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ان عتصـمون امام البر يرفض ا
اي تـســويـات سـيـاســيـة تـسـمح
بــعــودة اجملـربــ الى الــســلــطـة
وسـط دعـوات الـى إدامـةِ مــجـددا
ثـــــــــورة عـــــــــاشـــــــــوراء مـن اجلِ
االنـــــتــــصـــــار عـــــلى الـــــفـــــســــادِ
والـــفـــاســـدين. ودخل اعـــتـــصــام
انـــصـــار الـــتـــيـــار الــصـــدري في
ـــنــطـــقــة اخلـــضــراء اســـبــوعه ا
فـي وقت هــاجم خــطــيب الــثــالث
ــــوســـوي اجلــــمـــعــــة مــــهـــنــــد ا
احلـوارات الـسـيـاسـيـة اجلـاريـة
بوصفهـا بال وزن وال قيمة. وقال
خالل اخلطبة امس ان (التضليل
ــارس ضـــد حـــركــات اإلعالمـي 

اإلصالح) واضـــاف ان (الـــدولــة
أسيـرة تـبعـيـتهم لـلـخارج) الفـتا
الى ان (الشـعب أكـتوى بـالفـساد
واإلدارات الــفــاشــلــة) وتــابع ان
(إرادة الـــــشــــــعــــــوب أقــــــوى من
الـطغـاة كـونه مـصدر الـسـلـطات
واخلروج ضد الفساد ليس على
الــدولـة) واســتـطــرد بـالــقـول ان
(جـمـيع السـلـطـات مـحط احـترام
وتـــقـــديــــر لـــكن شــــرط احـــتـــرام
الــــــشــــــعب) عــــــاداً احلــــــوارات
اجلارية بـ االطراف السـياسية
(ال قيـمة لـهـا عنـدنا وال نـقيم لـها
كتب صـالح محمد وزناً). بدوره 
ـعروف بوزيـر الصدر ا العراقي 
على صـفحـته في فـيسـبوك امس
انه (مـــنــــذ ســـنـــوات وقــــائـــدنـــا

يتعرض بسـبب معاداته الفــساد
الى شتى أنواع الـتّهم) واضاف
(حـيـنـمـا وجـدنا أن األمـر زاد عن
والســيــمـا  بــعــد أن أمِــنـوا حــدّه
صـاروا يـنـعـتـونـنـا بـأنـنا شـرنـا 
ـذهب) أعـداء الـوطـن والـدين وا
وتــابع (أنــصــحــهم أن يــتــحــلّـوا
بــاالخالق وبــشــرف اخلــصــومــة
ليس إال وأنّى لـهم ذلك فبـيوتهم
أوهن من بــــيـت الــــعــــنــــكــــبـــوت
وحـــجـــجــهم واهـــيـــة ونــهـــجــهم
ــا وصــفه عــورة) الــســيـــاسي 
ومـضى الى الـقـول ان (مـارادونا
في أحــد مـبــاريــات كـأس الــعـالم
عـوقات تعـرّض الى الكـثيـر من ا
واالحتكاك من الالعب ولم يكن
احلكم مـنصفـاً معه في إحـتساب

األخــــطـــاء والـــضــــربـــات احلـــرة
لصـاحله لكنّ صـبره نـفد لـتعـمّد
الالعــبــ إيــذائه فــارتــكـب ضـدّ
اخلــصم خــطـأً فــأســقــطه أرضـاً
فسارع احلكم الى إشهار الكارت
األحمـر بـوجهه) وتـابع (لـكنه لم
بـرغـم كـثــرة الــصــدمـات يــيــأس 
وبصـدمة واحـدة منه أزاح أكـبر
والــكـارت الالعــبــ عن طــريــقـه 
األحــمـر مــا زال بـيــديـنــا). فـيــمـا
رحب إمــــام جــــمــــعــــة الــــنــــجف
صــدرالــدين الــقــبــانــچـي بــعــقـد
إجـتـمـاع احلـوار الـوطـني. ودعـا
خالل اخلـطــبـة (الـطــرف الـغـائب
لإلحلــاق بـاإلجـتــمـاع وأنــتـخـاب
عـادا (إجتـماع حكـومـة توافـقيـة)
احلــوار الــوطــني الــذي شــهــدته
بــــغـــداد بــــاخلـــطــــوة و اإلجتـــاه
). ويـواصل رئـيس الـصــحـيـحــ
حتــالف الــفـتـح هـادي الــعــامـري
اتصاالته السياسية ولقاءاتِه مع
لـلـبحث الـبعـثـات الـدبلـومـاسـية 
ــتـســارعـة عـلى في الــتـطـورات ا
الــســاحــة احملــلــيــة. وقــال بــيـان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الـــعـــامــري الـــتــقى فـي مــكـــتــبه
الــســفــيــر ِالـكــنــدي لــدى بــغـداد
وجـرى بحث غريـغوري غـاليـغان
ـــشـــهــد احملـــلي مــســـتـــجـــدات ِا
ــبــذولــة واجلــهـــود الــوطــنــيــة ا
ـعـاجلِــة االنـسـداد الـذي وصـلت
اليـه العـملـيـة السـيـاسيـة). وكان
الـعـامـري قـد هـنـأ رئـيس احلـزب
ــقـراطي مـســعـود بـارزاني الـد
ــنـــاســبــة الــذكــرى الــســادســة
والسبع لتأسيس احلزب.وقال
ــنــاســبـة في بــيــان انـه (بــهــذه ا
نــســـتــذكــر الــتــاريخ الــنــضــالي
الـطـويل والـدمـاء الـطـاهـرة لـهـذا
احلـزب في مــواجـهـة االســتـبـداد

قـيـاسي. وذكـر الـبـيـان انـه (ال يزال
الـــعـــبـث وعـــدم مـــراعـــاة اهـــمـــيــة
اخلـطـوط النـاقـلـة للـطـاقة لـلـضغط
الــذي يـتــسـبب الــفـائق مــسـتــمـراً 
ــواطــنــ وحــرمــانــهم من بــأذى ا
الـطـاقـة حـيث  اسـتـهداف اخلط
شـمال الـبصرة بـعيارات نـارية إثر
نـزاعات عشائرية أدت الى انقطاع
االسـالك) مبيـنا ان (النـزاع تسبب
نطقة اجلنوبية بإنفصال خطوط ا

الى عـمل تخريبي بتـفجير بعبوات
ــا تــســبب فـي ســقـوط نــاســفــة 
الــــبـــرج 90  وانــــقـــطـــاع االسالك
وخـــروج اخلـط عن اخلـــدمـــة قــرب
قــرى كــواز عــرب وانــور الــعــاصي
ـــا أدى الى ضــــمن احملـــافــــظـــة 
نظومة الكهربائية حتـديد احمال ا
الشمالية وخروج متنقلتي الناعمة
وحــقل عـجـيـل الـنـفـطـي عن الـعـمل
فـي صالح الــــــديـن ) مــــــؤكـــــدا ان
وجه فرق دير العام خالد غزاي  (ا
قـسم اخلطـوط بفرع شـبكة كـهرباء
كــركـــوك وبــالــتــعــاون مع الــقــوات
االمـــنـــيـــة واجلـــهـــد الــهـــنـــدسي 
ـباشرة بالعمل على اعادة تشييد ا
ـتــضــرر واعـادة تــســلـيك الــبــرج ا
وناشد اخلـط للخدمة بأسرع وقت)
الـبـيان (الـقـوات االمـنيـة بـالتـركـيز
ـرابطة وتـسييـر افواج طوارىء وا
عـلـى مـسـارات اخلـطـوط لـلـحـفـاظ
عـــلـى مـــنـــظــــومـــة نـــقـل الـــطـــاقـــة
الــكـــهــربــائــيــة وابـــراج الــنــقل من
الـــعــنــاصـــر الــتـــخــريــبـــيــة). وفي
اعـــادت الــــوزارة خط الــــبــــصــــرة 
الــضــغط الــفــائق هــارثــة حـرايه -
قـرنه 400 كـي في لـلـعـمل في وقت
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الكـات ا وجــهت وزارة الـكـهــربـاء 
الـهـنـدسـيـة والـفـنـيـة في مـحـافـظـة
بــربـط مــتـــنـــقــلـــتي صـالح الــديـن 
الـناعمة وحقل عجيل النفطي 132
بـصـورة مــؤقـتــة عـبـر خط كـي في 
بـديل واعـادة الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة
ـتضـررة حل االنـتهاء لـلمـناطق ا
من اعـمال بناء الـبرج الذي تعرض
لــعـمل تــخـريـبي في كــركـوك. وقـال
بـيان لـلوزارة تـلقـته (الزمان) امس
انـه (في الــوقـت الــذي تـــعــمـل فــيه
مـالكــــات الــــوزارة لـــــيالً ونــــهــــاراً
ومة استقرارية لـضمان زيادة ود
ـــواطــنـــ بـــالـــطـــاقــة جتـــهـــيـــز ا
الـكهـربائـية في ظل ارتـفاع درجات
يـتـكـرر إستـهـداف خـطوط احلـرارة
نـقل الـطـاقة الـكـهربـائـية لـلـمنـطـقة
الـــشــمــالـــيــة من قـــبل الــعـــنــاصــر
الـذي تستـهدف قدرات الـتخريـبية 
وإمــكــانـات الــوزارة والــذي يـعــمـد
( واطن مـنفذوها لأليغال بأذى ا
واضــــــاف ان (اخلط الـــــنـــــاقـل مال
ـة- الـدور- شـمال عـبـدالـله- الـقد
تـعرض سـامـراء جـهـد 132كـي في
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استـعـرض ولي العـهـد السـعودي
مـع رئيس تيار محمـد بن سلمان 
الـعالقات احلكـمـة عـمـار احلـكـيم 
الـتـاريــخـيـة الــتي تـربط الــبـلـدين
الـشــقـيــقـ وسـبـل تـعـزيــزهـا في
فـيـمــا شـددا عـلى اجملـاالت كـافــة 
ركـــون االطـــراف الـــعـــراقـــيـــة الى
احلـوار في حل االنــسـداد الـراهن
دون اي ضـغــوط خـارجــيـة. وقـال
بيان لتيار احلكمة تلقته (الزمان)
امس ان (ابن ســلـــمــان واحلــكــيم
بحثا في مدينـة جدة السعودية 
العالقـات التـاريخـية الـوثيـقة ب
الــشـــعـــبــ الـــشــقـــيــقـــ وســبل
ـا يـحصّن تعـزيـزهـا وتـوثـيقـهـا 
هـذه الــعالقــة ويـعّــمق أواصــرهـا
األخـويـة) وشـدد اجلــانـبـان عـلى
(أهــمـيــة الــتــكــامل بــ الــبـلــدين
الــشـــقــيـــقــ اجلـــارين ومــردوده
اإليـجـابي عـلى مـخـتـلف قـطـاعات
الـتــعـاون الـثــقـافي واإلقــتـصـادي
والســيــمـا ان انــهــمـا والـعــلــمي 
ـثالن ثـقال اقـتـصـاديـا إقـلـيـمـيـاً
ودولـــيــا  وضـــرورة اســـتـــثـــمــار

إرتـفـاع أسـعار الـنـفـط في تـطـوير
الـبنـيـة الـصـنـاعيـة واإلقـتـصـادية
لدى الـبلـدين) وتطـرق اللـقاء الى
وأكدا (تطورات الساحة العراقية 
ان احلـوار بـ مـخـتـلف األطـراف
هو الـسبيـل األمثل لـلوصول إلى
حــــلـــــول مــــرضــــيــــة لـالنــــســــداد
السياسي احلالي في العراق دون
أي ضـغـوطـات خـارجـيـة) واشـاد
احلكيم بـ (اخلطط التنموية لولي
والسيـمـا رؤية العـهـد السـعـودي 
ـمـلـكـة 2030 وانـعـكـاسـات تـلك ا
اخلــطط عــلى دول اإلقــلــيم عــامــة
والعـراق خـاصة) مـؤكـدا (أهمـية
ـناخ في الدعم الـسـعـودي ألزمـة ا
ونــبـــهــنـــا الى ضــرورة الــعـــراق 
إيـجـاد حــلـول عـلــمـيــة تـسـهم في
احلـــــــد من آثـــــــار هـــــــذه االزمــــــة
اخلـــطــــرة)  وتـــابع الــــبـــيـــان ان
(اجلــانــبــ تــطــرقـا الـى الــهــدنـة
اإلنـسانـيـة في الـيـمن مـع ضرورة
تـثـبـيـتـهــا ووضع حـلـول نـهـائـيـة
ألزمـــة هـــذا الـــبــلـــد الـــذي طـــالت
فــــــضال عـن حـــــفظ مـــــعــــــانـــــاته 
االســــــتــــــقـــــرار عــــــلـى ضـــــفــــــتي
وثــــمـن اجلــــانـــــبــــان اخلـــــلــــيـج)
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الـفحـوصات للـتأكد من سالمـتها
لغرض  إعطائها التخدير الكامل
و أكـدت مقـدمة البـرنامج شـيماء
عـمـاد أن (الـفريق الـطـبي ابلـغـنا
أنـهم سيـقومون بـقطع أجزاء من
ظـهرها و ترقيع مـنطقة الوجه و
حـــول الـــعـــ الــيـــســـرى لـــهــا 
وبــعــون الـله ســتــكـون الــنــتـائج
مـطابـقة لـوجهـها الـسابق و بـعد
ـئة احلـرق بأكـثر من 60- 70 بـا
 وهـــذه الـــنــســـبـــة جــيـــدة جــداً
بـــحـــسـب قـــول رئـــيس الـــفـــريق
الــطـبي).وبـيـنت مـر  انه (بـعـد
ة التي تعرضت لها ؤ احلادثة ا
ـاضي  فـقدت فـي بغـداد الـعام ا
عـــيــني الــيـــســرى جــراء احلــرق
بـالـتيـزاب .. مع تـشوه شـديد في
بدأت عـائـلـتي وجـهي وجـسـمـي 
الــبــحث الــكــتـرونــيــا عن اطــبـاء
ـثل حـالتي جتـمـيل مخـتـص 
لـكـنـهم طـلـبـوا من والـدي مـبـلـغاً

كــبـيـراً جـداً و نـحن غـيـر قـادرين
عـلى تـوفـيـره لـكن عـنـدمـا وصل
اخلـبـر لألستـاذ سعـد البـزاز قرر
أن يـــــتـــــكـــــفل عالجـي و كـــــافــــة
الـعمـليـات التـجمـيلـية في بـغداد
كم كانت لي و أو خـارج الـعـراق 
لـعائلـتي فرحة كبـيرة و شعور ال
وسـابـقـى دومـا شـاكـرة يــوصف 
تـكفل البزاز بكافة تفاصيل رحلة
عـالجـي  و بـــــــفـــــــضـل الـــــــله و
األسـتاذ الـبزاز سـافرنـا ووصلـنا
الـى مـديــنـة بــودرم .. حــيث يـقع
ــــشـــــفى و الــــبــــدء فــــيـــــهــــا ا

بعالجي).
فـيـما اعـلن الطـبـيب التـركي علي
تـورهـان ان (العـملـيـات ستـجرى
ـر تـبـاعـاً واحـدة تـلـو اآلخـر 
وبـ كل عمـليـة فاصل إسـتراحة
نـحو شهـرين و من ثم جترى لها

.( العملية األخرى طيلة عام
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اعـلنت قـناة (الـشرقـية) من خالل
احـدث حـلـقـات بـرنـامـج (االمـيرة
عن خـضوع األمـيرة مر  ( مـر
ألول عـمـلـيـة جـراحـيـة جتـمـيـلـية
في مـدينـة بودرم الـتركـية. ضمن
رحـلة عالج طويلـة األمد تتضمن
 16عــــمــــلـــيــــة  تـــكــــفل رئــــيس
ــــســـتـــقل مـــجــــمـــوعـــة اإلعالم ا
األســـتــاذ ســعــد الـــبــزاز بــكــافــة
مــصـاريــفــهـا ومــصـاريف اقــامـة
مـر وعـائـلـتهـا في تـركـيـا حتى
اكـتـسـابـهـا الـشـفـاء الـتـام  بـعـد
تـعرضها حلادث مؤسف بحرقها
اضي ـادة التـيزاب في الـعام ا
ــديـنـة بـغــداد من قـبل شـخص

رفضت الزواج منه.
و قـبيل الـشروع بإجـراء العمـلية
خـضعت مر الطالـبة في معهد
الــفـــنــون اجلــمــيــلــة  لــعــدد من
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والـظـلم ومـشـاركـته الـفـاعلـة في
جتربـة بـناء الـنظـام اجلـديد بـعد
الــتـــغـــيـــيـــر الى جـــانب الـــقــوى
الــوطــنــيــة األخـرى) واعــرب عن
املـه بإن (يـكـون وجلمـيع الـقوى
دور بــنــاء في هـذه الــسـيــاســيـة 
ــصــيــريــة من تــاريخ ــرحــلــة ا ا
العراق ألجل تـعميق لـغة احلوار
والتـفاهم واستـحضـار مصـلحة
الـوطن والشـعب مـن اجل جتاوز
االزمـــة الــقـــائـــمــة عـــلى أســاس
االحــتـكــام لـلــدسـتــور والـقــانـون
ــــــــؤســــــــســـــــات وحــــــــفظ دور ا
اكــدت الــدســتــوريــة).  بــدورهــا 
ـتـحـدة في الـعراق بـعـثـة األ ا
يونامي أن الـتضحيـات العديدة
الــتي قــدمـت الســتــعــادة مــكــانـة
الــــعـــراق ال يـــنـــبــــغي أن تـــذهب
ـنـاسـبة سـدى.وقـالت في بـيـان 
الـذكـرى الــسـنـويـة  19لـلــهـجـوم
عـلى مــقـرهـا فـي بـغـداد ان (هـذه
الـــذكـــرى مـــحـــفــورة بـــعـــمق في
الـذاكرة اجلـمـاعيـة لـبـعثـة تـقد
ـــســـاعـــدة إلى الـــعـــراق واأل ا

وسوي  مهند ا
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تـحدة كـكل ح قـصف مقـرها ا
 الـــــذي أســــفــــر عـن مــــقــــتل 22
ـــمـــثل ن فـــيــــهم ا شـــخـــصـــا 
اخلــاص ســيــرجــيــو فــيــيــرا دي
ميـلو وجـرح نحو 150 آخرين)
ولــــفت الى ان (الـــضــــحـــايـــا هم
ــتـــحـــدة الــذين مـــوظــفـي األ ا
يــعــمــلــون لــدعم الــتــعــافـي بــعـد
الــصــراع في الــبالد) مــؤكـدا ان
(الــــــعـــراق واجه صـــعـــوبـــات ال
حـصـر لـهـا في االعـوام األخـيـرة
حـيث لم تـعـد األزمـة الـسـيـاسـيـة
ـــســتـــمـــرة ســوى أحـــدث حتــدٍ ا
طـــــــــــويـل األمـــــــــــد ومـع ذلـك ال
يـســتـحــيل حل أي من اخلالفـات
ـكن اعتـباره أكـثر احلالـية وال 
صـلـحـة الـوطـنـية) أهـمـيـة من ا
واســتــطــرد الــبــيــان بــالــقـول ان
(التضحيـات العديدة التي قدمت
الســـتــــعـــادة مــكــانـــة الــعــراق ال
يـنــبـغي أن تـذهـب سـدى ويـجب
تـعبـئـة كل اجلـهود نـحـو احلوار
ـا فـيه الـصـالح الـعـام واحلـلـول 

للشعب). 

(الدورالـعـراقي في الـوسـاطـة ب
ايـران والـسـعـوديـة وانـعـكـاسات
نـطقة ذلك إيجابـيا على شـعوب ا
 وأن الـــتــــوصل إلتــــفـــاق نـــووي
جـــديــــد البـــد أن يـــكــــون فـــرصـــة
خملـــتــلـف األطــراف لـــلـــنــظـــر الى
ــســـتــقــبل بـــصــورة إيــجـــابــيــة ا
ــشــتـــركــات الــتي والــبــحـث عن ا

تساعـد على تـدعيم االسـتقرار في
ـــنــطـــقـــة) واشــار الـــلـــقــاء الى ا
(ضــــــرورة اخلــــــروج بــــــقـــــرارات
مُـرضيـة لـلـجـمـاهـيـر الـعـربـية من
لـتنهي قـبلة في اجلـزائر  القمـة ا
حـــالـــة اإلحــــبـــاط لـــدى الـــشـــارع
العـربي وتـأكـيد مـركـزيـة القـضـية
الفلسـطينيـة وأهمية بـقائها رمزا

لتوحيـد الشعوب). وحـضر اللقاء
نـــائب وزيـــر الــــدفـــاع خـــالـــد بن
سلـمـان ومسـتشـار األمن الـوطني
مــســـاعـــد بن مــحـــمــد الـــعــيـــبــان
والسـفـير الـسـعودي لـدى الـعراق
عــبــد الــعــزيـــز الــشــمــري ونــائب
رئــيـس تــيـــار احلــكـــمــة مـــحــسن

احلكيم. 

بـالـتـعـيـ اسـوة بـاآلخـرين) واكد
الـتمـيمي ان (اجملـلس على تواصل
مـسـتـمـر مع الـتـعـلـيم من أجل نـقل
مـطالب اخلريـج وايجـاد احللول
حـيث  مـخـاطـبـة ـنــاسـبـة لـهم  ا
ـــوافـــقـــة عــلى الـــوزارة لـــغــرض ا

شمولهم بالتعيينات). 
ردت األمـــــانــــة فـي غــــضـــــون ذلك 
الـــعـــامـــة جملـــلس الـــوزراء  عـــلى
اســتـفــسـار وزارة الـتــربـيــة بـشـأن
. الــعـقـود واحملــاضـرين واالداريـ
وبــحـسب وثــيـقــة مـذيــلـة بـتــوقـيع
األمـ العام للمجلس حميد الغزي
 جـــــاء فــــيـــــهـــــا أنه (ال مـــــانع من

يــعــد الـــدولــة أو الــقــطـــاع الــعــام 
وجب هذا القرار ملغي) تـعيينه 
مـــــؤكــــدا ان (الــــوزارة تــــتـــــحــــمل
ـسؤوليـة في حال ظهـور عدم دقة ا
مـن حــيث فـــرز األســمـــاء الــواردة 
مـطـابقـتـها مع الـنـسب احملددة في
قـــــرار مــــجــــلـس الــــوزراء). وكــــان
قــد خــاطب الــتــعـلــيم من اجملــلس 
أجـل شمول خريجي اوائل األطباء
بــالـتـعــيـيـنـات. وذكــر بـيـان تــلـقـته
بحث (الـزمان) امس أن (الـتمـيمي 
ـثـلي خـريجي اوائل مـع عدد من 
تـبـعة في االطـبـاء آليـة الـتعـيـ ا
اجملــلس مـع إمــكــانــيـة شــمــولــهم

مــــــجــــــلـس الــــــوزراء عــــــلى وزارة
الــتـعـلـيم. واطـلــعت (الـزمـان) عـلى
وثـيقة حتمل توقيع رئيس اجمللس
مــحـمـود الـتــمـيـمي جــاء فـيـهـا انه
صادقة على تعي االوائل (تـمت ا
ـــدرجــة اســـمــاءهم وبـــيــانـــاتــهم ا
ـشار ـرافـقـة طي كـتـاب الـوزارة ا ا
الـيه) وتـابع انه (لـتفــــادي حدوث
تــتـــــــولى االزدواج الــوظــيـــــــفي 
الـــوزارة اتــخــاذ مـــا يــلــزم إلجــراء
الــــتـــقـــاطـع بـــ اســـمــــاء جـــمـــيع
ضـمـون هـذا الـقرار ـشـمـولـ  ا
وكل من يثبت منهم اشغاله وظيفة
الك الـدائم في دوائـر عــامـة عـلى ا

االعـتمـاد البـرامجي الـتخـصصي)
واضـاف ان (اإلصدار احملدث الذي
يــــولى إجنــــازه جـــهــــاز اإلشـــراف
يـشــتــمل عـلى والــتـقــو الــعـلــمي
ــيـة ــواصـفــات الـقــيـاســيـة الــعـا ا
اخلــاصـة بــاخملــتـبــرات وبـيــئـتــهـا
وتــوضــيح مــتـطــلــبــاتـهــا الــعــامـة
والـتـنظـيـمـية والـفـنيـة ومـتطـلـبات
الـسالمـة وضمـان اجلـودة الواجب
تـوافـرهـا في اخملـتـبـرات الـعـلـمـيـة
والــبــحـثــيــة واخلـدمــيــة الـتــابــعـة
لـــتـــشـــكـــيـالت الـــوزارة). وصــادق
عــلى مــجــلس اخلــدمــة االحتــادي 
ــشــولــ بــقــرار تــعـــيــ االوائل ا
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الــــتـــحـــويـل دون جتـــديــــد عـــقـــود
ــشـمـولـ بـقـرارات اجملـلس ذات ا
الــصــلــة في حــال رغــبــة الــتــربــيـة
جتـديـد الـتـعـاقـد مـعـهم عـلى ان ال
يترتب على ذلك تخصيصات مالية
اضــافـيـة) واشـار الـى ان (عـمـلـيـة
الـتحـويل دون تنسـيب احملاضرين
ـــديــريــات واالداريـــ عــلى مالك ا
الــعـامـة لـلــتـربـيـة بــ احملـافـظـات
عــلى ان يــكــون في اضــيق نــطـاق
واال يـتـرتب على ذلك تـخـصيـصات
مــالـيـة اضـافـيــة او طـلب تـعـويض
ـنـسـوبـ ـنـتـسـبـ من اجلـهـة ا ا

اليها). 
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اطـــلــقت وزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالي
عـايير العراقية ا والـبحث العلمي 
جلــودة اخملـتــبـرات في نــسـخــتـهـا
عـايير الـثانـية احملـدثة في ضـوء ا
الـوطنية للمختـبر التعليمي اجليد

جي ال بي. 
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
ـعــايـيـر احملـدثـة الـتي وجه بـهـا (ا
الـوزيـر نـبـيل كـاظم عـبـد الـصاحب
تـضمنت بنودا اسـتهدفت االرتقاء
بـالبـيئـة اخملتـبريـة بوصـفهـا جزءا
مـن مــتـــطـــلــبـــات احلـــصـــول عــلى

حـدوث فــيــضــانـات مــفــاجــئـة في
ـنـاطق بـيـنـها الـعـاصـمة بعض ا
لــــنــــدن. وقـــال مــــكــــتـب األرصـــاد
اجلويـة إن (أكـبر هـطـول لألمـطار
كـان في سـبـاديـدام بـكمـبـريـا وفي
تريـنـجـويـنتـون هـاوس).وأظـهرت
اللـقطـات والصـور التي تـداولتـها
مــواقـع الــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
أمطارا غـزيرة وفـيضانـات جتتاح
ــدن في جــمــيـع أنــحــاء جــنــوب ا

إنكلترا وويلز.

درجات احلـرارة فسـتكـون مقـاربة
لـلـيـوم الـسـابق في جـمـيع أنـحـاء
حـيث تـسـجل الـعـظـمى في الـبالد
وتـــابع ان بـــغـــداد 47 مـــئـــويــــة)
(طــقس يــوم غـــد األحــد ســيــكــون
وفي مـــقـــارب لـــلـــيـــوم الـــســـابق 
االقـسـام الـغـربـيـة يـتـحـول مـغـبراً
وال تــغـــيـــر بـــدرجـــات احلــرارة).
وبــعــد أســابــيع من مــوجــة احلــر
ـــمـــلـــكــة واجلـــفــاف تـــعـــرضت ا
ألمطارغـزيرة تسببت في تحدة  ا
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تـوقـعـت الـهـيــئـة الـعــامـة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
ان يــكـــون طــقس لــوزارة الـــنــقـل 
الـيــوم الـســبت صـحــوا الى غـائم
جـزئـيــا والـعـظــمى في بـغـداد 47
مئويـة. وقال بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (طـــقس الـــيـــوم الــســـبت
سيـكـون صـحواً الى غـائم جـزئـيا
أمــا في عـــمـــوم مـــنـــاطق الـــبـالد 

مـع الـفـرات شــطـرة - ذي قـار 400
كـي في وناصرية - رميلة 400 كي
فـي  وكــــــــــاد األســــــتـــــهـــــداف ان
يــتــسـبب بــإطــفـاء تــام لـلــمــنـطــقـة
اجلـنوبية لوال نظام احلماية الذي
ـنع االنـطـفـاء) وتابع  تـطـبـيـقه 
ان (مـالكـــات دائــــرة الــــتــــشـــغــــيل
تـــمـــكــــنت من إعـــادة والــــتـــحـــكـم 
نـظومة دون مـزامنـتها وربـطهـا با

حدوث اي انطفاء).

Ê«bOA¹ rOJ(«Ë ÍœuF « bNF « w Ë

Ê«dNÞË ÷U¹d « 5Ð WÞUÝu UÐ



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

ÊU*d³ « ¡UÐdN  s  ÂUO)« qš«œ  UHOJ

ÂU √ œ«bGÐ ÆÆ WMšUÝ  U³łËË œ—UÐ ¡U

WM¹U³²  V UD0 5 UB²Ž≈
ـطالب ب اعـتصامي الـتيار الـصدري واإلطار { بغـداد-(أ ف ب) - رغم اختالف ا
نـطقة اخلـضراء في بـغداد وداخـلها: ـعتـصم قـرب ا التنـسيـقي تتـشابه يومـيات ا
ـقـاومـة احلـرّ ـاء الـبــارد  خـيم مـلـونــة وقـدور كـبـيــرة من األرزّ واخلـضـار والـلــحم وا
ان الـعـراقي أعـداد كـبـيرة من الـشـديـد.أواخر تـمـوز/يـولـيو تـوزعت في مـحـيط الـبـر
لـونة التي نصبها مناصرو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تعبيرًا عن قدرته اخليم ا

على تعبئة الشارع وسط نزاع سياسي مع خصومه.
ـطــلب األسـاسي لـلـمـعـتـصـمـ هـو وا
ـــان وإجـــراء انـــتـــخـــابــات حـلّ الـــبـــر
مـبـكـرة.ردّ اإلطـار التـنـسـيـقي بـأن أقام
ـنـطـقـة بـدوره اعــتـصـامـاً في مـحـيط ا
اخلـــضـــراء احملــصـــنــة حـــيث تـــوجــد
ـــقـــار ـــؤســــســـات احلـــكـــومــــيـــة وا ا

دبلوماسية.
wM¹œ bOKIð

ويـــقــول مـــنــظــمـــون من الـــطــرفــ إن
الـتنظيم والدعم اللـوجستي لالعتصام
تجذّرة واكب العاشورائية ا تـؤمنها ا
في الـــتــقــلـــيــد الــديـــني الــشـــيــعي في
الــــعـــــراق وهي عــــبــــارة عـن مــــواكب
مــتـحــركـة تــمـولــهـا تــبـرعــات وتـؤمن
ــــشــــرب لــــزوار عــــاشـــوراء ــــأكل وا ا
ومــراسم األربــعـ في كــربالء.من بـ
ــــــواكـب مــــــوكب "أحــــــبــــــاب هــــــذه ا
ـقــتـدى الــصـدر الــصـدريـن" تـيــمـنــاً 
ووالــده مـحــمـد الــصـدر. يـقــول فـاضل
ــوكب ــشــرفـــ عــلى ا رحـــمن أحــد ا
الذي يضمّ  25 شـخصاً لفرانس برس
"نـــنــــام هـــنـــا في اخلــــيم أحـــضـــرنـــا
أوسـدتنـا من بيـوتنـا وجئـنا".ويـضيف
الــرجـل الــذي ارتــدى قــمــيــصــاً أســود
وسـروال جـيـنـز والـبـالغ من الـعـمر 33
عــــامـــاً "نـــقــــدّم وجـــبــــات رئـــيــــســـيـــة
لـلـمعـتصـم مـن الفـطور إلى الـغداء
ــاء والـــعـــشــاء. الـــشـــاي مــوجـــود. وا
ـــاء الــــبـــارد. أهم مـــا فـي األمـــر هـــو ا
". يــؤكــد الــرجل الــبــارد في هــذا احلــرّ
الـذي يـعمل سـائق عربـة تـكتك وتـبرع
مـن جــــيــــبه بـ 250 ألـف ديــــنـــار (170
ـوكب بـالــطـعـام أن دوالر) لــتـمـويـل ا
وجــوده مـتــواصل في هـذا االعــتـصـام

الـعـمـر  33عـامـاً رأسه بـقـمـيـص أسود
يـحمـيه من أشعـة الشـمس فيـما نادى
بـأعــلى صـوته عـلى الـعـابـرين لـتـنـاول
األرزّ والـــلــحم والـــفــاصـــولــيـــاء الــتي
يـوزّعها.يـخبر محـمد فرانس برس "كل
لـيلة أجـتمع مع أصدقـائي ونقرر نوع
الــطـعـام الــذي سـنـقـوم بــإحـضـاره في
الـيـوم الـتـالي".ال يـتـجـاوز دخل مـحـمد
فـي األسـبـوع  40 ألـف ديـنــار (حـوالى
 27دوالراً) لـكن أمـله في أن يكـون هذا
االعـتـصـام انطالقـاً لـلـتغـيـيـر دفعه ألن
يـتـبـرع وأصـدقـاؤه بـقـلـيل مـن األموال
.ويقول "كل مـنا يدفع عـتصمـ لـدعم ا
 20إلى  15ألـف ديــنــار ونـــشــتــري مــا

نـقـدر عـلـيه. نـقـطع األمـوال عن أوالدنا
".ويـضيف لـنـقدم الـطعـام لـلمـعتـصـم
الـرجل الذي لديه ستة أطفال أنه يفعل
حي السـيد مقتدى كل هـذا أمالً بأن "
الــفــاسـدين من الــوجــود ونـســتـريح".
ــــنــــطــــقـــة وعــــلى طــــريـق مــــؤدٍ إلى ا
اخلـــضــراء يـــعــتـــصم أنـــصــار اإلطــار
الـتنـسيـقي منـذ نحـو أسبـوع مطـالب
بــتــشــكــيل حــكــومــة تــؤمـن اخلــدمـات
األســاسـيـة وحتـسّن احلـيــاة الـيـومـيـة
.ويـضمّ اإلطـار الـتـنـسـيـقي لـلــعـراقـيـ
مثلة انية ا خـصوصاً كتلة الفتح البر
ـوالــيـة لــفــصـائل احلــشــد الـشــعـبـي ا
إليــران وكـتـلـة رئــيس الـوزراء األسـبق

ـــالــكي اخلـــصم الـــتـــاريــخي نـــوري ا
لــلـصـدر. وعـلى إحـدى اخلـيم وضـعت
الفـــتــة كــتـب عــلــيـــهــا "يـــجب احــتــرام
مـؤسسات الدولة خصوصاً التشريعية
والــقـضـائـيـة" ردًا عــلى مـا يـبـدو عـلى
ـان.ويـؤكـد مـطـالـبـة الـصـدر بـحلّ الـبـر
مـصدر في اإلطار التنـسيقي فضّل عدم
وجودة الـكشف عن هويته أن "اخليم ا
واكب" هي اخلـيم نـفـسـها اخلـاصـة بـا
الـــعـــاشـــورائـــيـــة. ويــضـــيف أن "آالف
ـــتـــضـــرريـن من تـــعـــطـــيل تـــشـــكـــيل ا
احلـكـومة مـستـعدون لـتقـد كل أنواع
ــعـتـصم ال الــدعم... مـا يــحـتــاج إلـيه ا
يتعدّى الطعام والشراب وفي معظمها

إلـى "أن نـبــعــد الــفــاســدين".في اخلــيم
ــعــتــصــمـون مـن الـشــمس يــحــتــمي ا
مـتـمددين عـلى فرش صـغيـرة. بعـضهم
ـكـيّف مـتـحـرّك داخل خـيـمـته حـظـي 
يـــغــــذّيه من الــــكـــهـــربــــاء الـــتي تـــزوّد
ـان توزعت ان.وفي بـاحـات البـر الـبـر
أكــشـاك الــعـصــيـر والــقـهــوة والـشـاي
ـيـاه. ويـقـوم الـبـعض بـذبح وبـرادات ا
ـــواشي لـــلـــطـــبخ. مـن عــلـى أكـــشــاك ا
صـغـيـرة أو طـاوالت يـوزّع مـتـطـوعون
اخلـبز أو اجلبنـة وفي بعض األحيان
تـوزّع الـوجبـات الـساخـنـة مبـاشرة من
شــاحـــنــات صــغــيــرة.بـــاجملــمل يــضمّ
اعــتــصـام الــتـيــار الــصـدري نــحـو "70
ــنــاصـري الــتــيـار أو مــوكــبـاً" تــابــعـة 
لـعشـائر كـما يقـول لفـرانس برس أحد
. ويـضيـف الرجل الـذي فضّل ـشـرف ا
عـدم الـكـشف عن هـويـته إنـهم يـقـدمون
ـواد الـغـذائـيـة" الـتي "لـلــمـعـتـصـمـ ا

يحتاجون إليها.
q−Ž r(

ويـقـدّر قـيـمـة األموال الـتي يـنـفـقـها كل
عتصـم بنحو مـوكب يومياً إلطـعام ا
" 6 مـاليــــ ديـــــنــــار (حـــــوالى  4آالف
دوالر) ... ونــحــو  100كـــلــغم من األرزّ
ومــــــواد أخـــــرى مـــــثـل حلم الــــــعـــــجل
ـيـاه". ويـشـيـر واخلـراف والــفـاكـهـة وا
مثالً إلى أن متبرعاً من إقليم كردستان
قـدّم  12خــروفـاً.أمـام الـبــاب الـرئـيـسي
ـان يــقف مــحــمــد حــســ عـلى لــلــبــر
شــاحــنــة بــيــضــاء صــغــيــرة بــثــيــاب
ـواد الدهـان الذي يـعمل به تـلـطّخت 
وبـالـعرق الـذي يـسيل مـنه حتت أشـعة
الـشـمس احلـارقة.لفّ الـرجل الـبالغ من

مـن بركات عـاشوراء". ويقـول أبو علي
عـتصـم أن كل تلك الـكاظـمي أحد ا
االحــتـــيــاجــات يـــتمّ تــأمــيـــنــهــا "عــلى
حـــســـابـــنـــا اخلـــاص وعــبـــر مـــواكب
حـســيـنـيـة ومـواكب عـشـائـر ... نـطـبخ
بــأنـفــسـنــا ونـقــدم اخلـدمــات لـلــنـاس.
ــنـازل اجملـاورة الــعـشـائــر تـدعــمـنـا ا
لالعــتـصــام تـدعــمـنــا". ويـقــول الـرجل
الـبـالغ من العـمر  45 عـامـاً إنّ "احلـياة
مــعـطــلـة فـي الـعــراق اآلن بـســبب تـلك
ــان" مـؤكـداً أن اجلــهـة احملـتــلّـة لــلـبـر
االعــتــصــام سـوف يــســتــمــرّ إلى حـ
ـشـروعـة ال سـيـمـا "تـلـبــيـة مـطـالـبـنـا ا

تشكيل حكومة".
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مالكات تنفذ
مشروع بناء
دارس ا

الـــفــنـــيـــة في احلــد مـن الــتـــجــاوزات).
ــذكــورة رفـعت واضــاف ان (الــلــجـنــة ا
تـوصياتها لهيئة الرأي في امانة بغداد
الــتـي بــدورهــا قــررت في اجــتــمــاعــهــا
االخـيـر الـغاء الـعـمل بـقسم الـتـجاوزات
واعـادة العمل بـاالجراءات السـابقة قبل
عـام 2018 والـتي تـتـيح لـقـسم الـنـظـافة
ــراكـز الـبــلـديــة مـتـابــعـة اخملــالـفـات وا
الــبــنــائــيــة والــتـجــاوزات وابالغ قــسم
االجـازات والرخص في الـدائرة البـلدية
التــخـاذ االجـراءات الـقـانـونــيـة بـحـقـهـا
عـــلـى وفق قـــانــون (13) لـــســـنـــة 2001
وقـرار (154) لــسـنـة 2001). واشـار الى
ان (هــذا الـقـرار اتـخـذ لــتـحـديـد اجلـهـة
ــــقــــصـــرة ازاء الــــســــمـــاح بــــحـــدوث ا
الــتـجـاوزات واخملــالـفـات بـعــدمـا كـانت
ـسؤولية دون تـتحمل عـدة جهات تلك ا
قـصر بشـكل صريح). وب ان حتـديد ا
(هــذا االجـراء سـيــتـيح مـحــاسـبـة قـسم
قصر ركـز البلدي ا الـنظافة ومسؤول ا
فـي احلـد من الــتــجـاوزات واخملــالــفـات
ـشددة واتـخـاذ االجـراءات الـقانـونـيـة ا
ازائـه ). واوضح ان (امانة بـغداد تعمل
جــاهـدة عـلـى اتـخـاذ جــمـيع االجـراءات
الـــقــانــونـــيــة وتــنـــفــيـــذ حــمالت ازالــة
الـتـجـاوزات واخملـالـفـات لـلـحـفـاظ عـلى

شهد احلضري للعاصمة بغداد). ا

تـأثـيراتـهـا على الـبـيئـة). واشار الى ان
(امــانــة بـغــداد ادرجت تــنـفــيــذ حـمالت
ـسـطحـات اخلـضراء تـشـجـير وزراعـة ا
ضــمن مـشــاريـعــهـا لــتـحــسـ الــبـيــئـة
وبـاشــرت تـنـفـيـذهـا الى جـانب حـمالت
دارس واطـن والـطلـبة في ا تـثقـيف ا
واجلــــامـــعــــات في أهــــمـــيــــة الـــزراعـــة
ـناخ وتـأثـيرهـا علـى حتسـ البـيـئة وا
ــســاحــات اخلـــضــراء). كــمــا وزيـــادة ا
بـــاشـــرت االمـــانـــة اتـــخـــاذ االجـــراءات
الالزمـة لتفعيل منظومة إطفاء احلرائق
ـبـكـر في بـنـايـة امـانـة ووحـدة اإلنـذار ا
بـغداد لتـفادي وقوع احلـوادث. واعلنت
االمـــــانـــــة اخلــــمـــــيـس الــــغـــــاء قـــــسم

التجاوزات في جميع دوائر البلدية. 
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كـمـا اعـلـنت عـن قيـامـهـا بـاعـادة الـعـمل
بــاالجــراءات الــسـابــقــة قــبل عـام 2018
قصرة ازاء والتي تتيح حتديد اجلهة ا
الـسماح بتنامي التجاوزات واخملالفات
الـبلدية لـغرض محاسـبتها واحلـد منها

. وذكــر بــيــان ثــان ان (هــنــاك جلــنـة 
هـندس تـشكـيـلهـا من قبل امـ بغـداد ا
عـمار موسى كاظـم لغرض اعداد دراسة
وتـقييم جدوى العـمل بقسم التجاوزات
الــذي اسـتـحـدث بـعـد عـام 2018 بـشـكل
مــؤقـت لـقــيــاس مــدى جنــاحـه وجـدواه
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باشرة بتنفيذ اعـلنت امانة بغداد عن ا
ـشاريع لتـحس عـدد من االجراءات وا
الـبيـئة واالعتـماد على الـطاقـة النظـيفة
ضــمن فــريق عــمل ايــزو الـطــاقــة الـذي
يـــضم عـــدد من الـــوزارات الـــســـانــدة .
وذكـرت انـهـا (وفي اطـار عـمـلـهـا ضـمن
فــريق أيــزو الــطــاقـة الــوزاري بــاشـرت
تـنفيذ االجراءات الالزمـة لالعتماد على
الـطاقـة النـظيفـة في مبـنى امانـة بغداد
بــــاالســـــتــــعـــــانــــة بــــوزارة الـــــعــــلــــوم
والـتـكنـلوجـيا الـتي اقـترحت اسـتعـمال
ـولدات الـطـاقـة الـشـمـسـيـة بـديالً عـن ا
الى جـانب تـقنـ استـعمـال الطـاقة في
دوائــر امــانــة بــغـداد عــبــر اســتــعــمـال
االجـــهـــزة واالضـــائــة االقـــتـــصـــاديــة).
واضـافت في بيان تلـقته (الزمان) امس
ان (امـانـة بـغـداد بـحثـت مع فريـق عمل
ايــزو الـطــاقـة تــنـفــيـذ مــشـروع احلـزام
ا له من تـأثيـر على الـبيـئة و األخـضـر 
ــنــاخ وكــذلك اعــداد دراســة تــغـــيــيــر ا
لـتـولـيـد الطـاقـة الـكهـربـائـيـة عن طريق
الــنـفـايـات). وبـيـنت ان (من اهم االمـور
الـتي بـحـثتـهـا امـانة بـغـداد مع الـفريق
الــــــوزاري هــــــو احلـــــد مـن جتـــــاوزات
ـولدات االهـليـة على خـطوط اصـحاب ا
الـــصــرف الــصـــحي واهــمـــيــة تـــقــلــيل
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يطبخون طعاماً
ألنصار الصدر
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ــة سـاسـة الــفـسـاد والــنـظـام إنـفـراج اإلنــسـداد الــسـيـاسي يــلـوحُ في األفق بــهـز
قيت اخملادع.. السياسي ا

ثـورة عاشـوراء  ثورة التـغيـير بقـيادة جمـاهيـر التيـار الصـدري ومناصـريهم  بدأت
جتني ثمارها..

ـلـطخ جـبـيـنهم بـالـعـار واخلـسـة والـنـذالة ـنـطـقة الـغـبـراء ا ـة حـكـام ا  مالمح  هـز
واضحة للعيان ..

من  2003 لـيـومـنـا هـذا سـاسـة الـفـسـاد سـراق قـوت الـشـعب خـنـجـر مـسـمـوم في
خاصرة الشعب ..

ـغتصـبة من أنـياب النـظام الـسياسي فـي ثورة عاشـوراء يستـعيـد الشعب حـقوقه ا
الـفاقـد للـشرعـيـة بأسـتقـالة أحـد وزراء احلكـومـة احلالـية الـذي ذبح وروع شريـحة

الفقراء برفع سعر الدوالر..!?
أحـني قـامـتي لــلـثـوار أبـطـال ثـورة عـاشـوراء وأبـطـال ثـورة

تشرين صناع النصر صناع احلياة..
 وما النصرُ أال من عندالله ..

إن ينصركم الله فال غالبَ لكم ..

l¹—UA∫ أمانة بغداد تنفذ مشاريع البيئة

نــصب  20لــوحــة إرشــاديــة مـن جــسـر
ـعـارض) وبـ رحــيم آوا إلى جـســر ا
ان (مـديـريـة بـلـديـة كـركـوك تسـعى في
ــرور بــطــريــقـة حــمالتــهــا لــتــوجــيـه ا

نـظامـية إلظهـار مركـز احملافظـة بأبهى
صــورة لــلــمــواطــنــ والــوافــدين). في
غــضـون ذلك اصــدرت مـحـافــظـة بـابل
تـوضيحاً بشـأن مشروع طريق احللة -

في مــحــافــظــة ديــالى مــؤكــدة اهــمــيـة
. وقال واطن اجنازه لتسهيل حركة ا
مـديـر عـام دائـرة الـطـرق واجلـسـور في
الــوزارة حــســ جــاسم في تــصــريح
ــديــريـة تــابــعــته (الــزمــان) امـس ان (ا
بـاشرت قبل شهر بتنفيذ اعمال اجلسر
ــسـافـة  3كــيـلـومـتــراً في احملـافـظـة)
ـر في بــحــيــرة ـُّ مــبــيــنــاً ان (اجلــســر 
حمرين ويحلُّ محلّ الطريق الذي غطته
مـيـاه الفـيضـانـات في األعوام الـسابـقة
وتـــســـبـب في انـــدثـــاره بـــعـــد مـــوجـــة
الــــفــــيــــضــــان عــــام 2017) واوضح ان
ــنــذريــة مع ــنــفــذ ا (الــطــريـق يــربط 
إيـــران). في ســيـــاق مــتــصـل بــاشــرت
رحلة االولى بـلدية محـافظة كركـوك با
لـــتــــأثـــيث الــــشـــوارع الـــرئــــيـــســـة في
احملــافـظـة. وقـال مـديــر بـلـديـة كـركـوك
فــريــدون عـــادل في تــصــريح تــابــعــته
الكـات الـهنـدسـية (الـزمـان) امس ان (ا
ــرور والـــفــنــيـــة في وحــدة هــنـــدســة ا
ـشـاريع فـي بـلـديـة الــتـابـعــة لـشـعـبــة ا
كـــركـــوك بــــاشـــرت نـــصب الـــعالمـــات
ـــرحــلــة ـــروريــة اإلرشــاديـــة ضــمن ا ا
ـــشـــروع تــــأثـــيث وتــــخـــطـــيط األولـى 
الـــشـــوارع وجتـــهـــيــز الـــتـــقـــاطـــعــات
بـاإلشارات الضـوئية ولـوحات الداللة)
رحـلة األولى تضمنت مـشيراً الى ان (ا
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كـــربالء بــعــد نـــشــر صــور عـــلى مــوقع
الــفـــيس بــوك لــلــطـــريق بــدون تــأهــيل
ارصــــفــــته. واكــــدت مــــســـؤولــــة إعالم
الــبـلــديـة وداد الـعــبـادي في تــصـريح
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انـــطـــلــقـت اعــمـــال مـــشــروع األبـــنـــيــة
ـــدرســـيــة الـــنـــمــوذجـــيـــة في عـــمــوم ا
تحدث بإسم األمانة احملافظات. واكد ا
الـعـامـة جملـلس الـوزراء حـيـدر مـجـيد
فـي تصـريـح تابـعـته (الـزمـان) امس ان
رحـلـة األولى بألف ـشـروع بـدأ في ا (ا
مــدرســة من اجملــمـوع الــكــلّي ثـمــانــيـة
االف) مـبـيـنـاً ان الـعـمل جـارٍ في جـميع
ــتـابــعـة احملــافــظـات) ولــفت الى ان (ا
ـــشــاريع مـــســـتــمـــرة من قِـــبل دائـــرة ا
درسـية في األمانة الـوطنية واألبـنية ا
الــعـامــة جملـلـس الـوزراء عــبـر زيـارات
يــومــيــة دوريــة مــنــتــظــمــة لــلــمالكــات
الــهـنـدســيـة والــفـنـيــة ومـتــابـعـات من
ـــقـــيم في دائـــرتي ـــهـــنــدس ا دوائـــر ا
ـباني لـدى وزارة اإلعمـار واإلسكان و ا

دائرة األشغال).
“U$≈ V ½

ـشـروع يسـير واضـاف ان (الـعمل في ا
وفـق مــا مـــخـــطط لـه مع الـــشـــركـــتــ
ـنـفـذت بـحـسب نـسب اإلجنـاز التي ا
تــــــصـل بــــــكــــــشف يــــــومـي إلى اإلدارة
الــتـنـفــيـذيـة الــتـابـعــة لألمـانـة الــعـامـة
جملـلس الـوزراء) عـلـى صـعيـد مـتـصل
نـــــفــــذت وزارة اإلعـــــمــــار واإلســـــكــــان
والـبـلديـات العـامـة اعمـال اطول جـسر
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تـــابــعــته (الـــزمــان) امس ان (مــشــروع
تـأهـيل الـطـريـق يشـمـل اعـمـال تـوسـعة
اجلـزرة الـوسطـية وتـأهـيلـهـا و تبـليط
الــتــوســعــة وقــشط وتــبــلــيط الــشـارع

القد فقط).
WO³½Uł WH —√

مـبينة ان (األرصـفة اجلانبيـة للمشروع
قبلة لصيانة خط تـعد ضمن األعمال ا
اجملـاري الناقل) ولـفتت الى ان (اعمال
الـتـبلـيط جترى بـسرعـة حسب تـوجيه
ـســيـرة احلــكـومــة احملـلــيـة مع قــرب ا
ــلــيـونــيــة إلحــيـاء ذكــرى اربــعـيــنــيـة ا
). واكــد مـحــافظ الــديــوانــيـة احلــســ
زهـيـر علي الـشعـالن استـمرار األعـمال
ــداخـل ثالثــة اقــضــيــة الــتـــأهــيــلــيــة 

واوضح تفاصيل اعمال التأهيل. 
وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس
ان (اعـــمـــال تــأهـــيل مـــداخل اقـــضـــيــة
الـشـاميـة واحلمـزة والـدغّارة مـستـمرة
شـروع تـأهـيل مداخل حـيث يـتـضـمن ا
وانـشـاء مـسـقّـفـات ألغـراض الـتـفتـيش
ونــصـب بــوابــات كــونــكـــريــتــيــة ومــد
ـاء) مــشـيـراً الـى ان (نـسـبـة أنــابـيب ا
ائة) وتابع اإلجنـاز وصلت الى  25 بـا
ـــشـــروع الى ان (احملـــافـــظـــة احـــالت ا
شــركــة مــحــلـيــة ضــمن خــطــة تــنــمــيـة

األقاليم للعام 2021).
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انــقــذ فـريـق طـبـي بـطــوار مــســتــشـفى
ـحــافـظـة االنـبــار  طـفالً تـوقف الــقـائم 
قـلـبه اثـر نـوبــة ربـو قـصـبي حـادة. وقـال
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان (صــالـة
اســتـقــبــلت حــالـة ـســتــشــفى  طــوار ا
مـريض يـبـلغ من الـعـمـر  13عـام يـشـكـو
من نـــوبــــة ربـــو قـــصــــبي حـــادة مع آالم
نـطـقة الـصـدر واضـطراب بـالـفعـالـيات
احلــيـــويــة وفـي حلــظـــة دخــولـه لــصـــالــة
الــطــوار حــدث هــبــوط حــاد بـالــضــغط
ـسـتـوى أوكـسـج الـدمـوي مع هـبـوط 
الـدم  حيث أدى ذلك إلى توقف الـتنفس
والــقــلـب  وبــاشــر عــلـى أثــرهــا أبــطــال
مالكــــات وحـــدة الــــطـــوار بــــإجـــراءات
اإلنـعاش الـقـلـبي والرئـوي مع إسـعـافات
ـــدة أكـــثــر من 20 احلـــاالت الــطـــارئــة و
دقـيقة) واضاف انه ( إستخدام أدوية
ــنــقــذه لــلــحــيــاة تــرافــقــهـا الــصــدمــة وا
إجـراءات التـنـفس الصـنـاعي حيث أدى
ذلك تدريـجـياً لـلـسيـطـرة على الـفـعالـيات
احلــيـــويــة ضـــمن نــطـــاقــهـــا الــطــبـــيــعي
وإســتــعــادة الــوعـي لــلــمــريض ورجــوعه
وهو حـالياً بـصحـة جيدة وحتت للـحيـاة 

تابعة  الصحية). راقبة وا ا
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شـكى لـفـيف من ذوي الـشـهـداء مأسـاتـهم مع وزارة الـتـجـارة الـعـراقيـة  من خالل
الـروتـ الـقــاتل لـهـذه الــوزارة وحتـكـمـهــا وتـفـسـيــراتـهـا  لـلــقـرارات الـصـادرة من

مؤسسة الشهداء ???
ـومـة عـمـلـهـا مـرتبـط بعـوائل ان وجـود  مـؤسـسـة الـشـهـداء الـعراقـيـة وبـقـائـهـا ود

الشهداء  من خالل اخلدمات التي تقدمها لهم 
ـميـزات التي حـيث يسـتلـم ذوي الشـهداء هـويات خـاصة يـكتب في ظـهرهـا بعض ا

ؤسسة ومجلس الوزراء . وجب قرارات خاصة با تمكنهم من االستفادة منها 
ـؤسـسة مع وزارة الـتـجارة بـشأن رفع حـجب الـبطـاقة ومن هـذه اخلـدمات اتـفاق ا

التموينية للبعض من ذوي الشهداء وهذا شيء جيد 
ولكن عنـدما راجع الكثير مـن ذوي الشهداء مراكز الـبطاقة التمـوينية لرفع احلجب
ا يـذله ابنـائهم من ـا لهـم  ـفردات هـذه الـبطـاقة تـكر عـنهم وشـمولـهم من جـديد 
ـؤسـسة ودفع ـعـامالت وجـلب تأيـيـد من ا دمـاء في سـبيـل العـراق  وبـعـد تقـد ا
عاملة الـروتينية والـذهاب واالياب واالنتظـار لثالثة اشهر على الرسوم واجـراءات ا
االقل يتـفاجؤون ان وزارة الـتجـارة رفضت رفع احلـجب عن بطـاقاتـهم التـمويـنية 
واحلـجـة الـتي تـتـذرع بـهـا الـوزارة ان اسم الـشــهـيـد لـيس في بـطـاقـة اخـيه او امه
ويـجب ان حتتـوي البطـاقة الـتمويـنيـة على اسم الـشهيـد لكي يـستفـيد احـد اشقائه

من رفع احلجب عنه ?..
هل يعقل هذا يا وزارة التجارة ???

