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القبض على ا�ـتهم بعد دهم داره
وضـــبط بــحـــوزته ا�ـــبــلـغ ا�ــالي
ا�ـســروق واألدوات ا�ـسـتــخـدمـة
في عـمـلــيـة الـســطـو عـلى الـدار)�
واشــار الى (تـــســلــيم ا�ـــتــهم مع
ا�ـواد ا�ـضـبــوطـة وا�ـبـلغ ا�ـالي
إلى جــهــة االخــتــصــاص إلكــمــال
اإلجــراءات الــقــانــونــيــة بــحــقه).
وألـقت مــفـارز مــديـريــة مـكــافـحـة
إجرام بـغداد� الـقـبض على مـتهم
ارتـكب دكـات عـشـائريـة. واوضح
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(مـفارز مـكـتب حـسـينـيـة ا�ـعامل�
ألــــقـــــت الـــقــــبض عــــلى مــــتـــهم
بارتكاب 12 عملية دكة عشائرية�
لــيـــتم تــدويـن أقــواله ابــتـــدائــيــا
وتــصــديــقـهــا قــضــائــيــا وعـرض
األوراق الـتـحـقـيـقـيـة أمـام أنـظـار
قـــاضي الـــتــحـــقـــيق � الـــذي قــرر
تـوقيـفه وفق أحـكـام ا�ـادة اربـعة
إرهــاب لــيـــنــال جــزاءه الــعــادل)�
واشـــار الى ان (قـــوة من مـــكـــتب
مكـافحة سـرقة سـيارات الـرصافة
�تــمـكــنت مـن الـكــشف عـن حـادث
ســرقـــة مــركــبـــة ضــمن مـــنــطــقــة
االورفلي والقـبض على السارق �
وتــمت عــمــلـيــة الــقــبض بــعـد أن
استـنجد ا�ـشتـكي �فـارز ا�كتب
لـيتـم تشـكـيل فـريق عـمل �ـتـابـعة
احلـــادث). وافـــصـــحت مـــديـــريــة

ا�رور العـامة� عن حصـيلة حادث
ســــــيـــــر فـي قـــــضــــــاء احملـــــاويل
�ـــحــافـــظــة بـــابل أثــنـــاء تــوجه
زائـرين من أهـالي قـضـاء بـلـد في
مـــــحــــافــــظـــــة صالح الـــــدين الى
كـربالء. وذكـر بـيـان امس ان (12
شخصاً لقـوا مصرعهم في احلال
وإصابة خمـسة آخرين في حادث
مـــــــروري مـــــــؤسف عـــــــلـى اخلط
الـســريع مـجـاور مــحـطـة تــعـبـئـة
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جنحت مـفـارز االمن الـوطني �في
اصـطـيـاد شـبـكـة تـروج مـخـدرات
بــــعــــد دهم اوكــــارهم ومــــطـــاردة
افرادهـا في شـوارع بـغـداد. وقال
بيان للجهاز تلقته (الزمان) امس
ان (مفارز األمن الوطـني �اعتقلت
أفـراد شــبــكـة لــتـجــارة اخملـدرات
�وذلـك بـــــعــــد مـالحـــــقـــــتـــــهم في
الـشوارع ودهـم اوكارهـم في عدد

من مناطق بغداد). 
وتمـكّنت قـوة من اللـواء اخلامس
ضــمن الــفــرقــة الــثــانــيــة شــرطـة
احتـــاديـــة �مـــســنـــودة بـــاجلـــهــد
االسـتـخــبـاري الـتــابع إلى وكـالـة
االســتــخـــبــارات والــتــحــقــيــقــات
االحتاديـة ومفـرزة من امن مديـنة
الـشـعـلـة � من إلـقاء الـقـبض عـلى
مـتــهم بـســرقـة مــبـلغ 60 مـلـيـون
دينار و12 الف دوالر. وقال بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (عـمـلـية
إلــقــاء الــقـبـض تــمت� بــعـد ورود
إخـبـار من احـد ا�ـواطـنـ� بـقـيام
احـد األشــخــاص بـالــسـطــو عـلى
داره وسـرقـة مــبـلغ مــالي � وبـعـد
تـــشــكـــيل فـــريق امـــني مــشـــتــرك
والقيـام بعمـليات الـتحري وجمع
ا�ــعـــلــومــات وتـــتــبع مـــنــظــومــة
كـــامــيـــرات ا�ــراقـــبــة � � إلـــقــاء
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اكــــــد الــــــعــــــراق ودول امس � أن
الـيـوم الـسـبت �هـو أول أيـام غرة
شــهـــر مــحــرم لــلـــعــام الــهــجــري
اجلـــــديـــــد .1444وقـــــال ديـــــوان
الـوقـف الـســني في بــيـان تــلــقـته
(الــزمــان) امس أنه (نــظــراً لــعـدم
ثــبـوت رؤيــة الــهالل بـالــوجــهـ�
الــشــرعي والـــفــلــكي� فــإن جلــنــة
حتديد أوائل األشهر الهجرية في
الــــديـــــوان �اكــــدت أن يــــوم امس
اجلمعة� هو مـكمل لعدة شهر ذي

وقــــود جـــنـــة الــــفـــرات� بــــســـبب
الـسـرعـة ا�ـفـرطـة وعـدم االنـتـبـاه
واإلسـتــدارة اخلــاطـئــة). وقـتل 8
دواعش في ضـــربــتــ� جــويــتــ�

ضمن قاطع غرب نينوى. 
وقال بـيـان خلـلـيـة االعالم االمني
تابـعـته (الـزمـان) امس ان (الـقوة
اجلوية بـواسطـة طائرات اف 16
نــفــذت ضـربــتــ� جــويــتـ� عــلى
اوكـار داعش ضم سـلـسـلـة جـبال

عـــدايــــة�حـــيـث خـــرجـت قـــوة من
الـفــرقـة 15 في قــيـادة عــمــلــيـات
غــرب نـيــنــوى �بـتــفـتــيش ا�ــكـان
ا�ستـهدف وفقاً �ـعلومـات دقيقة�
وقـد اتـضح أن الـكـهف الـذي دمـر
بــالــكــامل كــان بــداخــله ثــمــانــيـة
عــنــاصــر من عــصــابــات داعش)�
واشــار الى (تــأمـ� ا�ــنــطــقـة من
قبل القـوات األمنـية ا�شـتركة في

هذا الواجب). 

اإلفــتــاء ا�ـصــريــة� هالل الــشــهـر
�اول امس. وقـال ان (غـرة الـشـهر
اجلديـد�هو الـيوم). وأعـلن رئيس
مـــــجـــــلس اإلفـــــتـــــاء األعـــــلى في
فلـسطـ� محـمد حـس�� أول أيام
شهر محـرم اليوم الـسبت. وبهذه
ا�ـــنـــاســـبـــة �تـــتـــقـــدم (الـــزمـــان)
بــالــتـهــاني والــتــبــريــكــات لالمـة
االسـالمـــــــــيـــــــــة جــــــــــمـــــــــعـــــــــاء
ولـلــعـراقـيــ��مـتــمـنـيــة ان يـكـون
الـعـام اجلـديـد فـرصـة لـتـصـحـيح
االوضـاع وبـنـاء مـقـومـات الـدولة
القوية بتآخي واسـتقرار شعبها.

احلـجــة لـلـعــام احلـالي 1443هـ�
وأن اليـوم الـسبت � هـو أول أيام
غـرة شهـر مـحـرم لـلعـام الـهـجري
 .(1444وكان مكتب ا�رجع
االعلى علي السيـستاني قد توقع
� مـوعــد غـرة شــهـر مــحـرم. وقـال
مــكــتب الــســيــســتــاني فـي بــيـان
مـــقـــتـــضب� إنه (من ا�ـــتـــوقع أن
يــكـون الــيــوم الــسـبت  30تــمـوز
اجلــاري هـــو غُــرة شــهـــر مــحــرم
احلرام). وافـادت احملـكمـة الـعلـيا
في الــسـعــوديـة� بــإن الـيــوم �هـو
غــرة الــشــهـــر. واســتــطــلــعت دار احمد الوائلي
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تتجه أمـانة بـغداد� إلعادة تـنظيم
ســـــاحــــــاتــــــهــــــا وأجــــــوائــــــهـــــا
الـثــقـافــيـة.وقــال مـديـر الــعالقـات
واإلعالم في االمانة مـحمد جاسم
الربيعي في تصريح أمس ان (ما
� االتفاق عليه بـ� وزير الثقافة
حـسن نــاظم وامــ� بـغــداد عـمـار
مـــــــــوسـى كــــــــــاظم هـي احـــــــــدى
تـوجــيـهــات دولـة رئــيس الـوزراء
في ا�ــرحـــلــة ا�ــقــبــلــة لــتــنــظــيم
ســــاحــــات بـــغــــداد واجــــوائــــهـــا
الثقافية كبغداد وليس كمنتديات
ثـقـافـيـة). وأضـاف� أن (الـتـوجـيه
جـــاء عـــلـى إعـــادة تـــأهـــيل بـــيت

أعــــلـن عن تــــســــمــــيــــة الــــشـــارع
احملــصــور بــ� ســاحــة قــحــطـان
وسـاحـة الــنـسـور بــاسم الـشـاعـر
الكبير محمد مهدي اجلواهري .
وذكـر بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) أمس
ان (اجـتـمـاعـاً لـهـيـئـة الـرأي عـقـد
بـرئـاسـة امـ� بـغـداد لـبـحث عـدة
مـواضيـع تخـص الواقـع اخلدمي
�ـديـنـة بـغـداد ومن بـ� الـقرارات
التي خـرج بهـا هو اعـادة تسـمية
الـشــارع احملـصــور بـ� ســاحـتي
قحـطـان والـنـسور بـاسم الـشـاعر
الكـبـيـر محـمـد مهـدي اجلـواهري
تـزامـناً مـع الـذكرى 25 لـرحيـله).
واضـاف ان (االمـانـة اعـدت خـطـة
بــالــتــنــســيق مع وزارة الــثــقــافـة

الــشـاعــرالــكــبـيــر مــحـمــد مــهـدي
اجلـــواهــري وهـــنـــالك مـــتــابـــعــة
للـموضوع وخـالل فترة  15يوماً
� العـمل فيـه ووصل الى مرحـلة
االفــتــتــاح)� مــبــيــنــا أن (االمــانــة
مـقـبـلـة علـى االنـتهـاء من االوراق
اخلـاصة بـاسـتـمالك بـيت الـشيخ
أحــمــد الــوائــلي في الــكــاظــمــيــة
ليـكـون مـركزاً ثـقـافيـاً يـتـطلع الى
كل اجلوانب الثـقافـية). وتابع أن
(هنـالك اتـفـاقا بـ� وزيـر الثـقـافة
وامـ� بـغـداد ايـضـا حـول سـاحة
وتــمــثــال ونـصـب لــعـلـي الـوردي
وسـاحـات وتــمـاثـيل لــلـجـواهـري
ومـظـفـر الــنـواب وآخـرين). وكـان
ام� بغداد عـمار موسى كاظم قد

لتخلـيد الرمـوز الثقافـية واالدبية
والفنية العراقية.

جـميعا يـسبحون عـلى ضفاف نهر
دجــلــة في ا�ــوصل)� الفــتــا الى ان
(عـــــدد الـــــغـــــرقـى زاد خالل ا�ـــــدة
األخـــــيـــــرة مـع ارتـــــفـــــاع درجــــات
احلـــرارة والــطــقس � �ــا اضــطــر
األهــالي إلى الــلــجـوء إلى ضــفـاف
نــهــر دجــلــة لــلــتــخــفــيف مـن حـدة

وشدة هذا االرتفاع). 
وشــهـدت الــعـديـد مـن دول مـجـلس
الــــتــــعــــاون اخلــــلـــيــــجـي وإيـــران
فـيضـانات وسيـوال جراء مـنخفض
جـوي يـطـال ا�نـطـقة � تـسـببت في
ســـقـــوط ضـــحـــايـــا� كــمـــا أحلـــقت
أضــرارا بــالــغــة بــالــطـرق وبــعض
ا�ـباني السـكنية.فـفي إيران نشرت
جـمعية الـهالل األحمر صورا قالت

ا�ـنـاطق أسبـوعـا حراريـا بـدرجات
خــمــســيـنــيــة لــلــعـاصــمــة بــغـداد�
ومـــنــاطق اجلــنـــوب تــتــجــاوز 50
مـــــئـــــويـــــة� خالل ايـــــام االثـــــنــــ�
والــثالثـاء واألربـعــاء من األسـبـوع
اجلــاري. مـن جــهــة اخــرى �حـذرت
مـحافـظة نـينـوى� من السـباحة في
نـــهـــر دجــــلـــة.وقـــال احملـــافظ جنم
اجلـــبــوري فـي تــصـــريح امس إنه
(يــحـظـر الـسـبـاحــة في نـهـر دجـلـة
�والسيما األطفال واألحداث �وعلى
قـائـد الشـرطـة تنـفـيذ هـذا األمر في
مــركـز مـديــنـة ا�ــوصل وفي عـمـوم
احملـافـظـة).  وأظـهـر مـقـطع فـيـديو
تـداولـته مـواقع الـتـواصل في وقت
ســابق � انـتــشـال مــفـارز الــشـرطـة
الـنـهـريـة جـثمـان شـاب بـعـد سـاعة
مـن غـرقـه في ضــفــاف نــهــر دجــلـة
�ــديـــنــة ا�ــوصل. ووثق ا�ــقــطع�
(قــــيـــام غـــواصــــ� من الــــشـــرطـــة
الـنـهريـة في ا�ـوصل بـنقل جـثـمان
شـــاب من نـــهــر دجـــلــة �ـــنــطـــقــة
الـيرماجه). وكان مصدر قد افاد ان
(اجلــثـة تــعــود لـشــاب من مـوالــيـد
2004 غــرق أثـنـاء الـســبـاحـة عـلى
ضــفـاف نـهــر دجـلـة في ا�ــنـطـقـة)�
واشــــار الى ان (احلــــادثــــة حتـــمل
الــرقم  11بــعــد انـتــشــال جـثــامـ�
خـالل اســبـــوعــ� عـــنــدمـــا كــانــوا

œ«uł ezU� ≠ œ«bGÐ

تـــوقــعت مـــحــطـــة بالســـيــرفـــيــلي
األمــريــكــيــة�بــلــو� درجــة احلـرارة
الـعـظـمى فـي بـلغـد خـالل االسـبوع
اجلــاري 50 درجــة مــئــويـة �فــيــمـا
رجــحت الــهــيــئـة الــعــامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنـــقل �ان يـــكـــون طـــقس
الـيوم السبت صحوا في ا�نطقت�
الـوسـطى والـشـمالـيـة �وغـائـما مع
فــرصــة لـتــسـاقط امــطــار جـنــوبـا.
وقـــال الــهــيــئـــة في بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمــان) امس ان (طـــقس الــيــوم
الــــســـبـت ســـيــــكـــون صــــحـــواً في
ا�ـنـطـقـتـ� الوسـطى والـشـمـالـية �
امــا  طــقس ا�ــنــطــقــة اجلــنــوبــيـة
فـسـيكـون غـائمـاً جـزئيـا مع فـرصة
لــتــســـاقط زخــات مــطــر في امــاكن
مـتفرقة � بـينما سـتنخفض درجات
احلــــرارة قــــلــــيـالً في ا�ــــنــــطــــقــــة
اجلـنـوبـيـة�حـيث سـجـلت الـعـظمى
فـي بـغــداد والــنــاصــريـة  47 وفي
البصرة 46 درجـة مئوية). ودخلت
مــــنــــاطق الــــعــــراق اجلـــنــــوبــــيـــة
والــــــوســـــطـى �اجلـــــدول الــــــدولي
الــصـادر عن مـحـطـة بـالسـيـرفـيـلي
األمــريـكــيـة �ألعــلى درجـات حـرارة
فـي الــعــالم� حــيث ســتــشــهــد تــلك
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إنـــهــا مـن (عــمـل فــرق اإلنـــقــاذ في
مـنـطقـة إمام زاده داود بـالـعاصـمة
طــهــران � حــيث لــقي 4 أشــخــاص
مــــصــــرعــــهم وأصــــيب 9 آخــــرون
بـسبب انزالقات أرضـية إثر هطول
أمـطـار شديـدة عـلى ا�نـطـقة). وفي
اإلمــارات� ضــربت ســيــول شــديـدة
الـشارقـة والفـجيـرة ورأس اخليـمة
شـــرق الــبـالد� وذلك عــقـب هــطــول
شـديدة للمطر� �ا تسبب في غرق
بــعض الــطـرق وانــقـطــاعــهـا. كــمـا
شــهــــــــدت مــحــافــظــات عُــمــانــيــة
�هـطـول أمـطـار غـزيـرة خالل األيام
ا�ـــاضـــيــــة� �ـــا أدى إلى تـــشـــكل
سـيول جارفـة قطعت بـعض الطرق

في السلطنة.

بـــــدون تــــدخـل خــــاري او شــــروط
مـســبـقـة).من جـانـبه�طـالب احلـزب
الــشــيـوعـي الـعــراقي� إلى تــنــظـيم
انـتخابـات مبكرة� تـنظمهـا حكومة
مـــؤقــــتـــة� مـــوجـــهــــا دعـــوة �ن لم
يـتـورطوا في األزمـات� إلى توحـيد
اجلـهـود خللق مـعادلـة تمـثل بديالً
سـياسيا �نظومة احملاصصة.وقال
ا�ـكتب الـسياسي لـلحـزب في بيان
تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امـس إنه (في
الــوقت الـذي تـشـتــد فـيه تـداعـيـات
حــــالــــة االنــــســــداد الـــســــيــــاسي�
وانــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة عــلى
اســتــقــرار الــبــلــد وحــيــاة الــنـاس
ومــعـيــشـتــهم� فــإن احلـزب يــحـمل

كـامـل ا�ـسـؤولـيـة لـلـقـوى الـتي مـا
زلت تــتـمـسك بـاحملـاصـصـة كـنـهج
إلدارة الـدولة� فاالنسداد السياسي
ال يــنـحـصـر بـانــتـخـاب الـرئـاسـات
وتـشـكيل احلـكومـة� بل يتـجلى في
مـظاهـر وتعـبيـرات األزمة الـعمـيقة
لـلـعمـلـيـة السـيـاسيـة الـقائـمـة على
احملــاصـصـة الـطـائــفـيـة واإلثـنـيـة�
حـاضنـة الفـشل والفـساد). وناقش
رئـــيس مــجـــلس الــنــواب مـــحــمــد
احلـــلـــبــوسي �مـع رئــيـسَ حتــالف
قـوى الدولة الوطنية عمار احلكيم�
الـتــحـديـات الـتي تـواجه الـعـمـلـيـة
الــســيـــاســيــة.وذكــر بــيــان تــلــقــته
(الـزمان) أن (اجلـانبـ� ناقـشا آخر

الـتطورات الـسياسـية� والتـحديات
الـتي تـواجه الـعـملـيـة الـسيـاسـية�
وتــأكــيــد ضـرورة إيــجــاد احلــلـول
لـتجاوز العـقبات وتلـبية متـطلبات
ا�ـرحلـة التي تمـر بها الـبالد). كما
بــــحث احلـــلــــبـــوسي � مـع رئـــيسَ
جـمـاعـة الـعـدل الكـردسـتـانـيـة علي
بـابير� ايجاد احلـلول التي تنسجم
مع اهـمـيـة ا�ـرحـلـة ومـتـطـلـبـاتـها.
ورهـن حتـالف الـســيـادة� حـضـوره
جـلــسـة الـبـر�ـان ا�ـقـبـلـة �بـتـوقـيع
اتــفــاق مـلــزم واحــتـرام تــوجــهـات
الــتــيـار الــصــدري وإيـجــاد تــفـاهم
وطـــــــني شـــــــامل بـــــــ� الــــــقــــــوى

الـسياسـية. قال التـحالف في بيان
تــلـقـته (الــزمـان) امس أن (رئـيـسه
خـــمــيس اخلــنــجـــر �ابــلغ حتــالف
االطـار الـتـنـسـيقـي �انه حتالـفه لن
يـحـضر جـلسـة البـر�ان ا�ـقبـلة اال
بـعــد اتـفـاق مـلـزم وتـوقـيع رسـمي
عـــلى ضـــمــان حـــقــوق جـــمــهــوره
ومـــطــالــبـــهم وبــعــد الـــتــوافق مع
احلـزب الـد�ـقراطي الـكـردسـتاني
وضـمان استـحقاقـاته السيـاسية)�
مـشيـرا الى (ضرورة ايـجاد تـفاهم
وطـني شـامل قـبل الـدخـول في اية
تـفصـيالت تتـعلق بـشكل احلـكومة
الــقـادمــة او اسـتـحــقـاقــاتـهـا). في
غـضون ذلك � التقى رئيس حتالف
الـــفــتح هـــادي الــعــامـــري �رئــيس
االحتـــاد الــوطــنـي الــكــردســـتــاني
بـافال الـطالبـاني �الستعـرضا آخر
مــســتــجــدات الــوضع الــســيــاسي
واالســراع في تــشـكــيل احلـكــومـة.
ونفى مرشح رئاسة الوزراء محمد
شـــيــاع الــســودانـي االنــبــاء الــتي
حتـدثت عن انـسحـابه من الـترشح
لـرئاسة الوزراء. وقال انه (الصحة
�ـــا � تـــداولـه �ولن انـــســـحب من
هـذا الـتـرشيـح على االطالق �وهي
مـسؤولية كبيرة تقع عـلينا جميعا
النــقــاذ الــعــراق من الــوضـع الـذي
يـعـيـشه). بـدوره� اكـد الـقـيادي في
حــركـة الــعـصــائب ا�ــنـضــويـة في
االطـــــار� عــــلي الـــــفــــتالوي� عــــدم
إمـكانـية فرض رأي جـهة سيـاسية
عـلى رأي األغلبية الـسياسية.وقال
الـفتالوي إن (رأي التـيار الصدري
مـحتـرم� ونحن عـملـنا سـابقـاً على

تــقـــريب وجــهــات الــنــظــر مــا بــ�
االطـار والـتـيـار� لـكن هـذا ال يـعـني
فـرض رأي جهة سيـاسية على رأي
األغــلــبــيــة الـســيــاســيــة). بـدوره �
افــادت مــصــادر بــإن (قــائــد فــلــيق
الـــــقـــــدس في احلـــــرس الـــــثــــوري
االيــراني �اســمـاعــيل قــاآني �فـشل
في اقـناع قـوى التـنسـيقي بـتغـيير
الــسـوداني �قـررالــبـقـاء في كـربالء
حـــتـى الـــيـــوم الـــســــبت �ـــراقـــبـــة
ا�ـســتـجـدات). وأعـلن الـتـنـسـيـقي�
فـي وقت ســـابق� تـــشــــكـــيل فـــريق
تــفـــاوضي لــلــتــبـــاحث مع الــقــوى
الـسياسية بشـأن تشكيل احلكومة.
الـى ذلك �دعــا األمـــ� الــعــام ل��
ا�ـتـحدة أنـطونـيـو غوتـيريش� الى
ضـبط النفس فـي العراق. وقال في
تـــصــريح (ضــرورة احلـــفــاظ عــلى
ســـلـــمــيـــة الـــتــظـــاهـــرات �وضــبط

النفس).
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نـفت كـتلـة مـسـتـقـلـون امس�وفاة
امـــــيـــــنـــــهـــــا الـــــعـــــام حـــــســـــ�
الــشـــهــرســتــاني فـي الــعــاصــمــة
الـبــريـطــانـيــة لـنــدن. وقـال بــيـان
تـابـعـته (الـزمـان) امس (ال صـحة
اطالقـا لـهــذه األنـبـاء �وان االمـ�
الـعـام يـزاول اعـمــاله االعـتـيـاديـة
وبصـحة كـاملـة)� داعيـا الى (عدم
الـــتـــرويج الخـــبــار قـــبل تـــأكـــيــد
صحتها من مصـادرها الرسمية).
وكـــــــانـت مـــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل

االجـتمـاعي �قـد عـجت بـنـبـأ وفاة
الــشـــهــرســتــاني فـي الــعــاصــمــة
البريطـانية لـندن. والشـهرستاني
هو خبيـر طاقة �� تعـيينه وزيراً
لـلــنـفط في 2006 بـعـد انــسـحـاب
حزب الفضيلة اإلسالمي العراقي
�الذي أعطيت له حقيبة النفط من
االئـتالف احلــكــومي� اسـنــد إلـيه
مـــنـــصـب نـــائب رئـــيس الـــوزراء
لشؤون الـطاقـة في حكـومة نوري
ا�ـالكـي الثـانـيـة� ثم اخـتـيـر وزير
للـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلمي

في حكومة حيدر العبادي .

ا�الحـقـة واحملـاســبـة الـقـانـونـيـة
�لكـونهـا تربك الـشارع الـتربوي).
وفي النجف� نفت ا�ديرية العامة
لــتـــربــيــة احملـــافــظــة� حــدوث أي
خالف بــ� الــوزيــر عــلي حــمــيــد
الـدلـيــمي � الـذي يــزور احملـافـظـة
لــتــفــقــد األمــتــحــانــات الــوزاريــة
لــــلــــصف الــــســــادس اإلعـــدادي �
واحملـافظ مــاجـد الــوائـلي . وقـال
بـــيـــان إلعالم الـــتــربـــيـــة تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امـس ان ( الـــذي واقع
�هـــو ســوء تـــفـــاهم بـــســـيط بــ�
احلـمايـات � خـالل زيارة احملـافظ
�ديـريـة الـتـربيـة � ألجل الـلـقاء ب
الـــوزيـــر � حـــيـث لم يـــحـــصل أي
إطالق نـــار خالل زيـــارة احملــافظ
للوزير في مبنى مديرية التربية).
الى ذلك �فــتـحـت وزارة الـتــعــلـيم
العـالي والبـحث العـلمي� الـتقد�
الى الـدراسـة ا�سـائـيـة �ـنـتـسبي
األجـهــزة األمــنـيــة والـعــسـكــريـة.
وذكـرت دائـرة الــعالقـات واالعالم
في الــــوزارة في بــــيـــان تــــلــــقـــته
(الـزمـان) امس ان (الـوزارة تـعـلن
فتح استمارة الـتقد� اإللكتروني
الى قنـاة القـبول علـى وفق قانون
 15لسنة 2016 للسنة الدراسية
ا�قـبلـة)� واضاف ان (هـذه القـناة
تشـمل منـتسـبي األجهـزة األمنـية
والعـسـكريـة لـلـقبـول في الـدراسة
ا�ـــســــائـــيـــة حـــصــــراً عـــلى وفق
الـتــخـصص ا�ــنـاظـر� فـي مـا يـتم
قـبــول خـريــجي مـعــهـد مــفـوضي

الـشـرطـة في الـكـلـيـات االنـسـانـية
بـاإلضـافــة الى قـبـول ا�ــشـمـولـ�
بــالــقــنــاة من خــريــجي الــدراســة
�( ا�ــهــنــيــة في ا�ــعــاهــد حــصــراً
وتـابع ان (الــتـقــد� يـسـتــمـر الى
حتى يوم األحد 21 اب ا�قبل عن
طــريق بـــوابــة دائـــرة الــدراســات

والتخطيط وا�تابعة:
www.dirasat-gate.org

وكــــانـت الــــوزارة قـــــد اكــــدت� أن
حــقـــوق الــطـــلــبــة الـــدارســ� في
اجلامـعات ا�ـدرجـة خارج دلـيلـها
العلمي محفوظ. وقال مدير دائرة
البـعثـات والـعالقات الـثـقافـية في
الــــوزارة حــــازم بــــاقــــر ان (قـــرار
الــــوزارة االخـــيــــر لــــيس الــــغـــاء
اعتراف جلامـعات اخلارج �وا�ا
هـــنــــاك دلـــيل عـــلـــمـي مـــعـــتـــمـــد
للجامعات)� وتابع انه (في 2013
اصـدرت الوزارة اول دلـيـل علـمي
للجامعات في اخلارج)� مؤكدا ان
(الــــــــوزارة اعــــــــادة الـــــــنــــــــظـــــــر
بـاســتـراتـيــجـيــتـهــا اخلـاصـة في

اختيار جامعات اخلارج).
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شـهدت سـماء بغـداد امس �حتلـيقاً
مـكثـفا لـطيـران اجليش �تـزامنا مع
دعــوات لـتـظـاهــرات جـديـدة الـيـوم
الــســبت �فــيــمــا اقــتــرحـت الــقـوى
الـوطــنـيـة �مـخـرجـا جـديـدا لالزمـة
الـسياسية التي تشهدها البالد في
اعــقـاب احلـراك الـشــعـبي الـرافض
لـالوضـــــاع احلــــــالــــــيــــــة �اجـــــراء
انــتــخــابــات مـبــكــرة تــشــرف عـلى
تـنظيمها حكومـة مؤقتة �فيما جدد
االطار التنسيقي � رفضه الوصاية
عــلـى االغــلــبــيــة الـــســيــاســيــة في
تـشــكـيل حـكـومـة قـويـة قـادرة عـلى
مــواجـهـة االزمـات. وحــثت رئـيـسـا
اجلــمـــهــوريــة ومــجــلس الــقــضــاء
االعـلى �عـلى اجـراء حـوار مـشـترك
إليـــــجــــاد حــــلــــول ضـــــمن اإلطــــار
الـدسـتوري والـقانـوني..وقال بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (رئــيس
مـجلس القضاء األعلى فائق زيدان
�اسـتـقبل رئـيس اجلمـهوريـة برهم
صــــــالح� ونــــــاقش مــــــعه الــــــواقع
ا�ــضــطــرب الــذي �ــر به الــبــلـد)�
وأضاف أن (اجلانب� طالبا القوى
الـسيـاسية � بـإجراء حوار مـشترك
إليـجـاد حـلـول متـفق عـلـيـهـا ضمن
اإلطــار الــدســتــوري والــقــانــوني).
وراى رئـيس ائتالف الـوطنـية اياد
عـالوي �ان خـــيـــار االنـــتـــخـــابـــات

ا�بكرة هي االرجح واالفضل.
ودعــا عـالوي في تــصــريح لــقــنــاة
(الــــشـــرقـــيــــة) الى (اجـــراء حـــوار
ومــؤتــمــر وطــني يــشـمـل اجلـمــيع
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ارجـأت وزارة الـتـربــيـة� امـتـحـان
طـلـبــة الـسـادس االعــدادي ا�ـقـرر
اجــراؤه الـــيــوم الــســـبت الى غــد
االحـد �لــتـزامــنه مع رأس الــسـنـة
الهجرية. وقـالت الوزارة في بيان
تــــــلـــــقــــــته (الــــــزمـــــان) امـس أنه
(�نـاسـبـة حـلول الـعـام الـهـجري
اجلــــديــــد �� ارجــــاء امــــتــــحـــان
امـــتـــحـــان الـــفـــروع الـــصـــنـــاعي
واحلـاسـوب وتـقـنــيـة ا�ـعـلـومـات
والزراعي والـتـمـريض) الـذي كان
من ا�قرر أداءه الـيوم السبت الى
يوم غد)�  مـؤكدا (تأجيـل امتحان
الــفـــرعــ� الـــتــجـــاري والــفـــنــون
الــتــطـــبــيــقــيـــة الى يــوم االثــنــ�
ا�قبل). وكانت التـربية قد ارجات
في وقت ســـابق� امـــتــحـــان مــادة
الــريــاضــيــات لــطــلــبــة الــسـادس
االعــدادي �ا�ـقــرر اجــراؤه الــيـوم
الى غــد االحـــد. وحــذرت الــوزارة
الــتـربــيــة� من ا�ــواقع الــوهــمــيـة
ا�ـنسـوبـة لـهـا.وذكر الـبـيـان إنـها
(تُهيب �نتسبيها وطلبتها كافة�
بـــــأخـــــذ الــــقـــــرارات واألخـــــبــــار
الــصــحــيــحــة الــتي تُــنــشــر عــبـر
مواقعـها ا�وثـقة الـتابعـة للوزارة
والـوزيــر حـصــراً� واالبـتــعـاد عن
ا�ـــــواقـع الـــــوهـــــمـــــيـــــة وغـــــيــــر
ــرفــة)�وأضــاف أن (الــتــربــيـة ا�ــعّ
حـــذرت ا�ــــواقع الــــوهـــمــــيـــة من
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افاد شهـود عيان� باغـالق مداخل ا�نطـقة اخلضراء بـالكتل الـكونكريـتية بعـد اقتحام
اتـبـاع التـيـار الـصدري �مـبـنى الـبر�ـان �خالل تـظـاهرات تـطـالب بـاعـادة االنتـخـابات
خالل مدة اقـصاها ستة اشهر� وسط مخاوف من التحـشيد الحتجاجات جديدة بعد

اعالن االطار التنسيقي تمسكه با�رشح لرئاسة احلكومة محمد شياع السوداني.
وقــال مــديـر مــكــتب الـصــدر �إبــراهـيم
اجلــابــري في مــنــشــور عــلـى صــفــحـة
فــيــســبــوك إن (الــشــعب يــقــول ألــيس
الـسبت بـقريب)� كمـا كتب الـقيادي في
الـــتــــيـــار حـــازم األعـــرجـي مـــنـــشـــورًا
مــقـتـضــبًـا �قــال فـيه (جـاهــزون). بـعـد
مــنـشــور لـلـمــقـرب من الــصـدر �صـالح
مـحــمـد الـعـراقي� الـذي �ح إلى مـا هـو
أبـعد من اقتـحام البـر�ان� الذي وصفه

الصدر بـ(جرة إذن).
bzUI�« VFA�«

وكـتب وزير القائد� ان (هذا آخر تدخل
من قـبل الـصدر بـشأن الـتظـاهرات� إذا
اسـتمر الـفاسدون على غـيّهم وعنادهم
وفـسادهم وظلمـهم وتبعيـتهم وكرههم
لــــلـــوطن� فــــالـــشـــعـب إذا كـــان بـــهـــذا
االنــضــبـاط فــيــســتـحق أن يــكــون هـو
القائد وهو من يقرر مصيره)� ووصف
الــعـراقي اقـتـحـام الـبــر�ـان (جـمـاهـيـر
مـنـضـبطـة وتـظـاهرات سـلـمـية عـفـوية
مــنـقــطـعــة الــنـظــيـر بــسـرعــة اقـتــحـام
ومـبـاغتـة وشـجاعـة وقـوة قلب وطـاعة
لـلــقـائـد وتـفـهّم عـالي ا�ـسـتـوى لـذوقه
وأمـانـيه)� واضـاف (كـانت بـجـزء قـليل
من الـتـيـار�فمـاذا لـو كان الـتـيار بـثـقله
ا�ــتــعــارف?هــذه جــرة إذن وغــدًا ثـورة
إصـالح في شــهـــر اإلصالح وامــتــدادًا
لــسـيـد اإلصالح اإلمـام احلــسـ� عـلـيه
الــسالم)� مــؤكــدا ان (تــعــاون الــقـوات
االمـنـيـة زادهـا الـله قـوة وشـرفًـا وعـزة
واشــــتـــراك بـــعض األحــــبـــة من ثـــوار
تـشـرين�جعـلتـها مـلـحمـة عراقـية�فـهذه
رسـالــة اسـتـلـمـتـهـا األحـزاب وفـهـمـهـا
الــــقـــضــــاء واســـتــــوعـــبــــهـــا الــــعـــالم
أجـمع�ولـعلـهـا تصـلح أن تـكون رسـالة
لــلــتـطــبـيــعــيـ� وا�ــهــادنـ� ولــلـــمـيم
�فـباألمس ضـد الدكـتاتـور وحالـيا ضد
الــفـســاد � والـتــبـعــيـة لــذا قـد ذكــرتـنـا

بالثورة الشعبانية). 
وبــدأ ا�ــتـظــاهــرون� بـاالنــســحـاب من
مـبنى البر�ان وا�نطقة اخلضراء التي
دخـلـوها في وقـت سابق� بـعـد تغـريدة
لرئيس التيار � قال فيها ان (التظاهرة
كانت جرة إذن وأن ا�تظاهرين أرعبوا
الــفـاسـدين)� واضـاف ان (ثـورة مـحـرم
احلــرام� وهـو االسم الـذي أطـلـقه عـلى

اجملـلس والـتـواصل مـع ا�ـتظـاهـرين)�
مــطـــالــبــا (بــتــواجـــد مــوظــفي ا�ــركــز
الـصـحي للـبـر�ان� لـلـحاالت الـطـارئة).
وأكـد رئـيس اجلمـهـورية بـرهم صالح�
إن الــتـظـاهـر الــسـلـمي والـتــعـبـيـر عن
الـرأي حق مكفول دستورياً� فيما شدد
عـلى ضـرورة التـزام الـتهـدئـة وتغـليب

لغة العقل.
wLKÝ d¼UEð

وقـال صـالح فـي بـيـان تلـقـتـه (الـزمان)
إن (الـتــظـاهـر الـسـلـمي والـتـعـبـيـر عن
الـــرأي حـق مــكـــفـــول دســـتـــوريـــاً� مع
ضـرورة االلتزام بـالضوابط والـقوان�
وحـفظ األمن العام وا�ـمتلكـات العامة�
وضـــبط الــنــفـس وتــقــد� ا�ـــصــلــحــة
الــوطــنــيــة فـوق كل اعــتــبــار)� مــؤكـدا
(ضـرورة الـتزام الـتهـدئـة وتغـليب لـغة
الـعــقل� وجتـنّب أي تـصـعـيـد قـد �س

الـسـلم واألمـن اجملـتـمـعـيـ�� وتـضـافر
اجلـهود لتلبـية االستحقـاقات الوطنية
وحتــقـيق إرادة الــشـعب واالسـتــجـابـة
لـــتــطــلـــعــاتـه في اإلصالح� وتــشـــكــيل
سـلطـات فـاعلـة حتمي ا�ـصالح الـعلـيا
لــلـبــلـد وتُــرسّخ دولــة مـقــتـدرة تُــحـقق
تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل)�
ولـفت الى ان (الـبـلـد �ر بـظـرف دقيق
وأمـامه حتديات جسيمة واستحقاقات
كـــبــرى تـــســتـــوجب تـــوحــيـــد الــصف
واحلــفــاظ عــلى ا�ــســار الــد�ـقــراطي
الــســلــمي في الــبــلــد الـذي ضــحى من
أجــلـه شــعــبــنــا عـــلى مــدى عــقــود من
االسـتبـداد واالضطـهاد والـعنف� وهذا
يـستدعي تكاتف اجلـميع للعمل بصفّ
واحـد من أجل بلـدنا وتقـدمه ورفعته).
بـــــدوره� عـــــدّ رئـــــيس ائـــــتـالف دولــــة
الـقانون نوري ا�الكي� اقتحام البر�ان

وا�ــنــطــقــة اخلــضــراء من قــبـل اتــبـاع
الـتيار الصدري � انتهاكاً سافراً� داعياً
رئـــــيس الـــــوزراء الى تـــــفــــادي إراقــــة
الــــــدم.وقــــــال في بــــــيــــــان إن (دخـــــول
ا�ــتـظــاهـريـن من ايـة جــهـة كــانـوا الى
بــاحـات مــجـلس الــنـواب فـي ا�ـنــطـقـة
اخلــضــراء والــتـجــاوز عــلى احلــمــايـة
االمـنـية لـلـمنـطـقة يـعـد انتـهـاكا سـافرا
حلق الــتـظــاهـر ا�ــشـروع� وقــد يـنــجـر
الــواقـع الى تــقــاطـــعــات مع حــمــايــات
الـنـواب وا�سـؤول�)� داعـيـا احلكـومة
الى (الــــنـــهــــوض �ـــســــؤولـــيــــاتـــهـــا
الـدسـتوريـة في حـمايـة الـوضع االمني
واالجــتـمـاعـي وتـفـادي اراقــة الـدم بـ�
الــعــراقــيــ� � وتــعــمــد الى اســتــخـدام
الـوسـائل ا�شـروعة في ردع اي اعـتداء
عــلى هــيــبــة الــدولــة ومــؤســســاتــهـا).
وتـداولت مـواقع الـتواصل االجـتـماعي

الــتــظــاهــرة� هي ثــورة إصالح ورفض
لـلضـيم والفسـاد)� وتابع  إن (الـرسالة
وصــلت� وادعـو  ا�ـتـظــاهـرين لـلـعـودة
الى مـنـازلهم بـعد صالة ركـعتـ�).وأكد
الـقائد العام لـلقوات ا�سلـحة مصطفى
الـكاظمي� التزام احلكومة بواجبها في
حـفظ األمن وضمان السـلم االجتماعي.
وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(الــكـاظـمي� تــرأس اجـتـمـاعــاً مـوسـعـاً
جـــمع الـــقـــيــادات األمـــنـــيــة لـــلـــقــوات
ا�ــسـلـحــة� نـاقش مـجــريـات مـا حـصل
أثـنـاء تـظاهـرات يـوم أمس في ا�نـطـقة
اخلـضـراء� وآليـة حمـايـة التـظاهـر �ا
يــضـمن عـدم الــتـعـرّض لــلـمـتــظـاهـرين
الـســلـمـيـ�)� وشـدد الـكـاظـمي عـلى ان
(احلـكـومـة ملـتـزمـة بواجـبـهـا في حفظ
األمـن� وضــمــان الــســلـم االجــتــمــاعي�
وحـمايـة ا�ؤسسـات العامـة واخلاصة�
والـبـعثـات الدبـلـوماسـيـة)� مشـيرا الى
ان (األجـهزة األمـنيـة تؤدي دورها وفق
الـقانون� حلماية ا�ـؤسسات احلكومية
والـبـعـثات الـدولـيـة� ومنع أي مـحـاولة
لإلخـالل باألمن� والنظام العام). وتفقد
نـائب رئـيس مـجـلس النـواب شـاخوان
عـــبــد الــلـه� دوائــر وأقــســـام ومــكــاتب
اجملــلس بـعـد انــسـحـاب ا�ــتـظـاهـرين.
وذكــر بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس أن
(نــائب رئــيس مـجــلس الـنــواب �تـفــقـد
مــبـــنى اجملــلس و الــدوائــر واألقــســام
وا�ــكــاتب وقـاعــات اجلــلـســات� وفـوج
احلــــمــــايــــة من الــــضــــبـــاط وا�ــــراتب
والــقـوات اخلــاصـة �لـإلطـمــئـنــان عـلى
أوضـاعـهم بـعـد إنـسحـاب ا�ـتـظـاهرين

من اجمللس). 
وكـان رئيس اجمللس محمد احللبوسي
�قـد دعـا �ا�تـظاهـرين إلى احلفـاظ على
سـلــمـيـة الـتـظـاهـر� فـيـمـا وجه األمـانـة
الـعامـة للمـجلس بـالتواجـد والتواصل
مــعــهم.وقــال مـكــتــبه في بــيـان تــلــقـته
(الـــزمـــان) إن (رئـــيـس الـــبـــر�ـــان دعــا
ا�ـتـظـاهـرين إلى احلـفاظ عـلى سـلـمـية
الـتظـاهر� ووج�ه قـوات حمـاية الـبر�ان
بعدم التعرض للمتظاهرين أو ا�ساس
بــــــهـم� وعـــــدم حــــــمـل الـــــسـالح داخل
الــبــر�ـــان� فــضال عن تــوجــيه األمــانــة
الـعـامـة جملـلس الـنـواب بـالـتـواجـد في

�صـورا لـلـمـالـكي وهـو يـحـمل الـسالح
ويـتوسط مـجمـوعة من افـراد حمـايته�
في احـد شوارع ا�نطقـة اخلضراء بعد
انــسـحـاب ا�ـتـظــاهـرين. وجـدد عـضـو
حتـــالـف الـــفـــتح عـــلـي الـــفـــتالوي في
تـــصــريح ســابـق إن (الــســوداني� هــو
ا�رشح الوحيد لإلطار� وإن التنسيقي

ال زال متمسكا به).
وأكـدت بعثة اال� ا�ـتحدة في العراق�
إن الــــتــــظـــاهــــر الــــســـلــــمي أســــاسي
لـلد�ـقـراطيـة. وقالت الـبعـثة في بـيان
ان (الــــتـــظـــاهــــر الـــســـلــــمي أســـاسي
لـلد�ـقراطـية)� مـؤكدة (اهـميـة احترام
مـــؤســـســات الـــدولــة واحلـــفـــاظ عــلى
ا�ـمتـلكات الـعامة واخلـاصة)� وشددت
الـــبـــعـــثـــة عـــلى (ضـــرورة اســـتـــمــرار
ا�ـــظــاهـــرات الــســـلــمـــيــة واالمـــتــثــال

للقانون).

وذلك لـــلــمــشـــاركــة بــاحــيـــاء مــراســيم
عـاشـوراء في الـعـشـرة األولى من شـهر
مـحرم احلـرام). وكشفت قـيادة عمـليات
مـيـسـان عن وضع خـطـة أمـنـيـة شـامـلة
خـاصة لشـهر محـرم وقالت في بيان ان
(الـلواء محمد  الزبـيدي ترأس  مؤتمراً
امـنيـاً موسعـاً في مقـر قيادة الـعمـليات
مـشيرا إلى أن ا�ؤتمر حضره قائممقام
قـــضـــاء الــــعـــمـــارة وا�ـــعـــاون األمـــني
لـلمحافظ وقائد شرطة احملافظة ونائب
قـائـد الـعمـلـيـات ومـقدم الـلـواء الـسابع
والــتـســعـ� ومــدراء األجـهــزة األمـنــيـة
وآمــــري الــــقـــواطـع ومـــدراء األقــــســـام
والــدوائـر األمـنـيــة الـسـانـدة). واوضح
الـــبــيـــان ان اخلــطـــة قــســـمت مـــنــاطق
احملــافـظــة الى قـواطع أمــنـيـة حلــمـايـة

ا�واطن� خالل شهر محرم احلرام.
واكـد انه (� وضع خـطة أمـنيـة شامـلة
حلــمـايـة ا�ـواطـنــ� خالل شـهـر مـحـرم
احلـــرام تــمــثـــلت بــتـــوفــيــر احلـــمــايــة
لـلمساجـد واحلسينـيات واماكن العزاء
في مـنـاطق مـديـنـة الـعـمـارة واألقـضـية
والـنـواحي) الفتـا الى تـوزيع الـقطـعات
األمـنـيـة حـسب األولـويـة ونـشـر جـمـيع
ا�ـفـارز األمـنـية في األحـيـاء والـطـرقات
الــعـــامــة لــتــعــزيـــز االمن واالســتــقــرار

وحماية جموع ا�عزين).

كـل عـــام �بـــتــــنـــظـــيـف شـــارع بـــغـــداد
بـالتعـاون مع منظمـات اجملتمع ا�دني.
في وقـت اعــلـــنت قــيـــادة الــعـــمــلـــيــات
ا�ــشــتــركــة� عن انــتــهــائــهـا مـن اعـداد
اخلـطة االمـنيـة اخلاصـة بالـشهـر.وذكر
ا�ـتحـد� باسم الـقيـادة اللـواء حتس�
اخلــــــفــــــاجي فـي تــــــصـــــريـح امس ان
(الــعــمــلــيــات ا�ـشــتــركــة اعــدت خــطـة
مـسـبـقة اسـتـعـدادا لشـهـر مـحرم � وان
اخلـطة تضـمنت عملـيات استـباقية في
صــحــراء كـربالء وا�ــنــاطق ا�ــتـاخــمـة
لـــهــا)� وتـــابع ان (اخلـــطــة تـــضـــمــنت
تـــنـــســـيق الـــعـــمل االمـــني مـع قـــيــادة
عـمليات كربالء واحلـكومة احمللية وان
جــمــيع االسـتــعــدادات اجنـزت الحــيـاء
الـشعائر احلـسينيـة). من جهته� أصدر
قــسم الــشـعــائـر وا�ــواكب والــهـيــئـات
احلـــســـيـــنـــيـــة في الـــعـــراق والـــعـــالم
اإلسالمـي التـابع للـعتـبـت� ا�ـقدّسـت�
احلــسـيــنـيــة والـعــبـاســيـة� ا�ــوافـقـات
والــتــوصــيــات الــقــانــونــيــة اخلــاصــة
بـــإحـــيــــاء مـــراســـيم عـــاشـــوراء خالل
الـعشرة االولى من الـشهر .وقال رئيس
الـقسم عقيل عبد احلس� الياسري في
تـصريح امس إنه (� إصدار ا�وافقات
والــتــصـاريح الــقــانـونــيــة لـنــحـو 200
مـوكب � إضافة إلى الـهيئـات اخلدمية�

وفي الـشوارع والـطرقات وتـهيـئة مواد
ا�ـواكب من زناجـيل وطبول وسـماعات
ونـشرات ضـوئيـة وقدور طـبخ وغيـرها
�ايـذانا بـحلـول شهر انـتصـار الدم على
الـــســيف ).فـــيــمــا ســـارعت الــهـــيــئــات
احلــسـيـنـيــة لـرفع الـرايــات والـنـشـرات
واالعـالم الـتي رسم وكـتب عــلـيـهـا اسم
االمــام احلـسـ� عـلـيه الـسالم وبـالـوان
مـختـلفة. وتـقوم مالكات بـلدية الـعمارة
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شــهـدت مــحــافـظــتـا مــيـســان وكـربالء�
حتـضــيـرات واسـعـة من قـبل الـهـيـئـات
واحلـسـيـنيـات وا�ـواكـبة ا�ـنـتـشرة في
عـموم مـناطق االحـياء �السـتقـبال شـهر
مــــحـــرم .وقـــال مـــراسـل (الـــزمـــان) في
الـعـمارة ان (اغـلب ا�واكب �بـدأت برفع
االعـالم ذات اللـون االسود عـلى ا�ـنازل
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d¼UEð…∫ أنصار التيار الصدري في تظاهرة األربعاء
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هـذا هـو الـنظـام ( الـبر�ـاني ) فـاشل .. دولـة الدويالت واالنـقـسـامات والـزعـامات

والوالءات والطوائف والقوميات وا�كونات والفساد
نــحن بـحـاجــة الى نـظــام رئـاسي اوشـبـه رئـاسي اليـصــنع لـنـا دكــتـاتـوريــة ظـا�ـة
والد�قـراطية هشه وفوضوية.. جتـربة بر�ان التوافقـات وا�كونات اثبت فشله وال

داعي لرفع شعارات مسخة تخدع هذا الشعب ا�ظلوم
وال داعي لطـبول الـتفـرقة او البـعض يروج الـعودة لـسنوات

ا�وت والقهر 
على الـشعب ان يتحد برؤيا وطنية عامة وليس االنحسار

بعناوين فرعية تشتت الجتمع .

الاعـطي اكـثر من 20 با�ـئـة من الـوقت واالهـتمـام. لالمـور الـعامـة لـكي ال اصرف
الزمن اخملصص للبحث بامور �كن ان يتدا ولها قادرون كثيرون ويعطون حلوال

لها.لكن البحث التاريخي مهمة خاصة باهلها.
وقد اعطت هـذه السيـاسة.نتـائج.منهـا كتاب الشـيعة والـدولة القـومية وكـتاب عمر
والـتـشيـع.ولم يـكتـب نـظيـر لـهـمـا من قـبل جـهـة اكـاد�ـيـة او مـذهـبـية.واتـيت عـلى
مفاهـيم متـداولة وهي غـير قائـمة عـلى اساس علـمي او تاريـخي فصحـحتـها.وانا
معـروف كعلـوي بحـبي الكبـير لـعمـر بن اخلطاب حـتى انني اطـلقت اسـمه الكر�

على ابني الثاني بعد اكثم الذي تركت امه حامال.و
دخلت االعتقال في سجن جلوالء.

ما زال عمر والتشيع يطبع بال اذن مني ودون اعتراض مني.
كانت محاولة موفقة لرأب الصدع.

وفي دراستي فـضلت ثانـوية الكـرخ على سواهـا.فيمـا كان اقراني يـعبرون الشط
بالـبلم.مـتوجـه� الى مـدارس الرصـافة وهي مـختـلطـة دينـيا
ومـذهـبـيا فـيـمـا ثـانـويـة الـكـرخ معـروفـة بـطـابـعـهـا الـسني.
وشـكــلت مع حــمـيــد رجب احلــمـداني. ثــنــائـيــا. حـزبــيـا.

ودراسيا.
سازور ثانويتي عند.وصولي الى بغداد ان شاء الله..

�dLðR∫ قادة أمنيون في مؤتمر

بغداد

مـبـاحـثـات اجـراهـا ا�ـديـرالـعـام عـباس
ابـــراهــــيم خالل زيـــارتـه األخـــيـــرة الى
الــعــراق� حـــصل فــيــهــا عــلى مــوافــقــة
اسـتـثنـائيـة من رئيس الـوزراء للـدخول
بـجــوازات سـفـر يـديـويـة تـقـتـصـر عـلى
زيــارة الـعـراق وتُـســتـخـدم �ـرة واحـدة
فـقط)� واشار الى ان (األمن الـعام الغى
شـرط اقتـصار الزيـارة لألماكن ا�ـقدسة
فـــقط).  واوضــحـت الــشـــركــة الـــعــامــة
لـلخطوط اجلوية الـتابعة لوزارة النقل�
سـبـب تـوقف رحـلـتـهـا الى كـوبـنـهـاكن�
وذكــر بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الــتــأخـيــر جــاء بــسـبـب خـلل فــني في
الــطـائـرة� �ـا اسـتــغـرق بـعض الـوقت
لـصيانته� في مطار كوبنهاكن)� مضيفاً
ان (ادارة الــــــشــــــركـــــة اعــــــتــــــذرت من

ا�سافرين على الرحلة).

