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طبعة العراق 
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مـنه بــسـعـر أقل مـن قـيـمــتـهـا في
الـسـوق  وبـعــد رفض الـضـحـيـة
ذلك حدثت مـشادة كـالميـة بيـنهم
دفـعت اجلـنـود والـضـابط إلطالق
الـــنـــار) واضــــاف ان (الـــضـــابط
وعناصر الدورية الـعسكرية التي
معه  احتـجازهم داخل معـسكر
أمني على ذمة التحقيق). واثارت
ـنـطـقة. غـضب اهـالي ا احلـادثـة 
وطــالـبــوا في تــصــريح (بــتــقـد
اجلـــنـــاة الى الـــقـــضــاء). وألـــقت
مـفـارز االستـخـبـارات الـعـسـكـرية
أثنـ من وجـهـاز االمن الـوطنـي 
تهم بـاالبتزاز االلكتروني في ا
مـحـافـظــة األنـبـار. واوضح بـيـان
تلقته (الـزمان) امس ان (التعاون
مع مـفــارز االسـتــخـبـارات واالمن
الـوطـني وقـوة من الـفـوج الثـاني
اسفـر عن الـقاء ـشاة 40  لـواء ا
الـــقــبض عـــلى اثـــنــ مـن الــذين
ـارســون االبــتـزاز االلــكــتـروني
لـــتــحـــقـــيق مــكـــاسب مـــاديــة وال
اخالقــــيـــة بـــعـــيــــدة عن الـــشـــرع

قدم عامر شواني شرطة كركوك ا
في تــصــريح امس ان (رجال قــتل
ومن ثم وصلت شقـيقتها زوجته 
لـلـمـكـان فـقـام بـإطالق الـرصـاص
علـيـها ايـضـاً وقتـلـها) مـؤكدا ان
(الـــرجـل ضـــابط ســــابق  اطـــلق
الــنـار عــلى نـفــسه بــعـد تــنـفــيـذه
ة) وأشار الى انه ( نقل اجلر
جــثــتي الــشــقــيـقــتــ الى الــطب
الـعدلي فـي كركـوك فـيـمـا يـعاني
الـــرجل مـن وضع صـــحي خـــطـــر
ويـــرقــد حــالـــيــا حتـت الــعـــنــايــة
ــركـزة). وقُــتل مــدنــيــا وأصـيب ا
خمسـة آخرون نـتيـجة إطالق نار
من دورية عسكرية تابعة للجيش
 اسـتـهدفـت راعي أغـنـام وأفرادا
من أسـرته في قـضـاء أبـو غـريب
بـــســـبب خالف بـــ الـــضـــحـــيــة
والضابط على شاة رفض الراعي
مــــنـــحــــهـــا لـه.وأكـــد مــــصـــدر أن
(احلــــادث جـــاء عــــلى خــــلـــفــــيـــة
مــشـــاجــرة بـــ الــضـــابط الــذي
ضغط على راعي أغنام ألخذ شاة
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مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
تنـتـحل اسـمهـا وصـفـتهـا وتـنـشر
مـعـلـومـات وأخـبـاراً كـاذبـة بـشـأن
الـتـقـد لـلـحـصـول عـلى مـنـحـة)
ـــواطـــنــــ إلى (تـــلـــقي داعـــيـــا ا
ـعـلـومـات من مـصـادر األخـبـار وا
ــتـــمـــثـــلــة ــعـــتـــمـــدة ا الـــوزارة ا
وقـعـها االلـكـتروني وصـفـحتـها
ــوثـقـة فـي الـتـواصل الـرسـمــيـة ا

االجتماعي). 

ـــــراجـــــعـــــ اســـــتـــــصـــــحـــــاب ا
ـسـتـمـسـكــات األصـلـيـة لـلـمـعـ ا
ــــعـــاق وصــــورة عـن الــــقـــرار وا
الطـبي وحـسب األحرف األبـجـدية
للمـعاق). واوعـزت هيـئة احلـماية
ستفيدي االجتماعية في الـوزارة
ـتراكـمة ـبالغ ا اإلعانـة بسـحب ا
قــبل مــنــتــصف الــشــهــر اجلـاري.
ودعت خالل الـبــيـان (مـســتـفـيـدي
ن لم اإلعـــانـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ـتراكـمة يسـحبـوا مبـالغ اإلعـانة ا
في بطـاقـاتـهم الـذكـيـة إلى سحب
بالغ خالل منتصف اجلاري تلك ا
 جتـنــبـاً إلعــادتــهـا إلى صــنـدوق
احلمايـة االجتماعـية) واشار الى
ان (ذلك بحـسب مـا أقر في قـانون
احلمـايـة رقم 11 لسـنة 2014).
ونفت الـوزارة  فتح بـاب التـقد
الى أي مــنـحــة فــيــمــا حـذرت من
وجــود صــفـــحــات وهــمـــيــة عــلى
مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
تنتحل اسـمها وصـفتها. واوضح
الــبــيــان أنـــهــا (تــنـــفي فــتح بــاب
التقد الى أي مـنحة وحتذر من
وجــود صــفـــحــات وهــمـــيــة عــلى

(ضرورة االهتمـام بهذه الـشريحة
ـطــالــبـهم من خالل االســتـجــابــة 
وانـــهــاء مـــعـــانـــاة اســـرهم الـــتي
تتـجدد في كل عـام). ووجه رئيس
الهيئة أحمـد هادي بنية في وقت
ـعـاق مع سـابق بـإلـغـاء حـضور ا
ــاســتـر ــعـ إلصــدار بــطــاقــة ا ا
كـارد. وذكـر بـيـان لــلـوزارة تـلـقـته
(الزمان) امس ان (رئيس الـهيئة 
ــعـاق مع وجه بــإلـغــاء حــضــور ا
سـتفـيدين عـ في ما يـخص ا ا
ّن أكـــمــلـــوا الـــفـــحص الـــطــبي
وتسلموا القرارات الطبية لغرض
ـاسـتر راجـعـة إلصـدار بـطاقـة ا ا
كــارد فـي بــغـــداد واحملــافـــظــات)
وتـابع انه ( فــتح قـاعــة جـديـدة
ـراجـعــ في مـجـمع السـتـقـبــال ا
ـــركـــز الـــوزارة ضـــمـن بـــنـــايــــة ا
الــعـــراقي الـــكــوري في مـــنــطـــقــة
الــوزيــريــة إضــافـــة الى الــقــاعــة
ــوجــودة ضـــمن مــقــر الـــهــيــئــة ا
ـعـ فقط) مـؤكدا ان وبحـضور ا
راجعة تـتم من الساعة الـثامنة (ا
والنـصف صبـاحاً وحـتى السـاعة
الـواحـدة والـنــصف ظـهـرا وعـلى
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شـهـدت سـاحـة الـنـسـور بـبـغـداد
تــظــاهــرة لــتــنــســيــقــيــات امس 
للمطـالبة بتعديل دني  احلـراك ا
الـدستور ومحـاسبة قتـلة تشرين
ـنـهـوبـة. وقـال واعــادة االمـوال ا

شـهـود عـيـان ان (قوات مـكـافـحة
الـــشـــغـب طـــوقت تـــظـــاهـــرة في
نـــظـــمـــتـــهــا ســـاحـــة الـــنـــســور 
ـــدني تـــنـــســيـــقـــيـــات احلــراك ا
ـــان لـــلـــمـــطــــالـــبـــة بـــحل الـــبـــر
ومــحــاســبـة الــفــاســدين واعـادة
ـنـهـوبــة وكـذلل تـقـد االمــوال ا

قـــتــلــة انــتـــفــاضــة تـــشــرين الى
الـــــقـــــضـــــاء) واشـــــاروا الى ان
ـتـظاهـرين جددوا الـدعوة الى (ا
اقــــامــــة نــــظــــام عــــادل واجــــراء
حامل تـعديالت علـى الدستـور 
بـايـديـهم االعالم الـعراقـيـة  كـما
يـعـتزمـون التـوجه نـحو مـجلس

الـــقــضـــاء االعــلى لـــلــمـــطــالـــبــة
بـــاالصـالحـــات).  وجـــدد رئـــيس
مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب مـــــحـــــمــــد
ــضي احلـــلـــبــوسـي تــأيـــيـــده ا
بــانـتـخــابـات نـيـابــيـة خالل مـدة
انسجاما مع زمـنية متفق عليها 
ـلــيـويــنـة الـتي ارادة احلــشـود ا
شــــددت خـالل صالة اجلــــمــــعـــة
ــــوحـــدة عـــلـى اســـتــــعـــدادهـــا ا
لــلــتــضــحــيـة دعــمــا لــلــمــشـروع
االصـالحي . وقــال فـي تــغـــريــدة
عـلى تـويـتـر إن (مـجـلس الـنواب
ـثل الـشـعـب وتـلك اجلـمـاهـير
الـــتـي احـــتـــشـــدت هي جـــزء من
ـكن كــيـانه وضــمـيـره الــتي ال 
بـــأي حـــال إغـــفـــال إرادتــهـــا في
انـتخابات مـبكرة التي دعـا إليها
رئـيـس الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى
ـضي الــصـدر) مـؤكـدا (تــأيـيـد ا
بـانتخابات نيابية ومحلية خالل
مـدة زمنية متفق عـليها للشروع
ـقـراطـيـة ـسـيـرة الـد مـجـدداً بـا
حتـت سقف الـدسـتور والـتـفاهم
ـــصـــلـــحــة ـــا يـــنـــســـجم مـع ا
الــوطـنــيـة الــعـلــيـا لـلــبالد).وأيـد
دعوة ـوحـدة  مـصـلـو اجلـمـعـة ا
ـــــطــــالـــــبـــــة بـــــحل ا الـــــصـــــدر 
فيـما اكـدوا استـعدادهم ـان الـبر
لـــلــــتـــضـــحـــيــــة من اجل ازاحـــة
الــفــاســدين.وأكــد خـطــيب صالة
اجلــمـعــة الـتـي أقـيــمت بـســاحـة

مــهــنـد االحــتــفــاالت فـي بــغــداد 
ـــوســـوي إن (الـــعـــراق أصـــبح ا
أســيـراً لــلــفـســاد وأن حـكــومـات
الـتوافق تسببت بخـسائر الكثير
لـألمــــوال ونــــقص اخلــــدمــــات)
وتـابع ان (تفشـي اخملدرات نتاج
تسلـطة) الفتا الى ان األحـزاب ا
(الـــــشـــــعـب وصل إلـى نـــــتـــــائج
مــخــجــلـة مــنــهــا انـعــدام الــثــقـة
بـالطبقة السياسية) ومضى الى
الـــقــول (نـــعــلن تـــضــامــنـــنــا مع
ـان الــصـدر بــالـدعــوة حلل الــبـر
وإجـراء انتخابات مبكرة) داعيا
الـعـراقيـ إلى أن (يـهبـوا لـطلب
اإلصـالح فـحب الــوطن يــحــتـاج
الـى الــــتـــــضــــحـــــيــــة بـــــالــــوقت
والـــــــنـــــــفــــــوس). وانـــــــســـــــحب
ـتظـاهرون من الـساحـة باجتاه ا
ــان بـــعــد انـــتـــهــاء صالة الـــبـــر
ـوحـدة الــتي شـاركت اجلــمـعــة ا
فــيــهــا اعــداد كــبــيــرة قـادمــة من
احملـافظات اجلنوبـية والغربية 
فـي ظل ارتـفـاع درجـات احلرارة.
وتــــنـــاقــــلت مــــواقع الــــتـــواصل
مـقاطع فيديـو تظهر االجـتماعي 
الذين الـتنظيم الـعالي للمـصل 
اكــدوا لـقـنــاة (الـشـرقــيـة نـيـوز)
(اســتـعـدادهم لــلـتـضــحـيـة حـتى
ازاحـــة الـــفـــاســـديـن). وشـــهــدت
شـوارع بغداد انسيابية باحلركة
ـــرور حــــيث اكـــدت مــــديـــريـــة ا

(عـدم وجــود قـطــوعـات الــعـامــة 
ـرور جيدة وان حـركة الـسير وا
و انــسـيـابـيـة عــالـيـة في جـانـبي
الـرصـافـة والـكـرخ). وكـتـب وزير
صـالح مـحـمـد الـعـراقي الــصـدر 
تــــدويـــنــــة في صـــفــــحـــتـه عـــلى
فـــســـيـــبـــوك امس  (تـــقـــبل الـــله
اعـمالكم وصالتكم). وفي النجف
ــثـــلــة االمــ الــعــام  بـــحــثت 
ــــــتــــــحــــــدة جــــــيــــــنـــــ لـال ا
بـالسـخــارت مـع رئــيس الــتــيـار
الـــصــدري أهـــمــيــة إيـــجــاد حل
لـألزمــة الـــســيـــاســيـــة.ووصــفت
بـالســــخــــارات عــــقب انــــتــــهــــاء
اجـتمـاعهـا مع الصـدر ان (اللـقاء
كــان جـيـداً) مــؤكـدة ان (الـصـدر
.( ســيــقــول مــا بــجــعــبــته الحــقـاً
عن زيارة مرتقبة وكـشف مصدر 
لـــرئــيـس حتــالـف الــفـــتح هــادي
الــعــامــري الى احلــنــانــة لــلــقــاء
ـــــصـــــدر في الـــــصـــــدر. وقـــــال ا
تــــصـــريـح امس ان (الـــعــــامـــري
يـعـتـزم لـقاء الـصـدر في احلـنـانة
لــبـحث مـبـادرة احلـوار وايـجـاد
حـل لالزمــة). وكـــان الــصـــدر قــد
شـدد على ان تكون وحدة الصف
ـوافـقة وفـق الضـوابـط الـعـامـة ا
لــلـقـوانــ الـسـمــاويـة واالحـاكم
الـشـرعيـة. وقال في تـغريـدة على
تـويـتر ان (هـناك فـسطـاط التـيار
فال يــعـني ان وفــسـطــاط االطـار 

االخـــوة في احلـــشـــد الـــشــعـــبي
مـــحــســـوبــون عـــلى احـــدى تــلك
بل انا عـلى يقـ انهم اجلـهتـ 
يـشاطـروني الرأي بشـأن الوحدة
ضـمن االطر الـسماويـة والديـنية
اتـفق واالنــسـانـيـة). وفي اربـيل 
ـــقــــراطي رئــــيس احلــــزب الــــد
الـكـردستـاني مـسعـود الـبارزاني
مـع رئــــيس االحتــــاد الــــوطــــني
الــكـردســتـانـي بـافل الــطـالــبـاني
خالل االجـتـمـاع الـذي جـمـعـهـمـا
فـي مـــــــصــــــــيـف صالح الــــــــدين
على  (العمل من أجل بـاحملافظة 
تـوحيـد موقف القـوى السيـاسية
الــكـردســتـانـيــة إزاء الـتــحـديـات
الـــتي تـــواجـه الـــعــراق وإقـــلـــيم
كـــردســــتـــان ومـــواصـــلـــة عـــقـــد
االجـتماعات لـهذا الغرض).ورأى
الــــتـــحــــالف الــــعـــراقـي لالكـــراد
الـفيلي في بيـان تلقته (الزمان)
امـس انه (نظرا للظروف الراهنة
الـــــتي تـــــمــــر بـــــهــــا الـــــبالد من
مـــنـــعـــطـــفـــات خـــطـــرة بـــســـبب
االنــسـداد الــسـيــاسي الـذي طـال
مـداه والـقى بظاللـه على الـشارع
نـناشـد االطراف السـياسـية بذل
اقـصى اجلهود  من اجل احلفاظ
عـــلى ســيـــادة الــعــراق وشـــعــبه
ونـــخص خـــوانـــنـــا في الـــتـــيــار
الـصدري الذين قدموا الى جانب
اخـوانـهم اجملـاهـدين الـكـثـير من

الــــتـــضــــحـــيــــات في مــــحـــاربـــة
وكـــذلـك اطـــراف االطـــار احملــــتل
الــتـنــسـيــقي الــذين لـعــبـوا دورا
مــــهـــمــــا الى جــــانب اخــــوانـــهم
الـــــصــــدريـــــ  فـي مــــواجـــــهــــة
الــدواعش والـقـاعـدة) مـؤكـدا ان
ـكــون الـفــيــلي االصـيل (ابــنــاء ا
يــعـــلــنــون االســتـــعــداده بــشــكل
واضـح ان يــــبــــذلــــوا كل مــــا في
وسـعـهم من اجل تـوحـيـد الصف
ولـو كـلـفهم  ذلـك حيـاتـهم). واكد
فـيصـل ريكان اخلـبيـر القـانوني 
ان الـــدعـــوة الى االنـــتـــخـــابــات
خـطـوة سـلـيـمـة وتؤدي ـبـكـرة  ا
الـى االصالح في حـــال تـــوافــرت
شـروط اجـرائـهـا. وقـال في بـيان
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وزارة دعت اســـــر ذوي الــــــهـــــمم 
الى العمل والـشؤون االجتمـاعية 
تـعـجـيل قـرارات الــفـحص الـطـبي
ـوجب الـســنـوي لــلــمـشــمـولــ 
ا الـقـانون 38  لـسـنة 2013 
يـــراعـي اوضـــاعــــهم وصـــعــــوبـــة
بعـد موافقة الوزارة على االنتظار
ـعـ ــعـاق مـع ا الـغــاء حـضـور ا
ـــتـــفـــرغ خالل اصـــدار بـــطـــاقــة ا
اسـتر كـارد. وقالـوا في احاديث ا
لـ (الـزمان) امـس (نـطالـب الوزارة
بـتـعجـيـل اجنـاز قرارات الـفـحص
مراعـاة الوضاع الطـبي السـنـوي 
عاقـ واسرهم الـذين ينـتظرون ا
اياما لـلحـصول على هـذا التـقرير
الــذي يــثــبت شــمــولــهم بــاحــكــام
الــقـــانــون الــنـــافــذ) مـــؤكــدين ان
(هيئـة ذوي االعاقة واالحـتياجات
مطـالـبة بـتـعديل فـقرات اخلاصـة 
القانون وجعل الفحص كل عام
مع تمـديد مـدة التـفـرغ للـموظـف
وجـعـلــهـا خـمـســة اعـوام بـدال من
ســـنـــة واحــــدة) مـــشـــدديـن عـــلى
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نــتج عــنه إلـقــاء الــقـبض مـحــكم 
ــتــهم وبــحــوزتـه خــمــسـة عــلى ا
أكـواب أثــريــة وجــرتـ و15 من
الـــنــقـــود وتــمـــثـــال) وأشــار الى
ـــــتـــــهـم الى قـــــسم (تـــــســـــلـــــيم ا
استخـبارات وأمن قـيادة عمـليات
غـــرب نــيـــنـــوى). والــقـت هــيـــئــة
احلـشـد الــشـعـبي  الــقـبض عـلى
مـــطــلـــوب بــتـــهــمـــة اإلرهــاب في
وصل.وذكـر بيـان للـهيـئة تلـقته ا
(الـــــــزمــــــان) امـس أن (قـــــــوة من
اســـتــــخـــبـــارات الـــلـــواء 30 في
احلــشـــد  تــمـــكــنت من اعـــتــقــال
مــــطــــلــــوب بــــتــــهــــمــــة اإلرهــــاب
ــوصل) وأضـاف أن (عــمـلــيـة بـا
االعتقال تمت بناءً على معلومات
اسـتـخبـاراتـيـة ومـتـابـعة مـن قبل
مـفـارز االسـتـخـبـارات لـلـمـطـلـوب
الـــذي الــقـي الــقـــبض عـــلـــيه في
مــنـطــقــة كـوكــجــلي). وأقـدم رجل
على قـتل زوجـته وشـقـيقـتـها في
قرية سقزلي الواقعة في محافظة
ـــتـــحــدث بـــاسم كـــركـــوك.وقــال ا

 ©ÊU e «® uKÝ«d  ≠  UE U;«

فـتح خـبـراء االدلــة اجلـنـائـيـة في
حتقيقـا بانفجار وزارة الداخليـة 
عـبوة نـاسـفـة امـام مـبـنى جتاري
وسط منطقة زيـونة ببغداد. وقال
مصدر امني في تصريح امس ان
انــفـجــرت  أمـام (عــبـوة نــاسـفــة 
ــنــطــقــة زيــونـة مــركــز تــســوق 
وخلف أضـرار مـادية في واجـهة
عـروف باسم ماكس مول بنى ا ا
دون سقـوط أي ضحـايـا بشـرية)
مؤكدا ان (خبراء االدلـة اجلنائية
فــــتـــحـــوا حتــــقـــيـق بـــاحلـــادث).
واعــتـــقــلت قــوة امــنـــيــة  مــتــهم
بـــتـــجــارة اآلثـــار في مـــحـــافـــظــة
نيـنوى.وذكـر بيـان لوزارة الـدفاع
تـلــقــته (الـزمــان) امس أنه (بــنـاءً
عـلى مــعـلــومـات اسـتــخـبــاراتـيـة
دقــــيـــقـــة تــــفـــيـــد بــــوجـــود أحـــد
األشــخــاص يـــتــاجــر بــاآلثــار في
ناحية حمام العليل  باشرت قوة
مشتركة بواجب و نصب كم

الــــرســـــولي وســـــفــــارة الـــــكــــرسي
الـــرســولي في بـــغــداد في تـــهــيــئــة
الـــسُـــبُل الـــتي من شـــانـــهـــا إجنــاح

ُرتقب).  أنعقاد اإلجتماع ا
وقــــد تـــوجــــهت وزارة اخلــــارجـــيَّـــة
بـالشـكـر والتـقـدير لـدواوين األوقاف
الـدينية واللجنة التحضيرية العليا
بكافة أعضائها للجُهُد احلثيث الذي
ــلـــفــات وأوراق بــذلـــته في إعـــداد ا
ـســتـلــزمـات لــعـقـد احلـوار وكــافـة ا

اإلجتماع.

لـعقد اإلجتماع الثالث حلوار األديان
ُـشـارَكة بـ الـعـراق والـفـاتـيـكـان 
وكــــيل الــــوزارة الــــســـفــــيــــر عــــمـــر
ثلي الـبرزجني وبحضور السادة 

دواوين األوقاف الدينية الثالثة.
وأشـارت في بــيـان تــلـقــته (الـزمـان)
أمس الى (الـدور الـكـبيـر الـذي تـقوم
به وزارة اخلــارجـيَّــة في الــتـنــسـيق
بــــ دواوين األوقــــاف الــــديـــنــــيـــة
واجملــلس احلــبــري حلــوار األديــان
وســـفــــارة الـــعـــراق لـــدى الـــكـــرسي
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أكَّـدت وكيلـة وزارة اخلارجيَّـة صفية
طــالـب الــســهــيل إســتــكــمــال كــافــة
اإلســـتــــعـــدادات اخلــــاصـــة لــــعـــقـــد
اإلجــتــمــاع الـــثــالث حلــوار األديــان
ــحــدد فـي نــهــايــة شــهـر ُ ُـوعــده ا

قبل. تشرين األول ا
جــاء ذلـك خالل إجــتـــمـــاع عُـــقــد في
مـبنى وزارة اخلارجيَّة للـجنة العليا
ُتابـعة اإلستعدادت اخلاصة ُـكلفة  ا

راصد الزلزالـية في الهيئة œ«uł ezU∫ سجـلت ا   ≠ œ«bG?Ð

العامـة لالنواء اجلوية التابعة لوزارة النقل  هزة بقوة اربع
ـحافـظة الـسـليـمانـيـة. وقال بـيان درجـات في قضـاء كالر 
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (قـوة الــهـزة بـلــغت اربع درجـات
حـيث  الـشـعور وتـبـعد 17 كـيـلـومتـرا جـنـوب شرق كالر
ان يـكـون طقس ). وتـوقـعت الـهـيـئـة  واطـنـ بـهـا من قـبل ا
ـنـاطق كـافـة. وذكرت في الـيـوم الـسـبت صحـوا حـارا في ا
بيـان تلقته (الزمان) امس ان (طقس الـيوم السبت سيكون
صــحــواً حــاراً مع بــعض الــغــيــوم  أمــا درجــات احلـرارة

—ö  w  WO{—√ …Òe¼ qO− ðË —UŠ fIÞ
ـنـطـقـتـ الـوسـطى فـسـتـكـون مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق في ا
نطقة والشمـالية وستنخفض قلـيالً عن اليوم السابق في ا
حـيث ســجـلت الـعـظـمى في بـغـداد  50مـئـويـة) اجلـنـوبـيـة
وتابع ان (طـقس يـوم غد األحـد سيـكـون صحـواً حاراً في
مـسـبـبـة ـنـطـقـتـ الـوسـطى والـشـمـالـيـة والـريـاح تـنـشط  ا
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة فـيـمـا سـيـكـون طـقس ا تـصـاعـداً لـلـغـبـار
صحـواً حاراً  أما درجـات احلرارة فسـتنخـفض قليالً عن
ـنطقـت الـوسطى والـشمالـية وسـتكون الـيوم الـسابق في ا

نطقة اجلنوبية من البالد).  مقاربة لليوم السابق في ا

تــلـقــته (الــزمـان) امس انه (بــعـد
الـتـظاهـرات االخيـرة واالعتـصام
ـــان وخـــروج حتـت قـــبـــة الــــبـــر
جـــمـــاهـــيـــر الـــتـــيـــار الـــصــدري
لـــلــتــظـــاهــر والــتـــحــاق من كــان
ضـحية للنظام السياسي ومن لم
يجد فرصة عمل بسبب االوضاع
الــــســـابـــقــــة وبـــســـبـب ونـــظـــام
جتـددت الــدعـوات احملــاصـصــة 
الـى اجــراء انــتــخــابــات مــبــكـرة
لـــضـــمـــان تـــصـــحـــيح الـــنـــظــام
ـسـتـوى الــسـيـاسي واالرتــقـاء 
ــنــشـود االداء نــحــو االصـالح ا
لـكن يـجب ان جتـري وفق احـكام
ـــادة  64مـن الـــدســتـــور الـــتي ا
نــصت عــلى ان مــجـلس الــنـواب
ــطـلـقــة لـعـدد يــحل بـاالغـلــبـيـة ا
اعـضائه باحـدى احلالتـ بطلب
مـن ثـــلث اعــــضـــائه ومــــوافـــقـــة
االغـــلـــبــيـــة وبــطـــلب مـن رئــيس
مـجـلس الـوزراء وموافـقـة رئيس
اجلـمـهـوريـة ومـوافـقـة االغـلـبـيـة
العـضـائه ولم يـتـحـدث الـدسـتور
عـن نـــــوع احلـــــكـــــومـــــة هـل هي
حـكومة تسييـر اعمال او حكومة
كــامـلـة الـصـالحـيـات) وتـابع ان
ـــــادة يـــــدعــــو رئـــــيس (نـــــفس ا
اجلـمهـورية الى انتـخابـات عامة
خـالل مدة اقـصـاهـا ستـون يـوما
مـن تــــــاريخ احلـل مـع ضــــــمـــــان

مشاركة واسعة للجماهير). 

واالعراف اجملـتـمعـيـة في منـطـقة
البو عبد عودة بقضاء الكرمة في
االنـبـار). كــمـا انـتـشــلت الـشـرطـة

جــثـامـ الـنــهـريـة في احملــافـظـة
اربعة اشـخاص من عائـلة واحدة

قضوا غرقا في نهر الفرات.  

»bN²Ý»·∫ مبنى جتاري يتعرض الستهداف بعبوة ناسفة في زيونة.

مديـر عـام شـركة احلـفـر العـراقـية
التابعة للـوزارة باسم عبد الكر
الكــات نــاصــر قــد اكــد في إن (ا
الـفـنـيـة والـهـنـدسـيـة في الـشـركـة
اجنــزت حــفـر الــبــئــر الــســابــعـة
ــبــرم مع شــركــة ضــمن الــعـــقــد ا
ايطالية حلفر 37 بئراً نفطية في
حــقل الـــزبــيــر الــنـــفــطي).  واكــد
احـــســـان عــبـــد اجلـــبــار الـــوزيــر
اسماعيل في وقت سابق  حرص
اوبك بلـس على اسـتـقـرار اسواق
ــيــة والــعــمل عــلى الــنــفط الــعــا
الـتـخـفـيـف من وطـأة  الـتـحـديـات
االمـنـية والـسـيـاسـيـة والـصـحـية
التي تواجه العـالم والسعي نحو
حتــقــيق  الــتــوازن بــ الــعــرض
والطلب. وقال خـالل مشاركته في
االجـــتـــمــاع الـــشـــهـــري لــلـــجـــنــة
ــتـابــعـة االنــتـاج عــبـر الـوزاريــة 
الــــدائـــرة الـــتــــلـــفـــزيــــونـــيـــة  ان
(االجتـمـاعـات  تـضمـنت مـراجـعة
تــطــورات االســواق الـــنــفــطــيــة 
واالسـتــمــاع الى الــتـقــاريــر الـتي
اعــدتـهــا اجلــهــات الـبــحــثــيـة في
ـــتـــغـــيــرات ـــنـــظـــمـــة بـــشـــان ا ا

تـغـيـرات ومـتطـلـبـات وحـاجات ا
ية) مؤكدا االسواق النفطية العا
شاريع تتضمن ان (خطط تنفيذ ا
تــــكــــثــــيف عــــمــــلــــيــــات احلــــفـــر
واالسـتـكـشـافـات وتـطـويـر الـبـنى
التـحتـية وانـشاء مـحطـات الضخ
ــعــاجلــة وشــبــكـات االنــابــيب وا
واستثمار الغاز وتطوير منصات
نـافذ الـتصـديريـة وغيـرها). من ا
جــانــبه  قــال مــديــر عــام شــركــة
االســتـكــشــافــات الــنـفــطــيــة عـلي
قبلة ستشهد رحلة ا جاسم إن (ا
نــــشـــاطـــاً مــــلـــحـــوظــــاً لـــقـــطـــاع
االسـتكـشـافـات حـيث تـعـول هذه
اخلطط كـثـيراً عـلى ادامـة وزيادة
االنتـاج من الـنـفط والـغـاز) الفـتا
الى ان (الـشـركـة تـكـثف جـهـودها
في هذا اجملـال عبـر جـهود مـراكز
الـبـحث والـتــفـاسـيـر والـدراسـات
وميـدانيـاً جـهود الـفرق الـزلزالـية
والسيـمـا في الصـحـراء الغـربـية
ومحافظة نينوى لتحول الطاقات
والتـوقعـات الكامـنة حتت االرض
الى انــــتـــاج فــــعـــلـي يـــســــهم في
حتـقيق خـطـطـنـا الـواعـدة). وكان
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ضي بخطط أكدت وزارة النفط ا
إدامة وزيـادة االنـتـاج والتـصـدير
ــقـــبــلــة من خالل خالل االعــوام ا
تــــكــــثــــيف عــــمــــلــــيــــات احلــــفـــر
واالسـتـكـشـافـات وتـطـويـر الـبـنى
ـديـر التـنـفـيذي التـحـتـية. وقـال ا
لـشــركــة الـنــفط الــوطـنــيـة حــامـد
يــونس خالل تـــرؤسه اجــتــمــاعــا
سؤولي الشركـات االستخراجية
ماضـيـتان ان (الوزارة والـشـركـة 
في تـنــفــيـذ بــرنـامج خــطط إدامـة
ــــعـــد لــــهـــذا وزيــــادة االنـــتــــاج ا
الغـرض بـالـتعـاون مع الـشـركات
قـاولـة) واشار الى ان ـيـة ا العـا
ـتـلـك قـدرات انـتـاجـيـة (الـعـراق 
واعــدة تــؤهــله لــيــكـون احــد اهم
ـقـبـلة) ـنتـجـ خالل االعـوام ا ا
واشـــــار الـى (اهـــــمـــــيــــــة الـــــدعم
ــالي لــلــوصـول الى والــتـمــويل ا
االهــــــداف اخملــــــطط لــــــهــــــا وفق
كن الـوصول حسـابات دقـيقـة و
الى مــعــدالت انــتــاج من  5الى 8
مالي برمـيل يوميـا  مع مراعاة

التـعويض عن زيـادة مـتوقـعة في
وان الـــزيـــادة ـي الـــطــــلب الــــعـــا
ـنتجة اجلديدة تـوزع ب الدول ا
نـتـجة للـنـفط من اوبك  والـدول ا
ـتـحــالـفـة مــعـهـا بــحـسب نـسب ا

انتاج كل دول). 

ـؤثـرة  واثـرها عـلى والـعـوامل ا
الـــعـــرض والـــطـــلب فـي الـــســوق

الـــنـــفـــطـــيـــة ) واضـــافت انه (
االتـــفـــاق عـــلـى زيـــادة في ســـقف
اإلنـتــاج ابـتــداء من شــهـر ايــلـول
ـقــبل بـإضــافـة كــمـيـةمــئـة  الف ا
وذلك من اجل بـــرمـــيـل بـــالـــيــــوم

»ŸUL²ł∫  وزير النفط يشارك باجتماع افتراضي الوبك بلس

bIŽ  «œ«bF²Ý≈ qLJ² ð W]Oł—U)«

 œ«bGÐ w  ÊU¹œ_« —«uŠ



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

‰UF √ œËœ— dO¦ð ÊU*d³ « qŠ v ≈ —UO² « fOz— …uŽœ

…dÒJ³*«  UÐU ²½ù« s  tH u  œÒb×¹ wIO M² «

—bB « l  ÷ËUH²K  Íd UF « ‰Òu ¹Ë
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

ـطـروحـة ضـمن االطـر اسـتـعـداداه لـلــتـفـاعل مع احلـلــول ا جــدد االطـار الـتـنـسـيــقي 
فيما اكد ان اجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى حوار الدستورية والقانونية والواقعية

واتفاق القوى الوطنية.
وقال بيان امس ان (قادة االطار عقدوا
اكــــدوا خالله ان اجـــراء اجــــتـــمـــاعـــا 
انـتــخـابـات مـبـكـرة يـحـتـاج الى حـوار
واتـفـاق مع القـوى الوطـنيـة) واضاف
ان (االطـــــار مــــاضي فـي حــــواراته مع
ـعـنـيـة بـتـشـكـيل الـقـوى الــسـيـاسـيـة ا
احلــكـومـة من اجـل تـشـكــيـلـهــا لـتـقـوم
والسـيـمـا في بـواجــبـهـا امـام الـشـعب 
هــذا الــوقت الـذي يــحــتـاج فــيه ابــنـاء
شـعبنا الى حـكومة كامـلة الصالحيات
ـتــحـقـقـة ـالــيـة ا الســتـثـمـار الــوفـرة ا
ـطـلوبـة) وتابع ان لـتـقد اخلـدمات ا
(اطــراف االطـار خـولـت رئـيس حتـالف
لـلـتـفاوض مع الـفـتح هـادي الـعـامـري 
رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر).
وأكـــد األمـــ الــعـــام لـــكــتـــائب ســـيــد
الــــشــــهـــــداء أبــــو آالء الــــوالئي أنّه ال
جتـــديــد لـــرئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الـكاظمي حتت أيّ ظرفٍ كان.وقال في
تـغريـدة على تـويتـر (أحيّي األخوة في
ــســـؤولــة في اإلطـــار لــشـــجــاعــتـــهم ا
اجــتـمـاعــهم الـطــار  والـذي كـان من
أهم مقرراته االتفاق على عدم التجديد
لـــلــكــاظـــمي ورفض إبـــقــائه رئـــيــســاً
ـقـبلـة). وبحث رحـلة ا لـلـتسـوية فـي ا
الـعـامـري في وقت سابـق مع مبـعـوثة
ـــتــحــدة جـــيــنـــ بالســخــارت اال ا
مـعاجلـة االنسـداد احلاصل وفق االطر
الــــدســـتـــوريـــة.وذكــــر بـــيـــان امس ان
(الـعامـري استقـبل في مكـتبه بـبغداد 

الى نـصـابهـا الـصحـيح تـبـدأ بالـعودة
ــؤســسـات الـى الـدســتــور واحــتــرام ا
الـدســتـوريـة). وكـان رئـيس الـتـيـار قـد
رأى  إن االصـــالح ال يــــــــــــــــــــــــأتــي اال
ـعتـصـم الـبـقاء بـالـتضـحـية وعـلى ا
حـــتى حتـــقـــيق مـــطـــالـــبـــهم بـــازاحــة
فـيـمـا طــالب بـحل مـجـلس الــفـاسـدين 
الــنــواب احلــالي وإجــراء انــتــخــابـات
جــديــدة. واكـــد خالل كــلــمــة مــتــلــفــزة
تـابـعتـهـا (الزمـان) إن (مـا يحـدث ليس
صـراعاً على الـسلطة كـما يروجون ألن
مـن أراد السـلـطـة ال يـسحب  73نـائـباً

ان فـرجـوعي سابـقـاً جاء من من الـبـر
اجـل سـن قــــــانـــــــون ضـــــــروري ضــــــد

التطبيع).
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مطالبا بـ (إجراء انتخابات مبكرة بعد
ـان احلـالي لـكـنه قـال إنه لم حـل الـبـر
يــقــرر حـتـى االن خـوضــهــا او عـدمه)
وتــابع ان (الـدعـاوى الــكـيـديــة عـرقـلت
تــشـكـيل حـكــومـة األغـلـبـيــة) مـضـيـفـا
(حــصــلــنـا عــلى اكــبــر كـتــلــة ودعــونـا
لالغـلبـية الـوطنـية فعـرقلـتهـا الدعاوى
وال الـصـراع بــ اشـخـاص الــكـيـديــة 

فــلـست كــمـا يــحـاولــون تـوضــيح ذلك 
ـن يعادي احد على االطالق وان كان
يـريد قتلي كما في الـتسريبات االخيرة
فال اكن لــهم اال ـن ســكت عــنــهــا  او 
طــلـب الــهــدايــة ال الجــلـــهم بل مــحــبــة
بـالـدين والشـعب والـوطن) واشار الى
انـه (ال فـائــدة من احلــوار مع االطـراف
فاحلوار معهم جربناه وخبرنا االخـرى
ومــــا افــــاء عـــــلى الــــوطن اال اخلــــراب
والـتبعية) مؤكدا ان (اإلصالح ال يأتي
إال بـالتضـحية وأنه على اسـتعداد تام
لـــلــشـــهــادة من أجـل ذلك) مــبـــيــنــا ان

بـالســـخــارت وبـــحـث الـــطـــرفـــان اخــر
ـسـتـجدات الـوضع الـسـيـاسي وسبل ا
مــعـاجلـة االنـسـداد احلـاصل وضـرورة
اســـتــمــرار احلـــوارات والــتــفـــاهــمــات
لـلـوصـول الى نـتـائـج واقـعـيـة مـقـبـولة
تــعــتــمــد األطـر الــدســتــوريــة). واكـدت
بـالسخـارت (ضـرورة استـقـرار الوضع
الــسـيـاسي في الـعـراق والـوصـول الى
حــــلـــول مـــشــــتـــركــــة تـــرضي جــــمـــيع

االطراف). 
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رحب رئــيس ائـتالف فـي غـضــون ذلك 
ـا جـاء في الــنـصـر حـيـدر الــعـبـادي 
خــطــاب الـصــدر  فــيــمـا دعــا اجلــمـيع
لـلتكـاتف خلدمة الـشعب.وقـال العبادي
ا جاء في تـغريدة عبر تـويتر (أرحب 
بـــخــطـــاب الــصـــدر وهي تـــلــتـــقي من
جـوانب عـدة مع مـبادرتـنـا حلل األزمة
وأُحـيي خطواته وجـميع اإلخوة حلفظ
الـدم وحتقيق اإلصالح) داعيا اجلميع
(لــلــتــكــاتف خلــدمــة الــشــعب وإصالح
الــنـظـام وتـدعــيم الـدولـة الــدسـتـوريـة
ـقـراطيـة سـلـيـمة ومن خـالل عمـلـيـة د
أكــد رئـيس ائـتالف وســلـمـيــة).بـدروه 
ــــالـــكي أن دولــــة الـــقـــانــــون نـــوري ا
احلــوارات اجلـادة تــبـدأ بــالـعـودة الى
ـــؤســــســـات الــــدســـتــــور واحـــتــــرام ا
الــدســتــوريــة.وقــال في تــغــريــدة عــلى
تويتر إن (احلوارات اجلادة التي نامل
مــنـهــا حـسم اخلالفــات واعـادة االمـور

(الــثــورة بــدأت صــدريـة وهـم جـزء من
الـــشــعب وتـــلك الــثـــورة لن تــســـتــثن
الـــفـــاســـدين من الـــتـــيـــار الـــصــدري)
واســـــتــــدرك الـــــصــــدر (لـم ولن أرضى
بـإراقـة الـدمـاء أبـدا ولن ابـتـدء اطالقا
وان اقــــدمــــوا عــــلى ذلك فــــاالصالح ال
يـاتي اال بالـتضحـية كمـا ضحى االمام
احلـس عليه السالم في ثورة الطف).
ومـضى الى الـقول (اسـتـغلـوا وجودي
إلنــــهـــــاء الــــفــــســــاد وعـــــلى الــــثــــوار
ـعتـصمـ البقـاء واالستـمرار حل وا

حتقيق مطالبكم).
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نقيب احملام
أحالم الالمي
نيابة عن النقابات
واإلحتادات
العراقية تدعو
لإلصالح

ومالكـاتـهـا واقـسـامـهـا خلـدمـة الـزائريـن على
الكـات تعمل مـدار السـاعة) مشـيراً الى ان ( ا
عــلى تــوفـيــر اخلــدمـات الــصــحـيــة والــطـبــيـة
واخلــدمـــيــة في اطــار خــدمـــة الــزائــرين). في
غـضون ذلك وزعت مؤسسة كربالء اخليرية -
ــواد الـــغــذائــيــة عــلى مــضـــيف ام الــبــنــ ا
ـواكب احلسـيـنـية مـجـمـوعـة من الهـيـئـات و ا
بــرعــايـة الــشـيـخ جـمــال الـوكــيل خالل شــهـر
ـنـظمـة في مـنشـور تـعمـيمي مـحـرم. وذكرت ا
ــؤســســة تــنــفـذ تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (ا
حـــمالت انــســـانــيـــة من خالل مــســـاهــمـــتــهــا
ـــواد الــغــذائــيــة عــلى الــســـنــويــة بــتــوزيع ا
تواجدة في مدينة كربالء واكب ا الهيئات وا
خـالل ايــام مــحــرم وعــاشــوراء) واضــافت ان
ــؤسـســة تــقـدم خــدمــاتـهــا في احــيـاء (فــرق ا
ـوظف والـنصر والـتحدي كـربالء شهداء ا
ـيال واإلنـتفـاضـة وسيف سـعد والـصـمود ا
ــهـنـدسـ واألمن والــغـديـر والـعــسـكـري وا
الــداخـلي والــوالء واحلـر والـعــبـاس وخـان
الـنص) مـوضـحـة انـهـا (سـتـوزع الـغـذاء على
اكـــثــر من  300 مـــوكب خالل األيــام الـــعــشــرة
األولـى من مـحــرم) ولـفـتـت الى ان (نـشــاطـهـا
اخلــدمي مــســتـمــر بــتـقــد وجــبـات الــطــعـام
ـــؤســســة ان بـــأوقــات مـــخــتـــلــفـــة) واكــدت ا
ضيف يحرص منذ عام  2003 على مشاركة (ا
الــزائـرين في احـيــاء هـذه الـذكــرى ومـسـانـدة
الـوافـدين بتـوفـير الـطـعام لـهم واسـنادهم في

مسيرتهم).

شـهر محـرم بكميـات كبيرة حـسب الوجبات)
مـبيـنـاً ان (الفـرق اخلدمـية قـدمت في ليـلة رفع
رايـــة اإلمـــام احلـــســـ اكــثـــر من  5000االف
وجـبـة غـداء) واوضح ان (التـوزيع سـيسـتـمر
حـتى نـهـاية الـشـهـر بوجـبـات مـختـلـفـة تصل
نـــحــو مـــئـــات اآلالف) الفــتـــاً الى ان (الـــقــسم
ـاء مـنـهـا خـصـص عـدد من األمـاكن لـتـوزيع ا
شـارع اجلـمـهـوريـة وبـاب قـبـلـة اإلمـام وبـاب
الـرجـاء وباب الـكـرامة وبـاب الـسالم) وتابع
ابـراهيم ان (الـعتـبة سـخرت جـميع امـكانـاتها
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اوضح قـسم مضيف اإلمام احلس في العتبة
احلـــســيــنـــيــة عن خـــطــته اخلــاصـــة بــزيــارة
عـاشــوراء اهـمـهـا الـتـحــضـيـرإلعـداد وجـبـات
طــــعـــام الى عــــشـــرات اآلالف من لــــلـــزائـــرين
الــوافــدين إلى ضــريح ســيــد الـشــهــداء. وقـال
مـعاون رئيس الـقسم محمـد ابراهيم حسن في
تــصــريح تــابـعــته (الــزمــان) امس ان (الــقـسم
وضع خـطـة متـكامـلـة إلستـقبـال الـشهـر حيث
بـدأ بتقد وجبات الطعام للزائرين منذ بداية
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الـنـظام اإلنـتاجي يـسـعى للـربحِ والـتمـيـزِ واالستـمرارِ وصـوال لـلريـادةِ والـسيـطرةِ
نافسة أهم راحلٍ متعددة لـتحقيقِ السمـعة والعالمة التجـارية ا ر  لذلك فهـو 
ـراحل واكثـرها حـسمـا هو الـوصول الـى نقـطة الـتعـادل وهي النـقطـة التي هذه ا
تتـساوى فيها االيرادات مع الـنفقات اذ ان تخـطيها يحـقق االرباح ويزيد احلصة
ـنـظـمـة فـرصـة لـلـبـنـاءِ والـتـمـددِ وفي حـال عـدم تـمـكـنـهـا من الـسـوقـيـة ويـعـطـي ا
الوصـولِ الى نقطـةِ التـعادل فـانهـا تبـدأ بالـتأكل من الـداخل حتى تـعلن تـدهورها

وانسحابها من السوق. 
هـذا يـنـطـبق علـى اي نظـام سـيـاسي نـاشئ أو عـتيـد الن قـدرته عـلى االسـتـمرارِ
واالستـقرارِ مرهـون بقدرتهِ عـلى انتـاجِ سلطـات قادرة على حتـقيق نـقطة الـتعادل
في تــوزيعِ الـثـروات وتــقـد اخلـدمــات ورعـايـة الـطــبـقـات الــهـشـة ودعم الــتـعـلـيم
ـظـالم والـتـوازن فـي الـعالقـات الـدولـيـة لـتـكـون نـقـطـة واالهـتـمـام بـالـصـحـة ورد ا
االنـطالق لـالزدهـار واالسـتـدامـة الن هـذه الـنـقـطــة هي احلـد االدنى الـتي تـمـكن
الـنـظام من الـبـقاء عـلى قيـد احلـياة ولـديه الـقدرة عـلى االستـمـرار وحفظ الـتوازن
ــشـكـالت امــا الـتــراجـع عن هــذه الــعـتــبــة فــهــو يــعــني زيــادة الــنــفــقـات وحـل ا
واالضــطــراب واالهـــمــال وضــنك الــعــيـش وصــوال لــلــتــنــاحــر

واالنهيار.
كن ايجادها # النـظام السياسي قواعـد وسلوك االولى 
ـؤتـمرات ولـكن الـثـاني هو ـدونات أو الـبـيانـات أو ا في ا
الذي يـظهـر مدى الـتـزام اطراف الـنظـام السـياسي بـهذه

القواعد وتطبيقها وصوالً لالستقرارِ.