هل هذا عدلكم يا وزارة التجارة ?????
اذا يـحاول البعض وضع الـعراقيل اما مـعامالت ذوي الشهـداء  في دوائر الدولة

وخصوصا دوائر وزارة التجارة ?
ؤسسة الشهداء.... اين احكام تنفيذ القرارات 

ما االجراءات التي اتخذتها مؤسسة الشهداء بهذا الشأن ???
هل هكذا نكرم االكرم منا جميعا ???

ـؤسـسة بـإبالغ وزارة الـتجـارة بـضرورة تـنـفيـذ الـقرارات الـصادرة لـذلك نـطالب ا
وضـوع وتطبـيق هذا القرار خـدمة لهذه مكنـة فيمـا يخص هذا ا منهـا وبالسرعـة ا

الشريحة وعدم االجتهاد في تأويل القرارات كيفما تريد هذه الوزارة 
ـؤسسـة تبـذل كل مـا في وسعـها واخيـرا وليس اخـرا نـقول ان ا
لــتـكــر ذوي الـشــهـداء  ولــكن جنـد ســيـاســة الـتــسـويف
متـجذرة في بعض الـدوائر احلكـوميـة لعرقـلة معـاملة ذوي
ـهمـة والـتي قدمت اغـلى واثمن الشـهداء هـذه الشـريـحة ا
مـا تـملك فـهي قـدمت ابنـائـها وذويـهـا لهـذا الـوطن العـزيز

لذلك فهم يستحقون منا كل الدعم والتسهيالت 
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ــعـجــبــ بــسـلــســلـة أفالم ـســتــقـيـل الـســيــد عـلـي عالوي من ا يــبـدو أن الــوزيــرا
ومسلـسالت "زومبي". ففي الـصفحـة الثـامنة من رسـالة أستـقالته الـطويلـة يصنف
ـا أني ال أتــابع أفالم الــسـحـر الــسـيــد عالوي الــعـراق ضـمـن دول "الـزومــبي"! و
صادر التي تـتحدث عن هذه الشخصـية فوجدتها كائن واخليال فـقد رجعت الى ا
خـرافي أختـرعه أحـد كتـاب األفالم عام  1968عـبارة عن شـخص مـيت يتم أحـيائه
يعـيش علـى الدماء ويتـميـز بكـونه منـزوع األرادة بـقوى سـحريـة فيـصبح مـيت-حي
وت اال عند ضربه على رأسه! هنا ال ـتصها من البشر ويحب الـظالم وال  التي 
ستشرية بد من رفع القـبعة للسيـد عالوي ألن العراق يبدو حـالة مثاليـة للزومبيـة ا
ليس في كل مفـاصله. كانت رسـالة السـيد عالوي هذه فـاضحـة بكل معـنى الكلـمة
وال ألنـهـا صـدرت عن وزير عـظم مـا ورد فـيـهـا فـالـكل يـعـلم  ألنـها جـاءت بـجـديـد
ـسـؤولـ الـسـابـقـ  وبـخـاصـة قـبل كل أنـتـخـابات فـكـثـيـر من الـوزراء وا مـخـتص
ـسـتـشـري ويعـلـنـون مـسـؤوليـتـهم ويـطـلـبون من يـفـيـضون بـالـتـحـدث عن الـفسـاد ا
ـغفـرة والنـسيـان. لقـد كانت فـاضحـة من باب مـا قاله الـنحوي أبـن عقيل الـشعب ا
من الفـاضحات". أعتـماداً على القرشـي قبل ثمـان قرون بأن "توضـيح الواضـحات

هذه الرسالة  وتماهيااً مع الظاهرة الزومبية‘فأن دولة العراق تتميز باآلتي:
قاييس السياسية واألقتصادية دولة ميتة يت-احلي. فدولة العراق بكل ا 1- دولة ا
مع السالح الفرط وأحزاب اللفط! يتم األبقاء عليها حية بواسطة حتالف ريع النفط
ـواصفـات التي ذُكـرت في الصـفحـت الـثامـنة والـتاسـعة من األسـتقـالة أن دولـة با
والوااااو فيها كن وصـفها بأي شيء سوى وصف  دولة. فـالداء فيها بـدل الدال

والتيه فيها بدل التاء. والالء فيها بدل الالم بدل الواو
2- دولـة مـنزوعـة األرادة. طـبـقا لـروسـو فـأن أساس أي عـقـد أجتـمـاعي هـو وجود
أرادة عـامـة حـرة.وطـبقـا لـرسـالـة عـالوي فأن األرادة الـعـامـة لـلـشـعي الـعـراقـي قد
جـرى أختـطافـها من قبـل القابـض عـلى السـلطـة من األحزاب السـياسـية الـكيرى
ن وصــفــهم  في ص  6 بــأنــهم"شــبــكــات ســريــة واســعــة من كــبـار وحــلــفــاؤهم 
ــسـؤولـ ورجـال األعـمـال والـســيـاسـيـ ومـوظـفي الــدولـة الـفـاسـدين". وفي ظل ا
أخـتـطاف األرادة الـعامـة وأحـتكـار األرادة"اخلـاصة" لـلـسلـطة يـصـعب احلديث عن

شيء أسمه دولة.
 3- دولـة الظالم. ذاك لـيس فـقط ألن كبـار السـيـاسيـ ومتـخذي الـقـرار فيـها يـبدأ
ويعـقدون صـفقـاتهم في الـليل ويـنامـون في النـهار كـاخلفـافيش يـومهم بـعد الـظهـر
ـال والـسالح بل ألن األرادة اخلـاصـة لــثـالــوث الـفـســاد(ا الــتي أنـتــجت"الـزومـبـي"
كما وصـفتهـا الرسـالة "في الظل لـلسيـطرة على قـطاعات واألحزاب النـافذة) تعـمل
كـامـلة من األقـتـصاد وتـسـحب ملـيـارات من الدوالرات من اخلـزيـنة الـعـامة في ظل

ان"!  حماية األحزاب الكبرى والبر
واصفات ال تستحق سوى وصفها بالدولة "الزومبية". ومثلما تؤكد أن دولة بهـذه ا
فأن كـن التـخـلص مـنه نـهـائـيـاً اال بـضـربه عـلى الـرأس أسـطـورة الـزومبي أنـه ال 
الـوسـيـلـة الـوحـيـدة لـلـقــضـاء عـلى الـدولـة الـزومـبـيـة الــتي تـمـتص دمـاء الـعـراقـيـ
ومـــؤســســاتــهـم الــعــامــة هي الـــضــرب عــلى رأســـهــا ربــاعي األبـــعــاد: أقــتــصــاد
وأحــزاب الــلـــفط ومــوظـــفي الــشـــفط. أمــا والـــسالح الــفـــرط الـــنــفط
ص الحـقة الـبـعـوض الذي  كمـا يـحـصل حالـيـاً  األكـتـفـاء
رعبـ فلن يؤدي دماء الـعراقيـ والسكـوت عن الزومبـيات ا
ونـشـيـدنـا اخملـتـلف عـلـيه ـطــالـبـة بـتـضـمـ عـلـمـنــا أال الى ا
ــتـفق عـلـيه عــبـارات تـشـيــر الى أنـنـا صـرنـا الــوطـني غـيـر ا

رسمياً "دولة العراق الزومبية".وال حول وال قوة أال بالله.
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من تـأخـر اصـدار شـكـا مـواطـنـون 
ـوحدة بعد جتاوز دوائر البطاقة ا
اجلـنـسـيـة في بـغـداد  عـلى مـوعد
الـتـسـليم شـهـرين اضـافـي فـيـما
اكــدوا ان احلــصــول عــلى بــطــاقـة
الــــنــــاخـب اســــهـل من الــــتــــقــــد
ونـطالب وزارة الداخلية للموحدة 
الــتي تــسـوغ تــأخــر الـطــبع لــعـدم
بفتح مكاتب جديدة وازنة  اقرار ا
الستـيعـاب الزخم وتـسهـيل عمـلية
احلـصول عـلى الـوثيـقـة خالل يوم

واحد. 
ـراجـعـ وارتـفـاع ووسط زحـمـة ا
يــــتــــكــــأ احــــد درجــــات احلــــرارة 
ـــراجــعــ عـــلى حــائـط الــدائــرة ا
النـتــظـار دوره في االسـتـفـسـار عن
وحدة التي جتاوز موعد بطاقته ا
اصــدارهـا شــهـرين دون ان تــصـله
يـقـول ــعـنـيـة  رسـالـة من اجلـهـة ا
ابـو أحـمد (45 عـامـاً) ان (الـتـقـد
الـى بــطـــاقـــة الـــنـــاخب اســـهل من
بـرغم ان ـوحـدة  احلـصــول عـلى ا
االجـراءات نـفسـهـا تـتـبع من حيث
علـومات الـشخصـية لكن تعـبئـة ا
هو الفـرق الوحيـد ب العـمليـت 
اصــــدار هــــويـــــة الــــنـــــاخب خالل

.( يوم
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واضاف ان (الوزارة مـطالبـة بفتح
مكـاتب جديـدة واستـنفـار طاقـاتها
من اجل استيعـاب الزخم وتسهيل
عــمـلــيـة احلـصــول عـلـى الـبــطـاقـة
خالل يــــــوم واحـــــد) مـــــؤكـــــدا ان
ـــراجـــعــة ـــوعـــد الـــذي بـــلغ به  (ا
ـــكـــتـــوب عـــلى ظـــهــر الـــدائــرة وا
هــو فـي شــهـــر حــزيــران الـــوصل 
ـاضي) وتــابع (مــا زلت انــتــظـر ا
واذهب لــلـدائــرة كل اســبــوع بــعـد
عـسى ان يسـعـفني الـثـانيـة ظهـرا 
حظي واجـدها مطـبوعـة). وبخطى
مـتـسـارعـة لـلـبـحث عن غـرفـة مـنح
الــــبــــطـــــاقــــة داخل اروقــــة دائــــرة
اجلـنسـية بـعدمـا خيم الـظالم على
ـــرات الــدائــرة نــتـــيــجــة اطــفــاء
االنـــارة ايــذانـــا بــانــتـــهــاء الــدوام
الرسمي  يصف ابو ود ( 33عاما)
حــــاله بــــعـــد وصـــولـه الى دائـــرة

احـــوال الـــرصـــافـــة في الـــســـاعـــة
الثانية ظهرا. ويضيف ان (الدائرة
حتـدد مـوعـد تـسـلـم الـبـطـاقـة بـعـد
لـكــنـني انــتـهــاء الـدوام الــرسـمـي 
ــمــرات فــؤجــئت بــاطــفــاء انــارة ا
واالبــقـاء عـلى ضـوء الــغـرفـة الـتي
ـوظـفـون تـخـيلت يـتـواجـد فـيـها ا
ــوقف انـــني داخل نــفق فـي هــذا ا
حــيث يـســود الـظالم وفي نــهـايـته
بـــعـــدمــا خـــيم الـــبـــعــيـــدة ضـــوء 
ــراجـعــون عـلى الــبــاب النـتــظـار ا
دورهم) ويذكـر انه (راجع الـدائرة
وفـي كل مـــــرة يــــســـــأله مـــــرتــــ 
الـــضــــابط هـل وصـــلــــتك رســــالـــة
االمـر الـذي ضـاعف يـجــيـبه بـكال 
خــشـــيــته من عــدم حـــصــوله عــلى
البطاقة بعد انتظار اكثر من اربعة

اشهر). 
وبدت السعادة عليها حينما وجه
الــضــابط بــدخــولــهــا الى الــغــرفـة
لـكــنـهــا بـعـد الحــضـار بــطـاقــتـهــا 
دقـائق خـرجت وبدت عـلى وجـهـها
مـالمح الـــيـــأس واالحــــبـــاط عـــقب
ـطـبـوعة ابـالغهـا بـإن الـبـطـاقـات ا
حتى  18حـزيــران. تـشـيـر ام دالـيـا
ــــســـوك ( 37 عــــامـــا) الـى وصل 
وتقـول ان (موعدها يوم 20 بيدها 
الفــــــرق عن ـــــاضـي  حــــــزيــــــران ا
الــبـطــاقـات الــتي اطــلق سـراحــهـا
) وتـضـيف ان (هـذه سـوى يــومـ
البطاقة عنـد البدء بأول اجراءاتها
وح االنتهاء منها وتسلمها على
ـواطن هي عــمـلــيـة تــؤرق ا خـيــر 
وتـزيــد مــعـانــاته في ظـل الـزحــمـة
وعــدم وجـود مــقـاعــد كــافـيــة حـ
اجـراء الـتـصـويــر الـذي يـسـتـغـرق
عـــــلى االقـل خــــمـــــســــة ســـــاعــــات

متواصلة من االنتظار).
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وتـــؤكـــد ان (الـــوزارة مـــدعـــاة الى
وقفة جادة للنهوض بخدماتها من
خالل زيـارة الــدوائـر بـشـكل يـومي
فــــضـالً عن تـــــوجــــيه ومــــفـــــاجئ 
ـــعــنــيـــ بــتـــســهــيل الــضـــبــاط ا
ـراجـعـ دون اخلوض اجـراءات ا
بالروتـ والبيـروقراطية الـقاتلة).
في غــضــون ذلك  اكــدت مــديــريــة
ـــوحـــدة في شـــؤون الـــبـــطــــاقـــة ا
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ح تـختـلط األوراق  وتـتشـابك القـضـايا بـحيث يـصعـب تمـييـز اخليط
تـعن احلــاجـة الى اضـاءات تــبـدد الـعــتـمـة وتــنـيـر األبـيض من األســود 
الدرب وهذا هـو دور االنبيـاء واألوصياء –صلوات الـله وسالمه عـليهم
أجمع  –فهم األدّالء على الـله  وعلى احلـقائق  والهـداة الى الطريق

ستقيم الذي ال عوج فيه وال التواء . ا
-2-

وفي هـذا السـيـاق جـاءت الـروايـة عن االمـام الـبـاقر (ع) انـه سُئِـل وقيل
لـه:

ما حَقُ اللهِ على العباد ?
قال : ( أنْ يقولوا ما يعلمون ويقِفوا عند ما ال يعلمون ) .

وهـذه االضـاءة في غـايــة األهـمـيـة ألنـهـا تُــقـدّم احللّ بـكل وضـوح ودون
تعقيد.

-3-
انّ أغلب مـا يـصدر مِنْ كـلمـاتٍ تُـثيـرُ الشـكـوك  وجتعلُ الـسـهام تـتوجه
نـحـو هـذا الـفـريق أو ذاك وتـتـنـاول بـالـقـدح والـذم واالتـهـام هـذا الـرمز
ـدروسة الـكـبـيـر أو ذاك لـيـست االّ ضَـرْبـاً مِنَ الـتـخـرصـات واإلثـارات ا
لـلـنـيل مـنـهم وإسـقـاطـهم سـيـاسـيـا واجـتـمـاعـيا  ومـا هـي االّ مـحاوالت

محمومة إلبعاد أنصارهم عنهم وإضعاف الثقة بهم .
كن أنْ جنزم بـانَّ معـظم ما يثـار في وسائل الـتواصل االجـتماعي ال و

يخرج عن هذا السياق .
آفَتُهُ احلقيقيّة إذن :

أنّه ليس قوالً مستنداً الى العلم واليق حيث ال علم وال يق 
ا هي افتراضات وأوهام ..!!  وا

لقد أخذ الله سبحانه على عـباده ان يقولوا ما يعلمون –كما قال االمام
الباقر (ع)  –وهذه اجليوش االلكترونية تـنشر وتقول عن كيد وضغائن

وأجر مدفوع ال علم ودليل معتبر .
ما معنى النشر مراراً عن وفاة بعض األعالم وهم أحياء يرزقون ?

عـيب واخملجل أنْ تـكون االكاذيب واالشـاعات هي البـضاعة أليس من ا
الــتي يَــجِـــتــرُ بــهــا أصــحــابُ الـــدســائس اجملــنــديـن في تــلك اجلــيــوش

االلكترونية.
ونلـخص من هـذا كـله الى وجـوب االلـتـزام بـالدقـة واالنـضـبـاط بـحيث ال
لك به الدلـيل والبرهان ليكون كالمـاً مستندًا الى العلم ا  نتحدث إالّ 

ال الى الوهم .
ا نـقول ـلك من األدلة والـبراهـ مـا يجـعلـنا عـلى يقـ  واذا لم نكن 

تعيّن علـينا الكف عن اخلوض في تلك الـقضايا والوقوف فا
عــنــدهـا الـى أن يـتـم احلــصـول عــلـى الـدلــيـل الـقــاطع

وجب لليق . ا
-4-

شـكالتنـا موجـودة  ولكـنها – نطـقيـة  ان احللـول ا
لالسف الشـديد  –معـطّـلة ومـهمـلـة حيث ال يـتـمسك

بأهدابها االّ أصحاب الوَرَعِ وقليل ما هم.
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يذكرنا ما حصل في اجتـماع اليوم  ( 17آب 2022)  للقوى الـسياسيـة 
قولـة ( وشهـد شاهـد من اهلهـا) .فحـ تولى  الـسيد حـيدر الـعبادي
وهددت احداهن الكي  رئاسة مجلس الوزراء ( وناصبه العداء نوري ا
ـالكي)..اعلن بان شوارع بـغداد سـتكـون دمايات ان تـرشح احد غـير ا
العبادي للناس بأنه سيضرب ( الـفاسدين بيد من حديد) ..بعدها اعلن
في خطـاب امام طـلبـة جـامعـة بغـداد( معـتـذرا ضمـنا)  بـأن (الفـاسدين
ـال والـسالح ..ولـديهم فـضـائيـات) ووصـفـهم بالـنص بـانهم تـلـكون ا

الكي حتديدا.  (مافيات) ..وكان يقصد نوري ا
ـافـيــات الـفـسـاد في ( (2022اجـتـمع الــذين اتـهـمــهم الـعـبــادي    اآلن 
ـحـاكـمـة الـفـساد ـرجـعـيـة  وتـوحـدوا كـلهـم ضد مـطـلب الـعـراقـيـ وا
ياسـادة يـكـفي ألعـادة بـنـاء دولة واستـرداد مـا سـرقـوه ..ومـا سـرقـوه 
وفقا خرجت من حرب كـارثيـة وان حصة الـفرد العـراقي الواحـد منهـا

خلبير اقتصادي هي خمسـون مليون دينارا فيما
هم اوصـلوا   13مـلـيـون عـراقي الى مـا دون خط
الـفقـر بـاعـتـراف وزارة الـتـخـطـيط..ويـقـولون في
اجـتـمـاع الـيـوم انـهم يـعـمـلـون من اجل الـشـعب
العراقي..فـهل وجد  في الـتاريخ من هم اوقح
ــرجــعــيــة بــأنــهم واقــبح من الــذين وصــفــتــهم ا

(حيتان الفساد)?!

U¹—uO «Ë »«b‡ « œU‡LÝ 5 Qð Ë WŽ«—e « r‡Žb  WO ¬ Y×³¹ “UÒ³)«
الوزارة تصنـيـع ناشـرات الهـواء
حملـطــة كـهـربــاء واسـط احلـراريـة
التـابعـة إلى الشـركة الـعامـة إلنتاج
الـطـاقـة الـكــهـربـائـيـة بـنـسـبـة 100
ـئـة.  واكد بـيـان تلـقـته (الـزمان) بـا
امـس ان (الــشــركــة نـــفــذّت الــعــقــد
ـدة  170يـوم) مـضـيـفـاً ان حـسب ا
(فترة الـضمان التـشغيلي  180 يوم

من تأريخ اإلستخدام). 
وجهـزت شركـة اور العامـة التـابعة
لـلـوزارة الـشـركـة الـعـامــة لـتوزيـع
كــهــربـــاء اجلــنـــوب فـــرع ذي قــار
بــدفــعـــة جــديـــدة من الــقـــابــلـــوات

الكهربائيـة. 
وذكـر الـبـيـان ان (شـركـة اورعـازمـة
عــلى اســتــكــمــال فــقــرات الــعــقــود
ُـوقعـة كافـة مع اجلـهات الـتابـعة ا
ـا يـؤمن تـلبـية لـوزارة الـكهـرباء 
احلــاجـــة الـــفــعـــلــيـــة لـــلــوزارة من

القابلوات واألسالك الكهربائيـة).

ـــمــثّل ســـمــارت كـالود الــوكـــيل وا
احلــــصـــري لــــشــــركــــة تي يــــو في
النمساويـة  شهادة نظام اجلودة
لـــشــركـــة الــزوراء الـــعــامـــة احــدى
تــــشـــكـــيالت الــــوزارة حـــيث قـــدم
الــفـريق اإلســتـشــاري لـلــشـركــتـ

الـــشــهـــادة بـــعــد إجـــراء عـــمــلـــيــة
التدقيق. 

وقــال الــبـــيــان ان (مــنح شــهــادات
طابقة يعد نشاط مُستحدث لدى ا
الشـركة الـعامـة للـفحص والـتأهيل
ُـشـاركـة مع الــهـنـدسي وفق عــقـد ا
الـــوكالء احلـــصـــريـــ لـــلـــشـــركـــة
الــنـمـسـاويــة) واضـاف ان (شـركـة
تي يو في ابدت تعاونها مع جميع
وجب انظمة الشركات لتأهـيلها 
اإلدارة والــــبــــيـــــئــــة والـــــصــــحــــة
والسالمـة ومكـافحـة الرشوة). في
ســيـــاق مــتــصـل  اجنــزت شــركـــة
الـفــارس الــعـامــة احــدى شـركـات

ُـعتـمـدة لدى ـواصـفـات احمللـيـة ا ا
وزارة الزراعـة) وشدد اخلباز على
ضرورة تـشكـيل فريق عـمل مـشترك
من قِبل شركـتي األسمدة اجلـنوبية
ــتـابـعـة والـتــجـهـيـزات الــزراعـيـة 
عـمــلــيـات الــتــجــهـيــز والــتــسـويق

للسماد. 
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وبـحــسب الـبــيـان فــإن (الـصــنـاعـة
بـحثت تـوفيـر مـادة سمـاد اليـوريا
و مـنـظـومـات الـري بـالـرش لـتـقـليل
ـــيـــاه فـي اطـــار دعم إســــتـــهـالك ا
ـنـتج الـوطـنـي) واشار الـزراعـة بـا
الى ان (الـشـركـة الـعــامـة لـصـنـاعـة
االســـمـــدة جتــهـــز وزراة الـــزراعــة
ــطــلــوبــة من ســمـاد بـالــكــمــيــات ا
ــبـرم). في الــيـوريــا وفق الــعـقــد ا
غضون ذلك منحـت الشركة العامة
لــلــفـــحص والــتــأهــيل الــهــنــدسي
الـــتــابـــعـــة الـى الـــوزارة وشـــركــة
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ــعـادن بــحث وزيــر الــصــنــاعــة وا
مـنــهل عــزيـز اخلــبـاز وضع خــطـة
لـتـلبـية حـاجـة القـطـاع الزراعي من

سماد الـداب.
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(اخلــبـــاز بــحث مع وكـــيل الــوزارة
ُــســتــشـار لــشــؤون الــتــخــطــيط وا
الــعـــلــمي ووكـــيل وزارة الــزراعــة
ُــدراء الـعــامـ لــدى الـوزارتـ وا

وضع خــطـة لــتـوفــيـر احــتـيــاجـات
وزارة الــزراعــة مـن األسـمــدة لــدعم
تنـفيذ اخلطـة الزراعيـة) داعياً الى
اهـمـيـة رفـع مـسـتـوى الـتـعـاون ب
ُــتــطــلــبــات الــوزارتــ لــتــوفـــيــر ا
ـنـتج الـوطني الالزمـة الـتي تـدعم ا
والـقــطـاع الـزراعي مـشـيـراً الى ان
(الـشركـة الـعامـة لصـنـاعة األسـمدة
اجلــنــوبــيــة فـي الــبــصــرة لــديــهـا
الـطـاقـات إلنـتـاج سـمـاد الداب وفق ≈ŸUL²ł∫  مسؤولو الصناعة في إجتماع
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(الــــرؤيــــة اجلـــــديــــدة حلـــــكــــومــــة
احملـافـظـة اجتـهت الى دعم الـعـمل
اجملـــتـــمـــعي عـن طـــريق تـــفـــعـــيل
الـشـراكــة احلـقـيـقـيــة مع مـنـظـمـات
ية اجملتمع الدولي والوكاالت األ
لــتــحــقــيق اإلســتــقــرار اجملــتـمــعي
واألمـني وحتـريك عـمـلـيـة الـتـنـمـية
والــبـنــاء). من جـهــة اخــرى تـفــقَّـد

اربـيل اومـيـد عبـد الـرحـمن حسن
ــؤتـمــر واكـد مــديـر عـلى هــامش ا
ريـاض اجلـابر ان اعالم احملـافـظـة
(احملـافظـة وقـعت مذكـرة تـفاهم مع
الـوكالـة الفـرنـسيـة للـتطـوير خالل
ـؤتـمـر في اطار انـعـاش اقـتـصاد ا
احملافظة وتعزيز سـلَّتها الغذائية)
مـوضحـاً ان (هنالـك برنـامجاً يـهتم
بتـعـزيز اإلقـتصـاد في صالح الدين
ونـيـنــوى تـديـره مـنـظــمـة مـيـرسي
كور بالتعاون مع منظمتي النجدة
الشعـبية ومثـلث اجليل اإلنساني)
ـشـروع ولـفت الى ان (الـهـدف من ا
تـــوســيع نــطـــاق انــعــاش االعــمــال
التجارية والزراعية ورفع مستوى
حـيــاة األسـر الــفـقـيــرة في مـنــطـقـة
احلمدانيـة بنينـوى ومناطق بيجي
وصالح الــدين وتـكــريت وسـامـراء
مـن خـالل تـــــمــــــكــــــ الـــــفـالحـــــ
توسطة ؤسسـات الصغيـرة وا وا
وتــطـــويــر قـــدراتــهـــا في حتـــســ
اإليــــرادات وتــــعــــزيــــز الــــعالقــــات
ـؤتـمـر اإلقـتـصـاديـة) مــبـيـنـاً ان (ا
حـــضـــره كـل من عـــضــــو مـــجـــلس
الـــنـــواب هـــنــــد مـــحـــمـــد صـــالح
ومـــحــــافظ اربـــيـل والـــنـــائب األول
حملـافظ نيـنوى وقـائـممـقام تـكريت
وبـيجي وسـامـراء وعـدد من مدراء
الـدوائـر احلــكـومـيــة ورئـيس فـرع
اجلــمــعــيــات الــفالحــيــة في صالح
الـدين ونيـنـوى) من جهـته مـحافظ
صالح الــدين اســمــاعــيل خــضــيـر
ـــؤتـــمــر ان الـــهــلّـــوب اكـــد خـالل ا

الشـارع الـقد فـقط).  وأضافت أن
(األرصـفة اجلـانبـيـة للـمشـروع تقع
قبلة بسبب شروع ا ضمن أعمال ا
وجود أعـمال خط اجملـاري الناقل)
مبـيـنـةً أن (أعـمـال التـبـلـيط تـسـير
بـوتـيـرة سـريـعـة وبـحـسب تـوجيه
احلـكــومـة احملـلــيـة من أجـل إنـهـاء
ـليـونية ـسيرة ا األعمـال مع قرب ا
إلحـــيــاء ذكــرى أربــعـــيــنــيــة اإلمــام
احلـســ عــلـيه الــسالم ) يــذكـر أن
صــفــحــات عــلى مــواقع الــتــواصل
االجـتـماعي نـشـرت صورة لـلـطريق
بـعـد إكـمـال أعـمــال الـتـبـلـيط بـدون
تـأهيل األرصـفة. وطـالب ناشـطون
شروع احلـكومـة احمللـية بـإيقـاف ا
وإعادة تـصمـيمه أصـوليـاً وعرض
الــكــشــوفــات الــرســمــيــة اخلــاصــة

شروع. با
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وقـــعـت مـــحـــافـــظـــة صالح الـــدين
مـــذكـــرة تـــفـــاهـم اقـــتـــصـــاديـــة مع
منـظمات دوليـة على هامـش مؤتمر
اربــيل اإلقــتـصــادي لــدعم الــفــئـات
ــعــدومــة والـــقــطــاع الــزراعي في ا
وقف كردستان احملافظة مشيدة 
فـي إيـواء نــازحي احملــافــظـة خالل
حــرب داعش. وقـال بــيــان تــابــعـته
(الـزمان) امس ان (احملـافـظة ثـمّنت
دور اإلقــلــيم حــكــومــة وشــعـبــاً في
مــسـانــدة الــنــازحــ خالل احـداث
داعش عـــام 2014) جــــاء ذلك خالل
اجـــتـــمــاع مـــحـــافظ صالح الـــدين
اســـمــاعـــيل الــهـــلّــوب مع مـــحــافظ
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بـاشــرت بـلــديـة مـحــافـظــة كـركـوك
ـرحـلـة االولى لـتـأثـيث الـشوارع بـا
الـرئـيـسـة في احملافـظـة.وقـال مـدير
بــلـديــة كــركـوك فــريــدون عـادل في
ـالكــــــــات تــــــــصـــــــــريـح أمس إن (ا
الــهــنــدســيــة والـــفــنــيــة في وحــدة
ــرور الـتــابــعـة لــشـعــبـة هــنــدسـة ا
شاريع في بـلدية كـركوك باشرت ا
رورية االرشادية نصب العالمات ا
ـــشـــروع ـــرحـــلــــة األولى  ضــــمن ا
تأثـيث وتخطـيط الشوارع وجتـهيز
الـتـقـاطـعـات بـاالشـارات الـضـوئـية
وقــطع ولـوحـات الــداللـة). وأضـاف
ـرحلـة األولى تـضمـنت نصب أن (ا
 20لوحة إرشادية من جسر رحيم
ــعـارض) مــشـيـراً آوا إلـى جـسـر ا
إلى أن (مـــديــريــة  بــلــديــة كــركــوك
تسـعى في حمـالتهـا هذه لتـوجيه
ــرور بــالــشــكل الــســلــيم جلــمــيع ا
مـسـتـخـدمي الطـرق وألظـهـار مـركز
احملافـظة بأبهـى صورة للـمواطن
والوافدين إليها). واصدرت مديرية
بـلــديـة احلــلـة  تـوضــيـحــاً بـشـأن
مــشــروع طــريـق احلــلـة  –كـربالء 
بعد نـشر صور للـشارع على مواقع
الـــتـــواصـل االجـــتـــمــــاعي. وقـــالت
مـــســؤولـــة إعـالم الـــبـــلـــديــة وداد
الـــعـــبـــادي فـي تـــصـــريح امس إن
(مــشــروع تــأهـــيل طــريق احلــلــة -
كـــربالء يـــشــمـل أعــمـــال تـــوســـعــة
اجلزرة الوسطية وتأهيلها وأعمال
تـبـلـيـط الـتـوسـعـة وقــشط وتـبـلـيط

للمواصفات واضاف ان (احملافظة
ـشروع بـعد توقف اعادت الـعمل با
دام ألعـــوام لــعـــدم تــوفـــر األمــوال
آنـــذاك) الفــــتـــاً الى انـه (يـــعـــد من
ــهــة خــاصــة في فــتـرة ــشــاريع ا ا
الزيارات الدينـية كونه يربط شارع
جنف كـــربالء مـع شـــارع احلـــولي

ؤدي الى مطار النجف الدولي). ا

مــحـافـظ الـنــجف مــاجــد الــوائـلي
مـــشــروع مــجــســـر شــهــداء طــريق
ــعـــاً عـــلى األعـــمــال كـــربالء مـــطــلـَّ
اجلــاريــة فـيـه. وقـال بــيــان تــلــقـته
(الــزمـان) امـس ان (الـوائــلي ابـدى
الحــــظـــات الى مـــجــــمـــوعــــة من ا
ذة للمشـروع) موجهاً نفـَّ الشركـة ا
ـــطــابــقــة بــإزالــة األعـــمــال غــيــر ا

إن عـــــمــــلـــــيـــــة إصــــدار الـــــوزارة 
الــبـطــاقـات لــلـمــواطـنــ سـتــعـود
ـقبـلة بـعد ـدة ا لـطبـيـعتـها خالل ا
تــأمــ خـــمــســـة ماليــ نـــســخــة
مــنــهــا.أوضح مــعــاون مــديــر عــام
ـديريـة العـمـيد مـحمـد صادق في ا
الـية تـصريح امس أن (الـظـروف ا

وازنة كانت ومنهـا تأخير إقـرار ا
سـبـبــا في عـدم تـوفـيــر الـبـطـاقـات
الــوطـــنــيــة الـــتي حتــتــاج إلـــيــهــا
ديريـة لغرض طبـعها وتسـليمها ا
ــــواطــــنـــــ بــــعــــد تــــقــــد إلـى ا
ـديـريـة بــيـانـاتـهـم) واضـاف ان (ا
ـطـلـوبـة ـوافـقـات ا اسـتـحـصـلت ا

لــتــأمــ خــمــســة ماليــ بــطــاقــة
مــوحـدة ضـمن آلــيـة الـصـرف 12/1
لضمـان استمـرار عملـية الطبع إذ
سـتعـود هذه اآللـيـة بشـكل طبـيعي
ـقـبـلـة ـدة ا مع تـسـريـعـهــا خالل ا
) ولفت بغـيـة مـنـحـها لـلـمـواطـنـ
الى ان (أن هــنـاك خــمــســة ماليـ

بـطـاقة سـيتـم احلصـول علـيـها في
ـالـيـة لـلـعـام ـوازنـة ا حـال إقـرار ا
اجلـاري وبـالـتـالي سـيـكـون هـناك
نحو  10مالي بطاقة وتعد كافية
ـقبلـة مقـارنة مع عدد رحـلة ا في ا
شروع الذين  تسجيـلهم ضمن ا

وحدة).  الوطني للبطاقة ا

وحدة ≈$U“∫ أحد منتسبي الداخلية ينجز هوية البطاقة ا
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YOŁQð∫ عمال يؤثثون شارعاً في كركوك

dOOG² « WOL²Š
ـاضي اواحلـاضـر ال يــؤمن بـالـتـغـيـيـر لـيس من عـاقل بـ الــبـشـر في ا
ــا يــئــول الــيه نــســبي عــنــد األشــخــاص او احلــتــمي  لــكن الــقـــبــول 
رتـبطـة بالـتغـييـر كذلك نوع صـالح ا اجلمـاعات  بحـسب نوع وحـجم ا

وحجم التغيير نفسه.
التغيير كـمفهوم يعرف علـى أنه انتقال من حال إلى حال  وكـلمة تغيير
مشتقة من الفعل الثالثي غير أي بدل  ويعرف التغيير أيضا أنه عملية
تؤدي إلى إنتـاج مجـموعة من األشـياء أو من األحـداث التي يـستقـر بها
ـكن أيضـا أن يـتم تعـريف الـتـغيـير ـة  و الوضع مـكـان األشيـاء الـقد
على أنه اسـتجـابة إلى مـجموعـة من العـوامل التـي تؤثر عـلى شيء ما 

ومن ثم تؤدي التغيير.
ـشـهــد الـســيـاسي ــكن أن نـنــظـر الـى ا وعن حـجـم ونـوع الـتــغـيــيـر  
العراقي اآلن  فلديـنا دعوت لـلتغييـر تختلـفان في احلجم االولى تريد
الـتغـيـيـر في احلـكـومـة وسـيـاستـهـا  وهـو مـا يـتـجـسـد اآلن في مـطالب
التيـار الصدري الـذي يعتـصم أتبـاعه حول مجـلس النواب  أمـا الثاني
ـطـلب األســاسي لـثـورة تـشـرين  فـيـدعـو الى الــتـغـيـيـر الـشــامل وهـو ا
ويتـمـثل في إعـادة صـيـاغة الـدسـتـور وتـخلـيص الـبالد من احملـاصـصة
ـلف األمـني ومـا ذهب نـتـيـجـته الـطـائـفـيـة الـتي تـسـبـبت في اإلنـفالت بـا
ال العام الكثير من أبـناء الوطن ب قتـيل وجريح ومغيب  كـذلك هدر ا
وتـفــشي الــفـســاد في مــفــاصل الـدولــة كــافـة  ومــنع تــقـد اخلــدمـات

الضرورية للمواطن مثل الكهرباء والصحة وفرص العمل للشباب .
أمـا نـسـبـة الـقـبـول أو الـرفض لـلـتــغـيـيـر  كـذلك نـشـهـدهـا في الـعـمـلـيـة
السياسية احلالية  وأبرز مثال رفض اإلطار التنسيقي لدعوات التغيير
 وهنا البد لي أن اذكر أن اإلطار التنسيقي ليس الوحيد الرافض لهذا
التغـيير  لـكنه األكثـر تضرراً  بسـبب إنفراده فـي إدارة البلد وتـمسكه
أكثـر من غـيـره باحملـاصـصة الـطـائفـيـة رافـضاً حـتى حتـس صـورتـها
بـشـكل نـسـبي  ويـعـود ذلك لـعـدد من األسـبـاب  في مـقـدمـتـهـا فـقـدان
كـاسب . وهـنـا أريـد أن أشـيـر الى ثالثـة أنـواع من أسـبـاب الرفض  ا
ـكن قـبل ذلك اقـول .. أنــهم جـمـيـعــاً مـؤمـنـون بــالـتـغـيـيــر احلـتـمي وال 

للمحاصصة أن تستمر.
×غـيـر مــصـر عــلى رفض الـتــغـيـيــر رغم إعالنه الــرفض  لـكـنـه يـسـعى

قبل . لتحقيق مكاسب جديدة وأن يكون له دور في التغيير ا
×رافض للتغييـر ويؤكد ذلك ألنه يعلم علم الـيق سوف لن يكون له دور

ـقبل  بـسبب فشـله في الفـترة التي كـان بها في التغـيير ا
مسؤول عن منصب في العملية السياسية .

×رافض لــلــتــغــيــيــر ويــشـــدد عــلى ذلك لــتــحــمــله
ــلف مــســؤولــيــة فــشل إدارة الــدولــة و إنــهــيــار ا
األمـني وأنـتــشـار الـفـســاد  ونـهب ثـروات الـبالد
وقتل الـعـباد  بـالـتالي يـخـشى من احملاكـمـة التي

تنتظره ما بعد التغيير.
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 {الـفـاتيـكان ,(أ ف ب) - أعـرب البـابا
فـرنـسـيس عن "حـزنـه العـمـيق" بـسـبب
احلـــــريـق الـــــذي أدى إلى مـــــقـــــتل 41
شـخصاً في كنيسة قـبطية في القاهرة
بـحـسب بـرقـية وجـهـهـا الفـاتـيـكان إلى
رئـيس الكنـيسة الـقبطـية األرثوذكـسية
الــبــابــا تــواضـروس الــثــاني.وورد في
الـــرســــالـــة الـــتـي وقـــعـــهــــا مـــســـؤول
الـدبلومـاسية في الفـاتيكان الـكاردينال
بـيتـرو بارولـ "شعـر البـابا فـرنسيس
بـحـزن شديـد بعـد أن علم بـاحلريق في
كـنيسة أبو سيف والذي تسبّب بوفاة
الــــعــــديــــد من األشــــخــــاص بــــيــــنــــهم
أطـفـال".وقدّم الـبابـا فرنـسيس "تـعازيه
اخلـــالـــصــة وتـــضــامـــنه مـع اجلــرحى
ـأسـاة".وانـدلع ـتـضـررين مـن هذه ا وا
احلـــريق الــنــاجـم عن خــلل كـــهــربــائي
خالل قــداس في كـنــيـســة أبـو ســيـفـ
الــواقـعـة في شـارع ضــيق في إمـبـابـة
وهي مــنـطـقـة مــكـتـظـة بـالــسـكـان عـلى
الــضـفـة الـيــسـرى لـنـهــر الـنـيل.وأكـدت
الـــســـلـــطـــات أنّ  41شـــخـــصـــاً لـــقـــوا
مـصـرعـهم وأصـيب  14آخـرون.وأشـار
شــهـود إلـى أن الـســلـطــات اسـتــغـرقت
أكـثر من ساعـة لالستجـابة على الرغم

من الرواية الرسمية.
dzU – Ÿœu

عـلى صـعـيـد متـصل   إخالء قـريـت
روســـيــتــ  بــســبب حـــريق انــدلع في
مـستودع للذخائر يقع قرب احلدود مع
أوكــرانـيــا وفق مـا أعـلــنت الـســلـطـات
احملـلية.ويأتي هذا احلريق بعد بضعة
أيــام من انــفــجـارات وقــعت في قــاعـدة
عــسـكـريـة ومـســتـودع ذخـائـر في شـبه
جـزيرة الـقرم األوكـرانيـة التي ضـمّتـها
مـوسـكـو عام  .2014واعـتـبرت روسـيا
مــا حــصل في مـســتــودع الـذخــائـر في
الــقــرم عــمـــلًــا "تــخــريــبــيًــا" من جــانب
ـــــنـــــطـــــقـــــة كـــــيـــــيـف.وقـــــال حـــــاكم ا
فـياتشيـسالف غالدكوف في بيان أمس
إن "مـســتـودعًـا لـلـذخـائـر اشـتـعل قـرب
قـرية تيـمونوفـو" الواقعـة على بعد أقل
مـن خمس كلـم من احلدود األوكرانية

فـي إقلـيم بـيلـغـورود.وأشار إلى أنه لم
يــتم تـسـجــيل سـقـوط أي ضــحـيـة لـكن
ســكــان تـيــمــونــوفـو وبــلــدة ســولـوتي
اجملــاورة "نُــقــلـوا إلـى مـســافــة آمــنـة"
مـضيفًا أن السـلطات حتقق في أسباب
هـذا احلريق.وأظـهر مقـطع فيديـو نُشر
عـلى مـواقع الـتواصـل االجتـمـاعي كرة
نـار عمالقة يتـصاعد منـها دخان أسود
كــثـيف. وفي مــقـطع فــيـديــو آخـر كـان
بــــاإلمــــكـــان رؤيــــة عــــدة انـــفــــجـــارات
مــتـتــالـيـة.ويــأتي احلـريـق الـذي انـدلع
اخلـميس في خضمّ سلـسلة انفجارات
تـضرب منشـآت عسكرية روسـية قريبة
مـن األراضي األوكــــــرانـــــيـــــة.مــــــطـــــلع
آب/أغـــســطس أدى انــفـــجــار ذخــيــرة
تـابـعـة للـطـيران الـعـسـكري قـرب مـطار
سـاكي الـعـسـكـري في الـقـرم إلى مـقـتل
شــخص وإصـابـة آخـرين.بــعـد بـضـعـة
أيـام شـهـد مـستـودع ذخـائـر في الـقرم
انـفجارات. واعتبرت مـوسكو ذلك عملًا
"تــــخــــريــــبـــيًــــا" فـي اعـــتــــراف روسي
نـادر.وفي مؤشـر الى استـمرار الـتوتر
 مــســـاء اخلــمــيس تــفـــعــيل الــدفــاع
ـضـاد للـطـيـران قرب مـديـنة الـروسي ا
كــيـرتـش في الـقــرم حـيـث جـســر يـربط

شـــبـه اجلــزيـــرة بـــالـــبـــر الـــروسي 
تــشـيـيـده بــكـلـفــة كـبـيــرة بـعـد عــمـلـيـة
ـسـؤول االقـلـيـمي أولـيغ الـضـم.وقـال ا
كـريــوتـشـكـوف كـمـا نـقـلت عـنه وكـاالت
األنــبـاء الــروسـيــة " تـفــعـيل أنــظـمـة
الـدفاع اجلـوي في كيرتش. لـيس هناك
ــــــــديـــــــنـــــــة او أي خـــــــطــــــــر عـــــــلـى ا
اجلــســـر".وتــهــدف هــذه االنــظــمــة الى
اعـتراض وتدمـير مقـذوفات أو طائرات
عـدوة تخـترق مـجال عـملـها.واالربـعاء
ــسـتــشـار هــددت كـيــيف عــلى لــسـان ا
الـرئاسي ميخايلو بودولياك ب"تفكيك"
ـذكـور والـذي يـسـلـكه حـالـيـا اجلـسـر ا
ـتــوجـهـ أو عــدد كـبــيـر من الــروس ا
الـعــائـدين من عـطـلـهم في الـقـرم.ومـنـذ
بـدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في
 24شباط/فبراير اتّهمت موسكو

مــرات عــدة الــقـوات األوكــرانــيــة بـشنّ

ضـربات على أراضيها خصوصًا على
مـنــطـقـة بـيـلـغــورود.والـشـهـر الـفـائت
سقطت صواريخ على مدينة بيلغورود
وهـي مركـز اإلقـلـيم الـذي يـحـمل االسم
نــفـــسه مــا أســفــر عـن أربــعــة قــتــلى
بــحــسب الــســلــطــات احملــلــيــة.مــطــلع
نــــيـــــســــان/أبــــريل اتّــــهـم غالدكــــوف
أوكـرانـيـا بـشنّ هـجـوم عـلـى مـسـتودع
وقــــود في بــــيــــلــــغـــورود بــــواســــطـــة
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وفـي اجلـزائــر تــمــكّــنـت فــرق اإلطــفـاء
مــســاء اخلـمــيس من إخــمــاد غـالــبــيـة
احلـــرائق الـــتي أودت مـــنــذ األربـــعــاء
ب 38شـخصاً على األقل وخلّفت دماراً
واســـعــاً فـي وقت بـــاتت فــيـه حــرائق
ميتة كـارثة تواجهها البالد الـغابات ا
سـنـويًـا.وأشـارت مـصـادر مـتـعـدّدة من
بـيـنـها صـحـافيـون مـحـليـون وخـدمات
اإلطـفـاء إلى مـصـرع مـا ال يقل عن 38
شـخـصـاً مـعـظـمـهم في واليـة الـطارف
فـي شمـال شرق اجلـزائر قـرب احلدود
مـع تـــونس حث بـــلـــغـت احلــرارة 48
درجـة مئوية.وعانى ما ال يقل عن 200
شـخص آخـر من حـروق أو مـشاكل في
اجلــهــاز الــتـنــفــسي بــســبب الــدخـان
بحسب وسائل إعالم جزائرية.وفتحت
وزارة الـعدل حتقيقًا يهدف إلى حتديد
مـا إذا كانت احلـرائق مـتعـمّدة بـعدما
حتــدّثت وزارة الــداخـلــيــة عن "حـرائق
مـفـتـعلـة".وقـال الـعـقيـد فـاروق عـاشور
ـدنـيــة لـوكــالـة فـرانس من احلــمـايــة ا
بـــــرس إنه "حــــتـى الــــســــاعــــة 16:00
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حـريـقـاً مـشـتعالً في  7واليـات" مـشـيراً
ـنـاطق األكـثـر إلـى أنّ كلّ احلـرائق في ا
تـــضــرّراً "في الــطــارف وســوق أهــراس
بـــاتت حتـت الــســـيـــطــرة".وخالل الـ24
اضـية  حـشد  1700عـنـصر سـاعـة ا
إطـفاء إلخـماد الـنار في  118مـوقعا في
 21والية. ويستخدم اجليش مع فرق
ـشاهد اإلطـفاء قـاذفات مائـية.وأثارت ا
اضي مـخاوف من تكرار حرائق العام ا

الـــتي أودت ب 90شـــخــصـــاً عــلى األقل
وأتت على  100ألـف هكتار مـن الغابات
واألراضـي الــــــزراعـــــيــــــة فـي شــــــمـــــال
الـبالد.ورأى فـريق صحـافـي من وكـالة
ـؤدي إلى فـرانس بـرس عـلى الـطـريق ا
الـقـلـعـة على الـسـاحل في أقـصى شـمال
شـرق البالد أشجارًا متفـحمة ومركبات
مـحـتـرقـة.وشـهـد الـفـريق أيـضـاً أضراراً
كـبـيـرة في منـتـزه احلـياة الـبـريـة حيث
قــال شـاهـد طـلب عـدم ذكـر اسـمه إنّ 12
شـخصاً احـترقوا أحـياء داخل حافـلتهم
أثـنـاء محـاولتـهم الـفرار.وفي مـستـشفى
في القلعة "من ب  72شخصًا أُدخلوا
ـركزة وتسعة توفوا تـسعة في العناية ا
حـسبـما قـال مسؤول والـباقـون غادروا"

ســكـانــهـا  500ألـف نـسـمــة.كـمــا أوقـفت
قــوات الـــدرك ثالثــة رجــال بــالــقــرب من
الــطــارف بــتــهــمــة إضــرام الــنـيــران في
مــحــاصــيـل جــيــرانــهم الــزراعــيــة لــكنّ
الــسـلـطـات لم تــوضح مـا إذا كـانت هـذه
الــنـيـران قــد تـسـبّـبـت بـانـدالع احلـرائق
ـروّعـة الـتي عـانت مـنـهـا الـوالية خالل ا
.وأثارت احلرائق التي اضي الـيوم ا
حــصــلت في األيــام األخــيـرة انــتــقـادات
الذعـة لـلـسـلـطـات بـسـبب نـقص طـائرات
مـكافحة النيـران.كما دعا خبراء إلى بذل
جـهـود أكبـر من أجل تعـزيـز القـدرة على
مـكافـحة الـنيـران في أكبـر دولة إفـريقـية
تـضمّ أكـثر من أربـعـة مالي هـكـتار من

الغابات.