أمـراً مــخـالـفـاً لإلجـراءات ا�ـعـتـمـدة من
قـبل ا�ـنـظـمة الـدولـيـة للـطـيـران ا�دني.
ووفـق الــكــتــاب الــصــادر عن ا�ــديــريــة
الــــعــــامـــة لـألمن الــــعــــام في لــــبــــنـــان�
بـإستطاعة ا�ـواطن� اللبـناني� جتديد
جـوازات سـفرهم ا�ـنتـهـية صالحـيتـها�
لـزيارة العـتبات الـدينيـة فقط)� واضاف
ان (ا�ــــوافــــقــــة جــــاءت وفـق طــــلب من
مـواطـن� لـبنـانيـ� إلستـمرار زيـاراتهم
الــتـجــاريـة والــسـيــاسـيــة� داعـ� األمن
الــعـام الى شـمـلـهـم بـقـرار الـدخـول الى
الــعـراق بــجـواز� وخــتم وخـا�� حلـ�
حـصولـهم على جواز بـيومتـري جديد)�
واوضـح ان (ا�ديـريـة اعلـنت وفق بـيان
اصــدرته ســابــقــاً� الــســمــاح لــلــرعــايــا
الــلـبـنــانـيـ� من زوار األمــاكن ا�ـقـدسـة
حــصــراً� بــالــدخــول الى الــعــراق� بــعـد
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اكــدت هــيــئــة الــســيــاحــة� ان اإلعــتـداء
الـتركي على مصيف في زاخو� لن يؤثر
على السياحة. وقال رئيس الهيئة ظافر
مـهـدي� ان (الـهـيـأة حـذرت الـسـيـاح من
الـذهاب الى ا�ناطق غـير اآلمنة)� داعية
فـي الوقـت احلـالي الى الـسـفـر �ـدينـتي
اربـــيل والــســـلــيـــمــانـــيــة)� واوضح ان
(الـقـصف الـتـركي �ـصـيف زاخـو� ظـرفاً
امــنـيـاً مـؤقــتـاً� ولن يـؤثــر في مـسـتـوى
الـسياحة).  في غـضون ذلك� اثار اتفاق
احلـكومة مع السلطات الـلبنانية� بشأن
مــنح الــلــبـنــانــيـ� اســتــثـنــاءاً بــزيـارة
األمـاكن الـسـيـاحـة الـديـنـيـة في الـعراق
بـجـوازات مـنـتـهـيـة الـصالحـيـة� بـلـبـلـة
كـبـيرة لـدى الرأي الـعـام اللـبنـاني الذي
ظـهر على ا�واقع اإللكترونية� بإعتباره
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في خضم الـصراع الذي اليتـوقف على السـلطة ومكـاسبهـا في هذا البلـد ا�بتلى
بالـفاسدين  تتـراجع الى اخللف قضايـا أخرى خطيـرة ماعادت حتظى بـاإلهتمام
الـذي تـستـحقه ألن جـعجـعـة ا�واجـهات بـ� أطـراف العـملـية الـسـياسـية من أجل
احلـصـول على أكـبر قـدر من الـغنـائم غطت عـلـيهـا وشغـلت الـناس عـنهـا وحرفت
االهتـمام بها وقذفت بها الى آخر قائمة األولويات. ماهي هذه القضايا اخلطيرة?
إنهـا كثـيرة لكـن في ا�قـدمة مـنها ظـاهرة الـعبث بـا�ال الـعام الـتي الزمت الوضع
العـراقي مـنذ أول يـوم من اإلحـتالل األمريـكي ا�ـشـؤوم للـبـلد. لـيس من الـصعب
على ا�ـراقب الوصـول الى خالصة أن هـناك قـرار إتفق عـليـه أعداء الـعراق فـيما
بـيـنهم ضـمـناً ومن حـيث الـنـتيـجـة في أال يتـمـتع النـاس وال الـدولة بـاألمـوال التي
تأتي من تـصدير البضاعة الوحيدة التي �تـلكها البلد� النفط. على مدى كل هذه
الــسـنــوات الـعــجـاف الــتي أعـقــبت غـزو  2003 كـانت الــعـائــدات تـذهب الـى غـيـر
وجهتـها الـتي تسـتحـقهـا بهـدف إفراغ اخلـزينـة العـامة من األمـوال.فتـحت ذريعة
تـعـويض ا�ـتـضـررين من الـنـظام الـسـابق � الـتالعب بـالـضـوابط وإدراج أسـماء
آخرين �ن اليـنطبق عـليهـم وصف متضـرر. وبلغ اإلستـهتـار مداه الكـبير عـندما
شمل الـتعويض أفراد األسـرة الواحدة جمـيعهم حتى اجلـن� الذي في بطن أمه.
بـل وشـمل أقــارب ا�ـتــضــرر الـبــعـيــدين  والأحــد يـعــرف �ـاذا تــوجب أن يــشـمل
الـتـعويض هـؤالء غـيـر وجود نـيـة سـيئـة مـبيـتـةجتـاه هذا الـوطن وأبـنـائه. �كن أن
نتحـد�� مثالً� عن عمليات اإلستـحواذ على نسبة معيـنة من تكلفة أي مشروع أو
مـقـاولة تـذهب الى مـكـاتب تـابـعـة ألحـزاب السـلـطـة عـنـدما تـكـون إحـدى اجلـهات
احلكومية طرفاً فيها. لن نعيد هنا التذكير بذلك الكم الهائل من االسراف بأموال
الدولة� وحتت غـطاء قانـوني بالتـأكيد� يـتمثل با�ـرتبات والـتخصـيصات الـفاحشة
التي تـتمتع بـها الرئاسـات وأعضاء مـجلس النـواب واصحاب الـدرجات اخلاصة
وهي مرتـبات وتخـصيـصات خيـالية المـثيل لـها في اي دولة من دول الـعالم حتى
األكـثـر غـنى من الـعـراق بآالف ا�ـرات. مـاهـو تـفـسيـر هـذا كـله إذا لم يـكن تـعـمد
إفـراغ البـلـد من أي فرصـة لـلـتنـمـية� أو لـبـناء مـرافق لـلـبنى الـتـحتـيـة� أو لتـطـوير
ا�ؤسسـات التعليمـية والصحيـة أو لتأم� حقوق تـقاعدية للمـواطن العادي عندما
يبـلغ من العـمر عـتيـا. هنـاك خالصة مـفادهـا انه �نـوع بنـاء مصنـع أو جسر أو
تطـوير أسـاليب جـديدة في الزراعـة او اإلدارة. كيف? بـالسـرقة والـتبـذير وابـتكار
منـافذ هدر للمـال العام.�اذا?ألن هـناك قرار غيـر مكتوب في أن يـظل العراق بلداً
يـسـتـورد الــبـطـاطـا وااللـبـان واحلـنــطـة وا�البس واألحـذيـة ولـعب
الــطــفـال واألدويــة ومــبــردات الــهــواء وا�ــدافيء نــاهــيك عن
التـكنلوجيا ا�تطورة. تبقى جـعجعة الصراع ب� ا�تقاتل�
على الكعكة تعلوا على األصوات ا�طالبة بوضع حد لكل
هذا الـهدر للمال العام. لكن الفائدة من كل هذه الكلمات

فلقد قيلت من قبل مالي� ا�رات. 
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WJ×C� W³N²K� ¡«uł√
كـانت عـدة أيام مـلـيـئة بـالـفـكاهـة ا�ـفـرطة � فـلـقـد عاشت عـدة دول أوروبـيـة وعلى
رأسـها بـريطـانـيا أجـواء صيـفيـة حارقـة لم تشـهـد مثـيل لهـا في تاريـخهـا � وهذه
الدول كـما هو معـروف لدى اجلميع أنـها تمـتاز ببرد قـارص وأمطار مسـتمرة قد

تستمر لعدة أيام دفعة واحدة .
في بريـطانـيا حيث أعـيش منـذ أكثـر من عقد وصل األمـر أن أجد شـباب مـفتولي
الـعضـالت ملـيئـون بـالطـاقـة يقـعـون كأوراق اخلـريف ا�ـتسـاقـطة ويـجتـمع حـولهم
ا�ارة ويرمـون عليهم كميات من ا�اء الـبارد حتى يستجمعـون قوتهم و يستطيعوا
النـهوض مرة أخـرى � وسيارات تـتصادم بـشكل هسـتيري مـخيف ألن السـائق�

فقدوا تركيزهم ألن سياراتهم حتولت إلى أواني طهي .
لـقـد عـادت بي الــذكـريـات فـطـفـولــتي وجـزء من شـبـابي عــشـتـهـا في أوطـان ذات
حرارة بركـانية � فلـقد كنت أفتح حـنفية ا�يـاه و أجمع ا�ياه و أتـركها �دة نصف
ساعـة حتى تبرد لكي أتمكن من االستحمام � وكان لدي منديل اعتدت دوما على
تبليله با�اء البارد و أضعه على رأسي حتى أحمي نفسي وال أقع بضربة شمس
قـاضـيـة تطـيح بي � وكـان أصـدقـائي يـعـرفـوني بسـبب هـذا ا�ـنـديل � وأنـا أيـضا
أعرفهم خالل ثواني معدودات ألنني حفظت الوان مناديلهم .
في الــنـهـايـة أكـثــر من يـشـعـرنـي بـاحلـزن من كل هـذا هم
السـياح الـقادمـ� من أوطانـنـا الذين دفـعوا مـبالغ فـلكـية
للـراحـة واالستـجـمـام والتـسـوق � فـلقـد هـربـوا من احلر

ليأتوا إلى حر "بنكهة أوربية"..!!

ظافر مهديلندن

s�Š b¹d� ≠ qOÐ—√
اسـتقبل رئيس إقـليم كوردسـتان نيـجيرفان الـبارزاني � كالً من أوليغ لـف� القـنصل العام
لروسيـا االحتاديـة� وعمـر الكـندري القـنصل الـعام لـدولة الـكويت في إقـليم كـردستان كالً
عـلى حـدة� الـلذيـن زارا رئيـس االقلـيم لـوداعه �ـنـاسـبـة انـتـهاء مـهـامـهـمـا. وخالل لـقـائ�
مـنفـصلـ�� أثنى الـبارزاني عـلى دعم الـقنـصلـ� ودورهمـا في تعـزيز عالقـات بلـديهـما مع
إقلـيم كوردسـتان خـالل فتـرة عمـلهـما فـيه� آمالً لهـمـا النـجاح في مـهامـهمـا ا�قـبلـة. وأكد
فـخـامـته أن إقـلـيم كـوردستـان والـعـراق يـرغـبـان في تـقـويـة عالقـاتـهـما مـع كل من روسـيا
االحتـاديـة والـكـويت� مـؤكـداً عـلى الـعالقــات الـعـريـقـة بـ� إقـلـيم كـوردسـتـان وبـ� كل من
روسيـا والكويت� وقـيّم عالـياً مـساعـدات البـلدين إلقـليم كـوردستـان في مخـتلف اجملاالت.
من جـانبـهمـا� شكـر القـنصالن الـعامـان الروسي والـكويـتي مسـاندة ودعم فـخامـة السـيد
رئيـس إقلـيم كـوردستـان واجلـهات ذات الـعالقـة في حكـومـة إقلـيم كـوردستـان ألعـمالـهـما
ونـشاطـاتهـما خالل فـترة عـملـهمـا في إقلـيم كوردسـتان� وقدم كـل منـهما نـبذة عن أعـماله
ونشـاطاته خالل فـترة تولـيه مهـامه في إقلـيم كوردسـتان. وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
انه (� التباحث حول الـتطورات السياسية واألمنية في الـعراق وا�نطقة والعالم ومجموعة

مسائل حتظى باالهتمام ا�شترك� شكلت جانباً آخر من كل من اللقائ�).
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شـكـا اصــحـاب مـركـبـات احلـمل في
مـحافـظـة كركـوك�االنتـظـار اليام من
اجل احلصول على زيت الـغاز �بعد
أزمـــة الــبـــانــزيـن الــتي شـــهــدتـــهــا
احملـــــــافــــــظـــــــة قــــــبـل اســــــابـــــــيع.
ونــاشــــــــــــــد أصــحــاب ا�ــركــبــات
�الــشــركـــة الــعــامــة لــلــمــنــتــوجــات
النفطية � (إيجاد حلول سريعة لفك
االخـتنـاقـات احلاصـلة فـي محـطات
زيت الـغـاز)� مؤكـدين إن (اسـتـمرار
طوابير ا�ركـبات أمام محطات زيت
الــغــاز يــلـقـي بـظاللـه عـلـى ا�ـواطن
الـذي ينـتـظر أليـام حتى يـتـمكن من
التـزود بـاحلصـة ا�قـررة له من قبل

وزارة النفط).
lzUCÐ qI½

وأشاروا الى أن (أصـحـاب مركـبات
احلــمل بــرغم حتــمــلـهـم الـتــعب في
الــعـمل وا�ـضـي في نـقل الــبـضـائع
أليــام بــ� احملـافــظــات �يـواجــهـون
اآلن مـشـكلـة جـديـدة بالـوقـوف أمام
بــوابـات احملـطـات األهـلــيـة لـلـتـزود
بــالـــوقـــود)� واضــافـــوا أن (هـــنــاك
محطـت� فـقط في احملافظـة تعمالن
على تزويد أصحاب مركبات احلمل
بالـوقود ��ا سـبب إرباكـاً واضحاً
واخـتـنـاقـات شـديـدة يجـب اإلسراع
في وجـود حلـول لهـا). وعـزا رئيس
هــيـئــة ا�ـسـتــشـارين في احملــافـظـة
عـماد دهـام خلف �ا�ـشـكلـة الى عدم
تـسديـد ا�سـتحـقات ا�ـاليـة من قبل
أصـحـاب احملطـات األهـلـيـة لـصالح
ا�ـنـتــوجـات الـنـفـطـيـة. واوضح في
بــيــان امس أن (احملــافــظــة لــيــست
لـديهـا أي حـلـول في الـوقت احلالي
ســوى تـــوجه أصـــحــاب احملـــطــات
األهلـية لدفع ا�ـبالغ ا�الـية ا�تـرتبة
بــذمــتــهـم إلعــادة افــتــتــاحــهــا مــرة
أخـرى). وكانت ادارة احملـافـظـة �قد
اكدت عدم وجود أي حـلول آنية في
حال عدم تـسديد أصـحاب احملطات
ا�بـالغ ا�ـاليـة ا�تـرتبـة بذمـتهم الى
ا�ــنــتــجــات الــنــفــطــيـة فـي بــغـداد.

وحـقـقـت وزارة الـنـفط� أكـثـر من 11
مــلــيــار دوالر مـن مــبــيــعــات شــهــر
حزيران ا�اضي. وقالت الوزارة في
بـــيــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس انه
(بــحـسـب اإلحـصــائــيــة الـنــهــائــيـة
الـصـادرة من شركـة تـسـويق الـنفط
سـومـــو� فـإن كـمــيـة الـصـادرات من
101مليون و191 النفط اخلام بلغت 
236 برمـيالً� بـإيرادات بـلغت ألفاً و
11 354ملـياراً و الف544ملـيـوناً و 
دوالر)� واضــــــاف ان (مـــــجــــــمـــــوع
الـكمـيات ا�ـصـدرة من النـفط اخلام
للشهر ا�اضي من احلـقول النفطية
في وسط وجنـوب العـراق بلغت 97
589 بـرميالً � 980الـفاً و  مـلـيـوناً و
في مـا كـانت الكـمـيـات ا�ـصدرة من
نـفـط كـركــوك عـبــر مــيـنــاء جـيــهـان
�( 887بـرميالً 910آالف و ملـيـون� و
مـبــيــنـاً ان (مــعـدل ســعــر الـبــرمـيل
.( 112.209دوالراً الـــــــواحـــــــد بـــــــلغ 
ووضـعت الـوزارة �خـططـا لـتـطـوير
شـبــكـة األنــابـيب الــوطـنــيـة� فــيـمـا
أشـارت الى السـعي لـتأمـ� الـوقود
لــلــمـســتــهــلــكـ� وحملــطــات إنــتـاج
الـطـاقــة الـكــهـربـائــيـة والـقــطـاعـات
احليـوية.وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امـس إن (وكـــيل الــــوزارة لـــشـــؤون
الـتـوزيع والـتـصـفـيـة حـامـد يـونس
الـزوبــعي �تـرأس اجـتــمـاع مـجـلس
إدارة شــــركـــة خــــطـــوط األنــــابـــيب
الــنــفـطــيــة الــعــراقــيـة �جــرى خالل
مــنــاقــشـة جــدول األعــمــال اخلـاص
بوضع اخلطط والـدراسات لتـطوير
شــبـكـة األنـابـيب ا�ــمـتـدة �ـسـافـات
طـــــويــــلـــــة في الـــــبالد وا�ـــــشــــاكل
وا�عوقـات والتحـديات التي تواجه
العمل لتقد� احللول الناجعة لها).

WJ³ý Y¹b%
واكد الزوبعي (حرص الوزارة على
تــطـويـر وحتــديث شـبـكــة األنـابـيب
الـوطنـيـة والبـنى الـتحـتيـة لـلقـطاع
النفـطي� ألهمـيته في تعـزيز وإدامة
الـــطــاقـــات اخلــزنـــيــة ولـــتــحـــقــيق
انسيابية عالية في آليات وعمليات
ضخ وتوزيع الـنفط ومشـتقـاته عبر
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لم يكـن أحد من اخلـطبـاء احلسـينـي� ا�ـاضـ� يجـرؤ على ارتـقاء أعـواد ا�نـبر
اذا لم يـكن قد تخـرج على يد خـطيب كبـير أو أكثـر� يُالزِمُه ويتعـلم منه ويرسم

له استاذه خارطة الطريق ا�ُوصِل الى األداء السليم اخلالي من العثرات .
-2-

أما الـيوم فـأصبـحنـا نـشهـد الكـثيـرين �ن يرقـون ا�نـابر دون أن يـكونـوا على
مسـتوى العطاء الفكري والروحي واألخالقي ا�طـلوب �يرتقون ا�نابر ويدخلون
أنفـسـهم في عـداد خطـبـائهـا مع أنّـهم ال �ـلـكون ا�ـؤهالت احلـقيـقـيـة ا�طـلـوبة

للخطيب الرسالي الصادق مع نفسه ومع دينه ومع مجتمعه ..!!
واألنكـى من ذلك ظهـور الـبعض مـنـهم عـلى شاشـات الـفضـائـيات يُـظـهرون من
خاللهـا أبـشع ألوان الـضعف في الـبُـنيـة اللـغويـة واألدبـية فـضالً عن التـشريق

والتغريب واخلوض في مالم ينزل الله به من سلطان ..!!
ما مـعنى ارتـقاء ا�ـنبـر مِنْ قِبلِ مَنْ ال يُـحسن قـراءةَ آية من الـقرآن الـكر� على

نحو صحيح ?
وما معنى اخلطيب مع العجز عن قراءة بيت من الشعر على نحو صحيح?

انها مهازل ومشاهد مؤ�ة للغاية .
ومع كل األخـطاء والـعثـرات ال يعـدم هذا الـذي يـنزو عـلى ا�نـبر مِنْ أَنْ يـقال له

أحسنت ..!!
وا�صيبة عظيمة ح� تُسمّى االساءة باالحسان ..!!

-3-
انّ على أصـحـاب اجملالس احلـسيـنيـة اختـيار اخلـطبـاء الواعـ� القـادرين على

أداء مهماتهم أداء سليما على كل الصعد دينيا واخالقيا ولغويا ..
وعدم التورط �غامرات ومجازفات وخيمة العواقب 

-4-
وقد وقـفتُ عـلى قصـيدة ال أدري مِنْ هـو قـائِلُـها تـعرضّتْ الى مـا يـعانـيهِ ا�نـبر
من ا�تـطفل� عليه � وتـضمنتْ حزمةً مِنَ الوصـايا� ورأيتُ مِنَ ا�فيد أنْ نُوردها
بالـكامل في ختـام هذه ا�قـالة مع إزجاء الـشكر اجلـزيل والثنـاء اجلميل لـقائها
والتأكيد على ضرورة تنزيه اجملالس وا�نابر من الطفيلي�� واليك القصيدة :

قل للخطيب وقَدْ تَعَطّرَ وارْتَقى
أعلى ا�نابرِ في ثيابِ ذوي التُّقَى
أحسنتَ في لِبْسِ الثيابِ تَجَمُّال

أرجوكَ أحْسِنْ في اخلطابةِ مَنْطِقا
ال تقتلِ الفصحى بدون جنايةٍ
وارفع لها ب�َ العبادِ البيرَقا

وانثر على هذي القلوبِ عبيرَها 
فلها غرَام� في النّفوسِ تَعمقّا

وجميعُنا جئنا لنسمعَ سحرَها 
فزدِ احلروفَ الراقياتِ تألُّقا

ليس اخلطيبُ بصوتهِ وضجيجِهِ
بلْ مَنْ يزيدُ السّامع�َ تَذَوُّقا
مَنْ ينقشُ الكلماتِ في أذهانِنا
ويكونُ في هَز� القلوبِ مُوَفَّقَا
فترى فؤادَكَ فوقَ ضوءِ كالمِهِ
كالزَّهْرِ في العُنُقِ اجلميلِ مُعَلَّقا
وترى النجومَ الزاهياتِ معانيَاً
وا�ِسْكَ في جَنَبَاتِها مُتَدَف�قا
ال تكسرِ اآلياتِ أو قولَ الذي
جاءَ البريَّةَ بالهدايةِ مُشْفِقَا
كمْ آيةٍ حَرَّفْتَها منْ دونِ أنْ

تدري وأظهرتَ ا�غاربَ مَشْرِقا
والش�عرُ فاستشهِدْ بحكمتِهِ وال
جتعلْ مَدَارَكَ حولَ ذاتِكَ مُغْلَقا
وحذارِ شَخْصَنةَ األمورِ وكُلَّما
يذكي العداوةَ أو يَجُرُّ تَفَرُّقَا
وإذا سِوَاكَ بِها أحَقُّ فأعْطِهِ
هي لم تَكُنْ إرْثَاً ومُلْكَاً مُسْبَقَا
إنَّ اجلر�ةَ يا صديقي خُطْبَة�
حسناءُ قدْ القَتْ خطيباً أخرقَا

خــالــيـــة وعــقـــولــهـم صــافـــيــة اال من احالم
تتصـاعد في مـخيلـتهم. اشيع بـنظري طـلبة
ارتقـوا سلم متـوجهـ� الحدى القـاعات فاذا
طــالب يــســأل عـن مــكــان قــاعـــة اإلمــتــحــان
واخرون بـالـقرب مـني يلـقـوا اللـوم بعـضهم
عـلـى بـعض النـهـم اضـاعـوا اصــدقـاءهم في

باحات اجلامعة.
هــنـاك طـلــبـة يـتـذمــرون من بـعــد ا�ـسـافـات
ويــتــفــقــون في الــرأي مع مــكي عــبـد نــاهي
مـدرس الــريـاضـيـات الــذي طـوى ا�ـسـافـات
باجتـاة مجـمع اجلـادرية حـامال زمالء انيط
بـهم مـراقــبـة طـلـبـة االعـداديـات يـرى وجـود
طــالب االعـداديـة فـي اجلـامـعــات مـضــاعـفـة
�ــتــاعب الــطـالـب و األسـتــاذ بــعــد أن بـسط
الـسالم عـلى االرض وانـتـهت ذريـعـة الـدافع
االمـني. هـكذا هـم طلـبـة االعـداديـات ذخـيرة
عـلـمـيـة حتــدق بـهم الـعـيـون لـعـراق يـتـطـلع

للسمو واحلياة اجلميلة.

 …ešË
هل تـعلمون أن الـدرس اخلصوصي اجلـماعي وصل تكـاليفه ب�

الف ديـــنــار لــلــدرس الــواحـــد وطــلــبــة الــســادس450-600
الـثـانــوي مـجــبـرين ألخــذ أربـعـة دروس عــلى األقل وهـذه
تـثقل كـاهل الـعوائل�جـودة الـتربـيـة من مالمح الـنزاهـة�لو
كـان قطـاع التـربيـة ذات جودة مـا كانت احلـاجة لـلدروس

اخلصوصية.
#دولة_ا�واطنة 

عـــلى احلـــشـــائش يـــتـــبـــارون بـــاالســـئـــلـــة
االمتـحانـيـة التي جـاءت في سنـوات سابـقة
ثم �ــتــزج عـنــدهم اجلــد بـالــهــزل لـيــفـرون
كنوارس بـيضـاء من حتت خيمـات األشجار

الى قاعات االمتحانات. 
‰U*« l�œ

في مكان أخر وزمن أخر مجاميع من الطلبة
يلبـون رغبات اصدقـاءهم فيأخـذون طريقهم
صوب نـادي احـدى كلـيـات جامـعـة النـهرين
فيرتشفون الشاي بضعف السعر الذي يباع
خـــارج الـــنــادي وال يـــبـــالــون فـي دفع ا�ــال
وشراء الـبـسكـويت وا�عـجـنات يـقول عـنهم
مدرس الـلغة الـعربيـة وليـد طامي الذي راح
يحـتـسي الشـاي وهو جـالس خـلف منـضدة
حـــمــــراء هـــوالء الــــشـــبــــاب بـــعــــيـــدون عن
ارهـاصـات احليـاة الـيـومـية انـهم يـشـغـلون
أوقـاتـهم بـالدرس ويـتـزودون بـا�ـوضـوعات
الـتي تـثري اسـتـعـدادهم لالمـتحـان قـلـوبهم

 Íd¹dG�« s�×� d�UŽ ≠ œ«bGÐ
في عـهـد مـضى كـان دخـول طـالب اإلعـدادية
حلدائق اجلامعات امنيات التزورة حتى في

االحالم ..
الــيــوم يـــفــتــرش حــدائـــقــهــا ويــتـــكــأ عــلى
مساطبهـا ويتعطر بإريج اشـجارها ويتنعم

بقاعات امتحانية مبردة.
اصـــبح طـــالب االعـــداديـــة صــديـق لــلـــحــرم
اجلـــامـــعي ر�ـــا يـــوثـق الــعـالقـــة اذا تــوج

جهودة بالنجاح.
عـيـون الزمـان رصـدت لـقـطـات لطـلـبـة حـلوا

ضيفوا على اجلامعات
طـلبـة �البس بـيـضاء يـتـقاطـرون كـاسراب
احلـمام لـبـوابـة جامـعـة الـنهـرين ال يـلـزمهم
استـخدام واسـطة الـنقل فـما ان تـرجلوا من
الـسـيـارات الـتي تـقـلـهم إلى اجلـامـعة حـتى
مارسوا ريـاضة ا�شي لـلقاعـات االمتحـانية
وهم يتـراشـقون بـاالسئـلـة ويسـعون لـزيادة

خزينهم ا�علوماتي.
الـصــورة مـعـكـوســة لـلـطـلــبـة الـذين يـؤدون
امـــتــحـــانـــاتــهـم في جـــامــعـــة بـــغـــداد فــهم
مـضـطـرون لــركـوب بـاصـات اجلـامـعـة الـتي
جثمت مبكرا في كراجات االنطالق بعد دفع
مــبــالغ رمــزيــة لــلــوصــول لــلـكــلــيــات الــتي
حتـتـضن قاعـاتـهم االمـتـحـانيـة لـبـعـدها عن

بوابة دخول رحاب اجلامعة.
رغـم أن بــعـــضــهم جتـــاوز خــدمـــة الــركــوب
فطـوى ا�ـسافـات مـشيـا عـلى األقدام مـجددا
نشاطه الـذهني بتـصفح مايـحملـة من كتاب

او ملزمة.
في حــدائق جـامــعـة الــنـهـرين كــان الـطــلـبـة
يــاخـــذون حــصــتــهم من رطــوبــة الــصــبــاح
وانفاس االشـجار اخلضـراء وهم مستـلقون

مــســاراتـه احملــددة)� مــشـــددا عــلى
(أهـمــيــة اخلــطط الــواعـدة لــقــطـاع
األنــابـيب الـنـفـطــيـة إلدامـة اإلنـتـاج
والــتـصــفــيــة وتـغــذيــة الـقــطــاعـات
األخرى بـالنـفط اخلام أو ا�ـنتـجات
الــنــفـطــيــة)� مــشــيــداً بـ (اخلــبـرات

الوطـنية الـتي تمـتلكـها الـشركة في
تـطــويـر الــبـنى الــتـحــتـيــة لـشــبـكـة
األنـابـيب الـنـفـطـيـة وا�ـسـتـودعات�
وا�ــضـي قــدمـــاً فـي حتــســـ� واقع
عـمـلـهـا وتنـفـيـذ ا�ـهام ا�ـنـاطـة بـها
لـدعم االقــتـصـاد الـوطـني والـقـطـاع

اخلـدمي)�بـدوره � قـال وكـيل ا�ـديـر
الـعام ا�ـكـلف بإدارة الـشـركة مـاجد
عـبـد الـرضـا إن (ا�الكـات الـوطـنـيـة
تعمل وفق خـطط معدة مسـبقاً على
تــطـويـر شــبـكـات األنــابـيب وإعـادة
تـأهـيل ا�تـضـرر مـنهـا ومـد أنـابيب
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فـصـلي مـهـددا إن من يـكـرر مـثل هـذا
اخلبر سأرسـله إلى ناظم كزار (ناظم
كـــزار هــو مـــديــر األمن الـــعــام وهــذا

التهديد يعني اإلعدام على األغلب).
ذهـبت في احلــال إلى وزارة الـثـقـافـة
واإلعـالم لـــتـــســــلم أمـــر فــــصـــلي من
الـــوزيــر ا�ــرحــوم شــفـــيق الــكــمــالي
ولــكـنــني وجــدت إن أمـر الــفــصل قـد
خفف إلى "أمـر تـنسـيب" للـوزارة �دة
ســتـة أشـهــر أي الـعــمل فـيــهـا� ثم لم
البث سوى فترة قصيرة حتى أوفدت
مع الزميل كمال بطي سكرتير حترير
صـحـيـفة بـغـداد اوبـزرفـر إلى أ�ـانـيا
الــد�ـقــراطــيـة لــلــمـشــاركـة في دورة
للـقـيادات الـصـحفـية عـقـدت في كلـية

الــــتــــضـــامـن �ـــدة
ثالثة أشهر� وعند
عـــودتي اتـــصــلت
�ـــــكــــتـب صــــدام
للتذكير بقضيتي�
وهـكـذا صـدر أمر
بـــــــإعــــــادتـي إلى
الـــوظـــيـــفـــة دون
عـلم الــبـكـر وذلك
في أواخــــر عـــام
1971 أي قـــــــــبل
انـــــتــــهــــاء مــــدة
الـعـقــوبـة وبـعـد
عام واحد نقلت
إلـى مـــــــــصـــــــــر
لــلــعــمل مــديـرا
�ـــكـــتب وكـــالــة
األنـــــــــــــبـــــــــــــاء

قـــيـــاة الــــثـــورة صـــدام حــــســـ� عن
الـــتـــطــورات وعـن الــوزيـــر ســـعــدون
غـــيـــدان الـــذي كــــان في طـــريـــقه الى
ا�ـغـرب في زيـارة رسـمـيـة وانـقطـعت
اخباره بانقطاع االتصاالت با�غرب.
كـان اخلــبـر من األخــبـار االعـتــيـاديـة
وقــد ورد في مــعــظم وكــاالت األنــبـاء
واإلذاعــات. وبــعــد نــشــره في نــشـرة
الوكالـة أذيع من إذاعة بغـداد ونقلته
الصحف العراقية جـميعها �ا يؤكد
أن اخلـبـر ال يـتـعـارض مع الـسـيـاسة

اإلعالمية للعراق.
وخالل الــيـومــ� الــتـالــيـ� هــاجـمت
الــصــحف الـعــراقــيـة ومــنـهــا بــشـكل
خـاص صـحيـفـة الـثـورة ومـجـلة ألف

باء اجلنرال أوفقير.
d³š d¹d%

بـعد ثالثـة أيـام اتصل بـالـوكالـة عـبد
الكر� الشـيخلي وزيـر اخلارجية في
عــهـد الــرئــيس احـمــد حــسن الـبــكـر�
اســتــفـســر أول األمــر عن الــصــحـفي
الـذي حـرر اخلـبـر� وأبـدى تـفـهـمه �ـا
جــاء فــيـه لــكــنه قــال إن احلــجي (أي
الرئيس ) غاضب جـدا وانه سيتصل
بـكم بعـد قـليل ويـوجه عـقوبـة لـكاتب
اخلبـر والذي نـرجوه تنـفيـذ العـقوبة
دون اعـتــراض وسـنـعــمل فـيــمـا بـعـد
على إلغائها� وقد فهمنا إن الشيخلي
كان يتحدث باسم صدام حس� الذي
كـان نـائـبـا لــلـبـكـر في مـجـلس قـيـادة
الـثـورة وبـعـد دقـائق اتـصل الـرئـيس
الـبكـر وكـان غاضـبـا بالـفـعل وأمر أن
اذهب إلى وزارة األعالم السـتالم أمر

واع الــقــد� عـــلى شــارع أبي نــؤاس
وأنـــتــقــلت إلى قــاعـــة الــتــحــريــر في
الــــطــــابق األول ألتــــولـى بــــنــــفــــسي
األشــراف عــلى األخــبــار أو إعــدادهـا
لـــلــبث في نـــشــراتــنــا ا�ـــوجــهــة إلى
الـــصــحـف واإلذاعــة والـــتــلـــفــزيــون�
وبـــقــيت أتـــابع أخــبـــار االنــقالب من
وكـاالت األنـبـاء واإلذاعـات ومراسـلي
وكالتـنا حتى السـاعة اخلامـسة فجر
الـــيــوم الــتــالـي اضــاقــة الى تـــبــلــيغ
اجلـــهــات الــرســمــيـــة بــالــتــطــورات.
وسـهـرنــا في تـلك الـلــيـلـة الى سـاعـة
11تمـوز عنـدما مبـكـرة من فجـر يوم 
جـــاءت االخـــبـــار بـــفـــشل مـــحـــاولـــة
االنقالب فكتبت اخلـبر واحلقته بتلك

اخللفية.
خـالل تـلـك الـســاعــات تــلــقــيــنــا عـدة
مكا�ات (على الـتلفون احلكومي) من
الرئـيس البـكر ونـائب رئيس مـجلس

عــثــرت في اوراقـي الــتي ســلــمت من
الــضــيـاع عــلى هــذه الـصــورة خلــبـر
نـشــرته في وكـالــة االنـبـاء الــعـراقـيـة
(واع) عـــام 1971 كــــاد ان يــــؤدي بي
الى االعـدام بـأمـر من الـرئـيس احـمـد

حسن البكر.
اخلبر يتعلق بـفشل محاولة االنقالب
في ا�غـرب ضـد ا�لك احلـسن الـثاني
اثـنـاء احتـفـاله بـعـيـد مـيالده يوم 10
1971 في قـصــر الـصــخـيـرات تـمـوز 
وهو خبر تناقلته كل وكالالت االنباء
ووسائل االعالم ا�غربية لكن ا�شكلة
كـانت في اخلـلـفيـة الـتي كـتـبـتـها في
اخر اخلبر كما هي العادة في حترير

االخبار.
كنت في ذلك الـوقت معـاونا �ـديرعام
واع ونـائب رئيس الـتـحـرير وعـنـدما
جاءت اخبـار محاولـة االنقالب تركت
مـكتـبي في الـطـابق الـرابع في مـبنى

االزمة اخملفية بـ� البكر وصدام لكن
صدام حس� اراد تـنفيذ اوامـر البكر
ومـعــاجلـة ا�ـوقـف بـعـد حــ� عـنـدمـا
يـــنــسى الـــرئــيس احلـــادث وهــو مــا

حدث. 
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((ان فشل احلركة العـسكرية امس قد
ادى الى ازدياد نفـوذ اجلنرال مـحمد
اوفـقــيـر وزيـر الـداخــلـيـة الـذي ادعى
عـلى الـفـور ان ا�ـلك قـد خـوله جـمـيع

السلطات في البالد.
وا�ـــعــروف عـن اوفــقـــيــر الـــبــالغ من
الـعـمر 51 عـامـا انه الـساعـد األ�ن
لــلـمــلك وانـه الـشــخص الــذي مـارس
اقــــسـى انــــواع االضـــــطــــهـــــاد ضــــد
الـعـنـاصـر الـوطـنـيـة في الـبالد وكـان
ا�ــتــهم االول في
قضـيـة اختـطاف
زعـيم ا�ــعـارضـة
ا�ـهـدي بن بـركـة
وقـتـله عـام 1965
وبــالــرغم من ذلك
فــقــد ابــقـاه ا�ــلك
في منصبه وقربه
اكثر من السابق.
ويـقـول ا�ـراقـبـون
10تموز ان حركة 
رغم فشـلـها فـانـها
اشــــارة واضــــحـــة
الى عـدم اسـتـقـرار
الــــــــنـــــــــظـــــــــام في
ا�ــغــرب)). انــتــهى

اخلبر

الـــــــــــعـــــــــــراقـــــــــــيـــــــــــة هـــــــــــنــــــــــاك.
ولم اعــرف سـر مــا جــرى لي بــسـبب
أوفـــقــــيـــر وقــــد قـــيـل في حــــيـــنه أن
احلــكــومـة ا�ــغــربـيــة احــتـجـت عـلى
اخلبر باعتبـاره يسيء إلى شخصية
مقـربـة من ا�لك احلـسن الـثاني� كـما
قـيل إن صـداقـة تربـط البـكـر بـسـفـير
ا�ــغـرب د عــبـد الــهـادي الــتـازي وان
الـســفـيـر نــبه إلى أن هـذا اخلــبـر قـد

أزعج ا�لك.
 وتشاء األقدار بعد سـنوات قليلة إن
اجلــنـرال أوفــقـيــر دبــر انـقالبــا ضـد
ا�ـلك ولـقي فـي حـيـنه مـصـيـره الـذي

يستحقه.
وهذا هو نص اخلـلفيـة التي كتـبتها
وللتاريخ فان ما حدث كان يب�
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مــحــمــد  مال صــالح صــوفي أبــوبــكــر قـادر
ا�ــعـروف بـ "مال مـحـمـد الـشـهـرزوري"� ولـد
1947 في قـريــة كــجـة لى الــقـريــبـة من عـام 
قــضــاء ســيـــد صــادق الــتــابــعــة حملــافــظــة
الـسليـمانـية � وتعـلم القـرآن الكـر� على يد
أبــيه وبـدأ الــتـعـلــيم الـنــظـامي في ثــانـويـة

اإلسالمية بحلبجة.
21 دخل احلــيـــاة الــزوجــيــة� في عــمــر ال
4/2/1974 أصبـح ا�ال بقـرية كـوركة وفـــي 
دةرى في مــنـطــقـة شــاربـازيــر الـتــابـعـة
حملـافـظـة الـسـلــيـمـانـيـة� ويـخـدم أهـالي
ا�ـنـطـقـة بإخالص وتـفـان. وخـدم أيـضا
في مديـنـة الـسلـيـمانـيـة وقـضاء آغـجـلر

ومنطقة بشدةر وبتوين.
يتميز الراحل بشـخصية قوية جذابة � ذا
فـكــرة ثــاقـبــة و ثــقــافـة واســعــة� ويــعـنى

بإصالح الفرد وا�صاحلة اجملتمعية.
في عـهـد الـنـظـام الـسـابق وبـسـبب مـواقـفه
وخــــطـــبه� يــــعـــرض ا�ـال مـــحـــمــــد صـــالح
الشهرزوري  لضغـوطات كثيرة� ويروي في
مـــذكــراته إنـه اعــتـــقل سـت مــرات في
35 يــومــا. وسـجن مــرتـ�� مـــدة 
29/11/1980 ويـقضي األولى في 
ســبــعــة أشـــهــور في الــســجن
7/2/1984 سجن للمرة وفـــــــــي 
الثانية ويقضي ثمانية أشهر
في بـغـداد ويـطـلق ســــراحـة

فـــــي 5/10/1984.
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من نـتـاجـاته التـي بالـلـغـة الـكـرديـة: مـحـمد
اقـبال الـفيـلـسوف الـثائـر� رحلـتي من الشك
الى اإل�ــان� الــصــدفــة في مــيــزان الــعــقل�
الــطــبــيـــعــة في مــيــزان الــعــقل� داروين في
مــيــزان الــعــقل� فــرويــد في مــيــزان الـعــقل�
مــاركس في مــيــزان الـعــقل� الـخ. بـســــــبب
انـــــقالب اجلـــــرار الـــــزراعي فــــي 25/7/1987
انتقل الى رحمة
الـــله تــــعـــالى
ويـــــــدفـن في
مـقـبـرة سـيد

صاق.
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1983شن الـنظـام العـراقي هـجومـاً واسعـاً على مـناطق 31تـموز  في صـبيـحة 
وبلـدات قـوشتـبـة وحـرير وبـحـركة في مـديـنة أربـيل. وكـان الـهدف من الـهـجوم
تهـجـير عـوائل البـارزانيـ� من تـلك ا�نـاطق ونقـلهـم إلى منـاطق صحـراوية في
جنـوب الـعراق و من بـعـدها دفـنهـم أحيـاء في صحـراء عـرعر سـيـئة الـصيت .
يعـتبر هـذا العـمليـة من أبشع الـعملـيات االبادة اجلـماعـية في عصـرنا احلديث

بعد احلرب العا�ية الثانية �
وألن الـهـجــوم الـوحـشي لـلـنــظـام الـعـراقي عـلـى ا�ـدنـيـ� بـيـنــمـا كـان الـشـعب
الكـوردي يعيش في وضع صعب � فـقد تعمـد نظام بغـداد مهاجمـة البارزاني�

� ألنهم فهموا أن اسم البارزاني اسم مقدس بالنسبة للكورد .
8000 بـارزاني في عـربـات عسـكـرية ثم في ذلك الـصـبـاح � وضعـوا أكـثر من 

نقلوهم إلى صحراء جنوب العراق
كان هـذا ثاني عمل �ا يسـمى باألنفال في تـلك الفترة � بعـد استهداف الكورد
الـفـيـلـيـ� في ربـيع عام  1980 بـعـد قـتل بـعـضـهم  ونـقل االخـرين إلى احلـدود

اإليرانية دون أموال أو �تلكات.
ورغم أن الـنظام العـراقي ارتكب أبشع مـجزرة بحق الـشعب الكوردي � إال أن
العـالم الـتزم الـصمـت حيـال هذا الـعـمل الشـنيـع � الذي كـان حيـنـها عـلى علم
باإلبـادة اجلماعية التي ارتكبتها القـوات العسكرية على اختالف أنواعها بحق

البارزاني�.
وشن اجلـيش والـقوات الـعـراقـيـة بـعـد ذلك ا�ـزيـد من الـهـجـمـات علـى الشـعب

الكردي في كافة ا�ناطق الكوردية
ونُفـذوا بحق ا�دنـي� في محـاولة للـقضاء عـلى شعب وابادتـهم�  سواء بقـتلهم

ودفنهم أحياء أو إبعادهم عن مدنهم.
ولـألسف ال تـزال بـغــداد تـتـخــذ خـطـوات ضــد الـشـعب الــكـوردي في كل مـرة

بحجة تكثيف جهودها للضغط عليه.
باإلضـافة إلى ذلك � نفذت بـشكل متكـرر هجمات مسـلحة واسعـة النطاق على
16أكـتـوبـر / تـشريـن األول � التي إقـلـيم كـوردسـتـان � ال سـيـمـا في هـجـمات 
ارتكـبت عـدة جرائم ضـد اإلنـسانـيـة في ا�نـاطق الكـرديـة خارج حـكـومة إقـليم

كوردستان.
والضـغط مستمر سواء بالتهديدات العسكرية أو بقطع سبل العيش وعدم دفع

ميزانية كوردستان.
وهذا يـثبت منـذ تاريخ قيـام الدولة العـراقية في أوائل الـعشريـنيات وحتى اآلن
يظـهر أن الـعراق سـيـستـمر في أزمـة ومشـاكل حتى تـتـبع د�قـراطيـة حقـيقـية

وهــذا أصـبـحت شـبه مـســتـحـيـلـة بـسـبـب �ـارسـات األنـظـمـة في
بغداد�

مـا حدث البارزاني� في ذلك العام ستبقى بذاكرة الكورد
�بـدون شك النظام العراقي يواجه مـسؤولية أخالقية امام
الــعـدالـة الن تـلك الــعـمـلــيـة شـنـيــعـة بـكل مــقـيـاس اإلبـادة
اجلـماعـية من قـبل سلـطة ضـد شعب أعـزل � وان التاريخ

سيدين نظام بغداد إلى األبد.

مال محمد
الشهرزوري

نسخة مصورة للخبر

جديدة وزيادة الطاقات اخلزنية في
مـسـتـودعاتـهـا ا�ـنـتـشرة فـي البالد
لــتــأمــ� الــوقــود لــلــمــســتــهــلــكــ�
وحملطات إنـتاج الطاقـة الكهـربائية
والقطاعات احليوية خدمةً للصالح

العام). 
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تـبـادل الـرئيـسـان األمـريكي� جـو بـايدن�
والـصـيـني شـي جـينـبـيـنـغ� الـتـحـذيرات
بــشـــأن جــزيــرة تــايـــوان� خالل مــكــا�ــة
هــاتــفـيــة بـيــنــهـمــا اســتـمــرت أكــثـر من
سـاعت�.وقال بايدن لـنظيره الصيني إن
الــواليــات ا�ــتــحـدة تــعــارض بــشـدة أي
حتــركــات أحــاديــة اجلــانب من شــأنــهـا
تـغيـير الـوضع في اجلزيـرة.لكـنه أضاف
أن الـسيـاسة األمـريكيـة بشـأن تايوان لم
تـتغير.وقالت بـك� إن الرئيس شي طلب
مـن بـــايـــدن االلـــتـــزام �ـــبـــدأ "الـــصــ�
الـواحـدة"� مـحذرا إيـاه من أن "من يـلعب
بــالــنــار ســيــحــتــرق بــهــا".وتــصــاعــدت
الــتــوتــرات بــشــأن تــايــوان في الــفــتــرة
األخـــيـــرة� في ضـــوء تـــقـــاريــر عـن عــزم
رئـيسة مـجلس النواب األمـريكي نانسي
بـيـلوسي الـقـيام بـزيارة لـتـايوان.وتـقول
وزارة اخلـارجيـة األمريـكيـة إن بيـلوسي

لم تعلن عن أي سفر.
WLO�Ë V�«u�

 لـكن الصـ� حذرت مـن "عواقب وخـيمة"
إذا � ا�ـضي قدما بـالزيارة.وكـان بايدن
قـد قال األسـبوع ا�اضي� لـلصحـفي� إن
"اجلـيش يـعتـقـد أن الزيـارة لـيست فـكرة
جـــيــــدة"� لـــكن الـــبـــيـت األبـــيض وصف
اخلــطـاب الــصـيـنـي ضـد رحـلــة من هـذا
الـقـبـيل بـأنه "غـيـر مفـيـد وغـيـر ضروري
بــــشـــكـل واضح".وفي حــــال قــــيـــامــــهـــا
بـالزيـارة� ستـكون بـيلـوسي� الثـانية في
األحـقية لـتسلّم مهـام الرئاسـة بعد نائب
الـرئـيس في حـالة شـغـور ا�ـنصب� أرفع
سـيـاسيـة أمـريـكيـة تـسافـر إلى اجلـزيرة
مـنـذ عام .1997وقـال مـسـؤول كـبـير في
إدارة بــايــدن� إن الــرئــيــســان األمـريــكي
والـصيـني� ناقشـا أيضـا ترتيب اجـتماع
مـحـتــمل وجـهـا لـوجه بـيـنـهـمـا� واصـفـا
الـعالقات ب� البـلدين بأنـها "مباشرة" و
"نــزيـــهــة".وكــان بــايــدن قــد اســتــضــاف
الـرئــيس شي في واشـنـطن� عـنـدمـا كـان
نـائـبـا لـلرئـيس األمـريـكي بـاراك أوبـاما�
وذلـك خالل زيــــارة قـــام بــــهــــا الـــزعــــيم
الــصــيــني إلـى الــواليــات ا�ــتــحــدة عـام
.2015لـكن الرجـل� لم يلـتقـيا شخـصيا
مـــــــنــــــذ تـــــــولي بـــــــايـــــــدن مــــــنـــــــصب
الـرئاسة.وتعتـبر الص� تايـوان مقاطعة
انــفـصــالـيــة يـجـب أن تـصــبح جـزءا من
الـبالد. ولم تـسـتبـعـد احتـمـال استـخدام
الــقـوة لــتــحـقــيق ذلك.�ــوجب سـيــاسـة
"الـصـ� الـواحـدة" � ال تعـتـرف واشـنطن
بـتايوان دبلومـاسيا� لكنهـا تبيع أسلحة

لـلجزيرة ذات احلـكم الذاتي الد�قراطي
حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.وعقب
ا�ـــــكــــا�ــــة� قـــــالت وزارة اخلـــــارجــــيــــة
الـتايـوانيـة يوم اجلـمعـة إنهـا ستواصل
تـعـمـيق شـراكـتـهـا األمـنـيـة الـوثـيـقـة مع
الـواليـات ا�ـتـحـدة.وقـال الـبـيت األبـيض
إن الـزعيـمان نـاقشـا� إلى جانـب تايوان�
مـجـمـوعة من الـقـضايـا األخـرى� �ا في
ذلـك تغير ا�نا� واألمن الصحي.وتدرس
إدارة بــــايــــدن مــــا إذا كـــــانت ســــتــــرفع
الـتعـريفات اجلـمركـية الـتي فرضت على
الــواردات الـصــيـنـيــة في عـهــد الـرئـيس
األمـريكي السابق دونـالد ترامب. وتقول
إنـه �ـكن خلــطـوة كــهـذه أن تــخـفف من
الـــــتــــضــــخـم ا�ــــرتـــــفع فـي الــــواليــــات
ا�ـتـحدة.لـكن ا�ـسؤول األمـريـكي الـكبـير
قـال إن الرئيس األمريـكي لم يناقش هذه
ا�ــــــســـــألــــــة مـع الـــــرئــــــيس شـي يـــــوم
اخلميس.ويعتقد محللون أن كال من جو
بــايـدن وشي جــيـنـبــيـنغ يــريـدان جتـنب
صـراع مـفـتـوح بـ� بلـديـهـمـا� حـسب ما
ذكـــرت مـــراســـلـــة بـي بي سي في وزارة
اخلــارجــيــة األمــريـكــيــة� بــاربــرا بـلــيت
أوشـر.لــكن أيـا من الـرجـلـ� لم يـقم بـأي
مــحـاولـة لـتـغــيـيـر اخلـطــاب الـتـنـافـسي
بـيـنـهـمـا� وهـو مـا جتـلى مـرة أخـرى في
تـــصــريـــحــاتـــهــمـــا حــول مـــكــا�ـــة يــوم
اخلــمـيس.وفي مــلـخص مـقــتـضب حـول
ا�ـكـا�ة� قـال الـبيت األبـيض إنـها تـشكل
جــــــزءا من جــــــهـــــود "إدارة اخلـالفـــــات
�ـسؤولية" والعمل معا عندما "تتماشى
ا�صالح".أما بك�� فقالت في تقرير أكثر
تـفصـيال� إن العديـد من مصالح الـبلدين
تــتـــوافق. لــكــنـــهــا ألــقت بـــالــلــوم عــلى
الــواليـات ا�ـتــحـدة في تـدهــور الـعالقـة�
وانـتـقدت نـظرة إدارة بـايدن إلى الـص�
بـاعتبـارها "ا�نـافس األساسي" و "أخطر
حتــد طـويـل األمـد" لــواشـنــطن.لـقــد قـيل
الـكـثـير عن حتـذيـر الرئـيس شي لـبـايدن
أن "أولـــئـك الـــذين يـــلـــعـــبـــون بـــالـــنـــار
سـيحترقون بهـا".إنه بالفعل حتذير قوي
ألمـريـكـا - لكـنه لـيس غـيـر مسـبـوق.فـقد
اسـتـخـدمت وزارة اخلـارجـيـة الـصـيـنـية
الـــلــغـــة نــفــســـهــا عـــنــدمـــا زار وفــد من
الــكـوجنـرس األمـريــكي تـايـوان في وقت
ســابق من هــذا الــعـام.كــمـا اســتــخـدمت
وزارة الـدفـاع الصـينـية الـعـبارة نـفسـها
فـي حتــــــذيـــــــر لــــــتـــــــايــــــوان الـــــــعــــــام
ا�ـاضي.صـحـيح أن صـدور حتذيـر كـهذا
عن الـرئـيس شي يـعـطيه وزنـا أكـبـر.لكن
هـذا ال يــعـني أن الـصـ� تـسـتـعـد لـعـمل
عـسـكـري ضد تـايـوان� إذا - عـلى سـبيل

ا�ــثـال - وصـلت نــانـسي بــيـلـوسي إلى
هـنـا األسـبـوع ا�ـقـبل.إنـها بـدال من ذلك�
تــخـبــر أمــريـكــا أنـهــا إذا اسـتــمـرت في
الــســيـــر عــلى ا�ــســار احلــالي� فــإنــهــا
ســــتــــؤدي في الــــنــــهــــايــــة إلـى انـــدالع
صــراع.وبـشـكل عــام� من الـصـعب رؤيـة
أي شـيء إيـــجــــابي من هــــذه ا�ـــكــــا�ـــة
الـهاتـفيـة فيـما يـتعـلق بالـعالقة األوسع

ب� الواليات ا�تحدة والص�
‚ö�« �«¡«d�«

وفـرضت الـسـلطـات الـصـينـيـة إجراءات
اإلغـالق عـــلى مـــا يـــقــــرب من مـــلـــيـــون
شـــخص في إحــدى ضــواحي ووهــان -
ا�ـديـنـة الـواقـعـة بـوسط الـصـ� والـتي
ظـهـر فـيـهـا أول حالـة إصـابـة بـفـيروس
كـورونـا.وصدرت أوامـر لـسكـان مـنطـقة
جـيــانـغـشي بـالـبـقـاء داخل مـنـازلـهم أو
مـجمعاتهم السكـنية �دة ثالثة أيام بعد
اكـتشاف أربع حاالت لإلصـابة بفيروس

كورونا بدون أعراض.
وتــتــبع الـصــ� اســتـراتــيــجـيــة "صــفـر
إصـابات بـفيروس كـورونا"� �ا في ذلك
إجــراء اخـــتــبــارات جــمــاعــيــة� وفــرض
قـــــواعــــد صــــارمـــــة لــــلـــــعــــزل� وإغالق
مـــحــلي.ونـــتــيــجـــة لــذلك� كـــانت أعــداد
الـوفــيـات أقل بـكـثـيـر �ـا هي عـلـيه في
الــعـديــد من الــبـلــدان األخـرى.لــكن هـذه
االسـتراتيجـية تواجه معـارضة متزايدة
مع اسـتمرار مواجهـة األفراد والشركات

للضغوط الناجمة عن تلك القيود.
وفـي مــديــنــة ووهــان� الــتي يــبــلغ عــدد
ســكــانــهـا  12مــلــيــون نـســمــة� كــشـفت
االخـتـبارات الـدوريـة عن حالـتي إصـابة
بـدون أعـراض قبل يـوم�.كـمـا اكتـشفت
حـــالـــتـــان جـــديـــدتـــان من خالل تـــتـــبع
اخملـالط�� بـعد فتـرة وجيزة من إصدار
أمـر اإلغالق.وأصـبـحت ووهـان مـعـروفة
فـي جـمـيع أنـحـاء الـعـالم في أوائل عـام

يــقـرب من  25مــلـيــون نـسـمــة - أخـيـرا
إجـــــراءات اإلغالق الـــــصـــــارمــــة الـــــتي
اسـتمرت �دة شهرين� على الرغم من أن
الـسكان يتأقلـمون مع "الوضع الطبيعي
اجلديد" لالختبارات اجلماعية ا�تكررة.
ومـن أجل إبــقــاء أجـــزاء من االقــتــصــاد
مــفـتــوحـة� طُــلب من ا�ـوظــفـ� الــعـيش
مـؤقتا في أماكن عملـهم لتقليل االتصال
بـ� الـعـمل وا�ـنزل.وفي وقـت سابق من
هـذا األسبوع� قال علماء إن هناك "دليال
دامـغا" على أن سوق هوانـان للمأكوالت
الـبحرية واحليـوانات البرية في ووهان
كــانت الــبـؤرة األولى لــتــفـشي فــيـروس
كـورونـا.وأعـادت دراسـتـان - راجـعـهـمـا
بـاحـثون - فـحص معـلـومات بـشأن أول
تـــــفـش لـــــلـــــفـــــيـــــروس في ا�ـــــديـــــنـــــة
الـصـينـيـة.وتُظـهـر إحدى الـدراسـت� أن
احلـاالت األولى ا�عروفة كـانت متمركزة

حول هذه السوق. 
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 2020كـأول مـكان اكـتشف فـيه الـعلـماء
فـيـروس كـورونـا اجلديـد - وأول مـديـنة
تـخـضع إلجـراءات تـقـيـيـديـة قـاسـية.في
ذلـك الـوقت� صُـدم الـعــالم بـهـذا اإلغالق
الـصـارم� لكن سـرعان مـا اضطـر العـديد
مـن ا�ـدن والــبـلــدان إلى فــرض تـدابــيـر
�ــاثـلــة.وفي وقت الحق� أدرك اجلــمـيع
أن الـصـ� جنحت في مـواجـهة فـيروس
كـورونـا� مع رفع الـقـيـود في وقت مـبـكر
بـكثـير عمـا حدث في الـعديد من الـبلدان
األخـرى.لكن هذا األمـر تغيـر مرة أخرى�
إذ اتـبـعت الـصـ� اسـتـراتـيـجـيـة "صـفر
إصابات بفيروس كورونا"� وهو ما أدى
إلى عـمليـات إغالق محـلية مـتكررة� بدال
من مـحاولـة التعـايش مع الفيـروس كما
هـــــو احلـــــال في مـــــعـــــظـم الـــــبـــــلــــدان
األخــرى.وخالل الــشـهــر ا�ــاضي� أنـهت
شـنـغهـاي - العـاصمـة ا�ـاليـة الصـينـية
الــعـمالقـة الـتـي يـبـلغ عـدد ســكـانـهـا مـا
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لم ينس العراقيون وقفات اإلطار في ساحات التظاهر معلنا حصول التزوير
في انـتخابات عام   2021ومطـالبا بإعادة الـعد والفرز يدويـا وذهب با�طالبة
حـتى بـإلـغـاء نـتـائج االنـتـخـابـات والـذهـاب نـحـو إعـادة االنـتـخـاب � وقـد كان
بشكوكه قد أضاف إلى قلة ا�شاركة الشعبية في حينها عامال جديدا للدفع
بـعـدم جـدوى األخذ بـنـتـائج تـلك االنـتـخـابـات � سـيـيـمـا وان نـسـبـة ا�ـقـاطـعة
الشـعبيـة كانت عالـية جدا � وبـغض النظـر عن صحة وخـطأ التـيار الصدري
فـإن احتـجابه وتـخليه عن  23با�ـئة من مـجمـوع مقـاعد الـبر�ـان يعـد سابـقة
البد من األخذ بـنتائجها على شرعـية البر�ان الفعلـية وعلى مخرجات أعماله
التـشريعية . خاصة وأن عملية اكتمال عدد النواب في البر�ان كانت من ب�
ا�رشـح� اخلاسرين � لـذا فإن الشـرعية القـانونية لـوجود مثل هـذا البر�ان
مشـكوك فـيهـا � ألنه بـر�ان االكـثر مـقـاطعـة شعـبـيا � وألنه كـان موضع شك
لدى اإلطار � وثـالثـا انسحـاب التـيار � كلـها عـوامل تدفع بنـا جمـيعا لـلدعوة