ـصـادر اإلعالمـية خـبـر اعـتذار ـنـصـرم تـبادلت بـعض ا    في بـدايـة األسـبوع ا
مـرشح اإلطـار التـنـسيـقي الـسيـد مـحمـد شيـاع الـسوداني عـن تشـكيـل احلكـومة
ـفاضلة مـع ثلَّةٍ من اقرانه قبـلة بعـد أن خضع اختـياره إلى جمـلة معـايير في ا ا
في قوى اإلطـار وتكاد تكـون هذه العمـلية اإلجـرائية في اإلختـيار قد حدثت ألول
واطن العراقي الذي يرى في شخصية مرة بـشكلٍ مقبول يُلبي جزءاً من طموح ا
رئـيس الـوزراء الـقـادم واجـهـة رئــيـسـة لـلـعـراق أمـام الــعـالم بـأسـرهِ. ويـنـبـغي أن
رُّ حالياً بظروف سياسية النـحسدُ عليها من نحو تعطيل إجراءات نا  الننسى أنـَّ
تشـكيل الرئـاست وعـدم وجود مالمح حقـيقـية النفـراج هذه القـضية سـواءً عند
ـكوّن الـكـردي وقـد أخذت األمـور تـسـير بـاجتـاة الـتعـقـيد ـكـوّن الشـيـعي أو ا ا
السيمـا بعد انسحاب الكتلة الصدرية من العـملية السياسية وخيارها األخير في
ـعـطيـات قد ـيـداني برفض مـرشح اإلطـار السـيـد السـوداني وهذه ا الـتـصعـيد ا
ـا تـنـزلق تـؤدي إلى تــفـاقم هـوة اخلالف بــ قـوى اإلطـار والـتــيـارالـصــدري ور
األمــور إلى مـا اليُـحــمـد عُـقـبـاه. وإذا كــانت الـسـيــاسـة في الـعـهــد اجلـديـد تـقـدم
لـفت لـلـنظـر هـو صمـت الشـركـاء اآلخرين في ـصـالح عـلى درء اخملاطـر فـإنَّ ا ا
الـعـملـيـة الـسيـاسـية في الـدعـوة إلى مـؤتمـر عـام من أجل الـوقوف عـلى األسـباب
ـوجـبـة لـهـذا الـتـعـطـيـل وهـذا الـسـجـال في اخلالفـات بـ طـرفي الـنـزاع الـذي ا
يُـفــصح عن  صـورة الــواقع الـسـيــاسي في الـعــراق في ظل انـكــفـاء رجـال احلل
والعقـد بحيث أصبحنا أُلعـوبةً بيد أهواء الغير وما يـقدّرونه لنا من مستقبلٍ مليء
فـاجآت وقد يـكون السـيد رئيس اجلـمهوريـة بوصفه راعـياً للـدستور باأللغـام وا
َـهَمْـة  وعـدم االقـتصـار عـلى دعوة في مـقـدمة الـشـركـاء الذين تـقع عـلـيهم هـذه ا
الـسـيـد رئيس مـجـلس الـوزراء بذات الـشـأن من أجل تضـافـر اجلـهود في حـلـحة
اإلشكـال كمـا أنَّ على مـجلس الـقضـاء األعلى واحملـكمـة اإلحتاديـة التي عـودتنا
في الـفـتـرة األخـيـرة عـلى الـقرارات الـشـجـاعـة أنْ تـأخـذَ دورها في االطـالع على
تنـازعة وتكشف لنا عن لبس الفهم البـرامج السياسية لألطراف ا
واطن في تمييز اخلطأ من الصحيح الذي شـاب بصيرة ا
وتـعـطي قـرارهـا األخـيـر الـذي يـخـدم الـعـراق والـعـراقـي
وفـرضه بـقـوة الـقــانـون خـوفـاً عـلى أبـنـائـنـا من مـخـاطـر
نطقة في أحسن األحوال واعالءً لراية العراق في ا الفـ

والظروف.
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بـــاالنــســداد الــســـيــاسي) واضــاف ان
(الـعـراق يحـاول أن يكـون الصـديق ب
ـــشــجع عــلى ــتــصــارعــة وا احملـــاور ا
انـي والوزير احلـوار). بدوره قـال البـر
الـــســابق ابــراهـــيم بــحــر الـــعــلــوم في
تـغـريدة عـلى تـويتـر تـابعـتـها (الـزمان)
ستقبل امس (اطـلقنا في جتمع عراق ا
مـبـادرة متـكامـلـة ألطراف الـصراع أول
بـنودها ال جتديد للحكومة احلالية  وال
إصـرار على مـرشح اإلطار الـتنـسيقي).
عـلى وكــان الـتـجــمع قـد اقـتــرح جتـمع 
الـــقـــوى االســراع في تـــقـــد وثــيـــقــة
ســيــاســـيــة لــعــقــد جــديــد حتت ســقف
الــدســـتــور. ودعــا الــتــجـــمع في بــيــان

عنـية منها والسيـما ا (جـميع االطراف 
الـى تفهم ذلك واالسراع في طـرح وثيقة
ســيـــاســيــة لــعــقـــد جــديــد حتت ســقف
ــدة عــامــ تـــقــر فــيــهــا الــدســـتــور و 
اصـالحــات دســتــوريــة قـــد تــســتــوجب
تـغييـر شكل النـظام او اصالحه وكذلك
قبلة دون االتـفاق على شكل احلكـومة ا
فـرض االردات مـن هـذا الـطرف او ذاك).
الـى ذلك  بـحث رئـيس ائـتالف الـنـصـر
حـيدر العبـادي  مع السفيـر البريطاني
لــــــدى بــــــغـــــداد مــــــارك بــــــرايــــــســـــون
ريــتـشــاردسـون مــسـتــجـدات االوضـاع
احملــلـيـة.  وقــال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (الـــلــــقــــاء بــــحث تــــداعــــيـــات

واوصــيــنــا بـحــرمــة الــدم ونـرفض اي
كما نعلن تدخالت خارجية بهذا الشأن 
ــتـظـاهـرين دعــمـنـا لـصــوت الـشـعب وا
الــســلــمـيــ حــتى حتــقــيق مــطــالــبـهم
ـشـروعـة) واشـارت الى ان (الـدسـتور ا
كـتب في ظروف مضطربة وهو ال يالئم
ـقـبـلـة ونـطـالب ـرحـلـة احلـالـيـة وال ا ا
بــتـشـكـيل جلـنــة تـعـديل الـدسـتـور وان
ــثــلي يـــكــتب بــايـــادي وطــنــيــة ومـن 
الـنقـابات واالحتـادات) مشـددة على ان
(يـتـعهـد مجـلس النـواب بـتشـكيل جلـنة
لــتــعــديل الــدســتــور وبــســقف زمــني ال
يـتــجـاوز سـتـة اشـهـر وتــأكـيـد حـمـايـة
ــارســون حـــقــهم ـــتــظـــاهــرين وهـم  ا
فـــضال عن الـــدســـتــور فـي الــتـــظـــاهــر 
االســتـــمــاع لــهم وحتـــقــيق مــطـــالــبــهم
ونـدعـو من ابنـاء الـشعب ان ـشـروعة  ا
ـــؤســـســات الـــدولــة يـــكــونـــوا حـــمــاة 
رافق وكذلك ا الـتشـريعـية والتـنفـيذيـة 
الـعـامة) مـجـددة تأكـيـدها (مـطـلوب من
ـصـلـحـة تـغـلــيب ا الــكـتل الـسـيـاســيـة 
الـــوطـــنـــيـــة من اجل اخلـــروج مـن هــذا
ــأزق اخلــطــر وفي حــالـة تــســويــفــهـا ا
فــإن لــلـنــقــابـات ــشــروعـة لــلــمـطــالب ا
واالحتـادات خطوات تصـعيدية اخرى).
ان العراق ـرجع حس الـصدر  ورأى ا
ــيـاً ـنــعـطـف تـأريــخي خـطــر عـا ــر 
وإقـلــيـمـيـاً ومـحـلـيـاً. وقـال في تـصـريح
ر به تـتجلى نعـطف الذي  امـس ان (ا
خطورته في ملفات عدة أولها ما سموه
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األوضـاع الـتي يشـهـدها الـبـلد وأهـمـية
الـركون لـلغـة احلوار والـتفـاهمات وحل
كمـا جـرى تأكـيد اخلالفـات مـهمـا كـانت
حـاجة العـراق للتكـاتف والتقدم لـتوفير
خـدمات شـاملـة وحتقـيق ثورة إعـمارية
وفق مـا يـأمـلـه أبـناء شـعـبـه ومـا يـريده
اجملـــتـــمـع الـــدولي) من جـــانـــبه  اكـــد
بادرات التي قدمها ريـتشاردسون أن (ا
الـعـبادي فـيـها مـخـرجات عـديـدة كفـيـلة
بــتــجــاوز األزمـة الــراهــنــة). وانــسـحب
ـان  ونقل ـتـظـاهـرون من مـبـنى الـبـر ا
اعـتصامـهم  بعد مـرور أربعة أيام إلى
بـــاحــاته اخلـــارجــيـــة فــيـــمــا تـــتــوالى
الــــــدعـــــوات إلـى احلـــــوار من أجـل حلّ
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الـتحقت النـقابات واالحتادات الـعراقية
ــطــالــبــة بــانــهـاء بــدعــوات االصالح ا
احملـــاصـــصــــة وحتـــقـــيق الـــرفـــاهـــيـــة
فــيــمـــا اوصت بــحــرمــة الــدم لــلـــشــعب
والــتــدخالت اخلـارجــيــة بـهــذا الــشـأن.
وجــاء فـي الــبــيــان الــذي الــقــته نــقــيب
احملـــامــ الـــعــراقــيـــ احالم الالمي 
نــيـابــة عن احلـاضـريـن  اطـلـعـت عـلـيه
(الــــزمـــان) امـس (تـــابــــعـــنــــا االحـــداث
واالزمـات الـتي تعـصف بالـبلـد وما الت
الــيه انـعــكـاسـات االنــسـداد الــسـيـاسي
ـواطن  وتــأثــيــرهـا الــســــــلـبـي عـلـى ا
ــســتـــويــات كــافــة الــــــــــــذي وعـــلى ا
بــــدوره يــــنــــسـف اسس الــــعــــمــــلــــيــــة

قراطية). الد
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واضـــافت ان (الــنــقــابــات واالحتــادات
ـستقل ـهني ا وانـطالقا من تـنظـيمـها ا
فـي تـمـتـ شــرائح اجملـتــمع كـافـة ومن
فـأنـنـا مع الـشـعب في ان ـنـطـلق  هـذا ا
طالبة باالصالح يـطلق كلمته احلـرة وا
الـسـياسي وانـهـاء احملاصـصـة وتوفـير
النه ذاق اخلـدمـات وحتـقـيق الـرفـاهـية 
ـأســاة مــا يــجــبــره عـلـى اخلـروج مـن ا
ولـيقودوا والـتظـاهر بالـطرق الـسلمـية 
ـــبــــادرة في حــــفظ الـــنــــظـــام) زمــــام ا
واضـــافت ان (الـــنــقـــابــات واالحتــادات
بــحــثت االزمــة احلــالــيــة واثــرهـا عــلى
الــــصـــعـــيــــدين الـــداخــــلي واخلـــارجي
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األزمـة. وطــلب مـحـمـد صـالح الـعـراقي
ــقـرب من الــصـدر في تــغـريـدة (إخالء ا
ان  و حتوّل االعتصام أمام مـبنى البر
ـان ومـقــتـربـاته خالل مـدّة وحــول الـبـر

أقصاها  72ساعة). 
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وتــصــاعــد الــتــوتـر  إثــر رفض رئــيس
الــتــيــار مــقــتــدى الــصــدر السم مــرشح
اإلطـار التنـسيقي لرئـاسة الوزراء. لكن
األزمــة الـســيـاســيـة فـي الـبالد ال تــنـفكّ
تــزداد ســوءاً إذ يـعــيش الــعــراق شـلالً
ســـيــاســـيــاً تـــامــاً مـــنــذ االنـــتــخـــابــات
الـتشريعـية في تشرين األول 2021. ولم
تـفضِ مفـاوضات المـتناهـية بـ القوى
الـسيـاسيـة الكـبرى إلى انـتخـاب رئيس
لـلجـمـهوريـة وتكـليف رئـيس للـحكـومة.
لك قاعدةً شعبية وأظـهر الصدر الذي 
واســعـة أنه ال يــزال قـادراً عــلى حتـريك
اجلــمـاهـيـر. واقـتـحم مــنـاصـرو الـتـيـار
ـان مـرتـ خالل أقلّ مـن أسـبوع الـبـر
وبــاشــروا داخــله اعــتــصــامــاً  رفــضــاً
لـتـرشـيح مـحـمـد شـيـاع السـوداني  من
قــبل اإلطـار  لـرئـاســة احلـكـومـة. وجلـأ
. خــصـــوم الــصــدر إلى الــشــارع أيــضــاً
وتـظاهر اآلالف من مـناصري التـنسيقي
ـنطـقة ؤدي إلى ا عـلق ا عـنـد اجلسـر ا
اخلــــضـــراء الــــتي تــــضمّ مـــؤســــســـات
حـكـومـيـة ومـقـرات دبـلـومـاسـيـة غـربـية
ـــان لــلــدفـــاع عن الــدولــة ومـــقــر الــبــر

وشرعيتها ومؤسساتها.
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ـعتـمدة بتـصديق الـعـقود وفق الـشـروط والضـوابط ا
لـديـهـا). من جـهـة اخرى بـحـثت هـيـئـة الـسـيـاحة مع
  . اجلانب اإليراني إمكانية تفويج الزوار اإليراني
وذكـر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (رئـيس الـهـيـئة
ظـافـر مـهـدي عبـد الـله بـحث مع نـائب مـنـظـمة احلج
ــلـحق الــثـقــافي في الـســفـارة اإليــرانـيـة اإليـراني وا
ابــاذر فــقــرات الــتــفــاهم في مــجــال تــفــويـج الـزوار
اإليـرانــيـ الى الـعـراق واوضح ان ( الــلـقـاء تـنـاول
وافقـات الرسميـة لتوقيع مـذكرة تفاهم استـحصال ا
تـهـدف تـنـظـيم وتـوفـيـر الــتـسـهـيالت الالزمـة لـتـفـويج
ـقدسة) اجملامـيع الدينـية اإليرانـية لـزيارة العـتبات ا
مشـيراً الى ان (اجلانـبان بحثـا وضع الية إلسـتقبال
ـناسبـات الديـنيـة وفتح افاق مـستـقبـلية الزوار في ا
شـتـرك في اجملاالت الـثـقافـية والـسـياحـية لـلـتعـاون ا
بـ الــبـلـدين) وبـ ان (اجلـانب اإليـراني ركـز عـلى
ـعـوقـات الـتي تـواجه الـزوار بـعـد انـخـفاض تـذلـيل ا
مـعـدل اإلصـابـات بـجـائـحـة كـورونـا) من جـهـته اكـد
عبـد الله ان (الهـيئـة ماضـية بإجـراءات توقـيع مذكرة
ـنـافذ الـتفـاهم بـ الـبلـدين لـتوطـيـد التـعـاون وفتح ا

احلدودية البرية ب البلدين).
واسـتـقـبل مـطـار الـنـجف مـنـذ األول من مـحـرم حـتى
امس مـايزيد عن  140رحلـة جويـة. وقال بـيان تـلقته
ــسـافــرين بــلغ اكــثـر من (الـزمــان) امس ان (عــدد ا
 28000 الف مـــســـافـــراً) الفـــتـــاً الـى ان (وجـــهــات
الرحالت اخـتـلفت بـ دول اخللـيج العـربي و ايران
ولبنان ودول اخرى الى مطار النجف الدولي) وب
ـطــار تـعــمل عـلى اجنـاز اإلســتـعـدادات ان (ادارة ا
كــافـة وتــقـد جــمـيع الــتـسـهــيالت الالزمــة لـغـرض

استقبال زائري العتبات في كربالء والنجف).
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بـدأت اخلــطـوط اجلـويـة الـعــراقـيـة تـسـيــيـر رحـلـتـهـا
ـعـتــمـرين الى الــسـعــوديـة مع مـوسم األولى لـنــقل ا
العـمرة. واد بـيـان تلـقته (الـزمـان) امس ان (الشـركة
العـامة للخطوط اجلوية التابعة لوزارة النقل كشفت
عن انـطالق الرحـلـة األولى من مـطـار بـغـداد الدولي
ديـنة نـحـو مطـار األميـر مـحمـد بن عبـد الـعزيـز في ا
نـورة ألداء مناسك العمرة مع بداية العام الهجري ا
اجلــديــد) وذكـــــــــــر مــديــر عــام الــشــركــة عــبــاس
عــمــران الــزبــيــدي ان (الــشـركــة بــاشــرت بــتــفــويج
ـعـتـمـرين حـسب تـوجـيـهـات الـوزارة) مـبـيـنـاً انـها ا
عـتمرين وتسهيل (استـنفرت جهودها كـافة خلدمة ا

سفرهم).
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ــرحـــلــة األولـى شــمـــلت رحــلـــتــ واشــار الـى ان (ا
مـباشـرتـ نقل فـيـها  296 معـتـمـراً بالـتـنـسيق مع
وهـــيـــئـــة احلج والـــعــمـــرة و اجلـــانب الـــســـعــودي).
وبـاشرت الـهـيئـة الـعلـيـا للـحج والـعمـرة تـفويج مـئات
نورة ألول مرة مع دينة ا عـتمرين العراقيـ الى ا ا
بــدء شـهـر مــحـرم). واكــدت الـهـيــئـة في بــيـان تــلـقـته
(الــزمــان) امس انــهــا (أشــرفت عــلـى تـفــويـج مــئـات
عتمرين عبر الشركات اخلاصة بالعمرة) موضحاً ا
ــطــارات احملـلــيــة إلى ان (الـرحـالت انــطـلــقـت من ا
ــديــنـة مـطــار األمــيـر مــحــمــد بن عـبــد الــعــزيـز في ا
ــنــورة) وحــصــلت الـــهــيــئــة في وقت ســابق عــلى ا
ـنح تأشـيرات الدخول موافـقة السـلطات الـسعودية 
ـوسم الـعـمـرة لـثالثـة اشـهـر) ودعت فـيـزا خـاصـة 
الـهـيئـة الـشـركـات الـراغـبـة بـتـسـيـيـر رحالت الـعـمرة
ـوسم عامي  2022 و 2023 الى مـراجعـتـها والـبدء
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لم تـعـد حكـايـات شـهـرزاد بشـأن بـغـداد وقـصص ألف لـيلـيـة ولـيلـة مـجـديـة حيث
االمن واألمان وقـصص العاشقـ تتناثـر على اسوار الـعاصمة وتـفيض بحنـينها
عــلى بـاقـي احملـافـظــات في ظل تــعـدد شـهــريـار بــقـلب احلــدث فال يـســتـطـيع أي
فيـلسوف مهما بلـغت قدرته على سرد االحداث ان يجـزم عما ستؤول اليه األمور
في بــغـداد ومــحـافــظـات الــوسط واجلــنـوب بــعـيــداً عن مـنــاطق الــغـربــيـة وإقــلـيم
ـقـاعد كـردسـتـان حـيث الـسـكـيـنـة والـتـفـرج عـلـمـاً انـهـا سـبـقت اجلـمـيع بـحـجـز ا
االماميـة على مـسرح العـمليـة السـياسيـة وهي باالنتـظار نـهاية الـشرك الذي وقع
ـتــنـعـة ــسـرحــيـة وسط هـتــافـات بــ مـؤيـدة ورافــضـة وراضــيـة و فـيـه ابـطـال ا

طرقة. وجميعها تصب في مصلحة ا
تكـمن أحداث الـيـوم في تصـارع سـياسي سـلطـوي بـ دعاة اإلصالح والـتـغيـير
وحـمـايـة الـشـرعـيـة وكالهـمـا لـو اجـتـمـعت في خـانـة الـقـانـون والـدسـتـور ألعادت
الـعـراق الى عـصـر االزدهـار والـتـقـدم من نـاحـيـة اخلـدمـات والـكـهـربـاء واالعـمار
والـصـناعـة والـزراعـة وحتى الـسـياحـة وألصـبح الـعراق جنـمـاً سـاطعـاً في سـماء
ـنطـقـة; لـكن لكل طـرف رؤى وطـروحـات يرفـضـهـا االخر مع الـدول ااإلقـلـيمـيـة وا
تصعـيد مسـتمر في الشـارع العراقي ومخـاوف من جناح الفتـنة باقتـتال (شيعي
شــيـعي) عــبـر اجـنــدات خـارجـيــة تـعـصف بــالـبالد من كل حــد وصـوب حـطــبـهـا

الشباب ووقودها التظاهرات التي باتت محط انفجار باي حلظة.
ووسط هـذا احلـراك الـشــعـبي من اجلـانــبـ انـطـلــقت دعـوات لـلــتـهـدئـة واحلـوار
الـوطـني عـبـر بـعض الـقوى الـوطـنـيـة ولـعل اخـرهـا دعـوة رئـيس إقـلـيم كـردسـتان
نـيـجـيرفـان بـارزاني بـعـقـد وطـني يـضم جمـيع الـقـوى الـسـيـاسـية في أربـيل حلل
ـا بقـيت االزمة الـسياسـية عـالقة التـصارع واخلروج من عـنق الزجـاجة الـتي لطا
زورة الى فيهـا فمـن االنسـداد السيـاسي بـسبب الـنتـائج االنتـخابـية ووصفـها بـا
عــاصـفـة تــشـكــيل احلـكــومـة وانــتـخــاب رئـيس الــوزراء بـعــد اتـفــاق قـوى اإلطـار
نصب رئاسة احلكومة التنـسيقي باإلجماع على ترشيح محمد شياع السوداني 
نـطقـة اخلضراء واقـتحـام مبنى وجاء رد التـيار الـصدري بالـتجـمهر عـند بـوابة ا

ان الى تعليق اجللسات الى اشعار اخر. مجلس النواب ما دعا رئيس البر
ـوقف الـقـائم حـالـيـاً في الـبالد يـحـتـاج الى حـكـمة وهـنـا جتـدر اإلشـارة الى ان ا
زيـد من الـتـضـحيـات وكـأن الـعراق ورويـة كـبيـرة لـتـفـادي سفك الـدمـاء وتـقـد ا
نـطقة واالمن الغذائي مكـتوب عليه ان يـبقى على صفـيح ساخن في ظل صراع ا
واطن العراقي ناخية وكل هذا ضريبة يدفعها ا ائية وا واحلروب االقـتصادية وا
فـمـنذ وعـينـا عـلى هذه الـدنيـا لم نـشهـد أي شيء جديـد سـوى خدمـات االنتـرنيت
وانفـتاح (الـدش) فالـفقـير زاد فـقـراً والغـني زاد غنى ونـحن على أعـتاب  2023ال
رض وال كـهرباء شوارع مـبلـطة وال مدارس تـغني عـلى األهلي وال صـحة تقـيك ا
ـولدات وال أمـن يشـعـرك بـاألمـان واحلل الـوحـيـد االن وبـهذا تـغـنـيك عن جـعـيـر ا
الوقت احلـساس هو التالحم والتفكير بعـقالنية وهدوء أكثر واجللوس على طاولة
حوار وكـشف مـا أوصل العـراق الى هذا احلـضيـض للـرأي العـام واالتفـاق على
عالج الشـرخ بـ كـفي الـتصـارع ولـنـأتمـر الى قـول رسـول الـله (صلى
الــله عـلـيـه وآله وسـلم): (صالح ذات الــبـ خـيــر من عـامـة
الــصالة والــصــيـام) فــإذا كــان هــذا شــأن اإلصالح بـ
فردين فـكيف إذا كان الـصالح ب طائـفت كـبيرت كل
مـنـهـما يـعـتـقد بـالـله والـيـوم اآلخر ويـقـيم الـصالة ويؤتي

الزكاة ويحجّ البيت ويصوم شهر رمضان.

هادي العامري
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اصــــدرت وزارة الـــصــــحـــة امـــراً
بتـوزيع خريجي كـليات الـطب غير
العراقـية. قال بـيان تلـقته (الزمان)
امس انه (اســتــنــاداً الى مــوافــقــة
الــوزيــر هــانـي مــوسى الــعــقــابي
أُصــــدر امـــــراً وزاريـــــاً بــــتـــــوزيع
اخلـــريــجـــ ضــمـــنــهم خـــريــجي
الــسـنــوات الـســابـقــة لـلــجـامــعـات
ـبـاشـرة الـعـراقـيـة) واضـاف ان (ا
ســتــكــون بــعـد مــصــادقــة مــجـلس
اخلـــدمـــة الـــعـــامـــة وصـــدور امــراً
). من جهة اخرى وزارياً بالـتعيـ
اصـدر مـصـرف الـرشـيـد تـعـلـيـمات
ـاســتـركـارد. وذكـر بـشـأن ســلـفـة ا
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الــســـلــفـــة الــتي لم يـــســتـــحــصل
ـستـفيد وافقـة علـيهـا من قبل ا بـا

تـبــقى قـيـد

الـتـنفـيذ) نـظـراً لوجـود عـدد كبـير
من الـطلـبات الـتي ورد قـبولـها من
قــبل قــسم الــبــطـاقــات والــقــنـوات
ـــصــرف اإللـــكــتـــرونـــيـــة ودعـى ا
الــــزبـــائـن الى قــــبــــول الـــرســــالـــة
والــدخـول عـلى الـتـطـبـيق وإعـطـاء
وافـقة ليتـسنى للـمصرف وضع ا
ــبــلغ في الــبــطــاقــة اإلئـتــمــانــيـة ا

نخيل).
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مبينـاً انه (بخالف ذلك ومرور مدة
 15 يوماً يصبح الطلب ملغياً). في
ســـيـــاق مــتـــصل اطـــلق مـــصــرف
الـرافـدين وجـبـة جـديدة مـن سلف
ــوظــفــ والــعــقــود ومــنــتـســبي ا
الـدفـاع والـداخـلـيـة. واوضح بـيـان
ـصرف تـلـقته (الـزمـان) امس ان (ا
اطلق السلف التـي تبدأ من خمسة
ماليـــــ ديـــــنـــــاراً حـــــتى 50
مــلــيــون ديــنــاراً بــالــنــســبـة
) الفتاً نتسب للموظف وا
الى ان (ســلف الـعـقــود تـبـلغ
خــــمـــســـة وعــــشـــرة ماليـــ
ديــنـاراً) وبـ ان (الــتـقـد
عــلى الـــســلف يـــحــصل عن
ـــــصـــــرف طـــــريق فـــــروع ا
ــــنــــتـــــشــــرة في بــــغــــداد ا
واحملـافـظـات) مـشـيـراً الى
ان (الــفـروع مــسـتــمـرة في
استقـبال طلـبات معامالت
الترويج اخلاصة بالسلف
لــلــمــوظـفــ ومــنــتــسـبي
القوات األمنية). من جهة
اخـــــرى احــــــصت وزارة
الـــــــعــــــمـل والــــــشــــــؤون
اإلجــــتـــمـــاعــــيـــة اعـــداد
الـــعــاطـــلــ عن الـــعــمل
ـــســجـــلــ في قـــاعــدة ا
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قال كاتب السطور :
ٍ أُميّةُ خندقُ حقدٍ دف

ِ الزَمَنْ  على الدينِ منذُ قد
تعادي الرسولَ تسبُّ الوصيَّ 

َ تُسمُ احلَسَنْ  تكيدُ احلس
ومن أبرز رجال الدجل االموي مروان بن احلكم .

-2-
وجاء في التاريخ :

دينة الى مكة فقال له: انّ مروان التقي االمام احلس قبل خروجه من ا
" يا أبا عبد الله 
انّي لك ناصح 
فأَطِعْني ترشد 

فقال احلس (ع) :
وما ذاك ?

قُلْ حتى أسمع 
فقال مروان :

اني آمرك ببيعةِ يزيد 
فانه خير لك في دينك ودنياك 

فقال احلس (ع) 
إنا لله وإنا اليه راجعون 

وعلى االسالمِ السالمُ اذ قد بُليت األُمة براعٍ مثلِ يزيد 
ولقد سمعتُ جدي رسول الله (ص) يقول :

اخلالفة مُحرّمة على آل ابي سفيان "
-3-

ترن كلمات أبي سيفان في آذان االموي جميعاً :
" تلقفوها يا بني أمية تلقف الصبيان للكرة "

وهي  –كما ترون  –دعوة صريحة لالستحواذ على اخلالفة لتكون لهم السلطة والسطوة
على كل الناس .

ا قاله الرسول (ص): وحبهم للسلطة يُعمي بصائرهم وأبصارهم مصداقاً 
" حُبّك الشيء يُعمي ويُصم "

قربون . إنهم يعلمون أن اخلالفة مقام ديني رفيع ال يستحقه االّ أولياء الله ا
واالمويـون رغم فسـقهم وفـجورهم وعـدائـهم الشـديد لالسالم كـانوا ال يـفتـرون عن التـآمر

وازين . لالستحواذ على السلطة بعيداً عن كل ا
-4-

والسؤال اآلن :
أليس من الدجل الذميم واالنحطاط االخالقي الفظيع أنْ يدعو (مروان)  

ـبـايـعـة يـزيد الـفـاسق –الـوزغ بن الـوزع- ريـحـانـة رسـول الـله وسـيـد شـبـاب اهل اجلـنـة 
الفاجر ?

والشاعر يقول :
من أين تخجلُ أوجُه أموّية 

سكبتْ بلذاتِ الفجورِ حياءَها ?
نعم 

بكل صلف 
وبكل وقاحة  

بايعة يزيد وبصيغة األمر ..!! يدعو (مروان) احلس (ع) 
ثم يـعلل الدعوة الى مـبايعة يـزيد بانهـا خير لـلحس في ديـنه ودنياه وهذا مـنتهى الدجل

واالسفاف .
-5-

وجاء جواب االمام احلس (ع) صاعقا ح قال له :
" وعلى االسالم السالم اذ بليت األمة براعٍ مثل يزيد "

ان هناك مقولة مشهورة مفادها أنَّ الناس على دين ملوكهم 
ُلك ليزيد  –الذي اخـترق كل اخلطوط احلمراء  –فانّ ذلـك يعني االجهاز على فاذا كـان ا

االسالم ومـفــاهـيـمه وأحــكـامه وحـيــنـهـا لـن يـبـقى مــنه االّ االسم بـعـد أنْ
ضمون ... يختفي ا

وهـــكــذا افــتـــدى االمــام احلــســـ (ع) االسالم بــدمه وأهـل بــيــته
وأصـحـابه لــيـصـونه من الـتـحــريف والـتـبـديل والبــقـائه مـحـمـديـا

أصيال .
ا ولـوال ثورة االمـام احلـس (ع) عـلى الـكـيان األمـوي الـغـاشم 

أبقى االمويون لهذا الدين مِنْ باقية  .
وهنا تكمن عظمة االمام احلس (ع) .
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ســـامـــراء وهــيـــئــة الـــبـــحث والـــتــطـــويــر
ـواد الــتـالـفـة الـصــنـاعي إلعـادة تــدويـر ا
وإستخدامها في إنتاج األدوية البيطرية).
في غــضـون ذلك بــحث مــديــر عـام شــركـة
ديـالى عـبــد السـتــار مخـلـف عـلـيـوي مع
مـديـر عام الـشـركة الـعـامة لـتوزيـع كهـرباء
اجلــنــوب غــيـث جنــم عــبــيـــد الــتــعــاون
شتـرك ب قطاعي الصناعة والكهرباء.  ا

ÊËUFð e¹eFð

وقـال الـبـيـان ان (اإلجــتـمـاع جـاء بـعـد في
زيـارة عــلــيــوي الى مــحــافــظــة الــبــصـرة
لـتـعـزيـز التـعـاون) واوضح ان (اجلـانـب
بحـثا إبرام عـقود لتـجهيـز منتـجات ديالى
مـن مــحــوالت الــتــوزيـع والــقُــدرة وعــقــود
لــتــصـــلــيح مــحــوالت الـــقــدرة الــعــمالقــة
ـقايـيس اإللـكـتـرونـية وامـكانـيـة جتـهـيـز ا
حـسب عــقـودراخـرى). عــلى صـعــيـد آخـر
حددت وزارة الزراعة شرطاً بشأن حتويل
األراضـي الــزراعـــيــة إلى ســـكــنـــيــة. وقــال
الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد احلس
اخلفاجي في تـصريح تابـعته (الزمان) ان
(جنس األراضي الـزراعيـة لن يتـحول إلى
اراض ســكــنــيـة إال بــعــد رفع يــد اإلصالح
الـزراعي عـنـهـا) مـضـيـفـاً ان (ذلك الـقـرار
يـــشــــمل فــــقط األراضـي الـــتـي تـــعــــرضت
لإلسـتــثــمـار كــمــشــاريع من قــبل الـهــيــئـة
الــوطــنـيــة لإلســتـثــمــار ضـمـن مـوافــقـات
الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـتـخـصـيص األراضي في
األمانة العامة جمللس الوزراء) واشار الى
ان (حتــــــويـل األراضي مـن زراعـــــيــــــة الى
سـكـنـيــة يـعـد مــخـالـفــة قـانـونــيـة) داعـيـاً
عنـية والبـلدية الى احملافـظات والدوائـر ا
ـــنـع الـــتـــجـــاوزات عـــلى اتـــخـــاذ دورهـــا 

األراضي كافة).

ŸËdA∫ شباب من واسط يبدأون مشروعهم

الـسـبل واآلليـات لـدعم وتطـويـر إمكـانـيات
الـهـيــئة) وشـدد عـلـى اهـميـة دور الـبـحث
الـــعـــلـــمـي في دعم وتـــطـــويـــر الـــنـــشـــاط
الــصــنــاعي مــبــديــاً اســتــعــداده لــتــقـد
اإلســنــاد في تـطــويـر إمــكـانــيـات الــهـيــئـة
وتـعزيـز مـراكـزهـا ومخـتـبـراتـها الـبـحـثـية
ـواكبة الـتطور ـعدات  بأحـدث األجهزة وا
ي في اجملــال الـعــلــمي والــبــحـثي) الــعــا
ولفت الـى ان (اخلبـاز وجه الدائـرة الفـنية
باإلعمام لـلتشكيالت كـافة بتزويد الوزارة
رصدهـا للـمواد الـراكدة والـتالـفة ودراسة
إمــكـانــيــة اإلسـتــفــادة مـنــهــا) مـبــيــنـاً ان
(الــدائــرة الـقــانـونــيـة من شــأنـهــا تـنــظـيم
مــسـودة عــقـد تـصــنـيـع بـ شــركـة ادويـة
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ـعــادن مــنـهـل نــاقش وزيــر الـصــنــاعــة وا
عـزيــز اخلـبــاز مع وكـيل الـوزارة يـوسـف
مـحـمــد جـاسـم ومـستـشـار الـوزارة عـمـار
ـدراء العـامـ لـشـركة عـبــد الـله حـمــد وا
ادويـة سـامـراء وهيـئـة الـبحث والـتـطـوير
ــشـتـرك الــصـنــاعي إمـكــانـيــة الـتــعـاون ا
ـواد الكـيمـيائـية مـنتـهية إلعـادة معـاجلة ا
الـــصالحــيــة في شـــركــة ســامــراء إلنــتــاج
األدويــة الــبــيــطــريــة. وذكــر بـيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (اخلـبـاز بـحث امـكـانـية
ــتـخــصـصـة ــراكـز ا ـواد في ا مــعـاجلــة ا
الــتــابـــعــة لــهـــيــئــة الـــبــحث والـــتــطــويــر
الــصــنـاعي) مــضــيــفـاً ان (الــوزيــر نـاقش

ÕUI∫ طبيب بيطري يعالج أبقاراً
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الي خطـوة لتشجيـعهم في انشاء ا
مشاريعهم اخلاصة). وقدمت وزارة
الـــتــخــطــيط نــتـــائج مــسح الــقــوى
ركزي العـاملـة الذي نفـذه اجلهـاز ا
لإلحــصـاء بـالــتـعــاون مع مـنــظـمـة
العـمل الدولـية في الـنصف الـثاني
ـــاضي. وقـــال الــوزيــر من الـــعــام ا
خـالد بـتـال جنم في كلـمـة له بوقت
ـؤتمـر اطالق الـنـتائج ان سـابق 
سح الذي اجراه جهاز اإلحصاء (ا
يـــأتي في اطــــار مالحـــقــــة جـــمـــيع
ـؤشرات جلـميع الـقطـاعات بـغية ا
تــــوظـــيــــفــــهـــا فـي اعـــداد اخلــــطط
وحتــــقــــيـق اهــــداف الــــتــــنــــمــــيــــة
ــســتــدامــة) مــوضـحــاً ان (مــسح ا
اعــتـــمــد احــدث الــقـــوى الــعــامـــلــة
ــيـة ـعــايــيــر اإلحــصــائـيــة الــعــا ا
دن لتوفير مؤشرات على مستوى ا
والـريـف و سـوق الــعــمل وحتــديـد
ومــعـرفــة اإلحـتــيـاجــات في تـولــيـد
فـرص الــعـمل وبـالــتـالي مــواجـهـة
حتــديـات الــسـوق احملــلي) واظـهـر
مسح القـوى العاملـة نسبة الـبطالة
ائة) من جهتها التي بلغت  16,5با
مـنظـمة الـدولـية اعـربت عن دعهـما
في مــــجـــال الــــعــــمل االحــــصـــائي
ومتابعة واقع سـوق العمل والقوى

العاملة واجلوانب األخرى).

وتـصـدير نـخـبـة مـجـتـمـعـيـة واعـية
فعالة تؤثـر في الرأي العام وتخدم
ابنـاء واسط واشار خـلدون الى ان
ـشروع يـتـبنى فـكرة الـتـغيـير في (ا
الـواقع الـسـيـاسي احلـالي بـرعـاية
ــصــلــحــة الــعــامـة بــرامـج تــخــدم ا
لـلـمـحـافظـة واحملـافـظـات األخرى).
ــــديـــر من جــــهــــة اخــــرى عـــقـــــد ا
الــعـــــــام لـدائـرة الــعـمل والـتـدريب
ـهني فـي وزارة العـمل والـشؤون ا
اإلجـتــمـاعـيــة رائـد جــبـار بـاهض
اجــتـمــاعـاً مع وفـد مـن مـكـتب األ
ـنـفذة مـن قبل ـشـاريع ا ـتـحـدة ا ا

نظمة.  ا
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وذكـر بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(باهض بحث مع الوفد اإلجتاه الى
الـقطـاع اخلاص واألشـغـال العـامة
الــتي تــوفــر فــرص عــمل لــلــشــبـاب
بـصـورة عـامة) مـبـيـناً انـهـا (قادرة
على حتس الـبنى التحتـية للمدن
هذا مـا ينـعكس بصـورة عالـية على
اصالح احلالـة اإلقتصـادية لـلمدن)
ــــنـح الــــتي ــــنـح اكــــد ان (ا وعـن ا
نظمـة للمسـتفيدين يجب تقدمـها ا
ان تمـنح الى الشـباب البـاحث عن
ــســجــلــ لــدى الــوزارة الــعــمل وا
حـــصــراً) مـــشـــيــراً الـى ان (الــدعم
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بادرت مجموعة من الشباب الواعي
في محافـظة واسط بإقـامة مشروع
تـــثــقـــيــفـي وصــفـــته بـــأنه يـــخــدم
اجملــتــمـع وتــطــويــر ابــنــائه. وقــال
ـواطن احـمـد خـلـدون فـي مـنـشور ا
تابـعـته (الزمـان) امس ان (مجـاميع
من هــــؤالء الــــشـــــبــــاب احلــــريص
اسسـوا لفـكرة بـناء مشـروع يعـتمد
عـلى عـامـلي الـفـكـر والـتـثـقـيف في
اطـار العـمل بـصورة جـدية من اجل
الــذي تـــغــيــيــر الــواقـع اجملــتــمــعي
بـــدوره يــخــدم جــوانـب ســيــاســيــة
واقـتصـاديـة واجتـمـاعيـة) واكد ان
(الـــتــظـــاهـــرات األخـــيـــرة ومـــوقف
الـشـبـاب احلـر هـو شـعـلـة لـلـمـضي
ـشـروع من اجل رسم طريق بـهذا ا
ــسـاهـمـة ـكن لـلــشـبـاب ا واضح 
فيه بطـريقة عـقالنية ومـدنية حرة)
وطـــرح الـــشـــبـــاب مــجـــمـــوعـــة من
ـكن العمل همـة التي  األولويـات ا
عـلى انــشـاء مـنــتـديـات وجتــمـعـات
فـكـريـة لـرعايـتـهـا منـهـا حـياة ريف
واسـط اجلــمــيـل وســبل تـــنــمـــيــته
اإلقــــتــــصـــــاد احملــــلي وتــــشــــغــــيل
ـــشــكالت الــعـــاطـــلــ مـــعــاجلـــة ا
ـنتـشرة مـثل اخملدرات اجملـتمـعية ا
وغــــيــــرهـــا مـن اآلفــــات اخلــــطـــرة

كـاشـفة الـبـيـانـات مـنـذ عام 2003  
ـمــنـوحـة ـيـســرة ا عن الـقــروض ا
ــديــر الــعــام لــدائـرة لــهم) واكــد ا
ـــهــــني في الـــعــــمل والــــتـــدريـب ا
الــوزارة رائــد جــبــار بــاهض في
تـصريح تـابـعته (الـزمان) امس ان
(اإلحـصـائـيـة جــاءات بـعـد مـعـرفـة
نــتـــائج مــسح ســـوق عــمل إلعــداد

سياسة وطـنية للتـشغيل في عموم
الــبالد) مــشـــيــراً الى ان (اخلــطط
الـتي نـعمل عـلـيهـا تـتضـمن تـقد
ــنح والـــقــروض الى الــعــاطــلــ ا
الــراغــبــ فـي تــأســيس مــشــاريع
صـغـيرة وتـدريـبـهم ومسـاعـدتهم
في اكـــتـــســـاب مـــهـــارات جـــديـــدة
لــتـــأهــيـــلــهم لـــلــدخـــول في ســوق

الــعــمل) وبــ ان (الــوزارة تـرعى
هـذه األعـمـال بـالـتـعـاون مع مـراكز
ــهــني الــتــابــعــة لــهــا الــتــدريب ا
ـنـظـمـات الـدولـيـة وكــذلك بـعض ا
لـــتــوفـــيــر بـــرامج من تـــســاهم في
تـوفـيـر فـرص الـعـمـل) مـضـيـفاً ان
(اإلحـصـائـيـة سـجـلت اكـثـر من من
مـليـوني عاطل عـن العـمل بعـد عام

2003) وتــابع ان ( الــوزارة مــنـحت
 60الف قـرض مـيـسـراً لــلـعـاطـلـ
وتـدريب اكـثر من  200 الف عاطل
ـراكـز الـتـدريـبـيـة حـتى اآلن) في ا
واكــدت الـعـمل ان (الـلــجـان تـتـابع
مــنح الـقـروض وآلـيــة صـرفـهـا من
ـسـتـفـيـد واحـالـة اخملـالـف قـبل ا
الى القانون لتسديد مابذمتهم).

l¹“uð∫ الصحة تبدأ توزيع خريجي كليات الطب
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تـمـر هذه االيـام ذكـرى استـشـهاد األمـام احلـس عـلـيه السـالم واهل بيـته واصـحابه في
المـحهـا البـطـوليـة كشـعوب الـعاشـر من محـرم احلرام وهـي ذكرى تـستـحق ان نفـتـخر 
اسالمية بشـكل خاص واالنسانية بشكل عام وذلك للموقف اجلهادي الشجاع الذي وقفه
االمام احلس بوجه الـطاغيه الفاجر يـزيد بن معاوية بن ابي سفيـان. عندما ثار احلس
ثل كان مـعه نفر قـليل من اهـل بيته واصـحابه فـكانت ثـورته انتـصارًا لـلحق ولـلمـباد وا
والـقـيم االسالمـيـة الــتي انـزلـهـا الـله عـزوجل عـلى جـده رســول الـله صـلى الـله عـلـيه واله
ظـلم لثـورة احلس وسلم. فـكان لـهذه الـثورة وجهـان وجه مشـرق ووجه مظـلم. فالـوجه ا
هـو الظلم والطـغيان والـبطش والتقـتيل الذي مارسه جـيش الطاغيه يـزيد ضد االمام واهل
بيـت النبوة الذي فـرض الله عليـنا كمسـلم محـبتهم وطاعـتهم حيث قال في مـحكم كتابه
. ص. (مثل ودة في الـقربى) وقـال رسولـنا الكـر الـكر (قل ال أسـألكم عـليه اجـراً آال ا
اهل بيتي فـيكم كـمثل سـفينـة نوح من ركـبها جنـا ومن تخـلف عنهـا هوى) فـالطاغـيه يزيد
تـربع عـلى كـرسي اخلالفـة ظـلـمًـا وبــهـتـانـا فـمـاذا نـفـذ من أمـر الـله عـزوجل ومـاذا صـنع
) وقـال أيضا (احلسن بريحانـة رسوله. ص. والذي قـال عنه (حس مـني وانا من حس
واحلـســ سـيـدًا شــبـاب اهل اجلــنـة)انـنــا في الـوقت الــذي نـسـتــذكـر فــيه هـذه األحـداث
ـأسـاويـة الـدامـيـة واحلـزيـنـة الـتي مــرت بـآل بـيت الـرسـول. ص. يـجب ان نـتـذكـر الـوجه ا
شرق لها الذي يعبـر عن البطولة والشجاعة الفذة . ع. وهو الوجه ا الثاني لثورة احلـس
ـانه الـعـمـيق الذي ال الـتي وقـفـهـا االمام  بـوجه الـطـاغـيه يـزيد وجـيـوشه مـجـسدًا بـذلك ا
ستميت عـنها مضـحيا ألجلهـا بحياته وحـياة عائلته يتـزحزح بعقـيدته االسالمية ودفـاعه ا
دينة متوجهًا الى أرض كربالء كان يعلم حق وأصحابه. فحـ خرج األمام احلس من ا
القـاة وجه ربه في جنـان اخللد. الـعلم بـأن دمه ودم انصـاره مهدور ال مـحال وأنه ذاهب 
صـير ولـقد قـال علـيه السالم قـولته وان اعدائه هم اعـداء االسالم مكـانهم جـهنم وبـئس ا
ا خـرجت لـطلب اإلصالح ـا أ شـهـورة (اني لم أخرج أشـرا وال بـطرا وال مـفـسدًا وظـا ا
ستـبدين عبر التاريخ في أمة جدي رسول الله)واآلن لـنستعرض مـكانة الطغـاة واحلكام ا
ـهـجــورة وفي مـزابل الـتـاريخ. اين هي قـبـورهم ان وجــدت فـإنـهـا بال شك فـي اخلـرائب ا
ولنرى مكانة الـرجال العظام أصحـاب الرساالت السماوية وخـاتمهم نبينـا العظيم محمد.
ص. واهل بـيـته واصـحـابه ومـحــبـيـهم فـأنـهم خـالـدون في قـلـوب الـنـاس وضـمـائـرهم وان
قـبـورهم تـزهـو وتـعجً بـالـزائريـن. فالـطـغـاة عـبـر الـتـاريخ مهـمـا اخـتـلـفت أسـالـيب بـطـشهم

صير ولعنهم الله في الدنيا واالخرة. وقهرهم فانهم زائلون ومكانهم في جهنم وبئس ا
ناسـبة أتمنى من كآفة اخوتي العراقي ان يـتكاتفوا ويرصوا صفوفهم من إنهاء وبهذه ا
اسـتبـداد حـكم الـطـبقـة الـسـياسـيـة الـفاسـدة الـتي نـهبت أمـوال الـعـراق منـذ سـقـوط حكم

ــقــبـور نــهــجـا الـدكــتــاتـور الــظــالم وحلــد االن. لـقــد نــهج الـطــاغــيـة ا
استـبداديـا في قـتله واراقـته لـدماء الـكـثيـر من األبـرياء حـتى نال
جـزاءه العـادل وليـكون مـكانه مـزبلـة التـاريخ. قال الـله عزوجل
. (من قتل مؤمنا متعـمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا في كتابه الكـر
فـيهـا ولـعـنه الـله وغـضب عـلـيه وأعـد له عـذابًا عـظـيـمـا). الـيوم
ماليـ اجليـاع حتت خط الـفقر وهـم ينـتظرون االصـالح بعون

الله. 
{ سفير
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ـرسـومـة) عـلى صـعـيـد مـتـصل قـال اخلـطـة ا
مدير بلدية الناصرية محمد عكاب ان  (نحو
 4 االف قـطــعــة ارض سـكــنـيــة  جتــهـيــزهـا
ستـحقـيها لـغرض الـتوزيع في األيام الـقلـيلة
الـقــادمــة . وذكــر عــكــاب  في تــصـريح ان  
(نحو  4 االف قطـعة ارض ستـوزع في مـدينة
الناصرية . وأضاف ان هـذه الوجبة ستشمل
شرائح نـقـابات الـعـمـال والشـهـداء واجلرحى
إضافة الى شرائح أخـرى مستـحقه  جاهزة
لـلـتـوزيع في األيــام الـقـلـيـلـة الــقـادمـة بـقـضـاء

الناصرية).
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اعلن محافظ ذي قار مـحمد هادي الغزي عن
شـمـول خــمس مـنــاطق جـديـدة في احملــافـظـة
بـخـطـة مـشـروع مـجـاري الـنـاصـريـة الـكـبـيـر.
ـنــاطق الـتي اضــيـفت وقـال لـ(الـزمــان) ان (ا
ـشروع هي القـرية العـصرية و الـعكر خلطة ا
الشرقي والعكـر الغربي و احلبيـلية و العرجة
وذلك بكلفة اجمالية قدرها  36 مليون دينار).
 واشـار الى ان (االمــر االداري لـشـمــول تـلك
ــشـــروع قــد صــدر بــالــفــعل و ــنــاطق بــا ا
ـنفذة لـتبـاشر بـالعمل وفق تسلـيمه لـلشـركة ا
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موضوع للمناقشة واحلوار:

خطـابان اعالميـان يتجـاذبان األزمات في الـعراق..خطـاب من صحفـي ومثـقف عـراقي
غير مهددين في حياتهم يعيشون في ظل ظروف مريحة وآمنة نسبيا  يقيمون في اخلـارج
يـوجهـون سهـام نقدهم ورزقـهم ومسـتقبـلهم..يـتمـيز خـطابهم بـاحلدة والـتجـريح والشـماتة
ضد رمـوز الـسـلـطـة ويتـنـاسـون اإلرهـاب وجـرائمه ضـد األبـريـاء ومن يـقف وراءه داخـلـيا
وخـارجـيـا..بعـضـهم وال اقـول كـلهم مـتـهم بـالـرشوة من قـبل اعـداء الـعـراق وكثـيـر مـنهم
وراح يوجه نصائحه عن بعد انساق وراء انفعاالته بدون رادع ووزع شتائمه دون خشية
وهؤالء اقـول لـهم:اذا كنـتم حتـبون الـعراق فـعال تـعالـوا وشـاركوا في الـعـملـية الـسـياسـية
واذا اصـرر عـلى االقامـة في امـاكـنكم لـعـلـنا جنـد فـيـكم الكـفـوء الـنزيه فـتـنـقذون الـبالد

صائب!! ان لدينا ما يكفي من ا الهادئة فليكن خطابكم هادئا وال ترجموننا باحجاركم
هــنـاك فـئــة مع وفـئـة اخلــطـاب الـثــاني يـأتي مـن الـداخل وهـو خــطـاب مـنــقـسم مــتـشـرذم
وكل فــئـة تـتـهم األخـرى بـالـعـمـالـة والــفـسـاد واالجـرام..وهـذه احلـالـة تـمـثل امـتـدادا ضـد
ـنـاطـقـيـة..لكن فـضال عن االنـتـمـاءات احلـزبيـة وا لالنـقسـام الـسـيـاسي والـتـوتـر الطـائـفي
وأصــدق في الــتـــعــبــيــر عن هــمــوم ـــلــتــهب خــطــاب الــداخـل اقــرب الى حــرارة الــواقع ا
هنية! لو توفرت فيه الروح الوطنية وا الناس..لذلك يظل خطاب الداخل اقرب الى احلقيقة
وهــو مــا يــجــعل اخلالفــات ال يـــوجــد خــطــاب اعالمي عــراقـي وطــني مــوحــد مع االسـف
ؤسسـات والشخصيـات االعالمية الدعوة الى الـسياسيـة تبدو اكثر تـعقيدا..اتمـنى على ا

يــعـبــر عن مـطــالب الـنــاس ورغـبــاتـهم وضع مـيــثـاق شــرف اعالمي
ـأجـورة والـكـلـمة ويـضع حـدودا واضـحـة بـ الـكـلمـة ا ـشـروعة ا

احلرة الصادقة!
اتـقـوا الـلـه في دمـاء األبـريـاء ألن اقـول ألصــدقـائي االعالمـيــ
ـتورطـة في خطـاب الـتفـرقـة والتـعصب كـلمـاتـكم وفضـائـياتـكم ا
والكراهيـة تتحول على ايدي اإلرهابـي إلى مفخخات والصقات

تستهدف حياة اجلميع بدون استثناء!!!!! وكاتمات
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{ بـــــنــــــوم بـــــنه(أ ف ب) - دان وزيـــــر
اخلـارجــيـة األمـيـركي أنـتـوني بـلـيـنـكن
ــنـاورات الــعــسـكــريـة أمس اجلــمــعـة ا
الـصـيـنـيـة في مـحـيط تـايـوان مـعـتـبرا
أنـها "تـصعـيد كـبيـر".ولفت بـليـنكن إلى
"عــدم وجــود مـبــرر" لـلــتــدريـبــات الـتي
أطـلـقـتـهـا بـكـ ردا عـلى زيـارة رئـيـسة
مـــجــلـس الــنـــواب األمــيـــركي نـــانــسي

بيلوسي إلى تايوان.
و نـــددت أســتــرالـــيــا بـــإطالق الــصــ
ــيــاه صــواريـخ بــالــســتــيــة بــاتّــجــاه ا
احملـــيــطـــة بــتـــايـــوان أمس اجلــمـــعــة
ــنـــاورات الــعــســـكــريــة في ووصـــفت ا
مــحـيط اجلــزيـرة بــأنـهــا "مـبــالغ فــيـهـا
ومــزعــزعــة لالسـتــقــرار".وقــالت وزيـرة
اخلـارجـيـة األسـتـرالـية بـيـني وونغ في
بـيـان إن "أستـراليـا تـشعـر بـقلق عـميق
حـيال إطالق الصـ صواريخ بالـستية
ـــيـــاه احملـــيـــطـــة بـــســـاحل بـــاجتـــاه ا
تــــايـــوان".ودعـت إلى "ضــــبط الــــنـــفس
وخـفض الـتـصـعـيـد" مـشـيـرة إلى أنـها
أعــــربت عـن قــــلــــقــــهــــا لــــنــــظــــيــــرهـــا
ـنـاورات "مــبـالغ الــصـيــني.وقـالـت إن ا
فــيـهـا ومـزعــزعـة لالسـتــقـرار".وتـابـعت
ـنــطـقـة اخملـاوف "تــشـاطـر أسـتــرالـيـا ا
تصاعد حـيال هذا النشاط العسكري ا
وخــصـوصـا من خـطــر أي خـطـوة غـيـر

محسوبة".
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و أعــلـنت وزارة اخلـارجــيـة الـصــيـنـيـة
امس اجلـمـعـة أنهـا سـتـفرض عـقـوبات
عـلى رئـيـسـة مجـلس الـنـواب األمـيركي
نـانسي بـيلـوسي بعـد زيارتـها لـتايوان
.وقالت الوزارة الـتي اثارت غضب بـك
إن بـيـلوسـي "تدخـلت بـشكل خـطـير في
الــشـؤون الــداخـلـيــة لـلــصـ وقـوضت
بـشـكل خـطـيـر سـيـادة الـصـ وسـالمة
أراضــيـهـا" عـبـر الــزيـارة مـوضـحـة أن
الـــصـــ "ســـتـــفـــرض عـــقــوبـــات عـــلى
بـاشرة" من دون بـيـلوسي وعـائلـتهـا ا
إعــطــاء مــزيــد من الــتــفــاصـيـل.ونـددت
تـايــوان اجلـمـعـة بـ"جـارتـهـا اخلـبـيـثـة"
بـعـدمـا حـاصـرت الصـ اجلـزيـرة عـبر
إجــراء ســلــســلــة مــنــاورات عــســكــريـة
ضـخــمـة قـوبـلت بـإدانـات من الـواليـات
ــــتــــحـــدة وغــــيــــرهــــا من احلــــلــــفـــاء ا
.وأطـــلـــقت الـــصـــ خالل الـــغـــربـــيــــ

ــنــاورات الــتي بــدأت اخلــمــيـس ومـا ا
زالـت مـتــواصــلــة اجلــمــعــة صــواريخ
بــالــسـتــيـة ونــشــرت طـائــرات مــقـاتــلـة
وســفــنـا حــربـيــة حــول تـايــوان.وأعـلن
"جـيش التحرير الشـعبي" الصيني عدة
مـناطق خـطر مـغلـقة في مـحيـط تايوان
ــرّات الــشـحن تــطل عــلى بــعض أهم 
الـبــحـري في الـعـالم وتـبـعـد في مـواقع
مــعـيّـنــة نـحـو  20كــيـلــومـتــرا فـقط عن
ســواحـل اجلــزيــرة.وذكــرت بــكــ بــأن
ــنـاورات ســتـســتـمـر حــتى مـنــتـصف ا
األحـد بينما أعلـنت تايبيه أن مقاتالت
وســفن صـيـنـيـة عـبـرت "اخلط األوسط"
ـر عـبـر مـضـيق تـايـوان صـبـاح الـذي 
أمـس اجلــمـــعــة.وقـــالت وزارة الـــدفــاع
الــتــايــوانـيــة في بــيــان "مـنــذ الــســاعـة
احلـادية عـشرة أجـرت مجـموعـات عدة
من طـــائــرات حــربــيــة وســـفن حــربــيــة
الـصينية تدريـبات حول مضيق تايوان
ثّل وعـبرت اخلط األوسط للمضيق".و
اخلـط األوسط حدودا غـيـر رسمـيـة لكن
يـتم االلـتـزام بـهـا إلى حـد كبـيـر وتـمـتد
ـضـيق الـفـاصل عــلى طـول مـنـتـصـف ا
.وتكـررت عـملـيات بـ تـايوان والـصـ
الـتوغـل الصـينـية مـنذ أعـلنت بـك في
 2020أن احلدود الرسمية هذه لم تعد
ناورات احلربية قائمة.ووصفت بك ا
بـأنـهـا رد "ضـروري" عـلى الـزيـارة التي
أجـــرتـــهــا رئـــيـــســة مـــجـــلس الـــنــواب
األمـيركي نانسي بيلوسي إلى اجلزيرة
ـوقـراطي الــتي حتـظى بـحـكم ذاتي د
لـــكن واشـــنـــطن رأت أن قـــادة الـــصــ
ــــــــبـــــــالــــــــغــــــــة في رد "اخــــــــتـــــــاروا ا
الـفـعل".ودافـعت بـيـلـوسي عـن زيـارتـها
اجلـمـعـة مـشـيـرة إلى أن واشـنـطن "لن
تــسـمح" لـلــصـ بـعــزل تـايـوان.وقـالت
لـلـصـحـافـي فـي طوكـيـو آخـر مـحـطة
ضـمن جـولـة آسيـويـة قـامت بـها "قـلـنا
مـنـذ الـبـداية" إن الـزيـارة "ال تـهدف إلى
تـغيـير الوضع الـقائم هنـا في آسيا أو
تـغــيـيـر الـوضع الـقـائم في تـايـوان".من
جـهــته دعـا رئـيس الـوزراء الـتـايـواني
ســـو تــســـيـــنغ-تـــشــانغ حـــلـــفــاء بالده
لـلضغط من أجل خفض التصعيد.وقال
لـلـصـحافـيـ "لم نـتوقـع أن يسـتـعرض
اجلـار اخلبـيث قوّته عـلى عتـبتـنا وبأن
يــعــرّض إلى اخلــطــر بــشــكل تــعـســفي

ــائــيـة األكــثــر انــشــغـاال في ــمــرات ا ا
الـعالم عبر تـدريباته العـسكرية".وأعلن
اجلـــيـش الـــصـــيـــني أن الـــتـــدريـــبـــات
تـضـمنت "هـجومـا صاروخـيـا تقـليـديا"
ـيـاه شـرق تـايـوان.وذكـرت وكـالة فـي ا
أنـبــاء الـصـ اجلـديـدة "شـيـنـخـوا" أن
اجلـيش الـصـيـني "أطـلق أكـثـر من مـئة
طـائرة حربية تشمل مقاتالت وقاذفات"
خـالل التـمريـنـات إلى جانب "أكـثر من

عشر مدمّرات وفرقاطات".
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وذكـــــرت شـــــبـــــكـــــة "سـي سي تـي في"
الــرســمـيــة أن الــصــواريخ الــصـيــنــيـة
حـلّقت مـباشـرة فوق تـايوان.كـما لـفتت
الــيـابـان إلى أن أربـعــة من بـ تـسـعـة
صـواريخ رصدتها "يُـعتقد بـأنها حلّقت
فـوق جزيـرة تايوان الـرئيـسية".ورفض
اجلـــيش الـــتـــايــوانـي تـــأكــيـــد مـــســار
الــصـواريخ بـهـدف حـمــايـة إمـكـانـيـاته
االسـتخبـاراتية ومن أجل عـدم السماح
لـلــصـ بـ"تـرهـيـبـنــا".ويـعـتـبـر احلـزب
الـشــيـوعي احلـاكم في الـصـ تـايـوان
جـزءا من األراضـي الـتـابـعة لـه وتـعـهّد
اســـتــــعـــادتـــهـــا يــــومـــا مـــا وإن كـــان
بـالـقـوة.لـكن حـجم وكـثـافـة الـتـدريـبات
ـتحدة وقوى أثـارت حفيـظة الواليات ا
ـوقراطية أخـرى.وقال الناطق باسم د
الــــــبـــــيـت األبـــــيـض جـــــون كـــــيــــــربي
ـبالـغة لـلصـحافـي "اخـتارت الـص ا
في رد فـعلـها واسـتخـدام زيارة رئـيسة
مـجلس النواب ذريعة لـزيادة أنشطتها
الــعـسـكــريـة االسـتــفـزازيــة في مـضـيق
تـــايـــوان وفـي مـــحـــيـــطه".وأضـــاف أن
كن أن "األجـواء متـوترة للـغايـة" لكن 
يـتراجع مـستوى هـذا التـوتر "بسـهولة
ـجـرّد تـوقف الـصـ عن هـذه بـالــغـة 
ـــنــاورات الــعــســـكــريــة الـــعــدوانــيــة ا
لـلغاية".أما الـيابان فتقـدّمت باحتجاج
دبـلومـاسي رسمي ضـد بكـ إذ يُعـتقد
أن خــمـسـة من الـصـواريخ سـقـطت في
ـنطقـة االقتصـادية اخلالـصة التـابعة ا
إلـيهـا.ووصف رئيـس الوزراء اليـاباني
فـومـيـو كيـشـيـدا التـدريـبـات الصـيـنـية
بـأنها "مشـكلة خطـيرة تؤثر عـلى أمننا
الـقـومي وسالمـة مواطـنيـنـا" ودعا إلى
نـاورات العـسكـرية فـورا".لكن "إلـغـاء ا
وزيـر اخلارجية الصيني وانغ يي شدد

عـلى أن "االسـتفـزاز الـصارخ" األمـيركي
ناورات شـكّل "سابقة مشينة".وجتري ا
في مـنـطـقة تـعـد من أكـثر طـرق الـشحن
نـشاطا في العالم وتستخدم في توريد
عدات اإللـكترونية وصالت وا أشـباه ا
ـنتجة في مـصانع في شرق آسيا إلى ا

ية. األسواق العا
الحـة البـحرية" يـناء وا ودعـا "مكـتب ا
نـاطق الـتـايـواني الـسـفن إلى جتـنّـب ا
الــــتي تــــســــتــــخــــدمــــهـــا الــــصــــ في
مــــنــــاوراتـــهــــا.وقــــال احملــــلل الــــبـــارز
ــيـة لـدى ــتـخـصص بــالـتـجــارة الـعـا ا
"وحـدة االستخبارات" التـابعة جملموعة
"ذي إيـكونـوميست" نك مـارو في مذكرة

شــركـات الــشـحن الــبـحــري والـطــيـران
ـئـة صـبـاح ارتــفـاعـا نـسـبـته  2,3فـي ا
اجلـمــعـة.ويـتـفق احملـلـلـون عـلى نـطـاق
واسـع بـأنه عــلى الـرغم مـن خـطــواتـهـا
الـــعــدائـــيــة إال أن بـــكــ ال تـــرغب في
الـدخول في نـزاع عسكـري مع الواليات
ـتحـدة وحلـفائـها بـشأن تـايوان على ا

األقل ليس حاليا.
سـاعد في قـسم الـعلوم وقـال االستـاذ ا
الـسيـاسيـة التـابع جلامـعة "سـان يات-
ســ الــوطـنــيــة" في تــايـوان تــيــتـوس
تـــشــ إن "آخــر مـــا يــريـــده (الــرئــيس
الـصـيـني) شـي (جـينـبـيـنـغ) هـو اندالع

حرب عن طريق اخلطأ".