o∫ االضرار التي خلفها حريق كنيسة ابو سيف d

فـي قـطــاع الــصـحــة في واليــة الــطـارف
لــوكــالـــة فــرانس بــرس.وتــضــامــنًــا مع
عـائالت ضحايا احلرائق أُرجئت جميع
النشاطات الثقافية في اجلزائر وفق ما
أعـلـنت وزارة الـثـقـافة.وبـدأت جـمـعـيات
في جـمع أموال وأدويـة للضحـايا الذين
احــــتـــرق الــــعـــديــــد مـــنــــهم بــــدرجـــات
مـتـفاوتـة.وفـتحت وزارة الـعـدل حتقـيـقاً
لــتــحــديــد مــا إذا كــانت احلــرائق الــتي
انـدلـعت األربـعاء مـفـتـعلـة.وأعـلن مـكتب
ــدعي الــعـام فـي سـوق أهــراس حـيث ا
لــقــيت أســرة بـأكــمــلــهـا مــصــرعــهـا في
الـنـيـران ودُفن أفـرادهـا اخلـمـيس إلـقاء
الــقــبض عــلى أحــد اخملـربــ في غــابـة
ـدينـة التـي يبـلغ عدد بـالـقرب من هـذه ا
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ـكن يـعـتـبـر الـدسـتـور الـوثـيـقـة األسـمى في األنـظـمـة الـسـيـاسـيـة والـتي ال
جتاوزهـا او العـبور فـوق موادهـا بسـهولـة  لكن اي وثـيقـة دستـورية قـابلة
للتـغييـر والتعديل حـتى في األنظمة الـديكتاتـورية وان اختلـفت اآللية... اما
ـقـراطـيـة فالـتـعـديل الـدسـتوري وارد في أيـة مـرحـلـة حتى ان األنـظـمـة الد
ـتـحـدة االمـريـكـيـة  تـعـديـله ٢٧ مـرة آخـرهـا كـان عـام دسـتـور الـواليـات ا

.١٩٩٢
وفي الـعـراق صـدر دسـتـور عــام ٢٠٠٥ بـاسـتـفـتـاء شـعـبي عـام وافـقت فـيه
اغلـبيـة الشـعب العـراقي على مـواده وما زال سـاريا الى الـيوم  وبـعد ١٧
عـامـا عـلى سـريـان مـواده ما زالت تـثـار مع كل ازمـة اسـئـلـة من قـبيل: هل
كن اعادة كتابة الدستور من جديد? وهل باإلمكان تعديل بعض مواده?.
ال يـخــفى عــلـى احـد ان الــدســتــور الــعــراقي كــتب عــلى عــجل اوال; وحتت
ـواد التي حتـتاج الى وصايـة االحتـالل االمريـكي ثانـيـا; وفيه الـكـثيـر من ا
ـثل مـرحـلـة خـطـيـرة من تـأريخ الـعـراق رابـعـا; فـيـها تـعـديل ثـالـثـا; وكـان 
االرهاب مـتفشي بـدرجة خـطيرة والـعمـلية الـسيـاسية مـا زالت غضـة وليدة

لذا كان ال بد من تعميدها بدستور يثبت اقدامها.
كن إذن الدسـتور لم يـكن غلطـة وبنـفس الوقت هـو ليس مقـدسا بـحيث ال 
تغـييره او تعديلـه مع وضع تغييره بـ هالل السباب موضـوعية لم تتوفر
بعـد  لكن كتـابه وضعـوا العـصا في عـجلـة تعديل مـواده عنـدما اشـترطوا
مـوافـقـة كل احملـافـظـات عـلـى اي تـعـديل مـسـتـقـبـلي وفي حـالـة رفض ثالث
ـسـة ـادة ١٤٢ مــنه  وهـنـا  ـرر اي تـغـيـيــر كـمـا ورد في ا مـحـافـظــات ال 
عرفتهم وموافقتهم. األخوة الكرد والسنة الذين أرادوا الي تغيير ان يتم 
ان الـدسـتـور الـعـراقي بـحـاجـة مـاســة الى الـتـعـديل لـكن بـعـيـدا عن اتـفـاق
رحـلة السـياسـية واجلـيل اجلـديد الـذي ظهر ـتطـلبـات ا كـونات بل وفـقا  ا
بعـد ١٧ عاما من كتابة الدستور احلـالي  وان تعليق االزمات على شماعة
ـستـمر الـيوم ب واد الـدستوريـة ليس مـنطـقيـا  فاالنـسداد السـياسي ا ا
ـدد الـدستـورية الفـائزيـن باالنـتـخابـات االخيـرة ضـرب عرض احلـائط كل ا

في انتخاب رئيسي اجلمهورية واحلكومة.
واد الدسـتور احلالي وتشكيل حكومة تواجه نحن الـيوم مطالب االلتزام 
االزمات االقـتصـاديـة واخلدمـية واالحـتقـان الشـعـبي العـام من خالل حوار
بــنــاء جــاد وهــادف بــ كــافــة االطــراف الــســيــاســيــة
ـهد الطريق ا  كـونات اجملتمـعية دون استـثناء  وا
حللول ناجحة تؤمن االستقرار السياسي واالمني 

كن ان يآتي حديث تعديل الدستور. وبعدها 
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ـتحدة))  ,أ ف { مايـفيل (الـواليات ا
ب) - دفع منـفذ الهـجوم عـلى الكاتب
الـبـريـطـاني سـلـمـان رشـدي  بـبراءته
من مــحـاولــة الــقـتـل واالعـتــداء أمـام
مـــحــــكــــمـــة فـي مـــايــــفــــيل بــــواليـــة
نيويورك.وكـان هادي مطر ( 24عاما)
طــعن سـلـمــان رشـدي صـاحب روايـة
"آيـات شـيطـانـية" خالل مـؤتـمر آمس
اجلـمعـة واعـتقل فـورا بـعد االعـتداء.
وكان دفع ببراءته أيضا خالل جلسة
الـســبت.وحتـدّث مـحـامي الـدفـاع عن
مـطـر بـالـنـيـابـة عـنه اخلـمـيس. وكان
تّهم يرتدي زي الـسجناء منخفض ا
الـرأس ويـضع كـمامـة.وقـرر الـقاضي

شتبه فيه موقوفاز إبقاء ا
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 بـــدون اإلفـــراج عــنـه بــكـــفـــالــة.وفي
حــــديـث األربــــعـــاء مـع صــــحــــيــــفـــة
"نــيـويـورك بـوست" الـتي أكّـدت أنـهـا
ـطر وهـو في السـجن قال اتصـلت 
األخـيـر إنه "فــوجئ" بـنـجــاة سـلـمـان
رشدي مـن الهـجوم.وكـان رشدي (75
عامًـا) طُعن عشـر مرات تقريـبًا ونُقل
بواسطـة مروحية إلى مـستشفى في
مـديـنــة ايـري في واليـة بـنـســلـفـانـيـا
حـــيـث وُضع عــــلى جـــهــــاز تــــنـــفس
اصــطـنــاعي لــفــتـرة وجــيــزة قـبل أن
يــتـحــسّن في وقت الحـق.ولم يـوضح
مـطـر مــا إذا كـان نـفّـذ الــفـتـوى الـتي
أصـــدرهــــا مـــؤسّس اجلــــمـــهـــوريّـــة
اإلسالمــيّــة فـي إيــران آيــة الــله روح
الـله اخلـميـني في  1989وهـدر فـيـها
دم مــؤلّف كــتـاب "آيــات شــيـطــانــيـة"
بــدعــوى "مـعــاداة اإلسالم والــرسـول
والـــقــــرآن".ونـــقــــلت الـــصــــحـــيــــفـــة

الــنــيـويــوركــيــة عن مــطـر قــوله "أكنّ
تـقـديـراً آلية الـله. أعـتـقـد أنّه شخص
ـكنـني قوله بـهذا ـيّز. هـذا كلّ ما 
الصدد" مشـيرة إلى أنّ وكالء الدفاع
عن الشـاب نصـحوه بـعدم الـتكلّم في
ـوضـوع.وقـال مـطـر بـاحلديث هـذا ا
عـن رشـــــــــدي "أنــــــــا ال أحـبّ هــــــــذا
الــشـخص. ال أعــتـقــد أنّه رجل طـيب.
أنــــــــا ال أحــــــــبّـه أنـــــــــا حــــــــقّــــــــاً ال
أحـــبّه".وأضــاف "إنّه شـــخص هــاجم
اإلسالم (...) إنّه منافق".وكانت والدة
ـوقع ديلي ميل اإلثن إنّ مطر قالت 
ابــنـهــا قـصـد في  2018بـلــدهـمـا األمّ
لـبـنـان في رحـلـة عـاد من بـعـدهـا إلى
تّحـدة وقد "تغيّر" وأصبح الواليات ا
ـولود .وسلـمـان رشدي ا أكـثـر تديّـنـاً
عام  1947في الـهـنـد لعـائـلـة مسـلـمة
غـيـر مـتـديّـنـة أثـار الـغضـب في جزء
من البلدان اإلسالمية بعد نشر "آيات
شــيـطــانـيــة" عـام  ?1988وهي روايـة
ـتشـددون أنهـا تـنطـوي على اعـتبـر ا
جتـديف.أصـدر مـؤسس اجلـمـهـوريـة
اإلسالمـيـة حـيـنـهـا فـتـوى عـام 1989
بــهـدر دم سـلـمـان رشـدي الـذي عـاش
ســنـوات حتت حـمـايـة الـشـرطـة. ولم
تــلغ فـتــوى آيـة الــله اخلــمـيــني ضـد
ـن تـرجـموا الـكـاتب حـتى أن عـددًا 
الـروايــة تـعــرضـوا لــهـجـمــات.ونـفت
إيران "بشكل حـازم" اإلثن أي عالقة
ـحــاولـة لــلـجــمـهــوريــة اإلسالمـيــة 
اغـتـيـال الـكـاتب الـبـريـطانـي سـلـمان
رشـدي الـذي ألـقت عـليه بـالـلـوم بـعد
 33عامًا من فتوى هدرت دمه بسبب

كتابه "آيات شيطانية".
ـــــتّــــحـــــدث بـــــاسم وزارة وصـــــرّح ا

اخلـارجـيـة اإليرانـيـة ناصـر كـنـعاني
خالل مـؤتمـره الصـحافي األسـبوعي
في طـــهـــران "نـــنـــفي بـــشـــكـل حــازم
ـنـفـذ الـهـجوم ورسـمي" أي عـالقـة 
مــؤكّــداً أنّه "ال يــحقّ ألحــد أن يــتّــهم

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية".
ـالي ــديـر ا عـلى صــعـيـد أخــر أقـرّ ا
ـقـرّب من ـنـظـمـة تـرامب ا الــسـابق 
الـرئـيس األمــيـركي الـســابق دونـالـد
تـرامب اخلـمـيـس بـذنبـه بـاالحـتـيال
والــتـــهــرّب الــضــريـــبي ووافق عــلى
اإلدالء بـشهـادته في جـلسـة مـحاكـمة
ــنـظّــمـة بــحــسب مـا أعــلن مــكـتب ا

دّعي العام في مانهاتن. ا
دّعي العام في بيان إنّ وقال مكتب ا
آلن فــيــسـلــبــيـرغ أقــرّ بــذنـبه في 15
تـهـمـة تـتـعـلّق بـاالحـتـيـال والـتـهـرّب
الضريـبي وتشمل  1,76مليون دوالر
ـبـلـغ عـنـهـا بـ ـداخـيل غــيـر ا من ا
عـــــــــامي  2005و.2021ويـــــــــعـــــــــمل
فايسـلبيرغ ( 75عامـاً) لصالح عـائلة
تـرامب مـنـذ  1973ويـتّـهـمه الـقـضـاء
بـأنّه استـفاد مـن منـافع عيـنيـة منـها
شــقّــة في حيّ فــاخــر في مــانــهــاتن
واسـتـئــجـار سـيـارتـي مـرسـيـدس له
ولــزوجــته واحلــصــول عــلى نــقــود
لـقـضـاء إجـازاته وقـد أحـفى كل ذلك

عن نظام الضرائب.
ــدّعي الــعـام في ونـقل الــبــيـان عن ا
مــانـهــاتن ألــفــ بـراغ قــوله إنّ "آلن
فــايـــســلــبـــرغ اعــتــرف الـــيــوم أمــام
احملــكــمــة بـاســتــخــدام مــنـصــبه في
منـظمة تـرامب لالحتيـال على دافعي
الضـرائب وإثـراء نفـسه".وأضاف أنّ
ّ الـتــوصل إلـيه مع "االتــفـاق الــذي 

الـقـضاء يـربط مـنـظمـة تـرامب بـشكل
ـــجــمـــوعـــة واســـعــة من مـــبــاشـــر 
األنـشــطـة اإلجـرامــيـة ويــفـرض عـلى
فايسلبيرغ أن يدلي بشهادة قيّمة في

نظّمة". قبلة ضدّ ا احملاكمة ا
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وفي الـبــدايـة دفـع فـايـســلـبــيـرغ في
تمّوز/يوليو  2021ببراءته من التهم
ـوجهة إلـيه والـتي تعـرّضه لعـقوبة ا
.لكنّ دة تـصل إلى  15عـامـاً الـسـجن 
ـــوجـب االتّـــفـــاق الــــذي أبـــرمه مع
القضـاء فهو لن يقـضي سوى خمسة
أشــهــر في الــســجن وســيــدفع نــحـو
ملـيـوني دوالر تشـمل الضـرائب التي
تـهـرّب مـنـهــا والـغـرامـات والـفـوائـد
بــحــسب الــبــيــان.وحــتـى إبــرام هـذا

االتــفــاق كــان فــايــســلــبــيـرغ يــرفض
اإلدالء بـشـهـادته ضـدّ دونـالـد تـرامب
قـرّر أن تـبدأ في 24 .ومن ا شـخصـيـاً
تـــشــريـن األول/أكــتـــوبــر احملـــاكــمــة
اجلـنـائـية ضـد مـنـظـمـة تـرامب الـتي
ــدّعــيـة دفــعت بــبــراءتــهــا.وجتــري ا
الـعامـة في والية نـيـويورك لـيتـيسـيا
جـيـمس حتـقـيــقـاً آخـر ولـكن مـدنـيـاً
بشأن الشكوك عيـنها بوجود احتيال
مــــالي وضـــــريــــبـي في مــــنـــــظــــمــــة
ترامـب.وفي هذا الـسيـاق تعـيّن على
دونالـد تـرامب اإلدالء بشـهادته حتت
ـاضي لـكنّه رفض الـقسم األسـبوع ا
ـــوجب اإلجـــابـــة عـــلـى األســـئـــلـــة 
التعـديل اخلامس للدسـتور األميركي
والــذي يــســمح أليّ مــتــقــاضٍ بــعـدم

الـشـهادة ضـدّ نـفـسه.وفي مـلف آخر
ـنـزل دونـالـد جـرت عـمـلـيـة تـفـتـيش 
تــــرامـب في فــــلـــــوريــــدا األســــبــــوع
ـــاضي.واشــتــبه مـــحــقّــقــو مــكــتب ا
التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بأنّ
الــرئـــيس الـــســابـق انــتـــهك قـــانــون
مكافـحة التـجسّس الذي يـنظّم بشكل
صـارم حـيــازة وثـائق سـريــة تـتـعـلّق
بـاألمن القـومي و"يـفتـرض أال حتفظ
إال في منشآت حكومية خاصة" وفق
الوثائق القضائـية.كذلك تسعى جلنة
ــانـيــة إلى تـســلـيط الــضـوء عـلى بـر
ـــلــيـــارديــر في الـــدور الــذي لـــعــبه ا
الهجـوم الذي شنّه حـشد من أنصاره
عـلى مـبـنى الـكـابـيـتـول في  6كـانون
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السلطات األمـيركية جتري اتصاالت
مع نــظــيـرتــهــا اإلسـرائــيـلــيــة "عـلى
مـسـتـوى عال" لـلـحصـول عـلى مـزيد
ـنظمات عـلومات بـشأن هذه ا من ا
مـــشـــيـــراً إلى أنّ إســـرائـــيـل وعــدت

بـــــــتـــــــزويـــــــد واشـــــــنـــــــطن هـــــــذه
ــــعـــلـــومــــات.واقـــتـــحــــمت قـــوات ا
إسرائيلـية فجر اخلـميس مدينة رام
الـله في الــضـفـة الــغـربـيــة وأغـلـقت
مــداخـل ســبع جـــمـــعــيـــات أهــلـــيــة

حقـوقية فـلسطيـنية تـصنّفـها الدولة
الـعـبـرية "مـنـظـمات إرهـابـيـة".وأعلن
اجلــيش االســرائـــيــلي في بــيــان أنّ
عــــنــــاصــــر من قـــــواته ومن حــــرس
احلــدود اغــلـــقــوا "ســـبع مــنـــظــمــات

ــتـلــكــات تـســتــخـدمــهـا وصــادروا 
اجلـــبـــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر
".وفي تشـرين الثاني/نوفمبر فلسط
ـاضي صنّـفت اسـرائيل اجلـمعـيات ا
ا اثار الفلسطينية السبع "إرهابية" 
مـوجــة احــتـجــاج في أوروبــا وأكـدت
أكـثـر من دولـة أوروبـيــة اسـتـعـدادهـا
ــؤسّـســات.ولم ــواصــلــة دعم هــذه ا
تــقـدّم إســرائــيل عــلـنــاً أيّ دلــيل عـلى
نـظمـات غير زعـومة لـهذه ا العالقـة ا
احلكـومية بـاجلبهـة الشعـبية لـتحرير
فلسط التي تصنّفها الدولة العبرية
"مــنــظـمــة إرهــابــيـة".وأكّــدت مــصـادر
أمنيـة فلسطيـنية واجلمعـيات األهلية
ـعنـية أنّ اجلـيش اإلسـرائيـلي أغلق ا
بـالـشــمع االحـمـر مــؤسّـسـات احلقّ -
الــقــانــون من اجل حــقــوق االنــســان
والـضــمـيـر لــرعـايـة األســيـر وحـقـوق
االنــسـان ومــركـز بــيـســان لـلــبـحـوث
رأة العاملة اء واحتاد جلان ا واال
وجلان الـعمل الصـحي واحتاد جلان
ـيـة الـعــمل الـزراعـي واحلـركــة الـعــا
للدفاع عن االطفـال.وتقع مقارّ كلّ هذه
ـــؤســـســـات في مـــديــنـــتي رام الـــله ا
صـنفة نـطقـة ا والبـيرة وهي ضـمن ا
"أ" اخلــاضــعــة لــلــســيــطــرة االمــنــيـة
الـفلـسطيـنيـة بحـسب اتفـاقيـة أوسلو

ـــوقــعـــة بــ مـــنــظــمـــة الــتـــحــريــر ا
الـــفـــلـــســــطـــيـــنـــيـــة وإســــرائـــيل في
اضي قالت تسع .1993والشهر ا

دول أوروبية إنّـها ستـواصل التعاون
ـتـحـدثة مع هـذه اجلـمـعـيـات.وقـالت ا
بــــاسم وزيــــر اخلـــارجــــيـــة األوروبي
جوزيب بوريل اخلميس عندما سئلت
ـنـظـمـات إنّه "لم يـتم عن إغالق هـذه ا
ــزاعم الــســابــقــة عن إسـاءة إثــبـات ا
استخدام أموال االحتاد األوروبي في
مـا يـتـعلق بـبـعض مـنظـمـات اجملـتمع

دني الفلسطينية". ا
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وأضــــــــافت أنّ "االحتــــــــاد األوروبي
ســــيـــواصـل الــــوقــــوف إلى جــــانب
الــقــانـــون الــدولي ودعم مــنــظــمــات
ـدني".وفي واشـنـطن أكّد اجملـتمع ا
ــتّـــحــدة لم بـــرايس أنّ "الــواليـــات ا
تـغيّـر موقـفـها أو نـهجـها جتـاه هذه
ـنظـمات" مـشـيراً إلى أنّ واشـنطن ا
ـــــنـــــظـــــمـــــات أيّ لم تـــــزوّد هـــــذه ا
أموال.وأضاف "لم نلحظ في األشهر
ـكن أن يـدفـعـنـا األخـيــرة أيّ شيء 
إلى تغيير" موقفنا مؤكّداً أنّ اإلدارة
األمـيـركـية سـتـنـتظـر احلـصـول على
رتـقبة قبل علـومات اإلسرائيـلية ا ا

أن تتّخذ أي قرار بهذا الشأن.
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( أ ف ب) -  اســتـشــهـد { رام الــله 
فـــلـــســـطـــيـــني بـــرصـــاص اجلـــيش
االسرائيـلي آمس اجلمعـة في مدينة
طــوبــاس في شــمـال شــرق الــضــفـة
الـغـربيـة احملتـلـة كمـا اعـلنت وزارة
الصحـة الفلـسطينـية.وقالت الوزارة
إن "صالح تـــوفــيـق صــوافـــطــة (58
عــامــا) اسـتــشــهـد مــتــاثـرا بــجـروح
حــــرجـــة أصــــيب بــــهـــا بــــرصـــاص
االحـــتالل فـي الـــرأس في طـــوبـــاس
صباح اليوم" اجلمعة. وذكر اجليش
اإلسـرائـيـلي قـبل ذلك أن الـرجل نـفذ
عمـلية بـفتح نيـران سالحه الرشاش

في طوباس.
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ـــتّــــحـــدة عن وأعـــربت الــــواليـــات ا
"قـــــلـــــقـــــهـــــا" إثـــــر إغالق اجلـــــيش
اإلسـرائـيـلي مـكــاتب مـنـظّـمـات غـيـر
حــكـومـيـة فــلـسـطــيـنـيـة فـي الـضـفـة
الـغــربـيـة احملـتــلـة تـتّـهــمـهـا الـدولـة
الــعــبــريــة بــأنّــهــا "إرهــابــيــة".وقـال
ــتــحــدّث بــاسم وزارة اخلــارجــيــة ا
األمـيركـيـة نيـد بـرايس خالل مؤتـمر
صـحـافي "نـشعـر بـالـقلق إزاء إغالق
قوات األمن اإلسرائيـلية مكاتب ستّ
مـنـظمـات غيـر حـكومـيـة في رام الله
نظمة فلسطينية غير حكوميةومـــحــيـــطـــهـــا الـــيـــوم".وأضــاف أنّ WL ∫  قوات االحتالل تداهم مقرا  «b

كانت جـدتي ومجـموعـة عجائـز اليغـادرن رأس الدربـونة في جـلسـات محـسوبة
وكـان لـغو احلـديث يالمس الـوقائع ـواقـيت أحداهـمـا صيـفـية وثـانـية شـتـوية  ا
ـرورعـلى حالوة طـعـم الـبـامـيـة (الـبـايـتـة) أوتـنـبـؤات حـجـارة واألحـداث شـرط ا
ومع اني لم أزل يـافعاً حينذاك لكن احد أسـاتذتي في مرحلة األبتدائية الدرب 
أحـرجـني بعـد  طـلبه مـني تـبيـلغ جـدتي أنه سيـكـون مضـطـراً لتـغـير خط سـيره
فيمـا لو أستمر أنتـقادها ربطة عنـقة أوطريقة مـشيته وقد نقلت الـرسالة بأمانة
علمـة البغدادية الـتي يحبها لكن حديث الـعجايز أنتـقل الى  تسريحـة شعره وا

,تذكرت سوالف جدتي وتمنيت سماع رأيها ورفيقاتها في أستقالة الوزير
ا كان يـريد القول أنتم ر التي خـاطب بها النـاس ولم يشأ أن يخاطب غـيرهم 
ولـيس شكـاً أن راعي األسـتقـالة في شـكلـها الـعام طـرشان وخـرسان  عمـيان 
واخلــاص غـريق (إن صح الـتـعـبـيــر) يـسـأل الـنـجـدة كـمـا فــعـلـهـا بـصـدق قـبـله
القـاضي احملترم رحيم العكيلي في رسالة األستقالة التي تقدم بها عام 2011
وكان حيـنها رئـيساً لهـيئة النـزاهة  لعل من حـيث النتـيجة كانت دعـوة متأخرة
إن صـــلــحت الــنــيــة والــلـه الــعــالم أو لم تــصـح أن نالحق (وال أعــرف من هــو
اكرين ومثلهم الغاصب ارق  ا السوبـر مان الذي سيفعلها ) السارقـ  ا
ا أخفى الرجل في اخلاتمه حقـوق الناس عنوةً بالـكا والسيف والتـواثي  ر
ـنـكـر لـكن ـعـروف ونــهـيـاً عن ا ـان أمـراً بـا تـقـد الـنـصـيـحـة مـن أضـعف األ
األســطــر كــانت مــلـــيــئــة بــاحلــديث عـن أبــلــيس الــذي ذكـــره الــله في  الــقــرآن
بأحـدعـشرمـوضع و الشـيـطان في ثـمان وسـتـ أية  الـفرق في
ـتلـك  األموال لـيـشـتـري فلالً أبلـيس الـذي نـعـرفه أنه ال
في االمارات أوزعـلت عليه عشيقـته فأهداها سيارة جي
كل الــذي كــان عــلـيه أبــلــيس أنه مــفــســد والـله كالس 

فسدين. اليحب ا
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انــا كـاتـب قـصص و مــقـاالت  لــكن لم اجــد عـنــوان جـديــد لـقــصـة  او مــقـاله
قصصية 

كل مايـدور حولي سيـاسيه الـعراق سيـاسه  في سياسه فـقط وتنكـيد االجواء
االسريه  زوجـتي غير مـهتـمه لعمـلي ككاتـب  كل يوم ال شي جديـد من العمل
الى الـبـيت  و حتى عـنـدما اخـرج لـلتـنـزه سـائق التـكـسي يتـكـلم بالـسـياسه و
ماسـيحدث   حتى جاء يوم و نقلي الى قـضاء بعيد عن مسكني 100كيلوا
تـقــريـبـا  هـنــاك كـانت فـتـاة شــابه تـصـغـرني  18عـامـا تـقـريـبــا تـعـمل بـنـفس
ــوسـسه  االعـالمـيـه الـتي اعــمل بــهــا لـكـن  بـصــفــة عـقــد  تــقـوم بــاالعــمـال ا

احلسابيه ( هي خريجية اداره و اقتصاد ) . 
 اول مره بـحيـاتي اشاهـد فيهـا جمـال طبـيعي خـارق االوصاف  اسـمهـا قمر
ترتدي العباءه و احلجاب بشكل رائع جدا و التظهر شعره واحده من راسها

 او تبرج  كلها هذا ووجها يشع نورا 
ان كانت اوربا تفخر بجمال نسائها فنحن لدينا قمر  جمال وعفة و اخالق 
شاعر تعلـق قلبي بها و رغم الفـارق العمري بينـي وبينها هي بادلـتني نفس ا
مشـاعر  خـالـيه من الـوساس الـشـيطـاني  كل يـوم اشرب الـشـاي الذي تـعده

كتب   هي في ا
حتى ابـنتي قالت لي ابي انت شارد البال انا مـنتبه  الك منذ شهر وانت على

هذه احلال 
بـدون وعي قـلت لـهـا قـمـر  فـردت  الـقـمـرمـابه واي قـمـر و نحـن في مـنتـصف

الظهيره ? 
قلت لها ال يا ابنتي اقصد انا اكتب قصة عن القمر  او هكذا اقنعتها 

رحت امـارس الريـاضه كي اخـفف من وزني و خـاصـة لدي كـرش كـبـير و لم
امارس الـريـاضه  حتـولت او ولـدت من جـديـد كـنت اتـصـور نـفـسي انا ان ال
ـله ال احد يـتهم امل لي  من احليـاة انـا منـحوس و غـير مـحظـوط و حـياتي 
بي  فـقط اشـيـاء روتـيـنـيه يـومـيه و كـنت اكـره الـذهـاب الى الـعـمل صـرت مثل
ا جـعل مديري ينتبه الي.... مابك انت (الديك )  الـنشيط في وقت الصباح 

نشيط ليس كعادتك 
وت  ا كنت تعشق ا وحتب الرياضه و احلياة  انت حتب احلياة و لطا

قلت استاذ لكل  سبب .... سبب يجعلك تغير ما بداخلك 
كنت بعد العمل اتدرب كيف اصارحها و اقول لها انا ارغب في الزواج بك 
الـشــرع حــلل اربــعه حــتى لــو دخــلت بــصـراع مـع زوجـتـي االولى فــلم  اعـد
ـا لدي احتمل   لـكن في الـيوم الـتـالي اتراجع عن مـخـططي .  لـيس خـوفا ا
امــور و اهـتــمــامــات اكـبــر اوالدي و انــا عـنــدي بــيت صــغـيــر كــافـحـت حـتى
استـطعـت شرائه يـعني يـجب ان اضـيف فاتـوره مـعيـشه اخـرى  على فـاتورة

عائلتي 
لكن قـلبي و عـقلـي اصبح مـعلق بـهـا وهي ايضـا تبـادلنـي نفس الـشعـور لكن

كالنا كان خجول من االخر .
حتى جـاءت الي و اخبرتـني انها وجـدت عمل بدائـرة حكومـيه تع  اخـبرتها

ا انت حزينه استاذه قمر  هذا اجمل خبر لكنها كانت حزينه  ...
قالت  خـطبـتي و انهـارت و  بكت بـحرقـة  تمـالكت اعـصابي و حـزني وقلت
لهـا  هـذا ....هـذا اخلـبر هـو االقـوى و االفـضل  قـمـر وانت  هل تـنـساني هل
ساراك ثـانيه  قلت لها  نعم ستـنقابل  اتمنى  الك حياة جـديدة سعيده بعدها
لم اشاهـدها فعال قصـة غريبه فـتاة شابة تـغرم برجل كبـير  في حب طاهر و
شريـف  قمر كانت مثل نسمة هواء عذب احيت جسد
مــيت قـد يــاس من احلـيــاة بــعـدهــا راجـعت نــفـسي و
غـيـرت نـظـرتي الى احلـيـاة قـلت لـنـفـسي مـهـمـا بـلـغت

همومي يجب ان اعيش االن.
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سميات ... حكاية حتدث كل يوم وفي كل مكان مع اختالف األسماء وا
ا بدا عـمله في مـجال األدب مـنذ شـبابه  إبـدع حلبه الـشديـد لعـمله وإخالصه وتـفانـيه 
أدى إلى جناحه وتدرجه في العمل حتى وصل إلى مكان أدبي مرموق يشار إليه بالبنان
أمضى عدة اعـوام بشـكل دؤوب من أجل اثبات اسـمه في الوسط الثـقافي واألدبي وكان
نـصبه وبشـهادة اعداءه قـبل اصدقاءه بهـذا الصدد  وفـجأة ودون سابق إنذار جديرا 
وجد نـفـسه مـركـون دون وظـيـفة أو مـنـصب وألسـبـاب عـدة أهـمهـا الـعالقـات وتـأثـيـرها (
ن ال ن بيده إصدار القـرار بان يقرر استبداله  نسوبية ) والـتي جتعل  احملسوبيـة وا
ناقة له وال جمل بالعمل الثقافي واألدبي ال لشيء إال ألنه يجيد مسح االكتاف  ويركنون
صـاحب اخلـبـرة واالبـداع  والقـدرات اإلداريـة عـلى الـرف لـيجـد نـفـسه في حـالـة غضب
وعـزلة عـن النـاس بـعد صـدمـته من القـرار اجلـائـر  الذي انـقض ظـهره وافـقـده التـركـيز
وأصـبح منعـزال يعـاني حاالت من األرق والـتعب النـفسي واجلـسدي بعـد ابتـعاد من كان
سؤولـ وكان يحسـبهم اصدقاء  ولم نـاصب وا حوله من محبي مـصاحبـة أصحاب ا
ن وقفوا معه في ازمته وساندوه ليقف من جديد يبقى مـعه إال عدد قليل من األصدقاء 
نـصب واإلدارة هي من خسرتـه وليس العـكس كونه قلم على قدمـيه العطاءه دافـع بان ا
ال يـسـتهـان به ومـادام قلـمه مـعه سيـبـقى في القـمـة دائمـا وهـكذا نـهض من جـديد ووقف
عـلى قدمـيه رغم تعثـره عدة مـرات إال أنه وقف كاالسـد الشامخ لـيزءر بـوجه بودقـة الظلم
والفساد ويـقول ها انا هنا وهذا قـلمي سالحي معي ساحاربكم بـنجاحي وتميزي وفعال
ا كان لـوجود من يسانـده ومؤمنا أعـاد بناء نفـسه بجهـد ونشاط وتفـاؤل ليعود افـضل 

بقدراته..
اقولـها لـكل من تـعرض أو يـتعـرض للـضغط في مـجـالنـا الثـقافي واالدبي  أو أي مـجال

آخر... ال تـسـتغـربـوا ان جاءوا بـحمـار لـيعـلم الـناس الـقراءة
والكتـابة فاجلاهل يجمع حوله اجلـهالء ليصفقوا له  ضارب
مـصلـحـة التـعـلـيم عرض احلـائط النه جـاهل ال يـفقه شيء فال
يالم اجلــــاهل عــــلى قـــراراتـه بل يـالم من وضع اجلــــاهل في
ـثـقف  إال إذا كـان شبـيه الـشيء مـنجـذب إلـيه ولـهذا مـكان ا

حديث أخر .
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صـيـاغــة الـورقـة ذاتــهـا وتـصــاعـدت حـدة
الــنــقـاشــات لـتــصل حــد اخلــصـومــة كـان
أشدهـا ب عـضوي الـلجـنة وهـما الـرفيق
كر أحـمـد والرفـيق عـبـد علـوان الـطائي.
دة عنـدها قرر اجملـتمعـون أخذ استـراحة 
نـــصف ســـاعـــة لـــتــرطـــيب اجلـــو وجـــســر
ــنــاقــشــة الــورقــة اخلالفــات ثـم الــعــودة 
بهـدوء وفعال عـدنـا مرة أخـرى للـمـناقـشة
و تـــدارك اخلالفـــات بـــتـــغــيـــيـــر بـــعض
الئم فـي الــورقــة لــيــتم احملــتـــوى غــيــر ا
صـادقة علـيها وكان بعـدها التـصويت وا
أهم مــا جــاء في الــنـــظــام الــداخــلي ووقع

عــلــيه هــو الــتــكــافل والــتــعــاون الــرفــاقي
والتزام اجلميع ببنود الورقة.  

كـانت تـلك الـلجـنـة بـاكورة عـمـلـنا الـفـكري
وحـــافــز مـــهم وفــعـــال لــتـــنــاول
مــواضــيع ثـقــافــيـة اجــتــمـاعــيـة
باإلضـافة للسياسية. إثرها ذلك
ومـع اســـتـــمــــرار نـــقـــاشــــاتـــنـــا
الـسـيـاسـيـة والــثـقـافـيـة شـعـرنـا
بضـرورة إيـجـاد متـنـفس ثـقافي
فـكــري جملـمـوعـتــنـا الـتي ضـمت

  . ثقف العديد من ا
كــنـا نــعــاني من شح وصــعــوبـة
احلـــــــــصـــــــــول عــــــــــلـى اجملالت
ومـثـلـهـا الـكتـب التي والصـحف
تكـون موئال ثـقافـيا وروحـيا في
مـــنــفـــانـــا الــبـــدري. لـــذا بــادرت
واقــتــرحت عــلـى الــرفــاق فــكــرة
احلــصــول عــلى كــتب الــبــحـوث
والـتــاريـخ وجــمـيـع مــا يـتــعــلق
ــعـــارف الــبــحــثـــيــة األدبــيــة بــا
والـعـلـمـيـة وقـد شـخـصت مـنـها
كـتب الـسـيـدين عـبـاس الـعزاوي
وعـبـد الـرزاق احلـسـني لـغـنـاهـا
ــعــرفي. وفي أحــد الــبــحــثـي وا
لــقــاءاتــنـــا الــيــومــيــة وبــعــد أن
عــــرضت عــــلى الــــرفـــاق بــــعض
األفـــكــار لـــلــحـــصــول عـــلى تــلك
كــــلـــفت شــــخـــصــــيـــا ــــصـــادر ا
ـخــاطـبـة الــسـيـد عــبـد الـرزاق
احلسـني برسـالة مـفصـلة ترسل
له عــبــر الــبــريــد نــطــلب فــيــهــا
مـؤلـفـاته الـبـحـثـيـة. بـعـد كـتـابـة
الرسـالـة أرسلـتـها عـلى عـنوانه
في اجملــمع الــعــلـمـي الــعـراقـي وكـنـت قـد
وجدت عـنوانـه مطـبوعـا عـلى أحد الـكتب.
جــلــست وبـعــنــايـة فــائـقــة ودونت رســالـة

اجــتــمــاع أخــر الــغــرض مــنه كــان دراســة
ومنـاقشة ورقة النظام الداخلي التي أعدت.
كـانت اجـتـمـاعـاتـنـا دائـمـا مـا تـعـقـد مـسـاءً
بــســبب مـنــعــنــا من احلـركــة لــيال أي بــعـد
الــسـاعــة الـعــاشـرة وكــان يــفـرض عــلـيــنـا
الـتـوقــيع الـيـومـي بـاحلـضـور صــبـاحـا في

دينة.   مركز شرطة ا
عـقـد االجـتـمـاع في واحـد من تـلك الـبـيوت
ــبـعـدين بــحـضـور مــجـمـوعـة كــبـيـرة من ا
وطــرحت عــلــيــهم ورقــة الــنــظــام الـداخــلي
ــتــكـــون من أربع صــفــحـــات بــخط الــيــد ا
وبـثالث نـسخ وزعت عــلى احلـضـور وقـرأ

الرفـيق كـر أحمـد الورقـة عـلى االجتـماع.
أخـذ مـنـا بـعـد ذلك دار نـقـاش حـول الـورقـة
وقتـا طويال قدمت خالله اعتراضات جدية

بـشـأن بــعض الـفــقـرات وتـواتــرت حـولـهـا
ردود الـفـعل لـتـظـهر عـنـدهـا خالفـات حادة
ـا بـ جلـنة ـدعـوين وإ ليس فـقط بـ ا

ـركـزيـة لـلــحـزب الـشـيـوعي في الـلـجـنــة ا
وكانت مـجموعـة بدرة لـراية الشـغيـلة أخر

من عاد إلى احلزب.  
وقـتـذاك كـنت اتـهم جـماعـة رايـة الـشـغـيـلة
باالنـشقـاق وأوجه لـهم اللـوم واالتهـامات
فيـما حدث. فأنا دائمـا ما كنت متوافقا مع
نفـسي وانتـمائي احلزبي ولـذا أطلق علي
في مسـيرتي احلزبية تـسمية تـتوافق كليا
مع مــبــادئـي وطـبــاعـي وقـنــاعــتي (خــلــيل
احلــزب) وهـي تــعــني لي الــكــثــيــر. فــرغم
ـالحـظـات الـتي أحـمـلـهـا عن الـكـثـيـر من ا
احلـزب وتدور في ذهني وأفـصح عنها أو
أضمـرها لكنـي لم أفكر يومـا بترك احلزب
أو االنـشقـاق عـنه وبرأيي أن أي انـشـقاق
عن احلـزب يــعـني في تـفـكــيـري خـيـانـة ال
ــفـــهــوم نــابع من صــلب تــغــتــفــر وهــذا ا

اركسية اللينينية. اني بالفلسفة ا أ
ظـروف اإلبـعـاد الـقـسـري ووجـودنـا سـوية
بشـكل دائم جعلنا نقر بضرورة العمل مع
بـعـضـنا وبـأجـواء من الـرفقـة والـصـداقات
احلـمـيـمـة فـكـنـا نـتـبـادل األفـكـار وجنـلس
جـوار بـعـضـنا لـفـتـرات طـويـلـة ونـخوض
ـشـاغل واألوضاع نقـاشـات عـديـدة حـول ا
الــســيــاســيــة اخلـــاصــة والــعــامــة وحــتى
احلزبـية وبسـبب تلك العـالقات وإلنضاج
طــابـعــهـا الــرفــاقي وتــوطـيــدهــا اتـخــذنـا
مجتـمعـ قرارا بتـشكـيل جلنـة أسميـناها
بـعـدين إلى بـدرة. عـلى أن تضم منـظـمـة ا
ن فـيـهم أولـئك الـذين الـلـجـنـة اجلــمـيع 

أبــعــدوا بــتــهــمــة االنــتــمــاء
لــلـشــيـوعــيـة دون أن تــكـون
ـا لــهم صالت حــزبــيــة وإ
اتـهامات وجهـت لهم بسبب
عالقـــات صـــداقـــة بـــبـــعض

  . الرفاق الشيوعي
في احـــــد األيــــام دعـــــيـــــنــــا
كـــمـــجــمـــوعـــة من الـــكــوادر
احلـزبية الجـتمـاع ليلي في
أحـــد الـــبـــيـــوت الــتـي كـــنــا
نسـكنهـا كمنـفي وفي ذلك
االجــتــمـاع قــررنــا تــشــكــيل
جلـنة قـوامهـا ثالثة أعـضاء
وهـم كـــر أحــــمــــد وعــــبـــد
عــلـــوان الــطـــائي وشــخص
أخر من مـديـنة الـكـاظمـية ال
يــحـضــرني أســمه وكـلــفـوا
نـظمة بـوضع نظام داخـلي 
ــقـراطـيــة عـامــة سـمـيت د
بـعدين حتوي ب بلـجنة ا
ـبـعدين عضـويـتهـا جـميع ا
والذين بـلغ عددهم في بـدرة
ــائــة وقــتــذاك مــا يـــقــارب ا
واخلــــمـــســــون شــــخــــصـــا
وكـــانــوا بـــغــالـــبــيـــتــهم من
. الـشــيــوعـيــ والــوطـنــيـ
وأتـفق علـى أن يحـتوي ذلك
الــــنــــظــــام أسـس ومــــنــــهج
الـتـكافـل في الـعمـل اليـومي
وأطـــــــر الـــــــعالقـــــــات بــــــ

على أن تنجز اللجنة عملها خالل بعدين ا
ثالثة أيام.  

بـــعــد مــضي الــثالثــة أيــام دعــيــنــا لــعــقــد

بــعـد انـتــهـاء فـتــرة اعـتـقـالـي لـعـام واحـد
نـقلت مـخفـورا بدايـة عام  1957من سـجن
بعقـوبة إلى مـديريـة التحـقيـقات اجلنـائية
في بــغــداد والــواقــعــة فـي شــارع الــنــهـر.
وهــنـــاك أجـــري مـــعي حتـــقـــيق روتـــيـــني
وأخــذت لي صـــور شــخــصــيـــة وطــبــعــات
أصابع وعـملوا لي صفحـة أعمال جديدة.
بت هـنـاك لـلـيـلـة واحـدة أرسـلـوني بـعـدها
مـخــفـورا إلى مــديــنـة الــكـوت ومن هــنـاك
رحلت إلى مـدينة بدرة الـقريبة من احلدود
نفى ديـنة تعـتبـر ا اإليرانـية. كانت هـذه ا
ـعـارض لـلـسـلـطة الـقـسري لـلـعـديـد من ا

لكية وبالذات الشيوعي منهم.   ا
مديـنة بدرة تـقع شرق مديـنة الكوت وهي
مديـنة صغيـرة قريبة من احلـدود اإليرانية
ـديـنـة جـمـيـلـة تـسـكـنـهـا غـالـبـيـة كـرديـة. ا
وتــمـتـد عـلى بـطــبـيـعـتــهـا ونـقـاء هــوائـهـا
ــرتــفــعــات اخملــضــرة. أطــرافــهــا بــعـض ا
أُســـكـــنت في دار مـن الـــدور احلـــكـــومـــيــة
الـعـائدة لـلمـوظـف والـتي تمـتـد متـراصة
ا يقـارب األكثـر من عشرة مع بعـضهـا و
بــيـــوت. شـــاركت الـــســكن مـع مــا يـــقــارب
ــبـعـدين الـعـشــرة أشـخـاص أغــلـبـهم من ا
الشـيوعيـ كان من بيـنهم الـشهيـد ستار
خــضــيــر وجــعــفـر فــيــلـي وإبـراهــيـم وهـو
شـيــوعي من أهل الــعـمــارة. وفي الــبـيـوت
اجملـاورة ســكن شــيــوعــيــون وغـيــرهم من
ــبــعــدين. أذكــر مــنـهـم كـاظم الــوطــنـيــ ا
وحسن عوينه كاظم حبيب عدنان فرهـود
عــادل ســلـيم الــديــو مـاجــد عــبــد الـرضــا
عــاصم احلــيــدري وغـــيــرهم وفي اجلــهــة
قـابلـة سكـنت بعض الـعوائل مـنهم كر ا
أحمـد أبو سـليـم وعبـد علـوان الطـائي أبو

بشرى.  
WOLOEM  ö

كـنــا في مـنــفى بـدرة نــتـشــارك  في أجـواء
وانـــشـــغـــاالت واحـــدة  بـــالـــرغم من عـــدم
وجـود صالت تـنـظـيـميـة حـزبـيـة لـلـبعض.
أيـضـا كـان هـنـاك خالف تـنـظـيمـي له األثر
ـبعـدين فقـد كان الفـاعل على الـكثـير من ا
كـــاظم حـــبــــيب ومـــعه عــــاصم احلـــيـــدري
ثـلون ومسـؤولهـم احملامي عـادل سلـيم  
جماعة راية الشغيلة وهي مجموعة كانت
بــقـيــادة عــزيـز مــحـمــد وجــمـال احلــيـدري
وتـضم كـثــيـرا من الـكـوادر احلـزبـيـة مـثل
نــافع يـــونس وعــامـــر عــبــد الـــله وحــمــزة
ســلــمــان أمـا قــيــادة احلــزب أي الــلــجــنـة
ـركـزيـة  فـكــانت حـيـنـذاك بــقـيـادة بـهـاء ا
الــدين نـوري (بــاسم) وكـنت والــبـعض من
بـعديـن ومنـهم كـر أحمـد وعـبد عـلوان ا

نفى.     ركزية في ذلك ا ثل اللجنة ا
وبـالـرغم من كـون جــمـاعـة رايـة الـشـغـيـلـة
ـثـلـون كـتـلـة مـغـايـرة جملـموعـتـنـا وعـلى
خالف نـظري مع احلزب ولكن ذلك لم يكن
ـنعـنا من الـتعـاون في الكـثير عائـقا ولم 
من مـشـاغـلـنـا وأعـمـالـنـا الـيـومـيـة في ذلك
لـذا كـنـا وبـشـكل طـبـيـعي ـنـفى الـقـسـري ا
نقـترب من بعضـنا البعض واسـتطعنا أن
نــــؤلف فـــــريــــقــــا واحـــــدا في مـــــنــــفــــانــــا
لـغـرض الـعـمل بـروح رفـاقـيـة كـان الـبـدري
يحـتاجـها وضعـنا االضـطراري. حدث ذلك
قبل أن حتل رايـة الشغيله نـفسها وتندمج
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لـسـكـوب.لـذا كان الـقـراء يـحـثـون بـعـضهم
الـبـعـض عـلى االنـتـهـاء مـن قـراءتـهـا لـكي
تكـون القراءة من حصة شخص أخر. وفي
كونة ذلك الوقت اجـتمعت هيئة التحرير ا
مـني وكــاظم فـرهــود ومـاجــد عـبــد الـرضـا
واخـتــارتـني مــســؤوال عن الـنــشـرة.وبــعـد
ورود كـتاب عبد الـرزاق احلسني عن ثورة
الـعـشـرين اسـتعـاره كـاظم حـبـيب بـلـهـفة
عرفي وبعد أن قرأ مؤكدا أهميته وغناه ا
ـوسـوم (نـظـرات في الـكـتـاب قــدم مـقـاله ا
كـتـاب ثـورة الـعـشـرين) لـيـنـشـر في مـجـلـة

الشفق.  
ـشارك كنـا وقتهـا ننشـر أسماء الـكتاب ا
في النـشـرة التـي بات عـددهـا يحـوي أكـثر
ــواضــيع من عــشـــر صــفــحــات زاخــرة بــا
الــفــكـــريــة والــبــحــثــيـــة. ونــالت الــنــشــرة
اســـتــــحـــســــان الــــكـــثــــيــــرين ودار حـــول
مواضيـعها الـكثير من الـنقاشات الـفكرية
ووجهت لـنا بعض الـنقـود ولكنـا حافـظنا
نع نـشر الردود التي تصل على مـوقفنا 
إلى النـشرة من بعض قرائهـا ولكوننا في
مـجـتـمع مـحـدود وحـرصـا عـلى مـحـدوديـة
صفـحات وطابع النشرة لـذا اقترحنا على
الـقــراء إن رغـبــوا الـتــوجه مـبــاشـرة إلى
ــقـال ومـنــاقـشـته حــول مـوضـوعه كـاتب ا
ـنــشـور دون الـرجــوع إلـيــنـا.  في إحـدى ا
األمسـيات فـوجئـنا بـغارة من مـفرزة رجال
األمن والـشـرطـة  فيـهـا كـبس أعـداد من
ـكـتـبـة بـعـد أن فـتـشـوا الـنـشـرة وأيـضـا ا
الدار قـطعة قـطعـة ومثـلهـا فعـلو مع باقي
البيوت وقبض على البعض وكنت واحدا
مــنـــهم وكـــنــا جـــمــيـــعــا مـن الــذين وردت
وبعد هذه الغارة دار أسماؤهم في النشرة
بــيــنــنــا الـتــســاؤل احلــارق من هــو الـذي

وشى بنا?
في مـركـز شـرطـة بـدرة احـتـجـزنـا لـبـضـعة
أيـام لــيـحــقق مـعــنـا واحـدا إثــر األخـر ثم
أحيـلت أوراقـنـا إلى حـاكم التـحـقـيق الذي
قــرر إطالق سـراحـنــا حلـ مــوعـد إجـراء
نفى احملاكـمة.  وكان وجودنا في بيوت ا
ــركـز يــعــني كــفــالــة حــضــورنـا الــيــومـي 
الـشـرطة. ثـم أرسلـت أوراقنـا إلى احملـاكم.
ـنفى في تـلك األيـام انـتـهت فـتـرة إبـعـادي 
ـبــعـديـن أيـضـا بـدرة ومــعي بــعض من ا
أذكـر منـهم عـبـدول سـوران وهـو كردي من
ــقـراطـي الـكــردســتــاني كـان احلـزب الــد
ــدة ثالثــة أشــهـر وكــذلك حــلـمي مــبــعـدا 
شـريف ولــكــون مــدة إبـعــادهم قــد انــتـهت
أيــضــا لــذا رافــقــانـي بــالــتــرحــيل حــيث
أُرسلنا سوية إلى التحقيقات اجلنائية في
بغـداد مرة أخـرى. في مديـرية الـتحـقيـقات
اجلنائـية تعـرضنا لـلشتـائم والسـباب منذ
أول وصـولـنا ولـم يكـتـفوا بـذلك بـالنـسـبة
لعـبدول سوران فقد نـادوا عليه وأشبعوه
ضربـا وتعـذيـبا أمـا نحن فـقـد وجهت لـنا
فقط شـتائم وكالم قبيـح.  في اليوم التالي
ـوصل أرسـلت أنــا مـخــفـورا إلى مـديــنـة ا
كونها مسقط رأسي وهناك حقق معي في
مخـفر الشـرطة وعـذبت تعذيـبا قـاسيا في
مـحـاولــة لـثـنـيي عن مــبـادئي وأخـبـروني
بــفــصــلي من الــدراســة بــســبب انــتــمــائي
لــلــحــزب الـشــيــوعي الــعــراقي وكــان هـذا
مـدونـا في دفـتر اخلـدمـة الـعسـكـريـة الذي
أحـــتـــفـظ به حلـــد اآلن. حـــيـث جـــاء فـــيه "
درسـة لكـونه شيـوعيـا حسب يفـصل من ا
كتـاب مديـرية الـشعـبة اخلـاصة في مـدينة
ـوصل ويـسـاق إلى اخلـدمـة الـعـسـكـريـة ا
بـعد زوال أعذاره"  وفق هـذا القـرار سفرت
حتت احلـــراســـة إلى مـــديـــنـــة الـــبـــصــرة
وسلـمت مخفـورا إلى أمريـة موقع معـسكر
الــشــعــيــبــة وهـــنــاك وجــدت الــعــديــد من
ـــســـاقـــ إلى اخلـــدمـــة الـــشـــيـــوعـــيـــ ا
العـسكرية وفق قـرارات مديريات األمن في

مدنهم.

