« ¡UO�ù WOJ�d�√ �U�ULC� V�UD� Ê«dN�
االتــــفـــاق)� نــــتــــفق مع مــــخــــتـــلف
األطـــــراف عـــــلى  95بـــــا�ــــئـــــة من
مـــضــمــونـه".وكــرر الــوزيـــر مــوقف
بالده "بــأنـنـا جـدّيـون في الـوصـول
الى اتـفاق جـيـد� صلـب� ومسـتدام�
لكـننا ال نريـد ابرام اتفـاق بأي ثمن

كان".
بـدأت إيران والـقـوى ا�نـضـوية في
االتـــفــاق مــبـــاحــثــات إلحـــيــائه في

نيـسان  2021في فيـينـا� �شـاركة
غيـر مبـاشرة من الـواليات ا�ـتحدة
وبــــــــتــــــــســــــــهـــــــيـل مـن االحتـــــــاد
األوروبي.وبرغم حتقيق تقدم كبير
في ا�ـفـاوضـات� عـلّـقـت ا�ـبـاحـثات
في آذار ا�ــاضـي مع تــبـــقّي نــقــاط
تـبــاين بــ� طـهــران وواشــنـطن لم
يــتـمــكن ا�ــعــنـيــون من ردم الــهـوة

بشأنها بعد.

وأجــــرى اجلـــــانــــبـــــان في أواخــــر
حـزيـران � مـبـاحـثات غـيـر مـبـاشرة
في الـدوحــة بـتــسـهــيل من االحتـاد
األوروبي� انــــتــــهت دون حتــــقــــيق
اخـتـراق. وأشـار أميـر عـبـداللـهـيان
الى أن "األمريكي� لم يضمنوا بعد
أنـنـا سـنـكـون قـادرين عـلى الـتـمـتع
بكامل الفوائد االقتصادية" لالتفاق
النووي� مؤكـدا أن إيران ستواصل

ا�ـــبـــاحــــثـــات عن طــــريق االحتـــاد
األوربي.من جـهته� اعـتبـر ا�تـحدث
بــاسم اخلـارجــيـة األمــريـكــيـة نــيـد
بــــرايـس �أن طـــــهـــــران لم حتـــــسم
قـرارهــا بـعــد بـشــأن االمـتـثــال لـكل

مندرجات االتفاق مجددا.
w�UO� —«d�

وقال في مـؤتمـر صحـافي "يبدو أن
(إيـــران) لم تـــتـــخـــذ بـــعـــد الـــقــرار
الـسـيـاسي� أو القـرارات� ا�ـطـلـوبة
من أجـل حتــقــيق عـــودة مــتــبــادلــة
لالمـتثـال الى خطـة العـمل الشـاملة

ا�شتركة".
 وأضـــــاف وفق الـــــنـص الـــــكـــــامل
لــلــمــؤتـــمــر ا�ــنــشـــور عــلى مــوقع
الوزارة "لـقد واصـلنـا االنخراط في
الـدبــلـومــاسـيـة غــيـر ا�ــبـاشـرة مع
إيـــران� بــــفـــضـل جـــهــــود االحتـــاد

األوروبي والشركاء اآلخرين".
وتـابع "لــكن إيـران� أقـله حـتى هـذه
ا�ـــرحــلــة� لـم تــبــدِ مـــيــوال" الجنــاز

تفاهم. 
وأعـــرب رئــــيس االســــتـــخــــبـــارات
اخلارجـية الـبريطـانيـة� عن شكوكه
في أن يــكــون ا�ـرشــد األعــلى عــلي
خامنـئي داعماً للـعودة إلى االتفاق
الــنـــووي ا�ــبــرم فـي الــعــام 2015
برغم السعي الستئناف ا�فاوضات
حــول هـذه ا�ـسـألـة.وقـال ريـتـشـارد
مور خالل منتدى آس� األمني (إذا
تمكـنّا من التـوصّل إلى اتفاق� فمن

احملــتـمل أن يــكــون أفـضـل طـريــقـة
لـــديــنــا لــلــحـــدّ من بــرنــامج إيــران
الــنــووي� لــست مـــقــتــنــعــاً بــأنــنــا
سـنـحقق ذلـك)� واضاف (ال أظن أن
ا�رشد األعلى إليـران يريد التوصل
إلى اتــفــاق� لن يــرغب اإليــرانــيـون
أيـضـاً في إنـهاء احملـادثـات� لـذا قد

تتواصل لبعض الوقت). 
وهي ا�ـــرة األولى الـــتي يـــتـــحــدّث
فـــيــــهـــا مـــور فـي اخلـــارج� أثـــنـــاء
مشـاركته فـي ا�ؤتمـر الذي عُـقد في

والية كولورادو األمريكية.
 وأعـــلن الـــرئـــيـس األمــريـــكـي جــو
بـايـدن أنّه يـؤيّد الـعـودة إلى اتـفاق
الـعام  2015الـذي جرى الـتـفاوض
عــلـيه خالل عــهـد الــرئـيس األسـبق
باراك أوباما� قـبل أن يُخرج دونالد
تـرامب الــواليـات ا�ــتـحــدة مـنه في

العام 2018
 .وتــوقـفت احملـادثـات رسـمـيـاً مـنـذ
آذار مـع بـــقــاء نـــقـــاط تـــبــايـن بــ�
طــهــران وواشــنــطن� بــرغم تــأكــيـد
ا�ــعــنــيــ� حتــقــيق تــقــدّم إلحــيــاء

االتفاق. 
وقـــال مـــور (أعـــتــــقـــد أنّ االتـــفـــاق
مــوجــود عــلى الــطــاولــة� فــالــقـوى
األوربــــيــــة واإلدارة األمــــريــــكــــيــــة
واضـحـون بـهذا الـشـأن� وال أعـتـقد
أنّ الصـينـي� والروس سـيعـرقلون
هـذه ا�ـســألـة� لـكـنــني ال أعـتـقـد أنّ

اإليراني� يريدون االتفاق). 
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{ طهـران  (أ ف ب) - تطـلب إيران
احلصول عـلى ضمانات اقـتصادية
من الـــواليـــات ا�ــــتـــحـــدة إلحـــيـــاء
االتـفـاق بـشـأن بـرنـامـجـهـا الـنووي
لــئال تُـلـدغ من جـحـر واحـد مـرتـ��
وفق وزيـر خارجـيتـها حـس� أمـير
عـبـدالــلـهـيـان. وأتــاح اتـفـاق الـعـام
 2015بــــــــ� طـــــــــهــــــــران وكـل من
واشــنـطن وبـاريس ولــنـدن وبـرلـ�
ومـوسكـو وبـك�� رفع عـقـوبات عن
اجلـمهـورية اإلسالمـيـة لقـاء خفض
أنشـطتـها النـووية وضـمان سلـمية

برنامجها.
اال أن الـواليـات ا�ـتـحـدة انـسـحبت
أحــاديـا مــنه في  2018خالل عــهـد
رئـيـســهـا الـسـابـق دونـالـد تـرامب�
مـعـيـدة فـرض عـقـوبـات اقـتـصـادية
قـــاســــيــــة عـــلـى إيـــران الــــتي ردت
بــالـتــراجع تــدريـجــيـا عن غــالـبــيـة

التزاماتها �وجبه.
وقـال أميـر عبـدالـلهـيان "ال نـريد أن
نــلـدغ من جـحـر واحـد مـرتـ�. لـكي
نــــحــــصل عــــلـى كــــامل الــــفــــوائـــد
االقـــتـــصــاديـــة مـن خـــطــة الـــعـــمل
الـشامـلة ا�ـشتـركة (االسم الـرسمي
لالتـــفـــاق)� عـــلى األمـــيـــركـــيــ� أن
يقبلوا تقد� التزامات وضمانات".
وأضــاف في حـوار مـع الـتـلــفـزيـون
الــرســمي اإليــرانـي لــيل اخلــمــيس
"نــحن اآلن في هـذه ا�ـرحــلـة لـديـنـا
�UI¡ ∫ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل لقائه وزير اخلارجية االيراني في طهراننـصّ جـــاهــــز أمــــامــــنــــا (الحــــيـــاء

يـبدو ان الـعـملـيـة السـيـاسيـة في الـعراق رغم مـا مـرت به من جتـارب ومخـاضات
عـسيرة ,مازالت في خـطواتـهـا االولى من دوزنة مـنهـجهـا السـياسي والـياتـها في
بـناء الـقـرار الذي من شـأنه ان يـفضـي الى نتـائج تـتسق ومـتـطلـبـات ا�رحـلة ,ومـا
يـنـسـجم وا�ـتـغـيـرات الـسـيـاسـيـة الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة مـنـهـا..لـو تـتـبـعـنـا مـسـار
ومـخـرجـات الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة مـنـذ تـشـكـيل احلـكـومـة االولى بـعـد عـام 2003
وحـتى اللـحظة ,سنـجد ودون ان نـبذل اي جـهد اوعـناء ,ودون احلـاجة الى مـنهج
بــحـثي عــمـيق ,ان اخلط الـبــيـاني �ــنـجـزات هــذه اخملـرجـات بــدأ بـاالنـحــدار نـحـو
مستويات متدنية للغاية ,تنبئ بخـطر واخطاء كارثية قد تؤدي الى انهيار ا�نظومة
السـياسيـة بأكمـلها ,في حال ان لم يكن هـناك معـاجلات واقعـية مجـردة من نزعة
ا�صالح احلزبية والشخصية الضيقة ,وما يتبعها من سلوكيات و�ارسات ابعد
ما تكون عن حقيـقة العمل السياسي وا�صلحة العامة لـلبلد. جميعنا يتذكر جيدا
حـجم الصراعات الـسياسـية وا�نـاكفات التي طـا�ا كانت حتـتدم حد كـسر العظم
ما ب� ا�تـنافس� السـياس� في كل دورة انتـخابية جديدة ,حيـث يشتد الصراع
بـ� ا�ـتــنـافـســ� الى درجـة الـتــسـقـيط والــفـبـركــة ا�ـمـنـهــجـة وحتـشــيـد اجلـيـوش
االلـكترونيـة وشن هجمـات اعالمية خارجـة عن الليـاقات العامـة وادبيات ا�ـنافسة
الـشريفة ,وخير دليل عـلى ذلك ما شهـدناه مؤخرا من ظـهور شخصـيات اعالمية
مسـتقـلة بـظاهـرها مبـطنـة بحـزبيـتها  ,كـثيـرا ما تـهرول خـلف الكـامرات والـبرامج
السياسية ا�ثيرة للجدل والتي تعتاش على خلق "االكشن" واالثارة لدى اجلمهور
بعـيـدا عن ا�ـوضـوعـيـة وا�ـعـلـومـة احلـقـيـقـيـة والـرأي الـواقـعي ا�ـنسـجـم وحتقـيق
الــوحـدة واحــتـواء االزمــات وجتــاوز الـهــفـوات ,وهـذا يــعــد واحـدة من االســالـيب
الـرخيصة لـكسراخلصـوم من جهة واللـعب على عقلـية ا�تابع واجلـمهور من جهة
اخــرى. في حــ� هـنــاك ايــضـا فـي اجلـانب الــثــاني من الــصـراع وبــالــتـزامن مع
الـتـحشـيـد االعالمي ا�فـبـرك وادواته وشـخصـيـاته ا�بـتـذلة; صـراع اخـر من نوع
ثـاني مـخـتـلف بـالـتـمام ,يـعـتـمـد الـيـة محـاصـرة ا�ـنـافـسـ� بزاويـة ضـيـقـة وقـتـلهم
سيـاسيا من خالل الـلعـبة القـانونيـة والدسـتورية الـتي اصبح الـدستور فـيها اداة
مطاطيـة  �كن استخدامها وفق احلاجة وما تقتضيه ا�صلحة ,ومنها على سبيل
ا�ثال ا�ـادة الدستـورية التي تـعنى بـتحديـد وتشكـيل الكتـلة النـيابيـة االكثر عددا,
الـتـي اصـبــحت واحــدة اهم مـشــاهــد ا�ـســرح الـســيــاسي في كل دورة بــر�ـانــيـة
جـديـدة. نـهـيك عن سـيـاسـة لي االذرع وتـصـاعـد وتـيـرة الـنـزاع عـلى حـد الـتلـويح

باالقتتال ب� ا�تنافس�!
بينمـا هناك شعب يئن من اجلوع واالزمات االقتصادية وتردي اخلدمات وارتفاع
مسـتوى الـفـقر وخـصوصـا في ا�ـدن ا�نـتجـة لـلنـفط وصاحـبـة الثـروات الطـبـيعـية
اخملــتـلـفـة االخـرى ,يــرافـقه انـهــيـار كـامل لــثـقـة اجلــمـهـور بـالــعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة
وشخـوصهـا ا�تـصدية بـشكل واضح ,مـا خال اجلمـاهيـر ا�تـحزبـة والتي ال تـمثل
اكـثـر من  %18من عـمــوم الـشـعـب الـعـراقـي وفق الـنـســبـة ا�ــتـدنـيــة لـلـمــشـاركـة
باالنـتخـابات الخـيرة ,وقد تـكون اقل مـن هذه الـنسـبة في حـال استـثنـينـا جمـهور
ا�رشـح� ا�ستقل� ,في ح� كانت نـسبة ا�شاركة في العمـلية االنتخابية االولى
الـتي جرت في الـبلـد بـلغت وحـسب التـصريـحـات الرسـميـة �فـوضـية االنـتخـابات
  %69.97وفي انـتـخـابـات  2010بـلـغت نـسـبـة ا�ـشـاركـة بـحـدود  !! %62�ـا
يشر الى ان واقع العـملية السياسية في العراق بدأ يعيش ايامه االخيرة ,بعد ان
فـقد ثـقة الـشـارع الذي يـسـتمـد منـه شرعـيته. وهـنـا البد من اعـادة الـنظـر واالخذ
بعـ� االعتـبار كل هـذه ا�تـغيـرات و وضع االصبع عـلى الـثغـرات وايجـاد احللول
الـتي من شـانـهـا تـرمـيـم ا�ـشـهـد الـسـيـاسي من جـديـد ,والــبـحث عن الـيـات عـمل
واقـعيـة تـتالئم وطـبيـعـة ا�تـغـيرات ,فـليس بـالـضـرورة يكـون جنـاح نظـام سـياسي
مـعــ� في بـلـدان مـتـقــدمـة يـعـني حــتـمـيـة جنـاحه في بــلـد مـثل الـعـراق ,بــطـبـيـعـته
الـسـياسـية وتـراكـيبـه ا�عـقـدة وايديـولوجـيـاته اخملـتلـفة ,فيـنـبغي تـوخي احلذر من
اعادة جتربة سـياسية سبق لها الفشل مرات متكررة. فمن الغباء
انـتظـار نـتائج ايـجـابـية مـخـتلـفـة بنـفس االلـيات وا�ـقـدمات

التي ادت الى الفشل في مرات عديدة سابقة..

بغداد
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أداة� فاتّـخـذ قـراره باالبـتـعـاد� ولذلك
قدّم استقـالته حفظًـا لكرامته ولكي ال
ـا بال مـسـؤولـيـة� لـكن يـظـهـر مـسـؤولً
اجلمـاعة كـما يـقول لم يـعجـبهم ذلك�
فــأحــالــوه عـلى الــتــقــاعــد بــقـرار من

مجلس قيادة الثورة. 
واضطّر بـعد ذلك إلى مغـادرة العراق
(نـيــســان / أبـريل  (1976فـتــوجّه
إلـى الــــكـــــويت� وكـــــان لــــديـه دعــــوة
حلضور مؤتمر الدراسات الطبيّة في
ـا من السفر إلـيها توجّه طهران� وبدلً
إلى الـكــويت واسـتــقـرّ فـيــهـا وبـاشـر
عــمـــله� وخالل وجـــوده في الـــكــويت
جــرت مــحــاولـة الغــتــيــاله حــســبــمـا
أبلغني� ألنه قرّر وقتها أن يعمل على

معارضة احلكم في العراق. 
وكــــانت خــــطـــوتـه األولى االتــــصـــال

بــالــســـوريــ�� وقــد اســتــقــبــله ســرًّا
الـــرئــــيس حـــافظ األســــد في مـــنـــزله
بـدمـشق� ويـبـدو أن الـزيـارة تـسـرّبت
إلى األجــهـــزة الــعــراقــيــة� فــوضــعت
قنبلة حتت سيّارته يوم  20حزيران
/ يـونـيـو  1977وهـو مـا أخـبـر به
الشـيخ سعد الـعبـد الله� وبـعد تـنقّله
ب� الكويت والشام ولندن استقرّ في

لندن وطلب من عائلته االلتحاق به.
ولم يــتـم االكــتــفـــاء بــذلك� واحلــديث
ــة� حــيث قــال لي أن لــتــحــســ� مــعــلّ
بـعض عـنـاصـر اخملـابـرات الـعـراقـيـة
في لندن اقتحمت منزله واعتدت على
زوجته بـالـضرب� وكـان ذلك يوم 25
أيــلـول / ســبــتـمــبـر 1980أي بـعـد
ثالثـة أيـام من بـدء احلـرب الـعـراقـيـة
اإليرانية. وبعـدها قام االسكـتلنديارد
MPS) الــشـــرطــة الــبــريـــطــانــيــة)
بـتأمـ� حـمـايتـه بنـصب جـهـاز إنذار
ـر مـرتــبط بـالـشـرطـة وزر تـلـفـون مـبـكّ
مُـشـفّر� خـصـوصًـا بـعـد ان شـرح لهم
مـحــاولـة اغــتـيــاله في الـكــويت� وقـد
أجنزوا له إقـامته الـتي كانت مـعطّـلة
بـــســبب عــدم تـــمــديــد جـــواز ســفــره

وعائلته
W{—UF*« WG�

تــمـــرّس حتــســ� مــعــلّـــة في الــعــمل
الــســيــاسي� وفي مــواقـع ســيــاســيـة
وإدارية عليـا� فهو من أقـدم القيادات
البـعثـيّة وعـمل مع فؤاد الـركابي أول
أمـ� قــطــري حلـزب الــبـعث� بــعـد أن
كانت عالقـته بـعبـد الـرحمن الـضامن
الـذي لم يـستـمـرّ طـويـلًـا� وكانـت قبل
ذلك � أي من الـعام  1952مـسـؤولًا
عن ا�ـكـتـب الـتـنـفـيـذي (الــتـنـظـيـمي)
ومـكـتب الـعالقــات الـوطـنـيـة لـلـصـلـة
بــاألحــزاب والــقــوى األخــرى. أي أنه
كـــان لـــولب احلـــزب الـــفــعـــلي� لـــذلك
أصبح الشخص الثـاني باحلزب بعد

مؤتمره األول العام .1954
وظلّ حتـســ� مـعــلّـة يــراكم اخلـبـرة�
وفي مـــا يُـــكـــلّف به أو يـــأخـــذه عــلى
عـاتــقه من مــهـمّـات مــبـادرًا وجــريـئًـا
وصــاحب رأي� فــلـم يــعــتــد أن يــبــلع
لسانه كـما يُقـال� وظلّ النقـد �ارسة
مستمرّة له� نقدًا ثقيالً وجافًا أحيانًا
أم خفيفًا وبسيـطًا� بالكلمة وا�وقف�
فـهـو �ـتـلـك عـقـلًـا نـاقـدًا� وأعـرف أن
القليل� من السيـاسي� امتلكوا مثل
ـة� لـذلك كـانت مـشـاكـله هـذه اخلـاصـيّ
كثيرة حتى في ا�عـارضة أيضًا� فهو
ــا. و�ـكـنـني الـقـول رأس حـربـة دائـمً
أنه من جيل الـسيـاسي� الـذين كانت
ا�مـارسة والعـمل اجلمـاهيـري تشكّل

جلّ حركتهم السياسية.
أعـتــقـد أن لـغــة االحـتـجــاج والـتـمـرّد
والرفـض كانت تـسـكن حتـس� مـعـلّة
مــنــذ نـعــومــة أظــفــاره� وهي ســمـات
. وحــــتى رجــــولــــة وشــــمـــوخ وحتــــدّ
مــفـــرداته كــانت مـــفــردات احــتــجــاج
وأحـيـانًا مـشـاكـسـةً لـدرجـة أن بعض
أصـدقـائه يـغـفــرون له ذلك �ـعـرفـتـهم
بــصــدق نــوايـاه وطــيــبــة قــلـبـه. كـان
الــــتـــغــــيـــيــــر والـــرغـــبــــة في إصالح
األوضــاع قــد ســكـنـت عــقـلـه الـبــاطن
وتمكّـنت من لغته بـحيث صارت جزء

من شخصيّة حتس�.
وأسـتــطـيع أن أقـول دون خــشـيـة من
الـــوقـــوع فـي اخلـــطـــأ أو مـــجـــانـــبــة
احلـقـيـقـة أن حتـسـ� معـلّـة جـمع في
شخصيته وسـلوكه ودوره السياسي
مـجمـوعـة من الـشـخـصيـات ا�ـؤتـلـفة
واخملتلفة� ا�ستقـرّة والقلقة� ا�والية
وا�ـعـارضـة� وهي ســمـة تـكـاد تـكـون
اسـتـثنـائـيـة� وهـو مـا يـختـلف به عن
الكثـير من رفـاقه ومجايـليه� فـقد كان
ـــا� ولم يــكن لــديه مــبــاشــرًا وواضــحً
ازدواجيـة أو بـاطنـيـة� وتسـتـطيع أن
تـتعـرّف عـلـيه وعـلى رأيه بـعـد دقائق

سـألتـه ماذا كـان جـواب الـقـيـادة? قال
لي لم يسألـني أحد عن رأيي بعد ذلك
ولم يـجــبـني أحــد عن الـتـقــريـر الـذي
كـــتـــبـــتـه. وهـــذا يـــعـــني في الـــعـــرف
احلزبـي وا�مـارسـات الـتي سادت في
التـنظـيمـات الشـمولـية� عـدم االرتياح
من الـرأي اخملـالف� بل ووضع عالمـة
حــول االسم تــتــعـلّـق بـالــوالء� أي من

دائرة الشك.
W�Ëb�«Ë »e(«

يــبـدو أن الــتــزام حتــسـ� مــعــلّـة
�عـاييـر الدولـة وإدارتهـا غلـبت على
طـاعته احلـزبـيـة� خـصوصًـا مـنـاقـشة
قــرارات أو أوامــر أو تـــوجــيــهــات أو
تعليمات كـانت تأتيه من األعلى� لكنه
ألزم نـفـسه �ا تـمـليه عـلـيه القـوان�
السائـدة� فرفض طلـبًا لصـدّام حس�

نائب الـرئيس� بـتـعيـ� أحد خـرّيجي
ـا ويحـمل دبـلـومًا عـالـيًا� الطـب حديـثً
كــأســتــاذ في كــلــيّـة الــطب� وكــان من
ا�فـروض أن يعـيّن مـدرّسًا (تـدريسـيًا
كما يـسمّى) لكن نـائب الرئيس صدّام
حس� حيـنها كـتب على أوراقه يُعيّن
"أسـتـاذًا"� ور�ـا ال يــفـرّق كـثـيـرًا بـ�
األسـتـاذ ولــقب األسـتــاذيـة واألسـتـاذ
ا�ـســاعـد والـتــدريـسي� وهي درجـات
فـي الـــــســـــلّم الـــــوظـــــيـــــفي واإلداري

واألكاد�ي في اجلامعات. 
وقـــد تــخـــلّص حتــســـ� من اإلحــراج
الـذي مـرّت به وزارة الـتـعـليـم العـالي
ورئــاســـة اجلــامـــعــة بــأن كـــتب عــلى
الـطــلب بـعــد صـدور األمـر بــتـعــيـيـنه
"أسـتـاذًا"� "يــبـاشـر ويُـحــال مـلـفّه إلى
رئــاســة اجلــامــعــة لــتــحــديــد درجــته
الـعـلــمـيـة..."� وقــال لي أنه حـ� كـتب
ذلك حتسّس رقبته بيده� مثلما وضع

يده األخرى على قلبه. 
وظلّ يـحـاول الـتـشـبّث بـالـقـانـون �ا
فــيه بــخـصــوص الــراتب� وحـســبــمـا
يـبــدو أن ا�ـســألـة نــوقــشت في أعـلى
ا�ـواقـع� لـيس الــهـدف مــنـهــا حتـديـد
الدرجة والراتب� بل بتسليط الضوء�
كــيـف يــحُقّ �ــوظّف مـــخــالــفــة أعــلى

سلطة في البالد?
 أمّا القـضيّة الـثانـية� فتـتعلّق بـتهوّر
أحد اإليـرانـي� ا�ـعـارض� الـذي كان
الـعراق يـسـتـضـيفـهم ويـدعـمـهم� وقد
اتخذ حتس� قرارًا بفصله من الكليّة
لـعــدم تـصـرّفه �ــا يـلـيـق به كـطـالب�
لـكن هذا األخـيـر حـاول انتـظـاره عـند
مــدخل الــكــلّــيــة� بل هـمّ بــاســتــخـدام
مـسدّسـه� فهـجم عـلـيه أحـد ا�ـوظّـف�
وأخذ ا�ـسدّس مـنه� واتصل بـالقـصر
اجلـمــهـوري لـيـخــبـر الـرئــيس الـبـكـر
بذلك� وشرح األمر لـطارق حمـد العبد
الـله� ثمّ اتـصل به هـيـثم ابن الـرئيس
البكر وكان سكرتيرًا لوالده� وقال له:
اتـــــخــــذ االجــــراءات الــــتـي جتــــدهــــا
منـاسبـة� فاتـخذ الـقرار بـترقـ� قيده.
وللحـادثة جوانب أخـرى� ح� اتصل
به سـعــدون شـاكــر مـديــر اخملـابـرات�
يطلب الـبحث عن حلّ للـقضيـة� وبعد
نـحـو شـهــر� اتـضح أن هـنـاك من قـام
بـنقـله إلى جـامـعـة ا�ـوصل بـقرار من

وزارة التعليم العالي.
ÊbM�Ë oA�œË X�uJ�« 5�

كـانت اإلشـارات اجلــديـدة - الـقـد�ـة
عـــلى عــدم الـــرضــا تـــتــراكـم وتــتــرى
بـــســرعـــة كـــبــيـــرة� حـــيث ازداد عــدم
االرتيـاح�  وشـعـر حتسـ� بـحـالة من
االخـتــنـاق قـائــلًـا: كـيف أنــا أتـصـرّف
أمام الـناس وأنـا ا�عـروف ببـعثـيّتي�
في حـــ� أن ســلــطــة الـــبــعث حتــاول
حتجـيمي والنـيل منّي وحتـويلي إلى

ويؤخّر خطوت� مثل الكثيرين غيره�
فـلم يــكن وحـده عــلى هـذه الـشــاكـلـة�
حـيث شـغل األمـر عـدد غـيـر قـلـيل من
ا�ــــعــــارضــــ� واألحــــزاب والــــقــــوى
والـشـخــصـيـات� والسـيّــمـا من رفـاقه
الذين عـمـلوا بـالقـرب من الـسلـطة أو
في داخلهـا� ويعرفـون مصادر قـوّتها
وهي كثـيـرة� ومصـادر ضـعفـها وهي
غير قلـيلة� حيث أخـذت هذه العوامل
األخـيرة تـتـعـاظم وتـتضـاعف في ظل

صراع دولي محموم.
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حـــ� أتــنـــاول شـــخــصـــيـــة مــثل
الدكتور حتس� معلّة� ال أستطيع أن
ـــــته وإن كـــــانت أوصّـف شـــــخـــــصـــــيّ
واضــحـــة جــلــيّــة� إلّــا أنـــهــا حــمــلت
متنـاقضات بـ� جنبـاتها� وإذا كانت
الـسـياسـة بـنت الـلـحـظـة فـهي حلـظة
ــا� فــحـ� يــكــون في مــفــارقــة أحــيــانً
السلطة أو بجانبها كان يتعاطف مع
مـعـارضــتـهـا� خـصـوصًــا الـضـحـايـا�
السـيّـمـا مـا يـخصّ الـقـسـوة والعـنف
في الــتـعــامل مع ا�ــعـارضــ�� وحـ�
يكون في ا�ـعارضة كـان يفكّـر أحيانًا
بعـقل السـلطة أو مـن معهـا من رفاقه
مــثــلــمــا كــان يــومــهــا يــعــيـش قــلــقًـا
ا� فالسـلطة هي حلزب البعث� وجوديً
لــكن الــكــثــيــر من الــبــعـثــيــ� هم من
ضحايـاها� لـذلك تراه يتـقدّم ويـتأخّر

تبعًا �شاعره.
وحلساسية حتس� معلّة ا�فرطة
فـلم يــحـتـمـل بـعض تـصــرّفـات رفـاقه
أحيـانًـا � فـقد جـمّـد نشـاطه في الـعام
 1956وعــــــاد إلى احلــــــزب الـــــذي
ساهم في تأسيس لـبناته األولى بعد
ثـورة  14تــمّــوز / يــولــيــو 1958
وبـالــتـحـديـد بــعـد أن شـعـر بــأهـمـيّـة
ا�ـواجـهـة� وذلك بــعـد يـوم من حـركـة
الــعـقــيـد عــبـد الــوهّـاب الــشـوّاف في
ا�ـوصل (  8آذار / مـارس (1959
وهي فـــتــرة صــعــبــة وقـــاســيــة عــلى
البـعـثيـ� والـقومـيـ� حيـنـها بـسبب

ا�الحقة التي تعرّضوا لها. 
ـــة لـم يـــكن يـــعـــرف وحتــــســـ� مـــعـــلّ
االسـتـكـانـة أو ا�ـهـادنـة  وكـأنه خُـلق
لــلـــتــحــدّي� فــقــد ظلّ طـــيــلــة حــيــاته
ا حتى وهو في عقده الثامن� متحمّسً
لــكـنّه يــتـصــرّف بـحــمـاســة شـاب في
ريـعـان شــبـابه ويـأخـذ مــهـمـات عـلى
عـاتــقه هي أقــرب �ـهــمـات الــشـبـاب

وليس الشيوخ.
في التقـدّم والتراجع ومـا بينـهما
من هدنـة ومساكـنة� كـان اإلنسان في
قلب حتـس� مـعلّـة يكـبر أكـثر فـأكثر�
وكمـا يـقول بـحكم مـهـنته اإلنـسانـية�
فـالـطبّ ليـس كبـقـيـة ا�ـهن� فـمـا بالك
ح� كـان �ـتثل لـنـداء قلـبه� فـيغـامر
�ــعــاجلــة جـرحـى عــمـلــيــة اغــتــيـال
الـــزعــيـم عــبـــد الـــكــر� قـــاسم في 7
تــــشــــريـن األول / أكــــتــــوبـــر1959
وبـيـنــهم سـمـيـر عـبــد الـعـزيـز الـنـجم
وصـدّام حـسـ�� الــذي يـتـعـرّف عـلـيه
ألوّل مـرّة والـذي سـيصـبـح الشـخص
األبرز بعد الرئيس أحمد حسن البكر
إثـر انـقالب الـعام  1968وسـتـكون
بــيـنه وبــ� صـدّام أكــثــر من حـكــايـة
ومن قصّة� فقـد عرض عليه في األيام
األولى لالنــقالب أن يـكــون مـحــافـظًـا
للـكوت أو لـلبـصرة� لـكنه اعـتذر� كـما
يــــذكــــر ذلـك في حــــواره مع مــــهــــدي
السـعيد إلـى جريدة احلـياة الـلنـدنية
(حلقتان  18و 19تشرين الثاني /

نوفمبر .(2004
 وجـــاءت هــذه احلـــادثـــة إثــر ردّ
بـارد من حتــسـ� مـعـلّـة عــلى مـكـا�ـة
"للقائد الفـعلي" للبالد منذ  17تموز
/ يــــولــــيــــو  1968والــــتي حــــاول
تـصــحـيـحـهــا بـاتـصـال بـه وتـلـطـيف
األجواء مـعه في الـيوم الـتـالي� علـمًا
بـأن عالقـته كانـت وطيـدة ومـسـتـمرّة
مع الرئيس الـبكر مـنذ العام 1966
لـكـنّـهـا تـصـدّعت وأصـابـهـا شيء من
الفتور بعد تعيينه سفيرًا للعراق في
اجلــــزائـــر� ثمّ ســـحـــبـه بـــعـــد ســـنـــة
وشهريـن� وهو ما دفع حتـس� مـعلّة
حتى بـعد تـعـينه عـميـدًا لكـليـة الطب
أن يتوجّس خـفية فـيختـار ا�نفى إثر
الضـغـوط وا�ضـايـقات الـتي تـعرّض
لهـا� وهـو الـذي سـيؤسس مع صالح
عـمــر الـعـلي وإيــاد عـلّـاوي تـنــظـيـمًـا
ـا في لندن يـطلقـون عليه إسم معارضً
"الـوفـاق".ومن أسـبـاب تـوتّـر عالقـاته
مـطــالــبـته في الــعـام  1973كـتــابـة
تـقـريـر يـفــصح فـيه عن وجـهـة نـظـره
باحلكم� وذلك في إطـار تعـميم حزبي
كـمــا يـقـول� لــكـنه امــتـنع عن الــقـيـام
بــذلـك فــحـــوسب وطــولـب بــإجنــازه�
وبعد بـضعة أشـهر كتب مـا مفاده أن
الـتمـتـرسات ا�ـنـاطـقيـة والـعشـائـرية
واجلــهـويـة تــغـلّــبت عـلـى ا�ـصــلـحـة
الـوطـنـيــة في الـدولـة� وضـرب بـعض
األمثـلة كـما قـال لي في حديث مـطوّل
مـعه في لــنـدن الـعـام  .1992وح�
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ال يــــســــتـــقــــيـم فــــهم الــــتــــاريـخ إلّـــا
بـــاســـتـــيـــعـــاب الـــواقع الـــســـيـــاسي
واالجتـمـاعي واالقتـصـادي والثـقافي
والفـكـري� واألمر ال يـقـتصـر عـلى  ما
نـه الـــكـــتب واخملــــطـــوطـــات من تـــدوّ
أحـداث ووقـائع� خـصـوصًـا لـلـتـاريخ
ا�ــــعــــيش� أي الــــراهن مـن األحـــداث
والقـضايا� وارتـباطًـا �ا هـو حاضر
�ـــا مـــضـى� وإ�ـــا هـــنـــاك جـــوانب
أخرى مـكـمّلـة ومتـمّـمة تـضـيف نكـهة
خــاصـــة عــلى قــراءة الـــتــاريخ وفــهم
أحداثه� �ن شارك وساهم وعمل على
صـنع بـعض تـلك األحـداث والـوقـائع
واألحـداث أو كـان شـاهــدًا عـلـيـهـا أو
قريبًـا منهـا� السيّمـا من جانب بعض
الـشخـصـيـات الوازنـة وا�ـؤثّـرة التي
تـركت بـصـمـة هـنـا أو هـنـاك فـعـلًا أو
ـــا� لـــتـــأتـي بـــعـــدهـــا شـــهـــادات قــــولً
الستـكمـال رواية بـعض احللـقات كي
ما تـكـون أكثـر صـميـمـية ووجـدانـية�
بـضمّ بـعـضهـا إلى بـعض� حـيث يـتم
النـظر إلـيـها كـوحدة قـائمـة� وإن كان
كلّ واحد يـرى في الـصورة مـا يفـيده
من زاويته�  وهـكذا تـتداخل مـحطّات
الـــــتــــاريخ وتـــــتــــفــــاعل أحـــــداثه في

جوانبها اخملتلفة.
والـبـحث في الــتـاريخ بـاعـتـبـاره "أب
العـلوم" يـحتـاج إلى فلـسفـة� فهي "أم
العـلـوم"� ولكلّ تـاريخ فـلـسفـة� مـثلـما
لــــكلّ فــــلـــســـفــــة تـــاريخ� والــــتـــاريخ
والفلـسفة يُـستحضـران في إطار علم
الــسـيــاســة الـذي هــو "مـلـك الـعــلـوم"

حسب أرسطو.
كما يتداخل في البحث التاريخي
الفـردي باجملـتمـعي واخلاص بـالعام
وا�ــــوضـــوعي بــــالـــذاتـي� وال �ـــكن
إهـمـال دور الــفـرد في الــتـاريخ حـتى
وإن كنّا نـتحدّث عن كـتل أو جماعات
أو أحـزاب أو قـومـيـات أو طـبـقات أو
أديان� وهذه هي الـتي تصنع ا�ـشهد
األخــيــر� لــكن في هــذا ا�ــشــهــد ثــمّـة
إضاءات فردية لوالها �ا كان التاريخ
الـذي نقـرأه ونـعـرفه تاريـخًـا عـلى ما

هو عليه.
   oK�Ë WK���

مـبـرّرات هـذا الــكالم هـو مـدخـلي
لــلــحـديث عـن شـخــصــيــة سـيــاســيـة
مخضـرمة� شـارك في صنع األحداث�
وبقـدر مـا كـان صاحـب قرار فـقـد كان
ـا� ومن قــلب األحـداث ضـحــيّـته أيــضً
إلـى هـــامـــشـــهـــا ومـن ا�ـــنـــصّـــة إلى
احلـواشي� بعـيـدًا ومـنفـيًـا ومالحـقًا�
تـــلك هي الـــســـيــاســـة في بـالدنــا� لم
تعـرف الـتـطوّر الـتـدرّجي والوسـطـية
واالعـتدال� فـقـد كـان الـتـعـصّب يـنتج
ـا وهـذا األخـيـر حـ� يـنتـقل من تـطرّفً
الـتـفـكـير إلـى التـنـفـيـذ يـصـيـر عـنـفًا�
ــا حـ� يــسـتــهـدف إقــصـاء خــصـوصً
اآلخر أو إلغائه أو تهـميشه� والعنف
ـا إذا ضـرب عــشـوائـيًـا يـصـبـح إرهـابً