ناورات œuMł ∫ عدد من جنود البحرية الصينية اثناء االستعداد لبدء ا

إن "إغـالق طــرق الــنــقل هــذه وإن كــان
بــشــكل مــؤقت يـنــطــوي عـلـى عـواقب
لـيس لتايـوان فحسب بل أيـضا حلركة
ـرتــبـطـة بـالــيـابـان وكـوريـا الــتـجـارة ا

اجلنوبية".
ـناورات وبـالـفـعل ذكـرت تايـوان بـأن ا
ـر عــبـر ســتــعـطّل  18طــريـقــا دولـيــا 
مـنـطـقـة بـيـانات الـرحالت الـتـابـعـة لـها
بـينما أفـادت عدة شركات طـيران دولية
فــرانس بــرس بـأنــهـا ســتــحـوّل مــسـار
رحـالت.لكن لم تـتـأثـر األسـواق عـلى ما
يـــبــدو فـي تــايـــبــيـه إذ ســجّل "مـــؤشــر
تــايـكس لـلـشـحن الــبـحـري والـنـقل" في
تـــايــوان والـــذي يــتـــابع أســهـم كــبــرى

اسطنبول
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حتية وبعد:
خالل وجـودي في اسـتـنـبول وخالل مـراجـعـتي لـلدائـرة الـقـنصـلـيـةاستـمـعت إلى مـعـاناة
بعوث من الذين حدثت والدات أبنائهم أثناء فترة دراستهم حيث ان اإلجراءات الطلبـة ا
عـقـدة لـتصـديق بـيـانات الـوالدة من عـدة جـهـات داخل العـراق اضـافـةالتـصـديـقات من ا
وزارة الـصحـة واخلارجـية والـداخـليـة ثم بعـداالنتـهاءتـبـدأ مرحـلة احلـصول عـلى اجلواز

والتي هي األخرى تتطلب احلصول على عدة موافقات من عدة جهات ...الخ
والنتيجة تتجاوز الفترة الستة أشهر حيث تقوم اجلهات احلكومية التركية بفرض غرامة
ـبعوث ـولود من دخـول األراضي التـركيـة وفي أحسن األحـوال قد يـخضع ا وقد تـمنع ا

نع فهل هذا األمر مقبول يامعالي الوزير? إلى االبتزاز والتخويف والتهديد با
اذا التعطي الدوائر القنصلية الصالحيات  و

في اصـدار اجلـوازات دون احلـاجـة إلى هـذا الـروتـ الـقـاتل واذا
ـراجـعـة من قـبل ـاذا التـتـم ا تـعـذر ذلك ألسـبـاب مــوضـوعـيـة 
ــثل الــدائـرة الــقــنـصــلــيـة بــهــذا اخلـصــوص إلى اجلــهـات
احلـكومـيـة لتـركـية وجتـنب مـبعـوثـينـا من الـوقوع حتـت طائـلة
ـعــنـيـ األتــراك مـوضـوع يـســتـحق اهـتــمـام مـعـالي اهـواء ا

. بعوث الوزير لرعاية أبنائه من الطلبة ا
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( أ ف ب) - طــلــبت { مــونــتـــريــال
كندا تـسليمـها قسا فـرنسيا مـتهما
باعـتداءات جـنسـية عـلى أطفال من
الـسـكــان األصـلـيـ اإليــنـويت قـبل
أكــثـر من ثالثـ عــامـا وأصـبح في
نـــظـــر كـــثـــيـــرين رمـــزا لإلفالت من
الـــــعـــــقـــــاب داخل الـــــكـــــنـــــيـــــســــة
الـكاثـوليـكـية كـما ذكـر وزير الـعدل
الـكنـدي في رسالـة الكـترونـية.وقال
ديــفــيــد المـيــتي فـي رسـالــته الــتي
تسـلمت وكالـة فرانس برس نـسخة
منهـا "أعرف أن طلب تـسليم مرسل
إلى فـرنسـا  نشـره وهذا مـا أكده
سـؤولون في وزارتي لـلتـو". لكنه ا
رفـض إضـافــة أي تـفــاصــيل.وتـابع
هم لكندا وشركائها الدولي "من ا
أن يـتم الـتــحـقـيق بــشـكل كـامل في
اجلــــرائم اخلــــطــــيــــرة ومـالحــــقـــة
مرتكـبيها".وأكـدت وزارة اخلارجية
الــفــرنـســيـة تــلـقــيـهــا هـذا الــطـلب
مـوضــحــة أن "وزارة الـعــدل تـنــظـر
فيه".ويأتي هذا اإلعالن بـعيد رحلة
لـلــبـابــا فـرنـســيس إلى كــنـدا طـلب
رتكب خاللهـا الصـفح عن العـنف ا
ـدارس الــداخــلـيــة حــيث كـان في ا
الــعـديـد من األطـفـال ضـحـايـا سـوء
عاملة.وصدرت مذكرة توقيف في ا
ـاضي كـنـدا مـنـذ شـبـاط/فـبـرايـر ا
بــحق األب جــوهــان ريــفــوار الــذي
أمــــضى ثالثــــة عـــقـــود فـي أقـــصى
ذكرة الشمـال بكندا. وجـاءت هذه ا
عـلى أثـر شـكـوى جـديـدة قـدمت في
أيلول/سبتمبر العتداء جنسي وقع

قــبل  47عـــامــا.ولم تــوجه إلــيه أي
تــــــهــــــمـــــة حــــــتى اآلن ولـم حتـــــدد
الــــســــلــــطـــات الــــعــــدد اإلجـــمــــالي
.وكـان ريفوار فتـرض لضـحايـاه ا
ـذكـرة تـوقـيف بـ 1998 يـخــضع 
و 2017بـتـهـمـة االعـتـداء اجلـنـسي
عـــلى ثالثــة قـــاصــرين لــكـــنــهــا لم
تـنـفـذ.وغـادر الـقس كـندا في 1993
وهــو يــعــيـش اآلن في فــرنــســا في
لـــيــون.لــكـن ريــفــوار الـــذي يــحــمل
جــنــســيــتــ يـطــرح "مــشــكــلـة" ألن
تـسـلـيم فـرنـسـي أمـر "مـعـقـد جدا"
كــمــا ذكــر مــصــدر مـــطــلع لــوكــالــة
فـــــرانس بـــــرس.ويـــــؤكـــــد الـــــرجل
الـــتــســـعــيـــني الــذي حتـــدثت إلــيه
وســائل إعـالم مـؤخــرا بــراءته.وفي
شـمــال كـنــدا تـبــقى قـضــيـته رمـزًا
إلفـالت مـــــرتـــــكـــــبي االعـــــتـــــداءات
اجلنـسيـة من أعضاء الـكنـيسة من

العقاب.
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و اتهمت  15موظفة سابقة وحالية
ـوارد الـبـشـرية في في "آبل" قـسم ا
شـركـة التـكـنولـوجـيا بـأنه لم يـأخذ
عــلى مــحــمل اجلــد شـكــاويــهن من
تعرضهنّ لتحرش جنسي أو اتخذ
في حـقهنّ إجـراءت انتـقامـية وفـقاً
ـا نقـلت عنـهنّ صـحيـفة "فـاينـنشل
ز".وروت الصحيفة البريطانية تا
في مـــقـــال نــشـــرتـه اخلــمـــيـس مــا
تعرضت له هؤالء النـساء مستندةً
علـى مقـابالت معـهن ومع موظـفات
أخـــريــــات في اجملـــمـــوعـــة وعـــلى

ـوظـفـات وثـائق سـريـة.ووصـفت ا
ـقـابالت مـعـهنّ تـعـامل إدارة في ا
ــوارد الـبــشــريـة مع شــكــاويـهنّ ا
بـأنه "مـخـيّب لـآلمال" أو "أدى إلى
نـــتــائـج عــكـــســيـــة" وحتــدثن عن
تـعرضـهنّ إلجراءات انـتـقامـية في
بــعـض احلــاالت.ولـم تــدلِ شـــركــة
"آبل" بـأي تــعــلـيق فــوري لـوكــالـة
ـوضـوع لكن فـرانس برس عـلى ا
الصـحيفـة نقلت عـنها أنـها حتقق
ــــــــوظــــــــفـــــــات فـي شــــــــكـــــــاوى ا
ـز" هـذه.واشــارت "فـايــنـنـشـل تـا
ـشتـكـيـات تركن إلى أن سـتـاً من ا
"آبل" بـعـدمــا اعـتـبـرتــهنّ الـشـركـة
مـوظـفـات سـيـئـات. وعُرضـت على
بـــعـــضــــهنّ رواتب أشــــهـــر لـــقـــاء
تـعـهـدهنّ عـدم انــتـقـاد "آبل" عـلـنًـا
وعـدم رفع دعـاوى قـضـائـيـة.ومـنذ
بــدء اتـســاع حــركــة "مي تــو" عـام
2017 نددت نساء كثـيرات يعملن
في مـــجــال الـــتــكـــنـــولــوجـــيــا في
ـا يقـلـن إنـها "سـيـلـيكـون فـالـي" 
"ثــقـــافــة ذكـــوريــة ومـــضــايـــقــات"
يــتــعـرضـن لـهــا في هــذا الــقــطـاع
الــذي يــهــيــمن عــلــيه الــرجــال في
ــتـحــدة.وقــالت إحـدى الـواليــات ا
مـوظفـات "آبل" وتـدعي ميـغن مور
ـز" إن لـصــحـيــفـة "فـايــنـنــشل تـا
حــركــة "مي تــو" شـجــعــتــهــا عـلى
ـوارد الـبــشـريـة عـام إبـالغ قـسم ا

 2018بأن زميلًا لها نزع
قـميـصهـا والتـقط لهـا صورة بـعد
إحـــــدى الـــــســـــهـــــرات.إال أن "آبل"

أجابتها وفقاً لـلصحيفة بأن هذا
السـلوك  حتى لـو كان يُـحتمل أن
يكـون جرمـياً ال يـنتـهك أي قواعد
في سياق عملها فما كان منها إال
أن قدمت استـقالتـها بعد  14عاماً

أمضتها مع الشركة.وروت موظفة
أخرى هي جايـنا ويت عـبر مدوّنة
كيف تـعرضت لـلتوبـيخ لسمـاحها
لـعالقـة شـخـصــيـة بـالـتـأثـيـر عـلى
عـملـها إذ كـان عالقتـها الـعاطـفية

مـع أحــــد مــــحــــامـي اجملــــمــــوعــــة
تــــــدهـــــــورت  وحــــــاولـت فــــــضح
تـــصــرفـــاته الــعـــنــيـــفــة جـــســديــاً
.ويعمل  165ألف موظف وعاطفـياً

في "آبل" في أنحاء العالم.
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أسـبــوعــ من إعالن بــغـداد أنــهـا
حتــضّـر لـلـقـاء "عـلـني" بـ وزيـري
خـارجـيــة إيـران والـســعـوديـة في
سـتوى احلوار الـذي بدأ ب رفع 
الــــبــــلــــدين فـي نــــيـــســــان/أبــــريل

.2021وعقد الطرفان خمس
جـلـسـات في الـعـاصـمـة الـعـراقـية
اضي آخرهـا في نيـسان/أبـريل ا
حــضــرهــا مــســؤولــون في أمــانــة
اجملـــلـس األعـــلـى لألمن الــــقـــومي

اإليـراني ورئــاسـة االســتـخــبـارات
الــســعــوديـة.وأكــدت اجلــمــهــوريـة
ــاضي أنــهـا اإلسالمــيــة الـشــهــر ا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة تـبـلـغت مـوافـقـة ا
الــســعـوديــة عـلـى رفع احلـوار الى

ـسـتـوى الـسـيـاسي" عـلـمـا بـأنه "ا
سـؤول إيرانـي أن أكدوا سبق 
أن خطـوة من هذا الـنوع قـد تؤدي
الـى حتــقـــيـق نـــتــائـج أســـرع بــ
.قــطـــعت الـــســعـــوديــة اجلــانـــبـــ
عالقـــاتـــهـــا مع إيـــران في كـــانــون
الـثـاني/يـنـايـر  2016بـعـد تـعـرض
سـفـارتهـا في طهـران وقـنصـلـيتـها
في مـــشـــهـــد العــتـــداءات من قـــبل
محتجـ على إعدام الرياض رجل
عارض الدين السعودي الشيعي ا
ـــر الــنـــمـــر.تــعـــد اجلـــمــهـــوريــة
اإلسالمية والـسعوديـة أبرز قوت
إقلـيمـيت في اخلـليج وهـما على
ـلـفـات طـرفي نـقــيض في مـعـظـم ا
االقــلـــيــمــيــة وأبــرزهــا الــنــزاع في
اليمن حيث تقـود الرياض حتالفا
ـعترف عسـكريـا داعما لـلحـكومة ا
بـهــا دولـيــا وتـتــهم طـهــران بـدعم
ــــتـــمــــردين احلــــوثــــيـــ الــــذين ا
يسيطرون عـلى مناطق واسعة في
شمال البالد أبرزهـا صنعاء.كذلك
تـبـدي الـسـعـودية قـلـقـهـا من نـفوذ
إيـــران اإلقــــلـــيــــمي وتـــتّــــهـــمــــهـــا
بـ"الــتــدخّل" فـي دول عــربــيــة مــثل
سوريا والعراق ولبنان وتتوجّس
مـن بـرنـامـجـهـا الـنـووي وقـدراتـها
الـــصــاروخـــيـــة.كـــمـــا أعــلـن وزيــر

اخلـــارجــــيــــة الـــروسـي ســـيــــرغي
الفـروف أمس اجلـمعـة أن مـوسـكو
ـنـاقشـة تبـادل سجـناء "مـستـعدة" 
مع واشنطن عبر قناة اتصال على
سـتوى الـرئاسي وذلك بـعد يوم ا
من إدانة العـبة كرة الـسلة بـريتني

غراينر في قضية مخدرات.
wH×  dLðu

وقال الفـروف خالل مؤتمـر صحافي
في كـمـبـوديـا "نــحن عـلى اسـتـعـداد
ـنـاقشـة هـذه الـقضـيـة لـكن فقط في

إطـــار الــقـــنـــاة (اتـــصـــال) الـــتي 
االتــفــاق عــلــيـــهــا بــ الــرئــيــســ

ـــــــيـــــــر) بــــــوتـــــــ و(جــــــو) (فالد
بــايــدن".ولــفت إلى أن "هــنــاك قــنـاة
خـاصة أقـامـها الـرئـيسـان وما زالت
قــائــمــة رغم بــعـض الــتــصــريــحـات
العـلنية".وتـابع "إذا قرر األمـيركيون
مـجـددا االنــخـراط في دبـلــومـاسـيـة
عـــلــــنـــيـــة واإلدالء بـــتـــصـــريـــحـــات
صـــاخـــبـــة.. فـــهــذا شـــأنـــهـم وهــذه
مـشــكـلـتـهـم" مـضـيـفــا أن واشـنـطن
"غـيـر قـادرة" عـلى الـتـصـرف بـ"شكل
".وجـاءت تـصـريـحات مـهـني وهـاد
الفروف بعد يوم من صدور حكم في
روسيا بسجن غـراينر تسع سنوات
في مسـتعـمرة جـزائية بـعد إدانـتها

بتهم تتعلق بتهريب اخملدرات.
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{ طــــهــــران,( أ ف ب) - طـــــالــــبت
طــــهـــران الـــريـــاض بـــاالفـــراج عن
مــواطن إيــراني  تــوقــيــفه خالل
مــــــــــــــــــــــــوســم احلــج وفــق وزارة
اخلـــارجـــيـــة اإليــرانـــيـــة في وقت
يــجــري اخلــصــمــان اإلقــلــيــمــيــان
حـوارا سـعـيـا لـتـحـسـ الـعـالقات
ـــقــــطــــوعــــة بــــيـــنــــهــــمــــا مــــنـــذ ا
أعوام.وكـشفت إيران لـلمرة األولى
عـن هــــذا الــــتـــــوقــــيف فـي بــــيــــان
خلارجيتهـا عن اتصال ب الوزير
حـسـ أميـر عبـدالـلهـيـان ونظـيره
الـعراقي فـؤاد حـس الـذي تـتولى
بـالده الـوسـاطـة بــ الـطـرفـ في

اضي. احلوار الذي بدأ العام ا
sÞ«u  dOB

وأوضــحـت اخلــارجــيـــة في بــيــان
امس أنـه "خالل هـــــذا االتــــصــــال
تـابع وزيـر خـارجيـة إيـران مـصـير
مــــواطن إيـــرانـي  تـــوقـــيــــفه في
الــــســـعــــوديـــة خـالل احلج ودعـــا
(نـظـيـره الـعـراقي) الى نـقل رسـالة
(الى اجلـانـب الـسـعـودي) من أجل
االفـــراج عــنـه".ولم يــذكـــر الــبـــيــان
ـعني أو ـواطن ا تـفاصـيل بـشأن ا
أسبـاب توقيـفه خالل موسم احلج
مـطلع تـمـوز/يولـيـو.وتأتي األنـباء
rJŠ ∫ حلظة احلكم على االمريكي غراينر في روسيا بتهمة تهريب مخدراتبــــشــــأن الــــتـــوقــــيف بــــعــــد زهـــاء

ـا كان قوة اضيـة حربـاً سياسـية ب نـفس الكـون  الذي طا شهـدت البالد في األيـام ا
واحدة  األحـداث كانت مـتسـارعة  كـذلك القرارات .. بـغض النـظر إن كـانت صحـيحة
ن يـحـلل حدوث أو خاطـئـة  واجلمـيع كـان ينـتـظـر ما سـيـحدث .. بـأسـتثـنـاء الـبعض 

... " قضية ما قبل وقتها  مثل ماحدث قبل أيام الذي عدَّه البعض "اقتتاالً شيعياً
ـصطـلح ضمن األمـور التي كـان يذكـرها والـدي وهو يـتابع األخـبار واألحداث إن هذا ا
والتحلـيالت السياسية  رغم أن تخصـصه ليس في السياسة أو اإلعالم .. وأذكر أنني
ـاذا نربط الـسـيـاسة بـالـدين والـطـائفـة وهـما كنت امـتـعض من تـلك الـعبـارة واقـول له : 
شيـئان مـختـلـفان ? فـيرد : ألن الـقـوى السـياسـية تـسـتخـدم سالح الطـائـفيـة وتتـصرف
وحتـكم على هذا األسـاس .. و رغم مقتـي لربط كل شيء بالـتطرف والـطائفـية رأيت بعد

ذلك أنه على حق .
إن احلرب اليوم فـعالً .. هي حرب شيعية  ليس لشيء مهم يخص الشعب ومعاناته بل
ـا ذلك أشبه بتـناقض الرؤى بعـد تشابه مـستمر دام صـالح فيمـا بينهم  ر لـتعارض ا

صالح . جرد زوال ا ألعوام  لنعلم أن كل شيء في عالم السياسة يزول 
في احلـقيـقة لـدي تـأييـد نسـبي لإلعـتصـام الذي أوعـز به السـيـد الصـدر  لكن الـبعض
اذا انـتظر كل هـذه السنوات الـطويلـة ليهاجم اآلن .. الـفاسدون ? الـذين نهبوا يـتساءل 
وسـلبـوا وطـغوا في فـسادهم ? وبـالـرغم من ذلك فالـتـظاهـر بحـد ذاته خـطوة ايـجابـية ..

بشرط عدم اإلنسحاب إال بوضع حل جذري  إلقتالع النظام الفاسد .
مـكن جداً أن تـنجح اإلعـتصـامات في كل حـ  ويتـمكن الـشعب مـن إستـحصال من ا
كنه حـقوقه  فقط إذا كـان ذو كلمـة واحدة وكلـمته نابـعة من الذات والـضمير  آنـذاك 

أن يستعيد ماسلبته منه الطبقة احلاكمة .
إن الـتخـلي عن "النـزعة الـفردية" و "الـسلـطة الـسيـاسية" و إنـتهـاج "احلكم لـلبـلد ال على
ـواطن  وسيـقلص الـفجوة البلـد"  بروح "وطـنيـة ال مصـلحـية" سيـعالج جـرح الوطن وا
التي اخذت تكبـر أكثر فأكثر في األعوام األخيرة  نتيجة فقدان ثقة الشعب باحلكومة 
يجب لـنا أن نفـهم ضرورة إتـخاذ حلـول راديكالـية .. ألنـها الوحـيدة الـتي تخلص وتـنقذ
ـواطن .. اجملـتـمع ومـصــاحله من فـوقـيــة مـصـالح الـقــوى الـسـيـاســيـة عـلى مـصــلـحـة ا
فالشخصيـات التي قبل يوم كـانت تتصارع وتثور لـنفسها ومناصـبها "خائفة" من أن
فـتـرض أن يُـوُظَف خلدمـة الـنـاس ال اجلـور علـيـهم وسـرقة تـخسـر الـكـرسي الذي مـن ا

حقوقهم .
الـدعوات إلـى التـهـدئـة ال تنـفي وجـود إنـفـصال مـسـتـتـر اثبت بـصـورة حـقـيقـيـة "إهـمال
ـلذات ان "مـصـبـاح عـلـي بـابـا الـسحـري"  الـذي اغـرقـهـم بـا واطـن واإلهـتـمـام بـالـبـر ا
ال  نـحن النسـتـطيع مـقارنـة بالدنا وحـكـامنـا بدول و واليـات أوروبا احلـياتـية أولـهـا ا
ــمــكن أن يــكــون بـيت احلــكم فـي بالدنـا أبــيض  وبــالــرغم من أن الــنــظـام ومن غــيـر ا
قـراطياً يقوم عـلى التشاور والعـدل وخدمة الناس لـكن الطبقة اني يعـد حديثاً ود الـبر

نفعة اخلاصة فقط . .. ألنها تنتهج السرقة وا السياسية افسدته تماماً
ـكن قوله الـيوم لـلكتل ان لـلشـعب شيـئاً ... لـذا أقل ما لم يُقـدَّم البـر
الـسـيـاسيـة : مـاذا قـدمـتم لـلمـواطن ? مـالـذي اجنـزتـموه .. من
صحـة وتعلـيم ووظائف وخـدمات وإعـمار ... الخ  لألسف لم
ـاني .. ألن هـنالك كـثـير من الـفـاسدين .. ينـجح الـنظـام الـبر
ن يحـاربون الـفسـاد ويـحاسـبون الـفاسـد  لذا وهم أقـوى 

سمومة أفضل من معاجلتها . إقتالع الشجرة ا
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خـمسـة سنوات كـانت كافـية لـداروين لرحلـته في أنحـاء األرض لتـقدم بـعدها نـظريـة تقـسم العالم إلى
صنـف أحـدهـما يـؤمن بأصل األنـواع وأنهـا جائت حـسب إنـتقـاء الطـبيـعة لألفـضل واآلخر يـخالف
هذه األطروحة ويـؤمن بأن لكل نوع زوجـ إثن تبـلور هذا الصـراع وأنتج ما يـعرف بنظـرية التطور

أو الداروينية.
اديون" من أصل اإلنسان قبل مالي السن سبباً للخالف فيما لذلك أتخذ علماء العـصر احلديث "ا
.. آدم ـسـلـم أن األنـسـان جاء من أبـوين إثـن بـيـنهم لـكن أغـلبـهم أتـفق عـلى نقـطـت األولى رأي ا
ـتاز بـدماغ أسـفنـجي جامع لـلمـعلـومات قـابل للـتطور وحواء والـثاني أن أصـله حيـوان لكـنه ناطق 
لذلك كان اإلنسان النيـادرتال الذي يسكن أوروبا والشرق األوسط يتـميز بضخامة جسمه وعضالته
فتـولة ألنه يعـتمد علـيهمـا بالصـيد وجمع الـطعام أمـا عقله فال يـتخطى حـاجز الشهـوة والبحث عن ا
الـطـعـام فـكـانت طـاقـة اجلـسم كـلـهـا تـذهب لإليـعـازات احلـركـيـة فـقط.مع بـدأ عـصـر الـنـار أصـبـحت
عضالت الـبـشر وأحـجامـهم تتـقلص ألن الـطاقـة بـدأت تتـحول إلى الـدماغ الـذي يسـتنـفذ ٢٥ %من
ـا أوجد نظـرية اإلنـسان العـاقل.. الذي يعـتبر هـو اإلنتقـاء الطـبيعي لـلجنس الـبشري قدرة اجلسم 
لـكن يبقى الـسؤال احملير هل كل الـبشر الـيوم يستـخدمون أدمـغتهم في غيـر حاجز الـشهوة? ومن ما
زال منـا مصـراً على أسـتـخدام الـعضالت فـقط? ما يـحـدث اليـوم في دول العـالم الـثالث ومـنهـا بلـدنا
اذج مـوجودة خارج قاعدة اإلنتقاء الطبـيعي ومازال الدماغ لديهم مجرد أثر العراق يثبت أن هناك 
ـيزون ب ال فائـدة له متخـلف ال يـفقهـون معـنى أن يكون لـلشخص وعي يـقوده إلى ما هـو جيد ال 
الـصواب واخلـطـأ يعـيشـون من أجل أرضـاء شهـواتهم فـقط هـؤالء لهم فـائـدة واحدة أنـهم توابع من
تخـلفـة ليـجعلـوا منه قـائداً لهم الـدرجة األولى! سـرعان ما يـنتـمون إلى أي شخـص يقدس أفـعالـهم ا
غـالباً مايكون القائد يشـبههم لكنه يتميز بـأن لديه قدرة على قيادتهم وبالتـالي الصفات تتشابه بينهم
وبـ اإلنـسـان الـنـيـادرتـال فــكال الـطـرفـ ال يـعـرفــون سـوى مـنـطق الـقـوة والـقــتل.يـتـكـاثـر هـؤالء في
ـقيدة اجملتمـعات ذات البـيئة الـتي تتوافـر فيهـا عوامل الفـقر اجلهل الـتشدد الـديني و احلريـة غير ا
قـراطي ال يناسـبهم ألن كثـرتهم ال تالئم سوى وكـلما زاد عـددهم في البالد كلـما أصـبح النظـام الد
األنظـمة الـدكتـاتورية أمـا في حال أنـظمـة األنتـخاب فـهي جتعل الـفئة اجلـاهله حتـدد مصـير الـشعوب
سيـاسـيـاً ولك أن تـتـخـيل أن مـقـالـيـد احلـكم في الـبـلـدان تـصـبح بـيـد مجـمـوعـة شـهـوانـيـة مـتـعـطـشة
للـقـتال!هـذا فـعلـيـاً ينـطـبق على مـا يـحدث الـيـوم.. لتـتـضح لنـا الـصورة ونـعـرف أن قانـون اإلنـتخـابات
ـا كل من ـقـراطـيـة إلى حـكم األغـلـبـيـة "الـسـاذجـة" ليـس هذا فـقط وإ األخـيـر قـد حـول الـتـجـربـة الد
ان يـستـخـدم جمـهوره األعـمى كورقـة قـوية في حـرق الشـارع وقلب يخـتلف مع غـيره داخـل قبـة البـر
ـوازين..إذا نحتاج إلى عالج مـشكلتـنا احلقيـقة من أساس جذورها ا
وعـلى احلـكــومـة الـقـادمــة أن تـعي أن أبـرز حتــديـاتـهـا هــو اجلـمـهـور
التبعي الذي  ال يحتاج سوى إلى فرصة عمل ليستطيع أن يخرج من
صـنـدوقـه األسـود ويـتـرك لـغـة الــعـضالت ويـسـتـخــدم دمـاغه لـيـرتـقي

حينها إلى أن يكون.. إنساناً عاقال.
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 …dſUý WHOþË ÊöŽ«
ـب في ادناه تعـلن (كليـة احلكمـة اجلامـعة) عن احتـياجهـا لتـع اعضـاء هيئـة تدريسـية بـالتخـصصات ا
على مالكـها الدائم وحسب تـعليمـات رئاسة الوزراء و وزارة الـتعليم العـالي والبحث العـلمي لتعـي حملة

تقدم:- الشهادات العليا في اجلامعات و الكليات االهلية على ان يكون ا
سـاعد اجـسـتيـر (من اصحـاب االلقـاب الـعلـميـة االستـاذيـة االستـاذ ا  •من حـملـة شـهادات الـدكتـوراه و ا

ساعد). درس ا درس وا ا
 •غير متع او متعاقد مع مؤسسة حكومة أو أهلية.

طلوبة: التخصصات ا
سرحية في قسم اللغة االنكليزية. لغة انكليزية اداب او لغات او ترجمة  لتدريس مواد القراءة االدب ا

فعلى الراغب بالعمل التواصل على رقم الهاتف 7739788554
طلوبة:- ستمسكات ا ا

١- اخر شهادة.
٢- معادلة الشهادة -بالنسبة للخريج من خارج العراق-.

٣- امر اللقب العلمي -ان وجد-.
٤- شهادة دورة طرائق التدريس -ان وجدت-.

٥- هوية التقاعد او امر االستقالة  -ان وجدت-.
ستمسكات الثبوتية. ٦- ا

٧- صورة حديثة.
٨- السيرة الذاتية.

نحنُ لها
شرارةُ التغيير..

من لوعةِ الفقير ..

خُذها من الثوار..
خُذها من األحرار..
ثورة شعب جبار..

عواصفُ أستنكار..
هلهلولة للتغيير..
هلهولة للثورة..

انِ الشعب.. من بر
أنزفت البشرى..

من داخل اخلضراء ..
تفجرت ثورة..

العملية السياسية فقدت القدرة على األستمرار والسيطرة.. 
ياساسة الفساد والرياء والدجل..

مهما تكن ..
?!.. احلربُ
نحنُ لها ..

.. الطفلُ في مهدهِ
ما أهتزَ من هولِها..

عاشَ العراق ..
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ـهـداوي وعـمـار عـلّوش جـمـعـة ومـحـمد ا
وبــهــاء شــبــيب وصــبــاح مــدني وهــاشم
قـدوري. وكـان يـتـردّد علـى قصـر الـنـهـاية
عـبد الكر الـشيخلي وأحـمد طه العزوز
ـــوجــود حــ وهـــؤالء كــانــوا الـــفــريق ا
اســتـشـهــد سالم عـادل. وقـد قــدّم الـشـيخ
راضي نـقدًا ذاتيًا شديـدًا وجريئًا واعتذر
عـن ذلك إلى الــشــعـب الــعــراقي وهــو مــا

دوّنته وما كتبه الحقًا في كتابه.
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ـبـرّر الرابع  –أنـنـا عمـلـنا في الـسـبب وا
ـعـارضة فـقـد تـابـعتُ تـأسيس صـفـوف ا
"حـركة الـوفاق" ونشـرت لي جريـدة بغداد
بــعض الــدراســات واألبـحــاث الــتي كـنت
ألقيها في ديوان الكوفة كاليري في لندن
ومـــنـــهـــا عـــلى مـــا أتـــذكّـــر عن قـــضـــيّــة
ـهــاجـرين الـعـراقـيـ ومـوقف الـقـانـون ا

الـــدولي (نــيــســان / أبــريل  (1991كــمــا
نـشـرت لي جريـدة الـوفاق بـعـد االنشـطار
ـنهج مـقـاالت ودراسات وأبـحاثًـا وكان ا
الـذي أتّبعه أنـني أنشر في صـحف عربية
مــثل احلـيــاة والـقــدس الـعــربي وتــعـيـد
ــعــارضــة نــشــرهــا ولم أكــتب صــحـف ا
عـارضـة التي مـقـاالت خـاصة بـصـحف ا
كـنت أعتـبرهـا نشرات حـزبيّـة حتى ح
كـــنت في احلــزب الـــشــيـــوعي فــإن هــذا

النهج كان هو الذي اعتمدته. 
وبـاســتـثـنـاء مـحـدود فــقـد نـشـرت مـقـالـة
ـنــبـر واحــدة أو اثـنــتــ في صـحــيـفــة ا
الـشـيوعـي التي كـنت رئـيسًـا لـتحـريـرها
بــاسـمي أحــدهـا عـن أبـو كــاطع في مـلف
خــاص وعــدا ذلك مــقــاالتي كــانت بــاسم
حــــركـي أو بــــدون اسم ألنــــني ال أفــــضّل
ـعـارضـة وأعـتـبر الـكـتـابـة إلى صـحـف ا
قـرّائي أبـعـد من ذلك فـالـدائـرة الـعـراقـية
ــعــارضـــة فــمــا بــالك أوسـع من دائــرة ا
بــالـدائـرة الـعـربـيــة الـتي كـنت أتـوق إلى
ـا فـيهـا مـا يـخص الـشأن مـخـاطـبـتهـا 
الــعـراقي والســيّـمــا انـتـهــاكـات الــنـظـام

حلقوق اإلنسان. 
وأســـتــطـــيع الـــقــول أن صـــداقــة ومــودّة
جــمـعــتـني مع الــغـالــبـيــة الـسـاحــقـة من
جـماعة الـوفاق وكنت أعـرف بعضهم من
قــبل: إيــاد عــلّـاوي صـالح عـمــر الــعـلي
اسـماعـيل القادري حتـس مـعلّة صالح
الـــشــيـــخــلي وضـــرغــام كـــاظم وآخــرين
والحـقًا حامد اجلبوري وتوفيق الياسري
وسـلـيم شاكـر اإلمامي وقـد حـصِلـوا على
نظمة الـلجوء السياسي بواسطتي عبر ا

العربية حلقوق اإلنسان. 
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أتــذكّـــر أنه في بــدايــة تـــشــكــيل الــوفــاق
ــنــبـر اجــتــمــعـنــا مــعــهم بــاسم حـركــة ا
الــشـيــوعي نــوري عـبــد الـرزاق ومــهـدي
احلـافظ وكـاتـب الـسـطـور ودعـانـا نوري
عـــبــد الــرازق إلى الــقــاهــرة  1991بــعــد
انـتـهـاء حرب اخلـلـيج لـتقـد رؤيـتـنا إل
مـنظـمة الـتضـامن األفروآسـيوي (األبـسو

AAPSO).
وســافـرنــا من لـنــدن: صالح عـمــر الـعـلي
وأيـاد علّاوي وكاتب السـطور ومن فيينا
وصـل مـهــدي احلـافظ ومـن جـنــيف جـاء
أديـب اجلــــادر ومـن اإلمـــــارات الــــتـــــحق
شـكـري صـالح زكي لـلـقـاء بـإياد وصالح
ولـم يـحــضــر االجــتــمـاع أو لـم يـدع إلــيه
أصـلًا وحـضر االجـتمـاع أحمـد احلبوبي
وفــيـصل فــكـري وكــدنـا أن نــتـوصّل إلى
تــوافـقـات بـشــأن إعالن مـوحّـد أقـرب إلى
صـيغة حتالف وطني جـبهوي مفتوح مع
انـتظار ضم شـخصيـات كردية وكان ذلك
بـعد مؤتمر بيروت (آذار / مارس (1991
أسـاسه كتـلة عروبـية كبـيرة ومؤثّـرة بعد
أن ســيـطـرت عـلى الــسـاحـة الـتــجـمّـعـات
الـدينية وأخذت التنظيمات الكردية تلعب
دورًا كـــبــيــرًا وضـــاع الــتــيـــار الــوطــني

العروبي في خضمّ الصراعات. 
ـثّـله من ــا  وكــان صالح عـمـر الــعـلي 
ندفع ثـقل وكذلك إياد علّاوي من أكثر ا
فـي هـذا االجتـاه لـكن حـدوث تـصـدّع في
الـــوفــاق حـــال دون ذلك بل أن عـــمــلـــيــة
احـتراب بـدأت بـينـهمـا الحقًـا عشـية عـقد
مؤتمر فيينا العام  .1992وقد بقيت على
ـا فيـها مـسافـة واحدة من اجملـموعـت 
الــصــداقـة الــتي تـعــزّزت مع صالح عــمـر
ـنـصـرمـة الـعـلـي طـيـلـة الـثالثـ عـامًـا ا
إضــافــة إلى صــداقــتي مع  إيــاد عــلّـاوي
وحتـسـ مـعـلّة وضـرغـام كـاظم وتـوفيق
الـيـاسري وحـامد اجلـبـوري وإن تغـيّرت
مــواقع  بـعــضـهـم ومـواقــفـهم لــكن حـبل
الـودّ ظلّ متينًا بـغضّ النظر عن اختالف

واقف السياسية. ا
1992 s¹b « Õö Ë UMOO  «dLðR

اجـتــمـعـنـا في بـيت الــسـيّـد مـحـمـد بـحـر
الـعلوم (شبـاط /  فبراير  (1992وشـكّلنا
جلــنـة حتــضـيـريــة ضـمّت: الــسـيّــد بـحـر
الــعــلــوم ولــيث كــبّــة وهــاني الــفــكــيــكي

مــصـالح احلــزب وأهـدافه ومـبــادئه الـتي
ـنقـذ لألمّـة العـربية آمن بـها واعـتبـرها ا
وظــلّت هـذه اإلجـابــات حـائـرة حــتى بـعـد
مـرور سـنـوات فـتـراه يـبـرّر أحـيـانًا ردود
وصل الفعل العام  1959وما حصل في ا
وكــركــوك من مــجــزرتــ ومــا تـعــرّض له
حـــزب الـــبـــعث من جـــانـب نــظـــام قـــاسم
ــتـلئ واحلــزب الــشـيــوعي لــكنّ حــلــقه 
ـرارة حـ يتـحـدّث عن قـصر الـنـهـاية. بـا
ا عبّر عنه جان وذكّـرتني حيرة حتس 
بـول سارتـر الفيـلسـوف الفرنـسي بقوله:
هـل يــجب أن أقـــول احلــقـــيــقـــة فــأخــون
الـبرولـيتـاريا أم  يجب أن أخـون احلقـيقة
بــحـجـة الـدفـاع عن الـبــرولـيـتـاريـا? وتـلك
مــعـضـلـة الـعـقـل احلـزبي والـتـصـادم بـ
ـــصـــلــحي الـــضـــمــيـــر والــواقـع وبــ ا

بدئي وب الرأي واخلنوع. وا

وقــد ذكـر لي أنه حـاول مـنــاقـشـة مـحـسن
الــشــيـخ راضي الــذي كــان مــســؤولًــا عن
الـهـيـئة الـتـحقـيـقـية الـعـليـا لـكن الـتوّجه
الــعـام كـان هـو الـعـنف بــاعـتـبـاره أقـصـر
الـطرق لـلحـصول عـلى االعتـرافات وإذالل
الـعـدو أو اآلخـر وإنـهـاء مـقـاومـة احلـركـة
الــشـيـوعـيـة لـالنـقالب الـبـعــثي وحـمـلـهـا

السالح بوجهه.
ودائـمًــا في األحـزاب الـشـمـولـيـة ال قـيـمـة
لــرأي الـفـرد مـهــمـا كـان مـوقــعه فـالـقـرار
الــصــادر بــاسم اجلــمـاعــة من أعــلى ومن
بيده السلطة هو الذي يسود وتضيع في
صــخـــبه الــنــوايــا الــطـــيــبــة والــرغــبــات
الـــصــادقـــة والــتـــوجـــهــات اإلنـــســانـــيــة
رنـة وال أحد يـسمع بـها في والـدعـوات ا
ا يـسمّى ظـروف الـعمل الـسرّي أو طـبقًـا 
قراطية التي أخذها البعث ركزية الد بـا
بـحـذافيـرهـا تقـريـبًا من الـشـيوعـي ومن
كــتـاب لــيـنـ -  مــا الـعـمـل? الـصـادر في
الـــعــام  1902كـــمــا أخــذهــا اإلسالمــيــ
أيـضًـا وهـكـذا صـارت األحـزاب الـقـومـيـة
واإلسالمـية ليـنينـية بل ستـالينـية حيث
الـــتــنـــظــيم احلـــديــدي وخـــضــوع األدنى
لألعــلى واألقــلــيـة لألغــلــبـيــة والــتـنــفــيـذ
الـلّاشـرطي لقرارات الـقيـادة حتت عنوان
"نــفّــذ ثمّ نــاقش" لــتـحــقــيق وحـدة اإلرادة

والتنظيم.
وحـتى لو توفّرت نزعات العـنفيّة ورغبات
حـوارية أو مبـاراة سلميـة في األفكار لدى
هــذا أو ذاك فـإن مـا هـو ســائـد هـو الـذي
ـهـيـمن وكــنت قـد سـألت ـشـهــد ا شــكّل ا
مــحـسن الـشـيـخ راضي عن تـعـذيب سالم
عــادل فــأجــابـنـي دون أن يـبــرّر وهــو مـا
دوّنـــته في كـــتــابـي "سالم عــادل  –الــدال
ــدلــول" دار مــيــزوبــاتــامــيــا بــغــداد وا
2019بـأنـنا كـلّنـا "مسـؤولون ومـرتكـبون"
وال أبـر أحدًا من القيادة لكنه كشف أنه
ـدّة عـشـر دقائـق فقط الـتـقى سالم عـادل 
وكـان حـينـها يـنتـظـر أن يدخل عـلى حازم
جــواد في غـرفــة مـدحت ابــراهـيم جــمـعـة

(مسؤول قصر النهاية).
 وكـان قد عـرف بخـبر اعـتقـاله ح سـافر
إلـى الـنــجف في ذات الـيــوم الـذي اعــتـقل
فـــيه سالم عــادل ( 19شـــبــاط / فـــبــرايــر
(1963وبـعد عودته التقـاه كما ذكرت يوم
 23شـبـاط / فـبـرايـر لـكـنه انـفـعـل وتـأثّر
كــمـا قـال لي وكــمـا دوّن في كـتــابه الحـقـاً
"كـنت بعـثيًا" دار الـكتب العـلميـة بيروت
كان وفي شهد وغادر ا  2021مـن هذا ا
ــــســـاء ســـمـع أن سالم عـــادل قــــد قُـــتل ا
(اسـتشهد) في اليوم ذاته الذي التقاه فيه

( 23شباط / فبراير .(1963
 ولم يُـعـلن عن إعـدامه مع رفـيـقـيه مـحـمد
حـس أبـو العـيس وحسن عـوينـة إلّا في
يـوم  7آذار / مـارس  1963وحـ سـألته
من تـعـتقـد أنه كان في الـلحـظات األخـيرة
فـي تعـذيـبه أجـابـني: أن مـدحت ابـراهيم

ـسـؤولـية فـي حتمّل واإلقـرار بـالـفـشل وا
تـبعـاته وعليـنا البـحث في سبل مـواجهة
األزمـة بأدوات جديـدة ومنهج جديـد ينبذ
الـــواحــديــة واإلطالقـــيّــة وادّعــاء امــتالك
احلـقيقة واحتكارها والزعم باألفضليات

على األخر. 
WOŽËdA*«Ë WOŽdA «

وال بــدّ من االعــتــراف بــالـغــيــر عــلى قـدم
ــسـاواة واالقـرار بـالـتــنـوّع والـتـعـدّديـة ا
ــا ــشــتــرك اإلنــســاني  والــبــحـث عن ا
يـقرّب من قيام نظام يـحظى برضا الناس
ـا يـحــقّـقه لـهم مـن مـنـجـز وقــنـاعـاتــهم 
اقـتصـادي واجتـماعي وثـقافي في أجواء
ثّل ذروة الشرعية.  تطوّر سلمي فذلك 
ــشـروعــيـة فــهي الــتـمــسك بــحـكم أمــا ا
الـــقــانــون الـــذي يــنـــطــبق عـــلى احلــاكم
واحملـكـوم على حـدّ سواء وإذا مـا سارت
شـروعـيّـة في خط مـتوازي الـشـرعـيّـة وا
فــهـذا يـعـني االقـتــراب من مـبـاد الـعـدل
ــــســــاواة وقــــيـم الــــسالم واحلــــريّــــة وا

واجلمال.
WKOÝu «Ë W¹UG «

لـقد بـيّنت التـجربـة اإلنسانـية أن ال قـيمة
ألي فــكـــرة نــبــيــلـــة ســواء الــعــروبــة أم
الـوحدة العربية أم حترير فلسط وهي
شـــعـــارات الــبـــعث األولـى إذا لم تـــتــبع
وسـائل نبـيلـة لتـحقـيقـها واألمـر ينـطبق
عــلى اآلخـرين بـذات الــدرجـة فـمــا قـيـمـة
احلــديث عن مــصـالح الــكـادحــ وإلـغـاء
اسـتـغالل اإلنـسـان لإلنـسـان إذا لم تـتّـبع
الـوسائل الـنبيـلة للـوصول إلى ذلك لذلك
فـشلت التـجارب الكـبرى في بلدان األصل
(االشـتـراكـيـة) وفي بـلدان الـنـوع (أنـظـمة
الــتــحــرّر الـوطــني) الــتي اقــتــفت أثــرهـا
ومـنـهــا الـتـجـارب الـبـعـثـيّـة والـنـاصـريّـة
والـيمـنيّة واجلـزائريّة والـليـبيّة وغـيرها
ـــتــــدّ إلى الــــتـــيّــــار اإلسالمي واألمــــر 
فــالـدعـوة إلى إقــامـة دولـة اإلسالم ال يـتمّ
إلّــا بـأســالـيب نـبــيـلــة ألن الـوســيـلـة من
شــرف الـــغــايــة وال غــايــة شــريــفــة دون
وســائل شـريـفــة وهـمـا مــثل الـبـذرة إلى
ــهـــاتــمــا غــانــدي ال الــشـــجــرة حــسب ا
انــفـصــال بــيـنــهــمـا ألنــهـمــا مــتـرابــطـان

عضويًا. 
ـنـال ـدى وا وإذا كـانـت الـغـايـة بـعـيـدة ا
وغـيـر ملـموسـة أو قريـبـة وأحيـانًا تـكون
الـــغـــايـــات مـــتــشـــابـــهـــة أو مـــتـــقـــاربــة
بــعــمــومــيّــاتــهــا فــالـوســيــلــة هي الــتي
تـواجهنا وهي التي نتـعرّف عليها وهذه
إذا كانت قاسية وعنيفة وال إنسانية فما
قـيمة االدعاء بـإنسانيـة وقدسية وسـلمية
ـا الوسـيـلة خـسيـسـة وكيف الـغـاية طـا
ـكـن حتـقـيق حـلم الـتـغـيـيـر بـالـتـعـذيب
والــــعـــنف وإلــــغـــاء اآلخــــر ومـــنـع حـــقّه
بـالتعبير بفـرض الصوت الواحد واللون
الـواحد والذوق الواحـد واحلزب الواحد

وبالطبع الزعيم الواحد?
االقـصاء واإللـغاء وعـدم االعتـراف باآلخر
وحـجب حـقّه في الـتعـبيـر حتت أي مـبرّر
ي إسالمي ال عـالقـة له كــان قــومي أ
ـبـاد وهذه بـشـرف الـغايـات وقـدسـية ا
األخـيــرة ال تـثـني اإلنـسـان أو تـمـنـعه من
ـعــاصي خــصــوصًـا إنــتــهـاك ارتــكــاب ا
ارسـة وسائل ال اآلخـر أو حجب حـقه و
ـا فـيـهـا كـبت احلـريّة إنـسـانـيـة إلذالله 
والـتعذيب والـقتل. ومثل هـذه الوسائل ال
جتـبر اآلخـر على الرضـوخ أو اخلنوع أو
ـا تـنـزع مـا الــتـخـلّي عن مـعـتــقـداته وإ
تـبقّى من إنسانية من يقوم بها فما قيمة
ـة اآلخـر في ظلّ نصـر أشـدّ عارًا من هـز

ة ذاتها.  الهز
لـم يـكن حتـسـ دمــويًـا حـتى وإن عـاش
يل إلى في حـركـة كان طـابعـهـا الغـالب 
االنـقالبات واسـتخدام الـعنف خـصوصًا
بـعـد ثـورة  14تـمـوز / يـولـيـو  1958وال
سـيّـمـا بـعـد الـعـام  1963وبـعـد الـصـراع
ـشروعـة ب ـنافـسة غـير ا الـسـياسي وا
عيار الـشيوعي والـبعثي حـيث كان ا
ارسة العنف?  هو: من أكثر قدرة على 
ولـيس عـبثًـا ضم صـدّام حسـ إلى زمرة
الـــتــنــفـــيــذ بــاقـــتــراح من عـــبــد اخلــالق
الـسامرّائي بـعد إلغـاء شاكر حـليوة الذي
ّ فصله عشيّة حادث اغتيال الزعيم عبد
الـكر قاسم ألنه عُرف تاريخيًا بالعنف
والســــيّـــمــــا اغـــتـــيــــال أحـــد أقــــاربه من
الـيـسـاريـ (احلاج سـعـدون الـتـكـريتي)
وكــذلك بــقــدراته الــعـنــفــيّــة الــتي تــعـني
أحــيــانًـــا في الــعــرف الــســائــد "رجــولــة"
و"شـجـاعـة" في حـ أن صفـة الـشـجـاعة
إيـجـابـيـة أمـا الـعنف هـو صـفـة سـلـبـية
وقـد ضمّت اجملموعة كل من سليم عيسى
الـزئبق وسميـر عبد العـزيز النجم وحا
الــعـزاوي وعـبـد الـوهــاب الـغـريـري (قـتل
ـــواجــهــة خــطـــأ) وعــبــد الــكــر خالل ا
الـشـيخـلي وأحـمد طـه العـزّوز كـما يـذكر
الــصـديق مــهـدي الـســعـيــد في مـقــابـلـته
ـهمـة لتـحسـ معـلّة في جـريدة احلـياة ا

شار إليها.   ا
WFłu   U¹d –

لــقـد تـركت جتـربـة قـصــر الـنـهـايـة ذكـرى
مـوجـعـة في نـفـس حتسـ وقـد عـبّـر لي
ه وحـزنه فقد أكـثر من مـرّة عن تبرّمه وأ
عـاش حـالـة صـراع  بـ إنـسـانـيـته وب

oKHŽ UNł«Ë ÊUMŁ≈

إثنان من القيادة البعثية العراقية واجها
عفلق على حدّ علمي: 

أولـهـما  –خـالـد علي الـصالح الـذي سأله
ـــاذا تــخــلّـــيــتم عن احلـــزب في ســوريــا
واتــخـذ قـرارًا بــحـلّه? أجـابـه عـفـلق من
أجـل الـوحـدة فـقـال له: ومـا هي ضـمـانـة
الــوحـدة الـعــربـيـة? ألـيـس احلـزب? فـكـان
جـواب عفـلق: عبد الـناصـر هو الضـمانة
فـعـلّق الصـالح: ال أعرف مـنذ مـتى أصبح
عبد الناصر رئيسًا للحزب ليكون ضمانة
لــلــوحــدة فــتــكــهــرب اجلــو في ظـلّ عـدم
تـعـلـيق أحـد من أركـان الـقـيـادة الـقـطـرية

العراقية. 
وحـ انـتـهى االجـتـمـاع الـذي انـعـقد في
فـندق بغـداد بعد أيـام من جناح ثورة 14
تـمـوز / يولـيو  1958اصـطـحبه سـعدون
حــمـادي بـســيـارته وعـلّق عــلى اجملـادلـة
بـينه وب عـفلق قائـلًا له: أنت اآلن أقوى
شـخص في حـزب الـبعث فـقـال له: كيف?
قـــال: أنت مـــســـؤول بــغـــداد وهي أكـــبــر
منظّمات احلزب وأنت جادلت عفلق ومن
لـه أن يجـادله وقـد حـضـر ذلك االجـتـماع
قــيــادة حــزب الـــبــعث من بــيــنــهم فــؤاد
الـــركـــابي وفـــيــصـل حــبـــيب اخلـــيــزران
وآخـرين في فـندق بـغـداد. وهو مـا يرويه
في كـتـابه "عـلى طـريق الـنـوايـا الـطـيّـبة"
دار ريـــــاض الــــريّـس بــــيــــروت .2001
ـكن االطالع عـلى تـقـريـضنـا لـلـكـتاب )و
ــســتــقــبل الــعــربـي الــعـدد في مــجــلّــة ا