وجهتها له مباشرة قلت فيها بعد التحية (
بعدين إلى مدينة بدرة نحن مـجموعة من ا
نــود أن نـتــابع نـتــاجـكم الــبـحــثي الــفـكـري
ولـكـنـنـا نـفـتـقــد الـكـيـفـيـة الـتي تـمـكـنـنـا من
احلصـول عليه لذا نحن مـستعدين أن ندفع
أي مــبــلغ تــطـلــبه إن اســتــطــعت تــزويــدنـا

جموعة من كتبك القيمة).
ـض غـيــر أسـبــوع حــ رجع اجلـواب لم 
من السـيد احلسني شاكرا اهتمامنا وأرفق
بالـرسالة قـائمـة بالكـتب وأسعـارها ومـنها
كــتــابـه الــقــيم عـن ثــورة الــعــشـــرين. كــانت
فرحـتنا كبـيرة حلصولـنا على هذا اجلواب
الـذي يـدل عـلى تـفـاعل الـسـيـد احلـسـني مع
رغبـاتنا. مباشرة وافقت مـجموعتنا على ما
جـــرى بـــيــنـي وبــ الـــســـيــد عـــبـــد الــرزاق
احلسـني من مراسالت. ولم تمض غير فترة
قـصـيــرة حـ وصـلت من الــسـيـد احلـسـني
رزمة حتـتوي جـمـيع الكـتب التـي طلـبنـاها
بالغها كانت أقل ثمنا وأرفق معها قائمة 
ـا يبـاع في األسـواق عنـدهـا قمـنا بـكـثيـر 
ــبــلغ وحتـــويــله لــصــالح الــســيــد بــجــمع ا
احلسـني. وللحـقيقـة كانت ردود السـيد عبد
الـــرزاق احلــســني عـــلى رســائــلـــنــا كــيــســة
ولطيفة وتظهر تعاطفه الشديد معنا فمثال
عدا كـلماته الـتشجـيعيـة كان يرسل خـمسة

كتب ليحتسبها ثالثة.  
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لم يـتـوقف جـهـدنـا عـنـد هـذا بل طـلـبـنـا من
جــمـيع الــرفـاق وعــرضـنــا عــلـيــهم مـقــتـرح
الطـلب من أهاليهم ح يأتون لزيارتهم أن
يــجـلـبـوا مــعـهم كـتــبـا ومـا كــانت الـشـرطـة
لتـمانع في ذلك لـذا أصـبحت عـنـدنا مـكتـبة
عامـرة بشتى أنـواع الكتب يـتم استعـارتها

من قبل اجلميع.  
كـانت هـذه الـكـتب نـافذة جـديـدة فـتـحت لـنا
عرفة ا ثـقافيا غـنيا أمدنـا بالكثـير من ا عا
في عالـم النـفي واإلبعـاد وكـان اإلقبـال على
تلك اجملـموعـة القـيمـة من الكتـب شديدا من
قبل الـرفاق. في ذات الفـترة وثمـرة من ثمار
الـعــمل الـتـضــامـني الــتـكـافــلي لـلـمــبـعـدين
وخالل نقـاشنا الـيومي قررنـا إصدار نشرة
تـكـتب بـاليـد وانـصـبت فـكرتـنـا في الـبـداية
ــقـتـرح لم يـنل عـلى نــشـرة جـداريـة ولـكن ا
رضـا الـغـالـبـيـة لـذا قـررنـا أن تـكـتب بـالـيـد
وتــســتــنــسخ بــعــدد مــحــدود وتــوزع عــلى
عـنـدها بـحـثـنـا عن الذين ـبـعـدين للـتـداول ا
ـتـلكـون خـطا جـمـيال وواضـحا لـيـتكـفـلوا

رسلة إلى اجمللة.   واد ا بإعادة كتابة ا
بـاشــرنـا بــاســتـنــسـاخ الــنـشــرة بـخط الــيـد
وبعـدد قـليل من الـنـسخ. وظـهر الـعدد األول
مـنـهـا  وبـعـنـوان يـعـلـو صـفـحـاتـهـا بـاسم (
علومة. واد وا الشفق ). كان عددا زاخرا با
كـتب فـيه كـاظم حـبـيـب ومـاجـد عـبـد الـرضا
وكاظم فـرهود وأنا وأخرون وكانت النشرة
ــواضــيــعــهــا الــفــكـريــة. وهي أول غــنــيـة 
مطـبوع ينـشر فيه دكـتور كاظم حـبيب مقاال
بـاسـمـه الـصـريح وكـان بـعـنـوان " قـراءة في
كــــتـــاب أربـــعـــة قـــرون مـن تـــاريخ الـــعـــراق
احلـديث" لـسـتـيـفن هـمـسـلي لـونـكـريك. وقـد
رحوم الـدكتور كاظـم حبيب ذلك قبل تذكـر ا
ـرضه ـانــيـا مــتـأثــرا  وفــاته بــفـتــرة في أ
الـعــضـال.وحـسب مـا جــاء في الـورقـة الـتي
أرفقـها مع بعض كتبه الـتي أصدرها حديثا
وأرســلــهــا لي بــتـاريخ  2012 / 15/1حــيث
قــال فــيـهــا(( إلى الــصــديق الـعــزيــز ورفـيق
الـنـضـال  الـطـويل مـقـرونـة بـذكـريـات بـدرة
وحيـاة اإلبعاد وأول مـقال كتـبته في حياتي
السـياسية نشر في مجلة اإلبعاد التي كنت
تشـرف عـلى اجنـازها  مـالحظـات { أربـعة
قــــرون من تــــاريخ الــــعــــراق احلــــديث} مع
خالص الـود واالعتـزاز للـعزيـز د خلـيل عبد
الـعـزيـز)).أصـدرنــا من الـنـشـرة خـمـسـة إلى
سـتـة أعـداد كـان يــتم تـداولـهـا بـ اجلـمـيع
وتطورت لتكون بأكثر بشغف ولهفة كبيرين
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شاهد والصور (البحث) ترديد هـذه الكلمة يحـفز العقل الستـحضار مجموعـة من ا
شـهد الغراب الذي ذكر في القرآن الكر كأول حادثة بحث موثقة في التي بدأت 
َ أَخِيهِ ـ َهُ كَـيْفَ يُوَارِي سَوْءَة تـاريخ البشـرية (فَبَـعَثَ اللَّهُ غُرَابًـا يَبْحَثُ فِي الْـأَرْضِ لِيُرِي
قَـالَ يَـا وَيْـلَتَـا أَعَـجَـزْتُ أَنْ أَكُـونَ مِثْـلَ هَـذَا الْـغُـرَابِ فَـأُوَارِيَ سَـوْءَةَ أَخِي ـ فَـأَصْبَحَ مِنَ
ـائـدة) إذ أصبـحت طـريـقة الـتـزمت بـها جـمـيع األديـان السـمـاوية َ)( :31ا الـنَّادِمِ
ـقـاصـد لـكن وصـوالً إلى الـبـحث فـي الـفـضـاء االلـكـتـروني عن مـخـتـلف األشـيـاء وا
أشـملهـا وأوسعـها وأنـفعهـا للـبشـرية البـحث العـلمي الـذي حتكمـه قواعد ومـتطـلبات
بـطرائق وأساليب مـختلفة مـذعنة ألخالقيـات ومعايير الـبحث العلـمي التي لها عالقة
طـردية مع الـنـتائج يـعـني كلـمـا كان اإللـتزام واإلذعـان كـبيـراً فإنـه يؤدي إلى نـتائج
أكـثـر دقـة ومـوثـوقـيـة ورصانـة وبـالـتـالي أثـراً إيـجـابـيـاً أكبـر قـد يـسـتـمـر إلى نـهـاية
اخلـلـيــقـة هـذا األثـر قـاد إلى إطالق مـعـامل الـتــأثـيـر لـلـمـجالت احملـكـمـة فـاإللـتـزام
وثقة عايير ا بقواعد ومتـطلبات البحث العلـمي باالرتكاز على القيم واألخالقيـات وا
يا يـؤدي إلى إنتـاج بحوث تـرفع من معـامل التـأثير تعـارف علـيها عـلمـيا وأكـاد وا
للمـجالت العلـمية الـتي تنشر فـيها ولـها أثر إيـجابي كبيـر على التـخصص والعـملية

البحثية والتعليمية واجملتمع.
أما عـدم االلـتزام بـالـقواعـد ومـتطـلـبات الـبـحث العـلـمي وانتـهـاك القـيم واألخالقـيات
عايير يـؤدي إلى إنتاج بحوث مزيفة (ليس لهـا قيمة وال تساوي حتى قيمة الورق وا
ستـهلك) تقلل من قـيمة اجملالت العـلمية الـتي تنشر فـيها ولهـا أثر سلبي واحلبـر ا

ومدمر ووبائي على التخصص والعملية البحثية والتعليمية واجملتمع.
البـحث الـعـلـمي الـعراقي يـحـتـضـر ويـحتـاج إلى قـرار عـلـمي مـهني أخـالقي حاسم
ي واالهـتـمام ومـسؤول لـتـصحـيح مـسـارات العـمـليـة الـبـحثـيـة والنـشـر العـلـمي الـعا
ـسـاومـات بـاجملالت الـعـلــمـيـة الـعـراقـيـة ألنه أصــبح وسـلـيـة لـلـتــضـلـيل واخلـداع وا
كاتب والـوسطاء (السماسرة) في عمـلية قبيحة ومـخزية (تسيء لسمعة واالبتزاز وا
صنفة يـة والبحثـية) إلعداد البحـوث ونشرها وخاصـة في اجملالت ا العراق األكاد
ـيـة (اخملـتـلف علـى رصانـة وصـدقـية أكـثـرهـا) الـتي تعـتـمـدها ـسـتوعـبـات الـعا في ا
نشور فيها أصيالً وال يخضع تعلـيمات الترقيات العلمية لعام  2017وتعد البحث ا
ـاجـسـتـير لـلـتقـيـيـم في الـتـرقيـات الـعـلـمـيـة وتـعـطى نـقـاطـاً أكـثـر بـالـنـسـبـة لـطـلـبـة ا

ـكنـاً إذا صـدر هذا الـقرار اآلن والـدكتـوراة. احلل قـد يكـون 
ولكنه يكـون معقداً وشائكاً وفيه أضرار وبائية كبيرة وكارثية
ـكن ازالــتـهـا عـن الـبـحـث الـعـلــمي والـتــعـلـيـم واجملـتـمع ال 
والتاريخ ال يـنسى مواقف أصحـاب القرار والعـلماء األفذاذ
ـتـخـادمـ والـعـاجزين سـاهـمـ وا كـمـا ال يـغـفل عن ذكـر ا
ا الزَّبَدُ . (كَذَــلِكَ يَضْـرِبُ اللَّهُ الْـحَقَّ وَالْبَـاطِلَ ـ فَأَمـَّ ـتفـرج وا
اسَ فَــيَـمْــكُثُ فِي الْـأَرْضِ ـ ا مَــا يَـنـفَـعُ الـنـَّ فَـيَــذْهَبُ جُـفَــاءً ـ وَأَمـَّ

كَذَـلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ)( :17الرعد)
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ـيـزات او عالمات ومـكـسـباً لـلـعـاملـ ومن 

هذا النجاح حتقق ما يلي :-
- وزعت الشـركة ارباحاً لـلمساهـم وخاصة
ـعـدل ـاضي سـنـويـة  سـبـعـيـنـيـات الـقــرن ا
 %300أي ان السهم الواحد بدينار يستلم

ربحاً سنوياً ثالثة دنانير.
-  اتـــخـــاذ قـــرار من قـــبل مـــجـــلس االدارة
بــصـــرف اربــعـــة عــشـــر راتــبـــاً لــلـــعــامـــلــ

وضف سنوياً  وا
الـراتـبــان األخـران كـانـا مــصـيـرفــان في عـيـد

االضحى وعيد الفطر. 
- صرف مـساعدات للـمرضى العـمال او اثناء

وفاة احد افراد أسرة العامل او ازواجهم.
اضي كـان الـعـصر وفي سـبـعـينـيـات الـقـرن ا
الذهـبي للشـركة حيث تـوسع انتاجـها وتنوع
ذلك بـاضــافـة نـوع أخـر من األنــتـاج الـقـطـني
ـناشـف القـطـنيـة و اسـتيـراد مـكائن وهـو ا

ناشف واصبح انتاجها ألنتاج اخلاوليات وا
ـا حــدا بـوزارة مــطــلـوبــاً جلـودة نــوعــيـتـه 
الصـحة للـتعاقـد مع الشركـة النتاج خـاوليات
باللون األبيض مكتوب بالنسيج على حافتيه

عبارة (وزارة الصحة).
كذلك تـعاقدت قـيادة الـقوة اجلويـة بتـزويدها
ـناشف القـطنـية ذات اللـون االزرق الغامق با
اخلـاص بـالــقـوة اجلـويـة وكـتـب عـلى حـافـته

عبارة (القوة اجلوية)
كما  التعاقد مع تاجر سعودي على تزويده
بالـيشمـاغ بالـلون األحـمر لـغرض اسـتخدامه

لكي السعودي. من قبل احلرس ا
و تـصـديـر الـيـشـمـاغ الى سـوريـا بـواسـطة
احـد الــتـجـار من حـمـص أخـذ مـوافـقـة وزارة
الـتـجـارة الـتي كـانت تـمـنح الـتـجـار األجـانب
ــنــتــوج كــونه مــعـــيــنــاً مـن اجل تــصــريـف ا
الــعـراقي في بــلـدانــهم بـعــد انـتـهــاء مـعـرض
بـغـداد الـدولي الـسـنـوي من كل عـام وأسـتـمر

اضي. حتى ثمانينات القرن ا
ثم ان الـشـركـة كـانت الـوحيـدة بـالـعـراق التي

لعـدم وجود ادارة مـتـمكـنـة من ادارته بالـشكل
ــجــلس ادارة الــشــركـة ــا حــدا  ــطــلــوب  ا

لتفتيش اليجاد شخص ينهض به من جديد.
رحـوم حسن هـادي حسوني وقد  اخـتيـار ا
وكان مـحاسباً في بلدية كربالء فقدم استقالته
ـفوض لـلشـركة وكان ـدير ا لدائـرته واصبح ا
صاحب عـقل متـجدد وبـعد دراسـة مسـتفـيضة
شروع اتـخذت عـدة امور للـنهوض به لفـشل ا
.ومن اهم اخلـيـارات لـلـتـطـويـر  زيـادة مـجـدداً
عمل و استيـراد مكائن على مراحل مكـائن ا
ـعــمل يـعـمل بـ( (120مـاكــنـة بـثالث واصـبح ا
وجـبات عمل اي  24سـاعة يوميـاً والسبب من
ـصـاريف الـثـابـتة هـذا االجـراء هـو مـا دامت ا
واحـدة من موظـفـ وبـنـاء وادارة اخـرى فان

زيادة االنتاج يؤدي الى الربح.
ـعـمل يـنـتج كـمـيـات كـبـيرة وبـالـفـعل اصـبح ا
ولــكن كــلف األنــتـــاج اقل كــثــيــراً من وارادات

بيعات. ا
ـفوض ـديـر ا واعـتـمـد احلـاج حـسـ هـادي ا
في بــدايــة تـعــيــيــنه عـلـى شـخــصــ بـاالدارة

واحملاسبة هما :-
- السـيـد حسـون الشـاجلي ألمـور احملاسـبات
ومــا يـتــعــلـق بــاالسـتــيــراد والــتــخــلــيص من

الكمارك.
- احلــاج حــسن الــوزني الغــراض الــتـســويق
وتــــوزيع االنــــتـــــاج عــــلى الــــوكـالء الخالصه
وامانـته النه صديـق قد لـلحاج حـسن هادي
لـذا اعـتـمـد عـلـيه كــثـيـراً بـأمـور سـاعـدت عـلى

شروع. النهوض با
كـان الـيشـماغ الـذي تـنتـجه الـشركـة مـصنـوعاً
مـن غــزول الــقــطن اخلــالص والــســبب يــكــون
اليـشماغ بالصيف بـارد وبالشتاء دافء عكس
نـتوجات االخـرى التي غزولـها مخـلوطة من ا

الفايبر واحلرير الصناعي
وبـالـتـدرج ما أن حـلت نـهـايـة ستـيـنـات الـقرن
ـشــروع بــشـكل ـاضـي حـتى حتــقق جنــاح ا ا
مـذهـل وحـقـق اربـاحــاً عــالـيــة لــلــمـســاهــمـ

: هذه الشركة بقياس
االول  60أجن  X 60أجن
الثاني  55أجن  X 55أجن

ونقشات اليشماغ ثالث نقشات :
- الـبـهـرة ويـكون الـشـبـاك الـوسط لـلـيـشـماغ

متباعد.

- غـازي ويـكــون الـشـبـاك الــوسط لـلــيـشـمـاغ
متقارب.

- الـسـوس ويكـون الـشـباك الـوسط لـليـشـماغ
متـقـارب جـداً ويسـتـعـمل من قـبل األكراد النه
يكـون اكثـر سمـاكة لـيقـيهم بـرد الشـتاء. وفي
دول اخلـلــيج يــسـمى غــتـرة او احلــطـة. وفي
االردن وفـلـسـطـ وســوريـا يـشـمـاغ وكـوفـيـة
ــا يـــجب ان يـــلـــبس مع وغــتـــرة ومـــشـــدة 
الـيـشـمــاغ من لـبـاس اجلـسم فـفي الـعـراق: -
الصـايـة (الزبـون) وحتـته قـميص ثم الـسـترة

او العباية وفوقه العقال.
- باالردن وسـوريا وفلسـط يلبس الـيشماغ

غالباً مع البدلة (سترة وبنطلون)
وكذلك يـلـبسه بـالـلـون االحمـر بـعض وحدات
اجلـيش االردني وادخله لهم اجلـنرال (كلوب)
قـائـد اجلـيـش األردني الـبـرطـاني اجلـنـسـيـة
ـلكي الـسعـودي مع لبـاسهم وكذلك احلـرس ا

العسكري.
ـاضي وبـداية في نـهـايـة خمـسـيـنـات القـرن ا
هم شـروع الصناعي ا السـتينات تعـثر هذا ا

ـسـاهـمة تـأسـست شـركـة كربـالء للـصـنـاعـة ا
نـاشف القطـنية (خاصـة) النتاج الـيشمـاغ وا
وصــبغ وقـصــر الــغـزول ســنـة  1953بــاجـازة
ـؤرخة في /28/6 ـرقمة ( (1/428ا الـتأسيس ا
 1950الصادرة من دائرة التنمية الصناعية
ــرحــوم عــبــاس عــلــوان كــشــركـة أســســهــا ا
محـدودة وبعدها حتولت لشـركة مساهمة من
اجل زيادة رأسمالها في بداية ستينات القرن

اضي. ا
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- احلاج ابراهيم غفوري (صائغ)
- احلاج مهدي ابراهيم (تاجر)

احلاج عبد الصاحب مرتضى (صناعي)
- احلاج ابراهيم كسائي (صناعي)

- احلاج مهدي النداف (نداف)
- احلاج محمد مهدي الصباغ (تاجر)
- احلاج شمسي محمد شريف (تاجر)

- قربون علي احلداد (صاحب معمل حدادة)
- مكاوي احلاج حسن (سباك)

- السيد مصطفى احمد (تاجر)
- حمزة السماك (وكيل بالعمولة)
- رحيم خضير الكيال (صحفي)

- احلاج فخري سلمان (تاجر)
-عباس علوان (صحفي)

والــيــشـمــاغ هـو غــطـاء الــرأس يـعــود تـاريخ
اســتــخــدامه الى حــضـارة مــا بــ الــنــهـرين
ومعـناه باللـغة السـومرية غـطاء رأس الكاهن
الــذي يــتــمــيـــز عن بــقــيــة الــرعــيــة . ويــلــفظ
بالـسـومريـة بـ(أش) ومـعنـاهـا غطـاء و (ماغ)
ومعـناها (الرأس) ودمجت الـكلمتان واصبح
يـطـلق عـلـيه (الـيـشـمـاغ)ويـظـهـر واضـحـاً في
ـلك (كـوديا) الـذي حـكم قبل اكـثر من تمـثال ا
ـيالد احملـفــوظ في مـتـحف الـفي ســنـة قـبـل ا
الــلـوفـر بـفـرنــسـا ومـتـحف كــوبـنـهـاكن وهـو
يـرتـدي غـطـاء لـلـرأس. وتـطـور لـبـاس الـرأس
على مـر العصور حتى الدولة العباسية حيث
سمي (بـالكوفية) نسـبة الى لباس الرأس عند
اهل الـكـوغـة وهـو نـسـيج قـطـني فـيه خـطوط
بــالــوان مـتــعـددة.ومــنــهم من يــحـلل خــطـوط
اليـشمـاغ ونقـشاته الى امـور حيـاتيـة لسـكان
ــثل شــبـاك االهــوار بـالــعــهـود الــســابــقـة و
الـصــيـد وامـواج مــيـاه االهــوار عـلى جـوانب

نتوج. ا
وله مــــســـمــــيــــات عـــدة حــــسب األقــــطـــار او
االســتـــعــمـــال فــفـي الــعـــراق اذا لــبس حتت
العـقـال يسـمى يـشمـاخ واذا لف حـول الرأس
عـدة لــفــات يـســمى جــراويـة وهــذا شـأع في
بــغـداد ومــا جـاورهـا واذا وضـع وحـده عـلى
ـنتج لدى الرأس يـسمى (كوفـية).واليـشماغ ا
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مونتريال

تـــعــود الـى ســنــة  1936عــنـــدمـــا انــفـــجــرت
ظـاهرات واالحتجاجات ضد بريطانيا التي ا
تـســتــعـمــر فـلــسـطــ بـتــســهـيــلـهــا الـيــهـود
هـاجرين على االراضي العربية الفلسطينية ا
ـقـاومـون اليـشـمـاغ ويـسـمى الـلـثام ارتـدى ا
لتـغطيـة وجوهم لكي ال يـتعـرف عليـهم جنود
االحـتالل ومـنـذ ذلك الـتـاريـخ والـيـشـمـاغ رمز
.وفي مـنـتـصف تـسـعـيـنـات الـقرن لـلـمـقاومـ
عهودة اضي دخل يـاسر عرفـات بكوفتـيه ا ا
تـحدة اللقاء خـطاب فيهـا كذلك بنفس لأل ا
الفـترة الزمنية طلبت منا دار االزياء العراقية
ان نـصـنع لـهـا يشـمـاغـاً بـأطـوال كـبـيـرة على
شكل وطـول بـاألمـتار مـن اجل استـعـمـالة في
ـهرجان الدولي لألزياء يقام في احدى ازياء ا
الــدول االوربــيــة و تـزويــدهـم واصـبـح زيـاً
ـــهــرجــان ونــال مـــتــمــيــزاً أنـــبــهــر به زوار ا
ــهـــرجــان الــدولي اســتــحـــســانــهـم في ذلك ا

لألزياء الشعبية للشعوب.
هم ـصـنع ا وفي اخلتـام تـمت تصـفـيـة هذا ا
بــعــد االحــتالل  2003وبــيــعـت مــكــائــنه و
حتـويل الـشـركـة مـن صـنـاعـيـة الى سـيـاحـيـة
ـــــوجب كـــــتـــــاب رقم  8759في 13/6/2006
حسب قـانون الـشركات و بـناء على االرض
عـمل لهيكل فـندق ومول وتوقف الـعمل عند ا
الـهيكل مع االسف. أمـا رؤساء مجلس االدارة
الــذي تــعــاقــبــوا عــلى ادارة شــؤونــهــا مــنــذ
الـتــأسـيس حــتى األلــفـيــة من الـقــرن احلـالي

( (2000فهم:
السـيد هاشم حـس نصـر الله تاجـر ومقاول
واحلاج عـبد الزهرة فخر الدين تاجر والسيد
حـسـ زيـني تـاجـر والـسـيـد فـخـري احلـكـيم
تاجـر و احلـاج رشاد عـجيـنه تـاجـر و نعـمان
رشــاد عــجـــيــنه مــهــنـــدس و احلــاج حــســ
الــبــهـادلي مــزارع و الــدكـتــور ابـراهــيم عــبـد
احملسن طـبيب اسـنان و احلاج قـاسم الوكيل
تاجر والسيد محمد حس الشامي محام
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ــعــمل و كـر احلــاج رسـول رضــا مــديـر- ا
ـعمل و احلـاج عـبود زنكـنه مـعاون مـديـر- ا

الحظ حسون- رئيس ا
احلـــــاج هــــادي جـــــواد - مـــــعــــاون رئـــــيس
الحـظ و احلـاج مـصـطفـى- مالحظ عمل ا
و  حـــمـــيــد تـــوفـــيق زيـــارة  - مالحظ عـــمل
وصـاحب محـسن الـسـعـدي-  مالحظ عمل و
عـدنان خـميس -  مالحـظ عمل وبـاس ناجي
- مالحـظ عـــمل واحلـــاج عـــلي الـــســـعـــدي-
ـنـاشـف الـقـطـنـيـة مالحظ ومـشـرف مــعـمل ا

واخلاوليات
…—«œô«

ـــديــر احلـــاج حـــســ هـــادي حـــســـونـي- ا
فـوض و عبـد الواحـد شمس الـدين- وكيل ا
فوض و عباس مـحمد جواد-  مدير ديـر ا ا
ــرعــشي-  مــحـاسب احلــسـابــات و هــادي ا
والسـيـد حسـون اجلـاجلي- ام الـصـندوق
وامانـة اخملازن و عبد احلس عباس- ام

الصندوق
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مـحـمـد زكي مـنـغـص ومـجـيـد حـمـيـد نـصـار
ومنـال سعيـد شويـليه وثامـر صالح و هادي

الكعبي ونور الدين شمس الدين

أمنت لـدى شركة التأم الـعراقية على خسارة
االرباح اي السماح الله ان حدث حادث كحريق
او غيـره ادى خسارة الـشركـة هنا تـلتـزم شركة
التأمـ برفع ارباح الـشركة لـلسنـة التي قـبلها
ـاضي كـمـعـدل.وفي اثــنـاء ثـمـانـيــنـات الـقـرن ا
وبـدء احلـرب بـ الـعـراق وايـران بـدأ تـدريـجـاً
التأثـير على انتاج الـشركة لقلـة األيدي العاملة
ـا اضــطــر االدارة الى االســتـعــانــة بــااليـدي
ــصـريــة و تـوفــيـر ســكن لـهم في الــعـامــلـة ا
الشركـة ويعـاملـون معـاملـة العـراقيـ بالراتب
واالجـــور وقــد لـــعـــبـت الــشـــركـــة دوراً فـــاعالً
دينة لـتشغيـلها اكثر بأمتـصاص البطـالة في ا
من  360عـــــامالً ومــــوظـــــفــــاً اضـــــافــــة الى ان
مشـروعها النتاج اليشـماغ يعتبر االول واألكبر
ة بادرة كر بالـوطن العربي في حينها.قـمنا 
ـواطــنــ بــعـد الهــالي كــربالء من الــتــجــار وا
احداث انـتفاضة شـعبان عام  1991ومـا اصاب

اسواقـها مـن نهب وتـخريب وحـرق بان مـنحت
الشـركة التاجر من مـسوقي األقمشة في كربالء
والــنـجف حــصـته من انــتـاجـهــا من الـيــشـمـاغ
بـأسـعـار مـدعـومـة من اجل تـوفـيـر ربح مـجـزي
لـهم ألعـانـتهم عـلى حتـسـ ظـروف معـيـشـتهم
ـــدة طــويــلـــة ونــهب بـــعــدمــا انـــقــطـع رزقــهم 

بضائعهم واحتراقها.
امــا اســتــيـــراد الــغــزول الــقــطــنــيــة فــكــان من
جمهـورية مصر العربية احملـلة الكبرى الشركة
شـهورة بأنـتاج افضل اخلـيوط القـطنية ومن ا
باكـستان وتركيا ولبنـان وفي اواخر تسعينات
ـاضـي اعـتـمــدت الـشـركـة عــلى انـتـاج الـقـرن ا
الشركة العراقية ألنتاج الغزول بالكاظمية.وفي
اضي عندما شاع استعمال سبعـينيات القرن ا
ـقاومة اليـشماغ من قـبل جهات عـدة وخاصة ا
الفلسطينية حيث اصبح شعاراً للمقاوم ورمزاً
ـقـاومـة مـن رمـوزهـا.والـشــهـيـدة لــيـلى خـالــد ا
الـفـلــسـطـيــنـيـة الــتي فـجــرت نـفـســهـا بـأحـدى
الـطـائـرات اخملـتـطـفـة كــانت تـرتـدي الـيـشـمـاغ
وجذور هـذا اللـباس لـدى الشـعب الـفلـسطـيني
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واطن جزء منهم ضمن رؤى التغيير وجزء اخر لالطالع مجلس النواب كان محط رحال العديد من ا
ن يريد اثبات احلضور .  او تثبيت حضور وقبل االنتقال للنوع االخر يجب التوقف قليال للنظر 

النه يذكرني بحادثة عن لسان احد االعزاء 
اتـصل بـي احـد االصـدقـاء وهـو يـردد اسـتـاذ فالن انت مـدعـو جملـلس ثـقـافي فـكـري لـتـنـظم الـيـنـا يـوم

اخلميس عصرا . 
فـرددت اشـكر لـكم دعـوتنـا لـهذا وسـنـسعى جـاهـدين للـحـضور بـرغم كـثرة انـشـغاالتـنا لـالمانـة اجلزء
ـختـلف انـواعـهـا . ازفت سـاعـة احلـضور األخـيـر اردده واكـتـبه شخـصـيـا لـكل من يـرسل لـنـا دعـوه 
لـلدعـوة فرددت بـداخلي وهي لـلمـتحـدث يوم عـمل طويل وارتـباطـات السبـوع عمل والـيوم هو اخلـميس
ـوضوع عادي وان لـبدنك عـليك حق واالمـر ال يعدو كـونه لقـاء او دعوه من شـخص عادي بيـوم عادي 
الن تـغيرات الوضع العام بـرغم من كل ما تعتقد انه مـهم فهي عادية ولها مـثيل او بشكل مقارب نفس

سيناريو االحداث . 
ـفـارقـة ان كل حـضـر ذلك اجملـلس تـسـنم مـوقـعـاً مـهـماً الن ـوعـد لـكن ا بـنـاءً عـلى مـا تـقـدم  الـغـاء ا

وقع مهم جدا والزبدة معروفة .  صاحب الدعوة ارتقى 
لـنـنـتـهي بـالـنـوع الـثـالث واالخـيـر يـبـحث عن رزقه بـكل مـوضع وهـو مـا
نظـرناه من عـدد الشـخوص االيـدي الشـريفـة الصـادقة فـالقـوت اليومي
ـكن تاجـيلـه الي سبب وهـذا ما كن ان يـنـتظـر وال  لـلـفرد والـعائـلـة ال
هن البسيطة الى يجب ان يُنظر اليه مـليا . هكذا انطلق عـدد من ذوي ا
مـجلـس ال ينـظـرون الى الـسـيـاسة واهـلـهـا لـكن لـلسـعي لـلـرزق فـتـجمعُ

. الناس عند بعض الناس فوائدُ
{ عن مجموعة واتساب
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بغداد

األنـثـروبولـوجيـا الـثقـافـية تـهـتمّ بدراسـة الـثقـافة اإلنـسـانيـة وتـعنى بـدراسـة أسالـيب حـياة اإلنـسان
وسلوكاته النابعـة من ثقافته هو العلم الذي يدرس اإلنسان من حيث هو عضو في مجتمع لـه ثقافة
ـارس سـلوكـاً يـتوافق مع سـلـوك األفراد في اجملـتـمع يتـحـلّى بقـيـمه وعاداته نـة ألن اإلنـسان  معـيّ
ويـدين بـنـظامه ويـتـحـدّث بـلـغـة قومه. تـهـتمّ األنـثـروبـولـوجيـا الـثـقـافـيـة بالـتـراث واحلـيـاة داخل نـطاق
كن بواسطتـها اخلوض في جوهر الـثقافات اخملتـلفة ومعرفـة كيف حتيا األ وتهدف اجملتـمع و
إلى فهم الـظـاهـرة الثـقـافـية وحتـديـد عـناصـرهـا كـما تـهـدف إلى دراسـة عمـلـيـات التـغـييـر الـثـقافي
راحل التـطوّرية ـتشـابهة بـ الثقـافات وتـفسّر بـالتـالي ا والتمـازج الثقـافي وحتديـد اخلصائص ا
د العناصر الثقافية وتداخل مضموناتها وتفاعلها لثقافة معيّنة في مجـتمع معيّن.على الرغم من تعدّ
في الـنـسيج الـعام لـبـنيـة اجملـتمع اإلنـسـاني حيث أنّ جـوهـر الثـقافـة هـو في حقـيـقة األمـر ليس إالّ
تـفاعـل األفـراد في اجملـتمـع بـعضـهـم مع بـعض ومـا يـنجـم عن هـذا الـتفـاعـل من عالقـات ومـشـاعر
ـز بـهـا الـكائـن اإلنسـاني عـن غيـره من وطـرائق حـيـاتـيـة مـشـتركـة.إن الـلـغـة من الـصـفـات الـتي يـتـمـيّ
ـة األخـرى فـهي طـريـقة الـتـخـاطب والـتـفـاهم بـ األفراد والـشـعـوب بـواسـطـة رموز الـكـائنـات احلـيّ
كن صوتـيـة وأشـكـال كالميـة عالوة عـلى أنـهـا وسـيلـة لـنـقل الـتـراث الثـقـافي واحلـضـاري حـيث 

استخدام معظم اللغات في كتابة هذا التراث.
وهناك عالقـات تعاونـية ب عـالم اللغـة واألنثروبـولوجي الثـقافي وذلك ألنهّ على كلّ من األثـنولوجي
ـكان واألنثـروبـولوجي االجـتـمـاعي األنثـروبـولوجـيـا اللـغـة في سـياقـهـا االجتـمـاعي والـثقـافي في ا
ـتـحــدّرات عـنـهـا في الـوقت ـة من خالل مـقـارنــتـهـا بـا والـزمـان وتـقـوم بـإعــادة بـنـاء الـلـغـات الــقـد
الحظ أنّ فرع اللغويـات هو حالياً من أكثر فـروع األنثروبولوجيا الـثقافية استقالالً احلاضر.ومن ا
ـكن أن جتـري دون اهـتـمـام كـبـيـر بـعالقـاتـهـا مع وانـعـزاالً عن الـفـروع األخـرى فـدراسـة الـلـغـات 
اجلـوانب األخـرى في النـشاط اإلنـسـاني الذي يـثبـت لنـا أهمـيّـة بالـغة لِـلُّـغَةِ ويـعتـبـرها أحـد األركان
األساسية في علم اإلنسان بـحيث أنّ اللغة هي اخلاصيـة الرئيسة التي تمـيّز اإلنسان عن الكائنات

احليّة األخرى.
األنـثروبـولوجـيا الـثقـافية تـبحث فـي األصول األولى لـلثـقافات اإلنـسانـية وتـسعى إلى فـهم كل صور

احلــيــاة االجـتــمــاعــيــة والــهــدف األول من هــذا هــو احلــصــول عــلى
ة إال أن الهدف الـنهائي يتمثل في تفهّم معلومات عن الـشعوب القد
ـصـلـة بـنـمو الـثـقـافـات أو احلـضـارات وبـالـتالي إدراك ـتّ الـعـمـليـات ا
ـرات وتؤكـد أهميـة هذا االنـتشار في ـسؤولـة عن تلك الـتغيّ العوامل ا
ـو الثـقافة الـبشـرية وقـدرة االختـراعات اجلديـدة وأهمـية االسـتعارة

شتركة في تاريخ اإلنسان. ستمرة والسمات ا ا
ساعد قسم اللغة العربية وآدابها { األستاذ ا
 جامعة عالية
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حصد الالعب الـعراقي ابا الـفضل عـباس اول ميـدالية ذهـبية في بـطولة الـعالم للـمواي تاي
للشباب في ماليزيا. وان الالعب ابـا الفضل عباس حصل على اول ميـدالية ذهبية في بطولة
واي هو أكثر شاركة  90 دولة. يذكر أن منتـخب ا العالم للمـواي تاي للشـباب في ماليـزيا 

نتخبات حصدتً للميداليات من ب االلعاب القتالية. ا

w  WO³¼– ‰Ë√ bB×¹ qCH « uÐ√
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W UM*« bŽUBðË “U²L*« w
الــثــانــيــة لــدوري الــدرجــة االولى الــتي
ظــــهــــرت اقـــوى مـن االولى حــــيث واقع
الـفــرق الـتي ضــمـتـهــا وسـبق الغـلــبـهـا
ـمــتـاز لـفـتـرة قـريـبـة وبـدا ولـعـبت في ا
الـفــريق مـبـاريــات الـدوري واجملــمـوعـة
بالـتعادل مع فـريق احلس بـهدف لكنه
ـــتــبـــايـــنــة واصل تـــقـــد الــعـــروض ا
واســتــمــر مــتـــقــدمــا فــيــهــا قــبل تــلــقي
اخلـســارة الـوحـيــدة من الـبــحـري الـتي
مــني فــيــهــا خالل مــدة الـدوري قــبل ان
يــتـــقـــدم لـــلـــصـــدارة لـــكــنـه لم يـــشـــعــر
الصـقة بـاالطـمئـنان واالسـتـقرار امـام ا
الحــقـــة الــشــديـــدة من الــنـــاصــريــة وا
والبيشمركة وتبادل كل منهما الوصافة
حـتى الـدور االخـيـر امـام فـارق الـنـقـطـة
ــصـلــحـة كــربالء قـبل ان يــحـسم الـذي 
االمـــور بــشـــكل نـــهــائـي بــالـــفـــوز عــلى
الـنــاصــريـة بــثالثــيــة نـظــيــفــة في اخـر
لـقـاءات اجملـمـوعـة بـعـد مـنـافـسـة شـاقة
نـي النـفس بـاحلسم وكل مـنـهمـا كـان 
ــتـفـوق الــذي يـقــدم مـبـاشــرة الـفــريق ا
لـلـمـمـتـاز بــعـدمـا جـمع فـريق كـربالء 47
نـقـطـة من الـفوز 13والـتـعادل 8وخـسارة
هـدفا واحـدة وسجل 33وعـلـيه وتـلـقى13
قـــبل أن يــنــال شـــرف الــعــودة لــلــدوري
ــمـــتــاز واســـتــحق ذلك بـــعــدمـــا بــقي ا
مـتـواجـدا ومـتـقــدمـة من حـيث الـنـتـائج
ومنافسا للحـظة االخيرة وقدم مباريات
هـامــة داخل وخـارج مــلـعــبه وبـدعم من
جـمـهـوره الـذي شـعـر بـالـسـعـادة في ان
يـــرى فــريـــقه مـــرة اخـــرى بـــ الـــفــرق
ـمــتـازة وهـو مـاكــان يـنـتـظــره بـصـبـر ا

كبير.
o¹dH « rŽœ 

ويـامل جـمــهـوره ان يـدعم الــفـريـقـةوان
همة الـقادمة تختلف يستعد بـقوة الن ا
ــوسم االخــيــر وســيــعــود كــثـــيــرا عن ا
بفـضلـها للـواجهـة وحتت انظار االعالم
الـواسع بـعـد أن واجه انــحـسـار كـبـيـرا
ــــــدة ثالثــــــة مـــــواسـم في واحــــــدة من
ـشاركـات التي جتـاوزها بـتفـوق كبـير ا
وواضح وقدم االعب ماعليهم  ومؤكد
ان ادارة الـــنـــادي ال تـــريـــد أن تـــتـــكــرر
اخلـيـبـة مـرة اخـرى امـام مـهـمـة جـديدة
ــة حتـتــاج الى جــهــود كــبــيـرة من قــد
الــنـادي واإلدارة احملـلــيـة والن اجلـمـيع
يريدون الـفريق بوضع جيـد بسبب قوة
ـنـافسـات الـقادمـة واهـميـة الـتحـضـير ا
لـــهـــا من االن مـن أجل الـــدخـــول بـــقــوة
واهـتمام لـلبـطولـة االهم ويحـمل كربالء

wÐU d « rÝUÐ ≠W¹d UM «

مـخـاض صــعب ذلك الـذي خـاضه فـريق
ــوسم االخـيــر لـكــنه تـوجه كـربالء في ا
ــمــتـاز بــعــد ثالثـة بــالــعـودة لــلـدوري ا
مـواسم قـضـاها في الـدرجـة االولى بـعد
أن بــــذلك الــــكل مــــا بـــوســــعـــهـم حـــيث
الالعب واجلهاز التدريبي بقيادة علي
وهـــــاب الــــــذي أضـــــاف إجنـــــازا اخـــــر
شـــخــصـــيــا بـــعــدمـــا صــعـــد عــدة فــرق
بالـطريقـة نفسـها كذلك دور االدارة ومن
خـلـفـهم اجلـمـهـور الـذي يـدرك الـفـوارق
الكبيرة ب ان يلعب الفريق في الدرجة
االولـى الـتي مـر بـهــا كـربالء عـدة مـرات
وتــســـوق مــرارتــهــا بــ ان تــظــهــر في
الــبــطــولــة االهم واألكــبــر واالســتــعـداد
بــشـــغف لــدخـــولــهـــا وسط طـــمــوحــات

اجلميع التواجد فيها.
rN  rÝu  

وكــان مــوسم كــربالء مــتــمـيــزا ومــهــمـا
عـنـدمـا واجه الـفـريق منـافـسـة قـوية مع
مــرور الــوقت وفي اجلــوالت االخــيـرةلم
تــهــدأ من الـــبــيــشــمــركــة والــنــاصــريــة
والـثـانـي بقـي مالحـقـا له لـلـيـوم االخـير
والـوصـول إلى خـوض لـقـاء اسـتـثـنائي
ارجـا اكـثـر من مـرة من أجل حـسم بـطل
اجملـمــوعـة الــثـانـيــة والـتـأهل مــبـاشـرة
لــلـــمــمــتــاز بـــســبب ضــغـــوط جــمــهــور
الـناصـريـة الـكـبـيـر الـذي حـضـر بـإعداد
غـيـر مـتـوقـعـة قـبل يـوم مـن مـوعد
الـلـقاء األول قـبل ان يـقـرر االحتاد
واقامتهـا من دون جمهور في قرار
ـباراة مـتـسرع وكـان ان تـقام تـلك ا
ــــبي ــــديــــنــــة األو في مــــلـــــعب ا
ــتــكـامـل او نـقــلــهــا إلى مــلـعب ا
مــحــايــد تــقــديــرا خلــصــوصــيــة
العالقة مـا ب الفرق وجـماهيرها
الـتي تـعني أشـيـاء كثـيـرة كمـا ظـهر
الــوضـع خالل لــقــاء احلــسم وفي
اسوء حال قبل ان يشعر جمهوره
الناصرية باإلحباط وهو الذي قدم
دعمـا كبيـراللفـريق الضحـية بسبب
ـواجـهة في قـرار االحتـاد في اقـامـة ا
اجــواء ال مـــعــنـى لــهـــا جــراء الـــقــرار
ـتـعـمـد لالحتـاد فـي تنـظـيم ـتـسرع وا ا
وإقــــامــــة الــــلـــقــــاء احلــــاسم دون عــــلم
ـسـابــقـات افـضل جلــان االحتـاد عـمال ا
االمــــر الــــذي أضــــر كــــثــــيــــرا بــــفــــريق

الناصرية.
¡öÐd  W —UA  

ـشاركة كـربالء ضمن اجملـموعة وعودة 
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زارَ وزيرُ الـشَـباب والـرياضـة رئيس
االحتـاد العـراقيّ لـكـرةِ القـدم عـدنان
درجــال بـصُـحـبـةِ مــحـافظِ الـبـصـرة
أسـعـد الــعـيـداني مــديـنـةَ الــبـصـرة
نشآتِ وذلك لالطالعِ على جاهزيّـةِ ا
الـــــتي ســـــتـــــحـــــتــــضـنُ بـــــطـــــولــــةَ
ُقبل خليجـــــــــــي 25 مَطلع العام ا
ورافــقهُ فـي الــزيـــارة كل من عُـــضــو
ِ ـــوســوي واألمــ االحتــاد أحـــمــد ا
الـعامّ مـحـمد فـرحـان. وتفـقـدَ درجال
ــديـــنــةِ مــلـــعبَ جــذع الـــنَــخـــلَــة بـــا
الـريــاضــيّــة الــذي يـتــسعُ لـ  65ألفَ
متفـرج وملعبَ الـفيحـاء الذي يتسعُ
لنحو  10 آالف متفرجٍ وكذلك ملعب
ـــبـيّ ســـعـــة  30 ألفَ ــــيـــنــــاء األو ا
مــتــفــرج. كــمــا تــمت زيــارةُ الــشُــقق
ُــخـصــصـة لــلـضــيـوفِ الــفـنــدقـيّــة ا
الـقـادمـ حلـضـورِ بـطـولـة خـليـجي
. والتقَى وزيرُ الشباب والرياضة25

رئـيس االحتـاد العـراقيّ لـكـرةِ الـقدم
عـدداً من شــيــوخِ عـشــائـر ووجــهـاءِ
ُحافظ محـافظـةِ البـصرة بـحضـورِ ا
أسـعد الـعيـداني حـيثُ أكدَ اجلـميعُ
حـرصـه عـلى إظـهــارِ الـوجه األجـمل
دينتهم ومحـافظتهم وهي حتتضنُ
األشقاءَ الذين نرتـبطُ معهم بأواصر
عـــديـــدةٍ من دولِ اخلــــلـــيج في هـــذا
احملفلِ الرياضي اإلقليميّ وضرورة
أن تكون الـبصرةُ في أ جاهـزيتها
من جــمـــيعِ الـــنــواحي وتـــقــد كل
أنــواعِ الـدعـم الـلــوجــســتيّ لــتــكـون
ُقـبلة وهي تستقبلُ خيمةَ اخلليج ا
الـوفــودَ الـريـاضــيّـة من مــنـتــخـبـاتٍ
وجنــومٍ وشــخــصــيــاتٍ وجــمــاهــيـر
تابعةِ هذا احلدث تواقة ستتسابقُ 
ــهم. هـذا وتــطـرقَ رئـيسُ الــكـرويّ ا
ــوعـدِ افـتــتـاح مـلـعبِ احتـاد الـكـرة 
بي الذي سـيحتضنُ في ينـاء األو ا
يـوم افـتـتـاحه مـبـاراةً اسـتـعـراضـيّةً

ـــيـــنـــاء ورواد جتـــمعُ روادَ فـــريق ا
ـنــتــخبِ الـوطــنيّ وكــذلك مــبـاراة ا
كـأس الــسـوبـر الـعـراقي بـ فـريـقي
الـــشــرطـــة بــطل الـــدوري لــلـــمــوسمِ
ـاضي والـكـرخ بـطل كـأس الـعـراق ا

 . أيضاً
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وأكــدَ درجـال: إن الـعــراق جـاهـز من
جـمـيعِ الـنـواحي الحـتـضـانِ إخوته
وإن هـناك تـنسـيـقاً عـاليـاً ب وزارةِ
الشَباب والرياضة واحتادِ الكرة مع
احلكومةِ احملليّة في البصرة. مُقدماً
شــــكـــرهُ الــــعــــالـي إلى احلــــكــــومـــةِ
ِ الــدعم الـكـامل االحتــاديّـة في تـقـد
إلجنـاحِ الـبـطولـةِ وتـقـديره لـلـجـهودِ
ــبـذولـة من قــبل مـحـافـظِ الـبـصـرة ا
أسـعـد الـعــيـداني الـذي يــعـملُ بـجـدٍ
إلظـهــارِ الــبـطــولـةِ بــأفــضل صـورةٍ
وشيوخـها وشبابـها النـابض بفعلهِ
ِ كل أشكـالِ الدعم وكل من في تقـد

مـــوقــــعـه. وبـــشــــأنِ زيــــارة الــــوفـــد
اخلـلـيـجيّ لـدولـةِ الـكـويت ومـتـابـعة
االستعدادات الستضافةِ خليجي 25
بَـــيّنَ درجــال: إن زيـــارةَ وفــد احتــاد
كأس اخلليج العربيّ لكرةِ القدم إلى
دولةِ الـكويت طبـيعيـة وتأتي ضمن
مـا يــقع عـلى عــاتـقــهـا مـن واجـبـاتٍ
روتــيـنــيــةٍ لـكــون الــنـظــام الــداخـلي
الحتـادِ كـأس اخلـلـيج يُـلـزم الـلـجـنـةَ
الـتفـقديّـة برفـع تقـارير مـستـمرةٍ عن
ـستـضـيـفة الـرسـمـيّة وهي الـدولـةِ ا
الــبــصــرة كــمــا هــو مُــثــبت وكــذلك
الـدولـة الـبـديـلـة وهي الـكـويت. ومن
جهة اخـرى خاطبَ االحتـادُ العراقيّ
ِ لكرةِ الـقدم نظيـرهُ البلجيـكيّ لتأم
مُـبـاراةٍ وديةٍ بـ مـنـتخـبي الـبـلدين
تـقـام في مـلـعبِ الـبـصـرة الـدوليّ أو
في مديـنةِ بـروكسل في 2022/11/15.
ــــــبـــــــاراةُ ضــــــمن وتــــــأتـي هــــــذه ا
اســتــعــداداتِ مــنــتــخــبــنـا الــوطــنيّ

لــبــطـولــةِ خــلــيــجـــــــي 25 في ح
نتخبُ البلجـيكي فإنه يستعدُ إلى ا
نــهـائـيــاتِ كـأس الـعــالم قـطـر 2022.
ِ مبارياتٍ ويسعى االحتادُ إلى تأم
يةٍ من وديةٍ أخرى مع منتـخباتٍ عا
أجـل اإلســــهــــامِ في زيــــادةِ خــــبــــرةِ
العبـينا وارتـفاع قـوةِ حضورهم في
البطوالتِ العربيّة والقاريّة. وينتظر
ـوافــقــةَ الــرســمــيّـة احتــادُ الــكــرة ا
لـتـحديـدِ الـعـديـد من اجلـوانب التي
ــــبــــاراةَ بـــعــــد أن أبـــدى تــــخصُ ا
بـدئيّة وافـقةَ ا االحتادُ الـبلجـيكيّ ا
ــبــاراةِ أمـام مــنــتــخــبــنـا خلــوضِ ا
الـــوطــــني. وســـبـقَ الحتـــادِ الـــكـــرة
مُـخاطـبة احتـادي كـرواتيـا وبولـندا
ِ لــقـــاءٍ ثــانٍ مع مُــنـــتــخــبي لـــتــأمــ
الـــبـــلـــديـن في أوروبـــا بـــعـــد لـــقــاءِ
ـكـسـيك الـودي تـسـلـســــــل 12 في ا
ي الـذي سيـقامُ في الـتصـنـيفِ العـا

UI¡∫ درجال يلتقي بعدد من شيوخ العشائر في البصرةإسبانيا في 2022/11/9.

الـنـاصـريـة ودهـوك في االول من الـشـهر
قـبل والـفـائـز سـيلـعب مـبـاراة فـاصـلة ا
امـام االمـانــة في الـتــاسع مـنه لــتـحـديـد
ـمـتـاز الـفـريق الـذي سـيـذهب لـلـدوري ا
وسيـحمل الرقم 20ويكـون فريـقا احلدود
و كربالء قد أنهيا مهـمة ليست بالسهلة
لكن طـريـقـة تنـظـيم الـبطـولـة خـدمتـهـما
والــتي سـتــكـون صــعـبــة اذا مـا أقــيـمت

قبل. وسم ا بطريقة الدوري العام ا

الـرقم 19بـ فـرق الـدوري االي سـتـلـعب
ــوسم الــقــادم ويــريـد أن وتــشـارك في ا
يـكـون فـريـقـا منـافـسـا يـشار لـه لكن ذلك
يحتاج الى جهود كبيرة ومضاعفة وان
تـظهـر من الفـترة احلـالية وجتـنب الذي

حصل قبل ثالثة مواسم.
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ويـنـتـظـر قطـار الـدوري صـعـود الـفـريق
االخيـر من ب ثالثـة فرق عنـدما يـلتقي

متاز œuŽ…∫ فريق كربالء يعود من جديد الى منافسات ا

سلـبـية عـلى مـنظـومـة االحتاد بـشكل
كــبـــيــر. وأوضح غــالـب الــزامــلي انه
وزمــيــلـتـه رشـا طــالب انــســحــبـا من
عـملـهـما بـارادتـهـما ولم يـكن ابـعاداً
بــأمــر إداري مـن االحتــاد مــوضــحــاً
أنـهـما عـلـقـا عضـويـتـهـما احـتـجـاجاً
على األسـلـوب الذي اتـبعه عـدنان
درجـــال ضــــدهــــمــــا والــــتـــعــــامل
ـــكـــيـــالــــ وتـــفـــصــــيل بـــعض

األعضاء على البعض اآلخر.