وهكذا.
وحتى ح� كان حتس� معلّة في
الـسـلـطـة أو قـريـبًـا مـنـهـا� فـقـد كـانت
األســئـــلــة إزاء اآلخــر تـــداهــمه� وظلّ
يبـحث عن أجـوبة لم يـكن من الـسهل
الــعـــثــور عــلــيــهـــا في ظلّ صــراعــات
ضاغطة من خارج ا�ـؤسسة احلزبية
الـتـي عـمل فــيـهـا ومـن داخـلـهــا عـلى
نحو أشد� وامتـدّت أسئلته وقلقه مع
وجــوده في ا�ــعــارضــة أيــضًــا� فــفي
لـندن� وخـصـوصًـا بعـد غـزو الـكويت
الـعـام  1990وعـشـيــة حـرب قـوّات
الـتـحــالف ضـدّ الـعـراق ( 17كـانـون
األول / ينـاير  (1991كان الـسؤال
الـكـبـيـر: مــا الـسـبـيل �ـواجـهـة نـظـام
احلكم? هل باالنقالب العسكري? ومن
يــــقــــوم بـــذلك? وأيــــة قــــوّة تـــمــــتـــلك
ا�عـارضة? وهل يـعـوّل علـيهـا? وماذا
لـــــو أطــــيح بــــالـــــنــــظــــام من خــــارج
ا�ــعــارضـة? فــمــاذا ســتــفـعـل? وكـيف
سـتـتـصـرّف? ومـا هـو مواقـف الـقوى
اإلقليمية� خـصوصًا إيران? وبالتالي
ما الـسـبيل لـعالقـة الداخل بـاخلارج?
وانفـتحت تـلك اإلشكـاليـات واألسئـلة
عـلى مــشـاريع خــارجـيــة� حـيث دخل
األمريكان على خط ا�عارضة� بقناعة
أو تـــواطــــؤ أو واقع حــــال� بـــعـــد أن
كانت اليد السورية والسعودية وإلى
حـد مــا اإليـرانـيـة مــتـوغّـلــة داخـلـهـا�
وبدا األمر واضحًا في مؤتمر بيروت

(آذار / مارس .(1991
إن عــدم وجــود إجـابــات شــافــيـة
ومــقـنـعــة ومـطــمـئــنـة زاد من الــقـلق�
خـــــصـــــوصًـــــا في ظلّ عـــــدم تـــــوفّــــر
معـلـومات كـافيـة ومـحاوالت اخـتراق
حكوميـة مضادة� ناهيـك عن ضبابية
وتـشــوّش في الـرؤيـة� بــحـيث أخـذت
هــــذه الــــعـــوامـل تـــتــــفـــاعـل في ذهن
ــــة والــــعـــــديــــد من حتــــســــ� مـــــعــــلّ
الــشـخــصــيـات ا�ــعــارضـة� بـل كـانت
ـــا تــــتـــنـــاقض تــــصـــطـــرع� وأحــــيـــانً
وتتـعـارض� وهكـذا كـان يقـدّم خـطوة
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بيروت

وتطـوّر هذا ا�ـوقف �نـاهضـة حلف
بــغـــداد الــعــام 1955 – 1954
والتصـدّي للتيـارات التغـريبية� أي
مــحــاكــاة مــا هــو غــربي من جــانب
بـعض الـلـيـبـرالـيـ� ومـوقف هـؤالء
الـــســـلـــبـي من الـــتـــراث والـــتـــاريخ
الــعــربي. وقــد تــأثّــر مــعــلّــة وجــيل
الـــبـــعث األول مـــنـــذ انـــخـــراطه في
التـيّـار العـروبي بالـرسـالة اخلـالدة
التـاريخـيـة وظلّ يشـعر نـحو شـعار
"أمّـــة عــربـــيـــة واحــدة ذات رســـالــة
خـالــدة" بـإخالص كــبـيــر حـتى وإن
جـرى تـشــويه هـذا الــشـعـار في ظلّ
الــديــكـــتــاتــوريــة� وإذا كــان رفــضه
لــلــتـقــلــيــديـة واحملــافــظــة في رؤيـة
الــــتـــراث� فــــإنه وقـف ضـــدّ بــــعض
مـــحـــاوالت الـــنـــيـل مـــنه من زاويـــة
مخـتـلفـة وبـطفـولـة يسـاريـة أو عدم
اهـتــمـام أحـيـانًــا� كـمـا فـعــلـتم أنـتم
ويقـصـد الـشيـوعـي�� مـادًا إصـبعه
إليّ. وجرت ا�ـنـاقشـة بـينـنـا طويـلًا
حـول ا�وقف مـن التـراث وإمـكـانـية
تــــوظـــيـــفـه� وذلك بـــإعــــادة قـــراءته
وتــفـســيــره وأخــذ مـا هــو إيــجـابي
ومضيء منه وإهمال ما هو سلبي.
فـتاريـخـنـا الـعربي واالسـالمي مثل
كـلّ تــــواريـخ الــــعـــــالم فـــــيه الـــــغث
والـسـمـ� وفـيه الـصـالح والـطـالح�
وعليـنا استـلهام ا�ـعاني اإليجـابية
والــــقــــيم اإلنــــســــانــــيــــة والـــدالالت
ا�سـتـقـبلـيـة� و�ا يـنـسـجم مع قيم
العدل وا�ساواة والكرامة واحلريّة

واخلير واجلمال.
وكــنت أكــرّر مـعـه: عـلــيــنــا ال إعـادة
التـاريخ فهـو ماضٍ لن يـعود� ولكن
عليـنا استحـضاره ألنه يعـيش فينا
بـــهـــدف اســـتــلـــهـــام مــا هـــو خـــيــر
وإنساني وعادل وجـميل فيه� وتلك
ما يُطـلق علـيه العالقة بـ� األصالة
وا�عاصرة وب� التراث واحلداثة.
أعتـقد أن حتـسـ� معـلّة كـان يشـعر
بـانـتمـاء عـمـيق وهـويّـة أصـيـلة من
خالل وعيه العروبي الـذي دائمًا ما
يجـد محـيطًـا أكـبر يـسبح فـيه وهو
الــدائــرة اإلسالمــيــة� وهــذه رابــطـة
جــامـعــة ال بــدّ من الــتـعــامل مــعــهـا
ألنـــهــا هـي األخــرى تـــمـــثّل جــزء ال
يـتـجــزّأ من تـاريـخــنـا� مع أنه لـيس
متديّنًا با�عـنى ا�عروف للكلمة� بل
كـان أقـرب إلى ا�ـدنيـة والـعـلـمـانـية
بـصـيـاغاتـهـا الـعـمـومـيـة. وقـد كنت
دائـــمًـــا مــــا أضـــيف إلـــيه الـــدائـــرة
اإلنـســانـيــة أي الـكـونــيـة� فـالــبـشـر
بغضّ الـنظر عن هـويّاتـهم القـومية
أو الديـنيـة أو الـفكـرية أو الـلون أو
اجلــــنـس أو األصل اإلجــــتــــمــــاعي�
خــلــقــوا مــتــســاويــ� في الــكــرامــة
اإلنـسـانــيـة� وعـلـيـهم أن يــتـمـتـعـوا
بحقوق متسـاوية.كان جيل حتس�
من البـعـثيـ� وعـرفت الكـثـير مـنهم
وربــطــتــنـي صــداقــات عــمــيــقــة مع
بــعــضــهم� يــربــطــون وعـيــهم األول
بهويّتهم الـعربية باعـتبارها رابطة
وجــدانـيــة جتــمع بــشـرًا يــشــعـرون
بـهذا االنـتـمـاء ا�ـوحّـد� وذلك خارج
دائـرة األيـديـولــوجـيـا من جـهـة� بل
خارج دائـرة األنـظـمـة الـتي شوّهت
هذه الرابـطة الوجـودية اإلنسـانية�
وخـــارج دائـــرة الـــتـــأثّـــر بـــالـــفـــكـــر
األوروبي  ذي الـــنـــزعــة الـــقــومـــيــة
االسـتــعالئـيـة الــتي كـانت تــتـسـرّب
إلـيـهـم أحـيـانًـا. إنه شــعـور غـريـزي
فـطـري بـانـتـمـاء طـبيـعـي إلى أبـناء
جـــلــدتـــهم. وكـــان حتــســـ� مــعـــلّــة
�ـــنــاســبـــة أو بــأخــرى يـــســتــذكــر
عالقاته األولى برفـاقه� وعلى الرغم
من الــصـراعــات احلـزبــيـة ا�ــمـيــتـة
والـقــاتـلـة والــتي تـتــرك في الـنـفس
مــرارات وتُــثـــيــر عــداوات أحــيــانًــا
وتخلق كراهيـة� إلّا أنه ظلّ يتهجى
بــــعض جـــوانـــبـــهـــا الـــوجـــدانـــيـــة
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تــلــقّـحـت الـبــذرة األولى لــتــحــسـ�
مـــعــــلّــــة في الــــنــــجف وتــــفـــتّــــحت
بـــأجــوائـــهـــا األدبــيـــة وحــوزاتـــهــا
الــدراســيــة الـديــنــيــة وجـدلــيــاتــهـا
الـثقـافـيـة واألدبـيـة بعـامّـة والـشـعر
بــخــاصّــة� وهــذا األخــيــر كــان ومــا
يــزال يــسـكـن الـنــجف ويــعــيش في
حـــاراتــهــا وأزّقـــتــهــا� فـــا�ــديــنــة ال
تـتـنفّـس إلّا بـالـشـعـر وال تـسـتـنشق
هــــواءً إلّـــــا بــــاألدب� وال تــــأكل إلّــــا
بالـفقه والـبيـان والنـحو والـصرف�
حتـى أن العـطّـار والـبقّـال واخلـيّاط
وبـائع الــبـقالء يـتـحــاورون بـألـفـيـة
ابن مـــالك� ومـــا أنــتـــجــته مـــدرســة
الكـوفـة و�اذا تـختـلف عن مـدرسة
الــبــصــرة� ومــا الــفــرق بـ� الــعــقل
والنـقل� بل كـان النـقـاش عن "حتى"
يأخذ أيامًا وأحيـانًا بضعة أسابيع
ومــــا أدراك مـــا "حــــتى"� فــــكـــان كل
واحد يـشعر أن اآلخـر فيه شيء من
حـتـى� ولـعلّ فـي الـنــجف "شيء من
حــــتى" ومـــا يــــزال. كلّ ذلـك صَـــهَـــر
حتسـ� مـعلّـة وكوّن مـنه شـخصـيّة
عــامّـة مــنــفـتــحــة ودودة� حـتى وإن
أبدى أحـيانًـا حدّة أو خـشونـة� لكن
قلبه كـان صافـيًا ولم يعـرف احلقد.
كان أحيـانًا يثـور بسرعـة كالبارود�
لـــكـــنه يـــبـــرد بـــســـرعـــة ويـــبــتـــسم
ويـتراجع بـثـقـة رجل بنـفـسه مـقدّرًا
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حـ� طـلب مـنّي أ. حـسـنـ� مـعـلّـة أن
أكتـب عن عمّـه د. حتسـ� مـعـلّة� أوّل
ــرت به هـو مـا يـجــمـعـني مـعه� مـا فـكّ
ـا عن صحبـته� وقد سعـدت لعدّة فضلً
أسباب واعتـبارات;السـبب واالعتبار
األول  –أنه �نـحني فـرصة لـلكـتابة
عـن صــــديـق عــــزيــــز لـم تــــســـــنح لي
الـفـرصـة لـرثـائه حـيـنـهـا أو لـلـكـتـابة
عـنه� وهي ديْن� في عــنـقي� فـحـسـنـ�
هــو الــذي سـيــحــرّرني من فـكّ ديـني�
ـا أنني كـتبت عن الـعديد من خصوصً
األصدقاء� فـما بالك بـأبي أحمد الذي
أكـنّ له تـــقــــديـــرًا واحـــتــــرامًـــا� وقـــد
ـــــاه فـي عــــــدد من اجـــــتــــــمــــــعـت وإيّ
ا�ؤتـمرات واالجـتـماعـات واللـقاءات�
ـا عن الزيارات اخلـاصة� وأتذكّر فضلً
منهـا دعوتي لعـبد اللـطيف الشوّاف�
وكــان من احلــاضــرين: عــبــد الــكـر�
األرزي وعــبــد األمـيــر عــلّــاوي وعــبـد
الغـني الـدلي وأحـمد اجلـلـبي وهاني
الـفــكـيــكي ولـطــيف رشـيــد وحتـسـ�

معلّة وآخرين.

من اللـقاء به واالسـتماع إلـيه� مع قوّة
ــة وإصـرار وإرادة حــديـديـة� شـخــصـيّ
خصوصًـا إذا اقتنع بـقضيّـة ما� وكان
ا من الطـراز األول� ولر�ا عمله مجادلً
في مـيـدان الـعالقـات في حـزب الـبـعث
ولـقـاءاتـه مع زعـمـاء سـيــاسـيـ� كـبـار
ــــر أكــــســـبـه هـــذه ومـــنــــذ وقت مــــبــــكّ
ا�ـواصـفـات� خـصـوصًـا االهـتـمـام من
أبــسط الــقـضــايــا حــتى أرقــاهـا� ومن
أصـغـرهــا إلى أكـبـرهــا. وقـد شـرح لي
فـي أحــــد ا�ـــــرّات نــــظـــــام ا�ــــرور في
بريطانيا� واكتشفت مدى اطالعه على
أمور وقضايا لم أفقه عنها شيء حتى
اآلن.إن اخلـزين الـشـخــصي لـتـحـسـ�
ـة كـان جتـربـته� أي الـبـراكسـيس� مـعـلّ
وهي أهم لـديه من الـنظـريـات والـكتب
واألبحاث� وكان دائمًا ما يفكّر ببعض
اجلـوانب العـمـلـيـة� فهـو �ـتـلك طـاقة
ـة عـلى فــهم وتـفــسـيـر األحـداث حـيــويّ
ا تقـريب ما يريد الوصول إليه متوسّمً
من أهـــــداف� ســــواء مع مــــحــــاوره أم
لتعميم وجهات النظر التي يؤمن بها�
حـــتى أن الــقــريـــبــ� مــنـه أصــبــحــوا
يعرفون ما يهدف إليه عند أول حديثه
أو حواره� ألنه يـقدّم الـرأي وا�عـلومة
دون لفّ أو دوران� وهـــو تـــشـــخـــيص
دقيق أيضًا للـسيّد محمـد بحر العلوم

لشخصيّة حتس� معلّة.
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اختار حتـس� مـعلّة ا�ـدرسة القـومية
بــحـكم نــشـأته ا�ــديـنــيـة والــعـائــلـيـة�
فشقيقه احملامي ا�ـعروف فاضل معلّة
"والـد حـسـنــ�" كـان من أركـان الـعـمل
القومي وأحـد أقطاب حـزب االستقالل
الذي يتصدّره قومـيون عرب كبار مثل
الـشــيخ مـحـمــد  مـهـدي كــبّـة وصـدّيق
شـنــشل وفـائق الــسـامــرّائي وآخـرين�
وقد انخرط هو فـي وقت مبكّر في هذا
التيّار ألنه أقـرب إلى مزاجه وتكوينه�
لكـنّه ظلّ يـبـحث عمّـا هـو أكثـر جـذرية
ـا مـنـه� حـتى اهــتـدى إلى حـزب وعـمــقً
الــبــعث الــعـــربي الــذي أصــبح اســمه
حـزب البـعث الـعـربي االشـتـراكي بـعد
اتــــفــــاق مـــيــــشــــيل عــــفـــلـق مع أكـــرم

احلوراني على احتاد مجموعتيهما.
وألن ميله عربيًا بـسمة إسالمية� لذلك
لم يـــســـتـــهــــوه الـــتـــيـــار الـــيـــســـاري
وا�اركسي� بل احتجّ كـما قال لي على
الرئـيس أحـمـد حسـن البـكـر في حوار
معه� في الستينيات وقبل انقالب 17
تـمـوز / يــولـيـو  1968عـلى الــتـأثـر
باالشتـراكية الـعلمـية ا�اركـسية� التي
أكـــثـــر الــبـــعـــثــيـــون احلــديـث عــنـــهــا
ــا بــعــد انــهــيــار و�ــبــالــغــات أحــيــانً
نظـامهم األول في  18تشريـن الثاني
/ نــوفــمــبــر 1963وازداد األمــر إثـر
هز�ة  5حزيران / يونيو .1967
والواقع فإن ما يطلق عـليه "اشتراكية
علـمـيـة" من منـظـور حزب الـبـعث� كان
مــــجـــرّد اخــــتـــصــــارات وانـــتــــقـــاءات
واقــتـبــاسـات من ا�ــاركـســيـة أُلــبـست
ثوبًـا عاطـفيًا أحـيانًـا و�سـحة ديـنية
إسالمــيـــة في أحــيــان أخــرى� بــهــدف
ـز عن الـشـيـوعـيـة والـتفـريق عن الـتـميّ
االشتـراكية ا�ـاركسـية� وهـذه األخيرة
كانت خصمًـا معلنًا أو مـستترًا حلزب
الـبـعث مـنـذ بـدايـة تـأسـيـسه في إطـار
مــنـافــسـة مــشـروعــة وغـيــر مـشــروعـة
ـا بــأن مـا أطـلـقــنـا عـلـيه أحـيــانًـا� عـلـمً
"اشتراكـية علمـية" من منـظور ا�درسة
ا�اركـسـية الـسـوفيـتـية كـان أقرب إلى
تـعويـذات وأدعـية وكـلـيـشيـهـات كانت
تــردّدهــا األحــزاب الــشــيــوعــيــة� فــقــد
اتـسـمت بـتـسـلّـطـيـة وبـيـروقـراطـيـة ال
يربطها في كثير من األحيان أي عالقة

مع روح ا�اركسية أو جوهرها. 
و�ّ تـعـليب الـنـظـريـة واخـتـزالـها إلى
شـــعـــارات بـــعــيـــدة عن الـــواقع� مـــثل
ديـكتـاتـوريـة البـرولـيتـاريـا والـطلـيـعة
والـــتــنـــظـــيم الــفـــوالذي� إضـــافــة إلى
التأميم الشامل لقوى اإلنتاج وتذويب
الــــقـــطـــاع اخلـــاص واالســــتـــخـــفـــاف

با�بادرات الفردية. 
وإذا كـان ماركس حـلّل بـعـبـقـرية واقع
الرأسمالية وكشف عـيوبها اجلوهرية
والقـوان� الـتي حتكـمهـا لدرجـة يحق
لــنــا الــقـــول أن ا�ــاركــســيــة هي "عــلم
الـرأســمـالـيــة" بـامــتـيـاز� فــإنه لم يـكن
ليـستـطيع أن يـتنـبأ بـقوانـ� االنتـقال
من الـرأسـمـالـيـة إلى االشـتـراكـيـة� إلّـا
بصيـغتـها العـمومـية� وعلى من واجه
هـــذه اإلشــــكـــالـــيـــة وضع الـــقـــوانـــ�
ا�ناسبة انسـجامًا مع درجة تطوّر كلّ
بـلـد اجـتـمـاعـيًـا واقـتـصـاديًـا وثـقـافـيًا
وعالقــاته الـتــاريــخـيــة� ولــيس كلّ مـا
ذهب إليه ماركس من تعلـيمات تصلح
لـعـصـرنـا� فــقـد كـان بـعـضـهـا صـاحلًـا
لعصره� فضـلًا عن أن احلياة لم تثبت
ــة الـعــديــد من أحــكــامه� ويــبـقى صــحّ
فضـله كـبيـرًا عـلى الـبشـرية الكـتـشافه
قــانــون الـتــطــوّر الــتــاريـخـي وفـائض
ـا بـأن مـاركـسـيـة مـاركس الـقـيـمـة.عـلـمً
(مـــاركــســيــة الـــقــرن الــتـــاسع عــشــر)
تختلف عن ا�اركسية السوفيتية التي
أضـيف إليـهـا "الـلـينـيـنـية" (مـاركـسـية
القرن العشـرين) وا�اركسية الـصينية
الــــتـي أضـــيــــفت إلــــيــــهـــا "ا�ــــاويّـــة"�
ومــاركــســيـــة الــســلــطــة تــخــتــلف عن
ماركسـية ا�عارضـة� وماركسـية القرن
العشـرين تخـتلف عن مـاركسيـة القرن
احلادي والعشرين� األمر الذي بحاجة
إلى مــراجـعـات جــريـئــة في الـنــظـريـة
وا�ـمــارســة.وهـدفي من هــذه اإلضـاءة
السـريـعة الـتي عـاجلْتُ جوانـب مهـمة
منهـا في كتـابي "حتطـيم ا�رايا  –في
ا�اركـسيـة واالختالف" (الـدار العـربية
لـلـعـلـوم� بـيـروت�  (2009الـقول أن
االشـتــراكـيـة ا�ـاركــسـيـة الـشــيـوعـيـة�
ـا تـطـبــيـقـاتـهـا لم تـكن لـهـا وخـصـوصً
عالقــة �ــاركـس أو بــا�ــاركــســيــة في
ـتـهـا وفي الـتـمـركس بـشـكل عـام جـدلـيّ
(ا�ـــاديــة الــديـــالــكــتـــيــكــيـــة وا�ــاديــة
التاريخية)� حيث كان ماركس حلقتها
األولى� فـمـا بـالك بـاشـتـراكـيـة الـبـعث
ذات الشـعـارات الـعمـومـية� فـضـلًا عن
مـحاولـة الـتـمـيّز فـيـمـا يتـعـلّق بـالـتهم
ـقـة بـاإلحلـاد ومـا شـابه ذلك من ا�ـتـعـلّ
تـقـديــرات بـعـضـهـا يـجــانب احلـقـيـقـة
ويـــقــوم عــلى فـــرضــيــات بـــعــيــدة عن
الواقع� استخدمت في مرحلة الصراع

السياسي مع احلركة الشيوعية. .
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كـــان حتـــســــ� مـــعـــلّـــة وجـــيـــله من
البـعثـي� األوائل ال يـخفـون عداءهم
لالستعـمار� وخـصوصًا مـوقفهم من
قــضـيّـة فــلـســطـ� وتـشــريـد أهــلـهـا�
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الـسـلــوك من أهم مـخـرجـات الــعـمـلـيـة الــتـعـلـيـمـيــة الـتي تـهـتم
ا�ــنـاهج الــتــربــويـة (خملــتــلف ا�ــراحل) والـبــرامج األكــاد�ــيـة
(خملـتلف الـتخـصصـات) بإحـداث تـغيـير مـلمـوس يضـمن األثر
اإليجـابي على اجملـتمع والتـطويـر للعـملـية التـعليـميـة والبحـثية
واالرتقـاء باخالقيـات ا�هن وصوالً لـالبداع واالبتـكار والتـميز
والتنافس اإليـجابي� خللق بيئـة مجتمعـية مستقـرة ترتكز على
الـنزاهـة والشـفافـية واالخالص وتـعتـمد الـوالء واالنتـماء وحب
الـوطـن كـأسـاس �ـنح الـفـرص وا�ـنـافـسـة� الـسـلـوك االنـسـاني
واالجتـماعي والـتنظـيمي وا�هـني بيـنهمـا مشـتركات كـثيرة مع
أهـمــيـة وخــصـوصــيـة الــسـلــوك ا�ـهـنـي; ألنه الـعــامل احلـاسم
واألكــثــر تــأثــيـراً عــلى بــقــيــة أنــواع الــســلـوك بـل يـعــمل عــلى
تشـكـيـلـهـا� أخطـرهـا الـسـلـوك ا�هـني لـلـمـعـلم (مـعـلم� مدرس�
تـدريــسي جـامـعي) ألن أثـره كـبـيــر ومـبـاشـر من حـيث احلـجم
والـفـتــرة الـزمـنــيـة ألن أكـثــر من نـصف اجملــتـمع عـلـى مـقـاعـد
الدراسة (االبـتدائيـة� الثانويـة� اجلامعيـة األولية والـعليا)� فال
قيمة ألي شيء (ال لـلمنهج وال النـظام التعلـيمي وال األبنية وال
....) إذا لم تـكن هـنـاك قـواعـد ومـعايـيـر تـصـمم هـذا الـسـلوك
وتـعــمل عـلى مــراقـبـة آثــاره لـدراســتـهـا والــعـمل عــلى حتـديث
وتعديل هذه القواعد وا�عايير لتقو� السلوك �ا يتناسب مع
مـعارف ومـهـارات واجتاهـات الطـلبـة واجملـتمع لـتشـكـيل ثقـافة
اجملتمع والتي هي انـعكاس مباشر لـثقافة مؤسـساته التربوية
والـتـعـلـيـمـيـة.هـنـا نـحن نـتـكـلم عن مـوضـوع غـايـة في األهـمـيـة
واخلـطـورة ويـحــتـاج إلى وعي مـهـني ومـؤسـسـاتي ومـجـتـمـعي
عالٍ إلدراك أهمية السـلوك ا�هني للمعـلم واالثر ا�باشر وغير
ا�ـبـاشـر عـلـى كل مـفـاصل اجملـتــمع� هـذا يـقـودنــا إلى أهـمـيـة
الـعــنـايـة الــفـائـقــة بـعـمــلـيـة اخـتــيـار ا�ـعــلم وتـدريـبـه وتـطـويـره
وحتصينة لتمـكينه أو االستغناء عن خـدماته بالنقل أو حتويله
إلى وظـائف إدارية. قـد يـسـأل سائل أو يـتـحدث أحـدهم بـعدم
قـانــونـيـة هـذا االجـراء� واجلـواب أن ثـقــافـة اجملـتـمع الـتي هي
انـعكـاس لـثقـافـة اجملتـمع الـتربـوي واالكـاد�ي أهم بكـثـير من
الوقـوف عند جـزئية �كـن تعديـلها أو تشـريعهـا من جديد ألن

األثـر مـبــاشـر عــلى الـنــظـام واجملــتـمع وســمـعـة
البلد.

# سـلــوك ا�ــعــلم عــامل حــاسم في تــغــيــيـر
ســلــوك الــطــالب الـــذي يــلــعب دوراً مــهــمــاً

وجوهرياً في تغيير ثقافة اجملتمع.
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انْ كلُّ مـا تـقـوم به سـواء كـان شـرّاً فـعـلـته أو خـيـراً سـيـعـود علـيك�
أذكـر هـنـا جيّـداً تـلك ا�ـرأة اجلـمـيـلـة �ـتـلـئـة البـطن احلـبـلى� و هي
تـصـارع ذكـريـاتهـا ا�ـريـرة بـسـردهـا بـطـريـقـةٍ مـبـروزةٍ بشـكلٍ مـرتّب

يشبه تماماً احلزن ا�ترتّب على طيّات جفنها ا�بطّن.
 ”أروى  “ذات ا�نتصف من عشرينيّات وجعها تنتظر هنا مع
طـابور طويل من الـنّسـاء للـدّخول إلى الطّـبيـبة النّـسائـيّة� أطالع إلى
نـظراتـها الـشّامـخة بـالعزّ رغـم إنّ ما تـقوم بسـرده إلى النّـساء �ن
يـسألنها شتّى أنواع األسـئلة يجعلك ال تـقوى على إمساك أعصابك
من األلم� حـاولت بكل� ما أمتلك من قوّة أن اتظاهر بأنّني لست �ّن
يـصغ� إلى حديثهـا لكننّي أفعل ذلك رغـماً عنّي� و آبه لدرجة أنّني

رجعت وقتها إلى بيتي و أنا أفكّر بها كثيراً. 
 ”أروى  “تعاني من السّكّر ا�رتفع بشكل مخيف أثناء حملها
لـدرجة إن الـطّبـيبـة سمـحت لهـا بالـدّخول أوّال السـتعـجال حـالتـها و
ألنّـها أيـضاً في شهـرها االخـير من احلـمل� لذا في هي بـحاجة إلى
رعـاية طبّيّة خاصّة� أنّها فتاة جميلة و لطيفة و شامخة مثل جمالها
الّـذي لم تشـوههه الـصّعـاب� كـانت قبل زواجـها تـسكن في بـغداد و
لـكنّ النّصـيب تدخل لتتـزوّج بعيـداً عن أهلهـا في النّاصـريّة� زوجها
يـعـمل في اجلـيش الـعراقيّ� لـكنّ حـظّـهـمـا لم يكـن منـصـفـا� بـعد إن
رزقـا بـطـفـلـتـ� و أثـنـاء تـأديـة الـزّوج لـواجب عـمـله إذا بـعـبـوّةٍ غـبـيّـةٍ
نـسفت بكل� السّـفه الذّي تتـحلّى به الزّوج مع مـجموعة من الـعسكر�
مـات اجلميع إلّا إن زوج  ”أروى  “فـقد حظي بشهـامة إمرأة حملته
من فم ا�ـوت إلى براحـة عـالم آخر� قـامت بإنـقاذه حـيث سلّـمته إلى
اجلــيش األمــريــكيّ و الّــذي بــدوره قــام بـإرســالـه إلى أمــريــكــا �ـدّةِ

شهرين للعالج و التّشافي هناك�
 ”أروى  “تروي كيف إنّ زوجها يتعذّب يوميّاً و هي كذلك و يتمنّى
ا�ـوت عـلى مـا آل إليه حـاله� حـيث تـروي بـإنّ زوجهـا أصـبح مـشوّه
تـمـاماً� و بـإنّه ال يـسـتطـيع ا�ـشي بـشكـلٍ طبـيـعيٍّ� ذلك ألنّـهم أخذوا
الـكثيـر من اجللد لـترقيع تـشوّهـات وجهه و جسـده� ليبـقى بقدم من
عــظـــام فــقط دون حلـم� الــوصـف مــريـــر لــكـن هــكـــذا اســدلّت أروى
الـسّـتـائـر عن واقـعـهـا� فـتـعـاطـف مـعـهـا اجلـمـيع و قـدّم بـعـضـهم يـد
الـعـون و ابـدا الـبـعض اآلخـر االهـتـمـام� وحـاولن بـعض الـنّـسـوة أن
يـقدّمن لها بعـض ا�ساعدة من خالل التّـواصل معها ألنّـها هنا شبه
وحـيـدة فـال أهل و ال سـنـد لــهـا� و حــيـنـمــا بـدأت الـصّــالـة تــتـقـلّص
بـا�ـراجعـات احلـوامل شـاءت الـصّدفـة أن جتـلس أروى الى جـانبي�
اخـذت تغطّـي وجههـا بذيل غـطاء رأسهـا ا�نـسدل من جـانبيه� و إذا
بـضوء يلمع من وجهها شدّني للنّظر إليها� لقد كانت تبكي حتّى إن
دمـعتها كانت تتألأل جرّاء انـعكاس الضّوء منهـا� سألتها هل تعان�

من أمر� هل بأستطاعتي ا�ساعدة ?
أجابت بكلّ ما حتمله من عزّة نفس و أدب  ”ال فدوة لعمرج “

هـنا فقط انحنّت أروى و قسـم احلزن ظهرها و بكت بـصمت يشقعر
له الــبــدن� إلّــا أن دمــعــتــهــا صـرخـت حــتّى أســمــعت من به صــمم�

اقتربت كثيراً منها متسائلة هل آتي لك �اء� هل أنت بخير?
فـعادت ناهـضة بـكامل اوّجاعـها و أجابت  ”تـسلّمـ� حبيـبتي عندي

مي “
عـجـزت عن ا�ـسـاعـدة ألنّـني أعـلم مـا تـعانـيه و بـأن حـتّى الـكالم لن
يـخـفّف عـنهـا شـيـئـا من ذلك احلـزن الـذي يتـغـذّى عـلى شـمـوخـها و
جـمالها اآلخذ� ذهبت ”أروى “و خـرجت بعدها و تمـنّى اجلميع لها
أن تـولد بالـسّالمة و أن يفـرّج الله عـليهـا ما بهـا من ضائقـة� و بعد
سـاعة أو أكثر بـينمـا أنا أنتـظر شعرت بـاالختنـاق من الصّالة و من
اجلـوّ� فأخـذت اسعل بشـدّة و كأنّـني استـنفـذ كامل األوكـسج� من
رئـتي فإذا بـفتـاة جـميـلة و لـطـيفـة شعـرت بأنّـني لـست على مـا يرام
فـقامت بسؤالي أن كنت بحاجة إلى ا�ساعدة و هل تأتي إليّ با�اء�
و فـعالً نظـرت إلى والـدتهـا وطلـبت منـهـا أن تأتي بـا�اء فـوراً و هذا
مـا حـصل و بــعـدهـا هـدأت و ارحتّـت� هـنـا اسـتـشــعـرت بـأنّ كلّ مـا
سـنقوم بـه سيردّ لـنا عـاجالً أم آجالً بالفـعل� و هذا مـا حصل معي
تـمـاماً بـيّـد إنّ الـبـعض ال يـعي هـذا األمر و ال يـضـعه نـصب عـيـنيه�
فـمـا يـحــكـيه أهـلــنـا في الـسّـابق عـن إنّ الـدنـيـا دوراة فــهي بـالـفـعل

كـذلك� تدور عليـنا برد أفعالـنا إلينـا سواء أكانت خيراً
أم كـانت شرّاً� هذا ا�ـوقف جعلـني أفكّر مراراً و
تـكـراراً قــبل أن أقـوم بـعـمل مـا إجتـاه اآلخـر أو
حـتّى بالتّفوّه بكلمة بحقّ ا�قابل ألنّ ما اقوم به
اآلن و اقـوله ســيـعـود إليّ غـداً �ـثــله بـالـضـبط
فـدوران الدّنيـا دوران عادل صائب� يـعود عليك

�أل دلوك الّذي تدلّق سيله على الغير.
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 كشـف مصـدر في الـهـيـئة ا�ـ�قـتـة لنـادي الـقـوة اجلويـة بـرئـاسـة سمـيـر كـاظم� عن اعـتقـال ا�ـدربـ� جاسم

سوادي وحسـ� علي بـعد زيارة الى مـقر رئـيس الهيـئة الـثانيـة للنـادي شهـاب جاهد بـعد إعـتراضهـما على
إلغاء مـشاركة فـرق الناشـئ� في نهـائيات الـدوري ا�متـاز. وقال مصـدر ��قتـة سميـر كاظم في تصـريح صحفي
ا�ـدربـ� جـاسم سـوادي وحـسـ� عـلـي ذهـبـا لـلـرئـيس ا�ـ�قت الـثـاني لـلــنـادي شـهـاب جـاهـد في مـقـره في الـغـزالـيـة
بالعاصمـة بغداد يسـتفسرون عن سبب ارسـال كتاب الحتاد الـكرة إللغاء مشـاركة فريقهـم للناشئـ� في نهائيات
الدوري ا�متاز للناشـئ� ا�قررة في السليمـانية رغم احتمال حصوله لـلقب الدوري. وأضاف ا�صدر أن ا�درب�

وبعد كالم مباشر مع جاهد � اعتقالهما وال نعرف عنهم اي شيء رغم اتصالنا بهم لكن ال يوجد رد.
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{ برل�- وكاالت: يريد ميك شوماخر
احلــصـــول عــلى نــقـــاط إضــافــيــة في
1خالل ســبــاقـات ســيــارات فــورمـوال 
سـبـاق جـائـزة فـرنـسـا الـكـبـرى� الـذي
يـــقــام يـــوم األحــد ا�ــقـــبل. كـــمــا أكــد
الــســائق جــاهــزيــته لــلــمــشــاركــة في
الـســبـاق رغم إصــابـتـه بـعـســر هـضم
وهو ما منعه من حضور حفل استالم
جائزة الدولة األ�انية اخلاصة بوالده
مــايــكل أمـس األربــعــاء. وقــال ســائق
هـــاس � في إشـــارة لــســـبــاق جـــائــزة
فرنـسا الـكبـرى: نتمـنى أن نتـمكن من
حــصــد ا�ــزيــد من الــنــقــاط. وحــصــد
23عـــامـــا أول نــقـــاط في شـــومـــاخــر 
3أسابـيع عـنـدمـا احتل مسـيـرته قبل 
ا�ـــركـــز الـــثـــامن في ســـبـــاق جـــائــزة
بريـطانـيا الـكبـرى� وبعـدها بـأسبوع�
حل في ا�ـــركــز الــســـادس في ســبــاق
جائـزة النمـسا الـكبـرى. وقال األ�اني
سـيــبـســتـيــان فـيـتــيل سـائـق أسـتـون
مـارتن عن شـومـاخـر: سـعـيـد من أجل
ميك. كـان هـناك سـوء حظ في بـدايته.
اآلن يـــحـــصـل عـــلى الـــنـــتـــائج الـــتي
يسـتحـقهـا. وقال شـوماخـر إنه يشـعر
أنه في حـــال أفــضل عــمــا كــان عــلــيه
بـــاألمس عـــنـــدمـــا مـــنـــعه ا�ـــرض من
حـضـور حفل جـائـزة الـدولـة األ�ـانـية
من واليـة شـمـال الـراين ويـسـتـفـالـيـا�
الذي أقـيم في كولـون� حيث � تـكر�

والــــده في بــــلـــده عن مــــســـيــــرته في
الـسـبـاقات ومـسـاهـمـته االجـتـمـاعـية.
وتـسـلــمت والـدته كـوريـنــا وشـقـيـقـته
جـينـا عـلى اجلـائزة اخلـاصـة �ـايكل
شومـاخر� بطـل العالم سـبع مرات في
والذي سـبـاقـات سـيـارات فـورموال-1 
لم يظهـر للعـلن منذ تـعرضه إلصابات
خطيرة في الرأس في حادث تزلج في
و ال يفـكـر األ�اني كـانون األول 2013.
سيـبستـيان فـيتيل في إنـهاء مـسيرته
1عقب في سبـاقات سـيارات فـورموال 
نهـاية ا�ـوسم اجلاري� وأعـلن أنه بدأ
مــفــاوضــات جتــديـد عــقــده مع فــريق
أسـتــون مـارتـن. وقـال فـيــتـيـل� الـيـوم
اخلــمــيس� قـــبل انــطالق مــنــافــســات
ســبـاق جــائـزة فــرنــسـا الــكـبــرى: أنـا
أحتــــدث مع الــــفـــريـق وهـــنــــاك نـــيـــة
واضـــــحــــة لـالســــتـــــمـــــرار.. قــــلت إن
ا�فاوضـات ستـبدأ في مرحـلة معـينة�
وهذا ما حدث حاليـا. ولكن فيتيل قال
إنه لم يحدد بعد ما إذا كـان سيستمر
مع أسـتون مـارتن أو سـينـتـقل لـفريق
آخــر� وفي الــوقت نــفــسـه� اســتــبــعـد
التـكـهنـات الـتي تربـطه بـاالنتـقال إلى
فـريق مـكـالرين. وفـاز فـيـتــيل بـأربـعـة
ألـقاب عـا�ـية مـتـتـاليـة في الـفـترة من
2010 مع فــريـق ريــد بــول� 2013إلى 
بينـما يـرجع تاريخ آخر سـباق فاز به
2019في موسمه قـبل األخير مع لعام 

فيـراري. وانـضم فيـتـيل صاحب الـ35
عــامــا� لـفــريق أســتــون مــارتن الــعـام
ا�ـاضي بـعـقـد مـدته عـامـ�� ويـنـتـهي
بـــنـــهـــايـــة ا�ـــوسم احلـــالي� ويـــرغب

الفريق في جتديد عقده.
‚U³Ý ‰Ë√

ويعـيش فيـتـيل في موسم صـعب مرة
أخــرى� حــيث غــاب عن أول ســبــاقـ�
بسبب إصابـته بفيروس كـورونا� كما
أن أفضل نـتيـجـة حقـقهـا هي احتالله
ا�ركـز السـادس في سبـاق أذربيـجان.
كــمــا يــحــتل ا�ــركــز الـرابـع عـشــر في
ترتـيب فئـة السـائقـ�� حيث اسـتطاع
الـدخــول ثالث مـرات فـقـط في ا�ـراكـز
الـتي حتـصل عــلى نـقـاط من أصل 11
سـبــاقـا حـتـى اآلن هـذا ا�ـوسم. وأ�:
لــديــنــا حتــديث وحــتى اآلن ال يــعــمل
بـــــقــــوة. نــــأمل أن جنـــــد ا�ــــزيــــد من
اإلجـابـات في عطـلـة نـهـايـة األسـبوع�
وهــدف الـفــريق هــو أن يـصــبح أكــثـر
تنافـسيـة في وسط ترتـيب فورموال .1
ويرى اإلسـبـاني فرنـانـدو ألونـسو أن
زيادة شعـبية بـطولة الـعالم لسـباقات
1أدت إلى تـضاؤل سـيـارات فـورموال 
التـقـدير لـلسـائـق� مـقارنـة بـالعـصور
ا�ـاضـيــة� مـشـيـرا إلى أن الــكـثـيـر من
اجلـماهـيـر اجلـديـدة ال تعـرف الـكـثـير
عن الـريـاضـة. وعــاد ألـونـسـو الـفـائـز
1مـرتـ� من قـبل إلى بـلــقب فــورمـوال 

2021بعد رحيله عن بطولة العالم في 
مــــكالريـن في نــــهــــايـــة مــــوسم 2018
وحتــوله لــلــمــشــاركــة في رالـي داكـار
وقال وسبـاقات إنـديـانا بـوليس 500.
ألــــونــــســـــو �ــــوقع ذي ريس الــــيــــوم
اخلـــمـــيس: أعـــتــقـــد أن ا�ـــعـــرفــة من
اخلارج أو الـشـعـور جتاهـي قد تـغـير
2007 الـــــعـــــام من وقـت ألخـــــر� وفي 
التالي لـفوزه بلـقبه الثـاني في بطولة
الـعــالم ر�ــا كـان الــنـاس عــلى درايـة
�كـنوني كـسـائق أو كشـخص. ويرى
سائق ألب� الذي يحتل ا�ركز العاشر
في الترتـيب العـام لفـئة السـائق�� أن
هذا األمـر تغـير عـما كـان علـيه عنـدما
5أعــوام في صــفــوف فــيـراري قـضى 
وأشار: أعتقد 2010و2014. ب� عامي 
أن اجلـمـاهيـر الـتي لـديـنـا اآلن� هـناك
شريحة جـديدة من اجلمـاهير� ال أريد
أن انـتـقـص من احـتـرامـهـم� لـكـنـهم ال
يعرفـون الكـثيـر عن فورموال 1. وتابع
فـــرنـــانـــدو ألـــونـــســـو: هم أقـــرب إلى
مـشـجعي كـرة الـقـدم� حـيث يـتـابـعون
الـنــتـائج فــقط� مـا يــهم هـو مـن يـفـوز
فــقط� وأيـــا كــان األخــيــر فــهــذا لــيس
مستوى فورموال 1.  وأ�: ال يفهمون
الكثـير حـول أداء السيـارة ومجـموعة
التدابير الـتي حتتاج إليـها� لذا تكون
عرضة لنوع من ا�شاعر واإلدراك وما

سيبستيان فيتيليشعر به الناس جتاهك.
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يـسـتـهل منـتـخب الـشـبـاب مـشاركـته في
بـطــولـة الــعـرب حتت سن19سـنــة بـكـرة
القدم الـتي انطـلقت االربـعاء ا�اضي في
ابـهـا عـنـدمـا يـواجه نـظـيـرة ا�ـوريـتـاني
ضـمن تـصـفـيـات فـرق اجملـمـوعـة األولى
عـنـد الـســاعـة الـتـاسـعـة من لـيـلـة الـيـوم

السبت.
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ويـــتــوجب ان يـــدخل الـــفــريق والـــلــعب
بشـعـار الفـوز وحده لـرفع امـال االنتـقال
لــلــدور الــربع الـنــهــائي والن ا�ــواجــهـة
االولى اكــثـر مـا حتــمل حتـديـات كــبـيـرة
النـــهـــا تـــمـــثل بـــدايـــة الـــطـــريق نـــحـــو
ا�ــنـافــسـات االكــبـر ومــنـتــظـر ان يــكـون
مـدرب ا�ـنـتـخب عـمـاد مـحـمـد قـد حـضر
الـتـشـكـيل ا�ـطـلـوب خلـوض لـقـاء الـيوم
بــعــدمــا تـطــلع عن كــثب عــلى مــســتـوى
فريقه خالل فترة االعداد الطويلة وكذلك
عـلى واقع الـفريق ا�ـنـافس بـعـد خوضه
مباراة افتـتاح البطولـة واجملموعة التي
خسرها بـهدف�  من ا�نـتخب السعودي
االربـــعــاء ا�ــاضي  مــا يــجـــعــله الــلــعب
بـاجملـمـوعة الـقـادرة عـلى خـوض الـلـقاء
باهـتمام كـبيـر من أجل حتقيق الـنتـيجة
ا�ــطـلـوبــة  الن غـيــر الـفـوز ســتـلــتـخـبط
احلـسـابـات وقد تـضـعه خـارج الـبـطـولة
النه سيـواجه الـفريق الـسعـودي ا�رشح
لــــلــــقب الــــثالثــــاء ا�ــــقــــبل  الــــســـادس
والعشرين امام  ضوابط االنتقال للر بع
النـهـائي ا�عـقدة  فـي نظـام كأس الـعرب
18 منتـخبًا للشـباب  الـتي يشارك فـيها 
بـحضـور كل مـنتـخـبات الـعـرب للـشـباب
بــاسـتـثــنـاء مـنــتـخــبـات قـطــر والـكـويت

وسوريا وجزر القمر. 
18 ا�شـاركة  على 6 ووزعت ا�نتـخبات 
3 منتخبات مجموعات تـضم كل منهما 
يـتواجـهون فـيـما بـيـنهم بـنـظام ا�ـباراة
الواحدة ليتأهل صاحب ا�ركز األول في
كل مـجـمـوعـة بـجـانب أفـضل مـنـتـخـبـ�
يـحـتـالن ا�ـركـز الـثــاني في اجملـمـوعـات
الــــسـت إلى الــــدور ربـع الــــنــــهــــائي من
الــبــطـولــة مـتــوقع ان تــشـهــد الــبـطــولـة
تنافسا ب� ا�ـنتخبات الثمـانية ا�تأهلة
فـيـمـا بـيـنـهـا وصـوال لـنـهـائي ا�ـسـابـقـة

6 اب ا�قبل. يــوم 
ومـهم ان يـحـقـق ا�ـنـتـخب فـوزا مـريـحـا
وذلك بــتــســجــيل عــدد من األهــداف النه
سيـكون لـهـا تأثـير عـلى عمـليـة االنتـقال
لـلـدور ا�ـقـبل ويـامل ان يـلـعب ا�ـنـتـخب
بخدمات جمـيع عناصره التي سبق وأن
خــاضت الـلــقـاءات الــتـجــريـبـيــة الـثالث
عندما تغلب وتـعادل مع لبنان في بغداد
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الــكــرخ والـكــهــربـاء وراونــدوز والــقـاسـم هـذه األســمـاء
اصـبحت كبيرة ولم تعد صغيرة بعد اآلن� كرة القدم لم
تـعـرف فـريـقـا كـبـيـرا وآخــر صـغـيـرا بل تـعـرف من هـو
جديـر �داعـبـتهـا بلـمسـة سحـرية تـلمـسهـا وكرة الـقدم

تعطي �ن يعطيها حلوة بفرحها ومرة بحزنها.
 هـل كـانـت الـتــوقــعــات صــحــيــحــة وهل ســارت صـوب
ماكـان متوقعا لهـا انها اصطدمت بـجدار احلقيقة الذي
فـرض نفسه ليس كل مـايتوقعه ا�ـرء يكون صحـيحا قد
يـصـيب وقـد يـخـطـأ ان اصاب فـان ذلك يـحـسب له وان
اخـطأ يـقول مـجرد تـوقعـات ليس اال� الـكرخ قـدم درسا
في عـالم كـرة القـدم عـلى اآلخـرين الـكبـار� الـصـغار ان
يــتــعــلــمــوا ويـدرســوا مــا حــقــقه الــكــرخــيــون من عــمل
احــتــرافي وخــطف كــاس الــعــراق مــجــدا ومــثـابــرا في
الـدوري بأسـمـاء شبـابـيـة المعـة وادارة اكـاد�يـة عـملت
من اجل سـمعة الكرخ وشعارها الوفاء وهذا ماشهدناه
من خالل وضع صـورة ا�ــرحـوم عـبــد الـكـر� ســلـمـان
الـذي يحسب له صناعة اكاد�ية عملت من اجل الكرخ
هـذه االسماء الالمعـة� بينـما الكـهرباء كـان قاب قوس�
او ادنى من خــطف الـلــقب لــوال الـتــهـاون الــذي حـصل
وكـان الشوط الـثاني بحق شـوط مدرب� والعـب� شباب
افـذاذ والـغــريب ان مــدرب الـكــهـربـاء اعــتـرف لــوسـائل
االعالم من عـدم احتساب ضربتي جـزاء الكهرباء وهذا
غـريب جدا كون احلـكم اجملد والكـبير مـهند قاسم ادار

اللقاء بنجاح كبير.
 نــوروز الـضـيف اجلـديـد مـن مـديـنـة الـسـلــيـمـانـيـة كـان
مـفاجأة هذا ا�وسم �درب شاب والعب� اختارهم ولي
كـر� الناجح ا�ثابر رفـعت ادارة نوروز اجملتهدة شعار
اعـمل بصمت ودع عملك يتكـلم ويعتبر نوروز اول نادي
عـراقي يـخوض مـوسـمه االول ويـبـاشـر بتـشـيـيـد مـلعب
دولي عـرضت صـورا مـجــسـمـة لـهـذا الــصـرح الـكـبـيـر
الـذي سيكون مـفخرة لـكردستـان العراق وعلى االخص
مديـنة السـليمـانية بـينمـا هناك فـرق كبيرة تـلعب �واسم
كـبيرة من عدم وجود مالعب لها كبطل الدوري الشرطة
واجلـوية والطلـبة وكان لـلمدرب الـشاب ولي كر� الدور
الكبير في جعل اسم هذا النادي وهو في موسمه االول
مـتألـقـا وثـقـيـال علـى الـفـرق الـكـبـيرة امـا الـقـاسـم فـهذا
الـفريق الـقـادم من اقـضـية مـحـافـظة بـابل قـصـته قـصة
عـــشق مع جــمـــاهــيـــره الــتي لـم تــتـــخــلى عـــنه رغم كل
الـظــروف� الــقـاسـم كـافح وجــاهــد من اجل الــبــقـاء في
الـدوري ويكـون الـفـضل للـمـدرب جـاسب سلـطـان الذي
عـانى كــثــيــرا من اجل اســتـمــرار الــقـاسـم في الـدوري
الــعـراقي اسـمـاء صـغــيـرة بـعـد الـيــوم لم تـعـد صـغـيـرة
الـكرخ ا�ـدرسة� مبـارك كاس الـعراق والـكهـرباء اضاع
الــلــقب وقــد التــتــكــرر مــرة ثــانــيــة هـذه
الـفـرصـة مـدرب الـكـهـربـاء الزال في
بـدايــة مـشـواره وكــنت ال اتـمـنى ان
اشـــــاهـــــده وهــــو فـي وضع غـــــيــــر
صـحـيح اجتاه احلـكم ا�ـبدع مـهـند
قـاسم مــبــارك لــلــكـرخ والــكــهــربـاء

ونوروز ا�تالق والقاسم ا�ثابر.
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الـوطنـي الذي سـيـشـارك في فـعـالـيات
دورة الــتـــضــامن االسالمـي ســيــكــون
مـؤلــفـا مـن أربـعــة العـبــ� هم مـحــمـد
صالح وعـــلي مـــؤيـــد وحـــســـان عـــلي
عـــبــدالـــله وكـــرار جــاسم مـــبــيـــنــا ان
ا�ـنـتـخب بـاشـر �ـعـسـكـره التـدريـبي
الــداخــلي األخــيـــر في قــاعــة الــشــعب
ا�ـــغــلـــقــة بــبـــغــداد عـــقب مــشـــاركــته
اآلسيـوية التي إحـتضـنهـا سنـغافورة
على ان يكون معسكر تدريبي خارجي
للمنتخب يقام في تركيا قبيل الشروع
في خــوض مـــنــافــســات دورة ألــعــاب
الـتـضـامن االسالمـي الـتي نـسـعى من
خاللـــهـــا حتـــقــــيق أفـــضل الـــنـــتـــائج
واحلـصول عـلى مـركـز جـيـد يـتـناسب
مع حـجم االعداد ا�ـتـمـيـز الـذي وفرته

اللجنة األو�بية الوطنية العراقية.

األول مـن شــــهـــــر آب ا�ــــقـــــبل. وأكــــد
العميدي ان اللجنة األو�بية قدمت كل
ما من شـأنه يسـهم في إعـداد منـتخب
الـسـلـة عـلـى أفـضل مـا يـرام من خالل
تأم� ا�عـسكرات التـدريبية الـداخلية
وتسـهيل ا�ـشـاركات اخلـارجيـة فضالً
عن شـراء أرضيـة جـديـدة �ـواصـفات
عـا�ـيـة حـديـثــة يـسـتـطـيع من خاللـهـا
ا�ـنـتخب إجـراء الـوحـدات الـتـدريـبـية
بــشــكل ســلس مــوضـحــاً ان الــلــجــنـة
األو�ــبـيــة ســمت جلــنـة فــنــيــة ضـمت
خــبـــراء وفــنــيـــ� وأكــاد�ـــيــ� عــلى
مسـتوى عـال� أدت واجـبهـا في تقـييم
مـنـتــخـبـاتـنــا الـوطـنـيـة وفـق مـعـايـيـر
لتكون مـؤهلة للـمشاركة في مـنافسات
دورة الــــتـــضــــامن االسـالمي. وأشـــار
رئـيس احتاد كـرة الـسـلـة ان ا�ـنـتخب

ودعـــا ســـعـــدون حــــمـــودي إلى إعالن
رفض ا�ــشــاركــة في دورة الــتــضــامن
االسالمـي� مــطــالـــبــاً بـــاالبــتـــعــاد عن
البـيانات الـركيـكة كـبيـانات احلـكومة.
يذكر ان االو�بية رهـنت مشاركتها في
بـطــولـة الـتــضـامن �ـوقف احلــكـومـة

العراقية جتاه تركيا. 
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وثـمّـن رئـيس االحتــاد الــعـراقي لــكـرة
السـلة حـس� الـعـميـدي الدور الـكبـير
لـرئــيس الـلـجــنـة األو�ـبــيـة الـوطــنـيـة
الـــعــراقـــيــة األســـتــاذ رعـــد حــمــودي�
وزمالئه أعضـاء ا�ـكتب الـتـنفـيذي في
سبيل إجنـاح مشـاركة منـتخب اللـعبة
3*3�نـافـسـات دورة ألـعاب لفـعـالـية 
التضامن االسالمي التي ستنطلق في
مـديـنة قـونـيـا الـتـركـيـة خالل الـنصف

الله ان يـتـغمـد الشـهـداء برحـمته وان
�نّ على اجلـرحى بالـعافـية والـشفاء
األتمّـ�. ومن جهة اخـرى دعا الالعب
الـــدولي الـــســـابـق صـــادق ســـعــدون�
رئــيس الـلــجــنـة االو�ــبـيــة الــوطـنــيـة
العراقية رعد حمودي� إلى االنسحاب
من دورة الـــــتـــــضـــــامن اإلسـالمي في

تركيا. 
وقال سعـدون في تصـريح صحفي إن
دمــاءنــا اصــبــحت رخــيــصــة بــفــضل
حـــكــومـــاتــنـــا ا�ـــتــوالـــيــة والـــشــعب
واجلــمــاهــيـــر يــرفــضــون اي تــعــامل
سـيـاسي وجتـاري وريـاضي مع قـتـلـة
شعـبـنا من قـبل دولـة تركـيـا. وأضاف
عـلى رعـد حـمـودي أال يـنـتـظـر مـوقـفـاً
حكومياً في سبيل ا�شاركة في بطولة
ينـظـمـها مـن يسـفك الـدمـاء العـراقـية.
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نــفت الـــلــجــنــة األو�ــبــيــة الــوطــنــيــة
العراقـية صدور أيـة تصـريحات عـنها
بــصــدد ا�ــشــاركــة �ــنــافــســات دورة
الـتـضـامن االسالمي ا�ـقـررة إقـامـتـهـا
بــتـــركــيــا بـــدايــة آب ا�ـــقــبل� أو عــدم
ا�ـشــاركـة فــيـهــا. وقـال مــديـر ا�ــكـتب
االعالمي في الـلجـنـة األو�ـبيـة حـس�
عــلي حـســ� إن أيــة تـصــريــحـات� أو
قـرار أو�ـبي وطـنـي� لم يـصـدر بـصـدد
ذلك مـطـلـقـاً وان األمـر مـرتـبط� بـشـكل
مـبـاشـر� بـا�ـوقف احلـكـومي الـعـراقي
الرسمي فيـما يتعـلق باألزمة االخيرة.
و أضاف حـسـ� ان الـلـجنـة األو�ـبـية
تـــســتـــنــكـــر إســـتــهـــداف ا�ــواطـــنــ�
الــعــراقــيـــ� في أيــة بــقــعــة من أرض
الـوطن� ومن أيــة جـهـة كــانت وتـسـأل

وب� ا�شـهداني أن اقـتصار ا�ـشاركة
على فعالـية القوس ا�ـركب في بطولة
الـتـضـامن اإلسالمي يـعـود لـصـعـوبـة
ا�ـنافـسـة في فـعـالـيـة الـقـوس احملدب
بــوجــود أبــطــال عــا�ــيـ� مـن تــركــيـا

وإيران.

أعضاء الفريق بفعالية القوس ا�ركب
سـيـصلـون مع الـوفـد ا�ـركـزي لـلـجـنة
األو�ـبــيـة بــغـيــة اكـتــمـال الــفـريق في
أنطـاليـا � منـوهـاً بأن العـبي ا�نـتخب
في فعـالـية الـقـوس ا�ـركب هم إسحق
إبراهيم ومحمد مـحسن ووليد حميد.
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اعلن االحتاد العراقي للقوس والسهم
مــشــاركــته في بــطــولــة أوزبــكــســتـان
22من آب الدولـيـة التي سـتـجري في 
ا�ـقــبل �ـشــاركـة الــعـديــد من الـدول.
وقال رئـيس االحتاد سـعـد ا�شـهداني
في تصـريح صـحفي ان فـريق الـقوس
احملـدب ســيـشـارك فـي هـذه الـبــطـولـة
بـــإشـــراف ا�ـــدرب الـــتـــركي إيـــربـــاي
بأربـعـة العـب� هم عـلي مـحـيي وعلي
حـمــد ومـحــمـد جــاسم وأحـمــد شـاكـر
مـشـيـراً إلى أن ا�ـنـتـخب سـيـصل إلى
مديـنـة أنطـالـيـا خالل الفـتـرة القـريـبة
ا�ـقبـلـة لـلـدخول فـي معـسـكـر تـدريبي
يـســتـمـر قــرابـة الـشــهـر قــبل أن يـشـد
الــرحــال إلى أوزبــكــســتــان. وأضــاف
ا�شـهـداني أن العـبة ا�ـنـتخب فـاطـمة
سـعـد تـواصل تـدريــبـاتـهـا في مـديـنـة
أنــطـالــيــا مــنـذ مــطــلع تــمــوز احلـالي
حتــضــيــراً �ــشـــاركــتــهــا في بــطــولــة
التضامن اإلسالمي� الفتاً إلى أن بقية
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وان يـكــون الـكل عــلى ا�ـوعــد وان يـقـدم
الالعـــبــ� أوراق االعــتــمــاد  في مــهــمــة
اليـوم التي سـتتـابع من الوسط الـكروي
بعدما اعـلنت القنـاة الرياضيـة العراقية
نـقل جـمـيـع مـبـاريـات ا�ـنـتـخب ووصف
عـماد مـحمـد مـشاركـة ا�ـنتـخب الـعراقي
بــالــهــامــة في الــوقت الــراهن وتــضــيف
الكـثير من اخلـبرة لالعـب� قـبل الدخول
في تــصـفــيـات كــأس آسـيــا واضـاف في
ا�ــؤتــمـر الــتـقــيــمي �ـدربـي مـنــتـخــبـات
اجملــمـوعــة االولى ان هـذه الــبـطــــــــولـة
تـمنح الـثـقة واخلـبـرة لالعبـ� وتـضيف
لـهم الـكـثـيـر والـبـطـولـة الـعـربـيـة جتـمع
جــيــد قــبل الــتــصــفــيــات اآلســيـويــة في
البـصرة ايـلول ا�ـقبل واضـاف مثل هذه
الـبــطـوالت تـصب فـي مـصـلـحــة تـطـويـر
قــدرات الالعــبــ� لــكن في هــذه األعــمـار
حتتـاج الى صـبر اكـبر وعـدم اسـتعـجال
واخـتــتم حـديـثه هــدفـنـا حتـقــيق نـتـائج
إيـجــابـيـة في الــبـطـولـة لــكن الـنـتـائج ال
تأتي إال بتطـبيق ا�فردات الـتدريبية من

قبل االعب�.

عندما يدخل ا�لـعب برغبة الفوز و�ني
الـــنــــفس بـــالـــتــــحـــول لـــلــــدور الـــتـــالي
وبانتظـــــار ما تسفـر عنه بقيـة مباريات
فـــرق اجملــمـــوعـــات االخــرى و مـــــــؤكــد
ينصب تفكيره عـلى حتقيق نتيجة  هذه
ا�ـبـاراة ويـسـعى ان تـكـــــــون عـنـاصـره
عـلى ثـقة في خـوضـهـا  بـعد الـتـعـثر في
اللـقاء األول بـصعـوبة كـبيـرة امام الـبلد
ا�ــــنـــــظم ا�ــــدعـــــوم بــــعـــــامــــلي االرض
واجلــمــهــور والــفــوارق الــكــبــيـرة الــتي
�ــتـلــكــهــا ا�ــنــتــخب الــســعــودي بــطل
الــنـسـخــة الـسـابــقـة ومـتــوقع ان جـمـيع
الـفرق ا�ـشـاركـة ستـعـمل بـجد واهـتـمام
امــام نــظـام الــتــاهل لـلــدور االخــر الـذي
يفرض عليهاالتعامل مع الفرص ا�تاحة
الــقـادمـة من خـالل ا�ـبـاريــات الـفــاصـلـة

ا�تاحة. 
ويـعـلم مـدرب ا�ـنـتـخب انه قـد ال يـعـرف
مـاذا  ســيـجـد ومـاذا ســيـحـدث  رغم انه
�تـلك فـريقـا متـكـامال بعـد فتـرة االعداد
الطويـلة التي عـززت من حالة االنـسجام
وتـطــويـر مـهـارات الالعــبـ� وان يـظـهـر

فـاز على لـيبـيـا بثالثـيـة نظـيـفة في ابـها
ويعلم ا�درب واجلـهاز الفـني للفريق ان
ا�بـاراة ال تتـعـدى من كونـها ثالث نـقاط
وســتـظــهـر اثــار الـفــوز واضـحــة اذا مـا
حتـــقق ويــنــعــكس عـــلى لــقــاء الــثالثــاء
احلــاسم وان حــافـز حتــقــيق الــنـتــيــجـة
االيجابيـة سيدفع االعبـ� دائما خلوض
مباراة الـيوم بـثقة عـالية كـونها الـبوابة
العـريضـة والـتحـضيـر �هـمة الـسعـودية
الــغــيــر سـهــلــة والــفـاصــلــة ويـعــني في
تصفيات اجملموعة سيكون اللعب بحذر
شديـد امـام مبـارات� الغـيـرهمـا واهمـية

خوضهما بحذر شديد.
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ومـهم جـدا ان تــظـهـر مـهـارات الالعـبـ�
في االســـتــحــواذ عــلى الــكــرة وحــرمــان
ا�نـافس منـها كل مـا أمكن وهـو ا�نـتظر
من اجملموع في ان يـعكس روح االندفاع
وان يــأخـذ االمــور بــجـديــة عــالـيــة امـام
ا�ــنــافس ا�ــوريــتــاني الــذي لــيس لــديه
شيء بـعد لـيـخـسره ويـسـعى لـدعم امال
الـبـقاء فـي ا�نـافـسـة عـلى نتـيـجـة الـيوم

عماد محمد
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أعـلن نادي الـطـلبـة  تأهـيل مـلعـبه استـعدادا
الســتـقـبــال مـبـاريــاته في ا�ـوسـم ا�ـقـبل في
أولـى خطـوات تـنـفـيـذ مـتـطـلـبـات الـتراخـيص
اآلسـيـوية.   وقـال الـطلـبة فـي بيـانه (ال تزال
األعمـال واجلهود مـستـمرة عـلى قدم وساق
من قــبل مـهــنــدسي وزارة الــتـعــلــيم الــعـالي
والـبــحث الـعــلـمي إلتــمـام كــافـة اخملــطـطـات
الـهنـدسـة �شـروع إعادة تـأهيل وبـناء مـلعب
الــــنـــادي). وأضــــاف (ســــيــــتم ا�ــــبــــاشـــرة
بــا�ــشــروع بــعــد إكــمــال كــافــة اخملــطــطـات
الهـندسية بتـمويل ودعم كامل من قبل وزارة
الـتعـلـيم العـالي والبـحث العـلمي).  يـذكر أن
ملعـب الطلـبة الـذي يقع في شـرق العـاصمة
بـغــداد� لم يــضـيـف مـبــاريــات الـفــريق مــنـذ
ســـنــــوات عـــدة� بــــســـبب إهــــمـــاله مـن قـــبل
اإلدارات الـسـابـقـة.  و� االسـتـعـانـة �لـعب
الـشـعب الـدولي لتـضـيـيف مـبـاريـات الـفريق
في ا�واسم ا�ـاضية.  وعلى صـعيد متصل�
نـفى الــطــلـبــة تــعـاقــده مع بــعض الالعــبـ��
مشـيرا إلى أنه يتأخر في اإلعالن عن بعض
الـصـفقـات من أجل إتـاحة الـفـرصة لالعـب�
إلكمـال اإلجراءات الـرسـميـة.  وذكر الـنادي
(الحـظـنـا ولألسف في اآلونـة األخـيـرة هـناك
العديـد من األخبار غيـر حقيـقية وغيـر دقيقة
الـــتي يـــتم تــداولـــهـــا في مـــواقع الـــتــواصل
االجتمـاعي وتتـحدث حـول تعـاقدات رسـمية

لنادينا مع العديد من العب�).
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{ برشـلونـة- وكاالت: وصل برشـلونـة بقـيادة مدربه تـشافي هـيرنانـديز إلى مـدينـة الس فيجـاس بواليـة نيفـادا األمريـكية�
حيث سـيواجه الـيوم ريـال مدريـد في مـباراة كالسـيكـو ودية ضـمن اجلولـة التي يـقـوم بهـا الفـريقـ� في الواليـات ا�تـحدة
لإلعـداد للـمـوسم اجلـديـد. وبعـد ا�ـنا� االسـتـوائي والـرطب �ـدينـة مـيـامي فلـوريـدا� حـيث أمضى الـبالوجـرانـا األيام ال5
األخـيرة� انتـقل الفريق لـلحرارة الـصحراويـة اجلافة والـقاسيـة لوالية نـيفادا� والـتي استقـبلتـهم بعد ظـهر اخلمـيس بدرجة
حـرارة قصـوى بلغت  44 درجـة. وحدد بـرشلـونة جـلسـة تدريـبيـة مسـاء اخلمـيس� وعـاد للـتدريـبات أمس اجلـمعـة وكذلك
صباح الـيوم� لالستعـداد �واجهة الـكالسيكـو. وستقام ا�ـباراة ا�رتقـبة على مـلعب أليجـاينت� الذي يتـسع لنحو  65 ألف
متـفرج. وسـتعـد هذه أول مـباراة في اجلولـة األمريـكيـة في ظل قيـادة تشـافي للفـريق الكـتالـوني. وسيـواجه البـارسا كذلك

يوفنتوس في مدينة داالس بوالية تكساس في ثالث مباراة في إطار اجلولة األمريكية� ثم يواجه فريق نيويورك ريد بولز.

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7333 السبت  24 من ذي احلجة 1443 هـ 23  من تموز (يوليو) 2022م
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{ مـــدريـــد - وكـــاالت: أشـــادت العـــبـــة
الــتـنـس اإلسـبــانـيــة بـاوال بــادوسـا 24
عـاما� بأسلوب احلـياة الذي تعيشه في
دبي ومـا تـوفـره ا�ـديـنـة اإلمـاراتـية من
مــراكــز تــدريب من بــ� أفــضل ا�ــراكـز
عـا�يا� مؤكدة أنها تستعد بجدية وقوة
لـلـبـطوالت ا�ـقـبـلة. وأوضـحت بـادوسا
أنـها تزور دبي بشكل مستمر للمشاركة
في بـطولة دبي الـدولية للـتنس وقضاء
إجـازاتها قبل أن تقـرر االستقرار بشكل
مـسـتـمر في دبي ويـسـعـدها أن تـشـاهد
�ــو هــذه الـريــاضــة في ا�ـديــنــة الـتي
حتـبهـا وأن تشـاهد وتـساهم فـي ظهور
جــيل جــديـد مـن الالعـبــات والالعــبـ�.
وانــضـمت بـادوســا ا�ـصـنـفــة الـرابـعـة
عــلى الـعــالم لـقــائـمــة جنـوم الــريـاضـة
الـعـا�ـيـة الـذين يـتـخـذون من دبي مـقرا
إلقـامــتـهم وتـدريـبـاتـهم; حـيث حـصـلت
عـــلى اإلقــامــة الــذهـــبــيــة في اإلمــارات
ضـمن فئة األبطـال الرياضيـ�� حسبما
أكـد تقـرير نشـرته وكالة أنـباء اإلمارات
أمـس. وتـــقــــدمت بــــادوســـا فـي أبـــريل
ا�ــاضـي لــلــمــركــز الــثـــاني عــا�ــيــا في
تـصـنـيف مـحـتـرفات الـتـنس� وتـسـتـعد
حـالــيـاً لـلـمـشـاركـة فـي بـطـولـة أمـريـكـا
ا�ــفـتــوحـة فالشــيـنج مــيـدوز. وحـرص
مـجــلس دبي الـريـاضي عـلى اسـتـقـبـال
بــادوســا� حـيث الــتــقت ســعـيــد حـارب

أمــــ� عـــام اجملـــلـس� الـــذي أعـــرب عن
ســعـادته بـالــزيـادة ا�ـســتـمـرة في عـدد
الــــنــــجــــوم واألبـــطــــال مـن مـــخــــتــــلف
الـريـاضات واجلـنسـيات. وتـضم قائـمة
جنــوم الــريــاضـة� الــذين يــقــيــمـون في
دبـي� أبـطـاال أو�ـبـيــ� مـثل الـد�ـاركي
فـيكتور إكسلسن الفائز بذهبية الريشة
الـطـائـرة في أو�ـبـيـاد طـوكـيـو وأبـطـاال
في اجلـــمــبــاز وســبـــاقــات الــســيــارات
والـتنس والعبي ومـدربي كرة القدم من

مختلف اجلنسيات واألندية العا�ية.
dO³� ŸuMð

وأوضح حـارب للبطلة اإلسبانية الدعم
الـــذي تـــنــالـه الــريـــاضـــة في اإلمــارات
والـتنوع الكبيـر في البطوالت التي يتم
تـنـظيـمـها في دبي سـنـويا وتـضم عددا
كــبـــيــرا من الــبــطـــوالت والــفــعــالــيــات
الــريـاضـيـة الـدولــيـة الـكـبـرى. وأكـد أن
ا�ـدينـة أصبحت وجـهة مفـضلة لـنجوم
الــريـــاضــة الــعــا�ـــيــة وأقــوى األنــديــة
وا�ـنـتـخـبـات سـواء إلقـامـة مـعـسـكـرات
تـدريبية أو االقامة بـشكل مستمر حيث
تــتـوفــر جـمــيع عــوامل اجلـذب وتــنـوع
وتــطـور اخلـدمـات وقـطــاعـات الـصـحـة
والــنـقل واالتــصـاالت وتــوفـر ا�ــنـشـ�ت
الــريـاضــيـة عــا�ـيــة ا�ـســتـوى. وقـررت
رابـطـة العـبي الـتـنس ا�ـتـرفـ� إلـغاء
خـطط إقـامة  4 بـطوالت في الـص� في

وقـت الحق مـن الــــــعـــــام اجلــــــاري� مع
اسـتـمـرار جـائـحـة فـيـروس كـورونا في
الـــتــأثـــيــر عـــلى الــتـــقــو� الـــريــاضي.
وجتـــعل قــواعــد احلـــجــر اإللــزامي من
الـــصـــعب عـــلـى الالعـــبـــ� الـــدولـــيــ�
وا�ــسـؤولـ� الـسـفـر ل�حـداث� �ـا في
ذلك بـطـولة شـنغـهـاي ل�ساتـذة� إحدى
الــبـطـوالت ذات األلف نــقـطـة. وكـان من
ا�ـفـتر� أن تـقام بـطـولة شـنغـهاي في
الــــــفـــــــتــــــرة من  9 إلـى  16تـــــــشــــــرين
األول/أكـتوبـر ا�قـبل� وكان مـن ا�نـتظر
أن يــشــارك بــهـا الــعــديــد من الالعــبـ�
ا�ـصـنـفـ� األوائل عـلى الـعـالم. كـما �
إلــغــاء بــطــولــة تـشــنــجــدو ا�ــفــتــوحـة
وتـشـوهاي� حـيث كـان من ا�فـتر� أن
تـبدأ الـبطـولتـان يوم  26 أيـلول ا�ـقبل�
باإلضافة لبطولة الص� ا�فتوحة التي
كـان من ا�ـفتـر� أن تـقام في األسـبوع
الــتـالي. وذكــرت رابـطـة العــبي الـتـنس
ا�ــتـرفـ� إنــهـا ألـغـت جـولـتــهـا الـتي
كــانت ســتـســتــمـر لــثالثــة أســابـيع في
الـص� بسبب القـيود السارية ا�ـتعلقة
بــفـــيــروس كــورونــا. وهــذا هــو الــعــام
الـثالث عـلى التـوالي الذي يـشهـد إلغاء
الــبــطــوالت� حــيث كــانت آخــر بــطــولـة
اسـتضافتـها الص� في عام  2019 قبل
اجلــائـحـة. في الـوقـت نـفـسه� وبـعـد أن
ألـــغت رابـــطـــة الالعـــبـــ� ا�ـــتـــرفــ�

الــبـطـوالت في الـصــ�� قـامت الـرابـطـة
بـتـوفـير  6 بـطـوالت جـديـدة في شـهري
أيـلول/سبـتمبـر وتشرين األول/أكـتوبر
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{ الـريــاض - وكـاالت: أكـد خــالـد الـزغــبي� رئـيس الــلـجـنـة
الــعـلـيـا ا�ـنــظـمـة لـبـطــولـة غـرب آسـيـا األولى لــلـشـبـاب لـكـرة
الـطـائـرة� عـلى أن إقامـة الـبـطـولـة في الـسعـوديـة� سـيـنـعكس
بـشـكـل إيـجـابـي في تـنــظـيم ا�ــمـلــكـة لألحــداث الـعـا�ــيـة في
منـافـسات الـكـرة الـطائـرة. ورحب  الـزغـيبي فـي تصـريـحات
لـلـمـركـز اإلعـالمي لـلـبـطـولــة� بـكل ا�ـنـتـخــبـات ا�ـشـاركـة في
البطـولة� واصفا هذه البطولة بالبدايـة احلقيقية لعودة ا�ملكة
الستـضافة احملـافل القـارية والعـا�ية عـلى مسـتوى لعـبة كرة
الطـائرة� منوهاً بدعم القيادة الرشيدة الكبير للرياضة� األمر
الذي جـعل ا�ملكة وجهة رئيسـة لألحداث الرياضية الكبرى.
وأشار الـزغيـبي بأهمـية اسـتضـافة مثل هـذه البـطوالت� وهو
ما يـعد مـحفزا عـلى العـمل بشـكل متـواصل من أجل حتقيق
أهداف وتـطلعات قيادة هذا الوطن الـعظيم.  واختتم الزغيبي
حـديـثه بـالـقـول: أتـمـنى الـتـوفـيق لـكل ا�ـنـتـخـبـات ا�ـشـاركـة�
والـضـيـوف الـذين يـتـواجـدون مـعـنـا خالل أيـام الـبـطولـة� مع
تمـنياتي لـهم بطـيب اإلقامـة في بلدهم الـثاني ا�ـملكـة العـربية

السعودية .
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خـالل مــوسم 2022-2021. وأعـــلن نـــادي بـــومــاس
ا�ـكـسيـكي تـعـاقـده مع الـنـجم الـبـرازيـلي اخملـضرم
داني ألـفـيس العب بــرشـلـونـة الـســابق� في صـفـقـة
انــتــقــال حــر� خالل ســوق االنــتــقــاالت الــصــيــفــيـة
احلـالية. وكان ألفيس قد رحل عن بـرشلونة� بنهاية
ا�ــوسـم ا�ــاضي� عــقـب نــهــايــة عـــقــده مع الــنــادي
الـكتالوني. وتعاقد النادي ا�كسيكي مع ألفيس �دة
وتــوصل عــام واحــد فـــقط� حــتـى  حــزيــران 2023. 
ألـفـيس لالتـفـاق مع بـومـاس بـالـفـعل قـبل أسـابـيع�
عـقب رحـيـله عن صـفـوف بـرشـلـونـة. ومن ا�ـقرر أن
يـواجه الالعب الـبرازيـلي فـريق بـرشلـونـة في كأس
خـوان جامبر� عـلى ملعب سـبوتيفـاي كامب نو يوم
 7 آب ا�ـقـبل. وكان ألـفـيس قـد عاد خـالل ا�يـركـاتو
الــشـتـوي ا�ــاضي لـصــفـوف بـرشــلـونـة في صــفـقـة
انـتقال حر� لـكنه سرعـان ما أعلن رحـيله عن النادي
سـنـوات حـصـد خاللـهـا الـذي قـضى بـ� جدرانه  8 
 23لـقـبا:  6 في الـلـيـجا و 4 في كـأس مـلك إسبـانـيا
ومـثـلهـا في كـأس الـسوبـر اإلسـباني و 3 ألـقاب في

كل من دوري أبــــطـــال أوروبــــا وكـــأس
الــســـوبـــر األوروبـي� ومـــونـــديــال

األندية.