349آذار / مارس (2008
وثـانـيـهمـا -  حتـسـ مـعلّـة حـ حـمّله
مـسؤولية السكوت على تصرّفات القيادة
ـبــاشـرة الــبـعــثـيــة الـعــراقـيــة بـالــلـغــة ا
والـصريحة واحلماسية التي اتّسمت بها
مــجـادالت حتــسـ مــعـلّــة. وألن حتـسـ
مـعلّة من الرعيل األول وعضو أول قيادة
قـطرية وكان الـشخص الثاني فـعليًا ألنه
مـسـؤول التـنظـيـمات ومـسؤول الـعالقات
(قـــبل جتــمــيـــد نــفــسه بـــســبب خالفــات
داخــلــيـة الــعـام (1956فــقــد كـان يــشــعـر
ــسـؤولـيـة أكـبــر من زمالئه من الـرعـيل
األول: فـــؤاد الــركــابـي وفــيــصـل حــبــيب
اخلـيزران وشفيق الكمالي وصالح مهدي
عــمّــاش وعــبــد الــله الــركــابي وســعـدون
حــمــادي وخـالــد عــلي الــصـالـح وشـمس

الدين كاظم وصالح شعبان وآخرين.
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ـسؤوليـة عند أهـمية مـرّة ثانـية أتوقّف 
مـــراجـــعـــة الـــتـــجـــربـــة " الـــنـــهـــايـــات
مـفتـوحة دائمًـا والبدايـات مغلـقة" حسب
ســـعــــدي يـــوسف   فـــلـــو ســــمح الـــوقت
سيرته لـتحس معلّة أن يجري مراجعة 
سيرة احلزب الـطويلة في حزب البعث و
بــشــكل عــام عــلى الــرغم من عــمـلـه عـلى
معارضة سلطته الحقًا لكان أغنى الكثير
ــعـطـيــات بـحــيث تـكـون من الــوقـائع وا
مـــــادة مـــــهـــــمـــــة لـــــدراســـــة الـــــتـــــاريخ
ـا فـيه تاريخ الـسـيـااجتـمـاعي لـلعـراق 
حـــزب الــبـــعث وصــراعـــاته مع األحــزاب
والـــقــوى األخـــرى الســيّـــمــا صـــراعــاته

واحتراباته الداخلية.
ـفـارقـة أن حتـس مـعـلّـة عمل في  ومن ا
حــزب الـبـعث مــبـشّـرًا وداعــيـةً ومـنــظّـمًـا
وقـائـدًا لـنـحـو ربع قـرن ولـربـع قـرن آخر
عـمل ضـدّ سـلطـة الـبـعث مـعارضًـا بـهدف
ـا فـيه التـعـاون مع خـصوم تـقـويـضهـا 

البعث. 
أعـتـقد أنـنـا بغضّ الـنـظر عن انـتـماءاتـنا
الـسابقـة يسارية  –شـيوعية  –مـاركسية
أم قومية  –بـعثية  –نـاصرية أم إسالمية
دعـويّة أو إخـوانيـة بحـاجة إلى مـراجعة
ا لـهـا وما عـليـهـا خصـوصًا الـتـجربـة 
إذا تـوقّفـنا عنـد جوانبـها الفـكرية فـضلًا
عن الــعــمـلــيـة فال قــيــمـة لــلـتــجـربــة إلّـا
بـنقـدها وحـسب نيـتشه: لـيس هنـاك فكر
وال فـلسفـة إلّا وهي تخـضع للـنقد ألن ما
يـخـضع للـنـقد ال بـدّ أن يـحتـوي عـلى حد

نطق.   أدنى من العقل وا
لــقـد أخــطــأنـا أحــزابًـا وأفــرادًا السـيّــمـا
بــالـتـســلـيم لــلـفــكـر الـشــمـولي والــنـظـام
الـــشـــمـــولي والـــتـــرويج له حـــتى وصل
اجلـميع إلى طريق مسدود وانكشف وهم
األيـديـولوجـيا وتـأثيـرها اخملـدّر وإن كان
الـبـعض مـا زال مـتـشـبّثًـا بـهـا وبـذيـولـها
بـنـصيّـة وجمـود ال حدود لـهمـا وأحيـانًا
بـابـتعـاد واغتـراب عن روحهـا وجوهـرها
وإن ظلّ مــتـمـسّـكًـا بـالــعـنـوان والـيـافـطـة
ــــضــــمــــون واحملــــتــــوى واإلطــــار دون ا
ـــرارة واخلـــيـــبــة والـــصـــورة. وكـــانـت ا
واخلــذالن مـن نــصــيب اجلــمــيع من دون
اسـتـثـنـاء حـتى وإن كـان الـبـعض يـكـابر
بـزعم احلفاظ على نقاوة النظرية وصحّة
الــسـيـاسـة الــتي تـثـبت األيــام صـوابـهـا
األمـر الـذي يـحـتـاج إلى مـراجـعـة صـادقة
وصــريــحــة وجــريــئــة  ونـقــد ذاتي نــحن
أحـوج مـا نكـون له من جانب من يـعنـيهم
مـواكبـة روح العـصر والـتقـدّم خصـوصًا
االعـــتـــراف بـــوجـــود أزمـــة فـــكـــر وأزمــة
ـارسة وأزمـة إدارة (قيـادة) وهذه أزمة
مـركّـبة ومـسـتـفحـلـة ومعـتّـقة ألنـهـا أزمة
ـعـاجلـة تـبـدأ من عـضــويـة وبـنـيـويّـة وا
االعــتـراف بـاألزمـة فـهي اخلـطـوة األولى
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بيروت

اخلارجية ومن يقف وراءها إضافة إلى
ذلّة رفض الـقرارات الدولية اجملـحفة وا
والــتي ارتـهـنـت الـعـراق فــالـطـريق إلى
ـرّ عـبر رفض مـواجـهـة الديـكـتـاتوريـة 
ـفـروضة احلـصـار والـقرارات الـدولـية ا
مـن مــجــلس األمن الــدولي بــاســتــثــنــاء
الــقـرار  688اخلــاص بــكــفـالــة احــتـرام
حـقـوق اإلنـسـان. وهي إشكـالـيـة جـديدة

عارضة.  نشأت ب القوى ا
عــلــمًـا بــأن الــقـرار  688الــصــادر في 5
نـيسـان / أبريل   1991لـم يصـدر ضمن
الفصل السابع اخلاص بالعقوبات وقد
أطــلـقت عــلــيه حـيــنـهــا الـقــرار "الـيــتـيم
ــنـــسي" فال مـــجــلس األمن والـــتــائـه وا
الـدولي يتذكـره ويصر على تـطبيقه وال
ـتــحـدة مــهــنـدس الــقـرارات الــواليــات ا
الـدولية تـسعى لفرضه إسـوة بالقرارات
األخــرى وال احلـكـومــة الـعـراقــيـة الـتي
وافــقت عـلى جــمـيع الــقـرارات الــدولـيـة
ــعـارضـة بــاسـتـثــنـاء هــذا الـقـرار وال ا
الـعـراقـيـة الـرسـمـيـة الـتي يـفـتـرض بـها
الـتشبث به إلحـداث التغـيير عـملت على

تعبئة اجلهود لتنفيذه. 
ـوقف كـنـت أعـتـقـد ضـرورة الـتـمـسك بـا
احلــــقـــوقي واإلنـــســــاني خـــارج دائـــرة
ــعـارضـة لـلـنـظــام فـاحلـصـار وقـصف ا
الـــعـــراق يــنـــال من الـــنــاس ولـــيس من
ــعــارضـة أن تــتــوحّـد الــنــظـام وعــلى ا
ـدمّر لـرفض مـشـروع احلصـار الـدولي ا
الـذي استـمرّ تـأثيـره وما يـزال حلدّ اآلن
واســتـنـزف الـعــراق وطـاقـاته الـعــلـمـيـة
وقــدراته فــضــلًــا عن تــدمــيــر نــسـيــجه
االجــتــمــاعي واعــتالل صــحــة وتــعـلــيم
أبــنـائـه. وقـد كــان مـثل هــذا األمـر مــثـار
نـقاش وجـدل ب الـنخب الـعراقـية وقد
أسـرّ لـي حتـسـ مـعـلّـة وبـعـد ومـؤتـمـر
ونـــدســـور (  8 – 7نــــيـــســـان / أبـــريل
 (1999ومـؤتـمـر نـيـويورك ( 30تـشـرين
األول / أكــتــوبـر  ?(1999وعــبــر حـوار
ا ينوي هـاتفي مطـوّل أنه غير مـقتنـع 
األمـريكان القيام به بالعراق على الرغم
من حـمـاسته لإلطـاحـة بالـنظـام الذي لم
ـعارضـة ولن تتـمكّن بـوضعـها تـتمـكّن ا
الـراهن كـمـا قـال من الـقـيـام به. وهـو ما
تـأكّد في مؤتـمر لندن (  15 – 14كـانون
األول / ديـسمـبر  (2002عـشيـة احتالل
الـعراق. ويـبدو أن األمريـكان كـان لديهم
ــعــزل عن خــطّــتــهم الحــتـالل الـعــراق 
ـعـارضـة الـتي حـصلـوا عـلى تـأيـيـدها ا
سـلـفًا لـكنه لم يـرغـبوا في إعـطائـها أي
دور يــذكــر أو وعــود مــلــمــوســة بــشــأن
مـوقعهـا مستقـبلًا. وظلّ حتـس متردّدًا
بـــ أمـــله في إطـــاحـــة الـــنـــظـــام وبــ
احلـفاظ عـلى استـقالل العـراق وسيادته
ومـستقبله وهذه الرغبة تنازعت الكثير
من اخملــلـصـ والـوطـنـيـ الـعـراقـيـ

سـواءً اختار بـعضهم الطـريق الصحيح
أم الـطــريق اخلـاطئ لـتـحـقـيق ذلك لـكن
ا ال يـدع مجـالًا الـتـجربـة اليـوم بيّـنت 
لـلشك أن الرهـان على األمريـكان أو على
اإليــرانــيـ أو عــلى غـيــرهم من الــقـوى
الـدوليـة أو اإلقلـيمـيّة سـوف ال يكون في
مـصلـحة العـراق ألن هذه القـوى تبحث
أولًـا وقبل كلّ شـيء عن مصـاحلها وهي
لـيـست جـمـعـيـات خيـريـة تـتـصـدّق على
ـعارضات بإنـقاذها من ديكتـاتوريتها ا
ـا لـديـهـا مـصـالح يـتـعـارض الـقسم وإ
األكـبر مـنها مع مـصالح العـراق وشعبه
ووحــدته وتـنـمـيــته خـصـوصًـا وأن من
اسـتراتيجيات واشنطن األساسية ومنذ
سـبــعـة عـقـود ونـيّف من الـزمن حـمـايـة
أمـن "إسرائيل" ووضع يـدها عـلى النفط
مـصدر الـصراع الـسيـاسي واالجتـماعي

نطقة. في ا
وقــد خــلق األمــريـكــان ومــعـهم الــنــفـوذ
اإليــــراني دولــــة فـــاشــــلــــة ومـــشــــوّهـــة
وربـطـوهـا بدسـتـور طـائفي  –إثـنـي بدأ
مـع مــجـــلـس احلــكـم االنـــتــقـــالـي الــذي
ـــدني ـــر احلـــاكم ا هـــنـــدسه بـــول بـــر
األمـريــكي لـلـعـراق يـقـوم عـلى الـغـنـائم
كوّنـات أساسًا والـزبائـنية وجـعل من ا
لـلـتـقـاسم الـوظـيـفي وقـد ورد مـصـطلح
ـــكــوّنـــات في الــدســـتــور (مـــرّتــان في ا
واد  9و 12و 49و125 ـقـدمـة) وفي ا ا
و 142وحـــمل الـــدســـتــور الـــعـــديــد من
تناقضات وهو ما اعترف به األلـغام وا
ـتحـمّـس حـتى الـذين كـانوا من أشـد ا

له.
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أصـيب حتـسن معـلّة بـالـشلل إثـر جلـطة
قـلـبـيـة في الـعام  2000أقـعـدته عن أداء
مـهمّاته ولكنّ عينـيه  وعقله وقلبه ظلت
تـــرنــو إلى الـــعــراق الــذي زاره لـــلــمــرّة
األخـيرة ليـودّعه في العام  2004ويـعود
نـية بـعـدها إلى لـندن إلى أن حـضـرته ا
عن عـمـر ناهـز الـرابعـة والسـبـع عـامًا
في  15كــانـون الـثــاني / يـنـايـر .2005
وكـــان قـــد ولـــد في الـــنــجـف في الـــعــام
 .1931وقـــــــد زرتـه مـــــــرّةً واحـــــــدةً ثمّ
امــتـنــعت عن زيــارته كي ال أراه بـحــالـة
ضــعف وهـو مـا فـعــلـته مع اجلـواهـري
فـي مـرضه وصـالح دكـلـة وأديب اجلـادر
ومـظفّـر النـواب وصديـقي كوثـر الواعظ

وغيرهم.
ال أدري كـــيـف تـــذكّـــرت وأنـــا أكـــتب عن
حتــسـ مـعـلّــة الـشـخــصـيـة الــوطـنـيـة
الــعـراقـيــة عـزيـز شــريف الـذي قـال ذات
ـثل يـوم: نــحن الـشـيـوعـيـ ويـنـطـبق ا
عـلى السـياسـي الـعراقـي بـشكل عام
مـثل راكبي الدرّاجات يسـتمرّون بالسير
أحــيــانًـا دون بــوصــلـة خلــشــيـتــهم من
الـــوقــوع عــلى األرض  ولــذلك يــدورون
ــا تـوقّف بل ال يــأخـذون ويــدورون دو
قـسـطًـا من الراحـة أو الـتـأمّل أو التـفـكّر
ــســـلــكي الـــيــومي فـي دوّامــة الــعـــمل ا

الروتيني.
 ولـعلّ السياسة في بـلداننا وفي العالم
ن الــثــالث عــمــومًـا ال تــعــطي مــجــالًـا 
تــدركه حــتى من الــتـفــكــيـر لــبــرهـة فال
احلـكومة ترحمه وال التنـظيمات السريّة
تـمـنـحه فـسـحة حـريّـة لـلـتـفكـيـر والـنـقد
ـــــــراجـــــــعــــــة وال ظـــــــروف الـــــــبالد وا
والــتــحـديــات اخلـارجــيــة تـتــرك له ولـو
هـامشًا ضـيّقًا من االسـتراحة بل وحتى
الـــتـــقــاعـــد أو االســـتــقـــالـــة أو اإلجــازة
ـفـتـوحـة. لـو عـاد حتسـ مـعـلّـة إلـيـنا ا
الـيوم لـوجدنـاه ما يـزال متـحمـسًا حتى
وهــو في عــمــر الــشــيــخــوخــة بـل تـراه
يــتـــصــرّف بــروح الــشــبـــاب بــصــدقــيــة
وصــمـيــمـيــة وتــواضع دون خـشــيـة من
الـوقوع في اخلطأ فالسـياسة في نهاية
ــطـاف ال تـخــلـو من أخــطـاء ونـواقص ا
وثــــغـــرات وتـــلك هـي احلـــيـــاة إلّـــا أن
حتـس ربّما يختلف عن الكثيرين غيره
أنه كـان يـتـصـرف بـعفـويـة ومـحـبّـة مثل

طفل بريء.

ولــطـيف رشـيــد وحتـسـ مــعـلّـة عـلى أن
يـضم إليـها هـوشيـار زيبـاري الذي لم يكن
حـاضــرًا وكـاتب الـسـطـور واقـتـرح هـاني
الــفـكـيــكي وأيّـده حتـســ مـعـلّــة بـأن أعـدّ
ؤتمر تأجّل من الـتقرير السيـاسي ولكن ا
الــشـهـر الــرابع (نـيــسـان / أبـريل) لــغـايـة
الــشـــهــر الــســادس (حــزيــران / يــونــيــو)
وظـهـرت بـعض اخلالفات مـع جلنـة الـعمل
ـشـتـرك الـتي تـأسـست في دمـشق أواخر ا
كـانون األول / ديسمبر  1990وانعقد بعد
عـــدم مـــشــاركـــة حـــزب الــدعـــوة واحلــزب
والي الـشيوعي وتـنظيم البـعث العراقي ا
لـسـوريا واجملـلس اإلسالمي األعـلى الذي
ـثّـله الـشـيخ مـحـمـد مـحـمـد عـلي حـضـر 

(أبو حيدر) فتم فصله. 
وجـــاء مــؤتـــمـــر فــيـــيـــنــا وكـــأنه تـــعــديل
ـؤتمـر بيروت  1991وقـد كان واسـتكـمال 
ـؤتـمر دور جالل الـطـالـبـانـي كبـيـرًا فـي ا
وتـمخّـض عن قيـام كيـان وجلنـة تمـثّله من
 17عـضـوًا أصـبح أحـمد اجلـلـبي رئـيـسًا
لـهـا وتـقـرّر أن يـكـون له نـائـبـان أحـدهـمـا
كـردي (لطـيف رشيـد) واآلخر عـربي (كاتب
الـــســــطـــور) الـــذي حـــاول االعـــتـــذار دون

جدوى.
ــؤتــمـر اتــصــاالته مع وتــقــرّر أن يــكــمّل ا
الــقــوى الـتـي لم حتــضـر مــؤتــمــر فـيــيــنـا
ـبـادرة من مـسـعـود الـبارزانـي دعا إلى و
مـــؤتـــمـــر حتـــضـــيـــري فـــشـــارك احلـــزب
الـشـيـوعي بـشخـص رحيم عـجـيـنـة وطلب
تـمثيله الحقًـا بعبد الرزاق الـصافي ليكون
عـضــوًا في اجملـلس الـتـنـفـيـذي وابـراهـيم
اجلــعـفـري عن حـزب الــدعـوة و تـمـثـيل
احلـزب بــواسـطـة سـامي الـعـسـكـري كـمـا
شـارك اجملـلس اإلسالمـي األعلـى بشـخص
مـحمد احليدري فانضمّ إلى اجمللس الحقًا
بـيان جـبر (بـاقر جبـر صوالغ) ثم اسـتبدل
إلى حـامد البياتي كما شارك حزب البعث
 –سـوريا بشخص مـهدي عليـوي العبيدي
(أبـو صالح) وحركة الوفاق (تنظيم صالح
عــمــر الـعــلي) بــشـخص راشــد احلــديـثي
وجـــمــاعــة ســعـــد صــالح جـــبــر "اجملــلس
الـعراقي احلـر" بشـخص شفـيق قزّاز ومن
الــقــومـيــ شــارك مـبــدر الــويس (احلـزب
اإلشــــتــــراكي) وآخــــرين وانــــضم حــــسن
الــنـقـيب الحـقًــا إلى هـيـئـة الــرئـاسـة الـتي
تــشـكّــلت من الــبـارزانـي والـنــقـيب وبــحـر
الـعلـوم أما اجملـلس التـنفـيذي فـقد تـشكّل
من  25عــضـوًا وبـانـضـمــام طـالب شـبـيب

أصبح عدده  26عضوًا.
 وعـــلى الـــرغم من تـــردّد "الــوفـــاق" وعــدم
قتـرحة إلّا أنه قـناعـته بجدوى الـصيغـة ا
لم يـألوا جهـدًا بدعمـها وإنْ بعـدم اندفاع 
هـمات القـيادية خـصوصًـا بشأن تـوزيع ا
حـيث كـان إياد عـلّـاوي عضـوًا في اجمللس
الـتنفيذي وأصبح صالح الشيخلي ناطقًا
ــؤتـمــر لـكــنه لم يـواصل رســمـيًــا بـاسم ا
مـهمته وكان حتـس معلّة حـسبما أعرف
ـشـترك مع ـتـحـمسـ لـلـعـمل ا من أكـثـر ا
بـعض حتفّـظاته ومـيله إلى إحـداث تغـيير
مـن الداخل وذلك عـبـر صالت وعالقات مع

مؤسسة احلزب واحلكم واجليش.  
ولم تــواصل مــجــمـوعــة الـبــعث الــسـوري
ـؤتـمر ؤتـمـر الـذي أعقب ا ـشـاركـة في ا ا
الــتــحــضــيـري بــشــهــر واحــد وغـاب عــنه
مــجــمـوعــة الــوفـاق (صـالح عـمــر الــعـلي)
ومـجـمـوعـة اجملـلس الـعـراقي احلـر (سـعد
صـالح جبر) وآخرين كما لم يحضر أديب

اجلادر ومهدي احلافظ.
وقـد كــتـبت الـبـيـان اخلـتـامي الـصـادر عن
االجــتـــمــاع الــتــحــضـــيــري وكــان جلــنــة
الـصــيـاغـة قـد ضـمّت: ابـراهـيم اجلـعـفـري
ورحـيم عجـينة وفـلك الدين كاكـائي وكمال
فـؤاد وبرئاستي والبيان هو امتداد لبيان
ـؤتـمـر مـؤتـمـر فـيـيـنـا واسـتـكـمل بـبـيـان ا
ـوحّد بـعد انـضمـام هذه الـقوى وهـو ما ا

كُلّفت بصياغته أيضًا.
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ـــعــارضــة حلــظــة عــاصــفــة في شــهــدت ا
تـــاريــخـــهـــا حــ انـــقــســـمت الحـــقًــا إلى

مجموعت
أولـها  –االجتـاه الـذي قاده أحـمد اجلـلبي
لإلطـاحة بالنـظام عبر تـوثيق التحالف مع
األمــريـكـان وتــوريـطـهم إن جــاز الـتـعــبـيـر
بـزجّهم في الـشأن العـراقي وقد لعب دورًا
كـبـيـرًا في تـهـيـئـة األجـواء داخل الـواليات
ــتـحــدة إلصـدار قــانـون حتــريـر الــعـراق ا
 1998فـي عـهــد الــرئــيس األمــريــكي بــيل
كـلينتـون وهكذا بدأت واشـنطن تخصّص
ـعارضـة عـلنًـا بـعـد أن كانت مـبـالغ لـدعم ا
تــمــنـــحــهــا ســرّاً لــبــعـض الــتــنــظــيــمــات
واألشـــخــاص  فــضـــلًــا عن وجـــود ســنــد
عـراقي لـها بـتـأييـدها السـتـمرار احلـصار
وكـتبت بعض الـشخصيـات العراقيـة طلبًا

إلى توني بلير يدعوه إلى ذلك.
 وثــانــيــهــا  –تـــرفض احلــصــار الــدولي
ـــفــــروض عـــلى الـــعــــراق وتـــدعـــو إلى ا
االســتــفــادة من الــظــرف الــدولـي وعــزلـة
الـنـظام لـلـعمل داخـليًـا لإلطـاحة به ومن
بــ أبـرز اجملـمــوعـات الـتي عــمـلت عـلى
هــذا الــصـعــيــد كـان صـالح عـمــر الــعـلي
ــوازيــة وهــو االجتـاه وحــركــة الــوفـاق ا
ـعـارضـة الــذي كـنّـا نــدعـو له في إطــار ا
لــكــنّه مــثّل "أقــلــيّــة" وضمّ أديـب اجلـادر
ومهدي احلافظ ومجموعة وطنية عراقية
مـتــنـوّعـة وشـخـصـيــات شـيـوعـيـة خـارج
اإلطــــار الـــرســـمـي ومن داخـــلـه أيـــضًـــا
وبــالــطــبع كــان هــذا االجتـاه يــنــسق مع
جلـنة الـتنـسيق الـتي تشـكّلت فـي سوريا
وضمّت حزب البعث السوري (قيادة قطر
الـعراق) وشـخصيـات قومـية بيـنها أديب
اجلـــادر وعـــبـــد اإلله الـــنــصـــراوي ومن
خـارج جلــنـة الـتـنـسـيق أحـمـد احلـبـوبي

وفيصل فكري وغيرهم.
ولــعلّ هــذا االنــقــســام ســبق أن شــهــدته
ـعارضة أيـام احلرب العـراقية – سـاحة ا
اإليــرانــيــة بـ من يــدعــو إلى اإلطــاحـة
بـالـنـظام حـتى لـو استـمـرّت احلرب دون
شروع احلـربي والسياسي أن يـكترث بـا
اإليـراني وبـ من دعـا إلى وقـف احلرب
دون قـــــيــــد أو شــــرط وحـلّ اإلشــــكــــاالت
فاوضات وبالطرق السلميّة دون ضمّ بـا
أو إحلاق أو مكاسب سياسية خصوصًا
بــعــد انــســحــاب الــقــوات الــعـراقــيــة من
األراضي اإليـرانيـة  إثر مـعركـة خرّمـشهر
(احملـــمّــرة)  1982واعـــتــبـــر الــدفــاع عن
الــوطن واجــبًــا وطــنــيًــا ضــدّ مــحــاوالت
اخـتـراق احلـدود الـعراقـيـة وفـرض نـظام
مـن اخلارج بـغضّ الـنظـر عن مـعـارضته
لـلـديكـتـاتوريّـة وأسالـيـبهـا اإلسـتبـدادية.
وإذا كـــان صــدام حـــســـ قــد بـــدأ بــشنّ
احلـرب العام  1980فـإن إيران واصلـتها
مـنــذ انـسـحـاب الـقـوات الــعـراقـيـة الـعـام
 1982وحـتى الـعام  1988حـيـث توقّـفت
بــعـد عــام من صــدور قـرار مــجـلس األمن
الــدولي .598واالخــتـالف أسـاسًــا نــشب
ــشـــاريع بـــخـــصـــوص عــدم الـــثـــقـــة بـــا
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ـؤشـراتهـا عن االخـرى بـشكل او ان لـكل شخـصـيـة انسـانـيه مـيـزات تخـتـلف 
باخـر حتى وان كـانتـا توائم مـتمـاثلة فـي اخللق .فـالضـعف والقـوه فيهـا ( على
نشـأ على وفق مقدار ثالن داللة واضـحه الستشعـار داخلي ا ثـال )  سبيل ا
مـا تـمتـلـكه الـشـخـصـيه من دفـاعات نـفـسـيه مـتـوازنه .فـقد يـتـأثـر ذلك الـشـعور
احيـاناً كـثيـر ببـعض وجـهات الـنظـر اجملتـمـعيـة اخلاطـئة فـيـشكل مـوقفـاً وهمـياً
فـكريـاً زائفـاً اعمى اصم حلـالة غـيـر صحـيه تنـقاد الـيهـا الشـخصـيه االنسـانيه
جتاه الـتقلـيد واالمـتثـال ينبـغي الوقـوف عنـدها بجـدارة و اصرار وحتـدي النها
قـد تؤدي بالـفكر االنسـاني الى االنقيـاد واخلضوع التـام للتـصورات اخلارجيه
ـفـروضه بنـاءً عـلى مـاهو مـالحظ علـيه في اجملـتـمع الـواحد كـتـصور اخلـاطئـة ا
ــنـطــقـيـه مـقــارنـة بــعـيــد عن االســتـدراك الــقــيـمي جلــدوى احلــقـائق الــعــلـمــيه ا
ؤشرات اخلـاصه باالستقرار النفسي االنـفعالي .وفي ضوء ما تقدم وبهدف با
ـكنـنا الـقـول ان الشـعـور بالـقوة داخل الـنـفس ال ياتي من االرشـاد والـتوجـيه 
ؤشرات دخـيلة زائفة يـؤمن بها البعض امتالكنا الصـدقاء كثيرون او االنـقياد 
قارنه واالخـتيار للسلوك ا ان نحسن ا وال من الضعف ان يـكن عكس ذلك وا
الالئق في الـعالقة االنـسـانيه الـتـواصلـية الـقـائمه ونـسـتدرك مـعانـيـها جتـاه ما

ينبغي ان تـكن عليه الشخـصية من سمات لـقيم خلقيـة نبيلة
تـتـحــلى بـهـا او ان يـكن في الــواقع احلـيـاتي االنـسـاني
نحرفة عن القيم اجلمعي دون االخـذ بوجهات النظـر ا
ـا يَـســتَــوِي الَـخـبِـيثُ وان ذاع صـيـتـهــا اوكـثـر (( قُل لـَّ
ُ ـلـخبيث ) فأنهـا قد تسيطر وَالطَّيبُ وَلَوـ أَعــجَبَكَ كَثـرَة
عـلى تـفـكيـرنـا وحتـرفه عـمـا هو عـلـيه من قـيم مـتـعـلمه
ذات اصول اسرية مجتمعية حضارية عقائديه الئقه .
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بغداد

رء محتـرفاً احلفر يـنتهي به األمر الى األعـتقاد أن األشياء ح يكـون ا
البدأن تلـتقي في مركـز األرض  ولكثرةاحلـفر والنـبش من رجال الدولة
العميـقة فقد أوشك الـبلد على األنـهيارأذ لم ينقـذه األخيار(عنـدما تنهار
ــدّعـون والــكـتــابـة ـنــافــقـون وا ـتــسـولــون وا ــنـجــمــون وا الــدول يـكــثـر ا
تصعلكون وضاربوا ـغنون النشاز والشعراء النّـظامون وا والقوالون وا
ـتــفـقـهـون وقــارئـوا الـكف والــطـالع والـنـازل ــنّـدل وقـارعـوا الــطـبـول وا ا
ــدّاحـون والـهـجـائــون وعـابـروا الـسـبــيل واألنـتـهـازيـون ــتـسـيّـسـون وا وا
في الـواقع النـدري  أنـحن عـلى طـهـارة أم )هـذامـاروي عن أبن خـلــدون
جنـاسة ألنـنا بـ فسـادعام وخـاص فسـاد سيـاسي كبـير وفـسادأداري
رشوة للحـوت الكبيرومثلها جلرذ صغيـر أبتزازمن أعلى وآخرمن أسفل
لم تبق سارقة أو مارقة حتى مارسـها اخلائبون ولم  جتد الدولة صغيـر
نفسـها إالعاجزةعن فـرض األعتراف وبأسـتقالل عمايـدورعلى أرضها 
ـدخـل الى الــسـلــطــة وفي بالدنــا الــســلــطـةهي في الــغــرب الــثـروة هـي ا
ـدخل لــتــحـقــيق الــثــروة وهـذاعــلى خالف الــقــصـداألســمى لــلـشــريــعـة ا
ـصلـحة فثم ـصالح) فـأينمـا وجدت ا ـفاسـد  وجلب ا االسـالمية (درء ا
شــرع الــلـه ورفع احلــرج وأتـــقــاء الــضـــرر إال ان الــله ســـبــحـــانه قــيض
لـلـمــظـلـومــ أن يـدرك رجـال مــا قـرره الــدسـتـور األصــلي (الـقـرآن) من
يـتـدبـرون يـعــقـلـون مـبـاديء الـعـدالــة واحلق حـ خـاطب الـذين يــعـلـمـون
ــا كــان الــكالم مـؤلـم وحـزين يـفــكــرون و يـبــصــرون فـأيـن كل هـؤالء?ر

وحتى التـكون نهـايته مـأسآوية  فـأني أسيق لكم
هــذه الـــبــشـــرى أذ قــررت وزارة الـــتــجـــارة بــيع
ـدعـوم بـاكـشـاك جـمـيـلـة في شـوارع الـصـمـون ا
روقت طويل حتى نراها(األكشاك) بغـداد وقدال
قـد حتـولت مسـاكن مـريـحـة لـلـحيـوانـات الـضـالة

والسكارى.
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حتس معلّة وعقيلته

حتس معلة في لقطة تذكارية 
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بغداد
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الــلهُ   يــا   وطـــني    الــلهُ    يــا    وطــني
ِـــــحَنِ كَمْ   أنـتَ  مــــؤتـــــلِـق  حــــتّـى   معَ  ا
دائـدَ   لو  شَـدَّتْ   فـتـشكُـمُـها تَـلـوي   الشـَّ
ْ   يَــــشْـــدُدْ    وَلَـمْ    يَـــكُنِ كـــأنَّ  هــــمَّكَ  لَم
تِـنـا أُنـظــرْ   إلـيـنـا    جتــدْنـا    صِـيْــدَ   أُمـَّ
كـــأنَّ  واحـــدَنـــا  ســـيفُ   بـنُ   ذي   يَــزِنِ
مِنْ غــيــرِ بَـــخْتٍ مَنِ اســتَــقـــوَوا عــلــيكَ وَهُمْ
مَنِ سَـيــدفــعـونَ   جــمـيــعـاً    بــاهِضَ   الــثـَّ
هُمُ   األعـــادي   فال   تـــســـمعْ   لـــقــولِـــهِمُ
ولـــيـسَ   تـــكـــفـي  األعـــادي  جـــرَّةُ   األُذُنِ
ـلــونَ   مِـنَ  الــعُــشّـــاقِ  نــحنُ أجَلْ مُــســـجـَّ
ِ ــاءِ   والـــلــ وعِــشـــقُــنـــا  ثــابـت   في    ا
ُــزدهي   شَــمَــمـاً وعِــشـقُــنــا   لــلــعــراقِ   ا
ــنَنِ مُـــســـجَّل   في  فـــروضِ  الـــلهِ   والـــسـُّ
عــــــشق    قـــــــد    قــــــد   كــــــانَ   أوَّلُهُ
ـــداً  فـــوقَ  سَـــدٍّ  كــــانَ  في  الــــيَـــمَنِ مـــؤكـَّ
ـــنـــا   مــــوتى   بـال   كـــفنِ مـــوتى   ولــــكـــنـَّ
ــوتُ في الــعــشقِ يُـــغــنــيــنــا عنِ الــكَــفَنِ فــا
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ـوظف عبـاس سـليم عـريـبي اخلـفاجي الـعـامل بدرجـة مـعاون مـدير إني ا
الك الـدائم وخـدمـتي قاربت في وزارة الـثـقافـة والـسيـاحـة واآلثـار على ا
 40عـام وبـراتب اسـمي قدره  680ألف ديـنار ودون مـخـصـصـات تـذكر
سـوى الـشهـادة والـزوجـية.يـشـهـد الله ورسـوله صـار أكـثر من  8أشـهر
وحتـديداً من  1كـانون األول  2021وحلـد اآلن  بدون راتب بسـبب نقلي
ـأمون لـلـترجـمة والـنشـر إلى دار الـكتب والـوثائق بـنفس وزارة من دار ا
الـثـقـافـة والــسـيـاحـة واآلثـار ولم يـبـقى بـاب مـسـؤول إال طـرقـته من اجل
الـية شـخصـياً وازنـة في وزارة ا إطـالق رواتبي مع مـراجعـتي لدائـرة ا
ـوازنـة لـسـنة  .!!2022الـسـؤال هـو .. مـا .. واجلـواب هـو حلـ إقـرار ا
ـسـؤول عن الـظـلم واجلـور الـذي ـوازنــة? ومَن هـو ا عالقـتي وأقـراني بـا

وقع علينا?.
ـشـتـكى لـله الـواحــد الـقـهـار وبـعـد األحـداث الـســيـاسـيـة األخـيـرة الـتي ا
عصـفت بـالعـراق وانـهـيار الـدولـة وكسـر هـيـبتـهـا صرتُ اكـره احلـياة ..
ديـوني كـثُرت واخـجل من الـنـاس الـشـرفاء الـذين مـدوّا لي يـد الـعون في
محـنتي على أمل استالم رواتبي ألعيد لهم الدَين مع العلم أني صاحب
صاريف أجور عائلـة كبيرة تتطلـب مصاريف أثقلت كاهلـي وفي مقدمة ا
اء والكهـرباء الوطـني ناهيك عن تـكلفة مولد الـكهرباء األهـلي وفواتيـر ا
ُزمن الـذي أعاني مـنه وتكـلفـة عالج زوجتي وشـريكة عالج ضغط الـدم ا
واد الغذائية واخملضر اء االرو) وا حياتي الـتي تُعاني اجللطة وأجور (ا

وأجور النقل وفاتورة االنترنت ووووو.
أتـمـنى أن تـصل مـنـاشـدتي لـسـمـاحـة الـسـيـد مـقـتـدى الـصـدر اعـزه الـله
وعـلـى آمل لـقــائه لــتــسـلــيط الــضــوء عـلى مــا يــجــري في وزارة الـثــقــافـة
والـسيـاحة واآلثـار من ظُلم وجـور حتى صـارت كما يـقول الـشاعـر جميل

صدقي الزهاوي ..
وَمـــا هـــي إِلّا دولة هـــمـــجـــيـــة

تـسـوس بـمـا يـقـضـي هـواهـا وتـعملُ 
فـتـرفـع بـاإلعـزاز مـن كان جاهِالً 

وتـخـفـض بـاإلذالل مـن كـان يـعـقلُ 
فــمـن كـانَ فـيـهـا أوالً فـهـو آخـر 

ومــن كــانَ فـيـهـا آخـراً فـهـو أولُ.
ــنـاشــدة لــكل من طـيف وأتــمــنى أيـضــاً أن تـصل ا
ـالية وازنـة والى وزير ا سامي مـديرة عـام دائرة ا
احلــالي عـسى ولــعل أن تــتـحـرك فــيـهـم اإلنـســانـيـة

إلغاثتي.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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قـامة في مصـر. وقال علي ـاجدي لـلمبـاراة النهـائيـة في بطولـة العرب لـلمالكـمة ا الكم يوسف ا تأهل ا
ـاجـدي ظـفـر عـلى بـطـاقـة الـتـأهل الكم الـعـراقي يـوسف ا الكـمـة إن ا عـبـد الـزهـرة نـائب رئـيس احتـاد ا
الكم اجلزائـري للحصول صري بـالنقاط 2-3. واضـاف انه سيواجه ا النـهائية بـعد تغلـبه على منـافسه ا
ـعدل  13 وزنـاً لكن ؤمل أن يـشـارك الـعراق بـفـريق كـامل  يـدالـيـة الذهـبـيـة. وكان مـن ا عـلى الـلقـب وا
ـشـارك يضم ـصـرية لم تـمـنح مالكـمي الـعراق سـمـة دخـول علـمـا ان مـنتـخب الـعـراق غيـر ا احلـكومـة ا

أبطال آسيا والعرب.
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أعـلن االحتـاد العـراقي لـكرة الـسـلة
تــرشـــيح نـــادي دجـــلــة اجلـــامـــعــة
لـتـمـثيل الـعـراق في بـطولـة االنـدية
الـعـربـيـة لـكرة الـسـلـة. وقـال عـضو

احتاد السلة خالد جنم في تصريح
صـــحـــفي إنه بـــعـــد اعــتـــذار نــادي
ـشاركة الشـرطة ونادي الـنفط من ا
في البطـولة العـربية رشح االحتاد
الـعـراقي لـكـرة الــسـلـة نـادي دجـلـة

ـــثال عن الـــعــراق في اجلـــامــعـــة 
البطولة. وأضاف جنم أن البطولة
سـتــقـام بـدولــة الـكـويت لــلـمـدة من
اخلامس ولـغاية اخلـامس عشر من
ـقبل مبيناً أن شهر تشرين االول ا

إدارة نــــــادي اجلــــــامـــــعــــــة ابـــــدت
استـعدادهـا التـام للمـشاركـة كبديل

لناديي النفط و الشرطة. 
يــذكــر أن فــريق نــادي الــنـفـط تـوج
ــمــتــاز بـــلــقب الــدوري الــعـــراقي ا
لــــلــــمــــوســــــــم 2022-2021. واكــــد
مدرب فريق سلة الـتضامن النجفي
نــــضــــال غــــا ان ادارة الــــنــــادي
اكـمـلت مـلف الـتـعـاقـد مع الـالعـب
احملــلــيـ ولـم يــبـقـى سـوى حــسم
احملــتـرفــ التـمــام قـائــمـة الــفـريق
ـقـبل . وقـال اسـتـعـدادا لـلــمـوسم ا
غــــا في تــــصــــريح صــــحــــفي إن
اجلـهـاز الـفــني لـلـفــريق اخـتـار من
ثل الفـريق من الالعبـ احمللي

ولم يتبقى سوى مركز او مركزين 
مــــبـــيـــنـــا ان اخـــتــــيـــار الالعـــبـــ
احملـتــرفـ يــتـعــلق بـقــرار اإلحتـاد
الـعـراقي لـلـعـبـة عن مـوعـد انـطالق
ــمـتــاز لــيـتــسـنى لالدارة الـدوري ا
حتـديد الفـترة الـزمنـية لـلتـعاقد مع
العـبــ األجـانب. واضـاف غـا ان
اجلــهــاز الــتــدريـبي قــدم مــنــهــاجـا
مـتـكامال لإلدارة يـتـضـمن معـسـكرا
تــدريــبــيـــا امــا داخــلي او خــارجي
لــلــفــريـق لــرفع جــاهـــزيــة الــفــريق
والـوقوف عـلى مـستـوى الالعـب .
وتـــابع غـــا ان مــــزانـــيـــتـــنـــا هي
مـيـزانـيـة نادي أهـلي واخـتـيـاراتـنا

بـالغ تعـد جيدة لالعبـ رغم قلـة ا
وموفقة وما يثبت ذلك هو مستوى
ـواسم الـسابـقة. ومن الـفريق في ا
جـهة اخـرى أعلـن االحتاد الـعراقي
لــلــشــطــرجن حــصـول أحــد العــبي
نتخب على لقب أستاذ دولي من ا
قــبل االحتـاد الـدولي لــلـعـبـة. وقـال
عــضــو احتــاد الـشــطــرجن ضــمــيـر
جــبــار إن الالعب الــعـراقي أحــمـد
جزا جمال حـصل على لقب أستاذ
دولي مــــــعــــــتــــــبــــــراً ذلـك إجنـــــازاً

استثنائياً. 
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وأضــاف جـبـار أن اعـتــمـاد جـمـال
كأستاذ دولي جاء من قبل االحتاد
الدولـي في ضوء الـنتـائج الدولـية
ــسـتــوى الـكــبـيــر الـذي يــقـدمه وا
ـنـتـخب الـعـراقي الفـتاً إلى العب ا
أن أحمد جزا أصبح الالعب رقم 8
الذي يـحصل عـلى هذا الـلقـب بعد
أن كـان لـلـعـراق  7 أساتـذة دولـي

في هذه اللعبة. 
وكــان أحـمـد جـزا جـمـال قـد أحـرز
الـوسام الـذهبي فـي بطـولة الـعرب
األخيرة التي احتضنتها العاصمة
بــغــداد في قــاعـة قــرطــبـة بــفــنـدق
نصور مـيليا وشهـدت منافسات ا
مثيرة ب منتخبات الدول العربية

شاركة. ا
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غرب منتـخبات العـراق وموريتانـيا وا
وجـــزر الــــقـــمــــر والـــرابــــعــــة وضـــمت
مـنتـخـبات مـصـر والسـعـودية وسـوريا
ا ـنـتخـب  ولـبـنـان ويـامل ان يـظـهـر ا
يـعـول علـيه في تـمـثيل الـكـرة العـراقـية
بـشــكل افـضل من مــشـاركــتي الــشـبـاب
بي االخيرة في الـسعوديـة وقبلـها االو
بـالـطـريـقـة اجلـيــدة في الـبـطـولـة الـتي
ـسـتوى تـضم مـنـتـخـبات مـهـمـة عـلى ا
اآلسيـوي واألفريـقي وإمكـانيـة الظـهور
اجلـيـد بافـضل طـريـقة واالسـتـمرار في
ـنـافـسـات والـتـطـلع الى مـوقع افـضل ا
ويامل ان يكـون االمر مختـلفا من حيث
االداء والـنـتائج الـتي سـتـمنـحه فـرصة
ــبــكـرة لــلـبــطـولــة االسـيــويـة االعـداد ا
ـقبـلـة وكان مـنتـخب الـعراق قـد أحرز ا

لقب نسخة 2014.
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ويـقــول مـديــر فــريق نـادي الــنـاصــريـة
جــلــيل زغــيــر مــهم ان تــقــام مــثل هــذه
ـــســتــوى الـــعــربي الـــبــطــوالت عـــلى ا
واالسيوي امام تـمثيل مجـموعة واعدة
للكرة العراقية في احد احملافل العربية
شـاركـة ضمن ـهمـة واالهم ان تـاتي ا ا
ــطــلــوبــة فـيــمــا يــتــعـلق الــقــيــاسـات ا
بـالـتــعـامل مع الالعـبـ ضـمن االعـمـار
قررة وهذا يعـد اهم من النتائج التي ا
لالسف كـانـت تـاتي بـعـيـدا عن احـتـرام
الــضـوابط وسـيـاقــات االعـمـار احملـددة
ـهم ان يخـضع اجملـموع الى مـشـاركة ا
ـســتـويـات لـكي مـفـيـدة قــبل حتـسـ ا
ـنـتـظـر من ـنـافـسـات بـالـشـكل ا تـاتي ا
الفريق وان يـلعبـوا مع بعضـهم لتقد
نـافـسات الـتي يتـطلع ـباريـات وفق ا ا
إلـيـها الـكل في ان يـكـون الـفـريق ضمن
طلوبـة لتحقيق الفائدة من السياقات ا
هذاالعدد من الالعب الذي يفترض ان
يــجـمع قـبل فـتـرة مـنـاسـبـة واخـضـاعـة
دة عـمل حتى يـذهب متـكامـال والدفاع
عن لـــقـــبه الـــذي حــقـــقه فـي عــام 2014
ونـــأمل من اجلـــهـــاز الـــفـــني ان يـــقــدم
الـفـريق بـشـكل جـيــد الهـمـيـة الـبـطـولـة
التي ان تـشكل الـبدايـة الصـحيـحة قبل
ـشـاركـة بـتـصـفـيـات آسـيـا في الـشـهر ا
قـبل ونأمل أن يـبقى منـافسا العـاشر ا

لالخير.
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واكــد احلــكم الــدولـي الــســابق مــهــدي
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بــدأ مــنـتــخب الـنــاشــئـ حتت سن 17
سـنـة اسـتـعـداداته لـلـمـشـاركـة بـبـطـولة
الــــعــــرب الــــتي ســــتــــقــــام في وهــــران
بـاجلــزائــر في الـثــالث والــعــشـرين من
ـشـاركـة 16مـنــتـخـبـا الـشـهــر احلـالي 
ويـقـتـصـر االعداد عـلى اقـامـة جتـمـع
في اربـــيل وبـــغـــداد وخــوض عـــدد من
ـبـاريـات التـجـريـبـية مـع فرق مـحـلـية ا
ـــدرب احـــمـــد كــاظـم الــذي بـــإشــراف ا
يــتــولى اعــداد الـــفــريق لــلــمــرة األولى

واإلشراف عليه.
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وقــــال كــــاظـم في أول تــــصـــــريح له ان
يــســعى واجلـهــاز الـفــني إلعــداد فـريق
قـــادر عـــلى الـــتـــاهل الـى كـــاس اســـيــا
شـاركة الـعربـية الـهدف احلـقيـقي من ا
الــتي دعـا فــيــهــا الى تــظـافــر اجلــهـود
بــسـبب الــفــتـرة الــضـيــقــة عـلى اقــامـة
ـنــتــخب ضـمن الــبـطــولـة وســيــلـعـب ا
اجملـمـوعــة الـثـالــثـة الـتي تــضم ايـضـا
ـــغـــرب وجــزر الـــقـــمــر مــنـــتـــخـــبــات ا
وموريتانيا وتـاتي البطولة اضافة الى
هـمـة فـهي تاتي مـنـافـستـهـا العـربـيـة ا
ـنتـخب لـبـطولـة آسـيا ضـمن حتـضيـرا
الــتي ســتــقــام مــطــلع تــشــرين اول في

سلطنة عمان
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ـنتخب درب 26 العبـا لتمـثيل ا ودعا ا
ـهمـة الغـير ـذكورة ا ـسابـقةا لـدخول ا
سـهـلــة ومن اجل حتـقـيق جنـاح افـضل
والالعـــبـــ هم كل مـن بــاقـــر بـــشـــيــر
يوسف إبراهيم وليد خـالد فهد نعمة
احمد جـواد كاميران احمد احمد فالح
حسن عامر  ادهم قيس حس فاهم 
ايوب ابراهيم حسن جـعفر امير جواد
 حــــسن عـــــلي عـــــلي حــــسـن  بــــاقــــر
احـمد دانـيـال ولـيـد عـلي اكـبـر  ضـيـاء
عبد الرضـا سامي سعيـد  باون ستار
حسن يـةدةسف كـارون  راسـتس رشـاد
عـلي مـحـمـد خـزن  مــصـطـفى حتـسـ

وادي
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ـنـتـخـبـات قـد وزعت الى اربع وكـانت ا
مــجـــمــوعـــات االولى وتــضـم اجلــزائــر
وفــــلـــســــطـــ واإلمــــارات والـــســـودان
والـثــانـيـة وضــمت مـنــتـخــبـات تـونس
وليبيا وعمان والـيمن والثالثة وضمت
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نتخب العراقي الفوز بعد أن حقق هو وزمالئه في ا
ـواي تـاي وكـان تـقـدم ـيــة في ريـاضـة ا بـبـطـولـة عـا
قـابلـة القـاضي فائق زيـدان في حال حتـقيق بطـلب 
ركزي الفوز الـذي استقبـل وفد االحتاد العـراقي ا
لـلـمـواي تـاي الـفـائـز بـخـمـسـة ميـدالـيـات فـي بـطـولة
العـالم للـمـتقـدم الـتي اقيـمت مـؤخرا في ابـو ظبي
شاركة  85 دولة. وكانت مواقع ألـكترونـية نشرت
صورة للقاضي فائق زيدان وهو يتابع نزاال فاز فيه
ــيــدالـيــة ذهــبـيــة إليــهـام الــقــراء بـان بـطـل عـراقي 
ـتـابـعــة أمـور غـيـر ذات الـقـاضي زيــدان مـنـشـغـل 
ـثـقـفـ والـنـخب أهـمـيـة بـيـنـمـا يـعـلـم اجلـمـيع من ا
والكفـاءات والصـحفيـ إن القـاضي يخـصص وقتا
ــقــابــلــته لــتــقــد شــكــوى أو ــقــابــلــة من يــرغـب 
الحـظات إلستـيـضاح أمـور بعـيـنه كمـا انه يـستـمع 
ـي في مـايـتعـلق بـعمل القـوى الـسيـاسـية واالكـاد
الـقــضـاء وهــو حــريص عـلى تــطــويـر االداء وتــلـبــيـة
مــتــطــلــبــات الــشــعـب الــعــراقي في اجملــاالت كــافــة
تعلق مـنها بعـمل القضاء حتـديدا. و بارك زيدان وا
لالبـطـال فــوزهم الـكـبــيـر ورفـعـهـم لـرايـة بالدهم في
احملافل الدولـية واثـنى على هـذا االجناز الـتاريخي
واكـد ان الـريـاضـة بـكـافـة صـورهـا اعـطت الـصـورة
احلـقـيــقـيـة لــلـمـجــتـمع الــعـراقي بـاعــتـبـاره مــجـتـمع
مـتـحـضـر يـنـبـذ اسـبــاب الـفـرقـة ايـا كـان شـكـلـهـا .
ويذكر ان سبب لقاء الوفـد كان بسبب اشتراط احد
الالعبـ الـفائـزين قـبل خـوض النـزال عـلى مقـابـلته
واهداءه درع االحتاد كما قدم زيـدان هدايا تذكارية

العضاء الوفد الفائز.
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b∫ رئيـس مجـلس الـقـضـاء االعلى يـسـتـقـبل وفد Ë

واي تاي رياضي بلعبة ا

الكـابـ عمـاد مـحمـد الذي اتـصل لـدعوته
شــخـصـيــا لـيــكـون ضــمن اجلـهــاز الـفـني
ـنـتـخب الــشـبـاب وذلك لـظـروف خـاصه.
وكــان مـدرب مــنـتــخب الــنـاشــئـ أحــمـد
ساعد الذي كاظم سمى مالكه التدريبي ا
تـــألف من عـــمـــاد عــودة وحـــيـــدر رحــيم
مـدربـ مسـاعـدين وصـالح لـطـفي مـدرباً
ـرمى وعالء عـبـد عـون مـحـلالً حلـراس ا
فـنــيــاً وضــرغـام عــبــاس مــدربـاً لــلــيــاقـة

البدنية.