عــــــكس مـــــجــــــالس ادارات االحتـــــاد
السـابقـة التي قـادت االحتاد بـنجاح
وحقـقت نتـائج وإجنـازات طيـبة عـبر
نـظمة تخـطيطـها واستـراتيـجيتـها ا
لـــلــمــنــتــخــبــات. وبـــيّن الــزامــلي انه
ـقاطعـ لعمل سيتـفق مع األعضاء ا
رئــيس االحتــاد عـلـى تـقــد شــكـوى
لدى رئيس مـجلس الوزراء مـصطفى
الــكـاظــمي بــسـبب اســتــغالل درجـال
لنفوذه في الوزارة ما ولّد انعكاسات
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ـركـزي لـلـجـودو أن مـنـتـخـبـنـا أكـد رئـيس االحتـاد الـعــراقي ا
ـؤهـلـة لـلـدورة جـاهـز لـلـدخـول في نـشـاطـات االحتـاد الـدولي ا
وسوي في تصريح صحفي بعد قبلة. وقال سمير ا بـية ا األو
ـشـاركـة في الـدورة الـتـضـامن اإلسالمي الـتي االعـتـذار عن ا
أقيـمت في تركيـا والتي استعـد لها مـنتخـبنا بـشكل مكثف من
ـعــسـكـرات الـتـي أقـيـمت في فــرنـسـا وتــونس لـفـتـرات خالل ا
َّ اجلاهـزيـة خلـوض نـشـاطات ـنـتخـب علـى أ طـويـلـة اصـبح ا
قبلة والتي ستقام في بيـة ا ؤهلة للدورة األو االحتاد الـدولي ا
وسوي أن احتاد اللـعبة يحتاج فـرنسا العام  .2024وأضـاف ا
بياد باريس خصوصاً الى مبـالغ كبيرة جداً للمشاركة في أو
ـبي في أن االحتـاد الـدولي لـديه أكـثـر من  12بـطـولـة تـأهـيل أو
ا بعدد نتخب إ ـشاركة لن تكون بكـامل ا السـنة مبيناً أن ا
ـشـاركـة في أغـلب ـمـيـزين لـنـتـمـكن من ا مـعـ من الالعـبـ ا
ــوســوي أن احتــاد الـلــعــبـة كــان يــطـمح الـبــطــوالت . وتـابع ا
الستـقطاب عدد من الالعبـ إسوة بالدول العـربية التي بدأت
بــجـــلب عــدد من الالعــبــ احملـــتــرفــ واشــراكــهم في أكــثــر
الـبطـوالت  مـشـيراً الى أن الالعـب احمللي يـتم إعـداده بـشكل
بياد جيـد وهو قادر على حتقـيق نتائج طيبـة والوصل إلى األو

بجدارة.

ــنــتــخب ومــحــمــد صــاحب مــدرب ا
كــــــاظـم واوات احــــــمــــــد مــــــدربـــــ
مــســـاعـــدين ووســـام فـــاضل مــدرب
لــلــحـــراس وعــلي مــذبـــوب مــعــالج
والـالعــبــ مــقــتــدى جالل ومــهــدي
ن ومحمد علي سعد وعبد الكر أ
حـسن وجـاسم حـيـدر ومؤمل رؤوف
وحسـ أحمـد ومحـمد وزيـر وكاظم
حــسن ولــيث عـلي ومــوسى الــكـاظم

مــنـــتــخب الــعـــراق لــلــنـــاشــئــ في
اجملـمـوعــة الـثــانـيـة مـع مـنـتــخـبـات
اليابان والسعودية وقطر واإلمارات
ـنــسق االعالمي والــكــويت.  وقــال ا
الحتـاد الـيـد حـسـام عـبـد الرضـا في
ــنـتـخب تــصـريح صـحــفي ان وفـد ا
غـادر لـلـبـحريـن تألف من الـعـراقي ا
رضـــا عــــبـــودي اجلــــاروش عـــضـــو
االحتــاد مـشـرفـا لــلـمـنــتـخب وظـافـر
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غادر وفـد منتـخب العـراق لكـرة اليد
لـلــنــاشـئــ  الــعـاصــمــة اإليـرانــيـة
ـــمـــلـــكــة طـــهـــران مـــنــوجـــهـــاً إلى ا
الـبـحريـنـيـة للـمـشـاركة فـي البـطـولة
اآلســيــويـة الـ  9 لــلـنــاشـئــ والـتي
مـلكة الـبحريـنية لـلمدة ستـقام في ا
من  31-20 من الـــــشـــــهــــر احلـــــالي.
وأوقــعت قـرعـة الـبـطــولـة اآلسـيـويـة
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 أعــلن عـضــو احتـاد الــكـرة الــعـراقي
غــالب الــزامـلي انــضــمـامـه وزمـيــلـة
أخـــــرى الـى صــــــفـــــوف األعــــــضـــــاء
قاطع لعمل رئيس االحتاد عدنان ا
درجال مؤكدا سعيه لطرح الثقة عنه
والـشكـوى ضـده أمـام رئـيس الوزراء

مصطفى الكاظمي. 
وقال الزاملي انه وزميلته رشا طالب
سـينـضـمان لألعـضـاء الذين قـاطـعوا
االحتــاد بـســبب الــســيـاســة االداريـة
اخلـــاطــئــة لــرئـــيس االحتــاد عــدنــان
درجـال وذلك بـغـيـة تـصـحـيح مـسـار
االحتـــــاد. وأضــــــاف الــــــزامـــــلـي انه
ـــعــتــرضـــ اخلــمــســة ســيــلـــتــقي ا
وسيدعو العضو السابعة رشا طالب
لالتفـاق ووضع آليـة لطـرح الثـقة عن
درجال كـونه لم يحـقق ما هـو مرجو
مــنه خالل الـســنـة الــتي قـادهــا عـلى
عــكـس وعــود اإلصالح الـــتي جــاءنــا
بهـا. وأشـار الـزاملي الى أن الـتـخبط
بـــــات واضـــــحـــــاً في عـــــمـل درجــــال
ـــا جـــعل الـــكـــرة وتـــصـــريـــحـــاتـه 
الــعــراقـيــة في تــراجع مــخـيـف عـلى

WÞdý∫ الزاملي مع مالك ادارة نادي الشرطة

ومــحـمــد دلـيــر وروز رفـيق ومــحـمـد
بـاسم ومـحـمـد بـاقـر. وكـان مـنـتـخب
العـراق قـد أقام مـعسـكر تـدريبي في
اجلمهـورية اإليـرانية خـاض خاللها
ثالث مباريات مع منـتخب الناشئ

اإليراني.
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وعلى صعيد اخـر توج فريق احلشد
ـركـز ـبي بــا لــكـرة الــطـائـرة الــبـارا
االول في منافسات الدوري العراقي
باراة اخلتامية على بعد تغلبه في ا
نــادي وسـام اجملــد الــذي حل ثـانــيـاً
. وقال بثالثـة اشواط مـقابل شـوط
مدرب فـريق احلـشد عـلي سبـهان ان
هـذا الـفـوز جـاء نـتـيـجـة الدعـم الذي
تــلـقــاه الـفـريق مـن الـهـيــئـة االداريـة
لــنـادي احلــشـد الـريــاضي. وأضـاف
اجلمـيع كـان داعمـاً لـهذا الـفريق في
ركز االول فضال عن سبيل حتقـيق ا
. حتـقـيـق اجلـوائـز الـفـرديـة لالعـبـ
وحــضــر مــراســيم الــتــتـويـج رئـيس
الــهـــيــئـــة اإلداريــة لـــنــادي احلـــشــد
الــشــعــبي خـــالــد كــبــيــان ورئــيس
ــبـيـة عــقـيل حــمـيـد الـلــجـنـة الــبـارا

وشخصيات رياضية.
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أعـلنت العـبة نـادي الزوراء ميس مـهدي اعـتزال كرة
شـاركة في بطولـة عربية الـقدم بعـد استبعـادها من ا
أقـيمت في السعودية. وقالت مهدي إنه  استدعائي
لـلـمـنـتخب لالسـتـعـداد لـبطـولـة الـسـعوديـة والـتـحقت
ـعـسـكـر إيـران وأثـنـاء ـعــسـكـر بـغـداد وبـعـدهــا 
عـودتي إلـى بـغـداد أُبـلـغت بـاالسـتـبـعـاد أنـا وفـتـات
طار بـطريقة مـعيبة ومـهينة ودون ذكر أخـري في ا
أي ســبب. وأضـافت بـعـدهـا الــتـحـقت الالعـبـات في
بــطـولـة الــسـعـوديــة وبـدوري قـمـت بـدعـمــهم بـكل مـا
اسـتطيع ولم احتدث عن األذى الكبير الذي حلق بي
خالل تــلك الــفــتـرة خــشــيـة أن يــعــتــبـر ذلك انــتــقـاد
ـسانـدتهم في لـلمـنتـخب وهم في بطـولة لـذلك قمت 

وقتها. 
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وتـابعت الالعبة وبعد انتـهاء البطولة لم يوضّح أحد
الـسـبـب احلـقـيـقي لالسـتـبـعـاد الـذي كـان اسـتـدعـاء
العـبات جدد بـعد ضغـوط كثيـرة (واسطات) مورست
ضـد مدربة النادي لـقبولهن. وأوضحت أن حق الرد
مـكـفول لـلكل وأنـا عـلى استـعداد إلجـراء مـقابـلة مع
اجلـمــيع لـكـشف هـذا الـظـلـم الـذي لم يـقـتـصـر عـليّ
ـــا شــمل العــبــات أخـــريــات لــكــنــهن ال وحــدي وإ
طالبـة بحقوقـهن فالكل يخشى يـستطعن احلـديث وا
كـشف مثل هكذا أمور الـتي بسببها تـلقيت تهديدات
عـدة من حـسابـات وهـميـة. واختـتـمت مهـدي حـديثـها

بـــالـــقــول لـــذلك قــررت
االعـــتــزال ألن كـــلــمــة
احلـق لن تـــنـــصــفـــني
ولـم يـــقـف مـــعـي أحـــد
مـن اللجـنة النـسوية أو

من االحتاد.



{ مـدريد- وكـاالت: كـشف تـقريـر صـحـفي أن صفـقـة انتـقـال الـبرازيـلي كـاسيـمـيـرو جنم خط وسط ريال
مدريد اإلسـباني إلى مانشستر يونـايتد اإلنكليزي تـمر بساعات حاسمة. ووافق كـاسيميرو على العرض
لـكي. وتشير التقارير إلى اإلنكلـيزي فور وصوله رغم كونه أحد العنـاصر الرئيسية في تـشكيلة الفريق ا
احـتمـاليـة بلـوغ قيـمة صـفقة انـتقـال كاسـيمـيرو إلى مـانشـستـر يونـايتد  70 مـليون يـورو. ونشـر فابـريزيو
رومانـو خـبيـر االنتـقاالت الـشهـير عـبر حـسابه عـلى تويـتر سـاعات حـاسمـة إلتمـام الصـفقـة ومانـشسـتر
يونايـتد مـقتـنع بأن األمـر مسألـة وقت ليس أكـثر. وأضـاف: الصفـقة قـد تسـتغرق  24 أو  48 سـاعة وفي
ـتد ألربع سنوات. انتظـار الفحص الطـبي الذي لم يتم حـجزه بعد وحـجز التأشـيرة والتوقـيع على عقد 
يـرليج وأ خـبيـر االنتـقـاالت الشـهـير: هـذا هـو السـبب في أن وجـود كاسـيـميـرو ضـد ليـفـربول في الـبـر
قبل ضمن منـافسات اجلولة اليزال غيـر مرجح. ويستضـيف مانشسـتر يونايتـد نظيره ليـفربول االثنـ ا

متاز. الثالثة من الدوري اإلنكليزي ا
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{ لـــــوس آجنـــــلـــــوس - وكـــــاالت:
أطاحت األمريكية جـيسيكا بيغوال
ـــيـــا ــــصـــنـــفــــة الـــثــــامـــنـــة عــــا ا
صنفة ا بيجـوال ا بالبـريطانيـة إ
ــيـا وحــامـلــة لـقب الــواليـات  13عـا
فتوحة لتبلغ ربع نهائي تحدة ا ا
بـــطــولـــة ســيـــنــســـيــنـــاتي لـــتــنس
األســـاتــذة. وفـــازت بــيــجـــوال عــلى
رادوكــــانــــو  5-7و 4-6 فـي مــــبـــاراة
تـنافـسيـة لتـحقق انـتصـارها الـ34
في بطوالت األساتذة منذ عام 2021
وتـقتـرب من معـادلة رقم الـبولـندية
ـصـنـفـة األولى إيـجـا شـفـيـونـتك ا
ــيــا والــتي ودعـت مــنــافــسـات عــا
الــبـطـولـة من الـدور ثـمن الـنـهـائي.
وســتــخــوض الالعــبــة األمــريــكــيـة
للـمـرة الـثـامـنـة ربع نـهـائي بـطـولة
ــوسم ولم ذات ألف نــقــطـــة هــذا ا
حتــقق أي العـبــة أخـرى هــذا الـرقم
خالل الـعـام احلـالي حيـث خاضت
شـفـيـونـتك مــتـصـدرة الـتـصـنـيف
ربع الـــــنــــهــــائي  5 مــــرات. وجــــاء
ــرة عـلى انــتـصــار بـيــجــوال هـذه ا
رادوكـانــو الـتي كـانت تـقـدم نـتـائج
ـيـزة مــؤخـرا وبـلــغت هـذا الـدور

بـعـد انــتـصـاريـهـا عــلى األمـريـكـيـة
سـيـريـنـا ويـلــيـامـز والـبـيالروسـيـة
فيكـتوريا أزاريـنكا قـبل أن تتحطم
آمــالــهـا عــلى يــد بــيـجــوال. وبــهـذه
اخلـــســـارة فـــشـــلت رادوكـــانـــو في
العودة لقائمة أفضل  10العبات في
الـتصـنيف اجلـديد لـلتنـس الصادر
قبل. وستلعب بيجوال في االثن ا
الــدور الـــقـــادم أمــام الـــفـــرنــســـيــة
ــصــنــفـة 35 كــارولــ جــارســيــا ا
ـيــا والـتي فـازت بــاألمس عـلى عــا

البلجيكية إليز ميرتنز  4-6و7-5.
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كـمـا أطـاحـت األمـريـكـيـة مـاديـسون
كـيز بشـفيـونتك بـالفـوز علـيها 6-3
و4-6  بيـنما ودعت الـتونـسية أنس
ـيا ـصـنـفـة اخلـامـسـة عـا جـابـر ا
الـبطـولة بـالسـقوط أمـام التـشيـكية
بـــتــرا كـــفـــيــتـــوفــا  6-1و 4-6 و0-6.
صـنـفة الـ28 وسـتـلعب كـفـيتـوفـا ا
ـيا في ربع الـنهـائي منـافسـتها عا
األسـتـرالـية أيـال تـومـلـيانـوفـيـتش
الـتي فـازت بـدورهـا عـلـى الـروسـية
فيرونيكـا كوديرميتوفا  6-3و-7 7-6

 4 و6-3.

كــمــا فـاز الــيـونــاني ســتــيـفــانـوس
تــيــسـتــيـبــاس عــلى األرجـنــتــيـني
دييجو شفـارتزمان في ثمن نهائي
بــطــولــة ســيـنــســيــنــاتـي ألســاتـذة

التنس. 
ـبـاراة وحـسم الـالعب الـيـونـاني ا
لــــصـــاحلـه بـــنــــتـــيــــجـــة  3-6 و6-3
وسـيـواجه في الـدور القـادم الـفـائز
من مواجـهة األمريـكي سيبـاستيان
كـــــوردا وجـــــون إيـــــســـــنــــر. وودع
اإلسـبـاني رافـائيـل نادال الـبـطـولة
بعد اخلسارة أمـام الكرواتي برونا
كــوريــتش لــيــضــمن مــيــدفـيــديف
الـــوصـــول إلى بـــطـــولـــة أمـــريـــكـــا
ــصـنف ــفـتــوحـة لــلـتــنس وهـو ا ا

يا. األول عا
وفــاز الـكــرواتي بــورنــا كــوريـتش
الــيــوم اخلـمــيـس عـلـى اإلسـبــاني
روبرتـو باوتـيسـتا في ثـمن نهائي
بـطـولـة سـيـنسـيـنـاتي لـلـتـنس ذات
األلف نــقـطـة. وتـفـوق كـوريـتش في
ــــبــــاراة بــــنــــتــــيــــجــــة  2-6 و6-3 ا
وسـيـواجه في ربع الـهـائـي الـفـائز
مـن لـقـاء فـلـيـكس أوجـيه ألـيـاسـيم

واإليطالي يانيك سينر.
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ـباريـات مونـديال بـاعة  { بـاريس-(أ ف ب) - بـلغ عدد الـتذاكـر ا
قـطر  2022في كـرة الـقدم  2.45مـلـيون بـيـنهـا نـصف ملـيـون الشـهر

اضي قبل مـرحلة البيع النهائية بـحسب ما أعلن االحتاد الدولي للعبة ا
متدة ب  5 تـموز/يوليو و16 (فيفـا) اخلميس.وخالل مرحلة الـبيع األخيرة ا
آب/أغـسـطس وفق نـظام أسـبـقـيـة الـشـراء "من يـأتي أوالً يُـخـدم أوالً" بـيعت

تذكرة بحسب ما أوضحت الهيئة الناظمة لكرة القدم.وتصدّر 520.532
ـمـلـكـة الـعـربـية ـتحـدة األمـيـركـيـة انـكـلـترا ا ـقـيـمـون في قـطـر الـواليـات ا ا

ــتـحـدة فـرنــسـا األرجـنـتـ ـكــسـيك اإلمـارات الــعـربـيـة ا الـســعـوديـة ا
ـقـبـلـ عـلى الـتـذاكـر.وأضـاف فـيـفـا أن أكـثر ـانـيـا قـائـمـة ا الـبـرازيل وأ
باعة في الفترة األخيرة كانت من أجل حضور مباريات دور التذاكر ا
اجملـمـوعـات كـمـبـاراة "الـكـامـيـرون ضـد الـبـرازيل والـبـرازيـل ضد
ـانـيا صربـيـا والـبـرتـغال ضـد أوروغـواي وكـوسـتـاريكـا ضـد أ
ارك" علمـاً ان مباريات األدوار اإلقـصائية وأسترالـيا ضد الـد
تــهــافـتت عــلــيــهــا اجلـمــاهــيــر في مــراحل الــبـيـع األولى.وكـان
ـنظـمـون أعلـنوا في حـزيران/يـونيـو عن "طـلب قيـاسي" وبيع ا

مليون تذكرة فيما كشف فيفا في تموز/يوليو أن عدد 1.2
ـبــاعــة بـلغ  1.8مــلــيـون.هــنـاك  3ماليـ تـذكـرة الــتـذاكــر ا
ونـديال 2022  ويـتـوافق الرقم  2.45مـلـيون مع مـتوافـرة 
بـاعة جلـميع الفـئات (اجلـماهـير شـركاء فـيفا الـتذاكـر ا

االحتادات الضيافة...).

منتخب مصر لبطـولة العالم في سلوفنيا. وفاز
صـري لـشبـاب الـكرة الـطـائرة حتت ـنـتخـب ا ا
 21 عامـا بقيـادة مديره الفـني هاني مـصيلحي
على نظيره الليبي بنتيجة 0-3  في آخر لقاءات
ـنــتــخـبــ بـاجملــمـوعــة الـثــانـيــة من بـطــولـة ا
أفريقيا. وجاءت نتائج األشواط كالتالي: 25-15
20-25 16-25. ويــتــصــدر الــفـــراعــنــة الــصــغــار
اجملـمـوعـة بـعــد الـفـوز عـلى مـنـتـخـبـات روانـدا
والـكــامـيـرون بـثالثــيـة نـظـيـفــة عـلى الـتـرتـيب.
وسـيــنـتـظـر أبـنـاء الـنـيـل نـهـايـة لـقـاءات الـيـوم
حلسم ترتيب اجملـموعة األولى ومن ثم حتديد
نتخب الذي سيالقيه في ربع النهائي. وتضم ا
قائمـة مصر في الـبطولة  12 العبًا وهم: ياس
محمد عـيد -  محمد يـاسر حسن - زياد أسامة
عبـد الـغـني - أحـمـد يـاسـر سـعـيد - عـلي وائل
روؤف - أحـــمــد وائـل قــنـــديل - حـــازم أشــرف
رشاد - حمـزة حمدي الصافـي - أحمد إبراهيم
عـبد الـسـميع - عـبد الـرحـمن أحمـد الشـحات -
عـبــد الـله أســامـة ســرور - يـاســ أشـرف أبـو

احلسن.

أخبار النجوم
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- وكــاالت: ال تـزال الــتـكـهــنـات حتــوم حـول مـســتـقـبـل الـنـجم { بـرلـ
الـبــرتــغـالـي كـريــسـتــيــانـو رونــالــدو الـراغب فـي الـرحــيل عن صــفـوف
مـانشـسـتـر يـونـايتـد بـسـبب عـدم مـشـاركة الـشـيـاطـ احلـمر في دوري
ـوسم ـوسم. وانـضم رونـالــدو إلى يـونـايـتـد مـطـلع ا أبـطـال أوروبـا هـذا ا
اضي لـكنه فـشل في قيـادة الفـريق للـتأهل إلى دوري األبـطال واكـتفى ا
بالـتأهل إلى مـسابـقة الـدوري األوروبي. كـما يـعاني الـشيـاط احلـمر من
ـاضي باخلـسارة في أول ـوسم ا ضعف الـنتـائج إذ اسـتكـمل سـلبـيات ا
ـوسم أمـام بـرايـتون  2-1 ثم مـتـاز هـذا ا مـباراتـ بـالـدوري اإلجنـلـيـزي ا
انية وتقارير إجنليزية بات أمام برينتفورد  0-4 وبحسب صحيفة بيلد األ
بوروسـيـا دورتـمـوند من الـوجـهـات احملـتمل أن يـنـتـقل إلـيهـا رونـالـدو هذا
انـيـة أن النـجم الـبرتـغالـي عرض خـدماته الصـيف. وأكـدت الصـحيـفـة األ
بالفعل عـلى دورتمونـد وذلك عبر وكـيل أعماله خـورخي مينـديز. يذكر أن
متاز رونالدو شارك في أول مباراتـ مع يونايتد في الدوري اإلنـكليزي ا
أمول لـيواكب األداء الباهت لـغالبية سـتوى ا وسم لكـنه لم يقدم ا هذا ا

العبي الفريق. 
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{ روما- وكـاالت: قـال تـقـرير صـحـفي إيـطـالي إن نـيكـولـو زانـيـولو جنم
روما بـات قريـبا من جتـديد عـقده مع اجلـيالـوروسي رغم العـروض التي
ـيـركـاتـو الـصـيفـي احلـالي. ويـرتـبط زانـيـولو وصـلـته لـلـرحـيل خالل ا
بعقد مع روما حـتى حزيران/يونيو 2024  وتلقى اهتماما من أندية
يـوفـنتـوس مـيالن وتـوتـنـهـام هـوتـسـبـيـر لـضـمه. وكـان تـوتـنـهام
بـقــيـادة أنــطـونــيـو كــونـتـي هـو األقــرب حلـسم الــصـفــقـة لــقـدرة
ـقدر ـطـلـوب في زانـيـولـو وا ـالـيـة عـلى دفع الـسـعـر ا الـسـبيـرز ا
قـيـمـته ب 60 مـلـيـون يـورو. وبـحـسب مــواقع صـحـفـيـة فـإن جـوزيه

ـدير الـفني لـروما أقـنع الالعب والنـادي باالسـتمـرار معا. موريـنيو ا
واقتـرب نـيـكولـو زانـيـولـو صاحب الـ 23 عامـا ورومـا من االتـفـاق على

عـقـد جـديـد حتـى حـزيـران/يـونـيو 2027. وسـيحـصـل زانيـولـو عـلى راتب
ـوسم وهـي زيـادة هائـلـة في راتـبه احلـالي بـقـيـمة  4.5 مـليـون يـورو في ا
وسم وسم. ولـعب زانيولـو بقميـص الذئاب ا البالغ  2.5 مليـون يورو في ا
اضي  42مباراة وسجل  8أهداف وصنع  9 آخرين وساعد الفريق في ا

ؤتمرات األوروبي. التتويج بدوري ا

{ لـندن  –وكاالت: أكـد خـبـيـر االنـتقـاالت الـشـهـيـر فابـريـزيـو رومـانو أن
ـيـريك أوبـامـيـاجن مهـاجم تـشـيلـسي تـوصل التـفـاق مع الـكـابـوني بـيـيـر إ
بـرشـلـونـة لـلـحـصـول عـلـيه هـذا الـصـيف. ونـشـر فـابـريـزيـو عـبـر حـسـابه

الشخـصي على موقع الـتواصل تويـتر  إخبـاري بأن االجتـماع الذي 
بــاألمس بـ تــشــيــلـسي وأوبــامــيــاجن كـان إيــجــابــيًـا. وأضــاف الــشـروط
الشخـصية لن تـكون أزمة تشـيلسي ووكـالء أوبامياجن تـوصال إلى اتفاق
حـول الـعـقـد. وأ اآلن حـان الـوقت لـلـحـديـث مع بـرشـلـونـة حـيث يـعـتـبـر
تشيـلسي  30 ملـيون يـورو قيـمة مـرتفـعـة للـغايـة إلتمـام الصـفقـة. وانضم
أوبـامـيـاجن إلى الـبـارسـا في صـفــقـة انـتـقـال حـر خالل يـنـايـر كـانـون ثـان
هاجم اجلابوني اضي قادمًا من آرسنال. لكن بعد  6 أشهر لم يعد ا ا
اخليـار األول لـلمـديـر الفـني تـشـافي هيـرنـانديـز خـاصة بـعـد التـعـاقد مع

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
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u“∫ فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك ينتزع الفوز نظيره العربي الكويتي

{ الــقــاهـــرة -وكــاالت: انــتــتـــزع فــريق الــكــرة
الـطـائـرة بـنـادي الـزمـالك بـقـيـادة مـديره الـفـني
شــريف الـشــمـرلـي الـفــوز من نـظــيـره الــعـربي
الــكــويـتـي بـنــتــيــجـة   2-3 في ثــاني مــبــاريـات
األبيض ببطولة الع الدولية الودية.  وجتري
مـنـافـسـات الـبـطـولة الـوديـة فـي دولـة اإلمارات
خـالل الــفـــتــرة من  14 حــتى  22  آب اجلــاري.
وتــدارك الــفــارس األبـــيض تــأخـــره بــشــوطــ
نــظــيــفــ وجنح في قــلـب الــنــتــيــجــة لــيــفـوز
بـاراة بنـتيـجة 2-3. وجاءت نـتـائج األشواط بـا

كالتالي: 15-12 25-17  25-18 30-32 27-29. 
‚d  W²Ý

ـشـاركـة في الـبـطـولة وحـصلـت جمـيع الـفـرق ا
على راحـة اخلمـيس بعـد أن أستأنـفت البـطولة
من جديد أمس. ويشارك في الـبطولة الدولية 6
فـرق هي: األهلي الـسـعودي الـعـربي الكـويتي
الـعــ اإلمـاراتي اجلـيـل الـصـاعــد اجلـزائـري
ـنتـخب الـسعـودي. ويـغيب صـري ا الـزمـالك ا
عن صفـوف الزمـالك في معـسكـره باإلمارات كل
الالعـبـ الدولـيـ الرتبـاطـهم باالسـتـعداد مع
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ـنـامـة - وكـاالت: تـوجه { ا
وفــد مــنــتــخب األردن لــكــرة
الـسـلـة إلى الـبـحـرين أمس
وذلك إلقامـة معـسكـر تدريبي
يــتـخـلـله عـدة مـبـاريـات وديـة
حتــضـيــرا لـلــنـافــذة الـرابــعـة
لتـصفـيات كـأس العـالم والتي
سـتـقام نـهـايـة الشـهـر اجلاري
أمام الهند ونيوزالندا. وضمت
قـــائــمـــة مــنــتـــخب األردن: زيــد
عباس أحمـد حمارشة يوسف
أبو وزنـة فـادي إبراهـيم أم
أبو حواس سامي بزيع مالك
كـنـعـان هـاشم عـبـاس أشرف
ـة الـهـنــدي مـحـمــود الـهـزا
كيدن جنداوي خـالد الظاهر.
ويــــتـــولى تـــدريـب مـــنـــتـــخب
ــديــر الـــفــني وســام األردن ا
الـصوص ومـسـاعديه مـحـمد
حـمـدان وعـبـد الـله أبـو قورة
واإلحـــصــــائـي أجـــنــــاســــيـــو
رودريـجـز بـاإلضـافـة لـلـطـاقم
الـــــطــــبـي والــــبـــــدني حـــــسن
بـــرهــومـــة وأحـــمـــد ســـمـــيــر
دير اإلداري محمد الدباس. وا
كــمـا جنـحت إدارة نــادي الـنـصـر
في إبـرام صـفـقـتـ لـتـدعيـم فريق
ـوسم اجلـديد الـسـلـة قبل بـدايـة ا
ـقبل. وتعاقدت قررة في أيلول ا ا
إدارة فــريق كــرة الــسـلــة مع العب
منتخب السعودية والصفا الشاب
دة  3مواسم قادما ريان األحمد 
من صـفوف الـصـفا. ويـعد الالعب
أحــد أبــرز الـنــجــوم الــشــبـاب في
الـسلـة السعـودية حـيث اسـتطاع
إثـــــبــــــات نـــــفــــــسه مـع فـــــريــــــقه
واالنـضمـام للـمنـتخب رغم صـغر
ســنه. وعــلى صــعــيــد األجــانب
ظـــفـــرت إدارة الـــســـلـــة بـــنــادي
الــنــصـر بــالــتــوقــيع مع الالعب
األمـــريــكي أنـــطــونــيـــو كــامــبل
ويجـيد الالعب الـبالغ من الـعمر

 27 عاما اللعب في مركزي 3
و4  وكانت آخر محـطات النجم
األمــــــــــريــــــــــكـي فـي الـــــــــدوري
الـكـازاخـسـتـاني. وتـرغب إدارة
الــنــصـــر في تــقــويــة فـــريــقــهــا
بصفقات نوعية خصوصا وهي

شـاركة في الـبطـولة مـقبـلة عـلى ا
ـشــاركـة في اآلسـيــويـة بــجــانب ا
ـنـافـسة الـبـطـولـة اخلـلـيـجـيـة وا

على األلقاب احمللية.
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ـصــري لـكـرة ــنـتــخب ا يـخــتـتم ا
الــسـلــة مــعـســكــره االسـتــعـدادي
قبلة من تصفيات كأس للمرحلة ا
الـعـالم اليـوم الـسـبت قبل الـسـفر
إلـى تـونس. وقــرر اجلـهـاز الــفـني
ـديـر الــفـني لــلـفـراعــنـة بــقـيــادة ا
ــران الـــكــنـــدي روي رانـــا فـــتح ا
قاولون األخير على صالـة نادي ا
ـقبل أمام العـرب عصر الـسبت ا
ـدة 15 وســائل اإلعالم اخملــتـلــفـة 

ـــران دقـــيـــقــــة عـــلى أن يــــعـــقب ا
مـؤتـمـرًا صـحـفــيًـا لـلـمـديـر الـفـني
ــنـتـخب عــمـرو اجلـنـدي. وقـائـد ا
ــنــتـخب ــقـرر أن يــســافـر ا ومن ا
ـصــري إلى تـونس صـبـاح يـوم ا
ـــــقــــبل حـــــيث تــــقــــام األحــــد ا
مـبـاريــات مـرحـلـة الــتـصـفـيـات
ــقـبــلـة أيـام  26و 27 و 28 آب ا
اجلــــــــاري أمــــــــام تــــــــونـس ثم

الـكـاميـرون ثم جـنـوب الـسودان.
ويـــــدخل أبـــــنــــــاء الـــــنـــــيل هـــــذه
الــتـــصـــفـــيـــات وهم فـي وصـــافــة
اجملمـوعـة برصـيد  11نقـطـة خلف
مـنــتـخـب جـنــوب الـســودان الـذي
يحتل الصدارة برصيد  12 نقطة.

d…∫ فريق األردن بكرة السلة

جوزيه
مورينيو

بورنا
كوريتش

{ لــنــدن-(أ ف ب) - فــتـح نــادي تــشــلــسي
االنـكـلــيـزي حتـقـيـقًـا بــعـد أن وجّه مـشـجع له
إسـاءات عــنـصــريـة بــحق الــكـوري اجلــنـوبي
ســون هــيــونغ-مــ مــهــاجم تــوتــنـهــام خالل
مباراة الـفريق في ملعب سـتامفورد بريدج
مـــهـــددًا بـ"أقـــسـى إجـــراء".وتـــعـــرض ســـون
إلسـاءة عـنـصـريـة من أحـد اجلـمـاهـيـر خالل
ـرحلـة الثـانيـة من الدوري مـبـاراة االحد في ا
ـــمـــتـــاز الـــتي شـــابـــهـــا الـــتـــوتـــر وانـــتـــهت ا
بالتعــــــادل 2-2. وسبـق لتشلسي أن عاقب
ـدى احليـاة بعـد أن ثبتـت إدانتهم مـشجـع 
ـاثـلـة. هنـاك تـعـلـيـمـات عـلى ظـهر كل بـتـهم 
مـقــعـد في ســتـامــفـورد بــريـدج حــول كـيــفـيـة
اإلبالغ عن حوادث اإلسـاءة كـجزء مـن حمـلة
النـادي لـلقـضاء عـلـيهـا.وقال الـنـادي اللـندني

فـي بــيـان "نــحــقق فـي هــذا احلـادث وإذا 
حتـديــد هـويــة الـشــخص فــسـيــواجه أقـسى
إجـراء من الـنــادي" مـضــيـفًـا "يــعـتــبـر نـادي
تــشــلـــسي أي شــكـل من أشــكــال الـــســلــوك
التـمـييـزي بـغـيضًـا تـمامًـا. لـيس له مـكان في
تـشــلـسي أو في أي من مـجــتـمـعــاتـنـا".وتـابع
تمثل في ـا جعل نادي تشلـسي موقفه ا "لطا
عـدم الـتــسـامح مـطـلــقًـا لـلــسـلـوك الـتــمـيـيـزي
واضــحًــا لـــلــغــايــة ومـع ذلك ال يــزال هــنــاك
أغــبـيــاء مـثل هــؤالء يـربــطـون أنـفــسـهـم بـهـذا
الــنـادي ويـدّعـون أنــهم +مـشــجـعـون+ األمـر
الذي يعتـبر إهانة لتشلسي ومدربينا والعبينا
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مــشــكـلــة الــعــديـد مـن بـلــدانــنــا الـعــربــيـة
واإلسالمـيـة تـكـمنُ أوالً وقـبل أيّ شيء في
غـياب أو ضـعـف في الـثـقـافـة الـدسـتـورية
التـي ترسّخ حلـيـاة االستـقـرار لـشعـوبـها.
والـطـامـة الـكـبـرى بـقـاؤُهـا أسـيـرة الـشرع
ـــذهب حـــمـــايـــةً لـــلـــسالطـــ والـــديـن وا
واحلـكّام نـزوالً عنـد رغـبات أو ضـغوط أو
توجـيـهات من جـهات خـارجيـة ليس حـبًا
ـسـلـمـ بـل من أجل بـقـائـهـا بـاإلسالم وا
أسيـرة معتقدات وأعراف وتقاليد حترمها
بل تـمـنـعـهـا من إجنـاز أيّ تـقدّمٍ فـي حـياة
ــظـاهـر ــثل هـذه ا ـرهــونـة  شـعــوبـهــا ا
والشـعائر والطقوس التي تعمّق التخلّف.
جملها مارسات  ويكـفي أن تشكّل هذه ا
وغـيـرهــا مـفـرداتٍ جـاهـزة لــتـكـفـيـر كلَّ مـا
يـأتي من خارجـهـا والذي يـوضع عادةً في
ـمـنـوع واحملـرَّم واجملـرَّم وغـير سـياقـات ا
ـســتـحبّ. من هــنـا فـاألنــظـمـة الــعـربـيـة ا
واإلسالمـيــة بـطـبـيـعـتــهـا ال تـعـتـرف بـأيـة
ــقـراطـيـة تـخـرج عـن نـطـاق مـا يـوحـيه د
إلــيـــهــا الـــشــرع اإلسالمي الـــذي ال يــؤمنُ
ـا تــقـدّمُه مـراجعُ ديــنـيـة من أســاسًـا إالّ 
تـفاسـيـر وتأويالت واجـتـهادات وردت في
معـظمهـا في أحاديث أو روايـات تناقـلتها
ألـسن ومراجع ورواة ونـقـلـة وحكـواتـيون
جــمـيـعُـهم يـزعـمـون إسـنـادهـا إلى مـراجع
ثقـات عـلى مـرّ الـزمـان منـذ مـا يـنـيف على
أربــــعـــة عــــشــــر قـــرنًــــا من قــــدوم اإلسالم
واسـتـغالله من قــبل الـبـعض في أجـنـدات
ـعـتـقد إلى أداة سـياسـيـة حـوّلت الدينَ وا
بــيـد حــكــام وســيـاســيــ عــلى مــدى هـذا
الـتاريخ بـدعمٍ صـارخٍ من وعّاظ الـسالط
في الـكـثـيــر من األحـيـان. لـذا ال عـجبَ أن
تلـقى عبارات ومفاهيم معاصرة للحضارة
والــتــطـــور واحلــداثـــة والــتــمـــدّن تــخصّ
قراطية معارضة دنية والد العـلمانية وا
ـتـسـلـط عـلـى رقاب شـديـدة من جـانب ا

شـعوبـهم في عـمـوم أشـكال هـذه األنـظـمة
الــسـيــاسـيــة مــدار الـبــحث. بل هــنـاك مَن
صــرّحَ بـهــا جــهــارًا نـهــارًا بــعــدم مالءمـة
ــقـــراطــيــة اإلسالم ومــســـايــرته مـع الــد
"الغـربية" التي يـعدّها انزالقًـا وإمعانًا في
الكفر بسبب خروجها عن حاكمية اخلالق
لـــكـــونــهـــا ال تــتـــمـــاهى مع شـــرع احلــكم
الثـيوقـراطي الذي ينـبغي أن تشـرفَ عليه
مرجـعيـة إسالمية مـحددة سنّـية كانت أم
ـذهب. فـالـصنـوان ال يـخـتـلـفان شـيـعـيـة ا
ـــفـــاهــيم كـــثـــيــرًا فـي الــرؤيـــة في هـــذه ا

اخملتلَف عليها.
من الـــبــديـــهي أن يـــكــون أليـــة دولــة ذات
سيـادة دستور مكتوب متفق عليه من قبل
ّن ـثلـي الـشـعب والـسـلـطة احلـاكـمـة 
لديـهم ثقافة دستورية وقانونية ولهم باع
في حــاجــات الـبــلـد وأهــله وفق الــظـروف
زمانًـا ومكـانًـا ومجـتمـعًا بـحيث ال يـجري
حـشر االثن مـعًا في عنق الـزجاجة الذي
ال يـسـمح بـاحلـركـة والتـأويـن والتـحـديث
والـتكيّف وفق تطور الـبشرية واأل نحو
ــعــيب أن جتــري األفــضـل. كــمــا أنه مـن ا
كـتابـة دسـتـور أيـة دولـة من جـانب غـرباء
ودخـالء عــلــيه وفــرضه عــلى الــشــعب من
دون درايـة وال إرادة بل جملرّد كونه ذريعة
حلـكم طــبــقـة مــعــيـنــة أو فــئـة ديــنــيـة أو
مـذهــبــيـة تــدّعي الــتـغــيــيب والـتــهــمـيش
واإلبــعــاد في أزمــنــة حــكم ســابــقــة كــمـا
حـصلَ مع الـعـراق عــنـدمـا فـرض الـغـازي
األمريـكي نـسخـتَه العـرجاء لـصالح فـئاتٍ
طـــائـــفــيـــة وإتـــنـــيـــة كــانـت في صـــفــوف
دني سيّء ـعارضة. فـقد فـرض احلاكم ا ا
ر" قراراته اجلائرة ضدّ السمعة "بول بر
ـــعـــارضــة إرادة الـــعـــراقـــيــ لـــصـــالح ا
ـشـبوهـة حـيـنـذاك مـن دون األخـذ بـنـظر ا
االعـــتـــبــار ســـيـــادة الـــبالد وتـــاريـــخـــهــا
احلـــضــاري وأهـــمـــيــتـــهـــا اجلــغـــرافـــيــة

والـســكـانـيـة مـتـعـددة األديـان واإلتـنـيـات
بحـيث جرّ البالد نحو أسلمة مجتمعاتها
وهي في تــاريـخـهــا مـجـتــمـعـات مــتـعـددة
األديـان والقومـيات لها بـاع طويل في رفد
ــعـــارف عــلى اإلنـــســانــيـــة بــالـــعــلـــوم وا
اخـتالفـهـا. نـاهـيـك عـمّـا قـام به من جـرائم
فـــســــاد وإفـــســـاد ونـــهب أمـــوال الـــدولـــة
الـعـراقـيـة طـيلـة بـقـائه في مـوقع الـسـلـطة
ـطلق على كلّ حركة شرف العام ا لكـونه ا
وكلّ شـاردة وواردة من دون وازع إنسانيّ
أو ضــمــيـرٍ. بل كــان جلُّ هــمّه مع شــرذمـة
ــعـارضـة الـتي صـعــدت إلى الـسـلـطـة أن ا
ــال ومـا يــتمّ الـســيـطــرة عــلى الـنــفـوذ وا
بيـنهمـا وفيهـما من فسـادٍ متنـوع األشكال
عــبــر قــرارات غــيــر مــدروســة أفــضت إلى
تــصــاعـــد الــنــعــرات الــطــائــفــيــة إلى حــدّ
االقتـتـال والـتـخـوين والـتـشـويه وتـشـكيل
مـيــلــيــشــيـات وأحــزاب ديــنــيــة إسالمــيـة
ــنــظــمـة ــة ا وعــصــابـات مــارست اجلــر
خـارج الـدولـة. وهـذه األخـيـرة كان والزالَ
لــــهــــا بــــاع واسـع بــــفــــرض واقع احلــــال
واألتــاوات عــبــر الــســيــطـرة عــلى وزارات
ومــؤســسـات الــدولــة كــمــغــا ومـكــاسب
استـحقـاق وزّعهـا هذا احلـاكم الفـاسد حدَّ
نتفع من شخوص النـخاع على جميع ا
عـارضة السـابقة الـذين احتلـوا واعتلوا ا
ــنـاصب الــعــلـيــا في الـبـالد مـقــابل تـرك ا
دني الفاسد. احلبـل على الغارب للحاكم ا
اي  الحقًـا حلـقه سـفـيـر البـلـد الـغـازي "ز
ــسـرحــيـة الــهـابــطـة خـلــيل زاد" إلكــمـال ا
ـســاعـدة في كــتـابــة أسـوأَ دســتـورٍ في بــا
ــنــطــقــة والــذي جـرى تــاريخ الــعــراق وا
فرضُه عـلى العراق وشعبه بتلك التمثيلية
ـفـة بـكلّ ـكـلـَّ الــتي لـعبَ أبـطــالُـهــا األدوارَ ا
واحدٍ مـنـهم مـقابل ثـمنٍ يـتـقاضـوه بـشكل
منـظومة احلكم التـوافقية والتـحاصصية.
وها نـحن اليوم نكـملُ ربّما آخـرَ فصولها
لــقـطع الـطـريق أمـام اســتـمـرار اسـتـنـزاف
الــبالد وتــواصل فــقـر شــرائح كــبــيـرة من
الـــشــعـب بــالـــرغم من األمـــوال الــريـــعــيــة
ــلــيـاريــة الــدوالريــة الـتـي دخـلـت الـبالد ا
وذهبـت في معظمها إلـى جيوب الفاسدين
الــذين انــتــدبــهم في بــدايــة الــسـبــاق إلى
السـلـطة كلٌّ من الـدبلـومـاسيَـ الفـاسدَين
ـر" و"زاد". لــقــد تــضـمّن الــوقـحَــ "بــيــر
الـدستـور الـذي ساعـدَ في وضـعه السـفـير
ـاي خـلـيل زاد" مع نـفرٍ األمـريـكي آنذاك "ز
ــــغــــرضــــ في الــــداخـل واخلـــارج من ا
ــطــبـــات واأللــغــام قـــابــلــة الـــعــديــد مـن ا
االنـفجـار في أيـة حلـظـة. وهذا مـا كـشـفته
األيـام مـنـذ تـمـريـره في عـام  2005بـشـكل
ـسرحية الهابطة على أنغام رقصات تلك ا
ّن كانوا الـكاوبوي األمريكي واخلانع 
عارضة احلرّة" في يـشكلون ما تُسمّى ب"ا

اخلــارج حـيث كــان له الــدور الـكـبــيـر في
ــتـفــاوضــ عـلى فــرض تـســويــات بـ ا
تـولّي السـلـطـة من الذيـن ركعـوا واذعـنوا
ـير" من إلرادته كـما فـعـلوا لـقـرارات "بر
قبـله. فكالهمـا فرّطا في مـصير ومـستقبل
العراق وأهله بسبب النهج الطائفي الذي
سـلكاه في إدارة الـبالد وتسـيير شـؤونها
عــنــدمــا أصـــبح عــرفًــا مــتــعــارفًــا لــشــكل
مــنـظـومـة احلـكم الــفـاسـدة الـتي أوصـلت
الـبالد والعباد إلى الهـاوية. ونحن مازلنا
نــتـــحــمل وزر مــا ورد فـي ذلك الــدســتــور
ّ فـرضُه بشـكله الـذي كُتب عـلى عجـالة و
ومحـتواه ونتـائجه الكـارثية. ومـا تشهدُه
البالد وشـعبُها الغارق فـي الفساد والفقر
والـــفــاقـــة والــبـــطــالـــة وســوء اخلـــدمــات
والتـخلـف في تواصـيف جمـيع القـطاعات
الضرورية خيرُ دليلٍ على شكل االستهتار
الــذي فــرضه الــغــازي األمــريــكي وأدواتُه
الـتنفيـذية منذ  2003ولـغاية الـساعة. لذا
ال عـــجبَ أن يــدافـع عــنه أصـــدقــاءُ األمس
وأعــداءُ الـــيــوم لــكـــونه الــضـــامن الــوفيّ
ومة بـقائهم في الـسلطة ما هم ود غـا

شاءت األقدار!
øWÞ—u « s  ÃËd K  Òq(« U

التـصـعيـدُ الـذي نشـاهده ونـسـمع به هذه
األيـام استمـرارًا للضـعف القائم في إدارة
ـتعـاقـبة الـبالد وحـكـومـاتهـا الـطـائفـيـة ا
ـكـن أن يـشــكل بـدايــةَ طـريق لــلـتــفـكــيـر
بــاخلالص من الــهـــوّة الــســحــيــقــة الــتي
تـتــواجـد بـهـا الــبالد والـشـعب مــعًـا. فـقـد
وصـلت الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيــة إلى حـالـة
انـغالق وانـسدادٍ واضـحـ بـعـد تـصـاعد
وتـــيـــرة الـــضــغـــائن واألحـــقـــاد وتـــبــادل
االتهـامات العلنية أو عبر التسريبات ب
ـتخـاصمـ من أحزاب الـسلـطة الفـرقاء ا
ــغــا الـــذين اخــتـــلــفــوا عـــلى تــقـــاسم ا
وتـقاطعوا عـلى شكل احلكم وإدارة البالد
والــنـفـوذ والـســلـطـة. وكلّ هــذا هـو نـتـاج
الفـشل الـواضح في هـذه العـمـليـة بـسبب
اخلـلل في بنود الـدستـور الذي رسم شكل
منـظومة احلـكم التي أثبتت عـدم جدارتها
ومواءمـتها لبلدٍ مـثل العراق ولشعبه ذات
ـتـمـيّـز أيام اإلرث احلـضـاري والـثـقـافي ا
ـنـطقـة في كلّ شيء كـان في مـقدمـة دول ا
حتى تكالبت عليه أيادي الشرّ والطامع
به من دول اجلـــــوار بــــســــبب األخــــطــــاء
ــتـكــرّرة لألنــظـمــة احلـاكــمـة الـفــظـيــعـة ا
صـلـحـته التي السـابـقـة وعدم درايـتـهـا 
كـان يـنـبغـي إيالءَها األولـويـة في كلّ شي
ولـيس في بعثـرة ثروات البالد في حروب
كـارثيـة ونثـرها في كلّ اجتـاه لكلّ مَن هبَّ
ودبَّ واسـتجدى واستعطفَ فيما الشعبُ

محروم من احلق الوطني بها. 
ـا ال يـقـبل الـشك أن الـشـلّـة لـقـد اتـضح 
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احلاكـمـة التي تـتـقاتل وتـتـخاصم وتـعطّل
احلـياة في البالد وتغلق الطرق واجلسور
بسـببها هذه األيام كلّـها ناجمة في نهاية
ـطاف عن سوء تـقديـرها لقـدرات الشعب ا
ووقـوفـهـا بـالـضــدّ من إرادته وطـمـوحـاته
بعـيش حياة آدمية طبيـعية كباقي شعوب
ـنطـقة. لكـنّ "الشعـوب أقوى من األرض وا
الـطـغــاة" عـنـدمـا تـنـتـفض وتـزبـد وتـرعـد
وتزأر لـتـقـول كلـمـتَـها بـالـرغم من جـرعات
ــورفــيم وأنــواع اخملـدّرات الــطــبــيــعــيـة ا
عـنـوية والـديـنيـة والـطائـفـية واإلتـنـية وا
التـي تُحقن بها منذ زمن على مراحل وفقًا
لـلــظـرف وطـبــيـعـة األتــبـاع وانـتــمـاءاتـهم
ووالءاتـــهم. وفي الـــنـــهـــايـــة وأمـــام هـــذه
اإلشكـاليـات الـكبـيرة الـتي تمـرُّ بهـا البالد
ـــغــلـــوب عــلى أمــره وشــعب الـــرافــدين ا
يتـرتب عـلى أحـزاب الـسـلـطـة وزعـامـاتـها
االنزواء فورًا واالبتعاد عن أيّ منصب في
ــاء الـوجه احلـكــومـات الــتـالــيـة حــفـاظًـا 
وتـكفـيرًا عن اخلـطايـا والذنـوب واجلرائم
التي  ارتـكابُها منذ تسلّمهم السلطة في
ولــغـايـة الـسـاعــة. ويـكـفي اعـتـرافُ 2003
جــمـيع األطــراف الــسـيــاســيـة واحلــزبــيـة
واإلسالمــيــة مــنـهــا بــشـكـلٍ عـام ومن دون
اســـتـــثـــنـــاء بـــفـــشـــلــــهم في إدارة الـــبالد
وتــشــجــيــعــهم عــلـى اســتــشــراء الــفــسـاد
وذهـابهم حتى بالنـصح بضرورة االعتذار
من الـشعب لكونهم خانوا األمانة وخيبوا
طـموحـات وإرادة نـاخـبيـهم عـنـدما أداروا
رؤوسـهَم لـهـم بـعـد كلّ عـمـلـيـة انـتـخـابـيـة
صيبة الـكبرى تكمن أيضًا بائـسة. ولكن ا
ـتــخـلّف في الــشــعب الـبــائس اخلــائب وا
الـذي يحبّ جالّديه ويـركض وراء سرابهم
الـذي ال مثـيل له في عـقـد الـوعود وتـنـفـيذ
طـالب قبـل كلّ "حفـلة" انـتخـابيـة ليـعود ا
ـافيـوية. "حـراميـةُ الشـعب" إلى دوراتهم ا
ومن حق الـشـعب أن يـتـسـاءل: "مَن هـو يا
تـرى الــفـاســد?" و "مِن أين هــو قـادم?" إذا
كـان أزالم السـلـطـة أنفـسُـهم يـسـألون ذات
الـسؤال وينذرون ويتـوعدون باالقتصاص
الحــقـته أيــنــمــا كـان بــتــجــيـيش مـنـه و
جـــيــوشــهم وجـــمــاعــاتــهم االقـــتــصــاديــة
والـسـيـاسـيـة لـلـنـيل مـنه. إنّـمـا هـذا نـفـاق
وكـذب وضحك عـلى ذقون بـسطـاء الشعب
الـذين أعـمـتـهم عـمـامـاتُ وعّاظ الـسـالط
وجيـوشُهم االلكـترونية ومـاسكو مـكاتبهم
ـكـاسب االقــتـصـاديـة بـهـدف عـدم فـقـدان ا
ـصــالح الـتي تــغـطّي عـلــيـهـا ــغـا وا وا
ــعــروفـة أحـزاب الــســلــطـة وزعــامــاتُــهـا ا
ــعــدودة الــتي تُــمـــسك بــعــصــا احلــكم وا
وتـخــشى خــســارتـهــا جــمـيــعًــا في حــالـة
تـنـحـيـتـهـا وإبعـادهـا عـنـدمـا حتـ سـاعة
الـغضب. وهي قـريـبة كـمـا تنـبئ األحداث
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ـباد األسـاسيـة التي حـكمت ـبدأ) نـقول إنه من ا ن لم يـسمع بـهذا (ا
تــاريـخـنـا وحـاضـرنـا الــعـربي واإلسالمي مـنـذ قــيـام الـدولـة األمـويـة إلى
ــقـولـة شـيخ بـنـي أمـيـة عـنـدمــا آلت إلـيـهم اخلالفـة ر  الـيــوم وهـو يُـفـسـَّ
لْك ال جنة بـعدها وال نار). (تلـقفوها بـني أُمية بـينكم تلـقُفَ الكرة إنهـا ا

عاصر ليختصر بعبارة ( ما ننطيها) فهوم في التأريخ ا وتطور هذا ا
كـيف وصـلـنـا إلى سـدّة احلـكم? بـثـورة.. بـاحـتالل.. بـصـنـدوق اقـتراع..
هم صـالح الوطنيـة?? ال يهم أيضاً ا إلخ? ال يـهم. ما الغايات الـوطنية وا
كيـف نعضّ على احلـكم بأنيـابنا وإن لم تـكفِ األنياب نـستعـ باخملالب
(مــيـلـيـشـيــات.. قـوى وطـنـيــة... أقـارب.. مـكـونـات .. إلـخ) وعـلـيـنـا أن ال
ــا أنه يــريــد مـشــاركــتــنـا في نــقـصـي اآلخـر فــحــسب بل أن نُــدمــره طـا
(اخلالفة غـير الراشدة) لقد أصبح الـبلد لنا  وتصغـر احللقة يوماً بعد
يوم لـيـصبح الـبلـد لي وإلتـباعي  وبـعدهـا لي فـقط حسب نـظريـة احلكم
اإللـهي األوتوقـراطي  والتي يـتصـور الـبعض أنـها قـد باتت  في غـياهب

العصور الوسطى .
كن أن يـحصل اعتـراف باآلخر? وهل وروث السـيئ هل  في ظل هـذا ا
ــكن أن يــنــجح (احلــكم ـكـن احلــديث عن شيء اســمه شــعب ? وهل 
عضوض  أم أن الفشل هو محتَّم الـعضوض) في تقد شيء للشعب ا
بـاجتاه ذلك حيث أن القـدرات كلهـا ستتـوجه للتمـسك باحلكم من خالل
اقـصاء اآلخر حـتى لو كان شريـكا  وال زلت احفظ عـن ضهر قلب كالم
الــسـيــد صـاح مــعال من اجملــلس االعـلى (ان دولــة الـقــانـون حــــصـتــهـا

ئة من الدرجات اخلاصة . احلالية 72 با
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قرف بـالسلطة سـبوق وا أال تالحظـوا معي هذا التـمسك الغـريب وغير ا
في الـعراق?? ما هو السر في ذلك ?? اعتقد ان هناك امران االول هو ان
هـنـاك ثروة هـائـلـة سـائـبـة بـشـكل ال وجود لـه في أي دولـة في الـعالم وال
حسـاب علـيـها ال لـلصـغيـر وال للـكـبيـر عدا مـا يحـصل لـغرض الـتسـقيط
تنفذ شابا يقال انه شاب وعندما قد عبر اخلمس يقول وعنـدما يكون ا
انه مـسن وفي احلالـتـ يـحصل وقف الـتـنـفيـذ او تـخـفيف الـعـقاب . وال
شك ان ذلك يـشكـل اغراء هـائال لـلـطـبقـة الـسـيـاسـية فـأين يـجـدون ذهـبا
مـرميـا في الـشارع ?? وأين يـجدون افالتـا من الـعقـاب كـالذي يـجري ??
وأين يــجـدون بــلـدا يـفــكـكـون فــيه سـادس اكــبـر مــصـفى في اكــبـر قـارة
ويـنـقـلـوه الى بـلـد آخـر  ?? وأين يــجـدون سـلـطـات ثالث رواتـبـهـا سـدس
رواتب الـشعب?? حتى ديوان اجلـند عندمـا تأسس زمن اخلليـفة عمر بن
اخلطاب (رض) وضع فيه (العطاء) أي الرواتب وجرى احتسابها على (
من شـهـد بـدرا) له كـذا و(من شـهـد بـدرا وأحـد) راتـبه كـذا  وأعطـى ما
أســمـاه (شـرف الـعــطـاء) آلل بـيت الــنـبـوة (ع) حـتى ان لـم يـشـهـدوا ايـة
وكـان عـطـائــهم هـو االعـلى  وأنـا واثق ان أي مــنـهم لم يـسـتـلم مـعـركـة 
ملـيوني دوالر اال نيفا  لنائب بسـيط ولو لدورة واحدة وهو لم يشهد بدرا
وال غيـرهـا ولم يـتـفـوه بـكـلـمة واحـدة حتت الـقـبـة ويـجـوز انه  لم يـحـضر

حتى جلسة ترديد القسم .
األمـر الـثـاني واألهم لـدى بـعض الـسـيـاسـيـ هـو ان نـسـبـة ال بـأس بـها
ؤكد ان ال منـهم ساهموا في قمع انتفاضات الشعب السلمية حيث من ا
ـئات واصـابة عـشرات توجـد جـهة واحـدة تتـمـكن من قتل الـفا وخـطف ا
سـلحة وبعـدها يجري عـقوبة واحد اآلالف بأسـلحة ال تمـتلكهـا القوات ا
نفذين ) باإلعـدام دون احلكم على اجلهة (الشريكة) باأللـف من القتلة (ا
ـسـكـ الذي قـتل هـاشم الـهاشـمي وسـيـعدم وستـرون كـيف سـيـحاكم ا
ويختفي الشريك (اجلهة) لتستأجر قاتال غيره  وتبقى القصة مستمرة.
علـيه هنـاك قتلـة وسراق وهؤالء مـشمولـ باحلـصانة والـنفوذ ويـصولون
ــقـراطــيـة والــدسـتــور وهـيــبـة الــدولـة .. ويـجــولـون ويــتـحــدثــون عن الـد

اخلالصة .. من سيحميهم اذا خسروا احلصانة والنفوذ?
لـذلك انـا لـست مع من يـقـول (ال يـحـصل قـتـال شـيـعي . شـيـعي .. كـون
سـألة نـفوذ او سـلطـة بل هـو مسـألة حـياة او مـوت كما االمر ال يـتعـلق 
قـالـهـا شـكـسـبـير (to be or not to be) وهـذا االعـتـقـاد نـفـسه هو
الحقة الذي قـد ال يؤدي الى االقـتتـال بتـنازل الـبعض لـقاء تـعهـد بعـدم ا
القـانـونـيـة ويـعود الـطـاس نـفـسه واحلـمـام نفـسه  ويـبـقى االمـر مـرهـونا
ــدى اصـرار الــسـيــد الـصــدر .. ويــعـود الــشـعب يــجــتـر احالمه غــيـر
ا ان نـطقية واخليـالية (وطن  سيادة  شـفافية  مواطـنة  كهرباء) و ا
ـمـكن الـوحـيـد هـو ( تـوافق  شـراكـة  تـوازن ـمـكن فـا الـسـيـاسـة فن ا

مكونات ) كما ارادوا.