أخبار النجوم
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{ روما- وكـاالت: كشف خـبيـر االنتـقاالت الـشهـير فـابريـزيو رومانـو� عن وجود
مـفــاوضـات بـ� إدارة يــوفـنـتــوس والعب الـفــريق األول� الـويــلـزي آرون رامـسي�
لـفـسخ عـقـده مع الـنـادي اإليطـالي هـذا الـصـيف. ونـشـر فـابـريـزيـو رومـانـو� على
حسـابه الشخـصي عبر مـوقع التواصل االجـتماعي تـويتر: يـوفنتوس يـتناقش مع
آرون رامسي لـفـسخ عقـده احلـالي� وا�فـاوضـات جاريـة لـلوصـول إلى اتـفاق من

أجل االنفـصال ب� الطرف�� لكنه لم يكتمل بعد. وأضاف: رامسي
خارج حـسابات ا�ديـر الفني أليـجري خالل هذا ا�وسم. وعاد
رامـسـي لـلـنــادي اإليـطـالـي بـنـهــايـة ا�ـوسـم ا�ـاضي� الـذي

أمضى نـصـفه الـثـاني معـارا إلى ريـنـجـرز االسكـتـلـندي.
وتعاقد اليوفي مؤخرا مع الثنائي بول بوجبا وأنخيل دي
ماريـا� �ـا يـجـعل مـشاركـة رامـسي مع الـفـريق صـعـبة
للـغـاية في ا�ـوسم ا�قـبل. كـما لم يـحصل العب آرسـنال
السـابق عـلى رقم القـمـيص اخلاص به لـلـموسم اجلـديد�

�ا يدل على رحيله الوشيك عن ملعب أليانز.
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{  تشـيلـسي- وكاالت: أثار خـوان البورتـا رئيس نادي بـرشلـونة� اجلدل
بحـديثه مع أحد مشجعي النادي الكـتالوني في الس فيجاس بالواليات
ا�تـحدة األمـريكـية. وسـأل أحد ا�ـشـجعـ� البورتـا عن إتمـام صفـقة
ا�ـدافع الـفـرنــسي جـولـيس كـونـدي العب إشــبـيـلـيـة� فـأجـاب رئـيس
البـارسـا ال� كونـدي وقع لـتشـيـلسي. وظـهـر هذا احلـديث في مـقطع
فيـديو نشره موقع ريفيـلو اإلسباني. وأفادت تقاريـر صحفية مؤخرا
أن تشـيلسي توصل التـفاق مع إشبـيلية يـقضي بضم كـوندي مقابل
 65 مليون يورو بجانب ا�تغيرات اإلضافية. وكان خوان البورتا رئيس
نادي بـرشلـونة قـد صرح عـقب إتمـام صفـقة ا�ـهاجم الـبولـندي روبـيرت
ليـفاندوفسكي� أن اإلدارة ستبذل كل جهودها لتعزيز خط الدفاع. ووصل
فـريق بـرشلـونـة بـقـيادة مـدربه تـشـافي هـيرنـانـديـز إلى مـدينـة الس فـيـجاس
بـواليـة نـيفـادا األمـريـكـية� حـيث سـيـواجه غـدا السـبت غـر�ه ريـال مـدريد في

كالسـيـكـو ودي ضــمن جـولـة الـفــريـقـ� في الـواليــات ا�ـتـحـدة لإلعــداد لـلـمـوسم
اجلديد.
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ا�ـــقــبــلـــ�. وذكــرت رابــطـــة الالعــبــ�
ا�ـتـرفـ� أن هـذه الـبـطـوالت سـتـكون
فـي ســان ديـــيـــجـــو� ســـول� تل أبـــيب�

فـلــورنـسـا� خـيـخـون ونـابـولي�
وســتــكــون كــلــهــا ضــمن فــئـة
البطوالت ذات الـ 250 نقطة.

{ تـوج السنغـالي ساديو مـاني� ا�نتـقل حديثا إلى
صفوف بايرن ميونخ� بجائزة أفضل العب بأفريقيا
خالل احلـــفل الـــذي أقـــامه االحتــاد فـي عــام 2022  
األفـريـقي لــكـرة الـقــدم كـاف اخلـمــيس� في ا�ـغـرب.
وحـصد ماني اجلائزة متفـوقا على الثنائي ا�صري
مـحـمــد صالح جنم لـيــفـربـول� والـســنـغـالي إدوارد
مـيـنــدي حـارس مــرمى تـشــيـلـسـي. وهـذه هي ا�ـرة
الـثانيـة التي يتـوج فيهـا ماني بجـائزة أفضل العب
في أفـريقيـا� بعـدما حصـدها عام 2019. وقـدم ماني
أداء رائـعـا مع فريـقه الـسـابق ليـفـربـول� في ا�وسم
ا�ـاضي� وحــصـد لـقــبي كـأس االحتـاد اإلجنــلـيـزي�
وكـأس الرابـطة� كـما وصل إلى نـهائي دوري أبـطال
أوروبــا. وبــجــانب ذلك� قــاد مـــاني مــنــتــخب بالده
الـسـنـغـال� حلـصـد كـأس أ� أفـريـقـيـا الـتي أقـيـمت
مـطـلع العـام اجلـاري� ألول مرة في الـتـاريخ� وكذلك
جنح في الـتأهـل مع أسود الـتيـراجنـا إلى مونـديال
قـــطــر 2022. و� اخــتـــيــار مـــاني من خالل جلـــنــة
تصـويت مكونة من الـلجنة الـفنية للـكاف� باإلضافة
إلى الـصحفيـ� ومدربي وقادة ا�ـنتخـبات األعضاء
في االحتـاد األفـريـقي� ومـدربي وقـادة األنـديـة الـتي
وصـلت إلى دور اجملـموعـات بـالـبـطوالت األفـريـقـية
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باوال بادوسا 

{ باريـس- وكاالت: دم لـيـونـيل مـيسي� جنم بـاريس سـان جـيـرمان�
مفـاجأة سارة لـلمـدير الفـني اجلديـد للفـريق� كريـستوف

جـالــتـيه� بـحــسب تـقــريـر صـحـفـي. فـقـد ذكـرت
صحـيفة لـيكيب الـفرنسـية� اليـوم اخلميس� أن
جالـتيه وجهازه ا�عـاون سعداء للغـاية باحلالة
الفـنيـة والبـدنيـة� التي يـبدو عـليـها مـيسي في
معـسكر الفريق بـاليابان. وأضافت الـصحيفة

أن مـدرب بي إس جي� وجـد لـيـو مــنـدمـجـا لـلـغـايـة فـي الـتـدريـبـات� ويـتـصـرف
بأقـصى درجات االحترافية. وتابعت: لم يصل مـيسي إلى قمة مستواه بعد خالل
ا�عسـكر� لكـنه ليس سي�ـا� الفتة إلى انتـظام النـجم األرجنتيـني في فترة اإلعداد�
هذا الـصيف� في موعـد مبـكر عن ا�ـطلوب مـنه. وينـتهي تعـاقد لـيونـيل ميسي مع
بي إس جي بنـهاية ا�وسـم ا�قبل� مع وجود بـند يسمـح بالتمـديد �وسم إضافي.
وقد سـجل البرغوث هدفا� سـاهم في فوز سان جيرمان عـلى كاواساكي فرونتال

الياباني 1-2  في مباراة ودية قبل يوم�.

{ القـاهرة - وكـاالت: تـوج منـتخب
مصـر لـشـبـاب كـرة الـسـلة حتت 18
عامـا بـلقب الـبـطـولة الـعـربيـة بـعد
فــوزه عـــلى نـــظـــيــره اجلـــزائــري�
بــنــتــيــجــة 64 - 76  في ا�ــبـاراة
التي أقـيـمت عـلى صـالـة نادي
الـزهـور� مـســاء اخلـمـيس.
وقـــدم مـــنـــتـــخب مـــصـــر
بقـيادة مـدربه عمـرو أبو
اخلير مـباراة قويـة منذ
الــــبـــــدايـــــة� وتــــمـــــكن
الـفـراعـنـة من احلـفـاظ
عــلى تــقــدمـهـم طـوال
أحداث اللقـاء تقريبا
وحـــتى الــــنـــهـــايـــة.
وانتـهى الربع األول
بـــتـــقــدم مـــنـــتـــخب
مصر بـنتـيجة - 18
12  قبل أن يواصل
تـــفـــوقـه في الـــربع
الــثـــاني الـــذي انـــتــهى
بـتـقـدم شـبـاب الـفـراعـنة
بــــنــــتــــيــــجــــة  26 - 34.
وواصل ا�ــــــــنـــــــتـــــــخب
ا�ــــصـــــري تــــفـــــوقه في
الفـتـرة الثـالـثة بـنـتيـجة

45 - 55  واستمر
الـــتــــفـــوق فـي الـــفــــتـــرة
الــرابـــعــة الـــتي انـــتــهت
بفوز مـصر بـنتـيجة - 76

64. وحصد العب
ا�ـنـتـخب ا�ـصـري مـحـمد
أحمد الشهير بتيفا جائزة
أفـضل العـب في الـبــطــولـة
الـعـربـيـة بـعـد األداء ا�ـمـيز
الـــذي قــدمـه طـــوال أحــداث

البطولة.
كـمـا حـصـد ا�ـنــتـخب الـقـطـري لـكـرة
السلـة ا�يـداليـة البرونـزية لـلبـطولة
العربيـة للشـباب لكـرة السلة� وذلك
بـعـد فـوزه عـلى نــظـيـره الـكـويـتي
بنـتـيـجة 73/33  أمس� في مـباراة
حتـديد ا�ـركـزين الـثـالث والـرابع.
وكان ا�نتـخب القطـري حقق الفوز
في أول  3 مــبــاريـــات تــوالـــيــا عــلى
اإلمـارات والـكـويت والــسـعـوديـة� ثم
خــســـر في مـــبــاراته الـــرابــعـــة أمــام
اجلزائـر� قبل أن يـخسـر مجـددا أمام
مـصـر. وشــارك بـالـبــطـولـة الــعـربـيـة
لـلــســلـة  6 دول اإلمــارات� اجلــزائـر�
قطر� الـكويت� والسـعودية بـاإلضافة
إلى مــصـر ا�ــسـتــضــيـفــة. وتــعـتــبـر

W�uDÐ∫ منتخب مصر لشباب كرة السلة حتت  18 عاما يتوج بلقب البطولة العربية بعد فوزه على نظيره اجلزائري

الــبــطـــولــة الــعــربـــيــة أفــضل إعــداد
للـعـنابي قـبل ا�ـشاركـة في تـصفـيات
اخلـلــيج ا�ــؤهـلــة لـنــهـائــيـات آســيـا
والـــتـي ســـتُــــقــــامُ في مــــديـــنــــة دبي
اإلماراتـيـة. ويـبـدأ ا�نـتـخب الـقـطري
مـبـاريـاته بــالـتـصـفـيــات اخلـلـيـجـيـة
ا�ـقـبــلـة بــلـقـاء الــكـويت يـوم  29 من
الشهر ا�قبل� ويلعبُ مباراته الثانية
 30 أمام اإلمارات� وفي اليوم التالي

يلعبُ أمام البحرين.
وحـقق مـنــتـخب لــبـنـان فــوزا مـثـيـرا
على نظـيره الـصيني بـنتـيجة 72-69

عـلـى ا�ـشــكــكـ� فـي مـســتــواه وأكـد
تـمــيــزه� وأثـبت أنـه سـيــكــون أفـضل
مجنس في تاريخ لـبنان إذ أسهم في
الــتـــتــويج بـــالــكـــأس. ويــتـــابع جنم
منـتخب لـبنـان وائل عرقـجي مسـيرة
تـألــقه� وثــبـات مــسـتــواه ا�ـمــيـز� إذ
سجل  32 نقـطـة أمـام عـمالق الـسـلة
اآلســيــويــة مــنــتـخـب الــصــ�.  كــمـا
ســاهم عــرقــجي فـي تــقــدم مــنــتــخب
لـبــنــان في هــذه الــبــطـولــة من خالل
أدائه اجلـماعي ا�ـمـيـز مع مـتـابـعاته
وتأثيره في التسجـيل. بينما يحضر

مساء اليوم األربعاء ضمن منافسات
ربع نـهائـي بطـولـة كـأس آسـيـا لـكرة
السلة الـتي تستضـيفها إنـدونيسيا.
ولم يكن هذا الفوز ولـيد الصدفة� بل
جــاء نــتــيــجــة قــوة أداء العــبي األرز
ومهـارتهـم الفـائقـة إلى جـانب الروح

القتالية.  
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ســـاهم الالعب اجملـــنـس جـــونـــاثــان
أرليـدج في تأهل لـبنـان� وذلك بعـدما
قدم مباريات اسـتثنائيـة في البطولة
القارية. ورد أرليدج في هذه البطولة

ليونيل ميسي

سيـرجـيـو درويش مـفاجـأة الـبـطـولة
بــجــدارة� حــيـث ســاهم في تـــغــيــيــر
تـكـتـيك مـنـتــخب لـبـنـان في أكـثـر من
مـبــاراة� والــتـحــكم في وتــيـرة األداء
بـتـحـويـله من الـهـدوء لـلـسـرعـة وفق
احـــتـــيــاجـــات الـــفـــريق� وذلـك عـــبــر
تمريراته ونقاطه احلاسمة. ويستمر
هــايك غــيـــوقــجــيــان فـي الــتــألق مع
منـتخب لـبنـان لكـرة السـلة� إذ تـزايد
انسـجامه مع بـاقي الالعـب� بـنسـبة
أكبـر� �ـا سـاهم في فوز لـبـنـان بكل

مبارياته حتى لقاء الص�.
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تـمـر البـالد حالـيـاً بـحـالـة من الـفراغ
الدستوري� وهي نتـيجة ترتبت على
جتـاوز ا�ــدة الـزمــنـيـة الــتي حـددهـا
ا�ـشـرع الدسـتـوري النـتـخـاب رئيس
جـديـد للـجـمـهـورية بـعـد أول انـعـقاد
جمللس الـنواب اجلـديد� وتـرتب على
ذلك أيضـاً تأخـير في تـسمـية ا�ـكلف
بـتـشكـيل مـجـلس الـوزراء� وبـالـتالي
تأخير في تشكيل احلكومة اجلديدة�
وجنـد ان دسـتور جـمـهـوريـة الـعراق

لـسـنة 2005 قـد نص عـلى عـدة مدد
دســتــوريــة� وفي مــواقع مــخــتــلــفـة�
والغـراض مخـتـلـفة� وهـذه ا�ـدد لـها
اثار دستـورية وقانـونية هـامة� لذلك
فقـد اثـارت جدال قـانـونيـاً وسـياسـياً
واجــتـمــاعـيــاً� �ـا دفع الــبـعض من
ا�ؤسسات الـدستورية� وبعض �ن
يــشـــغـــلـــون مــنـــاصب ســـيـــاديــة او
سياسية الى طلب الرأي من احملكمة
االحتـاديــة الـعـلـيــا بـخـصـوص هـذه

ا�ــدد ومــدى الـزامــيــتـهــا� والــبـعض
االخــر اجته الى الــطــعـن بــاجـراءات
وانــشــطـة دســتـوريــة مــعـيــنـة لــعـدم
مــراعــاتــهــا لـهــذه ا�ــدد� وقــد بــيـنت
احملـكــمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا االجتـاه
الـذي تــبـنـتـه بـخـصــوص ا�ـدد الـتي
نص عـليـهـا الدسـتـور تارة من خالل
اجــابــتــهــا عــلى طــلب الــرأي� وتـارةً

اخرى من خالل قرارات قضائية.
ان الــــــنـص عــــــلـى هــــــذه ا�ـــــــدد في
الـــدســتـــور� يــنـــطــوي عــلـى غــايــات
يتوخى ا�شرع الدسـتوري حتقيقها�
فهو لم ينص عـليها عـبثاً� وال تزيداً�
ومن أهم تـلك الـغايـات هـو اسـتـقرار
االوضــاع الــدسـتــوريــة بــشــكل عـام�
وخاصةً عنـدما يتعـلق االمر �سائل
غــايـة فـي االهـمــيــة� والـســؤال الـذي
يُـثـار هنـا هـو - هل انـنـا نـكـون امام
اهـدار لغـايـة ا�ـشـرع من الـنص على
هــذه ا�ــدد عــنــدمــا نــبــرر جتــاوزهــا
والسـباب مـتـعـددة - أم ان هـذه ا�دد
هي مجـرد مدد تنـظيـميـة� وال يترتب
عـلى عـدم االلــتـزام بـهـا اخالل بـروح

النص واهداف ا�شرع?

ولقد كان لـلمحكـمة االحتادية الـعليا
مـوقـفـاً مـتأرجـحـاً وغـيـر ثـابت فـيـما
يـتـعلق بـااللـتـزام بـا�دد الـدسـتـورية
التي نص عـليـها ا�ـشرع الـدستوري
في مــــواضـع وحــــاالت مـــــتــــعــــددة�
ونـسـتـطـيـع ان نـتـلـمس هـذا ا�ـوقف
ا�ـتـأرجـح لـلـمـحــكـمـة من خالل عـدة

قرارات� ومن أبرز هذه القرارات:
أوالً- الــــقـــــرار رقم 55/احتــــاديــــة/

2010 بتاريخ 2010/10/24:
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كـان هـذا الـقــرار بـخـصـوص الـطـعن
بعدم دستورية قرار رئيس السن في
اجلـــلــســـة االولى  جملـــلس الـــنــواب
بـاعالنه ان اجلـلـسة مـفـتـوحـة وعدم
اعـالنه عـن فــــتح بــــاب الــــتــــرشــــيح
النـتــخـاب رئـيس اجملـلـس ونـائـبـيه�
وفـقـا الحــكـام ا�ـادتـ� (55.54 ) من
الــــدســــتــــور� وا�ــــادتـــ� (7.5 ) من

النظام الداخلي جمللس النواب.
وانتهت احملكـمة الى ان القرار الذى
اتخذ بجـعل اجللسة األولى  جمللس
الــنــواب مـــفــتــوحــة وإلى زمن غــيــر
مـحـدد ودون سـنــد من الـدسـتـور قـد
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شـكل خرقـاً ألحـكـامه وصادر مـفـهوم
اجلــلــســة األولى ومــرامــيــهــا  الــتي
قـصـدتــهـا ا�ـادة (  ( 55مـنه� وعـلـيه
قــررت احملــكــمــة إلــغــاء هــذا الــقــرار
واسـتــئـنـاف أعـمــال اجلـلـسـة األولى

وا�هام الدستورية األخرى. 
وجنـــد ان تــــوجه احملــــكــــمــــة الـــذي
افــــصـــحـت عـــنـه صـــراحــــة في هـــذا
الـقــرار� هـو ضـرورة االلــتـزام بـا�ـدد
التي نص عـليهـا الدسـتور في ا�واد
الـتي اسـتـنـدت الـيـهـا احملـكـمـة� وان
عـدم االلـتـزام بــهـذه ا�ـدد يـعـد خـرقـا
الحـــكــام الــدســتـــور واهــدار لــغــايــة

ا�شرع من النص عليها.
ثــــــــــــانـــــــــــيـــــــــــاً- الــــــــــــقـــــــــــرار رقـم
93/احتـــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة/2010 فـي

.2010/12/19
بــيـنــمـا جنــد ان احملــكـمــة قـد تــبـنت
اجتاهـا مـخالـفا الجتـاهـها ا�ـب� في
الــقــرار الــســـابق� وذلك في مــعــرض
بـيــنـاهـا لــرأيـهـا بـخــصـوص الـطـلب
ا�قدم من قبل مجلس النواب/ مكتب
رئيس اجمللس� ذي العدد (م.ر/559)
بـتــاريخ 2010/12/18 بـخــصـوص
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 ال يـقف الـتـطـرف في الـعـادة عنـد حـد الـفـكـر ا�تـشـدد ا�ـنـطـوي على
نـفـسه والـرافـض لـ�خـر� ولـو كان هـكـذا لـهـان امـره� بـل سـرعـان ما
يتطور إلى مرحلة فرض الرأي وتطويع االخرين قسراً إلجبارهم على
اعـتنـاق افكاره وأيـدولوجيـاته ا�نحـرفة� ويـخطاً من يـتصور ان الـفكر
ا�ـتـشدد الـذي يجـتـاح قطـاعاً واسـعـاً من الشـباب حـركـة عابـرة تأتي
صـدفة وتأخذ حيزاً مكانياً وسرعان ما تتالشى� فهذه اجلماعات لها
آلـياتـها الهـجومـية ووسـائلهـا االقنـاعية واسـاليـبهـا التحـريفـية التي ال
يـستهان بها� والتـي تتطلب فكراً مضـاداً وتخطيطاً سلـيماً للوقاية من
خـطرها وخشية الوقـوع في شباكها� وقد جنحـت اجلماعات ا�تطرفة
بـفعل ما تـمتلكه من ادوات مـنحرفة من اخـتراق عقول بـعض الشباب
وحتــويل االنـســان ا�ـســالم إلى كــائن بـلــيـد ا�ــشـاعــر يـرتــكب ابـشع
اجلـرائـم بـاسم الـدين واإلله واحـيـاء الـســنـة� ور�ـا يـقـتل اصـوله في
سـبـيل حتـقـيق اهـدافه وترجـمـة مـبـادئه� فـالفـكـر ا�ـتـطرف هـو نـتـيـجة
بـشعة لـعملـية بيـولوجية تـستهـدف االنسان واجملـتمع واالنسـانية� لذا
تـكـمن اهمـيـة ا�عـركـة احلقـيقـيـة �كـافـحة الـفـكر ا�ـتـطرف في األفـكار
واألسـاليب التي يستخدمها اإلرهاب� لتجنيد الشباب وصناعة العقل
ا�ــتـطـرف� فـإذا لم نـتـمــكن من مـواجـهـة تـلـك االسـالـيب� فـاحلـرب لن
تـنتـهي واخلسـائر ستـكون اكـثر فداحـة� لذلك يـجب أن تركـز اجلهود
عـلـى مـكـافـحـة اصـحـاب اخلـطــابـات ا�ـتـطـرفـة الـفــعـالـة� �ـعـاجلـتـهـا
بـأسلـوب الوقايـة لدي الشـخص ا�تـلقي نفـسه ومن ثم اجهـاضها في

مهدها� وفق مبدأ الوقاية خير من العالج.
   الـتــطـرف في األسـاس هـو إنـكـار حلـقـوق اإلنـسـان� واحلـرب ضـد
الــتـطــرف لن يـكــتب لـهــا الـنــجـاح بــدون اقـتالع اجلــذور الـفـكــريـة له
وحتـطيم االسس وا�رتـكزات االيدلـوجية التـي يعتمـد عليـها� واخلطوة
االولى الـتي يعـتمد عـليـها الفـكر ا�ـتطرف هـي الغاء الـتفـكير الـنقدي�
فـالـفـكـر بـحـسب الـتـطرف كـفـر وزنـدقـة وبـدعـة وخـروج عن ا�ـلـة� اما
اخلـطوة الـثانـية فـهي استـخدام (عـذاب جهـنم) إلحبـاط أي تفـكير في
االعـتـراض والنـقد� فـكـلمـا تسـاءل الـعقل اسـتحـضـرت آيات الـعذاب�
فـتـكـون الـنتـيـجـة االتـبـاع األعمـى في كل ما يـلـقـنـونه أو يـضـعونه في

العقول.
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حـ� يتـأمل ا�رء كـثيراً في ا�ـشكالت الـتي يتـأبطهـا العـديد من افراد
اجملـتمعات والـتي تسارعت ايقاعـات تطورها وتـناميها يـدرك بانها قد
كـرسـت اشـكـالـيـات عـدة تــعـاني مـنـهـا هـذه اجملــتـمـعـات في ظل عـدم
مصداقية العديد من االنظمة السياسية الحتوائها� فضالً عما افرزته
الـثـورة ا�ـعـلـومـاتيـة الـكـاسـحـة وتـقـنيـاتـهـا خالل الـعـقـود االخـيرة من
الـقـرن الـعـشرين والـعـقـود الـثالثة مـن القـرن احلـادي والـعـشرين من
حتـديات طالت سـكان العالم في عـقر دارهم� وتمـثلت فيمـا تمثلت من
تـهديـدات على القـيم وا�باد� واالخالق والـثقـافة واحليـاة االجتمـاعية
�ـفـاهيـمهـا ومجـاالتـها ا�ـتلـفـة� وفي ضوء تـلك التـعـقيـدات وغيـرها
كـثـيـر يـحاول الـفـكـر ا�ـتـطرف ان يـخـتـار عـناصـره من بـيـئـات تـعاني
مـشـاكـل اجـتـمـاعـيـة وحتـديـات عـلى ا�ـسـتـوى الـشـخـصي والـنـفـسي
والـعـقـائـدي� فـالـشـبـاب الـذي ال يـجـد فـرصـة لـلـعـمل او كـان ضـحـية
لـعـوامل التـفـكك االسري او الـعـنف او عـمالـة االطفـال او تـعرض الى
الـيتم واالهمـال ورفض اجملتمع وغيـرها من العوامل يـعدّ بيئـة خصبة
لـتغلغل الفكر ا�ـتطرف� وبالتالي االنغمـاس الكلي في مبادئه الضالة�
والـطفـل الذي تـعرض لـلعـنف في طفـولـته سيـكون مـسرحـاً للـتغـيرات
الـنفسية والعاطفيـة والصحية� وتبدأ التغيـرات بالوقوع مطبات التوتر
الـنفـسي� وفقـدان الثقـة في النـفس� وجلـد الذات� واالكتـئاب� وتـنتهي
بــا�ـيــول الـعـدوانــيـة� وكــراهـيــة ا�خـرين� و�ــارسـة الـعــنف ضـدهم�
وبـالتالي الوقوع فريسة للفكر ا�تطرف� اما النساء فهذا الفكر يبحث
عن الــنــسـاء ا�ــصــابـات بــصــدمـات نــفــسـيــة بــسـبـب االغـتــصـاب أو
اإلجــهــاض أو الــطالق أو الــعــنف او الالئي تــعــرضن الي شــكل من
اشـكال االستغالل اجلنسي او الـبغاء � فيتم جتنـيدهم باستغالل تلك
الـظــروف� وتـكـون كـراهـيـة اجملـتـمع دافـع لـهن لالنـخـراط في ظـلـمـات
الـفكر ا�تـطرف � ويعتـقدنّ �حاربـة اجملتمع الذي اهـان كرامتهن ولم
يـوفـر لهن اسس احلـياة الـكر�ـة� ويحـاول الـفكـر ا�تـطرف ان يـجعل
من الـشخص الضـحية وكأنه شـخصية الـبطل الشجـاع الذي يحارب

الشر.
فـضالً عـمـا تقـدم فـانه يتم الـتـأكيـد من قـبل الـفكـر ا�ـتطـرف بـأن هذه
احلـياة الدنيـا ال قيمة لـها� وأن الهدف هـو االخرة� وأنه ال ضمان في
اجلـنـة والـعـتق من عـذاب الـنـار إال بـقـتـل أعداء الـلـه  ا�ـشـركـ�� كـما

يصورهم الفكر ا�تطرف. 
  الــفــكــر ا�ــتــطــرف لــيـس مــرضــا �ــكن عالجه أو ســرطــانًــا �ــكن
اسـتئصاله من اجلسد ا�ـادي� لذا البد من كسر احللـقة ا�فرغة التي
تـؤدي إلى التـطرف وهذا يـتطـلب تغـيير وتـعديل الـعوامل البـيئـية التي
تـغذيه اوالً� ومن جـهة اخرى يـجب معاجلـة قضايـا اجملتمع ومـشاكله
االجــتـمـاعــيـة الـتي ازدادت حــدة في ضـوء تـعــقـد احلـيــاة احلـضـريـة
فـضالً عـما انـتجـته الـتكـنولـوجـيا ووسـائل التـواصل من مـستـجدات�
وفي سـبيل مـواجهـة التـطرف على أرض الـواقع� فإن الـتحـدي األكبر
أمــام اجملـتــمــعـات اإلسالمــيــة يـتــجـلـى في كـيــفــيـة إصالح اخلــطـاب
الـتعليمي والديـني واإلعالمي� الذي يحرض على الطائـفية� كما يعني
ذلك أن االنــتـصـار عــلى الـتـطـرف هـي مـعـركـة من أجـل كـسب عـقـول
الـشباب وأعمـاقه� حيث إن الفكـر ا�تطرف يـسعى الى اجتذاب هؤالء

ألسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية
ومن الـواجب على الوالدين وا�علم� غرس االنتماء لله ورسوله واهل
بـيته االطهار� وبث روح الوسـطية التي تميـز بها دين اإلسالم� والبعد
عن مــنـاهج الــغـلـو والــتـطـرف والــتـكـفــيـر� ويـتــطـلب االمـر غــرس لـغـة
الـتسـامح في نفـوس النشء ومفـهوم احلـوار الهادف� واحـترام الرأي
ا�خـر� وتبيان خطورة الفكر ا�تـطرف ودعاته ومنظريه� وتنمية احلس

الوطني� وحب الوطن� واحملافظة على أمنه واستقراره.

ا�ـادة (76/ ثــانــيــا) من الــدســتــور�
وهـل يــــجـب عــــلى رئـــــيس الــــوزراء
ا�ـــكـــلف تـــســمـــيـــة اعـــضــاء وزارته
جــمــيـــعــهم خالل ا�ــدة ا�ــنــصــوص
عـلـيـهـا في هـذه ا�ـادة � او يـجـوز له
تــأخـيــر تـسـمــيـة بــعـضــهم عن ا�ـدة
احملددة?� وذلك في قـرارهـا ذي الرقم
93/احتــــــاديــــــة/2010 بــــــتـــــــاريخ
2010/12/19 والذي جـاء فـيه بانه
(ال وجـــــوب عـــــلى رئـــــيـس الــــوزراء
ا�ـــكـــلف تـــســمـــيـــة اعـــضــاء وزارته
جــمــيـــعــهم خالل ا�ــدة ا�ــنــصــوص
عليها في ا�ادة (76/ثانيا)� ويجوز
تــأخـيــر تـسـمــيـة بــعـضــهم� عـلى ان
تــشـغل ا�ــنـاصـب الـوزاريــة الـتي لم
يسمى لها وزير بصورة مستقلة من
رئيس الوزراء نفسه او احد الوزراء
وكـالة� حلـ� تـعيـ� الـوزيـر االصيل
بــعــد تــرشــيــحه من رئــيـس الـوزراء
وموافقة مجلس النواب� ولو � ذلك
بعد فوات ا�دة ا�نصوص عليها في

ا�ادة (76/ثانيا) من الدستور.
ثم جـــاء قــرار احملـــكــمـــة االحتــاديــة
الــعــلــيـا الــتــفــسـيــري بــالــعـدد 24/
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اجلــامـعــات احلــكـومــيــة� ويـتــواجـد
ايـضا لـتـدريسـهـا عدة كـلـيات أهـلـية
متخصصة. يبدو ان اقحام الدين في
شؤون اجلـامعـات ِشأن ال �ـكن كبح
جـماحه عـنـد ا�ـؤسسـة الـديـنيـة كـما
هو عليه اقحام السـياسة عند القوى

السياسية ا�هيمنة.
وسبـقـني احد الـتـربويـ� بـالتـساؤل
�اذا يـسمح لـرجال الـدين من العـتبة
احلسـينـية فقط مـن دون رجال الدين
لـلمـعـتـقـدات االخرى? مـاذا لـو تـطلب
االمر السماح لرجال دين من الطائفة
الـــســـنـــيـــة واألديـــان ا�ـــســـيـــحـــيـــة
واليـزيـدية وا�ـنـدائيـة بـاقامـة برامج
“تبـليغ ”جامـعي على غـرار ما تزمع

العتبة احلسينية من اقامته?
من هم هؤالء ا�ـبلـغ�? هل هم رجال
دين معمـم� أو أكاد�ـي� متـدين��
ومــا هي خــلــفــيــاتــهم الــســيــاســيــة
والــديـــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة? هل هم
مــبـشــرين لـطــائـفــة مـعــيـنــة وألفـكـار
محددة? هل للـعراقي� معـرفة سابقة
با�بلـغي�? وهل معـلوماتهم الـدينية
اكـــثــر غــزارة وأهــمـــيــة من اســاتــذة
الـعـلوم الـديـنـيـة في اجلـامـعـات لكي
يـحلّـوا مـحلـهم� او يـضيـفـوا لهم في
“تــثـــقــيف ”الــطـــلــبـــة داخل اســوار
اجلــــامـــعـــات? اال �ـــكـن ان يـــعـــطي
اســـاتـــذة اجلــامـــعـــات مــحـــاضــرات
اضافـيـة حول الـشؤون الـديـنيـة بدال
من اســـتــقــدام رجـــال دين من خــارج
اجلــامـــعــة? اال �ــكن ان يــثــيــر هــذا
االسلوب من التعلـيم حفيظة اساتذة
الــدين ا�ــتــخــصــصــ�? ام ان رجــال
الـدين الـقـادمـ� من خـارج اجلـامـعـة
لهم اهداف ومعلومات غير تلك التي

اعتدنا عليها في تعليم الدين.