عــدم اســـتــحــقــاقه فــإنه ســيــكــون ضــمن
خـيـاراتـه مع احـتـرامي وقـنــاعـتي الـتـامـة
دربـ الـذين تـمت تسـمـيـتهم بـامكـانـيـة ا

فأغلبهم مدرب جيدين. 
وأكد احلـارس الدولي عمـاد هاشم انه لم
يرسل إلى الـلجنـة الفـنية في احتـاد الكرة
ــدربـ ســيـرته ــتـخــصـصــة ألخـتــيـار ا ا
الـذاتـيـة الــريـاضـيـة مـوضـحـا أنه اعـتـذر
ســابــقــا حــ ســمــحت له فــرصــة تــدريب
ــعـيـة حــراس مـرمى مــنـتــخب الـشــبـاب 

وكـثـيـرة تخـص البـنى الـتـحـتـيـة  وهـناك
مـــنـــاطق جــديـــدة وزعت فـــيـــهــا األراضي
الـــســـكـــنـــيـــة وحتـــتـــاج الى اخلـــدمـــات 
ـسـتمـرة  وهذا شـاريع ا باإلضـافـة الى ا
اجـراء سـيـربك حـركـة االعـمـار واخلـدمات
في الـبــصـرة داعـيـاً مــجـلس الـوزراء الى
إعــادة الـنـظــر بـهـذا الــقـرار وتــخـصـيص
مـوازنـة خـاصـة خلـليـجي  25بـاعـتـبار ان
خـلــيـجي  25 ال يــخـتــصـر عــلى الـبــصـرة

فحسب بل يخص عموم العراق. 
Êu ËdF  ”«dŠ

نتخب وعلى صعيد اخرى كشف حارس ا
ـدرب احلــالي عــمـاد الــعـراقي الــســابق ا
هــاشم أســـبـــاب عــدم تـــســـمــيـــة حــراس
مــعـــروفـــ عـــلى مـــســـتـــوى عــالٍ ضـــمن
تـشـكـيالت األجـهـزة الـفـنـيـة لـلـمـنـتـخـبـات
الـوطـنـيــة في الـتـسـمـيـات األخـيـرة. وقـال
هــاشم إن الــتــســمــيــات أصـبــحت حــسب
ـدرب األول فـهـو من يـسـمي الـعالقـات بـا
مـــدربي احلــراس دون الـــرجــوع لــلـــجــنــة
ئة من الـتسميات الفنيـة مبيناً أن  90 با
ــــدرب األول حــــصـــراً. تـــكــــون من قــــبل ا
وأضــاف لـقـد أصــبـحــنـا كــمـدربي حـراس
ـدرب األول بـارزين في الـعـراق ضـحـيـة ا
الـذي يـتم تـســمـيـته من قـبل احتـاد الـكـرة
والذي أصبح صاحب الـقرار في استدعاء
ــســاعــد.  وأوضح هــاشم أن في كــادره ا
ــدرب األول حــال وجـــود عالقــات تـــربط ا
بأي مدرب حراس بـعيد عن اسـتحقاقه أو
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 رفـضـت احلـكـومـة احملــلـيـة في مــحـافـظـة
الــــبــــصـــــرة حتــــويل مـــــجــــلس الــــوزراء
الـية إلى بطـولة خـليجي تخـصيصـاتهـا ا
عـادة هــذا اإلجـراء أنه سـيــربك حـركـة  25
االعــمـار واخلــدمــات في احملــافـظــة. وقـال
ـهـنـدس الـنـائب األول حملــافظ الـبـصـرة ا
محـمد طـاهر الـتمـيمي في بـيان إن مـبالغ
الـية هي بحدود البصـرة تخصـيصاتـها ا
ترلـيون ومـئـتي ملـيار ديـنار وحـال حولت
فـمـعـناه ـبـالغ خلـطـة خـلـيـجي  25   هـذه ا
ـشاريع اخلـدمـية حملـافـظة تـوقف جمـيع ا
الـبـصـرة. وأضاف الـتـمـيـمي أن احلـكـومة
احملــلـيـة أعــدت خـطـة عــمـرانـيــة وخـدمـيـة
متـكامـلة حملـافظـة البـصرة بـاإلضافة إلى
ــاثــلـة لــبــطــولـة اعــدادهــا خــطـة أخــرى 
خــــلـــــيــــجي 25  ورفـــــعــــتـــــهــــا الى وزارة
الـتـخـطـيط مـبـيـنـاً أن احملـافـظـة كـانت قـد
طـالـبت بـوقت سـابق احلـكـومـة االحتـادية
بـتخـصيـص موازنـة لـبطـولة خـلـيجي .25
وتـابع الـتـميـمي أن احلـكـومـة احملـلـية في
الـبــصـرة تـفــاجـأت بـقـرار مــجـلس رئـاسـة
ـالـيـة الـوزراء بـتـحــويل الـتـخـصـيـصـات ا
اخلــاصــة خلــطــة احملــافــظــة إلـى بــطــولـة
خـــلــيـــجي 25  وحتـــويل جـــزء من مـــبــالغ
ـوازنـة الـتــشـغـيـلـيـة الى وزارة الـشـبـاب ا
والرياضـة مؤكداً رفض احلـكومة احملـلية
لهذا القـرار.  ولفت نائب احملافظ  إلى أن
احملـافــظـة لـديـهـا مـشـاريـع حـيـويـة مـهـمـة
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قرر اجلهاز الـفني للقوة اجلـوية إيقاف تدريـبات الفريق حل صدور
شكـلة من وزارة الشباب قرارات إدارية جـديدة عقب إعالن اللجـنة ا
ؤقتة التي تـدير النادي. وتسببت والرياضة إلغـاء االعتراف بالهيـئة ا
الـقرارات اجلـديدة لوزارة الـشبـاب والرياضـة بفـوضى داخل الفريق
ضي عـلى الشروع بالتحضيـرات سوى يوم واحد. وينتظر الذي لم 
اجلهاز الفني لـلقوة اجلوية بقيـادة قحطان جثير الـتعليمات اجلديدة
باشرة بالتدريبات في جتمع بغداد ومن التي سيتـحدد على ضوئها ا
ـعــسـكــر اخلـارجي. ومـن أبـرز تــوصـيــات الـلــجـنـة ـغــادرة إلى ا ثم ا
ـؤقـتة الـتي يـترأسـهـا قائـد الـقوة الوزاريـة: إلـغاء االعـتـراف بـالهـيـئة ا
ـؤتــمـرين اجلــويـة شــهـاب جــاهـد وعــدم صـحــة اإلجـراءات بــإقـامــة ا
االنـتــخـابــيــ في جـانــبي كــرخ والـرصــافــة لـعــدم حتــقـيق الــشـروط.
ـسجـلة في وزارة الـشباب وأوضحـت: سيتم اعـتمـاد الهـيأة الـعامة وا
والـريـاضـة وعدم االعـتـراف بأي إضـافـات جديـدة.. كـمـا سيـتم إحـالة
ـوجـودة في سـجالت الـنـادي لـلـقـضـاء. من جـانـبـها حـاالت الـتزويـر ا
ؤقتـة بقيـادة شهـاب جاهد عـلى كل ما ورد بتـوصيات ردت الـهيئـة ا
الـلجنـة حيث قـالت في بيـانهـا: صدور مثل هـكذا أمـر وزاري وملحق
بــأمـــر إداري يــعـــد تــعـــدي صــريـح وصــارخ لـــلــقـــوانــ واألنـــظــمــة
والتـعلـيمـات. وأضافت تـدل هذه الـتوصـيات عـلى ضعف اإلمـكانـيات
اإلدارية القانـونية من مسؤولي الوزارة التي أصبحت تنعكس سلبا
ــؤسـســات الـريــاضـيــة ومــنـهــا األنـديــة كـونــهــا لـيس لــهـا عــلى ا
الـصالحــيـات اخملـولـه لـهـا في قــانـون الـوزارة. وتــابـعت الـهــيـئـة
ــسـؤولي وزارة ـؤقــتـة دعــونـا نـعــطي درسـا فـي فـقه الــقـانـون  ا
الـشـبـاب والـريـاضـة وهــو أن قـراركم هـذا مـعـيب كـون األنـديـة
والعامل فيها هم ال يرتبطون بوزارة الشباب والرياضة. وأتمت
ــواالة واحملـــابــاة ثــبـت لــديـــنــا من خالل تـــســريب الـــتــخـــبط وا
التوصيات لوسائل اإلعالم فضال عن ضياع متعمد للكتب التي
ـؤقتـة لـدائرة الـتـربيـة الـبدنـيـة وكذلك ترسـلـها الـهـيـئة اإلداريـة ا

إعطاء األوليات التي نقدمها للوزارة للطرف اآلخر.
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نتخب الوطني لرفع األثقال يشارك ا
في بــطـولـتـي الـعـرب وآســيـا الــلـتـ
تــضـيـفــهـمـا الــبـحـرين خالل الــفـتـرة
ـــقــبل. مـــــن  5ـ  15 تــشـــرين األول ا
ـدير الـتنـفيـذي الحتاد الـلعـبة وقال ا
مـصـطـفى صـالح مـهـدي في تـصـريح
صــحـفـي إن مـشــاركـتــنــا في بـطــولـة
الــعــرب الــتي تــنــظـــمــهــا الــبــحــرين
ســـتــكــون بــفــريق مـــتــكــامل جلــمــيع
األوزان والــــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة ومن
ضــمـنــهـا الــنـســاء بـيــنـمــا سـتــكـون
الـبـطولـة اآلسـيـويـة لـلمـتـقـدمـ فقط
وســيــتـم اخــتــيـــار الــربــاعـــ بــدقــة
عيار النوعية على حساب الكمية و
ألنـهــا بـطـولــة تـضم أقـوى مــنـافـسي
الـــعـــالم فـي رفع األثـــقـــال. وأضــــاف
ــــــؤمل أن يــــــدخل صــــــالـح أن ومن ا
ربـاعـونـا مـعـسـكـرا تـدريـبـيـاً داخـلـياً
ـــقــبــلــة يـــحــدد مــوعـــده في األيـــام ا
ــــدرب الــــبـــــيالروسي وبـــــإشــــراف ا
حتضيراً لـلبطولـت أعاله الفتاً إلى
أن حـصـول ربـاعـنـا عـلي عـمـار يـسـر
عـلى وسـامـ ذهـبـيـ وثـالث فـضي
في بــطــولــة آســـيــا لــلـــشــبــاب الــتي

اخـتـتـمت مـؤخـراً في أوزبـكـستـان لم
يأت اعتباطاً بل جاء من خالل العمل
ـــســــتـــمـــر والــــدؤوب لـــلــــربـــاعـــ ا
ــواظـــبـــة عـــلـى الــتـــدريـــبـــات في وا
ــعـــســكــرات الــتي أقـــيــمت لــهم في ا
بـغداد واربـيل. ومن جـهـة اخـرى أكد
رئـــيس االحتـــاد الـــعـــراقي لـــلــتـــنس
األرضي مــاجــد الــعـكــيــلي مــواصــلـة
ــبي تـدريــبـاته في مــنـتــخـبــنـا الــبـار
معـسكره اسـتعـداداً لبطـولة رومـانيا

الـدوليـة. وقـال الـعكـيـلي في تـصريح
صــــحـــــفي أن الـالعـــــبــــ األربـــــعــــة
يـــواصــلــون وحــداتــهـم الــتــدريــبــيــة
صـباحـاً ومـسـاءً استـعـداداً لـلبـطـولة
التي ستقام لـلمدة من التاسع وحتى
الـثــامن عـشــر من شــهـر آب اجلـاري.
وكـشف الـعـكـيـلي عن وجـود مـشـكـلـة
تــواجه الــفــريق أال وهي تــأخــر مـنح
فيـزة الدخـول حـيث لم يبق هـناك من

متسع من الوقت النطالق البطولة.
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o¹d∫ احدى مباريات فريق دجلة بكرة السلة

رفع مستـويات الالعبـ والتركـيز على
هارية لالرتقاء بواقع هؤالء اجلوانب ا
االعـبـ واضـاف من خالل مـتـابـعـاتـنـا
فـــقــــد اتـــخــــذت االحتـــادات احملــــلـــيـــة
ـوضوع الـعـديد والـقائـمـون على هـذا ا
من اخلـــطط والــبـــرامج واســـتــقـــطــاب
االعب الـصغار ومـنحهم فـرص اللعب
ـنـتـخـبـات مـدرب الـنـاصـريـة امـام مع ا
مدرب الـنـاصريـة السـابق كاظم صـبيح
ـهـمـة لـيـست بـالـسـهـلة لـيؤكـد طـبـعـا ا
اطالقـا امام الـتـعـامل مع عدد كـبـير من
ـــوهــوبـــ من االعـــمــار الـــصــغـــيــرة ا
وبـدايـاتـهـا مع الكـرة والـتـغـيـرات التي
احدثـوها بـفضل مـا وفر لـهم من أماكن
عـمل متـكـاملـة الينـقصـهـا شيء وطبـعا
االمــر مــخـــتــلف هـــنــاعـــنــدنـــا وتــاخــر
ـــهــمــة ـــعــنــيـــون كــثـــيــرا في إدارة ا ا
ن ارتبطت ؤسف جـدا ان الكـثيـر  وا

فــلـيح اهــمـيــة فــرق الـفــئـات الــعـمــريـة
ودورهـا الـكبـيـر في دعم قـاعـدة اللـعـبة

بـالوجـوه الواعـدة خـصوصـا اذا ما 
االلـتـزام باألعـمـار نـفـسهـا بـشـكل دقيق
واخـضـاعـهـا الى بـرامج عـمل مـتـطورة
وعمليـة وهذا سياق تـسعى إليه جميع
االحتادات احملـلـية النـها تـريد أن تـعزز
واقع الــلــعـبــة و الالعـبــ من االسـاس
لـتـحـقـيق جـمـيع االهـداف الـتي تـتـطلع
ــا لـذلك من حــلـول امــام مـنح إلـيــهـا و
الـقــدرات الـتـدريـبـيـة فـرصـة الـعـمل من
خـالل صـنــاعــة هــؤالء الالعــبــ الـذين
ــســـتــوى عــال من مــهم ان يـــكــونــوا 
الـــعـــمل الـــفـــني واخلـــبـــرة والـــقــدرات
الـتـدريـبيـة ألعـداء هـؤالء االعـبـ مرور
ــدارس الـــكــرويــة ـــراكــز وا بــاقـــامــة ا
اضافة الى الـفرق واألندية وأخـضاعها
الـى بــرنــامج عــمل ومــشــاركــة من أجل

بـهـم الـعــمـلــيـة أســرعــوا امـام حتــقـيق
اإلجنازات والـقيـام بزج العـب بـاعمار
مـزيـفـة ووصـفـت بـعـضـهـا بــالـفـضـائح
بسبب تزوير االعمار التي استمرت مع
نـتخـبات قبل احلـصول على مخـتلف ا
إجنــازات غـيـر حـقـيــقـيـة تـركت اثـارهـا
الـفـنـية والـنـفـسيـة عـلى العـبـ اخرين
حـرمـوا من من اسـتحـقـاقـهم من فـرصة
اللعب التي ذهبت إلى آخرين وكان من
الــصــعـب الــوصــول الى حـــلــول لــتــلك
شكلة الى ان حلحلت في وقت متاخر ا
بـعد الـتـصدي حلـاالت التـزويـر من قبل
االعالم واكـاد بـعـد الفـضـائح التي
ـــطــارات اثـــنـــاء تـــدقــيق أثـــيـــرت في ا

اجلـوازات و الـكل عـنـدهـا شـعـر
بالذنب امام احلصول على
نــتـائـج مــشــاركــات غــيـر

صحيحة.

W∫ منتخب الناشئ يستعد للمشاركة في بطولة العرب —UA
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ـوسم اجلـديـد في كأس الـسـوبر األوروبي مع آيـنـتراخت يـطـمح فـريق ريال مـدريـد االسبـاني  عـلى احراز الـلـقب األول من بـ األلقـاب الـستـة الـتي يطـمح في حتـقيـقـها ا
ـاني الذي يتمـيز العبوه في النـاحية اجلسـدية لكنه أظهـر طموح القـتال للفوز بـجميع األلقـاب. واكد انشلوتي نـحن نتطلع إلى األمـام وال ننظر إلى اخللف. فرانكفورت األ
قبل ونريد القتال من أجلها جميعا.  وسينافس وسم ا قبلة. هناك ستة ألقاب على احملك في ا باريات ا اضي ما نريده لكن علينا التركيز على ا تعزز انتصـارات العام ا
يزا قابل قـدم آينتـراخت شيئـا  الـريال على  6 ألـقاب هي الـسوبر األوروبي والـسوبر احملـلي والدوري والكـأس احمللـي وكأس الـعالم لألنديـة بجانب دوري األبـطال. وبـا
ضـاد مع تركيـز كبيـر في الدفاع ونقل . قدم العـبوه مباريـات رائعة حـيث تغلـبوا على بـرشلونـة في كامب نو بأسـلوب الهـجوم ا رشـح اضي ألنه لم يـكن ب ا الـعام ا
طاف. ونتـادا في أكثر من مباراة في دوري أبطال أوروبـا حتى توج بالبطـولة في نهاية ا الكرة بسـرعة عالية. كما سـجل ريال مدريد أيضا حلـظات ال تنسى من خالل ر
ونـتادا حتقـقت في ملعـبنا رات الـتي قمنـا فيهـا بر ـلعب. كل ا درب اإليطـالي إنها ذكـرى ما زالت حاضـرة بقوة. كـان هناك تـناغم خاص لـلغايـة مع اجلماهـير وا وقـال ا
ـدرجات. البد من التحـلي بالثقة دائـما وأال تستسـلم أبدا. قبل كل شيء لعبـنا أمام فرق قويـة للغاية كان ال مـفر من أن نعاني. وذكر بفضل تلك الـدفعة التي جاءت من ا

لكي إال أنه أيضا فقدنا العبي صنعوا التاريخ في ريال مدريد. ثل دعما قويا للفريق ا أنشيلوتي بأن انضمام أنطونيو روديجر وأوريل تشواميني 
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{ مــونـتــريــال- وكـاالت: ســيــغـيب
العب الـــتــــنس الـــصــــربي نـــوفـــاك
ديــوكــوفــيـــتش عن بــطـــولــة كــنــدا
ـفـتـوحـة. وأعـلن االحتـاد الـكـنـدي ا
لــــلـــتــــنس اخلـــمــــيس انــــســـحـــاب
ـصـنـف الـسـادس ديـوكــوفـيـتـش ا
يا ب العـبي التنس احملترف عا

من الـبــطـولـة.  ورغم أن االحتـاد لم
يـــــــوضـح ســـــــبـب انـــــــســـــــحـــــــاب
ـعروف أن ديـوكوفـيتـش فإنه من ا
الـسـلـطـات الـكنـديـة تـطـالب جـمـيع
األجـانب الـذين يـدخـلـون أراضـيـها
ـضـاد بـاحلـصـول عـلى الـتـطـعـيم ا
لـكـورونـا لـتجـنب اخلـضـوع حلـجر
صـــحي مــدته  14 يـــومــا. ويــرفض
ديوكـوفيتش احلـصول على الـلقاح
ــــوقف عــــلـى الــــرغم مـن أن هــــذا ا
شاركة في عدة بطوالت حرمه من ا
ــفــتــوحـة. ولم أولــهــا أسـتــرالــيـا ا
يتـمكن ديـوكوفـيتش من الـدفاع عن
ـفــتـوحـة في لـقــبه في أسـتــرالـيــا ا
ـاضي بـعد يـنـايـر/كـانون الـثـاني ا
تــرحـــيــلـه من الــبالد إثـــر نــزاع مع
الـقـضـاء األسـتـرالي بـسـبب مـوقـفه

فـتوحة من التـطعيـم. وتعد كـندا ا
الـــتـي إنـــطـــلــــقت أمس اجلــــمـــعـــة
وتــســـتــمـــر حــتى  14 من الـــشــهــر
ـثابـة بـطولـة حتـضيـرية اجلـاري 
ـــفــتـــوحــة الـــتي أبــدى ألمــريـــكــا ا
ـشاركة بها ديوكوفيـتش ثقته في ا
في تـغــريـدة عـلى حــسـابه بــشـبـكـة

اضي.  تويتر األسبوع ا
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ــــقــــرر أن تــــقــــام أمــــريــــكـــا ومـن ا
ــــفـــتــــوحــــة في الــــفـــتــــرة من 29 ا
أغـــســطس/آب اجلـــاري وحــتى 11
ــقــبل. وتــلـزم ســبــتــمــبـر/أيــلــول ا
ـتـحـدة حـالـيـا األجـانب الــواليـات ا
الذين يصـلون أراضيهـا باحلصول
ا ضـاد لكورونا  على التـطعيم ا
يعـني أن مشـاركة ديـوكوفـيتش في
الـبـطولـة ليـست مـؤكـدة بعـد. وكان
ديــوكــوفــيــتش  35عــامــا قــد صـرح
ــبـــلــدون في عـــقب تـــتــويــجـه بــو
ـاضي الــعـاشـر من يـولـيـو/تـمـوز ا
شاركة إنه على الرغم من أنه يود ا
ـــفــتـــوحــة فـــإنه لن في أمــريـــكــا ا
يــحــصـل عــلى الــتــطـــعــيم من أجل

خوض البطولـة. وفجرت األمريكية
شـيلـبي روجـرز مفـاجـأة في بطـولة
سان خوسيه األمريكية للتنس ذات
ـرشـحـة ال 500 نــقـطـة وأطـاحت بـا
ــصـنــفــة الـثــالــثـة األولى لــلــقب وا
يـا اليونـانية مـاريا ساكاري من عا
ثــمن الــنـهــائي. وتــمــكــنت روجـرز
ـيـا من الـتـغـلب ـصـنـفـة ال 45عـا ا
عـلى ســاكـاري بــنـتــيـحـة  1-6و6-3
في ســـاعــة و 12دقـــيــقـــة. وتـــواجه
روجرز في ربع الـنهـائي مواطنـتها
أمـانـدا أنـيـسيـمـوفـا الـتي كـانت قد
أطــاحت بــالــتـشــيــكــيــة كــارولــيــنـا
بلـيسكـوفا بنـتيجة  3-6و 7-5 و1-6.
وأقـصت األمــريـكــيـة كــوكـو جـوف
ـيــا الـيـابــانـيـة ـصــنـفـة ال 11عـا ا
ــصــنــفـة ال41 نــعــومي أوســاكــا ا
ـيـا. واحـتـاجت جوف  18 عـاما عـا
ـرشـحـة الـسـادســة لـلـقب لـسـاعـة ا
و 29 دقيـقة لـتهـزم أوساكا بـنتـيجة
 4-6 و 4-6لــتـضـرب مــوعـدا في ربع
الـــنـــهــائـي مع اإلســـبـــانـــيـــة بــاوال
بـــادوســا الـــتي كـــانت قـــد أطــاحت
بــاألمــريــكـيــة إلــيـزابــيث مــانــدلـيك

بـــــــــــــــــــواقـع  2-6 و 7-5 و7-5 7-6.
وبـصـعـوبـة تـمــكـنت الـبـيالروسـيـة
صنفة السادسة أرينا سابالينكا ا
رشحـة الرابعـة للقب من ـيا وا عا
الـتـغـلـب عـلى األمـريــكـيـة كـاروالين
بنتـيجة صـنفة ال168   دوليهـايد ا
 7-5و 1-6و 5-7 فـي ســـاعـــتـــ و37
دقيـقة. وتـواجه سابـاليـنكا في ربع
النهـائي الروسيـة داريا كاساتـكينا
رشحة الـسابعة لـلقب التي كانت ا
قــد أطــاحت بــاألمــريــكــيــة تــايــلـور
تـــاونــســنــد بـــنــتــيــجــة  4-6 و 6-0.
ـــتــــأهالت لـــربع واكـــتـــمـل عـــقـــد ا
الـــنـــهــــائي بـــصـــعـــود الـــروســـيـــة
رشـحة فـيرونـيـكا كـوديرمـيـتوفـا ا
الـــتــاســـعـــة لــلـــقب عـــلى حـــســاب
األمريـكية كـلير لـيو بواقع  2-6 و-7
صـنفة 5. وتضـرب كوديـرميـتوفـا ا
ــــيـــــا مــــوعـــــدا في ربع ال 19 عــــا
النـهائي مع الـتونـسيـة أنس جابر
ـصـنـفة رشـحـة الـثـالـثة لـلـقب وا ا
ــيـا الــتـي كـانـت قـد اخلــامــســة عــا
أطـاحت باألمـريكـيـة ماديـسون كـيز

بنتيجة  5-7 و6-1.
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اآلالف من مشجعي فريق فنربخشة
الـتـركـي لـكـرة القـدم الـهـتـاف بـاسم
الــرئـيس الــروسي بــوتــ بــعـد أن
اســتــقــبل فــريــقـهـم هـدفــا من بــطل
الـدوري األوكـراني ديـنـامـو كـيـيف.
وقال الـسفـير األوكـراني في تـركيا
فـاســيل بــودنـار إن هــذه الـواقــعـة
"أحـــزنـــته بــــشـــدة".وفـــاز الـــفـــريق
األوكـراني ديـنـامـو كــيـيف بـهـدفـ
مــقـابل هــدف وحـيــد بــعـد تــعـادله
بـدون أهــداف في مــبــاراة الــذهـاب
الــتي أقـــيــمت في بــولــنــدا بــســبب
الـــغــزو الــروسـي.وكــتب الـــســفــيــر
األوكـراني لدى تـركـيا عـلى حـسابه
على مـوقع فيسـبوك: "لن نـفهم أبدا
ــعــتـدي كــلــمــات الـدعـم لـلــقــاتل وا

من قبل مشـجعي كـرة القدم األتراك
ــــبـــاريــــات بـــدوري خـالل إحـــدى ا
أبـطـال أوروبـا في اسـطـنـبـول.وبدأ

{ انـقرة - وكـاالت: نـدد مسـؤولون
ــؤيـدة أوكــرانــيــون بــالــهــتــافــات ا
ــيـر بـوتـ لـلـزعــيم الـروسي فالد
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ـــــروع".وأضـــــاف في بـــــيـــــان أنه ا
رعب "تـذكـيـر مـؤلم آخـر بـالـعنـف ا
ــفـــاجئ الــذي مـــا زال الــســكــان وا
األفــغـــان يــتــعـــرضــون له".واوضح
ـباراة تـحدث بـاسم الشـرطة أن ا ا
تــــــوقـــــفـت دقـــــائـق قـــــلـــــيــــــلـــــة ثم
اسـتؤنـفت.حضـر مـئات األشـخاص
بـاراة من البطولـة التي تقام هذه ا
من جــديـــد ألول مــرة مــنــذ وصــول
طـــــالـــــبـــــان إلـى الـــــســـــلـــــطـــــة في
ـاضي.وقال نصيب آب/أغسطس ا
خــــان في تـــغـــريــــدة "الالعـــبـــون
وأعضـاء الطاقم واألجـانب كلهم
بــخـيـر".مـنـذ عـودة طـالـبـان إلى
السلطة في أفـغانستان تراجع
الـعـنف في الـبالد لـكن تـنـظيم
ـتشـدد نفذ الدولـة اإلسالمية ا
عدة تفجيرات وهجمات خالل

األشهر األخيرة.

{ كابول- (أ ف ب) - أصيب أربعة
مـتـفــرجـ اجلـمـعـة فـي الـعـاصـمـة
األفـغـانـيـة كـابـول عـنـدمـا انـفـجرت
قـنـبلـة يـدويـة في ملـعب كـانت تـقام
فـيه مبـاراة كريـكت عـلى ما أعـلنت
تحدث الشرطـة ومسؤولون.وقـال ا
باسم شـرطة العـاصمـة خالد زدران
لـلــصــحــافــيــ إن "قـنــبــلــة يــدويـة
انــفــجــرت خالل دوري شــبــاجــيــزا
لـــلــــكـــريـــكت" فـي اســـتـــاد كـــابـــول
الـدولي.وأصـيـب أربـعـة مــتـفـرجـ
في االنفـجار بـحسب نـصيب خان
رئــــــيس احتــــــاد الـــــكــــــريـــــكـت في
افــغــانـســتــان وهي لــعــبــة حتـظى
بشـعبـية كـبيرة في هـذا البـلد.وندد
ـــتــحــدة لـــلــشــؤون مـــنــسق األ ا
اإلنــسـانــيـة في أفــغـانــسـتــان رامـز
األكــبــروف الـذي كــان مــوجـودًا في
ـلـعب أثـنـاء االنـفجـار "بـالـهـجوم ا

أخبار النجوم
wJK*« dONþ w  dÒJH¹ w UD¹≈ ‚öLŽ

∫‰uÐdHO  …—uDÝ√

Ëb U½Ë— b¹d¹ bŠ√ ô

احملـــلـــلـــ يـــقـــولـــون إن الـــرســـوم
ــرجح أن تـبـرر لـوحــدهـا من غــيـر ا
هـذه الــرحالت خـاصـةً عــنـدمـا يـتم
ـوظـفـ في أخـذ نـفـقــات الـسـفـر وا
عـ االعـتبـار.قـال كـيـفـ مـاكوالغ 
مـــحـــرر آســـيـــا واحملــــيط الـــهـــاد
للـنـشرة الـتـجاريـة سـبورت بـيزنس
"ال تـكـسب الـفــرق في الـواقع مـبـالغ
ـال مـبـاشـرة من هـذه ضـخـمـة مـن ا
ــا بــضــعـة ــبــارايــات الــوديــة ر ا
ماليــ مـن الــدوالرات لــكل مــبــاراة

ألفضل الفرق"."
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ولكن هـنـاك أمر أكـثر أهـمـية بـكثـير
ويـتـعـلق بــبـنـاء الـعالمـة الـتـجـاريـة
ـعـجـب فـي سوق والـتـواصل مع ا
من شـأنـهـا أن حتـقق عـائـدات أكـبـر
ــدى الـــطـــويل من بــكـــثـــيـــر عــلـى ا
صــفــقــات حــقــوق الــبث وصــفــقـات
الــرعــايــة مع الـعـالمـات الــتــجــاريـة
والـشـركـات اآلسـيـويـة وهـنـا يكـمن
كسب احلقيقي. "أثناء وجوده في ا
سنغافورة وقع فريق لـيفربول عقدا
جــديـدًا قــيل إن قـيــمـته تــزيـد عن
 240مـــــلـــــيـــــون دوالر مـع بـــــنك
سـتـانـدرد تـشـارتـرد وهـو بـنك
يــتــركــز نــشــاطه عــلى آســيـا

ـثالي فـرصـا منـاسـبـة لالسـتـعـداد ا
وسم جديد في إجنلترا. "هذا ليس
ــفــضل لـــدي" هــكــذا قــال الــشـيء ا
مـدرب لــيـفــربـول يــورغن كـلـوب رداً
عـــــــلـى ســــــؤال مـن بـي بي سـي في
مؤتـمر صحـفي."أوال وقبل كل شيء
دة أنا مدرب وإذا تمكـنا من اللعب 
أســبـوعــ في الــنـمــسـا والــتـدريب
مرت في اليـوم هناك فـسيكون ذلك
أفـضل"."لـكـنـنـا نـعـلم مـدى ضـخـامة
قــاعــدتــنـا اجلــمــاهـيــريــة في آســيـا
ووجـــودنــــا قـــريـــبــــ مـــنــــهم أمـــر
رائـع".في الـــــــواقع   وضـع حــــــد
لــلــجـدل في أروقــة كــرة الـقــدم مــنـذ
وقت طـويل. لـقــد انـتـصـرت احلـجـة
الـتـجــاريـة بـشـكل قــاطع وسـيـشـعـر
ـمتـازة هذا الـصيف مدراء األنـدية ا
رتفعة التي بأن مستويات الـطلب ا
ــنـــطــقــة قــد أكــدت شـــهــدوهــا في ا
صـواب ذلك.تـظـهـر األرقـام اجلـديدة
التي  اإلبالغ عـنهـا هذا الـعام أنه
ألول مــرة عــلـى اإلطالق ســيــحــصل
ــمــتـاز عــلى الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
إيـــــرادات من بـث مــــبـــــارايـــــاته في
ا سيحصل عليه من اخلارج أكثر 
تحدة. ملكة ا القنوات احمللية في ا
ــتــوقع أن تــبـلـغ حـصــة آســيـا من ا

عن مدى شغفه وهو ينتظر منذ عام
 2011 أن يــــزور فــــريـــقه مــــديــــنـــته
األم.إنه لـــيـس الــوحـــيـــد فـــفي وقت
سـابق من هـذا الـشـهـر مأل أكـثر من
 50ألف مـشـجع اســتـاد سـنـغـافـورة
الـــوطــــني فـي مـــبــــاراة وديــــة بـــ
لــيـفــربـول وكــريـســتـال بــاالس.بـعـد
ثـالث ســنـــوات من حـــظـــر الــســـفــر
بـسـبب جـائـحـة كـورونـا عـادت فرق
ــمــتــاز مــرة الــدوري اإلجنـــلــيــزي ا
أخــرى تــتــجــول حــول الــعــالم هــذا
ــــوسم.ومن الــــصــــيـف قــــبل بــــدء ا
الية ـبالغـة في األهميـة ا الصعب ا
لــــهـــذه الـــرحالت. عـــنـــدمـــا ســـجل
مـانشـسـتـر يـونايـتـد خـسارة في
اإليـرادات الـتــجـاريـة بـنـحـو 56
مـلـيون دوالرفـي عام  2021 عزا
الـــنـــادي ذلك "بـــشــكـل أســاسي"
لألزمـة الــتي تـسـبـبت بــهـا جـائـحـة
كـورونــا وكـان من نــتـائـجــهـا إلـغـاء
جولـة الـفريـق األولى في الهـنـد.لكن
مع تـخفـيف الـقـيـود تسـارع الـعـديد
من األنـديـة مـرة أخـرى إلى سـوقـهـا

اخلارجي األول.
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وقـــال بـــيــــلي هـــوجــــان الـــرئـــيس
التنـفيذي لـليفـربول "آسيـا هي أكبر
مــنــطـقــة من حــيث عــدد مــعــجـبي
ناديـنـا"."قال لي أحـدهم ذات مرة
ــــكــــنك الــــوقــــوف في أي إنـه 
مـطـار والـقـفـز عـلى أي طـائـرة
ولـــديك ســبـب لــلـــذهــاب إلى
هــــنــــاك والــــعـــــثــــور عــــلى
جــمــاهـيــر لــيـفــربــول. ثـلث
ي موجـود هنا دعمـنا العـا
ونـشــعـر أن أمــامـنــا فـرصـة
هــائــلــة في آســيــا".واخــتـار
ه مـانـشـسـتـر يـونـايـتد غـر
هـذا الـصـيف زيـارة تـايالنـد
وأستـراليـا حيث لـعب هناك
مـــبـــاراة ضـــد لــــيـــفـــربـــول
وأخـــرى ضـــد كـــريـــســـتـــال
باالس.فـي ح ذهـب فريق
تـوتـنـهـام هـوتـسـبـيـر إلى
كـوريا اجلـنـوبـيـة موطن
جنـــمه ســـون هـــيـــوجن-
.من وجـــهــــة نـــظـــر مــــ
رياضـية هـذه الرحالت ال
قــــيـــمـــة لـــهـــا. ال تـــوفـــر
الرحالت الطويلة إلى
مـــنــــاطق بـــعـــيـــدة
تـــســــود فـــيـــهـــا
درجــــــــــــــــــــات
احلـــــــــــرارة
ـرتـفـعـة ا
والطـقس
الــــــــــرطب

{ رومـا- وكاالت: ذكـر تقريـر صحفـي إيطالي إن إنـتر مـيالن يسعى لـلظـفر بصـفقة
ـيـركاتـو الصـيفي احلـالي. وقالت صـحيـفة من ريـال مدريـد قبل غـلق باب ا

الجازيتـا ديلو سبورت إن إنتـر ميالن يخطط للـحصول على خدمات
ن لـريـال مـدريـد هـذا الـصـيف. ألـفـارو أودريـوزوال الـظـهـيـر األ
ونــوهت أن إنـتــر مـيالن يــهـتم بــضم أودريـوزوال لــتـعــزيـز خط
دفــاع الــفــريـق اإليــطــالي حتــســبًــا لــرحــيل دومــفــريس إلى
ـيزًا مع يـرلـيغ. وقـضى ألفـارو أودريـوزوال مـوسمًـا  الـبـر
فـيورنـتيـنا عـلى سبـيل اإلعارة مـن ريال مدريـد. وتألـق ألفارو
ـاضي ـوسم ا أودريـوزوال بــشـكل كـبـيــر مع فـيـورنـتـيــنـا في ا

حــيث شـارك في  27 مـبــاراة وســجل هــدفًـا وصــنع آخــر. لـكن
الالعـب اإلســـبـــاني شـــارك في  30 دقـــيـــقـــة فـــقط عـــلـى مــدار 3
تحدة مباريـات ضمن اجلولة التحضيريـة لريال مدريد في الواليات ا

األمريكية.

{ لندن- وكاالت: شن جيمي كاراجر أسطورة
ليفـربول هجوما حادًا على البرتغالي كريستيانو
رونالـدو جنم مانشستر يونايتد. ويعيش رونالدو
فترة صـعبة رفقـة مانشسـتر يونايـتد حيث يواجه
شـاركة في الـدوري األوروبي للـمرة األولى فكـرة ا
مــــنـــــذ مــــوسم 2003 -2002. وأعــــرب الـــــنــــجم
الـبـرتـغالي عن رغـبـته في الـرحيـل عن قلـعـة أولد
ــشــاركـة في تـرافــورد هــذا الـصــيف من أجل ا
دوري أبـــطــــال أوروبــــا. وقــــال كـــاراجــــر خالل
تصـريـحاتـه لصـحـيفـة مـترو الـبـريطـانـية: اعـتـقدت
ا شعرت دائما أن رونـالدو كان صفقة غريبة ولطا

ــوقـف ســيـــأتي حــتـى لــو قـــدم أداءً رائــعــا أن هــذا ا
ـدة عام باإلضـافة لعام انشـستر يونـايتد. وأضاف: لـقد وقع عقدًا 

آخر وهو مـا لم أصدقه فهو في مرحلة معينة من مسيرته وليس نفس الالعب الذي
كان علـيه واستمرت مسيـرته لفترة أطول ألنه محتـرف رائع. وأوضح: لكن حقيقة أنه
يـبـلغ اآلن  37 أو  38 من عـمــره فـهـو لـيـس نـفس الالعب رغم أنـه الزال هـدافـا لـكن
لـيس نفـس الالعب وال يوجـد نـاد آخر في أوروبـا يريـده في هـذه اللـحـظة وقـد أكون
: في الوقت احلالي ال تريده األندية األخرى وأعتقد إذا سألتم إريك ت مخطـئا. وأ
البس في ــديـر الــفــني فـهــو ال يـريــده ولـسـت مـتــأكـدًا تــمـامــا من أن غـرفــة ا هـاج ا

اليونايتد تريد كريستيانو اآلن.
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{ ليـفربول- وكـاالت: "ليس لي
دين ولــــيـس لـــدي إلـه. نـــادي
ليفربـول لكرة الـقدم هو ديني
إنه طــريــقـة حــيـاة بــالــنـســبـة
لـي".هـــكـــذا حتــــدث فـــيـــجـــاي
ــولـود في ســنــغـافــورة عـلى ا
بـعد حـوالي  11000 كيـلـومـتر
( 6800مـــيل) من مـــلـــعب
أنــــــفـــــيـــــلـــــد في
لــيــفــربــول

وسم وحدها  1.4ملـيار دوالر بـ ا
ــــقـــــبل وعــــام 2025. في كـــــوريــــا ا
اجلــنــوبـيــة بــيـعـت تـذاكــر مــبـاراة
توتـنـهام هـوتـسبـير االسـتـعراضـية
ضــد فــريـق مــحــلي في غــضــون 25

دقيقة. 
ـــبـــاراة احلـــدث كـــمـــا أصـــبـــحـت ا
الـــريــاضـي األكــثـــر بــثـــا في تــاريخ
البالد.في غضون ذلك شـعر مروجو
بارايـات في بانكـوك بالراحـة عند ا
ـباراة حتـديد سـعـر أرخص تـذكـرة 
وديــة بــ مــانــشــســـتــر يــونــايــتــد
ولـيــفـربـول بــسـعـر  136 دوالرا. في
ســنــغــافــورة بــلــغت قــيــمــة أرخص
تـذكـرة  107 دوالرات.هـذه األســعـار
ـشجـعون ا يـتوقع ا أعلى بـكثـيـر 
دفــعه في إجنــلــتــرا مــقــابل مــبـاراة
تـنافـسيـة لـكنـهـا في النـهـاية تـمثل
قـــوة جـــذب لـألنــديـــة الـــكـــبـــرى في
ــمــتــاز.وقـال الــدوري اإلجنــلــيـزي ا
مــتـحــدث بــاسم لــيـفــربــول لـبي بي
سي: "لم نحدد أسـعار التـذاكر هذه.
نحن نـتـقاضى رسـومًا مـحددة  وال
نـحصل عـلى أي حـصـة من عـائدات
ـبـالغ الـتي تـتـلـقـاها بـيع الـتـذاكر".ا
بـاريات الـودية الفـرق مقـابل هـذه ا
البعـيدة تظل في غـاية السـرية لكن
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مشجعون أتراك في مباراة أوكرانيا

الـروسي الــذي يــقـتـل األوكـرانــيـ
عمدا ويدمر بالدنا".وأضاف: "حتى
كــرة الـقــدم احملـبــوبـة لــلـغــايـة في
تــركــيـــا لــهــا حـــدودهــا".يــبــدو أن
الـهـتـافـات انـطـلـقت بـعـد أن احـتفل
العب خط وسـط ديــنـــامـــو كـــيــيف
فـيـتالي بـويـالـسكي بـالـهدف األول
لــفــريــقه عن طــريق تــقـلــيــد شــعـار
الـنـسـر بـيـديه وهـو الـشـعـار الـذي
ـشجـع أنه إشارة يعـتقـد بعض ا
إلى نـــادي بــشـــيـــكــتـــاش الـــغــر
التـقليدي لـفنربـخشه.وقال مـيرسيا
ـدير الـفـني لديـنـامو لـوسـيسـكـو ا
باراة إن كيـيف للـصحـفيـ بعـد ا
ـكن أن تـقـبل سـلوك الـريـاضـة "ال 

اجلماهير".
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نوفاك ديوكوفيتش

{ مـدريـد- وكـاالت: اقتـرب الـبـرازيـلي نوربـيـرتـو نيـتـو حـارس برشـلـونـة من الدوري
يرليغ خالل سـوق االنتقاالت الصيفيـة احلالية. ويسعى نيتو ـمتاز البر اإلجنليزي ا
ـشاركـة أسـاسيـا قـبل انطالق ( 33عامـا) لـلرحـيل هـذا الـصيف بـحـثا عن فـرصـة ا
ـقـبل. ونـشـر فـابــريـزيـو رومـانـو خـبـيـر مـونـديـال قـطـر في تــشـرين الـثـانى/نـوفـمــبـر ا
االنـتقاالت الـشهيـر عبر حـسابه على تـويتـر: نيتـو سيكـون في إجنلتـرا اليوم بـرفقة
وث. وأضاف:  االتفـاق مع برشلونة وكالئه من أجل إتمـام انتقاله إلى بـور
و حتديد موعد الفحص الطبي وبرشلونة وافق على العرض ونيتو سيكون
وسم وث قريـبا. وال يحظـى البرازيلـي نيتو الـذي لعب ا العبا لـصفوف بـور
اضي  360 دقيقـة فقط بفـرصة للـمشاركـة مع برشلـونة وكان عـلى أعتاب ا
الـعودة إلى الـكالتـشيـو عبـر بوابة نـابولي لـكن لم تتم األمـور. وخرج نـيتو من
دير الفـني لبرشلـونة نظرا ألن اخلـيار األول في مركز حسابـات هيرنانديـز ا
اني مـارك أنـدريه تـيـر شـتيـجن وسـيـكـون بـديله ـرمى مـضـمون لـأل حـراسـة ا

اضي. وسم ا إينياكي بينيا بعد إعارته الناجحة مع جالطة سراي التركي ا
ألفارو أودريوزوال 

مقابل أن يحمل العبو الفريق اسمه
عـلى قمـصـانـهم. بصـرف الـنـظر عن
سـاعـدة في تـعزيـز صـورة الراعي ا
ـكن ألنـدية ي   سـرح الـعا علـى ا
كـــرة الــقــدم أيــضـــا تــزويــد اجلــهــة
الــــراعــــيــــة بــــكــــنـــز مـن بــــيــــانـــات
ستهـلك.ويقدر مانـشستر يـونايتد ا
ـثال أن قـاعدة بـيانات على سـبيل ا
إدارة العالقـات مع العـمالء تبلغ 50
مليونًا بينما بلغ عدد التفاعالت مع
الــــفـــريق عـــلى وســــائل الـــتـــواصل
ـــاضي 176 االجـــتــــمـــاعي الـــعـــام ا
مليون. لذلك في مقابل األموال التي
تــنــفــقــهــا اجلــهــات الــراعــيــة عــلى
الــفــريـق غــالــبًــا مــا يــحــصل قــسم
التسويق التابع لها على رؤية قيمة
اليـ حـول الـسـلــوك االسـتـهالكي 
ـــعــــجـــبــــ الـــذيـن ســـجــــلـــوا أو ا
انخرطوا مع النادي في وقت ما في
ــاضي. وقـــال مــاكــوالغ : "أول مــا ا
سـتـطلـبه اجلـهـات الـراعيـة الـكـبرى
هــــــــــــو االطـالع
عـلى بــيـانـات
." عجب ا
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تعـتبـر مـشكـلة الـكهـرباء في الـعراق
شاكل الـتي لم يجـد لها حل من من ا
تـعاقبـة في العراق قبل احلكـومات ا
ر البلد بأزمة توفير الطاقة  حيث 
الـكـهربـائـيـة منـذ تـسـعـينـيـات الـقرن
ـــاضي وتــــفـــاقـــمـت االزمـــة بـــعـــد ا
االجــتــيــاح األمــيــركي لــلــعــراق عــام

.(2003)
- نبـدأ أهم األسبـاب الرئـيسـية التي
اوصــــلت الـــبالد إلـى تـــردي إنـــتـــاج

الطاقة الكهربائية في البالد:
1- مـــضـى عـــلى انـــشـــاء احملـــطـــات
الكهربـائية في العـراق اكثر من قرن
وبــحــسب مــخـتــصــ ان صالحــيـة
إنـتـاج الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة في هـذه

احملطـات قد أنـتهت. ويـجب ان تركز
احلـــكــومـــة عــلـى انــشـــاء احملــطــات
ـتطورة (طويلة االمد) الكهربائية ا
الــتي تـــغــطي جـــمــيـع مــحـــافــظــات

العراق. 
2- احلـروب الــتي خـاضـهــا الـعـراق
ـاضي وحلد من ثمـانيـنـيات الـقرن ا
هــذه الـلــحـظــة الـتـي كـانت الــسـبب
الـــرئــيـس في تــردي الـــكــهـــربــاء في

البالد. 
ــالي و اإلداري الــذي 3- الــفـــســاد ا
ــتـعــاقـبــة الـتي رافق احلــكـومــات ا
كانت سبب في تفاقم أزمـة الكهرباء.
حيث يـحتل الـعراق بـحسب تـقارير
راتب األولى على نظمات دولية ا ا

الئحة الدول األكثر فساداً في العالم.
الــســـبب في ذلك يــعـــود إلى تــنــامي
ــــالـــــيــــة مـن ارتــــفــــاع اإليــــرادات ا
صـــادرات الـــبالد لــــلـــنـــفـط مـــقـــابل
ــــؤســـــســــات. انـــــطالقـــــاً من هــــذا ا
التصور يصبح باإلمكان فهم البيئة
التي تعمل وزارة الكهـرباء العراقية.
4- اإلدارة الـغــيـر صـحــيـحـة لـوزارة
الـكـهـربـاء عـلى مـر األزمـان من قـبل
الــوزراء (غــيــر اخــتــصــاص) الــذين
اختارتهم األحزاب السياسية (ليس
عــلى اســـاس الــكــفــاءة) ولــكن عــلى
اساس مذهبي مناطقي وذلك تسبب

الى سوء إدارة الوزارة. 
5- الـتــوسع الـسـكـانـي والـعـمـراني
الـذي تـسـبب في ارتـفـاع مـسـتـويـات
الــطــلـب الـســنــوي عــلـى الــكــهــربـاء

ئة سنوياََ.  بنسبة ب 7 - 10 با
- انــتـاج الــطـاقــة الـكــهـربــائـيــة قـبل
سـقـوط النـظـام من الـتـسـعـيـنات الى

.(2003)
كـــانـت الــبـالد تـــنــتـج قـــبل ســـقــوط
النظـام ما يقارب (4300) ميغاواط.
حــيــنـهــا كــانت جــمـيع احملــافــظـات
تــعــاني شُحّ الــتــجــهــيــز بــالــطــاقــة
باستثناء العاصمة بغداد. حيث كان
الـنــظـام الـســابق آنـذاك يــعـمل عـلى
رفــد الــعــاصــمــة بـــالــكــهــربــاء عــبــر

االســـتــــقـــطــــاع من حــــصص بــــاقي
احملـافــظـات إال أن هـذه الــنـسب من
االنــــتـــاج قـــد تــــراجـــعت الى (300)
مــيــغــاواط نـتــيــجــة لألضــرار الـتي
خـلفـتهـا حـرب اخللـيج الـثانـيـة على
ـنشآت الكهربائية البنى التحتية وا

والنفطية.
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-إنتـاج الطـاقة الـكهـربائـية بـعد عام
:2003

ـتحققـة كمعدل بلغت طـاقة االنتاج ا
ســنــوي (3409) مــيـــغــاواط مــقــابل
حجـم طلب (6453) مـيغـاواط خالل
عام 2003 أي بنسـبة عجـز مقدارها
ـئـة أمـا مـعـدل إنـتـاج الـطـاقـة 27 بـا
الكهربـائية في عام 2019 وصل الى
(19) ألف مـــــيـــــغـــــاواط بـــــحـــــسب
إحـصـائـيـة رسـمـيـة. اي الـفـارق بـ

اإلنـــتــاج مـن عــام (2003- 2022 )
تـــصـــاعــدي في مـــســـتــوى اإلنـــتــاج
بــنــســبــة كـبــيــرة. حــيث ان الــعـراق
بـحــاجـة إلى عــشـرة آالف مــيـغـاواط
إضـافــيـة من الـكــهـربـاء الــتي تـقـدر

تكلفتها بقدر (15) مليار دوالر. 
تـطورة لـلظـروف الصـعبة احللـول ا
الــتي يـواجــهـهــا الـعـراق فـي إنـتـاج

الطاقة الكهربائية :
1- يــجب أن يــعــتــمــد الــعـراق عــلى
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تقـد حلـول جذريـة في قطـاع إنتاج
الطـاقة الـكهـربائـية والـسيـطرة على

الظروف القائمة محلياََ. 
2- يـجـب عـلى الـدولــة الـعــراقـيـة ان
تــقـوم بــاخــتـيــار وزيــر اخـتــصـاص
ـقـيـتة الـتي بـعـيـد عن احملـاصـصـة ا

دمرت العراق. 
3- تـــقــــد دعــــوة إلى الــــشــــركـــات
ـية الـرصيـنـة في إنتـاج الطـاقة العـا
الكـهربائـية. وضـمان امكـانيـة سرعة
ـا يـضـمن تـوصـيل اقـامـة احملـطـة 
ـولـدة بــالـشــبـكــة لألمـاكن الــطـاقــة ا
األكــثــر احــتــيــاجـاً حــتى فـي ظـروف

التشغيل الصعبة. 
4- تـــرشــــيـــد اســــتـــهـالك الـــطــــاقـــة
واالسـتـخـدام األمـثل لـهـا مـسـؤولـية
ـــواطن والـــدولــة مـــشـــتـــركــة بـــ ا
وتـتـطلـب جهـداََ كـبـيـراََ من احلـكـومة
ركزية واحلكومات احملـلية لتوعية ا

 . واطن ا
وأخيـراً ولـيس اخـراََ أقـول : ان أزمة
ــــكن الـــكــــهــــربــــاء في الــــعـــراق ال
معاجلـتهـا بحل سحـري مهـما كانت
صروفة عليها ولن بالغ ا ضخامة ا
يــكــون من الــســهل وضـع مــنــظــومـة
كـــهـــربـــاء مـــتـــكـــامـــلـــة في ظل عـــدم
( السياسي واالقتصاديّ االستقرار
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بكرة لعام 2021 لم حتقق الغاية من اجرائها يبدو ان نتيجة االنتخابات ا
طلوب في نهج نشود والتغيير ا فلم تشـهد الساحة السياسية االستقرار ا
ادارة الـعمـلـيـة السـيـاسيـة بـعـد عرقـلـة مـشروع االغـلـبيـة الـسـياسـيـة وتأزم

االوضاع الى درجة تنذر بخطر كبير. 
ـأزق الـسيـاسي احلالي يـتطـلب الـتضـحيـة من كل االطراف واخلروج من ا
ان كانـوا صادق في حبهم لبلـدهم اكثر من مصاحلهم الـشخصية ولنكن
متشـائم بـالتسـليم بانـهم باق عـلى نهجـهم وحبهم النـفسهم يـطغى على
صير امـبراطورياتهم مصلـحة البلـد حتى في هذه احلالـة عليهم الـتفكيـر 

االقتصادية هل هم مستعدين لفقدانها اذا انهار الوضع السمح الله. 
مـكنـة واحلاكـمة في نفـس الوقت نصل الى ولو عـدنا للـحلـول الدسـتوريه ا
نتـيجـة انه يجب ان يـتم انـتخـاب رئيس اجلـمهـوريـة ويجب تـشكـيل حكـومة

جديدة تملك كامل الصالحيات الدستورية. 
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ـوقته باطار توافقي تمهد لعبور حكومـة وفق مفهوم احلكومة االنتقالية او ا
مرحـلة خطرة وتهـيىء مستلـزمات اجناح انتخـابات مبكـرة جديدة بضوابط
واجراءات يـتفق عليـها.  يسـبق ذلك ابرام اتفاق سـياسي وطني بـضمانات
دولـيـة يـتضـمن االتـفـاق على تـشـريع دسـتور جـديـد لـلبالد يـتالئم مع واقع
العـراق اجلديـد ويكـتب بـايادي عـراقيـة وبـنكـهة وطـنـية. يـتم اقراره في ظل
احلـكـومة االنـتقـالـية ويـجري االسـتـفتـاء الشـعـبي علـيه بـالتـزامن مع اجراء
ـبكـرة. او مـابعـد اجـرائهـا .. لـيس من مـصلـحـة احد انـهـيار االنـتـخابـات ا
الـبـلـد. لكن من مـصـلـحة اجلـمـيع اسـتقـراره وان تـؤجل رغـبات  احملـاسـبة
القانـونية الى مـرحلة الحـقة بعـد ترتيب الـبيت العـراقي واحلفاظ عـلى البلد
فـهـنالك اولـويـات يـجب اتبـاعـها وهـنـالك هدف اسـمى واكـبـر يجب حتـقـيقه
كن تـنفـيذ كل ذلك اال من خالل حـكومـة يتبع وهو احلـفاظ عـلى البـلد.. ال
في تـشكـيـلـها واداء عـمـلهـا طـريقـة مـخـتلـفـة عمـا سـبق ويـكمل ذلك تـوحـيد
الـرؤى والـتـوجهـات والـطروحـات لـتـصب في طريق جـامع يـوحـد اخملتـلـف
صلحة العامة.  يجب ان تصل القـناعة للجميع ان مرحلة جديدة وتغلـيب ا
يـجب ان تـبـدأ بــاسـلـوب تـفــكـيـر جـديــد وبـادوات جـديـدة اتــركـوا صـنـدوق

افكاركم وابحثوا خارج الصندوق عن افكار تنفذ البلد .
ـبــكـرة اصـبـحت امـر مـفـروغ مــنه ولـكن مـاحلل ونـحن امـام االنـتـخـابـات ا
حـكـومة مـسـتقـيـله ال تـملك صالحـيـات واما رئـيس اجلـمـهوريـة صالحـياته
محـدودة جدا وهو في وضع موقت بـانتظار الرئـيس اجلديد الذي يجب ان
ــاني تـتــجـدد فـيه ــان هـكـذا يــقـول الـدســتـور وفق نــظـام بـر يـنــتـخـبـه الـبـر
الرئـاسات كـل دورة تشـريعـيـة.. معـنى ذلك يـجب اتـباع خـطـوات دستـورية

صحيحة مادمنا نتكلم عن تغيير باجراءات وفق سقف الدستور. 
انـتــخـاب رئـيس جــديـد وتـشــكـيل حــكـومـة جـديــدة ( مـدتـهــا سـنـة) تــمـتـلك
صالحيـات كامـلة واجـبهـا اجراء انـتخـابات مـبكـرة اخرى. وبـعدهـا يصدر
مـجـلس الـنـواب  قـرارا بـحـل نـفـسه عـدا ذلك فـانـنـا سـنـكـون خـارج اطـار

الدستور. .
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بغداد

عـليه األن بعد ان اسأنا الى األسالم !!!
.. والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه بأحلاح
.. مــتى نـرفض ان نـكــون من الـنـعـاج 
بــعــد ان ايـقــنــا انــنـا مــجــتـمـع يـرفض
األعـتراف بـاألخر .. انه مـجتـمع يعيش
الــتــخـــلف والــذل والــهــوان .. نــعم انه
ـعـرفـة وحـامل يــصـرخ بـقـوة ويـدعـي ا
لــفــكــر مــخــتــلف اذا اكــدنــا انه يــهـوى
الـتعالي مـن فراغ دون ادراك او قصد 
ــصـيــبـة انه يــدعي انه مـجــتـمع من وا
الـطـبقـة الراقـيـة يحـمل الـثقـافة واألرث

واحلضارة ..
وبـصـراحـة نـؤكد  ان األخـتالف عـنـدنا
طــامـة كـبـرى .. اجل ان اخـتالف الـرأي
ـرارة التي ال والـفـكـر يوجـعـنـا  انهـا ا
يـطـيـقـها اجلـمـيع حـتى اخـتالف الدين