إلى حله والذهاب الى انتخابات مبكرة أخرى .
أن إدارة االنسداد السياسي من قبل اجلمع الفاعل على الساحة وعلى هذا
النـحو يعـد �ثـابة عـملـية جلـر العـراق دون وعي وبأسـاليـبب الكـتل ا�ـعروفة
نحـو معلوم مدمـر واخلاسر الوحيد هـو ا�واطن منتم لألحـزاب السياسية أو

مستقل .
أن مــجـلس الـنــواب بـدورته احلـالـيــة بـدأ بـشـكــوك شـعـبـيـة وبــاعـتـراض كـتل

سياسية وقد كنا رغم ذلك نأمل أن يكون للنواب ا�ستقل�
 درايـة بـا�ـطلـوب مـنـهم � وان يـنـقـلـوا اجمللس نـقـلـة نـوعـيـة تـؤهله عـلى األقل
لــتـجـاوز عـســرة والدته � ولـكن مـا جــاء به الـنـواب ا�ـســتـقـلـون كــان مـهـبـطـا
للـعزائم فقد انخرط البعـض منهم منذ اللحظـة األولى بتفاصيل كانوا هم في
عـنى عـنـهـا � وكان الـبـعض اآلخـر قـد الـتـحق بـأسالـيب الـنـواب الـقـدمـاء اما
الـطرف الـثـالث فـأخذ بـبـحث عن منـاصب تـنفـيـذية � وعـنـدها افـتـقد الـبـر�ان
مـيـزة وجـود ا�ـســتـقـلـ� وصـاروا في مــهب ريـاح سـيـاســات الـكـتل وانـتـهى
دورهم ا�ـعـبـر عن ا�ـعـارضـة وأصـبـحت مـعـارضـتـهم مـكـشـوفـة ال طـائل من
ورائـهــا . ويـبـدوا أن مــقـولـة الــدكـتـور الــوردي ال تـفـارقــنـا هـو أنــنـا جـمــيـعـا
مصـابون بادواء واحدة � وهي برأي ا�تواضع أن ا�نصب اكبر من اإلنسان

العراقي � لذا فإنه سيظل عبدا ا�نصب ال سييده . 
أن مـا تـقدمـنـا به والنتـفـاء دور ا�ـستـقـل� ولـكـون الـدورة احلالـيـة بنـوابـها ال
تــخــتـلف من حــيث ا�ــضـمــون واخملـرجــات عن الـدورات الــسـابــقـة � ولــكـون
االنـسـداد الـسيـاسي ال يـفـتـحه بر�ـان عـاجـز حـتى عن حتـقيق نـصـاب وفـقا
لـالطـر الـدســتـوريـة � فــإنـنـا نــطـالب ومن مــوقع ا�ـواطـنــة بـالــذهـاب إلى حـله
وإجراء انـتخـابات جديـدة � ستـكون هـذه ا�رة لصـالح التـيار ا�ـدني الباحث

عن جمهورية العراق ا�دنية .
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أعــلن مــجـلس االحــتـيــاطي الـفــيـدرالي
(الـبـنك ا�ركـزي األمريـكي) عن رفع آخر
غـير معـتاد ألسعـار الفائـدة في محاولة
لـكبح جـماح األسـعار ا�رتـفعـة في أكبر
اقــتـصــاد في الـعــالم.وقـال إنه ســيـرفع
سـعـر الـفـائـدة الـرئـيـسي �ـقـدار 0.75
نـقـطة مـئـوية� مـسـتهـدفًـا معـدال مـا ب�
 ?2.25و.?2.5ورفـع الــبـــنك تـــكـــالــيف
االقـتراض مـنذ مارس/أذار في مـحاولة
لــتـهـدئــة االقـتـصـاد واحلــد من تـضـخم
األسـعـار.لـكن اخملاوف تـتـصـاعد من أن
تــــلك اإلجــــراءات ســــتــــدفع الــــواليـــات
ا�ـتـحدة إلى الـركود.وأظـهرت الـتقـارير
األخـيـرة انـخفـاضـا في ثـقة ا�ـسـتـهلك�
وتــبــاطــؤ ســوق الــعــقــارات� وارتــفــاع
مـــطــالــبـــات إعــانــات الـــبــطــالــة� وأول
انكماش في النشاط التجاري منذ عام 
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وتـتوقع الـعديـد من البـيانـات الرسـمية
هـــذا األســـبــوع أن تـــظـــهــر انـــكـــمــاش
االقـتـصاد األمـريكي لـلـربع الثـاني على
الـتوالي.وفي كثير من البلدان� يعد ذلك
�ــثــابــة ركــود عـلـى الـرغـم من قــيـاسه
بـــــشـــــكـل مـــــخـــــتـــــلف فـي الـــــواليــــات
ا�ــتـــحــدة.وفي مــؤتــمـــر صــحــفي� أقــر
رئـيس مـجـلس االحـتـيـاطي الـفـيدرالي�
جــــيــــروم بــــاول� بــــأن قــــطــــاعــــات من
االقــتــصــاد تـتــبــاطــأ. لــكـنـه قـال إن من
ا�ــرجح أن يــواصل الـبــنك رفع أســعـار
الـفـائـدة في األشهـر ا�ـقبـلـة عـلى الرغم
من اخملـاطر� مشيـرا إلى التضخم الذي
وصـل إلى أعـــــلـى مـــــســـــتـــــوى في 40
عـــامــا.وقـــال بـــاول "اليــنـــجح شيء في
االقــتـصــاد بــدون اسـتــقـرار األســعـار .
نـحتـاج إلى انخـفاض الـتضـخم ... هذا
لـيس شـيـئـا �ـكـنـنـا جتـنـبـه".وتـسـاعد

أسـعـار الفـائـدة ا�رتـفـعة عـلى مـكافـحة
الــــتـــضــــخم عن طــــريق رفـع تـــكــــلـــفـــة
االقـتراض� وتشجـيع األفراد والشركات
عـــــلى االقـــــتــــراض وإنـــــفـــــاق أقل. من
الــنـاحــيــة الـنــظـريــة� من ا�ـفــتـرض أن
يـؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب وإبطاء
ارتـفـاع األسـعـار - ولـكـنه يـعـني أيـضا
نــشـاطـا اقــتـصـاديــا أقل.وقـال بـاول إن
بـــعض الــتــبـــاطــؤ "ضــروري".وأضــاف
"نـحـن ال نـحـاول أن نـشـهـد ركودا - وال
نـعتـقد أنـنا مـضطـرونلـذلك".ومع توقف
الــنـمــو في الـواليــات ا�ـتـحــدة وضـغط
ارتــفـاع األســعـار عـلى األســر في شـتى
أرجــاء الــعــالم� حــذر صــنــدوق الــنــقــد
الـدولي هـذا األسـبـوع من أن االقـتـصاد
الـــــعـــــا�ي قـــــد يـــــكـــــون عـــــلـى شـــــفــــا
الــركــود.وأعـلــنت بـعـض الـشــركـات في
صـناعات التكنـولوجيا واإلسكان� التي
شـهـدت مـكـاسب سـريـعـة في الـسـنوات
األخــيــرة بــفــضل انــخــفــاض تــكـالــيف
االقــــتــــراض� عـن تــــخــــفــــيــــضــــات في
الـوظــائف أو خـطط إلبـطـاء الـتـوظـيف�
مــتــذرعـة بــتــحـوالت الــســوق.ولـكن مع
ارتـفـاع التـضحم� فـإن الـبنـوك ا�ركـزية
"لـيس لديهـا خيار حقـيقي" سوى زيادة
أسـعـار الـفـائـدة� حـسـبـمـا قـال اخلـبـيـر
االقـتصادي بـيير أولـيفيـيه غورنشاس�
مـــديــر األبــحـــاث في صــنــدوق الـــنــقــد
الـدولي.في وقت سـابق من هذا الـشهر�
أعـلن البنك ا�ركزي األوروبي عن زيادة
كبيرة غير متوقعة في أسعار الفائدة -
وهـي األولى مـنـذ  11عــامـا. وقــام بـنك
إجنــلــتـرا بــرفع أســعــار الــفـائــدة مــنـذ
ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول� واتـــخــذت
عــــشـــــرات الــــدول األخــــرى خــــطــــوات
�ـاثلة.وقال غـورنشاس "معـظم البنوك
ا�ــركــزيــة تـقــوم بــتــشــديـد الــســيــاسـة
الـنـقديـة". والسـؤال الرئـيسي هـو مدى

الـسـرعة الـتي �ـكن أن يـؤدي بهـا هذا
الـتـشـديـد النـقـدي إلى إعـادة الـتـضخم
إلى مـسـتويـات معـقولـة".وارتفع مـعدل
الـتضخم في الواليات ا�تحدة إلى 9.1
الشهر ا�اضي� مدفوعا بارتفاع أسعار
الــبـنــزين وا�ـواد الـغــذائـيــة وا�ـسـكن.
وهـذا أعلى بكثيـر من هدف االحتياطي
الـفـيـدرالي الـبـالغ  ? ?2وأسـرع مـعـدل
منذ عام .1981وأدت مساعي للحد من
ارتـــفــاع األســـعــار في ذلـك الــوقت إلى
قيام االحتياطي الفيدرالي برفع أسعار
الـــفـــائـــدة إلى أكـــثــر من  ?15ودفـــعت
االقـتــصـاد إلى االنـحـدار الـذي اسـتـمـر
أكـثر من عام.وسـيدفع رفع الـفائدة يوم
األربــــــعـــــــاء � وهــــــو الــــــرابـع مــــــنــــــذ
مارس/آذار� سعر الفائدة الذي يفرضه
بـنك االحتياطي الفـيدرالي على البنوك
لـالقتـراض إلـى أكثـر من 2.25وهـو مـا
لـم تشـهده مـنذ عام  2019أعـلى بقـليل
مـن ا�ـعـدالت في األشــهـر الـتـي سـبـقت
انــــدالع الــــوبـــاء فـي عـــام .2020لــــكن
الـشـركات واألسـر اعـتادت عـلى أسـعار
الــفـائـدة ا�ـنــخـفـضــة� والـتي نـادرا مـا
ارتـفعت فوق  ?2مـنذ األزمة ا�الية عام
 .2008كـمـا أن االحـتـيـاطي الـفـيـدرالي
يـرتفع بسرعة غيـر معتادة� حيث �ثل
ارتفاع يوم األربعاء ثاني زيادة �قدار
 0.75نـــــــقــــــطـــــــة مــــــئـــــــويــــــة عـــــــلى
الــتــوالي.ويــتـوقـع احملـلــلــون أن يـرفع
االحـتـيـاطي الفـيـدرالي أسـعار الـفـائدة
إلـى ما ب�  3و4بـحـلـول نـهـايـة الـعام.
وقـفـزت األسـواق ا�ـالـيـة بـعـد ا�ـؤتـمـر
الـصحفي الذي عـقده باول على أمل أن
تــتـبــاطـأ وتـيــرة الـزيــادات في األشـهـر
ا�ـقبـلة.ويـقول احملـللـون إنهم مـا زالوا
يـعتقدون أن الواليات ا�تحدة �كن أن
تـتجـنب ا�عانـاة االقتـصادية الـشديدة�
مـشيرين إلى سـوق العمل الذي ال يزال

يــضـيف مـئـات اآلالف من الـوظـائف كل
شـهر. كـما أن إنـفاق ا�ـستـهلـك�� الذي
�ــثل مـا يــقـرب من  70مـن االقـتـصـاد�
صــمــد أيـضــا� عـلـى الـرغم مـن تـبــاطـؤ
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قـال مـادهـافي بـوكـيل من وكـالـة مـوديز
إنــفـســتـورز سـيــرفس "مـحــاولـة ضـبط
األمـر بشكل صحيح بحيث �كن تهدئة
االقـتصاد ولـكن دون دفع االقتصاد إلى
الـركود يـعد أمرا صـعبا� حـتى في أكثر
األوقـات العاديـة ونحن في بيئـة معقدة
لــلـغـايـة في الــوقت احلـالي".جـيــسـيـكـا

دوران أم لـــــثالثــــة أطـــــفــــال في واليــــة
أريـزونـا واحـدة من آالف الـعـامـلـ� في
قـطاع الـعقـارات الذين فـقدوا وظـيفـتهم
في األسـابيع األخـيرة.وتـقول إن عمـلها
في مـجـال منـح قروض �ـشـتري ا�ـنازل
احملـــتـــمــــلـــ� في أحـــد أكـــثـــر أســـواق
اإلسـكـان نـشـاطا في الـواليـات ا�ـتـحدة
"ســقـط إلى الــهــاويــة" في مــارس/أذار�
حـيث بـدأ الـبـنك ا�ـركـزي األمـريـكي في
رفع أســعـار الـفـائـدة.عـنــدمـا أخـبـرتـهـا
شـركـتهـا أنـها سـتتـخـلى عنـهـا� لم تكن
قــلـقـة في الـبــدايـة بـشـأن الــعـثـور عـلى
وظـيـفة جـديـدة. لـكنـهـا قالت إن الـتـقدم

لــعـشــرات الـوظــائف وشـبــكـة ا�ــعـارف
الـقـويـة في األسـابـيع الـتي تـلت ذلك لم
تـــؤد إلى عــثـــورهــا عـــلى عـــمل.وقــالت
دوران إنــهـا قــلـقــة من أنـهــا قـد ال جتـد
عـمال حتى يـنتعش الـسوق مرة أخرى�
وهـو ما قد ال يـحدث لعـدة أشهر.وقالت
"أشــعــر وكـــأنــني أمــضــيت عــامــ� في
رفـض عروض العـمل� وأنـا اآلن أتسول
في الـشوارع". وأضافت "أنا قـلقة بشأن
ا�ـدة الـتي سيـسـتغـرقـها سـوق الـعمل�
وســوق الـعـقـارات. إذا اسـتـمـر في هـذا
االجتــــــاه � فــــــإن هــــــذا يــــــعــــــني آالف

الوظائف".
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عــمـلـيــاتـهــا الـعـســكـريـة الســتـعـادة

منطقة خيرسون اجلنوبية.
ويـأتي ذلك فــيـمـا تـســعى أوكـرانـيـا

لــعــزل الــقـوات الــروســيــة جــنـوبي
األراضي األوكرانـية.وخـرج اجلسر
الـــرئــــيـــسـي ا�ـــؤدي إلـى مـــديــــنـــة
خـــيـــرســـون مـن اخلـــدمـــة بـــعــد أن
ضــــربــــتـه الــــقــــوات األوكــــرانــــيــــة
بــصـواريـخ بـعــيـدة ا�ــدى قــدمـتــهـا
الــواليـات ا�ــتــحـدة.ونــشــرت صـور
يُزعم أنـهـا تظـهر الـقـوات الروسـية
حتاول إقامة معبر عائم بالقرب من

اجلسر ا�تضرر.
وأعـلنت وزارة الـدفـاع الـروسـية أن
قـواتـهـا دمـرت خالل الـيوم ا�ـاضي
 6مــســتــودعــات لــلـذخــيــرة تــابــعـة
لـــلــجــيـش األوكــراني� إضـــافــة إلى
مـــنــصــة إطالق تــابـــعــة �ــنــظــومــة
الـــصـــواريخ "إس- "300ا�ـــضـــادة
لـلــطـائــرات.ووفق اإلعالم الـروسي�
أدت ضـــربـــات شـــنـــتـــهـــا الـــقــوات
اجلـــويــة الــروســيــة إلـى مــقــتل مــا
يــــصل إلى  70فــــردا في صــــفــــوف
كتـيبـة للـقوات ا�ـسلـحة األوكـرانية
في منـطقـة أرتيـموفـسك بدونـباس�

ومقتـل أكثر من  130جنـديا إلحدى
كتائب لواء ا�شاة في خيرسون.

ويــقـــول مــســـؤولــون عـــســكـــريــون
بريـطانـيون إن الـعاصـمة اإلقـليـمية
األوكـــرانــيــة الــوحــيـــدة الــتي تــمت
السيطرة علـيها منذ بدء احلرب في
 24فـبـرايـر/شـبـاط "مـعـزولـة فـعـلـيا

عن األراضي احملتلة األخرى".
ومع ذلك� حـــذّر اجلــيش األوكــراني
من أن مـوسـكـو تـعـيـد نـشـر قـواتـها
اآلن من شـرق أوكـرانـيـا لـلـدفـاع عن

منطقة خيرسون.
والـســيـطـرة عـلى خـيــرسـون مـهـمـة
لروسيا� ألنها توفر �را بريا لشبه

جزيرة القرم.
وكـــان وزيــر اخلـــارجــيـــة الــروسي�
سـيــرغي الفـروف� قـال إن الـعــمـلـيـة
العـسـكريـة الـتي تشـنـها روسـيا في
أوكرانيا لم تعد تقتصر على شرقي
ذلك الـــبـــلـــد� بـــعـــدمـــا زود الـــغــرب
أوكــرانـيـا بــأسـلــحـة طـويــلـة ا�ـدى�
موضحا أنه يتع� على روسيا اآلن

أن تدفع القوات األوكرانية أبعد عن
خط ا�ـواجـهـة لضـمـان أمـنـهـا.وقال
حـاكم ا�ـنـطـقـة أنـدريه رايـكـوفيـتش
في إفــــــــــادة صـــــــــحـــــــــفـــــــــيـــــــــة إن
كـروبـيـفنـيـتـسـكي� عـاصمـة مـنـطـقة
كـــيــروفــوهـــراد� تــعــرضـت لــقــصف
بــصــاروخــ� روســيــ� في حــوالي
الـسـاعـة  12:20بـالـتــوقـيت احملـلي

يوم الثالثاء.
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وقال إن الصواريخ أصـابت حظائر
مدرسة طيران محلية� وإن اجلرحى

لم يصابوا بإصابات خطيرة.
وقــــال مــــســـــؤولــــون إن خــــمــــســــة
أشخـاص قتـلوا وأصيب  26عنـدما
ســـقـــطت صــــواريخ عـــلـى مـــديـــنـــة
كروبيفـنيتسـكي بوسط البالد.وقتل
ثالثة اشـخـاص في بخـمـوت شرقي
الـبالد.وبـالـقــرب من كـيـيف� أصـيب

 15شخصا في قاعدة عسكرية.
 كـمــا تـضـررت ا�ــنـاطق الـشــمـالـيـة
واجلــــنـــوبـــيـــة من أوكـــرانـــيـــا.وفي

بــخـــمــوت� الــواقـــعــة فـي مــنـــطــقــة
دونـــيــتــسك الــشـــرقــيــة� قــال حــاكم
ا�نـطـقة بـافلـو كيـريـليـنكـو إن ثالثة
أشخـاص على األقل قـتلـوا وأصيب
ثـالثــــة آخــــرون في قـــــصف روسي.

وتضرر اثنا عشر مبنى سكنيا.
وقال ا�سـؤول العسـكري األوكراني
الـكـبيـر أولـيـكـسي هـروموف إن 15
شــخـصـا أصــيـبـوا عــنـدمــا سـقـطت
ستـة صـواريخ كالـيـبر روسـيـة على
قـاعــدة عـسـكــريـة في لـيــوتـيج عـلى
بعد نحو عشرة كـيلومترات شمالي
كيـيف.وقال مـسؤولـون محـليون إن
شــخـــصــا قــتل وأصـــيب اثــنــان في
قـــــــــصـف روسـي �ـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة
دنـــيــبــروبـــتــروفــسـك بــوسط شــرق

أوكرانيا.
وفي مـديـنـة مـيـكـواليف اجلـنـوبـيـة�
أصـيب شـخص ودُمـرت مـدرسـة في
هــجــوم صــاروخي روسي "ضــخم"�
حـسبـما قـال حـاكم ا�ـنطـقة فـيـتالي

كيم.
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شــنت روســيــا ضــربـات فـي جـمــيع
أنحـاء أوكرانـيـا� فيـما كـثفت كـييف

��Âu ∫ جنديان روسيان اثتء احدى الهجمات على القوات االوكرانية
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من أجل مـجــتـمع خـالٍ من الـسـلـوك الـعـدواني مـعـاً من أجل تـنـشـيط جـرعـات
الوعي في مجتمعنا العراقي العزيز�

عن طـريق أن تمنح الى نفـسك شيء من الهدوء فهـو احملور األساسي لالتزان
االنفـعالي واخلافض الرئيـسي للتوتـر� ويعد ا�ؤهل السـوي في حسن التعامل
مع اآلخرين � باالضافةِ الى ذلك علينا أن نفسح مساحة كافية من اجملال الى

التفكير العقالني و الذي يعد جدار صد لألفكار الالعقالنية ..
فـالـتـفـكيـر الـعـقالني هـو جـدار صـد وحـاجز �ـنع تـسـلل االفـكـار اخلـاطـئة أو
الالعقالنـية� خـصـوصاً عـند الـفعل و رد الـفعل فـي احليـاة اليـوميـة� فاالفـكار
اخلاطـئة تـسبب ضـجيـج تطـرق أبواب الالوعي وتـسبب تـسلل اخلـبرات ا�ـؤ�ة
الى مـنـطـقـة الـوعي و الـتي تـعمـل علـى تغـيب الـوعي تـدريـجـيـاً فـتـصـبح أفـكار
تسلطيه ال �كن التخلص منها إال عن طريق سلوك قهري عدواني يخفيف من
حـدة الـقلـق الكـبـيـر النـاجت عن االفـكـار التـسـلـطيـة لـدى االفراد الـذين يـفـقدون

السيطرة على أنفسهم .
وتعـد كذلك األفـكار اخلـاطئة مـنبه تـستـيقظ عـليه اخلـبرات ا�ـؤ�ة أو مـا يسمى
بـا�ـاضي ا�ـؤلـم و ا�ـكـبـوتـات و ا�ـشـاعـر الـتي لـم تـتـحق في مـراحل الـطـفـولـة
خصـوصاً� و ا�راحل العمرية االخرى كذلك� اخملزونة في مستودع الالشعور

� و التي تبدأ بالهيمنة تدريجياً على الشعور .
وا�هم في ذلك هـو وقاية التفكـير من االفكار اخلاطئـة وجتنب اخلوض فيها أو
عـدم الـسمـاح لـهـا في التـشـويش عـلى منـطـقـة الوعي� واالفـكـار اخلـاطئـة غـير
ا�رضـيه الناجتة عـن مواقف رد الفعل في الـعمل أو غيـر ذلك تؤثر على عـملية
التـفكيـر والذي يصبح في غـالب االحيان قـرار ب� النـفس البشـرية و بعد ذلك
يصـبح مصدر للسـلوك غير السـوي � وتعد االفكار اخلـاطئة كذلك هي احملرك
للـسلوك غير الـسوي و ا�هيجه لـتحريك ا�اضي ا�ؤلم في تـقليب ا�واجع التي
تظـهر من منطقة الالشعور الى منطقة الشعور � وبتجنب هذا االفكار اخلاطئة
يـنـشط الـهــدوء و الـذي يـعـد مــحـور االتـزان االنـفـعــالي والـصـحـة الــنـفـسـيـة �
فـجـرعـات الهـدوء أثـنـاء ا�ـواقف االنـفعـالـيـة تـؤهل الفـرد الى تـأجـيل الـقرارات
ا�ـصـيـريه وكذلك ردات الـفـعل الـتي جتـنب الفـرد االحـتكـاك ا�ـبـاشر و الـقـيام
بــالــسـلــوك غــيـر الــســوي وهــذا مـا � االحــســاس به من ا�ــنـظــور ا�ــعـرفي و
تــشـخـيـصه من ا�ـنـظـور الــسـلـوكي  لـدى الـبـاحث عن
طـريق الفعل و ردات الفـعل لدى االفراد التي حتصل
نتـيجـة اخلالفات لـهم� و التي تـتطـور الى سلـوك غير

سوي له تبعات و آثار سلبية على الفرد و اجملتمع.

بغداد
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في اغـلب الـدول الـعـربـيـة  تـوجـد مسـتـشـفى خـاص لـضـبـاط ورجـال الـشـرطة
وتــخـتـلف الــتـسـمـيــة من بـلـد الى اخــر لـكن في الــنـتـيـجــة يـكـون  ا�ــسـتـشـفى

مخصصاً لوزارة الداخلية �ختلف تشكيالتها وصنوفها  . 
في الـعــراق اليـوجــد اي مــسـتــشـفى مــخــصـصــة لـقــوى االمن الــداخـلي رغم
اهمـيتها وضرورة وجـودها في ظل التحديـات التي يواجههـا منتسبـو الداخلية
اثنـاء عمـلهم  من مـطـاردة اجملرمـ� الى قتـال العـصـابات االرهـابيـة وجمـيعـنا
شاهـدنا ابـطال الـشرطـة االحتاديـة ودورهم الفـعال في مـقاتـلة داعش وحتـرير
ا�ـدن وقدمـوا االف الـشـهـداء واجلرحى والـبـعض من هـؤالء اجلـرحى مـازالوا
راقـدين في ا�ـسـتـشفـيـات ولـهـذا من الضـروري أن يُـشـيـد  مسـتـشـفى خاص
لضـباط ومـنتسـبي  قوى االمن الـداخلي يـستقـبل ا�رضى مـنهم بـشكل سريع
خــاصـة ان رجــال الـشــرطـة يــتـعـرضــون لالصــابـات بـحــكم عـمــلـهم الــصـعب
وا�ـواجـهــات الـيـومــيـة مع الــعـصـابــات ا�ـنـظــمـة من لـصــوص وسُـراق وجتـار
مخـدرات   وهذا لـيس باالمـر الصعـب فهنـاك اراض شاسـعة لـلدولـة تسـتطيع
ان تمـنح مسـاحة كافـية لـوزارة الداخلـية الـتي هي من تتـولى وضع التـصاميم
احلديـثة لـلمـستـشـفى وهي من تشـرف  على بـنـاءها عن طـريق شركـات البـناء
وتكـون مستشفى متكامل لرجال قوى االمن الداخلي ولعوائلهم وهذا جزء من
رد الدين البـطال الداخلية �ـختلف مسمـياتهم حيث مازالوا الـعيون  الساهرة
لـلـوطن والـشــعب رغم الـظـروف الـصـعــبـة والـتـحـديـات الــتي �ـر بـهـا الـعـراق
ورجال  الـشرطة مازالـوا على العـهد اوفياء حـريص�  على خـدمة وطنهم  وال
نـنـسى شـهـداء الـداخـلـية  الـذين روت دمـائـهم الـزكـيـة ارض الـعـراق الـطـاهرة
وشاركوا مع اخوانهم من ابطال اجليش واحلشد في محاربة  داعش وحترير
االرض مـنـهم اتـمـنى عـلـى مـعـالي وزيـر الـداخـلـيـة ان يـتـبـنى مـوضـوع انـشـاء
مـسـتشـفى لـلـشرطـة  واحلـصول عـلى ارض مـنـاسبـة تُـشيـد  عـلـيهـا  حـتى لو
يـتــطـلب االمــر أخـذ قـرض من ا�ــصـارف احلــكـومـيــة أو من صـنــدوق شـهـداء
الشرطـة  لنرى في ا�ستقـبل مستشفى الشـرطة التي تكون بالـتاكيد تميزة من
نـاحـية الـكادر الـطـبي واالجهـزة الـطبـية احلـديـثة . اتـمنى ان اليـكـون مقـترحي
حـلم من االحالم السعـيدة بل اتـمنى ان اراه حلـماً يـتحقق
بـاسرع وقـت وال يوجـد هـنـاك صـعـوبـة في حتـقـيق هذا
احللـماً لـرجـال الشـرطة وعـوائلـهم أن يروا مـستـشفى
حديـثـاً يـليق بـهم وبـوزارتـهم . ننـتـظـر أن يتـحـقق هذا

احللم باسرع وقت.
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كُلُّ مَنْ عَـــلَـــيْـــهَـــا فَـــانٍ وَيَـــبْـــقَـى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْـــجَاللِ
وَاإلِكْرَامِ

rOEF�« ^wKF�« ÔtK�« Ó‚b�

�زيد من احلـزن واألسى  ح� تلقـينا نـبأ وفاة زعيم
قـبـيـلـة عـگـيل وامـيـرهـا  في الـعـراق والـوطن الـعـربي
الـراحل ا�ـغـفـور له بـإذن الـله تـعـالى� الـشـيخ مـطـشر

الفالح العگيلي رحمه الله
وال يـسـعـنـا إزاء هذا ا�ـصـاب األلـيم إال أن اتـقـدم إلى
أفـراد العـائلـة الـكر�ـة لـلمـرحـوم الشـيخ والى جـميع
عـشائـرنا في قـبيـلة عـگيل كـافة �ـناسـبة وفـاته بأحر
الـتـعـازي و بـصـادق ا�ـواسـاة� نسـأل ا�ـولى أن �ـنّه
بالـرحمة والـرضوان و أن  يتـغمده  بـواسع رحمته و
أن يـسـكـنه فـسـيح جـنـاته وألــهـمـكم جـمـيـعـاً الـصـبـر

والسلوان� إنا لله وإنا إليه راجعون
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ديسمبر .(2005
 وفـي وقت الحق أقــــرّ قـــانـــون جـــديـــد
وضع عـبارة "ا�رجع األعلى" للمصادقة
عـلى احلق الذي منحه الـقانون لرئيس
ديـوان الوقف الـشيـعي في تـعيـ� كبار
مـديــري الـعـتـبـات بـعـد احلـصـول عـلى
مــوافــقـته أي مــوافـقــة (ا�ــرجع األعـلى
لــلــطــائــفــة الـشــيــعــيــة دون أن يــذكـره
بــاالسم) � وقــد أثـيــر كالم كــثـيــر حـول
األوقـاف ووجّهت إلـيه اتـهامـات عديدة
بـالفـساد وغـيرها. و�ـكن االطالع على
كــتـــابــنــا "دين الــعـــقل وفــقه الــواقع –
مــنــاظـرات مـع الـفــقــيه الــسـيــد أحــمـد
احلــســني الـبــغــدادي"� مـركــز دراسـات

الوحدة العربية � بيروت� .2021
وجـدت في هـذا االسـتـطـراد تـوضـيـحًـا
ألسـئلة كثيرة بشأن حضرة اإلمام علي

والـعـاملـ� فيـهـا تاريـخـيًا� فـهي إحدى
الـروابط التي قامت ب� آل شعبان وآل
مـعـلّة� إضـافـة إلى االمتـداد إلى مـا هو
أبـعـد من ذلك بـ� اآلباء واألجـداد� فـقد
كــان والـــدي عــزيــز شــعــبــان صــديــقًــا
لــصـالح مــعـلّــة والـد الــصـديـق حـسـ�
مـعـلّة الـسفـيـر الحقًـا� وإخوته وهم من
األصــدقـاء وأبــنـاء احملــلّـة� وقــد ذهـبت
والـدته إلى احلج مع والـدتي في حمـلة
واحـدة� وهو ما ذكّـرني به خالل لقائي
بـه في طهـران العام  2001فـي ا�ؤتـمر
اخلـاص �ناهضـة العنصريـة� تمهيدًا
�ـؤتـمر ديـربن (جـنوب أفـريـقيـا)� وكان
هـــو قـــادم من بـــغـــداد� في حـــ� كـــنت
أتـرأس وفـدًا عـربيًـا وسُـمح لي حيـنـها
من ب�  5شـخصـيات آسيـوية أن ألقي
كــلــمـــة بــاسم الــعــرب� أمــام اجــتــمــاع
احلـكومات اآلسـيوي اإلقلـيمي الدولي�
فـشــدّدت عـلى عـنـصـريّــة الـصـهـيـونـيـة
وعـنـصريّـة وال إنـسانـيـة احلصـار على

العراق.
WO�uL� »«e�√

الــسـبـب واالعـتــبـار الــثـالث  –أنــنـا
انـتـميـنا إلى أحـزاب شمـوليـة� هو إلى
حــــــزب الــــــبــــــعث وأنــــــا إلـى احلـــــزب
الـشيوعي� وكان ذلك ديدن اجليل الذي
سـبـقنـا� وهو جـيل مـعلّـة وجيـلي الذي
سـار على ذات االجتاه� وحـسب سيرته
ومـا ســمـعـته مـنه� فـقــد تـمـلـمل كـثـيـرًا
وحـاول الـتـمرّد وعـاد وواصل وانـقلب�
ثـمّ اخـتــار ا�ـنــفى� حـيث ال خالص وال
إمــكـانـيـة في احلـفــاظ عـلى الـنـفس إلّـا
عــبــر ذلك� وأنــا الــشــريــد كــنـت أيــضًـا
أطـيق وال أطيق الشمـوليّة وااللتزامات
الـثقيلة واألوامريـة والقرارات الفوقية�
وأبــحـث بــاســتــمــرار عــلى مــا يــرضي
عـقـلي وضـمـيـري أوّلًـا قـبـل أي اعـتـبار
آخــر� وذلك عـبـر فـســحـة احلـريّـة الـتي
أعـطـيتـها لـنفـسي ولآلراء الـتي أحاول
الــتــعــبــيــر عــنــهــا �ــا يــدعــو لــلــنــقـد
واالعـتراف بالـتنوّع وقـبول اآلخر� فمن
االعـتـقـال إلى الفـصل� ثم االخـتـفاء� ثم
ا�ــنـفى� وبــعـدهــا الـعــودة� واالعـتــقـال
واالسـتدعـاءات ا�تكـرّرة� ثم إلى ا�نفى
مـــرّةً أخــرى� ومـــنــهـــا إلى كـــردســتــان
نــصـيــرًا وكـاتــبًـا ومــنـشــغـلًــا بـالــعـمل
الـفــكـري واحلـقـوقي� ومـنه إلى ا�ـنـفى

كذلك.
وفي فــتـرة الـنـفي داهــمـتـنـا احلـرب
الــعـراقــيـة  –اإليــرانـيــة بـتـعــقـيــداتـهـا
وتـفريعاتها وتعارض ا�واقف بشأنها�
ثـم غـــــزو الـــــكـــــويـت ومـــــا رافـــــقـه من
اصـطـفـافـات جـديـدة لـلـمـعـارضـة وهي
الـفـترة الـتي تـوطّـدت فيـهـا عالقتي مع

حتس� معلّة.
W�d���« WF�«d�

كـان بودّي لو أسعف العمر حتس�
ليُجري مراجعات لتجربته� فهو �تلك
جُـرأة أدبيـة وثقـة بالـنفس وكـان قادرًا
عـلى قول الكثير من احلـقائق �ا فيها
بـعض اخلفايا واخلبايا عمّا عرفه وما
اخـتزنه وما حـصل عليه من مـعلومات
ومـا اكـتنـزه من وقـائع وما اطّـلع عـليه
من حـقـائق مـا يـزال الـكثـيـر مـنـها طي
الــكـتـمـان� ألن كــثـيـرين يــحـجـمـون عن

قول كلمتهم العتبارات كثيرة.
 والحـظت ذلك في الـعديـد من ا�ذكرات
الـتي كُـتبـت� فهـناك الـكـثيـر من الـتردّد
وعـدم اإلفـصاح �ـا فيه ا�ـرور سريـعًا

على محطات مهمة.
  وبــودي أن أنــوّه إلـى الــكــتــاب الـذي
أعــــــدّه الــــــصــــــديـق ســــــيف الــــــدوري
وا�ــــوســـوم "حتــــســـ� مــــعـــلّـــة  –من
الــذاكــرة"� دار احلــكـمــة� لــنـدن� 2018
وردت فـيه إشارات أولى هي أقرب إلى
عــنــاوين� وكلّ عــنــوان مــنــهــا يـصــلح
لـــفـــصل أو لـــكــرّاس أو حـــتى كـــتــاب�
فــتــحــســ� مــعــلّــة �ــلك الــكــثــيــر من

األسرار وا�علومات.

الشعرية. 
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الـــســـبب واالعـــتــبـــار الـــثــاني  –أن
الــعـائـلـتـ� تــنـتـمـيــان إلى فـئـة واحـدة
وهـي الـتــشــرّف في خـدمــة اإلمــام عـلي
مـنـذ قـرون في احلـضـرة الـعـلـويّـة وهو
حـقّ حـــصـــريّ لــــعـــدد من الــــعـــشـــائـــر
والـبـيـوتـات الـعربـيـة دون غـيـرها� وإن
كــانـت كــوكــبــة المــعــة مـن أبــنــائــهــمــا
اخــــتـــارت طــــريق الــــعـــلم والــــدراســـة
الـرسـمـيـة وا�دارس احلـديـثـة� فـأصبح
يُـشـار إلـيـهم بـالبـنـان في شـتّى الـفروع
واالخــتـــصــاصــات. جــديــر بــالــذكــر أن
الــعــوائل الــعــربــيــة ا�ــعــتــبــرة والــتي
تــخــتصّ بــاخلــدمــة هي آل الــرفـيــعي "
الـكـلـيداريـة"� أمّ رئـاسة اخلـدمـة فهي ?
آل شــعـبـان � حــيث لـهم "الــسـر خـدمـة"

(وهي كـلمة تركيـة وتعني رئيس اخلدم
 –أمـ� الـسـر)� وخـدم احلـضـرة هم من
آل احلـكيـم وآل كمـونة وآل شـمسة وآل
اخلـرسـان وآل زوين وآل الـقـابجي وآل
عـــنـــوز وآل اخلـــيـــاط وآل شـــريف وآل
الــكـيــشـوان وآل مــعـلّــة ( ولـلــعـائــلـتـ�
األخـيرت� القيام �قـام الكيشوانية أي
تـقد� اخلدمة للزائرين بحفظ أحذيتهم
ومــقـتـنـيـاتـهم أثــنـاء زيـارتـهم حلـضـرة

اإلمام علي).
وتـرتـبط عـائـلـتانـا بـوشـائج صـداقة
عـديـدة� كـمـا أرتـبطُ شخـصـيًـا بـصـداقة
عـدد غـيـر قلـيل من آل مـعـلّة ا�ـعـروفون
�ـيولـهم القومـية� في حـ� أن عائلـتنا
مـعروفة �يولها اليسارية. وكانت هذه
الـعالقات في احلضـرة وخارجها� وهي
مـصـدر اعتـزاز واحـترام مـتـبادل� عـلـمًا
بـأن احلضرة كانت بعيدة عن تداخالت
احلـكـومـة وهي أقـرب إلى االسـتـقاللـية
وتـديــر نـفـسـهـا بـنـفـســهـا عـبـر تـنـظـيم
مـتوارث. واخلدمة فـيها كانت تـاريخية
وفـقًـا لفـرام� سـلـطانـيـة منـذ قرون من
الــزمن  مـنـذ عـهــد الـدولـة الـعــثـمـانـيـة.
وعُــرفت مـؤســسـة الــروضـة احلــيـدريـة
بــعـمـقـهــا الـشـعـبـي وهي أحـد الـروافـد
ا�ـهمة بعد احلوزة الدينية� إضافة إلى
الــرافـد الــثـالث وهـو أصــحـاب ا�ــنـابـر
احلـسيـنيـة� سواء كـانوا خـطبـاء وقرّاء

وشعراء.
واســـتـــمـــرّت احلــضـــرة الـــعـــلـــويّــة
واحلــــــضــــــرات األخــــــرى فـي كــــــربالء
والــكــاظـــمــيــة وســامــرّاء وغــيــرهــا في
وظـــيــفـــتــهـــا بــتـــوارث اخلــدمـــة حــتى
االحـتالل األمريكي للعراق  2003حيث
جـرى نـقل العـديـد من ا�نـتسـبـ� إليـها
إلـى وظـــــــائـف أخـــــــرى في األوقـــــــاف�
وتـشـتّت شمل اجملـموعـة العـربيـة التي
تـولّت خـدمـة احلرم الـعـلوي مـنـذ قرون
من الـزمن� واستـعيض عـنهـا �ا سمّي
مـــجـــلس أمــنـــاء بـــعــد تـــقـــســيم وزارة
األوقــاف إلـى ديــوان الــوقف الــشــيــعي
وديـــــوان الــــــوقف الـــــســـــنّـي ودواوين
لألوقــــاف ا�ـــســـيـــحـــيـــة واإليـــزيـــديـــة
والــصــابــئــة ا�ــنــدائــيـة� حــيـث عـمــلت
اجلــــمــــاعــــات واألحــــزاب اإلسـالمــــيـــة
الــشـيــعـيّـة والــسـنــيّـة لــلـحـصــول عـلى
مـــواقع نـــفــوذ فـي ا�ــراكـــز الـــديــنـــيــة�
وحـــصـــلت مـــنـــافـــســـات ال مـــشـــروعــة
وجتـاوزات سـافـرة بشـأن األوقـاف� �ا
فـيها في مـقامي سامـرّاء (اإلمامان علي
الـهـادي واحلـسن العـسـكري)� عـلـمًا أن
مـــجـــلس الــنـــواب أقـــرّ قــانـــونًــا إلدارة
الـعـتـبات ا�ـقـدّسـة وا�ـزارات الشـيـعـيّة
في عام  2005األمـر الذي فـتح الشـهيّة
لـــــضم هــــذا اجلــــامـع أو ذاك إلى هــــذا
الـــديــوان أو ذاك� الســيّـــمــا بــالـــغــلــبــة
(الـــقـــانــون رقم  1926كـــانــون األول /

الــبـيت الــواحـد وفـي الـزقــاق الـواحـد�
مــتــديّـــنــون وشــيــوعــيّــون وقــومــيّــون
يـتـجـادلـون ويـتـحـاورون ويـتـعـايـشون
خـارج دوائر الصراع ا�عـروفة� وبعيدًا
تمتدّ صحراء عن التخوين والتأثيم.
الـنجف إلى البـادية الشاسـعة ا�وصلة
إلى ا�ـمـلـكة الـعـربـية الـسـعـودية� وفي
الــوقت نــفــسه فــالــنــجف هـي احلــلــقـة
ا�ـــوصــلـــة إلى الــعـــمق الــعـــراقي �ــا
يـــضــمّه مـن حــضـــارات في أور وبــابل
وآشـور وأكـد� حـيث تـمـتـدّ احلـضارات
إلـى سبـعـة آالف عـام في الـتـاريخ� وقد
ظـلّت النجف ميدانًـا لصراعات البداوة
واحلـضارة حتى وقت قـريب باستعارة
تـعـبــيـر الـعـلّـامـة الـكـبـيـر عـلي الـوردي
وبـاسـتـلـهـام الـفـكـرة اخلـلـدونـيـة الـتي
عـمل علـى تطويـرها.والـنجف هي رابع
ا�ــدن اإلسـالمــيــة بــعــد مــكّــة ا�ــكــرّمــة
وا�ــديـنــة ا�ــنـوّرة والــقـدس الــشـريف�
وهـي دار هـــجــرة األنـــبـــيـــاء ومـــواطن
األوصــيـاء� وبـهـا نـزل الــنـبي ابـراهـيم
اخلـليل� ودُفن فيها الـنبي هود والنبي
وفـي الـنــجـف تـأســست أول صــالح.
اجلـــامـــعـــات فـي الـــعـــالم� وتـــضـــاهي
جــامـعـتــهـا جـامــعـة األزهـر (الــقـاهـرة)
وجـــامــعــة الــزيــتـــونــة (تــونس)� وهي
امــتــداد �ــدرســة الــكــوفــة الــشــهــيــرة�
وحـسب ابن األثـير أن دراسة الـعلم في
الـــنـــجف بـــدأت مــنـــذ الـــقـــرن الــثـــالث
الــهــجــري. ووفـقًــا لــبــعض الــدراسـات
ا�ــعــاصــرة تُــعــتــبـر الــنــجف مـن أقـدم
اجلـامـعات الـعـا�يـة وأعرقـهـا وأكثـرها
حـــريّـــة في الـــبـــحث الـــعــلـــمي حـــسب
مـــحـــاضـــرة ألـــقـــاهــا رئـــيـس الــوزراء
األســبق مــحــمــد  فـاضـل اجلـمــالي في
جـامعة أكسـفورد العام  1957فـمدرسة
بـولـونيـا (إيطـاليـا) وهي أشهـر وأعرق
جــامــعـات أوروبــا تـأســست في الــعـام
1119م� فـي حــــ� الــــتــــحـق الــــشــــيخ
الـطـوسي بـجـامعـة الـنـجف الـتي كانت
قــائـمــة الـعـام  1027ا�ــصـادف - 448
449وحـسب تـقـديـرات ا�ـؤرخـ� كانت
جـامعة النجف نـشأت في حوالي العام
250أمـــا األزهــر الــشــريـف فــقــد شــرع
بـتـأسيـسه الـعام 359أي بـعـد أكـثر من

مئة عام على قيام جامعة النجف.
فـي هــــذه األجــــواء الـــــروحــــانــــيــــة
الـعروبـية نـشأت وتـرعرعت الـعديد من
الـشخـصيات الـنجفـية التي أصـبح لها
شـأن كبير ومن بـينها الـدكتور حتس�

معلّة.
والـشـخـصـية الـنـجـفيـة ومن بـيـنـها
حتـسـ� معـلّة عـلى الـرغم من تمـسكـها
بـعـروبـتهـا وتـأثرهـا بـا�ـنا� اإلسالمي
بـشكل عـام إلّا أنـها شـخصـية مـنفـتحة
فـي داخــــــلـــــهــــــا وال تــــــرفـض اآلخـــــر�
وخـصوصًا الـغريب� بل تقـبله وتسعى
إلـى إقامة العالقـة معه وافدًا أو دارسًا
أو زائــرًا وقــد عـبّــر الـســيّــد مـصــطـفى
جـــمـــال الـــديـن في كـــتـــابه "الـــديـــوان"
بــوصف أجــواء الـنــجف االجـتــمـاعــيـة
والـثــقـافـيـة بـقـوله "الــفـكـر ا�ـنـفـتح في
اجملــتــمـع ا�ــنــغــلق"� فــعــلى الــرغم من
الــطــابع االجــتــمــاعي احملــافـظ� إلّـا أن
احلـريّة الفكرية واجلدل واالنفتاح على
اآلخـر وقبول اجلديـد والسعي للـتغيير
كـان دائمًـا سائـدًا فيـها� بل �ـثّل جزءًا

من حياتها اليومية.
وهـذا اجلدل لم يقتصـر على النخبة
فــحـسب� بل كــان لـدى الــعـامــة أيـضًـا�
ومـن تــأثـــيـــراته كـــان انــتـــقـــال بــعض
دارسـي احلـــوزة إلى ا�ـــيـــدان ا�ـــدني�
مـــثـل ســـعـــد صـــالـح جـــريـــو وأحـــمـــد
الــــصــــافي الــــنــــجــــفـي واجلــــواهـــري
واخلـلـيـلي وغـيـرهم� فـضـلًـا عن بـعض
الـلــبـنـانـيـ� الـذين درسـوا في احلـوزة
ومـنــهم: حـسـ� مـروّة ومـحـمـد شـرارة

وآخرين.
ولـهذا ال �كن اعتبار النجف مدينة
ديـنـية فـحـسب� فهـذه نـصف احلـقيـقة�
ألنـها مدينـة مدنية تـتطلّع إلى احلداثة
والـتجديد� على الرغم من الطابع العام
الــذي يُـظـهــر مـحــافـظـتــهـا� وتــتـشـابك
هـات� الصفـت� ا�تصـارعت� (التـقليد
واحلـداثــة) عـلى نـحـو مـتـعـاشق فـيـهـا
وفـي إطـــــار هـــــارمـــــونـي مـــــنـــــســـــجم
ومــتـنـاسق� وبـفــضل ذلك احـتـلّت هـذه
ا�ـكـانة وتـبـوأت هذه ا�ـنزلـة مـنذ أكـثر
من  1000عــام� فــهي حـاضــرة لــلـفــكـر

اإلسالمي مثلها مثل األزهر الشريف.
والـنـجف كـكل هي عـبـارة عن مـعـهد
دراسـي وســوق عـكــاظ شــعــري� حــيث
يـتنزّه الـشعر في شوارعـها ويندلق من
مــيــاه الــشــرب ا�ـنــتــشــرة في أزقّــتــهـا
وحــول مــرقـد اإلمــام عـلـي بـالــقـرب من
الـصـحن الشـريف. والشـعر في الـنجف
فــاكـهــة لـكـل ا�ـواسم وا�ــنـاســبـات في
األفـــراح واألتــــراح� وتـــرضـــعه األم مع
احلـلـيب ألبـنائـهـا� وقد أحـصى الـشيخ
مـحمد رضا الشـبيبي نحو  200شاعر
في مـديـنـة لم يـكن يـزيـد عـدد نـفـوسـها
قــــــبل  200عــــــام ونـــــيّـف عن  30ألـف
نـــســمــة� وذلـك في مــوســوعـــة الــغــري

وكم مـن مـرّة اجـتـمـعنـا وتـنـاقـشـنـا مع
ا�ــفـكّـر الــبـريـطـانـي الـيـســاري الـفـريـد
هـولـيـداي الـذي اصـطـحـبه نـوري عـبـد
الـرزاق لـيسـمعـنـا رأيه بخـصوص: هل
ســتـــبــدأ حــرب قــوات الــتــحــالف ضــد
الـــعــراق الـــعــام 1991م أنـــهــا مـــجــرّد
ضـــغــوط وتـــهـــديــدات� وأن الـــغــرب ال
يــغــامـر بــشنّ هــذه احلـرب? وكــان هـذا
رأيـه�  أمـا رأيــنــا وهــو مــا جــادلـنــا به
هـوليداي وهو الـرأي الغالب مع بعض
ا�ـالحـــظــــات � نـــوري وإيــــاد عـــلّـــاوي
وصالح عــمــر الـعــلي وحتـســ� مـعــلّـة
واسـمـاعـيل الـقـادري وكـاتب الـسـطور�
أن الـــغــرب جـــهّــز كل شـيء ويــنـــتــظــر
اإلعـالن فــــــقـط� وقــــــد دخـل في حــــــرب
مـفتـوحة ومـعلـنة... أمّـا نتـائجـها فـكنّا

نختلف بشأنها.
w�bM� ¡UI� ‰Ë√

وكــان أوّل لـقـاء لـنـا فـي لـنـدن في حـفل
تــأبـ� الــشـخــصـيّــة الـيـســاريـة ســلـيم
الـــفـــخـــري تـــشـــرين األول / أكـــتـــوبــر
1990وحــ� سـألـني عن وجــهـتي بـعـد
انـــتــهـــاء حــفـل الــتـــأبــ�� قـــلت له إلى
موردن Mordenحـيث سكنت أوّل مرة
مـنـذ انتـقـالي إلى لـندن� فـقـال أنّك على
طــــريـــقي وإذا لـم يـــكن لــــديك ســـيّـــارة
ســأوصـلك مـعي� وكـان هـذا مـا حـصل�
واسـتمرّ األمر على هـذا ا�نوال بعد كلّ
لـقـاء أو اجتـماع يـوصـلني إلى مـنزلي�

وغالبًا ما كنّا نكمل حواراتنا فيه.
كــــان الـــلــــقـــاء األول قــــد فــــتح أبـــواب
الـصـداقة� خـصـوصًا من خـالل ا�عـرفة
الــعــائـلــيــة� وفي الــطــريق سـألــني عن
خــــالي رؤوف شــــعــــبــــان� قـــلـت له أنه
الـــنــائـب األول لــرئـــيس غــرفـــة جتــارة
بــغـداد� فــقـال لي أنه زمــيـله وكــانـا في
ذات ا�ـرحـلة الـدراسيـة ومعـهمـا حسن
عــويـنـة صـديـقـنـا الــثـالث (في ثـانـويـة
الـنجف)� ثمّ أضاف حـتى ح� كنت في
كـليّـة الطب وهـو في كلـيّة الـتجـارة كنّا
نــلــتــقي أيــضًــا ومـعـه ابن عــمّه مــعـ�
شـعبان أحيانًا. وسألني إن كان شقيق
مـعــ� قـد تـخـرّج من كـلـيّـة الـطب وأين
هــو اآلن? فـقــلت له أن نـاهض شــعـبـان
أصـبح طـبيـبًـا منـذ الـعام  1965ولـديه

عيادة في الكاظميّة.
أخـــبــــرني أن خـــالي احملــــامي جـــلـــيل
شــعـبــان أوصل له رسـالــة من شـقــيـقه
احملــــامـي فــــاضل بــــعــــدم عــــودته إلى
الـعراق� حيث كان يـنوي العودة� وكان
جــلــيـل قــد حــصل عــلى قــبــول دراسي
الســتـكــمـال دراســة احلـقـوق فـي لـنـدن
الــعـام 1962وحــ� عـرف فـاضل مـعـلّـة
شـــقـــيق حتـــســـ� ذلـك يــقـــول جـــلـــيل
شــــعــــبــــان: زارنــــا فـي بــــيت الــــوالــــد
(الـكاظمية  –مـقابل سوق حمّد) ويبدو
أنـه كــان لـــديه شـــغل مع جـــدّك احلــاج
حــمّــود شـعــبــان� فـكــلّــفــني بـتــوصــيـة
خــاصــة وشـديــدة� إبالغ حتـســ� عـدم
عـودته إلى العراق حتت أي سبب كان�
حـيث كـان اعـتقل أكـثـر من مرّة� األولى
بـسبب عملية اغتـيال عبد الكر� قاسم
في رأس الـقـريـة وحـوكـم أمـام مـحـكـمة
الـشعب (ا�هداوي)� واعـتقل مرّة أخرى
بـــعـــد كـــبـس أحـــد األوكـــار احلـــزبـــيــة
الـعــائـدة إلى حـزب الـبـعث في مـنـطـقـة
الـــطــوبــجـي� حــيث كــان رقـم ســيــارته
مـــعــروفًـــا� وكـــانت زوجـــته تــعـــمل في
مـؤسـسـة قـريـبـة من هـنـاك وهـو يـتردّد
عـليها� األمر الذي أثـار شكوكًا� السيّما

بسبب تاريخه البعثي.
 ويـقــول جـلـيل شـعـبـان� مـا أن وصـلت
لـــنــدن حــتـى ســألت عن عـــنــوانه ورقم
تـلـفـونه واتـصـلت به عـبـر طالب من آل
شـمـسـة كـان يـدرس هنـاك وقـد سـبـقـنا
إلـى الدراسـة في لـنـدن� وأبـلـغـته برأي

فاضل وتوصيته الشديدة اللهجة.
وكـــان عــمّي ضـــيــاء شـــعــبـــان صــديق
حتــســ� مـعــلّـة مـع أن األول �ـيل إلى
الـيـسـار� وكم أبـدى أسـفه لـوفـاته وهو
شـاب� لكـنه لم يسـمع بـخبر وفـاة عمّي
الـدكـتور عـبـد األميـر شـعبـان� وهو من
أقـــدم األطــبــاء في الـــعــراق وأكــبــر من
شـقيقه فـاضل الذي كان صـديقًا خلالي
نـاصر شعبـان وعمّي ضياء كذلك� وهم