ــاذا ال يـأخــذ اجلــمـيع قــد يـســألُ ســائل 
الــعـبــرة من وطـنــيــة "تـونس" ورئــيـســهـا
عـنـدمـا قـال هـذا األخـيـر وفـريـقُه "ال ال ال "
لطـغيان حركـة النهضـة اإلسالمية بعد أن
حتـولت الـبالد إلى رهــيـنـة بـأيـدي رئـيس
هـذه األخـيـرة ومَن سـارَ عــلى خـطـاه بـعـد
ـقــراطــيـة الــتي أرسى لــهـا اغــتـيــال الــد
زعـــيـــمُـــهـــا الــوطـــني الـــراحـل "احلــبـــيب
بــورقـيــبـة". فــقـد جنح "قــيس سـعــيّـد" في
اجـتثـاث جذور الـفسـاد من بالده كخـطوة
أولى بتـغيـيـر الدسـتور واالسـتفـتاء عـليه
ـية بـالرغم مـن اعتـراض قـوى الـشـرّ الـعـا
وعـلى رأسـهـا اإلدارة األمـريـكـيـة الـوقـحـة
وأدواتُــهـا االســتـخــبــاريـة واخملــابـراتــيـة
وبــعض الـدوائـر الــغـربـيــة الـتي عـارضت
هـذا اإلجراء الوطـني الشـجاع. فـقد سعت
هــذه الـقـوى بــكلّ جــهـودهــا وحتـرّكــاتـهـا
شـبـوهـة منـذ حـقـبة الـربـيع الـعربي من ا
أجل تـغيير موازين الـقوى لصالح أحزاب
دينية تنتمي إلى تيارات إسالمية ظالمية
تـدمــيـريـة بـحق حـريــات الـشـعب هـدفُـهـا
خـلق مشـاكل في بـلـدان شـهدت اسـتـقرارًا
وتطـورًا وتنـمـية وتـقدمًـا. فـأكثـرُ ما يـقلق
سـتـعـمر واحملـتلّ يـكـمنُ بركـون شـعوب ا
الــبـلــدان إلى نــاحـيــة االســتـقــرار وحــالـة
الرفاهة وأشكال الراحة عند شعوبٍ كانت
بــاألمس تـــرزحُ حتت نــيـــر االســتـــعــمــار.
والـيوم بـعد أن ازداد الوعـيُ في صفـوفها
دارك لدى مـواطنيهـا واستنارت وكبـرت ا
عـقــولُــهم أكــثـر فــإنّــهـا تــخــشى ثــورتَـهم
ـدمّـر فوق وانـتـفاء احلـاجـة لـتـواجـدهـم ا
رؤوسـهم ألنه يــعـمـلُ عـلى قضّ مــضـاجع
الطـامع وتضييق اخلناق على استمرار
حـلـبـهم لـهـذه الـبـلـدان الـفـتـيـة الـنـاهـضـة

وتفقير شعوبها.
V¹dI « ÃdH « —UE²½« w  ‚«dF « l «Ë

 هـذا واقعُنا الـيوم أيضًـا في العراق! لذا
ثـقف في بالدي مـثل سائر الـوطنيـ وا
واحلـريص منهم على إنقاذها من أيادي
ــنـضـبــطـ عـلى وأرجل الــسـاسـة غــيـر ا
واطـنة والـوطنـية وانـتشـالها من إيقـاع ا
بــراثن الــفــسـاد والــفــاســدين ومَن كــانـوا
السـبب في اسـتشـرائه وتبـرعمه كـاألميـبا
الـزاحـفـة لـستُ هـنـا بـصدد كـتـابـة مـقـالة
إنشـائيـة. بل جلّ ما يـهمّـنا جـميـعًا رؤية
بالدنــا تـنـهض من جـديـد وتــعـلـو عـلـيـهـا
ـقـراطـيـة رايــات احلـريـة والـرفـاهـة والـد
زيّـفـة بـالتـوجه نـحو الصـحـيحـة وغـيـر ا
تصحيح مسار العملية السياسية برمّتها
وتغـييـر منـظومـة احلكم وطـرد الفـاسدين
ــفـســديـن وتــنـحــيــتــهم قــبـل أن يــثـور وا
الشـعب ويتـبنى ثوارُه تـقاليـد السحل في
الـشوارع ونـهج االنقالبـات الـدمويـة التي
كـــرهــنـــاهــا جـــمــيـــعًــا ومن ثـمَّ ال مــســوّغَ
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برل

الـــســـيـــاسـي ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد
وبــالـنـهـايـة الــقـطـيـعـة مع الــتـقـالـيـد
السياسية "التـوافقية" الدارجة وفقا
للمحاصصة الطائفية الذي أسس له
احملـتل مـنـذ 2003 حـتى اآلن. قـوبل
مـشــروع الـصـدر "حــكـومـة األغــلـبـيـة
الـوطـنـيـة" من جـمـيع أطـراف "اإلطار
ـقاومـة على الرغم من التـنسيـقي" با
تـعـدد الـتــنـاقـضـات الـسـيـاسـيـة بـ
أعضـائه خلـشيـتـهم ضيـاع الـسلـطة
والـنـفـوذ واألخــطـر واألهم خـوفـهم
مــواجــهـة الــقــانـون وعــدم إمــكـانــيـة
الــهـروب مـن الـعــقـاب. انــتــهى األمـر
بــالــصـدر دعــوة أعــضــاء تــيـاره إلى
ا االسـتقـالـة من مـجلس الـنـواب. ر
كـــان االنــســحــاب خـــطــوة مــدروســة
ومــــســــتــــهـــــدفــــة لــــوضع األحــــزاب
ـــنـــاوئـــ حتت والـــســـيـــاســـيــــ ا
الضغط لكنها كانت بالتأكيد خطوة
ا نتج عـنها من غير مـتوقـعة نظـرا 
جتـاذبـات خـطيـرة بـعـد نـزول الـتـيار
ومقابـله التـنسيـقي إلى الشـارع بعد
تــرشـيح اإلطــار الـتــنـســيـقي مــحـمـد
شياع السوداني لرئاسة الوزراء. 
في رســالـة مــوجـهــة لـلــمـتـظــاهـرين
وصف الـصـدر االحـتـجـاجـات بـأنـهـا
"ثـورة عــفـويــة وسـلـمــيـة". ودعـا إلى
دعم جـمـاهـيــري مـجـتـمـعي ووطـني
واسع ال سـيـما الـعـشـائر الـعـراقـية.
مـرددا (هـذه فـرصـة عـظـيـمـة إلحداث
تغييـر جذري في النظـام السياسي).
رة االولى الـتي يتـحدث فـيها وهي ا
عن "التغـيير اجلـذري" بشكل واضح
دون أن يــشـــيــر بــالـــضــبط إلى نــوع

ة ومجيء حـكومة االعتراف بـالهـز
حتــارب الــفــســاد وتــصــلح الــنــظـام
السيـاسي برمـته. وكان لـلصدر رغم
تـــخــــلي مــــجـــمــــوعــــة مـــا يــــســـمى
" عن تـــعـــهـــداتــهم. ـــســـتـــقــلـــ "بــا
وانتـهازيـة حلـفاء الـصدر الـبرزاني
واحللبـوسي حتت تأثـير وإغراءات
االطاريـ بعـد استـقالـة الصـدري

أن يـصـمـد بـوجه الـتـداعـيات وأن ال
ـانـيـة يـدعــو نـوابه كـأكـبـر كـتــلـة بـر
لالسـتـقـالــة لـتـضـيـيق اخلـنـاق عـلى

االطاري وصد مناوراتهم. 
ÊuLC  Õö «

ــؤكـد أن تــشـكــيل حـكــومـة إنه من ا
جــديــدة مـتــمــثـلــة بــقــوى "االئـتالف
الـــــثـالثي" الـــــصـــــدر الــــــشـــــيـــــعي
واحلــلــبــوسي الــســني والــبــرزاني
الــــكــــردي ســــوف لـن تــــفــــضي إلى
ـضمون حتقـيق نوع من اإلصالح ا
ـعـنـى الـتـغـيـيـر الــشـامل لـلـنـظـام

مـضي مــا يـقـرب عـشــرة أشـهـر عـلى
االنـتـخـابـات الـعـامـة الـتي جـرت في
ــــنـــصــــرم واألوضـــاع في الــــعـــام ا
العراق الـدولة الغـنية بـالنفط التزال
تــتـــجه نـــحـــو اجملـــهــول. اقـــتـــحــام
ان وتـعطـيل جـميع الصـدريـ للـبـر
اجلــلـــســات أشـــعل بـــ الـــطــبـــقــة
الـــســـيـــاســيـــة شـــرارة صـــراع عــلى
تـظاهرين في السلـطة. وكـان هدف ا
"اخلضراء" الضغط على السياسي
وبـاألسـاس اإلطـار الـتـنـسـيقـي الذي
عرقل تشكيل حكومـة أغلبية وطنية.
الكتلة الصدرية في ذلك الوقت كانت
ـنـتـصـر لـكـنـهـا فـشـلت في تـأمـ ا

" ـطلـوبـة "أغلـبـيـة الثـلـث الـنسـبـة ا
نظـرا (لتفـسيـر احملكـمة حتت ضغط
قـوى اإلطــار الـتـنــسـيـقـي) النـتـخـاب
رئـيس اجلـمـهــوريـة ومن ثم رئـيـسـا
للـوزراء. وكان قـادة اإلطار يـشكـكون
في نـتـائج االنــتـخـابـات وال يـريـدون
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بغداد

كــمــا دمـجت واليــة الــبـصــرة وبــغـداد
ــــوصـل عـــام 1924 والحــــقــــا دمــــجت ا

لتتشكل حدود العراق الكاملة .
وحـسب رأي الـبـاحث واخلـبـيـر األمني
مــؤيـد سـالم اجلـحــيـشي فـإن االحـتالل
الــبـريـطـاني كـان بــنـاء" ولـيس احـتالل
هـدم وتـدمـير كـمـا فـعل األميـركـان عام

حيث أسهم البريطانيون في ?2003
تــأســيس اجلـيـش والـدولــة الــعـراقــيـة

احلديثة.
wJ¹d ô« ‰ö²Šô«

عـمــلت امـريـكـا ومـنـذ بـدايـة احـتاللـهـا
لــــلـــعــــراق بـــحل اجلــــيش الــــعـــراقي 
والـقضاء على الروح الوطنية العراقية
بـاعتمادها عـلى عناصر متخـلفة هزيلة
ـنــتــفـعــ بــهـدف احالل وجــوقــة من ا
الـهويات الطـائفية تارة والـقومية تارة
اخـرى محل الهوية الـوطنية الواحدة 
في عــمـلــيـة هـجــيـنــة طـائـفــيـة قــومـيـة
لــغـرض تـفــتـيت الــنـسـيج االجــتـمـاعي

العراقي .
بـــعــد وصــول احلــاكـم االمــريــكي بــول
ـر إلى بغـداد في أيار (مـايو) 2003 بـر

اتخذ قرارين جذري .  األول ?
ــسـمى "اجـتــثـاث الـبــعث"  لـعـزل كل ا
أعــضــاء حـــزب الــبــعث وابــعــادهم عن
االدارة والــسـلــطـة  وكــانت الـنــتـيــجـة
انــهـيــار ادارة الـدولـة بــشـكل تــام بـعـد
وظف ديرين الـتنفيـذي وا مـغادرة ا
األكـفــاء حتت ذريـعـة انـتـمـائـهم حلـزب

البعث .
ر حل والـقرار الثاني الذي أصدره بر
اجلــــيش الـــعــــراقي وكل أجــــهـــزة أمن

الدولة .
ثـم أعـــاد تـــشـــكـــيل اجلـــيش  بـــدمج 

وقــد كــان الـبــريــطــانـيــون بــارعـ في
مــشــاريــعــهم االســتــعــمــاريــة ولـديــهم

جتارب في الهند وافريقيا وغيرها .
وبـذلك عمـلت القـوات البريـطانـية على
تـــأســــيس دولـــة فـــتــــيـــة في الـــعـــراق
للتخلص نهائيا من النفوذ العثماني 

نطقة . وليكون قاعدة لها في ا
فـي الـبــدايــة كــانت اإلدارة عــســكــريـة
يــدريـهـا ضــبـاط بــريـطـانــيـون ثم بـدأ
ـدنـية بـإجراءات الـتـحول إلى اإلدارة ا

تدريجية  وبالنظر
حلـــاجــة إدارة االحـــتالل الـى تــنـــظــيم
ــدنـيــة والــصـحــيـة واجلــهـاز اإلدارة ا
الـــقــــضـــائي فـــقـــد  فــــتح عـــددا من
ــدارس وأعـادوا فـتح كــلـيـة احلـقـوق ا
في بــغــداد كـمــا يـفــيـد بــذلك اخلـبــيـر

ؤرخ طارق حرب. القانوني وا
وأنـتج الـغـزو الـبريـطـاني لـلـبالد آثارا
سـياسية واجتمـاعية كبيرة فضال عن
حتـول جـذري في حـيـاة الـعـراقـي من
عيشية والفكرية والثقافية. الناحية ا
ومـن أبـرز اآلثـار الــسـيــاسـيــة -حـسب
حــرب- حتـول احلــكم إلى الـعــراقـيـ

نـــحـن لـــســـنـــا فـي مـــعـــرض تـــرجـــيح
االحــتالل الــبــريــطـانـي عـلـى االحـتالل
ـا االمــريــكي لــلـعــراق او الــعــكس . ا
وذج عـند احتاللهما نـستعرض اال

للعراق وما تمخض عنهما .
بريطانيا عام . 1917
وامريكا عام . 2003
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بـالنـظـر الهمـية الـعراق بـسبب مـوقعه
االســتـراتــيـجي  ولــرغـبــة بـريــطـانــيـا
التوغل في منطقة الشرق االوسط

 فـــقــد اقـــدمت عـــلى احــتـالل الــعــراق
بـــواليــاته الـــثالث . فـــاعــتــمـــدت عــلى
شـخصـيات بـارزة محتـرمة عـملت على
تـرسـيخ مـفـهـوم الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة 
واالعــتـزاز بـالــدولـة الــفـتـيــة وحتـقـيق
االسـتقالل الظاهـري  بالرغم من ربطه
عاهدات مع بريطانيا في وقت الحق 
لــــضــــمـــان مــــصــــاحلــــهـــا  وارغــــمت
صالح . السياسي على رعاية هذه ا
ـتعاقبة كـما ضغطت عـلى احلكومات ا
ــظـــاهــرات واالحـــتــجـــاجــات لـــقــمـع ا

بالقوة.

او اعـــمـــال لـــهم. وكـــذلك  اضـــعــاف
مـؤسـسات الـدولة الـصـحيـة الى درجة
كـبـيرة . فـانـشأت مـسـتشـفـيات خـاصة
ـرضى بـعـد تـسـديـد ـعـاجلـة ا تـقــوم 
قـيمة الرعاية الصحية سلفا . في وقت
ـستشـفيات كـانت الرعـاية الصـحية وا
مــجـانــيـة لــلـمــواطن الــعـراقي في زمن

االنظمة السابقة .
كـان االنـكلـيز أكـثر دهـاء من االمريـكان
فـي حكم العراق  ولم يؤسسوا الدولة
الــعــراقـــيــة خلــاطــر عــيــون الــشــعب 
ولـكنهم كـانوا بحـاجة الى دولـة مدنية
مـنـظـمـة حتت إشـراف بـريـطـاني . وقد
ــصـالح عــمــلـوا عــلى الــتـوفــيق بــ ا
ـنــطـقـة وتــطـلـعـات الــبـريـطـانــيـة في ا

العراق الوطنية.
في حـ عـمـد االمـريـكـان عـلى تـخريب
الــبـنـيـة االســاسـيـة لــلـدولـة الــعـراقـيـة
بــهـدف تــشـكــيـلــهـا عــلى وفق الــنـظـام
الــــرأســـمــــالي االمـــريــــكي بــــواجـــهـــة
ـوقراطية مـزيفة . وبالنـتيجة ضيع د
الـعـراق دولـته الـنـاهـضـة ولم يـسـتطع
ســـيـــاســيـــو الـــيــوم من انـــشـــاء دولــة
مـســتـقـلـة مـحـتـرمــة تـتـسم بـاالحـتـرام
ـصــداقـيـة . البل شـوهـوا الـوطـنـيـة وا
الـعراقية بالدجل والشعوذة والفساد 
من خـالل عملـية سيـاسيـة عرجاء القى
الـــشـــعب فـــيــهـــا اشـــكـــاال عــديـــدة من
االضـطهـاد والظـلم واالقتـتال الـداخلي
اضـافة الى الفـقر والعوز والـبطالة في
وضـع مزر لم يـشهد لـه العراق مـثيال .
وعـاثت االحزاب ومـيلـيشـياتـها فـسادا
في مـنـاطق ومحـافـظات الـعراق كـافة ,
وتـسـيـد حـثـاالت الـطـوائف عـلى نـخب
ــغـلـوب عـلى امـره , الــعـراق وشـعـبه ا

ـعـارضـة لـنـظـام مـلـيـشـيـات األحـزاب ا
ن لـــديـــهم والءات صـــدام حـــســـ  
ألحـزابـهم ورعاتـهم اخلارجـي  أكـثر
من والئـهم لـلوطن اولـلـدولة الـعراقـية.
هــــذا الــــوضع ادى إلـى انــــدالع حـــرب
أهــلـيــة  اعــقـبــتـهــا حــمالت إرهـابــيـة

عصفت بالبالد لعدة سنوات.
وبــاالضـافـة إلى عـدم الـكـفـاءة اإلداريـة
ـيليشيـات احلزبية في القوات ودمج ا
سلحة فان العراق شهد فسادًا هائالً ا

ر . في النظام الذي وضعه بر
وبــعـد رحــيـله عـام 2005 كــشف تـقـريـر
لـلـمفـتش العـام إلعادة إعـمار الـعراق 
اخــتــفـاء  9مــلــيـارات دوالر مـن خـزائن
ــلــيـارات إعــادة اإلعــمــار . ثم مــئــات ا
األخــــرى  تـــهـــريــــبـــهـــا عــــلى مـــدى
الـــســـنـــوات الــــتـــالـــيـــة في الـــفـــســـاد
ــســتـشــري عـلـى جـمــيع مــسـتــويـات ا

الدولة العراقية.
كـال االحتاللـ الـبريـطـاني واالمـريكي
ـوذجـهمـا عـلى الـعراق . اراد فـرض إ
دارس فـعـمـلت بـريـطـانـيـا عـلى فـتـح ا
ـراكـز الصـحـية وربـطـها والـكـليـات وا

بالدولة . 
ـــوذج ســـائـــدا حـــتى وبـــقـي هـــذا اال

االحتالل االمريكي للعراق عام 2003.
فـي حـ عــمل االمــريــكــان عــلى نـزع 
االنـشــطـة الـتـعـلـيـمــيـة والـصـحـيـة من
مــســؤولــيــة الــدولــة تــدريــجــيــا . فــتم
تـأسيس مدارس خاصة مدفوعة الثمن
ـدارس احلــكـومـيـة حتت . بــعـد هـدم ا
ذريــعــة اعــادة الــبــنــاء كــذبــا  وكــذلك
انــشـــأت جــامــعــات وكــلـــيــات اهــلــيــة
مـنافسـة للجـامعات احلـكوميـة فتخرج
االالف مـن الطـلـبـة دون ايـجـاد وظائف

فـتـم جتهـيـله  ,وسـلب ارادته  ,فـاصـبح
الـعـراق في خـبـر كان بـعـد ان انـتـهكت
ســيـادته وتــدخل من هب ودب من دول
عـديـدة في شـؤونه الـداخـلـيـة . وهـكذا
يــبــدو ان هــنــاك خــطــة مــعــدة ســلــفــا
لــلـتـخــريب بـدال من احالل نــظـام دولـة

حديثة محل نظم الدولة السابقة .
اذا مــاقـارنـا بـ نــظـام احلـكم احلـالي
مع انـظمة احلكـم السابقة  تـتضح لنا
ا يعانيه الـصورة بكثير من الوضوح 
ـواطن العـراقي في هذا الـزمن االغبر ا
مـن غ وظلم  ,نـتـيجـة سيـادة الفـساد
واجلـــــهل وتــــكـــــريس احملـــــاصــــصــــة
الـطـائفـية والـقومـية  ,وسـقوط الـشعب
فـي مـــتــــاهــــات الــــتــــخــــلف الــــديــــني
واحلــضـاري نـتــيـجـة تــسـيـيــر الـدولـة
بـهـذه الـطـــــريقـة الـفـوضـوية الـقـائـمة
عـــلى الـــصــراعـــات احلــزبـــيــة االخــذة
بــاالزديـاد يـومـا بـعــد يـوم  مع فـقـدان
ــــــقــــــدمــــــة الى االمـن واخلــــــدمــــــات ا

. واطن ا
ـواطن الــثــقـة في حتــسـ لــقـد فــقــد ا
الـــوضـع الـــســـيـــاسي واالقـــتـــصـــادي

واالجتماعي القائم .
ـلـحـة اعادة واصـبـح من الـضـرورات ا
بـناء الـدولة عـلى اسس جديـدة تضمن
ســـيــادة الــعــراق وامن مـــواطــنــيه من
خالل الــتــغــيــيــر اجلــذري لــلــعــمــلــيــة
السياسية واعادة سلطة وهيبة الدولة
ومـايـرافـقـهـا من سـيـادة االمـن وتـقد
اخلـدمات الالزمة لـلمواطنـ وبالتالي
اعـادة الـلـحمـة الـوطـنـية لـهـذا الـشعب
ـغلوب عـلى امره ليـصبح العراق في ا
تحـضرة كمـا يليق به مـصاف الـدول ا

وبتاريخة اجمليد .

التـغيـير الـذي يريـده وكيف?. واألهم
لم يعط ضـمانات لـلقـوى القـريبة من
ـتمثلة بالـتشريني أهدافه سيما ا

لــيـــحـــســـمـــوا أمـــرهم في اخـــتـــيــار
وقف!.  ا

عسكران الشيعيان- الصدر إن كال ا
الكي- يعتبرون أنفسهم كل على وا
ــالـكي طــريـقــته األَوْلَى بــاحلـكـم. فـا
البـالغ من الـعـمر 72 عامـا كـان بـعد
ســقــوط الــدكــتــاتــور صــدام حــســ

رئـيـــــــــــــــسـا لــلـحـكـومـة من 2006
إلى 2014. إال أن منـتقـديه يـتهـمونه
بـســبب سـوء إدارة احلــكم وجتـاوزه
حدود صالحياته كمسؤول دولة من
ــســؤولــيـة عن بــ أمــور أخـرى بــا
جنـاح مــيـلـيـشـيــا الـدولـة اإلسالمـيـة
ـوصل اإلرهـابـيـة (داعش) وسـقوط ا
ـدن الــعـراقــيـة وكـان وغــيـرهــا من ا
يــفـتـرض أن يــصـون الــبـلــد ويـحـفظ
أمـــنه وأمن شـــعـــبه كـــمـــا يـــتـــطـــلب
الـدسـتـور والــقـانـون ذلك. بـاإلضـافـة
ـال الـعام وتـفـشي الفـساد إلى هدر ا
اإلداري وعدم احترام سـيادة الدولة.
فيـما يعـتبـر الصدر الـبالغ من الـعمر
عـامـا شـخصـيـة مـثـيـرة لـلـجدل. 47
بـعـد سـقـوط نـظـام صـدام حسـ في
هـدي حملاربة ?2003 أسس جيش ا
الـقـوات األمـريـكـيـة. الـيـوم هـو أكـثـر
اعتـداال ويبدو مـزيجـا من القـومي
. أتـبـاعه يـعـيشـون في والـشـعـبـويـ
نـاطق األكثـر فقـراً في بغـداد ومدن ا
أخرى. وتكـمن قوة الـصدر في قدرته
على حشد اجلماهير وضبط إيقاعها
الـســيـاسي واجملــتـمـعي. لــذلك فـسـر

ـان على انـسحـاب أنـصاره مـن البـر
ـواصـلـة وضع األحزاب أنه مـناورة 
حتت "ضـــــــغط الـــــــشــــــارع" ومـــــــنع
"الــتــحــالف الــســابق" مـن االلــتــفـاف

الكي.  حول ا
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ـالـكي ـثـيـر لــلـدهـشـة احـتـجـاج "ا ا
اإلطــار الـتــنـســيـقي" عــلى اعـتــصـام
الــصــدريــ ووصــفه اعــتــداءً (عــلى
الــشــرعـيــة والــدولـة ومــؤســسـاتــهـا
الـدسـتـورية) ووضـع (السـلم األهـلي
عـــــلى احملـك). مـــــتـــــجـــــاهال حـــــجم
اخلـروقـات الـدستـوريـة والـقـانـونـية
واإلدارية الـتي ارتـكـبوهـا عـلى مدى
تـسـعـة عـشـر عـامـا ومـنـهـا:. انـتـهاك
حرمـة الـدستـور والـقانـون تـعريض
السلم األهلي للخـطر بسبب الضغط
ـؤسـســة الـقــضـائـيــة لـفـرض عــلى ا
اإلرادات واالســتــهــتــار بــالــســلــطـة
تـــــعــــريـض الــــدولـــــة الــــعـــــراقــــيــــة
ومــؤسـســاتـهــا الــشـرعــيـة لالبــتـزاز
والــدفـع بــهــا نــحــو حــافــة اإلفالس
االنـــتــهــاكـــات االقــتــصـــاديــة ونــهب
الثروات الوطنـية. وعلى ما يبدو أن
الـــصــراع بــ الـــطــرفــ ســـيــبــقى
عـسـكرين مسـتـعرا والـوضع لـكال ا
" خـطيـرا بسـبب انتـشار "الشـيعـي
سالح مـيـليـشـيـات األحزاب بـكـثـافة
يــحــرق األخــضــر والــيــابس. فــيــمــا
ــشــاكل وحــكــومـة الــبالد غــارقــة بــا
"تـصريف األعـمـال" احلـاليـة عـاجزة
عن كــســر اجلــمــود الـســيــاسي وفك
ـتــصــارعــة عـلى تــشــابك األطــراف ا

السلطة. 

كـــان لـــذلـك تـــداعـــيـــات انــــعـــكـــست
مظاهرها بعدم ثقة مالي العراقي
بــالــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــعـد اآلن
ــفــتـوح فـي "مـجــلس واالعــتــصــام ا
الـشـعـب" لـلـتـعـبـيــر عن غـضـبـهم من
اجلـــمــــود الـــســـيــــاسي وأســــالـــيب
ـمـاطـلة والـتـسـويف. مع نـقص في ا
وجود نخبة سياسية مسؤولة قادرة
لـــتــســويـــة اخلالفــات والـــبــحث عن
مـخــارج تـبـعـد الــشـعب من الـويالت
والـــدمـــار. لــكـن عــلـى مــا يـــبــدو أن
الـطــبــقــة الــســيــاسـيــة (الــشــيــعــيـة
ـــاســـكــة والــســـنـــيـــة والـــكــرديـــة) ا
ـنع مـا بــالـسـلــطـة غــيـر مـســتـعــدة 
ـــســـتـــقـــبل من مـــفـــاجــآت يــحـــمل ا
خطـيرة ولم تـستـوعب حلد اآلن أن
عـاصـفة الـتـغـيـيـر احلتـمي مـقـبـلة ال
مـحــال. بـيـد انـهــا الزالت تـبـحث عن
مــخـارج ال قـيــمـة لــهـا كــالـدعـوة إلى
"حــوار" بـــ أطــراف األزمــة ذاتــهــا
وكــأن الـــبــلــد "شـــركــة تـــمــتــلـــكــهــا"
وتتـصرف بـها كـما تـشاء خـاليا من
الـنــاس والـنـخب واألحــزاب تـتـمـرد
ـقـدرات مـجـتـمـعـاته عـلـيه وحتـكـم 

وحقوقها. 
لـــلــخــروج من األزمــة مـن الــنــاحــيــة
ـوضـوعـيـة لـتـجـنب صـراع مـدمر ا
الـذهـاب إلى تـشــكـيل حـكـومـة إنـقـاذ
وطـني تعـمل عـلى إجـراء انتـخـابات
انـية مـبـكرة يـنـتج عنـهـا تشـكيل بـر
حــكــومـــة وطــنــيـــة عــدالـــة تــســعى
لـتــصـحـيح مــا أخـفـقت فـي حتـقـيـقه
تعاقبة في أوقات كانت احلكومات ا
عصيبة على اجملتمعات العراقية. 

بغداد
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إلعـــادتـــهـــا إالّ إذا أوغـل الـــفـــاســـدون في
الــســلــطــة وزعـامــاتُ األحــزاب في غــيّــهم
وجتـاهلوا مطالب الـشعب. وقد بانت هذه
وأصــبـحت مـعـروفـة وواضـحـة لـلـجـمـيع.
وهــذا نــداء آخــر يُــضــافُ إلى مــنــاشـدات
وطنـيـة غـيـرهـا من مراجـع دينـيـة وطـنـية
وحـــكـــيـــمــة مـــخـــتـــلـــفـــة في الـــبالد ومن
ـيــ ومــثــقــفـ وزعــامــات دولــيـة أكــاد
مـــوثـــوقــــة وجـــادّة من أجـل حـــقن دمـــاء
األبــريــاء واالبـــتــعـــاد عن زجّ الــبـــســطــاء
" مـنـهم في أتـون نارٍ ـؤدجلـ والسـيّمـا "ا
ســوف تُـــحـــرق األخــضـــر والــيـــابس ولن
تـــوقف هـــدرهـــا إالّ قـــدرةُ قــادرٍ. وكـــفـــاكم
ـعـتـقـد الــتـذرّع والـتـحـدّث بـاسم الـدين وا
ـذهب والـطـائـفـة واخلـشـيـة من فـقـدان وا
السـلـطـة الـتي يـدّعي البـعض تـسـخـيـرها
ـفـردات الـطـائفـيـة دون غـيـرها في لهـذه ا
أسطـوانـة مـشـروخة لـم تعـد تـنـطـلي على
ـعــتـقـد لـله أحــد. أتـركـوا الـدينَ وحــريـة ا
وحـــده وهــــو وحـــدهُ احلــــاكم والــــديّـــان
. فــهــو لم ــبـ والــقــاضي يــوم احلــشــر ا
ــنح حـاكــمـيـتَـه وال حـسـابَـه وال وكـالَـته

ألحدٍ من البشر يومًا.
أمّــا الــســيــاســة وإدارة الــبالد والــعــبـاد
فــلـتــكن من حــصــة الــكـفــاءات وأصــحـاب
الــغـيــرة الــوطـنــيــة ومَن يــجــد في نــفـسه
الـقدرة على إسعاد الـشعب ونقل مواطني
وت السريري إلى نهار من حالة ا البـلد ا
حالـة الـنـهـوض واإلصالح عـبـر الـتـغـيـير
ـنـظـومـة الـسـياسـيـة ووفق اجلـذري في ا
عـــقـــد اجـــتــــمـــاعي وســـيـــاسـي وعـــلـــمي
واسـتراتـيـجي جـديـد ال مـجـالَ فـيه لـلدين
ـــذهب بـل لـــلـــصـــادقــ والـــطـــائـــفـــة وا
والـساعـ من أجل بـناء الـوطن وتـنمـيته
ـشــهــود لـهـم بـالــنــزاهـة من الــعـنــاصــر ا
واخلـدمة واإليـثـار وحب األوطان من دون
مـقابل أو بـغـية احلـصـول على امـتـيازات
يسـيلُ لها اللعاب وخاصة من شريحة مَن
ذاق اجلوع والـفـاقـة والـفـقر. فـهـذه الـفـئة
حـديــثـة الـنـعــمـة أشـدّ خـطــرًا عـلى الـبالد
والعـبـاد. وهـذا يتـطـلبُ إلـغاء االمـتـيازات
ـالـيـة وأشـكـال احلـصـانـة التي ـادية وا ا
صاغـها ساسة البالد وفق مـقاساتهم عبر
قوانـ تـضمن لـهم حـصتـهم من الـسلـطة
ال الـعـام. حـيـنـها سـيـتـراجعُ الـصراع وا
على الـسلطة ويـخفتُ التكـالب على حصد
أصـوات البسـطاء مـن الناخـب الـالهث
وراء الـــســراب في حتــقـــيق الــوعــود ولن
يــتــقــدم لــهــذه اخلــدمــة غــيــر الــصــادقـ
واألوفــيـاء لـلـوطن والـشـعـب. فـيـمـا يـبـقى
حاللُ هـــــؤالء األخـــــيـــــريـن بـــــشـــــكل مـــــا
يـتقاضونـه حصرًا من حق مـشروع مقابل
واطن في هنية كسائر ا أداء الوظـيفة ا
مـؤسسـات الـدولـة. وهنـا عـلى الـشعب أن

يُـحـاسبـهم إذا زاغـوا همْ أيـضًـا عن جادة
ّــا يــنـــبــغي أن الــصـــواب. وهــذا جـــزء 
يتحدث عنه دستور جديد للعراق ينتظرُه
جــمـيع الـعـراقـيـ والـشـرفـاء في الـعـالم.
دسـتور عادل وشجاع يكـفل حقوق جميع
ــواطــنــ من دون تــمــيــيــز في الــشــكل ا
ـــذهـب والـــقـــومـــيــة والـــلـــون والـــدين وا
نـصب بعيـدًا عن أية تـأثيرات جـانبية وا
سّ قـدسـيـة األشـخـاص ّـا  أو غـيـرهـا 
ــــذاهب تــــاركــــ هــــذه الــــعــــبــــادات وا
والـتــقــديــســات غــيـر الــضــروريــة وغــيـر
احلــضــاريــة حلــريــة الــشــخص وتــقــواه
َن يكرمُه ولـيس فرضًا من ومـحبته لـله و
واجـب الــــدولـــــة في اســـــتــــغـاللٍ فــــاضح
ـواطن واسـتـغـفـاله وتـخـويفه لبـسـاطـة ا
بــشــتى الــبــدع والـتــرّهــات من أجل ردعه
وجــعـــله في خـــنــوعٍ وخـــضــوعٍ دائـــمــ

. للحكام والسالط
 هـي إذاً حلــظـــات تـــاريــخـــيـــة فــاصـــلــة
ننـتـظـرُهـا كي يـتمّ إنـقـاذُ الـعـراق وشـعبه
ــة ــدمّــر وجــر من عــرف احملــاصــصــة ا
ـغـا وأشكـال الـفـساد الـقـائـمة تقـاسم ا
في مـفاصل الـدولة تـمامًـا كمـا حصل في
سـار من الـفشل تـونس من أجل تـغيـيـر ا
إلى الـنـجـاح ومن اجلـهل والـتـخـلّف إلى
العـلم والـتـقدم ومن الـفـوضى والـعبـثـية
إلى الـقانون وتـطبيـقه على أرض الواقع
ومـن الـــلـــهـــاث وراء أعــــراف وتـــقـــالـــيـــد
عشـائـريـة ومافـيـات خـارج سلـطـة الـدولة
إلى تـعزيـز سلـطـة هذه األخـيرة وتـرسيخ
ـــواطــنــة. وهـــذا رهن بــإرادة مــفـــاهــيم ا
الـعــراقـيــ جـمــيـعًـا عــبـر مــنع مــشـاركـة
األحـزاب القائمة وعـودة الوجوه الفاسدة
ـــكــــرّرة و"اجملـــرّبـــة" في أيـــة حـــكـــومـــة ا
انـتــقـالـيـة قــادمـة حلـ صـيــاغـة دسـتـور
جديـد للبالد يـضعُه مختـصون مسـتقلّون
بعـيـدون عن أحزاب الـسلـطة وتـأثيـراتهم
ــا يـــؤمّنُ ســـيــادةَ الـــعــراق ويـــضــمنُ و
حقوق شعبه في قانون انتخابي شامل ال
يــخــضع لــتــقــاطــعــات أحــزاب الــســلــطـة
ــشـبـوهـة وال ومــصـاحلـهم وتــدخالتـهم ا
لتـأثـيرات جـهـات خارجـيـة تسـعى إلبـقاء
ـزري عـلى حالـه حفـاظًا الـوضع الراهن ا
عـــلى مــصـــاحلــهــا وتـــأمــ تـــدخالتــهــا.
فالـدستور الوطني اجليد هو الذي يحمي
الــبالد والـعــبــاد من مــنــزلـقــات خــطــيـرة
ساواة ويـحفظ حقوق اجلميع بالعدل وا
ويعـترف بحرية الرأي والتعبير وفق عقد
وطـني منصف وشامل للجميع وليس في
جتـيـيـره لـصـالح فـئـة أو جـهـة أو دينٍ أو

طائفة. 
وفــي اخلـــــــالصـــة وفق مــا هـــو قــــــائم
منذ 2003 يـكون اجلميع مذنـبًا ومقصرًا

بحق الوطن وشعبه!



ُلقّـب "شكسبـير الصـومالي" الذي تـوفي اخلميس في ـعروف بحـضراوي وا وت الـشاعر الـصومالي مـحمد إبـراهيم وَرْسَمي ا غيّب ا
منـطقة أرض الـصومـال االنفصـاليـة حيث كـان يعيش.وكـان حضـراوي البالغ  79عامـاً ويُعـتبـر من أشهر شـعراء الـصومـال ويحظى
باحـتـرام كبـيـر في اجملـتمع الـصـومالـي يعـاني مـشاكل صـحـيـة منـذ سـبع سنـوات.وأمـضى حـضراوي الـذي ألّف عـشرات األغـنـيات
الحم الـشعرية خمس سـنوات في السجن ب عامي  1973و 1978في ظل الدكـتاتورية العسـكرية لسياد بـري النتقاده النظام من خالل وا
كـتاباته.وبـعد إطالق سـراحه جلأ إلى إثيـوبيـا وانتقل مـنهـا إلى بريطـانيـا قبل أن يسـتقر أخـيراً في أرض الـصومال الـتي يتـحدر منـها.وقال
رئـيس أرض الصـومال مـوسى بيـهي عـبدي في مـؤتمـر صحـافي في هرجـيسـا عـاصمـة أرض الصـومال إن وفـاة الشـاعر "صـدمة وخـسارة
كـبيـرة. (...) يجب أن نـصلي من أجـله اآلن".وأضاف "أتوجّه بـأحرّ الـتعـازي إلى شعب أرض الصـومال وجـميع الـناطقـ بالـصومـالية في كل
ساهمة في توعية الشعب الصومالي ثقف الصومالي الذي عمل عـلى ا مكان".كذلك أشـاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في بيان "بـأحد ا

وأدبه".ولم يكن حلضراوي أبناء وتوفيت زوجته في أذار/مارس  2022في مسقطه بوراو حيث كانا يعيشان.

 WO ¬dI « W ö « w Ë s

رسالة مقاديشو
w U uB « dO J  VÒIKÔ*« ÍË«dC  d UA « …U Ë

20

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 7357 Saturday 20/8/2022

ـتـ والــذكـر احلـكـيم بـأنه :حـبل الــله ا
ـبــ اليـشــبع مــنه الــعـلــمـاء والــنــور ا
واليــخـلـق عـلى كــثــرة الـرد والتــنــقـضي
عــبــره والتـفــنـى عـجــائــبه) ص١١ وفي
ـقدمـة يـقـول اخلـاقاني فـقـرة أخـرى من ا

ن أوتـوا :(واليــخـتــلف إثـنــان 
نصـيبا من الـعربيـة الصحـيحة
في أن الـتـعـبـيـر القـرآني تـعـبـير
فــني مـقـصـود أريـد به الـتـأثـيـر
في مـتلـقـيه علـى أن العـرب قوم
عرفوا بالفصاحة والبيان فجاء
الـقـرآن الـكـر مـعـجـزة بـيـانـيـة
خالدة متحـديا أرباب الفصاحة
والبيان في أن يأتوا بسورة من
مـثـله :"ولـوكان بـعـضـهم لـبعض
ـا هذا ظـهيـرا" البـقرة ٢٣/ ور
الـذي حــمل الـدكـتـور طه حـسـ
على القول :إن الـقرآن ليس نثرا
ا هو قرآن أي وليس شعـرا إ
أن لـــهــذا الـــبــيـــان خــصـــائــصه
الـلغـوية والـبالغـية واإلسـلوبـية
الــتي تـمـيـزه من مـنـظـوم الـقـول
الــعـــربـي ومــنـــوره) ص١٣.وفي
قدمة أيـضا :(ولم يكن الغرض ا
من الـتــعـبــيـر الـقــرآني أن يـسن
تــشــريـــعــا أو أن يــحــكي خــبــرا
فـحــسب مـثــلـمــا هي احلـال في
ا الكتب السماوية السابقة وإ
قـــصـــد به فـــضال عن هـــذا كـــله
الــتــأثــيـر فـي مــتــلــقـيـه تــأثــيـرا
بـيــانـيــاأو فــنـيــا ومن شـأنه ان
ـا جاء ـان  يـحـمـلـهم عـلـى اإل
فــيه وهــذا مـاتــمــيــز به الــقـرآن
الكر من بقية الكتب السماوية
ــــعـــجـــزة فـي ذاته لـــذا في أن ا
تــكـفل الــله عـزوجل بــحـفـظه من
الـضـيــاع والـتـحــريف والـزيـادة
والنقصان :"إنا نزلنا الذكر وإنا
لـه حلــــــافـــــظــــــون" احلــــــجـــــر /

٩)ص١٤.يـبـدأ الـدكـتـور اخلـاقـاني كـتابه
هــــذا بــــاحلــــلــــقــــة األولى (الــــتــــنــــاسب
اإلحــصـــائي والـــبــيـــاني في الـــتــعـــبــيــر
الـقـرآني) وهـو مـوضــوع شـغل الـدكـتـور
كــثــيــرا في تــتــبــعه وتــفــحص مــصـادره
ـعـهودة حـتى تـوصل إلى كتـابة بـأناته ا
تـعـة في الوقت حـلـقـة علـمـية مـفـيـدة و
نـفـسه والـتـنـاسب لـغـة واصـطالحـا كان
بداية احللقة هـذه مستعرضا آراء معظم
عـلــمـاء الـلـغــة من الـذين كــتـبـوا في هـذا
ــؤلف عن ـــوضــوع بــعـــدهــا حتـــدث ا ا
بـعض من وجــوه الـتــنـاسب اإلحــصـائي
في الـــقــرآن الــكــر مع أمــثــلــة أوردهــا
ــــا ورد من بــــاألرقــــام واإلحــــصــــاءات 
كـلـمـات في الـقــرآن الـكـر فـمـثال يـقـول
:(أن "الـدنــيـا" تـتــكـرر في الـقــرآن الـكـر

كرم الله سبحانه وتعالى لغتنا العربية
حــ أنــزل بــهــا الــقــرآن الــكــر وهـو
التشـريف األعلى لهـا لقد اخـتارها الله
عز وجـل وأنزل بـها ذلك الـكتـاب اإللهي
العظيم الذي فـيه تبيان لكل شيء ولم
يـغادر كـبيـرة وال صـغيـرة إال أحصـاها
والـــلـــغـــة الـــعـــربـــيــة جـــزء أســـاس من
شـــخـــصــيـــة األمـــة وســـمـــة المــعـــة من
سـمـاتــهـا إنـهـا لـغـة يــتـصل حـاضـرهـا
ــاضــيــهـا ومــاضــيــهـا وحــاضــرهـا ال
ــفـتـوحـة لـهـا بـوجه يـغـلـقـان األبـواب ا
مـستـقبلـها إنـها لـغة حيـوية ومـتجددة
تــمــتـــاز بــالــغــنى ولـــهــا الــقــدرة عــلى
إسـتــقـبــال مـا هـو جــديـد وإسـتــيـعـابه
وهي أيضـا لغـة إشتقـاقية تـتوالد فـيها
الـكـلـمـات بـعـضـهـا من بـعض والـعـرب
كـمـا هـو مـعـروف تـشـتق الـكالم بـعـضه
من بــعض فــتـأتي الــكـلــمـات الــعـربــيـة
أصـيـلة بـعـيـدة كل البـعـد عن كل مـا هو
دخـيل وتــمــتــلك لـغــتــنــا الـعــربــيـة من
(اجلــذور) مـا يـربـو عـلى الـسـبـعـة آالف
جــذر وتــمــتـلـك من (األوزان) مــا يــربـو
عـلى األربعـمئـة وزن إنهـا لغـة نامـية ال
نـائـمــة ومـتـحـركــة ال جـامـدة وحـيـة ال
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والـكــتـاب الـذي أقـدمـه لـلـقــار الـعـزيـز
عــنــوانه (من وحـي الــبالغــة الــقــرآنــيـة

_دراسات في التعبير القرآني (_
الــصــادر ســنــة ٢٠٢١ بـطــبــعــته األولى
ضـمن سلـسلـة دراسات فـكريـة /جامـعة
الـكــوفـة ب (٢٠٨) من الــصـفــحـات ومن
ؤلفه األستاذ الدكتور توسط  القطع ا
عــقـيل عــبــد الـزهــرة اخلــاقـاني أســتـاذ
الدراسـات العلـيا في كـلية آداب جـامعة

الكوفة.
وبعد قراءتي للكتاب وجدت أن الدكتور
اخلاقاني قـد خبر تـراثنا الـلغوي قراءة
ــنـجم تــبــصـر وفــهم مــسـتــوعـبــا ذلك ا
الـلـغـوي الثـر واإلفـادة مـنه في الـتداول
والتـحاور والـتألـيف فيـقول في مـقدمة
الــكــتــاب :(من فــضل الــله تــعــالى عــلى
الـعرب أن أنـزل خـاتمـة صـحف السـماء
بــلـغـتــهم قـرآنــا عـربــيـا غــيـر ذي عـوج
لـيخـرج الناس مـن الظـلمات إلـى النور
ستقيم ويؤذن ويهديهم إلى الصراط ا
بـسمـاويـة العـربيـة وخـلودهـا وقد أدى
هـذا األمــر إلى نـشــوء صـلـة وثــقى بـ
القـرآن الكـر وعلـوم العـربيـة وآدابها
ت مـــنــــذ أن ولـــدت هـــذه الــــعـــلـــوم و
وتـطـورت حـتى اسـتـوت عـلـومـا قـائـمـة
بــأنــفـســهــا بل صــار الـكــتــاب الـعــزيـز
أسـاس كل عـلم من هـذه الـعـلـوم فـسمي
بحق _كـتـاب الـعـربـية األكـبـر وسـفـرها
اخلــالـد _وقــد وصــفه الــرسـول الــكـر

ـقـدار "اآلخــرة" فـقـد تـكــررت كل مـهـمـا
١١٥ مـئــة وخــمس عــشــرة مـرة) ص٢٣
وت ويـسـتمـر بإيـراد أمـثلـة أخـرى عن ا
الئـكـة والكـفـر والـشهـر والـيوم ومن وا
ثم يتناول الدكتور التناسب البياني في
الـقرآن الـكر فـيـبدأ بـاأللفـاظ مع أمثـلة
لــتــقــريـــبــهــا من ذهـن الــقــار الــكــر