الـــتـــربــــويـــ� واســـاتــــذة الـــعـــلـــوم
االسـالمــــيــــة وإدارات اجلــــامــــعـــات
ودراسة ردود الفـعل احملتمـلة يحمل
االمـر االداري قــرار نـهــائي ال تـعـرف
درجــــة عـــقـــوبـــة من ال يــــســـعى الى
تـنــفـيـذه� وكــأن اجلـامـعــات بـلـديـات

والتدريسي� عمال نظافة.
والــغــريب ايــضــا ان الــقــرار يـطــلب
بـــفـــسح اجملـــال امـــام رجـــال الـــدين
وا�ـبـلـغـ� بـإقـامـة بـرنـامج الـتـبـلـيغ
الديني وكأن اجلامعات مراكز احلاد
وكـفــر. والـوزارة بــذلك تـفــتح الـبـاب
واســـعــا امــام اســاتـــذة اجلــامــعــات
لطرح العديد من التساؤالت ومنها:
�ــاذا يـتم اقــحــام الـدين فـي قـضــايـا
ليست من شأن اجلامعات? هل �كن
اعـــتـــبـــار اثـــارة قـــضــايـــا تـــتـــعـــلق
�ـعتـقـدات الطـلـبـة خارج الـصـفوف
هي جـزء من الـتعـلـيم الـذي تـمارسه
اجلــامـعــات? وهل يــراد من بــرنـامج
الــتــبــلــيغ اجلــامـعـي دعم (أو لــر�ـا
تقويض) منـاهج التعـليم الديني في
الكليـات واالقسام اخملتصـة بالعلوم
االسالمــيــة والـتي قــلــمـا تــفــتـقــدهـا

اثار كتاب وزارة التـعليم العالي الى
اجلامـعات الـعراقـية بـتسـهيل مـهمة
»مـبـلـغي «األمـانـة الـعــامـة لـلـعـتـبـة
احلــسـيــنـيــة اسـتــغـراب وتــسـاؤالت
الـكـثـيـر من األكـاد�ـيـ� الـعـراقـي�.
ويـأتـي هـذا في الــوقت الـذي تــشـتـد
فيه التـدخالت السيـاسية في شؤون
اجلـــامــعـــات الـــعـــراقـــيـــة وارتـــفــاع
االصـــوات ا�ــطــالــبــة بــاســتــقاللــيــة
اجلـامــعـات� وبــإنـهـاء احملــاصـصـة�
وبـاالعـتـمـاد عـلى الـكـفـاءات ا�ـغـيـبة
حــالــيـا� وتــطـبــيق مــعـايــيـر ضــمـان

اجلودة في التدريس والبحث.
وكـالـعـادة تــأتي مـثل هـذه الـقـرارات
بــصــورة اوامــر اداريـة مـن الـوزارة�
وما عـلى اجلامـعات اال تـنفـيذها.. ال
نـقـاش وال حـوار وال مـراجـعـة.. نـفـذ
وال تـنــاقش! الـطـريـقــة الـتي تـفـرض
فـيـهـا قــرارات الـوزارة غـريـبـة� فـهي
تـمـثل دراكـونـيـة وسـلـطـة شـمـولـيـة�
وتـبـدو بـالـضـد من سـيـاسـة الوزارة
الــعـــلــنـــيــة في مـــنح اجلـــامــعــات ال
مـركزيـة في ادارتـهـا. فـبـدال من طرح
ا�ـوضـوع عـلى ا�ـنـاقـشـة واخذ آراء
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2- ان يـتـخذ لـنـفـسه مـحـل اقـامة وإال
عـيـنتـه احملـكمـة الـتي أصـدرت احلـكم

بناء على طلب االدعاء العام.
3- عـدم تـغـيـيـر مـحل اقـامـته اال بـعـد
موافـقـة احملـكمـة الـتي يـقع هذا احملل
في دائرة اخـتصـاصهـا وعدم مـبارحة
مــــســــكــــنه لــــيال اال بــــإذن مـن دائـــرة

الشرطة.
4- عـدم ارتــيـاد مــحــال شـرب اخلــمـر
ونـحــوهــا من احملــال الــتي يــعـيــنــهـا

احلكم.
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إضــافــة إلى احلــاالت اخلــاصــة الــتي
ينص علـيها الـقانـون يجوز لـلمحـكمة
أن تأمر بـوضع احملكوم عـليه بعـقوبة
احلبس �دة سنـة فاكثـر� حتت مراقبة
الشرطـة� بعد انـقضاء عقـوبته� مدة ال
تـــقل عن ســـنـــة وال تـــزيـــد عـــلـى مــدة
العـقوبـة احملكـوم بهـا على أن ال تـزيد
بـأيـة حــال عـلى خــمس سـنـوات وذلك

في احلاالت التالية:
1- اذا كـان احلـكم صــادرا في جـنـايـة
عـاديـة او في جـنـحـة سـرقـة او اخـفاء
أشيـاء مسـروقـة او احتـيـال او تهـديد

او اخفاء محكوم عليهم فارين.
2- اذا كــــان احلــــكم صــــادرا في أيــــة
جنـحـة وكـان احملـكـوم عـلـيه عـائدا او
اعتقـدت احملكـمة ألسبـاب معـقولة أنه
سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.
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1- تبدأ مدة ا�راقـبة من اليوم احملدد
في احلكم لـتـنفـيـذها وال �ـد الـتاريخ
ا�قـرر النـقضـائـهـا إذا تعـذر تـنفـيـذها
نــظــراً لــقــضـــاء احملــكــوم عــلــيه مــدة
احلبس او لـتـغـيبه عن مـحل مـراقـبته

لسبب ما.
2- للـمـحـكـمـة في أي وقت� بـنـاء على
طلـب احملكـوم عـلـيه او االدعـاء الـعام�
اعفاء احملكوم عليه من ا�راقبة او من

بعض قيودها إذا رأت محالً لذلك.
احملتوى 12

الـفـرع الـثـالث: الــتـدابـيـر االحـتـرازيـة
السالبة للحقوق

1- اســــقـــاط الــــواليــــة والــــوصــــايـــة
والقوامة
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اســـقــــاط الـــواليـــة او الــــوصـــايـــة او
القوامة عن احملكـوم عليه هو حرمانه
من �ـارسة هـذه الـسـلـطـة عـلى غـيره

سواء تعلقت بالنفس او ا�ال.
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اذا حـــكم عـــلى الـــولي او الـــوصي او
الــقــيم بــعـــــــقــوبــة جــنــحــة جلــر�ــة
ارتكـبـهـا اخالالً بـواجبـات سـلـطته او
اليـــة جــــــــــــر�ـــة اخــــرى يــــبـــ� من
ظـروفــهــا انه غــيـر جــديــر بـأن يــكـون
(ولــيــا) او (قــيــمــا) او (وصــيــا) جــاز
للمـحكـمة أن تـأمــــــر بـإسقـاط الوالية

2- حظر ارتياد احلانات
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أ  –حـظــر ارتـيــاد احلــانـات هــو مـنع
احملكوم عليه من تـعاطي شرب مسكر
في حـانـة او أي مـحل آخـر مـعـد لـهذا

الغرض ا�دة ا�قررة في احلكم.
ب  –إذا حـكم عــلى شـخص أكــثـر من
مـــرة الرتـــكـــابه جـــر�ـــة الـــســـكــر او
الرتــكــابه جــنــايــة او جــنــحــة اخــرى
وقـعت اثـنـاء سـكـره� جــاز لـلـمـحـكـمـة
وقت اصدار احلكم بـاالدانة أن حتظر
عـلــيه ارتــيـاد احلــانـات وغــيــرهـا من
محـال شـرب اخلـمر مـدة ال تـزيـد على

ثالث سنوات.
3- منع االقامة
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1- مـنع االقـامـة هـو حـرمـان احملـكوم
علـيه من أن يـرتاد� بـعـد انقـضـاء مدة
عقوبته مـكاناً معـينا او اماكن مـعينة
�دة ال تقل عن سنة وال تزيد على مدة
العقـوبة احملـكوم بـها عـلى ان ال تزيد

بأي حال على خمس سنوات.
وتـــراعي احملــــكـــمـــة فـي ذلك ظـــروف
احملكـوم علـيه الـصحـية والـشـخصـية

واالجتماعية.
2- للـمـحكـمـة ان تـفرض مـنع االقـامة
على كل محكوم عليه في جناية عادية
او في جنحة مـخلة بالـشرف ولها في
أي وقت أن تـــأمـــر بـــنـــاء عـــلى طـــلب
احملـــكـــوم عــــلـــيه او االدعــــاء الـــعـــام
باعفـائه من كل او بعض ا�ـدة ا�قررة
في احلــكم �ــنع االقــامــة او بــتــعــديل

ا�كان او االمكنة التي ينفذ فيها.
4- مراقبة الشرطة
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مـراقـبـة الـشـرطــة هي مـراقـبـة سـلـوك
احملكوم عليه بعد خروجه من السجن
للـتـثـبت من صالح حالـه او استـقـامة

سيرته.
وهي تـقــتـضي الــزامه بــكل او بـعض

القيود اآلتية حسب قرار احملكمة:
1- عــدم االقــامــة في مــكــان مــعـ� او
اماكن معينة على ان ال يؤثر ذلك على
طبـيـعـة عمـله او احـواله االجـتمـاعـية

والصحية.
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1- ال يـــجــــوز أن يـــوقـع تـــدبــــيـــر من
التدابـير االحترازيـة التي نص عـليها
الــــقــــانـــون فـي حق شــــخص دون أن
يـكــون قــد ثــبت ارتــكــابه فــعالً يــعـده
الـقـانــون جـر�ـة وأن حــالـته تـعــتـبـر

خطرة على سالمة اجملتمع.
وتـعــتــبــر حــالـة اجملــرم خــطــرة عـلى
سالمـة اجملـتـمع إذا تـبـ� من أحـواله
ومــــاضـــــيه وســـــلــــوكـه ومن ظــــروف
اجلر�ة وبـواعثـها أن هـناك احـتماالً
جـديــاً إلقــدامه عــلى إقـتــراف جــر�ـة

أخرى.
2- ال يجوز توقيع تدبير احترازي إال
في األحـوال وبــالـشــروط ا�ـنــصـوص

عليها في القانون.
104 …œU�

الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة أمــا ســالــبــة
لــلـحــريــة او مــقــيـدة لــهــا او ســالــبـة

للحقوق او مادية.
الـفـرع الـثـاني: الـتـدابـيـر االحـتـرازيـة

السالبة للحرية او ا�قيدة لها
1- احلجز في ماوى عالجي

105 …œU�

يـوضـع احملـكــوم عــلــيه بــاحلــجـز في
ماوى عالجي في مسـتشفى او مصح
لألمـراض الـعـقـلــيـة او أي مـحل مـعـد
من احلكـومـة لهـذا الـغرض�  –حسب
األحوال التي ينص عـليهـا القانون –
مــــدة تـــقـل عن ســــتــــة أشـــهــــر� وذلك

لرعايته والعناية به.
وعــلى الـــقــائـــمــ� بـــإدارة ا�ــاوى أن
يـرفــعـوا إلى احملــكـمـة الــتي أصـدرت
احلكم تقـارير عن حـالة احملكـوم عليه
في الـفـتـرات دوريــة ال تـزيـد أي فـتـرة
منها عـلى ستة أشهـر وللمحـكمة بعد
أخذ رأي اجلـهة الـطـبيـة اخملتـصة أن
تـقـرر اخالء ســبـيـله او تـســلـيـمه إلى
أحــد والـديـه او أحــد أقــاربه لــيــرعـاه
ويحافظ عليه بالشـروط التي تنسبها
احملكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها
بـنـاء عــلى طـلب اإلدعــاء الـعـام او كل
ذي شـــأن وبــــعـــد اخــــذ رأي اجلـــهـــة
الطـبـيـة اخملـتـصـة اعادتـه إلى ا�اوى

اذا اقتضى األمر ذلك.

تـــقل عن ســـنـــة وال تـــزيـــد عــلـى مــدة
العقـوبة احملـكوم بـها عـلى أن ال تزيد
بأية حال على خمس سنوات تبدأ من
تـاريـخ انـتــهـاء تــنــفـيــذ الــعـقــوبـة او

انقضائها ألي سبب آخر.
ويـــلـــزم احملـــكــوم عـــلـــيـه بـــأن يــودع
صندوق احملكمة مبلغاً من ا�ال او ما
يــقــوم مــقــامـه تــقــدره احملــكــمــة �ــا
يتـنـاسب مع حـالته ا�ـاديـة على أن ال
يقل ا�بلغ عن عشـرين دينارا وال يزيد
عـلى مــائـتي ديــنـار ويـجــوز أن يـدفع
ا�بلغ عن احملكوم عليه شخصا آخر.
2- حتــدد احملــكـــمــة فـي احلــكم أجال
لدفع ا�ـبلغ او مـا يقـوم مقامـه ال تزيد
مــدته عــلى شــهــر من تــاريخ انــتــهـاء
تـنـفــيـذ الـعـقــوبـة او انـقــضـائـهـا ألي
ســبب آخــر. فــإذا لم يــدفع خالل هــذا
األجل أمـــرت بــوضـع احملــكـــوم حتت
مراقـبـة الـشرطـة مـدة ال تـقل عن سـنة
وال تــــزيــــد عـــــلى ا�ـــــدة احملــــددة في
الــتـــعــهــد. او أن تـــأمــر بــأي تـــدبــيــر
احترازي آخر مـناسب حلالـته ويعفى
احملكوم عـليه من ذلك في أي وقت اذا

دفع ا�بلغ او ما يقوم مقامه.
ولـلمـحـكـمـة بـنـاء عـلى طـلب احملـكوم
علـيه أن تقـرر تـخفـيض ا�بـلغ او مدة

التعهد اذا وجدت أسبابا تبرر ذلك.
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يجوز لـلمـحكمـة عنـد اصدارها حـكما
على شخص في جناية او جنحة ضد
النفس او ضـد اآلداب العامـة ان تلزم
احملــكــوم عـــلــيه وقـت اصــدار احلــكم
بــاالدانــة أن يــحــرر تـــعــهــدا بــحــسن

السلوك.
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اذا لم يرتكب احملـكوم علـيه جناية او
جــنـــحــة خالل مـــدة الــتـــعــهـــد قــررت
احملكـمـة رد ا�ـبلـغ احملدد في الـتـعـهد
او مـا يقـوم مـقـامه �ن اداه وإذا حـكم
نهـائـيـا بإدانـته في جـنـاية او جـنـحة
عمدية ارتكبـها خالل تلك ا�دة أصبح
مبلـغ التعـهد ايـراداً للـخزيـنة الـعامة.
واذا كان قـد قدم مـا يـقوم مـقـام النـقد

. يستحصل ا�بلغ تنفيذاً
3- غلق احملل
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فــيــمــا عــدا احلـــاالت اخلــاصــة الــتي
ينص فيها القانون على الغلق� يجوز
لـلـمـحــكـمـة عـنـد احلــكم عـلى شـخص
جلناية او جنحة أن تأمر بغلق احملل
الـذي اسـتـخـدم فـي ارتـكـاب اجلـر�ـة
�ـدة ال تــقل عـن شـهــر وال تــزيــد عـلى

سنة.
ويستتبع الـغلق حظر مـباشرة العمل
او التـجـارة او الـصـناعـة نـفـسـها في
احملل ذاته ســواء كــان ذلك بــواســطـة
احملكوم علـيه او احد افراد اسرته او
أي شخص آخـر يـكـون احملكـوم عـليه

او الوصـــــاية او القــــوامة عــــــنه.
2- حظر �ارسة العمل
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احلظر من �ارسـة عمل هو احلرمان
من حق مــزاولــة مــهــنــة او حــرفــة او
نــشــاط صـــنــاعي او جتـــاري او فــني
تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة

. مختصة قانوناً
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اذا ارتـكب شـخص جـنـايـة او جـنـحـة
اخالال بواجـبات مـهـنته او حـرفته او
نشاطه وحكم عليه من أجـلها بعقوبة
سالبـة للحـرية ال تـقل مدتهـا عن ستة
أشـهــر جـاز لــلــمـحــكـمــة وقت اصـدار
احلـــكـم بـــاالدانـــة أن حتــــظـــر عــــلـــيه
�ارسـة عـمله مـدة ال تـزيد عـلى سـنة
فـــإذا عـــاد إلـى مـــثل جــــر�ـــته خالل
اخلــمس ســنــوات الــتــالــيــة لــصــدور
احلكم النهائي باحلظر جاز للمحكمة
أن تـأمــر بــاحلـظــر مـدة ال تــزيــد عـلى

ثالث سنوات.
ويـبـدأ سريـان مـدة احلـظـر من تـاريخ
انتـهاء تـنفـيذ الـعـقوبـة او انقـضائـها

ألي سبب.
3- سحب اجازة السوق
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ســحب اجــازة الـــســوق هــو انــتــهــاء
مـفـعـول االجـازة الـصـادرة لـلـمـحـكوم
عــلــيه وحــرمــانه من احلــصــول عــلى
اجـازة جـديدة خـالل ا�ـدة ا�ـبيـنـة في

احلكم.
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كل من حكم عليه جلر�ـة ارتكبها عن
طـــريـق وســـيــــلـــة نــــقل آلــــيـــة اخالال
بـاإللـتـزامــات الـتي فـرضــهـا الـقـانـون
يجـوز لـلـمـحـكـمـة وقت اصـدار احلكم
بـــاإلدانـــة أن تـــأمــر بـــســـحـب اجــازة
الــســـوق مـــنه �ــدة ال تـــقل عـن ثالثــة

أشهر وال تزيد على ثالث سنوات.
الـفـرع الـرابـع: الـتـدابـيــر االحـتـرازيـة

ا�ادية
1- ا�صادرة
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يـــجـب احلـــكم �ــــصـــادرة االشــــيـــاء
ا�ـضــبــوطــة الــتي يــعـد صــنــعــهـا او
حيـازتـها او احـرازهـا او استـعـمالـها
او بيعها او عرضها للبيع جر�ة في
ذاته ولو لم تكن �لوكة للمتهم او لم

يحكم بادانته.
واذا لم تـــكن االشـــيــاء ا�ـــذكـــورة قــد
ضـبـطت فـعال وقـت احملـاكـمـة وكـانت
معـيـنة تـعـييـنـا كافـيـا حتكم احملـكـمة

�صادرتها عند ضبطها.
2- التعهد بحسن السلوك
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1- التـعهـد بحـسن السـلوك هـو الزام
احملكـوم علـيه بـأن يحـرر وقت صدور
احلـكم تـعـهـداً بـحـسن سـلـوكه �ـدة ال

قـد أجـر له احملل او نــزل له عـنه بـعـد
وقوع اجلر�ة.

وال يتـنـاول احلـظـر مالك احملل او أي
شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم

تكن له صلة باجلر�ة.
4- وقف الشخص ا�عنوي وحله
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وقف الشخص ا�عنوي يستتبع حظر
�ارسة اعـماله التي خـصص نشاطه
لـها ولـو كـان ذلك بـاسم آخـر او حتت
ادارة اخـرى وحل الـشـخص ا�ـعـنوي
يسـتتـبع تصـفيـة امواله وزوال صـفة

القائم� بادارته او تمثيله.
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لـلـمـحـكـمــة أن تـأمـر بـوقف الـشـخص
ا�ـعـنـوي �ـدة ال تـقل عن ثالثـة اشـهـر
وال تزيد على ثالث سنوات اذا وقعت
جنـايـة او جـنحـة من احـد �ـثـليه او
مــديـــريه او وكالئه بـــاسم الـــشــخص
ا�ـعنـوي او حلـسـابه وحـكم عـلـيه من
اجـلـهـا بـعـقـوبـة سـالـبـة لـلـحـريـة �دة
ســتــة اشـــهــر فــأكــثـــر. واذا ارتــكــبت
اجلـنــايــة او اجلــنـحــة اكــثــر من مـرة
فـلـلـمـحـكـمــة ان تـأمـر بـحل الـشـخص

ا�عنوي.
13 Èu²;«

الفرع اخلامس: احكام عامة
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فيـمـا عدا احلـاالت ا�ـنصـوص عـليـها
في ا�واد 105 و11 و117 يعاقب كل
من يخالف احكـام التدبـير االحترازي
احملـكـوم عـلـيه بـاحلـبس مـدة ال تـزيـد
على سنة او بغرامة ال تزيد على مائة

دينار.
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ال يـتـرتب عـلى وقف تـنـفـيـذ الـعـقـوبة
وقف تنفيذ التـدابير االحترازية ما لم
يـنص الـقـانـون او تـأمـر احملـكـمـة في

احلكم بغير ذلك.
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اذا انـقـضت ا�ـدة الـتـي اوقف تـنـفـيـذ
الـعـقــوبـة فــيـهـا دون ان يــصـدر حـكم
بـــإلــغـــاء اإليـــقـــاف ســقـط الــتـــدبـــيــر
االحـــتـــرازي ســـواء كـــان مـــنـــفـــذا او
موقـوفاً تـنـفيـذه مع الـعقـوبـة واعتـبر

احلكم الصادر به كأنه لم يكن.
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فــيــمــا عــدا تـــدابــيــر ا�ــصــادرة وحل
الشخص ا�عـنوي فلـلمحكـمة أن تأمر
بنـاء على طـلب صـاحب الشـأن بوقف
أي تــدبــيـــر قــضى بـه من الــتـــدابــيــر
ا�نـصوص عـليـها في ا�ـواد السـابقة
او بتـعـديل نطـاقه. واذا رفض الـطلب
فال يجوز جتـديده إال بـعد مـرور سنة
عـلى االقـل� ولـلــمـحــكــمـة في أي وقت
بـنـاء عـلى طـلب االدعـاء الـعـام� الـغـاء
األمـر الــصــادر مـنــهــا بــوقف تـنــفــيـذ

التدبير إذا رأت لذلك محال.

مــاذا تـريـد جــهـة ديــنـيــة من تـرويج
أفكارها داخل اجلـامعات� علـما أنها
تــــمــــلـك جــــوامع وحـــــســــيــــنــــيــــات
ومؤسـسـات دينـيـة وقنـوات ومواقع
إعالمــيــة عــديــدة تــمأل الــبـالد بــهـا?
الـــقـــنــــوات الـــديـــنـــيــــة االسالمـــيـــة
بـا�ـاطـهـا وتـقـسـيـمـاتـهـا الـوعـظـية
والـفـكـريــة تـدخل الـبـيـوت وا�ـكـاتب
وا�ــــقـــــاهي وحـــــتى ا�ـــــؤســــســــات
الــتـــعــلـــيــمــيـــة وتــمـــارس عــمـــلــيــة
“الــتـوجــيه ?”فــهل هـذا غــيــر كـافي
�ـمــارسـة الـتــربـيــة االسالمـيـة? وهل
اجلامعات حتتاج الى قنوات جديدة
تـتـخـذ من الـدين سـتـاراً لـلـصـراعات
الــســيــاسـيــة ولــر�ــا الى مــزيـد من
التـشـدد والغـلـو� بل وعنف اخلـطاب
في ظل تــنــاقــضــات وصــراع مــواقع

القوى?
rOKF²�« …œuł

هـل �ــثـل هــذه الـــفـــعــالـــيـــات عالقــة
بـجـودة الـتـعـلـيم? هل سـتـسـاعـد في
حتـسـ� اجلــودة أم انـهـا سـتـقـوض
اجلـودة وكفـاءة مـؤسـسات الـتـعـليم
الـعـالي? هل لـهـؤالء ا�ـبـلـغـ� ثـقـافـة
ومــعـارف ديـنــيـة وإنــسـانـيــة تـفـوق
مــــعــــارف االكـــاد�ــــيــــ� وطــــلــــبـــة
اجلـــامــعـــات? وهل ســيـــقــوم ا�ـــبّــلغ
بـتـبـلـيغ اسـاتـذة وطـلـبـة اجلـامـعـات
بتـلقـينـهم عبـر خطب الوعـظ الديني
وهم الــذين اعـتــادوا عـلى الــتـفــكـيـر
الــنــقـدي والــتــســاؤل? ال اتــهم احـدا
بأنه سيسـيء استخدام هـذه ا�نابر�
ولــــكن قــــد يــــحـــدث ذلـك في اجـــواء
مـشـحـونـة بـالـصـراع الطـائـفي� فـهل
سـيـسمح بـالـنـقـاش ودحض االفـكار
ا�سيئة لـلوحدة الوطنـية? انا اعتقد
بــأن الــثــقــافــة وا�ــعــرفــة الــديــنــيــة

ألســاتــذة كـلــيــات الـعــلــوم الـديــنــيـة
وطــلـبـة الــدراسـات الــعـلـيــا لـكــافـيـة
لــلـتــوجـيه واالرشــاد الـديــني اذا مـا
ارتـــأت اجلــامــعـــة من ذلك. فـــلــمــاذا
نـدعـو رجـال ديـن من دون تـمـحـيص
�ـسـتـويـاتـهم الـعـلـمـيـة اللـقاء خـطب

خارج الصفوف ا�قررة?
»التـبـلـيغ اجلـامعي ”هو بـاعـتـقادي
تــربـيــة ديـنــيـة ذات مــحـتــوى ضـيق
�واجة الـتيارات الـعلمـانية وا�ـدنية
وتـلك الـتي تـروج من قـبل الـطـوائف
األخــرى� وهــو تــوظــيف الزدواجــيـة
الــتـعـلــيم الـرســمي والـديــني والـذي
فــشل في بـنــاء ا�ـواطــنـة� وتــرسـيخ
الفكـر العلـمي والنقـدي الذي يساهم
في تطـوير الـواقع اإلنسـاني والرقي
به. وهـو محـاولة تـعـويض الـنهـضة
الـعـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة والـتي لم

تتحقق بالقيم الدينية.
سـؤال آخــر مـهم: هـل سـيـشــمل هـذا
الـتــبـلـيغ اقـامــة فـعـالـيــات الـشـعـائـر
احلـــســـيـــنـــيـــة ومـــجـــالس الـــعـــزاء
احلــــســـــيـــــني داخـل اجلــــامـــــعــــات
الـعـراقـيـة? في عـدد من الـسـنوات �
منع اقامـة مثل هـذه الشعـائر بداخل
اجلــامــعـــات وكــانت قــرارات جــيــدة
ســاعــدت فـي اشــاعــة اجــواء الــعــلم
وا�ـعـرفـة ومــنع نـشـوب الـصـراعـات
الـطـائفـيـة. �ـا اننـا جنـهل مـحـتوى
التـبلـيغ اجلامـعي فإنـنا ال نـستـطيع
ان نتأكـد من ان الشعـائر الديـنية لن

يتم �ارستها داخل اجلامعات.
هل تتـناسب طـبيعـة هذه الـفعـاليات
مع اهـداف التـعـليـم العـالي في بـناء
مــجــتـمع عــراقي حــضــاري ومــثـقّف
ومـسالم ومـتـماسـك ومنـسـجم بدون
صــراعـــات طــائـــفــيـــة وغــيـــرهــا من

الصـراعـات التي ابـتـلى بهـا الـشعب
العراقي ومزقت نسيجه االجتماعي�
وبــطــريــقـة تــنــتج وتــنــشـر ا�ــعــرفـة
ا�تـعـمقـة ا�ـتعـلقـة �ـجاالت احلـياة
العلمـية واإلنسانـية والتكـنولوجية�
ومن خـالل إعـــطـــاء مــنـــظـــور أوسع

للعالم?
هـل �ـــكن لــــلـــوزارة ان تـــطــــلب من
اجلـــامــعــات تــســهـــيل مــهــمــة قــوى
الــتــغـيــيــر في الــدعــوة الى بــرنـامج
الـتـطـويــر اجلـامـعي اسـوة �ـبـلـغي
األمـانـة العـامـة لـلعـتـبـة احلسـيـنـية?
وا�ـــتــضــمن� تــطــبـــيق الالمــركــزيــة
وتــدريب الـقــوى الـعــامـلــة ا�ـؤهــلـة�
وإلـــــغــــــاء احملـــــاصــــــصـــــة� ووضع
الــــشــــخص ا�ــــنــــاسـب في ا�ــــكــــان
ا�ــنــاسب� والــقـضــاء عــلى الــفــسـاد
ا�ــــالي واألكـــاد�ـي وهـــدر ا�ـــوارد�
والـــغـــاء الـــدراســات ا�ـــســـائـــيــة او
الــبــرامج الــتي ال تــســتـوفـي شـروط
ومـتـطــلـبـات سـوق الــعـمل وحتـقـيق

الكفاية من اخلدمات الطالبية.
ويــــبـــقـى ســـؤال البـــد لــــلـــوزارة من
اإلجـابـة عـلـيـه وبـكل شـفـافـيـة: كـيف
وافــقت الــوزارة وهي ا�ــعــروفــة في
إحكـام القـبضـة على اجلـامعـات وما
يــجــري بــداخــلــهــا من ا�ــنــاهج إلى
أزياء الطلبة وفعـالياتهم� على إقامة
بــرنـــامج الــتــبــلـــيغ الــديــني وهي ال
تــعــرف مـضــامــيـنه ولــر�ــا حـتى ال
تعرف اهدافه? مـا هي مفردات منهج
الـــتـــبـــلـــيغ? �ـــاذا ســـيـــتم تـــبـــلـــيغ
الــتــدريـســيــ� والــطالب? هل هــنـاك
رســالـة ديـنــيـة جــديـدة تــود االمـانـة
الـعــامــة لــلـعــتــبــة احلـســيــنــيـة� مع
احـــتــــرامي لــــهــــا� من ايــــصـــالــــهـــا

لألكاد�ي� والطالب?

بغداد
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احتــــاديـــة/ 2022 في 2022/2/13
والـذي تـبـنت احملـكـمـة فـيه مـفـهـومـاً
جــديــداً لـلــمــدد الـزمــنــيـة الــتي نص
عليها الدستور� وخاصة فيما يتعلق
بـالـقيـد الـزمـني احملـدد في الـدسـتور
النتـخاب رئـيس اجلـمهـورية  –اذ �
جتــاوز ا�ـدة الــزمــنـيــة الــدسـتــوريـة
احملـــددة النـــتـــخـــاب رئـــيـس جـــديــد
لـلجـمـهوريـة �ـا سـبب حالـة الـفراغ
الدستوري كما بيـنا في مقدمة ا�قال
 –وبـررت احملــكـمــة ذلك �ـتـطــلـبـات
ا�ـصــلـحـة الــعـلـيــا في الـبالد والـتي
تـــقــتــضي اســتـــمــرار وجــود رئــيس
اجلمـهورية ا�ـنتـهية واليـته بانـتهاء
دورة مـــجــلـس الــنـــواب احملــددة في
الـدسـتـور بـأربع سـنوات� والـى ح�

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
W¹—u²Ýœ ΔœU³�

ومن الـواضح ان احملكـمـة االحتـادية
الــعــلــيـــا قــد اســتــنـــدت في قــرارهــا
التـفسيـري الى مجـموعـة من ا�باد�
الــدسـتــوريـة ا�ــتـعــلـقــة بـا�ــصـلــحـة
العامة وسير ا�رافق العامة بانتظام
واضــطــراد� ورأت بــان بــقــاء رئــيس

اجلـــمــهـــوريــة في مـــنــصـــبه اصــلح
لــــلـــبالد� بـــالـــرغـم من جتـــاوز ا�ـــدة

الدستورية لواليته.
وجتـــــدر االشـــــارة الى ان ا�ـــــشــــرع
الــدسـتــوري عــنـدمــا حــدد في ا�ـادة
(72/ثانـياً/ب) مدة مـعيـنة النـتخاب
رئـيس جـديـد لـلـجـمـهـوريـة بـعد أول
انـعــقـاد جملـلس الــنـواب اجلـديـد� لم
يبـ� األثر ا�ـتـرتب على جتـاوز هذه
ا�ــــدة� ومع اقــــرارنــــا بــــجــــســــامـــة
ا�سؤولية ا�لقاة على عاتق احملكمة
االحتاديـة العلـيا وخـطورة األوضاع
التي تمـر بها الـبالد� اال اننا البد ان
نشـير الى ان الـغايـة من حتديـد مدد
زمــنـيــة التـخــاذ اجـراء دســتـوري أو
�ــمــارســة حق دســتــوري مـعــ� هي
حماية ا�ـصلحـة العليـا للبالد فضالً
عن حـمـاية حـقـوق وحـريـات األفراد�
وان جتــــاوز أي من هــــذه ا�ــــدد ألي
سـبب كـان سـيـكـون مـقـدمـة لـتـجـاوز
غـــيـــرهــا مـن ا�ــدد� وهـــذا ســـيــؤدي
بـــالـــتـــأكــيـــد الـى اهـــدار ا�ـــقـــاصــد
والـغـايـات ا�ـتوخـاة من وراء الـنص

على هذه ا�دد.
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صـدر عن االحتاد الـعـام لألدبـاء والـكتّـاب في الـعـراق ( حـائط ا�سـاء) لـلـشـاعر الـدكـتـور نوفـل ابورغـيف وهـو جتـربة
جديدة اختـار لها الـشاعر مفـردةَ (نصوص) عنـواناً جتنيـسياً �ـيزها من اجملمـوعات الشعـرية السـابقة للـشاعر�التي
حـملت عـنـاوين :( ضيـوف في ذاكرة اجلـفاف)و(مـطـر أيقـظته احلـروب) و(مالمح ا�دن ا�ـؤجـلة) ويـقع الكـتاب اجلـديد
(حائط ا�ساء) في 155 صفحـة من القطع ا�توسط� و�ثل اضافةً نوعيةً وجتربةً مـغايرةً للمنجز االبداعي واجلمالي للمؤلف(
أربـعـة دواوين) �ـوازاةِ مـنـجـزهِ الـنـقدي والـكـتـابي الـذي جتـاوز (ثـمـانـيـة مـؤلـفـات) شـكّـلت مـادةً غـنـيـةً لـلـدارسـ� والـبـاحـث��
واضافـاتٍ نـوعيـةً الى ا�كـتبـة العـربيـة الى جانب الـدراسات االكـاد�يـة والـنقـدية الـتي تنـاولت جتربـته� ب� رسـائل ا�اجـستـير

واطروحات الدكتوراه وكتبٍ مستقلةٍ عن جتربته الكتابية والشعرية عبر أكثر من سبعةاصدارات .
وجتدر اإلشارة الى أن الـدكتور نوفل ابورغيف أصدر كتابه السابق ا�وسوم ( السياسي وا�عرفي)في هذا التوقيت من العام ا�اضي

عن دار معنى� و دار الكتب العلمية حيث احتضن معرض بغداد الدولي للكتاب حفل التوقيع اخلاص بهذا االصدار.