من أعمار متقاربة.
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لــلـنــجف ســيـســيــولـوجــيـة خــاصـة
جتــمع ا�ـتـنــاقـضـات� فــهي عـلى طـرف
الـصحراء بالقـرب من نهر الفرات الذي
�ـرّ بـالـكـوفـة� ومن أسـمـائـهـا "الـنجف
األشـرف" تأكيدًا عـلى قدسيّتـها وتقدير
الـنـاس لـها� "والـغـري" "ووادي السالم"
و "ا�ـشهد" و "الـنجف السعـيد"� وتكنّى
" ?خـد العـذراء"� وهي ملـتقى األطراف
احملـيـطـة بـهـا من حـضـر وبـدو وقـبائل
ووافــدين ومــللٍ ونِـحلٍ� وفــيـهــا احلـرم
الــعـلــوي حلـضــرة اإلمــام عـلي بن أبي
طــالب� أي "الــروضــة احلــيـدريــة" كــمـا
فــيـهـا أكـبـر مــقـبـرة في الــعـالم تـسـمّى
مـــقــــبـــرة "وادي الـــسالم" أو "مـــقـــبـــرة

الغري".
ويـتـجـاور فـيـهـا األضـداد فـتـجد في
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بيروت

مـجروحًا فقـمت بتضمـيد جراحه ومنهم
مـن يـعـاني آالم فـي ا�ـعـدة� فــوصـفت له

األدوية الضرورية...". 
ويــتـذكّــر بـألم شــديـد وحــزن كـبـيــر تـلك
األيـــام الـــعـــصــيـــبـــة الـــتي ال يـــريــد أن
يـنـسـاهـا� وردّد على مـسـامـعي أكـثر من
مــرّة قـوله في لــوم نـفـسـه: �ـاذا لم أتـرك
كـلّ شيء وأتّــجه إلى الـــطب فــقط� عــلى
الــرغم من أن الـسـيــاسـة وا�ـبـاد� الـتي
آمـنّا بها كما يقول ال تتّفق مع ما قام به
احلــرس الـــقــومي� والت ســاعــة مــنــدم�
وذلـك ح� التـقى د. محمـد اجللبي زوج
بــثـيـنـة شـريـف الـتي سـبق لي أن رويت
مـعاناتـها ومأساتـها في مقالـة بعنوان "
بــثـيــنــة شـريف: سـالمـاً لــلـروح احلــيّـة"
والـــتي نــشــرت فـي صــحــيـــفــة الــزمــان
الـــعــراقـــيــة في  14تـــشــرين الـــثــاني /
نـوفـمـبر  ?2018وكـان قـد عـاد لـتوّه من
شــهــر الــعـسـل في الـبــصــرة وهــو أحـد
قــيـادي احلــزب ومـسـؤولًــا عن مـالــيـته�
وكــان قـد تـعــرّض لـتـعــذيب رهـيب وهـو
جــالس عـلـى األرض ويـداه مــعـقــوفـتـان
وجـروح تـنـزف مـنه من األعـلى واالسفل
فـقال لي: دكتور افحـصني ألنني بحاجة
إلـى غـذاء� يــجـيــبه حتـســ� أنه طــبـيب
ولـيـست لـديه مـسـؤولـيـة في الـتـحـقيق�
وقـضـيـة الطـعـام من صالحـية احملـقّـق�
ولــيــست من صالحــيــة عـمــلي� فــأجـابه
اجلـلـبي: عفـوًا� وقد أعـاد وسرد ذلك في
مـــذكّــراتـه ا�ــشـــار إلــيـــهــا� ولـــعلّ هــذه
احلـادثة كانت األكثر أ�ًـا لديه كما يروي
كــــيـف جــــلــــبــــوا هــــاشم جــــواد وزيــــر
اخلـارجية األسـبق ووجد وجبـة عشاءه�

خبز وتمر.
أمــا احلــادثـة الــتي أفــقـدتـه رشـده كــمـا
يـقـول: كنت عـنـد مدحت ابـراهـيم جمـعة
وجـيء بــرفــيق مــنــكم اســمه كــوركــيس
وأمــر جـمـعـة احلـرس بـأخـذه وال أعـرف
إلـى أين?  ثمّ سـمـعت صـراخًـا وتـوجّـعًـا
بـــصــــوت عـــالٍ فـــذهـــبـت إلى الـــغـــرفـــة
اجملـــاورة ووجـــدته مـــعـــلّـــقًـــا من يـــديه
�ــــروحـــة الــــســـقف الــــهـــوائــــيـــة وهم
يتناوبون على ضربه دون توقّف وكانت

الدماء تنزف من جسمه كالشالل.
يـقول حتـس� "أصـبت بصـدمة أفـقدتني
رشــدي واخـتــصـمت مع مــدحت وتـركت
ا�ــكـان بال عـودة وأنـا مـصـاب بـالـدوار�
وال أتـذكّر كـيف تمكّـنت من الوصول إلى
ا�ـنـزل". ويـسـتمـر حتـسـ� في سـرديّته:
بعد أن يقرّ بأن عبد الرحيم شريف ومن
عـاجلهم كانـوا في غاية الـصالبة ومنهم
مـحمد اجللبي� وقد شاهد خالل وجوده
حـــاالت تــعـــذيب نــادرة وضـــرب مــبــرح
لـلمـعتقـل� وإهـانات وإساءات� فـقرّر ألّا
يـعود إلى قـصر الـنهـاية� وظـلّ األسبوع
الــذي قــضـاه في زيــارة ا�ــعـتــقــلـ� "في

ذاكرته ال يبرحها".
وحـ� يـتذكّـر قصـر النـهـاية يـطلق عـليه
"ا�ــســلـخ الــبــشــري"� وقــلت له في أحــد
ا�ـــرّات نـــحن كـــنّـــا من أطـــلـــقـــنـــا هــذه
التسمية� فقال وهو بحق مسلخ بشري.
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وقــد اشـتـكى ذلك إلى عـفــلق� �ـا فـيـهـا
األوضـــاع الــعـــامــة الــتـي أخــذت تــزداد
سـوءًا� لكن عفلق طمأنه بـأنها ستتعدّل�
وكـان هــو يـعـرف مـا يـجـري وبـدأ يـفـقـد
ثــقـته بـأن االنــهـيـار قــادم ال مـحـال� ولم

يكن يرغب أن يتورّط في ذلك.
يـقول حتسـ� "قلت لعـفلق الذي الـتقيته
مـرّة أخـرى في أيلـول / سـبتـمـبر 1963
فـي فنـدق اإلمبـاسـادور في بغـداد� وكان
قــد ذهب إلـيه بــرفـقـة مــحـمـد مــحـجـوب
الــذي كـان يــشـاطــره الـرأي بــأن احلـزب
انـتهى إلى غـير ما دعـا إليه وتـلك كارثة
كــبـرى� وهــنـا خــاطب عــفـلق بــقـوله "إن
نــوري الــسـعــيــد حــكم الـعــراق أربــعـ�
عــــامًـــا� ولـــكـــنـه لم يـــوصـل الـــبالد إلى
ا�ــســتـوى الــسيء الــذي أوصـلــوه إلـيه
جـمـاعـتـنـا خالل شـهريـن� وأن هؤالء لن
يـــطــول بــهم األمــد فـي احلــكم� وأفــضل
شـيء تـفـعــله هــو أن تـأخــذهم مـعك إلى
ســوريـا وجتــعـلـهـم وزراء أو مالئـكـة أو

أنبياء عندك� لتنقذ العراقي� منهم".
 وكــان جــواب عـفــلق: لــنـرى.. لــنـرى� و
وبـا�ناسبة فعفلق هو دائمًا قليل الكالم
وال يـعطي رأيًا� وإذا اضطّر إلى ذلك فال
يـقول شيـئًا يُذكـر. وكان رأي حتس� أن
القيادة القومية وإن لم تكن راضية على
سـلـوك القـيادة الـقـطريـة والـقسـوة التي
اسـتخدمتهـا وانتهاك القـوان� واعتقال
عـشــرات اآلالف وتـعـذيـبـهم� إلّـا أنـهـا لم
حتـــرّك ســــاكـــنًـــا� وهي واحلـــالـــة هـــذه

مسؤولة أيضًا.
وقـد نقل لي الـصديق صالح عمـر العلي
(1991الــذي كـــان عــضــوًا في الــقــيــادة
الـقـطـرية ومـجـلس قـيادة الـثـورة ووزير
اإلعالم والــثــقــافــة� وفـيــمــا بــعــد �ـثل
الـعـراق في األ� ا�ـتـحدة� أنه ذهب إلى
عـفـلق فـي بـاريس أواخـر الـثـمـانـيـنـيات
وطـلب منه باسم مـجموعة من الـبعثي�
الـــعــراقــيـــ� والــعـــرب أن ال يــذهب إلى
بـغداد� ألن وجـوده فيـها سـيكـون تزكـية
لـصدّام حس� شخصيًا� خصوصًا وأنه
ازداد ارتــكــابًـا ودمــويّــةً� الســيّـمــا بــعـد
مــجــزرة "قـاعــة اخلــلــد" بـحق رفــاقه� ثم
جـــاءت الــــكـــارثـــة الـــكـــبـــرى�  "احلـــرب
الـــعـــراقـــيـــة  –اإليـــرانـــيـــة"� الـــتي راح
ضـحـيّتـهـا مئـات األلـوف من العـراقـي��
وقـــد وعـــده بــذلـك عــلـى أن يــذهـب �ــرّة
واحـــدة وال يــبـــقى هـــنــاك� ولـــكن بـــعــد
شــهـرين ألـقى عـفـلـق خـطـابًـا في بـغـداد
كــان أقـرب إلى "الــصـاعــقـة الــتي وقـعت
عـلـى رؤوسـنـا" حـ� قـال "صـدام حـس�
هـبـة الـسـمـاء إلى الـبـعث� وهـبـة الـبعث
إلى األمــة الــعــربــيـة"� كــمــا ذكــر الــعـلي
(انــتـهى االقـتــبـاس).ولـعلّ قــبـول عـفـلق
�ــنـصب األمــ� الـعــام الـشــكـلي ودون
صالحـيات� ومبـالغته في تمـجيد صدام
حـــســــ� الـــذي ســـبق لـه أن عـــيّـــنه في
الـقـيـادة الـقـطـرية  1964وصـمـتـه جتاه
حـكـايـة ا�ـؤامـرة الـتي أُعـدم فـيـهـا عـبـد
اخلـالق السامرائي وخـمسة من أعضاء
الـقـيـادة وعـدد من الـكـوادر� وحُكـم على
قـــيــاديـــ� آخــريـن وكــوادر مـــتــقـــدّمــة
بــأحــكــام غــلــيــظــة� كــانت خــطــيــئــته
الـكـبـرى� عـلمًـا بـأنه أسّس حـزبًـا على
مـقاساته وتطلّعات زمنه� واستلم هذا
احلـزب الـسـلـطـة في بـلـديـ� عـربـي��
وأصـبح مشروعًا قـوميًا عربـيًا كبيرًا�
لـــكن ذلك ال �ـــنع من أنه ظـلّ أســيــرًا
طــيـلـة نــحـو عـقـديـن من الـزمن� حـتى
وإن بـقيَ حا�ًـا ورومانسـيًا� وتلك هي
صـفاته لبعض من عرفه عن قرب� وإن
ظـلّ الـــبــــعـض اآلخـــر يــــبــــرّر له تــــلك
األخـطـاء أو اخلـطـايـا� ويـعـتـبـرها من

مفردات تلك ا�رحلة. 
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عـاد حتسـ� من لنـدن التي تـوجّه إلـيها
بـعـد إطالق سـراحـه الـعام  ?1962عـبـر
بـيـروت إلى بـغـداد� وذلك إثـر انـقالب 8
شــبـاط / فــبـرايـر  1963والــتـقى فــيـهـا
�ـــيـــشـــيل عـــفـــلق الـــذي كـــان يــنـــاديه
"بــاحلـــكــيم" كــونـه طــبــيــبًـــا عــلى عــادة
أصـحابنا الـشوام� وعرض عليه اجمليء
إلـى بـغــداد� ألن "اجلــمــاعــة" جتــربـتــهم
مــحـدودة وهم مـا زالـوا شـبـابًـا وسـوف
يــتـعـرّضـون إلـى أخـطـاء كـثــيـرة وربّـمـا
خـطيـرة... وهم ال يقـبلـون نصـيحـة أحد
ســوى من قــبــلك � أنت مــيـشــيل عــفـلق�
واقــتـرح عــلــيه فـتح مــنــزله لـلــنـاس في
بـغـداد وتقـد� النـصح والـتوجـيه� وهو
مــا دوّنه في كــتـابـه اخلـاص �ــذكّـراته�

الذي أعدّه سيف الدوري.
 ولــعلّ حتــسـ� أدرك ثــقل ا�ــسـؤولــيـة�
مـثلما كان يعرف حماسة واندفاع رفاقه
وربّـما رغبتهم في الثأر واالنتقام وحكم
البالد باحلديد والنار� فحاول باقتراحه
مــجيء عـفـلق احلـد مـن ذلك� لـكنّ عـفـلق
كــمــا يـقــول (خـيّب آمــاله حــسب مـا دار
بـيـنـنا من حـوار الـعام  1993فـي لندن)
ورفـض الـفــكـرة وتــعــذّر بـوجــود بـعض
األمـور الـتي حتول دون ذلـك� ولكـنه قال
في الـنهـاية سـأتوجّه إلى بـغداد� وسأله
إذا كـــان مـــنــــاســـبًـــا أن يـــرافـــقه صالح
الـبيـطار� فأجـابه ال جتلـبه معك ألنهم ال
يــرغـبــون رؤيــته بـســبب تــوقـيــعه عـلى

وثيقة االنفصال (انتهى االقتباس).
ويــتــحـدّث حتــسـ� عـن الـتــجـاوزات
غـيــر ا�ـقـبـولـة من قــيـادات حـزبـيـة كـمـا
يــســمّــيــهـا� ومــنــهــا كــيف صــفع مــنـذر
الـونداوي� بـاسل الكـبيـسي زعيـم حركة
الــقـومــيـ� الــعـرب� وقــد شـعــر إثـر ذلك
بـحالة من الغـضب واالستهجان� وذهب
مـحتجًّا إلى مقر اجمللس الوطني لقيادة
الــثـورة والـتـقى مــحـسن الـشـيخ راضي
وأبـلغه بـاحلادث فـنفى عـلمه� لـكنـه بعد
الـنقاش قال له ربّما عاد منذر الونداوي
من مـــجــلس فــاحتــة أقــيــمت لــلــضــابط
وجــــدي نـــاجي الــــذي قُـــتل أمـــام وزارة
الـدفاع� وكـان منـفعـلًا فـضرب الـكبـيسي

سطرت� (كفّ�).
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لــكـن الــقــصّــة األهم لـم تــتم روايــتــهــا
كـامـلة� فـقـد طـلب منه حـمـدي عبـد اجملـيد
(أصـبح أمينًا لـسر القيـادة القطريـة لفترة
قـصــيـرة) أن يـتـوجّه إلى "قـصـر الـنـهـايـة"
لـفحص ا�سـاج� الشـيوعيـ�� وا�قصود
بـذلـك "قـصـر الـرحـاب" الـذي كـانت تـسـكن
فـيه العائلة ا�الكة والذي حتوّل بعد ثورة
 14تـــمـــوز / يـــولـــيـــو  1958إلـى دائــرة
الـسـيـاحـة� ثم إلى مـقـر  مـكـتب الـتـحـقيق
اخلـاص أو "الـلـجـنة الـتـحـقـيـقيـة الـعـلـيا"
وتـرتـبط بـهـا ا�كـاتب الـفـرعيـة مـثل مـركز
حتــقـيق قـاعـة الــشـعب (مـحـكــمـة الـشـعب
سـابقًـا)� ومركـز ا�أمـون والنـادي األو�بي
ونـادي الـنهـضـة ومركـز اجلعـيـفر� وهـكذا
حتـــوّلت الـــكـــثـــيـــر من ا�ـــرافق الـــعـــامــة
والـنوادي الرياضية إلى مـقرّات للتعذيب�
وكـان أكثـرها بشـاعةً "قصـر النهـاية" الذي
اعـتـبـر معـتـقل الـعذاب وا�ـوت وأعـدم فيه
الــعــديـد مـن الـقــيــادات الـشــيــوعــيّـة وفي

مقدّمتهم أم� عام احلزب "سالم عادل". 
جـديـر بـالـذكـر أن دائـرة الـسـيـاحـة (قـصر
الــرحـاب) تــولّـاهــا رشـيــد مـطــلك� صـديق
الــزعــيم عــبــد الـكــر� قــاسم� والــذي كـان
وســيـطًــا بـيـنه والــضـبــاط األحـرار� وبـ�
احلــركـة الـوطــنـيــة الـعـراقــيـة� �ـا فــيـهـا
احلـزب الشيوعي� حيث كان يتّصل بعامر
عـبـد الـله� وحتـوّل ا�ـكـان بـعد  8شـبـاط /

فبراير  1963إلى "قصر النهاية".
كـان ا�شرف عـلى قصر النـهاية مدحت
ابـراهـيم جـمـعـة� أمـا ا�ـسـؤول عن مـكـتب
الـتــحـقـيق اخلـاص فـكـان مـحـسن الـشـيخ
راضي يــعـاونه هـانـي الـفـكـيــكي� وتـشـكّل
هـــذا ا�ـــكــتب كـــمـــا عــرفـت من الـــصــديق
الـقيادي الـبعثي عـبد السـتار الدوري� إثر
شــكـــاوى كــثــيــرة عــلـى مــدحت ابــراهــيم
جــمـعــة� لــكن األمـور اســتــمـرّت في غــايـة
الـسوء� فـقد كان ا�ـشهد الـسائد هـو الثأر
واإلنــتــقــام� خــصــوصًــا بــتــفــشّي ثــقــافـة
الــكـراهــيـة واإلقـصــاء واإللـغــاء وحتـطـيم

اآلخر.
حـ� ذهب حتـسـ� إلى قـصـر الـنـهـاية
وجـد العديد من قيادات احلزب الشيوعي�
فـي مـقـدّمــتـهم سالم عـادل (األمــ� الـعـام)
وعـــدد من أعـــضـــاء ا�ــكـــتب الـــســـيــاسي
والـلجنـة ا�ركزيـة والكوادر ا�ـتقدّمة� وهم

جميعهم تعرّضوا إلى تعذيب بشع.
يـقول حتس� معلّة: وجدت سالم عادل
(حـس� أحمد الرضي) نـائمًا وسط القاعة
طـــاويًـــا نــفـــسه عـــلى األرض مـــعـــصــوب
الــعـيــنـ� ومــدمّى (وقـد �ــلم بـعــضه عـلى
بــعــضه)� وعـبــد الــرحـيم شــريف الــعـاني
بـنـفس احلـالـة وكذلك حـسن عـويـنـة الذي
كــان صـديـقه وابن صــفّه ومـديـنــته وعـبـد
الـقادر اسماعيل وحمدي أيوب وآخرين ال
يـتذكّرهم كما قال لي� وكان اجلميع بحالة
يـرثـى لـهـا ويـنـامـون بــشـكل مـبـاشـر عـلى
أرضــيـة الــسـرداب� كــمـا يــذكـر في أوراقه

التي أعدّها للنشر سيف الدوري.
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يـقـول مـعلّه أنه شـعـر بـاخلجل والـضـ�لة�
وقــد حتـاشـى احلـديث مع حــسن عـويــنـة
زمـيـله وابن مـديـنـته في الـصف الدراسي
بــثـانـويـة الــنـجف� بل والـنــظـر إلـيه� ولم
يـستطع مواصلة احلديث مع عبد الرحيم
شـريف ألنه عـديل عـبـود مـعـلّـة� وعـبّر عن
شــعـوره بــأنه لم يــكن يـتــمـنى رؤيــة هـذا
ا�ــشـــهــد أو حــضــور هـــذه االســتــبــاحــة
اجلــمـاعــيـة لــلــكـرامــة اإلنـســانـيــة� حـيث
اهـتـزّت كلّ الـقيم ا�ـبـدئـية الـتي آمن بـها�
فــمـا قـيــمـة ا�ـبــاد� حـ� يـكــون الـطـريق
لــتـحـقــيـقــهـا عــبـر وسـائل دنــيـئــة� وكـمـا
أخـبـرني بـأن ثـمّـة كـوابـيس كـانـت تزوره
وتـكـدّر علـيه نـومه� وظـلّت تطلّ عـلـيه ب�
الــفـيـنـة واألخــرى.حـاول تـضــمـيـد جـراح
ا�ــعـذّبــ� في الـردهـات اخملــتـلــفـة وكـتب
أدويـة لبعضهم واسـتمرّ في زيارتهم �دّة
أســبــوع كــامل. وحــســبــمــا قــال لـي كـان
تـتنازعه فكرتان أولّـهما أنه يقوم بواجبه
كــطــبــيب� وثــانــيــهــمــا كـيـف يــنـظــر إلى
ا�ــعـتـقـلـ�? ثم كـيـف كـانـوا يـنـظـرون له?
وعــــلـى الـــرغـم من اجلــــانب اإلنــــســــاني
والـتعـامل الطـيّب وتقـد� الرعـاية� إلّا أن
عـيون ا�ـعـتقـل� كـانت تنـظر إلـيه بريـبة�
وتـعتبره منـهم وأنه مسؤول أيضًا� حتى
وإن شـكره عبـد القادر اسمـاعيل وحمدي
أيـوب أثـنـاء إجبـارهـما عـلى الـظـهور في
نــدوة تـلــفـزيــونـيــة.يـقــول مـعــلّـة "كــانـوا
جـميعهم قد تـعرّضوا إلى تعذيب وحشي
لـلـغـايـة� كـان رأس أحـدهم مـضـروبًـا وقد
غــطّـته الــدمـاء فـأعــطـيــته األدويـة� وآخـر
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العـلمُ واجلهلُ نـقيضـانِ ال �كن أن يـلتقـيانِ كـخط�ِ مـتوازي�ِ
هــمـا يـسـيـرانِ بـطــريـقـ�ِ مـخـتـلــفـ�ِ ويـؤديـانِ إلى هـدفـ�ِ ولـكـنـَّ
متناقـض�ِ فأمّ الفـضائلِ مسارُ البـاحث�َ عن احلقـيقةِ والنُّور�
أمــا أمّ الــرذائلِ فــمـســارُ الــتّــائـهــ�َ ا�ــعــتـاديـنَ عـلى الــظــلــمـةِ
واالتـبـاعِ األعـمـى � فالـقـراءةُ بـدايـةُ الـعـلـمِ والكـتـابـةُ مـا يـهـذبهُ
ويزيـدهُ ويطـورُ فروعهُ� والـسَّمـاعُ على غـيرِ هـدى بدايـةُ اجلهلِ
واالتـباعُ األعـمى يرسـخهُ ويـراكمهُ ويـزيد ظـلمـتهُ حـتى يخـتفي
ور ويـكـونُ غـيـرَ مـألـوفٍ وال مـقـبـولٍ وإذا اسـتـمـكنَ الـسَّوادُ الـنـُّ
يتحـولُ العقلُ إلى آلـةٍ تدارُ عن بعدٍ تـصدقُ الالمعـقول وتكذبُ

الواضحَ اجلليَّ ا�عقول.
أم الـفـضـائـل أن تـفـكـرَ �ـا تـقـرأُ وتـسـمعُ وتـرى
لتحـللَ وتقيمَ وتـتَّخذَ الـقرارَ وتسـتجيبَ� لكنَّ
أم الــرذائلِ أن تــســتـــلمَ وتــســلـمَ عــقــلكَ �ن
يديرهُ ويوجههُ �ا يعـودُ عليه بالنَّفعِ ويعودُ
عليكَ باالستسالمِ وعدمِ التَّفكيرِ واالنقيادِ.

 W��U)« �«—uB��« iF�
 ¡U�M�« bM�

 ÍË«d�« wI�

بغداد

تـعـتـقد الـكـثـيـر من الـنـسـاء ان الـقـوة الـتي يـتـمـتع بـهـا الـرجل صـفة
تفضيلية ال �كن مقارنتها �ا تمتلك من ميزات و قدرات في اخلَلق

بل ال �كن الوصول اليها مهما قادنا التصور في ذلك .
ولـكن احلقيقـة تكمن بان اصل الـقوة تتمـثل في التصورات اجلـمعية
لالسس الـنفسية الرئيسه جتاه الـنظر بل االنحناء الى عمق التكامل
االنـساني في وديـة ا�رأة وانوثـتهـا وقيمـها الالئـقة الـتي ارادها الله

جَلَ في عـاله ان تـكن فـي مـوضـع ضـبط وتــقــديـر
جلـودة الـسلـوك االنـثـوي في الـعفـة واحلـياء دون

تفريط او انحراف .
عـنـدهـا تـتــوازن قـوى اخلـلق مـقـارنـة �ـا فـضل

الله بعضهم على بعض.
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k� œd�� t�√ ÆÆ ÕU�M�«

W�U�� b�“

بغداد

كـنت طـالـبـا "شــاطـرا" كـمـا يـقـال ,خالل ســنـوات دراسـتي ,لـكن والـدي
أسـكنه ا�ولى الدرجات الـعليا من جنته ,كـان كالصقر من خلفي ,يرعى

ويدعم ويتابع وكذلك يراقب ويحاسب.. ويسمع لي.
عـنــدمـا كـان يـجـدني تـراخــيت أو تـلـكـأت قـلـيال ,أو نـلت درجـات لـيـست
جـيـدة ضـمن اإلخـتـبـارات الـشـهـرية ,وأبـرر له ذلك بـان مـسـتـوى جـميع
الـــطالب كــان كــذلك في اإلمــتــحــان ,كــان يــقــول لي" نــعم أنت صــادق,
وأسـال أي طالب "راسب" سـيؤيد كالمك ,والـنجـاح مجـرد حظ" بطـريقة
فيـها شيء من الـتهكم.. لم ولن أنـسى تلك الكـلمات ,فـهي علمـتني دوما

أن ا�بررات وان صدقت ,ال تنفي وجود ا�شكلة أو التقصير. 
عـلى مـر سـني عـمـر حـكـومـاتـنـا مـا بـعـد الـعام  ,2003الـتي تـكـاد تـبلغ
الـعـشـرين ,كـانت دومـا جتـد ا�ــبـررات لـفـشـلـهـا وتـأخـرهـا في أكـثـر من
مـــلف ,فــمن اإلرهـــاب  ودول اجلــوار وتـــدخــلـــهــا الـــســيئ ,إلـى صــراع
اخلـصوم الـسـياسـي� ,إلى عـرقلـة البـر�ـان �شـاريع وقـوانـ� احلكـومة,
إلى الـــفــســاد ا�ـــســتــشـــري في أغــلب مـــفــاصل احلـــكــومــة ,وبــجـــمــيع
مـسـتـويـاتـهــا.. وعـشـرات ا�ـبـررات وأغـربـهــا..حـتى عـدم اسـتـواء شـكل

األرض كان منها!
لم تــكن بــر�ــانــاتــنــا بــأحـسـن حـاال ,فــفــشــلــهــا في أداء دوره الــرقــابي
والـتشـريعي ,كان يـبرر بـعدم انـسجـام تشـكيـلته مرة ,أو عـدم استـجابة
احلـكومة في أخرى ,أو الظـروف السيـاسية الدقـيقة واحلـساسة التي ال
تنـتـهي.. أو عـدم اكـتمـال الـنـصاب ألن رئـيس حـزب أو تـيـار قد "زعل",

وطبعا ال ننسى عدم استواء األرض!.
قـبل كل إنـتـخـابـات كـانت ا�ـرجـعـية ,تـقدم نـصـحـهـا لـلـمـواطـنـ� وتضع
مـواصـفات عـامة ,�ن يـجب إختـيـارهم والتـصـويت لهم ,لـيكـونوا �ـثل�
لـهم في أعلى سـلطـة تشـريعـية ,يـفتـرض بهـا أن تسن الـقوان� ,وتـشكل
احلـكومة الـتي تنـفذها ,ولكـننـا كنا نـتغـافل عن تلك التـوصيـات.. وتعود
بعد اإلنتخابات لتنصح وحتذر الساسة ,وترسم لهم خارطة الطريق تلو

األخرى ,لكن دون جدوى ,فال من مستمع وال من مجيب!
من لديه الـرغبة بالنجـاح سيحاول خلق األسبـاب وا�بررات لنجاحه ولو
بـالـقـدر ا�ـتـيسـر له ,مهـمـا كـانت الـظـروف وعـنـدنـا �ـاذ� وأمـثـلة ,عـلى

قـلتهـا.. ومن ال �لك الرغـبة أو القدرة ,فـسيجد
هـو أو أتـبـاعه ألف مـبــرر لـلـفـشل.احلظ مـوجـود
كفـكرة عـلى اختالف فـهمـنا وتـفسـيرنـا �عـناها,
ولكنه عامل ثانوي جدا.. فالنجاح رؤيا واضحة
وخــطط عـلــمــيــة ذكــيـة مــتــخــصــصـة ,وخــطـوات
مـحسوبـة وعمـلية ,لـها أهـداف واضحة ,يـقودها

تصميم وعزم وإرادة.. بأدوات واقعية.

 Ÿu'« »UF�√

 ezU� Êu��

بغداد

أكل األسـد الـغــزالـة و  تـرك بــعض الـطـعــام حلـيـوانـات الــغـابـة األخـرى
وسارت ا�ـشكلة ب� الضـباع والثعالب بسـبب بقايا األكل وتخاصم كل
منـهما  وقام كل فريق بتكوين جيش لـيواجه الفريق ا�نافس وفى اللقاء
اشتـدت ا�عركة لدرجة  زهقت األرواح و سـالت الدماء  فقرروا التوقف
والتـفاوض و� الصلح وتشـكلت مجمـوعة من احليوانات حلـصر القتلى
واألسـرى  وكـانـت ا�ـفـاجـأة إذ وجـدوا خـسـائـر الـفـريـقـ� من األرانب �
نعم تـفكـيركم صح عـند قـراءتكم الـقصـة فاالرانب هـذه هي تمـثلـنا نحن
الشـعب  في اي (تـأزم �حرب �تـصريـحـات�خصـومات �اي شيء يـحدث
) و مـنــذ قــرون كــان مــصـيــره كــمــصـيــر االرانب وال مــجــال لــلـتــغــيــيـر
�يـتـعامـلـون مع الشـعب مـعامـلـة القـربـان وال يوجـد اي اهـميـة له عـندهم

فقط اشخاص يعيشون معهم في نفس الدولة 
وفي وقت احلــاجـة يـتــذكـروهم مــثـلــهم  كـمــثل وضع اقـارب الــبـعض او
(اقاربـنا) ال نـسـمع عنـهم شـيئـاً وفي حاجـتـهم نراهم امـامـنا  فـالوضع
حتول من السيء الى ا�زري جدا فال( ماء �كهرباء�وظيفة�كرامة�عمل )
وفي كل ســـنــة يـــزيــد حق اخـــر غــيـــر هــذه احلـــقــوق  فـــقط  حق ا�ــوت
يستـطيعون بـكل سهولة توفـيره لنا فـهو احلق الوحيد الـذين يفلحون به
حتى حتـول  الشخص في اي مكان يـتواجد به يتشاهـد بينه وب� نفسه
 وان يعـود لـبيـته سـالم واصـبحت شـراء قـطع اراضي في ا�ـقبـرة اكـثر
من قطـع اراضي في ا�ناطق العادية �و السـؤال الذي كان يتداول  منذ
(زمن العـصملي) الى يـومنا هذا مـتى يتحـسن واقع احلال في العراق?
فلـقد انـدثر هذا الـسؤال مع كـثيـر من االسئـلة وال جـواب له  واصبـحنا
نتـعـايش مع هذا الـوضع  وال تـكـون لديـنـا رده فعل مـصـدومة وانـفـعال

من أي شيء يحدث في هذا البلد فوضعه كوضع 
اجلـمـلـة الـشهـيـرة لـرئـيس وزراء ايـطـاليـا (انـتـهت حـلـول االرض فـاالمر
متـروك للسمـاء) و اصبح العراق كـالبطل الهـندي الذي يتحـول جسمهه

الى ثقوب من كثر الرصاص ولكن يبقى حي ويقاوم ويقاتل �
و كمـا تقول جـدتي والتي اكتـشفت السـبب �ا نحن به (الـعراق ما جان
بيه شي بس انضرب ع� من الدول على ثقافتنه ومستوانه اجلنه بيه).



ÊU�e�« ≠œ«bGÐ

حقق منتخب شباب العراق للكرة الطائرة� فوزاً كبيراً على ا�نتخب الكويتي بثالثة
أشواط دون رد� ضمـن منافـسات الـدور ربع النـهائي من بـطولـة احتاد غـرب آسيا
ا�قـامة منـافسـاتهـا حاليـاً في ا�مـلكـة العـربية الـسعـودية. وكـانت أشواط ا�ـباريات
23-25 و 21 -25. وكـان الفـريـق العـراقـي قد فـاز في و علـى الـنحـو اآلتي 25-22 
مواجهة ضـمن ا�نافـسات ذاتها عـلى ا�نتـخب اللبنـاني بثالثة أشـواط مقابل شوط
23-25 ليـتـأهل لـربع نـهـائي غـرب آسـيا و و25-22  و27-25  وحيـد بـواقع 22-25 

للشباب.
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 نـظم االحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقدم�
ورشةَ عـمل �دربي الفـئات العـمرية
ا�ـــعــتـــمــديـن لــدى أنـــديــة الــدوري
ا�ـمـتاز لـكـرة القـدم� بـإشراف مـدير
تـــــعــــلـــــيم ا�ـــــدربــــ� فـي االحتــــاد
الـبـلـجـيـكـي لـكـرة الـقـدم� احملـاضـر
كريس فان ديـر هاـجـن. وقال عضو
االحتـاد الـعراقي� يـحـيى زغـير� في
بـيان ان الـهدف من الـورشـة يتـمثل
52من مدربي بتطويـر أداء وقابلية 
الـفـئات الـعـمريـة� وهـو ما يـنـعكس
بـــــاإليــــجـــــاب عــــلـى واقع الـــــكــــرة
الــعــراقــيــة� وخــدمــة ا�ــنــتــخــبــات
العراقية في مشاركاتها اخلارجية.
وذكـر أن إقـامةَ الـدورات الـتدريـبـية
وورش الـــــعـــــمل يـــــأتـي في إطـــــار
مــســاعي االحتــاد لالرتــقــاء بــعــمل
مـدربي الـفــئـات الـعـمــريـة وتـعـزيـز

اجلهودِ التي نبذلها لصقلِ وتأهيل
ورعايّة الالعب� الذين �ثلون فرقَ
الفئـات العمـريّة في األنديـةِ احمللية
وا�ـنــتــخــبــات الــوطــنــيّــة ومــراكـز
ا�وهـبة وا�ـدارس الكرويّـة وتهـيئة
الــظــروفِ الــتـي تــهــدف لـــتــطــويــرِ
مــسـتـوى ا�ـدربـ� الـشـبـاب.  وقـدّمَ
احملـاضــر� كـريس فـان ديـر هـاــجن�
شـرحـاً مـفـصالً عن سـيـرته الـذاتـيّةِ
والـفـرق الـتي أشرفَ عـلى قـيـادتـها
والـــــدورات وورش الــــعــــمـل الــــتي
أقـــامــهـــا �ــدربـي فــرقِ كـــرةِ الــقــدم
الـــعـــا�ـــيّـــة. وأعـــرب عن ســـعـــادته
لوجـوده في العـراق للـمسـاهمةِ في
بـرنـامج االحتـادِ الـعـراقـي لـتـطـويرِ
نــخــبــةِ مــدربي الــفـئــات الــعــمــريّـة
الـــعــراقـــيّـــةِ صـــاحـــبـــة االجنــازات
الـكـبـيـرة عـلـى الـصـعـيـدين الـقـاري
والــدولـي� وحتــديـــداً في بـــطــوالتِ

الـــفـــئـــات الـــعــــمـــريّـــة� إلى جـــانب
التـعريفِ بخـططِ التدريب ا�ـعتمدة
في بلجيكا وتعزيز النظرة العميقة
�ـــا �ــلــكه ا�ــدربـــون الــعــراقــيــون
لـكـيـفـيـةِ تـطـويـر وتـنـمـيـة قـابـلـيات
الالعب� الـصغار. وشـملت الورشةُ
عــلى عــدة مـحــاور� مـنــهــا تـطــويـر
العبي فرق الفـئات العمريّـة وكيفيّة
الــتـعـاملِ مـعـهم واالعـتـنـاء بـهم من
اجلـانـبـ� الـفـني والـذهـنـي وصوالً
إلى تــــواجــــدهم مـع فــــرقِ الـــدوري
ا�ـمتـاز وا�نـتخـبات الـعراقـية. كـما
� الـتــعـرفِ عـلى طـرقِ الـكـشف عن
الالعـــبـــ� ا�ــوهـــوبـــ� وتــهـــيـــئــة
الـظـروف ا�ُـنـاسبـة لـصـقلِ ا�ـدرب�
ورفع مُـسـتـواهم الـفـني واخلـططيّ
�ــا يــنــعـــكسُ عــلى قـــوةِ وتــمــيــز
الــبـطــوالت احملــلــيـة واخلــارجــيـة�
وكـــذلـك �ّ عـــرضُ عــــددٍ من األفالمِ

الــــــتي تــــــوضـحُ طــــــرقَ الــــــلــــــعب
والــتـدريـب. ومن جـهــة اخـرى دعت
ادارة نـــادي بــغـــداد لـــكــرة الـــقــدم�
إللــغـاء مـبـاراة بالي اوف لـفـريـقـهـا
الـكـروي� مـؤكـدة أنـهـا غـيـر مـلـزمـة
بــخـــوضــهـــا لــلـــبــقـــاء في الــدوري

العراقي ا�متاز.
…«—U³� ¡UG�≈

وقال عـضو إدارة الـنادي وا�ـشرف
عـلى فــريق كــرة الـقــدم فـيه� احــمـد
عـــزت ا�ــوســـوي إن إدارة الـــنــادي
تدعو االحتاد إللـغاء مباراة الـبالي
اوف مـع بــقــاء الــفــرصـــة لــفــريــقي
نـاديي دهـوك والـنـاصـريـة الـدخـول
بـــنــظــام الــتــراخـــيص وإعــطــائــهم
اجملال لـيطـبقوا الـشروط� مـوضحا
ان هــنـــاك فــرصــة كــبــيــرة لــزجــهم
بالدوري ا�ـمتاز للـموسم ا�قبل في
حــال لم تـتــمـكن بــعض االنـديـة من

تــــطـــبــــيـق نــــظـــام الــــتــــراخــــيص
اآلســـيـــويـــة. واشــار الـى ان نــادي
أمـانـة بغـداد� لم يـبلغ بـآلـية الـلعب
مع الــــفــــائــــز مـن مــــبــــاراة دهـــوك
والـنـاصـريـة� مـبيـنـا ان هـذه االلـية
2021-2020 ولم طـــبــقـت في مــوسم 
تـبـلغ األنـديـة بـتـطـبـيـقـهـا �ـوسم.
وكـــان االحتـــاد الــــعـــراقي قـــرر في
بـــيـــانـه أمس إقـــامــــة ا�ـــبـــاراتـــ�
الـفـاصـلـتـ� الـبالي أوف وا�ـبـاراة
الــفـــاصــلـــة لــلـــتــأهـل إلى الــدوري
ا�ـمـتـاز في بـغـداد� إذ تـقـام مـباراة
الـبالي اوف ب� فـريـقي الـناصـرية
1 أيلول ا�قـبل والفائز ودهوك في 
مـنهـمـا يالعب فـريق بغـداد �ـلعبٍ
ايلول ا�قبل .يذكر ان 8 محايدٍ في 
فريق نـادي األمانـة احتل ا�ـركز 18
في خـتـام دوري ا�ـوسم 2021-2022
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ÕuLÞ∫ العبو فريق القاسم يطمحون �وسم متالق في ا�متاز

يحسب لالعبي الفريق الذين دافعوا
عن الـبقـاء �الـفـريق وحتقـيق الـهدف
االول مـن ا�ــــــشــــــاركــــــة الــــــتي أدت
أغراضـها لـفـريق عانى و يـعاني من
كل األشـيـاء وتـعـثـر كـثـيـرا لـكن قـوة
وشــجـاعـة االعــبـ� اسـعــفت ا�ـوقف
بـعدمـا كان يـنظـر للـفـريق بالـصغـير

لكنه أثبت وجوده وقال كلمته.
—u�ô« WA�UM� 

ومــهم ان تــنــاقش االدارة ا�ــشــاركـة
ا�رتبـكة من االول إلى االخـير وتقف
على ا�ـشاكل بـدقة وجـدية وان تدفع
ادارة الـــنـــادي بــــاالمـــور بـــاالجتـــاه
الـــصــحـــيح من هـــذه االوقــات بـــعــد
معـانـاة ا�شـاركـة االخيـرة وان تدعم
االمور بـشـكل افضل لـلـموسم ا�ـقبل
من خالل مــراجـعــة الــذي حـصل في
ا�ـشاركـة االخيـرة من اخـطـاء كثـيرة
كـــادت ان تــقـــضي عــلى طـــمــوحــات
الفـريق في البـقاء امـام ضعف االداء
و الـنــتـائج في مـبــاريـات عـقـر الـدار
وخارجه واالهم الـسـعي على تـدعيم
االمور فيمـا يتعلق بنـوعية الالعب�
اجلزء ا�هم من عملية االعداد ا�قبلة
الن البطولة القادمة ستكون مختلفة

الــبـــطـــولــة مـــوسم اخـــر وحتـــقــيق
طــمــوحـــات ا�ــشــاركـــة الــتي بــدأت
واستمـرت قلقـة وملغـومة في بعض
أوقـــاتــــهــــا وكــــادت ان تـــخــــرج من

السيطرة بسبب حتدي النتائج.
q�UA� —uNþ

ومـتوقع ان تـبـرز مشـكـلة قـد تـسبب
معضـلة امـام الفريق الـذي سيواجه
مشـاكل جمة في ا�ـرة القـادمة ومهم
ان تـخــضع لـلـمــعـاجلـة من االن وان
تكـون باكـورة األعـمال الـتنـسيق مع
احـد رجـال األعـمـال لـتـام� جـوانب
الــنــادي ا�ـــالــيــة الــذي ســـيــخــضع
لـتــعــلــيــمــات الــتـراخــيص لـالحتـاد
األسـيــوي ومـهم ان يـحــضـر لـهـامن
االن كذلك التوجه للتعاقد مع العب�
�ـكن ان يدافـعـوا عن مـهـمة الـبـقاء
الفريق في البطـولة بشكل اخر ومن
اجـل حتـقــيق مــركــز افــضل بــعــدمـا
اســـتــمــر في ا�ــوســـمــ� األخــيــرين
بـنــفس ا�ـوقـع اخلـامس عــشـر امـام
طموحات ا�ـشاركة و اهمـية التطلع
إلى افضل والعمل في أجواء افضل
بعـدما مـر في موسـم� مـشحـونت�
بالكـاد عبر من ا�ـوسم احلالي الذي

يداهم الفريق قبل أن يتمكن اجلهاز
الـفني من مـعـاجلة االمـور والـدخول
بشكل اخر في مباريات ا�رحلة

ودخل الفريق ا�رحلة احلاسمة بعد
مو اجـهـة فتـرة تراجع حـقيـقيـة وما
زاد من مشاكـلهـا انها دفـعت الفريق
�ناطق ا�ـؤخرة والوقوع في مـنطقة
الـهـبـوط لــكـنه تـداركـهـا بـسـرعـة مع
خطورتهـا مستفيـد من نتائج الفرق
الــقـــريــبـــة مــنه مـــا مــكـــنه من طــرد
اخملـاوف احلـقـيـقـيـة وحـقق تـقـريـبا
نـفس عــدد الـنـقـاط عــنـدمـا جـمع 21
نقـطة مـازاد من تمـسكـهم في البـقاء
فـي مــــــوسـم كــــــان فـي غــــــايـــــــة في
الــصـعـوبــة كـمـا اســتـفـاد مـن تـعـثـر
فــريـقـا الـديــوانـيـة واالمــانـة الـلـذين
تــعــادال في اخــر مــبــاريــاتــهــمــا مع
الـشـرطـة والـطالب مـا ابـقى الـقـاسم
بنفس ا�ـكان الذي حـققه في ا�وسم
ا�اضي حيث اخلـامس عشر مـحققا
8مباريات والتعادل في17 الفوز في 
13وسجل34قـبل تـلـقي 50 وخـسارة
هدفـا ما يـعكس ضـعف الدفـاع الذي
كان وراء النتائج احملبطة لكن االهم
في االمـــر حتـــقـــيق الـــبـــقـــاء هـــدف
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احلـارث حــا� االسم الـذي ســيـبـقى
يــتــردد بــ� جــمــاهــيــر فــريـق نـادي
الـقـاسم �ـدة من الوقـت أو يبـقى في
ذاكرتهم طا�ا بـقي الفريق يلعب في
الــدوري ا�ــمــتـاز بــعــدمــا تـمــكن من
تـســجـيل هـدف الـســبق في ا�ـبـاراة
األخـيرة و ا�ـصـيـرية الـتي خـاضـها
الفـريق مع جـيـرانه نـفط الوسط في
الـــســابع والـــعــشــريـن من حــزيــران
ا�ـاضـي االمـر الـذي زاد مـن حـظـوظ
الفريق في البقاء في البطولة بعدما
دعـم اداء الــتــشـــكــيل في مـــواصــلــة
اللعب باهتمام واندفاع وفي االخير
احلــصــول عــلى نــقــطــة احلــسم من
منافسه الصـعب واالقوى منه كثيرا
والـــذي ســبق وهـــزمه في ا�ـــرحــلــة
األولى في الــنــجف بــاربـعــة اهـداف
لـواحـد لـتـكـون كـافـيـة النـقاذ مـوسم
الـقــاسم والـبــقـاء بـنـفـس عـربـته في
القطار ا�ـمتاز وسط فرحـة جمهوره
الـذي بقي يـنـتظـر ذلك الـيوم بـعـدما
قـام العـبي الـفـريق بـالـدور ا�ـطـلوب
وحــجــز ا�ـــوقع اخلــامس عــشــر في
الترتيب العام بعدما حاول واستمر
يحاول من أجل ان يبقى في الدوري
ا�متاز وهو ما حصل و أتذكر جيدا
كم من الـوقت مر عـلى نـادي الـقاسم
حتى بـلغ الـلعب في الـدوري ا�مـتاز
ويـــــعــــود ذلـك الول مـــــحــــاولـــــة في
1998عــنـدمــا خــضع الـدوري مـوسم
الى طريـقة تـصفـيات ضـمن فرق كل
مـحافـظـة ويصـعـد البـطل �ـنافـسات
ا�ــنــاطق وفي وقــتــهــا أنـتــدب العب
الــنـاصــريـة مــاجـد الــعـصــمي الـذي
شـــارك مع الـــفــريق فـي تــصـــفــيــات
ا�نـطـقة الـوسطى وفـشل فـيهـا التي
تــــرشح مــــنـــهــــا فـــريــــقـــا الــــنـــجف

والرمادي.
…d¦F²� W¹«bÐ

وشــهـــد الــفـــريق بــدايـــة مــتـــعــثــرة
ومـتـاخرة مـن حيث الـنـتـائج عـنـدما
حـقق الفـوز فـقط في ثالث مـبـاريات
عــنـدمـا تــغـلب عــلى الـنــجف بـهـدف
وعـلى الـكــهـربـاء بـهـدف وعـلى نـفط
الــبــصــرة بــثالثــة اهــداف لــهــدفــ�
وتـعـادل في إحـدى عـشـر مـباراة اي
انه جـمـع فـقط عـشـريـن نـقـطـة خالل
ا�رحلة األولى وظهرت معهاا�عاناة
مـع نــــــهــــــايـــــة ا�ــــــرحــــــلــــــة األولى
وانعـكاساتـها الـسلبـية عـلى روحية
الفريق واجلمهور عندما بدأ اخلطر

وعـلى الـفريق
ان يــــــــجـــــــمع
ويــــــتــــــمـــــــتع
بــوضع اكــبــر
وافــــــــــــــــــضـل
والــتـطــلع الى
مــــــشـــــــاركــــــة
مـقــبـولــة عـلى
األقـل ونــــــــحن
نــقــدر الــوضع
ا�ــــــالي الـــــذي
يـواجه الـنـادي
ولـيس الــنـادي
وحـــــــــــــــــده بـل
جــمـــيع الــفــرق
ا�ــشــاركـة لــكن
حال افـضل من
حـال مـع الـدعم
ا�تواصل لدعم
الـوزيــر عـدنـان
درجـــــال الـــــتي
شـمـلت اكـثر من
ناد وكان لها300

ا�ـشـاركـة في عـمل غـير
مسبوق.

Í—Ëœ qDÐ bA(«
v�Ë_« Wł—b�«
 ôUB�« …dJ�
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 أحـرزَ نـادي احلـشــد الـشـعـبـيّ لـقبَ دوري الـدرجـة
بـعـد األولى لـكـرةِ الـصــاالت لـلـمـوسم 2021/2022 
فوزه بركالتِ الترجيح عـلى الشَبابِ البصري 3 - 4
في بعـد أن انـتهى الـوقتُ األصـليّ بالـتـعادل  2 - 2 
ا�باراةِ الـتي جرتْ بـينـهمـا في قاعـةِ الشـباب ضمن
بطولةِ نـهائيـاتِ دوري الدرجة األولى لـكرةِ الصاالت
ا�ـ�هــلــة إلى الــدوري ا�ُـمــتــاز� فـيــمــا حـصـلَ فـريقُ
الشباب البصريّ علـى مركزِ الوصيف وفريق آليات
الـشُـرطـة علـى ا�ـركـزِ الـثالـث. ووزعَ عُـضـو االحتاد
الـعراقـيّ لكـرةِ الـقـدم� مـشـرف جلـنـة كـرة الـصاالت
والـشاطـئـيّـة يـحـيى زغـير ورئـيس الـلـجـنـة عـلي عـبد
احلـســ� ونــائـبـه زيـاد شــامل اجلــوائـزَ بــ� الــفـرقِ

الفائزة وا�ُتميزين بالدوري. 
·«b¼ …ezUł

وحــصلُ الالعــبــون مــصـــطــفى جــلــيل من احلــشــد
الـشـعــبي ومـصــطـفى أسـعــد من آلـيـات الــشـرطـة و
فيصل غازي بلديـة البصرة و عبد الـعليم محمد من
بازوايـا عـلى جـائـزةِ هـداف الدوري مـنـاصـفـةً� ونالَ
الالعب مرتـضى عـبـاس من فـريق احلشـد الـشـعبيّ
عــلـى جــائـــزةِ أفــضـل العب� وحـــازَ احلــارس عـــبــد
احلميد جمال من آليـاتِ الشُرطة على جائزةِ أفضل
حـــارس مــــرمى� وحــــصل مــــدربُ فــــريق احلــــشـــد
الـشـعـبي ظـاهـر حـبــيب عـلى جـائـزةِ أفـضل مـدرب.
وحــضــرَ حــفـل الــتــتــويجِ رؤســـاءُ األنــديــة الــفــائــزة
وأعـضـاء جلـنـة كـرة الـصـاالت والـشـاطـئـيّـة. وتـمـنى
زغـيـر� نـيـابـةً عن رئـيسِ وأعـضـاء االحتـاد الـعـراقيّ
لكرةِ القدم� للفرقِ الثالثة ا�زيدَ من التألقِ وا�بداع�
كما تقدّمَ بالشكرِ واالمـتنانِ جلميعِ األندية ا�شاركةِ

تثميناً على جهودها في إجناحِ مُسابقةِ الدوري.

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7339 السبت 1 من محرم 1444 هـ 30 من تموز (يوليو) 2022م

لـــهـــا الـــكـــلـــمـــة الــــفـــصل في رسم
مسـتقبـل اللعـبة في الفـترة ا�قـبلة.
وقـــال مــديــر عــام دائـــرة الــتــربــيــة
الـــبــدنــيــة والـــريــاضــيــة في وزارة
الشـباب والريـاضة احمـد ا�وسوي
إن الــوزارة تـلـقت شــكـاوى من قـبل
مــجـــمــوعــة من أعـــضــاء الــهـــيــئــة
اإلداريـة والــهـيــئـة الــعـامــة الحتـاد
اجلــمـنـاسـتك واجـتـمـعـوا مع وزيـر
الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجال
الذي وجّه باالستماع للطرف اآلخر
ا�تمـثل بإياد جنف وبالـفعل حضر
إيـــاد جنف وأعــطـى إفــادة كـــامــلــة
ومالحظات بشأن ما جاء بخطوات
الـهـيــئـة الـعـامـة والــهـيـئـة اإلداريـة
الـــتي من وجــــهـــة نـــظــــرهم كـــانت
قــانــونـيــة بـيــنـمــا من وجــهـة نــظـر
الــوزارة كـانـت مـخــالـفــة لــلـقــانـون

والضوابط . 
وأضاف ا�ـوسوي في ضوء ذلك �
االقـــتــــراح عـــلـى وزيـــر الــــشـــبـــاب
بـتشـكـيـل جلنـة تـتـحـقق من جـمـيع
الـــتـــفـــاصـــيل �ـــا فـــيـــهـــا األمـــور
الـقـانــونـيـة واإلجـراءات �ــا فـيـهـا
االعــتــداءات عـلـى أعـضــاء الــهــيـأة
العـامة وبـحسب قـانون االحتادات�
عــلى أن تــرفع الــتـوصــيــات الحــقـاً

للوزير للبت بهذا األمر.

سيـاق منفـصل بات مصـير االحتاد
العراقي للجمـناستك مرهوناً بقرار
وزارة الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة ومــا
تـرفــعه الــلـجــنــة الـتــحــقـيــقــيـة من
تـوصـيـات مـبنـيـة عـلى مـا تـقدم من
اثـباتـات و وثائق قـانونـية سـيكون

لــلـنـهـوض بـواقع الـعـمل واالرتـقـاء
باللعبة إلعادة العراق الى األضواء
عـلى الـصـعـيــد اآلسـيـوي والـعـا�ي
وايصـال صورة بـأن العـراق اليزال
قــادراً عــلى احــتــضــان الــبــطــوالت
واحملـافل الــعـا�ـيــة الـكــبـيـرة. وفي

بــشـأن مــكــان إقـامــة الـبــطــولـة في
الــــعـــراق� األول هـــو أن تــــقـــام في
العاصمة بـغداد والثاني في إحدى
احملافظات الشـمالية � الفتاً الى أن
اقامـة مثل هـكذا حـدث يدلُّ على أنَّ
االحتـــاد ذاهب بـــخـــطى عـــلـــمـــيـــة
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أبـــدى االحتــاد الـــعــراقي ا�ـــركــزي
للمالكمة� رغبته بـاستضافة بطولة
ســكــول بــوي اآلســيــويــة الــتي من
ا�ــؤمل انــطالقــهــا نـهــايــة تــشـرين
الـثــاني ا�ـقــبل .وقـال نــائب رئـيس
االحتاد العراقي للـمالكمة علي عبد
الـــزهــــرة الـــغــــراوي في تــــصـــريح
صـحــفي إن االحتــاد الــعــراقي قـدَّم
طلـباً رسـميـاً الى االحتاد اآلسـيوي
الســتـــضــافـــة مــنـــافــســـات أطــفــال
ا�ـــدارس ســــكـــول بـــوي. وأضـــاف
الغراوي� أن احتـاد اللعبـة سيشكل
جلـنـة مـخـتـصــة بـرسم سـيـاسـتـهـا
لــتــوفــيـر مــتــطــلــبــات اســتــضــافـة
الـبـطـولـة � مـبيـنـاً� أن اإلعـداد لـهذا
احلــدث ا�ــهم يــحــتــاج الى دراســة
مستفـيضة وحتضيـر جيد إلظهاره
بــالــصــورة الــتي تـــلــيق بــســمــعــة

العراق. 
وأوضح الــغــراوي� أن الــكــتــاب �
ارســاله عن طــريق عــضــو االحتــاد
اآلسـيوي عـلي تـكـليف من يـتـواجد
حــالـيــاً في دولــة الـكــويت �ــقـابــلـة
رئيس االحتـاد القـاري الستـحصال
ا�ـوافـقـة األولـيـة بـشـأن إقـامـة هـذا
احلدث اآلسيوي في العراق. وتابع
الغراوي� أن االحتـاد قدم مقـترح�

�ـنافـسـات بـطولـة اسـيـا التي سـتـقام
7 من 6 و  في إنـــدونــيـــســيـــا يــومي 
شـهـر اب ا�ـقـبل. وسـيـغـادر ا�ـنتـخب
30 من الشـهر الوطـني الـعـراقي يوم 
احلالي الى العـاصمة االمـاراتية دبي
من اجل الدخـول في معـسكـر تدريبي
لـلـوقوف عـلى اجلـاهـزيـة الـتـامـة قبل

الدخول في البطولة.