ويتحدث بعد ذلك عن ألفاظ الواحدة في
الـقـرآن الـكـر قـائال :(ثـمـة ألـفاظ وردت
في الـقـرآن الــكـر مـرة واحــدة لـتـؤدي
ا يتناسب مع معاني التؤديها غيرها 
ــقـام أو الـســيـاق الـذي وردت طـبــيـعـة ا
فــيه) ص٢٥ والــكـلــمــات الــتي يــوردهـا
الــدكـــتـــور مع شـــرح مـــفــصـل لــهـــا هي
:(حـــوبــا) و(انـــبـــجـــسـت) و(اطـــرحــوه)
و(حـصحص) و(إدا) و(قـطـنا) و(تـفـثهم)

و(ضــيـزى) و(عــزين) و(دمـدم) ويــنـتـقل
ـؤلف بـعد ذلك إلـى شرح قـضـية مـهـمة ا
هي الــتـنــاسب وجــمع الــقــرآن وقـراءته
وكـذلك أعـطى أهـمـيـة في شـرح مـوضوع
الـتـنـاسب والـتـرادف مـشـيـرا إلى أمـثـلـة
منها :(الرؤيا واحللم)و(احللف والقسم)
و(زوج وإمــــرأة) شـــــارحــــا كـل مــــفــــردة
ــعـــنــاهـــا احلــقــيـــقي وعن الــتـــمــايــز
اإلســـلـــوبي في الـــنص الــقـــرآني يـــقــول
:(نريـد بالتـمايـز اإلسلوبي _هنا_هو أن
يــجـري الــكالم في بـعض مــواطن الـنص
الـقــرآني خالف مــاجـرت عــلـيه أســالـيب
الـقـول الـعربي وقـواعـده ألغـراض داللـية
وبالغـــيــة فـــشـــغل عـــلـــمــاء الـــعـــربـــيــة
فـسرون بتأويـلها وكـثر النقـاش فيها وا
إبــتـغـاء اإلهــتـداء إلى ســر مـخــالـفــتـهـا)

ص٤٦.
وفي احلـلـقـة الثـانـيـة يتـحـدث اخلـاقاني
عن :(الــتـــنــاسـب الــبـــيــاني بـــ اآليــات
والسـور سورالضـحى اإلنشـراح القدر
مـــثـــاال قـــائال :(مـن وجـــوه الـــتـــنـــاسب
الـبـيـانـي في الـكـتـاب الـعــزيـز الـتـنـاسب
الـبـيـانـي بـ اآليـات والـسـور والسـيـما
الـتـناسب بـ مـطالع الـسـور واالغراض
الـتي سـيـقت لـهـا ونهـايـات هـذه الـسور
وبدايات السور التي تليها) ص٥٠ وفي
احلـلــقـة نـفــسـهــا يـأتي شـرح الــتـنـاسب
الـبـيـاني بـ فـاحتـة الـكـتاب وخـاتـمـته
ــا جـــاء في ســورتي وهــو شـــرح مــاتـع 
الـفــاحتـة والـنـاس.امــا احلـلـقـة الــثـالـثـة
فـقـدخصـصـهـا الدكـتـور إلى التـشـخيص
والتـجـسـيم في الـتـعـبـيـر الـقـرآني وهو
مــوضـــوع هــام جـــال وصــال به
ـفـسـرون في إعـطاء الـعـلـمـاء وا
صورة واضحة عنه وهنا كانت
لـلدكـتـور اخلاقـاني جـولة أيـضا
بــاحـــثــا عن الــتــشــخــيص لــغــة
واصـــطـالحـــا وفـــعل مــــثـــله في
ـــؤلف الـــتـــجــــســـيم إذ قــــسم ا
الـــتــشــخـــيص إلى :تـــشــخــيص
عـنـاصـر الـطـبـيـعـة وظـواهـرهـا
والــتـشـخـيص الــنـفـسي ومن ثم
التـشخـيص العـقلي ويـورد لكل
مــنــهـــا أمــثــلــة آليــات وردت في
القـرآن الكـر وقسم الـتجـسيم
أيـضـا إلـى :الـتـجــسـيم الــعـقـلي
والــتـجـسـيم الـنـفـسي وجتـسـيم
الـزمـان وأنـواعه الـعـديـدة مـنـها
جتسـيم الساعـة والليل والـنهار
واليوم والـشهر والسـنة والدهر
وآخرها جتسـيم األجل وحسنا
فـعل اخلـاقـاني عـنـدمـا أورد لكل
تــشـخـيص وجتـســيم أمـثـلـة من
الـقرآن الـكـر ساعـيـا إلى جعل
ـا يقرأ القـار متابـعا ومهـتما 

تعة. إنها فعال حلقة 
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واحلـلـقـة الـرابــعـة حتـدث فـيـهـا
ـــــؤلف :(في آيـــــات الــــصــــوم) ا
ويشـرع باحلديث عن الـفرق ب
الـــصـــوم والــــصـــيـــام فـــيـــقـــول
:(الــصـوم :اإلمـتــنـاع عن الـكالم
قـال تعـالى :"إني نـذرت للـرحمن
صــومـا فـلن أكـلم الـيـوم إنـسـيـا"
مر ٢٦/ اما الصـيام فيراد به
الـصــوم عن الــطــعـام والــشـراب
والنكاح قال تعالى :"ياأيها الذين آمنوا
كتب علـيكم الصـيام كمـا كتب على الذين
مـن قبـلـكم لـعـلـكم تتـقـون......." الـبـقرة /
١٨٣ ومـن ثم يـبــدأ بـشـرح واف لــهـاتـ
الـعبـارت الـلـت فـرضهـما الـله عزوجل
ـسـلـمــ مـسـتـعـرضـا مـاورد في عـلى ا
الــقـرآن الـكـر من آيــات تـخص الـصـوم
والــصـــيــام.في آيــات احلـج هــو عــنــوان
احلـلـقـة اخلـامـسـة وبـدأها قـائال :(احلج
لــغــة :الـــقــصـــد حج إلــيـــنــا فالن :قــدم
وحججت فالنا :قصدته ورجل محجوج
:مـــقـــصـــود) ص١٥٠ ويــورد الـــدكـــتــور
ماجاء في القرآن الكر من آيات تخص
احلج ويـــشــرحــهــا شــرحــا وافــيــا وفي
احلـلـقـة نـفـســهـا يـتـحـدث اخلـاقـاني عن
قضيـة مهمة وكـان له رأي جر وشجاع

فــيـــهـــا فــيـــقـــول :(إذن "احلج أشـــهــر
مـعـلـومـات" أي أن زمـنه ثـابـت مـعـلوم
مــعــروف اليــتــغــيـــر "عــمــرة الــتــمــتع
+احلج" ويــكـون في ذي احلــجـة الـذي
يــــقــــابل كــــانــــون األول من الــــســــنـــة
الـشـمسـيـة وهـو أول شهـر من أشـهر
شــتـاء مــكــة ومــحـيــطــهـا وقت إدراك
الـعــشب والــفـواكه واعــتـدال الــهـواء
لـيسـهل على اجلـمـيع السـفر إلى مـكة
وأداء مــنــاســكـــهم فــضال عن تــبــادل
ـــاديـــة الــوفـــيـــرة في هــذا الــســـلع  ا
وسم ويـكون مالئمـا أيضا لـلتبادل ا
الثقافي ب األ والشعوب والقبائل
في هذه البـقعة التي يـجتمعـون فيها
ويــكـون الـصـوم فـي أيـلـول لـذا أجـاز
ن يـطيق الصوم الله تعـالى اإلفطار 
ـشـقـة وبهـذا النـضـطر أي يـتـحـمله 
إلى اإلحــتـيــال عــلى الـديـن كـمــا كـان
اجلـاهـلـيـون يـحتـالـون عـلى تـسـلـسل
الشهور وتسميـتها وكما كان اليهود
يـحـتـالون عـلـى صـيـد البـحـر فـي يوم
الــســبـت إذ يــلــقـــون شــبـــاكــهم يــوم
الــســبـت ويــرفــعــونــهــا األحــد وكــمـا
نحـتـال نحن _الـيوم _في أداء بعض
األعـــمــال او الـــعـــبـــادات والســـيـــمــا
فتعل ألجل اإلفطار الصوم كالسفـر ا
وكـــذلك اإلحـــتــيـــال في بـــعض أنــواع
الـربا) ص١٥٧.وفي احلـلقـة السـادسة
واألخـــيـــرة كــــان احلـــديث (في آيـــات
الـربا) فـيقـول :(عني اإلسالم بـقضـايا
ا لها ـال عناية خـاصة  االقتصاد وا
من آثـار بالـغة في حـياة الـناس كـافة
يـشـهـد بـذلك هـذا احلـشـد الـكـبـيـر من
ـــال والـــعــمل ــتـــعـــلــقـــة بــا اآليـــات ا
والـضـرائب الـتي زادت عــلى ثـلـثـمـئـة
لـكية وخمـس آية فـضال عن آيات ا
اخلـاصـة والــعـامـة وحتــر اإلكـتـنـاز
واإلسـتغالل لـبنـاء نظـرية إقـتصـادية
ـا يـتـنـاسب مع شـامـلـة ومـتـكامـلـة 
طــــبــــيــــعــــة الــــتــــطــــور احلــــضــــاري
واإلقــتــصــادي فـي كل زمــان ومــكــان)
ص١٥٩ ولم يستطع عـلماء اإلقتصاد
في اإلسالم ان يــتـفــقـوا عــلى نـظــريـة
اقـتــصـاديــة إسالمـيــة شـامـلــة مـاعـدا
بـــعـض األحـــكـــام الـــشــــرعـــيـــة حـــول
ــال وفي آيـــات الــربــا الــضـــرائب وا
عـالج الــدكـتـور هــذه اآليـات وحـلــلـهـا
نـهج البـياني في ضـوء الواقع وفق ا
الــلــغـــوي الــذي يــنــتــمي إلــيه الــنص
الـقرآني نـظـرا وتطـبيـقـا فيـقول :(من
الالفت لـــلـــنـــظـــر أن جـــمـــيـع األديــان
ة قـد رفضت فكرة واحلضارات الـقد
الـربا أو أن تـكون األمـوال مـنتـجة في
ذاتـها) ص١٦٤ بـعدهـا يـقف الدكـتور
علي اسباب حتر الربا في الشريعة
اإلسالمـيـة ويــوجـزهـا بـســبـبـ هـمـا
:أسباب أخالقية واجـتماعية وأسباب
إقــتــصــاديــة ويــذكــر بــعــد ذلك آيــات
حتــر الـربــا في الــتـعــبــيـر الــقـرآني
ذاكــرا أكـثـر من عـشـر آيـات حـول هـذا
وضـوع مع شرح مفـصل مفيـد لهذه ا

اآليات القرآنية.
كـتـاب الـدكـتـور اخلـاقـاني هـذا كـتـاب
علومات مهم ومفيد للـكم الهائل من ا
الــتـي نــحــتــاجـهــا دائــمــا إنـه كــتـاب

واجب قراءته.
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ـداومـة عــلى هـذه الــفـاعــلـيـة الــتـجــريب وا
فاهيم يـغدو النـقد محتـاجاً إلى مزيـد من ا
والـنظريات التي بهـا يحاول سبر الغامض
من الـتجريب والغوص بحثاً عن ميكانيزما

التفاعل السردي.
ÍuOM  œd

واضــافت د. هـنـاوي قـائــلـة: ( إذا كـان عـلم
الـسرد البنـيوي أو علم السـرد الكالسيكي
قـــد قــال مــا هـــو مــهم وأفـــاض في ســمــات
ومــوجـبـات ومـســائل تـصب في بــاب فـنـيـة
الـســرد ومـوضـوعـيـته فـإن عـلم الـسـرد مـا
بـعـد الكالسـيـكي يـحاول أن يـبـتدع اجلـديد
ــبــتـكــر وكــأن مــا اجـتــرحه عــلم الــسـرد وا
الـــكالســـيـــكي وســـنَّه ووضـــعه مـن فــروض
ومـفاهـيم ومنـظورات كان قـد استـقر وصار
عنى أن علم لزاماً تغييره والتجديد فيه. 
الـسرد ما بعـد الكالسيكي ال يـريد مضاهاة
عــلم الـسـرد الــبـنـيـوي بل هــو يـسـعى الى
الــتــمــيــز عــلــيـه في الــكــشف عن مــزيــد من
مستغلقات اخلطاب السردي وذلك ألمرين:
األول كـي يصـح وصف نـفـسه بـأنه مـا بـعد
كـالسـيــكي واآلخــر أن تــكــون له مــشــاريـعه
ـا لــسـابـقـه من مـشـاريع ومــدارسه أسـوة 
ـــؤلــــفـــة ان يــــكـــون ومــــدارس).ورجـــحـت ا
الـتــوصـيف بـ(الـكالسـيـكـي) صـحـيـحـا كـمـا
يـصـدق النـعت بـ(الـكالسي) ألن صوت كي/
 calحتول الكلمة االجنليزية من االسمية
الى الــصــفـة ومـن ثم ال نـحــتــاج عـربــيـاً أن
نـضيف الصوت عيـنه للكلمة لـعدم حاجتنا
هـمة في هذا الـكتاب إلـيه. ومن فرضـيات ا
ما تناوله من شرح لعلم السرد البنيوي أو
ـدرسـة األمـريـكـيـة بـالـكالسـيـكي كـمـا تـصـفه ا
وانه مـثَّل حقبة معرفية مهمة قطع فيها النقد
االنــكــلـوســكـســوني أشــواطــاً مـهــمــة في فـهم

صــدر لـلـنـاقـدة الـدكــتـورة نـاديـة هـنـاوي
كـتاب جـديد بعـنوان( عـلم السرد مـا بعد
الـكالسـيـكي: الـسـرد غـيـر الـطـبـيـعي) عن
مــؤســـســة أبــجـــد لــلــتـــرجــمــة والـــنــشــر
والــــتــــوزيع. والــــكـــتــــاب هــــو جـــزء أول
يـتخصص في مفاهيـم علم السرد ما بعد
عرفـي والسرد الـكالسيـكي مثـل السـرد ا
ــقــيــد والــسـرد ــضــاد والــســرد غــيــر ا ا
ـســتـحـيل ويـتـخـصص في الـسـرد غـيـر ا
الـطبـيعي ومـقوالته. وبـهذا يـقدم الـكتاب
اطروحة جديدة على الصعيد العربي في
دراســة عـلم الـسـرد مـا بــعـد الـكالسـيـكي
والــتــعــريف بــأعالمه وفــحص نــظــريـاته
ومــفـاهــيـمه مع الــوقـوف عــلى طـروحـات
مـنـظري الـسـرد غيـر الـطبـيـعي الغـربـي

وتطبيقاتهم الروائية والقصصية. 
WKOK% U —UI

وجــــاء الـــكـــتــــاب في ثـالثـــمـــئــــة وســـبع
ا وعـشـرين صفـحـة وبأربـعـة فصـول و
يــلـــحظ في هــذا الــكـــتــاب مــراجــعه ومن
أهـمهـا كتـاب (السـرد ما بـعد الكـالسيكي
مـقاربات وحتليالت) بطبعته االجنليزية
ـونـيـكـا فـلـودرنك وجان اوهـايـو   2010
ـنشورة الـبر. هـذا فضال عن الـدراسات ا
في دوريــات اجلـامــعـات الــغـربـيــة مـثل (
عــلم الــسـرد مــا بــعـد الــكالســيـكي: بــعـد
عـــشـــرين عــامًـــا) الرلـــ ايــونـــســـكــو و(
سـرديات مخـترقة : السـرد غير الـطبيعي

واســتـراتـيـجـيــات قـراءة غـيـر الــطـبـيـعي)
ــنـشـور ضــمن كـتـاب( ســرديـات اخلـرق: ا
مـواقف وتـطـبـيـقـات نظـريـة) بـتـحـريـر آنا
بـابكـا ومارل شـتايـنر وفولـفجـاجن مولر

وصدرت طبعته االجنليزية عام .2016
وتـصــدرت الـكـتـاب مـقـدمـة وضـحت فـيـهـا
ـــؤلــفــة اهـــدافــهــا مـن وراء دراســة عــلم ا
الـسرد ما بـعد الكالسـكي ومفاهـيم السرد
غـيـر الـطـبـيـعي وفي مـقـدمـة تـلك االهداف
فك إشـكاليـة إنتاج اخلطـاب السردي التي
بـفهمها تُفهم العمـليتان اللتان هما خارج
اإلنــتــاج الـســردي أي اإلبـداع مـن نـاحــيـة
ـؤلف ومن نــاحـيـة مـتـلقٍ هـو مــنـتجٍ هـو ا
ـساهـمة مع .ومن االهداف ايـضا ا الـقـار
عــلم الـسـرد الـكالسـيــكي او الـبـنـيـوي في
كن لها ان فاهيم التي  بلورة كثير من ا
ــعـرفـيـة حـول ـسـتــغـلـقـات ا تــفك بـعض ا
اخلـطاب السردي وميكانيزما إنتاجه. أما
مــســألــة تـلــقي هــذا اخلــطــاب فـكــانت من
ــؤلـــفـــة ومن اجـــلـــهــا درست أولـــويـــات ا
نـظـريـات مـا بعـد بـنـيويـة ووقـفت عـنـد ما
طـرحـته الـدراسات الـثـقـافيـة حـول تداخل
الــــعــــلــــوم وتــــكـــامــــلــــهــــا من مــــفــــاهــــيم
ـا أكدته د. نادية هناوي ومـصطلحات.و
أن لكل نظرية نواقصها ومتروكاتها التي
من خـاللها تتمكن نـظرية أخرى من النمو
والـتـشـكل مـن جـديد فـي دورة طـبـيـعـية ال
نـهاية لهـا. ومهما كانت وتـيرة التطورات

ـــعــرفـــيــة مـــتــســـارعــة وحـــثــيـــثــة فــإن ا
مـيكـانيـزما اشـتغـال السـرد تظل أبـعد عن
أن تــطـالــهـا نــظـريــة أو أن يـفك أســرارهـا
مـنهج أو قـانون. ومـنذ الـقدم وإلى يـومنا
هـذا وعملـية التأثـر والتأثيـر السردي ب
األ حـاصـلـة وكل أدب سـردي يـأخـذ من
آداب أخــرى مــا يــجــعــله مــجــربــا آلــيــات
وتــقــانــات بــهــا يــســتــمــر نــهــر جــريــانه
. من بــالـتـدفق فال يـتـوقـف عـنـد حـد مـعـ
ــفـاهــيم الـتي هــنـا ال تــدوم اجـتــراحـات ا
ـا فيـها تـبـغي وصف العـملـيـة السـردية 
مـن سرد وسارد ومسرود ومـسرود له كما
صطلـحات عند ضـفة اخلطاب ال تـستقـر ا
ــلـــفــوظ وال تــقـــبع في جــادة والـــنص وا
مــعــيـــنــة ألنه ســرعــان مــا تــبــزغ ضــفــاف
ـؤلفـة عـلى أن لـلمـنـظر وجـادات. ودلـلت ا
ردي أن يــســتـنــفـر قــدراته من جــديـد الــسـَّ
وصـفــاً وافـتـراضـاً وتـنـظـيـراً ولـعـله يـفك
إشـكالـية مـا من إشكـاالت مسـتجـدة طرأت
عــلى اخلـطــاب الـسـردي وجــعـلت عـمــلـيـة
إنـتـاجه برمـتـها مـولـدة لنـقـد جديـد عـليه
ـعـتـمـة أن يُـضـيء مـنـاطق هـذا االنـتـاج ا
ويُـظـهرهـا على الـسـطح. وقد يُـوصف هذا
الـنـقد اجلـديد بـأنه علْم وال ضـير في ذاك
إذا فـهمـنا أن الـفلسـفة هي أم الـعلوم وأن
الــنــقــد مــهــمــا كـانـت عــلـومـه فــإنـهــا في
احملـــصـــلـــة تـــصبُّ فـي الـــفـــلـــســـفـــة شــاء
الـفـالسـفـة أم أبـوا. وكـلـمـا بـدا الـغـمـوض
مـحـتـويـاً اخلـطـاب الـسـردي ومـيـكـانـيـزما
فـــاعـــلــيـــته فـــذلك دلـــيل جتـــدده وتـــنــوع
مــســاراته وامــتــداد أفــضــيــته. والــعــكس
صـحيح فـمتى مـا جمـد السـرد عنـد ما هو
مـتــعـارف ومـا هـو مـتـوقع كـان الـوضـوح
طـاغيـاً على خطـاباته. ومع االسـتمرار في

اخلـطـاب الـسردي وسـبـر متـاهـاته وكيف أن
ـدرسة االمـريـكـية لـهـذا الـعلـم أفضـاله عـلى ا
وهي جتـاريه بعلم الـسرد ما بعـد الكالسيكي
مـبتكرة مفاهيم ومنظورات بعضها يأتي من
عارضة والتضاد وبعضها االخر يأتي بـاب ا
من بـاب االجـتراح والـتـأصيل. ولـقـد وضحت
ــؤلــفــة ان إذا كـانـت نـســبــة الــتـأصــيل أقل ا
هم هـو أن تكون تـقريـباً من الـتعارض فـإن ا
مـفـاهــيم هـذا الـعـلم ومـنـظـوراته مـسـتـوعـبـة
ومـستقصـية ما أُنتج عـبر التاريخ األدبي من
قـصص وحـكايـات. وال خالف في أن مـا أنتج
ـرويـات الـشفـاهـية ـاً بدءاً من ا من سـرد قـد
ـنـتمـية إلى وانـتـهاءً بـالقـصص والـروايات ا
ــا أُنــتج ــاضـــيــ هــو أكــثـــر  الــقـــرنــ ا
واجـــتــرح ونُـــظّــر لـه وطُــبّق حـــوله من نـــقــد
أدبي.وفـي فـصـول الـكـتاب االربـعـة كـثـيـر من
ــفـاهـيم الــتي تـبـنـاهــا عـلم الـســرد مـا بـعـد ا
Postclassical Narratology الــكـالسـيــكي
وحـقق بهـا بعض الـكشـوفات الـتي تصب في
بـاب جتاوز الـشائع الـسردي واهـمهـا مفـهوم
Un-natural Narra- الـسـرد غـير الـطـبـيعي
 tologyالذي هو محور هذا الكتاب وله فيه
تـطـبيـقـات كثـيـرة بدءا من سـرديـات العـصور
الــوســـطى وعــصــر الــنـــهــضــة ووصــوال الى

الروايات والقصص احلديثة.
ــا يــنــطــبق عــلى مــفـهــوم " الــســرد غــيـر و
ارسون ما الطبيعي" هو تنوع السراد وهم 
ـارسه نـظـراؤهم في الـسـرد الـطـبـيعـي لكن
الـذي يـجـعـلـهم مـختـلـفـ ومـخـصـوص في
ــارســة الــتــســريــد هــو مــحــدوديــة نــطـاق
االشـتغال ونـدرته على صعـيد السـرد العربي
ـعـاصـر. ووصـحـيح ان مـا قـدمـتـه الـنـظـرية ا
الــسـرديـة اجلـديـدة حــول الـسـراد وأنـواعـهم
كـثـيـر ولكن وظـيـفـة كل واحد قـد تـخـتلف أو

تـــتــضــاد مـع وظــيــفـــة اآلخــر ومن ثم ال رواة
يــــتــــعــــددون إال لـــكـل واحــــد اســــتـــقـالله في
االشـتغال الـذي هو مخـصوص به وحده دون
غـــيــره حــتـى وإن رافــقه ســـارد مــنـــشق عــنه
مـوجـود ضـمن النـطـاق الـذي يقـدم فـيه نـفسه
ـا دعا الـيه الكـتاب هو ـارس وظيـفته. و و
ضـــرورة جتــريب ســـراد غــيـــر واقــعـــيــ في
الـروايات والقصص كي تعـبر عما هو واقعي
ولـعـل بـهـا يـتـمـكن الــروائـيـون من هـز شـبـاك

الــواقع وضــعــضــعــة نــســيــجه والــســبب أن
الـسـارد الـعـربي ما زال فـاعالً بـنـصف طـاقته
فـي هز شـبـاك الواقع أو مـالمسـتـها في أدنى
تــقـديـر. وهـو مـا يـدعــوه إلى أن يـصـمم عـلى
تـوسـعـة توظـيـفه لـفـواعل جديـدة في الـقـصة
والـروايـة وبسـراد خيـالـي غـير حـقـيقـي ال
ــنــاضــلـ أو هم بــالــبــشــر عــامــة وال هم بــا
راهنة عـلى الفواعل غير ـفكرين خاصـة. وا ا
احلـقـيـقــيـة تـعـني أن مـا يـشـتـغل فـيه وعـلـيه
سـيكون واقعـياً جداً ومتـغلغالً إلى أقصى ما

كن للسرد الطبيعي أن يتغلغل فيه. 
وعن هــذه الـدعـوة تـقــول د. نـاديـة هـنـاوي: (
ولـيس وراء هذه الدعوة إلى جتريب الفواعل
غـير الطبيعيـة سردياً رغبة في مجاراة اآلخر
ا هي محاولة في الـغربي سارداً وناقـداً وإ
العودة إلى جذور السرد التي هي في الغالب
ا شـرقية وفي بعض منها عربية. واإلفادة 
خـــلّـــفه األسـالف من قص شـــعـــبـي وغـــيــر
ــنـابع شــعـبي واالمــتـيــاح اإلبـداعي من ا
نــفـســهـا الـتي كــان األسالف قـد امــتـاحـوا
مــنـهــا فـيــمـا مــضى إبـداعــاتـهـم فـكــتـبـوا
أخـباراً وطرفـاً وأحاجي وحكـايات ونوادر
ومـــنــامـــات ومــقـــامــات ورســـائل ورحالت
اتـخـذت جـميـعـهـا طـابعـاً سـرديـاً في شكل
نـثر فني بديع وخلّاب تُرجم جزء منه إلى
ية كدليل على مقروئيته التي اللغات العا
يـكمن سر جاذبيـتها في فواعـلها السردية
غــيــر احلـقــيــقـيــة أو فــواعـلــهــا الـســرديـة
احلـقــيـقـيـة ولـكـنـهـا غــيـر مـؤهـلـة واقـعـيـا
ـهـمـشـ لـتــقـوم بـالـسـرد كـأن تـكـون من ا
اخملـبـولـ أو الضـعـفاء أو األمـوات وغـير

ركزية). ذلك من الفواعل غير ا
ـــوضــــوع عـــلى مــــوقع (الـــزمـــان) { تــــتـــمـــة ا

االلكتروني
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ديالى
مـضى ربع قــرن عــلى رحـيـل شـاعــر الـعــرب األكــبـر وعــمــود الـشــعـر الــعــربي احلـديث
وجـوهـرته الـنـادرة مـحـمـد مـهـدي اجلـواهري ( 27تـمـوز 1899م ـــ  26تـمـوز 1997م)
راحال عن الدنـيا وأهـلهـا وكل ما فيـها بـعدمـا عاش حيـاة امتـدت إلى ما يـقرب من قرن
ـنافـي حيـاة قـال عـنهـا اجلـواهـري نـفسه في مـن السـنـوات قـضاهـا في الـعـراق وفي ا
اجلـزء األول من كـتـابه ذي اجلـزأين (مـذكـرتي):((عـشت حـيـاة عـاصـفـة اخـتـلـطت فـيـها
عوالم بـعوالم الفـقه بالـشعر والـشعـر بالسـياسة والـسيـاسة بالـصحـافة والصـحافة
ـرحُّل والـطــفــولـة بــاحلب واحلب بــالــصـداقــات والــبـؤس بــالــنـعــيم والــتَّـوطُّـن بـالــتـَّ
بالـرجـولـة)) وفي ظل هـذا الـتَّنـوُّع الـواسع في الـعـوالم الـتي عاشـهـا اجلـواهـري كان
ـعـاني والـبالغة ـباني وا شـعـره يـجري نـهـرا عذبـا صـافـيا رقـراقـا (من حـيث اللـغـة وا
واألوزان والـقوافي) ولكنه كان ضـاجّا باألحزان واآلالم والـعذابات واجلراح (من حيث

صلته بالبالد وشؤونها): 
وال تعجبوا  أنَّ  القوافي   حزينة    فكلُّ بالدي  في  ثيابِ  حِدادِ

وما الشعرُ إال صفحة مِنْ شقائِها    وما أنا إال صورة مِنْ  بالدي     
وال يرى اجلـواهري من حياته إال جانبا واحدا منـها هو (العذاب) الذي رآه فيها وذلك
انه بـاحلـكمـة الـصيـنـية الـتي تـقول: ((وُلِـدوا فـتعـذَّبـوا فمـاتوا)) واضح من خالل إ
يالد والتي خـصَّص لها صفحة كاملة في مفتتح كتابه (مذكراتي) أي ليس هناك ب ا

وت سوى العذاب.  وا
اجلواهـري هو (طائرُ العاصفةِ القدسي) كما وصفه عبد الوهاب البياتي وشعره الذي
عنى عبَـرَ اجلسور والقصور وحلَّ وصفه الـنقاد بقوة السَّـبك وجزالة اللفظ وفـخامة ا
ضيـفا على القلوب ليكون خالدا عن استـحقاق وجدارة وقصائد مثل (يا دجلة اخلير)
عري) ي) و(إليك أخي جعفر) و(أبو العالء ا ة اجلياع) و(أيها األرق) و(يا ند و و(تنـ
) و(أطبق دجى) و(جـيش العـراق) وغيرهـا  تظل أقـمارا مـنيرة فس و(آمنت بـاحلسـ

سماوات الشعر العراقي والعربي على حد سواء. 
ـا يـقوله في لـكـيـة و فـي عام 1927م  تعـيـ اجلـواهـري في ديـوان التـشـريـفـات ا
لك فيصل األول قال له: ((ابني محمد  الوظـيفة هي جسر تعبر عليه إلى مذكـراته أن ا
ـلـكي عام 1930م واجته إلى الـصـحـافة لـيـتـخذ ـراكز)) ولـكـنه غـادر الـقصـر ا أعـلى ا
منـها لـسـانا له فـأصـدر الصـحف اآلتـية عـلى التـتـابع: الفـرات اإلنـقالب الرأي الـعام
صدى الـدسـتـور وفي سـوريـا عمل رئـيـسـا لـتـحريـر (اجلـنـدي) وكـان ذلك عام 1953م
وكان اجلـواهري من مؤسسي نقابة الصحفي العراقي ومن مؤسسي اإلحتاد العام

لألدباء والكتاب في العراق وكان أول رئيس له. 
ولقـد رأى من الغربـة ما رأى إذ اضطـر مع عائلـته إلى مغـادرة العراق عام 1961م إلى
تشيـكوسلوفـاكيا ليحـل ضيفا على احتـاد األدباء التيـشكوسلوفـاكي وليـطول البقاء
هـناك حـتى عام 1968م ثم يـضطـر مرة ثانـية إلى مـغادرة الـعراق عام 1980م ولـيظل

محترقا بنار الغربة حتى وفاته ودفنه في دمشق.
لـقد ترك لنا اجلاهري ( (456قـصيدة شغلت ( (2832صـفحة وضمَّت أكـثر من خمسة
قبور) وقد رين ألف بيت من الشعر وكانت أول قصيدة منشورة له هي (الشاعر ا وعشـ
كـتـبهـا عـندمـا كـان عمـره واحـدا وعشـرين عـاما عـلـما أنه بـدأ بـكتـابـة الشـعـر وهو في
الرابعة عشرة من عمره وقد تكفلت وزارة اإلعالم العراقية بإصدار (ديوان اجلواهري)
وكـان من سـبــعـة أجــزاء وقـد صـدر اجلــزء األول مـنه عـام 1973م فـيــمـا صـدر اجلـزء
السابع منه عام 1980م هذا من جهة ومن جهة أخرى قامت دار العودة البيروتية عام

1982م بطبع (ديوان اجلواهري) بأربعة أجزاء.   
ـنحهـا احتاد األدباء ومن أهم اجلوائـز التي نـالها اجلـواهري: جـائزة اللـوتس التي 
والـكــتـاب األسـيـويـ واألفــريـقـ وجـائـزة ســلـطـان عـويس عـام 1991م ونـال وسـام
اإلسـتـحقـاق األردني من الـدرجـة األولى عام 1992م ووسـام اإلسـتحـقـاق الـسوري من
متازة عام 1995م.   وال بـد هنا من اإلشارة إلى اجلـهد الكبـير الذي قامت به الـدرجة ا
ـناسـبة دار الشـؤون الثـقافـية الـعامـة في وزارة الـثقـافة والـسيـاحـة واآلثار الـعراقـية 
مرور ربع قـرن على رحـيل اجلواهـري إذ قامت بـطبع (ديـوان اجلواهـري) طبـعة أنـيقة
مزيـدة ومنقحة في سـتة أجزاء مع طبع كـتابه (مذكراتي) بجـزأين وهي بذلك تكون قد
قدمت خـدمة كـبيرة لـلقـراء بشـكل عام ولـلشـعراء والنـقاد والـباحـث وطـلبـة الدراسات
ــكن وصف طـبــعـة ديـوان ـبـارك و الــعـلــيـا بـشــكل خـاص فــتـحـيــة لـهـا وجلــهـدهــا ا
كن إطالق هـذا الوصف عـلى طبـعة كـتاب اجلواهـري هذه بـأنهـا الطـبعـة الوطـنيـة و

(مذكراتي) أيضا.      
ومن أعذب الـشعر الـذي رثى اجلواهري هـذه األبيات التي قـالها عـبد الوهـاب البياتي

عنه:
في سنواتِ  الضَّوءِ والبؤسِ    وجدتُ  في   مرآتِهِ   نفسي
خرجتُ مِنْ   معطفِهْ  يافعاً    ألحملَ الشّمسَ  إلى الشّمسِ
اءَ في   عراقِنا  الطّاعنِ  في   احلبسِ شعرُكَ كانَ الزّادَ وا
دى    وطائرُ   العاصفةِ    القدسي  ماذا  أُسمّيكَ وأنتَ  ا

ويظل اجلواهري خالدا ويظل صوته هادرا:
َ الطُّغاةِ والطُّغَمْ    شامخ فوقَ قمَّةِ الهَرَمِ  أنا ب

دراسات في التعبير القرآني لعقيل اخلاقاني  qO — vK  Êd  l —
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ــشـــروع من الـــتـــنــاقـــضــات فـــقـــد خال ا
الــصــارخـة واإللــتــبـاســات الــتي أثـارات
تـفــسـيـرات وتـأويالت خـاصـة لـكل فـريق
حــاول أن يـتـشــبث بـهـا في حــ تـشـبّث
ـا يـعـارضـهـا حـيث أكّد الـفـريق اآلخـر 
مــشــروع الـســيّـد بــحــر الـعــلــوم عـلى أنّ
"الـعراق بـلد مـتعدّد الـقومـيات ويـقرّ هذا
ــشـــروعــة لــهــذه الـــدســتــور احلـــقــوق ا
الـقومـيّات كـافّة ضـمن الوحـدة العـراقية"

ادة 5 ). (ا

ولـعلّ هـذا األمر الـذي ظل هاجـساً مـقلـقاً
لألطـراف اخملـتـلفـة الـتي يـنظـر كل مـنـها
ا فـيهـا تلك التي ال بـارتيـاب إلى اآلخر 
تـنـظـر إلى الـدستـور بـاعـتـباره مـرجـعـية
لـلدولة بـصفته الـقانون األساسي إالّ إذا
انـــســـجم مع تـــفــســـيـــراته أو عـــبّــر عن
ها وكثيراً مـكاسبها وامتيازاتها ومغا
مــا كـنـا نـســمع إشـادات بـالــقـضـاء حـ
يصدر حكماً يتفق مع رأي هذه الكتلة أو
تـلك وتـنـديـداً واتـهـامـاً بـالـتـسيـس ح
ــصـاحلــهـا أو يــصــدر حـكــمـاً مــخــالـفــاً 
تـأويالتـها عـلـماً بـأن الـقضـاء هـو اآلخر
ظلّ يـتـعـرّض لـضـغـوط كـثـيرة مـن جانب
قــوى اإلرهـاب وإلعـتــبـاراتٍ مـذهــبـيـة أو
طـائـفيـة أو إثـنـية أبـعـدته في الكـثـير من

األحيان عن وظيفته.
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ـعـنى فـإنّ مشـروع الـسـيّـد بـحر وبـهـذا ا
الـعـلـوم أقـرّ صيـغـة الـفيـدرالـيـة لـكنّه لم
يـذهب إلى اإلقـرار بإقـامتـها عـلى أساس
عـــرقي أو اســـتــنـــاداً إلى الـــعــنـــصــر أو
ـذهب أو الـقومـية بل أكّـد على قـبولـها ا
وفـقـاً للـحقـائق اجلـغرافـية والـتـاريخـية
أي اعــتــمــادهــا عــلـى مــبــادىء إداريـة ال
مــركــزيـة بــتـوزيـع سـلــطــات الـدولــة بـ
ــعـنـى فـإن اإلحتــاد واألقــالــيم وبــهــذا ا
مــشـــروعه اتــخــذ مـــوقــفــاً مـــســبــقــاً من
الـــدعــــوات الـــتي راجـت بـــالـــدعـــوة إلى
فـيـدرالـيـة جـنوبـيـة كـمـا كـان قـد حتمّس
لـهـا الـسيـد عـبـد العـزيـز احلكـيم وفـيـما
ان قراراً في العام 2007 بـعد اتخذ البـر
بـالتصويت على إقرار فيدرالية اجلنوب
ّ تأجـيل تنـفيذهـا لثـمانيـة عشرة ولـكن 
شـهراً. حتى طـواها النـسيان ولم يراجع
ان قراره ذلك لـتنفيذه  بـعد انقضاء الـبر
ـــدّة بـل أن بـــعض اجلــــمـــاعـــات تــــلك ا
ــتـحــمّـســة لـهــا لم تــكن كـمــا كـانت في ا

السابق.
 وبــ الــفـيــنــة واألخــرى يـرتــفع شــعـار
الــــفــــيــــدرالـــــيــــة بــــ بــــعض الــــقــــوى
والـشخـصيـات السيـاسيـة خصـوصاً ما
يـتــعـلّق بـإقـلـيم الــبـصـرة بـسـبب الـغـ
واإلجـــحـــاف الـــذي حلـــقه مـــنـــذ احلــرب
الـعـراقـيـة - اإليرانـيـة الـعام  1980وإلى
الــــيــــوم لـــكـن تـــلـك الـــدعــــوات لم تــــلق
اســتــجــابــة كــافــيــة لــبــعض دوافــعــهــا
ـذهـبـيـة والـطـائـفـيـة كـمـا هي الـدعوات ا
الـتي القت حماسة لـفيدراليـة سنّية تضمّ
جزءًا من احملافظات السنّية أو فيدرالية
ـوصل وغـيـر ذلك عـلـمـاً بـأنه خـاصـة بـا
غـالـبـاً مـا يـتمّ مـقـارنـة الـرغـبـة في إقـامة
فـيـدرالـيـة بـ "فـيدرالـيـة إقـلـيم كـردسـتان"
الــتي لــهــا ظـروفــهــا اخلــاصـة الــدولــيـة
واحملــلـيـة والــتـاريــخـيـة حــيث تـطـوّرت
الـفكـرة من احلكم الـذاتي إلى الـفيـدرالية
ـصــيـر في إطــار مــبـادىء حق تــقـريــر ا
نــاهـيك عن أن قـيـامــهـا كـان عـلى أسـاس
قــومي بـفــعل عـوامل تــتـعــلّق بـالــهـويـة

الفرعية .
 جـديـر بـالـذكـر اإلشـارة إلى أنّ مـا سـمّيّ
عـارض ـكوّن الـسنّي كـان من أشـدّ ا بـا
لـلـدسـتـور بـسـبب الـنـصّ اخلـاص بـكون
الــعـراق دولـة إحتـاديـة "فــيـدرالـيـة" لـكن
األمــور تــغــيّــرت حـيـث يـنــدفع فــريق من
كوّن السنّي للمطالبة داخل مـا يسمّى با
بـالــفـيـدرالـيـة كــوسـيـلـةٍ لـلــشـعـور الـعـام
بـالــتـمـيـيـز الـطــائـفي وهي شـكـوى ظـلّت
قـائـمـة مـنـذ اإلحـتالل األمـريـكي لـلـعراق
مـــثـــلــمـــا كـــانت هـــذه الــشـــكـــوى بــاسم
ـظلومية قائمة لدى الشيعية السياسيّة ا
بـشـكل عام في ظلّ األنـظـمة الـسابـقة بل

ومنذ تأسيس الدولة العراقية. 
ـطالبـات للسـنّيـة السيـاسية ولـكن هذه ا
لـقـيت ردّ فـعلٍ مـن جـانب رئـاسـة الوزراء
الكي الشيعيّة خصوصاً في عهد نور ا

ولدى ما أُطلق عليه "البيت الشيعي".
ومــثـلــمـا جــرى احلـديث عـن الـقــومـيـات
بـشـكل عـمـومـي في دسـتـور الـسـيّـد فـقد
جـرى احلـديث عن كـفالـة الـدستـور لذوي
ــــقـــتـــضى األديـــان األخــــرى والـــعـــمل 

ارسة طقوسهم.  شرائعهم و
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أمـا في باب احلـقوق األسـاسيـة فقـد أكّد
ـــســاواة في احلـــقــوق عـــلى مـــبــادىء ا
والـواجبات (م- 10أ) وكـذلك على تـكافؤ
الــــفـــرص - (ب) واحلــــريـــات الــــعـــامـــة
واخلاصة مضمونة للجميع - م ) 12أ)
و (ب) - أكّــد عـلى حـريّــة الـفـكـر والـرأي

والتعبير.
ــــعــــتــــقـــد و (ج) - وحــــريّــــة الــــديـن وا
ــارسـة الـشـعــائـر الـديــنـيـة مــكـفـولـة و

نـحرفـة مجدّداً ـشوّهـة والتبـاساتـها ا ا
من زوايــا مـخــتـلـفــة في إطـار مــقـارنـات
ومـــقـــاربـــات دســـتــوريـــة وســـيـــاســـيــة
وعــمـالنــيــة خــصــوصـــاً بــعــد إخــفــاق
العملية السياسية ووصولها إلى طريق
مـــســدود بـــاعــتـــراف من ســـاهم فــيـــهــا
وحتــمّس لـهــا األمـر الــذي يـحــتـاج إلى
إجـراء مــراجـعـات عـلى جـمـيع الـصـعـد
بــهـدف الـتـوصّل إلى صــيـاغـات جـديـدة
عبر تفاهمات تأخذ بنظر اإلعتبار وضع

أزق عـاجلات لـلخـروج من ا احلـلـول وا
الذي وصلت إليه البالد.

ـا أن مـعـهـد الـعـلمـ ومـنـتـدى بـحر و
ـعــنـيـان األسـاســيـان بـإحـيـاء الــعـلـوم ا
تــــراث الــــســــيّــــد وألنه نــــاقـش األزمـــة
الـعراقية دستورياً فقد انفتحت الشهيّة
ــنــاقــشــات وحـوارات حــول مــســتــقـبل
الـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة والـدسـتـور الـذي
ـعـهد قـامت عـلـيه وهـو مـا تـطـلّب مـن ا
ــنــاســبــة مــرور الــذكـرى ــنــتــدى و وا
الـسـادسـة لـرحـيل الـسـيـد بـحـر الـعـلـوم
نـاقشات إعـادة طرح مـشروعه كـخلـفيـة 
أو مــقــتــرحــات لــتــعــديالت دســتــوريـة
خـصوصاً ح تتمّ مـقارنة نصوصه مع
بـعض مواد الـدستور الـنافـذ وحزمة من
الـــدســــاتـــيـــر الـــتي كــــانت مـــطـــروحـــة

للمناقشة.
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اجتـاهان يتجـاذبان النظـر إلى الدستور
ـيل إلى صـيـغة وتـطـبـيقـاته. أحـدهـما 
ركزية الشديدة الصرامة وهي الـدولة ا
صـيـغـة قـامت عـلـيـهـا الـدولـة الـعـراقـية
كـدولـة بـسـيـطـة مـركـزيـة خـصوصـاً في
الـعـهـود اجلـمـهـورية عـلـمـاً بـأن الـدولة
بـــعــد اإلحــتالل األمــريـــكي حتــوّلت إلى
دولـــة مــركّـــبــة وال مـــركــزيـــة نــظـــامــهــا
فــيـدرالـي عـلى الــرغم من عــدم اكـتــمـال
تــــأســـيس مــــجـــلس اإلحتــــاد أو قـــيـــام
فـيدراليات جـديدة أو فيدرالـية  عربية -

كردية وفقاً للدستور.
 وثـانيـهمـا الصـيغـة التي تـريد الـتقـليل
إلى حــدود كـبـيـرة من أيـة مـركـزيـة ظـنّـاً
مـــنـــهـــا إنّ أي مـــركـــزيـــة ســتـــقـــود إلى
اإلسـتبداد وبـالتالي فإنـها حتت عنوان
الـلّامركزية والفيدرالـية جتيّر الكثير من
صالحــيـات الــسـلـطــة اإلحتـاديـة إلــيـهـا
كن وتتمسّك بها باعتبارها مكاسب ال 
الـتـراجع عـنـهـا دستـوريـاً بـفـعل األلـغام
الـتي احـتـواهـا الدسـتـور وال دسـتـورياً
بـــفـــعـل األمـــر الـــواقع. ويـــشـــمل األمـــر
صالحـــيــات اإلقــلـــيم وقــضــايـــا الــنــفط
ـوقّعة وتـسويـقه واستـثمـاره والعـقود ا
ــنــافــذ احلــدود ومــواردهــا بــشـــأنه وا
إضــــافــــة إلى الــــعالقــــات اخلـــارجــــيـــة
واسـتـقاللـيـة البـيـشـمـركة الـتي هي من
سلّحة الـناحية العمـلية تابعة لـلقوات ا
الـعراقـية وتتـلقّى رواتـبها مـنها دون أن

يكون لها سلطة عليها.
ويـقابل هذه الرؤية نظرة خاطئة أخرى
ا فـيـها صالحـية تـعـتبـر كل المـركزيـة 

ـثــابـة رغــبـة في اإلقــلـيم الــفـيــدرالـيــة 
اإلنـفـصـال والـتقـسـيم وكال الـطـرف لم
ـبادىء يـحـدّدا عنـد صيـاغـة الدسـتور ا
العامة للدولة الفيدرالية التي تقوم على
أن صالحـيات الـسلطـة اإلحتادية تـتركّز
ـسـلّـحـة عـمـوماً في اجلـيـش والـقـوات ا
وارد الطبيعية والـعالقات اخلارجية وا
ــا فـيــهـا سكّ واخلــطط اإلقــتـصــاديـة 
الــعــمـــلــة وغــيــر ذلك. ومــا عــدا ذلك من
صالحـيـات الـسـلطـة اإلقـلـيمـيـة وهـو ما
أخــذ به نـظــام الـفـيــدرالـيـات ودســاتـيـر
الـدول الـتي اعـتـمـدتـهـا بـشـكلٍ عام وإن

كان بعضها يوسّع من صالحيات اإلقليم
والـبعض اآلخـر يقلّص مـنها. وأعـتقد أن
الــقـوى الـتـي صـاغت الـدســتـور وضـعت
تــلك األلـغــام في طــريـقه كــيـمــا تـســتـمـر
ــشـاكـل بل وتــتـعــمّق من اإلشــكــاالت وا
خـالل الــتــجــاذبــات الــتـي ســتــجــري في

التطبيق واإلستقطابات السياسية. 
 وقـد سبق لـي أن ناقـشت مشـروع قانون
إدارة الــدولـة لـلـمــرحـلـة اإلنـتــقـالـيـة في
كـــتــاب صـــدر لي عـن مــركـــز األهــرام في

الـقـاهـرة ومـشـروع الـدسـتـور الـدائم في
كــــتــــاب صـــدر عـن دار احملـــروســــة وفي
مـــقــاالت وأبـــحــاث عـــديــدة كـــمــا صــدر
ـي ســــاهم دســـــتــــور عـن لــــقـــــاء أكــــاد
بـصياغـته النهائـية كاتب الـسطور وهو
األمــــر الــــذي دعــــانـي ضــــمن دراســــاتي
سوّدة التي قدمها راجعـة ا الـدستورية 
الـسـيّـد بـحـر الـعـلـوم وخـصـوصـاً فـيـما
ــواطــنــة ومــوضــوع يــتـــعــلّق بــفــكـــرة ا
ـــكـــوّنـــات" الـــتي كـــانت أحـــد ألـــغــام "ا
الـدسـتور األسـاسيـة وآمل أن تـمهّـد تلك
ــنـــاقــشــات إلى حــوار أشـــمل يــتــعــلّق ا
بـالـبنـيـة الدسـتـورية وبـالـدستـور وطرق
صــيــاغــتـه وتــعــبــيــره عن قــيم الــهــويّــة
اجلـامعـة للمـجتمـع ككل بهـدف التوصّل
إلى صـيـغـة جـديـدة مـنـاسـبـة وفـي ظرف
بادىء مـناسب إلعـادة بناء الـدولة وفقـاً 

واطنة .  ا
واطـنة فأنا أقـصد "احلريّة وحـ أقول ا
ــــســــاواة والـــــعــــدالــــة والــــشــــراكــــة وا
ـشاركة" التي تمثّل قـيماً أساسيّة في وا
الـدولـة الـعـصريّـة وهي تـتـعـارض مع ما
ذهب  إلـيه الـدستـور الـنافـذ الـذي اعتـمد
ـكوّنات" كـما سنـأتي على ذكره قـاعدة "ا

واطنة. حتى وإن تناول مبادىء ا
bÒO « —u œ UH «u

يــتــألّف مــشــروع دســتـور الــســيّــد بــحـر
الــعــلــوم من ديــبــاجـة و 155مــادة وهــو

مقسّم على ستّة أبواب.
ـــــبـــــادىء  يــــــشـــــمـل الـــــبــــــاب األول: "ا

األساسيّة".
 أمـا الــبـاب الـثـاني فـيـتـضـمّن "احلـقـوق

األساسيّة". 
ويـتـناول الـبـاب الثـالث "سـلطـات الـدولة
: السلطة الـتنفيذية وهي اإلحتـادية": أوالً
مــؤلّـفـة من  -1رئــاسـة اجلـمــهـوريـة و-2
حــــكـــومـــة االحتـــاد (مــــجـــلس الـــوزراء:
الـــرئــيس ونــوابـه + الــوزراء) وثــانــيــاً:
الـسلطة التشـريعية وتشمل  -1اجلـمعية
ان" .  -2مـجلس األقـاليم الـوطنـية "الـبر
وثــالـثـاً: الـســلـطـة الــقـضـائــيـة ورابـعـاً:
ـتخصّـصة وتشمل: اجملـالس اإلحتادية ا
ـالــيـة.  -2مــجـلس  -1ديــوان الــرقـابــة ا

اخلدمة. 
ويــــتـــنـــاول الــــبـــاب الـــرابـع: "األقـــالـــيم
وسـلطاتـها" ويشـمل اجمللس التـشريعي
والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. 
ويـــبــحث الـــبــاب اخلـــامس: في تـــعــديل

الدستور. 
أمــا الـبــاب الـســادس فـيــتـنــاول: أحـكـام

انتقالية وختامية. 
ال أريـد مناقشة مـشروع السيّد
بــحــر الــعــلــوم كـامـالً ولـكــني
ســـأتــــوقّف عـــنــــد نـــقـــطـــتـــ

أســاســيـتــ وهــمـا : األولى -
ـــبــــادىء األســـاســـيّـــة وهي ا
ـجــمـله تــشـمـل الـبــاب األول 
ـــنـــطـــلـــقــات ـــثـــالـــة ا وهـي 
الـنظرية للمشروع وتعبيراً عن
فـلـسـفته. والـثـانيـة - احلـقوق
األسـاسـيّـة وهي تـشـمـل الـباب
الـــثــاني بــرمّـــته الــذي تــنــاول
احلـقوق واحلريّـات خصوصاً
عـالقة الـفرد بـالـدولة من خالل

حقوقه وواجباته.
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وقــد تـوقــفت عـنــد الـنــقـطــتـ
ـفــصـلـيـتـ ووجـدتـهـمـا إلى ا
حـدود كـبـيـرة منـسـجـمـتان مع
ـواطـنة الـتـطـلّع إلى مـبـادىء ا
فـي الدولـة الـعـصـريـة وما ورد
فـي الديـباجـة التي نـصّت على
مــا يـلي: "نـحن شـعب الـعـراق:
الـذي اتعظ لـغده بـأمسه فرسم
الــطـريق بـعـزم إلـى مـسـتـقـبلٍ
مـتحررٍ من اخلوف متحررٍ من
الـذل متحررٍ مـن احلاجة". كما
جــــاء فــــيــــهــــا " نــــحن شــــعب
الـعـراق: الذي وطّـد العـزم على
أن يــــقــــيـم من الــــعــــراق جــــمــــهــــوريــــةٍ
ـقراطـية إحتاديـة تعدّديـة أرضها ال د
تــتـجّـزأ وشـعـبــهـا تـشـدّه أواصـر اإلخـاء

حفظاً لكرامة أفراده وتعزيزٍ لوحدته. 
ـــبـــادىء ـــادة ) 2مـن ا وكــــمـــا ورد في ا
األسـاسـيـة) "الـعـراق دولـة مـسـتـقـلة ذات
سـيادة غيـر قابلة لـلتجزئـة ونظام احلكم
ـــاني ـــقـــراطي بـــر فـــيـه جـــمـــهـــوري د
إحتــادي يـــقــوم عــلى أســاس احلــقــائق
اجلــغــرافـيــة والــتــاريـخــيــة ولـيـس عـلى
ذهب أو أسـاس الـعرق أو الـعـنصـر أو ا
قارنـة مع الدستـور النافذ الـقوميـة" وبا
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قالت خاجيـة: (بعد أن انقطعت الـكهرباء في  بيـتها  ألسبوع بـسبب احتراق احملولة و
األسالك و وجدت عمال صـيانة الكهرباء مـشغل مولدة ألن كهربـاء عنهم مقطوعة) :
دوة و الراحة في هذا الـبلد مستبـاحة.. كهرباء مـقطوعة و مياه مـفقودة و كورونا 

حكومة محسودة و خاجية مكرودة.. مكرودة..
قلت لها : الم حتدتيني  عن حتمل الشقاء  و الصبر عن البالء??!!!!