رسالة بغداد
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األصل) وزوج يـنال (سميرة الـتونسية األصل
ـ الــفــرنـــســيــة الــوالدة)� كنّ األوفــر حــظــاً في
احلـصول على ما رغـ�/ أو لم يرغ� به حتى
�ـا �كن أن "يُـنال" مـالياً وجـسديـاً وأخالقياً
أو بــــالــــعــــكـس� من دون أن يــــعــــني هــــذا أن
شـخصيتي الرواية الرئيست� كانتا أقل حظاً
مـنـهن. أمـا فضـاءا الـرواية الـزمـاني وا�ـكاني
ـ�" صــديــقَـ� في فــبــدَوا فــضـاءيـن "سـيــاحــيـَّ
الـغـالب� مـا عـدا جـزء أسـاسـي وإن بـدا عـابراً
تـمـثّل بـزمن اخـتـطـاف (يـنـال) ومـكـان إخـفائه

وتــــعـــــذيــــبه� الــــلــــذيـن شــــكّال
فضاءين معادي� زاد وجود ما
�ــاثــلـهــمــا في عـراق مــا بــعـد
اإلحـــتـالل� مـــنـــذ ســـنــة 2003

حتى اليوم.
     واآلن; مـاذا بشـأن ما قررته
وعــزمت عـلى تــنـفــيـذه من أمـر
الـقـراءة غيـر التـقـليـدية لـرواية

(ينال)?!
     بـــعـــيـــداً عن دمـــوع إحــدى
شـخـصـيـتي الـروايـة الـرئـيـسة
(عــبـد الــله) الـتي أثــقـلــته بـعـد
تـنـفـيـذ وصيـة صـديـقه (يـنال)�
الــــــــذي تــــــــرك كـل شيء وراءه
ومـضى منتحراً� سأتوقف على
آخـــــر مـــــا ســـــجـــــله الـــــروائي
الـــصــديـق أمــجـــد تــوفـــيق من
سـطـور خـتم بـهـا روايـتـه هذه�
إذ اخـــتــار شــكالً �ـــا يــصــلح
لـلـشـعـر غـالـباً لـيـنـقل إلـيـنـا ما
جـــــال فـي ذهن (عـــــبـــــد الـــــله)
:"يـــنـــال/ كـــنتَ تــفـــخــر أنك لم
/ فوعـدك كان دَيـناً/ تـخُن وعـداً
يــا يـنـال/ الــصـقـور والــنـسـور
والـــشــواهـــ� حتـــلّق عــالـــيــاً/
ولـكـنـها أبـداً تـعود لـتـحطّ على
صــخـرة أو شـجـرة أو مـرتـفع/
واُدرِكُ أنـك حلّقتَ عالـياً بجناح
واحـــــد مــــفـــــرد/ وألنه كـــــذلك�
أخـذتكَ الدوّامة/ فارقد بسالم/

ولــتـهـدأ جــمـرة أسـئـلــتك/ فـظالم الــقـبـر مـاء"
(صص  171ـ  .(172غـــيـــر إنـــني ســـأُخـــالف
قــراري هـذا وأعـود ألتــوقف عـلى آخــر أسـطـر
مـدخل الـرواية� الـتي وردت عـلى النـحو اآلتي
:"فـكمـا إن ينـال قفـز من فعل مـضارع إلى اسم
لـشخص� فـسيكـون مدخلي إلى الـرواية دعوة
مـفتـوحـة ال تطـعنـها رؤيـة مسـبقـة أو خريـطة
لـلفهم. إنه دعوة لتأمّل احلقوق التي لم تقرَّها
الــبــشـريــة يـومــاً� احلق قي مــنــاقـضــة الـذات
واحلـق في الرحيل �ـعنـاه ا�طلق واحلق في
الـــصـــمت. مـــا أضـــيَق الـــطـــريق مـــا أصـــعب

الوصول �ن ال يكون قلبُه دليلَه" (ص !(9
     ذلـك; إن الـروائي الـصـديق أمــجـد تـوفـيق
حـاصرني ـ شخصيّاً ـ ب� الـعبارات ا�قبوسة

    هـذا إجناز آخـر ألمجـد توفـيق� الروائي/
الـسـارد/ ا�ـتجـدد� الـداخل في فـضاء روائي
آخــر غــيــر فــضــاءاته ا�ــتــعــددة الــســابــقــة�
واخلـارج علينا ابتداءً بعقد أن "ينال قفز من
فـــعلٍ مـــضـــارع إلى اسم لـــشـــخص" ومن ثم
سـيكـون مدخـله إلى الـرواية "دعـوة مفـتوحة
ال تـطـعنـهـا رؤيـة مسـبـقة أو خـريـطة لـلـفهم"
(مــدخل/ ص .(9ولــكــثــرة األســمــاء واألقالم
الـتي كـتبت عن الـرواية� وهي أسـماء وأقالم
بـلغت العشرات� بينها عديدون �ن مارسوا
الـنـقـد األدبي وعُـرفـوا به� أو �ن تـخـصص
بـــقــراءة هـــذا اجلــنـس اإلبــداعي (الـــروايــة)
حتـديداً� وجـدتُني أمام سـؤال مُحي�ـر مفاده :
كـيف �ـكن الـكتـابـة عن (ينـال) الـتي صدرت
قـبل أسابـيع ضـمن منـشورات اإلحتـاد العام
الـعام لألدباء والـكتّاب في الـعراق? ثم سؤال
مـتـفـرع عنه مـفـاده : هل يـخطـر في الـبال أن
مــا ســـأكــتــبه �ــكن أن يـــضــيف مــزيــداً من
الــكـشف و"االكـتـشـاف" إلى مــا سـبـقـني إلـيه
اآلخـرون� �ا أظـهرته الـرواية أو أخـفته في
بـــواطــنــهـــا من أفــكـــار وعالقــات و.. و..? ثم
لــسـؤال ثــالث مـفــاده : مـا الــذي يـهـم أمـجـد
تــوفـيـق �ـا كُــتب ويُـكــتب عن روايــته هـذه�
وقـد صدرت في كتاب والتـحقت بأخواتٍ لها
�ـا أجنزه ـ سارداً ـ منذ أواسط سـبعينيات
الــقـرن الــفـائت� قــصـصــاً قـصــيـرة وروايـات
أصـابت اهتمـاماً واسعاً� وجـعلت لصـاحبها
مــوقـعـه بـ� الــسـاردين الــكــبـار في الــعـراق

ودول عديدة عربية وأجنبية?!
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     لـكـنـني بـعـد طـول تـفـكّـر بـهـذه األسـئـلـة;
قـررت أن أعمد ـ وقد تأخرت بقراءة الرواية ـ
إلى أسلوب قراءة آخر ر�ا لم يكن مسبوقاً�
بـأن أقرأ (ينـال) من سطورها اخلـتامية� وأن
ال أدخل ا�ــداخـل الـتــقــلــيــديــة ا�ــعـتــادة في
الـقراءة� أي الـغوص في مالحـقة شخـوصها
الـرئـيـس� والـثـانويـ� وفـضـاءيهـا الـزماني
وا�ـكاني� مـا دام كثـيرون �ن سـبقوني إلى
قـراءتهـا والكتـابة عنـها� سـلكوا فـيما كـتبوا
ا�ـسلك ا�ـعتاد فـبدأوا من ثـريّاها (الـعنوان)
وقـدّمـوا فـيه وفـي فـضـاءات الـروايـة األخرى
مــا قـدّمـوا من حتـلــيل لـدوالّـهـا ومــدالـيـلـهـا�
فــقــرنـوا بــ� بـطـل الـروايــة (يـنــال) وابــنـته
(تــنــال) وإحــدى شــخــصـيــاتــهــا الــثــانــويـة
الـنـسـويـة (مـنـال)� وخـرجـوا �ـا خرجـوا به
من تـــعــالق مــدالــيل هــذه األســمــاء الــثالثــة
بـنـتائج مـحددة� وجـدتـها ال تـخلـو من إغراء
بـسالمـة القـصـد وصحـة ا�ـقصـود� وهـذا ما
كـان نـصـيب شـخـصيـات الـروايـة وأحـداثـها
وعالقــاتـهم ا�ـؤديـة إلى بـنـاء كـيـان الـروايـة
وبــنـــيــتــهــا� والســيــمـــا إذ وجــد بــيــنــهم أن
الـشـخـصيـات الـنـسـوية (الـشـابـة الـفنـلـنـدية
األصـل ســانـــا) ومـــوظـــفــة شـــركـــات جتــارة
األسـلــحـة وتـهـريـبـهــا (روكـسـانـا ـ رومـانـيـة

من أسـطر اخلاتمـة� وب� العبـارات ا�قبوسة
من أسـطر مـدخل الرواية� وقـد تعـمّد ـ أُسجّل
هـذا واثـقـاً ـ عدم فـصل عـبارة "احلـقـوق التي
لم تــقـرَّهـا الـبـشـريـة يــومـاً" بـفـارزة مـنـقـوطـة
ضــروريــة� عـمّــا ســيــحـدده بــعــدهــا من هـذه
احلـقوق التي قصَـرها على ثالثة فقط :"احلق
فـي مـــنـــاقـــضـــة الـــذات واحلق في الـــرحـــيل
�ـعـناه ا�ـطلق واحلق في الـصمت"� من دون
أن يـفـصل بـيـنهـا بـعالمـة التـرقـيم (الـفارزة)�
الـضرورية للفصل بـ� احلقوق الثالثة� التي
أحــسب مـطــمـئــنــاً أنه لم يـفــعل هـذا واعــيـاً�
مـطـمـئــنـاً إلى أنـهـا �ـجـمـوعـهـا تـتـعـالق مع
بـعـضــهـا لـتـشـكّل (أقـانـيم) اإلرادة الـبـشـريـة�
الـتي يجـهد غإلنـسان طوال حـياته لـبلـوغها�
لـكنّ "ضـيق الطـريق" و"صـعوبـة الـوصول �ن
ال يــكــون قــلــبُه دلــيــلَه" يــحــوالن غــالــبـاً دون
بـلـوغهـا� ومصـداق هـذا إن الروائي الـصديق
سـجّل عـلى لـسـان بطـله (عـبـد الـله) الذي ظلّ
حـيّاً لـيـسرد لـنا حـكايـة (ينـال)� ما عـرفه عنه
وتــعــلّـمـه مـنـه ووثق به من أقــواله وأفــعـاله�
ضـميراً وروحاً وقلبـاً وسلوكاً� وما هذا الذي

سـجـله إال مـا أراد أمجـد إيـصـاله إلى قارئه :
أوالً/ الـوعـد دَين على ا�ـرء� وثـانيـاً/ حـتمـية
عـودة الـطيـور اجلـارحة حتـديداً "لـتـحطّ على
صــخــرة أو شــجـرة أو مــرتــفع"� وهي طــيـور
مـعروفة بتحلـيقها في فضاءات مـرتفعة لقوّة
قــلـوبـهـا� فــهي لـيـست كــالـطـيـور الــضـعـيـفـة
الــقــلــوب : الــعــصـافــيــر واحلــمــام والــيــمـام
وغـيرها� التي ألِـفت الطيران الـواطئ ا�تقطّع
والــــنـــزول فـي أي مـــكـــان قــــريب من األرض�
وشــتّـان ـ بــالـطـبـع ـ بـ� الـنــوعـ�� وثــالـثـا/

استحالة التحليق بجناح واحد مفرد".
     لـقد عاش (ينــال) بعد محـنة اختطافه في
بـــغــداد وتــعــرّضـه ألشــد أشــكــال الـــتــعــذيب
وأقـسـاهـا� حـيـاة جديـدة تـمـامـاً في مـغـترَبه�

وسـلك سلـوكاً مـغايـراً في كثـير من تـفاصـيله
�ـا تربّى عليه وورثه من قيم وأخالق تقليدية
�ــكن وصــفـهــا بـ "الــسـكــونــيـة"� من دون أن
يـفقـد هذه القـيم واألخالق ا�وروثة أصالً� بل
جـعل من أقنـوم : الوفاء بالـوعد ـ مهـما �كن
أن يُـعـرّضه إلـيهـا من مـتاعب ـ أقـنـوماً ثـابـتاً
في عـقله وقـلبه يُـصرّ على الـتمـسّك به� فهو ـ
مــثــلـمــا أحـسـب ـ مـعــادِل عــنـده لـ "احلق في
مـناقضة الذات"� والسـيما إذ حتوّل من مجرّد
مـترجم أخـبار في قـناة تـلفـزيونـية إلى واحد
من كــبــار جتّـار األســلـحــة وتــهـريــبـهــا لـدول
ومـنـظمـات إرهابـيـة� �ا مـكّنـه عمـله هذا من
اإلثـراء الـفـاحش وانـتـزاع مـكانـة اجـتـمـاعـية
ووجـاهة وقـدرة على الـبذخ� لم يـكن ليـحصل
عـليها من عمله السابق� وإن كان وارثاً لبيت
كـبيـر ومـعمل لـلحـلويـات� بحـيث راح "يؤثث"
في أعـمـاقه شـخـصـاً آخـر بـنـفس طـا�ـا قرنت
بـعـرى وثيـقة بـ� الـبذخ والـكرم والـبذل ـ بال
مِـنّـة ـ �ن يـجـده أهالً لـهـذا� (سـانـا/ الـطـالـبة
فـنـلنـدية األصـل) التي تـعرّف عـلـيهـا في أحد
الـنـوادي الـلـيـلـيـة ببـاريس� فـي حلظـة إفالته

من مطاردة أقلقته.
     أمـــا األقــنـــومــان الـــثــاني
والــثـــالث (احلق في الــرحــيل
�ـــعــنــاه ا�ـــطــلق واحلق في
الــصـمت)� فــظـهــرا واضـحَـ�
فـي اخـــــتـــــيــــــاره وضع حـــــدّ
حلـــيـــاته بــاالنـــتـــحــار� بـــعــد
قـضـائه أوقاتـاً سعـيدة مـرحة
مثلما ستُخبر زوجه (سميرة)
ابــــنـــة الـــوزيــــر الـــتــــونـــسي
ا�ــتــقــاعــد� عــرّابه فـي جتـارة
األســــلــــحـــة� بــــطل الــــروايـــة
الــسـارد (عـبـد الـله) يـوم فـتح
وصـية (يـنال)� فـكان انـتحاره
بـــصــمت ومـن دون ضــجــيج�
تــعـبـيــراً آخـر عن كــرم نـفـسه
وقــوة قــلــبه وشــجــاعــة صـار
يـحمـلها في ضـميره مـرتاحاً�
�ـا جعل من هـذين األقنومَ�
يـبـدوان معـادِلَـ� �ا قـد يـكون
أضـنـاه كـثيـراً من أن حتـلـيقه
ا�ـالي واالجتمـاعي لم يتحقق
إال بـ (جـنـاح آخـر مـسـتـعـار)�
مـثّـله والـد زوجه الـذي أدخـله
فـي مــجـــتـــمع جتّـــار الــسالح
ا�ُـهـرَّب� مثـلـما أعـلـمنـا أمـجد
تـوفيق في روايته هذه� فضالً
عـن توصـيـته بـأن يـعـود قسم
كــبـيــر من �ـتــلـكــاته (مـزارع
وشــــركـــات ومـــال) إلى زوجه
وابـنته الوحيدة� وأن يوضع مبلغ مالي كبير
حتت تـصـرّف صديـقه (عبـد الله)� إلنـشاء دار
ومــدرســة لأليــتــام فـي بـغــداد يــكــون رئــيس
مــجـــلس إدارتــهــإ ومــديــرهــا ا�ــســؤول (ص
 ?(168�ــا يـعــني أنه (أعـار) هــؤالء مـثــلـمـا
فـعل مع الـطـالـبـة الفـنـلـنـدية (سـانـا) أجـنـحة
لـلتحليق عالياً� وقد عرف فيهم ومعهم صدق
احملـبة والسـعادة والثـقة� وفي هذا ال أحسب
أن الـروائي الصديق وقع في التناقض نفسه
الــذي وقع فــيـه (عـبــد الــلـه)� عـنــدمــا خــاطب
صــديـقه (تــنـال) بــعـبـارة :"وأُدرِكُ أنّـك حـلّـقت
عــالــيـاً بــجـنــاح واحــد مـفــرد"� وأسس عــلـيه
فــرضــيــة ذكــره عـبــارة :"وألنه كــذلك� أخــذتك
الـدوّامـة"� بل أرى أنـهـا من (ا�ُسـلّـمـات) التي

وظّـفـهـا الـروائي الـصـديق أمـجـد تـوفـيق�
لـكي يعزز في األذهان صـورة الشخصيات
الـتقليـدية (النمطـيّة) البعـيدة عن ا�غامرة
ومـسـالـكهـا� لـعـدم وثوقـهـا من إمـكانـاتـها
وقـدراتـها الـشخـصيـة. ذلك; إن (عبـد الله)
الـذي عرفنا أنه مدرّس متقاعد� وأنه سبق
أن اصـدر رواية وحـيدة� بدا مـعدوم الـثقة
بـنفسه غـابناً لـها لعـدم اعترافـه بإجنازها
وأهـميتـها� حتى لـقد عرفـنا من حواره مع
زوجه (أم فـيـصل) بعـد تـعرّفه عـلى (يـنال)
مــبـــاشــرة� أنه لم يــكـن واثــقــاً من دخــوله
مــــــيــــــدان األدب وأن روايـــــتـه :"إن هي إال
خربشات� ال أذكر أني حتدثت عنها� كانت
رغـبة آنـيّة وانـتهت في وقـتها" (ص ?(14
فــإذ تــؤكــد له زوجه أنــهــا صــارت كــتــابـاً
مــوجـــوداً� يُــجــيــبــهــا :"نـــعم; إنه يــحــكي
خــيـبـتي"� فــتـوصل إلى الـقــار� مـا يُـشـبه
الــشـعـور بـاألسى من جــانـبـهـا :"لم أسـمع
يــومـاً أن هـنــاك مَن يـتـحــدّث بـالـسـوء عن
نــفـسـه سـواك" (ص. نــفـســهـا)� ثم إخــبـار
(يـنـال) له بعـد صفـحات �ـا كانت زوجـتا
االثـنـ� تـتـحاوران فـيه :"سـمـعـتهـا تـشـكو
مـن طـريـقــتك في غُـ� نـفــسك� فـأنت أديب
20)? تـــــــــــــــرفـض اإلعــالن عـن ذلـك" (ص 
وسـيتكرر هـذا اإلعالن عن غ� (عبد الله )
لـنـفـسه في حـوار الحق ب� (يـنـال) وبـينه
بـــعــد أن طـــلب األول مــنـه مــســـاعــدته في
إكـمـال أوراقه (مـا يُـشبه سـيـرته الـتي كان
بــدأ بــتـســجــيل بـعــضــهـا)� فــأجــابه :"أنـا
مـــدرّس مــتـــقــاعــد� ولـي جتــربـــة روائــيــة
واحـدة..."� لـيـردَّ عـلـيه (يـنـال) :"إنـك تـصرّ
عــلى غـ� نـفـسك" (ص  ?(61ويــحـاول أن
يُـشـعـره بالـثـقـة الحقـاً عـندمـا يـدّعي (عـبد
الله) أنه :"رجل خالٍ من أية قوة مزعومة"�
فـيـقاطـعه قائالً :"تـلك هي قـوّتك احلقـيقـية
ح� ال تشعر بها� أو احلاجة إليها" (ص 
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   والبــد لـي أخــيــراً من اإلشــارة غــلى مــا
سـبق وأعلـنتـه ابتداءً� أعـني عـدم الدخول
في حتـلـيل لـلـروايـة سبـقـني إلـيه عـشرات
من الـــنــقــدة ا�ــتـــخــصــصــ� وا�ـــتــلــقّــ�
األفــاضل� لـكنّ األمـر ال يـخــلـو من خـاتـمـة
تــلـيق بــالـصـديق الــروائي ا�ـبــدع (أمـجـد
تــوفـيق) وبـروايــة (يـنـال) هــذه� وسـأخـتم
بـالتـقاط مـا قرأته فيـها �ـا يشـكّل مداليل
عـــلى الـــدوالّ الـــتي أصـــبـــتـــهـــا من ثالث
قــراءات لـهــا� فـهـذا ـ مــثـلــمـا أرى ـ أفـضل
نـفـعاً �ـا يتـحصّـل علـيه القـار�� من قول
(يـنـال) :"كنتُ مـحض كـائن بـجنـاح واحد�
لـم أكن قادراً على الـطيـران� واالعتراف أن
اجلــنــاح ا�ـفــرد ال يــحـقق الــطــيـران" (ص
 ?(26ثـم قوله :"كل مـا في األمر أن صدقي
الـــشـــديــد هـــو ابن حلـــظــتـه وال �ــكن أن
يــسـتـمــر خـارج زمـنه" (ص ?(27ومن ذلك
أيـضاً قـول (عبـد الله) :"الروائـيون لـيسوا
مــؤرّخــ�� والــصـدق ال يــعــني لــهم سـوى
صـدقهم الفني" (ص .(56إنـها رواية تدفع
قــــارئــــهــــا إلـى الــــتــــخــــلّص من اخلــــوف
والـضعـف وغ� الـنفس� والـتحـليق بـقلب
صــقـر أو نـسـر أو شــاهـ�� وإكـرام الـروح
بــالـثــقـة والـشــجـاعــة والـعــطـاء� لــتـجـاوز
مــعـادلـة اخلـيـر والــشـر� الـتي ســيـصـفـهـا
(تـنال) بـ "خـرافة األبـيض واألسـوَد" واثقاً
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قـليـل اعني الـكـتـابة الـتي يـكـون كاتـبـها
بــعـــيـــدا جـــدا عن دائـــرة الــقـــلق وكـــأنه
محصن ضد الفـناء الذي يواجه االنسان
دائـما. لم يـسـتطـع البـريـكان ان يـنـخرط
في لــعـــبــة ا�ـــنـــجــز فـــمــات ولم يـــصــدر
مــــجــــمــــوعــــة شــــعـــــريــــة.تــــرك كل شيء
خـلـفه,وبـادر احــد الـشـعــراء وهـو بـاسم
ا�ــرعـبي فـي جـمع نــصــوص شـعــريـة له
صدرت عن دار اجلـمل.وحـ� قرأت شـعر
الــبـريــكــان اكـتــشـفت تــوتــرا شـعــريـا لم
يضعف الن توتـر البريكان يـرتبط بحالة
وجدانيـة غامضة قـد تعود اسـبابها الى
طـبــيــعــة احلــيــاة نــفــســهــا.ومن اخلــطـأ
االعـتـقاد ان اقـرب قـشـر لـلـحيـاة نـفـسـها
هو هـذا القـشر االجـتمـاعي الذي نـعيشه
كـمـا لـو كـان غـطـاء يـخـفي مـبـاشـرة حلم
احلـيـاة.بـالـنـسـبـة الى الـبـريكـان لم يـكن
الـقشـر االجـتمـاعي مـهـما بل كـان عـرضا
زائال ,وهـنــاك خـلف هــذا الـقــشـر ا�ـرئي
الــذي يــشــغل اجلــمـيع طــبــيــعـة مــعــقـدة
للـحيـاة تصـيب من ينـظر الـيهـا بالـتوتر
اخلـــانـق.وهـــذا مــــا كــــان يـــعــــاني مــــنه
الـبــريـكـان. لم يـتــمـتع الـبـريــكـان كـبـاقي
ا�ثـقفـ� بـقصـة ا�نـجز الـذي يتـباهى به
كـثــيـر من مـثـقـفي زمـنــنـا كـمـا لـو كـانـوا
يتبارزون بكتبهم,ويتابعونها ويبحثون
عمن يـكـتب عنـها. كـان الـبريـكان وحـيدا
اعزل شـارك في اكتـشاف طـبيـعة احلـياة
التي ال تهذأ,وعذبه التغيير الذي يقضي
عــــلى كل شـيء.بــــكــــلــــمــــة واحــــدة كـــان
الـبــريــكــان يــائــســا من خــلــوده مــوقــنـا
�ــوته.انه �ــوذج �ـثــقف قــلـمــا جنـد له

مثيال في ادبنا ا�عاصر.  

 انا اكتب اذن انا موجود,بهذه الروح
الـــــديـــــكـــــارتـــــيـــــة يـــــكـــــتب ا�ـــــثـــــقف
العراقي,وتصـبح الـكـتابـة عـنده نـوعا
من مقاومة ال تضعف يواجه بها شبح
النسيان وخـمول الذكر.ومن اخلطأ ان
نـظن ان طبـيـعة ثـقافـتـنا بـكل عـيوبـها
تـــبـــتـــعـــد عـن هـــاجس اخلـــوف الـــذي
يـحــاصـر ا�ـثــقف ويـجـعــله يـحس بـأن
نصـوصه باقـية بـعده ان مـات في يوم
مـا. انـا احتـدث االن عن عالقـة ا�ـثـقف
بـكتـبه,وهي عالقـة نـعـرف جـمـيـعـا كل
شيء عـنهـا.نـعرف ان ا�ـثـقف الـعراقي
يـنــظـر الى كـتـبـه عـلى انـهـا اوالده,وال
يستطيع ان يفرق ب� كتاب وآخر ذلك
الن االبــاء في الــعـادة ال يــفــرقــون بـ�
ابن وآخر.بـهذه الطـريقـة يبـني ا�ثقف
ذاته,ويتـأقلم مـع منـجزه الـذي ينـشره
دون ان يـشك حلــظـة واحـدة فـي قـيـمـة
مــــا كـــتـب.   اظن ان هـــذا ا�ــــزاج هـــو
مــزاج مـفــرط في الـتــفـاؤل فــكـثــيـر من
الكـتاب وا�ـؤلفـ� ينـظرون الى كـتبهم
بـعــ� الـرضـا,ويــعــبــدون نــصــوصــهم

معيـدين اسطورة نـارسيس الذي قضى
وقــتــا طــويال فـي تــامل وجــهه في مــاء
اجلــدول.ر�ـا يــكــون هـمــنـغــواي شـاذا
النه لم يـكن يـرى في كـتـبه اوالدا له بل
كـــان يــرى ان الـــكــتـــاب الــذي يـــصــدره
يــصــبح اســدا مــيــتــا بــعـد صــدوره من
ا�طـبعـة.عنـد هذه الـنقـطة جنـد انفـسنا
امـام وعي فـني غـريب ال �ـكـنـنـا فـهـمه
بـسـهولـة اذ كـيف يـصـير الـكـتـاب اسدا
ميتا.هذه صورة غامضة جدا �وقف قد
يـكـون انـتـحـار هـمـنـغـواي افضـل شرح
له,اعـني ان مـزاج هـمـنـغـواي ا�ـتـشـائم

يصنع صورا متشائمة.
s LD  —uF

  تــنـبع طـبــيـعـة ثـقــافـتـنــا كـمـا اظن من
شعـور مطـمئن لـلغـاية يدفع ا�ـثقف الى
االعـتقـاد بـأن كـتبه سـتـكـون خالـدة بـعد
ان �ــوت.كـــذلك تــتــحــول الـــكــتب الــتي
يــنــشــرهــا الـى هــويــة ثــابــتـــة تــعــطــيه
احــسـاســا بـالـفــرادة والـتــمـيــز.من هـنـا
يــعـشق ا�ـثــقف الـعـراقـي كـلـمــة ا�ـنـجـز
ويحس جدا.انـها افـضل كـلمـة يسـمعـها,

بـأنــهـا تـرضـيـه.ان كـلـمـة ا�ـنــجـز تـعـني
ألغـلب ا�ثـقـفـ� اعتـرافـا بـفعل شيء في
الساحـة الثقافـية.    ا�نـجز بكلـمة اكثر
دقـة عالج ســحـري يـخــفف من احـسـاس
ا�ـثـقـف بـانه سـيـنــسى في يـوم مـا.وفي
اثـــنــــاء حــــيـــاتـه يـــعــــيش عــــلى صــــيت
منـجزه,ويـتحـدث عـنه في كل مـكـان. انا
في احلقيقة اصف ما يفكر فيه ا�ثقفون
على الدوام.لكن التحليل النقدي لن �ر
مـرورا سـريـعـا عــلى ذلك الـولع الـشـديـد
بـحكـاية ا�ـثـقف ومـنجـزه.علـى النـقد ان
يـبحث في مـسـألة ا�ـنـجز مـفـسرا ايـاها
تفسيـرا جديدا.وسيـقودنا هذا الـتفسير
الى اكــتــشــاف الــنص,وفــهــمه بــصــورة
جــــيـــــدة.اذن مــــفـــــردة ا�ــــنــــجـــــز الــــتي
يــســتــخــدمـــهــا ا�ــثــقف كـــعالج نــفــسي
وجــــمـــــالي تــــعـــــني شــــيـــــئــــا مــــحــــددا
هـــو:الــــتـــخـــلـص من قــــلق الـــنــــســـيـــان
وا�ــوت.واذا تـخــلص االنــســان من هـذا
القـلق فـسيـكون شـخصـا يـكتب بـطريـقة
نــعـرف كــيف نــصـفــهــا.ولـعل اول صــفـة
يــــتــــمـــــتع بــــهـــــا ا�ــــثــــقف انـه يــــواجه
احلياة,وكأنه يصنـعها لنـا.نشعر ونحن
نـقـرأ لـكـاتب من هـذا الـنـوع انه يـحـاول
اقــنــاعــنــا انه خــارج لــعــبــة الــقــلق,وان
االشياء تظهر الن النص الذي يكتبه هو
مـا يــجـعل الـوجـود يـظــهـر امـامـنـا.هـذه
ا�ــعــاجلـة الــفـنــيـة الــتي احتــدث عـنــهـا
تـــفـــتـــقـــد في كـــثـــيـــر من االحـــيـــان الى
الصدق,والى التـوتـر الذي يـضفي لـونا
طبيعـيا على الـنص.وقد يكون الـبريكان
هو احـد الـشعـراء الكـبـار الذين تـمردوا
عـلى الـكـتــابـة الـتي حتـدثت عـنـهـا قـبل

 قصيدة النثر وأن كانت فرعًا � وليس
أصـلًـا فـاألصل هـو مـتـأصّل ولـه جذور
عميقة تمتد عمق األرض والتاريخ أما
الــفــرع جــزء مـن األصل .فــالــفــرع هــو
غـصن مـن تـلك الـشـجـرة الكـبـيـرة ربى
عـلى نـسـغـهـا وتغـذى حلـائـهـا فـأينع �
واحلــجــة تــقــوم عــلى الــفــرع فــيــثــبت
األصل وهـــو ثـــابت بـــقـــدرة مــتـــعـــمق
بــتـــربــته � إذن هــو مــرتــبط ارتــبــاطــاً
وثـيــقــاً بـاألصل فــكـيـف يـقــال لـيس له
حـبل سريّ وهـو متـجذر بـاألصل وب�
األصل والـفـرع كـلـمـة (قـصـيـدة) .طـا�ا
مـعـتـرف بـالـنــثـر إنـهـا أو أنه قـصـيـدة
فــهـو شـعـر وإن كــان دخـيال فال بـد من
لـغـتـنـا الـعـربـيـة طـورت به كـثـيـرًا �ا
كـان عــلـيـه أو �ـا جــاء به فـهــو لـيس
مـنــسـوخـاً أو �ــسـوخــاً بل في جتـدد
دائم .. وإن كانت بـاألمس غيـر محـلية
أو غير سـائدة فأنا أرى الـيوم قصيدة
النـثـر تـأخـذ حـيّزاً كـبـيـراً ولـهـا صدىً
عـلى نــطــاق واسع وحتـظى بــاهـتــمـام
عـلى مـسـتـوى � ر�ا تـتـغـلب فـيه على

األصل ( ولن تغلبه برأيي ا�تواضع )�
وأنا دائـما في دفاع عن أي نـوع يُكتب
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بغداد

سـواء يــتـضـمـن أربع كـلــمـات أو ر�ـا
أقل أو أكـثـر إن كـان نـثـراً أو شذرة أو
ومضـة أو هايكو فـهو شعـر وله كاتبه
بــغض الـــنــظــر عن األصـل أو مــوطــنه
األصــــلي ولــــكل زمــــان شــــعـــراؤه وإن
اختلفت األمكنة أو اللغات � لكن رأيت
مؤخرا مع األسف بـعض شعـراء النثر
الـــذين لـم تــتـــجـــاوز أعـــمــارهـم بــضع
أسطر نـثرية لم يعـترفوا باألصل وهو
الـشـعر الـعـمودي أو مـا يـسمى بـشـعر
(الشطرين) وهم عاجزون عن مجاراته
أو الـلحـاق �وكـبه ومـا هو اال قـصور
ذاتي ينم عن عجـز الكهـول ويحاولون
طـمـسه وإهـانـته وهمُ األولى بـالـصـفع
والقـرعِ بسـياط ال قـبل لهم عـلى حتمل
سيل الشعر العربي األصيل � شعراؤه
الــذين هم أســاتــذة وفــطــاحل الــشــعـر
وعـمـالـقـة الـعـمـودي يـفـوقونـهـم عـمرًا
وشـعـرًا ويـتـحــجـجـون بـأن الـقـصـيـدة
الــعـمــوديـة ثــقـيــلـة جــدًا عـلى الــقـار�
وا�ــتـلــقي � بـل إنــهـا ثــقــيــلــة عــلـيــهم
وتـــتــحــداهـم في اخلــوض بـــغــمــارهــا
واالتـــيـــان بـــإعـــجـــازهـــا .. وهــذا رأي
العاجز عن شيء ال يناله� بقولهم ( ما
تــنــجـرع ) هل هــذا صــحـيح? �     وإن
قصيدة النثر خفيفة وسلسلة والقار�
يتقبلها ويستسيغها لذلك يرفعون من
شـأن الـفــرع ( الـدخـيل ) عــلى حـسـاب

طمس األصل الذي هو هويتنا . 

�ö�bF��« dL�R� Àu��

WK�� w� dAM� W�—u��b�«

 bNF*«

صدر عن معـهد العلم� للدراسات العليا العدد التاسع من مجلة ا�عهد وقد
خصص الـعدد لـلبـحوث ا�ـشاركـة في ا�ؤتـمر الـعلـمي  االول �عـهد الـعلـم�
وا�ـوسوم ازمة التعـديالت الدستورية في  19شباط  2022وقـد تضمن العدد
 25بحثا عاجلت وتصدت �واضيع قانونية ودستورية واقتصادية وامنية في
النظـم السياسيـة واختالل العالقة ب� الـسلطات واشـكالية النـظام الفيدرالي
وتوزيع الـثروات الطـبيعـية وبنـاء ا�نظـومة االمنـية االحتاديـة واليات االصالح

الدستوري
وتـكـتسب مـحـتويـات الـعـدد اهمـيـتهـا من اهـمـية  الـدسـتـور اذ قمـة الـهرم في
الـقاعـدة الـقانـونـيـة �وتسـتـمـد القـوانـ� والتـشـريـعات الـشـرعيـة مـنه� كـما انه
يـحـدد شـكل الـنـظـام الـسـيـاسي وسـلـطـاته وهـو ا�ـنـشئ لـفـلـسـفـة احلـكم في
الـدولـة �وتـتــأثـر الـوثـيـقـة الـدسـتــوريـة بـا�ـتـغـيـرات الـســيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة
والثـقافـية وغيـرها مـن العوامـل � ولذلك من الـطبـيعي ان تـتغـير او تعـدل تلك
الوثيـقة بتغيـر العوامل ا�ؤثرة �ومن هـذا ا�نطلق فان صـفة التغيـير والتعديل
هي صفة مـالزمة للدستور كاستجابة للـمتغيرات انفة الذكر� كون النصوص
الدسـتوريـة من صنع االنسـان وهي ملـبيـة حلاجاته وتـطلـعاته �وان االوضاع
احمليـطة باإلنسان في تغـير مستمر � ومن ثم يـنتج عن ذلك ضرورة ا�راجعة

والتعديل لنصوص الدستور و�ا يتناسب مع ا�تغيرات ا�ستجدة .
فقـبل سبـعة عـشر عـاما � الـتصـويت على دسـتور جـمهـورية الـعراق وما ان
اصـبح نـافذا حـتى تـعالت االصـوات من الـقانـون� والـسـياسـي� والـفـعالـيات
اجملــتـمـعـيــة بـضـرورة اجـراء تــعـديالت  دسـتـوريــة تـراعي مـتـطــلـبـات الـواقع
الـسـياسي واالقـتصـادي واالجـتمـاعي للـعـراق.غيـر ان مطـالـبات احـتجـاجات
تشـرين بتعديل بـعض مواد الدسـتور والتي عززتـها دعوات ا�ـرجعية الـدينية
الــعــلـيــا في الــنــجف األشــرف بـضــرورة إجــراء تــعـديالت دســتــوريــة تـراعي
مصالح البالد والعباد �فقد اخذ ا�عهد على عاتقه عقد مؤتمر علمي بامتداد
وطـني حتت شعـار (دستور  2005ومـدى فاعليـته في االستقـرار السياسي )
ليـتم مناقشة ازمـة التعديالت الدسـتورية مع اكثر من  40بـاحثا من جامعات
السـليـمانـية واربـيل وا�وصل وكـركوك وبـغداد وا�ـستـنصريـة والنـهرين وذي
قـار والـكـوفـة والـقـادسـيـة وجـامـعـة نـيـنـوى ومـعـهـد الـعـلـمـ� وكـلـيـة ا�ـنـصور
اجلامعة وكلية االمال اجلامعة فضال عن ذلك حرصنا على ا�شاركة العربية
لتقـييم جتربتـنا بعيون اجلـوار العربي فقـد شارك في اعمال ا�ؤتـمر  باحث�
من جـامـعـة دمـشق وجــامـعـة الالعـنف في بـيـروت فـضال مـشـاركـة اصـحـاب
ا�ـعـالي من الـسادة الـنـواب الـذين ساهـمـو بـكتـابـة الـدستـور او �ن تـصدى

للتعديالت الدستورية في رئاسة اجلمهورية ومجلس النواب .