خلــوض مــنــافــســات بــطــولــة اســيـا.
واضـــاف هــزاع تـــطـــلع الى حتـــقــيق
نـتـائـج طـيـبـة في بــطـولـة اسـيـا و ان
نـــرفع اسم الـــعـــراق في هـــذا احملــفل
الــقــاري بــوجــود العـبــ� مــحــتــرفـ�
وخـائــني نـعـول عــلـيـهم الــكـثـيـر رغم
صــعــوبــة ا�ـــهــمــة الــقـــاريــة. واكــمل
ا�ـــنــتـــخب اســتـــعــداداته حتـــضــيــرا
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أعـلن االحتــاد ا�ـركـزي بـكــرة الـسـلـة�
مـصــادقـة نـظــيـره الـدولي فــيـبـا عـلى
الـــنـــظـــام االســـاسي لـالحتـــاد. وذكــر
االحتــاد فـي بــيــان تــلــقــته وكــالــة أن
االحتـاد الـدولي لـكـرة الـسـلـة� اعـتـمد
الـــنـــظــام االســـاسي الـــعـــام لالحتــاد
22 تموز العراقي لكرة السلة بتاريخ 
اجلــاري. وبــ� أن االحتــاد الــعــراقي
سيكلف مدير الـعالقات الدولية احمد
ا�ـطـبـعي� بـتـنـظـيم كـراس عـلى شـكل
فولـدر باللـغتـ� العـربية واالنـكلـيزية
حسـب ما جـاء من اللـجـنة الـقـانونـية
في االحتاد الدولي لـكرة السـلة. يذكر
أن النـظام االسـاسي يـتم اعتـماده في
جــمــيـع قـرارات ا�ــكــتـب الــتــنــفــيـذي

الحتاد السلة العراقي. 
 UOŽU³Ý ÂU²²š≈

وعـلى صــعـيـد اخـر اخـتــتم ا�ـنـتـخب
الوطنـي لسبـاعيات الـركبي تـدريباته
فـي بــــغــــداد. وقـــال رئــــيـس االحتـــاد
العراقـي للركـبي فريق هـزاع في بيان
إن ا�نتخب سيدخل �عسكر تدريبي
�ـــدة خــمـــســة ايـــام في مــديـــنــة دبي
وسيخـوض خاللهـا مباراتـ� وديت�
مع منتخب االمارات قبل التوجه يوم
6  من الـشهـر ا�ـقـبل الى انـدونيـسـيا

UOÝ¬ W�uD³� Î«dOC% œ«bGÐ w� tðU³¹—bð r²²�¹ w³�d�« 

WO�Ëœ W�œUB0 vE×¹ WK��« œU%≈

�U��UM ∫ جانب من منافسات دوري كرة السلة ا�متاز

W¹uOÝ¬ W�uDÐ nOOC²� ÎU³KÞ ÂbI¹ WL�ö*« œU%≈

W�uDÐ∫ احدى مشاركات العراق في بطولة دولية با�الكمة

Í—Ëœ∫ تتويج فريق احلشد بدرع الصاالت لدوري
الدرجة االولى

عدنان درجال



AZZAMAN SPORT

{ مــدريــد- وكـاالت: أكــد خــوان البــورتــا رئــيس نــادي بــرشــلــونـة� أنـه يــطـمـح إلعـادة
األسطورة األرجـنتـيني لـيونـيل ميسي جنـم باريس سان جـيرمـان احلالي. وقـال البورتا
خالل تصـريحـات صحـفيـة أشعـر بأنـني مدين �ـيسي� أتـمنى تـواجده مع بـرشلـونة في
نهاية مـسيرته� مع تصـفيق حار له في كل مـلعب� أعتقـد أنه �كننـا حتقيق ذلك. وشدد
هذا هـو طـمـوحـنا� ونـيـتي مع لـيـونـيل ميـسي واضـحـة. ورحل مـيـسي إلى بـاريس سان
جيرمـان في صفـقة انـتقال حـر� الصـيف ا�اضي� بـعد فشـل إدارة برشلـونة في تـمديد
عقده� نظرا لألزمة ا�الية التي عاشها الفريق الكتالوني. وينتهي عقد ميسي مع الفريق
حـيث يـرغب ا�ـدرب تــشـافي في اسـتــقـدامه قـبل انـطالق الـبـاريـسي في صـيف 2023 

وفقا لتقارير صحفية. موسم 2023-2024 
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{ الدوحة-(أ ف ب) - كانت الطبيعة
ا�ـــــدمـــــجـــــة �ـــــونـــــديــــال  2022 من
الشـعارات الـتي اعتمـدت علـيهـا قطر
في تـرويـجـهـا �ـلف تـرشـحـهـا� وبات
األمــر واقــعـاً مـع نـشــر أمــاكن إقــامـة
ا�ـنـتــخـبـات الـ 32ا�ـشـاركــة ومـراكـز
التـمارين.ونشـر االحتاد الـدولي لكرة
الـقــدم "فـيـفــا" الـثالثـاء الئــحـة أمـاكن
إقـامــة ا�ـنــتـخــبـات الـ 32 ا�ـشــاركـة�
مــركـــزاً عــلى الـــطــبـــيــعـــة ا�ــدمـــجــة
لـلــمـونـديـال الـقــطـري الـذي يـقـام في
تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر وكــانـون
األول/ديـسـمبـر ا�ـقـبـل�.وأبـرز فـيـفا
في بيانه أن " 24 منتخباً يقيمون في
كيـلومـترات دائرة نـصف قطـرها  10 
فقط"� مضيفاً "ستتمكن ا�نتخبات الـ
 31الـوافــدة إلى قـطـر مـن الـسـكن في
مـعـسـكرات كـأس الـعـالم األكـثـر قـرباً
من بــعـضــهـا بـعــضـاً مــنـذ الـنــسـخـة
االفــتـتــاحـيــة لـلــبـطــولـة ســنـة 1930.
وتـابع "سيـقـيم كل مـنـتخـب في نفس
ا�ـنــشـأة طـيــلـة أيـام ا�ــنـافـسـة� إذ ال
حــاجـة لــتـنــقل الــبـعــثـات في رحالت
جــويـة مـحـلــيـة� كـمــا سـتـتــمـيـز هـذه
الـنـسـخـة من الـبـطـولـة بـقـدرة الـفرق
على استـعمـال مواقع تدريب رسـمية
في الـيـوم الـذي يــسـبق مـبـاريـاتـهـا".
ورأى بيـان االحتـاد الـدولي أن إقـامة

 24منـتخـباً من أصل  32 في مسـاحة
شــعـــاعــهــا  10 كـــيــلـــومــتـــرات فــقط
"ســيـصــنع أجـواء خــاصـة ومــفـعــمـة
بـــاحلــيــويـــة في الــدوحـــة وا�ــنــاطق
احملــيــطــة بـــهــا� ويــزيــد مـن بــهــجــة
ا�شجعـ� احملليـ� والدولي�".ووقع
خــيـــار الــبــلــد ا�ــضــيف عــلى فــنــدق
الـعـزيـزيـة بــوتـيك أوتـيل في مـنـطـقـة
أسبـايـر في العـاصـمة الـدوحـة� فيـما
ســتــتــواجــد الــســعـوديــة في شــاطئ
ســـيـــلـــ�� من مـــنـــتـــجـــعـــات مـــروَب
(مسـيعـيد�  57 كلم جـنـوب الـدوحة).
أما بالـنسـبة �مـثلي الـعرب اآلخرين�
فــســيــكـون ا�ــنــتــخب الــتـونــسي في
ويـندهـام غـراند الـدوحـة ويـست باي
بيتش في الـعاصمة� فـيما سـيتواجد
ا�ــنـــتـــخب ا�ـــغـــربـي في ويـــنـــدهــام
الدوحـة ويست بـاي (منـطقـة األعمال
والــتــســوّق في الــدوحــة).وســيــكــون
ا�ـنـتـخب الـفـرنسـي حامـل اللـقب في
ا�ـسـيـلة قـرب الـدوحـة� وهـو مـنـتجع
يـتــمـيـز "بـأجـواء الــقـصـر" و�ـكن أن
تبلغ تـكلفة الـليلـة الواحدة في إحدى
فـــــــيـالتـه أكــــــــثــــــــر من  2500 دوالر.
وســتـكــون أ�ـانـيــا� الـفــائـزة بــأربـعـة
ألـقـاب عــا�ـيـة آخـرهـا عـام  2014 في
الـبـرازيـل� في مـنـطـقــة الـزالل ا�ـطـلـة
عـــلى اخلــلـــيج في اقـــصى الـــشــمــال

والتي تعتـبر أكبر مـنتجع صحي في
الشـرق األوسط. وتـبلغ تـكـلفـة الـليـلة
الواحدة في اجلـناح ا�لـكي للمـنتجع
ا�مـلوك من قبل الـعائـلة احلـاكمة في
قـــــــــــطــــــــــر� أكــــــــــثــــــــــر مـن  10 آالف
دوالر.وســـيـــكـــون احلـــارس الـــقـــائــد
مــانــويل نــويــر وزمالؤه في الــفــريق
األبــعــد عن الــدوحــة� عــلى بــعـد 100
كـيـلـومــتـر بـالـسـيـارة من الـعـاصـمـة.
ويشـتـهر ا�ـنتـجع بـ"الـطب التـقلـيدي
الـــعــربـي واإلسالمي" ولـــديه قـــاعــدة
صــارمـــة تــمــنع تــنــاول ا�ــشــروبــات
الــكــحــولــيـة.وقــال مــديــر عــام الـزالل
دانــيـيــلي فــاسـتــولـو إن الــكـثــيـر من
الـفــرق زارت ا�ـنــتــجع ألن ذلك سـمح
لهـا بـأن تكـون "في فقـاعـة" بعـيداً عن
ازدحـــــام الــــدوحـــــة.ورأى أن وجــــود
مدخل واحـد يعـتـبر إضـافة هـامة في
ما يتـعلق با�ـسألة األمـنية� مـوضحاً
"لن يـأتِ ا�ـشجـعـون الى هـنـا إلزعاج
الضيـوف أو الفريق بـطلبـات الصور
والـتــوقـيـعـات. وبـالــتـالي� أعـتـقـد أن
بإمـكانـهم أن يكـونوا مـعزولـ� حقاً".
وسـيـتـمـكن ا�ـشـجـعـون من الـوصول
بسـهـولة الى اسـتاد الـشـمال الـقريب
حــيث سـيــخــوض ا�ـنــتــخب األ�ـاني
تــمـاريــنه والــذي � تــصـمــيــمه عـلى
شكل حصن. واختـارت بلجيـكا فندق

هيلتون سلـوى على الساحل ا�قابل�
لـالســـتـــفــــادة من شـــاطــــئه اخلـــاص
إضــافـة الى مــنـتـزه األلــعـاب ا�ــائـيـة
والفـيالت الـتي تـصل تكـلـفتـها الى 7
آالف دوالر فـي الـــلـــيــــلـــة الـــواحـــدة.
ويعـتبر فـندق هـيلتـون سلـوى وجهة
مفـضـلة خالل عـطـلة نـهـاية األسـبوع
للعائالت الغنية في الدولة اخلليجية
الــتي تــتــمــتـع بـأحــد أعــلـى مــعـدالت
الدخل الفردي في العالم.أما ا�نتخب
اإلنكـليـزي� فسـيكـون في فنـدق سوق
الــوكـــرة� حــيث تــخــطط الــســلــطــات
إلغـالق جــــزء من الـــــشــــاطئ الــــعــــام
الــقـريب مـن مـقــر إقـامــة هــاري كـاين
وزمالئـه في مــــــنــــــتــــــخـب "األســـــود
الــثالثـــة".وقــال ا�ــديـــر الــتــنـــفــيــذي
لــعــمـلــيــات كــأس الـعــالم في "فــيــفـا"
كول� سـميث "ستكـون نهائـيات قطر
 2022 مــخــتــلــفــة عن مــثــيـالتــهـا� إذ
ســتـسـتــفـيـد ا�ـنــتـخـبــات من تـقـارب
ا�ــنــشــ�ت وكـرم الــضــيــافـة احملــلــيـة
الــقـطـريــة� كـمـا ســيـحـظـى الالعـبـون
�ـزيــد من الـوقت لــلـتــدرب والـراحـة
أثنـاء ا�نافـسة� واالسـتمتـاع باإلثارة
التي تفرضها الطبيـعة ا�دمجة للبلد
ا�ــضـيف� حــيث ســيـتــجـمع العــبـون
ومـــشـــجـــعـــون من الـــدول الـ  32 في
منطقة واحدة".أما الـرئيس التنفيذي
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5أعوام. وخاض كوندي مع عقد �دة 
مباراة  44 إشبيـليـة ا�وسم ا�اضي� 
فـي جــمـــيع ا�ــســـابــقـــات� وســجل 3
أهـــداف� وقـــدم تـــمـــريـــرة حـــاســـمــة
وحــــيـــــدة. ويــــســــلط كــــووورة خالل
التقرير التـالي� الضوء على ما �كن
إضافته كـوندي خلط دفاع بـرشلونة:
كونـدي من موالـيد بـاريس عام 1998
23 عامـا� وله حـيث يـبـلغ من الـعـمـر 
أصول إفـريـقيـة وبالـتـحديـد من دولة
1.78 مترا� بن�. ويبـلغ طول كوندي 
ويـجـيـد الـلـعب بـقـدمه الـيـمنـى� وبدأ
مـــــســـــيـــــرته فـي صـــــفـــــوف بــــوردو
الفـرنـسي� وتدرج في فـرق الـناشـئ�
قــبـل تــصــعــيــده لــلــفــريق األول عــام
2017. 70وخـاض كـونـدي مع بـوردو 
4 أهــداف وصـــنع مـــبــاراة� وســـجل 
هدفـا وحيـدا� ثم انتـقل إلى إشبـيلـية

احلالية. وأفـادت تقارير صـحفية� أن
50 مليون يورو� قيمة الصفقة بلغت 
5ماليـ� أخـرى كـمـتـغـيـرات بـجـانب 
إضـافـيـة� عـلى أن يـوقع كـوندي عـلى

{ بــــرشـــــلــــونـــــة - وكــــاالت: أعـــــلن
بــرشــلــونــة� تــعــاقــده مع الــفــرنــسي
جــولـيس كــونـدي مــدافع إشـبــيـلــيـة�
الـــــعــــام� مع مــــعــــرفــــة أنخالل ســوق االنــتــقــاالت الــصــيــفــيـة

مـنـافـســيـنـا يـريـدون نـفس
الشيء وحتسـنوا كثـيرا. وتابع
إنزاجي: هـناك الـكثـير من الـفرق

التي قامت بـصرف أموال كـثيرة..
و�ــتــلك إدارة قـريــبــة لـلــغــايـة من
اجلــهــاز الـفــني وهــو أمــر رائع� هم
يــدعـمــونـنـا كـل يـوم� ولم يــجـعــلـونـا
نــفـتــقــد ألي شيء.  وأ�: لــقـد رأيــنـا
ا�ــوسم ا�ـــاضي� واجــهــنــا مــيالن 4
مرات� فـزنـا مرة� وفـازوا عـليـنـا مرة�
وتـعادلـنـا في مـباراتـ�� وفي الـكأس
نـحـن كـنـا أفــضل� وهم قـامــوا بـعـمل
جـيـد في الـدوري. مــيالن فـعل شـيـئـا

استثنائيا.
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الـالعب� وفق لوائح االحتـاد ا�ـصري.
وتـــــنص الـــــلــــوائـح عــــلـى أن الالعب
الــــنــــاشـئ من حـق نــــاديه� طــــا�ــــا لم
28 عـامًا أو يـستـغن عنه أو يـبلغ سن 
يـشـتـريه أحـد األنـديـة� وهـو ما � مع
الـالعب نــفــسه مـــؤخــرًا مــنــذ عــامــ�
حـينـما تعـاقد مـعه األهلي هـو وزميله
اآلخـر عـمـرو اجلنـدي� بـعد الـتـفاوض

مع اجلزيرة. 
 u³OÐ nKš bLŠ√

بـــدأ مــــشـــواره مع كـــرة الــــســـلـــة في
صــفـوف اجلـزيـرة قـبل أن يـتـوهج مع
ا�ـنـتـخب ا�صـري لـلـشبـاب� ويـحصل
عــــلى عــــدة عــــروض لالحــــتـــراف في

الدوري اإلسباني.  
وانـتـقل إلـى إسـبـانـيـا� وبـعـد مـسـيرة
قــصــيــرة� عــاد مــرة أخــرى لــلــمالعب
ا�ــصـريـة� ولـكـن حتت شـعـار االحتـاد
الـسـكـنـدري� لتـنـفـجـر مشـكـلـة جـديدة
بــعـدمـا طـالب اجلـزيـرة بـضم الالعب.
لـــكن جلــنـــة شــئــون الالعـــبــ� أقــرت
بـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة إجـــــراءات االحتــــاد

- مــؤمـل إقــبــال - ســيف مــجــرشي -
نـواف الـشـمـري - محـمـد هـوساوي -
عـــبـــاس هـــوســـاوي. ويـــشـــرف عـــلى
ا�ـنـتخب إداريـا عـضو مـجلس اإلدارة
حــــمــــود ا�ــــالـــكـي واإلداري ســــعـــود
اخلــالــدي� فـيــمــا يــشـرف فــنــيــا عـلى
ا�ــنـتـخب تـانـيــر جـونـاي ومـسـاعـداه
ســلـمـان الـثــواب ورافت مـكي ومـدرب

اإلعداد البدني عبد الله حجازي. 
وكـانت اللجنـة الفنيـة للبطـولة أعلنت
جــدول ا�ـبــاريـات� ويــلــعب ا�ـنــتـخب
الـسعـودي ثاني مبـارياته أمام نـظيره
الـكـويـتي يـوم الـسـبت ا�ـقـبـل� بـيـنـما
يــلـعب ثـالث مــبـاريـاته أمـام اإلمـارات

يوم األحد.  
وســيــكــون يـوم االثــنــ� ا�ـقــبل راحه
جلــمـيـع الـفــرق� وسـيــلـعـب ا�ـنــتـخب
الـسعـودي رابع مبـارياتـه أمام نـظيره
الـــقـــطــري يـــوم الــثـالثــاء� ويـــخـــتــتم
مــشـــواره في الــدور ا�ــتــهــيــدي أمــام
نــظــيـــره الــبــحــريــني يــوم األربــعــاء.
ويـتـأهل لـلـدور الـنـصف الـنـهائي الـ4
مـنـتـخـبـات األوائل حـيث يـلـعب األول
في الـتـرتـيب مع الـرابع� بـينـمـا يـلعب
ثـاني الـتـرتـيب مع الثـالث� والـفـائزان
يـلـعـبـان عـلى نـهـائـي كـأس الـبـطـولة�
والـــتــأهل إلى نـــهــائــيــات الـــبــطــولــة

اآلسيوية.

ويـتـواجـد مـنتـخب مـصـر في ا�ـرحـلة
الـنهـائية من الـتصفـيات في مجـموعة
تــــضم جــــنـــوب الــــســــودان� تـــونس�
الــكـونـغــو الـد�ـقــراطـيـة� الــسـنـغـال�
والــكـامـيــرون. وسـيـتــأهل مـنـتــخـبـ�
مـباشرة إلى نـهائيـات كأس العالم مع
صـــاحب أفــضل مــركـــز ثــالث من بــ�
ا�ـموعت�. وتقام مـباريات الفراعنة
في مــرحـلــة الـتــصـفــيـات ا�ــقـبــلـة في
28 مـن الشهر 27 و 26 و تـونس أيام 
ا�ـقــبل أمـام تـونس ثم الـكـامـيـرون ثم
جـــنـــوب الـــســـودان. وقـــرر روي رانــا
16 العـبًـا �عـسكـر ا�نـتخب اسـتـدعاء 
الــذي يــخــوض تـدريــبــاته ابــتـداءً من
الـغــد اجلـمـعـة في صـالـة بـرج الـعـرب

باألسكندرية.
WLzUI�« ¡ULÝ√
وجاءت القائمة كالتالي:

أحـمـد عـادل دوال - أدهم إلـيدا - أنس
أسـامة - إيهاب أم� - خالد عبد
الـنـاصر - سـيف سمـير -
عـاصم مرعي - عـبد الله
نــاصــر - عــمــر عـزب -
عــمــر هـشــام - عــمـرو
اجلــــنــــدي - عــــمـــرو
زهــران - ولـيــد عـبـد
اجلــــواد - يــــوسف
رفـــــعـت - يـــــوسف
شــحـاتـة - يـوسف

شوشة.
 فــيـمـا تـقـرر عـدم
اســــــــتـــــــدعـــــــاء
الـثـنـائي هـيثم
كــمــال وعــمـر
طــــــــــــــارق
لـــــــــعــــــــدم
اكــــتـــمـــال
تــــــعــــــافي
الثنائي من
اإلصـــــــابــــــة

حتى اآلن.
ودشن ا�ــنـتـخب الـسـعـودي لـلـشـبـاب
لــكـرة الــســلـة مــشـواره في الــبـطــولـة
18عـاما اخلـليجـية للـمنتـخبات حتت 
ا�ــؤهــلــة لــكـأس آســيــا أمــام نــظــيـره
الـعـمـاني أمس اجلـمعـة� �ـديـنة دبي
في دولـة اإلمـارات الـعـربـيـة ا�ـتـحدة.
األخــــــضــــــر الــــــســـــعــــــودي أنــــــهى
اســتـعـداداته لـلــبـطـولـة بــعـد خـتـام
مـعـسكـره اخلارجـي ومشـاركته في
الــبـطــولـة الـعــربـيــة لـلــشـبـاب في
الــعــاصــمــة ا�ــصــريــة الــقــاهـرة.
وضــــمـت قــــائــــمــــة ا�ـــــنــــتــــخب

السعودي كلًا من:
عـبد الرحمن بن محفوظ - سالم
الـبرير - مـحمد اخلـاطر - رضا
ا�ــعــيـني - يــزن الـهــوسـاوي -
روح عـيـسى - مـهـدي الـزريـقي

{ لـنـدن- وكاالت: يـواصل كـريـستـيـانـو رونالـدو الـضغـط على فـريـقه مـانشـسـتـر يونـايـتد
حلسم رحـيله عن الـشيـاط� احلـمر خالل االنـتقـاالت الصـيفـية اجلـارية. وأجـرى خورخي
مـيــنـديـز� وكـيل أعــمـال رونـالـدو� مـحــادثـات مـبـاشـرة مع إدارة مــانـشـسـتـر يــونـايـتـد هـذا
األسـبـو�� في هـذا الشـأن. ووفـقـا لـصـحيـفـة ذا صن أخـبـر مـيـنديـز مـسـؤولي يـونـايـتد أن
موكـله �تلك عـرضا جـاهزا لكن يـجب على النـادي حتديد رسـوم انتقـاله إلجناز الصـفقة.
ورفض يـونـايـتـد طـلب مـيـنـديـز� مـشـددا عـلى أنـهم لن يـتـركـوا رونـالـدو يـرحل. كـمـا رفض
الـشيـاط� احلـمر االقـتراح بـأنه يجـب علـيهم بـبسـاطة إطالق سـراح الدون مـجانـا� تقـديرا
لوالئه للنادي. ويـتبقى لرونالدو عام واحد عـلى نهاية عقده احلالي� لـكن يونايتد لديه خيار
شـهرا أخرى. ورغم أن يـونايتـد سيفـتتح الدوري اإلنـكليـزي ا�متاز 12 تمـديد العـقد �دة 
أيـام فقـط� لم يتـوصل الـطـرفـان إلى حل حـاسم لـيـبقى 9 عـلى أرضه أمـام بـرايـتـون بـعد 

مصير األسطورة البرتغالي غامضا.

الـسكـندري� بـعدمـا حصـلوا عـلى عقد
شــراء الالعب من صــفـوف مــانـريــسـا
اإلســـبـــانـي.  وأصـــبح أنس أســـامـــة�
حـديث الـساعـة في مالعب كـرة السـلة
ا�ــصـريــة هـذا الــصــيف� بـعــدمـا وقع
لــلـزمــالك واالحتــاد الـســكـنــدري� �ـا
يـنذر بعـقوبته حـال صحة الـتعاقد مع
الــنـاديــ�. وانــتـشــرت بـعض األنــبـاء
مـؤخًرا عن نـية أحـد الفـرق اليـونانـية

في التعاقد مع أنس أسامة. 
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لـــعب لـــصـــالح الـــزمـــالك� وقـــاده إلى
حـصـد بطـولة أفـريقـيا لألنـدية أبـطال
الـــدوري� إضـــافـــة إلـى حـــصــد دوري
الـسوبـر� ثم رحل عن صفـوف الفارس
األبــــــــيـض� لــــــــلــــــــعـب فـي الـــــــدوري
الـبــورتـريـكي. واشـتـكى والـتـر هـودج
من عــدم حــصـوله عــلى مــسـتــحــقـاته
ا�ـــالــيـــة لـــدى الــزمـــالك� قـــبل دخــول
األبـيـض مـعه في سـلـسـلـة جـديـدة من

ا�فاوضات.  
وكـانت ا�ـفـاجـأة بـدخـول األهـلي عـلى
اخلـط� وكـانت كـلــمـة الـســر في إتـمـام
الـــصـــفــقـــة� عالقـــة الالعب الـــرائـــعــة
بـاإلسباني أوجسـتي بوش ا�دير
الـــفـــني لألهـــلي� إضـــافــة إلى
الـعرض ا�الي اجلـيد من قبل

القلعة احلمراء.

9 العـب� من فريقه { رومـا- وكاالت: وضع مـدرب توتنـهام أنـطونيـو كونـتي قائـمة تضم 
احلـالي� عـلى قائـمة االنـتـقاالت� ضـمن خطـته إلعـادة تشـكيل فـريـقه قبل انـطالق ا�وسم
6 وجـوه جديـدة هذا الـصيف: ريـتـشارلـيسـون من إيفـرتون اجلديـد. وضم تـوتنـهام 
وإيف بـيـسـومـا من بـرايتـون� وجـد سـبـيـنس من مـيـدلـسـبـره� وإيـفـان بـيـريـسيـتش

وفريزر فورستـر مجانا� كما استعار الفرنسي كليمنت لينجليت
من برشلـونة. وذكر موقع ذي أتليتيك أن قائمة االستغناء في

توتنهـام يتقدمـها العب الوسط الـفرنسي تاجني نـدومبيلي.
كما تضم جـيوفاني لو سيـلسو وهاري وينـكس وسيرجيو
ريـجـيــلـون وجـافــيت تـاجنـاجنــا� وجـو رودون وإ�ـرسـون
رويـال ومـات دوهـيـرتـي وبـرايـان جـيل. وأوضح أنه ر�ـا
يـتـسـبب راتـب نـدومـبـيـلي وطـول مـدة عـقـده احلـالي� في
تعـقيـد أمر رحـيـله. وأمضى لـو سيـلسـو الفـترة األخـيرة
مع فــيــاريــال� بــيــنــمــا � ربط ويــنــكس بــاالنــتــقــال إلى
إيـفرتـون. والـوضع يـخـتلف قـلـيال مع ا�ـدافع اإلسـباني
ريـجـيلـون� حيث يـهـتم ناديه الـسـابق إشبـيلـيـة بالـتعـاقد
معه عـلى سبيل اإلعارة مع خيـار الشراء. ويراقب ميالن
خـريج أكـاد�ـية تـوتـنـهام جـافـيت تـاجناجنـا� لـكن الـنادي

اإليطالي ال يريد دفع الثمن الذي يطلبه توتنهام حاليا.
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وأشـعل تعاقـد األهلي مع البـورتريكي
والـتـر هـودج� سـوق االنـتـقـاالت لـكـرة
الـسلة ا�صريـة من جديد. وأعاد قدوم
والـتر هودج� لألذهان� الصفقات التي
فـــجـــرت اجلــدل� والـــتي كـــانت مـــحل
خـالف بـــــ� األنـــــديـــــة ا�ـــــصـــــريـــــة.
ويـسـتـعرض كـووورة أبـرز الصـفـقات
الــتي دار حـولـهـا اخلالف وتـصـارعت
عـلـى ضـمـهـا األنـديـة خالل الـسـنـوات

ا�اضية في السلة ا�صرية: 
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انــتــقل هــيــثم الــســعــيــد من صــفـوف
الـزمالك إلى األهـلي في صفقـة مدوية.
وكـان السعيد العبًا مبهرًا في صفوف
الــفـــارس األبــيض� ثم أصــبح عــضــو
مــجـلس إدارة بـالـنـادي األبـيض� قـبل
أن يعود لصفوف فريق السلة بالقلعة
الــبــيــضــاء� ثم االنــتــقــال الــتــاريــخي

لصفوف األهلي.
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بـدأ مشـواره داخل اجلزيـرة� ثم انتقل
لـلـعب في دوري اجلامـعات األمـريكي�
قـــبـل أن يـــتـــفـــاوض مـــعه الـــزمـــالك

حملــــاولــــة عــــودتـه وارتـــداء
القميص األبيض. 

ووافـق عــــمــــر طــــارق عــــلى
األمــر� قــبـل تــقــدم اجلــزيـرة
بــشـــكــوى لــلــحــصــول عــلى

جوليس كوندي

�ونـديـال قـطر  2022نـاصـر اخلـاطر�
فــركـز بـدوره عــلى "كــمـا جـرت عــلـيه
العادة في مـشاريع كأس الـعالم� فقد
كــــان الـــتــــخـــطــــيط لـإلرث أحـــد أهم
أهــدافــنــا� إذ سـتــســتـفــيــد أنـديــتــنـا
ومـجـتـمـعـنـا احمللـي الحقـاً من أغـلب
مــواقع الـتــدريب الــتي شُــيّـدت� كــمـا
ســـتــســـاهم الــفـــنــادق اجلـــديــدة في
ازدهار الـسياحـة القـطريـة بعد 2022
. واختـارت البـرازيل فنـدق  وسبا ذا
ويــســ� وسط الــدوحــة والــذي يــقع

25 مـلــيـون مـقـابل  في صـيف 2019 
يـورو. ويـتـمـيـز كـونـدي بـقـدرته عـلى
الضـغط والتـقـدم حتى وسط ا�ـلعب�
إلفــســـاد هــجــمــات اخلــصم مــبــكــرا�
ويـعـتــمـد عـلى خـفــته وسـرعـته. كـمـا
يــجـيـد الـتــمـريـر بــشـكل جـيــد لـلـخط
األمامي ويـساهم في بنـاء الهـجمات�
باإلضافـة إلى شخـصيته الـقوية رغم
صـغـر سـنه� لــكـنه كـان �ـثـابـة العب
قــائـد في صــفـوف إشــبـيــلـيــة. وعـلى
الـرغم من قصـر قـامـة كـوندي� إال أنه
�يز في االلتـحامات الهـوائية� نظرا
لـكـونـه صـاحب ارتـقـاء عــالي بـسـبب
خــفـة حــركـته مــرونـته. ومــا يـســاعـد
كــونــدي عــلى الــفـوز بــااللــتــحــامـات
الــهــوائـيــة� هــو ذكـائـه في الـتــمــركـز
ومتابـعة الكـرة بشكل جـيد ليـقفز في

التوقيت ا�ناسب. 
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{ بــــاريس- وكـــاالت: اقــــتـــرب أدريـــان رابــــيـــو� العب وسط
يـوفـنـتـوس اإليـطـالي� من الـعـودة مـجـددًا إلـى أجـواء الدوري
الــفـرنــسي. وكــشف جــيـانــلـوكــا دي مــارزيـو� خــبـيــر سـوق
انـتقـاالت الالعـبـ� في أوروبا� أن مـونـاكـو بدأ ا�ـفـاوضات
لضم رابيو� هذا الصيف. وأشار إلى أن ا�فاوضات ب�
الـطرفـ� ستـدخل مراحل حـاسـمة بـعد مـباراة الـفريق
الفرنـسي ضد آيندهوفن في الدور الـتمهيدي لدوري
أبـطال أوروبـا. وفـتح نـادي يوفـنـتوس� الـبـاب أمام
رحــيل العـــبه الـــفــرنـــسي في ظـل خــطط اإلدارة
لتقـليص القائـمة� خاصـة بعد التـعاقد مع بول
بوجبـا جنم مانشـستر يـونايتـد. وخرج رابيو
27  عامًـا من حسـابـات اليـوفي� وغاب عن
اجلـولـة الــصـيـفــيـة لــلـفـريق اإليــطـالي في
الـواليــات ا�ـتـحـدة األمـريــكـيـة. يـذكـر أن
رابـيـو ارتدى قـمـيص الـسيـدة الـعـجوز
14 هــدفًــا 3 مـــواسم� وســـجل  �ــدة 
12 تـمــريـرة حـاســــــمـة إضـافـة إلى 

129 مباراة.  أنطونيو كونتي في 

{ مـــيالن وكــاالت: شـــدد ســيـــمــوني
إنـزاجي� ا�ـديـر الــفـني إلنـتـر مـيالن�
على أن فريـقه ال يسعى لالنـتقام �ا
حدث في ا�وسم ا�اضي بعد خسارة

لقب الدوري لصالح ميالن. 
وقال إنـزاجي في تصـريحـاته لشـبكة
DAZN حول سعيه لالنتقام با�وسم
ا�ــقــبل: لـن أقــول ذلك� لــكــنــنــا نــريـد
تقد� شـيئا جـيدا� لقـد ظهرنـا بشكل
جيـد لـلغـايـة� ولعـبنـا كـرة قدم رائـعة

�دة طويلة من ا�وسم. 
وأضـــاف: ا�ــــوسم ا�ـــاضـي كـــان من
ا�ـمـكن أن يـكـون مـوسـمـا رائـعـا لوال
أنــنــا خـســرنــا االسـكــوديــتـو بــفـارق
نــقــطــتــ�� سـنــحــاول الــفــوز به هـذا

بــالـقــرب من طـريق رئــيـسـي� بـيــنـمـا
سـيـتمـتع لـيـونـيل مـيسـي ورفاقه في
ا�نتخب األرجنـتيني وإسبانـيا بطلة
 2010 بــاإلقـامــة "الـفــاخـرة" جلــامـعـة
قطـر حيث �ـكن الوصول الـى ملعب
التمـارين مشيـاً.ومن ا�توقع أن يزور
قطـر أكثـر من ملـيون مـشجع �ـتابـعة
النـهائـيات األولى في مـنطـقة الـشرق
األوسط والـتي تــبـدأ في  21 تـشـرين
الـــثـــانـي وتـــخـــتـــتم في  18 كـــانــون

األول/نوفمبر.

{ الــقــاهـرة - وكــاالت: أعـلن اجلــهـاز
الـفـني للـمنـتـخب ا�صـري لرجـال كرة
الــســلــة بــقــيــادة الــكــنــدي روي رانـا�
الـقـائمـة ا�بـدئيـة لـلفـراعنـة استـعدادًا

لـتصـفيات كـأس العالم
ا�ــــقـــبــــلـــة.

سيموني إنزاجي
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مـنـذ عـام ونـصف بـدأ ا�ـسـافـر والـسـائح
الـعـراقي ا�ــتـوجه إلى جـمــهـوريـة مـصـر
الـــعـــربـــيـــة يــشـــكـــو من ســـوء ا�ـــعـــا�ــة
واالســـتــــغالل الـــواضح مـن قـــبل بـــعض
الـشـركـات ا�ـتـحـكــمـة في مـلف اجملـامـيع
الـسياحـية الـعراقيـة ا�تـوجهـة إلى مصر
لـدرجة أنه تمت إعادة الكثير من العوائل
الـــعـــراقـــيــة وبـــعـض األفــراد مـن مـــطــار
الـقـاهــرة إلى مـطـارات الــعـراق والـسـبب
يـعود إلى عـدم حـصولـهم عـلى ا�وافـقات
األمـنـيـة ا�ـتـاحـة من قـبل هـذه الـشـركـات
رغـم حـصــول بــعـضــهم عــلى الــتـأشــيـرة
ا�ـصريـة الرسـميـة من الـسفـارة ا�صـرية

في بغداد.
ورغـم صــدور كــتـــاب احــتــجـــاج من قــبل
مــجــمــوعــة مـن الــشــركــات الــســيــاحــيــة
الـعراقية الكبرى والرصـينة ا�عروفة قبل
عــام من اآلن عـــلى تــلك اإلجــراءات إال أن
الـشـركات ا�ـصـريـة أصـرت عـلى احـتـكار
ذلك ا�ـلف ورفع ســعـر الـتـأشـيـرة من 50
دوالرا أمــريـكــيـا إلى 200 دوالر أمــريـكي
مع إضـــافــة رســـوم يــدفـــعــهـــا ا�ــســـافــر
الـعراقي في مطار القـاهرة� باإلضافة إلى
الــبـرامج الــسـيــاحـيــة الـبــاهـضـة الــثـمن
والـفنـادق واخلـدمـات الـسيـئـة لـدرجة أن
الـســائح الــعـراقي بــات يــشـعــر في حـال
قـدومه إلـى مـصـر وكــأنه أسـيــر� هـذا من
جـانب من جـانب آخـر أن عـمل الـشـركـات
ا�ـــصــريــة ا�ــذكـــورة ألــقى بـــظالله عــلى
الشركات العراقية العاملة في هذا اجملال
�ــا دفـع بــعــضــهم إلى االســتــغــنــاء عن
بـــعض ا�ـــوظـــفــ� بل وشـــركـــات أخــرى

أغلقت أبوابها.
والـشـركـات ا�ـتـحكـمـة في هـذا ا�ـلف هي
شـركة (ال كي تـورز� إرب أفريـكانو� ذهب�
مـصر للسـياحة� اللـؤللؤة� مـاستر ترفل)�
وبـــــتــــــاريخ 4/7/2022 أصـــــدرت وزارة
الثـقافة والسياحة واآلثـار العراقية كتابا
مــوجـهــا إلى رابـطــة شـركــات الـســيـاحـة
والــسـفـر الــعـراقـيــة قـسم الـســيـاحـة إلى
مـصر� الكتاب جـاء نظرا لكـثرة الشكاوى
ا�ـقدمة من قبل ا�ـواطن� بـحق الشركات
ا�ـصرية احملتكرة وتقرر على أثره إيقاف
تـعامل جميع شـركات السـياحة الـعراقية
مع الـشركات ا�ـصريـة ا�ذكورة ومـكتـبها

في بـغـداد ETC حلـ� إيـجـاد حل لـهذه
الـظاهـرة البـغيـضة.   للـوقوف عـلى هذه
ا�ـشـكـلـة وغـيـرهـا من ا�ـشـاكل ا�ـتـعـلـقـة
بـالـسـائح الـعـراقـي كـان لي لـقـاء الـسـيـد
فــراس جــواد مــصــلـح أمــ� ســر رابــطـة
شـركـات الـسـفـر والــسـيـاحـة في الـعـراق
هـ إحـدى ا�ـؤسسـات الـعـريـقة والـرابـطة
في الـعراق تأسـست سنة 1967 �وجب
47لـذات الـسـنـة وتـمـارس الـقـانـون رقم 
نــشــاطــهــا في حتــقــيق أهــداف شــركـات
الـسفر والسياحة في العراق و� تكييف
49لسنة وضعها وفق مواد القانون رقم 
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هـل يــشــمل الــقــرار األخــيـر الــصــادر من
وزارة الـــثـــقـــافـــة واآلثـــار والـــســـيـــاحــة
الـعراقيـة الشـركات الـسيـاحيـة في بغداد
واحملـافظات فقط بل الشركـات السياحية

العاملة في اإلقليم أيضا?
الــقــرار األخـيــر يـشــمل شــركــات الـســفـر
والـسـياحـة اجملـازة من هـيـئـة الـسـيـاحة
ا�ـركز لكن هو قرار يـهم ا�سافر العراقي
كـون البلدان األخـرى تتعـامل مع ا�سافر
الـعراقي كـعراقي دون الـنظـر إلى ا�ذهب
والـعرق لـذا نأمل من هـيئـة السـياحة في
اإلقـليم أن حتذو حذو هيئة السياحة في
ا�ـركـز. مـاهـي االجـراءات ا�ـتـخـذة بـحق
الـشركات الـعراقـية في حال عـدم االلتزام
بــهــذا الــقــرار والــتــعـامـل مع الــشــركـات

ا�صرية ا�ذكورة?
فـيمـا يـخص شـركات الـسـفـر والسـيـاحة
في بـغــداد واحملــافـظــات االخـرى ســيـتم
ايـقاف عـملـهـا ور�ا تـصل الـعقـوبة الى
ســحـب اجــازة مــزاولــة اعـــمــال الــســفــر

والسياحة. 
كـثيـرا ما يـتسـاءل ا�ـسافـر العـراقي �اذا
يـتم التعامل هـكذا مع السيـاح العراقي�
دون اســــتــــثــــنــــاء وبـــــاألخص من هــــذه

الشركات ا�صرية?
هـنـا يـقع هـذا عـلى عـاتق احلـكـومـة كون
اركـان الدولـة ثالثـة هي االرض وا�واطن
أي الـشعـب واحلكـومـة� وال تقـوم الـدولة
دون أي ركن من هـذه االركـان لـذلك يـجب
عـلى احلكومـة عند عـقد أي اتفاق مع أي
دولة اخرى يجب ان تاخذ بع� االهتمام

مـصـلــحـة ا�ـواطن داخل الــبـلـد وخـارجه
وتـعتبرهـا من اهم البنود في أي اتـفاقية

دولية.
هل وردكم شيء من الــشـركــات ا�ـصــريـة
ا�ـــذكــورة في الـــكــتــاب وبـــاألخص بــعــد

دخول القرار حيز التنفيذ?
لم يـرد أي شيء من هذه الشركـات كونها
لم تـــلــمس فـــاعــلـــيــة الـــقــرار فـي الــوقت
احلـاضــر والــسـبـب يـعــود إلى أن هــنـاك
الـكـثـيـر من ا�ـواطــنـ� قـد حـصـلـوا عـلى
تـأشــيــرة قــبل الــقـرار ومـع ذلك فــإن تـلك
الــشــركــات ا�ــصـــريــة تــعــمل وفق مــبــدأ
ا�ـمـاطـلـة وا�ـطـاولـة حل� هـدوء ا�ـوقف
ومن ثم االستمرار في نشاطهم عن طريق
خـرق الـقـرار من خالل الـشـركـات بـتـقد�
مــغـــريــات لـــهم. في حـــال قــرر ا�ـــســافــر
الـعراقي الـسـفر إلى مـصر دون اجملـاميع
السياحية هل يتم إلزامه بالتواجد ضمن

مـجـمـوعـة مـعـيـنـة أم يـعـطى احلـريـة في
اإلقامة والسكن?

طـبعـا دخول الـعـراقيـ� إلى مصـر ال يتم
إال مـن خالل هــذه الـــشــركــات ا�ـــصــريــة
احملـتكـرة حيث يـتم ضمن مـجامـيع كحد
10أشـخـاص لـذلك أدنى لـكـل مـجـمـوعـة 
يـقـومـون بــتـحـديـد يــومـ� بـاألسـبـوع ال
إدخـال األفراد ضمن اجملمـوعات الداخلة
وهـذا يعد احتـياال من الشركـات ا�صرية
عـلى حــكـومـتـهـم وذلك عن طـريق إدخـال
مـســافـرين بــصـورة فــرديـة عــلى أسـاس
أنـهم مجمـوعة سـياحـية وبـذلك يحـققون

أرباحا كبيرة.
�ـاذا لم تـتم مــفـاحتـة اجلـهــات ا�ـصـريـة
ا�ـسـؤولـة وبـاألخص الـسـفـارة ا�ـصـرية
في بغداد والقنصلية ا�صرية في أربيل?
عــنـدمــا أصــدرت الـرابــطـة بــيــانـا بــعـدم
الــتــعــامل مـع هــذه الـشــركــات فـي شــهـر
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كـانون الـثـاني من الـعام ا�ـاضي اتـصلت
الــسـفــارة ا�ــصـريــة بـالــرابـطــة ووجـهت
دعــوة ألعــضــاء الــهــيــئــة االدايــة لــشــرح
ا�ـشكلة وبالفعل تمت زيارة مقر السفارة
من قـبلي وبصـحبـة نائب رئيس الـرابطة
في حـيـنهـا و� شرح ا�ـوضـوع لكن دون
جــدوى فــكــمـــا قــلت لك إنــهم يــحــاولــون
امـتـصــاص زخم ا�ـشـكــلـة حـ� أثــارتـهـا
بـــالـــوعـــود ومـن ثم يـــعـــاودون مـــزاولـــة
نـشـاطـهم كـالـسـابق بل يـتـمـادى البـعض
من هــذه الــشــركــات كــنــوع مـن االنــتــقـام

إلثارة ا�شكلة حول موضوع ما.
مـــؤخــــرا رفع اجلــــانب الـــتــــركي رســـوم
الـتأشـيـرة ا�ـمـنـوحـة لـلـمـسـافـر العـراقي
بــصـــورة مــبــالـــغــة هل هـــنــاك إجــراءات

�اثلة فيما يخص التأشيرة التركية?
بـالـنـسـبــة إلى اجلـانب الـتــركي يـخـتـلف
ا�ـوضوع عن مصر كون اجلانب ا�صري
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سـلم شـؤون الـتــأشـيـرة لـلــعـراقـيـ� إلى
شــــركــــات الــــســــيــــاحــــة دون اجلــــهـــات
احلكومية ا�سؤولة وبالتأكيد تفننت في
ابـــتــزاز ا�ــواطن الــعـــراقي أمــا اجلــانب
الــتـــركي تــصــدر الــتــأشـــيــرة عن طــريق
الـسـفــارة ولـكن ا�ـؤشــرات حـول ا�ـكـتب
الـذي فـرضــته الـسـفــارة وفـتح فـروع في
جـميع احملـافظـات ليـفرض تأمـ� صحي
غــــيــــر فــــعــــال حــــسـب ادعــــاء عــــدد من
65دوالرا إضـافـة إلى ا�ـسـافـرين �ـبـلغ 
60دوالرا حــيث رســوم رســوم خــدمــات 
الـتأشـيـرة مـجـانـية بـ� الـبـلـدين إضـافة
إلى أجـور اســتــنـســاخ وتـصــويــر ونـقل
وهــــذا ا�ـــوضــــوع ا�ــــفــــروض الــــدولـــة
الـعـراقـيـة تـتـدخل به ولـيس رابـطـة كـون
هـذا ا�كتب ا�فـروض يعمل وفق اتـفاقية
حتـفظ مـصلـحـة ا�ـواطن كـركن من أركان

الدولة كما أسلفت سابقا.
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أن يـتــسـتـر بـغـطـاء ثـقـيل في الـظـروف
األعـتـياديـة لـلـخراب �مـتـدثرا بـعـناوين
جــمــيــلــة وخــادعــة مــثل ا�ــوضــوعــيـة
واحلــيـاد. ومن ا�ـمـكـن جـدا أن تـنـفـلت
مـثل هـذه االحداث لـتصـيب بشـظايـاها
احلـارقة جميع ا�ـتواطئ� وا�ـتنازع�
وا�ــتــخـاصــمـ� عــلى غــنـيــمــة الـوطن
�وهــذا مـا يــنـطـبـق عـلى مــا جـرى يـوم
أالربـعاء  20تـمـوز (يولـيو )  2022من
قـصف طال قرية صـغيرة تابـعة لقضاء
زاخـو  تـبعـد مسـافة   3كـم عن احلدود
الــعـراقـيـة الـتـركـيــة� وبـسـبب الـقـصف
سـقط مـا يـزيـد عن تـسعـة قـتـلى وأكـثر
مـن ضـعف هـذا الـعــدد كـانـوا في عـداد
اجلـرحى�كلـهم سيـاح جاءوا  من وسط

وجنوب العراق.
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عــلى ا�ــسـتــوى اإلعالمي مــا جـرى من
جــدل وحـوارات ســاخـنـة حــول اجلـهـة
الـتي تـقف وراء القـصف �شاب اغـلبـها
اتـــهـــامــــات وتـــخـــوين مـــتـــبـــادل بـــ�
ا�ـتحاورين على شاشـات الفضائيات �
أثـبتت معظمها باألدلة الدامغة على أن
 فـسادا عـاما قد غـزا قطاعـا واسعا من
الـعامل� في حقول االعالم والصحافة�
وأن نــســبـة كــبــيــرة مـنــهم قــد تــلـوثت
عــقـولـهـم قـبل أيـديــهم وفـقــدوا الـقـدرة
عـلى التمـييز بـ� أن يكون الـوطن جنة

 UOAKO� Â√ »UÒÓ²Ô� . وأن يكون محرقة
وبــعــد الـذي شــاهــدنــا وسـمــعــنـاه من
ثــرثــرة وسـفــســطـة حــول من يــتــحـمل
مـســؤولـيـة الـقـصف �لم يـفض كـله الى
نـتيـجة واضحـة حتم�لُ اجلـيش التركي
أو مـيليشـيا حزب العمـال الكورستاني
الــتـركي (به كه كه ) الجـدال من اإلقـرار
بــأنــنـا مــحــاصــرون من قـبـل مـثــقــفـ�

الـــكـــبـــيــرة مـن عــامـــة الـــشـــعب غـــيــر
مــتــعــلــمــة�فــهــنــاك من بــيــنــهـم أنـاس
يـحـملـون شهـادات جامـعـية ومـعلـمون

وموظفون وجتار وعمال وطلبة. 
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مع ســطـوة هــذا الـسـيــاق الـتـضــلـيـلي
الـذي يتم �ارسته ضد العراقي� بكل
مـا يحتشد في منظومته من مؤسسات
إعالمــيـة �خـاضـعـة جــمـيـعـهـا ألحـزاب
ومـيـلـيـشـيـات �يـكـاد جـمـيـعـهـا تـتـلـقى
دعــمـــا وتــمــويال من دول ومــنــظــمــات
أجـــنــــبـــيـــة� ويـــعـــمـل حتت أمـــرتـــهـــا
صـحـفيـون وكتـاب ومثـقفـون وفنـانون
ونـاشـطـون � من ا�ـمـكـن جـدا أنَّ حـدثا
مـــعـــيــنـــا يـــخــرج عـن هــذه الـــقـــاعــدة
ا�ُـحكمة�يأتي من خارج السياق بشكل
غــيــر مـتــوقع�وبـضــربــة واحـدة يــهـدم
أركـان ا�عبد الفاسد عـلى كهنة الفساد
�فـــيــــســـحب األوراق كـــلــــهـــا من حتت
الـطاولـة ويفرشـها على الـرصيف أمام
ا�ـارة ��ا في ذلـك البعـض �ن إعتاد

مــنـذ عـقــدين من الـزمـان والــعـراقـيـون
يـتــعـرضـون في حـيـاتـهم إلى أسـالـيب
شـتى تستـهدف وعيهم� مـا ب� تشويه
وتـــزيـــيف وجتـــريف � حـــتى بـــات من
الـصـعب تمـيـيز احلـقـائق عن األكاذيب
�من قِـبل نسبة كبـيرة من عامة الناس�
�ـن الصــــلــــة جتــــمــــعـــــهم بــــشــــؤون
الـــســيـــاســـة�ألنــهم ال�ـــلـــكــون وقـــتــا
فـاضـيـا�طـا�ـا كـانـوا مـشـغـولـ� طـوال
يــومــهم �فـي الـبــحـث عـمَّــا يــؤمن لــهم
ولــعـوائـلـهم لـقـمــة الـعـيش�ومـثل هـذه
الـنـسبـة من ا�مـكن الـعثـور علـيهـا ب�
مـختلف الشعـوب�وهذا اليعني أن هذه
الـشريحـة الواسعة تـفتقـد إلى الشعور
الـوطـني�واليـعـني أنـهـا الحتـرص على
بـلدها�بل على العكس �فغالبا ما تكون
�ــثــابــة اجلــدار الــذي تــســتــنــد إلــيه
الـبلدان في حلظـات الشدة�ومنـها يبدأ
الــبــنــاء واالعــمــار والــتــنــمــيــة إذا مـا
تــعــرضت األوطــان لـ�نـكــســار�ولــيس
بــالــضــرورة أن تــكــون هــذه الــنــســبـة
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مـخــتـلف الـقـضـايـا � وبـقـيت دائـبـاً في
الـــتــــفـــيش عن مــــا ورائـــيـــات الـــفـــعل
اإلنـسـاني في كل أرض تـطئـهـا قدمي �
ومـن خالل كل هذا وجـدت أن (الراوية)
كــنـص مــكــتــوب أو كــعـــمل فــني (فــلم�
مـسرحيـة� مسلـسل�... الخ) لعبت دوراً
بـارزاً في تـربـيـة اجملـتـمـعـات الـتي هي
مـحل هـذا الثـناء � وكـانت هذه الـرواية
أصـغاء واعياً لصـوت احلياة وحتويله
الـى عـــمل جـــذاب ذي عـــبـــرة وعـــظــة �
ونــتــيـجــة لــلـمــكــانــة احملـوريــة �ــنـتج
الـراوية في العقل النـخبوي والعام في
تـلك اجملـتـمـعـات � فـإنـهـا شـكـلت حـالة
وعـي عـمــيق أنـتـج صـورة مــعـيــنـة من

النمط الثقافي والسلوكي.
�ــــا ال شك فــــيه أنه هــــذه الـــروايـــات
حـملت في أعمـاقها التـصورات الكبرى
لـنخبة ذاك اجملتـمع عن الكون واحلياة
حــتى في جــانـبــهـا الــديـني � ومن أهم
األمــور فـي هـذا األجتــاه � انــهــا قــامت
عـلى فكـرة (مركـزية ومـحوريـة االنسان
ومـــرجــعـــيــة الـــواقع) � لـــذلك واجــهت
ا�ــطـلــقـات والـثــوابت ونـفـت وجـودهـا
ورفــضت االنـصـيــاع لـهـا� وسـوغت كل
الـتـحوالت مع الـواقع� فـكل ما يـقوم به
االنـسان في ارض الواقع هـو ا�رجعية
واحملدد لضوابط السلوك والقيم� وهو
مــا يــجـعــلــنـا نــفــهم سـبـب الـتــحـوالت
الـعــمـيـقـة في الـسـلـوك مع بـقـاء غـطـاء

حتــلـيالت وتـفـسـيــرات لـهـذا الـتـفـاوت
مــعـظــمـهــا سـطــحـيـة � وبــعض مــنـهـا
يــتـورط في أخـذ األمـور الى إجتـاهـات
خـطيرة حتت تاثير بروباغاندا منظمة
� حــــيث يـــوعــــزون ســـبـب الـــتــــخـــلف
واألنــحــدار الـتــربـوي فـي مـجــتــمـعــنـا
لــوجــود الــدين أو يــنــســبــونه لــرجـال
الــدين � وهــنـاك من يــضع الـلــوم عـلى
الــــدولـــة أو احلـــكــــومـــات � وكل هـــذه
ا�ــقـاربـات إمــا سـاذجـة أو نــاقـصـة أو

مشوهة أو كيدية .
كـــــنت وال ازال مــــهـــــمــــومـــــاً في وعي
ومـعرفة الـشعوب والدول واجملـتمعات
� والبحث فيما ورائياتها وميكانزمات
حتــريك سـلـوكـهــا الـعـام واخلـاص في

يـثـني الـكـثـيـر مـن نـخـبـنـا وجـمـهـورنا
الـــعــام ( وهم عــلى حـق في بــعض مــا
يـقـولون) عـلى طبـيعـة السـلوك ا�ـهذب
وا�ـنتـظم في مجـتمعـات غربـية وحتى
آســيــويـــة وافــريــقــيــة � حــيث يــســود
األحــــتـــــرام والــــصــــدق واألنـــــتــــظــــام
واألخـالص في الــــعـــمـل والـــنــــظــــافـــة
والــتـرتـيب واألهـتـمــام بـاجلـمـالـيـات �
ووعي متطلبات احلياة بشكل جيد في
تـلك اجملتـمعـات � في مقـابل ذلك نقص
وخــلل في مـعـظـم أو كل هـذه ا�ـفـردات
في مـجـتمـعـاتنـا � والـذي من ا�فـترض
أن يــكــون مـتــقــدمــاً وسـبــاقــاً في هـذه

الفضائل والسلوكيات األيجابية .
يـقـدم عـدد �ن يـذهـب الى هـذا الـثـناء

الـتربويـة وتكوينـنا السلـوكي . يخسر
الـــغـــرب ومــجـــتـــمع الـــروايـــة (ثــروته
الـــتـــربـــويـــة) في ظـل تـــغـــول ثـــقـــافــة
األســتـهالك والــسـطــحـيـة � وا�ــصـالح
الـسيـاسيـة لألنظـمة الـتي تتـحالف مع
رأس ا�ــال وجـمـاعــاته � وتـتــآمـر عـلى
الـــبـــنـــاء اإلجـــتـــمـــاعي لـــصـــالـح هــذا
الـتحالف � كم أن خـط الشيطـان ا�نظم
يـقـدم تـصوراتـه في أخذ ا�ـنـتج الـفني
وخـــــصـــــوصـــــاً األفالم الى مـــــنـــــاطق
مـقصـودة � يريـد أن يغـرق اجملتمع في
وحـلـها � ولـك أن تراقب مـا تـقدمه (نت
فــلـكس) من مـنـتج أصــبـحت (ا�ـثـلـيـة)
مــثـالً � شــرطــاً مــلــزمــاً في مــعــظم مــا
يـعـرض � وعـلى هذا فـتـلك اجملتـمـعات
وأن بــقــيت مــحـافــظــة عــلى بــعض مـا
يـستـحق الثنـاء إال أن مشـكلة مـحورية
اإلنـسان ومرجعية الواقع علة منتجها
الـــتــربــوي � والـــتي تــبـــقى جتــره الى

التسافل دائماً .
بـأزاء ذلك تـتـفـاقم مـحـنـتـنـا في خـلـلـنا
الــتـربـوي � فــنـحن نــفـقـد حــتى بـعض
ا�ــؤســســات الـــتي كــانت لــزمن قــريب
تــقـــدم جــهــداً تــربــويـــاً مــثل ا�ــدرســة
والـعشيرة وا�سـجد � وتتمثل مـحنتنا
فـي مـركب مــعـقــد من جــهل عــمـيق في
إدراك مــا نــحن فــيه� فـي ظل الــصـراخ
الــعــام الــذي يــصم األذان � و�ــنع أي
حلــظـة تـأمل ووعـي � ومع هـذا اجلـهل

الـشـرعـيـة له بـوصـفه أمـراً واقـعاً . في
ا�ــقــابل لم يــكن لــلــروايــة وال الـفن أي
مــحل في بــنـائــنـا الــتــربـوي � فــالـدين
بـتـوجهـاته اخملـتلـفـة واألعراف بـدرجة
ثـانية � هي ا�رجعية الـعليا التي يقوم
عـلــيـهـا االس الـتـربـوي جملـتـمـعـاتـنـا �
وعـند النظر الى األمور من حيث ا�بدأ
� ال بــد أن نـكـون أمـام صـورة مـتـقـدمـة
من الــوعي والـسـلـوك ا�ـهـذب بـالـنـظـر
لـعــلـو ا�ـنـطـلــقـات الـديـنـيــة بـوصـفـهـا
صــاحـبـة الـكـعب األعــلى في الـتـهـذيب
والــتـــربــيــة وحــسن الــســلــوك � إال أن
الـــــواقع خالف ذلـك بــــشــــكـل مــــؤسف

ومفجع .
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قـــدمت األنـــظـــمـــة الــعـــلـــمـــانـــيــة ذات
الــتـوجــهـات الـقــومـيــة والـوطــنـيـة في
مـنطـقتـنا مـدخالً آخراً لـلتربـية في ظل
مـنـظورهـا الشـمولـي � يركـز على فـكرة
األرتــبــاط بـــالــقــومــيــة وقــضــايــاهــا �
وصـاغت شـكـالً مـحـدداً للـمـواطـنـة من
مـــنــظـــورهــا � وهـي صــيـــغــة ا�ـــقــاتل
ا�ـتمـترس لـلقـتال في جـبهـات مزاجـية
لــلـحـاكـم أو ا�ـنـافق الــذي يـتــلـصـلص
لـصالح النظام حـتى على أفراد عائلته
� وا�ـــثــقف الــذي يـــتــشــدق بـــاأللــفــاظ
والـكلمات الـرنانة بال عمل � والـنتيجة
الــقـطـعــيـة في كل هـذا الــعـرض � أنـنـا
أمـــام خــلل عـــمــيـق في مــنـــظــومـــتــنــا

إنــكــســار داخـلي فـي الـذات الــعــامـة �
يـعاضـده أنخداع بـذات تافـهة يقـدمها
مــــعــــظـم (جــــيل وســــائـل الــــتــــواصل
االجــتـــمــاعي) بــوصــفــهــا ذات راقــيــة

ومناسبة للعصر .
يــفــتـقــد الـبــيت (ا�ــنـطــلق األكــبـر ألي
عـمـلـيـة تـربـويـة) الى مـقـومـات الوعي
وا�ـثـال احملـفـز � وتـشـيـع روح جـديدة
تـقدم صيـاغات مشوهـة �دنية مـبتدعة
قائمة على خرافة موهومة � فلم نتعلم
حــفـظ اخلــصــوصــيــات � وال أحــتــرام
احلــريــات وال تــكـويـن مـســاحــة آمــنـة
إلبــــداء الـــرأي � وال ثــــقـــافــــة الــــعـــمل
واالنـتـاج وال أهمـية الـتفـكيـر والنـقد �
وال األحــســاس الــعـمــيق بــا�ــواطــنـة�
وإلـى جـانب ذلك تـنـحــدر قـيم الـشـرف
واالخـالق والــــصـــــدق وحب اخلـــــيــــر
لــآلخــرين � وفي ذات الــســيــاق يــفــقـد
األ�ـــــان روحه اجلـــــاذبــــة � وتـــــقــــدم
العبادات كهوية وليست كرابط روحي

وتربوي باخلالق .
أن مــا يـقـدم من دين لــلـتـربــيـة يـعـيش
ازمـة مـضمـون وشـكل � وما يـشاع من
أعــــراف يـــــعــــاني مـن ذات الــــعــــلــــة �
ويـخـتفي أو يـندر الـنـموذج والـقدوة �
ويـتـعـالى صـوت الـتـفـاهـة والـسـذاجـة
فـي ظل شـعـارات مــخـتـلــفـة � وفي ظل
هـذا الـوضع ال حديث مـقـبول عن بـناء

الدولة وال عن تنمية األمة .