والطائفة والقومية يفجعنا وبقوة.
 الـم يكن هـذا هـو الـواقع اخملـزي الذي
نــعـيـشه ? نــتالطم ونـتـقــاتل عـلى اتـفه
األشـياء ونترك الـغوص في العمق ألنه
سـتور  وهـذا ينـطبق على سـيكـشف ا
الـعامـة ورجال السـياسة ايـضا .. انهم
ـــركب الــذي يـــرفض مــبــدأ فـي نــفس ا
الـسالم واألخـتالف ويـبـحث عن طـريق

األقتتال .. 
اه مـنك ياوطني اجلريح كم حتملت من
تـفـاهات الـعهـد اجلديـد الـتي ال تنـتمي
الى رحـم تربـة طاهـرة على مـر السـن
دون جـــدوى .. انه األلم احملـــبــوس في
ن يــــرفض هـــذا صــــدور الـــشــــرفـــاء 

مــكـانه تـســلـيم واسـتـسـالم لـتـأسـلم ال
اسـالم فـيه وهــذه هي الــكــارثـة .. اه ..
ثـم الف اه عـلى بـلــدي الـعـراق بـعـد ان
اصـبح اسـالم اجـدادنـا مـا عـاد يـهـمـنا
بـأي شكل من االشكال .. وبهدوء نقول
ا يـهاجر .. هل فـكر احـد منا وتـسائل 
مـــنـــا الـــسالم واألسـالم ويــعـم فـــيـــنــا
الــســواد .. انــهــا بــبــســاطــة من عــمق
افـعـالنـا الـتي ما زالت حـبـيسـة اجلهل
والــتـخـلـف واخلـوف .. وبـالــدقـة نـحن
مــجــتــمع يــخــاف ونـخــاف الــسالم بل
وحــــتـى األخــــتالف .. قــــد ال يــــعــــجب
الـــبـــعض مــا اقـــوله  ولـــكن هـــذا هــو
ـر الـذي اوصـلـنـا الى مـا هـو الــواقع ا

ـن نـتــوجه مـن اين ابــدأ احلــكـايــة ? و
ن نصرخ واعراقاه ? ... بالنداء ? بل و
من نـناشـد ? وهمة من نـستجـدي ? لقد
ـــأســاة انـــفــجـــر الـــصــمت مـن هــول ا
وخــســة األوضــاع .. ال ادري الى مــتى
تـــبــقى األذان مـــصــابــة بـــألــصــمم ? ..
وهــــــنــــــاك من يــــــعــــــلن سـالم وإسالم
تـرعرعنـا فيه  انه معـجون بأرض هذا
الـبــلـد  ولـكن مـا عـدنـا نـسـكن فـيه مع
األسـف .. بل ومـا عــاد يـســكن فـيــنـا ..
امـام هذا مـتى نعـي حقيـقة األمـر حتى
بـات السالم نراقبه وهو يـحزم حقائبه
لـيهـجر بـقوة ارض العـراق بل انفـسنا
دون ان نـحـرك سـاكـنـا حـتى بـات يحل
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الــشــرقـيــة الــتي اتـفق مــعــهـا الــغـازي
احملــتـلّ إلدارة شــؤون الـعــراق مــقــابل
ــصــاحله األســاســيـة ــســاس  عــدم ا
ـــبــاشـــرة. وإنْ دلّ مــثل هـــذا الــواقع ا
ـرير على شيء فإنّـما يدلّ على شكل ا
الـتـبـعيـة والـوالئيـة الـضـامن لتـحـقيق
شرف مـصالح مشتركـة ب الغازي وا
عـــلى إدارة احلـــكم وذلك بـــالــتـــمــادي
والــتـعــاون في أحـيــانٍ قـلــيـلـة مع دول
اجلــــوار إلكــــمـــال مــــخــــطّط حتــــقـــيق
رحـلي. فـالتـبعـيـة للـخارج ـشـروع ا ا
ـــتــتـــبــعــ كـــمــا يـــرى الــبـــعض من ا
ـراقـبـ قـد أضـحت طوقًـا لـلـنـجاة وا
مـن أجل تــولّي مــنــصب أو احلــصــول
عـــلى مــغــا أو إدامــة مـــكــاسب عــلى
حـساب مصلـحة الوطن والشعب. ومَن
يــــخــــرجُ عن طــــاعـــة مــــوزّعي الــــنـــعم
وواهــبـي الـكــرامــات فال مــكــانَ له في
ال. قـاموس احلكم والنفوذ واجلاه وا
هــــذا كــــان ومـــازال ديــــدنَ الـــســــاســـة
وأحـــزاب الــســلــطــة األمــيــبــيــة الــذين
حكموا العراق واستغلّوا البسطاء من
الـــشــعـب لــتـــمــريــر مـــشــاريـع الــغــزاة
ـشـرفـ عـلى إدارة الـبـالد والـعـباد وا
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نـــقــولُه وبــكلّ صـــراحــة مــا أكــثــر مــا
شـهـدنـاه من مـعـوّقـات لـبرامـج وخطط
ومـــشــاريـع تُــعــنـى بــتـــطــويــر الـــبــنى
الـتحتية لكنّهـا تصطدم برؤية مغايرة
شـهـد الـسـيـاسي الـغازي مـن طرفـي ا
ـشــرف الــشــرقي. ولــعلّ األمــريــكـي وا
ــاذج في ــكن ضــربُه من  خـــيــرَ مــا 
هــذه الـنـقـطـة بـالـذات رفضُ الـطـرفـ
أليــة خــطط ضـروريــة لــتـحــسـ واقع
الـكهرباء في البالد. ومـنها على سبيل
ـثـال ال احلـصر وضعُ الـعـراقـيل أمام ا
ـيــة الجـتـراح شــركـة "ســيـمـنس" الــعـا
ـعـجـزة ونـقل جتـربـة مصـر الـعـربـية ا
فـي حتقيق االكتفـاء الذاتي في اإلنتاج
ــبـالغ تــنـافــسـيـة والــنـقل والــتـوزيع 
ـا صـرفـته وزارة وضــئـيـلــة مـقـارنــة 
الـــكــهــربـــاء الــعــراقــيـــة من مــلــيــارات
الــدوالرات عــلى هـذا الــقــطـاع من دون
حتــقــيق نــتــائج مــتــقــدمـة. فــالــفــيــتـو
األمـــريـــكي واضح ال لـــبسَ فـــيه عـــبــر
أوامــره أليـة إدارة أو حـكـومـة عـراقـيـة
ــلف الـشـائك بــعـدم الـتــقـرّب من هـذا ا

حتمًا.
 فـــالــكـــهــربـــاء خطّ أحــمـــر وال مــجــال
لــلـحــديث عـنه لــكـونه عــصبَ احلـيـاة
وتــــطـــورُه وحتـــسّـــنُه يـــعـــني تـــراجع
ـنـتـفـعـة وانـتـهاء الـتـبـعـيـة لألطـراف ا
الـنزعـة االستهالكـية واالستـيرادية من
ـستـفيد دول اجلـوار خاصـة لكـونها ا
األول مـن التباطؤ الـقائم والتخلّف في
أيـة فـرصـة لـتـحـسـ مـصـادر الـطـاقة.
ومــــا مــــســــمــــوح به ال يــــعــــدو كــــونه
تــرقـيـعـاتٍ هـنـا وهـنـاك وإنـفـاق مـبـالغ
هـائلـة في الـصيـانة واإلدامـة النـاقصة
ــنـظــومـة وعـدم أصـالً بـسـبـب تـقـادم ا
ـتزايد. قـدرتهـا علـى مواجهـة الطـلب ا
ولـو الحـظنـا اجلهـات القـائمـة بعـملـية
اإلدامـــة والــصــيـــانــة وجتــهـــيــز قــطع
الـــغــيــار فــإنّــهـــا ال تــخــرج عن دائــرة
نتفـعة من بقـاء هذا القطاع األطـراف ا

الـسـيـاسي التـنـفيـذي الـذي أُريدَ له أن
يــكـون مـغـنـمًـا دائــمًـا وحـصـريًـا لـهـذا
ـكوّن "األكـبر" بهـدف مواصلـة العبث ا
ـقدّرات البالد وانتـهاك حقوق شعب
الـعـراق اخلانع الـبائس الـوالئي حتى
الـــثــمــالـــة في مــراحل كــثـــيــرة وعــبــر
مــجـتـمـعـات عـديــدة مـنه والسـيّـمـا في
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة والوسـطى من
الــــبـالد. هـــذا إالّ ألّــــلــــهمّ إذا كــــان في
جـــعــبــته وحــقــيــبــة مــســتــشــاريه في
الــداخـل واخلــارج رأي آخــر أو خــطـة
أخـرى بـديلـة قد تـقـلب موازين الـلعـبة
ــنـفــعـة الـعــراقـيـ لــصـالح أتــبـاعه و
الـصـابـرين بـصـورة عـامـة في انـتـظار
ـأمــول! هـذا مـجــرّد افـتـراض الــفـرج ا
ولـــيـس نــظـــريـــة قـــد تـــقـــبل اخلـــطــأ
والــصـواب بــحـسب الـظــرف والـزمـان
ولـعـبـة الكـبـار. ومـا علـيـنـا للـتـأكد من
بــواعــثـه ســوى االنــتــظــار ومــتــابــعـة
اخلــطــوات واألدوات بـعــد أن تــعـزّزت
جـبهـة البيت الـشيعي الـوالئي مؤخرًا
ـفـاجـئـة وزاد ثـقـلُـهـا بــهـذه اخلـطـوة ا
ـــشــهـــد الــســـيــاسي ـــاني في ا الـــبــر
اجلـــديـــد وكـــبـــرتْ فــرصُـــهـــا من أجل
ـــشــروع ـــضيّ قـــدمًـــا في تـــواصل ا ا
ـــــتــــفق عـــــلــــيـه مع راعي اإليـــــراني ا
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة "الــكــاوبــوي
كن الـتغاضي عنه األمـريكي". وما ال 
أو جتـاهـلُه انتـقـالُ العـنـصر الـدفاعي
لـإلطار الـتـنسـيـقي إلى موقع الـهـجوم
ـنـاورة بــعـد الــكـشف عن قــدراته في ا
وكـــسب اجلـــولـــة لــيـــبـــقى في خـــانــة
ـشهـد الـسـياسي الـطـرف األقـوى في ا
رحلة وحتى إشعارٍ الراهن في هذه ا

آخر!
ـقـابل هـنــاك حـقـائق عـلى أرض فـي ا
ـتمـرّسون الـواقع قـد ال يُفـصح عنـها ا
ـوغـلـون في حتـليل مـا يـجـري على وا
الـساحة العراقية واإلقلـيمية. تتابعُهم
وتــتـعـاطفُ مــعـهم شـرائحُ مــثـقـفـة في
اجملـتمـع العراقـي تتمـتع بحـدس شبه
مـؤكد بـإقدام الـبالد على حركـة تغـيير
انــقالبــيـة في مــفـهــوم احلـكم واإلدارة
ـتوسط ـدى القـريب أو ا سـواءً عـلى ا
أو الـبعيـد. وهذه قد تخـتلف كلّـيًا عمّا
ــنـظــومـة شــهــدته الـبالد فـي حـقــبـة ا
الــتـوافــقـيــة الـفـاشــلـة الــتي صـنــعـهـا
الـــغــازي األمــريـــكي ووهــبـــهــا هــديــة
مــجــانــيــة لــفـئــات وأحــزاب طــائــفــيـة
مــــرتـــبـــطـــة بـــأجـــنـــدات دول اجلـــوار
وبـــإشــرافٍ مــبــاشـــرٍ من قــبل اجلــارة

لـو حـسبـنا الـقـيمـة التـقـديريـة لنـتائج
ــنــســحب مـن االنــتــخــابـات الــفــائــز ا
ـانيـة األخيرة مـقارنـةً مع غرمائه الـبر
اخلــاســرين لـتــوصــلـنــا إلى نــتـيــجـة
كـــارثــيــة قـــد خــفــيت أو اخـــتــفت عن
َن يـدّعـون اخلـبرة ـنـظـار الـعـقالني  ا
ــراس في الـعـمل الـسـيـاسي. ولـكن وا
كــمـا يــبـدو هـنــاك صـعـوبــة في تـعـلّم
ــــــــصـــــــــائب الـــــــــدروس من احملـن وا
ا واألزمـات. أو بـصريح الـعبـارة " ر
" كـمـا يُـقال. أي هـنـاك في الـقـضـية إنّ
ـا في الكـواليس لـغز محـيّر صعب ر
الــكـشف واإلفـصـاح عـنه خلـطـورته أو
ســرّيــة حـبــكـتـه. وقـد يــكـون االنــدفـاعُ
ـــغـــالى فــيـه في إثـــبــات الـــوطــنـــيــة ا
واالسـتقاللـية في الـرأي والقرار سـببًا
ـنزلق غـير إضـافـيًا لـلـمضي في هـذا ا
اآلمـن وغير محسوب النتائج بحسب
ـتابعـ للشأن تـقديرات الـبعض من ا
الــعـراقي واالنــسـداد الـقــائم عـلى قـدمٍ
وســاق. كــمــا ال يــســتــبــعــدُ افــتــراض
حصول اتفاق أو تفاهم على سلك هذا
الـسـلـوك مع أطـرفٍ خـارجيـة ضـاغـطة
أو مــؤثــرة كــمــا تــشـيــرُ تــكــهــنـات من
انـــزالق زعــيـم الــتـــيــار الـــصــدري إلى
مــقـاطـعـة الـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة وسط
رفـض اإلطار التنسـيقي مسايرة األول
فـي مسعـاه لتـغييـر اللـعبة الـسيـاسية
ـرة وجـعلـها مـخـتلـفة اسـتـثنـاءً هذه ا
فـي تـكــويـنـهــا وتـشــكـلــيـهــا وإطـارهـا
"الــوطـني" بـكــونـهـا "حـكـومــة أغـلـبـيـة
ـكن تــرك هـذه الـفـرضـيـة وطــنـيـة". و
أليـام قـادمـة قد تـكـون حبـلى بـأحداث
وتـغيـيرات ال أحـد يتـكهن بـحصـيلـتها

ونتائجها.
بــالـتـأكـيـد مــا أكـثـر مـا عـانى ومـازال
يـــعـــاني عـــراقُ الـــيــوم مـن مــثـل هــذه
االنــــتــــكــــاســــات أو اإلخــــفـــاقــــات في
الـتخـطيط واتخـاذ القـرار الصائب في
حـقـبـة ما بـعـد الـتغـيـير الـتي تـبـلغ ما
يـربـو عـلى تسـعـة عـشر عـامًـا بالـتـمام
والـكـمـال. فـكلّ الـدالئل تـشـيـرُ ظـاهـريًا
وجــوهـريًـا عـلى حـدٍّ سـواء إلى خـطـأ
فــادح اقـتـرفه زعـيم الـكـتـلـة الـصـدريـة
الـــذي بــاع نــصــرَه وكــبــريــاءَ أتــبــاعِه
ونـشـوتَهم بـفرحـة الفـوز الكـاسح على
ــوالــ طـــبقٍ من ذهب إلـى غــرمــائه ا
أساسًا إليران بطريقة أو بأخرى على
ـكـوّن األكـبـر تقـلـيـديًا شـاكـلـة أتـباع ا
عـبـر مـنـحِـهم فـرصـةً إضافـيـة لـتـنـفـيذ
شهد اخملـطّط اإليراني بإدامة تـسيّد ا

وأيـن كـانت وزارة الـنـفط من إمـكـانـيـة
بـناء مـصافي جـديدة حتـتاجُـها البالد
لـــســدّ احلــاجــة احملــلــيــة? بل كــان من
ـفترض بها أن تقوم بتصدير كميات ا
مـــنـــهـــا بــعـــد ســـدّ االكــتـــفـــاء الــذاتي
تعثرة واسـتغالل القدرات اإلنتاجية ا
فـي صنـاعات حتويـليـة تُسـهم في رفد
بـاقي الـقـطـاعـات والسـيّـمـا في مـجال
األسـمدة والبتروكيمياويات كما تفعل
نطقة أو حتى دول نفطية نظيرة في ا
تـلك التي ال تـمتلك إنـتاجًـا نفطـيًا. أما
عــلى الـصـعــيـد الـداخـلي فــقـد جـلـبت
أحـزاب الـسـلطـة نـقمـة الـشـعب علـيـها
بـعد خذالنها للنـاخب الذين يقترفون
فـي كلّ دورة انــتـخــابــيــة ذات اخلــطـأ
الــفــادح بـإعــادة انــتـخــاب الــفـاشــلـ
والـفـاسـدين وتـدويـرهم مـن دون تعـلّم
ــرجــعــيــة "اجملــرّب ال يُــجـرّب". درس ا
وعـــتــبي عــلـى مَن ســمحَ لـــلــفــاســدين
بـلـدغه من جـحـره أكثـر من مـرّة! هـكذا
الــــعــــراقــــيــــون يــــحــــبّــــون جالّديــــهم
ويـتـهـافتـون عـلى فتـات مـوائد الـكـبار
مـن الــــفــــاســــدين وســـــارقي قــــوتــــهم
واســـتـــحـــقـــاقـــهـم من ثـــروات بالدهم
بـالرغم من إدراكـهم بخيـبة األمل التي
يــنــالــونــهــا في كلّ دورة انــتــخــابــيـة.
ولـكنهم يـعيدون ذات اخلـطأ ويذوقون
ّـــا يــعــني أنّ ذات احلـــصــرم. وهــذا 
"الـــــفـــــاســــديـن أقــــوى مـن الــــشـــــعب"
وسـطـوتـهم تـغـلب أيـة مشـاعـر عـنـدما
يـسـتـخـدمـون أدوات الـسـحـر الـديـنـية
ـذهـبـية والـطـائفـيـة والـقومـيـة وما وا

في هذه من صالت ضيقة.
لـقـد كـان الـعـراق حـتى األمس الـقريب
ـنـطـقة تـقـدمًا فـي مصـافي أكـثر دول ا
وتــــطـــورًا في مـــجـــاالت كـــثـــيـــرة في
عارف اخلـدمات والصـحة والعـلوم وا
والـــبــنـــاء والــهـــنــدســـة والــصـــنــاعــة
والــزراعـة ومــا سـواهــا من أبــجـديـات
احلـيـاة اليـوميـة الـضروريـة. بل كانت
دول فــيـمـا مـضى تـتــمـنى أن تـبـلغ مـا
بـلغه العراق في مـجال اإلعمار والطب
والـــزراعــة والــصــنــاعـــة والــتــســلــيح
والـــتـــشـــيــيـــد. وكلّ ذلـك تالشى بـــعــد
الـسقـوط بيـد الغازي األمـريكي عـندما
مــنــحه لـقــمــة سـائــغــة بـأيــدي أعـدائه
الــشـرقـيـ الــتـقـلـيــديـ وسـواهم من
ـنـطـقـة الـتي انـقـلـبت عـلى رأس دول ا
الــنــظــام الــسـابـق بـســبب عــنــتــريـاته
ومــغــامــراته الــعــســكــريــة الــطــائــشـة
واسـتـغـالل شـلّة فـاسـقـة في حـاشـيـته
ّـا سـاهم بـسـرعـة سـقوط لـنـفـوذهـا 
الــنـظـام وتـكــالب األعـداء ضـدّه. فـكـان
الـسقوط األكبر واالنهيار الدراماتيكي
في منظومة احلكم لتستعيد شلّة أكثر
فـــــســــادًا لــــذات الــــدور الــــتـــــعس في
اســـتـــغالل مـــقـــدرات الــبـالد لــصـــالح
أحــــزاب وأشــــخــــاص وفــــئــــات ودول
طـــامــعــة. إالّ أن الــفـــرق بــ الــنــظــام
الـــســابق واحلــالـي أن رأس الــنــظــام
الـــســابـق كــان صـــقــرًا ضـــدّ الــســراّق
ـتـقـاعـسـ والـفاسـدين ـهـمـلـ وا وا
ــعـتــدين عــلى الـغــيـر من دون وجه وا
حـق حـتـى ولـو عــلى مــقــربــيه. فــيــمـا
ــنـظـومــة احلـالـيـة قــد خـلت من أيـة ا

مـتخلفًـا. وتأتي شركة جـنرال إلكتريك
األمـريكية في معظم إدارتها في مقدمة
هـذه اجلـهـات. إضافـة إلى مـا يرادُ من
اجلارة الشرقية التي تمسكُ بزمام أية
ــنــظـــومــة عــبــر فـــرصــة لــتــحـــســ ا
تـوريدات الغاز التي احتكرتها حصرًا
بــدعـم من الــغــازي األمــريــكي عــنــدمـا
ســمح بـبـنــاء مـحـطـات تـعــمل بـالـغـاز
ـصدر بـالـرغم من عـلـمه بـغـيـاب هـذا ا
وطـنـيًا. وهـذه من كبـرى الـهدايـا التي
نــالـتــهـا اجلـارة الــشـرقـيــة من احملـتلّ
األمــــريــــكـي شــــريــــطــــة عــــدم خـــروج
ـتـعــاقـبـة عن احلــكـومـات الــعـراقـيــة ا
إشـارة هـذا األخيـر والـبقـاء رهنَ طوع
إدارتـه أيّــا كــان احلـــزب احلــاكم وكلّ
هــــذا يـــجــــري بـــإشــــراف من وكــــيـــله
اإليراني. هذا ليس كالمي بل أنقل ما
نـــســـمـــعُه عـــلى لـــســـان مـــقــربـــ من
احلـكومة ومسؤول سابق والحق
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بــالـرغم من أزمــة الـثـقــة الـقـائــمـة بـ
الـــــشــــعـب واألطــــراف الــــفـــــائــــزة في
ــيــاه االنـــتــخــابــات األخــيــرة إالّ أنّ ا
مـــــاتــــزال جتــــري لــــصـــــالح الــــقــــوى
ــتـوافــقــة عـلى تــقـاسم الــتــشـاركــيـة ا
بـدأ الـذي خطّه الـغازي ـغـا وفق ا ا
األمــــريـــكي حـــفـــاظًـــا عــــلى مـــصـــالح
األطـــراف الــرئــيــســيــة في الــعــمــلــيــة
الـسيـاسيـة. فاجلمـيع مسـاهم بطـريقة
أو بـأخرى بـحالة الـتراجع في الوضع
االجـــتــمـــاعي والــعـــلــمي والـــتــربــوي
عتمد أساساً واخلدمي واالقتصادي ا
ـوارد الـريعـيـة النـفـطيـة بـحيث عـلى ا
حتــوّل الـعــراق إلى بـلــد الـتــعـيــيـنـات
والـــبــحث عـن وظــائف تـــؤمّنُ الــقــوت
ـعـيـشـيـة لـلـشـعب الــيـومي واحلـيـاة ا
والـتي تـزداد صعـوبـةً يومًـا بعـد آخر.
فــقــد طــال الــتــخــلّف أهمّ الــقــطــاعـات
احلــــــيــــــويـــــة فـي الــــــبالد الــــــزراعي
والــصــنــاعي عــنــدمـا تــوقــفت عــجــلـة
اإلنـتـاج بـسـبـب غيـاب واضـح لـنـشاط
ــتـرنّـح الـذي غـاب الــقـطــاع اخلـاص ا
عـــنـه الـــدعم احلـــكـــومي. نـــاهـــيك عن
الـنقص األزلـيّ في الطـاقة التـي تشكل
ـــواد األولـــيــة عـــصـب احلــيـــاة وفي ا
واألدوات الــــتـي تـــســــهم فـي تـــدعــــيم
ومساندة هذه القطاعات الرئيسية في
دعـم اقــتــصــاد أي بــلــد. ومــا األزمــات
ــتـعـاقــبـة في مـجـال تــأمـ مـفـردات ا
الـسـلّـة الـغـذائـيـة وفي الـنـقص الـقـائم
فـي أشـكـال الـوقـود وفـي قـطع الـغـيـار
ــلـيـارات الــتي يــجـري اســتـيــرادهـا 
الــــدوالرات ســـنـــويًــــا ســـواءً من دول
ـــهــــيـــمــــنـــة عـــلـى الـــوضع اجلــــوار ا
االســتـهالكي لــلـشـعب الــعـراق أو تـلك
الـقـادمة من دول غـيرهـا مسـتفـيدة من
بـقـاء الـوضع على حـاله سـوى غيض
مـن فيض مـا تـعـانـيه الـبالد من غـياب
االسـتـراتـيجـيـات الوطـنـيـة في عمـلـية

التنمية الوطنية. 
فهل يُعقل ببلدٍ نفطي مثالً أن يصعبُ
ــشـتــقــات الــوقــوديـة عــلــيه تــوفــيــر ا
والـلجوء الستـيراد منتـجاتها من دول
اجلــوار أو غـيـرهـا من دولٍ إقــلـيـمـيـة?

ــسـات أخالقـيــة أو إداريـة في احلـكم
الـرشـيـد وفي تـبـني سيـاسـات وطـنـية
وخـدمات آدمـية أسـاسيـة وفي تـطوير
بــنى حتــتــيــة وفــتح آفــاق لـلــتــنــمــيـة
لـصـالـح الشـعـب واألمـة والوطـن. كـما
ضــعـفت الـلـحـمـة اجملــتـمـعـيـة وغـابت
الـغيـرة الوطنـية واجتهت الـبالد نحو
ـنـاطق جتـزئـة اجملـزَّأ وقـطع أوصـال ا
ـدن مـا يُنـذرُ بـتقـسيـم متـوقع قائم وا
فـي الـدهــالـيــز وفي أروقـة الــسـيــاسـة
الـــدولــيـــة واإلقــلـــيــمـــيــة بـــالــتـــعــاون
والـتـنـسـيق مع أدوات داخلـيـة قـطعت
اشـواطًـا فـي هـذا االجتـاه التـقـسـيـمي
اخلــطــر بــســبـب غــيــاب الــســيــاسـات
الـوطـنـيـة اجلـامـعة لـلـغـرمـاء وصـعود
ذهـبية والطـائفية والـفئوية الـبدائل ا
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ــكــنــنــا الـركــون إلى فـي احملــصـلــة 
تــسـريــبـات قـائــمـة عن تــوقع حـصـول
"تـــغـــيـــيــر قـــادم" كـــمـــا اشــارت إلـــيه
مـــنــشـــورات  رصــدُهـــا في عــدد من
مــــنـــاطق بـــغـــداد. وهـي وإن تـــكنْ في
حـدودهـا الدنـيـا إالّ أنهـا تُـنذرٍ بـحدثٍ
يـجري التهيّؤ له وإعداده في كواليس
كن تصوّر حصول الـسياسة. كمـا ال 
هـكذا تطـوّر من دون تخطـيط أو إيعازٍ
مــبـاشـر أو غــيـر مـبــاشـر من اخلـارج.
وهــذه من الـعالمـات والـدالئل بـوجـود
تــبــاشــيــر وقـرائن إيــجــابــيــة في هـذا
االجتـــاه. فــالــتــغــيــيــر كــمــا يــبــدو لن
يـــحـــصل ولـن يـــأتي عـــبـــر صــنـــاديق
ا لـيست هنـاك النية لدى االقـتراع طا
أحــزاب الـتــوافق بــتـغــيـيــر مـنــظـومـة
احلـكم والتـراجع عن نهج احملـاصصة
الــفـاسـد ومــراجـعـة الــدسـتـور األعـرج
الـذي يعـطي لهذه األحـزاب حق ملـكية
قدراتـها وفق هذا الـبالد والتـصرف 
ــقـيت الــذي اخـتــطه الـغـازي الــنـهج ا
األمـريكـي بالتـنسـيق مع دول وأطراف
مــنــتـفــعـة مـن الـعــمـلــيــة الـســيـاســيـة

الفاشلة. 
لذا نعتقد أنْ ال فائدة تُذكر من سياسة
االبـتعـاد عن السـاحة السـياسـية التي
انـتهـجها زعـيم التـيار الصـدري ألنّها
فـي احملصـلـة الـنـهـائـيـة سـائـرة ضمن
ذات الـــنــهج الــتــشــاركي والــتــوافــقي
ـكن بـطـريـقـة أو بـأخـرى.  وإالّ كـيف 
ــعـارضـة من أجل الــوقـوف في صف ا
ــانـيـة اإلصـالح بال قـوة وال أدوات بـر
ـــكن رقـــابـــيـــة. وفي الـــوقت ذاته ال 
لـلـجارة الـشـرقيـة أن تـسمـح باخـتراق
قــدرات ســمــاحــة الـســيــد والــتــعـرّض
لــشـخـصه لـكـونه واحـد من الـرهـانـات
األسـاسـيـة الـتي بُـنـيـت عـليـهـا مـجـمل
الــعــمـلــيـة الــسـيــاســيـة بــهـدف إبــقـاء
ســطـوتـهـا وإدامــة حتـكـمـهـا في إدارة
الـــبالد مــهـــمــا تــغــيـــرت احلــكــومــات
وتـعددت الـشخـوص وتتالت اإلدارات
إالّ ألــلّـهمّ إذا نـوى الـعم سـام وسـانـده
أبــو نـاجي وحـلـفــاؤُه الـغـربـيـون وفي
ـنـطقـة إلحـداث التـغـييـر الـقادم وفق ا
معايير جديدة حتفظ القسم األكبر من

 . موازين القوى إلى ح
ـــــؤسف مـن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــرى من ا
ظــــاهـــريًــــا ادّعـــاءُ جـــمــــيع األحـــزاب
ــشــتـركــة في الـســلــطـة الــتـوجهَ إلى ا
ـطـالـبـة بـضـرورة تـغـيـيـر اإلصـالح وا
شـكل منظومـة احلكم كلّ حسب رؤيته
الـــضــيــقـــة واخلــاصــة حــفـــاظًــا عــلى
ـغـا والـنـفوذ. إالّ ـكـاسـب وإدامـة ا ا
أنّ مــعـظـمـهم فـي الـوقت ذاته يـسـعى
لـلـتـشـبـث بالـسـلـطـة بـأسـنـانه وأيـديه
ورجـلـيه وبكلّ مـا يقـوى علـيه من فعلٍ
وتــشـهـيـرٍ وتـأثــيـرٍ وقـولٍ ال يـخـلـو من
وعـــيــد وتــهـــديــد أحــيـــانًــا واإليــحــاء
ـوالـ في طـرف األغـلـبـية لـألتـبـاع وا
ــكـوّن الــعــدديــة بــخــســارةٍ حلــقــوق ا
الصــقـة لـهـذه األكــبـر. وهي الــسـمـة ا
اجلـمـاعة الـتي زرعت مـفهـوم اخلشـية
مـن فقـدان احلكم والـنـفوذ عـبـر تعـزيز
أدوات مـذهـبـيـة وأخـرى أيـديـولـوجـية
ضـيقة وتـرسيخ شعـائر طائفـية إلبقاء
الـشعب الـبسيط ضـمن هذه الدارة من
الــتـديّن الـظــاهـري وفي إبـقــاء الـفـاقـة
وتـقديـس الشـخوص والـرموز ومـنها
رمـــوز الـــســلـــطـــة ومــا يـــوازيـــهــا من
سـلوكـيات بـعض وعّاظ الـسالط من
ـنـتـفـعـ من خلف مـوائـد الـزعـامات ا
ـذهبـية. الـسـياسـية الـقومـيـة منـها وا
أمّا التعويل على تثوير الشارع الناقم
عـــلى الــوضع الــعـــام كــمــا حــصل في
كـتملـة فقـد يكون ثـورة تشـرين غيـر ا
لـه مـبـررّاته اآلنـيـة في الـوقت الـذي ال
دى نـتائجه اإليجابية ـكن التكهّن 
على الصعيد الوطني العام واخلاص
مـن دون جتـــــاهل تـــــأثــــيـــــر الـــــقــــوى
اخلـــارجـــيـــة ودول اجلــيـــرة. ويـــبــقى

الفسادُ ورموزُه أقوى من الشعب!

الـسلوك وهذا اخلرف في تقييم األمور
 حـتى بات اجلمـيع ال يصغي لـقدسية
الـــــصـــــمـت او من هـم يـــــفـــــتـــــخــــرون
بـتـبعـيـتـهم كاخلـراف .. فـهل نسـتـطيع
بـعـد هذا اخملـاض العـسـير ان نـغوص
في اعــمـاقـنـا ونـعـرف سـبب اخـتالفـنـا
وخـالفاتنـا وندرك وجع هـذا الشعب ..
هــــــمــــــومه .. شــــــجــــــونه .. احـالمه ..
تـطلعاته .. حقـوقه التي ضاعت بفضل
ـتعمد ? الـتسلط الـبغيض والـتجاهل ا
انـني ادعـو الـى صـحـوة ضمـيـر يـفـتح
امـامـنـا بوابـات الـعقل والـقـلب ونـفتح
صــفـحـة جــديـدة ال طـائــفـيـة فــيـهـا وال
مــحــاصـصــة قـذرة وال  انــدفــاع اعـمى
لـلـنــهب والـسـلب وال الـتـلـويح بـالـقـتل

واألقتتال .. 
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لـنـعيـد الى هـذا البـلـد سيـادته ومـجده
وعـزته وكـبـريـائه وكـرامـته وحـقوقه ..
لـنـنــصف الـطـفل والـضـعـيف والـفـقـيـر
ـراة الثـكـلى ولـنـعـلن انـنا والـكـبـيـر وا
امـة األسالم والـتـسـامـح والـفـضـيـلة ال
امـة الـتبـعـية واخلـيـانة حـتى تـستـقيم
األمــور وتـهـدأ الــنـفــوس ويـعـود األمن
واألمـان ولكن لم يتحقق كل ذلك اال اذا
اعـــلن الـــقــضـــاء كــلـــمـــته الــفـــصل في
احملــاســبــة والــقــصــاص مـن الــسـراق
ـتـسلط ا ا والـقـتلـة  ألنـنـا ال نهـدأ طـا
يـــلــوح بــســـيــفه دون خـــجل او خــوف
ـواطن ـال الــعـام وحــقـوق ا وســارق ا

يـــتــصــرف كــمـــا يــشــاء دون رقــيب او
حــسـيب حـتى بـاتت الــدولـة بال هـيـبـة

ومؤوسساتها منهوبة ..
واخـيرا عـلى اجلميع األلـتزام بالـهوية
الـوطنـية والدفـاع عنـها لكـونهـا التزام
ثـــابـت ومــبـــدئـي ويـــدخل في صـــمـــيم
الـعقيدة والوجود  انه جزء من تأريخ
الـعراق القـد واحلديث وهو ال يـتأثر
تغيرات السياسية بـحركة األحداث وا
 بـل كثيرا ما جـسدته األحداث واكدته
ـتـغـيرات عـبـر سـلـسلـة ال تـنـقطع من ا
ـمارسات مـيزة واألعـمال وا ـواقف ا ا
احلـية .. فـان الشعب الـعراقي الـصابر
زاد مـن جــرعــة الــصـــبــر وضــاعف من
مــســؤولـيــته في الــتـصــدي اجلــمـاعي
احلــازم فـكل مــا يـجــري من ســيـاسـات
رامــيــة لـألســتــمــرار في الــتــراجــعــات
ـدمـرة وتصـعيـدها وتـوسيع نـطاقـها ا
وتـفــاقم مـضـاعـفـاتـهـا .. حـتى وصـلت
األعـمـال األجـرامـيـة الـتـصـعـيـديـة ضـد
ـكن الـسـكـوت األبــريـاء الى ابـعـاد ال 
عليها او جتاهل انعكاساتها اخلطيرة
ـنطقـة  بل على وجود عـلى العراق وا
األمــة الــعــربــيــة ومــســتــقــبــلــهــا .. ان
اجلـميع اخذ يبـرر عن احساس داخلي
بـالضيق وأخذ يترجم تفاعالته وردود
فـــعل األالم ازاء مـــا وصــلـــنــا الـــيه من
اوضـاع مترديـة وما بلـغناه من ظروف
مــأسـاويـة امـام الـتـحــريض والـتـسـتـر
واحملــابــاة واحلــرب والــبــيــانــات ومـا

تـــتــنـــاقــله األذاعـــات والــفـــضــائـــيــات
والـــصـــحف فـــهي لـــيـــست مـن طـــبــاع
الــشـعب الـعـراقـي وال من سـيـاسـاته  
ــســألـــة لم تــعـــد قــضـــيــة طــوائف فـــا
ومــكــونــات واســتـحــقــاقــات ومــطـالب
وقــيــادات وزعــامــات حتــيط بــاخلــطـر
وتــدرك ابـعــاده وتــعـرف مــسـؤولــيـاته
وتـصـنعه فـي ظروف ومـنـاخات تـعرف
ساندة واضحة كـيف تتعامل معها و
وصــريــحــة ألخــوة في الــديـن والـدم ..
انـها قـضيـة بلـد اسمه الـعراق وشـعبه
الـذي هـو مـصـدر الـسـلـطـات وفـوق كل

سميات ..  ا
وهـنـا ال بد من األشـارة الى انه اصبح
مـن الواجب ان يـدرك اجلـمـيع خـطورة
ـــوقف ومـــســـؤولـــيـــاتـه الـــوطـــنـــيــة ا
والـشرعـية ويـأخذ بعـ األعتـبار كيف
يـــؤمن بــاألخــتـالف والــســلم واألسالم
وخالف ذلك فأننا نتجه الى نفق مظلم
يــصـعب اخلــروج مـنـه واخلـاســر هـنـا

(اجلميع ) دون استثناء .. 
نطق قبل لنصغي الى صوت العقل وا
فـــوات األوان ونــــذهب حلـــوار وطـــني
صـــادق الـــذي ال يــعـــرف الـــطــائـــفـــيــة
ـنـاطقـية والـقـوميـة وال احملاصـصة وا
والـــتــبـــعــيــة مـن أجل انــقـــاذ الــعــراق
وشـعـبه .. انه الـعـقـد الـوطـني اجلـديد
الـذي نـدعـو الـيه والـذي البـد ان نـؤمن
به ونــلـتـزم .. الــلـهم اني بـلــغت الـلـهم

فاشهد .

بغداد
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اربيل

نـسـمع تلك الـكـلـمات فـي مجـتـمعـنـا كـلمـا فـقـدت خيـوط اإلجـابـة عن سؤال
محـيـر حتل االزمـة بسـؤال اخـر ال مخـرج مـنه في كـثـير من االحـيـان وهو
الدجـاجة من البـيضة ام الـبيضـة من الدجاجـة  واليوم بـعد مرور قرن من
الـزمن عـلى تاسـيس الـدولـة الـعـراقـيـة تراكـمت فـيـهـا مـخـلفـات الـتـعـصـبـية
الـقـومـيـة والــطـائـفـيــة والـديـنـيـة الــتي ال تـقـبل االخــر حـتى في الـرايي وفي
الية واالجـتماعية وكل فئة تريـد االستحواذ على ما لها الفوارق الـطبقية وا
ـوروثـة من الـصـراعـات الـدامـيـة ب االقـوام الـتي ولـغـيـرهـا وفق الـثـقـافـة ا
تـوالت مـن اجل احلـيـاة عـلى هـذه االرض ام الـكــرة االرضـيـة بـتـنـوع سـبل
الـعـيش فـيـهـا من االزمـنـة الـغـابـرة ولم تـشـهـد االمن واالسـتقـرار حـتى في
ــيـة االولى الــعــهــد احلــديث حـيـث قـامـت دول الـتــحــالف في احلــرب الــعــا
بتشـتيتـها وتوزيـعها فيـما بيـنهم في معـاهدة سايـكس بيكو 1916 قبل ان
تـضع احلرب اوزارها في 1918 طمـعا بها على شـاكلة االقوام التي مرت
ـعرفة كـل العالم علـيهـا  وبالرغم مـن انسحـاب احملتل واجـتيـاح العـلوم وا
مـســاهـمـة في تـغـيـيــر مـنـاطق كـثـيــرة من مـسـتـنـقـعــات آسـنـة الى مـصـانع
وناطـحات سحاب إال ان ارض الرافديـن نأت عن نفسها مـنها وغيرت ثوب
الــصــراعــات الى انــقالبــات عـســكــريــة قـادهــا اشــخــاص من ذوي افــكـار
مـرعـلــيـهــا الـدهـر وشــرب واوصـلــوا الـعـراق الـى مـافـيه مـن انـعـدام االمن
واالسـتـقـرار وفـســاد ال حـصـر له ولـقـمــة سـائـغـة في حـلق الــطـامـعـ فـيه
للـتـدخل في سـيـادته واقتـصـاده وامـنه وال امل حـتى في عـودته الى الوراء

الن امامه حافة الهاوية باقل من خطوات .
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إن سُإلـنا هل احلـكام الـفاسـدين الـذين اوصلـوا العـراق الى حافـة الهـاوية
هُم من الـشعب ام الـشـعب الـذي نـال االمرين سـاهـمـوافي احملـنة  هُم من
ا يـتصور البعض احلكـام الفاسدين  سـؤال محير واجلـواب اصعب ولر
بان اخـتلط احلابل بـالنابل  الن إذا قـلنا ال نـعلم اجلواب فـهو مصـيبة وإن
قلـنا نعـلم وال جناوب فهـو الطامـة الكبـرى التي تواجه الـعراق دولة وشـعبا
ـقــالـة اصـوب في دولــة مـهـمـا تــبـدل احلـكـام او فـان اجلـواب في عــنـوان ا
تغـيرت الـرؤس فهي من سيء الى اسـوأ و يعـدم فيـها الـشاعـر علـى ابيات
شعـرية دون الـتـعقـيب عن االسبـاب الـتي اوصلـته الى اخـتيـار تلك االبـيات
شاعر  ـا من ظلم احلكام الن الظلم نـار الذعة تفقد االنسـان العقل وا لر
ويـجري فـيـهـا الـفـاسـد في مواكـب مهـيـبـة ومن يـخـتـاره الشـعب لـتـمـثـيـلهم
ـة يـخرج بـعد اربع سـتـوات ملـيـارديرا ويـطالب ويؤمن لـهم حيـاة حـرة كر
لـيـونـات الدنـانـيـر وليـؤمن ذلك يـخـتار ويـشـرع لـنفـسه قـانـونا بـالتـقـاعـد 
يفضـله على موظفي الـدولة واجملتمع لتـحقيق مبتـغاه وناخبيه يـتحسر على
لـقـمة عـيش  ويـحـسب نفـسه هـو اخـتار الـشـعب لـيخـدمـوه وليـس بتـكـليف
مــنــهـم خلــدمــتــهم  ســـمــعت واحــد مــنــهـم عــلى شــاشــة الـــتــلــفــاز يــقــول
(خـــــــــــــــــــــــــو) مـا اروح اشتـغل سائق تكـسي والثاني يـقول ما اروح
ـهـنـتـان االولى وسـام شـرف علـى جبـ كل مـن يفـتش عن اصـيـر مـعـلم وا
ن يفـتش عن حياة مـشرفة لـنفسه عـرفة  لقـمة احلالل والثـانية ام الـعلم وا
ا منهما اليوم مستشارا فبماذا يستشير لرئيسه في حتس ولشعـبه ولر

واطنة مثله  . لقمة عيش اجلياعى وهم بنفس درجة ا
كل تلك اخلـيرات التي انعـمها الله على الـعراق لم تطفـأ ضمأهم ولم تشبع
ضمـائرهم يـريدون االطـالـة على دمـاء الفـقراء بـالـفقـراء الحيـاء الصـراعات
ة الحتواء ارادة الشعب واحتـكار السلطة  لـيس عيبا االستفادة من القـد
جتارب الـغيـر حتى االعـداء ان كانت تـخدم عـامة الـشعب وسـيادة البالد 
فاخـتارت بـريطـانيـا ملـكا لـلعـراق وال ادخل االسبـاب الن ال تزال الـدجاجة
والـبـيضـة امـامي  والـنـهايـة كـانت دمـوية مـاسـاويـة واختـار شـعب الـنرويج
ملـكا لـهم من خـارج البالد واخـتـاروا له زوجة من ساللـة مـلكـية ايـضا من
خارج الـبالد الن لم يكن فيهم شخصا لديه القدرة الـسياسية واالجتماعية
الدارة البالد كـما يقـال رحم الله مرءا عرف قـدر نفسه  وهي الـيوم الدولة
الـنـمـوذجـيـة في الـعـالم من جـمـيع الـنـواحي  وكـذلك لـيس عـيـبـا فك الـلـغز
البـريطاني من اندمـاج ثالث واليات مغايـرة في الثقافـة والعادات والتـقاليد
صلحتها وكل منهـا تذهب حلالها حقنا للدماء وحفاظا واجلغرافـية بالقوة 
ا ال توجـد فيكم قيادة تكون مسؤال على االمن واالسـتقرار في كل منها طا
عن جــائع وعن شــاة ضــائــعــة في اقــصى الــبالد امــام الــله واضــعف من

ة امام القانون  . مرتكب جر

Â√ WCO³ « s  WłUłb «
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عن دار اجلــنــان لــلــنــشــر والــتـوزيـع في االردن صــدر الســتــاذ الــعــلـوم
الـسـيـاسـيـة والـعـالقـات الـدولـيـة جـاسم يـونـس احلـريـري كـتـاب بـعـنـوان
(مــسـتــقــبل الــصــراع عـلـى الـســلــطــة في الــكـويت) وهــو الــكــتـاب الـ25
ؤلف في موجز عن الكتاب الى  أن (الصراع على السلطة في د للكاتب.ويقول ا
ول مجـلس التـعاون اخلـليـجي عمـومـا وفي دولة الـكويت خـصوصـا يتم لـتحـقيق

مكاسب حزبية .
 وأمتيازات شخصية وقبـلية ومناطقية وحـتى اقتصادية وهذا يتم من خالل طرح برامج

سياسية مثالية لكسب التاييد والتعاطف اجلماهيري للوصول الى السلطة).
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مـشـاعــر احلـقـد والـكـراهـيــة والـنـمـيـمـة
والـــــــنــــــفـــــــاق  والـــــــكــــــذب والـــــــغــــــدر

واخلــــيـــانـــة,ومـــلئ نــــفـــسه بــــاحملـــبـــة
واألخـالص وحـب احلـــــــــريــــــــــة واحلق
وخاصة سـاواة والعـدالة والـكرامة , وا

رأة وكرامتها. حرية ا
مـــظـــفــر صـــديـق نــبـــيـل وشــهـم وكــر
ـــظــفـــر عـــمق وشـــجـــاع قل نـــظـــيــره,و
انساني آخـر كالظل,يتـفاعل معه فـكريا

وتاريخيا وأنسانيا
 قــــــلـت لـــــعـالء: ارجــــــو ايـــــضــــــاح ذلك
ـظـفر الى بالـتـفـاصـيل فـقـد قـادك حـبك 

شاطئ آخر .
WŁöŁ r¼

قال دكتورعالء:
 أنـه صـديـقي الــفـذ الـرائـع الـوفي حـتى
الــنــخـاع ,واذا حتــدثت  عن ظل مــظــفـر
النـواب وتضـاريسه,فال بد من احلديث
ــرحــوم يــوسف ــبـــدع ا عـن الــشــاعــر ا
ـبهر فـكر األديب والشـاعر ا الصـائغ وا
عـبـد الرحـمن طـهـمازي ,فهـؤالء الـثالثة
يشتركـون في جذر ثقافـي وفكري عميق
ــتــلئ بــالــقــيم  األنــســانــيـة ومـتــ و
ـساواة ـفـهـوم احلـريـة والـعـدالـة وا و
بــغض الـنــظـر عن تــفـرعــات أغـصــانـهم

الشخصية وألوان أوراقها.

W bI

الــدكـــتــور عالء حـــســـ بــشـــيــر أخي
وصديقي منذ عام 1958وقبل تخرجه

في كلية الطب ببغداد.
كـنـا جنتـمع بـشـكل شـبه يومي في دار
ـشـتــرك جـاري في مــديـنـة صـديــقـنــا ا
ــامــون دكـتــور لــبـيـب عـبــد الــرحـمن ا
الـسـامـرائي ومـعـنـا  زمالئـهـمـا دكـتور
عـلي اجلـاف ودكــتـور مـحـمــد شـعـبـان

ودكتور عصام رديف.
وكنـا  جنلس   أيضـا في حديـقة دارنا
الـتي كــانت التـبــعـد عن دار لــبـيب  اال

بخمس حدائق وخمسة  بيوت.
كـلـهم كـانوا طـلـبـة في (الـطبـيـة) عداي
,فقد كنت طالبا في كلية التربية وأكبر
وكـان , ســنـا من عـالء ولـبــيب بــعــامـ
احلـــوار يــــشــــتـــد بــــيــــنــــنـــا ثــــقــــافـــة
وسـيــاسـة,وكــان لـبــيب أهــدأنـا وعالء
أكــثــرنـا   صــمــتـا ورســمــا خملـطــطـات

تشكيلية ينفذها فيما بعد
ÂUŽ bFÐ

كنت  وعالء أيضا نلتقي في  أمسيات
أحتاد األدباء الـتي كان يقـودها دكتور
لـكن عـلي جــواد الــطـاهــر كل أربــعـاء ,
عالء بـشيـر كـان يدخل حـدائق األحتاد
وسـط (هــرجــة ) يـــقــوم بــهـــا صــديــقه
الشاعر مظفر النواب  الذي كان يدخل
االحتــــاد مـع عالء ومـــــجــــمـــــوعــــة من
ــعــجــبــ  احملــيــطــ به من طــلــبــة ا
الــكــلـــيــات..من الــصــيـــدلــة والــزراعــة
والــعــالـيــة والـطــبـيــة..ويـنــقــطع سـيل
األمـسـيـة حـتى جتـلس عـصـابـة مـظـفر
وفـي مــقــدمــتــهم عالء حــســ بــشــيــر

..صديقه األوثق
 كان يغني لي اغاني أم كلثوم

وقـــمت بـــأيـــصـــاله حـــيـث أراد لـــيـــلــة
اختفائه

 قــلت لــعالء:-كـيـف تـنــظــر الــيـوم الى
مظفر بعد رحيله?

قـــال: أنــظــر الـى مــظــفـــر من زاويــتــ
لالمـانـة  الـتـاريخـيـة كـأني  أراه واقـفا
حتت شـــمس مـــشــرقـــة مع ظـــله الــذي

تد طويال في األفق .
مـظــفـر أصـدق مـن عـرفت...مــا شـعـرت
حلـظــة  وأنـا أتــكــلم مـعـه أني أخـاطب
أثـــنــ  أو ثـالثــة كـــمــا جتـــربــتي  مع

األخرين.
مــظـفـر أنـســان أمـ ووفي وشـريف...
مـنـذ أن تـعـرفت عـلـيه في الـعام 1958
أدركت أن مظـفر جنح في التـغلب على
نــفــسه مـنــذ زمن مــبــكـر فــتــخـلص من
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 هــــنـــــا وضع  دكـــــتــــور عـالء  أمــــامي
صورت لتوقيع عبر الفيس ,وقال:
كن تـنقل هذه الـلوحة والـتوقيع  ألن
ظـفـر ألنه هـو من أخـتار لـهـمـا عالقـة 
لي هــذا الــتــوقــيع وكــمــا تــرى...هــنـاك

تاريخ  للوحة.
وقال عالء مستذكرا:

كــعـادتـنـا في مـسـاء كل يـوم أثـنـ -
وخـــمــيس جنـــلس ســـويــة في مـــشــغل
حـــــافظ الـــــدروبي,وفـي مـــــســـــاء يــــوم
ـصادف الـسـابع من شـباط اخلـمـيس ا

 1963ذهبت الى بيت مظفر الواقع في
كــرادة مــر ,وذهــبــنــا مــعــا الى بــيت
الــفـنــان حــافظ الــدروبي الــذي  أمـسى
ـثابـة مـقهى لـنا  ,نلـتـقي فيه مـرسمه 

بأنتظام.
كـانت الـسـاعـة تـشـيـر الى الـثـانـية -
عـشــرة بــعــد مــنـتــصف الــلــيل عــنــدمـا
رحوم الدروبي,طلب خرجنا من بـيت ا
مــنـي مــظــفـــر أن أوصــله الـى بــيت في
مـنـطـقـة الـبـتـاويـ بـدال من بـيـتـهم في
كــرادة مـر قـائال أن بــعض األصـدقـاء
أصــــروا عـــلـــيـه أن يـــقـــضي الــــلـــيـــلـــة
مــعـهم,قـلت لـه مـازحــا أنه وكــر جــديـد
فـضحك ولم يـعـقب...وقفـت أمام الـبيت
ودهـشت النه يقع مـقـابل بيت  أحـدأعز
رحوم عاصم أصدقائي وهو الدكتور ا
مـحمـد الـقزاز,وكان مـظـفر عـلى علم أن

القزازأقرب أصدقائي.
رجعت الى بيـتنا وأستـيقظت على -
ــذيع من صــوت أنـفــجــارات وصــوت ا
األذاعة الـعـراقـية يـعـلن تـغـييـر الـنـظام
واطنـ من أيواء رجال احلكم وحذر ا

 وأعضاء احلزب الشيوعي.
أنـتـابـني قـلق شـديـد حـول مـصـيـر -

مظـفرز علـمت أنه لم يذهب الى بـيتهم,
وفــوررفع مـنـع الـتــجـوال ذهب الى دار
صـديقـي الدكـتـور القـزاز وأخـبرته أني
ـقـابل لداره أوصـلت مـظـفر الى الـدار ا
لـيـلـة األنــقالب فـســكت ولم يـعـقب,رغم

قلقي الشديد على مظفر.
dHE  ÆÆÆUM²OÐ  w

(  ..هنـا أدركت من حديث  دكـتور عالء
الذي أنقطع فجأة ثم عاد,أن مظفر كان

هنا  حيث  قال عالء:
كــــنت أزور الــــصـــديق الــــقـــزاز كل -
جــمـــعــة وأتـــنــاول الـــغــذاء مـــعه  ومع

عائلته ,ودوما كان مصيـر مظفر محور
حـديـثـنـاولم يــخـبـرني أن (مـظـفـر) كـان
مــخــتــبــئـا فـي بــيـتــهم   ,وبــعــد شــهـر
رحوم ونصف من تـغييـر النظـامزرت ا
القـزاز كعادتي فـوجدت عالمـات الرضا

على وجهه وقال:
عــلي أن أعـتـرف لك.. فـي صـبـيـحـة -
يوم انـقالب شبـاط وأنا جـالس أستمع
الى البيـانات من األذاعة  سـمعت طرقا
على البـاب ...فتحته ,وأذا بشخص في
غـــايـــة األدب يـــقــول: أنـــا صـــديق عالء
كن أن بشيـر ..أنا مظفـر النواب..هل 
أدخل بـيـتـكم لــسـاعـات حـتى أدبـر أمـر
ــظــفــر: ذهـــابي  الى مــكــان مــا,فــقــلت 

أعتبرني أنا عالء وهذا بيتك.
بـقى مـظـفـر في بـيت عـاصم الـقزاز -
وعائـلته مـدة شهـر ونصف,ولم تكن له
عالقــة شـخــصـيـة به,بـعــدهـا غـادر الى
أيران حـتى ألـقي القـبض علـيه من قبل
الــسـلــطـا ت  األيـرانــيـة  الــتي سـلــمـته
لـلـسلـطـات الـعراقـيـة وسـجن في سجن
نقرة السلمان ثم نقل الى سجن احللة.
-(سـكتـنا قلـيال  وتـوقف نقـراحلاسوب
مع عالء ,وأنـــا أتـــذكـــر هـــرب  مـــظـــفــر

ومجـمـوعة مـعه من سجن احلـلة في
حـــادثـــة حـــفـــر الـــنـــفق الـــشـــهـــيــرة
ــجـمــوعـة ثــوريـة ضـد ,وألـتــحـاقه 

نظام البعث وسط األهوار
qOK « nB²M  bFÐ Í—«œ w  vMſ

 قــلت لــلــدكــتــور عالء: مــا مــوضـوع
غناء مظفر 

قـــال: أنت تــعـــلم حـــبه لـي وحــرصه
وفي لـــيـــلـــة مـن شـــتــاء  1960كـــنــا
رحـوم حافظ مـجتـمعـ في مـرسم ا
ـزاج لسبب الدروبي وكـنت متـعكر ا
ــــاأنـــاعــــلـــيه مـــا,احس مــــظـــفــــر  
عـلـيه,حـ قــمت بـأيـصـاله الى داره
في كرادة مـر  عنـد منـتصف الـليل
وعــــــدت الـى داري في مــــــنـــــطــــــقـــــة
الــعـطـيــفـيـة,ومــاأن أسـتـرحـت قـلـيال
حتى وجدت صاحبي عند باب الدار

وقد جاء قلقا علي.
دخل مـظـفـر وقـال لي: كـنت قـلـقـا من
اجـلك ولم اسـتطـع النـوم وهـا انا ذا
عـنـدك...ثم أنــطـلق  مـغـنــيـا بـصـوته
الـشـجي دون مـقدمـات مـجـمـوعة من
اغـاني  أم كــلـثــوم الـذي يــعـرف أني
أحـبـها,وتـدريـجـيـا ذهب عـني الـقلق

رح. وحل نوع من السكينة ثم ا
كان  مظفر اليـطيق أن يراني ساهما
أو مـتـجـهـمــا  ويـظل دومـا حـريـصـا
على راحـتي  فلم أكن صـديقـا  عابرا

بل أخا وأكثر.
سكت دكتور عالء برهة ثم قال:

كــان مـظـفـر ق ســجن مع سـواه بـعـد
انقالب شباط ,فقد سلمـته السلطات
األيـــرانــيــة  حلــكــومــة بــغــداد الــذي
أودعــته الـســجن وأنـاأتــابع أخـبـاره

من بعيد.
في الـسابع عـشر من تـشرين الـثاني
ـــرحــوم  1967مـــســـاء اتـــصل بـي ا
االسـتاذ حـافظ الـدروبي وطـلب مني
احلضور الى داره...أسـرعت بالطبع
ـة الـغـامـضة ـكا الرى مـا وراء تـلك ا
ـفـاجـاة أن وطـرقـت الـبـاب...كـانت  ا
من فــتح الـبــاب هــو مـظــفـر الــنـواب

الغير.
أحــتــضــنــتـه  وجـلــســنــا مــأخــوذين
بـبــعــضـنــا  وعـلــمت من حــديـثه أنه
ومــجــمــوعـة من ســجــنــاء الــرأي قـد
حـفـروا نفـقـا في سجن احلـلـة يؤدي
الى اخلـــارج,وأن ذلك قــــد أســـتـــمـــر
شـــهــورا  حـــتى وصـــلـــوا الى وسط
الــشـــارع الــذي يــقع خـــلف الــســجن

فهربوا!
قــال مــظـــفــرأنه عـــانى حــتى وصل
بـغـداد والـى بـيت الـدروبي لـيـراني
ويـــودعــــني مـــتـــجــــهـــا الى مـــكـــان
آخـر...وكن وداعـا جـديـدا بـعـد هـذا

اللقاء  الذي الأنساه.
 كانت  هـذه أخر جـملـة من حوارنا
الـــشـــجي عن الـــنـــواب رحــمـه الــله
الذي صـور فيهـا التشـكيلي الـكبير
عالء بـــشــيــر  مــحـــطــات من عالقــة
جـمـيــلـة مـثــلى بـيــنه وبـ الـراحل

الكبير.
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القاهرة

ÕËd « ÂUI  vKŽ …œdHM  rOÝUIð
الـشـاعـرة وهـنـا تـزحف اجلـمـلـة الـشـعـريـة
لــدى الــشـاعــر مــاهـر حــسن الى الــتــمـاسك
الـلـفظي والـفـني والتـعـبيـري واحلسي

قطع : في هذا ا
( هذي أول طعنة سيف
وت أظمأ فيها حتى ا

أشعر أني بعد الطعنة 
أسمو  أحيا ..