وســلم) فـهم اصـحــاب فـضل كـبـيـرٍ
عـلى جـميع الـعـراقيـ� آنـذاك� وقد
نــكُـــر جــمــيع مــا قــدمــوا من خــيــرٍ
وإعــمـارٍ وتــوحــيــدٍ لــلـشــعب� ومن
اقــــرب الـــنـــاس لـــهـم� �ن أكـــلـــوا
وشـربوا عـندهم� لـيـقابـلوهم بـغدر
خاسيء� خانوا الشرف العسكري�
والـقـسم ا�ـؤدى مـن قـبلـهـم عـنـدما
اصـبـحـوا ضـبــاطـاً يـحـمـلـون اسم
الـعــراق� ســبع وثالثــون عــامـاً من
العـمل ليالً ونـهاراً من قـبل االسرة

الـــهــاشـــمـــيــة لـــلــعـــراق وشـــعــبه�
و�ــســاعــدة ذلك الــثــعــلب ا�ــاكـر�
والــســيــاسي احملــنك� ابــا صــبــاح
البـاشا نـوري السـعيـد� الذي افنى
سنيـنه اجمعهـا للعراق� و�ـصلحة
الشعب� كان يفتقر إلبسط مقومات
احلـيــاة الـكــر�ـة� يــجـوع لـيــشـبع
الــشـعب�  14مــرة رئــيــســاً لـوزراء
الــعــراق� لم يــخــتـلـس ولم يــسـرق
ابـداً� كـان سـيـاسـيـاً مـاهـراً� ولـديه
عالقـاتٍ خــارجــيــة مع جــمـيع دول
الـعـالم� �ـا جـعـلت تـلك الـعـالقات
لــلــعــراق مـكــانــة بــ� دول الــغـرب
والـشـرق� فـكـان الـعـراق اذا حتدث
تسكت جمـيع الدول� رجل ا�همات
الــصـــعــبــة� هــو مـن رسم مــخــطط
العراق� وسعى لـتأسيسه� صاحب
ذكـاء خـارق� هـو من ادخل الـعـراق

عــــصــــبــــة األ�� وهــــو مـن خــــطط
لتأسيـس جامعة عربـية� رحمه الله
نـالــته ايــد الــغـدر� وجــنى بــعـد كل
اإلجنازات بتهد� مـا بناه� وسحله
من قــبل شــعــبه� واشالءه تــتالشى
واحـــدة تـــلـــو األخــرى فـي شــوارع

بغداد التي بناها بدمه.
نصب ا�لك فيصل األول ملكاً لدولة
الــعــراق في مــارس من عـام 1921م
بـعد مـؤتمـر الـقاهـرة الذي تـمخض
بــإنـشــاء دولــة مـلــكـيــة في الــعـراق

وتشـكيل مجـلس تأسيـسي برئاسة
نـقـيب اشـراف بـغـداد عـبـد الـرحمن
الـنـقـيـب الـذي تـولى مــهـمـة رئـيس
الـوزراء للـحـكومـة االنتـقـاليـة� عمل
ا�لك فيصل األول للعراق لـ 12عاماً
مـتتـاليـة� بـنى العـديد من الـصروح
وعمّر الكثيـر من األبنية� ويعد اول
زعـيم عراقي يـعـمل من قـلب صادق
ولـديه روح الــقــيـادة وحــنــكـة رجل
الــــــدولــــــة� فــــــهــــــو اول من وحــــــد
العراقي� ولم شملهم� وثبت بغداد
عـــاصـــمـــة الـــدولــــة الـــعـــبـــاســـيـــة
واســـتـــعـــادة واليــة ا�ـــوصل الـــتي
كانت تطمح اسطنبول بضمها لها�
وفـي اخـــر ايـــامه اســـتـــطـــاع عـــلى
حتـــقـــيق االســـتــقالل لـــلـــعــراق في
الــــثـــالث من تــــشـــرين االول لـــعـــامِ
1932م لينقل العراق من اقليم

خـاضع لـإلنـتــداب الى دولــة� فــهـو
اول من جــــعل مـن الـــعــــراق دولـــة�
وحتى وفاته عام 1933م في الثامن
من ايــلــول� رحم الـــله جاللــة ا�ــلك

فيصل األول. 
بـعـدها تـتـوج ا�ـلك غـازي ابن ا�لك
فـيصل األول عـرش الـعراق� في في
عــــام 1933م وهـــــو اول من نـــــادى
بــالــوحـدة الــعـربــيــة الـوطــنــيـة من
حـــكــــام الـــعـــرب� ومــــنع الـــتـــداول
بـالــروبــيــة الـهــنــديــة واسـتــعــمـال

الـنـقـود الـعــراقـيـة� كـعـمـلـة مـحـلـيـة
وطـنـيــة� وكـذلك سـاهم فـي افـتـتـاح
اإلذاعــة الـعــراقـيــة� وافــتـتح مــطـار
الــبـــصــرة� وانــشــاء ســدة الــكــوت�
واصـدر قـانـونـا لتـأسـيس مـصـلـحة
نـقل الــركـاب� وقـد تـوفي في الـرابع
من نـيـسـان من عـام 1939م بـحادث
مــروري مــؤسف� تـاركــاً خــلـفه ست
أعــوامٍ من اإلجنـــازات� رحــمـه الــله
تـعالى. وبـعـد ذلك احلـادث ا�ؤسف
تــتــوج ا�ــلك فــيـصـل الـثــاني ثــالث
وآخر ملـوك العراق� في عام 1939م
وكــان عـمـره آنـذاك بـحـدود األربـعـة
أعـــوام� وبـــوصــايـــة خـــاله األمـــيــر
عــبــداالله� وبــقـي حـتـى عـام 1953م
لــيـــنـــهي وصــايـــة خـــاله عـــبــداإلله
ويتـوج ملكـاً دستـورياً للـعراق� كان
مـسـا�ـاً� وسـيـماً يـخـجل مـنه الـقـمر
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لـم يـحــدث أن عــدت بــقــراري هــكـذا أو
أخـلفت وعداً قطعـته مثلما حدث خالل
السنت� ا�اضيت�� عندما فقدت األمل
وقـررت أن اتخـلى عن حلـم العودة الى
الـوطن وأبيع دار جـدي الدكتـور أحمد

سوسة.! 
وكنت بذلك أكاد أقترف خطأً كبيراً

رعــيت الـدار كــأنـني اســكـنـهــا مـنـذ أن
اسـتــشـهـدت والـدتي الـدكـتـورة عـالـيـة
أحـمد سوسة في 2003 وغـادرتُ الدار

والوطن وحتى اليوم
وكـــنـت بــذلـك أغـــذي األمل في داخـــلي
بـالعيش مجددا في بيتنا الذي قضيت

فيه جل عمري. 
كـبـرت وأنـا أجـالس الـكـبـار مـن عـلـماء
وأدبـاء ومـفـكـري الـعـراق الـذين كـانـوا
يـرتـادون قَـبـول جدي في يـوم اجلـمـعة
ومن بـعد رحيـله قبول والـدتي بالرواد
ذاتــهم مـنــهم من رحل ومـنــهم من كـان

يحرص على احلضور رغم كبر سنه.
لـكـنـني قـبل سـنتـ� تـعـبت.! تـعبت من
احلــلم الــذي لم يــتــحـقـق بـعــد كل ذلك
الــعـمــر الــتي قـضــيـتـه وكـأنــني أحـمل
الـبـيت على كـتفي فـأغـرق في تفـاصيل
احلـــارس وصــدقه مـن كــذبه واخلــوف

مـن األرضـــة والـــقــــلق من غــــربـــاء قـــد
يــدخــلـون الــدار وال يــخــرجـوا مــنــهـا�
وشؤون اإلدامة والصيانة ومن طلبات
الـشـراء!حيث ال يـعـرف اآلخرون مـعنى
أن يــبـاع بــيت سـوســة ألنه بــالـنــسـبـة
لــلـمـشـتــري بـيت قـد� عـمــره ثـمـانـون
عــامـاً أرضه مــنـاسـبــة لـبـنــاء سـتـة أو
ســبــعـة أكــواخ صــغــيـرة تــبــاع بـذهب
الفلوس ال يعرفون أن بيت سوسة كان
قــبـلــة لـبــنـاة الـعــراق الـذين أصــبـحت
مـنـجـزاتـهم الـعـلـمـيـة واألدبـيـة قنـاديل
تـنير العـتمة التي نـعيشهـا اليوم وهو
ثـروتهم التي تنـتظر استثـماراً معنوياً

حقيقياً
ال أخـفـيـكم أنـني قـررت مـرت� أو ثالث
أن أبـيع الـدار وأنـزل تـلك األحـمـال عن
كــتــفي وأمــشي مـع ا�ــوجـة الــتـي كـان
الـوقوف ضدها فـوق طاقتي. لكن الذي
حـدث غـريب!ألنني كـنت أغـير رأيي في
كل مـرة بـا�ـرحـلـة األخـيـرة من االتـفاق
واخـتلق حـجة تـنفي كل شيء� �اذا? ال

أدري! 
حـتى واجـهتُ نفـسي أخيـراً باحلـقيـقة
الـتي كـانت طـوال تلك الـسـنـ� تنـتـظر
أن الـتـفت الـيـهـا كـشـيخ حـكيـم صامت

يـراقب مـن بـعـيـد ويعـرف حـق ا�ـعـرفة
الـنـتائج والـنـهايـات!زرت الـدار الشـهر
ا�ـاضي ومشيت بـ� الغرف واجلدران
احلـبـيـبـة والـسـقـوف الـعـالـيـة وسـألتُ
نــفـسي ذلك الـســؤال ا�ـؤجل: هل حـقـاً

ستتخل� عن الدار?     
جوابي هو ال
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وتـلك ال "ال" بـحـاجـة الـى سنـد شـعـبي
وحــكــومي ومــؤسـســاتي كي تــتــنـفس
وتــعـيش� ســنـد مــغـلف بــعـرفــان لـذلك
العالِم الذي قدم سنوات حياته لوطنه�
ذلـك الـشــاب الــذي حـلم بــعــراق واحـد
قــوي جتــري من بـ� نــهــريه نـهــيـرات
وجــــداول لـــتـــروي األرض والــــبـــشـــر�
فـأسس قامـوس الري بـالعـراق وقضى
أيــامه بــ� جــدران مـكــتــبـته الــعــامـرة
داخـل الـدار لــيــرحل ويــتــرك لألجــيـال
خـــزيــنــاً اليــنـــضب من عــلـم ومــعــرفــة
ومــراجـع ونــتــاج يــنـــاهــز اخلــمــســ�

مؤلفاً.
دار سـوسة تـستـحق العـناء واحملـاولة
لــتــتـحــول الى دار لــلـثــقـافــة �ــجـلس
أسـبوعي يثري عـقول هذا اجليل الذي
هـو بـأمس احلـاجـة الـى كـلـمـة يـهـتدي
بــهــا. دار ســوســة تـنــتــظــرنــا لــنـفــتح
أبـوابـهـا وجنـعل الـتـاريخ يـتـنـفس من

جديد.
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ولــد أحـمــد نـســيم سـوســة في مــديـنـة
احلـلـة بـالـعـراق عـام  1318هـ/1900م�
مـن أســـــرة يـــــهـــــوديـــــة� أ� دراســـــته

االعـــداديـــة (الـــثــانـــويـــة الـــعــامـــة) في
اجلــامــعـــة األمــريــكــيــة بــبــيــروت عــام

1924م� ثم حصل على شهادة
الـبكـلوريـوس في الهـندسـة ا�دنـية عام
1928م من كلية كولورادو في الواليات
ا�ـــتــحـــدة. وواصل بـــعــد ذلـك دراســته
الـعـليـا فـنـال شهـادة الـدكتـوراه بـشرف
من جـامعة جون هوبكـنز األمريكية عام
 ?1930وقد انتخب عضوا في مؤسسة
(فـاي بــيـتـا كـابـا) الـعـلــمـيـة األمـريـكـيـة
ا�ـعروفـة� كما مـنحـته جامعـة واشنطن
عام 1929م جـائزة (ويـديل) التي تـمنح
سـنويا لكاتب أحسن مقال من شأنه أن
يـسـهم في دعم الـسـلم بـ� دول الـعالم.
ويـعد الـدكتور أحـمد سـوسة واحدًا من
أقــدم ا�ـــهــنــدســ� الــعـــراقــيــ� الــذين
تـخـرجـوا من اجلامـعـات الـغربـيـة. وقد

األمــور الـفــنـيــة لـنــائب رئـيس مــجـلس
األعمار إضافة لوظيفته األصلية.

 وكـان من أوائل أعضاء اجملمع العلمي
الـعراقي مـنذ تأسـيسه عام  1946وبقي

عضوا عامال فيه حتى وفاته.
خـالل عـــــــامي 1939م و1940م تــــــرأس
الـبـعـثـتـ� الـلتـ� أوفـدتـهـمـا احلـكـومة
العراقية إلى ا�ملكة العربية السعودية
لــــدراســـة مـــشـــاريـع الـــري في اخلـــرج
واالشـراف على تنفيذها. وكان الدكتور
أحـمــد سـوسـة أحـد مـؤسـسي جـمـعـيـة

ا�هندس� العراقية عام 1938م.
اهـتم أحـمد سـوسة �ـبـاحث حضـارية
قـد�ة في العراق حيث بحث في تاريخ
الـــعـــراق احلـــضـــاري وكــــتب عن نـــظم
الــــقــــنــــوات ا�ــــائــــيــــة والــــســــدود في
احلــضــارات الــقــد�ــة كــجــزء مـن هـذا
االهـتمام� تربـو مؤلفاته عـلى اخلمس�
كـتـابـاً وتـقـريـراً فنـيـاً وأطـلـسـاً� أضـافة
إلـى أكثـر من  116مـقـاالً وبـحـثـاً نـشرت
فـي الـــصــــحف واجملالت الــــعــــلـــمــــيـــة
اخملـتلـفة. وتـتوزع مؤلـفاته عـلى حقول
الـري والهـندسـة والزراعـة واجلغـرافية

والتاريخ واحلضارة.
مـن أوالده علـي وعـالـيـة أحـمـد سـوسة�
ولــقـد تـوفـيـا� ولــعـلي ولـد واحـد أسـمه
حـــيــدر وأبـــنــته عـــالــيـــة كــانت تـــعــمل
مـتـرجمـة في هـيئـة األ� ا�ـتحـدة ولـها
بـنت واحـدة أسـمهـا سـارة� ولقـد قـتلت
أبـنته عالـية في بـغداد بعـد تفجـير مقر
هيئة األ� ا�تحدة في  19آب 2003م.
{ عن مجموعة الواتساب

فيصل االول

كـان أحمد سـوسة يهـودي الديانـة لكنه
أعتنق اإلسالم بعد ذلك.

بـعـد عـودته لـلـعراق� عـ� مـهـنـدساً في
دائرة الري العراقية عام 1930م�

 ثـم تقلب في عدة وظائف فنية في هذه
الدائرة مدة  18سنة� 

حـتـى عـ� عام  1946مــعــاونـاً لــرئـيس
الــهـيــئــة الـتي ألــفت لــدراسـة مــشـاريع

الري الكبرى العراقية. 
وفـي عـــام 1947م عــــ� مـــديـــراً عـــامـــاً

للمساحة 
ثـم مديراً عاماً في ديوان وزارة الزراعة

عام 1954م� 
ثم أعـيد مديراً عاماً للمساحة وبقي في

هذا ا�نصب حتى عام 1957م.
عــنـــد تــأســيس مــجـــلس األعــمــار عــام

1951م ع� مساعدا شخصيا في
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في عالم يزخر �صـطلحات الكراهية واحلروب والعنف واالرهاب باتت مصطلحات التسامح
والسالم واحملـبـة الـتي هي االسـاس وعكـسـهـا نشـاز � حـاجـة ملـحـة وضـرورية لـعـالم جـديد

اليعاني من االزمات .
ومع ان الكـثيـر من دول العالم تـلح في ايجـاد مبادرات لـتحقـيق السالم والـوئام ب� الـشعوب
والثـقـافـات واالديان وا�ـذاهب ��بـاتت حاجـة الـشـعوب الى الـتـسامـح والسالم بـ� مـكونـاتـها

ضرورة حتمل في طياتها اسس التنمية والتطور والتقدم واالزدهار في شتى اجملاالت .
وفي ظل الـتطـور الكـبيـر في عالم االتـصاالت والـتقـنيـات والفـضاء ا�ـفتـوح وانتـقال الـعالم من
قـريــة صـفـيــرة الى زقـاق او دار صـغــيـرة � حتـول اســتـخـدام مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي
ووسائل االعالم الى سالح ذو حدين يـحمل صورة عن واقع احلياة فالبعض اختار ان يكون
ناقال لـلـكـراهـيـة والعـنف والـتـفـرقـة � وان يـستـثـمـر هـذا الـتـطور في دق اسـفـ� بـ� مـكـونات
اجملـتمـعـات واتبـاع ا�ذاهب واالديـان بيـنمـا كان مـن ا�فـترض ان يـساهم ذلك بـردم الفـجوات
واالخـتالفات والتـقريب ب� النـاس � االمر الذي يـتطلب من اجلمـيع التركـيز على وضع لوائح

سلوك دائمة حتقق ا�صلحة العامة في دعم قيم التعايش احلضاري والتسامح والسالم .
ووسط هـذا اجلو ا�شحـون بالقـلق من تنامي حـاالت الكراهيـة �ثل البـر�ان الدولي لـلتسامح
والـسالم احد أبـرز ا�ـبـادرات ا�ـعـنيـة بـالـبـر�ـانات الـدولـيـة اخملـتصـة في نـشـر قـيم الـتـسامح
والسالم � ومن أهم الـهيـئات التـابعـة للمـجلس الـعا�ي لـلتسـامح والسالم الـذي يرأسه رئيس
البـر�ان العـربي االسبق احمد بن مـحمد اجلـروان ليمـثل منظمـة دولية تـعنى بتـرسيخ ا�باد�
االنسـانية الـساميـة ونشر قـيم التسـامح والسالم ب� الـشعوب والـدول وفق توجهـات ومباد�

األ� ا�تحدة .
وقدم البـر�ان الـدولي للتـسامح والـسالم عبر الـعديـد من اجتمـاعاته افـكارا مهـمة في مـسيرة
حتقـيق الـسالم من خالل الـدعوة � الى إنـشـاء منـابـر بر�ـانـية تـتـمثل أهـدافـها األسـاسـية في
نـشر التسـامح والسالم في جميع أنـحاء العالم وزيادة اسـتثمارات الـبلدان في مجال الـتنمية
ا�ـستدامة � وضـرورة تعزيز الـعالقات الثقـافية القـائمة على احلـوار ب� األديان واألعراق من
أجل الـتـضـامن والـتـسـامح بـ� جـمـيع الـنـاس � بـغض الـنـظـر عن الـعـرق أو الـلون أو الـدين�
واألخـذ دائمـا في ع� االعـتبار ضـرورة توسـيع وتعـزيز االئتـالفات العـا�يـة لتـلبيـة احتـياجات
اجملـتـمع ا�ـعــاصـر وهي افـكـار تـسـهم واقـعـا في دعم مـسـيـرة الـسالم واالمن في اغـلب بـؤر

التوتر .
وهناك الـعديـد من دول العـالم التي عـانت من ازمة ثقـة ب� مـكونـاتها لـكنـها جنـحت في عبور
اخملاطر � فالتجـربة الهندية ماثلة للعيان في وجـود دولة مترامية االطراف وذات كثافة سكانية
عالية واديان وطوائف مـختلفة � لكنها رسخت اقدام التعـددية وحماية التنوع الثقافي والديني
� وكـذلك احلـال في جـنوب افـريـقـيـا الـتي قـدمت هي االخـرى �ـوذجـا في الـتـسـامح وجتاوز
خطايا ا�اضي والـسير قدما نحو السالم والتنمية واالقدم  � وما يحتاجه العراق الذي ما مر
به به من احـداث ومازال جتعـله بحاجـة الى مبادرات خالقـة لتحـقيق وترسـيخ ثقافـة التعايش
والتفاهم اجملـتمعي وا�شاركة في كل مـحفل يحقق تعزيـز القيم اإلنسانية
للتسامـح والسالم والعمل بجد للحد من التصريحات التحريضية
� الـتي ال تسـهم في حتقـيق السالم اجملـتمـعي وا�شـاركة بـشكل
كـامل في مـكـافـحـة خــطـاب الـكـراهـيـة والـعـنف عـبـر تـشـريـعـات
جـديـدة او تـعـديل مـاهـو نــافـذ مـنـهـا وانـفـاذ الـقـانـون بـعـيـدا عن

احملاباة وا�عايير ا�زدوجة .
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تـعـد اخملـدرات افـة مـجـتـمـعـيـة كـبـيـرة �ـا يـتـرتب عـلى تـعـاطـيـهـا من مـشـكالت
مـجـتـمـعـيـة  أخالقـيـة وسـلـوكـيـة وأحـيـانـا جـنـائـيـة  ,فـاخملـدرات هي سـبب من
اسبـاب اجلـر�ـة بـكل انـواعـهـا وتـفـاصـيـلـها  ,من جـرائم الـقـتل واالغـتـصاب
والـسرقة ,ومـا يدخل ضمن تصـنيف اجلر�ة  ,ولـذلك اسباب ابرزهـا البطالة
التي يـعاني منهـا جيش من الشـباب العاطل الـذي ال يجد فرصـة عمل توفر له
د خل مـعـقول يـسـاهم في تـغـطيـة مـتـطلـبـات احلـياة الـيـومـية ال سـرته او لـبـناء
اسـرة جديدة وهـو حق  طبـيعي لكل الـشباب  ,الـذي يفتـرض ان يكون لـلدولة
دورهـا  ا�سؤول واالعتيادي في توفـير فرص العمل لهم  ,حـيث ساهم الفراغ
الذي يـعاني منه الـشباب والـبطالـة ا�تعـاظمة واالزمـات ا�اليـة وغياب االهـتمام
احلكـومي  بتـأهيل الـقطـاعات االقـتصـادية و عـدم التـفكـير باسـتثـمار الـفائض
الـنـقـدي النـاجت عن زيـادة اسعـار الـنفط  وبـالـتـالي زيادة ا�ـوارد الـنفـطـية  في
استثمارها في مشروعات استثمارية مجدية  تعود على الدولة  بالفائدة ا�الية
واالقـتصادية واجملتـمعية ايضا ,من خالل اسـتيعاب قدر مـع� من العاطل� ,
اذ ان االزمـات ســاهـمت في تــوسع تـعـاطي اخملــدرات  نـتـيــجـة لـذلـك ولـغـيـاب
ا�سـاءلة الـقانـونيـة او التـهاون والـتمـادي مع جتارهـا الذين لـديهم كـما  يـبدوا
اذرع سـانـدة  ,فاخملـدرات في الـعـراق لم تـكن مـألـوفة وجتـارتـهـا كـانت تـعني
الــتـعـرض الى  احلــكم عـلى مــتـعــاطـيـهــا بـاإلعـدام  ,ال نـهــا جتـارة خــطـيـرة ,
وا�ـشـكل ان مـتـعـاطي اخملدرات يـعـتـقـد بـانهـا احلل �ـا يـعـانـونه من مـشكالت
مـالية واجتماعية  ,اذ يقـول احد متعاطي اخملدرات من مديـنة ميالنو االيطالية
في حوار تلفزيوني بعد ان  � رعايته ضمن مجموعة  من متعاطي اخملدرات,
بـان تـعـاطــيه لـلـمـخــدرات يـفـرغ راسه من الــهـمـوم وا�ـشـاكـل الـتي يـعـاني من
التـفكير  فيها اثنـاء صحوته وقد استطاع التـخلص من هذه الظاهرة  الضارة
بـعـد امـتـثـاله الى الـعالج  ,حـيث �ـكن لـلـدولـة  الـعمـل  عـلى عالج ا�ـتـعـاط�
وا�ــدمــنـ� لــهـذه االفــة من خالل الــتـوعــيــة  اجملـتــمـعــيــة  والـنــصح واالرشـاد
احلــكـومي واالكــاد�ي ومن اصـحــاب   الـراي واحلـكــمـة والــنـصح واالرشـاد
اجملـتمعي ومن الـعائلـة اوال وهي البداية    ,عـلى ان  يخلـوا النصح واالرشاد
مـن الكـلـمات الـنـابيـة والـتهـجم  عـلى من يـراد ارشاده ونـصـحه باالمـتـثال الى
الـعالج ,وتـرك هـذه الـعـادة الـسـيـئـة الـتي تـؤدي بـأصـحـابـهـا الى  نـتـائج غـيـر
مـرضيـة  ومضـرة للـجميع ,الن ذلك قـد يؤدي الى نـتائج سـلبـية  ,وهـذه مهـمة
�كن اجنـازهـا من خالل اجلامـعات  وذلك بـقـيام األسـاتذة بـألـقاء  تـوجيـهات
وارشـــاد خالل جـــزء من وقت احملـــاضــرة وبـــشــكـل ال يــؤثـــر عــلـى مــحـــتــوى
ومــضـمــون احملـاضــرة الـعــلـمــيـة  ,كـذلك في اجلــلـســات اخلـاصــة واجملـالس
الثـقافية وفي اجلوامع على ان تخـلوا  من التجريح كما
اشــيـر   ,امــنــيــاتــنــا لــلـجــمــيع بــالــصــحــة والـسـالمـة
واالبـتــعـاد عن هـذه ا�ـشـكـلـة اخلـطـيـرة بـكل ا�ـعـاني .
يـدعم ذلك  االجـراءات احلــازمـة من الـدولـة  لــلـقـضـاء
عــلى ظـاهــرة ا�ــتـاجــرة بــاخملـدرات والــذين يــسـهــلـون
ويــسـاعــدون عـلى هــذه الـتــجـارة الــكـارثــيـة   .         
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ذات يـوم في احـدى لـيـالي الـشـتاء
القارص� واجلو يزمهر على جميع
من يــخـرج مـن بـيــته� كــنت اســكن
مديـنة االعظـمية اجلـميلـة الرائعة�
كـون جــامـعـتـي الـتي ادرس فــيـهـا
هـــنــــاك� ولـــدي شــــقــــة في احـــدى
عـــمـــارات شـــارع ســـهـــام� وكـــانت
الـسـاعـة الـ 1بـعـد مـنـتـصف الـلـيل
فخرجت باحـثاً عن الطعام إلني لم
اخــرج بـذلك الـيــوم كـونه كـان يـوم
احـتـفـالٍ �ـولـد الـنـبي (صـلى الـله
عـــلـــيه وســـلـم) والــشـــوارع كـــانت
مــزدحـمــة وتــغص بــالــبــشـر� وفي
الـــطــريـق وجــدت شـــابـــاً يـــرتـــعــد
إرجتــافــاً من شــدة الــبــرد� ويــكــاد
يخـر ارضاً من شـدة جوعه� خـائفاً
مـن خـيـاله� وهـو صـغــيـراً لم يـبـلغ
الرشد بعد� فأجتهت عليه مسرعاً�
الفــــــهم مــــــابـه? وهل مــــــحــــــتــــــاج�
لـلـمـسـاعـدة? فـأجـاب: بإنـه يـتـيـماً�
وجـاء يــبـحـث عن عـمـل فـلم يــجـد�
وتـداركه الـلـيل� وازدحـمت الـناس�
وانـقـطـعت الـطـرق� لـتـأمـ� اجـواء
اإلحـتـفــال �ـولـد الـنــبي� ويـسـكن
خارجَ بـغداد� وال يسـتطـيع العودة
بــســبب انــقـطــاع ســيــارات الــنـقل
الـعـام� ولــيس لـديـه نـقـوداً تــكـفـيه
للرجوع او إلكل لقمة تقاتل جوعه�
فــاصــطــحـــبــته مــعـي� وتــنــاولــنــا
الــعـشــاء ســويـةً� وعــدنـا لــلــسـكن�
اعـطــيـته غـطـائي وفـراشي الـذي ال
امـلك غيـره� ونام مـبـاشرة� وبـقيت
ارجتف برداً� وفي الـصبـاح اخذته
معي الحد مطاعم "مـنطقة الكسرة"
الــذي كـــنت اعـــمل فــيـه بــعــد دوام
اجلـامـعــة� لـيـعـمـل بـدالً عـني� و�ـا
سمـع صاحب ا�ـطعم بـقصـته� قرر

. تشغيله وإبقائي ايضاً

ومــرّت االيـام� فـتـغـيـر ذلك الـشـاب�
وأصـبح مـقــربـاً لـصــاحب ا�ـطـعم�
وبــدء يـفـتـعـل ا�ـشـاكل واخلالفـات
مـعي� ويــفــتـري افــتـراءات كــاذبـة�
�ــا جـعــلـني اكــره الــعـمل هــنـاك�
فــــقــــررت تـــرك الــــعــــمـل� وســـاءت
احــوالي جـداً بـعــدهـا� ذلك الـشـاب
الـــذي ضـــحـــيت بـــعـــمـــلي إلجـــله�
وبــنــومي لــيـنــام هــو� نــكــر كل مـا
قــدمت لـه من مــعـــروفٍ وخــيــرٍ بال
مـقـابـل� فـدخـلـت ازمـة نـفــسـيـة مع
ذاتي� كــيـف النــســان انـــا صــاحب
فضلٍ عليه يعمل بي هكذا? كيف? 
وبعد مرور فـترة ليست بـالقصيرة
مـن الـضـجـر وكـره الـذات والـعـزلـة
الــقــاتــلــة� تــذكــرت يــوم  14تــمـوز
االسود� من سـنة  1958تلك الـليـلة
الــبــائــســة احلــقــيــرة الـتـي تـشــبه
لـيـلتي� فـهي �ـاثـلة لـهـا من حيث
نـكـران اجلـمـيل والـتـخـلي والـغدر�
الــلـيــلـة الــتي خــطـفـت مـنــا افـضل
الــشــبــاب وســامــة� وســيــد مــلــوك
الــــعـــالـم� صـــاحـب اجلاللــــة ا�ـــلك
ا�ـــعـــظم فــيـــصل الـــثــانـي� وخــاله
الـــوصي عـــلى الـــعـــرش عــبـــداالله
وبــاني الـعـراق ومـؤسـسه الـبـاشـا

نوري السعيد رئيس الوزراء. 
d�U� Âœ

مــاحــدث مــعي ال يــســاوي اعــشـار
بــــا�ــــئـــة �ــــا حــــدث مـع األســـرة
الـهاشـميـة ا�الـكة في الـعراق� فـقد
تمت خيانتهم بليلة داجية كخيانة
ذلك الـشــاب لي� لـيــتـحــول صـبـاح
يـومـهم التـالي الى دم� واي دمٍ� دمٍ
طـاهــرٍ لـيس فــيه ســوى الـوطــنـيـة
وحـب الـــعــــراق بــــدالً من كــــريـــاته
الـبيـضاء واحلـمـراء� دم� من ساللة
رسول الله مـحمد (صـلى الله عليه

في الـسمـاء� ومن ا�ـقربـ� له الذين
خـانــوه� وقـتــلـوه غـدراً فـي مـجـزرة
لــــيس لــــهــــا مـــثــــيل فـي الـــتــــاريخ
احلديث� كان كـتاب الله فوق رأسه�
ويـحـمل رايـة اإلسـتـسالم الـبـيـضاء
كبـياض قـلبه� لـيحـافظ على عـائلته
مـن الـنــحـر� ولــكن لم تــقف كل هـذه
عند غادريه� فهم يجهلون كالم الله�
لــيــنــفــذ عـــبــدالــســتــار الــعــبــوسي
جــر�ــتـه� فــأطــلق رصــاص الــغــدر
بصدر ملكنا� وأردته قتيالً هو ومن
مــعـه� وســحـل في شــوارع بـــغــداد�
ليمثل بجثته ابشع تمثيل� وبرفقته
خاله عبداالله� رحمهم الله جميعاً.

qOL� dEM�

قــبل أيــام مــررت بـشــارع الــرشــيـد�
فـــتــــحـــدثـت مـــعـه قـــائـالً: �ـــاذا ايه
الــشـارع ..? لم مــزقت اشالء مـلــكـنـا
الذي بناك� وجـمعك جتميـعاً لتكون
بـــهــذا ا�ــنــظــر اجلـــمــيل� والــشــكل
ا�ــنـبـسط� �ــاذا غـدرت بـهم ومـزقت
اشالئهـم� فأجـاب: ليس ذنـبي� انتم
من اجبرتموني على ذلك� وسمحتم
لـدبـابـات الـغــدر واخلـيـانـة تـسـحق
عليّ في تموز األسود� وقتلتم قلبي
ألصـبح بهـذه الـقسـاوة� وسأبقَ بال
قــلب ورحـــمــة جلــمـــيــعــكـم� فــأنــتم
جعلـتموني مـجرماً وخـائناً وغدرت
�ن عــمـــلــنـي وجــعــلـــني بـــبــغــداد
منبسطاً� والـدليل على ما اقول فقد
ســـحل عــــلى ظـــهــــري نـــفس الـــذي
جعلـني ميتاً� صـاحب الغدر األكبر�

واخليانة األعظم.
 رحم الله جاللة ا�لك فيصل الثاني
واألمـيـر عــبـد االله والـبــاشـا نـوري
الـسـعـيـد الذين قـتـلـوا غـدراً وجوراً
وظـلـمـاً� والـلـعـنـة لقـاتـلـيـهم� الـذين
ذاقــوا مـــا اذاقــوه لــهـم� والــرحــمــة
لـصـاحب الــسـمـو مــؤسس الـعـراق
فيصل األول وابـنه ا�لك غازي� فكل
من ظــلم ســيــنــال عـقــابه� ومــا زلت
انـتــظـر مــا سـيــجـري بـذلـك الـشـاب
الـــــــذي اذاقـــــــنـي الـــــــغـــــــدر واأللم�
وسيجزى �ا فعل حـتماً� فعند الله
ال يـضـيع شــيـئـاً بـتــاتـاً وكل سـاقي

سيسقى �ا سقى. 

   „u�«b�« ÕU�� Ê«Ëd�
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أثـارت الـتسـريـبات الـصـوتـية ا�ـسـربة لـلـسـيد نـوري ا�ـالكي غـضب وسـخط الـشارع
الصدري وزعـيمه السيد مقتدى الصدر�وعده األخير فتح باب ا�واجهة معه�حيث تعد
هـذه الـتسـريـبـات احد أعـراض االنـقـسامـات الـعـميـقـة في داخل الـقـوى السـيـاسـية و
اجملتمع عـمومـاً.اخلالفات الـعمـيقـة ب� زعـيم التيـار الصـدري السـيد مـقتـدى الصدر
وإيران زادت حـدتها في اآلونة األخيرة لدرجة أمسيمعارضًا قويًا لتوجهات إيران في
العراق�واعـتبرها خصمه في طريقة تعاطيها مع ا�لف السياسي.انسحاب الصدر من
الـبـر�ـان كـانت خطـوة ذكـيـة�غـذ وضعـته في مـوقف الـرابح أمـام اجلـمـهـور على األقل
الصدري�مـقابل وضـعاإلطار الـتنسـيقي في موقف مـحرج ومأزق يـتحمل تـبعاته فـيما
بعد�فـحكومة الـسيد الـكاظمي الـقريبة وا�ـستنـدة على تأيـيدالصدر لـها�ما يـعني بقاءه
عـلى نـفـوذه في احلـكـومة بـأي حـال من األحـوال�لـذلك جاءت صـالة اجلمـعـة ا�ـوحدة
لتعـبر عنموقفها الضمني في بقاء حكـومة الكاظمي دون تغيير.قراءة الصدر باخلروج
من الـبـر�ان أعـطاه هـامشـاً كبـيراً في الـتحـرك�بعـد تعـرض الكـثيـر من االنتـقادات من
القوى الـسياسيـةبسبب عجـزه عن تشكيل احلكـومة�بعد تـشكيله لـتحالف(إنقاذ وطن)
وفـشــله في تـشــكـيل احلــكـومـة�والــذي يـعــد جـزء مـنــهـا�لــذلـكـلــجـأ إلى هــذه ا�ـنـاورة
واالنـسـحـاب من الـبــر�ـان ومن ثم الـقـيـام �ـظـاهــرات وضـعت الـبالد في حـالـة شـلل
سيـاسي � وكشفت عن االنقسامـات في داخل النسيج السيـاسي العراقي.ظهور هذه
التـسريـبات وفي هـذا التـوقـيت بالـذات وراءه الكـثيـر من الـتسـا�الت�ور�ا الـهدف من
ظهورها في هذا الظرفاحلساس وحالة االنغالق السياسي التي �ر بها البالد تهدف
إلى وقف العـمليـة السيـاسية�وإيجـاد الذرائع في مـنع تشكـيل أي حكومـة قادمة�األمر
الذي يجـعلنا أمام قراءة حتليلية أن هذه التسريبات الصوتية "إن صحت" وعلى الرغم
مـنــنـفـيــهـا من قــبل حـزب الـدعــوة والـســيـد ا�ـالــكي إال أنـهـا عــمـقت اخلالفــات أكـثـر
فـأكـثر.عـلى الـرغم من ارتفـاع أسعـار الـنفط وزيـادة كـبيـرة في عائـدات الـنفط الـقادرة
عـلى انـتـشـال الـبالد من االنـهـيـار االقـتـصـادي �إالأن البـالد التزال تـعـاني من نـقص
اخلـدمات وانـهـيـار الـبـنـى التـحـتـيـة ا�ـتـدهـورة اصًال� بـاإلضـافـة إلـى تفـشـي الـبـطـالة
والـفـسادا�ـسـتـشري في دوائـر ومـؤسسـات الـدولة كـافـة�والـتي أدت إلى احتـجـاجات
تـشرين 2020-2019 في البالد�والـتي كانـتاحـد األسبـاب ا�هـمة إلجـراء انتـخابات
تشرين  2021 والتي انـتهت �خرجات ا�ـأزق ا�الي. بعد حالـة االنسداد السياسي
الذي وصلت إلـيه العـملـية الـسياسـية أصـبح من الصـعب انتـخاب شخـصيـات علـيها
الـكـثـيــر مـنـا�الحـظـات ووفـق قـاعـدة"اجملـرب اليـجــرب" لـتـشـكـيل
احلكـومة القادمة�لـذلك على قوى اإلطار التـنسيقي أن يسعى
جـاداً عــلى تــشـكــيل حــكــومـة قــويــة تـكــون قــادرة عـلى حل
ا�شـاكل االقـتصـادية في الـبالد�الن الحـكومـة �كن لـها أن

تستمر من دون دعم الصدر لها .