وإعـالمــيـــ� وصـــحـــفــيـــ� ومـــدونــ�
ونــاشـطــ� �ـثـلــون كـتـائـب وفـصـائل
مــيـلــشـيــاويــة� وظـيــفـتــهم األسـاســيـة
الــضـرب حتت احلــزام � وذلك بـالــقـفـز
من فـوق احلقائق لتزييـفها وتشويهها
وتــمـيــيــعـهــا�واألولـويــة في مــهـمــتـهم
تـتلخص في العمل عـلى أجندة غايتها
 تـغييب الوعي لدى عموم  العراقي� .
أفـضل وسيلة لتسطيح وتدمير الوعي
الـعـام  يـتم مـن خالل  إحـكـام احلـصار
حـــول األغـــلــبـــيـــة الـــغــيـــر مـــتـــورطــة
بـالـسـيـاسـة �حـتى التـرى والتـسـمع إالَّ
ما يريدونه لها أن ترى وتسمع � وذلك
عـــبــر خــطــاب إعـالمي مــكــثـف يــتــسم
بـالدهاء � ظـاهره معبـأ بعاطفـة وطنية
جــيـاشــة� لـكـن بـاطــنه مـليء بــأكـاذيب
ومـعلومات مـضللة الصلـة جتمعها مع
مـا يـجري عـلى األرض من وقائع� وفي
حـقيقـتها تـعكس اتفـاقات مشـبوهة �
االتـــفـــاق عـــلــــيـــهـــا بـــ� مـــنـــظـــمـــات
ومـــيــلـــيــشـــيــات واحـــزاب جتــمـــعــهــا
الــعـنـصــريـة والـتـطــرف حتت عـنـاوين
قـومـيـة ومـذهـبـيـة واثـنـيـة� �ـجـمـلـهـا
تـصب في خـانة االجـندة التـي اعتادت
عـلـى تـرويـجـهـا خالل الـعـشـرين عـامـا
ا�ـــاضــيــة زعــامـــات وأحــزاب فــاســدة
مـتـنـفذة . هـذا مـا تـشـير إلـيه الـسـنون
الــعـجـاف الــتي تـسـربت مـن أعـمـارنـا�
وأصـبـحت فـيـها بالد مـا بـ� الـنـهرين
سـاحة خلفيـة لصراعات إقلـيمية�كانت
أدواتــهـا مـنـظــمـات وأحـزاب بــعـضـهـا
مــصـنف دولـيــا في قـائـمــة اجلـمـاعـات
اإلرهــــابــــيــــة مـــــثل حــــزب الــــعــــمــــال
الـكـوردسـتـاني�والـذي يـرتـبط بـصالت
شـراكة وثيقة مع فصائل تابعة للحشد
الـشعـبي�وتشـير كـثيـر من الـتسـريبات

الـــتي وردت عـــلى لـــســـان ســاســـة في
حـوارات متـلفزة الى ان فـصائل تـابعة
لـلعمال الكوردسـتاني التركي موجودة
في ســــنـــجـــار �وتـــســـتــــلم رواتـــبـــهـــا

وتسليحها من هيئة احلشد. 
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ســنـكــون مـتــفـائــلـ� عــنـدمــا نـأمل من
األغــلــبــيــة الــصــامــتــة أن التُـردد مــثل
الـــبــبــغـــاوات مــا يـــتم تــرويـــجه عــلى
مــسـامـعـهـا عـبــر وسـائل إعالم تـابـعـة
لألحـزاب من حتليالت وتفـسيرات بعد
اي حـــدث جـــلل قـــبـل إجــراء حتـــقـــيق
مـــيــداني يــكـــشف اجلــهــة الـــتي تــقف
وراءه�مــــثـل الــــقـــصـف الــــذي وقع في
قــضــاء زاخـو. فــقــد وصل الــتـحــشــيـد
االعـالمي الـى احلــــد الــــذي دعـت فــــيه
عــديـد األصـوات في الــلـحـظـات األولى
الـتي أعـقبت حـدث القـصف  الى  قطع
الــعالقــات مع تــركـيــا وطــرد الـســفــيـر
وغـلق ا�عابر احلدودية � �ا يعني أن
هــنـاك تـهــيـئـةاعالمــيـة مـسـبــقـة كـانت
تـنـتظـر ساعـة الـصفـر للـبـدء فيـها�وأن
هــنــاك من له مــصـحــلـة فـي أن تـتــوتـر
األجــواء بـ� الــعـراق وتــركـيــا وتـصل
إلى مرحلة القطيعة�وهذه األطراف إما
أن تـكـون ايران الـتي تريـد األستـحواذ
كـلـيـا على الـعـراق�لـيس سيـاسـيـا فقط
إ�ــا اقـتــصــاديـا � ألن حــجم الـتــبـادل
الــتـــجــاري مــا بــ� تـــركــيــا والــعــراق
كــبـيـرجــدا�أو أن يـكـون حــزب الـعـمـال
الـكردسـتاني التـركي الذي يـسعى بكل
جـــهــده أن يـــكــون الـــعــراق الـــســاحــة
اخلـلـفـيـة الـتي تـنطـلق مـنـهـا هـجـماته
عــلى تـركـيــا�في إطـار الــصـراع الـدائـر
بـــيـــنـــهـــمــــا مـــنـــذ الـــنـــصف األول من
ثــمـانـيــنـات الــقـرن ا�ـاضي�عــنـدمـا �

اإلعـالن عن تأسـيس احلـزب في شـمال
سـوريا�ولهذا هو يسعى الى يقوي من
ركـائزه وقـواعده ا�يـدانيـة في العراق�
بــالـشـكل الـذي يــصـبح فـيه مــسـتـقـبال
عــامال مــؤثـرا في ا�ــشـهــد الـســيـاسي
الــعـراقي�وهـذا لــيس �ـسـتــبـعـد عـلى
أجـندة احلزب�خـاصة بعـد أن استطاع
ان يـــؤسس له في مـــنــطــقـــة ســنــجــار
تـنــظـيـمـات مـســلـحـة مـحـلــيـة عـراقـيـة
مـؤلـفـة من عنـاصـر تـنتـمي الى طـائـفة
االيـــــزيـــــديــــ� �فـــــاحلـــــزب الــــتـــــركي
الـكـوردستـاني (به كه كه )الـذي يـرتبط
بـعالقـة قـويـة مـع إيـران وا�ـيـلـيـشـيات
ا�ـرتـبـطـة بـهـا في الـعـراق�إضـافـة الى
عـالقـتـه الــقـويــة مـع االحتـاد الــوطــني
الـكـوردستـاني في الـسلـيمـانـية�يـطمح
الـى أن يـنـازع خـصــمه الـلـدود احلـزب
الـد�ـوقراطي الـكوردسـتاني في إدارة
إقـليم كـوردستـان العـراق�وأن يكون له
الـــدور األكـــبــر فـي دولــة كـــوردســـتــان
الـقادمة�بعد أن تتـحول الفكرة من حلم
إلى حـقـيـقـة تـتـحـرك عـلى طول األرض
الـتي يـتـواجـد فـيـها تـاريـخـيـا الـشعب
الــكـــوردي�والــتي تــقـع حــالــيــا ضــمن
أراضي تـخضع للسلطات الرسمية في

سوريا والعراق وتركيا وايران  . 
إن جــر�ــة  الــقـصـف الـتي وقــعت في
زاخـو بـغض النـظر عـمن يقف ورائـها�
هي أكـبـر من أن يخـتصـرها إعالمـيون
ومـحـلـلـون وصحـفـيـون ومـدونون إلى
قـضية يدافعـون من خاللها عمَّن يتخم
بـــطــــونـــهم بـــا�ــــال�طـــا�ـــا يـــروجـــون
لـتخريجاته واضاليـله� إنها قضية بلد
اصــبح مــســتــقــبــلـه مــرهــونــا بــأيـدي
ميليشيات ودول أجنبية تتنازع في ما

بينهم على أرض العراق .

بغداد
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يعـني (تضخّم األنا) في سيكولوجيا الشـخصية حالة عصابية " مرضيه
لهـا أسـبـاب مـتـعـددة من قـبـيل تـراكم الـشـعـور بـاالضـطـهـاد واالغـتراب.
ولكـن العوامل ا�ؤثرة واخلفيـة في شخصية (األنا ا�ـتضخم) إنها جتمع
صـفــات في تــولـيــفـة من ثـالث شـخــصـيــات مـخــتـلــفــة هي: الـنــرجـســيـة
والتـسلطـية واالحـتوائيـة. فهي تـأخذ من الشـخصـية النـرجسـية حاجـتها
الــقـسـريــة إلى اإلعـجــاب..أي إنـهــا تـريـد مـن اآلخـرين أن يـعــجـبــوا بـهـا
بـالصـورة التي هي تـريدهـا� وأن ال يتوقـفوا عن ا�ـديح واإلطراء�ويـسعى
صـاحبـهـا الى ان يـكـون بـطال بـعـيـون جـمـاعـته. وتـأخـذ أيضـا من خالل

التظاهر بامتالكه قدرات فريدة.
ويأخـذ صاحب " األنـا ا�تضـخّم " من الشخـصيـة التسـلطيـة� انفعـاالتها
الغـاضبة وانـدفاعيـتها� وتـصنيـفها الـناس بثـنائيـات� في مقدمـتها ثـنائية
األصـدقاء مـقـابل األعداء�أي من كـان مـعي فـهو صـديـقي وما عـداه فـهو
عدّوي� وتـصرفهـا بالتـعالي والعجـرفة نحـو من هم أقل منه منـزلة.وتأخذ
من الـشخصـية االحـتوائـية السـعي إلى السـيطـرة على اآلخـرين واحتواء
وجــودهم ا�ـعــنـوي وأفــكـارهم� ســواء بـاإلبــهـار أو بــأسـالـيـب درامـيـة أو

التوائية�اوبطرح نفسه كما لو كان انسكلوبيديا العارف بكل شيء.
وبتـطـبيق هـذا التـحـليل الـسـيكـولوجي الـذي ال عالقـة له بالـسـياسـة على
شخـصية (ا�الكي) جند انهـا تنطبق عليه. مضافـا لها ان السيد ا�الكي
من عـائـلـة مـرمـوقه� ابـرزهم جـده مــحـمـد حـسن ابـو ا�ـاسن� الـشـاعـر
والــثـائــر ضــد االحـتالل الــبــريـطــاني في عــشـريــنــيـات الــقــرن ا�ـاضي�
وانه  تـمـاهى بـجـده  وتـوحّــد به في طـفـولـته وشــبـابه ونـشـأ لـديه (قـوة
األنـا) وهي  حالـة صحـية تـعـزز الثـقة بـالـنفس  واحـترام الـذات..وكان
لـها الـدور في (تـضـخم انـا) ا�الـكي بـعـد ان اسـتلم الـسـلـطة في 2006

وصار الرجل األول في العراق.
 ôôœ UN�  «dýR�

تاريخ ..توثيق
كــان الـسـيــد نـوري ا�ـالــكي قـد كــلـفه رئـيـس اجلـمـهــوريـة الـراحل جالل
الـطالبـاني في نيسان 2006 رئـاسة حكـومة تنـهي حالة جـمود سياسي
اســتــمــر شـهــورا بــعــد حــكـومــة ايــاد عالوي ا�ــؤقــتـة (2005-2004)
وحـكومـة ابراهيم اجلـعفري (2005-2006) الـلتـ� ال �كن حتمـيلـهما

مهمة استعادة هيبة الدولة لقصر ا�دت� ولهشاشة الوضع السياسي.
ومن متـابعتي للمقابلة التي اجرتها معه فضائية الشرقية مساء (8/18
/20)  حتدث الـسيـد نوري ا�الـكي عن هيـبة الدولـة�واصفـا اياها بـأنها
ضـائــعــة ومـســتـشــهــدا بـوجــود مــدن شـبه ســاقــطـة كــالـنــاصــريـة..ومن
استـطراده في الـتفاصـيل استـنتـجت أن هيبـة الدولـة عند الـسيـد ا�الكي
تعـني (طاعته!)�ومن يخـالفها فـهو فوضوي ومخـرّب..وسيكولـوجيا�يعني
هـذا الـقول مـن رجل حكـم العـراق ثـمـان سـنـوات أن في داخـله (تـضخم
انـا) تـفـضي سـيـكـولـوجـيـا الى شـخـصـيـة مـسـتـبـد�ألن هـذه الـصـفـة هي

القاسم ا�شتر� عند كل احلكّام الطغاة..قد�ا وحديثا.
وعلـيه �يكـون السيـد نوري ا�ـالكي هو ا�ـسؤول األول عن اسـتعادة هـيبة
الـــدولــة ألنه تـــولى رئــاســـة الــوزراء ثــمـــان ســنــوات (2014-2006 ).
صحـيح انه واجه احـتـرابـا طائـفـيـا وحربـا داعـشـية شـرسـة..لـكن هذا ال
يعـفيه من امـكـانيـة استـعادة هـيبـة الدولـة..ولنـكتـفي �سـاءلته عن اخـطر
معـيار انـهى هيبـة الدولة في زمـنه..الفـساد..وله في العـراق حكايـة يكفي
ان نـشير الى ان صـحيفـة واشنطن بـوست ذكرت بعـددها الصادر في (
23-9-08) بــأن (13) مــلــيــار دوالر من أمـــوال االعــمــار في الــعــراق
أهــدرت أو نـهـبت عـبـر مـشـاريع وهـمــيـة وعـنـاصـر فـاسـدة في احلـكـومـة
الـعراقـية�فـيمـا نـسبت االذاعـة البـريـطانـية (بي بي سي في 08-9-28)
الى جلـنة تـخصـصيـة في حـكومـة ا�الـكي وجـود ثالثة آالف حـالة فـساد

مالي موثقة بأدلة قاطعة.
.وبـاعترافه في كلمـته امام مجلس محـافظة بغداد في( 2008-9-20 )
قـال ا�الـكي بـالـنص " كـثيـرا من ا�ـسـؤولـ� قد أثـروا كـثـيـرا"�مع انه هو

رئيس الوزراء ا�سؤول عن هؤالء ا�سؤول�!.
واألخطـر من هذا الـذي يفـترض ان يـعرضه �ـساءلة قـانونـية هـو اعترافه
علـنا بقوله:(لديّ مـلفات فسـاد لو كشفتـها النقلب عـاليها سافـلها)..ألنها
تعـد خـيانـة ذمـة..وال تفـسيـر لـها سـوى ان بـ� الفـاسدين الـكـبار من هم
اعضـاء في حزبه احلاكم�فخشي اخلصوم ليـعتمد واياهم مقولة (تسكت
عـني اسكت عنك)...وبـرغم كل هذا يـدفعه (تضـخم األنا ) الى ان يرشح
الى رئـاسـة مجـلس الوزراء في (2022) بـرغم انه صـرح عـلنـا وبـالنص
(..وانا اعتقد بان هذه الطبقة السياسية وانا منهم ينبغي ان ال يكون لها

دور في في رسم خريطة العملية السياسية! ).
U½_« r�Cð Uðe¼ÆÆÊU²Ðd{

تعـرض (تضخم األنا) عـند السيد ا�ـالكي الى ضربتـ� موجعت��األولى
سـددها له الـدكـتـور حـيدر الـعـبـادي.فحـ� جـرى تـرشـيحه في (2014)
لـرئاسة مـجلس الـوزراء�وقف ا�ـالكي بـالضد مـنه�واصفـا اياه بـأنه �ثل
نـفسه ال حـزب الـدعوة الـذي هو أمـينـه.بل ان االمر وصل الى (جتـييش)
حزب الـدعوة ضد ترشيح العبادي�وحملـة (تثقيف) بأنه ال وجود للشيعة
اال بوجود ا�الكي�مصحوبة بتهديد احدى القياديات فيه بقولها (ستكون

شوارع بغداد دمايات ان ترشح احد غير ا�الكي).
وكـان لهذا ا�أزق بعـد سيكولوجي - سـياسي خالصته ان ا�الكي رأى
في صـاحبه العبادي أنه غدر به�وهز (اخلليـفة) بداخله�واطاح بطموحاته
الـتي صورت له انه زعيم من نـوع فريـد� واشعرته بـخوف سيـاسي يهدد
مـكـانـته ان جنـح الـعـبادي فـيـمـا لـم يـنجـح هـو فـيه.وهـذه حـقـيـقـة ادركـها
العـبادي نفسه ح� شعر يـومها �خاوفه التي دفعـته الى التصريح علنا
في كـربالء( يريدون يـقتـلوني..خل يقـتلـوني). وكان العـبادي مـتحررا من
(عــقـدة اخلـلـيـفـة) يـوم ســلّم رئـاسـة الـوزراء بـسالســة خلـلـفه عـادل عـبـد
ا�هـدي�فيما هي كانت تسكن في اعماق السيد ا�الكي الذي تصرف بها
كـــمــا لـــو كــان رئـــيس دولـــة في اســتـــدعــائـه �ــكـــتــبه لـــوزراء حــكـــومــة
الكـاظمي�ويومـها كـنا نشـرنا مقـالة بعـنوان (من يحـكم العراق..الـكاظمي
أم ا�ـالكي?)..وأنه ورغـم كل ما عـلـيه من افـعال يـعـدها خـصـومه جرائم�
فــانه (اســـتــمــات) في (2022) ان يــكــون هـــو رئــيس وزراء احلـــكــومــة

اجلديدة.
والضـربة الثانـية ا�وجعة الـتي استهدفت (تضـخم األنا) لديه� سددها له
السـيـد مقـتدى الـصدر.فـا�ـالكي كـان قد وصف مـقـتدى بـأنه (جاهل في
الـسياسة)..واثبتت نـتائج االنتخابات فـوز التيار الصدري بـ(74) مقعدا
في الـبر�ان العـراقي �فيما حـصل ا�الكي على (37) مـقعدا.وكانت آخر
ضربـة ( ولن تكون األخيرة) وجهـها السيد مقتـدى (لتضخم أنا) ا�الكي
هي اقـتـحـام انـصـار الـتيـار الـصـدري مـبـنى الـبـر�ـان الـعـراقي في (27
تـموز 2022) ألبـطال تـرشـيح الـسيـد مـحـمد شـيـاع السـوداني لـرئـاسة
احلــكـومــة الـعــراقـيــة اجلـديــده�الــذي وصـفــوه بـأنه (ظـلّ) ا�ـالــكي� الـتي
اســتـفـزت (أنـا) ا�ـالـكي � فـامـسك بـسالحـه ومـعه حـمـايـته بـاسـلـحـة في
وضع األستعداد متوجها �قاتلة شيعة كان قد وصفوه يوما بأنه (مختار

العصر)!
—U×²½_« Ë«ÆÆ»«d²Š_«

تفـيد قراءتنا الـسيكولوجـية للحكـام� ان ا�صاب� منـهم ب(ـتضخم األنا)
يتـحـكم بـهم الـعـناد الـعـصـابي الـذي يـعـطل دور العـقل ويـشـحن انـفـعال

الغضب�الذي يؤدي الى احلقد
واألنـتقـام �فـيـكونـون أمـام خيـارين: امـا األحـتـراب او األنتـحـار. و�ا أن
الــسـيـد نــوري ا�ـالـكي مــتـدين ورئـيس حلــزب أسالمي � فـانه ســيـخـتـار
األحـتراب  ان اوصله خـصمه الى ان تسـقيطه اجلـماهيـري والسياسي
بات أمـرامـحتـوما �فـيسـتعـ� بـ( صديق) �فـأن لم ينـجح في رد األعتـبار
لـ(أناه ا�ـتـضخم) فـأن عنـاده العـصابي سـيجـبره عـلى رفع شعـار (عليّ

وعلى أعدائي)..وتلك نهاية ال نتمناها له وال خلصومه.     
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

W¹uÐdð  UO�UJý≈ ÆÆ rNFL²��Ë UMFL²��

تـعرف الـكـراهـيـة عـلى انهـا شـعـور يـقوم
عـلى اسـاس الـعـداء لـشـخص أو جـهة او
مـجمـوعـة من الـنـاس بسـبب هـويـتهم او
جـنسهم او اجتاهـاتهم وميولـهم الفكرية
وااليـدلوجـيـة �وهو شـعـور غيـر مـسيـطر
علـيه ويفتقر للعـقالنية� أما اخلطاب فهو
شـكل من أشكال التعبير عن فكرة أو رأي
أمـام جـمـهـور مـعـ� عـلى نـحـو خـطي أو
مـرئي أو فـني او ايـحائـي � وما إلى ذلك�
وبـذلك يـعرف خـطـاب الـكـراهيـة الـرقـمـية
عــــلى انه: كل قــــول أو فـــعل او تـــصـــرف
تــســتــخــدم فــيه وســائل الــتــكــنــلــوجــيـا
احلـــديــثـــة من شــأنـه أثــارة الـــفــتـــنــة أو
النـعرات الديـنية أو الطـائفية أو الـعرقية
أو االقــلـــيــمـــيــة أو الـــدعــوة لــلـــعــنف أو
الــتــحــريض عــلــيـه أو تــبــريــره أو نــشـر
االشـاعـات بــحق مـجـمــوعـة او شـخص �
ومن شـأنه احلاق ضـرر مادي او مـعنوي
بـالشـخص ا�ـستـهـدف� و�كن نـشـر هذا
الــتــعــبــيــر عــبـر وســائـل اإلعالم ومــنــهـا
االنـترنت وا�نشـورات ووسائل التواصل
االجـتـمــاعي� ويـشـكل خــطـاب الـكــراهـيـة
خـطـرا حـ� يـسـعى إلى حتـريض الـناس
عـلى العـنف جتـاه مـجمـوعـات معـيـنة او
اشـخـاص بـذاتـهـم� ور�ـا يـتـخـذ اشـكـال

مـختلـفة منـها السب والـقذف أو االفتراء
أو الـصـور الــنـمــطـيــة ا�ـؤذيــة او فـضح
االسرار � وهي تصرفات قد تنشئ بيئات
مـشـحـونـة بـاحلـقـد واالنـانـيـة والـتـطرف
ورفـض االخــــر � وتــــؤدي الى حــــصــــول
تـداعيات سلبية تبـلغ اوج خطرها عندما
تـتحـول الى عنف �ـنهج وتـنعـكس اثار
هـــــذا اخلـــــطـــــاب عــــــلى اجلـــــمـــــاعـــــات
واالشـخاص ا�ستـهدفون فقـد يلحق بهم
نـــوعً من األذى الــــنـــفـــسي او امـــتـــهـــان
الـكـرامـة او يـتـعـرضـون لـضـرر مـادي او

جسدي نتيجة لذلك.
في عـــالم الـــيـــوم اتـــســـعت االفـــاق امــام
تـصـديـر خـطـاب الــكـراهـيـة� واصـبح من
الـيسيـر لهـذا اخلطـاب ان يخـترق االفاق
لـيصل ألبعد نـقطة في العـالم�  ألننا امام
عـالم رقـمي مـفـتـوح  اصـبـحت من خالله
ا�ـعــلـومــة مـتــداولـة بــ� االفـراد دون ان
يـحدهـا شيء أو يـقف بـوجهـهـا مانع في
ظـل اســـــتـــــخـــــدام مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجـتماعي� فـنحن بحق امـام  تسونامي
جـديد من الـكراهـية الـتي تمـهد االرضـية
ا�الئــمـة لــلـتـطــرف بـأشـكــاله اخملـتــلـفـة�
واخلـبر ا�ظلل بامكانه خالل ثواني قلية

ان يسري سريان النار في الهشيم. 

يــعـد مــصـطــلح الــكـراهــيـة الــرقـمــيـة من
ا�ـصـطلـحـات احلـديـثـة الـتي تزامـنت مع
عصـر الرقمنة والتطـور التكنلوجي ويعدّ
الــرئـــيس الــفـــرنــسي الـــســابق نـــيــكــوال
سـاركــوزي اول من طـرح هــذا ا�ـصــطـلح
في مـشــروع الـقـانـون الــذي تـقـدم به الى
الـــبـــر�ـــان الـــفـــرنـــسـي والـــذي يـــقـــضي
بـا�سؤولـية اجلنـائيـة عن االنكار الـعلني
لـوقائع االبـادة اجلـماعـية لـلـهولـوكوست
ومـعاداة السامية� وخطاب الكراهية ضد
الـيهود وينسحب ذلك على الهولوكوست
(مـحـرقة الـيـهـود) وابـادة االرمن في عـهد
االمــبـراطــوريــة الـعــثـمــانـيــة في االعـوام
1915-1917 وعـــــــــــلـى الــــــــــرغـم مـن ان
اجملـلس ا�شـروع واعـتبـره انتـهـاكاً �ـبدأ
حــريــة الـتــعــبــيـر ا�ــنــصــوص عـلــيه في
الـدستور الـفرنـسي� اال ان ا�صـطلح بات

متداوالً وملفتاً للنظر.
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ويـعـد الـتـفـاعل داخل شـبـكـات الـتـواصل
االجـتماعي تفاعال حقيقيا فهو احتاد في
الـزمان مع ابـتـعـاد في ا�كـان� لـذا يعـتـبر
الـعالم االفتـراضي امتـداد حقـيقي لـلعالم
الــواقــعي� وتــسـري عــلــيه ا�ـســؤولــيـات
نـفسـها فـي الواقع احلـضوري� وقـد أتاح
هــــذا الــــتـــــفــــاعـل لألفـــــراد رواد مــــواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي االنـــتـــقـــال من
مـستخدم� عادي� إلى ناشط�� يتبنون
مـواقف معـيـنة� ور�ـا ادى االختالف في
الـرأي ب� مـستـخدمي هذه الـوسائل الى
نـشر الـكـراهـية عـلى مـسـتوى اكـثـر بـعداً
واعـــمق تــــأثـــيـــرا� و�ـــكـن ان تـــتـــطـــور
الــكـراهــيـة الــرقـمـيــة الى فـعـل حـضـوري
يـسـتـلــزم تـدخالً قــانـونـيـا ألنـه من قـبـيل

اجلنح او اخملالفة او ر�ا اجلناية.
    مـن أكـثــر االجتــاهــات الــبــاعــثـة عــلى
الـقلق في هـذا السـيـاق الوجـود ا�تـنامي

خلـطاب الكراهية على منصات التواصل
االجـتـمـاعي� ال ســيـمـا أثـنـاء األزمـات أو
االوضـــاع ا�ـــتـــوتـــرة عـــلـى الـــصـــعـــيـــد
الـسـياسي أو االجـتـمـاعي� و�ـا يؤسف
لـه ان يــكـــون هــذا اخلـــطـــاب صــادراً من
جـهات سياسـية بهدف تسـقيط اخلصوم

وا�نافس�.
فـي بــعض اخلــطــابــات الـــتي تــبث عــلى
وسـائل االتـصـال االجـتـمـاعـيـة� عـادةً مـا
تـؤدي مشـاعـر عـدم الـتسـامح إلى تـولـيد
خـطابات مفعمة بـالكراهية � وتتردد هذه
الـرسائـل بأصـداء مـخـتـلـفـة عـبـر أنـظـمة
الـتواصل الـتـناظـريـة والرقـميـة عـلى حد
ســـواء� وتـــمـــتـــلك رســـائل الـــكـــراهـــيـــة
االلـكـتـرونـيـة الـقدرة عـلـى تأجـيـج جذوة
الــتــوتـــرات الــقــائـــمــة بــ� اجلـــمــاعــات
اخملــتــلــفــة وإشــعــال فـتــيـل الـعــنـف بـ�
أفـرادها� وتشويه احلقـائق ونشر خطاب
مـثيـر لـلـفـ� و�ـزق للـوحـدة الـوطـنـية �
ـــا عـن زيـــادته �ـــواطـن الـــضـــعف فـــضـــلً
االجتـماعية بسُبل مبتكرة وغير متوقعة�
وحـتى قبل عصر التحول الرقمي� شكَّلت
تـكـنولـوجـيـا االتـصـاالت (مـثل� الـوسائل
ا�ــطـبـوعــة وا�ـسـمــوعـة وا�ـرئــيـة) قـوى
راســخــة مـحــر�كــة لـلــعــنف� وقــد جنـحت
الــتـنــظـيــمـات ا�ــتـطــرفـة الى حــد مـا في

استغاللها لتحقيق اهدافها التآمرية.
ومن خالل مـا � ذكــره فـأنـنـا مــطـالـبـون
بالعمل على تكثيف التوعية حول مفهوم
الـــكــــراهـــيـــة وخـــطـــابــــات الـــكـــراهـــيـــة
االلـكتـرونيـة عـلى وجه اخلصـوص بغـية
اخـذ احلـذر� فـضالً عن مـراقـبـة الـقـنوات
التـحريـضية الـتي تدعو لـلكراهـية وعلى
الـصحفي� مستخدمي شبكات التواصل
االجـتماعـي االبتعـاد عن نشـر ا�عـلومات
دون الـتأكد من صحـتها� واالبـتعاد كذلك

عن تشجيع اآلراء واألفكار ا�تطرفة.
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ضـمن فـعـالـيـات االحـتـفـاء بـعـشـريـنـيـات الـقـرن ا�ـاضي ورواده الـتي تـنـظـمـهـا وزارة الـثـقـافـة ا�ـصـريـة اقـيم مـعـرض
(ا�عماريـون الرواد فى عشرينيات القرن ا�اضي) بقـاعة آدم حن� �ركز الهناجر للـفنون� كما عقد ت ندوة مصاحبة
للمعـرض� أدارتها  اسـتاذ العمـارة والتصـميم العمـراني بكلـية الهنـدسة في جامـعة القاهـرة دليلـة الكرداني � وحتدث
فيها رئـيس اجلهاز القومي للتـنسيق احلضاري محمـد ابو سعده  عن (اول جيل من خريـجي كلية الهندسـة و الفنون اجلميلة
الـذين  تأثـروا بوجـود الثـقافات اخملـتلـفة في مـصر مـثل ا�عـماري االيـطالي أنـطونـيو الشـياك � واجملـري ماكس هـيرتـز وماريو
روسي وغيرهم الـعديد �حـيث تأثرت العـمارة في ذلك الوقت بـا�درسة االوربيـة�  ولكن اجليل األول اسـتطاع ان يصـنع بصمة
لـلـمعـمـاريـ� ا�صـرين مـتأثـرين بـالـعمـارة اإلسالمـية والـعـمارة الـفـرعـونيـة بـاإلضافـة الى الـبعـثـات اخلـارجيـة في اوائل الـقرن

ا�اضي �ا خلق بصمة واضحة وهوية عمرانية مصرية امتزجت فيها احلضارة االوربية مع احلضارة ا�صرية)  .
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االســـتـــقـــطــابـــات ويـــتـــحـــولـــون الى آالت
لــلـشـكــوى والـتـذمــر والـتـنــمـر� فـيــطـلـقـون
اكاذيب كبـيرة� فـان الدكتـور حس� يـشهر�
امـامـنـا� قائـمـة �ـشـاريع واجـتـهـادات تنم
عن عــز�ـــة ثـــقــافـــيــة نـــادرة وقـــدرة عــلى
مــواجــهـة الــتــحـديــات� في بــلــد مـتــصـارع

وصاخب.
ومثـلمـا في ا�رات الـسابـقة� فـانه يتـحفـنا�
الــيـــوم �ـــلف ضـــخم لـــواحـــدة من اكـــبــر
احلـــوادث الــتـي هــزت الـــعــالـم.. ومــازالت
تـذكاراتـها وتـداعيـاتـها مـستـمـرة� وتتـعلق
بـحـادث مصـرع امـيـرة ويـلـز� التـي مازالت
بـعد نـحـو عقـدين من رحـيـلهـا حـاضرة في
اذهــان ا�اليـــ� حــول الــعــالم وتــوصف بـ
(ايـقـونـة اجلـمـال). وبـعـبـارة فـان الـدكـتـور
حــســ� ســرمـك يــوقظ ديــانــا من االبــديــة�
وينـفخ في االوراق السـرية �ـقتـلهـا� الروح
فـيـفـصح عن جـر�ـة بـأركـان مـاديـة لـكـنـها

قيدت ضد مجهول.
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  وبــدا لي ا�ــؤلـف� في كــتــابه (من اغــتــال
امـيـرة الـقـلـوب: ديـانـا?) انه سـيـكـون اكـثـر
االســتـــقــصـــائــيـــ� الـــذين الحــقـــوا ذيــول
اجلــر�ــة� عـزمــا� وابــرز الـذيـن يـكــشــفـون
احليثـيات بـعد كل هذه الـسنوات� مـثابرة.
انه يريد القول �ا معناه� ان ال جر�ة في
الـتـاريخ تـبـقى رهن الـغـيب الى االبـد� وان
اجملــرم مــهــمـا امــتــلك من الــذكــاء� البـد ان
يـتـرك دلـيال� ولـو بـحجـم شعـرة� في مـوقع
احلــادث. والشك في ان امــكــانــات حــســ�
سـرمك العـلـمـية والـعـملـيـة تـؤهله اللـتـقاط
هـذا الــدلـيل مـن نـفق بــاريس وبـالــتـوقـيت

الليلي.

تـمتـد عالقـتي ا�ـعـرفيـة بـالـدكتـور حـس�
سـرمك حــسن� الى عـقـد الـثــمـانـيـنـات من
الــقـرن ا�ــاضي. هـكــذا بـوســعي ان احـدد
مالمح تلك ا�رحلة الـتي احتدمت ذكريات
وقائعها الـصعبة في اذهاننـا� كصحفي�

ومستقطبي اقالم مبدعة. 
  اســـتــوقـــفــني نـــشــاطه االبـــداعي� عــبــر
مـحـطات ومـواقف� واكـتـشـفت فـيه جـمـلة
من الـصـفـات احلـمـيـدة� قـد يـفـتـقـر الـيـهـا
مــعــظم الـكــتــاب وا�ـشــتــغـلــ� في حــرفـة
االدب� بـيـنـهـا نـأيه عن الـلـهـو ا�ـعتـاد في
ا�ـنـتـديـات االدبـيـة وانصـرافه الـكـلي الى
االنـــتــاج الـــفــكـــري� ســواء في الـــنــقــد او
الـتــرجـمــة او الـتـألــيف او االدب الـروائي
والشـعري� مـعّرفاً بـجهـود سواه ومـبشراً
بـوالدة تـيـارات. وكـانت رغـبـته بـالـكـتـابـة
تـعــلـو فـوق اي صـفــة تـلـبّـســهـا او حـيـاة
عـرف بهـا. وبـرغم انه طـبـيب مـعروف� اال
ان شهـرته االدبيـة طغت عـلى مهـنته ذات
ا�ـنابت الـتـجـريبـيـة. واغرقـت اهتـمـاماته
بالـدراسـات االدبيـة� جتاربه الـبـحثـية في
الدرس الـنـفسي� لـكن انشـغـاالته القـلمـية
لـم تــبــخل عــلــيــنــا �ــؤلــفــات له في هــذا
ا�يدان ا�ـعرفي البـارز. ورأيت� منذ عودة
الدكتور حـس� سرمك حسن� من مالذاته
بعد االحتالل االمريـكي للعراق� جهدا في
الــتــألـيف غــيــر مـســبــوق اضـطــلع به في
غضـون عـقد واحـد من الـزمان. وبـوسعي
القول انه اكثر ا�بـدع� العراقي� غزارة�
فــيـمــا يـتــعـلق بــاجلـهـد الــفـكــري� فـهـو ال
يعتزل او يعتكف اال ويظهر فجأة باعمال
جــديــدة� وفــيـمــا يــنـصــرف كــثــيـرون الى
حـــيــاتـــهـم اخلــاصـــة وانـــغـــمـــاســـهم في

لــقـد وصـفت قــصـة االمـيــرة ديـانـا بــانـهـا
(مـروعـة والقت مـصـيـراً حـزيـنـاً). وتـبارت
وســائـل االعالم� والســـيــمـــا االمـــريـــكـــيــة
والبـريـطانـية� في وضع سـيـناريـوهات له
كـشـفت بعـض خلـفـيـاته واسـبـابه. وكانت
الـصــحــافــة الــعــا�ــيــة قــد الحــقت ديــانـا�
ورصــــدت حتـــــركــــاتــــهـــــا ونــــشــــرت ادق
الـتفـاصـيل عن حـيـاتهـا اخلـاصـة واسرار
عالقاتـها� الـتي جتاوزت اخلـطوط احلـمر
واحـرجت االسـرة ا�ـلـكـيـة� ما شـكل عـامل
ضـغط على زوجـهـا االمـير تـشـارلز� وارث
عرش االمـبراطـورية البـريطـانيـة ا�رتقب�
فــاضــطــر الى اتـخــاذ قــراره بــطالقــهـا او
االنفـصال عـنهـا� انقـاذاً للـتقـاليـد االسرية
الـضـاربـة بـالـتـحفـظ. ولم تـسلـم ديانـا من
هــذه ا�الحــقــة� الــتي اضــرت بـكــرامــتــهـا
كــأمـــراة خالل حـــيـــاتـــهــا� بـل انــخـــرطت
صـنـاعـة الــسـيـنـمـا في (عـرس الـتـشـهـيـر)
لــتـقــدم فـيــلــمـاً بــعـنــوان ديـانــا كـشف عن
(شــخـــصــيـــة مـــتــهـــورة تالحق طـــبــيـــبــا
بـاكـسـتـانـيـا عـشـقـته الى الـرمق االخـيـر).
ويروي الـفـيلم قـصة حـيـاتهـا في العـام�
االخيـرين قبل مـصرعهـا. ومثـلت البـطولة
نعـومي واتس ونافـ� اندروز ذو االصول
الهـنديـة. وكان احملـتوى ضـاراً يهدف الى
امــرين� االول الـنـيـل من ا�ـكــانـة الـعــالـيـة
لالمـيـرة الراحـلـة في قـلـوب ا�اليـ� حيث
(احــبــهــا الــســود والــبــيـض وا�ــثــلــيـون)
بــحـسب تـصــريح صـحــفي لـهــا. والـثـاني
تسـويغ نـسيـان مـا تبـقى لـها من اثـر لدى
الـرأي الـعـام الـبـريـطـاني� والسـيـمـا اقدام
االمــيـر تـشــارلـز عــلى الـزواج بــاخـرى من
منحدر شعبي في  9نيسان  2005اسمها
كـاميال بـاركـر. والـفيـلم مـصـنف في خـانة
الدرامـا ومن انتـاج بريـطاني فـرنسي عام
 2013وقد اخرجه اوليفر هيرشبيغيل.   
ويؤكد خبراء االعالم ان كثيرا من وظائف
الـدعـايـة تــتـداخل مع االعالم واالعالن في
فـضــاء الـتـعــدديـة واالحـتـدام الــسـيـاسي.
ويوم كـانت بـريطـانـيا واقـعـة حتت ضغط
سلـسلـة من التـحديـات� كانت بـحاجة الى
اداء االعالم لـصـرف االنـتـباه عـن ا�شـاكل

االقــتــصــاديــة وااليـحــاء بــوجــود اجــمـاع
شـعـبي يــؤيـد االسـرة ا�ـلـكـيـة� مـواطـنـون
يـفــرحــون بــفــرحــهـا ويــحــزنــون بــتـفــاقم
احزانها� وهكذا � تفـعيل قوان� الدعاية
بـاطـالق الـتـسـمــيـات والـتــركـيـز في بـؤرة
احلـــدث وتـــوظــــيف الـــرمـــوز الــــديـــنـــيـــة
واالجـماع واسـتـخـدام الـرمـوز واالشارات
الـوطـنـيـة� ومـا تـبع ذلك من اسـتـخـدامات

دعائية �باد� فرعيـة� كااليحاء باستتباب
االمن واظهار مسـتوى انضبـاط اجلمهور

وتبسيط ا�شهد وتسليع احلدث.
  ومــثــلـمــا كــان زواج تـشــارلــز من ديــانـا
صـاخـبـا� فـي الـتـغـطـيـة الـدعـائـيـة بـحـيث
تــصـدر الــصـحف ومــحـطـات الــتـلــفـزيـون
واالذاعات  –يـومـها  –فـان مـصـرع ديـانا
ومـن بـــعـــده زواج االمــيـــر ولـــيـــام حـــظي
بتـغـطيـة غيـر مـسبـوقـة لالفالت من جمـلة
اوضــاع سـيـاســيـة واقــتـصـاديــة مـحــلـيـة
ودولـيـة. وكـنت قـد اعـددت دراسـة عـلـمـيـة

عن (ســيـمــيـاء الـعــرس ا�ـلــكي) عـزمت
فيها على تـقد� حتليل دعائي وصفي�
لـــزواج ابن ديــانـــا� االمــيــر ولـــيــام من
عــروسه كــيت مــيــدلـتــون� في نــيــسـان
 2011وفـــيه مــراجــعــة شـــمــلت قــصــة
مـصـرع ديــانـا والـعالقـة ا�ــلـتـبـسـة مع
دودي الـفـايـد� التي يـعـتـقـد انـهـا قادت

الى النهاية ا�أساوية لهما.
  وبــــــرغـم مــــــرور وقـت طــــــويـل فــــــان
الصحـافة لم تـنس ذكرى ديـانا ولعـلها
قــلّــبت مــواجـع ابــنـهــا الــثــانـي هـاري�
فــتـحــدث قـبل ايــام� عن ا�ــعـانــاة الـتي
اجــتـرحــهــا واالالم الـتي كــابــدهـا بــعـد

غيابها عن مسرح احلياة.
  شــخــصــيــا� اعــاد الى نــفــسي كــتـاب
الــدكـــتــور حــســ� ســرمك حــسن بــعــد
االطـالع عـــلى مـــحـــتـــويــاتـه� ذكـــريــات
جميلة تـركتها في لـندن التي زرتها في
شـبـاط  1990وعـشت تــفـاصــيل حـيـاة
مــديـنــة جـامــعــة لالطـيــاف والـهــويـات
الـــثـــقــافـــيـــة� وتـــتــنـــفس كـــبـــريـــاءهــا
االمــبـراطـوري� �ــا تـبــقى من تـقــالـيـد
حتـولت الى وجـهـات ورمـوز سـيـاحـيـة

(معتّقة).
وهــذه فــائــدة واحــدة من فــوائــد جــمـة
سيجنيها قراء كتاب (من اغتال ديانا?)
اجلــــديــــد� ا�ــــرتــــبـط� في تــــقــــديــــري�
بــالـوظــيـفـة االخـالقـيـة لــلـمــبـدع� الـذي
يـــــعــــــيش اوضــــــاع شـــــعـــــوب االرض
ويـتـحـسس اوجـاعـهـا ويـتولـى مداواة
جراحاتهـا. انها مسـؤولية انسـانية قد
تـسـاعـد في حتـقـيق الـهـدف بـحـدود ما
توفره الوثائق وا�علومات لدى ا�ؤلف
عن حادث دام� قـيل فـيه الكـثيـر ومازال
اجلــزء الـغــاطس مـنه لـم يـكــشف حـتى

الساعة.
  تــقــديــري الــعــالي لــلــدكــتــور حــسـ�
ســرمك حـسـن عـلى جــهـوده ا�ــضـنــيـة
ا�ـــفــيـــدة� واحالمه الـــتي ال تــنـــتــهي..
احالم ا�بدع غـير ا�أزوم وا�ـترع بحب

العمل.
{ عن مـقدمـة كـتـاب ( من اغتـال أمـيرة
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 nOB(« V�UJ�«Ë d�U�*« Δ—UI�«ÆÆ r�U� VOJ� 
� تــمــاشــيًــا مع رغــبــة الــنــاس وذوقــهم �
وشـــبّــاك الـــتـــذاكــر وا�ـــردود ا�ــالي � أو
الـتقـرّب من احلـاكم والسـلـطان � مـضيـفًا
إلى ذلك ســـبــبًـــا مـــهــمًّـــا في قــبـــول هــذا
التغيير ا�دمّـر من جمهور ا�تلقّ� � وهو
تـــراجع هـــوايــة الـــقــراءة لـــدى الــنــاس �
واعتـمادهم عـلى ثقـافة الـصورة ووسائل
التـواصل الّتي تـقدّم لهم ثـقافـة كسلى إن
كــان فــيــهــا ثـقــافــة � داعــيًــا إلى احــتـرام
حــقــائق الــتــاريخ ألنّــهــا تــتــنــاول أمـورًا
حسّاسة � قد تدفـع إلى ما ال حتمد عقباه
. وقـــد حــفـــلـت مــقـــالـــته بـــذكــر عـــدد من
الروايات الشـهيرة الّتي حُوّلت إلى أفالم
ســيــنــمـــائــيّــة � مــثـل : احلــرب والــسالم
لـتولـستـوي � والبـؤساء لـفكـتور هـوغو �
والــشــيخ والـــبــحــر لــهـــمــنــغــواي ; وفي
الــسـيـنـمــا الـعـربــيّـة الـعــديـد من روايـات
جنــــيـب مـــحــــفــــوظ � ويــــوسف إدريس �
وتـوفـيق احلــكـيم � وغـيـرهـم .( مـقـالـته :
الوقائع الـتاريخيّـة في الدراما والسـينما
غـياب احلـقيـقة الـكامـلة � الـقدس الـعربي

14 / 7 / 2022 ).   
( 4 ) 

   وبـبــراعـة شـديــدة � كـتب لـنــا األسـتـاذ
شـكـيـب مـقـاالت عن �ــاذج مـخـتــلـفـة من
الــنـخب وا�ــثـقّــفـ� فـي الـعــراق والـوطن
الـعربـي ومن األجانب أيـضًـا � ولم يـكتف
بالكـتابة التـوثيقيّـة أو التسجـيليّة فقط �
بل غـــــاص فـي أعــــمـــــاق مـــــؤلّـــــفــــاتـــــهم
ويومـيّـاتـهم ومـواقفـهم � مـحـلّـلًا ومـعـلّـلًا
لـيـنقل لـلـقار� ـــ وبـكلّ حـياديّـة ـــ صورة
واضحة وصادقة  عـنهم وعن نتاجاتهم .
فــــكـــتب عن األديـب وا�ـــتـــرجم األســـتـــاذ

(1)
   يــرى بــعض الـــبــاحــثــ� إنّ من حقّ
اجملتمع اإلنساني ا�دني على النابه�
والنـاجحـ� من أبنـائه ـــ في أيّ جانب
من جــــوانـب احلــــيــــاة ـــ أن يــــدوّنــــوا
وينـشروا جتـاربهم احليـاتيّـة وسيرهم
الـذاتـيّة بـكلّ جنـاحـاتهـا واخـفاقـاتـها �
وأن يـبـيّنـوا انـطـبـاعـاتـهم الـشـخـصـيّة
وذكـرياتـهم عن األشـخـاص واألحداث .
أو أن يـسجّل مـآثر هـؤالء الـنابـه� من
زامـلـهم أوجايـلـهم � وفـاءً لكلّ مـنـهم �ا
أسـدوه من فـضل عـلى مــجـتـمـعـاتـهم �
ولـكي يـنـتفع بـتـجاربـهم وانـطبـاعـاتهم

واجنازاتهم من يجيء بعدهم . 
   ومن الذّوات ا�ثابرة وا�نتجة � التي
يـــجـب الـــتـــوقّف عــــنـــدهـــا � وذكـــرهـــا
واإلشـــادة بــــعـــطـــائــــهـــا � هـــو األديب
والبـاحث النـاقد شـكيب كـاظم سعّودي
الــذي ولـد  في كــرخ بـغـداد في / 5 / 8
 ? 1945وحــصـل عــلى بــكـــالــوريــوس
آداب الـلـغـة الـعـربـيّـة سـنة  ? 1975ثمّ
اجنز رسالته للماجـستير ولم يناقشها

. ابـــتـــدأ الــنـــشـــر بـــجــريـــدة ( ا�ـــنــار )
البغداديّة سنة  ? 1966ثمّ نشر ما يزيد
عـــلى ألف مـــقـــالـــة ودراســة فـي مــواقع
الــكـتـرونــيّـة مــخـتــلـفـة � وفـي الـصـحف
واجملـلّـات العـراقـيّة والـعـربيّـة � وأصدر

ثمانية عشر كتابًا . 
(2)

   ا�ازت كـتابات األسـتاذ شـكيب كاظم
بـــا�ـــوســـوعـــيّـــة والـــتـــوثـــيق الـــرائع �
واالنــصــاف في طــرحه ومــنــاقــشــتـه �ـا
يُـطــرح � فـلم يـدع بـابًـا من أبـواب األدب
وا�ـعــرفـة والــثـقـافــة بـصـورة عــامّـة إلّـا
طرقه � وهـذا إن دلّ على شيء إنّـما يدلّ
عـلى اجلـدّ واالجتـهـاد ا�ضن في تـتـبّعه
لكلّ ما تنتجه الـعقول واألفكار وا�طابع
� وعـلى تــفـاعــله مع الــوسط الـثــقـافي .
ففي الوقت الّذي تـقرأ له وهو يكتب عن
النـاقد العراقـي الالمع وا�تمـيّز األستاذ
عبداجلبّار عـبّاس � الّذي كان من ا�ؤمّل
أن يـــقــدّم ا�ــزيــد لـــوال قــســاوة احلــيــاة
ومثبّطاتـها �  فيصفه بأنّه من قـلّة قليلة
� كـانــوا يـنـظـرون إلى عــمـلـيّـة الــكـتـابـة