أشعر أني محض خيال
ضي في األلم الطيب

أمشي حياً
أحمل جسمي يتهالك فوق الكتف

وأجوب الوطن الطيب زمناً ).
إن اخملـــزون الـــشــعـــري الـــذي يـــرتــبط
بــروح الـشـاعــر واالنـهـيــاالت احلـسـيـة
الــتي تـرافـقـه بـ الـلــحـظـة الــشـعـريـة
الـقـائـمة عـلى الـطـرديـة الذهـنـيـة لديه
هي مــا تـقـوده لـكي يـعـطـيـنـا أعـلى مـا
لــديه من الــصــور الـشــعــريـة وكــأنــهـا
بـانـورمـا لـغويـة يـلـعب الـشاعـر بـلـغته

داخل اجلملة الشعرية.
فـالكـثيـر من الشـعراء الـذين كتـبوا في
قــصـيـدة الـنــثـر في احلـداثــة ومـا بـعـد
احلــداثـة كــانـوا يــزدادون بـالــتـعــبـيـر
ـغــمـوسـة الــوجـودي في نــصـوصــهم ا
ـعـتــمـد عــلى االنـفالت  من بــاخلـيــال ا
ـعـنى أو بــتـعـبـيـر آخـر الــتـرابط في ا
ــلك ضـــيــاع الــنـــفس الــواحـــد الــذي 
الــنص الـشــعـري مـنــذ حلـظــة الـشـروع

االولـى وااللــهـــام الــشـــعــري الـــذي يـــعــطي
الــتـدفق واالنـفـجـار إن صح الــتـعـبـيـر لـدى

شــكـلت الـقــصـيـدة احلــديـثـة نــصـاً عـالي
الـدقـة في طـروحاتـهـا الفـكـرية فـمـا كتب
من نصوص شعرية تقاسمت ب قصيدة
الـتـفـعــيـلـة وقـصـيـدة الـنـثـر قـيـمـاً فـنـيـة
وصـــوراً شــعـــريــة وفــلـــســفـــة وجــوديــة.
فــالـقـصـيـدة احلــديـثـة تـمـتــلك من الـقـيم
الـعـالـيـة الـدقـة الـتعـبـيـريـة والـشـعـورية
ــوضـوعــيــة فـضـالً عـلى واخلــيــالـيــة وا
اجلـانب الذي يسـعى فيه كاتب الـقصيدة
واطن اخملـبوءة في والـنص الى ابـراز ا
سـرائــر الـنـفس االنـسـانـيـة والـوجـوديـة
حـــامالً ومــحــمـالً مــفــردات الــنص دالالت
تــتــوزع عــلى جــسـد الــقــصــيــدة والـنص
أســالـــيب احلــداثــة ومــا بــعــد احلــداثــة;
عاصرة في ومـدى عالقتهـا بالتطـورات ا

بنيوية النص .
يـــحـــمـــلــنـــا الـــشـــاعـــر مــاهـــر حـــسن في
مــجــمـوعــته وشــايــات عـاديــة الــصـادرة
بــالـقـاهـرة الى فن شـعــري يـحـمل بـلـغـته
ظال واسـعا ويـتمـاهى في لغـته الشـعرية

داخل الـنص الى الـتحـليق نـحو فـضاءات
زج فـيها الـرؤى االنسانـية التي عـميـقة 

يحقق فيها اشتراطات الوجود.
فــفي مــطـلع مــجـمــوعـتـه هـذه يــسـعى الى
الـتـأويل بـنـصه الـى معـانـي متـعـددة هي
قـوة فـعـلـيـة تـكـمن داخل كل نـص ينـفـصل
عن الـنص االخـر واذا ما تـتبـعنـا اجلمـلة
الــشـعــريـة لـدى الــشـاعــر جنـد ان مــسـالـة
الـوعي والالوعي تقوم على عالقة تبادلية
حتــتل الـواحــدة تـلــو االخـرى وتــعـطــيـهـا
بــعـدا فــلـسـفــيـا وجــوديـا وهي تــنـمي عن
روحـية الـشاعـر واخذ الـقاريء بـالتـحليق

في فضاء النص.
يقول في مقطع (تعبد):

( يا ظلي
ي ونبؤة أ

يا كفي وبراقي
وسراج الليل

المرأة من فاكهة الفردوس
وحليب وعج

وقباب للمأخوذين
بطقوس الروح ).

إذ يـسـعى الـشـاعـر مـاهـر حـسن في أغـلب
ــغـمــوسـة نــصــوصه الى حــراك الـنــفس ا
بــالــدهــشــة واأللم واحملــمـلــة بــالــتــجــربـة
الــشــعــريــة الــقــائــمــة عــلى الــتــحــديث او

احلداثة الشعرية وما بعدها.
فـــنــجــد الـــدالالت الــشـــعــريــة الـــتي تــأتي
بـطريقة طردية قائـمة على االحتكام الفني
والــروحي بــ الــشــاعــر وبــ الــعـالقـات
الـتي تـربط اجلمـلـة الشـعريـة مع بـعضـها
بـــاحــكـــام وبــ كـل جــمـــلــة واخــرى.. إذ
هـنـالك تـصـاعـد درامي لـنـصه الـذي يـاخذ
ــومه في رسم بــنــا بــهـــدوء نــســبي و د
الــــفـــكــــرة الــــتي جتــــلس داخل جــــمــــلـــته

الشعرية.
قطع ( رحيل ) ليستفزنا هنا يقول بهذا ا

مرة أخرى:
(حامالً جثتي

وأجتهت الى آخر الروح)
ان ادراك الـشاعر حلظته الفنية والروحية
ـضي حــثـيــثـا مـنــذ الـلــحـظـة هــو ادراك 
االولى حــتى االخــيــرة مـفــعــمــا بـالــرغــبـة
والــسـكـون واحلــركـة واالنـفــجـار الـروحي
ــادي والالمــادي بــ مــعـــا فــاالرتــبــاط ا
مــفـردة (اجلـثـة والــروح والـكف والـبـراق
واأللـم والـظل) الــتي تــوزعت بــ اجلـمل
الــشـعــريـة لــديه هي إدراك الــشـاعــر مـنـذ
الــلــحــظــة الـتـي يـعــرج بــهــا لــتــعـبــر عن
انــصــهـارات قــائــمـة مـن تـقــاسم االنــسـان
لـلــوجـود في داخـله وانـعـكـاسـهـا بـالـروح

الشاعر.
فـي حــــ جنــــد مـــاهــــر حــــسـن في نــــصه

(وشايات عادية) التي وسم بها مجموعته
الشعرية وهو يقول:

قرؤن (ا
يرتلون الليل

من وحي القرى
وضميرهم ناء

يحلق في متاهات الدخان
زرقاء

هي االطياف
واآليات خضراء).

يــدرك الــلـحــظــة الــشـعــريــة الـذي
يــنـهـض به خـيــاله ويـعــرف كـيف
يــــدجن جـــمــــله بــــاســـلــــوب فـــني
وحـسي متـوازن فقد اسـتطاع ان
يــبــني رؤيـتـه الـتي يــبــنـاهــا بـ
الـوقع مـن جـهـة وب اخلـيـال من
جـــــــهــــــة اخـــــــرى  أمــــــا الــــــوزن
ـوسيقي الداخلـية في اجلملية وا
الـــشــعــريـــة فــهي تــتـــنــفس داخل
سك الشـاعر بتالبـيبها الـنص و
فـي انسياب هارمـوني يعطي لون
اجلـملـة وترابـطهـا باجلـملـة التي
كثف قطع ا تـليها كما هو بهذا ا

:
( دوح باك أطربني
دوح غنى أبكاني )

ــرادف الـشــعـري ــتـتــبع الى ا فــا
ــــكـــاني والــــلـــغــــوي والــــبـــعــــد ا
والــزمـاني الـذي يـرسـمه الـشـاعـر
بـــقــفـــزات تــثــيـــر الــدهـــشــة لــدى

تلقي: ا
( وطن داخلي

أستشف خطاه ..

ال أراه )
يــقـول الــنــاقـد الــكـبــيــر جـابــر عـصــفـور (
ـسـافة بـ الـتـشبـيه واالسـتعـارة لـيست ا
كـبـيـرة فاالصل في االسـتـعـارة والتـشـبيه
ماثـلة بدوره وذلك ال الـذي يؤدي معـنى ا
ـثـل أو ضـرب يــبــعــد كــثــيـرا عـن مــعـنـى ا
ـثل. ويـقتـرن األخيـر في الـقرآن الـكر ا

بــحـكــايـة مـجــازيـة او حــقـيـقــيـة يــرويـهـا
الـنص القرآني تدليال عـلى معنى او معان
مــــقــــصـــودة . وفـي هـــذا الــــســــيـــاق يــــقع
االســــتـــــدالل بــــاحملـــــســــوس عــــلـى غــــيــــر
عروف على غير احملسوس او التمثيل با
ـعروف )من هنا يقودنا ماهر حسن الى ا
ان عـــنــاوين قـــصــائـــده ونــصـــوصه الــتي
حـــمــلت بـــ طــيـــاتــهــا بـــعــدا فـــلــســـفــيــا
وانـتماءات لها نظامهـا اللغوي واسلوبها
الشعري اخلاص فضال عن عمقها الداللي
ـيــزه بـشــاعــريـة حــداثـيــة تـتــمـتع الــذي 
بــاالمــكــانــيــات الــعــالــيــة الــدقـة فـي بــنـاء
ـنطق الـشعري الـقصـيدة احلـديثـة ضمن ا

في الساحة الشعرية الراهنة.
ولـعـنوان الـقصـيـدة عنـده هي االخرى لـها
مــجـســات تـتــواصل بـهــدوء مع الـنص في
بـعـده الـداخـلي وتـتـمـاهى مع الـنـص تارة
أخــرى في بـعــدهـا اخلـارجي واذا أمــعـنـا
الـقــراءات لـلـنـصـوص في هـذه اجملـمـوعـة
لـنـجـد إن الـشـاعـر كـان مـتـمـكن من ادواته
الـفنية وجتربته احلياتية واستعاراته في
اجلــمـلــة الـشــعـريــة وهـو يــعي ايـضــاً مـا
يـصـبـو الـيه تـمامـاً والـتي غـذت قـصـائده

رهف. في بعدها االنساني ا
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ما كـتب في مـجـال اللـغـة واألدب إبان الـنـصف الـثاني من الـقـرن الـعشـرين وحـتى الـيوم يـربـو على
تخصص في ميدان اللغة واألدب. وتشظي العلوم اللغوية وتباين مدارسها عاصر ا مقدرة القار ا
عاصر يحار في االختيار والترجيح رجعية يجعل الباحث في النقد ا وكثرة انفتاحها على العلوم ا
فتراه متبصـرا في أمره حينا إمّعـة أحيانا. ما كان الـنقد األدبي ليشذ عن ظـاهرة االستغراب التي
ـا أكثر من غيره عاصر لألمـة العربيـة واإلسالمية وقد بدت عـلى محياه- ور يـعاني منهـا الواقع ا
رحـوم األسـتـاذ الـدكتـور الـنـاقد من الـفـنون األدبـيـة- مـظاهـر احلـيـرة والـتخـبط والـقـلق. وكم كـان ا
إحسان عباس صـادقا وشفافا كعادته عندما حدثته- في لقاء جمعني به في بيته ببيروت- عن هذه
ـسـته من اسـتـحـيـاء لـدى بـعض أســاتـذة الـلـغـة واألدب في اجلـامـعـة من أن يـوسـمـوا احلـال وعـمــا 
ا في الدراسات اللسانـية احلديثة أو ردوه; فتراهم يقبلون بال نقاش بالتقليـد إن هم أنكروا شيئا 
أو تمحيـص كل ما وقع في أيديهم مـن نتاج غربي حـديث... فقال لي الـرجل (رحمه الله): "بل األمر
أشـد من االستحـياء إنه خوف وخـشية من قولـهم هذا تقـليدي وأنـا واقع في هذا أيضا مع األسف
ثـقف راسخة في تراثها مطـلعة على حداثة عصرها الشديد... واألمر مرهـون تصحيحه بثلة من ا
ال يضيرهـا أن تأخذ من هذا إلى ذاك أو أن تـعطي هذا من ذاك".النقـد موقف من األدب ينطلق من
وقف والذوق والـدليل) هي مدار الـنقد األدبي على الـذوق ويتسـلح بالدليل. وهـذه األقانيم الـثالثة (ا
الدوام وهي في حال تالقيـها تنتج عمال أدبيا يوازي النص الشعري أو النثري الذي تقارب ويبقى
ـستـوى الـفني لـلـنصـ مـنوطـا بـاإلحسـان والـتجـويـد الذي يـرفع الـعـمل أو يحط مـنه يـبقـيه حـيا ا

متداوال ب القراء أو يدسه في رفوف النسيان.
wÐdF « bIM « …dO  w  …bzUI « …dJH «

ا في هذه سيطرت فكرة الـبحث في الظاهرة القرآنية بداية التـاريخ اإلسالمي على الثقافة العربية 
عـتـاد عـلى الـبـيـان الـعـربي ومـلك عـلى أسـاطـ الـعـربـية الـظـاهـرة من انـزيـاح هـيـمن عـلى غـيـر ا
عـربيتـهم; فتوجـهت تأمالت األدباء مذّاك إلـى دراسة سر هذا اإلعـجاز في هذا الـنص اجلديد الذي
.وقد كـان انـبـثـاق الـبحث في يـتلـوه عـلـيـهم نبـي قرشي يـعـرفـون أنه ال يـنـطق إال بـلسـان عـربي مـبـ
اإلعجـاز ومـا أدى إلـيه مـن بـحث وتـعـمـيق في الـلـغـة واألدب مـبـعـثه من قـضـيـة كالمـيـة بـ عـلـماء
زيـة فيه للمـعنى اعتـقادا بأن الكالم عـبارة عن معنى العـقائد ارتبـطت بحقيـقة القـرآن الكر هل ا
زية لـلفظ تماشيا مع عقيـدة االعتزال القائلة بأن قد قائم في النفس كـما قال أهل السنة أم أن ا
كالم الله تعالى مـخلوق وهو عبارة عن ألفاظ القـرآن الكر وأصواته.ويبدو أن اجلدل حول القرآن
وإعجـازه بقي حيـا حتى العـصر احلديث حـينمـا جتدد مع أدباء الـنهضـة بشكل بـعث األدب والنقد
مبعـثا جـديدا حبّـذه النـاس واستبـشروا به خـير استـبشـار تبدى في اهـتمـام الفت باألدب احلديث
عنى عـباس محمـود العقاد أما ـزية للفظ عـبد العزيـز البشري ومـثل دعاة ا وبأدبـائه فمثل دعاة ا
تـمـيز في .اسـتـطاع عـبد الـقـاهر اجلـرجـاني النـاقـد ا دعـاة الـنظم فـقـد كان عـلى رأسـهم طه حـس
عنى فرأى خالف مـا رأى سابقوه. ثم ا أن يـجترح خطـا وسطا ب مـدرستي اللـفظ وا طـرحه قد
استقرت الدراسات الـنقدية على اكتشـافات اجلرجاني ولم جتاوزها إال تـطبيقا لنظـريته على تفسير
ن جاء القرآن الكر كـما فعل الزمخشري في "كشافه" أو تقعـيدا لرؤاه كما فعل علماء البالغة 
بعدهـما; حتى قـعدت البالغـة عن إثراء النقـد فقعـد معهـا ولم يتجاوز نـطاق تطـبيقـاتها حتى الحت
في أفق الدراسات األدبية والـلغوية نظـريات النقد احلـداثية الوافدة من الغـرب فحركت الساكن من
تـراثنا ودفعـته في اجتاه لم نسـت سبـيله إلى اآلن.وبعـد أن كانت الدراسات الـلغويـة واألدبية حتوم
حـول الـنص القـرآني ومن ورائه نـصـوص بعض الـشـعـراء واألدباء أصـبح الـنـقد الـعـربي احلديث-
ـا أفقد نـأى عن النص الـقرآني;  تنظـيرا وتـطبـيقا- يـدور حول نـصوص هؤالء الـشعـراء واألدباء 
الدرس الـنقـدي العـربي شرعـيته وأصـالـته وأفقـده هويـته التي حـافظ علـيهـا طيـلة الـقرون الـهجـرية

األولى وجعله يسير في فلك النظريات الغربية اجلديدة.
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ـنـحى من إن األزمـة الـتي بـات الـنـقـاد الـعرب وقـراؤهـم يـواجهـونـهـا عـلى الـدوام تـمـثـلت في هـذا ا
ـظـفـرة إلى سـبيل ـسـيرة الـطـويـلة ا التـطـور لـلنـقـد الـعربـي الذي أخـرج دراسـاتـهم كـلهـا من تـلك ا
فاهيم ب ماضيهم مختلف تمامـا سبيل لم يستطيعوا عبره إيجاد التواصل مع التراث; الختالف ا
وحاضرهم. كما أن إحـساسا طغى على هؤالء الـنقاد اجلدد لم يستـسيغوا به أن يصبـحوا مقتات
على موائد النقاد الـغربي كيال أقول بأنهم باتـوا ضحايا فكر ذي جذور فلسفـية لها خصوصيتها
تمادية في الفارقة تقـاذفت عقولهم الناقدة هنا وهناك وال عاصم لهم حتى اليوم من هذه الدوامة ا
الفـكر والـنقد الـتي تتـرى عليـهم من كل حدب وصـوب. ولم يلح لـهم في األفق مخـرج منـها أو يطل
عليـهم شاطئ جنـاة.كان للـثورة اللـسانيـة احلديثـة في مجال الـلغة واألدب إرهـاصات تراكـمت منذ
ا يسمى النـحو ومرورا بطور ثان أن بـدأ الدرس اللغوي عـند اليونان يـأخذ منحى تقـعيديا يهـتم 
تـفتـحت فـيه عقـلـية الـغـربيـ عـلى الفـيـلولـوجيـا في الـقرن 18م ومـعنـاهـا يـقتـرب أكـثر من مـفـهوم
ـقارنة التحـقيق أي ضـبط النـصوص وتـأويلـها والـتعـليق عـليـها; ليـسلـمهم هـذا إلى الفـيلـولوجـيا ا
حـيث عني فيهـا علماء اللـغة بإبراز الوشـائج والعالقات ب لـغات أوروبية وأخرى هـندية. وإحساس
ـكن أن تـكون عـلـما قـائـمـا بذاته أسـهم في ظـهور هؤالء الـدارسـ بـأن هذه الـوشـائج والعالقـات 
ه األولى مع الدكتور "فردينان دوسوسير" درس ألسني حقيـقي عند الغرب حديثا عرف تشكل معا

(1913 -1857م).

قال على موقع (الزمان) االلكتروني { تكملة ا
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ماهر حسن في وشاياته العادية 

غالف اجملموعة الشعرية

عالء بشيرلوحات من أعمال البشير



حـبالل الـسـكـرتـرة الـشـخـصــة لـلـبطل
رأة باإلضافة إلى دور ا عبان رمضان

في حـاة األمـر عبد القادر.
كـما ــصـور الـكتـاب ــمـجـة االسـتـعـمار
الفرنسي في استـعمال وسائل العنف
ـرأة اجلـزائـرــة وفي الـوحـشــة ضـد ا

حلــظــات تــارـــخـــة نــادرة تــعــاظم فــــا
الـتــعـذـب الـســادي من طـرف اجلالدـن
وتسامى فــا حب اجلزائـر رسمت فــا
رأة اجلزائرـة رمز االنسانـة التوـج ا
والتـمجـد والـتحــدي فمنـحتــا الثورة

شترك. صـر ا اجلزائرـة التحرر وا
ـرأة اجلـزائرــة في كـذلك ــضم كـتـاب ا

وذجا في اجلزائرـة متخذا من زرـد 
الــــذوق واالرتـــقــــاء بـــاحلــــضـــارة في
مختلف مـناحي احلـاة شكل ذلك أثرا
كـــبــــرا في نــــفـــوسـم وفي كــــتـــابـــاتـم
وجتسّـد ذلك من خالل ما سـطروه في
مـؤلفـاتـم من انـطـباعـات عن حــاة أــلـا

ومالبسـم وعاداتـم وتقالـدـم.
 صـــفـــحـــات امـــتـألت بــــا مـــؤلـــفـــاتـم
وذاكرتــــم فشكلّ  تراثا أدبـا كبـرا

ـزا كان لـلمرأة اجلـزائرية اجلانب و
األكبر فيه.وفي النية حدث الكتاب عن
ـــرأة اجلــزائـــريــة في األدب نـــضــال ا
الــــعـــــربي ومـــــا جــــادت بـه قــــــرائح
الـشـعـراء أثـنـاء القـبض عـلى جـمـالت
اجلـزائر ومـحـاكـمـتـن وقـرار إعدامـــن
من طرف احملـاكم العـسكـرـة الـفرنـسـة
.فـاجملــلـــة بـوحــرد مـثال كـتب عـنــا ما
ـــقــرب من  450قــصـــدة (كــتــبـــا 171
شاعرا عربــا) كتبـا أشــر الشعراء في
الـــوطن الـــعــربـي مــثل نـــزار قـــبــاني
ــعـطي صالح عــبــد الـصــبــور عـبــد ا
حـــــجــــازي بـــــدر شـــــاكــــر الـــــســـــاب
واجلــواـــري وعـــشــرات آخــرـن حــتى
حتـــــــــــــــوّلــت إلـى أســــــــــــــــطـــــــــــــــورة
تـــارـــــخـــــة.بــــاالضــــافـــة إلـى أقــــــوال
وشـــادات جملـــاـــدات عـــلى قـــد احلـــاة
وكذا أشـعـار كتـبت في الـسجـون مثل
أشــعــار بــاـــة حــسـن  كــذلك ـــتـضــمن
اخملـــطــوط قــوائم بـــأســمــاء فــدائـــات
ـنـاطق ورسـائل وبـعض مـنـاضالت ا
شــــداء كــتــبـت في الــســجـــون أمــثــال
رسالة الـشــــد زبـانــة إلى أمه.وختاما
فإن الـكـتاب ــلخص بـالـشـادات احلـية
ــرأة اجلــزائــرـــة والــوثـــائق نــضــال ا
الـرافضـة لالسـتـعـمار الـفـرنـسي وـذا
الـــنـــضـــال الـــذي كـــان حـــافـــزا ورؤى
متـجددة فـي مسـار الثـورة اجلزائـرية
تـطلعـة نحو وذجا لـلمـجتمـعات ا و

ستقبـل. ا

الثـورة الـتحـرــرـة ( حـقـائق وشـادات)
لألدـبة عائشة بنور التعرـف بصدـقات
اجلزائــر وذكر مـواقفـن الـباـــرة أمثال
ـناضالت آني سـتــنــــر جاكـلـن نــتر ا
قـروج اجملـاــدة "اــلــات لـو" أو فـاطـمة

رأة التي أسلمت من الزـراء ا
أجل اجلــــــزائـــــر اــــــفــــــلـن
الفـالـت جــاكـلــن اورانـغـو

رـموند بـتشارد.
كــمــا ــتــطــرق الــكــتـاب إلى
ـــــرأة اجلــــــزائــــــرـــــــة في ا
كـــتــابـــات الـــرحــالـــة الــذـن
كــتــبـوا عــنـــا وعن لــبــاســا
وعـاداتــا وألـفـوا كـتبـا في
ــــذا الــشـــأن أمــثـــال ـــوجـن
دومـــــــاس والـــــــرحـــــــالـــــــة
اإلجنـلـــزي الـدكــتـور"شـــو"
 Shaw. Drالـــــــــــــــذي زار
اجلـزائـر في الـفـترة مـا بـن
1720و 1732م
والــــفـــــرنـــــســن أنـــــفـــــســم
Peyssonel "بـــــســــونــــال"
الـــــذي أقـــــام بــــــالـــــشـــــرق
1724 اجلـــــــــزائــــــــــري بـن 
Par- "دوبـارادي" و1725م
 adis .Vالذي زار اجلزائر
ن ســنـة 1789م وغـــرـم 
رأة أبـروا بقوة وشجاعة ا
اجلـزائـرـــة خـاصـة الـرــفــة
كـذلـك تـركت زـــارات كل من
كـــبـــار الـــكـــتـــاب واألدبــاء"
فـــرومـــنــتـــان وت.غـــوتــتــ
وقـــونـــكـــور فـــلـــوبــــر ودودـــ وبـــول
ومـــوبــــاســـان جــــان لـــوران بــــوردو
Daudet Alphonse ألـفـونس دودي
والـرحــالـة "بـول ?كي دو مــوبـاســان" 
أودال ? Audel Paulومـــــــــخـــــــــائــل
ســرفـانـتـاس اإلسبـاني فـي رواـة دون
ـــرأة كــــشــــوت وانـــطــــبــــاعـــاتـه عن ا

ــؤكـد ـعــايــيــر الـفــنــيــة من االحـتــيــاطي ا ا
ـوه  فـدعـت عام 1960 والـسـكان ومـعـدل 
ــنــتــجـة الـى اجــتــمــاع لــلــدول الــرئــيــســة ا
ـصـدرة لـلـنـفط و انـشـاء مـنـظـمـة اوبك وا
الي العـامـلة حلـد االن  و تـقويـة خـزين ا
ـركـزي لـتـقـويـة العـمـله الـوطـنـية  بـالـبنك ا
ووضـعت شخصيات امانة واخالص بادارة
ملف الـنفط مع الـشركات االجـنبيـة  وتأميم
عـدد مـنـهـا والتـعـامل الـشـامل بـقـوة وانـهاء
االحـتــكــار واالســتــغالل  وجـمــيع مـن حـكم
الــــعــــراق حلــــد االن اســــتــــفـــــاد من خــــطط
وخـطـوات 58 ومــا رسم لـو اسـتــغل حـالـيـا
ــاني لــنــقل الــعــراق الى حتـت احلــكم الــبــر

مستوى متقدم .
شــخــصــيــات الــوزراء الــتي شــكــلت مــنــهــا

احلكومة االولى 
ــلــكي  تــتـكــون من 3 من رجــاالت الــعــهــد ا
ـجـلس الـنـواب وشـخصـيـات من الـشـيوخ

واألحزاب
 مــثل هــديب احلــاج حــمــود وزيــر الــزراعـة
وفـــؤاد الــركــابي وزيـــر االســكــان واالعــمــار
وَعَـبَـد اجلــبـار اجلـومـد  وضـمت احلـكـومـة
الثـانية نزيهـة الدليمي وزيـرة البلديات اول

إمراة وزيرة في الشرق االوسط .
ــلــفــات الــوكالء  واجلــيش وكــذالك احلــال 
ـدراء  تــنـوعت الـشـخـصـيـات والـشـرطـة وا
بـ الــقـومـيــ والـشــيـوعـيــ والـبـعــثـيـ

ستقل . واإلسالمي وا
وسـادت االســتـقـالــة واإلقـالــة واالعـتـذار عن
ـنـاصب الـوزاريـة بـصـورة طـبـيـعـية تـولي ا

لكي  38سـنة وعـاشت ثورة تـموز الـعهـد ا
 4ســنــوات ونـصـف  ولــكن الــذي نـفــذ في
ـرات مـا بني عـهـد الـثورة يـتـجـاوز مئـات ا
ـــلـــكـــيــة . الـــنـــاس ال تـــأكل من فـي عــهـــد ا
اخملـطــطـات  ولــو أن حـركـة تــمـوز فــشـلت
ـلكـية كل الـضبـاط األحرار مـثلـما ألعدمت ا
فعـلت مع حركـة الصـباغ  مـقابل مـاذا  ما
ــكـاسب الــشــخـصــيـة الــتي جــنـاهــا قـادة ا
الــثــورة  هل أثــروا  هل مــلــكــوا األراضي
ــزارع  هل عـ عــبــد الـكــر ابن أخـيه وا
وزيـــــراً  هـل ســـــجـل وصـــــفي طـــــاهـــــر او
ـهــداوي او مــاجــد أمـ إقــتــصــاد الـبالد ا
بــاسـمــاء عـوائــلـهـم  هل تـقــاسم الـضــبـاط

األحرار الـكعكة مثل جماعة صدام  حكومة
تمـوز أول وآخر حكومة عـراقية تدك أسوار
الــطــائــفـيــة والــعـشــائــريــة وتـنــســفــهـا من
االســاس  وبـــدالً من رد اجلــمـــيل يـــجــلس
البـعض مُكـرراً تـرديد مـا يُشـاع وكله مـبني

على خطأ .
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قــيــام حــركـة الــضــبـاط االحــرار بــثـورة ١٤
تــمـوز  نــتــيــجـة الــفــقـر احلــاد واالوبــئـة 
ئة من تنـفذ على ٩٥ با وسيـطرة االقطاع ا
اراضي الـريف  ابرز اسـباب ثـورة اجليش
العراقي على السلطة  وارتفاع الفقر خالل
ــلـكـي وفـســاد الــطــبــقـة سـنــوات الــعــهــد ا
الـسـيـاسـيـة  وسـيـطـرة مـئـات االقـطـاعـي
ات الزراعـية واسـتغالل على مـالي الـدو
ـسـتوى الـثقـافي لـلشـباب الفالح وهـبوط ا
ــراة  وسط تـنـامي وتـصـاعـد احلـركـات وا

التحـررية الثورية والوطنـية والقومية  كما
ان اصـابة 250الف شـخص تقـريـبا بـأوبـئة
الـكـلـولـيرا والـطـاعـون واجلـدري بـ نـهـاية
االربــيـعــيــنـات حــتى قــيــام الـثــورة وانــهـاء
االمـراض بـنــهـايـة عـام 1961  اضـافـة الى
التـخلف وهبوط مـستوى التعـليم واجملتمع
 ومــعــانـــاة الــطــبــقــة الــعـــامــلــة ومالحــقــة

الصحافة واألحزاب .
الـصــرائف والــفــسـاد والــظــلم واالســتـغالل
وتدخل االسـتـعمـار األجـنبي وتـردي احلـالة
ـعـيــشـيـة لـلـمــجـتـمع  واول دلـيل ان 300 ا
الـف شـخص يـسـكـنـون الـصـرائف  الـتي ال
ــكن ان تــكــون مــاؤى لـلــحــيــوانــات خـلف

الـــســدة بـــجــانـب الــرصـــافــة والـــشــاكـــريــة
ناطق ناطق بأطـراف بغداد  وا وعشـرات ا
ـركــز الـعــاصـمـة واحملــافـظـات الــشـعـبــيـة 
تعـيش على الـقوت الـيومي ان لم تـعمل يوم
واحد ال تـاكل  و اعـداد ملـفـات االقتـصاد
واالمن والسـياسـة والتـشريـعات  وبـاشرت
بـهــا حـكــومــة ١٤ تـمــوز تـخــطـيط وتــنـفــيـذ
ومـتـابـعـة  لــذا اطـلق عـلى شـخــصـيـة عـبـد
الـكـر قـاسم ابـا الـفقـراء وكـذالك الـبـسـاطة
والــــتــــواضع واهــــتــــمــــامـه بــــالــــكــــادحـــ

سحوق . وا
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اسـس الــعــراق مــنــظــمـــة اوبك في بــغــداد 
وحـــكــومــة ١٤ تـــمــوز اســتــثـــمــرت الــثــروة
الـنـفطـيـة ليس بـإنـشاء بـنى ارتـكازيـة فقط 
وحدة ا رسـمت السياسـة التسعـيرية ا وا
وتخـصيص كمـيات االنتـاج لكل دولة حسب
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رأة اجلـزائرــة عبـر مســرتـا ساــمت ا
التارـخـة في البـناء احلضاري للدولة
واقف نـضـالـة اجلزائـرــة وعـرفت 
وبــأعـمــال بـطــولــة دوّنت اســمــا في
ســـجل اخلـــالـــدـن بـــحـــروف من ذـب
ـرأة اجلـزائرــة كـان وســبقى نـضال ا
شـعـلـة مــضــئـة في ذاكـرة اجلـزائـرــن

والشعوب العربـة والعالم.
ـــرأة اجلــزائـــرـــة في ــــذا الــكـــتــاب" ا
الثورة التحـرـرـة - حقائق وشـادات-
"والــصـــادر عن دار ومــضــة لــلــنــشــر
ــرأة اجلــزائــرــة ـــرصــد مــســاــمــات ا
ونـــضــالـــا عـــبــر الــتـــارـخ في احلـــاة
ـاذج حـّة عن نـساء لســاســة وـقـدم 
جـزائــرــات كـان لـن دور كــبــر في ذلك

لكة مثل ا
تـنــنان الفـاللـة ملكة قبائل الطوارق

عروفة باحلكمة والدـاء. ا
ــلـــكــة تــــا أو ضَـــمـــا أو داــــة كـــذلك ا
لقـبة بالـكاـنـة فارسة الـبربـــر وـي ا
مـلـكــــــــة من قـبــلـة جـراوة في جـبال
األوراس في اجلــــــنـــــوب الـــــشــــــرقي
لـلــجـزائـر وكـنــزة األوربــة ابـنـة زعـم
قـبــلـة أوربـة األمـازــغـة الـتي تـزوجت
من إدرـس األول الـعـلـوي وقـد لعـبت

دورا ـاما في
إرساء قواعد الدولـة اإلدرـسـة خاصة

بعد وفاة زوجـا إدرـس األول.
واألمـــرة زـــنب تـانــفــزاوـت من قــبـــلـة
ـــوارة األمــازـــغـــة كــانت أرمــلــة أمـــر

أغــمـــات وتــزوج بـــا األمـــر أبــو بــكــر
الــلــمــتــوني وقــد لــعــبـت دورا بـارزا
وحــــاســـمـــا عـــلى مـــســـرح األحـــداث

رابطـة. السـاسـة للدولة ا
واألمــرة أم ـــاني شــخـة الــعـرب ابـنـة
بـــاي قــــســــنــــطــــنــــة رجب 1666م -
1672م وزوجــة شـخ الــعــرب أحــمـد
بن الـسـخــري بـوعـكـاز صـاحب ثـورة
1637م والـــــتي حــــكـــــمت فـي نــــفس
الــــفــــتــــرة مـن الــــقـــرن 18م مــــعــــظم
الـصـحـراء الشـرقــة لـلـجـزائـر أزـد من
نـــصـف الــــقـــرن مـن حــــوالي ســــنـــةـ

1724م.
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والـداـخـة بـنت مـحمـد بن قـانـة زوجة
الـــبـــاي عـــبـــدالـــله (1804ـ 1807م)(
باــلك قسنـطـنـة) وسحابـة الرحـمانـة
الك الـسـعدي وعـلجــة بنت أم عبـد ا
بـوعــزــز ابـنـة شـخ قـبــلــة الـنـمـامـشـة
وزعـم احلــــدود الـــشــــرقـــــة لــــبـــاـــــلك

قسنطـنة.
ـعـرفـة ــتـضـمن وفي مـجـال الـعــلم وا
اخملطوط حـقائق عن نسـاء جزائرـات
كـان لـن الـدور الـكـبــر في نـشـر الـعـلم
ـعـرفــة في حـقل الـتــربــة والـتـعـلـم وا
واالصالح مثل - الال زــنب القـاسمي
الـــتي تـــوّلت شـــؤون الــزاوــــة (زاوـــة
ـتـعـلمـة ذــبــة بنت الــامل) والســدة ا
مـــحــمــد بـن ـــحـى أحـــد شـــوخ زاوـــة
"الـلولي" وكذلك زوجة الشـخ عاشور

اخلـنقي بـاــة (بــ) بـنت أحمـد حـسان
عائشة بنت عـمارة بن ـحي بن عمارة
الـــشــــرــف احلـــســــنـي وعـــادلــــة بــم
اجلزائري زوجة مخـتار بن محمد بن
األمـــر عــبـد الــقــادر اجلــزائــري الـتي
أسست مدرسـة دوحة األدب اخلاصة

بـاإلنــاث وكـانت بـــنــا وبـن
الــــشـخ عـــبــــد احلـــمــــد بن
بــادـس مـــراسالت لــتــعــلـم
كـــمـــا فـــتــــات جـــزائـــرــــات
ـتحدث اخملطوط عن نشاط
تلـمــذات ومعـلـمات جـمـعـة
ـسـلــمـن أمـثـال الـعــلـمــاء ا
زـــور ونــــسي زبـــدة قــدور
ــنـــاضل ســلـــمــان زوجــة ا
عـــمـــرات أمـــنـــة ســعــدون
شــرـف وخــدـــجــة لــصــفــر
خـدـــجـة خـتــر وآمـنـة خــار

زعنان وفتـحة زموشي.
الـكــتـاب ــرصــد حــاة أكـبـر
ـنـاضالت ـكـن من ا عـدد 
واجملـاـــدات الـلــوّ اتي كـان
لـن بصمات ـامة في مسـرة
قاومة اجلزائـــرـة أمثال: ا
( فـاطـمــة نـسـومـر) وخالل
ثورة الـتحـرــــر(حـسـبة بن
بـوعــلي مـلـــكـة قــاــد مـرـم
بوعـتـورة فضــلة سـعدان
وسـدة شرشال ـمـنة أوداي
(الزلـــخــة) وصــلـــحــة ولـد
قـــــــــابــــــــلـــــــــة ســــــــامـــــــــة
جـمــلـة بـوحـرد خلـضـاري

جـمــلـة بـوبـاشـا جـمــلـة بـوعـزة زـرة
ظـرـف لـوـــزة اغـل احـرــز خــرة قـرن
زـور زـراري سلـمة احلفاف زوجة بن
ــوسف بن خـدة بـاــة الـكـحـلـة مـامــة
شــنـــتــوف نـــفــــســة حـــمـــود جــانـن
بلـخوجة زلــخة بقـدور مرـم بـلمــوب
زوجة زرداني لـلـى موساوي نـسـمة
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تقـول سيدة: عـشت وأنا صغـيرة لفـترة مع جـدتي...التي لم تنل قـسطـا كافيـا من التعـليم  لكن
انًا عميقًا رزقها الله بدال من ذلك حكم فطرية عجيبة وإ

كانت تمـر بالبـيت أحيانـا ظروف إقتـصادية صـعبة مـثلمـا يحدث في كـثير من بـيوت الناس ألي
سبب (مثل.. أال يستطيع خالي إرسال مال لها.)

وال أدري كيف كانت تدبر أمر البيت اثناءها إلى أن تمر األزمة بسالم.
لكن في يوم ال أنساه..

مـرت جدتي بـأزمة طـاحنـة مفـاجئـة لم تكن في احلـسبـان... حيث نـزلت للـسوق لـتشـتري بعض
احلاجيات فضاع منها كيس نقودها أو سرقه أحدهم.

البس لتخرج آخر ما تبقى من نقود فعادت للبيت ودخلت فورًا وهي شاردة نحو دوالب ا
وال أنساها ح تسمرت وهي تنظر للخمسة الباقية في البيت كله..

ر بعقلها عقدة  وأمسكت بها لدقيقة كاملة تنظر إليها وكأن نهر من األفكار واحلسابات ا
رأة القوية دموع احليرة والعجز. وظهرت ألول مرة في عيني ا

ثم كأنـها قـررت حًال مـفاجـئًا  فـالتـفتـت إلي بحـماسـة وتصـميم تـطـلب مني أن أسـاعدهـا فيـما
ستفعله.. لكن ما طلبته كاد يصيبني باجلنون.

طلبت مني أن أنزل لشراء عشر بيضات وربع كيلو عدس.. فظننت أنها ستطبخه لنا.. ولكن..!!
أخـذت تطبخ العـدس في استغراق وإتـقان.. وتصاعـدت رائحته اجلـميلة لـتغمر الـبيت.. وسلقت
ـلح والفـلـفل في ورقة صـغـيرة  ثم الـبـيض  وسخـنت بـعض أرغفـة اخلـبز.. ووضـعت بـعض ا

أخذت كل هذا.. ونزلت إلى الشارع.. وأعطته لبعض الفقراء في احلي
كـدت أجن.. فقـد نـفد مـا عنـدنـا من مال.. وكـدت أصرخ فـيـها : عـلى األقل كنت أعـطـني بيـضة

منهم
ذهولة.. فقالت في إيجاز وثقة كلمت فقط : وكأنها قرأت ذلك في عيني ا

(اصبري.. هتشوفي)
رجعنا البيت قبيل العصر.. ولم يكن أمامنا إال أن ننام لبعض الوقت.

ن يبيعون في السوق يسألها لكننا استـيقظنا على صوت طرق مزعج لباب البيت.. فـإذا بولد 
: ( كيس الفلوس هادا الك يا حاجة)??

كان سقط منها أمام محله 
ا حاول اللحـاق بها تاهت منه في زحمة السوق .. وألنه أم فقد سأل الباعة حوله بعد نهاية و
السـوق عمن يعـرف بيت السـيدة التي مـواصفاتـها كذا وكـذا والتي تأتـينا كل أسـبوع فأرشدته

إحدى البائعات .
ولم تمض ساعة..

حتى ارتفع صوت طارق آخر
فـإذا بـصديـق خلالي عـاد من سـفـر لـيعـطـيـنا ديـن علـيه خلـالي اقـتـرضه قبـل السـفـر مع هـدايا

وحلويات .
يومـها قالت جـدتي :(يا بنـتي.. اللـقمة تـزيح النقـمة..كل ما تـضيق بك وتالقي روحك مضـايقة..

اطعمي فقير او محروم)
قلت لها ضاحكة : (طيب كنا نطلع حاجة ثانية أحسن من العدس).

.. وكمان أنا أعطيه للناس ألني أحبه.. قالت: العدس من االكل اللى ربنا ذكره في القرآن الكر
قدمي للناس من اللقمة اللي حتبيها.. يقوم ربنا يحلي زادك ويفك كربك

كبرت فيما بعد وعرفت التأصيل الشرعي لثقافة جدتي
عرفت احلديث القدسي

(انفق يا ابن آدم أنفق عليك)
وتعـلمـت قول الـله تعـالى :(وما أنـفقـتم من شيء فـهو يـخلـفه وهو

( خير الرازق
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ـتـلك وعـيـا سـيـاسـيا  هل اصـبح الـشارع الـعـراقي 
كـنه أن يلعب دورا مؤثرا في تقرير مـستقبل العملية

السياسية في العراق ?

اربيل

 ` U  5 Š rÝU

V Uſ wKŽ 5 Š

لندن

±πμ∏ “uLð ±¥ WIOIŠ

ميـزانية الـدولة مـتشـابة باالرقـام للـسنوات
1959-1958-1957-1957-1956  لـــــــكن
ـواطن االعـمــار والـتــنـمــيــة ومـعــدل دخل ا
ا ارتـفع بـصـورة واضـحـة بـعـد الـثـورة  
لكية الي واالداري للـدولة ا يؤكـد الفساد ا
تابعـة للدخل القومي  وفقـدان احلرص وا
والتـنـميـة واولويـاتهـا  واحداث 14 تـموز
1958 تــشـــكل جــدالً واراء مــخــتـــلــفــة بــ
ا يـتطلب الـتعمق من الثـورة واالنقالب  
الــبـاحـثــ بـاالســتـقـصــاء  عن مـعــلـومـات
صـحـيــحـة من اشـخـاص عــاشت فـتـرة قـبل

وبعد االحداث .
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ـــتــحـــضــرة احلــيـــة  حتــتــرم الـــشــعــوب ا
تــأريــخــهــا فال تــســمح ألحــد بــتـشــويــهه 
وتزيـيف التأريخ إعدام ذاكـرة شعب  هناك
من يشـوه ثـورة ١٤ تمـوز اخلـالدة مُـنـطلـقاً
من أربع معـلومـات خاطئـة مُتـعمـدة وهناك

من يُكررها دون مُحاسبة ضمير . 
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ثـورة تـمـوز فـتـحت عـهـد االنـقالبـات وحُـكم
العسكر  

كـال غـــيــــر صـــحـــيـح  أول من فـــتـح عـــهـــد
اإلنـقالبــات واإلغـتــيـاالت بــكـر صــدقي عـام
 1936وثـمـانـيـة إنقـالبات عـسـكـريـة حدثت
ــلـكي  وثــورة تــمــوز جنـحت في الـعــهــد ا
ألنـهـا إستـقـبـلت بـتـأييـد شـعـبي ال مـثيل له
ـسـتـشـرق "مـكـسـيم رودنـسون" بـإعـتـراف ا
ؤرخ "حنا بطاطو" والفيلسوف "برتراند وا
راسل" وعشـرات  الكبار  ومُـعظم مؤسسي
الدولـة العراقية كـانوا جنراالت في اجليش
الــعـثــمـانـي  نـوري الــسـعــيــد نـفــسه وهـو

رئيس الوزراء 14 مرة كان جنراالً . 
ـلـكي ـئـة  من فـتـرة الـعـهـد ا كـمـا أن٥٠ بـا

كانت في حالة احلكم العرفي العسكري .
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ثــورة تـــمــوز كــانت دمــويــة ولــذلك اليــصح
إعـتـبـارهـا عـيـداً وطــنـيـاً  كال يـا جـمـاعـة 
لـكي قـمع إضـرابـات عمـال كـركوك الـعـهـد ا
ساج في بالـرصاص  وأنهى إحتـجاج ا
احلـي وبـــغــــداد بــــالــــبــــنــــادق  ودك قـــرى
اآلشـــوريــ والـــكــرد بـــالــطـــائــرات  واجه

مظاهرات اجلسر السلمية بالرصاص  
وعلق سـياسي مدني غـير مُسلح على
ــــشــــانق بـــســــاحــــات بـــغــــداد  ومع ذلك ا
فاحلـقيقة تقول أن عـبد الكر خطط إلبعاد
ـصرية العـائلة الى اخلـارج على الطـريقة ا

ة ـلك فـاروق  أمـا الـذي إقـتـرف جـر مع ا
ـالـكـة الـنـقيـب عـبـد الـسـتار قـتل الـعـائـلـة ا
سـبع الـعـبـوس ضـابط لـيس من تـنـظـيـمات

الثورة  
وتــصـرف فــرديـاً بــدوافع قـومــيـة إنــتـقــامـاً
لـضبـاط حركـة مايس  1941الـذين أعـدمهم
عــبــداإلله  أنــظــر لــفــرنــســا كــيف حتــتــفل
بـعيدهـا الوطني يوم  14تـموز رغم أنه كان
يومـاً دموياً  باريس عاصمة النور  مدينة
حقـوق اإلنسان وثـورتها الـتي رفعت شعار
نعها من اإلحتفال حرية أخاء مساواة لم 
بـهـذا الـيــوم كـعـيـد وطـنـي  أن اجلـمـاهـيـر
الــثـــائــرة قـــتــلت "دي لـــوني" مــديـــر ســجن
الـبـاسـتيل وسـحـلـته وطـافت براسه مُـعـلـقاً
عـلى الرمـاح في شـوارع باريس وفـرق ب

السـبب والنـتيجـة  الظـلم يشـرعن العنف 
ـظـلـوم حـاسب تـهـور قـبل ان جتــرّم عـنف ا
الظـالم فالسبب هو الذي يـصنع النتيجة ال

العكس .
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ـوقراطياً  كال لكي كـان نظاماً د النـظام ا
وقـراطية كانت مُمارسة هذه مُـغالطة  الد
نـخـبـوية شـكـلـيـة ومحـصـورة بـ الـعوائل
األرستـقـراطيـة واإلقـطاعـيـ  روى أحدهم
للـدكـتـور عـلي الـوردي إنه سـمع ذات يوم 
في مــوسم من مــواسم االنــتــخــابــات  بـأن
ـتــصــرف لـواء بــرقــيـة وصــلت من بــغــداد 
تأمـره بـإنتـخـاب شخص مُـعـ  وقد ذهب
هــو وجـــمــاعــة مـــعه لــتـــهــنــئـــة الــشــخص
احملظـوظ  فقـبل الشـخص منـهم التـهنـئة 
رغم أن االنـتخابات لم حتن وكانت في طور
االعـداد  أيّــد هـذه الــروايـة أحــمـد مُــخـتـار
بابـان في مُـذكراته  وإعـترف أنه الـذي كان
مُـتــصـرفــاً في لــواء الـبــصـرة والــذي شـكل
الـوفـد لـتقـد الـتـهنـئـة لـذلك الـنائب  وفي
عـام   1954جــرت في عـهــد حـكــومـة أرشـد
ــانــيـة  ورغم كل الــعــمـري إنــتـخــابــات بـر
ـعـارضـة الـوطـنـيـة الـغش  فـازت أحــزاب ا
 11مــقـعــدا من مــجـمـوع  131مـقــعـد  فـلم
يـطق نـوري الـسعـيـد هـذا العـدد الـقـليل من
ــعـــارضــ  إنـــقــلب عـــلى زمــيـــله أرشــد ا
ان  وشـكل احلكومة العـمري  وعطَّل الـبر
بـرئـاسـته  وأعــلن األحـكـام الـعــرفـيـة فـأيـة

وقراطية تلك . د
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كل إجنازات ثـورة تمـوز كانت مُـخطـطة في
ــلـكي  كـال غـيــر صـحــيح  عـاش الـعــهـد ا
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وقف الـتـأملي تـعيـد تنـظيم مـوازين الـقوى وجتـعل الضـعيف الـشـجاعـة في إلتـزام ا
قوياً عند الله

أوحت واقـعة "الطف  61هـ" للـفنانـ بلوحـات تشكـيليـة ومعزوفـات موسيـقية وأحلان
غنائية ومسرحيات وأفالم و... سياقات حياة.. تلك هي األهم وبودي الوقوف عندها.
رجل تلـقى رسـائل من رؤوس قبـائل وفرسـان ورجـال دولة دهـاة يدعـونه للـقدوم; كي
يـتـسـلم اخلالفـة.. وَقـدَِم فـعًال.. ظـنـًا مـنه أن الـرجـال تـرهن قـيـد كـلـمـتـهـا لـكن بـالـون
الـتـنـافج خـلى من الـهـواء "فش" فـاسـيًا عـنـد رؤيـتـهم عـشـرة آالف فـارس جاؤوا من
الشام.. طموا ع الشمس احلمأة في الكوفة لتبرد ثلجًا مثل عجيزة السقا وإنكفأوا

في بيوتهم ناكس يلوذون بنسوانهم.. كاحلر وأشد إستخذاءً.
جرى مـا جرى وواجه احلس عشرة آالف بإثن وسبع لكن التداعيات التي تلت
ـان في نفوس: رؤوس الـقبائل والـفرسان ورجال الـدولة الدهاة ـة الرجولة واإل هز

ما زالت تطارد األجيال.
.. سـكوت تـواطئ جبـان ينـصر وقف يـتـداعى نحـو األقوى سـاكتـ كم مرة تـركنـا ا
البـاطل على احلق مع رعـدة خوف آثـمـة وكم بدونـا كمـا لو لم نـَر ونحن نـشهـد غلـبة

الباطل ألنه يستقوي بجبننا على احلق.
.. عليه السالم ونصحح ذواتنا وعظة الكبـرى في ثورة احلس لذلك فـلنستفيد من ا
وقف بـرؤية صحيـحة تلتزم احلق من دون متحـل بشجـاعة تأمليـة واعية تسـتجلي ا
مـسـاومة أو تـردد نفـعي يـنتـظر الـلقـمـة الدسـمة وراء مـعـاوية خـارجًا من صف صالة

أثوب وراء علي.
ما لم نـتخلص من اجلـ والنفـعيـة لن ننتـشل العراق من الـفاسـدين تلك أبلغ حـكمة
ـسلـم خـرجت بـها هـذا الـعام من عـاشوراء.. أعـاده الـله على الـعـراقيـ والعـرب وا
ؤمنة جمـعاء بالشهامة والـتفاؤل.. مجتمعاٍت واإلنسـانية ا

وأفرادأً.
وقف التـأملي تـعيـد تنـظيم موازين الشـجاعـة في إلتـزام ا
القوى وجتعل الضعيف قويًا عند الله وخليفة رسوله عمر

بن اخلطاب: "حتى آخذ له حقه".