مكتبة العالمة الدكتور احمد سوسة 

يــسـألـوا عن الـســبب.وهـذا مـا كـان
يــــــــتـــــــــصف بـه الــــــــبـــــــــدوي زمن
اجلـاهلـيـة..أنه كان يـعتـبـر القـبائل
األخرى أقل شأنـا من قبيـلته وانها
عــلى حق حــتى لـو كــان يـعـرف في

سريرته انها على باطل!.
dC « dB  

  لنـعد بـالذاكرة الـى ما  حصل في
 2006 فـح� تـشـكلت أول حـكـومة
بهوية شيعية� تعمّق التعصب ب�
افـراد الشـيعـة � وصاروا يـتبـاهون
بـأنـهم األفــضل واألحق بـالــسـلـطـة
من طـــائــفـــة الــســنّـــة  الــتي راحت
بـــدورهـــا تـــســـخـــر من الـــشـــيـــعــة
وتصفـهم بانهم جـهلة ال يـصلحون
للـسيـاسة � فـيمـا راح رئيس وزراء
تــلـك احلــكــومــة ( نـــوري ا�ــالــكي)
يـشـيع مـفهـومـا تعـصـبـيا �ـقـولته
(صـــارت عــدنـه ومــا نـــنـــطـــيـــهــا)�
ويـصف تظـاهرات جـماهـير الـسنّة
بأنـها (فقاعـات)..ما يعـني ان هناك
تــطـــابــقــا تــامــا بــ� (األسالمــيــ�
..شـــــيـــــعـــــة وســـــنـــــة) في الـــــزمن
الــد�ـقــراطي وبـ� الــبـدو في زمن

اجلاهلية.
    ومن انغالق عقولهم الناجم عن
حتــكّم (الـــتــعــصب اجلـــاهــلي) في
قـــــيــــادات كـــــتل واحـــــزاب األسالم
الـــســـيــاسـي� انــهـم لم يـــدركــوا ان
الـتـعصب لـلـطائـفـة يؤدي بـحـتمـية

اجتـماعـية الى حـرب..فحـصلت ب�
عــــامي ( 2006و (2008زمن حــــكم
حــــــزب الـــــدعـــــوة األسـالمي� وراح
ضحيتهـا اآلف األبرياء وجعلوا من
الـعـراقي الـبـسـيط اكـثـر سـخـفـا من
البـدوي اجلاهـلي بان اوصـلوه الى
ان يــــقـــتـل اآلخـــر جملــــرّد ان اســـمه

(حيدر او عمر!)
و(بـــــداوة)  قـــــادة كــــــتل واحـــــزاب
االسالم الـسـيـاسـي (شـيـعـة وسـنّة)
الذين شكلـوا الطبقة الـسياسية في
الـعـراق�انهم اعـادوا احـيـاء (الروح
القبلية- التعصب) وغلّبوا االنتماء

الى الـقـبـيـلـة على االنـتـمـاء لـلوطن�
وعـمـلوا بـالـضـد من تـعـالـيم الـنـبي
محمد الذي اضعف (الروح القبلية)
وعــــــزز مــــــبــــــدأ (ا�ــــــســــــلـم اخـــــو
ا�ـــــســــــلم).ووصـل حـــــال (بـــــداوة)
حـــكـــومــات مـــا بـــعــد  2006انـــهــا
اســـتـــمــــالت شـــيــــوخ الـــعــــشـــائـــر
فـاسـتـجـاب  لـهـا كـثـيـرون حـتى  لو

كانوا يعلمون أنها  على باطل.
     وتكشف  قراءتنا السيكولوجية
الــتــاريــخــيــة عن صــفــة ثــابــتــة في
شـخــصـيـة شــيخ الـعــشـيـرة�هي أن
احلميـة على وطنه ال تـأخذه قدر ما

  قـــــد يـــــثـــــيـــــر هـــــذا ا�ـــــوضــــوع
اســــتــــغـــــرابك�او يـــــدهــــشك� او ال
تــــصـــدقه ألنـك تـــرى انه مـن غـــيـــر
ا�عـقول ان يـكون هـناك تـطابق في
القيم والسلوك ب� جماعت� البعد
الــزمـني بــيـنــهــمـا اكــثـر من 1500
عـامــا� وأن األولى مـا كـانت تـعـرف
األسالم فيـما الثـانيـة كتل وأحزاب
بعناوين اسالميـة تعيش في عصر

التحضّر!
ومـــقــولـــتــنـــا في الــعـــنــوان اعاله�
ليست مـقاال صحفـيا بل حتليل من
مـــنـــظــار عـــلم األجـــتـــمـــاع نـــبــدأه
بـــتــشــخـــيص قــيم الـــبــدو في زمن

اجلاهلية� ثم نقارن ونطابق.
VBF «ËÆÆËb «

اتــصف الـــبــدو في الــعــصــر الــذي
ســـبق دعـــوة الـــنـــبي مـــحــمـــد الى
االسالم  بـ( الــروح الــقــبــلــيـة)..اي
االنـتـماء الى الـقبـيـلة ومـنـاصرتـها
ســـواء كـــانت عـــلـى حق ام بـــاطل.
وكـان البـدوي في اجلاهـليـة شهـما
وغيـورا على افراد قـبيـلته � وعدوا

وذا بــــأس شـــديـــد  مـع افـــراد ايـــة
قـبـيـلـة او قبـائل لـهـا مـوقف سـلبي

مع قبيلته.
وتــعــنـي (الــروح الــقـــبــيـــلــيــة) في
مـــصــــطـــلــــحــــاتـــنــــا الـــعــــلـــمــــيـــة
Prejudice) احلـديــثـة..(الـتـعـصب
ويــعـرّف بــأنه اجتــاه ســلــبي غــيـر
مـبرر نـحو الـفـرد�قائم عـلى أساس
انـتـمـائه الى قـبيـلـة او جـماعـة لـها
دين او مذهب او عـرق مخـتلف� او
اجتاه عـدائي نحـو جماعـة معـينة�
و الــنـظــرة ا�ــتـدنــيــة جلـمــاعـة� أو
خــفـض قــيــمــتــهــا أو قــدراتــهــا أو
سلـوكهـا أو صفـاتهـا�واصدار حكم
غـــيــر مــوضــوعي بـــشــأن جــمــاعــة
معينة ال يقوم على أساس منطقي.
ويـــرى عـــلـــمـــاء االجـــتـــمـــاع ( ابن
خلدون� علي الوردي..)�ونـيكلسون
الـــذي يــــقـــول ان شــــرف الـــبـــدوي
يفـرض على الفـرد ان يقف مع بني
جـلــدته في الـسـرّاء والـضـرّاء� وان
فـــكـــرة الــبـــدو في ذلـك ان يــهـــبّــوا
لـــنــجـــدة أبــنـــاء جــلـــدتــهم دون أن
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بغداد

تـأخذه الـغيـرة على الـشرف��ـعنى
أنه يغـلّب قيـمه العصـبيـة ومصالح
عشيرته على مـصلحة الوطن�وانها
مـيـالـة إلـى الـتـبـاهي �ــا تـمـلك من
ثـــــــــروة وخــــــــــيـــــــــول وأبـــــــــقـــــــــار
وأغـــنــــام..ونـــســـاء!.وقــــد تـــوفـــرت
الــفـــرصــة لـــعــدد مـن الــشـــيــوخ أن
يــجـمـعـوا في زمن بـداوة حـكـومـات
الـنــظـام الــد�ـقــراطي! بـ� رئــاسـة

العشيرة والعمل كرجال أعمال.
„uK Ë dJ

  يرى علـماء األجتـماع (ابن خلدون
ونــيـــكــلــســون مــثــاال) أن اخلــوارج
يـقـدمون لـنا مـثال جـيدا عـن النـزعة
الـبـدويـة بـرغم تـديـنـهم واخالصـهم
الـشـديــد لألسالم.ويـكـمن االخـتالف
الـــــوحــــيـــــد بــــ� الـــــبـــــدو في زمن
اجلاهلية و (اخلوارج) في ان البدو
كانوا يعبدون عدة آلهة �فيما يؤمن
اخلــوارج بــآله واحــد. واحلــقــيــقــة
ا�ــؤكــدة أن(اخلــوارج) مــثـلــوا قــيم
الـبــداوة احلـقـيـقـة في اآلسالم� وان
هـنـاك تـطابـقـا فـي الـقيـم والـسـلوك
بـ� (اخلـوارج) وبـ� كـتل واحـزاب
اآلسالم الـــــســــــيـــــاسي فـي الـــــزمن

الد�قراطي.
في احلـلقـة الـقـادمـة نـزيـد بـتـحـليل
عـلمي مـا يـؤكد ان من حـكم الـعراق
بـعد  2003هم(بـدو) بـقـيم وسـلـوك

جاهلي.

©±® „uK��«Ë rOI�« o�UD�
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شـاركت عـارضـة األزيـاء الـلبـنـانـيـة المـيـتا
فــرجنـيـة اجلـمــهـور مـجــمـوعـة صــور عـبـر
حـســابـهــا اخلـاص عــلى مـوقع الــتـواصل
اإلجـــتــمــاعـي� أبــهــرت فـــيــهــا ا�ـــتــابــعــ�

بإطاللتها الساحرة.
وإرتـدت المـيـتــا فـرجنـيـة فـســتـانـاً بـالـلـون
األسـود من دون أكمـام قصـير من األمام�
وطــويل من الــوراء� ومــحــدد بــحـزام عــلى
اخلــــصــــر.ونـــــســــقت مــــعـه مــــجــــمــــوعــــة
أكـســسـوارات �ـيـزة لــلـغـايــة� مـؤلـفـة من
وشـاح لـلـرأس غطـى شعـرهـا بـالـكامل مع
قـفــــــــــازات بـاللـون األيـود من الـدانـتيل�
مع نــظــــــــــارات شــمـــســيـــة بــالـــلــون
األســــود وأقــــراط لـألذن بــــالــــلــــون
الــذهـبـي� كـمــا نــســقت مــعه حـذاء

باللون األحمر.
وطــبـقـت مــاكـيــاجــاً قــويــاً يـلــيق
بـاإلطاللة� وعـلقت: "آخر جـلسة
تـصزير جميلة أخضع لها قبل

العطلة.

 WÝ—UDÐ WŠUHð
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الـتشكيلي العـراقي تضيف قاعة
االورفـلي في الـعاصـمـة االردنـية
عــمــان االثــنــ� ا�ــقـبـل مـعــرضه
ا�ـــــعــــــنـــــون (بـال وطن) والـــــذي

يستمر لغاية الثامن من آب .
 ‚öF�« dHFł vKŽ

الـشاعر والنـاقد العـراقي يشارك في ا�وسم األول من
ا�ـهـرجـان الـثـقـافي الـعـربي الـذي يـقـام في اسـطـنـبول
بـتــركـيــا � لـيــتـجه بــعـدهــا الى االردن لـلــمـشــاركـة في

األمسيات الشعرية �هرجان جرش الثقافي .
œuF�� fðu�

nÝu¹ Ãu�

الـنـاقـدة واالكاد�ـيـة الـعراقـيـة احتـفت بـتـوقيـع كتـابـها
الـنـقـدي االول (الــذات واجملـتـمع دراســة في االنـسـاق
الـثــقـافـيــة) الـصـادر عن دار ابــجـد لــلـنـشــر والـتـوزيع
بجلسة اقيمت االربعاء في مقهى قهوة وكتاب ببغداد.

UO�UD¹SÐ …“Uł≈ w� q¹œ√

اجازة حـيازة سالح صيـد �عاون مـدير الشـركة االفريـقية في
الـبـصـرة الن بـاور عام 1936 ويالحظ كـتـابـة اسم الـعـشـيرة

(بريطاني).
{ عن مجموعة واتساب

عـــجـــمي وهـي من خـــارج الـــوسط
الـفـني في أجـواء خاصـة بـحـضور
أقـــــاربه و أصـــــدقــــائـه و عــــددٍ من
مــــشــــاهـــــيــــر مــــواقع الــــتــــواصل

اإلجتماعي.
و تـصــدر احلـدث ا�ــشـهــد وسـائل
الـتـواصل� حـيث تداول ا�ـتـابـعون
و احملـبـون مقـاطع فـيـديـو و صور
من فعـاليات احلـفل مهنـئ� فنيش
بـهــذه ا�ـنـاسـبــة الـسـعــيـدة� حـيث
شـــارك فــنـــيش الـــتـــبـــريــكـــات مع
متابعيه.في السياق نفسه� خطفت
العـروس األنظار بـفستـان مزخرف
من تــوقـيع ا�ــصــمم الــعـا�ـي عـلي
عـاصي لـتـظـهــر بـإطاللـةٍ �ـيـزة و
عصـرية. هـذا و شارك الـفنان عالء
زلــزلي في إحــيــاء احلـــفل مــقــدّمــاً
مـجـمـوعـةً من أشـهـر األغانـي التي

أشعلت األجواء ب� احلاضرين.
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احــتـفل ا�ــمـثل الــلـبــنـاني حــسـ�
فــنــيش بــعـــقــد قــرانه عـــلى �ــيس

فـــــاإلنــــســـــان عــــنــــد
اجلـابـري يـشكـل وجوده

�ـــــفـــــــرده� وتـــــارة أخــــرى
يـشـكل حــضـوره مع اجلـمـهـور�

وفي أوقـــات يــشـــارك ويــتـــفــاعل مع
عـــــشـــــق ومـــــبـــــاهـج الـــــنـــــاس في
طـقــوسـهم الــعـامـة.. لــكي ال يـتـوقف
نــــبض احلــــيــــاة.. رغم جــــراحــــهــــا

ا�تواصل. 
واجلابـري� من موالـيد بـغداد 1964
� دبـلـوم (إمـتيـاز) من مـعـهـد الـفـنون
اجلـــمـــيـــلــة 1985 وبـــكـــالـــوريــوس
(إمتـيـاز) من كلـية الـفـنون اجلـميـلة�
عضو جمــــعية الفنان� التشكيلي�
الـعــراقـيـ�� عـضـو نـقــابـة الـفـنـانـ�
الـعـراقـيـ�� له مـشـاركـات في جـمـيع
ا�ــعــارض الــذي أقــيـمت بــجــمــعــيـة
التشـكيلـي� � وأغلب مـعارض دائرة
الفنـون التشـكيلـية منـذ الثمـانينات�

ا�ـعـرض االول
اخلاص ا�ـشـترك

جــمــــعـيــة الــتـشــكــيـلــيـ�
1983� وا�ــعــرض الـثــاني
اخلــــاص ا�ــــــــــشــتـرك
في ا�ـكـتـبـة الـوطـنـيـة
في مــــــحـــــافــــــظـــــة
الديوانية 1989�
فـــــــــــــــضــالً عـن
مـــــشـــــاركـــــاته
الــــــعـــــــديـــــدة
خــــــــــــــــــــــارج

العراق.

الـتمـارين الريـاضية وا�ـشي بخـطوات سـريعـة لم يعد
رفاهية بل ضرورة لك.

qL(«

تمـدون يـد ا�سـاعـدة للـجـميع سـواء كـانوا قـريـب� أو
بعيدين.

Ê«eO*«

لـديك شـفـافــيـة وحـدس صـائـب يـجـعـلك تــتـخـطى كل
الصعاب.رقم احلظ .9

—u¦�«

بدأ وزنك بـالزيادة وهـذا من األمور الـتي ستـؤثر على
حياتك الصحية .

»dIF�«

تقف عـلى ارض احلقائق  وتـتجنب االبـحار في عالم
اخليال والفرص الضائعة.

¡«“u'«

حتــقق الــنــجــاح الــذي تـــفــكــر فــيه. حــاول االعــتــنــاء
بصحتك.رقم احلظ .8

”uI�«

تتغلـب على ا�شاكل بالكثير من الصبر والذكاء � يوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd��«

تـتـسم بـأنك مـتـجــدد عـلى الـدوام وهـذا يـفـيـد حـيـاتك
العملية واالجتماعية .

Íb'«

حتـصــد الــشـهــرة الــكــبـيــرة في مــجــال عــمـلك  دون
مشاكل.يوم السعد االثن�.

bÝô«

تــرى أن لـلـحــبـيب الــكـثـيــر من احلـقــوق وتـسـعى إلى
تقد�ها بكل سعادة .

Ë«b�«

مـخـلص فـى احلب بـشـكل كـبـيـر . واألبـواب مـفـتـوحة
على الدوام أمامك.

¡«—cF�«

احـوالك الصـحية حتـتاج منك الـكثـير من الرعـاية.يوم
السعد االثن�.

 u(«
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تـــكــــتب ا�ــــرادفــــات وا�ـــعــــاني
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
االسـفل�ضـمن الــدائـرة ا�ـلـونـة
كلـمة مـطـلوب مـعرفـتـها:(شـاعر

جاهلي من قبيلة كندة):
1- مانع للصوت
2- خطيب ا�سجد

3- اداة بحرية سريعة
4- حدقة الع�
5- مخترع

6- ماء متجمد
7- رتبة عسكرية
8- من انهار اجلنة
9- منصة تمثيل

اخملرجـة السوريـة تتابع مـراحل إجناز الفـيلم القـصير
(اخلــروج إلى الــداخـل )� إنــتــاج ا�ـــؤســســة الـــعــامــة

للسينما 2022 تمثيل: يزن اخلليل و تيسير ادريس.

رئيس جـامـعة الـزيتـونـة األردنيـة اعـلن اختـتـام ا�ؤتـمر
الـدولي الــثـامن لــكـلــيـة اآلداب/ قـسـم الـلـغــة الـعــربـيـة
ا�عـنون (القـدس في الشعـر العربي احلـديث) وتضمن

مناقشة 45 ورقة بحثية.

االكــاد�ي الــعـراقي شــارك في حــواريـة (الــقـراءة في
العـصر الرقمي حتديات ا�عرفـة والشباب)التي اقامها
مـركــز ا�ــرايــا لــلـدراســات واالعالم ضــمن فــعــالــيـات

اطالق مبادرة اقرأ التطوعية.

االديـبـة االردنيـة ضـيـفتـهـا ا�كـتـبة الـوطـنـية� لـلـحديث عن
ديوانـها (رفيـف السنـابل)� وقدم القـراءة النـقدية الـشاعر
شفيق عطاونة وأدارت احلوار الدكتورة غدير الربضي.
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 اخلبـير ا�الي الدولي ا�قيم في لـندن يحل ضيفا على
قـنــاة (الـشـرقـيــة) مـسـاء غـد االحــد من خالل بـرنـامج
(اطـراف احلديث) الـذي يعـده ويقـدمه االعالمي مجـيد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.

الميتا فرجنية

5�Š s�×� ≠ wÐœ

مـن ب� اهتمامـاتي كصحفي خالل 66
عـــامـــا ان اهــنـئ اصــدقـــائي واقـــاربي
بـــاعـــيــاد مـــيالدهـم لــكـــني فـي حــاالت
خـــاصـــة اهـــنـــــــــئ االعـــزاء من غـــيــر
الـبشـر وحتديدا مـا يتعـلق بالوطن في
اعــيـاد مـيالدهــا مـثل تـاســيس الـدولـة
الــعــراقــيــة وعــيــد اجلـيـش وتـاســيس
مـديـنـة بـغـداد وخاصـة شـارع الـرشـيد
الـذي �ر اليوم السبت 23 تموز 122

عاما على افتتاحه.
ÁbOŽ w� ÁUML²½ U�

فـي اعـــيـــاد ا�ـــيـالد اهـــنئ االصـــدقـــاء
واتــمـنى لـهم الـســعـادة والـصـحـة امـا
شــارع الــرشــيــد الــذي اصــابـه ا�ـرض
ونــكــران اجلــمــيل من ا�ــســؤولــ� فال
اجـد ما اقول له غير الدعاء من الله عز
وجـل ان يـــــنـــــتـــــقـم من كـل من اســـــاء
ويــسـيء لــهــذا ا�ــعــلم الــتــاريــخي في

وطننا عن قصد او اهمال او فساد.
»U³A�«Ë W�uHD�« 5Ð U�

مـــثـل اي عـــراقي مـــعـــمـــر فـــان شـــارع

لـتـحـريـر الـعـراق. هل هي مـصـادفة ان
يــوم  19اذار عــام 1916 كـــان الــغــزو
الـبريطاني و19 اذار 2003 بـدء الغزو

االمريكي??.
Áb�u� ÂU¹« w� 

الـرشـيـد عـاش طـفـولـته وشـبابـه محط
االنـظار ومركز القوة  لكنه في النصف
الـــــثــــانـي من عـــــمـــــره بــــانـت عــــلـــــيه
الـــشـــيـــخــوخـه فـــنــافـــسه اخـــرون في
االهـــمـــيــة فـي بــغـــداد الـــتي اتـــســعت
عـشرات ا�رات عمـا كانت عليه في يوم
مـولـده  23تـمـوز 1916 لـكـن االهـتـمام
بـشوارع اخرى في بغداد ال يجوز ابدا
ان يـنسيـنا شارع الرشـيد ونهـمله كما
هو احلال االن. واذا كان العراقيون قد
عــانـوا في الـنــصف الـثــاني من الـقـرن
ا�ــــــاضي مـن احلـــــروب فــــــان شـــــارع
الـرشيـد بدأ ايـامه االولى با�ـعارك ب�
الــعـثـمــانـيــ� الـذين كــانـوا يـحــكـمـون
بـغـداد وبـ� االنـكـلـيـز الـذين اسـتـولوا
عــلى بـغــداد وشـارعـهــا بـعـد  8اشــهـر
فـدخلها 40 الـف جندي في اذار 1917
لـيـعـلن اجلـنـرال مـود كلـمـته الـشـهـيرة
فـي بــيـــانه الهل بـــغـــداد يــوم  19اذار
"جـئـنا مـحررين ال فـاحتـ�" تمـاما كـما
فــعل الـرئــيس االمـريــكي جـورج بـوش
يـــوم اعـــلن الـــغــزو في  19اذار 2003

ولـلـتاريـخ فان شـارع الـرشيـد لم يـفتح
من اجـل عيون الـعراقـي� فـقد كان ذلك
ألســبــاب حــربــيــة ولــتــســهــيل حــركــة
اجلـــيش الـــعــثـــمــانـي وعــربـــاته امــام
الـقوات البريطانـية فتم العمل في هذه
(اجلــادة) كــمـا كــانت تــسـمى بــصـورة
مـسـتـعـجـلـة وارجتـالـيـة رغم مـعـارضة
الـعلـماء ورجـال الدين البـغداديـ� عند
ظـهور عقبة امام اسـتقامتهِ ببروز أحد
اجلـوامع على الـطريق (جـامع مرجان)
قــرب الـــشــورجــة كــمــا كــان يــصــطــدم
بــــأمالك ا�ــــتــــنــــفــــذين واألجــــانب من
ا�ـشـمولـ� بـاحلمـايـة وفق االمتـيازات
األجـنبية� وكذلك لقلة ا�ال ا�توفر لدي
الــوالي الـعـثـمـاني الســتـمالكـهـا� لـذلك
وجـب حـصـول انـحـنـاءات في الـشـارع
تـبـعاً لـهـذه الـعراقـيل.  وعـند افـتـتاحه
في االيــام االخـيـرة لـلـحــكم الـعـثـمـاني
عـرف بـاسم شـارع (خـلـيـل بـاشـا جاده
سـي) عــلـى اسم خـــلـــيل بـــاشــا حـــاكم
بـغـداد وقـائـد اجليش الـعـثـمـاني الذي
قــام بـتـوسـيع وتـعــديل الـطـريق الـعـام

ا�ـــمـــتــد
مـن الباب
الـــــشـــــرقي
إلـى بـــــــــــاب
ا�ــــــــــعــــــــــظـم
وجــعـله شـارعـاً
بــاســمهِ كــمــا بـدأ
بــــــتـــــــهــــــد� أمالك
الــفــقــراء والــغــائــبـ�
ومــن ال وارث لـــــــــــــــهـم�
وهـــكــذا أصـــبح الـــطــريق
�ــهــداً واســعــاً تـســلك فــيه
وسـائط النقل بسهـولة. لنتذكر
ونـستذكر شارع الرشيد وما وقع

فـيه من احـداث تاريـخـية تـعد االن هي
تـاريخ بغـداد بل تاريخ الـعراق بـاكمله
وهـو تـاريـخـنا نـحن ابـنـاء هـذا اجليل

واجليل الذي سبقه.
وكل عام وانت بخير يا امير الشوارع.
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الــفــنــان مـحــمــد هــاشم واحــداً من جنـوم
الـــدرامــا ويـــتــمـــيــز بـــأســلـــوبه في األداء
وحـضـوره الـفعـال في الـعديـد من االعـمال
الـدرامية وا�ـسرحية �ـا اضافت له حالة
من الـتـألق وبـصـمـة جـمـيـلـة لـدى ا�ـتلـقي
الـعراقي والـعربي .عشق الـفن منذُ نـعومة
اظــفــاره وكــان حـلــمهُ الــوردي ان يــصـبح
فـنـاناً وهـذا مـا حتـقق له رغم الصـعـوبات
والـتحديات الـتي أحاطت به �يحصل على
ادواره بــاسـتـحــقـاق ويـنــطـلق من حــكـمـة
مـفادها بان احلرمان وا�عاناة هي الصفة
ا�ـشجعة دائما في حـياة ا�بدع� . حصل
عـلى جائزة الدولة الفضل �ثل شاب عام
2001 مـن قـبل وزارة الـثـقــافـة وكـانت من
ابــرز اعــمــاله دوره في مــســلــسل مــنـاوي
بـاشا � انـا واجملنون � والـتيـتي � واعماق
االزقـــة � اوانِ احلـب � ســـقـــوط اخلالفـــة �
أعـــمـــاق الـــواقع � مـــســلـــسل احلـــواسم �
الـســاعـة صـفـر � فـاتـنـة بـغـداد � مـسـلـسل
ا�ـاني .  (الـزمـان) الـتـقـتهُ وكـان مـعـه هذا

احلوار:
{ هل احلـلم الـوردي لـطفـولـة الـفـنـان هاشم ان

يصبح فناناً ?
- احلـلم الوردي هو ان اصبـح فناناً ولكن
لـم اكن اعــرف فـي بــاد� االمـــر مــســـتــوى

ا�سرح لكي اخرج امام اجلمهور. 
{ يـقــال ان بـعض الـفـنـانـ� يــتم اخـتـيـارهم في
ا�سلسالت باالعتماد على اجملامالت فما صحة

ذلك ? 

- انـا فنان مـجتهد واحب عـملي واحترمه
واحـصل على ادواري بـاستـحقاق وبـعيداً

عن اجملامالت ولم اكن اعرفها .
{ مـا الـذي جعل الـفنـان هـاشم ان يكـون �ثالً
وهل هذا جاء نتيجة احلرمان وا�عاناة ام ماذا?
- انـا عــشـقتُ الـفن مـنـذُ طــفـولـتي عـنـدمـا
كـنتُ تـلمـيـذاً في االبتـدائـية ومـن هنـا كان
دخــولي �ــعــهـد الــفــنــون اجلـمــيــلــة قـسم
ا�ــسـرح آنــذاك وامـا احلــرمـان وا�ــعـانـاة
فــهي الـصـفــة ا�ـشـجــعـة دائـمــاً في حـيـاة

ا�بدع� .
{ حــيـــاة الــفــنــان هــاشم مــلـــيــئــة بــا�ــكــابــدات
والصـعوبات ولـكن كنتُ نـداً قويـاً ومتواصالً مع

مشوارك الفني ?
- لـم اتـــخـــوف مـن الـــصــــعـــوبــــات الـــتي
تـواجــهـني لـكـوني احبً الـنـجـاح والـعـمل
واصـراري باحليـاة على تقـد� عمل دائماً
يــلـيق بـاجلـمـهــور عـلى الـرغم من اني من
عــائـــلــة فــقــيـــرة ولــكن كــنـتُ طــفالً مــدلالً
ومــجـتــهـداً في الـدراســة ووالـدي مــوظـفـاً
بـسـيطـاً وكـانت والدتي في مـدينـة الـصدر

ببغداد .
WKO³½ WMN�

{ ماهي الـعقبات التي واجهتك عند دخولك في
الوسط الفني ?

- ا�ـعاناة واالنـتظار �ـدة اثنى عشـر عاماً
ولـم يــــكـن لــــديّ أي دور او عـــــمل اقـــــدمه
وكــــانـت في داخــــلـي مــــوهــــبــــة اريــــدُ ان
اخـرجـها لـلـمشـاهـدين عـلى الرغم من اني

مهوس بالتمثيل لكونها مهنة نبيلة .

{ أسـوأ عمـل فني عـمـلـته ولم تـنـال فـيه نـصيب
من الشهرة ?

- نــدمت عــلـى مـســلــسـل تـقــدم لـي . وهـو
عـبارة عن مسـلسل بسـيط (لم يسميه) ولم
يـحـقق النـجـاح ا�طـلوب وكـان ذلك بـسبب

اخملرج والكاتب واإلنتاج.
{ هل تـعتـقـد ان مـسـلـسل بـنـات صـالح اعـطاك
نـقـلـة نـوعـيـة لـلـدخـول في دائـرة األضـواء بشـكل

واسع ?
اعـطاني نقلة كبيرة للدخول في دائرة -
األضـــواء ومن أوسع أبـــوابـــهــا كـــمــا اني
عــرفت ان الـعـائـلــة الـعـراقـيــة تـتـعـامل مع
الـــدرامــــا الـــعـــراقــــيـــة دائـــمــــاً وأعـــد ذلك

مسؤولية وإجناز كبير .
{ مـا هي الــطـريــقـة الـتي تــعـتــمـدهـا

لتكون بطالً  في اي مسلسل ?
- اوالً الـــبــــســـاطـــة في األداء ثم
الـبحث عن طـرق تؤثـر با�ـشاهد
بـــاإلضـــافـــة الى دراســـة وافـــيــة

للشخصية .
{ مـاهو األفضل في رأيـك العمل في
مـسـلسالت درامـيـة ام كومـيديـة ? وما
هي عدد ا�سلسالت التي عملت لها ?
- الـفن عمل واحد ولكن أتمنى ان
امــــثل كـــومــــيـــدي او تــــراجـــيـــدي
واعــــمـــــالي قــــلـــــيــــلــــة وامــــا عــــدد

ا�سلسالت فهي 20 مسلسالً.
{ مـخـرج كـان لهُ الــفـضل عـلـيك ووصـولك

الى هذا ا�ستوى لتنال ثمار الشهرة ?
- اخملـرج جـمـال عـبـد جـاسم وعـلي أبو

ولــــــكن اعجـبتُ بفـــــنان� كـبــــار وعـرب
.

{ احلـزن حـالة مالزمـة لـلفـنـان هاشم ومع ذلك
تراهُ مبتسماً دائماً ?

- مـا حصل بالبلـد يدعوا الى احلزن وانا
بـطبيعتي حزين رغم االبتسامة احلاضرة
عـــلى مــحـــيــاي واســـعى دائــمـــا في هــذه
االبــتــســامـــة الى خــلق حــالــة من الــفــرح

للجمهور.
{ مـاهي ا�قـومـات التي اضـافت الـتألق لـلفـنان
هــــاشم في الـــعـــديــــد من االعـــمـــال الـــدرامـــيـــة

وا�سرحية ?
- فــنــان احب ا�ــهــنــة ومــؤمن في الــوقت
ذاتـه بـــالــــقـــدر وعــــلى الـــرغـم من وجـــود
حتـــديــات كـــبــيــرة ولـــكن اعـــمل وأفــاجئ

اجلمهور وابحث عن ما هو جديد  .

ســيـف . وامــا في ا�ــســرح فــكــان اخملــرج
مــحــسن الــعــلـي  وفي الــتــلــفــزيـون اوس

الشرقي . 
W�Ëb�« …ezUł

{ مــاهي اجلـوائـز الـتي حـصــلت عـلـيـهـا . وهل
كانت من مؤسسات حكومية ?

- اغـلب اجلوائز كـانت من مؤسـسات غير
حـكـومـيـة نـتـيـجـة اسـتـفـتـاءات ا�ـواطـن�
ولـكن فـي عام  2001حـصـلت عـلى جـائزة
الـدولـة الفـضل �ـثل شـاب من قـبل وزارة

الثقافة .
{ مـاذا اعـطـاك الـتـلـفـزيـون او ا�ـسـرح وايـهـمـا

األفضل في العمل ?
- ا�ــســرح اعـطــاني الــشــهـرة ومــحــبـة
الـنـاس لي وامـا العـمـل� فـكالهـما في

بودقة واحدة .
{ �ن تأثـرت من الفـنانـ� و�ا أسـهمت

فـي وصـــولك بـــهـــذا ا�ـــســـتــوى
الفني?

- لـم اتــــأثـــر بــأحــد
مـن الـــفــــنـــانـــ�

wLO�b�« rO‡¼«dÐ≈ wKŽ ≠ œ«bGÐ

يواصل اخلـزاف سـعد اجلـابري� في
مــشـغــله اخلــاص� بـإجنــاز جتــربـته
اجلـديــدة في فن اخلـزف� وتــوظـيـفه
�وضـوعات جمـاليـة� خارج مـنظور
ا�ـألـوف.وتـعـتـمـد جتـربـة اجلـابـري�
على اإلنـسـيابـية في صـيـاغة الـشكل
الــعــام لــلــعــمل اخلــزفي� وتــعــشــيق
ا�ــفـردات مع بــعــضـهــا الــبـعض في
تـكوين مـتـمـيز بـجـمالـيـته في الـلون
واإلخـراج والـكـتـلـة... ولـكن بـالتـالي
يـتــوقف عـنــد رمـزيـة اإلنــسـان الـذي
يـــحـــمل مـــعـــاني احلـــيـــاة واأللـــفـــة

والتوازن مع احلياة برمتها.
اجلــابـري� يـســتـلــهم اإلنـســان كـونه
قضـية مـهـمة في هـذا الكـون� بل هو
مـن يــصـــنـع اجلـــمــال واحلـــيـــاة في
الكون نـفسه� رغم الـظروف الصـعبة

التي تواجهه.
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في هذه الرحلـة الرومانسـية إلى البحر�
ارتـدت ا�ــغـنـيــة الـبـالـغــة من الـعـمـر 34
عامًا ثياباً من احلرير األزرق مع نقشات
سـوداء وبرتـقالـيـة � مصـحـوبة بـحـقيـبة
تسوق من تـصمـيم إيف سان لوران .من
جانـبه � اخـتار الـوكـيل الريـاضي الـبالغ
من الــعــمــر 40 عــامًـــا قــمــيــصًــا مــلــون

وسروالًا قصيرًا أبيض. 
كــمـا نــشـرت الــنـجــمـة الــعـا�ــيـة  كــلـوي
كـارداشيـان صـور جديـدة بـرفقـة إبـنتـها
عــبــر صـــفــحــتـــهــا اخلــاصـــة في مــوقع

التواصل اإلجتماعي.
واظهـرت كـلوي من أحـد ا�ـسابـح برفـقة
ابــنـتــهـا حــيث كــانـتــا تـرتــديـان مالبس
سـبـاحة� وتـسـتـمـتـعان بـأشـعـة الـشمس
وبدا عـلـيهـما عالمـات الـفرح واالرتـياح.
وعــلـقت عــلى الـصــورة بـرســالـة مــحـبـة
ودعم إلبنتها قائلة:"انا وطفلتي ا�فضلة
نصنع أفـضل الذكـريات. سأحـمي ظهرك
إلـى األبـــــد يــــا مـالكي".القـت الـــــصــــورة
إنــتــشـاراً كــبـيــراً بـ� ا�ــتــابـعــ� الـذين
تــفـاعـلــوا مـعـهــا وعـبـروا عن إعــجـابـهم
بــــهــــا.وكـــانـب قــــد ضــــجت مــــنــــصـــات
الـسوشـيل مـيـديا بـأخـبـار حول انـتـظار
كلـوي كارداشـيان وتـريسـتان طـومسون

طفالً جديداً من أم بديلة.

{ رومــا- وكـاالت - شــوهــدت الـنــجــمـة
الــبــريـطــانـيــة أديل وحــبـيــبــهـا الــوكـيل
الــريــاضي ريــتش بــول عـلى مــ� قـارب
وهــــمـــا يــــقــــضـــيــــان اجـــازتــــهــــمـــا في
ايطاليا.حيث شوهد الثنائي على مقربة
من بورتو سيـرفو � بينمـا كانا على م�
يـخت مع بـعـض األصـدقـاء يـسـتـمـتـعـان
بـإطاللـة خالبـة عـلى ا�ـنـاطق احملـيـطة..

اديل

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - يــسـتــعـد
الـنـجم الــعـا�ي جـاسـ� بـيــبـر إلسـتـئـنـاف
جـولتـه العـا�يـة في نـهايـة الـشهـر احلالي�
حـسب ما ذكـر موقع بـيوبل.وكـان بيـبر قد
أجل جــولــته األمــريـــكــيــة مــطــلع الــشــهــر
ا�ــــاضي بـــســــبب تـــشــــخـــيص إصــــابـــته

�تالزمة رامزي هانت.
وقـد سبق ونشـر بيبر فـيديو عـلى صفحته
عـلى موقع التـواصل اإلجتمـاعي فاجأ فيه
اجلـــــمــــيـع� حــــيث كـــــشف عن إصـــــابــــته
�ــتالزمــة "رامــزي هــانت" أدت إلى شــلل
في الـنـصف األ�ن مـن وجـهه.وتـؤثـر هذه
ا�ـتالزمـة عـلى الـعـصب الـوجـهـي بـالـقرب
من أذني ا�ــصـــاب.تــفــاعل اجلــمــهــور مع
اخلـبـر بـشـكل كـبـيـر وعـبـروا عن فـرحتـهم

لعودة بيبر.
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وجود أي عـنـصر مـسلح او غـيـر مسـلح أو موالي لـدولة
أخـرى عــلى أراضي الـعـراق ومن دون مــوافـقـة رسـمـيـة
وسـبب يبـرر وجوده بـاتفـاقـات خاصـة� هو عـمل مبـاشر
من اعمال اختراق الـسيادة العراقيـة. ا�سألة لن تتوقف
عــنـد قــصف مـتــكـرر في مـنــاطق في أجــزاء من الـعـراق
يذهب ضـحيته مـدنيـون أحيانـا كونهـم يقعـون في محيط

ملتهب وغير آمن بالصدفة او باالقامة الدائمة.
حدثت اتـفاقيـة سنجـار� ولكنـها لم جتد الـتطبـيق الكامل
فــيـمــا ال تــزال جــهــات نــافــذة في الــعــراق تـدعـم وجـود
مـسلـح� من حـزب العـمال الـكردسـتاني الـتركي لـلبـقاء
والــتـحـرك داخل الــعـراق� وهـذا لــيس له تـفــسـيـر سـوى
الـلــعب بـا�ــلـفــات اخلـارجــيـة ألهــداف خـاصــة ولـتــبـريـر
الـتـدخل اإلقـلـيـمي او الـدولي في الـعـراق � حـ� تـتـفـاقم

ا�شاكل .
لــــيس مـــطــــلـــوبـــا فــــقط من احلــــكـــومـــة أو األحـــزاب أو
الـشــخـصـيـات االدانـة وتـثـويـر الـرأي الـعـام إزاء حـادثـة
بعـينهـا راح ضحـيتهـا عراقيـون أبريـاء� انّما األولَى  من
ذلك كله هو العمل اجلـاد �نع وجود اية عناصـر متسللة
من اخلـــارج في األراضـي الـــعـــراقــيـــة� واجـــتـــثـــاث كل
ا�ـبـررات الـتي تـتـيح لـألخـرين الـتـدخل لـتـنـفـيـذ اجـندات
خـاصـة بـهم داخل الـعراق حتت مـبـرر انـنـا عـاجزون او
متـواطئـون أو غير مـبالـ� وغيـر مهتـم� بـهذا ا�لف� في

ح� انه مهم لدول اجلوار في تركيا وسوريا وايران.
 البـدّ أن جتــد بــغـداد وانــقــرة تـفــاهــمـات جــديــدة حـول
العالقـة بشـأن ملف وجـود تسلل مـستـمر� ور�ـا قواعد
سريـة وعلـنية �ـسلـح�� لـقطع دابر ا�ـبررات الـتي يكون

العراقيون وقوداً لها. 
ال �ـــكن ان تـــتـــرك األمـــور هــكـــذا ألحـــداث الـــصـــدفــة
وشــرارات ا�ــفــاجــأة� واالجــتـــهــادات الــتي قــد تــنــتــهي
وتـتالشـى مع أي تـغـيـر حـكـومـي مـقـبل في الـعـراق� في
ظل هـذا ا�شـهد الـسـياسي الـذي ال يزال قـلـقاً وال يـتيح

رؤية مستقرة في ملف العالقات اخلارجية أيضاً.
قبل ان نلوم االخرين� علينا ان نكاشف شعبنا با�همات
الـتي كـانت تــؤديـهـا الــوفـود احلـكــومـيـة ا�ـســتـمـرة ومن
تــخــصــصــات مــخـتــلــفــة ومــهــمــة الى تــركــيـا� ومــا هي
الـتـفاهـمـات ومـا حـجم حدود الـتـنـسيـق األمني� وإال من
حق العـراقيـ� ان يقـولوا انّ الوفـود ليـست فاعـلة وليس
لها خطة عمل منسقة كدولة عراقية متكاملة وان األجواء

السياحية كانت تخيم عليها ليس أكثر .
 علينـا أن نعرف مفـهوم السيـادة ونتفق علـيه جميعاً في
بالدنـا� قـبـل أن نـلـزم اآلخـرين احـتـرامه وعـدم الـتـجـاوز
عـلـيه. تـلك هـي ا�ـعـادلـة اآلمـنــة حلـفظ سـيـادتــنـا بـشـكل

حقيقي.

∫‰«e²Žù« wHM¹ XÐ

bFÐ  Q¹ r� dOš_« qBH�«