بـــنــوع من الــطــهـــر والــقــداســة � إذا به
يـــنـــتـــقل بك � في مـــقـــالـــة أخـــرى � إلى
الـدكـتـور طه حـسـ� وأحـاديـثه الـنـقـديّة
لــيـصــدمك بـسـؤال غــريب وهـو : هل أنّ
الدكتور كان يقـرأ النصوص التي يكتب
عـنهـا أم ال ? � وبعد اسـتشـهاده بـبعض
ا�ؤيّدات يثبت أنّه ال يقرأ كلّ النصوص
!!. مـــقـــالـــته ( طـه حـــســـ� وأحـــاديـــثه
الـنـقـديّة  هل كـان يـقـرأ النـصـوص التي
يـكـتب عـنهـا ? الـقـدس الـعربي / 11 / 3
 . ( 2020وفـي مــقــالــة ثــالــثــة يــنــبــري
أستاذنا للـدفاع عن أ�عيّة (( اجلاحظ ))
الّـذي �ــثّل عالمـة بـاهـرة شـاخـصـة في
الــتــراث الــعــربي  فــيــدافـع ـــ بــاحلــجّـة
والـدلــيل ـــ عن ابــداعـاتـه وابـتــكـاراته �
نافـيًا ادّعاء أحد الـباحثـ� بأنّ اجلاحظ
أخذ جلّ آرائه في الـشعـر من كتاب ( فن
الشعر ) ألرسطو � وذلك بواسطة اثباته
وبـالـدلـيل أيـضًـا أنّ الـكـتـاب ا�ـذكـور لم
يـــكن مــتــرجــمًــا إلـى الــعــربــيّــة في زمن
اجلاحظ � بل تُرجم بعده . يـنظر مقالته
 ( هل قرأ اجلـاحظ فن الشعـر ألرسطو �
مدوّنـة الناقـد شكيب كـاظم � االثن� / 6

1 / 2020 ) . 
( 3 ) 

   ومـن اجلـــاحظ وأرســـطـــو � يـــنـــتـــقل
األستاذ الـكاتب إلى السيـنما وا�سرح �
فيتـكلّم � وبحـرفيّة وتـقصّي وتتبّع � عن
الـنــصـوص الـروائــيّـة الّــتي حـوّلت إلى
أفالم سينـمائيّة � والـتغييـر ا�دمّر الّذي
قام به هذا السـيناريست أو ذاك اخملرج
لــتـلك الـنـصــوص الـتي وصـلت إلى حـدّ
التالعب بالنصّ وتغيير بعض مساراته

جنـيب ا�ـانع ا�ـثقّـف النـخـبـوي وعاشق
ا�ـوســيـقى � والــشـحــيح في الـتــألـيف �
وعن الـدكـتــور مـحـمّــد حـسـ� األعـرجي
الّـــذي زادت مــؤلّــفـــاته عن الـــســبــعــ� �
فكـسـبـته الـكتـابـة وضـيّـعته الـسـيـاسة �
والبـاحث الناقـد جاسم الـعايف متـأسّفًا
عـلى تـوقّـفه عن الـكـتابـة عـقـودًا وعـقودًا
بـســبب الــعــصف الــسـيــاسي � واألسف
الــثــاني عــلى الــصــمت ا�ــطــبق ا�ــمض
وا�ــؤلم � الـذي قـابـلــنـا به وفـاته في 17
نيسان  ? 2019وكتب عن القاص محمّد
خضيّر � وحسب الشيخ جعفر � ومحمّد
عــلـوان جــبـر وروايــته (( �ــاذا تـكــرهـ�

ر�ارك )) � واألستاذ حميد ا�طبعي . 
   ومـن الــــعــــرب كـــــتب عن الـــــدكــــتــــور
عـبــدالـرحــمن بــدوي الـقــامــة الـثــقـافــيّـة
الــعــربــيّــة الــشـــاهــقــة � الــســاخط عــلى
مــجــايـــلــيه ومـــزامــلــيـه � فــكــان صــورة
لإلنسـان غيـر ا�ؤتـلف مع مجـتمعه ومع
األشـيـاء . وعن الـدكـتـور مـحـمّـد غـنـيمي
هالل رائد األدب ا�ـقارن � األديب الكـبير
وا�ـــبــدع الّــذي ضـــيّــعه احلـــســد � وعن
لويس عوض � وتوفيق صايغ � وغيرهم
. ولم يــتــوقّف عــنــد هــذا احلــد بل عــبـر
حـــــدود الـــــوطـن الـــــعـــــربي وكـــــتـب عن
الصـحافي األمريـكي اليسـاري جون ريد
وكــتـابـه ا�ـشــهــور (( عـشــرة أيّــام هـزّت
الــعـــالـم )) � وعن الـــشـــاعــر اإلســـبـــاني
رافـــائــيل الـــبـــرتي وكـــتــابـه (( الــغـــابــة

الضائعة )) .  
(5)

   وعــنــد انـتــقــال األســتــاذ الـكــاتب إلى
ساحة اللغة والنحو � فهو فارسها وابن

بجدتـها � كما يـقال � إذ ترى قلـمه يتنقّل
بـرشـاقــة  وسـيـولـة بـ� عــنـاوين الـكـتب
وآراء الكـتّاب . فـفي مسـألة تيـسيـر نحو
اللـغة الـعربيّـة � التي تـثار ويكـثر اجلدل
فـيـهـا بـ� آونـة وأخــرى � يـبـتـدأ بـبـحث
ا�ـــســألــة مـن أصــلــهــا فـي أخــطــر وأهمّ
مــحــاولــة إلصالح الــنــحـو � وهـي دعـوة
الــــــقـــــاضـي ابن مــــــضــــــاء أحـــــمــــــد بن
عـبدالـرحمن اللـخمي الـقرطـبي للـتيـسير
في كـتــابه الـرائــد في هـذا الــبـاب ( الـردّ
على النحاة ) � الّـذي طبّق مباد� مذهبه
الـظـاهـري في ثـورتـه ضـد نـحـاة ا�ـشرق
ومـنــاهـجــهم في درس الـنــحـو � فــهـاجم
نظريّة العامل ومـا تفرّع عنها  ودعا إلى
الـغـاء األقـيـسـة والعـلـل والـتمـاريـن غـير
العمليّة . ثـمّ عرّج على محاوالت أساتذة
الـنـحــو في تـيـسـيـر الــنـحـو في الـعـصـر
احلديث � والّذي تصدّى لـها عالم النحو
ا�ـصـري إبـراهـيم مصـطـفى � والـدكـاترة
مـهـدي اخملـزومي � وأحـمـد عـبـدالـسـتـار
اجلـواري من الــعـراق � وإبـراهـيم أنـيس
ا�ــصــري � وقــد عـقّب بــعــد ذكــر األخــيـر
إبراهـيم أنـيس بقـوله : (( وإن كنتُ أقف
حـيـال كتـاباتـه موقف احلـذر ا�ـستـوفز �
�ــا حتـمـله مـن آراء هي أقـرب إلى الـدّسّ
عــلى الــعـربــيّــة وتــشـويه صــورتــهـا )) �
وأرجو من األستاذ شوكت كاظم أن يفرد
لــهـذه اآلراء مـقــالـة خـاصّــة مـسـتــقـبـلًـا .
وفي النهاية خلص أستاذنا إلى ضرورة
الـتـيـسيـر والـتغـيـيـر في دراسة الـنـحو �
بــســـبب كـــثـــرة االخــتـالفــات � وظـــهــور
ا�ـدارس الـنـحويّـة في الـبـصرة والـكـوفة
وا�ــــوصل ومــــصــــر واألنــــدلس � الّــــتي

أتـعـبـت عـقـول الدارسـ� � لـكـنـه اشـترط
عدم الغلو واالعتساف . ودعا إلى تأكيد
مـباحث الـنحـو الّتي تـستـعمل في حـياة
الـنـاس االعـتـيــاديّـة � والّـتي تـسـمّى بـ (
النـحو الـوظيـفي ) � الّتي إن اسـتوعـبها
الـطـالب يـصـبح �ــكـنـته أن يـقـرأ قـراءة
صـــحــيــحـــة � ويــكـــتب كــذلك � وال أدري
بـالـضـبط مـاذا أراد األسـتـاذ شـكـيب بـ (
الـنـحــو الـوظـيــفي ) ? هل هي الــنـظـريّـة
الـــتي ولــدت فـي جــامــعـــة أمــســتــردام �
ونــقــلــهـا الــدكــتــور أحــمــد ا�ــتــوكّل في
الـسـنـوات األولى من ثـمـانيـنـيـات الـقرن
ا�ــاضي إلـى ا�ــغــرب � ثمّ انـــتــقــلت إلى

أكثر من دولة عربيّة � أم غيرها ?.  
(6)

   ومن مـحـاسن الـكـتـابـة عـنـد أسـتـاذنـا
الفـاضل � تلـك االستـطرادات وا�ـقارنات
الرائـعة وا�فيـدة الّتي زيّن بـها مقاالته .
فعند كتابته عن خدمات ا�ترجم األستاذ
كـاظم سعـد الـدين التي اسـداهـا للـثقـافة
وا�ثـقّف� � اختـصر � ومن خالل ثـمانية
أسطـر فقط � تاريخ الـترجمـة في العراق
منـذ مـجيء ا�لك فـيصل األوّل وتـأسيس
الدولة العراقيّة سنة  1921إلى أيامنا �
مع ذكر أسماء أفذاذ ا�ـترجم� . ( كاظم
ســعــد الــدين جــهــود مــاكــثـة فـي أذهـان
الــدارســ� � الــقــدس الــعــربي / 3 / 22

2022).
   أخـيـرًا ولـيس آخرًا � فـإنّ هـذه ا�ـقـالة
قـلـيل من كـثـيــر �ّـا يـجب أن يـكـتب عن
األســتــاذ الــكـــاتب واألديب واألرشــيــفي
الـنـبيـل شكـيب كـاظم � مـتّعه الـله بـطول

العمر � وزاده تألّقًا).
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قالوا فـي احلب ولم ينتهِ قولهم بعد ... حياة مليئة باألحلان العذبة الشجية التي
ينـشدها احملب وهـو يتوضأ من مـاء القلـوب وعصاراتِ الـشجن ويتـسبّح بأحلى
التـراتيل وأقواهـا على مـرّ الزمن. احلب احلـقيقي: شـعور يـولد ب� عـاشق� في
حلظة تـفاهم� بدا يـسمو بـعفتهِ وشـفافيـتهِ� متعـاليا عن مـطالب اجلـسد وشهوات
النـفس.  ومازالوا يـنظمـون األشعار في احلب� ويـكتبـون الدواوين �دادِ الروح�
عن سعـادتهِ وشقائهِ وخلـودهِ� وحتى عن حلظات موته لـو شاء القدر.  كلُّ حرفٍ
فيهِ مـقدّس�� مـثل دَيْر الـراهبـات� وكلّ آهةٍ فـيهِ� حلن� شجيّ مـثل نَوْحِ احلـمامات.
قــصـائـد الـعــشقِ كـلـهـا قــيس ولـيـلى� وأغـنــيـة ا�ـگـّـر واحـدة مـن دمـوع لـيـلى في
مـحـراب آلــهـة احلب� كـأنــهـا لـوح من رُقم الــطـ� تـفــيض حـزنـا من قــلبِ شـاعـرٍ
ســومـري غــادر احلـيـاة� إالّ أنَّ تــرانـيمَ عـذابــاتهِ لم تـزلْ تُــتـلـ نــشـيـدا في مــعـابـد

الزقورات. 
W�«–ô« �UD��

رائعـة ا�گـر� من روائـع األدب الشعـبي� للراحل زامـل سعيـد فتاح� أحـد شعراء
األغنيـة السبعينية التي هـاجرت محطات اإلذاعة منذ زمن بعـيد كطائر السنونو�
حـيث لم يـبقَ لـهــا مـكـان� في سـاحـة ا�ـتــطـفـلـ� عـلى الــفن والـنـغم األصـيل� بـ�
تفـاهات (صديقي باگ محفظتي� وأمَّك على البير).  وألغنية ا�گـّر حكاية وآهات
سومـرية� بطالهـا عاشـقان مـتيّمـان� رقيـقان كروحَيْ فـراشة� فـارسان بال جواد
�ـتـطيـان أحالم الصـبـا والطـفـولة� يـشـكوان الـهمـوم ألغـصانِ الـدفـلة� وأشـجار

الصفصافِ على ضفافِ نهر الغراف.
هناك ... بـ� بساتـ� مدينة الـشطرة وأزقتـها احلا�ة� حـيث ولد ا�تيـمان وعاشا
سويّا متعة الوصال ورهبة اللقاء ومرارة الفراق.  من تلك األماكنِ� بدأت حكاية
حبٍ وحلن خـالـد� حتـت ظالل الـنـخـيل تـارة� وضـوء الـقـمـر أحـيـانـا� لـكن شـاءَت
األقـدار أنْ تـنـتـهي رحلـة الـودادِ �ـأسـاة الـفـراق والـنوى بـ� احلـبـيـبـ� لـظروفٍ
قـاهـرة.  وشاعـرنـا الراحل قـد سـطّرَ لـنـا جُـزءا من تلك ا�ـعـاناة بـدمـوعٍ سخـيـنة
وأحزانٍ ال تـنتهي عن حلظـات وداعِهِ األخير� وهواجس حبٍ قـد ضاع ب� قسوة

التقاليد� وصرامة األعراف. 
مشيت وياه للمگـّر أوَدْعنّه ...

مشيت وكل كتر منّي اِنهدم باحلسرة والونَّه.
وا�ــگـّـر هــو االسم الـتــراثي لــزقـورة أور� الــتي تـبــعــد بـضــعـة أمــيـال عن مــركـز
الناصـرية� وإلى جـانبهـا تقع محـطة الـقطار� ا�ـكان الذي عَـزَمتْ حبـيبة الـشاعر

على السفر منهُ إلى محافظة البصرة مع عريسها الذي أرغِمَتْ عليه.
يـبدأ الـشـاعـر عـتـابهُ مع نـفـسهِ واألشـياء� شـاكـيـا بـلـواه وحيـرته لـلـقـطـار والـليل

والرمال� حيث ال سبيل لتهدئة القلب بعد هذا الرحيل.
على الرمله.. الرمله ... ضوه الگمره.. الگمره

يناشدني وأنشدَنّه ..
أگلَّه تروح... وگليبي� بعد بيمن أهيدنَّه !?

بچه ودموعي الگنَّه ... بَعد.. وعضاي زتنَّه. 
وما حـيلـة الـعاشق سـوى أنْ يـتوَسّل (الـرَيل)� قطـار الـسفـر� أنْ ال يـذهب بعـيدا

عنهُ بحبيبتهِ. 
صاح الريل وآنه وياه ... يعت بيَّه وعتبنَّه..
ذمه برگبتك خلني� فرد مشوار أشوفنَّه..

ولك يا ريل ال تبعد ... خَذت ولفي� وأريدَنَّه.
كان الـقطـار قاسـيا مـعه� ولم يصغِ لـنداءاتِ قـلبِهِ ا�ـوجوع� فـعاد يـائسـا بخـاطر
مكـسور� وعَبراتٍ يرافقها الشوق واحلن� الى صور الذكريات اجلميلة� وأماكن

اللقاءات القد�ة.
ورد للناصرية ردود مخنوگ بألف عَبْرَه..

يراويني النهر موگاف حُبنه وديرة العشره..
پگلّي أصبرْ� شهر ويعود.. 

وا�فطوم شيصبره!?
كانت ا�ـگـر بحق لوحة فنية رائعة� جسَّدتْ مـشاعر احلب النقي الشفاف بريشة
أديب عـراقي تـربَّع عـلى عرش األغـنـية لـعقـود من الـسنـ�. وقـد جاءت حـكـايتـها
الواقعـية متكاملة بصورها الشعريـة� ومؤثرة إلى حد بعيد على مشاعر ا�ستمع
وذائقتهِ الـفنية وا�وسيقية; ألنَّ ملحنها الـكبير (كمال السيد) اِستطاع أنْ يختار
الـطـبـقـة الـصـوتـيـة ا�الئـمـة ألجـواء الـقـصـيـدة ا�ـشـحـونـة بـالـوجع واحلـزن� ذلك

الصوت الفراتي األصيل� صوت األرض� الفنان ياس خضر.

األدبية ومنهم األديب حميد احلريزي في نصوصه
الّــتي أطــلـق عــلــيـهــا اسـم ( نــصــوص عــراقــكـو )
الـصادرة من دار رؤى للطباعة والنشر في طبعتها
األولـى لـعام  2021والّـتـي جاءت ب  162صــفـحـة
..تُـشّـكل لوحـة الغالف كـعـتبـةٍ نصـيّـةٍ دالةٍ لـعنـونةٍ
مـغـريّـةٍ غـيـر كـاشـفـةٍ لكـنـهـا مُـثـيـر لـلـجـدل وتُدخل
الـقار� في دوامة التفكير وتخلق في داخله العديد
من األسـئـلـة وهـذه لـعـبـة ا�ـراوغـة والـفن واالبداع
الّـتي تميز بها احلريزي فإنه عارف بأدواته الفنيّة
وكــيـفــيـة اســتــدراج الـقــار� وايـقــاعـهــا في شَـرك
الـتـفـكـير .. وضع لـنـا احلـريـزي طبـخـة خـاصة به
فــهـو كــالـطـبــاخ ا�ـاهــر الّـذي يُــجـرب الـعــديـد من

عـرفت الساحة األدبية في اآلونة األخير مغامرات
جــريــئــة في صــيــاغــة وخــلق نــصــوص جــديـدة
واخلـروج عن ا�ـألـوف والـسـائد من الـقـول بـلـغةٍ
سـليمـةٍ تتماشى وتـنسجم مع ذائقـة القار� الذي
بـات يبـحث عن الـتغـير والـتجـديد بـأ�اط تـثيره
وحتـرك خـيـالة في ظل الـتـطـورات احلاصـلـة بكل
مـناحي احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية
واالقــتــصـاديــة رغم تــوجس الـعــديــد من األدبـاء
اخلـيفة من الـوقوع في جنس غـريب ومشوهه إال
أن ا�ـالحظ في أدبـاء عـراقـيـ� وعـرب قـد كـسروا
الــرتـابـة ودخــلـوا في لـعــبـة ا�ـغــامـرة احلـرة من
خالل ثــقـافــتـهم الـواســعـة في مــخـتـلف الــفـنـون

اخلـلـطـات لـيُـخرج لـنـا أجـود األكالت فـإن نـظرت
إلى نـصوص عرقـكو لوجـدتها تـتشابه كـثيراً مع
ا�ــتالزمـة األدبـيـة الــتي تـمـخــضت من الـومـضـة

الــقـصـصـيـة ألنَّ جـمــيع الـنـصـوص ابـتـدأت ب (
ألنَّـها: ا�كـونة من الم التعـليل وحرف الـتوكيد ثم
اسم حلــرف الــتــوكـيــد بــضــمـيــرٍ مــتـصـل ) لـكن
الـــنــصـــوص تـــخــتـــلف عن ا�ـــتالزمـــة حــيث أن
ا�ـتالزمة تتكون من العنوان والصدر والعجز أي
سـبب ونـتـيـجـة بـاإلضـافـة إلى اجلـمـلـة الـفـعـلـية
يـكـون فـعلـهـا مـضارع لـتـسـرع احلدث ونـقـطـتان
يـستخدمـا في الربط ب� السبب والـنتيجة إال أن
احلـريزي لم يُردْ ا�تالزمة بشروطها ا�عروفه كما
هـا عـمـالُ ا�ـطـاعم في: ألنَّــهـا خـالـيـةُ الـدّسَمَ أحــبـَّ
صـحـونَ الفُـقراء ..1لم يـجـعل من الـعنـونـةِ عتـبَةٍ
تـعـريـفـيـة تـوجـيـهـيـة وإ�ـا وضـعـهـا في نـهـايـة
الـنصوص وبذلك فإن تلك النصوص تخرج كونها
مـتالزمة منـشقة من الومـضة القـصصية الفـتقادها
شـروط ا�تالزمة ا�تعارف عليها لكنها تقترب منها
و أرد بــذلك اخلـروج عن ا�ـعــتـاد وخـلق نـصـوص
نـثريـة تثـير األسـئلة والـفضـول في مخـيلـة القار�
مـن خالل جتـــربـــته الـــواســـعـــة في كـــافـــة أنــواع
األجـناس األدبية وثقافته استطاع بأسلوب متحرر
من كل القيود ,وضـع بصمة خاصة به.. استمد في
صــيـاغــة نـصــوصه من الـواقـع الـيـومـي واحلـيـاة

االجـتمـاعيـة والصـراعات الـسيـاسيـة واألزمات
الـنفـسية بـاعتـباره عنـصراً فـعاالً في ا�نـظومة
االنـسـانـيـة الّـتي تُـحتـم علـيه مُـحـاربـة الـفـساد
والـــرذيــلــة وكل مـــظــاهــر الـــتــخــلـف والــظــلم
اجملـتـمـعي بـحروفه الالذعـة لـكل خـائن وفـاسد
وظالم ومن خالل نصوص التي تتضمن أبعاداً
وأهـداف نبـيلـة أراد من خاللهـا حتريك مـشاعر
الـقار� واثـارة عواطفه واشـراكه في التأمل في
كل ا�ــضــامـ� الّــتي تـظــهـر من خالل أســلـوب
الـسخريـة والتهـكم والنقـد وعالمات االسـتفهام
بـقـلمٍ مـثـقفٍ حـكيمٍ ثـوري في ا�ـراوغـة والـلعب
بـا�فـردات وتوجـيهـها الـوجه الصـحيـحة وهي
بـذلك تنسجم من العنونة الرئيسة للكتاب ( من
أقــوال احلـكـيم احلــافي ) فـإن تـلـك الـنـصـوص
عــبــارة عن ضـربــةٍ مــوجـعــةٍ من كــاتبٍ يُــنـادي
بـأعلـى صوته لـكي يوقظ الـنائـم� والـساكـت�
عـلى الـفـسـاد والـظـلـم واجلـور بـصـورٍ شـعـريّةٍ
وأســلـوب مــشـهـدي دراميّ يــتـسم بــالـتــكـثـيف
وااليـجـاز الـشـديـد فـهي كـالـسـهم الّـذي يـصيب

الهدف برميَّةٍ واحدةٍ ..
{ تتمة ا�وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني
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من أقوال احلكيم احلافي للحريزي
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غالف الكتاب

غالف الكتاب

     مقدمــة كتــاب  )  مــن اغتــال أميــرة 
: ديانــا؟ (  القلــوب  



دولي� والــدائــر في أراضي أحــد األطـراف
الـسامية ا�ـتعاقـدة وتوجب على كل طرف
في النزاع تطبيق أحكامها� وهذه ا�ادة ال
تــعــرف الــنــزاع ا�ــســلح غــيــر الــدولي بل
تــنــطــلق من كــونـه ظــاهــرة مــوضــوعــيـة�
وتــشـتــرط هـذه ا�ــادة لـتــوفـر صــفـة نـزاع

مسلح داخلي الشروط التالية:
i�UM� ·d�

.1البــد لــلــطـرف ا�ــنــاهض لــلــحــكــومـة
ا�ـركـزيـة من تـنـظـيـم عـسـكـري فـيه قـيـادة
مـسؤولة عن سلوك مـرؤوسيها وله نشاط
في أرض مـعينة ويكفل احترام اإلتفاقيات
.2جلـوء احلـكـومـة الــشـرعـيـة إلى الـقـوات

العسكرية حملاربة الثوار .
٣.اعــتــراف احلــكـومــة بــصـفــة احملــاربـ�

للثوار .
.4اعترافها بأنها حالة حرب .

.5اعترافها بصفة احملارب� للثوار

بغرض تنفيذ اإلتفاقيات .
.6إدراج الـــنــــزاع عـــلى جـــدول أعـــمـــال
مـجلس األمن أو اجلمعية العامة التابع�
لأل� ا�ــتــحــدة بــصــفــته مــهــدداً لـلــسالم
الــــدولي أو خـــارقــــاً له أو يــــشـــكـل عـــمالً

عدوانياً .
.7لــلــثــوار نـظــام تــتــوفــر فــيه خــصـائص

الدولة .
.8ســلـطــات الـثــوار ا�ـدنــيـة تــبـاشــر عـلى
الـسكـان سـلـطة فـعـليـة في جـزء مـع� من

التراب الوطني .
.9تـخضع الـقـوات ا�سـلحـة ألوامـر سلـطة
مـنـظـمـة وتـعـبّـر عن اسـتـعـدادهـا الحـترام

قوان� احلرب وتقاليدها.
.10تـلتـزم سلـطات الـثوار ا�ـدنيـة �راعاة

ا�سـلحة الدولية بأنها تتضمن استخدام
لــلــقــوة ا�ـســلــحــة ســواء كــانت بــريـة أم
بــحــريــة أم جـويــة وتــهــدف الى حتــقـيق
غـرض ما� سواء كان سياسـياً أو قانونياً
. اما النزاعـات ا�سلحة غير أو اقـتصادياً
الـدولـيـة� فـهي الـنـزاعـات ا�ـسـلحـة الـتي
تـقع في اقـلـيم دولـة عنـدمـا يـوجـد صراع
مـــســـلح طـــويل االجل بـــ� الـــســـلـــطــات
احلكومية وجماعات مسلحة او فيما ب�
هـذه اجلمـاعـات� ويطـلق عـلـيهـا بـاحلرب
االهـلية.وان اصـطالح النـزاعات ا�سـلحة
غـير الدولـية ا�ـا ينـصرف كـقاعـدة عامة
الى الـنزاعـات ا�ـسلـحـة التي تـثور داخل
حـدود اقليم الـدولة بـ� السـلطـة القـائمة
من جــــانـب وجــــمــــاعـــــة من الــــثــــوار أو
ا�ـتــمـرديـن من جـانب اخــر. فــالـنــزاعـات
ا�ــسـلـحــة الـداخــلـيـة او مــا يـطـلـق عـلـيه

بـالنزاعـات الغـير دولـية� بأنـها الـنزاعات
الـتي جتـري داخـل حـدود اقـلـيم دولـة مـا
بـ� القوات ا�ـسلحـة لتلك الـدولة وقوات
مــسـلـحـة مـنــشـقـة او جـمـاعــات نـظـامـيـة
مـسلحة أخرى تمارس القتال حتت قيادة
مـعروفـة ولـها الـسـيطـرة علـى جزء مـع�
من اقـليـم تلك الـدولـة �ـكـنهـا من الـقـيام
بعـمـليـات عـسكـرية مـتـواصلـة ومـنسـقة.
ويــخــضع امــر تــســويــة هــذه الــنــزاعـات
كـقاعدة عامة الى قواعد القانون الداخلي
لـلدولـة التي حـدثت فـيهـا وال شأن لـلدول

االخرى فيها.
وتــكـــتـــفي ا�ــادة ( (3من الـــبــروتـــوكــول
االضــافي الـثــاني لــعـام  1979�ــعــاهـدات
جــنـيف لــعـام  1949في جــمـلــتــهـا األولى
بـذكر الـنـزاع ا�سـلح الـذي لـيس له طابع

أحكام اإلتفاقيات . 
/ مـــاهــــيــــة حــــقــــوق االنــــســـان ثــــانــــيــــاً

وخصائصها وانواعها 
إن مـفهـوم حقـوق االنسـان يتـمحـور حول
مـفـردت� (احلـقـوق واالنسـان)� واحلـقوق
جـــمـع حق� واحلق هـــو ((ا�ـــســـمـــوح به�
ا�ـبـاح بـالـقـوانـ� ا�ـكـتـوبـة او بـاالحـكـام
ا�ـــتــعـــلــقـــة بــاالفـــعــال ا�ــعـــتــبـــرة كــحق
الـوصــيــة)). واالنــســان هــو ((احــد افـراد
اجلـنس الــبـشــري او هـو كل آدمي مــهـمـا

اختلفت الصفات واالعتبارات)).
وان الـبــحث في مـاهــيـة حــقـوق االنــسـان
يـستوجـب معرفـة االساس (ا�ـصدر) الذي
تـسـتـسـقى مـنه والـتي �ـكن بـيـانـهـا �ـا

يلي:
.1ا�ـصـدر الـوطـني: ويـتـمثـل في حـزمة
القـوانـ� ا�ـنـظمـة لـلـحـقوق وضـمـانـاتـها

ويـأتي الـدستـور الـوطنـي وما يـافـرع منه
من تـشــريع قـوانــ� وتـعــلـيـمــات ولـوائح

ا�نظمة لتلك احلقوق. 
.2ا�ـصـدر الــعـا�ي: يـتــمـثل في مــيـثـاق
اال� ا�ـتـحـدة في مـا جـاء في الـفـقرة (ج)
ا�ـادة ( (55الـذي اشـار الى ان اهم اهـداف
اال� ا�ـتحـدة هو احتـرام حقـوق االنسان
واحلـريات االسـاسـية لـلجـمـيع بال تـميـيز
ومن جـــمـــيع انـــحـــاء اجملـــتـــمع الـــدولي.
اضــــافـــة الـى االعالن الـــعــــا�ي حلــــقـــوق
االنــســـان لــعــام  ?1948والــعـــهــد الــدولي
لــلــحــقـوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيـة
والـثـقافـية  1966والـعهـد الدولي لـلحـقوق

ا�دنية والسياسية . 1966
وان حـــقــوق االنــســـان تــخــتـص بــبــعض

اخلصائص� واهمها:
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بعد الـتخرج من معهـد النفط لم يجد احمـد تع� على وزارة النـفط كما كان يتوقع
اســتـأجـر  كــشك من الـدولــة في بـنــايـة احملـكــمـة و اشـتــرى طـابـعـه مـلـونه  و ظل
يسـتنسخ للمراجع� أوراق طالق وزواج   و دعاوي قضائية اخرى في يوم بدا و
كأنه اعـتيـادي  مثل بـاقي األيام  فـإذا بشـاب� يـتبـادالن اللـكمـات و فتاة شـابة في
مـتـصف الـعـشـريـنـات تـصـرخ وتـشـتم احـدهم تـدخل الـنـاس و الـشـرطـة و تـفـرق
بيـنهمـا اتضح انه  احـدهم زوجها و األخـر أخوهـا و بعد قـصف من الشـتائم ب�
الطـرف� الـزوج يـصعـد سيـارته و يذهب و الـزوج واألخ يـستـقالن سيـارة أجرة و

يذهبان لكنهما نسيا طفلهما  ?
طفل جـميل جـدا شعـره اصفـر مجـعد وعـمره حوالي ( (3سـن� رمى ا�لـهية من
فمه              و راح يـصرخ مـاما ...بـابا ....مامـا ...بابـا  احمـد يجـري نحوه و
بـعض الــنـاس خــاف أكــثـر لــكن احـمــد شــاب ذكي هـدأ من روعـه و احـضــر لـيه
زجاجـة ماء و علـبة  عـصير و احـضر احـد الشرطـة رقمي اجلـوال اخلاص بأهل
الطـفل احمـد اخذ الـطفل إلى بـيته بـيت احمـد عائـلة صـغيـرة بعد ان تـزوج أخوته
الـكـبـار و اسـتـقـلـوا في حـيـاتـهم لم يـبـقى سـوى أمه و أبـوه و هـمـا كـبار الـسن أم
احمـد حممت الطـفل و اطعمتـة  و اشتروا لـيه مالبس جديدة  ونام  احـمد يتصل

باألم  
الو : هل أنت السيدة لوج� .

لوجـ� : نعم هل أنت مـن أقارب طـليـقي (طه ) طبـعا أنت مـنهم و بـداءت مسـلسل
الـسب و الــشـتم ابن فـعل هـكـذا ابن (......) احــمـد كـفـاك انـا لـست قـريب زوجك

أ�ا أنت لديك طفل هكذا شكله وملبسه 
لوج� : ابني سامر لم يأخذه طه معه  

احمـد كال لم يـأخـذه معه  .... ان أردت اسـتـعادة فـعـلـيك إحضـار والـداك معك و
عنواني هذا 

و اتصل احمد بالزوج  :
احمد: الو : السيد طه 

طه : هـا أهال من أنت ابن خـال ابن عم قـريب  لـوجـ� و انـهـال بـالـسب و الـشـتم
ابنة السارق ابنه هكذا وفعل ألهذا  

احمد : اصمت : 
طه : انا اصمت يا 

احمد : اسمعني ان ابنك معي 
طه كـيف هــو عـنـد أمه ..... كال لــقـد تـركـتـه  كـمـا فـعــلت أنت أذا أردت اسـتـعـادة

حتضر أنت و أبوك و عنواني هذا 
في العـصر حـضرا الـطرفـان في بيت احـمد في  الـبدايـة عادت ا�ـشاكل لـكن أبو
احمـد قال لهم انـا لست قـاضي لكي اسـتمع ألـيكم ابـنكم  ا�سـك� هـذا تركـتموه
بعـد انفصالـكم عن بعضـكم ولم تئبـهو  اال مره لـوال ابني احمـد لضاع و هو أالن
ب� أيـدي مجرمه ان تـريدون  اسـتعـادة فعلـيكم الـرجوع لبـعضـكم دون شرط أما
غيـر هذا  نـحن مسـتعـدون لتـبنـيه أخ األحمـد فعال عـادت لوج�

لطه 
احمـد يفـكـر لو كـنت قد تـوظفت في وزارة الـنفط مـا كان
مصـير سامر يا ترى  فعال حظه  أو كما نقولها باللهجة

ألعراقيه حوبة هذا الطفل اصحلت خالف والديه .
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بـعد تـسريـبات  الـتسـجـيالت الصـوتيـة التي نـسبت الى رئـيس ائتالف دولـة القـانون
نــوري ا�ـالـكي وأثـارت ضــجـة في وسـائل الــتـواصل االجـتـمــاعي وحـتى في وسـائل
اإلعالم احمللية والعـربية واألجنبـية وزادت ا�شهد السـياسي العراقي  ا�عـقد تعقيداً
هذه التسريـبات هدد التي  فيـها ا�الكي السـيد الصدر ووصفـه هو وتياره بأوصاف
اقل مـا يـقال عـنـهـا أنهـا بـذيئـة كـمـا تهـجم فـيـها الـبـرزاني واحلـلبـوسي وتـهـجم على
اجليش والـشرطـة والقوات األمـنيـة العـراقيـة وحتى احلـشد الـشعـبي ودعا فـيها الى
القتال وسـفك الدماء وأضاف ان ا�رحلـة القادمة مرحلـة قتال ودم ودعا الى الهجوم
عـلى مديـنة الـنـجف كمـا قال انه سـيعـتـمد عـلى عشـيرته فـي حمـايته ألنه ال يـثق بكل
القـوات األمـنيـة الـعراقـيـة ويـعتـمـد على احلـرس الـثوري اإليـراني أيـضاً وغـيـرها من
العبارات اخلطيرة جدا التي  التهدد شخص السيد الصدر وتياره حسب إ�ا تهدد
الـسلم اجملتـمعي وامن العراق وامـن شعبه ووحدة مـجتمعـه وتدعو الى حرب شـيعية
شيـعية نـتائجهـا وخيمـة ليس على احملـافظات الـشيعـية بل على الـعراق كله ال سامح
الله  ,والن هذه التسـريبات أخذت حـيزا كبيـرا في وسائل اإلعالم وعند الـسياسي�
وغيـرهم وصارت حـديث الشارع الـعراقي فـقد اضطـلع القضـاء �هـمة التـحقيق في
هـذه الـتــسـريـبـات ومــعـرفـة صـحــتـهـا ومن عـدمـه وكـان ا�ـالـكي قــد نـفى وكـذب هـذه
الـتـصريـحـات ووصـفـها بـالـفـتـنة لـكن مع تـوالي ظـهـور تـسـريبـات أخـرى فـقـد تدخل
الـسيـد الـصـدر هذه ا�ـرة ودعـا ا�الـكي الى االعـتـكاف واعـتـزال الـسيـاسـة وقال في
تغـريدة له ان وصـول ا�الـكي لـلسـلطـة مـعنـاه تدمـير الـعراق   ,وبهـذا يكـون القـضاء
الــعــراقي أمــام اخــتــبــار صــعب وصــعب جــدا خــصــوصــا بــعــد مــا ظــهــر مــســرب
التسجيالت علي فاضل في إحدى القنوات الفضائية وقال انه عرض التسجيل على
مـراكـز مـتـخـصصـة  وأكـدت صـحـة الـتـسـجـيل وانه مـسـتـعـد لإلدالء بـشـهادتـه أمام
قضاء محـايد أو حتى القضاء العراقي إذا ضمن سالمته كما رفض اإلفصاح عمن
سـرب هـذه الـتـسـجـيالت  ,وال ادري مـاذا ســيـكـون رد الـقـضـاء الـذي أكـد أكـثـر من
سياسي بارز أنهـم قد ضغطوا على القضاء أكثر من مرة في مناسبات سابقة  فهل
ســيـخـضع الـقـضـاء لـلـضـغـوط الـكـبـيـرة الـتي ســتـمـارس عـلـيه ويـتـخـلى عن مـهـنـيـته
وحيـاديـته  أم سـيـلـتـزم بـحـيـاديـته ويـقول احلـقـيـقـة مـهـمـا كـانت مـرة  وصـعـبة? وهل
سيـعتـمد الـقضـاء على مـا يتـيسـر من وسائـل تقـنيـة والكتـرونيـة في األجـهزة األمـنية
العـراقـية لـلـتأكـد من صـحة الـتـسجـيالت والـتي نعـرف أنـها مـحـدودة اإلمكـانـيات أم
سـيلـجأ لالسـتعـانة �راكـز أجنـبيـة متـخصـصة في كـشف التـسجـيالت ا�فـبركة من
غيرها ? هذا مـا سنعرفه الحقا خصوصا وان التسـجيل الصوتي لم ينتهي بعد فقد
أكــد عـلى فــاضل ان الـتــسـجــيل مـدته  48 دقـيــقـة وهـنــاك تـكـمــلـة لــهـذا الـتــسـجـيل
سـينشرهـا الحقا وانه تـعرض �ساومـة من أحد أعضاء اإلطـار التنسـيقي لم يكشف
اسمه  لوقف عـرض هذا التسـجيل ورفضهـا وهذا ما يدعم صـحتها   ,كـما ذكر ان
هـنـاك تـسجـيالت صـوتـيـة أخـرى لـسـيـاسـيـ� عـراقـيـ� بـارزين لـو عـرضت سـتطـيح
برؤوس كـبيرة وانه سيعرضها الحقاً  ,ما علـينا  وعلى الشعب العراقي إال االنتظار
ليقول القـضاء كلمته الفصل في هذه القضية اخلطيرة التي تهدد امن العراق وتهدد

شعبه والتي ستضع مصداقية القضاء وحياديته على احملك .

عمان
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اسـتـهـدفت الــنـزاعـات احلـروب احلـديـثـة
ا�ــدنــيـــ� بــصــورة مــتـــعــمــدة� واصــبح
االعـتداء عـلـيـهم في الـكثـيـر من االحـيان�
يــشــكل عـنــصــراً من عـنــاصــر الـنــزاعـات
واحلـرب واستـراتـيجـيـاتهـا� حـيث تؤدي
اشـكـال الـعـنف الـتي تـتـخـذهـا الـنـزاعات
ا�ــسـلـحـة حـالـيـاً� واســتـعـمـال االسـلـحـة
ا�ـتطـورة في الـقتـال الى الزيـادة في عدد
الضحايا ب� ا�دني� واالطفال والنساء.
فـالنـزاعـات ا�ـسلـحـة كـانت وما زالت من
ا�ــشــاكل الــكــبــيــرة الــتي يــعــاني مــنــهـا
اجملــتــمع الــدولي من جــهــة� والــدول من
جـهـة اخرى� إذ القـت اهتـمـامـاً كـبـيراً من
لـدن الدول من ناحية� وا�نـظمات الدولية
عن طـريق عـقـد ا�ـؤتـمـرات اخلـاصـة بـها
من نـاحية أخـرى� من اجل تقلـيل التنازع
والـعنف وتوفـير الـسالم للـعالم� وحـماية
االشـــخــــاص ا�ــــتـــضــــررين جــــراء هـــذه
الـنزاعات الـتي من غيـر ا�مكن ان تـنتهي

بسهولة. 
Êu�UI�« b�«u�

وقـد اطـلق عـلى قــواعـد الـقـانـون الـدولي
الـعام الـتي حتـمي حـقـوق االنسـان اثـناء
الـنـزاعـات ا�ـسـلــحـة اصـطالح (الـقـانـون
الـدولي االنسـاني)� وذلك إلضـفاء الـطابع
اإلنـسـاني عـلى قـواعـد قـانـون الـنـزاعـات
ا�ـــســلــحـــة� ذلك فــان الـــهــدف االســاسي
لـلـقـانـون الـدولي هـو حـمـايـة االشـخاص
وا�ـدني� الذين يكونون عرضة للنزاعات
ا�ـسلـحـة او حـتى ان كـان هنـاك احـتـمال
تـعرضـهم لألذى في هـذه احلاالت� ولـهذا
الـسبب وضع القانـون الدولي قيوداً على
االطـراف ا�تـنـازعـة في استـخـدام وسائل
وأساليب احلرب التي يختارونها� وبهذا
يـكـون هــدف الـقـانـون الــدولي االنـسـاني
تـنظيم الـنزاعات ا�ـسلـحة التي قـد تكون

دولية او غير دولية.
إن الـقـانـون الـدولي اإلنـسـانـيـالى جـانب
الـصـكــوك الـدولـيــة ا�ـذكــورة يـهـدف إلى
ضــمـــان مــعـــامــلــة اإلنـــســان في جـــمــيع
األحـوال مـعـامــلـة إنـســانـيـة زمن احلـرب
دون أي تـميـيز ضـار يـقوم عـلى الـعنـصر
أو الـلون أو الـدين أو ا�عـتقـد أو اجلنس
أو ا�ـولـد أو الثـروة أو أي مـعـيـار �اثل
أخـر�وقـد تـطـور هـذا الـقـانـون بـفـضل مـا
يـعـرف بـاتــفـاقـيــات جـنـيـف والـتي تـضم
الــقـــواعـــد والـــبـــروتــوكـــوالت الـــدولـــيــة

ا�ـوضوعـة حتت رعـايـة الـلـجنـة الـدولـية
لــلـصــلـيب األحــمـر والــتي تـهــتم أسـاسـاً
بـحمـاية ضـحـايا احلـرب� وكـذلك بقـانون
الهـاي الذي يـهـتم بالـنـتائج الـتي انـتهت
إلـيـهـا مـؤتـمـرات الـسـلم الـتي عـقـدت في
عــاصـــمــة هـــولــنـــدا ويــتـــنــاول أســـاســاً
األسـالـيب والـوسائل احلـربـيـة ا�ـسـموح
بــهـــا� وكــذلك  بــفــضل مــجــهــودات األ�
ا�ـتحدة  لـضمان احـترام حقـوق اإلنسان
أثــنــاء الــنــزاعــات ا�ــســلــحــة واحلــد من
استـخدام  أسلـحة معيـنة لعدم مـراعاتها
إنــســـانــيــة اإلنــســـان� و�ــكن الــقــول أن
الـقـانـون الــدولي اإلنـسـاني يــقـوم الـيـوم
عــــلى إطـــــار قــــانــــونـي دولي يـــــخــــتص
بـالصكوك الـدولية ا�ـعقدة في إطار األ�
ا�ــتـــحــدة وقــانــون ((جـــنــيف)) وقــانــون

((الهاي)) .
/ ماهية النزاعات ا�سلحة وانواعها اوالً
الـنزاع ا�سلح هو مفـهوم عام يطبق على
ا�ـواجهـات ا�سـلحـة ا�ـنظـمة الـتي �كن
ان حتـدث بــ� دولــتـ� او اكــثــر� او بـ�
دولـة وكيان مسلح ال يـشكل دولة با�عنى
الـقانـوني للـقـانون الـدولي� كمـا �كن ان
يـحدث ب� دولة وب� جماعـة منشقة كما
بـ� جـماعـتـ� عـرقـيـتـ� او طـائـفـت� او
مـجمـوعـات ايديـولـوجيـة مـخـتلـفـة ضمن

دولة واحدة او عدة دول. 
والـنزاع في مـعنـاه الضـيق: هو مـنافـسة
تـقوم ب� فئات عـدة أو دول تعد كل منها
أن أهـــدافــهـــا مــتـــنــاقـــضـــة مع اآلخــرى�
والـــهــدف مـن أي نــزاع عـــادة مــا يـــكــون
حتـيـيـد فـئـة� أو الـتـفـوق عـلى أخـرى� أو
احـداث ألم وجرح لـلـفـئة ا�ـتـنازع مـعـها�
ويـتقدم أحد أطراف الـنزاع بإدعاء خاص
يـــقــوم عــلـى أســاس خــرق الـــقــانــون في
الـوقـت الـذي يــرفض الــطـرف األخــر هـذا

االدعاء.
الـنزاعـات ا�سـلحـة اما ان تـكون نـزاعات
دولـية او نزاعات مسلـحة غير دولية� اما
الـنزاعـات ا�سـلـحة الـدولـية� فـهي صراع
بــ� دولــتـ� او اكــثــر يــنـظــمه الــقــانـون
الــــدولي� ويــــكـــون وراء هــــذا الــــصـــراع
مـحاولة من جـانب اطرافه بـأن يسعى كل
منـهم للـمحـافظة عـلى مصـاحله الوطـنية
مـن خاللـــــــهـــــــا� وهـي تـــــــخــــــتـــــــلـف عن
االضـطـرابـات الـداخـلـيـة والـثـورات الـتي
تــقــوم بـهــا الــدول. وتــتــمـيــز الــنــزاعـات

1حـقوق االنـسـان لهـا طـابع الـعا�ـيـة فهي
لكـل بني البشـر اينمـا كانوا ومهـما كانوا

رجاالً ونساءً.
.2حـقــوق االنـســان لـيــست مـنــة من أحـد�
وهي ثـابتة لكل إنسـان سواء تمتع بها أم

حرم منها واعتدي عليها. 
.3حقوق االنسان غير قابلة للتجزئة.

.4حـــقــوق االنـــســان ال تـــقــبـل الــتـــصــرف
بــالـتـنـازل عـنــهـا فـهي ثـابــتـة لـكل إنـسـان
حـــتى مع عـــدم االعـــتـــراف بــهـــا من قـــبل

دولته. 
.5حـقوق االنسـان متـطورة ومتـجددة فهي
تـــواكب تــطـــورات الــعــصـــر في جتــذرهــا
وجتددها لتشمل مختلف مناحي احلياة. 
.6حـقـوق االنـسـان واحـدة جلـمـيع الـبـشـر
بـغض الـنـظـر عن الـعـنـصر أو اجلـنس أو
الــــدين أو الـــرأي الـــســـيـــاسي أو أي رأي

أخر� أو األصل الوطني أو االجتماعي. 
و�ـكن تصنيف حـقوق االنسان الى ثالثة

فئات� هي:
1احلــقــوق ا�ــدنــيــة والــســيــاســيــة� وهي
احلـقــوق الـتـي تـســمى بــاجلـيل االول من
احلــقـــوق� وهــذه احلــقــوق لـــهــا ارتــبــاط
بـاحلريـات. وهي تشـمل احلـقوق الـتالـية:
احلق في احلــيـاة واحلـريـة واالمن� وعـدم
الـتعرض للتعذيب والـتحرر من العبودية�
وا�ــشــاركــة الــســيــاســيــة وحــريــة الــرأي
والـتعـبـيـر والـتـفـكـيـر والـضـمـيـر والـدين�

وحرية االشتراك في اجلمعيات. 
.2احلــقـوق االقــتــصـاديــة واالجـتــمـاعــيـة�
وهـذه احلقـوق تسـمى بـاجليل الـثاني من
احلـقـوق� وهي تــشـمل الــعـمل والـتــعـلـيم
وا�ــســتــوى الالئق لــلــمــعــيــشــة� وا�ــأكل

وا�أوى والرعاية الصحية. 
.3احلقـوق البـيئيـة والثقـافيـة والتنـموية�
وتــســمى بــاجلــيل الــثــالث� وتــشــمل حق
الــعـيش في بــيـئــة نـظـيــفـة ومــصـونـة من
الــتـدمـيـر� واحلق في الـتـنــمـيـة الـثـقـافـيـة

والسياسية واالقتصادية.  
WK��� �U�«e�

/ حــمـايــة حـقــوق االنــسـان في ظل ثــالــثـاً
الـنزاعات ا�سلحةتضمنت االحكام العامة
بــالــقـانــون الــدولي االنــسـاني جــمــلـة من
الـقواعـد االسـاسيـة الـتي تتـعـلق بحـمـاية
حـقوق االنـسان اثـناء الـنـزاعات ا�ـسلـحة
بـصـورة عامـة� �ـعـنى انه تـسـري احـكام
هـذه القواعد على كافة النزاعات �ختلف
انــواعــهـــا الــدولـــيــة والــداخـــلــيـــة (غــيــر
الدولية)� والفئة ا�ستفيدة من احكام هذه
الـقـواعـد هم اشـخـاص ال يـشاركـون او لم
يـعـودوا يـشـاركـون في االعـمـال الـقـتـالـيـة
الـتي حتــدث بـ� اطــراف الـنــزاع� و�ـكن
تــوضــيح الــقــواعـد االســاســيــة اخلــاصـة

بحماية حقوق االنسان� �ا يلي:
{ تــــتــــمــــة ا�ــــقـــال عــــلـى مـــوقـع (الــــزمـــان)

االلكتروني
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  يـعيش الـعـراقيـون قضـية جـدليـة منـذ تسـعة أشـهر� نـتـيجـة اخلالفات الـسيـاسيـة العـميـقة�
وإرهـاصـات ما بـعـد أنتـخـابات  2021والـصـعـوبات الـتي يـواجهـهـا تـشكـيل احلـكومـة بـعد
إنـقضاء هذه الفـترة الطويلـة� واللغط اإلعالمي الكبـير نتيجـة بروز تشكيالت سـياسية جديدة

في الساحة العراقية بعد أحداث تشرين.
   محـاوالت كثيـرة سعت لـتصويـر االوضاع احلـالية بـالسـوداوية� وجره الى مـرحلـة ما قبل
عــام  2003وأنه كـان "الــزمن اجلــمــيل" عــلى الــعــراقــيــ�� وأن سـيــاط اجلالديـن وزنـازين
الـسجون ومقـاصل االعدام� وحفالت قطـع األلسنة وا�قـابر اجلماعـية واحلروب العـبثية� هي
حـال أفـضل لـلــعـراقـيـ� من الــوضع الـراهن� الـذي يـنــعـمـون فـيه - رغـم بـعض ا�الحـظـات
الـسـلبـيـة- بـحـريات عـلى مـخـتـلف االصعـدة� تـفـوق مـا يحـيط بـهم من بـلـدان� بل ر�ـا حتى

ا�تقدمة منها.
   تراهن تـلك االجنـدات على ايـصال العـراقيـ� الى حالـة اليأس واإلحـباط� وإيـقاعه في ف�
إجتـمـاعـية وسـيـاسـية من أجل إقـنـاعه بـحالـة فـشل ظـاهـري او جزئي في جـمـيع االصـعدة�
مستـغلة التوتـرات السياسية ,التي هي مسألة طـبيعية لتـجربة وليدة لم تنضج بـعد كالتجربة
الـعــراقـيـة� وبـالـتــالي تـسـتـغــله من أجل اإلنـقالب عــلى واقـعه احلـالي� الــذي يـتـمـنى آخـرون

احلصول عليه.
نحن سننـجح .. رغم صعوبة االخـتبارات وحجم الـبالءات� وفشل كثيـر منا في الدور األول�
لكـن ا�فـرح أن هـناك مـحـاوالت أخرى� وال نـحـتـاج اال لقـلـيل من ا�ـراجعـة وتـنشـيط الـذاكرة
وإسـتــحـضـار الــهـمـة� والــرغـبــة في الـوصـول الـى الـهـدف ا�ــنـشـود� بــعـيـدا عن ا�ــهـاتـرات

وا�ناكفات� وكل "ما  ومن" يحاول أن يلهينا عن الوصول الى غايتنا.
لـو نـظـرنـا الى نـصـف الـكـأس الـفـارغ لـرأيـنـا مـشـاكـل إجـتـمـاعـيـة كـثـيـرة� جتـارة اخملـدرات
وإحتالل وطائفيـة� ومطامع دول اجلوار ومصاحلها� بقايا نـظام البعث� مشاكل سياسية ب�
ا�ـكـونـات وحـتى داخل ا�ـكـون نـفـسه� لـكـنـهـا مـوجـودة في أغـلب دول الـعـالم� فـكـيف ونـحن

العراق?
  من جانب اخـر فعنـد النـظر الى النـصف ا�مـلوء.. فالـوضع االقتـصادي للـعراقـي�� أفضل
من دول كثيرة مستقرة وال توجد لديها ظروف كظروفنا ,منها إيران وتركيا وسوريا واألردن
ومصر ولبنـان� بل وكثير من دول العالم حتسد العراقي� على ماهم فيه� فحرية الرأي عندنا
ال تـتـوفر في أعـرق الدول د�ـقراطـية� حـتى أنك تـنتـقد من تـريـد من مسـؤولي الدولـة وتذهب

الى فراشك مطمئن.
   أما ا�ـشاريع اخلدمـية والعمـرانية� فمن يـريد أن يشاهـد فإن أغلب احملافـظات تسيـر فيها
ا�شاريع العمـرانية على قدم وساق باألخص خالل السنت� ا�اضيت�� وال تكاد تخلو مدينة
عراقية من مـشاريع في ا�دارس والطرق والبنى التحتية.   مشكلتنا أننا
نـنظـر الى الـسلـبي فـنضـخـمه وننـظر الى اإليـجـابي فنـسـتصـغره�
بـفعل تـأثـيـرات إعالميـة وغـايـات مشـبـوهـة تريـد إفـسـاد التـجـربة
الــعــراقــيـة مــا بــعـد  2003وســلب االجنــازات الــكـبــيــرة الـتي
حتـصل عـلـيــهـا الـعـراقـيـون� وإعـادتـنــا الى حـكم الـدكـتـاتـوريـة

ا�ظلم.