غالف الكتاب

بركـة الله تعالى في الـطعام ال يصـدقها عقل
ـا فـيـهـم األطـفـال من غـيـر تـكـفي اجلــمـيع 
منطـقتنا ياتون بقدورهم الصغيره لنمالءها
ـا بقي في قدور الـطباخـ  لسنا من لهم 
األثريـاء للعـلم وأحـيانا تـبقـى بذمتـنا مـبالغ
لـلـقـصـاب وابو عـلـوة اخلـراف وغـيـره ولكن
سرعـان مايتم تسديـدها ببركـة دعاء الفقراء
واجليـران ... وهذا حـال عدد كـبيـر من أبناء
العـراق الطيب فمـا الذي يجري حولنا ...?
ـآدب شـيـوخ عـشـائــر  يـتـفـاخــروا بـإقـامـة ا
ـا يأكل ـا ألحـد الضـيـوف ر والوالئم تـكـر
ـا له أكل خـاص وصـفـه الـطـبـيب له فال ور
س الـطـعـام الـذي أعدوه لـه  ...  وبـعـدها
ـضيف زابل  وخـارج ا يرمـى الطـعـام في ا
عـوائل تــتـضـور جــوعـاً وأطـفــال لم يـذوقـوا
ــا من ســنـوات وحــيـنــمـا الـلــحم والـرز  ر
ضيف لطلب الطعام يحـاولوا اإلقتراب من ا
يـنـهـرهم القـائـمـ عـليـهـا ويـطـردوهم ألنهم

يشعرون باألحراج أمام ضيفهم...!  
سـحـقــا لـكم إال تـشـعــروا بـاألحـراج من الـله
سبـحانه  .. ? عندما يـشكوكم السائل له أين
ديـنـكم ...!! أين اخالقـكم الـعـربـيـة األصـيـلة

?..
ـوقف أمـانـة الـعـاصـمـة مـوقـفـهم يـذكــرني 
ودوائــر الـبـلـديـات عــنـدنـا حـيـنــمـا يـقـومـوا
بـإزالـة البـسـطـات لـلـباعـة الـبـسـطـاء كـونهم
افـــتــرشــوا الـــطــريق وهـــذا يــشــوه مـــنــظــر
الــعـاصــمــة ومـنــظــر الـطــرق فــيـجـب ازالـته
بــالـقــوة وبـاجــراءات تـعــسـفــيـة وفــاتـهم أن
ـا أكبـر من شـهادة البـائع يـحمل شـهـادة ر

أمــ الــعــاصــمــة نــفـــسه الــذي حــصل عــلى
مـنـصـبه بـالـتـحـاصص ولـيس اجـتـهاد وحق
ـتـجـول لم يـحـصل عـلى وصـديـقـنـا الـبـائع ا
مــقـعــد وظــيـفي حــسب شــهـادتـه فـأتــخـذ من
قارعـة الطـريق مقعـد وظيـفي يعيل من خالله
عـائـلـته في دولـة يـقال والـعـهـدة عـلى الـقائل
وانــا غــيـر مــســؤولــة عن هـذا الــكالم بــأنــنـا
نعـيش في دولة اسالمية يحكـمها علي وعمر
رضـي الـله عـنـهـمـا ... ولم أجـد اي عـمل يـدل
على الـسير حـسب منهـجهمـا او سيرتـهما ..

إلى أين نحن نسير بحق السماء...!!? 
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اكـتب وانا مـسـؤولـة عن كالمي اي مـضيف
يــحــيـطـه فـقــراء فــهــو لــيس بــديــوان بـخت
وصـاحــبه لــيس بــشـيخ أصــيل بل أشــتـرى
اللـقب بـأمـواله وما أن يـفـلس حـتى تـنفض
النـاس من حـوله ألن عمـله  ريـاء وتفـاخر...
تـسـول لديـه يقـ بأن هـذا الـشيخ لوكـان ا
أو الـثــري إبن أصل وخـيـر كــمـا يـقـولـون و
سـيـرسل حـصـة الـسـائل الى مـنـزله حـفـاظاً
اء ا جاء  لكرامة الفقير وطلباً لرضا الله 

وجهه يطلب الطعام لعياله .... 
تتـفاخـروا بعـشرين رجال يـحمـلون صـينـية
الـتـقـد وعـلـيـها بـعـيـر بـأكـمـلـه... خلـمـسة
أشــخــاص كـــدلــيل عــلى كـــرمــكم ( ويــحــكم
مـاهـكــذا تـورد اإلبل ) لــوكـنـتم كــرمـاء فـعال
ألكــرمـــتم فــقـــراءكم ولــكن هـــذا بــذخ وســفه

ورياء ألهل الدنيا ولم تفكروا بآخرتكم ...
وعــجـبي لـرجل دين  دعــوته لـهـكـذا والئم
أو حلـضــور مــجــلس عـزاء ويــرى الــفــقـراء

يــنــهــرون ويــتــعــرضــوا لــلــضــرب والــطـرد
واليــــحــــرك ســــاكـن بل يــــأكل دون تــــأنــــيب
ـنبر لـيتـكلم بكل للضـميـر وبعدهـا يعـتلي ا
وقاحـة عن عـدل عـمـر وكـرم علـي رضي الله
عـنـهـمــا ... عـار عـلـيك اعــتالء مـنـبـر رسـول
الــله(ص) وانت تــقـود ســيــارة آخــر مـوديل
وتخـاف أن توسـخهـا أيدي الـفقـراء لو كنت
حـافظـا لـتعـاليم ديـنك لعـرفة مـكانـة الفـقراء
عنـد الـله ورسـوله  واين هي مـنزلـتـهم منه
بـاجلـنـة ... ولكـنك كـالـبـبغـاء تـردد مـاحتفظ
دون فهم  رحم الـله الشيخ الوائلي ياليتكم
تعـلمتم من أخالقه ودينه ... بلـد يطفو على
بـحــيـرات من الــنـفط وابــنـاءه مــشـردين في
دول العـالم طلبا للقمـة العيش الكر ليسد
بهـا رمق عائلته  وقـد يتعرض لـذل ومهانة
البـعض في الـغـربة.... والـبـعض اآلخر من
ـألون الــشــوارع ــتـــعــفـــفــ  الـــفــقـــراء وا
يتضورون جوعا والبعض اآلخر  مازال في
اخملـيــمـات الـتي ال تــقي حـر صـيف وال بـرد
شـتـاء  وحـكـامنـا يـحـكـمـونا بـأسم االسالم
ـالبس واكــلـوا يــشــتــرون الــقــصــور كـمــا ا
األخضـر واليابس والذي يبكي حد الصراخ
نــائــبــة تــخــرج بـكـل وقـاحــة تــقــول لإلعالم
راتـبي ١٢ مــلــيــون شـهــريــا وتـقــسم  انه ال
يكـفيهـا ليوم ١٥ مـنه  كم انت وقحة البارك
الــله فــيـك  ويـخــرج مــعــمم بــنــفس الــوقت
ائـة الف راتب الرعايـة االجتمـاعية ليـقول ا
ــواطـن فال داعي لـــلــبـــذخ وشــراء تـــكــفـي ا
احلـلـويات والـنـسـاتل...!!  مهـلك يـاشيـخـنا

اتعلم سعر عالج

سـؤال قـد يـدور في بـال الـكـثـيـرين وأجـابـته
قابـعة داخل الضمـائر ولكن الـبعض يخشى
قولـها طلبا لـرضا اآلخرين وأشترى رضاهم
وبــاع رضــا الــله عــنـه ...  نــعم نــحن دولــة
مــســلـمــة والـزكــاة هي إحــدى أركــان ديـنــنـا
احلـنــيف والــصـدقــة واجب عــلى كل مــسـلم

ساك ..... ومسلمة للفقراء وا
قال الله تعالى في محكم كتابه الكر 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ويطعـمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
ــا نـطـعــمـكم لـوجه الــله ال نـريـد وأسـيـرا إ
مـنـكم جـزاء وال شـكـورا إنـا نـخـاف من ربـنـا
يـومـا عـبـوسـا قـمـطـريـرا           صـدق الـله
العظيم 
[[  ركـزوا هــنــا اخــوتي لــوجه الــله ال نــريـد
ـاذا اليطلبـوا الشكر منـكم جزاء وال شكورا 

قابل لعملهم ألنهم يخافون الله ....]] وا
(ص) في حـــديــثه   وقـــال الــرســـول الــكـــر

الشريف
 والـله اليــدخـلــهــا من بـات شــبـعــان وجـاره

جائع
   صدق رسول الله 

(يقصد اجلنة )
ركـزوا أيــضـا مــعي اجلـار وصــيـة الــرسـول

( ص) لنا  الكر
وهـنـالك أحـاديث كـثـيـرة عن اجلـار لـلـرسول
الـكـر عـلـيه افـضل الـصالة وأ الـتـسـلـيم
حـتى وصل احلــال بـأحـد الـصـحـابه عـلـيـهم
رضـوان الــله قـال ســمـعـت الـرســول الـكـر

يوصـينا باجلار حتى طننت بأنه سيورثه...
ـكـانـة اجلـار في اإلسالم مـهـمـا كـانت وذلـك 
ديانـته والـدليـل الرسـول الـكر يـكـرم جاره
الــيــهــودي ...فــأين نــحـن من أخالق الــنــبي

الكر (ص) ..? 
كـان أهـلـنا يـخـجـلوا أن يـشم جـارهم رائـحة
الشـواء أن لم يكن لديهم مايكفيهم وجارهم
 وال يــطــبـــخــوا شي حــتـى يــطــعـــمــوا مــنه

جلارهم... فلما انقلبت األوضاع 
اقسم بـالله صادقة بـاني تربيت في منزل ان
أدبـة سواء فرح ام حـزن السمح الله قمـنا 
فإن صـغيرنا قبل كبيرنـا يطعم من يحيطون
ـنـاسـبـة يـوم أو ـنـزلـنـا سـواء أسـتـمـرت ا
أسبـوع مـادام هنـالك ضـيوف لـلـبيت ووالئم
نكـرم جـارنـا ... ويـشـهد الـله عـلى كالمي ان
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الـســكـر والــضـغط شــهــريـا لــصـاحب راتب
الــرعـــايـــة كم ....? هل تـــعــلم كـم هــو مـــبــلغ
اإليــجـار لــغــرفه واحــده في الــعـراق كم ...?
ـاء ... الـذي نـشتـريه كـون مـياهـنـا مـلوثه ا
بـفضـل الطـمر والـنفـايـات التي تـبـعثـها لـنا
ـدلــله من الــشـرق وتــغـلق عــلـيــنـا اجلــارة ا
ــيــاه وانت مــغــمـض الــعــيــنــ ولــســانك ا
السـليط يـخرس عـندهـا وال تقـول كلـمة حق

فهي ليست من قاموس حياتك ....  
ـولد في  ام يـدفـعـها كـاجـور لـلـكهـربـاء أو ا
هـذا احلـر ... ام يـدفـعـهـا مـصـاريف الطـعـام
عـــيــــاله ...ام أن األكل والـــشــــرب والـــســـكن
والــكـهـربـاء تـعــتـبـر بـنــظـرك وامـثـالك تـرف
ويـجب االسـتـغــنـاء عـنـهـا .... حـدث الـعـاقل
ــا ال يــعـقـل فـأن صــدق فال عــقل له ... عن
أيـة حـلـوى ونــسـاتل تـتـحـدث بــالـله عـلـيك
اتـركـوا مــنـابـر رسـول الـله الـصـادق األمـ
واعـتـلـوا مـنابـر الـكـذب والـريـاء فـهي تـليق

بكم أكثر...
ما الـذي يحدث لـلعراق عراق اخلـير والكرم

والعزة والكرامة عراقنا أين هو ... 
أين شـيـوخ الـبــخت أين االصالء أين الـذين
إذا اقــبــلــوا اقــبل اخلــيــر بــقــدومــهم... أين
راءين ـنـافـقـ وا ذهـبـوا ... هل اعـتـزلـوا ا

وعبدة الدرهم والدينار.. 
 ‰u « «dOš«

نـحن الـسـبب بـبـســاطـة بـكل مـايـحـدث فـقـد
قـتـلـنـا بــداخـلـنـا الـرحـمـة واسـكـنـا مـكـانـهـا
التـفاخر والرياء وعدم خشـية الله وسمحنا

ي الضمائر أن يعتلوا اكتافنا.... لعد
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الكة تعود للهيجان احداث مصرع العائلة ا
الـشـعــبي واجلـمــاهـيــري احـد اســبـاب عـدم
الـســيـطــرة عـلـى اي ثـورة  ولَم تــسـتــهـدف
ـلك والوصي حـركة 14 تمـوز الـسلـطة من ا
ونوري السعيد  لكن تسارع االحداث وبقاء
صــورة إعــدام ضـبــاط حــركــة مـايس 1941
ببـوابـة وزارة الدفـاع  بقي بـاذهـان النـقيب
عـبــد الـسـتــار الـعــبـوسي فــبـادر الى اطالق
ــلـكي  وطــريـقـة هـروب الـنـار في الــقـصـر ا
ا صرعه  ور وتخـفي نوري السعـيد ادت 
يقف عـبد السالم عارف باندفاعه وتصرفاته
الـسـريـعـة غيـر احملـسـوبـة وراء مـقـتل افراد
لكـية  كـما فـعل في شباط 1963 السـلطـة ا
مـع الـزعــيم والــضـبــاط بــإعـدامــهم في مــقـر
دائـرة االذاعـة والـتـلفـزيـون .اكـبـر دلـيل على
الـتـدخل اإلقـلـيـمي بشـؤون الـعـراق مـا جرى
من حتــركـات عــنــد اعالن الــثــورة  خــاصـة
انــزال األسـطــول الــســادس االمــريـكـي عـلى
ـتـوسـط  وحتـرك الـقوات سـواحل الـبـحـر ا
اخلــاصـــة الــبــريـــطــانــيـــة الى االْردن  لــكن
القـيادة القـوية واسنـاد الشعب أنهت ذالك 
وكــانت خــطـوات اخلــروج من حــلف بــغـداد
وتنـوع صـفقـات االسلـحـة الشـرقـية مع دول
ـــعـــســـكــر االشـــتـــراكي بـــقـــيـــادة االحتــاد ا
الــســوفــيــتي  شــكــلت قــلـق لــدى الــواليـات
ــتـــحــدة االمــريـــكــيـــة وعــمــلت لـــســنــوات ا
إلجـــهــاض الــثـــورة حــتى دعـــمت انــقالب 8
شـبـاط 1963 ان االراء الـتي تــقـول بـان 14
تمـوز فتـحت باب االنقالبـات تريـد النيل من
شـخـصـيـة قـادتـهـا  وتـغـطـيـة فـسـاد احلـكم
ـلـكي الـذي استـغل ظـهـور النـفط وتـشـكيل ا
مــجـلس االعــمــار بـخــطط تــخـدم الــطـبــقـات
احلـاكـمـة  لـكن إجنـازات 1958 قـائـمـة حلـد
االن من بنى ارتـكازية كمديـنة الطب وجامعة
ـدارس بـغــداد ومـئـات مــشـاريع االســكـان وا
ــــنـــشــــأت احلــــكــــومـــيــــة  والــــقــــوانـــ وا
والتـشريعات وقـيام الزعيم عـبد الكر قاسم
رئـيس اجلـمـهـوريـة رئـيس الـوزراء  بـانـهـاء
عمل مـا يسمى مجلس النواب ومجلس األمة
ذات الطـابع الـشـكـلي  والـذي كـان يـتم طول
لكي بـاالختـيار من االقطـاعي فتـرة العهـد ا
والتـجار وشـيوخ الـعشـائر .أسـست حكـومات
14 تمـوز الست  جلان مختـصة من القضاة في
محكـمة التمييز ونقابة احملامي وكلية احلقوق
عمـول بها إلعداد وصـياغة وكـتابة الـقوانـ وا
الك دنـية وقـانون ا حلد االن كـقانـون اخلدمـة ا
ـاليـة والدين الـعام عام وقانـون االدارة العـامة ا
1960  ورفع رواتب الشرطة واجليش وترسيخ
النـظام والغاء قـانون العـشائر  وتـشريع قانون
االحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ
ـذاهب حـالـيـا اول قـانــون عـصـري جـمع كـافـة ا
واألديان والـقوميات  وبقي العمل بهذا السياق
حــتى عــام 1972 وصــدور مـــا يــســمى قــرارات

مجلس قيادة الثورة .
{ باحث بالشأن السياسي
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ـان والعـمل لـلـحـيـاة اآلخرة وفق خلـقـنـا عـلى ظـهر هـذه األرض ألداء مـهـام مـحـددة وهي اال
ـتطـلبـات العـيش واسـتمـرار احليـاة الى أجل مسـمى ومن ضرورات تـقديـر اخلـالق سبـحانه 

هام التي يؤديها االنسان خالل دورة ومة أن يكون التكامل في ا هذه الد
قدّر سـلفًا وقد ذكـر الله سبـحانه وتعالى مـضمون هذه كـتوب وا حـياته وسنّي عمـره وأجله ا
ـة (ورفعـنـا بـعـضـهم فوق بـعض درجـات لـيـتـخذ ـعـادلـة وذلك التـكـامل في نص اآليـة الـكـر ا
بعضهم بعضًا سخرياً) وقد يخطيء البعض تفسير هذا النص بأن القصد من هذا التفاضل
هـو أن يسـخـر األعـلى من األدنى والـغـني من الـفقـيـر لـكن احلـقيـقـة هي أن يـؤدي كل انـسان
كن لنـا جتاوز هـذا التوازن واالتـكال  على الـدور الذي رسم له وسخـر خلدمـة اجملتمع فـال 
عـنوي ب الـناس هـو الفيـصل في قبول أداء ـادي وا الغيـر بشـكل مطلق فـالطـبقيـة والفارق ا
ؤهالت مـحددة في االنسان ا قـسمته األقـدار كما أنه لـيس امتيـازًا اعطي  الـدور والرضى 
ذاته بل هو ضرورة لتحـقيق االستمرار والدوام كما أسلفنا . ولو افترضنا زوال تلك الفوارق
ـشـروعـة وغـير ـال بـعـد اشـبـاع الـرغـبـات ا وامـتالك جـمـيع اخلـلق لـنـاصـيـة الـتـمـلك ووفـرة ا
لكته اخلاصة به ولكن ..  من شروعة فمـاذا سيحصل بعد ذلك  ??  سيفكر كل منا ببناء  ا
ال الذي سيكون بحوزة سيقوم بالبناء  ??  سوف لن جند أمامنا اناسًا يعملون لدينا مقابل ا
الكل وسوف لن جند من ينـتج ويبيع لنا الغذاء لنـعيش  كما لن جند من يرفع القـمامة وينقلها
بعيداً من أمام بـيوتنا فهل فهـمنا احلكمـة هنا من التفاوت بـ البشر في الدرجات  .. ?? اآلن
عـادلة الـربـانيـة احلقـة أليس حـرًي بنـا أن ننـتزع من وقـد استـسلـمـنا لـلحـقيـقة وفـهمـنا هـذه ا
ًا وهميًا من الكبرياء الفارغة شخصيتنا وسلوكنا تلك النظرة (الفوقية) التي جتعلنا نعيش عا
ونخجل  ونتبرأ من أنفسنا ح نكون ضمن الدرجات الدنيا  من اجلاه والتملك في مجتمعنا
ن يـنـطـبق عـلـيـه ذلك الـوصف سـواء في الـشـارع أو عـلى صـفـحـات ـتـمـرد جنـد الـكـثـيـر  ا
نـاصب العـليا ـثقف صـاحب الشهـادات وا التـواصل االجتـماعي بل هنـاك  من ينـتحل دور ا
وهـو ليس كـذلك ولـيس غـريبـاً أن تـتلـمس حـرص واصرار الـكـثيـر من رواد  رواد الـفيـسـبوك
البس األنـيقة وبخـاصة الشـباب عـلى وضع صورته عـلى صفحـته الشـخصـية وهو يـرتدي ا
كـتب اخلـشبي تـعويـذة يرقى بـه الى القـمة فـيا لـها من ويـجلس عـلى مـكتب أنـيق وكأن هـذا ا
مفـارقـة  !!! وهنـا يتـبـادر الى األذهان تـسـاؤالت محـيـرة مالـذي يجـعل هـذا الشـعـور السـلبي
هندس جنبًا الى جنب تحضر وكما نرى يعمل ا جتمـعاتنا دون غيرها ففي العالم ا لصيق 
يزه مع العامل وال يتسـّمر على مكتـبه ويوجه العمل من وراء اجلـدر كما يحصل عـندنا وما 

عن العامل لون البزة أو اخلوذة التي يعتمرها أثناء العمل .
هـذا جانب من االشـكالـيـة وهي ليـست تـصرفـًا فرديـًا أو شذوذًا عن
القاعدة بل هي أعراف وثقافة مجتمع بأكمله والتي ستشكل عقبة
سـتقـبل ان لم تواجه بـالنـقد كأداء مـعرقـلة لـلتـقدم والـنجـاح في ا
والرفض اجملتـمعي أو بتوعـية واصالحات تـقوم بها الـدولة ذاتها

تعددة. عن  طريق مؤسساتها وأدواتها ا

%WO∫ عبدالسالم عارف يحيي اجلماهير
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dO…∫ محطات من حياة سميرة مزعل الفوتوغرافية واالجتماعية

ــلــحن ـوت ا { بـيــروت (أ ف ب) - غــيّـب ا
ـــوســيـــقي وقـــائـــد األوركــســـتــرا ــوزع ا وا
ـنـذر عـن عـمر الـلـبـنـاني الـشـهـيـر إحـسـان ا
يـنـاهـز اخلــامـسـة والـسـبـعـ بـعـد مـسـيـرة
حافـلة رافق فيها جنوماً في بدايتهم وساهم
في جنـاحهم أبرزهم ماجدة الرومي وراغب

عالمة.
وأفادت الـوكـالـة الـوطـنـيـة لإلعالم الـرسـمـية
ـولـود عـام  1947تــوفي "بـعـد ـنــذر ا بـأن ا
ــرض" وقـال الــنـجم الــلـبــنـاني صــراع مع ا
راغب عـالمـــة لــوكـــالـــة فـــرانـس بــرس "راح
نذر الذي صديـق العمر" معـلّقاً علـى وفاة ا
حلّن له أغـنـيـات سـاهـمت في صـنع شـهـرته
بـعــد تــخـرّجه فـي مـطــلع ثــمـانــيــنـات الــقـرن
ـواهب الـتـلـفـزيـوني الـعـشـرين من بـرنـامج ا
نذر قائداً للفرقة (استديو الفن) الذي كان ا
ـرحلـة.ومن أبرز ـوسيـقيـة فيه خـالل هذه ا ا
ـنـذر لـعالمـة مـدى األغـنــيـات الـتي حلّـنـهــا ا
نـحو 15 سـنة "لـو شبـاكك ع شباكي" و"دي
لــيـلــة ورد" و"بـكــرا بـيــبـرم دوالبك" و"الــكـتب
نذر العـتيقة" و"رح طير حمام".كذلك وضع ا
أحلـان بعـض أبـرز أغـنـيـات الـنـجـمـة مـاجدة
الــرومي ومـنــهـا "يـا نــبع احملـبــة" و"مـا حـدا
بـيــعــبّي مــطــرحك بــقـلــبي" وحــتى أغــنــيـات
لألطــفـال عــلى غــرار "طـيــري يـا عــصـفـورة"

لقيت جناحاً واسعاً.
ــــنــــذر بـ"رفــــيق دربي ووصــــفت الــــرومـي ا
الـطـويـل" في تـعـلـيق بــالـفـيـديــو نـشـرته عـبـر
حـــســابــهـــا عــلـى إنــســتـــغــرام وقـــالت فــيه
بـصـوتهـا"أعـجـز عن وقـف عيـنـي عن الـبـكاء

ويدي عن االرجتاف وقلبي عن االحتراق".
ورأت الـــرومي أن الـــراحل الـــذي حلّن لـــهــا
أيـضـاً "وداع" و"كـلـمـات" هـو "مـبـدع كـبـير".
واضــافت "ال كــلـــمــات الــلي حلــنـــتــهــا مــثل
الـكـلـمـات... ال وداع وال مـطرحـك بـقلـبي وال
نبـع احملبـة متل بـقيـة األغاني... اعـمالك لـها
خـصوصـيـة كبـيـرة هي ال تشـبه عـمل أحد
كــــنت وســــتــــبــــقـى حــــجــــر أســــاس في كل
حــفالتي وعــمـــوداً فــقــريــاً لــكـل مــســيــرتي
الـفنـيـة".  وأعـربت عن شـكرهـا "الـعـميق"
وعـــرفــانـــهـــا "لــكل عـــمل رائع"

قدمه لها.
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نعـشة الـلذيذة الفـاكهـة الصيـفيـة ا
احملـببـة للـكبـار والـصغـار تسـتحق
أن يـــتـم االحـــتـــفـــاء بـــهـــا في يـــوم
مــخـــصص لــهــا ألنـــهــا أصــبــحت
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يحـتفل الـعالم في 3 اب من كل عام
ي لـلبـطيـخ االحمر اي بالـيوم الـعا
هذه الرقي كمـا يسمـيه  العـراقيون

عــنــصــرًا أســـاســيًــا في الــنــزهــات
العائلية والتـرطيب على متناوليها
في هــــذا اجلـــو احلـــار. يـــحـــتـــوي
الـــبـــطـــيخ عـــلى 92 مـــاء وهـــنــاك
حـــوالي 300 نـــوع مــــخـــتــــلف من
الـــبــــطــــيخ كــــاألحـــمــــر والـــوردي

واألبيض واألصفر.
يــعـود تـاريـخ زراعـة هـذه الــفـاكـهـة
ــيالد حــيث إلى عـام 2000 قــبل ا
 تسجيل أول حصاد للبطيخ منذ
حوالي 5000 عـام في مــصـر كـمـا
 اكـتــشـاف آثـار الـبـطـيخ وبـذوره
ـــصـــريــة في مـــواقع مـن األســـرة ا
ا في ذلك مـقبرة الثـانيـة عشـرة  
ــلك تــوت عــنخ آمـون و الــعــثـور ا
عـلى رسـومـات ألنواع مـخـتـلـفة من
ــصــريــة الــبــطــيـخ في الــنــقــوش ا
ــة كـمــا وجــدت الــبـذور في الـقــد

مستوطنة بليبيا منذ 5000 عام.
أكبر منتجي البطيخ في العالم عام
اليــ األطـنــان): الـصـ ) 2016

والـبرتـقـالي واألبيض تـنـتشـر فيه
بذور سوداء اللون لها لب أبيض.
وبـتحـلـيل البِـطِّـيخ األحمـر وجد أن
ـائـة غــرام مـنه حتـتـوي عـلى: 90 ا
ــئـة من وزنه مـاء و 10غـرامـات بـا
سـكر وحـوالي نـصف غرام بـروت

و 7 مــلــيــغـــرام دهــون وحــوالي 9
ملـيغـرام كالـسيوم و5 ملـيغرام من
فــيــتــامـ A و 10 مـــلــيـــغــرام من
فيـتـام C وحوالي  30مـلـيـغـرام
حـديد و3 مـلـيـغـرام صـوديوم و20
ملـيغرام مـغنيـسيوم و15 ملـيغرام
فـــســفـــور وحــوالي  15مـــلــيـــغــرام
ــائــة غــرام بــوتــاســيــوم كــمــا أن ا
تــعـطي لـلــجـسم حـوالي 50 سـعـرًا
حراريًـا كمـا أنّ بذور البـطيخ غـنية
بالبروتـينات عالية الـفائدة إذ تبلغ
30 مــلــيــغـرام في الـ(10 غـرام) من
الـــبــذور عـــلى نـــســبـــة عــالـــيــة من
ـشــبــعـة واجلــيـدة الــدهـون غــيــر ا
سمى الفائدة غـذائيًا وخصـوصًا ا

ــــســـاعـــد في (أومــــيـــجـــا) ا
تــــــخــــــفــــــيـض نــــــســــــبـــــة

الــكــولـســتــرول في الـدم.
يـستـخـدم ثـمر الـبِـطِّيخ
األحـمـر كطـعـام مـنشط
ومــروي تــصــنع مــنه
مــربـــيــات مــخـــتــلــفــة

لذيذة.
تـنضـج ثمـار الـبِـطِّيخ
األحــــمــــر خالل (4-3)
أشـــهـــر من بـــدء زراعــة
الـبذور تـصـدر الثـمرة
الـــنــاضـــجـــة عـــنــد
الــقــرع عــلــيــهــا
صــــــــــــوتًــــــــــــا
مـــــكـــــتـــــومًــــا
ويـــــــــــكــــــــــون
الــــــــصــــــــوت
رنّـانا عـنـدما
تـكـون غـيـر

ناضجة.

إنك مــرح وحـسّــاس  و تــمــلك الــكــثــيــر من الــطــاقـة
اآلسرة .بيوم السعد االربعاء.
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اســتـفــد من فــرصـة الــلــقـاء بــاحلــبـيـب لـتــعــبـر له عن
مشاعرك كن شجاعا و ال تكتم حبك .
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ال تصرف انتباهك بسهولة عن األمور احمليطة بك  
و أمعن النظر في كل التفاصيل . 
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اسـتغل ارتـباطك باحلـبيب لـتقـوية عالقتك الـعاطـفية .
ماليا انت في وضع مستقر.
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اجلدية الـزائدة في بعض االمور قد تـكون مطلوبة في
االيام القادمة .
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 ال توجد اي مـفاجئات على الـطريق .حتسن في سير
العمل يجعلك في وضع جيد .
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هـنـالك تـغـيـير قـريب في الـعـمل قـد يـؤدي الى تـغـيـير 
السكن صعوبات مالية طفيفة .
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ال جتـعل نـفـسك اسيـر اخلـوف و اخلـجل . خـذ وقتك
في التفكير بهدوء اكثر .
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امامك  مشـروع متعدد الزوايا. ادرسه بعناية قبل أن
تتخذ القرار . 
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ابتعـد عن الضغط الزائد ال تذهب بـأفكارك بعيدا عن
الواقع كي ال تظلم نفسك .
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االصـدقـاء و الـعـائـلـة سـوف يـشـكـلـون مـصـدر الـهـام
كبير لك .يوم السعد الثالثاء.
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 حتول كبـير في حياتك يقودك نحـو مستقبل مشرق .
. يوم السعد االثن
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أوجد مفردات ومعاني الكلمات التي
تشـترك مع بـعضـها باخـر حرف من

كل كلمة :
1-8= أمر يستلزم الطهارة

8-11= احـــدى اهم مــــســـرحـــيـــات

شكسبير
11-15= من فنون البيع والشراء

15-19= دستور البالد

19-22= تتقن االداء

22-24= غنج

ام عـام منـتـدى الفـكر الـعربـي ادار النـدوة التي اقـيمت
ـنـتـدى بـعـنـوان (ريـادة االعـمـال لـلـنـسـاء ومـشـاركـة في ا
هتم شـاركة عدد من ا رأة في احلـياة االقتصادية)  ا

وسيدات االعمال من االردن ودول اخرى.

ـتـجـددة ـيـاه والـطـاقـة ا  االخـتـصـاصـي في هـنـدسـة ا
بجـامعة سرري  ببريطانيـا ضيفته اخلميس افتراضيا
ـسـاعـد الـعلـمي شـعـبـة الـبـحث والـتـطـويـر في مـكـتب ا
لـلـجامـعـة الـتكـنـولـوجيـة بـبغـداد لـلـحديث عـن (مشـكـلة

قترحة) . ياه في العراق  االسباب و احللول ا ا

ـدني الــعـراقي نــعـته الـنــاشط ا
االوسـاط االجـتــمـاعـيــة بـعـد ان
ــاضي ــوت االربــعــاء ا غـــيــبه ا
اثـر جلطـة دماغيـة سائـل الله
تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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قيم في لبنـان يضيفه مساء فـكر والكاتب العـراقي ا ا
ـحاضرة حول غد االحـد الصالـون الثقـافي العراقي 

(اليسار وعاشوراء ) عبر منصة (زوم).

ريتا حرب

كـانـت تـسـتـعـ به بـعـد احلـادث الـذي
ــاضي. ونــشـرت تــعــرضت له الــعــام ا
حــرب فـيـديـو وهي تـمــشي خـطـواتـهـا
األولى بــعــد تــلــقـيــهــا جــلــسـات عالج
مــكــثـفــة وبــدت عالمــات الـتــأثــر عـلى
وجـهـها وعـلـقت عـلى الفـيـديو: "كـتـير
مـبـسـوطـة إتـشـارك مـعـكن بـهـالـڤـيـديو
وتـــشــوفــوا خـــطــواتي االولى من دون
عـــكــازات...بــشـــكــر الــله عـــلى كل شي
وانـشالـله قريبـاً بتـثبت خطـواتي أكتر

وبتخللى كلياً عن العكازات".
من جـهة اخرى أخلت الفنانة اللبنانية
مـي حريري مـنزلـها في لـندنـبعـد إنذار
أطـلقـته الشـرطة الـبريـطانـية مـنتصف
لـيل األمس إثر حريق نشب بالقرب من
مـنـزلـهـا في لـندن . ووثّـقت حـريـر عـبر
صــــفـــحــــتـــهــــا في مــــوقع الــــتـــواصل
اإلجــتـمــاعي مـقــاطع فــيـديــو أظـهـرت
حــالـة الـهــلع الـتي ســادت سـكّـان هـذه

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـمـثـلـة الـلـبـنـانـيـة ريـتـا حرب أعـلـنت ا
عــلى مـوقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي عن
تـخليهـا للمرة األولى عـن العكاز الذي

دينة وإضطرت مي البقاء ا
فـي الشـارع حـتى سـاعات
الـــفـــجــر األولـى قــبل أن
تـــســـيـــطـــر الـــشـــرطــة
الــبــريــطــانــيّـة عــلى

هذا احلريق .

{ الـعـمـاره (أ ف ب) - مـصـوّرة سـجـيـنة
ســيـاســيـة في زمـن حـزب الـبــعث وامـرأة
حتـدّت اجملـتـمع هـذه هـي سمـيـرة مـزعل
الـعـراقيـة من الـعمـارة في جـنوب الـعراق
الـتي كـبـرت والكـامـيرا بـيـدها وثّـقت بـها
ـمـيـزة ووجـوه طـبــيـعـة أهـوار اجلـنـوب ا
ـهني سـكّـانهـا.اكتـسـبت مزعل بـكفـاحـها ا
والــسـيـاسـي في سـنـوات عــمـرهــا الـسـبع

والـسـبعـ مكـانـةً حقـيقـيـة كامـرأة صلـبة
دينة تغفو على شواطئ نهر دجلة ورغم
كـلّ مـــا قـــاســـته من ســـجـن وتـــعـــذيب لم
ـهـنة الـتـصويـر مـنذ أن يـنـطفـئ شغـفـها 
كـانت في السادسة عشرة."ال يكاد بيت في
مـركـز وأقضـية مـحافـظـة ميـسان ال يـعرف
ـصـورة" يـقـول بـاسم الـزبـيـدي سـمـيـرة ا
( 40عـاماً). ويضيف "جـيلنا عـرف سميرة
حـيـنـمـا كـنـا نـأتي اللـتـقـاط صـورة لـديـها
ومـن اجليل الـسابق هم عـاصروا سـميرة
مــــزعل فـي جـــهــــادهــــا ونـــضــــالـــهــــا".من
ـنزلـهـا في العـمارة الصق  االسـتـوديو ا
تــروي ســمـيــرة لــفـرانس بــرس بــتـواضع
هـنيـة والنـضالـية الـتي بدأت مـسيـرتهـا ا
في الـسـتـيـنـات كأول امـرأة تـمـتـهن حـرفة
تـعدّ حكـراً على الرجال في مـجتمع ما زال
ـكـان مــحـافـظـاً وذكــوريـاً إلى حـدّ كـبــيـر.ا
يــغصّ بــالـذكــريـات وبــصـور الــتـقــطـتــهـا
بـاألبيض واألسود وضعـتها في ألبوم أو
عـــلّــقـــتــهـــا عــلـى اجلــدران: امـــرأة وطــفل
مـنحـنيـان فوق نـهر دجـلة لـتعـبئـة قدر من
ـياه رجل بـالعبـاءة التقـليـدية والكـوفية ا
يــجـرّ خـلــفه جـمالً قـوارب تــعـبـر األهـوار
نـطـقـة الـزراعـية الـتي تـمـثّل هـويّـة تـلك ا
نــسـاء بــالـعــبـاءة الــسـوداء يــحـمــلن عـلى
ظـهـورهنّ مـا يـبـدو أنه أكـيـاس ثـقـيـلـة من
احلـــنـــطـــة.تـــقـــول مـــزعـل "من الـــفالحـــ
لــلــمــثــقــفــ صــورت. صــورت الــعــمــارة
بـجــمـالـهـا الـطـبـيـعي واألهـوار إلى عـمق

األهوار".

تــقــدّمت مــزعل بــالـسـنّ لـكــنــهــا لم تــتـرك
الــتـــصــويــر. خــطــوط الـــزمن بــاديــة عــلى
وجـهها وغطى الشيب شـعرها الذي تظهر
خــصل مـنه حتـت وشـاحـهــا األسـود. عـلى
اجلـدار خـلـفهـا صـورة لهـا وهي شـابّة في
فـترة الـستـينـات بشعـر قصـير كـان رائجاً
حـيـنهـا وتـنّـورة قصـيـرة بيـضـاء.وحيـنـما
قـرّرت حمل الـكاميـرا والتـصوير لم يـحبذ
والــدهـا الـفـكـرة تـمــامـاً. تـروي "طـلـبت من
هـنـة قال لي كـلّا أنت ال أبي أن يـعـلّمـني ا
تــزالــ شـابــة صـغــيــرة ال تـســتــطـيــعـ

واجملــــــتـــــــمع قـــــــاسٍ قــــــلـت له ال عـــــــلى
الــعـكس".في ذلك احلـ أصـبـحت ظـروف
اديـة صعبـةً جداً فـالوالد عـائلـة سميـرة ا
صوّرين في محافظة الذي كان من أوائل ا
مـيـسـان فـقـد بـصـره ولم يـعـد قـادراً على
إعـالـة الــعـائـلـة.تـقـول سـمـيـرة "عـائـلـتي ال
تـــعــرف غــيـــر مــهــنـــة جــمـــيــعــنـــا نــقــوم
بــالــتـصــويــر". لــقّـنــهــا بــدايـةً الــتــصــويـر
بـالكـاميـرا الشمـسيـة ثمّ باع أرضـاً ورثها
عن أجــــداده لـــيــــشـــتـــري لــــهـــا كــــامـــيـــرا
كـهربـائـية.تـدريجـياً أصـبح اإلقبـال كبـيراً
من شــخـصـيـات الـعـمـارة عـلى "اسـتـوديـو
ســـمـــيــــرة" تـــروي أنـــهم كـــانـــوا يـــأتـــون
وعــائالتــهم وأطــفــالـهـم اللـتــقــاط الــصـور
عـنـدها. وتـضيف "الـضغط عـلي صار غـير
طــبــيـعي... أوالّ ألنــني امــرأة فـتــاة أقـوم
بــتـصـويـر الـعـائـالت والـنـاس حـريـصـون
عـلى عائالتـهم ... جنح االستوديـو جناحاً

غير طبيعي".

ـوهـبـتـها ويـقـول الـنـاشط مـنـاف عـاتـي "
تـكاد تكـون في ذلك الوقت أوّل مصورة أو
ـصــورة الـوحـيـدة في مـيـسـان" وحتـوّل ا
اســمــهــا إلـى رديف "لــلــجــهــاد والــتــاريخ
الـسـياسـي النـسـوي في محـافـظة مـيـسان
ومــا لــعــبه مـن دور في مــقــارعــة الــنــظـام
الــسـابق".بــيـنـمــا كـانت ســمـيـرة تــتـحـدّى
اجملـتـمع وبدأت بـاكـتسـاب شـهرة واسـعة
كـمـصـوّرة مـوثـوقـة في مـيـسـان تـقـصـدها
ــنــطــقــة وشـخــصــيــاتــهــا كـان عــائالت ا
الـعراق يـتّجه فـي العام 1963 نـحو تـغيّر
ســيــاسـي ســيــطــبع حــيــاتــهــا بــالــســجن

والتعذيب.
—uAM  l³Þ

ولم تـكن تـعـلم الـشابّـة الـبـالغـة من الـعـمر
 16 عـاماً حـيـنهـا أنّ منـشوراً كُـتبت عـليه
كـلـمـات "ارفعـوا أيـديـكم أيهـا اجلـبـناء عن
ــنــاهض النــقالب ــنــاضــلــ األحــرار" ا ا
حـزب البـعث حيـنهـا صورته وطـبعته في
مــشـغـلـهـا ســيـدخـلـهـا الــسـجن لـسـنـوات
عـانت فيها أشد أنواع التعذيب.كان ميول
عـائـلة سـمـيـرة السـيـاسي شيـوعـياً وهي
دعـمت هـذا الـتـوجّـه بـ"الـفـطـرة". وحـيـنـما
دخـل متجرها 3 شـباب شيوعـيون طالب
ــنـشــور لم تـتــمـكّن من مــنـهــا طـبع ذلك ا
الـرفض.وتـخبـر سمـيرة "لم يـبقَ جدار في
الـعـمارة إلّـا وألصـقت تـلك البـيانـات التي
قـمت بطبعها عـليه ... حُوكمت بسبب هذا
الـــبـــيــان".تـــروي صـــورة لــهـــا بـــاألبــيض
واألســـود وهي عــلى فــراش مـــســتــشــفى

البرازيل 9.2 تركيا 3.9 إيران 3.8 
2.0 العالم 111.0.

ولـلبـطيخ عـدة فوائـد منـها:تـرطيب
ـا يــحـتـويه من مــاء تـقـدر اجلــسم 
ــئـة احملـافـظـة عـلى صـحـة بـ92 بـا
خ جتديـد خاليا الـبشرة الكـلى وا
واحلفـاظ عـلى الشـعر من اجلـفاف
احلــــمـــايـــة مـن أشـــعـــة الــــشـــمس
الـوقـايـة من الـسـرطـان رفع مـنـاعة
اجلـسم الحـتوائه عـلى فـيـتامـيـنات

ج ب.
البِـطِّيخ األحمـر أو الدُّلَّـاعُ أو خِرْبِز
أو الرقي الـدالح احلـبحب اجلح
اجلـــبس هـــو صــنـف من أصـــنــاف
الـبطـيخ يتـبع عـائلـة القـرعيـة وهو
نـبات صـيفي مـتـسلق يُـنتج ثـمارًا
كــرويـة أو أسـطـوانــيـة الـشـكل ذات
لون أخـضر فاحت أو أخـضر غامق
ـذاق أحـمـر الـلـون ذات لب حـلــو ا
ـنـتج منـه أصنـاف أخـرى بـألوان ويُ
لـبّ مـــخــــتــــلــــفــــة مــــثـل األصــــفـــر
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وت عن  75عـاماً بـعد مـعاناة اخملـرج السـوري غيـبه ا
اشتهر رض والراحل من موالـيد حمص  طويـلة مع ا

رأة. بأعماله التلفزيونية التي تتناول قضايا ا

التـشكيـلي العراقي يـحتفي مـساء بعـد غد االثنـ بتوقيع
كـتـابه (تـخـطـيـطـات سـعـد الـطـائي سـنـوات الرسـم ذاكرة

البياض) في قاعة االورفلي بالعاصمة االردنية عمان.

طـرب االردني احـيا حـفال غنـائـيا في لـواء الفـحيص ا
عـلـى مـســرح دارة حــمـزة لــلــفــنـون والــتــراث  ضـمن

فعاليات لواء الثقافة ماحص والفحيص .

رئيـس مجـلس مـحـافـظـة بـغـداد الـسـابق شـارك في ندوة
اقامـها مركـز البـيان للـدراسات والـتخطـيط بالـشراكة مع
عـنـونة (الـتـعديالت ـانـيـة ا مؤسـسـة فريـدريش ايـبرت اال
ــرتــقــبــة في ضــوء جتــربــة الـال مــركــزيـة الــدســتــوريــة ا

والفيدرالية).
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مي حريري

قــسـوة الــتـعــذيب الــذي تـعــرّضت له عـلى
الــرغم من أنــهـا كـانـت قـاصـراً. فـي بـدايـة
اعـتـقالـهـا عام 1963 أحـضـرها األمن إلى
أحـد بيوت العمارة الذي كان معروفاً بأنّه
مــقــرّ لــلــتــعــذيب. وتــقــول إنــهــا مـن شـدّة
الـتـعذيب "صـرختُ كثـيـراً صرختُ لـدرجة
أنـنـي اعـتـقـدت أن الـعـمـارة كـلّـهـا سـتـأتي
لــتـخــلـصــني".نـقــلت من هـنــاك إلى سـجن
ـركزي. أربع سـنـوات من الـسجن بـغـداد ا
ـرض والتعذيب قبل أن يصدر مرسوم وا
جــمــهــوري إلطالق سـراحــهــا إثــر ضـغط
دولي مـن مـجـمــوعـات دولـيـة مــدافـعـة عن
حــقـوق الـســجـنـاء أثـارتـه صـورتـهـا وهي
ــسـتـشــفى.في الـعـام 1981 عــلى سـريـر ا
رة في البصرة عـادت إلى السجن هـذه ا
لـثـمـانـيـة أشـهـر قـبل أن يـصـدر عـفـو آخـر
أيـضاً بـضغط سـياسي. وفـي العام 1991
أودعت سجن الرضوانية في بغداد بعدما
قــادت تــظــاهـرة فـي الـعــمــارة إبــان حـرب
اخلـلـيج األولى. خـرجت بعـد أشـهر بـعـفو
خـاص صـدر عن الـنـسـاء.سـنـوات الـشـقاء
تـلك لم تـطفئ الـروح الثـورية عـند سـميرة
ـرأة أن "احتـجاجـات تشرين مـزعل. ترى ا
األول/أكــــتــــوبـــر 2019 جــــاءت رداً عــــلى
مـسـيـــــــــرة خـاطــــــئـة ارتكـبـهـا الـنـظام"
لـكـنهـــــا تـرى أنه "كان األجـدر بـاحملتـج
أن يــــــجــعــلـوا مـن احـتــجــاجــاتــهم ثـورة

عــــارمـــة تــــقــــلع جـــذور
الـــــــــــفــــــــــســــــــــاد

والفاسدين".
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مـثل سـعـد مـجـيـد.وذكـر بـيـان تـلـقته نعـت نقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـيـ ا
ـنـيـة اجلـمـعـة إثـر مرض (الـزمـان) امس ان الـفـنـان سـعـد مـجـيـد وافـتـه ا
وأن يلهم ذويه ومحبيه ولى أن يتغمده بواسع رحمته  سائل ا عضال 
ــثل عـراقي من مـوالـيـد وزمالئـه الـصـبـر والـسـلــوان) ويـذكـر أن مـجـيـد 
بغداد بدأ مـشوار الفني في الدوبـالج وشارك في اجلزء األول من برنامج
"افـتح يـا سـمـسم" بـإشـراف فـيـصل الـيـاسـري وبـعـد األحـداث التـي مرت
بـالـعـراق توقـف الدوبالج أمـا في الـتـسـعـينـيـات فـكـانت له جتـربـتان في
األردن بـعـدهـا حـدث انـقـطـاع وكـانت الـعـودة في الـعام 2009 حيـث قام
بـدبلـجة عـمـل في سـوريا. بـدأ في الـتلـفزيـون في مـسلـسل (ودار الزمن)
لــنــبــيل يــوسف وهــو أول مــســلــسل درامـي عـام  1986وكـذلك دوره في
ـؤلف حـامد مـسـلـسل (الـبـقـاء عـلى قـيـد الـعـراق) لـلـمـخـرج أكـرم كامـل وا
الكي واعتبر مـسلسل (اإليدز) الذي صور ا
تابعـة كبيرة في سوريا والذي حـظي 
من قبل اجلـمهـور من أهم األعمـال التي
مــثل فــيــهــا وأيـضــا مــســلــسل (سـواد
ــــســـــلــــسـل (أمــــطــــار أمـــــا ا الـــــلــــيل)
( ومـسـلـسل (امـرأة في الـثالثـ الـنـار)
وهو من تأليـف صباح عطـوان فيعدان
ــثــابــة اجلــزء الــثـانـي من مــسـيــرته
الــفــنــيــة  ولــكن بــشـكـل مـنــفــصل عن
سـلسل الـعراقي الـشهـير (فـتاة في ا
سـلـسل اآلخر العـشـرين). وا
ـــاز) أيــضــا هــو ( أ
من تأليف صباح

عطوان.
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كشفت الفنـانة السوريـة شهد برمدا ان إحدى صفحـات مواقع التواصل
االجتمـاعي تنـتحل هـويتـها مسـتغـلة اسـمها وشـهرتـها من أجل الـتسويق
نتجات جتميلية. وكتبت برمدا عبر حسابها: في صفحة اخده فيديو من
عندي وعم تبـيع منتجـات مقلدة بـاسمي لو سمـحتوا انتـبهوا أنا مالي أي
عالقة فيهن". وهددت الفنانة السورية القـيم على هذه الصفحة باللجوء
لـلـقــضـاء حـيث قــالت: "اي بـوست تـانـي بـيـنـزل بــاسـمي رح ارفع دعـوى

عليكن ونخربلكن بيتكن وشغلكن".
وكـانت بـرمدا احـتـفـلت بـزفـافـهـا في اخلـامس من شـبـاط الـفـائت وشـهد
ـشــاهـيــر بـيـنــهم اخملـرج ســيف الـدين احلـفل حــضـور عــدد كـبـيــر من ا
السـبيـعي والفـنانـة نورا رحـال والفـنانـة نانـسي زعبالوي وغيـرهم بيـنما

أحيا احلفل الفنان السوري ناصيف زيتون.
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الثورة ضـد الفسـاد حتتاج الى تعـريف األول ماهي
الـثـورة مـا مـواصــفـاتـهـا وعـنـاصـرهـا واركـانـهـا ومن
ـتـحـدثون بـاسـمـهـا عنـدمـا تـكـون شعـبـيـة ال صـدرية ا
حـصراً? أمـا إذا لم تنـتج الثـورة الشـعبـية قـيادات من
خارج الـتيار بـعد انضمـام قطاعـات أخرى لهـا فإنها
ستـبـقى في حـدود صـراع سـيـاسي بـ جـنـاح في

جانب واحد من العراق.
مـا نراه هـو اجتـيـاح لغـضب الفـقراء في مـعظم بـغداد
حتت قــيــادة الــتــيــار الـصــدري حتــديــداً ضــد طــبــقـة
ــال واالمــتــيـازات ســيــاســيــة احــتــكــرت الــســلــطــة وا
وذج ـظلوم هم  ناصب لكن هـؤالء الغاضب ا وا
ظـاهر في اجملـتمع الـعراقي وال تـقول قـيادتـهم ما هو
برنامـجهم للـوصول الى حتقـيق األهداف التي افصح
ـان وقـيام ـطـلب حل الـبـر عـنـها زعـيم الـتـيـار الحـقا 
ـطلب قـد تلـتـقي معه الـقوى انتـخابـات مبـكـرة وهذا ا
السـياسـيـة التي يـرفض الـصـدر احلوار مـعهـا لـيأسه
من جـدوى احلـوار اسـتـنـادا الى جتـارب سـابـقـة كـما

ذكر .
كـمـا نـحتـاج تـداول تـعـريف دقـيق لـلفـسـاد ومـحـاسـبة
الفـاسـدين وبال شـك ال يقـصـد زعـيم الـتـيـار صـغار
ـوظفـ وانّما زعـامات سـياسـية تتـصدر الـواجهات ا
ــا الـذي قــصـد من خالله الــيـوم او ســابـقــاً وهـذا ر
ـسـاس بـهـذا اخلط تـغـيـيـر الــنـظـام الـسـيـاسي  ألنّ ا
األحمر يـعني نسف العـملية الـسياسيـة التي يعشعش

فيها الفساد منذ سنوات .
ــكن ان يــتــجه الــصــدر الى الــقــضــاء بــدعــاوى هل 
محاسـبة الفاسـدين ويطلب قيام مـحكمة عـليا خاصة
كـتـلك الـتي حـاكـمت عـنـاصـر الـنـظام الـسـابق وبـذلك
ـرجع األول في اإلصـالح. هـناك يـكـون الـقـضـاء هـو ا
شي فيه َمن يقول انَّ هـذا الطريق مـلغوم ومـسدود وا
مــجـهــول الــوصـول ألســبـاب تــتــعـلق بــبــنـيــة الـنــظـام

السياسي منذ تأسيسه.
امـام احملـاكم يسـتـطيع أصـحـاب الدعـاوى الـقول مَن

هو الفاسد عبر الوثائق واألدلة
 والكلمة للسلطات التي تتولى احملاكمات.

ـسـتـوى? بل مـتى  هل وصل حـال الـعـراق الى هــذا ا
اذا قـامت محاكم خـاصة عـليا في يصل الى هـذا ? و
الـسابق ونـفت عن نفـسهـا انهـا سيـاسيـة وقالـت انها
كن قيام محاكم مثلها اليوم?  جنائية  في ح ال 
 هنـاك حاجـة لتسـمية األشـياء واألشخـاص بتسـميات
دقـيـقـة وبــحـسب مـقــتـضـيــات قـضـائــيـة وهـذا صـلب
قراطي وعدم توافر ذلك يعني نفي وجود النظام الد

قراطية أصالً . د
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