الـصاحلية � السفارة اإليرانية � ا�صرف
الـعقاري � محطة السكك احلديد (احملطة
الـعا�ية)� مديريـة جوازات الكرخ � شركة
الــنـــجف الــعـــا�ــيـــة لــلــنـــقل الـــتي تــمت
مـصـادرتـهــا من صـاحـبــهـا وأنـشـئت في
أرضـهـا وزارة الـبــلـديـات. وكـان الـشـارع
ا�ـمــتــد من جــســر األحــرار إلى ا�ــتـحف
وعـلي جـانــبـيه مـكــاتب شـركــات الـسـفـر
خـارج العـراق حيث تـنقل ا�سـافرين إلى
تــــركــــيــــا وســــوريــــا ولــــبــــنــــان واألردن

وفلسط�. 
شركتان يابانيتان عريقتان 

في عـام ١٩٧٩ كـلفت احلـكـومـة العـراقـية
شـركة مـيـتـسوبـيـشي و شـركة شـيـمـيزو
Mitsubishi Corporation and Shi-
 mizu Construction Co. Ltdإلعـداد

تصاميم وتنفيذ مشروع سكني كبير.
تـأسـست شـركـة مـيـتــسـوبـيـشي كـشـركـة
شـــــحن عــــــام ١٨٧٠ من قـــــبـل يـــــاتـــــارو
إواســاكي (١٨٣٤-١٨٨٥). في عـام ١٨٧٣
تـغيـر اسـمـهـا إلى شـركـة مـيـتـسـوبـيشي
شـيكو. واالسم يـتألف من مقـطع� األول
)مـتـسو  (mitsuوتـعـني ثالثـة. والـثاني
)بـيـشي  (bishiومـعـنـاه مــاسـة� فـيـكـون
ا�ـعنى (ثالث ماسات). وهو ما يظهر في
شـعار الـشـركـة ا�تـكـون من ثالث أشـكال

معينية. 
وكــانت طـــائــرة مــيـــتــســوبـــيــشي زيــرو
احلــربـــيــة تـــعــمل فـي سالح الــبـــحــريــة
الـيابـانـيـة . وقـد اسـتـخـدمـهـا الـطـيارون
الـيابانيـون في الهجـوم على ميـناء بيرل
هـاربــر األمـريــكي في جــزر هـاواي. كــمـا
اسـتـخـدمت هـذه الـطـائـرة في الـهـجـمات
االنـتحـارية حـتى نهـايـة احلرب الـعا�ـية
الـــثــانـــيــة (١٩٣٩-١٩٤٥). بـــعــد احلــرب
أخــــذت مــــيـــتــــســــوبـــيــــشي تــــعــــمل في
الـصــنـاعـات الـكـهـربـائـيـة والـكـيـمـيـاويـة
والـنــفط وا�ــعـادن� إضــافــة إلي مــيـادين
الــــطــــيــــران والــــفــــضــــاء واالتــــصــــاالت
واحلـــاســـبـــات والـــســـيـــارات وأجـــهـــزة

التكييف والسلع االستهالكية. 
تــأسـست شـركـة مــيـتـسـوبـيــشي لـلـبـنـاء
واالنـشـاءات في ١ تـمـوز ١٩٥٤ � وتـعـمل
الـشـركة ضـمن مـجـمـوعـة شـركـات أخرى

تابعة لها.
Shimi- أمـا شركـة شيـمـيزو لإلنـشاءات
 zu Constrution Co. Ltdالــتي يـبـلغ
عــمــرهـا أكــثــر من قـرنــ� فــقـد أســســهـا
كـيـسـوك شـيـمـيـزو عـام ١٨٠٤ � لـتـصـبح
واحـــدة من خـــمس شـــركـــات كـــبــرى في
صـنـاعة الـبـنـاء. وقـامت بـإجنـاز عدد من
ا�ـشـاريع واألبنـيـة الـعـريـقـة مـثل ا�ـبنى
Dai-ichi الـرئــيس لـداي إيــجي هـيــبـيـا
 ? Hibiyaومــــبـــنى شـــ� مـــارونـــوشي
 ? Shin Marunochiومـلعب يـويوجي

الوطني� ومبنى احلكومة في طوكيو. 
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تبلغ مساحة اجملمع السكني (٣٦٠) متراً
مـربـعـاً حــيث � االسـتـيالء عـلى أراضي
وتـهـد� مـنــازل كـانت في ا�ـنــطـقـة. وقـد
عـرف ا�شروع باسم (مشروع إسكان رقم
١٠) من ا�ـشــاريع اإلســكـانــيــة الـعــديـدة
آنـــذاك. يــخــتــرق ا�ـــشــرع شــارع رئــيس
بـعـرض خــمـسـ� مــتـراً �ـتــد من جـسـر

السنك.
يـــضم اجملـــمع الــســـكــنـي (٢٣٠٠) شــقــة

�ساحات مختلفة حسب ما يلي:
٧٢٤ شـقـة بـغـرفــتي نـوم و�ـسـاحـة -

(١٠٣) متر مربع للشقة الواحدة. 
١٥٧٦ شـــــقــــــة بـــــثـالث غـــــرف نـــــوم -
و�ــســـاحــة (١١٩) مــتـــر مــربع لـــلــشــقــة
الـواحدة. وتوزعت هـذه الشقق على (٣٤)
عـمارة اخـتـلفت في عـدد طـوابقـهـا حسب

التالي: 
١٢عمارة ذات (١٠) طوابق. -
٧ عمارات ذات (٨) طوابق  -
١٤ عمارة ذات (٦) طوابق -

عمارة واحدة ذات (٧) طوابق  -
اعتـمد التصميم على الشقق ا�ستقلة يتم
Gal- الـوصول إليهـا عبر �شى خارجي
 . leryكــــمـــــا تـــــتـــــشــــارك فـي الـــــساللم
وا�ــصــاعــد. وتـــمــتــاز الــشــقق األرضــيــة

بوجود حديقة خاصة بها مع سياج. 
بـــدأ الـــعــمـل بــا�ـــشـــروع عــام ١٩٧٩ و�

االنتهاء منه عام ١٩٨٣ . 

الشـقق والعمارات كلها مجهزة بالتكييف
ا�ـركزي وا�اء احلـار لالستـعمـال ا�نزلي�
والـغـاز الـســائل لـلـطـبخ تــأخـذ الـغـاز من
خـزانات أرضـيـة. كمـا � تـزويد ا�ـصـاعد
والـــسـاللم الــــعـــاديــــة واالضـــطــــراريـــة �
وفـتحـات لـتـجـميـع النـفـايـات� وصـناديق
بـريد � وأجـهزة إطـفـاء احلريق � وأجـهزة
الهواتف ا�نزلية التي تؤمن االتصال ب�
سـاكني الشقق �داخل الـعمارات. كما �
بـناء خـزان ماء حتت األرض لـتوفـير ا�اء
عن حـدوث انــقـطـاع. يــضم اجملـمع دارين
حـضـانة � روضـتـ� لألطـفـال � مـدرسـت�
ابـتدائيـة � مدرسة ثـانويـة للبـن� وأخرى
لـلـبـنـات.  و� تـوفــيـر سـاحـات خـضـراء�
وطـــرق لــلـــمـــشــاة ال تـــتـــقــاطـع مع طــرق
الــســـيـــارات لـــتــأمـــ� سالمـــة الـــســـكــان
واألطـفال أثناء تنـقلهم داخل اجملمع. وقد
روعي فـي تـــصـــمـــيـم طـــرق الـــســـيـــارات
إحــاطــتــهـا لــلــمــجــمع وربط الــقــطــاعـات
الـسكـنـية بـا�ـركز� وتـتـفـرع منـهـا مواقف
لـلسـيـارات ال تبـعـد عن مداخل الـعـمارات
. و� تزويـد الـشارع بـأكثـر من (٥٠) مـتـراً
الـرئيـس والسـاحـات والـشوارع الـفـرعـية
بــاإلنــارة والـــنــبــاتــات عـــلي جــانـــبــيــهــا
واجلـزرة الوسـطيـة. ويضم اجملـمع  عدداً
من اجملــمـعـات الــثـقــافـيـة والــتـسـويــقـيـة
واالجـتــمــاعــيـة وا�ـالجئ وا�العب. عــنـد
إنـشـائه سـمي �ـجـمع (٢٨ نـيـسان) عـلى

تـاريخ مـزعـوم لصـدام� ثم اسـتـبـدل باسم
(٩ نيسان) وهو تاريخ سقوط النظام عام

 . ٢٠٠٣
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في ١٩ أب ٢٠٠٩ � اســـــتـــــهــــداف وزارة
اخلــارجـيــة ا�ـقــابـلــة جملـمع الــصـاحلــيـة
بـسيارة مـفخخـة من قبل تـنظيم الـقاعدة.
ولـكـوني مـحافـظـاً لـبـغـداد آنـذاك سارعت
لــــزيـــــارة اجملــــمـع حــــيـث زرت الــــشـــــقق
ا�ـتضررة والتـقيت بسـكانهـا الذين كانوا
غـاضبـ�. وتـمكـنـا من تـهدئـة روعـهم بأن
احملـــافـــظــــة تـــدعـــوهـم الســـتالم مــــبـــالغ
تـعويـضـات فـورية بـعـد يومـ�. وبـالـفعل
انــشــغل الــســكـان بــإعــادة تـرمــيم دورهم
وزجـاج الــشـبـابــيك واألبـواب واجلـدران�
وشـراء سـتـائـر وأثـاث جـديـد بـدل الـقد�
ا�تضرر. كما � تعويضهم عن سياراتهم

ا�تضررة في اجملمع. 
وقــامت مـحــافـظــة بـغــداد بـإعـادة تــأهـيل
اجملـمع خـارج الشـقق من حـيث � تـرميم
الـساللـم والـشـرفــات واألنـابــيب واإلنـارة
وا�ـصـاعــد� إضـافــة إلى تـأهــيل ا�ـدرسـة
. كـمـا � أعادة طالء الـتي تـضررت كـثـيراً
الـعـمــارات من اخلـارج وبــنـفس ألــوانـهـا
الـــســابــقـــة (األحــمـــر واألصــفــر و األزرق
واألخـضر). في عـام ٢٠١١ تـعرض مـجمع
الــكـرفـانــات الـســكـنــيـة �ــنـتــسـبـي فـنـدق
الـــرشـــيــــد لـــقــــذائف أدت إلى تــــدمـــيـــره
واحـتــراقه واســتــشــهــاد وجـرح عــدد من
سـاكنـيه. وقـد زرنا اجملـمع واطـلعـنـا على
األضــرار اجلــســيــمــة الــتي تــعــرض لــهـا
والـتقـيـنا بـسـكانه. وقـررنـا أعادة تـأهـيله
من جـــديــد وفـق مــواصــفـــات عــالـــيــة مع
تــزويـده بـالـتــأسـيـسـات الــصـحـيـة وا�ـاء
والـكهـربـاء ومـولدة � إضـافـة إلى تـزويده
بـاألجهزة ا�نـزلية. اسـتغرق الـعمل أربعة
أشـهـر ثم قـمـنـا بـافـتتـاحـه في بـدايـة عام

٢٠١٢ وسط فرحة الساكن�. 
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بــعــد احلـادث اإلرهــابي في ١٩ اب ٢٠٠٩
قــامت مـحــافـظــة بـغــداد بـتــشـكـيـل جلـنـة
�ــتــابـعــة أســمــاء الـســاكــنـ� فـي اجملـمع
وتـسلـيمـهم التـعويـضات اخملـصصـة لهم
حـسب درجــة الـضــرر لـلـشــقق. وجـاء في

التقرير ما يأتي: 
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تـقع منـطقـة الصـاحليـة في جانب الـكرخ
بـبغداد� وهـي جتاور منـطقـة كرادة مر�
والـــعالوي وشــــارع حـــيـــفـــا � واجلـــهـــة

الشرقية تشرف على نهر دجلة. 
كـانت هـذه ا�ـنـطــقـة من مـزارع مـقـاطـعـة
بـادوريا � وسمـيت بالصـاحلية على اسم
مـالكهـا صالح عـبد الـقادر. وكـانت عبارة
عن بـــســاتـــ� زراعــيـــة (فــواكه � نـــخــيل

وخضراوات). 
( بـعد افـتـتاح جـسر مـود (األحـرار حالـياً
وهـو أول جــسـر حــديث في بــغـداد بــعـد
اســتــمـرار اجلــســور اخلــشـبــيــة لــقـرون

مديدة. 
في عـام ١٩٠٣ مــنـحت شـركــة (اخلـطـوط
احلــديــديـــة األنــاضــولــيــة) وهي شــركــة
أ�ـانية يساهم فيها البنك األ�اني امتياز
إنـشـاء (سكـة حـديـد بـغداد  –بـرل�). في
عــام ١٩٠٤ بـــاشــرت الـــشــركــة بـــأعــمــال
الـــتــحـــري الـــهـــنـــدسي واجلـــيــولـــوجي
لألراضي الـــتي ســتــمــر فـــيــهــا الــســكــة
احلــديــد. احــتــجت فــرنــســا وروســيــا و
خـاصة بـريطـانيـا لـدى تركـيا  ألنـها رأت
في اخلط ا�ـــقـــتــرح تـــهـــديــداً مـــبـــاشــراِ
المـبراطـوريـتـها في الـهـنـد. تأخـر الـعمل
آنـــذاك بــســبب تـــلك االعــتـــراضــات لــكن

استؤنف فيما بعد. 
في عــام ١٩١١ وصل ا�ــهــنــدس األ�ــاني
مــايـســتـر بــاشـا كــمـا كـانــوا يـســمـونه �
لـتـسـلم مـنـصب مـديـراً لألشـغـال الـعـامة
حـيث أرادت واليــة بــغـداد بــنــاء مـحــطـة
لــلـســكك احلـديــد في هـذه ا�ــنـطــقـة. قـام
ا�ـهندس مايسـتر بافتـتاح مكتبه في دار
كــــــاظم بـــــاشـــــا� وهـــــو أحـــــد األغـــــوات
الـعـثـمـانـيـ� ا�ـقـيـمـ� في بـغـداد. وكـان
ا�ـكتب يقع في محلة الكر�ات (الشواكة
فـيما بـعد) . تقع الـدار على ضفـة النهر �
وهي دار كـــبـــيـــرة � اتـــخـــاذهـــا مـــقـــراً
لـلسـفـارة البـريـطانـيـة ببـغـداد. وكانت ال
تـبـعـد كـثـيـراً عـن ا�ـوقع ا�ـقـتـرح حملـطـة
الـسكك احلديد. في ٢٧ تموز ١٩١٢ جرى
احـتفـال رسمي بـبدء الـعمل في ا�ـشروع
بـحـضـور الـوالي جــمـال بـاشـا وقـنـاصل
الـدول األجــنـبــيـة في بــغـداد وحــشـد من
كـبار الشخصيات ونحو أربع� مهندساً

معظمهم من األ�ان. 
كـانت احملـطــة تـقع خـارج حــدود مـديـنـة
بـغـداد� وشــغـلت احملـطــة أرضـاً واسـعـة
(كــــــراج الــــــعـالوي ودور الــــــســــــكـك في
الـصاحليـة) التي بـنيت �نـتسـبي السكك
احلــديـد وقــريـبــاً من احملـطــة الـرئــيـسـة.
وكـان اخلط في الـبدايـة يـصل ب� بـغداد
وسـامراء. وبدأت ا�نطـقة تنمـو تدريجياً
حـيث بدأ إنشاء مطار ا�ثنى عام ١٩٣١ .
بعد ذلك اتخذت دار اإلذاعة العراقية عام
١٩٣٦ مـوقـعـاً لـهـا فـي الـصـاحلـيـة. بـعـد
احلــرب الـعـا�ــيـة الـثــانـيـة بـدأ تــخـطـيط
احملالت الـسـكــنـيـة� فــكـانت الـصــاحلـيـة
�ـوذجاً حديثـاً لذلك. إذ استـعمل الناس
ألول مـــرة الــثــيل في حـــدائق مــنــازلــهم�

واستـعملت النـباتات كأسيـجة للحدائق.
كـما زرعـوا أشـجار الـكـالبـتـوس والدفـلة

التي دخلت العراق ألول مرة. 
فـي ٢٥ تـــــــشــــــريـن األول ١٩٥٤ أقـــــــامت
بـريطانيـا معرضـاً جتارياً في الـصاحلية
(في موقع اجملمع السكني احلالي) حيث
عـرضت فيه أنواع من السـيارات ومكائن
الـطـائـرات والـقـطـارات واآلالت الـزراعـية
وغــيـرهــا من ا�ــنــتـجــات الــبــريـطــانــيـة.
واسـتمـر ا�عرض �ـدة شهـر واحد. وكان
مـن بـ� ا�ـعــروضـات مــحـطــة تـلــفـزيـون
وكــامــيــرات وأجــهــزة تــلــفــزيــون� وكــان
الـتلـفـزيـون قـد انـتشـر حـديـثـاً في أوربا.
قـامت احلكـومة الـعراقـية بـشراء احملـطة
وجتـهيـزاتهـا �ـبلغ خـمـسة وسـت� ألف
ديـــنـــار عـــراقي� وأســـست أول مـــحـــطــة
تـلـفزيـون في الـعـالم الـعـربي. � افـتـتاح
الـتـلـفـزيـون الـعـراقي في ٢ مـايس ١٩٥٦
في ذكـرى عيد ميالد ا�ـلك فيصل الثاني.

وكـان في الـصـاحلـيـة مـعــسـكـر لـلـجـنـود
الـــــهــــنـــــود الــــذيـن جــــاؤا مـع الــــقــــوات
الـبريـطـانـيـة في احلرب الـعـا�ـية األولى.
تـأسس ا�عـسكر عـلى جانب جـسر مود �
وبـعد انـسحـاب اجلـنود � إنـشاء مـلهى
لـيـلي الـصـفـا � ومـســتـشـفى الـرمـد الـتي
تـأســست عــام ١٩٥٢ قـبل إنــشــاء هـيــئـة

التقاعد عليه. 
فـي عــــام ١٩٥٧ وضع حـــــجــــر األســــاس
لـبـنــايـة ا�ـتــحف الـعــراقي في الـعالوي�
وكـان ا�كـان يـعُرف بـبسـتـان حسـون أغا
الـذي كان أحـد أغـوات العـهـد العـثـماني�
ثم آلـت األرض إلى مــلـــكـــيــة مـــصــلـــحــة
الـسـكك احلـديد. وسـرعـان مـا بـدأ إنـشاء
احملالت الـــســـكـــنـــيـــة في الـــصـــاحلـــيـــة
وافـتـتـحت فـيـهـا شـوارع عـريـضـة. وكان
فـــيـــهــا مـــقـــهى عـــلـي عــرب اخلـــزرجي �
وسـينـما األرضـرومـلي (قدري ثم سـينـما
بــغــداد فــيــمــا بــعــد). وكــان هــنــاك خـان
مــجـاور لـلـسـيــنـمـا يـعــود لـلـحـاج حـسن
ا�ـسيـر شقـيق احلـاج علي ا�ـسيـر� وهو
الـذي اشترى قصر حـسون أغا الذي يقع

في وسط احمللة. 
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تـضم منطـقة الصـاحلية عدداً مـن األبنية
احلكومية مثل : وزارة التخطيط � وزارة
اخلـــــارجـــــيـــــة � وزارة الـــــعـــــدل � وزارة
اإلسـكـان والبـلـديـات � مـحـافـظـة بـغداد �
مـجـلس مـحـافـظـة بـغـداد � وزارة اإلعالم
سـابقا� ا�تحف العراقي الوطني � ديوان
الــــرقــــابــــة ا�ــــالــــيــــة � كــــراج الــــعالوي
لـلمـحـافظـات � جامـع ابن بنـيـة�  مديـرية
حـمايـة ا�ـنـشآت والـشـخـصيـات � مـعـهد
تـدريـب االتـصــاالت � وزارة الــتــخــطـيط�
مــبــنى اإلذاعــة والــتــلــفــزيــون � ا�ــعــهــد
الـدبلـومـاسي �  مـسـتشـفى ابن الـبـيـطار
( للـقلب � مستشفى الـعيون (الرمد سابقاً
� مـستشفى الطفل العربي سابقاً � جامع
مظـهر الشـاوي � الكنـيسة االنـكليـكانية �
فــنـدق ا�ــنـصــور مـيــلـيــا � مـركــز شـرطـة
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امستردام

-1الـشـمـالـيـة (الـزرق) تـضم الـعـمارات
30? 32? 34? 36? 38? 40? 42? 44 ))
 ?قـرابـة  %90من سـاكـنــيـهـا شـرعـيـون.
و %10كـسـروا أقـفــال األبـواب وشـغـلـوا

الشقق بدون سند شرعي أو قانوني.
-2اجلـنوبية (اخلضـر) تضم العمارات
3? 5? 7? 9? 11? 13? 15? 17? 19?)
 ? (21أغــلـبــيـة ســاكــنـيــهـا مــؤجـرين من
أصـحاب الشقق الذين لـديهم سندات ملك
صـرف� غــادروا الـعــراق أو يــقـيــمـون في
مـكان آخـر. هناك  %15-10من الـساكن�
شـغلوا الـشقق عنـوة لعدم وجـود ا�الك�
فـــيــهـــا. تـــعــرضـت هــذه الـــعـــمــارات إلى
الـتـفـجـير اإلرهـابي في  19/8/2009أكـثـر

من غيرها. 
-3الـغـربـيـة (الـصـفـر) تـضم الـعـمارات
( . (16 ?12 ?10 ?8 ?6 ?4 ?2كـــــــانت
مخـصـصـة كـمقـر بـديل لـلـقـيادة الـقـطـرية
ا�ـنحلة� واخلبراء والضباط السودانيون
والـسوريون والـيمـنيون من أنـصار حزب
الــبـــعث ا�ــنــحل. وقـــد قــام ا�ــتــجــاوزون
بإشـغـالـها بـالـقـوة بعـد هـروب سـاكنـيـها

بعد السقوط. 
 الـعمـارتان  2و 4يـشغـلهـا ساكـنون ليس
لــديــهم عــقــد أو صــفـة رســمــيــة يــريـدون
االسـتـيالء علـيـهـا بال سـنـد قـانوني. وهم
من يـظهـرون في وسائل اإلعالم يـطالـبون
بــتـمـلــيـكــهم الـشـقـق. اجلـديـر بــالـذكـر أن
هـات� الـعـمارتـ� قـد � بـيع شقـقـها إلى
مـنتسـبي وزارة الدفـاع. وقد دفعـوا مبالغ
ب�  130إلى  177مـلـيــون ديـنـار لــلـشـقـة
الــواحــدة� ولــديـهـم سـنــدات رســمــيـة من
الـتـسجـيل الـعـقـاري. وقـد أقـامـوا دعاوى
في مــحــكــمــة الـكــرخ  ضــد ا�ــتــجـاوزين.
وحــصــلـوا عــلى قـرار قــضــائي بـالــدرجـة
الـقطـعيـة� فـقام الـقـاضي بإصـدار قرارات
اإلخـالء بــعــد تــوجــيه االنــذارات لــتــقــوم
تـنفيذ الكـرخ با�همة. جرت اإلخالءات من
قـبل شـرطـة الـصـاحلـيـة وبـحضـور �ـثل

اجمللس البلدي. 
-4الـشـرقـيـة (احلـمـر) تـضم الـعـمـارات
39? 41? 43? 45? 47? 49? 51? 53?)
 (55وكـانت مخصـصة لعـناصر الـكيانات
ا�ـنحلة كاألمن اخلاص واحلرس اخلاص
وديــوان الـرئــاســة والـدائــرة الـهــنـدســيـة
واخملـابرات . كان لساكـنيها عـقود سابقة
مع دائـرة عقـارات الـدولة الـتـابعـة لوزارة
ا�ــالــيـة. وقــد صـدر قــرار بــإلـغــاء جــمـيع
الـعـقـود ا�ـوقــعـة قـبل ٩ نـيـسـان ٢٠٠٣  .
أقـام الساكنون دعـاوى على أمانة مجلس
الــــوزراء. � تـــخــــصــــيص الــــشــــقق إلى
موظفي العقارات� ثم صدر قرار بتمليكها
�ن يــشــتــريـهــا. عــنــدمـا حــدث نــزاع بـ�
الـطرف� � تـخيـير الـشاغل أو اخملصص

لهم بالشراء من أجل حل ا�شكلة.  
ا�صادر

-مـحمد رضـا اجللـبي (موسـوعة الـعمارة
العراقية) � اجلزء األول

-دلـيل ا�مـلكـة الـعراقـية لـعام ١٩٣٦ � ص
 ٧٦٠

-مدونة عالء العبادي في ٢ أب ٢٠١٥ 
-مـحمد حسن اجلابري (مـحلة الصاحلية
ومـنطقة السـكك في بغداد) � جريدة ا�دى

في ٨ تشرين الثاني ٢٠٠٩ 
-موسوعة ويكيبيديا 

-تـقرير جلنة محافظة بغداد حول اجملمع
في ٣٠ آب ٢٠١٠
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�UIBK ∫ محطات من مسيرة شمس الدين بلعربي في عالم ملصقات االفالم

 wLO�b�« .d� q�U�

ÍbOýd�«  dſ«œ ‚«“d�« b³Ž

 ¡UDG�« nýU� ‰U�√

االكاد�يـة العراقيـة يقيم مـجلسهـا في الساعـة السادسة
والــنــصف مـن عــصــر الــيــوم الــســـبت جــلــســة حــواريــة
اســتــذكــاريــة بــعـنــوان (دور ربــات الــبــيـوت فـي اجملـتــمع
الــعــراقي - الـــفــقــيـــدة احلــاجــة أم الـــيف رحــمـــهــا الــله

ا�وذجا) ويدير اجللسة الباحث عادل العرداوي .
 r×K� oKD�

W²H� nKš

wzU�Ë ÍœU�
اخملرج السوري اعلن عن انتهاء تصوير مسلسل (احلجرة)
في لـبـنان� تـألـيف زهـيـر ا�ال بـطـولـة مـحـمـد األحـمـد �وسام

فارس� نور علي� عمار شلق� هادي أبو عياش وغيرهم.

tł«uð rOK(«b³Ž bM¼
VŽUB�

لـنـوعـيـة الـرعب ا�ـمـتـزجـة بـالـتـشـويق
واالثارة� وقامت باعـادة تصوير بعض
ا�ـشـاهـد لـصعـوبـة تـخيـلـهـا قبل وضع

ا�ؤثرات البصرية عليها.
وأضـافت وفـقـا �ـوقع الـفن (
أنـــهـــا لـــيـــست ا�ـــرة األولى
الــتى تـشــارك بــهـا بــأعــمـال
رعـب� وسـبق لــهـا ا�ــشـاركـة
�ـــســـلـــسل "الـــشــارع الـــلى
ورانــا"� والــذى كـــان يــحــمل
نفس التركيـبة ولكنه لم يكن
بــهـذا الــدرجــة الـكــبــيـرة من
الـــتــفــاصـــيل الــدقـــيــقــة إلى

جانب قصة الفيلم).
فيـلم جـدران� من بطـولة درة
� نــيـــكــوال مــعـــوض� أحــمــد
بـديــر� فـراس ســعـيــد وهـنـد
عــبـــد احلــلـــيم� ســـيــنـــاريــو
وحوار أحـمد الدهـان وهيثم
الـــدهـــــان وإخــراج مـــحـــمــد
بـركــة� فـكــرة وإنـتــاج يـاسـر

صالح.

ÊU�e�« ≠  ËdOÐ

قـالت ا�مـثلـة هـند عـبد احلـليم� � إنـها
واجـهت العـديـد من الصـعـوبات أثـناء
تـصويـر فيـلم (جدران)� والـذى ينـتمى

—uBÐ U³O� «Ëœ

…b¹bł
العراق�عدداً كبيراً من اللوحات التي
أبــرزت قــدرة ومــهــارات اخلــطــاطــ�
الذين اعـتمـدوا على تـطويع احلروف
باشكـال وتكويـنات مخـتلفة تـتناسب
وا�ــعـاني الــتي حتــمــلـهــا كل عــبـارة
مــخــطـــوطــة وفــقــا لـــصــفــحــة دائــرة
الـــعالقـــات الــثـــقــافـــيــة الـــعـــامــة في
(فــيــســبــوك).وتــوزعت االعــمــال بــ�
اآليــات الـقــرآنــيـة واألشــعــار واقـوال
ا�ــشـاهــيــر وا�ــاثــورات والـتـي تـمت
مراعاة صياغة أغلبها في قوالب غير

تقليدية .

wLOL²�« ÊUMŠ ≠ qOÐ—«

شــارك ســتــة خــطــاطـ� فـي مــعـرض
مشترك افـتتح في قاعة مـيديا باربيل
وهم : كارزان ابو بـكر و كـر� ومؤيد
و برهـان حمـد   ام� وكـيالن ييـربال
عـبـد الـلـه وبـوتـان حـمـيــد اسـمـاعـيل
وســـعـــد كـــر� حــسـن ونـــســار دالور
طـاهــر � وضم ا�ـعــرض الـذي افــتـتح
الـثـالثـاء ا�ــاضي بــحـضــور مــحـافظ
أربــيـل اومــيــد خـــوشــنـــاو وعــدد من
ا�ـــســـؤولـــ� فـي وزارتي الـــثـــقـــافـــة
والتربـية في حـكومة إقـليم كـردستان

ÊU�e�« ≠ f¹—UÐ

شـاركت الـنجـمـة الـلبـنـانـية ?هيـفاء
?مجـموعـة صور جـديدة عـبر وهبي
حـــســــابـــهــــا اخلــــاص عـــلـى مـــوقع
الـتـواصل االجـتــمـاعي.أطـلت وهـبي
في الصور من مكان تواجدها مدينة
نـــيـس في فـــرنـــســـا� كـــذلك ظـــهـــرت
بـإطـاللـة غـيــر عـاديـة حــيث وضـعت
وشاحاً بـألوان صيـفية عـلى رأسها�
كـمـا بـدت من دون مـاكـيـاج� مـا أبـرز

مالمح وجـهـهـا الـفـاتـنـة.
واعـتــمـدت هــيـفــا الـلـون
األخــضـــر كــأســـاسي في
إطاللتها� إذ أن الـفستان
والــوشــاح يـــتــضــمــنــهم
األخـضـر� بـيـنـمـا احلذاء
واحلقيبة باألخضر فقط�
إضــــــــافـــــــةً الـى أن طالء
األظافـر قُسم بـ� أخضر

وزهري وأزرق.
وكـانـت وهـبي قــد قـدمت
حــــــفـالً في تــــــونـس رفع
عنوان كامل العدد قدمت
خالله بـاقـة من أغـانـيـهـا
اجلميلة التي رقص على
أنــغــامــهــا اجلــمـــــــهــور

–وكاالت - شاركت { لوس اجنلوس 
الـنـجــمـة الـعـا�ـيـة دوا لــيـبـا اجلـمـهـور
مجموعة صور ومقاطع فيديو جديدة
لـها عبر حسابها اخلاص وثقت من
خاللـها أحـدث إطالالتـهـا بـحفـلـها

األخير. 
وظـهرت فـيهـا وقد إرتـدت تنورة
قـصيـرة المـعة� مع كـروب توب
المـــــعــــة أيـــــضـــــاً بـــــالـــــلــــون
الـبـنفـسـجي الـفـا�� وطـبقت
مـاكياج ناعم يـليق بجـمالها
مـستخدمة لون الـبنفسجي
كـــــــــأيـــــــــشـــــــــادو فــــــــوق
عـيونـها.كـما تداول رواد
مـــــــواقع الــــــــتـــــــواصل
اإلجـتماعي صورة لها
بــرفـــقـــة شـــقــيـــقـــهــا
الــصــغـــيــر والالفت
هـو الــشـبه الــكـبــيـر
بينهما والذي اشار
الـيه ا�تـابـع�� كـما
ظـــهــر شـــقـــيـــقـــهــا
ايـضـا يـضع قـرطـا
في أذنه الـيـسرى. 

تتأقـلم في بداية الـشهر مع واقع جـديد . تسـتفيد من
فرصة تدر عليك فوائد مالية.

qL(«

ستفـتح أمامك أفاقا جديدة للدخول في مجاالت هامة
وستر� ما تهدم .

Ê«eO*«

,وتـتاح تزول بـعض الصعـوبات الـتي واجهـتك مؤخرا
إليك فرص مادية جيدة .

—u¦�«

يضعف نشاطك ا�هني وتعود مستوياته إلى اخللف ,
وتخطئ حساباتك.

»dIF�«

تتـمتع بـحيـوية كـبيـرة وبجـرأة على حتـقيق طـموحاتك
.يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

تـنتظـر انفـراجاً أو تسـوية واضحـة أو نتـيجة حـاسمة
المر يشغلك.رقم احلظ .9

”uI�«

,وتــنـجح بــانـتــظـارك عــمل يــدر عـلــيك مــاال إضـافــيـا 
محاوالتك للقيام �شروع جديد.

ÊUÞd��«

تـبقى األجـواء راكـدة �ابتـعـد عن طرق احلـلـول الغـير
واضحة.رقم احلظ .8

Íb'«

نوع من التـغيير يدخل على حيـاتك العملية وا�ادية .
رقم احلظ :6.

bÝô«

انـتـهــز فـرصـة فـيـهـا الـعـديــد من ا�ـكـاسب ا�ـهـنـيـة ,
واتخذ موقفا جديا منها .

Ë«b�«

تكون ال مـبالي وتتهرب في بداية الشهر من مسؤولية
تلقى على عاتقك .

¡«—cF�«

اعـتــمـد عـلى إمــكـانـاتك الــقـويـة وابـدأ بــالـعـمل اجلـاد
لتحقيق أهدافك .رقم احلظ.4

 u(«

Âu−M�«Ë X½√·Ëd(« lÐU²ð

اوجـد مـفردات ومـعـاني الـكلـمـات التي
تشتـرك مع بعضها بعضا باخر حرف

من كل كلمة:

1- 6= مدينة تابعة المارة ابو ظبي
6-10= نستدين ا�ال

10-18= مسرحية لدريد حلام
18- 22= جنادل في احلوار
22- 24= متفجر أرضي

قـائد حـرس حدود ا�ـنطـقة الـرابعـة تلـقى تـعازي االوساط
العـسـكـريـة واالجـتمـاعـيـة لـوفاة  ابـن اخيه نـتـيـجـة حادث

سير�سائل� الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته  .

مــسـؤول الـقـسم الــثـقـافي في جـريــدة (كل االخـبـار)نـعـته
االوساط االعالمـية العراقية �سائـل� الله تعالى وان يلهم

أهله وأحبته وذويه الصبر والسلوان.

 wK(« ‚œU�

طـبـيب االطفـال الـعـراقي ا�قـيم في الـيـونان  يـحل ضـيـفا
عـلى قـناة (الـشـرقـية) مـسـاء غد االحـد من خالل بـرنامج
(اطـراف احلـديـث) الـذي يـعـده ويــقـدمه االعالمـي مـجـيـد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.

دواليبا

ÊU�e�« ≠ dz«e'«
تــعـد ا�ــلـصـقــات من الـفــنـون ا�ــرئـيـة� وهي
الفـنون الـتي نطلق عـليهـا في عا�نـا العربي
اسم الـفنون التشكيلية� أي تلك الفنون التي
يـتم تلـقيـها عن طـريق حاسـة البصـر�و�كن
تــعــريف مـلــصق الــفــيـلم بــأنه مــســاحـة من
الـورق مطـبـوعة تـعـلن عن فيـلم. ورغم تـعدد
أ�ـاط الفيلم إلى ثالثة أ�اط أساسية� هي:
الـروائي� والتسـجيلي� والـتحريـكي� إال أنها
حتـتاج جـميعـاً إلى الـتعريـف بها والـترويج
لـها لذا فـإن ملصـقات األفالم تعـتبر هي أهم

وسائل الدعاية لألفالم. 
هـذا مـا يـقـوله الــفـنـان والـبـاحث اجلـزائـري
شــمس الــدين بـلــعـربـي ويـضــيف مـوضــحـا
لـ(الزمان):( هذا الفن كانت بدايته في الغرب
وأصــبح تـصــمـيم ا�ــلـصــقـات شــائـعــا عـنـد
الـفنان� األوروبـي� في القرن الـتاسع عشر.
فـفي حوالي عام 1866 بـدأ الفنـان الفرنسي
جـول شـيـريه بـإنـتــاج أكـثـر من ألف مـلـصق
مــلـون كـبـيـر احلــجم� بـاسـتـخــدام الـطـبـاعـة
احلــجـــريــة ا�ـــلــونـــة الـــتي كــانـت حــديـــثــة
االخــتـــراع. وفي الــتــســـعــيــنـــات من الــقــرن
الــتـاسـع عـشــر� اكـتــسب الــفـنــان الـفــرنـسي
هــنــري دو ـ تـولــوز لــوتـريـك شـهــرة بــسـبب
تصـميـمـاته اجلمـيلـة الواضـحة لـلمـلصـقات
الـتي صـمـمـهـا لــلـمـسـارح وقـاعـات الـرقص.
وصـمم عدد من الفـنانـ� في القرن الـعشرين
مــلــصــقـات � جــمــعــهــا عــلى أنــهــا أعــمـال
فـنيـة.ويرى احـد اخملتـصيـ� العـرب في هذا
الـــفن أن الــفـــضل في صـــنــاعـــة األفــيش في
الــدول الـعـربــيـة بـالــتـحـديــد في الـعـراق ألن

الـعراقـيـ� اعـطـو الـكـثـيـر لـهـذا الـفن . فـكان
الـعـراقـيـون هم عـرابي فن الـبـوسـتـر بـعـدها
دخل هـذا الفن للمـصر � اما بـالنسبـة للغرب
يـعد الـيـونـانـيـ� هم من قـامـوا بـتـطـوير فن
األفـيش إلى مستويات عـالية� إضافة الى أن
هــؤالء حــمــلــوا تـلـك الـصــنــاعــة من بالدهم�
وكــانت لــهم عالقــة قـويــة بـفــني الــتـصــويـر
الـفــوتــوغــرافي والــرسم. و مع مــرور الـزمن
طغت الـتـكنـولوجـيـا الرقـميـة علـى السـينـما
وفي ايـامـنا بـقي ا�ـتـحف هـو مـكـان االفيش

ا�رسوم بالطريقة التقليدية) .
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وعن حـبه لـهـذا الـفن ومـسـيـرته مـعه قال ان
(فـكـرت انـا في تــطـويـر هـذا الـفن و اضـافت
�ــســـات عـــصــريـــة عـــلـــيه و عـــرضــتـه عــلي
ا�ــتـخـصــصـ� الـعــراقـيـ� و ا�ــصـريـ� من
خـبراء و دارس� لتاريخ هذا الفن  التقليدي
كـالسـيــكي الــقــد� حــيث بــقي ا�ــتــحف هـو
ا�ـكـان الـوحــيـد لـرؤيـة هــذا الـنـوع من الـفن
وسـبب اندثـاره هـو الـتكـنـولـوجيـا احلـديـثة
الــرقـمــيـة الــتي أصـبــحت في مــكـان الــفـنـان
الـتشـكيـلي .و فكـرت في إعادة هـذا الفن الي
مــكـانـته بـطــريـقـة عــصـريـة �ـواكــبـة ا�ـوجـة
الــرقـمــيـة و واجــهت مــصـاعب كــبـيــرة جـدة
أولـهـا كــيف اتـمـكـن من عـرض الـفــكـرة عـلي
ا�ـنـتـجـ� و إقـنـاعـهم أن هـذا الـفن �ـكن أن
يــكــون فن مـعــاصـر و�ــكن أن يــكـون �ــيـز
فـكـانت بـدايـتي � في مـرحـلـة الـطـفـولـة كـنت
مــهــتم بــالــرسم وتــدفــعــني مــوهــوبــتي الي
الــــرسم في كـل وقت خــــاصـــة في ا�ــــدرســـة
عـندمـا كـانت اعـود من ا�درسـة  في الـطريق

اجــد اجلــرائـد مــرمـيــة عـلـى جـانب الــطـريق
كــانت جتــذبــنـي الــصــور الــبــراقــة لــنــجــوم
الـسيـنما فـكنت الـتقط هـذه اجلرائـد من علي
االرض و اخـذهــا مــعي الـي الــبـيـت و اعــيـد

رسمها�
وبـدأ ا�عـلـمـون يـكـتـشـفـون مـوهـبتـي وبدات
اعـطي األهــمـيـة �ــادة الـرسم اكـثــر من بـاقي

ا�واد مثل الرياضيات والفيزياء).
مـــوضـــحـــا (كـــنت من عـــائـــلــة جـــد فـــقـــيــرة
واضــــطــــررت الي الــــتـــــوقف عن الــــدراســــة
واخلـروج الي الشارع المتهـان الرسم كحرفة
مـثل تزيـ� احملالت التـجـارية والـديكـور لكن
الشارع كان قاسي جدا�وتعرضت لالستغالل
من قــبل عــد�ي الــضــمــيـر الــذين امــتــصـوا
طــاقــتي الـفــنـيــة و في بــعض األحـيــان كـنت
اعـمل عنـد أشـخاص ال يـعـطوني اجـر مـقابل
عــمــلي و يـــتــهــربــون وبـــالــعــكس الـــتــقــيت
بـاشخاص سـاعدوني و شجـعوني وواصلت

العمل �دة طويلة. 
لـكن الـضغـوط االجـتـمـاعيـة والـظـروف اثرت
كثـيـرا علي مـساري الـفنـي بحـيث كنـا عائـلة
مـكون من ستـة أفراد  كنت اكـبر ابن سنا في
الـعائـلة وثالثـة من اخواتي نـعيش في مـنزل
واحــد و كــان ســقف ا�ــنــزل مــكــســور وكــنــا
نــعـاني كــثـيــرا في فـصل الــشـتــاء بـحـيث ان
الـكثـير من رسـومـاتي اتلـفت بـسبب االمـطار
الـتي تسيل من السقف�وكـنت دائما في فترة
ا�ـسـاء اذهب الي قــاعـات الـسـيــنـمـا اذ كـنت
معـجبا باالفيـشات والصور الضـخمة لنجوم
السـينما  عند ابواب القاعة.و كانت السينما
بالـنسـبة لي حافـز كبيـر لكي ارسم ملـصقات

و لـقطات األفالم و قررت بناء ورشة صغيرة
في احد الغابات اجملاورة �نزلنا).
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وعن مـحـاوالت تـطـويـر الـعـمل في هـذا الـفن
قـال(كـانت عـنـدي بعـض اجملالت التـي كانت
حتــتــوي عـلـي عـنــاوين  فــنــانـ� مــصــريـ�
مـختص� في مجال تصميم ملصقات األفالم
. ارســلت لـــهم طــلــبـــات لــكي يــنـــصــحــوني
ويـوجهوني و يـعطـوني بعض تقـنيات رسم
ا�لصقات � و ردوا علي رسائلي ولم يبخلوا
و سـاندوني و اعطوني التوجيهات و بعض
الـعــنـاوين و هم مــشـكــورين .فـكــنت امـضي
وقـــتي في ورشــتـي ا�ــظــلــمـــة ارسم  كل مــا
شــاهــدته في قــاعــة الــسـيــنــمــا.و بــعــد مـدة
ارســـلت رســـومـــاتي الي شـــركـــات االنـــتــاج
السـيـنمـائيـة االمريـكيـة لكن تـلك الرسـومات
كـــانت مـــرســـومـــة بــــادوات شـــبه بـــدائـــيـــة
(الــطـبــاشــيـر وااللــوان ا�ـائــيــة اخملـصــصـة
لالطـفـال ) الني كـما ذكـرت من عـائـلـة فـقـيرة
ولم اســتــطع شــراء ادوات الــرسم اخلــاصـة
بـاحملـتـرفـ��و بـدأ بـعض الـنـاس يـنـعـتـوني
بـاجملـنـون و لــكـني كـنت اقــول في نـفـسي  :
تـوكـلت عـلى الــله النه هـو من اعـطـاني هـذه
ا�ـوهـبـة .وواصـلـت الـعـمل لـســنـ� طـويـلـة�
ومــــرت الـــــســـــنــــوات و لـم أتــــلـــــقي اي رد�
وواصـلت الــعـمل في الــشـوارع �ـدة طــويـلـة
لـكن بدأت ظـروفي ا�ـعيـشـية الـصـعبـة تـؤثر
عـلي مـسـاري الـفـني بــشـكل كـبـيـر و تـأثـرت
صـحـتي كثـيـراً ودخـلت الي ا�ـسـتـشـفي �دة
شــهــر بــســبب مــرض في ا�ــعــدة و بــعــدهـا
غـادرت ا�سـتـشفـي وبدأت حـالـتي الصـحـية

وردد كلماتها معــــها عن ظهر قلب. 
مـن جــهــة اخــرى  كــشـــفت ا�ــمــثــلــة
?عن ا�ــــصــــريــــة ?نــــيــــلــــلـي كـــر�
خــضــوعــهـا لــعــمـلــيــة في الــواليـات
ا�ــــتــــحـــــدة االمــــريــــكــــيـــــة من اجل
اسـتــئـصـال ورم حـمـيــد من وجـهـهـا
واسفل اذنها.واضافت كر� في لقاء
تـلفـازي ان (الـطبـيب اسـتعـان بـجزء
من اذنـهـا إلخــفـاء اجلـرح). وكـشـفت
كــر� انـــهــا تـــصــاب بـــتــوتـــر عــنــد
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الشـاعر االردني شـارك مع عدد من الشـعراء في امـسية
نـظمـتهـا مديـرية ثـقافة الـكرك بـالتـعاون مـع منـتدى الـفكر
لـلـثـقـافـة والـتـنـمـيـة � في مـركـز احلـسن الـثـقـافي� حـلـقوا

خاللها بفضاء اللغة العربية وجمالية ا�كان واإلنسان.

الـبـر�ـاني الـعـراقي الـسـابق تـلـقى
تــعـــازي االوســـاط الـــســـيـــاســـيــة
واالجتـماعية بوفاة ابـنة عمه عقيلة
ا�ـــرحــوم عـــلي حــســـ� حــمــادي
الــــدلـــيــــمي�ســــائـــلــــ� ا�ـــولى ان

يسكنها فسيح جناته.

الـبـاحث االردني شـارك بدراسـة عـلمـيـة بعـنوان (األوراق
النقـاشية ا�لكية تخطيط استراتيجي �ستقبل أفضل) في
ا�ـؤتــمـر الـوطـنـي الـثـالث ا�ــعـنـون بـ (األوراق الـنــقـاشـيـة
ا�ـلـكـيـة بـ� الـدراسـة والتـنـفـيـذ: خـريـطـة طـريق �ـسـتـقبل

الدولة األردنية)� بجامعة اليرموك.
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63 سنة.هي هذه الـصـورة عمـرها
احـدى الـصـور الـتي تـمـثل لـقاءات
الزعيم عبد الكـر� قاسم بالفنان�

العراقي�.
فـفي عام 1959 بعـد عـام من ثورة
14 تموز الـتي قادها الـزعيم قاسم
قـام اربـعـة من الـفنـانـ� ا�ـعـروف�
بـزيـارة لـلـزعـيم في مـكـتـبـه بوزارة
الـدفــاع. الـصــورة من الـيــمـ� الى
الـــيــســـار اخملـــرج ابــراهـــيم جالل
والنحات خالد الرحال وا�وسيقار
فريـد الله ويردي والـرسام مـحمود

صبري.
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اخـتـيــر بـحـثـان من بــحـوث  كـلـيـة
الـفــنـون اجلــمـيـلــة بـجـامــعـة بـابل
لـلــنـشــر ضـمن مــهـرجـان الــقـاهـرة
الدولي للـمسرح التـجريبي الدورة
الـتاسـعة والعـشرون  الـتي سـتقام
في ايـلـول ا�ــقـبل.اذ اخـتــيـر بـحث
االسـتـاذ ا�ـساعـد في قـسم الـفـنون
ا�ـسـرحـيـة محـمـد كـاظم  الـشـمري
ا�ــوســوم (جــمـالــيــات الــتـقــنــيـات
الــرقـــمــيـــة في تــشـــكــيـل الــعــرض

ا�ــسـرحـي الـعــا�ي)  كــمـا اخــتــيـر
ايـضـا  بـحث الـدكتـور عـلي مـحـمد
عــبـــيـــد كـــاظم ا�ـــوســـوم (الـــواقع
االفــتـراضي وانـعــكـاسـاته في اداء
ا�مثل ا�سرحي) حيث  سيتم طبع
الـــبــحـــثــ� فـي كــتـــابــ�  وعــرض
مـــحــتـــواهــمـــا وتــوزيـــعــهـــمــا في
ندوت� مسـتقلت�  ضـمن فعاليات
ا�ــهـرجــان  .وسـبق لــلــبـحــثـ� ان
قدما جملـلس كليـة الفنون اجلـميلة
بـجـامـعـة بـابل كـاطـروحـتـ� لـنـيل

درجة  الدكتوراه. ومهرجان
الــقـاهـرة الـدولي لـلـمـسـرح
الــتـجـريـبـي هـو مـهـرجـان
مـــســـرحي دولي تـــقـــيـــمه
وزارة الـثــقـافــة ا�ـصــريـة
سـنـويـا يـتم خاللـة عرض
اعـمـال مـسـرحـيـة وتـكر�
شخـصيات لـها اسـهامات
فـــــعـــــالــــة فـي ا�ـــــســــرح
الـتـجـريـبي من مـخـتلف

دول العالم.
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مواجـهـة حاالت ا�ـرض ان كـان على
الـصـعـيـد الـشـخـصي او مـرض احـد
افـراد عـائـلــتـهـا فـهي ال تـعـرف كـيف

تتعامل مع هذه الظروف.
وقالت مـتحـدثـة عن تعـرض والدتـها
جلـــلــطـــة في ا�خ انـــهــا تـــخــاف من
ا�رض وال تـريد ان تـكون عـبئـاً على
احـد� فهـي دخلت ا�ـسـتـشـفى مـرت�
خـالل تــصــويــرهــا ألحـــد اعــمــالــهــا
التمثـيلية دون ان يـعلم احد باالمر. 

تــســـتــقــر تــدريـــجــيــاً وعــدت إلى
ورشـتي والى �ـارسـة فـني. وفي
احـد ا�ـرات وصـلـتـني رسـالة  من
ا�ـنــتج أرجــنــتــيــني اســمه خـوان
مـــانــويل او�ــيـــدو  رئــيس شــركــة
االنـــتـــاج يـــعـــمل بـــالـــشـــراكـــة مع
اسـتوديوهات هوليود حيث اعجب
بـــاعــمـــالي و قـــدمــهـــا الي ا�ـــنــتج

وا�ـمثل السينمائي االيطالي جورج هيلتون
الذي يـعتبر من عمالـقة السينمـا الهوليودية
في سـنوات الثـمانـينـات وعرف بـأعمالي في
اوروبـا و امريـكا �و بـدأت الطـلبـات تصـلني
مـن اخملــرجــ� و ا�ــنــتــجـــ� من كل أنــحــاء

14مـلـصـقا الـعـالم بحـيث صـممت 
الفالم عــا�ــيــة�و بــدأت اجملالت
والـصـحف الــعـا�ـيـة تـسـلط
الـضـوء عــلى مـسـيـرتي و
جتـربـتي الــفـنـيـة وكـانت
وسـائل اإلعالم العـراقية
هي اول مـن كــتـــبت عن
مــســيــرتي في الــعــالم
الـــعــــربي واألشــــقـــاء
الـــعـــراقـــيـــ� دائـــمــا
ســــــــبـــــــــاقـــــــــون في
احــتـــضــان االبــداع
الــــــــــعــــــــــربي� و�
تـــســجـــيل اســـمي
فـي الـــــقـــــامـــــوس
الـعا�ي لـلسـينـما
و بـــهــذا � دمج
فــن الــــــــــــــــرسـم

الـتـقـلـيـدي مع الــتـكـنـولـوجـيـا
احلديثة و بهذا أصبحت اخر عربي وافريقي
مــازال يــصــمم مــلــصــقــات األفالم الــعــا�ــيــة
بالـطريقة التقلـيدية عن طريق الرسم). مؤكدا
ان (مـن هـــنـــا نـــقـــول ان الـــفن الـــتـــقـــلـــيـــدي
الـكالسيـكي ال �ـكن االستـغنـاء عـنه مهـما
تـطورت الـتكـنولـوجيـا احلديـثة
ومن جـهة أخرى نـري أهمية
االحتـــاد بـــ� الـــفـــنـــانــ�
الـعـرب و�كن من خالل
هــذه الـــتـــجـــربــة  أن
نــبــنـي احتــاد فــني
عــــــــــربـي الـــــــــذي
ســـيـــشـــكل قـــوة
كـبـيـرة تـساهم
في تــــطـــويـــر
الـــــكـــــثـــــيــــر
والـكـثـيـر في
اجملـــــــــــــــــــال
الــــــعـــــلــــــمي
والـــتــــربـــوي
والــتـــشــيـــيــد
والـبناء ونشر
رسـالة احملـبة)
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لنفـسي وقيّـدت نفسي� ال يـنبغي
ألحــــــد أن يــــــحـــــد مـن نـــــفــــــسه.
اســتـخــدمت الــفن لـلــتــفـكــيـر في

{ لـــوس اجنـــلـــوس -وكـــاالت -
تــمــكن الــنــجم الــعــا�ي ?جـوني
5.3مــلــيــون ?من حتــقــيق  ديب
دوالر أمريكي في غضون ساعات
قـلـيـلـة� من خالل بـيع اجملـمـوعـة
الفنية األولى اخلاصة به� والتي
780لوحة فنية من رسمه� تضم 
وحتــــــــــمـل اسـم "األصـــــــــدقـــــــــاء

واألبطال".
وأكـــــــــدت إذاعـــــــــة "بـي بـي سي"
البريـطانية أن جـوني ديب تمكن
780قــطـعــة بــعـد أن من بـيع الـ 
عـــرضـــهـــا في "قـــلــعـــة الـــفـــنــون
اجلـــمــــيــــلــــة" فـي الــــعــــاصــــمـــة
الـبريـطـانـية لـنـدن� وقـد أعلن من
خالل حسابه اخلاص على موقع
الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي� وقــال:
"لطـا�ا استـخدمت الـفن للـتعـبير
عن مــشــاعــر�� لــوحــاتي حتــيط
بـحــيـاتي لـكــنـني احـتــفـظت بـهـا

األشخاص األكثر أهمية بالنسبة
لي� مـــثل عـــائــلـــتي وأصـــدقــائي

واألشخاص الذين أحبهم".
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 لو سكن قديسون� وهذا مُـحال طبعاً� في ا�نطقة
اخلضراء ببغداد لبقيت رمزاً كريهاً ومستفزاً من
رمـوز رفض الـوضع ا�ـتـداعي والـسيء فـي الـبـلد
بــعــد سـنــوات من الــوعــود الـكــاذبــة واالخـفــاقـات
الواردة في سـيـاق حتدي إرادة ا�اليـ� ا�ـطالـب�

باإلصالح واجتثاث الفاسدين.
 كـانت ا�ـنـطـقـة اخلـضـراء مثـابـة جـيش االحـتالل
األمـريـكي األولى في بـسط الـسـيـطـرة علـى البالد
في الـعــام �����  وكـان الـسـيــاسـيـون الـبـارزون
يدخـلونـها بـتصـريح مذل �وكـانت محـميـة من قبل
اقـوى التكنولـوجيا العسـكرية� فاكـتسبت منذ ذلك
الوقت سخط ا�الي� ونقمتهم� في ح� ان اغلبية
مَـن كـان يـرفل بـتــلك احلـمـايـة االمــريـكـيـة ال يـزال
مداوماً في ربوع ا�نطـقة اخلضراء بوصفه ا�كان
اآلمن برغم من انه يطلق الـشعارات والشتائم في
كل مــنـاسـبـة تــعـبـويـة ضــد االمـريـكــان مـخـتـرعي
مواضعات ا�ـنطقة اخلضراء ومـوزّعي مساحاتها
عـلى الـطـبـقـة الـســيـاسـيـة � قـبل ان يـجـري تـسـلّم
ا�ـلف من قـبل االدارات احملــلـيـة بـعـد االنـسـحـاب

األمريكي .
 ألم يــسـتــطع الــعـقـل الـعــراقي الــذي كـان مــركـز
االبــتــكـارات فـي تـاريخ الــبــشــريـة عــبــر قـرون أن
يـحـرر ا�ـشــهـد الـسـيـاسي من ربـقـة ا�ـكـان الـذي
وُصم بـــالــعـــار مـــرّات ومــرّات. ربّ مَن يـــقــول انّ
الــعـقل الـعـراقـي ال زال هـو نـفـسه� لــكن ا�ـعـنـيـ�
بـا�ـنـطـقـة اخلـضـراء من خـارج دائـرة هـذا الـعـقل

االبتكاري.
 هــنــاك رمـوز بــغــيــضـة تــتــعــدى ا�ـكــان أيــضـاً �
اسـتـقرت في وجـدان ا�الي�� ال �ـكن ان تتـحول
الى ايـقونـات محـبة وسالم وإصالح ونـزاهة. وانّ
ا�ــكـان� بـرغم كـل الـقـتــامـة� قـابل ألن يــخـلع ثـوبه
ا�ــدنّس ويــرتــدي ثــيـــاب الــطــهــر في حــال جــرى
تـنـظـيـف ا�ـكـان �ـا يـحـفط هـيــبـة الـبـلـد وسـيـادته
وأمـنه وسـلـمه االجـتـماعـي وسمـعـته في احملـافـظة
عـــلى الــعـالقــات مع الـــدول الــتـي لــهـــا ســفــارات

وبعثات هناك.
 لـكن حتى ذلك احلـ�� ستـبقى ا�نـطقـة اخلضراء
مـقـصـد الـغــاضـبـ� عـلى الـفــاسـدين وا�ـتالعـبـ�
�ـصـيـر الـبالد لـصـالح دول ومـنـظـمات وعـنـاوين

خارجية.
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