قالت : سمعت من سيد جليل قوله:
سأل النبي (ص) جبرئيل: هل انت تضحك????? 

قال له: نعم.!!.. 
قال له النبي (ص)  : متى?. 

ـوت وهـو يـبـحث عن شيء لم قـال عـنـدمـا يـخـلق اإلنـسـان ومـن اول مـايـولـد الى ان 
يخلق في الدنيا!!!.. 

تــعـجـب الـنــبي( ص) وقــال; مــاهـو الــشي الــذي يــبـحث عــنه االنــســان ولم يـخــلق في
الدنيا?!!.. 

قال جبرائيل: الراحة.!!.. ان الله لم يخلق الراحة في الدنيا بل خلقها في اآلخرة!!.. 
فاالنسان يبحث دائما عن الراحة!!. 
فالطفل العراقي يقول متى أكبر!!!!  

والشاب العراقي بال عمل و ال امل يقول: ليتني اعود طفال! !! 
والشـخ العراقـي: يقول ليت الشبـاب يعود يوما ألن الصـحة ضاعت و ال تقاعد و ال

مستشفيات و ال رعاية !!.. 
تزوجة تقول: ليتنـ اعود عـزباء ألن العيشة صعبة و ال بيت و ال مال  و والعراقيـة ا

ال قدرة على العيش وسط الغالء !!.. 
ـسـؤول لـو بـنـائب يـعـيـشـني والـعـزبـاء تـقـول: لـيـتـني اتـزوج و ارتـاح و لــعـلي احـظى 

باسطنبول لو بيروت و العب بالفلوس لعب!!!.. 
والذي لم يـنجب اطـفال يـقول : لـيتني عـندي طـفل واحد اربـيه يسـاعدني عـلى العـيشة

والكبر !!!.. 
والذي اجنب اطفـال يتضجر ويـقول: ليتـني لم اجنب أطفال في عراق بال أمن و أمان

و ال مستقبل و ال ضمان في حكومة الغمان!! 
ـسؤول الـذي تزوج امـرأة واحدة يـريد ان يـتزوج االخـرى بحـثا عن الـراحة بـعد أن وا

ال احلرام و الفساد و ابتز العباد!!  غرق با
وكلنا يبحث عن الراحة!!! 

ولـكن الوجـود لـلراحـة في هـذه الـدنيـا بـوجـود احزاب احملـاصـصـة و السـرقـات  الذي
استباح احلرمات !! 

: يـالـيتـني مت قـبل هـذا ولم تـعلـم أن في بطـنـها قـاطعـتـهـا قائال.:( تـذكـري قـول  مر
نبي!!!!!!) 

فال تـيــأسـوا من رحــمـة الــله  يـا عــراقـيــون إنَ طـال الـبـالء و صـعب االخــتـبـار في
الصراع مع الفاسدين األشرار.. 

ا دفن موسى (ع)  اخاه هارون (ع) ذكر مفارقته له وظلمة القبر... فأدركته الشفقة و
فبكى!!! 

فــأوحى الـله تــعـالـى إلـيه: يــامـوسى لــو اذنت ألهل الــقـبــور أن يـخــبـروك بــلـطــفي بـهم
الخبروك!!! 

يامـوسى لم انـسـاهم عـلى ظاهـر االرض احـيـاء مـرزوق أفـأنـسـاهم في باطن االرض
مقبورين!!!! 

ياموسى اذا مات العبد لم انظر الى كثرة معاصيه ولكن انظر إلى قلة حيلته!!! 
قالت خاجية: ربنا

ماأرحمك.. ربنا ماالطفك.. 
ياالله.. ياالله.. ياالله..

 .. بدل حكامنا بعادل
و ارزقنا الراحة إلى يوم الدين.. 

{ رئيس مجلس اخلبراء العراقي
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فـي مــشــروعـه الــفـــكــري الـــبــاذخ "أزمــة
" الـعـراق سـيـاديـاً" فتـح "معـهـد الـعـلـم
و"مــنــتـدى بــحـر الــعــلـوم" احلــوار عـلى
مـــصــــراعـــيه بـــشــــأن أزمـــة الـــســـيـــادة
وإشـكـالـيـاتـها داخـلـيـاً وخـارجـياً وذلك
كـــجـــزء مـن أزمـــة الـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة
ـــعــاصــرة وخــصــوصـــاً مــا له عالقــة ا
بـالـدستـور النـافـذ وإشكـالـياته وألـغامه
وتــفـســيـراته وتــأويالته وزوايـا الــنـظـر
ـتصـارعة حتت اخملـتـلفـة إليه والـقوى ا
لـــوائه وبــاســـمه أحــيــانـــاً وعالقــة ذلك
ـســتـقـبل الـعــمـلـيـة الـســيـاسـيـة الـتي
تـأسّست بعد اإلحتالل األمـريكي للعراق

العام .2003
شاكل شكلة الـدستورية أس ا وتـبقى ا
إذ أن عــدم مـعــاجلـة األوضــاع احلـالــيـة
ـزيـد من اإلخفـاق والـتعـقـيد ـنـذرة با وا
والـتـشتّت قـد يـقود إلى تـهـديد الـوحدة
الـــوطــنـــيـــة دون الــتـــوصّل إلى حـــلــولٍ
وتـوافــقـاتٍ أسـاسـهـا فضّ اإلشـتـبـاكـات
الــدســتـوريــة واأللـغــام الــتي احـتــواهـا
الـدسـتـور والـتي أصبـحت مـثل الـقـنابل
وقوتة والتي قد تنفجر وقوتة وغير ا ا
فـي أيـة حلــظــة وهــو أمــر يــحـتــاج إلى
إرادةٍ سـيـاسيـةٍ شامـلـة فعـلى الدسـتور
تـركّـبت الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة ووفـقـاً له
أئـتلف وافـترق الـفرقـاء واقتـرب وتبـاعد
"احلــلــفــاء" وتـصــارع "األخــوة األعـداء"
حـسب الـفـيـلـسـوف والـشـاعـر والروائي

اليوناني "نيكوس كازنتزاكي".
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لــعلّ من وحي مـشـروع مـعــهـد الـعـلـمـ
ومـنتـدى بحـر العلـوم أن يحـضر الـسيّد
مــحــمــد بــحــر الــعــلــوم (ولـد فـي الــعـام
 (1927ورحـل عـن دنــــــــــيــــــــــانــــــــــا فـي
(7نـيـسـان/ابريل  ?(2015وهـو حـضور
. ال غــنى عــنه فـي مــثل هــذين احملــفــلـ
وهـو ما أشرت إليه في محاضرتي التي
نتدى في بغداد عـهد وا ضـيّفني فيها ا

(حزيران/يونيو .(2021
لـقــد حـاول الـسـيـد بـحـر الـعـلـوم بـلـورة
رؤيـــة دســـتــوريـــة قـــبل طـــرح مـــســوّدة
الـدستور الدائم الـنافذ لعام  2005الذي
اسـتند إلى "قانون إدارة الدولة للمرحلة
اإلنـــتــقــالـــيــة" والــذي صـــاغ نــصــوصه
األســاسـيـة نـوح فـيـلـدمــان بـتـكـلـيف من
ــدني ـــر احلــاكم ا الــســـفــيــر بــول بــر
األمـريــكي لـلـعـراق خـلـفـاً لـلـجـنـرال جي
غـارنر لـلفـترة من  13أيـار/ مايو 2003
ولــغــايـة  28حــزيــران/ يـونــيـو ?2004
ــداخالت من بـيــتـر غـالــبـرايت الـذي و
عــمل مــســتــشــاراً لــدى حــكــومــة إقـلــيم

كردستان.
 وكـانت ثمّـة مسوّدات قـد جرى تـداولها
قُـــبـــيل احـــتالل الـــعـــراق حتت عـــنــوان
"مشروع مستقبل العراق" الذي عمل فيه
مـجموعة من العراقي باتفاقات خاصة
مع اجلـهات األمريكية "الداعمة" وبعقود
شــخـصــيـة وكــان الـدســتـور من جــمـلـة
الــقـــضــايــا الـــتي انــشــغـــلت بــهــا هــذه
اجملـمـوعـة في إطـار صـيـاغـات عـمـومـية
ـشــروع نـوح فـيــلـدمـان كــانت خـلـفــيـة 
حــيث قُـدم يـومـهــا بـصـفـتـه خـبـيـراً في
ح كان شاباً لم يكمل الـ  33من عمره
وبـــخــبــرة مــحـــدودة لــكــنـــهــا "خــبــرة"
مــقـصــودة أو حـتى مــلـغــومـة. وهــو مـا
أشـرت إليه فيـما كتبـته أكثر من مرّة في
ـــشــروع قـــانــون إدارة الـــدولــة نـــقــدي 

للمرحلة اإلنتقالية وللدستور الدائم.
 وجـرّب السـيد محـمد بـحر العـلوم وهو
ـعـارضة الـعراقـيـة سابـقاً أحـد أقـطاب ا
أن يـــســتــبق األمـــور لــيــقـــدّم مــشــروعه
مــنـطــلـقــاً من جتـربــةٍ لم تـكـن مـشــجّـعـة
عـاشها خالل السنـت ونيّف من ما بعد
اإلحـتالل. وهـي جتـربة كـانـت مالمـحـها
واضـحـةً بل مـنذرة بـالـتـفتّـت والتـبـاعد
ـشـروعـة وخـصـوصاً ـنـافـسـة غـير ا وا
الـتمترّس وراء كـيانات طائفـية أو إثنية
أو حــزبــيــة أو جــهــويــة أو شــخــصــيــة
ٍ وامتيازاتٍ إلى أساسها زبائنية ومغا
ـتّـحـدين واخملتـلـف درجـةٍ أنّ الـفـرقاء ا
يـكـادوا يجـمعـون على أنـها كـانت كذلك
لـكن كل فريق يحاول أن يلقي اللوّم على
الــــطـــرف اآلخـــر أو عــــددٍ من األطـــراف
خـارجـيـةٍ أو إقـلـيـمـيـةٍ وبـالـطبـع أطرافٍ
داخلية إذْ ليس بإمكان حتقيق مشاريع

القوى األجنبية دون جهات محليّة.
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بــادر بـحــر الـعــلـوم إلى تــشـكـيـل جلـنـة
لــصـيـاغــة مـشـروع دسـتــور جـديـد دائم
لـلـعـراق. وكان هـو عـلى رأسـهـا. وسبق
لي أن اطــلــعت عـلى حــثـيــثـيــات رؤيـته
األولـــيّــــة مـــنـــذ الــــنـــصف الــــثـــاني من
اضي وهو وإن كان ثمانينيات القرن ا
يـتـحدّث عن عـسفٍ ال قـانوني يـقع بحق
الــشــيــعـة العــتــبــارات سـيــاســيــة لـكنّ
مــشـروعه كـان عــراقـيـاً أبــعـد من حـدود
الـطـائـفـة والـطـائـفـيـة إلعـادة بـنـاء دولةٍ
ـصــالح اإلقـلـيــمـيـة وقـد خــارج دوائـرا
اتــخــذ مــوقــفــاً مــتــمــيّــزاً خالل احلــرب
الــعــراقـــيــة اإليــرانــيــة خــصــوصــاً في
مـراحـلـها األخـيـرة فـلم يـكن من مروجي
ـشـروع احلربي والـسيـاسي اإليراني ا
وحـاول أن يتمايز عنه بـاستقاللية وهو
مــــــا عــــــرّضـه إلـى نــــــقــــــد مـن جــــــانب
اجملموعات الشيعية اإلسالمية كما أنه
ـشاريع كـان يـضع مـسـافة بـيـنه وبـ ا
الـدولية فـيما بعـد وإن كان يعـتقد ال بدّ
مـن مــراعــاتـــهــا ولـــكن تـــوازن الــقــوى
والــــرهـــــان عــــلى الــــعــــامـل اخلــــارجي
"الـدولي" ووقـوع البالد فـيـما بـعد حتت
اإلحتالل دفع األمور باجتاه آخر ورجّح
هــذا الــعــامل عــلى ســواه من الــعــوامل
األخـرى وهـو مـا حـصل بـالـفـعل وأربك

حسابات اجلميع.
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 ومع ذلـك كــان ثــمّــة تــمــلــمالت فــكــريــة

وقـانونيـة وهواجس سياسـية ومخاوف
عــمالنــيـة أخــذت تـنــتـشــر في الـســاحـة
الــســيــاســيــة الــعــراقـيــة وحــاولت تــلك
ـشـاريع أن تطـرح مسـوّدات وخـلفـيات ا
ــشـاريع تــخـتـلف عـن جتـربـة الــعـامـ
ونــــــيّف( ?(2005 - 2003مــــــا بــــــعـــــد
ـا فـيـهـا جتـربـة احملـاصـصة اإلحـتالل 
فـي مجلس احلكم اإلنتقالي الذي أسّسه
شاريع ر وسواء أفلحت تلك ا بول بر
أم لـم تـفــلح فــإنّ لــهـا شــرف احملــاولـة
وتبقى جزءًا من جهد فكري ونظري  في
اســتـعـادته شيء من الـوفـاء أوالً فـضالً
ـــــا ورد فـــــيه مـع أخــــذه عـن اإلفـــــادة 
بــســيـاقـه الـتــاريــخي ثــانـيــاً وهــو أمـر
يـــحـــتـــاج إلى مـــراجـــعـــة ونـــقـــد لـــيس
لـلمشروع فحـسب بل للمرحلـة بكاملها
وخـصـوصـاً بـعـد أن وصـلت األمـور إلى
طـريق مـسـدود وهـذا ثـالـثـاً. أمـا رابـعـاً
فـالهدف هو اإلفادة من الدروس والعبر
بـعد أن أخفقت الـتجربة وبـات الدستور
ـنـسـي وإن ظلّ كـيـافـطـةٍ يـجري بـحـكم ا
رفــعــهــا بــ الــفــيــنــة واألخـرى بــفــعل
تــوافــقــات ســيــاســيــة وتــوازنـات فــوقه
وحتـــته وخـــارجـه وداخـــله أســـاســـهــا

التقاسم الوظيفي.
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وحـسبما علمت فأن اللـجنة التي شكّلها
بـحـر الـعـلوم (انـطالقـاً من تـلـمّـسه فشل
نـظـام احملـاصـصـة الـطـائـفـيـة -األثـنـية)
أكـملت أعمـالها في تمـوز/ يوليو 2005
وسـعت ألن تـنـجز مـهـمتـهـا قبل اكـتـمال
الــفــتــرة احملــدّدة لــصــيــاغــة الــدســتـور
الــعــراقي الــدائم الـتـي قـرّرهــا الــرئـيس
جـــــــورج دبــــــلـــــــيــــــو بـــــــوش وهي 15
آب/أغـسطس باإلنتـهاء من صياغته ثمّ
بـاإلسـتفـتاء عـليه في  15تـشرين األول/
اكــــتـــوبـــر وعــــلى أســـاسـه ســـتـــجـــرى
اإلنتخابات العامة في  15كانون األول/
ّ اعـتـمـاده ديــسـمـبـر  ?2005وهــو مـا 
كـتـوقيـتـات ملـزمـة بانـضبـاط تـام وشبه
عــسـكـري بـحــيث سُـلِـقت األمــور سـلـقـاً
وقُــدّمت مـســوّدة مـرتــبـكـة ومــتـنــاقـضـة
لــلـــدســتــور ولم يـــطّــلع عــلـــيــهــا عــنــد
اإلســتــفـــتــاء الــعــدد الــكــافي من أبــنــاء
الـشـعب الـعـراقي بـل إن الـنسـخـة الـتي
اعـتمـدت الحقـاً جرت علـيهـا إضافات لم
تـكن من أصل الـنص حـيث كـانت هـناك
أكـثر من نـسخـة متـداولة وهـو ما جرى
احلـديث عـنه عـلى لـسـان بـعض أعـضاء

اللجنة ذاتها.
الـنص الـذي صاغه الـسـيّد بـحـر العـلوم
ه إلى مـا سمّي بـ كـمـشروعٍ حـاول تقـد
"الـلـجنـة الدسـتوريـة" وعدد من اجلـهات
الــــرســــمـــــيــــة واحلــــزبــــيــــة والــــقــــوى
والـشخـصيات الـسيـاسية بـهدف اإلفادة
مـن مــضــمــونه أو مــبــادئه أو أحــكــامه
عــلــمــاً بـــأن مــا أطــلق عــلــيه "الــلــجــنــة
ّ تـشـكيـلـهـا على عـجـالة الـدسـتـورية"  
وبـشكل عـشوائي أحـياناً وجـرت علـيها
إضـافاتٍ تـكميـلية خـصوصاً وأن فـريقاً
ــدعـوين لــلـمـشـاركــة في الـعــمـلـيـة من ا
الــسـيــاسـيــة امـتــنـعــوا في الـبــدايـة من
احلـضـور األمـر الـذي جـرى تـرضـيـتـهم
ـكـوّن السـنّي" بـإضافـة أعداد بـعـنوان "ا
مـنــهم إلى الـلـجـنـة الـدسـتـوريـة والـتي

ضمّت أكثر من خمس عضواً . 
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ــنــاســبـة مــبــادرة مــعــهـد الــعــلــمـ و
ومــنــتــدى بــحــر الــعــلــوم لـبــحـث "أزمـة
" والــذي شــارك فـيه الــعــراق دسـتــوريـاً
ـي نـخـبة من اإلخـتصـاصيـ واألكاد
والـسـيـاسـيـ فـإن مـوضـوع إشـكـالـيـة
الـــدســـتـــور الـــعـــراقي كـــانـت حـــاضــرة

ومطروحة وبقوة على بساط
الـبـحث علـمـاً بأنـهـا لم تغب
ـنـصـرمـة طـيــلـة الـسـنـوات ا
ــــا فـــيــــهـــا من تــــعـــديالت
مــقــتــرحــة كــان يــفــتـرض أن
تــنــجـز خـالل أربـعــة أشــهـر
وقـــد مـــرّ إلى اآلن أكـــثـــر من
عــقـد ونـصف من الـزمن دون
أن تــنـــجــز تــلك الــتــعــديالت
الــتـي طــويت مع الــوقت ولم
يــتمّ تــفــعـلــيــهــا مـنــذ الــعـام
 2006ولـغـايـة اآلن بـل أنـها
أصـبحت نسياً مـنسيّاً بحكم

"األمر الواقع". 
وكــــانت تــــلـك الـــتــــعــــديالت
ـــنــــتـــظـــرة مـــجـــرّد وعـــود ا
أعـــطـــيت إلى مـــا يـــســمّى بـ
كوّن السنّي" للمشاركة في "ا
عـــمــلـــيــة اإلســتـــفــتـــاء عــلى
الـــدســتــور الــتـي قــيل أنــهــا
بــلــغت أكــثــر من  %78وهي
ــكن الــتــأكّــد من نــســبــة ال 
دقّــتــهــا إذْ أنّ اإلنــتــخــابـات
واإلســتـفــتـاءات في الــبـلـدان
ـتـقـدّمـة نـادراً ما تـصل إلى ا
مـثل هذه الـنسـبة خـصوصاً
بــتـوفّــر عـنــاصـر اإلســتـقـرار
ــسـؤولــيـة فــمـا والــوعي وا
بالك في البلدان النامية وفي

جتــارب جــنـيــنــيـة كــمــا هي "الـتــجــربـة
الــعــراقــيـة" حــيث تــقــرّ جــمــيع الــقـوى
بـالـتزويـر فيـها والـتالعب بـالنـتائج بل
بــرمـجـتــهـا  لـتـأتـي مـتـوافـقــة مع نـظـام
احملـاصصة ناهيك عن احـترابات قائمة
وعـزوف مـجـموعـات كـبـيرة من الـسـكان
ـشاركة في العـملية الـسياسية بل عن ا
ـا وقـوفــهم بـالـضـد مـنـهـا خـصـوصـاً 

جاءت به من نظام محاصصاتي. 
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 لـــقــد أعـــيــد طـــرح هــذه اإلشـــكــالـــيــات
الــدســتـوريــة فــضالً عن تــطــبــيـقــاتــهـا
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ومن اسمائه احلسنى الساتر 
سلم ستر الله عورته يوم القيامة .  ومن ستر  عورة أخيه ا

ي ولـكن الـيـوم وماتـقـوم به  بـعض الـفـضـائيـات والـسـوشـيـال  ميـديـا واخـواتـهـا  وبعـض عد
األخالق 

وألسباب مادية والبحث عن الشهرة 
ومايسمى ( بالطشة) وِمن دون أي خجل 

فيقومون بإجراء مقابالت مع بنات 
 االعتداء عليهن من قبل ابائهن 

او إخوانهن  او أحد. االقرباء وجعلهن يسردن  على الشاشات 
الكـيفيـة  التي  بهـا االعتداء عـليهن  ومِن دون  خـجل او مراعـاة للمـتلقي  الـذي يختـلفون في

مستوياتهم العقلية وفئاتهم العمرية 
والذي غالبًا مايكونون ِمن الشباب  والبنات 

ة   ليضمن لبرنامجه  ذيع يلُح على الفتاة بأن  حتكي التفاصيل الدقيقة للجر وهذا ا
ـال على حـساب اسرار شـاهدين ولـينـشره في الفـيس  لكي يـحقق الـشهرة وا اكبـر عدد ِمن ا

البيوت وخصوصياتهم  وبرأيي  الشخصي  
واقع االباحية  ال أجد  فرًقا  بينه وب ا

الكل مدعو إلدانة هكذا فضائيات  وإدانة كل مقّدم برنامج ال يراعي حرمات اجملتمع  
من ساهم بنشر الرذيلة لغرض مادي 
غير اخالقي  لن يسلم من الفضيحة 

أين ذهبـت أخالق زمان? عـنـدما كـان الـشـاب يعـُد بـنات في عـرضه 
اجليران كأنهن  أخواته  

وتبقى اسرار البيوت من احملرمات 
وتبقى اجملالس أمانات 

وتبقى التسريبات أيًا كانت لغرض 
تاجرة من احملرمات. ا

غالف اجمللة

جلـمـيع األديـان والـطـوائف. وفـي مـبدأن
احلـق في الـتــنــظـيـم واإلعـتــقــاد أقـرّ في
ــادة  - 13حـق تــشــكــيـل اجلــمــعــيــات ا
واألحـزاب والنقابات ومـنظمات اجملتمع

دني مضمون للجميع.  ا
وفـي بــاب احلـريّــات أكّــد عــلـى مــبـادىء
ـادة (" (14حــريــة الــشــخص احلــريّــة ا
وكــرامــته وشــرفه مــصــونــة" فال يــجـوز
الـتعرّض لهـا على نحو تـعسّفي أو غير
قـانـوني خلصـوصـيات أحـد أو شرفه أو
ســمــعــته كــمــا أكّــد عــلـى حــرمــة الـدور
ـــســاكن الـــعــبـــادة ومــعـــاهــد الـــعــلم وا
اخلـــاصــة وذهب إلى تـــأكــيــد احلق في
ـتهم مـحـاكـمة عـادلـة وعلـنـية (م  (15وا
ادة ((16 بـريء حتى تثبت إدانته. أما ا
أكّـدت أن الـعـقـوبـة شـخـصـيـة.  وحـرّمت
ـادة ــادة ( (17الــتــعـذيب. وتــنــاولت ا ا
ـلـكيّـة اخلاصـة وحريّـة التـصرّف ( (19ا
مـصونة وال يـنتزع مـلك أحد إالّ ألغراض
مـنـفعـة عامـة ولـقاء تـعـويض عادل. كـما
ــواد ( (24 ?23 ?22بـــعض تـــنـــاولت ا
دنـية واحلقّ في احلـقوق الـسيـاسيـة وا
األمن والــتــعــلـيم والــصــحـة والــضــمـان

اإلجتماعي وهي مبادىء عامة.
وقـد جتـنّب مشـروع السـيّـد بحـر العـلوم
ــــا سُـــمّي أي ذكــــرٍ فـــيــــمـــا يــــتـــعــــلّق 
ـكـونـات" الــتي وردت  في الـدسـتـور "بــا

العراقي النافذ.
ــــكــــوّنـــات"  في فــــقـــد وردت عــــبـــارة "ا
الـــدســـتــور الـــعــراقـي الــدائم  7مـــرّات 
رّة األولى (مـرّتـان) في الـديبـاجـة  في ا
عــنــد حتـــديــد فــجــائع شــهــداء الــعــراق
"شـيـعـة وسـنّـة عربـاً وكـورداً وتـركـمـاناً
ومن مـكـوّنـات الـشعب جـمـيـعـها..." وفي
ـرّة الثانيـة تأكيده "نـحن شعب العراق ا
الـــذي آلى عــلـى نــفــسـه بــكل مـــكــونــاته

وأطيافه...".
ـادة 9 ــكـوّنـات" في ا وورد مــصـطـلح "ا
سلّحة حـ جرى احلديث عن "القـوات ا
واألجــهــزة األمــنــيــة" الــتي قــال عــنــهــا:
"تـتكوّن... من "مكوّنـات" الشعب العراقي
ـا يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز

أو إقصاء...". 
ادة 12 ـكـوّنـات فـي ا ووردت مـسـألـة "ا
بـاإلشـارة عـلى أنّ عـلـم الـعـراق وشـعاره
ونـشـيـده الـوطـني يـنـبـغي أن "يـرمز إلى

مكوّنات الشعب العراقي".
ادة  49عـنـد حـديـثه عن مـجـلس  وفـي ا
ا"... يراعي تمثيل سائر الـنواب أوالً:  

مكوّنات الشعب فيه".
ادة  125التي نصّت على ضمان  وفي ا
الــــــدســــــتـــــور لـ "احلــــــقــــــوق اإلداريـــــة
والـســيـاسـيـة والـثــقـافـيـة والـتــعـلـيـمـيـة
لـلقومـيات اخملتـلفة كالـتركمـان والكلدان
كوّنات األخرى...". واآلشوري وسائر ا
ـادة  142حــ حتـدّث الـدسـتـور  وفـي ا
عن تــشــكـيل مــجـلس الــنـواب جلــنـة من
ــثــلــة لــلــمــكــوّنــات أعــضــائـه "تــكــون 
الـرئيـسة في اجملـتمع الـعراقي مـهمـتها
تـقـد تـقـريـر إلى مـجـلس الـنواب خالل
مـدّة ال  تــتـجـاوز أربـعـة أشـهـر يـتـضـمّن
تــوصـيـة بـالـتـعــديالت الـضـروريـة الـتي

كن إجرائها على الدستور". 
ولــــيس ذلـك ســــوى تــــأكــــيــــد لــــنــــظـــام
احملــاصـصـة الـطـائـفــيـة - اإلثـنـيـة الـتي
تـأسّس عـلـيهـا مـجلـس احلكم اإلنـتـقالي
والـتي انعـكست عـلى نظـام إدارة الدولة

ومن بعده الدستور الدائم. 
أعــتـقــد أن الـسـيّــد بـحــر الـعــلـوم حـاول
اإلبـــتـــعــاد في مـــشـــروعه عن مـــوضــوع
س اليـد أنّ الـدولة س  ـكـوّنـات" ألنه  "ا
أخــذت تــنـحــدر أكــثـر فــأكــثـر فـي طـريق
الـتقاسم الوظيفي والزبـائنية السياسية
ـغـا وكــانت مـبـادرته الــقـائـمـة عــلى ا
ـثابـة مراجعـة ونقد لـلمرحـلة السـابقة
كوّنات" واقعياً في التي كرّست قاعدة "ا
احلـياة السـياسيـة ما بعـد اإلحتالل عبر

قانون إدارة الدولة للمرحلة اإلنتقالية.
وقـد ولّد ذلك ضـعفـاً شديـداً في مرجـعية
الـدولة خصوصاً بتـصنيف الناس وفقاً
لالعـتـبـار الـطـائـفي واإلثـني وعـلى نـحوٍ
مـسبق مع تعو للعروبة وهو ما جعل
الـوالء قبل الكـفاءة ال سيّمـا ح اختلط
ذلك بـأعـراف وقـوان عـشـائريـة تـغوّلت
عـلى الـدولـة و "حكـم القـانـون" وكان من
ــالي نـــتـــائــجه اســـتـــشـــراء الــفـــســـاد ا
واإلداري وتــــفــــشّـي ظــــواهــــر الــــعــــنف
واإلرهــاب بــشـيــوع ظــواهـر الــتــعـصّب
وولــيـده الــتـطـرّف الــتي لـعــبت سـنـوات
اإلسـتبـداد والدكـتاتـورية في ظلّ الـنظام
الـسابق إضافة إلى احلروب واحلصار
دوراً كــبـيـراً فـي تـغـذيــتـهـا خــصـوصـاً
بـانــتـشـار الـسالح واالسـتـقـواء به عـبـر
مـيـلـشـيـات وقـوى مـسـلّـحـة بـاسـتـخدام
أجـهـزة الدولـة أحـيـاناً أو قـوى مـنفـلـتة
مـن خــارجـــهــا. إنّ اســـتــعـــادة دســتــور
الـسـيّد بـحر الـعـلوم ومـشـاريع دساتـير
أخـــرى هــدفـه األســاسـي هــو تـــنــقـــيــة
الـــدســـتـــور الــنـــافـــذ من ألـــغـــامه وحلّ
إشـكـالـيـاته األسـاسـيّـة  وإلـغـاء وشطب
كلّ مـــا يــتــعــلّق بــالــتـــقــاسم الــطــائــفي
ـا يـعـزّز مـبـادىء واإلثـنـي أو تـعـديـله 
ـواطـنـة ويحـرّم الـطـائفـيـة. وإذا كانت ا
الــتــجــربـــة الــعــراقــيــة قــد اقــتــفت أثــر
الـتجربة اللبنانية أي "لبننة الدستور"
إضـــافــة إلى أعــراف وتــقـــالــيــد ارتــقت
لــتـصـبح قــواعـد واجــبـة الـتــطـبـيق في
ناصب العـليا األمر الذي أدى تـوزيع ا
ـواطنـة وتـعطـيل الـتنـمـية إلى تـعـو ا
وإضـعـاف الـهـويّـة الـوطـنـيـة اجلـامـعة
إلى درجـة أصـبح من الصـعب تغـييـرها
عـلى الـرغم من اإلحـتجـاجـات الـشعـبـية
الـواسعة التي شهدها البلدان في العام
2019 وهــو مــا أوصــلــهــمــا بــاعــتــمـاد
ـعـاييـر الدولـيـة إلى أن يكـونا دولـت ا

. فاشلت
ـشـرّع الـعراقي أو مـن يقف  فـهل فـكّـر ا
خــــلـــفه بــــذلك يــــوم ســـار عـــلـى خـــطى
الــتـجــربـة الــلـبــنـانــيـة أم ثــمّـة خــفـايـا
وخـبـايا مـا وراء األكمّـة حـيث التـشبّث
ــكــوّنــات" واحملــاصــصــة بــصـــيــغــة "ا
واطنة والهوية اجلامعة.  عوضاً عن ا
ي ومفكر عراقي { أكاد
ونائب رئيس جامعة الالعنف - بيروت

بغداد
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بـ احلدث والوعي به ارتـباط وثيق وب اخلـبر ومعانـيه دالالت كثيـرة ال تظهر لـلوهلة األولى
بالضرورة وبـ هذا اجلانب وذاك تسير اجملتمعـات والدول في مسارات التقدم والتطور أو

تتراجع في مسارات التدهور واالنهيار.
وال تـوجـد خـطــيـئـة تـمـارس بـحق اجملـتـمع أكـثـر من جتــهـيـلّه عـمـدًا ذلك ان الـوعي يـثـيـر كل

صاحب سلطة مستبد ويشعر السارق ـ أياً كانت بضاعته ـ باخلوف والرعب.
ان الوعي اجملتمعي حـالة ضرورية ال تنازل عنـها او تردد فيها وهي تمـنح احلصانة الفكرية
ـعرفة الالزمة للتعـامل مع ما يحيط باجملتمع من تـطورات واحداث تكاد تمنعه من طلوبة وا ا

تواصل وتتابعها وتالحقها دون توقف. التنفس نتيجة ضغطها ا
وطـيلـة حـقب الـتـاريخ اخملـتلـفـة كـانت السـلـطـات تـمعن دومـاً في مـحـاولـة إلهـاء الـشـعوب او
صرف انظارهـا عن كثير من اجلوانب األساسـية في احلياة لصالح هـوامش القضايا وفتات
وضـوعات وهـكذا غـابت عن السـاحة حـوارات جوهـرية من قـبيل حـقوق الـشعـوب وتوزيع ا
لكونـها  وحلت مـحلهـا نقاشـات في مسائل هـزيلة يراد الثـروات ومساحـة احلريات الـتي 

من خاللها اشغال وقتهم وصرف جهودهم نحوها.
ـتد ـطـلوب الـيـوم  ـهم الـوقـوف عنـد هـذه الـناحـيـة مـتعـددة الـوجـوه فالـوعي ا لـقد بـات من ا
ـكونات واسـتيعاب ليـشمل االحسـاس باالنتمـاء للوطن واالعـتزاز بالـهوية واحتـرام حقوق ا
ستقبل وقـبل هذا وذاك معرفة موقع الشعب فكر التعـايش وادراك قيمة الفكر في صـناعة ا
ـكن من خاللـها في خريـطـة الـوطن وأثـر دوره وعـظيم سـلـطـاته الـتي مـنحـهـا الـله له والـتي 

نشود. حتقيق التغيير ا
وكل ذلك ال يتحـقق دون وجود بيئة سـاندة وأرضية داعـمة ومؤسسات
ـهــمـة الـوطـنـيـة واإلنـسـانـيـة تـأخـذ عـلى عــاتـقـهـا الـنـهـوض بـهـذه ا

العاجلة.
فقـودة اليـوم بانـتظـار من يعـيدها ـهمـة ا اعادة تـشكـيل الوعي ا
لـلفـاعلـية ويـحتـرف صنـاعتـهـا ويدرك قـيمـتهـا ويسـير بـها نـحو

طلوب.  رتكز االساسي لالصالح ا ستمر فهي ا التطبيق ا
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األب يــتــاجـر الـيــوم شــاهـدت مــقــطع من مــســلـسل تــلــفــزيـوني
بـالنـفايـات يـكتب رسـالة وصـيـة إلبنـته يخـبـرها بـضمـان حـياتـها
كان يـكنز ومسـتقبـلهـا ماليـا بعـد إحساسه بـإقتـراب ساعة مـوته
ال آخر مـرة ذهب كي يخـفي ا أمواله في مـقـبرة وهـميـة للـعائـلـة
عنـدهـا سقط كـدسـة هالـه منـظـر اجلرذان وهي تـأكل األمـوال ا
كتنزة ذهبت غذاء للجرذان. ميتا من هول الصدمة الن االموال ا

بغداد
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الـــصــحــــــــــفي الـــعـــراقي تـــلــقى
امـــنـــيــات االوســـاط الـــصــحـــفـــيــة
بــالــشـفــاء الــعـاجـل بـعــد تــعـرضه
الزمـــة صــــحــــيــــة ارقـــدتـه فـــراش

العافية.
ÂuKÝ vO×¹ d¼U
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ـطـرب االردني احـيـا األمـسـيــة اخلـامـسـة من مـهـرجـان ا
سـرح الرئيـسي بباقة صـيف عمان 2022 على خـشبة ا
من أغانيه الوطنية ووصالت من الطرب األردني األصيل.

ÀbŠË Èd –

راحل مختلفة في يوم الكلية 1975. وصل  مجموعة من طالب كلية الطب جامعة ا
{ الصورة من صفحة االطباء العراقي

VÒ d²ð —uM « b³Ž
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في يـوتـيـوب مـنـذ يـومـ االغـنـية
الـــتي تـــدور حــول قـــصـــة حب في
عــــاصــــمـــة الــــضــــبــــاب تــــخــــطت
1200000 مشاهدة.تقول كلماتها:
(زانت حـيـاتي يــوم شـفـتـك فـلَـنـدن
حتت الــغـيـوم الـلـي تالعب خـيـالك
دنيـاي صارت لك وحـبك توطن في
حتت قــلب عــاشق كـل هـمـه مـنــالك
طـر بالصـيف حبك تمـكن والع ا
بس قـامـت تـداعب جـمـالك بـاسـمك
خــفــوقي قــام يــقــصــد يــلــحـن هـذا
الـهـوى اللي مـا يـبــدل بـدالك لـندن
ذكــرى وانــا ويـــاك صــارت جتـــ 
أمــاكــنــنــا ولــهــفــة وصـــــالك غــنى
الـضبـاب بـحب وجللك تـفـ شبت
به أنــــــوار الـــــوله يــــــوم جـــــا لك).

{ الـــقـــاهـــرة - وكـــاالت - عـــلـى مــدار
سـنوات لم يكن األراجوز دمية صغيرة
ــشـاهـد ـصــريـ  مــلـونــة أسـعــدت ا
كــومــيــديـــة فــقط لــكــنه كــان وســيــلــة
لـلتعـبير عن مـشكالت وهـموم يعـانيها
الـناس وحتى أزمـات سياسيـة كبيرة
بدعـون كوسيـلة للـتمرد فـاستخـدمه ا
والـتــعـبـيـر عن رفض أوضـاع مـعـيـنـة
ــهــا لـلــجـمــاهـيــر بــشـكل غــيـر وتــقـد
مـــبــــاشـــر.واحـــتـــفــــاءً بـــفن األراجـــوز
بــاعــتــبــاره جــزءاً أصــيالً مـن الــتـراث
ـصري نظمت فـرقة "ومضة" الـشعبي ا
بــالــتــعــاون مع مــكـتــبــة اإلســكــنــدريـة
ـصـري) الـثـالث مــهـرجـان (األراجـوز ا
في مـقـر بـيت الـسـنـاري بـحي الـسـيدة

زينب بالقاهرة.
ويــــعـــد األراجـــوز واحــــداً من أشـــهـــر
ـمتدة على صرية ا الـفنون الـشعبيـة ا
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ــمـثــلـة ســيـرين عــبـدالــنـور تـتــرقب ا
عـرض مــســلـســلـهــا اجلــديـد (الــعـ
) يــوم غـد االحــد وتــقـدم في بـالــعــ
العمل شخصية مختلفة عن ما قدمته
سابقًا في أعـمالهـا حيث جتسد دور
صـحـافـيـة اسـتـقــصـائـيـة تـعـمل عـلى
ــــــ واجلـــــرائم مـالحـــــقـــــة اجملـــــر
والـقـضايـا الـصـعـبـة وكـانت الـفـنـانة
الـلـبـنـانـيـة قد كـشـفت عـن دورهـا بان
شخـصيـتـها سـتكـون مـحيـرة ولديـها
شـاعر اخملـتلـطة مـا ب الكـثيـر من ا
الـقـوة والــضـعف.وأحملت عــبـدالـنـور
عن وجــــود قــــصــــة حب فـي الـــعــــمل
سـلسل الـفنان ستـجمعـها مع بـطل ا
اللـبـنـاني رامي عـيـاش كمـا سـيـكون
هـــــنــــاك الـــــكــــثـــــيــــر مـن مــــشـــــاهــــد
ـســلــسل عـلى االكـشـن.وسـيــعــرض ا

منـصة شـاهد االلـكتـرونيـة وسيـكون
من 15 حـلــقــة وهــومن تـألــيف سالم
كسيري وإخراج رنده علم.اما ابطاله
فــهم :رامـي عــيــاش و ســيـــرين عــبــد
الــنـــور و بــديع أبـــو شــقـــرا وطــوني
عـيسـى. وكان آخـر اعـمـال عـبـدالـنور
مــســلــسل دور الــعــمــر من إخــراج
ـاروق وإلى جـانب كل سـعـيــد ا
من عادل كرم طالل اجلردي
 نــــوال كــــامل  ســــعــــيــــد

سرحان.

تعـلـمت درسا مـنـذ فتـرة وهـو أن السـعـادة ال تسـتـمر
واحلزن أيضا ال يستمر.
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ســوف حتــتــاج الى مــســاعــدة الــشــريك والـى جـدول
أعمال منظم ودقيق. 
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 إذا واجـهتك الـيـوم أي صعـاب فـحاول أن تـتـخطـاها
وتتعامل معها بحكم جتربتك .
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ـنـافسـة. ال تـتـهوّر تـتمـتع يـحـيـوية كـبـيـرة ورغبـة في ا
وتروَّ قبل التنفيذ.
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أســــتـــفــــد من خــــبـــرتـك في احلــــيـــاة فـي مـــواجــــهـــة
الصعاب.يوم السعد االربعاء.
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ال تـهــمل مــتــطــلــبــات أحــبـائـك. راعِ ظـروفــهم ولــطّف
األجواء. يوم السعد السبت.

”uI «

حتــكـم بــطـــريـــقــة خـــاطـــئـــة عــلـى من حـــولك بـــســبب
نزل لكي تهدأ. التوترفاسترخ في ا

ÊUÞd «

تـتخـلص من جميـع القيـود وتعيـش حلظات من الـهناء
والراحة واإلنتصار. 
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عالقـة الــعـاطـفــيـة في طـور االزدهــار حـاول ان تـوطـد
عالقتك مع الشريك .

bÝô«

فـــتــرة مــصــاحلـــة وتــفــاهم بـــرغم شــعــورك بـــالــتــعب
والتوتر.يوم السعد االحد.
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ال جتـــازف في اتــــخـــاذ قـــرارت مـــصـــيـــريـــة بـــشـــأن
االستثمار حاليا .رقم احلظ 9.
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ـشـاكل واتّقِ شـرهـا بـاإلبتـعـاد عـنـها إحذر اخـتالق ا
.يوم السعد الثالثاء. كلياً
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أوجد مفردات ومعاني الكلمات
التي تـشتـرك مع بعـضهـا باخر

حرف من كل كلمة:
1-7= الـعـقــيـدة الــراسـخـة في

الدين
7-13= عاصمة موريتانيا

13-17= شـاعــر هـنــدي قـد

لقب باحلكيم
17-22= من الدول العظمى

22-24= فئة عددية

ـطـرب الـفلـسـطـيـني احـيـا واحـدة مـن حفـالت مـهـرجان ا
ـجـمـوعـة كـبـيـرة من الـفـحـيص بـدورته 30 حـيث تـغـنى 

هرجان. أغانيه وسط هتاف محبية من جمهور ا

اضي ـصـرية ضـيـفـها افـتـراضيـا االربـعـاء ا الـشاعـرة ا
نادي أدب الـشباب في االحتاد العـام لألدباء والكتاب في

العراق  في بث مباشر على صفحة النادي.

رئيس فرع نـقابـة الصحـفي الـعراقـي في كركـوك يرقد
عــلى فــراش الــعـافــيــة في احــد مـشــافي احملــافـظــة بــعـد
ـقـر ـهـام عـمـله في ا تــعـرضه الزمـة صـحـيـة اثـنـاء ادائـه 

اجلديد للنقابة . 
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سيرين عبد النور

لــوكــالـة الــصـحــافـة الــفــرنـســيـة في
بــغــداد وهـــو االن مــثل الــكــثــيــر من
الـكـفـاءات الــعـراقـيـة  خـارج الـعـراق

مهاجرا في السويد.
وقــد بــذلــنــا جــهــدا كــبــيــرا فـي هـذا
اجملـال فـي وقت لم تـكن تــتـوفــر فـيه
األجـهــزة ووسـائل االتــصـاالت الـتي

نعرفها اليوم والتي تساعد
الــصــحــفي في عــمــلـه كــنـا
نـــقـــضـي الــنـــهـــار والـــلـــيل
ـطـار (مـطار مـتنـقـلـ ب ا
ثنى) وقصر الزهور حيث ا
ــؤتـــمــر و فــنــدق انـــعــقــد ا
بـغـداد حــيث إقـامـة الـوفـود
ووكالة األنـباء العـراقية في
الـــصــاحلــيـــة قــرب اإلذاعــة
حـــيـث تـــســتـــلـم أخـــبـــارنــا
وتـــــوزع عـــــلى الـــــصـــــحف
وتـــــــــــرســل إلـى اإلذاعـــــــــــة
والـتلـفـزيـون ضـمن نـشرات
األخبـار التي كـانت الوكـالة
في تـــــــلـك الــــــفـــــــتـــــــرة هي

سؤولة عن أعدادها. ا
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في 30كانون الـثاني عام  1961عقد
في بـغداد مـؤتـمـر لوزراء اخلـارجـية
العـرب هو اول مـؤتمر عـربي رسمي
يعـقد بـبـغداد بـعد االطـاحة بـالنـظام
لكي وتاسيس اجلمهورية في عهد ا

الزعيم عبد الكر قاسم.
ـا كــانت وكـالــة االنـبـاء الــعـراقـيـة و
الـتـي اسـست بـامــر من الـزعــيم قـبل
 14شهرا هي الوكالة الرسمية وكان
لي الشـرف ان اكون احد مـؤسسـيها
فقد شـكلت مـجموعـة من الصحـفي
بــرئـاســتي لـتــغـطــيـة فــعـالــيـات ذلك
ـؤتــمـر. وكـمـا في الــصـورتـ فـقـد ا
رحـوم احملرر ضمت اجملـموعـة  ا
ـترجـم في قسم هـادي السـاعـاتي وا
االخــبــار اخلـارجــيــة حــامــد يـوسف
حـمـادي الـذي تـولى مـنـاصب مـهـمـة
في عهد الرئـيس صدام حسـ منها
سكـرتيـره الشـخصي ووزيـر الثـقافة
ـنـدوب فـاروق شـكـري واالعالم  ثم ا
الـذي عـمل  مــعي في مـكـتب واع في
القـاهـرة وبعـد تـقاعـده عـمل مراسال

بادرني بـأنه يريـد أن يعـطي الوكـالة
سبقـا صحفـيا وان علي اإلسراع في
ؤتمر. إرساله وإعالنه قبل افتـتاح ا
قــــال إن الـــــعــــراق جنح في إقــــنــــاع
تونس التي كانت تقـاطع اجتماعات
اجلـامـعة الـعـربـيـة بحـضـور مـؤتـمر
وزراء اخلارجية في بغداد وان وزير

ؤتـمر وكنت قبل ساعـة من افتـتاح ا
ما أزال في مقر الوكالة اتصل سعيد
الدوري السـكرتـير الصـحفي لـلزعيم
عـبـد الـكـر قـاسم وطـلب حـضـوري
ــقــابــلــة الـزعــيم الى وزارة الــدفــاع 
ألمـر هـام وحـال وصـولي أدخـلـوني
عـلى عــبـد الـكـر قـاسـم في مـكـتـبه

خارجـية تونس فـي طريقه  اآلن إلى
بغداد. 

خرجـت من مكـتب عـبد الـكـر قاسم
وأنـــا ال اعــرف مــاذا افــعـل بــاخلــبــر
الـــهـــام الـــذي احـــمـــله كـــان الـــوقت
ضـيـقـا ولم تـبق سـوى عـشر دقـائق
ـؤتـمر وبـالـفـعل فـقد عـلى افـتتـاح ا
اسـتـمــعت في مـكـتب الــسـكـرتـيـر إن
ــبــاشـر اإلذاعــة قــد بــدأت بـالــنــقل ا

ؤتمر من قصر الزهور.  لوقائع ا
ذيع  سـعاد الـهرمزي ـرحوم ا كان ا
ؤتمر من القصر يتولى نقل وقائع ا
وهو يصف وصول الوزراء اتصلت
هـاتفـيـا بـاإلذاعـة وطـلبـت رقم هاتف
النقـل اخلارجي في القـصر وعـندما
ــوظــفــ أمـلــيت حتــدثت مع أحــد ا
عـلـيه اخلبـر وطـلـبت مـنه أن يـعـطيه
ـذيع سـعــاد الـهـرمـزي إلذاعـته إلى ا

فورا. 
كان اخلبر يبدأ بعبارة (علمت وكالة
األنـبـاء الـعـراقـيـة) بـاعـتـبـار أن هـذه
الــعــبـارة هي الــتي تــســجل الــسـبق
الصـحـفي للـوكـالة ولـكن الـذي حدث

هـــــــــدم كل
شيء فـقـد

أذاع
ـرحوم ا
الـهـرمز

ي
اخلــبـر
بعبارة
(علـمت
وكـــالـــة

األنـــــــــــبــــــــــاء
الــعــربــيــة) ومـعــنى

ذلك أن اخلـبــر أو الـسـبق
الـصــحـفي قـد نـســبه إلى وكـالـة

أخـرى هي (وكـالـة األنـبـاء الـعـربـية)
وهي فــرع من وكــالـة أنــبـاء رويــتـرز
البريـطانيـة وهي وكالة كـانت نشطة
في الــدول الــعــربــيــة في حــ أن
وكالـتنـا مـازالت غيـر معـروفة
ـــض عـــــــــــــــــــــــلــى إذ لــم 

تــأســـيــســهــا ســوى 14
شــهـرا. وهــكــذا ضـاع

السبق الصحفي!
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 اإلعالن عن سـاعة الـصـفـر .. خلـضوع
األمــيـــرة مــر ألول عــمـــلــيــة جـــراحــيــة
جتمـيـلـيـة في مـديـنة بـودرم الـتـركـية  و
قبـيل الـشروع بـإجـراء العـمـليـة خـضعت
مر لعـدد من الفحـوصات و األشعات و
ـفـراس مـع سحـب عـيـنة الـسـونارات و ا
من الــدم لــفــحــصـــهــا  وحتــويــلــهــا الى
الـطــبــيب اخملــدر لـلــتــأكـد من سـالمـتــهـا

لغرض  إعطائها التخدير الكامل .
) في × فريق عمل بـرنامحج(االمـيرة مر
قــنــاة (الــشــرقــيــة )  يــواصل رحالته من
بـغـداد الـى تـركـيــا و بـالـعــكس  لـغـرض
تصويـر مراحل الفـحوصـات و العمـليات
التـجمـيلـية الـ  16عمـليـة  و التي تـكفل
بعالجـها و إجراء كـافة عـملـياتـها رئيس
ـستـقل األسـتاذ سـعد مجـموعـة اإلعالم ا
ؤسف البـزاز  بـعد تـعـرضهـا للـحـادث ا
اضي ادة التيـزاب في العام ا بحرقهـا 
ـديــنــة بــغـداد .. حــيث بــاشــر الــفـريق
اإلعالمي الـذي تـقـوده اإلعالمـيـة شـيـماء
تابعة عماد مع كادر تصوير محترف  
و بــعـد أن أوعـز  حـالـة مــر في بـغـداد 
الـبــزاز بــســفـر الــشــابـة مــر و والــدهـا
وأمها الى إسطنبـول برحلة عالج طويلة
األمـد  بــحــسب وصـايــا رئــيس الــفـريق
الـطــبي في مــسـتــشـفـى بـودرم الــتـركي 
حيث قرر رئيس الفريق إجراء  16عملية

جـراحـيـة جتـمـيـلــيـة و بـفـتـرة تـسـتـغـرق
حـوالي سـنـتـ .و قـالت مـعـدة و مـقـدمة
البرنامج شـيماء في إتـصال هاتفي مع (

الـزمــان ) ان (الــفــريق اإلعالمـي الـذي 
تــشـــكــيـــلـــة من قــبـل إدارة بــرامج قـــنــاة
الشرقية .. كان بتوجية من األستاذ سعد
الـبــزاز  حـيث بــدأ عـمــلـنــا في مـرحــلـته
ـسـتــشـفـيـاتـهـا الـتي األولى في بـغـداد 
تنـقـلت بـ أكـثر من مـسـتـشـفى و إجراء
عمـلـيات سـريـعة بـعـد إصابـتـها بـاحلرق
ـادة الــتــيـزاب  حــتى أن أســتــكـمــلــنـا

إجـراءات الــســفـر الـى تـركــيــا  حـيث 
حتديد موعد سفـر مر مع أبيها و أمها
.. بــرفــقــة فــريـق الــبــرنــامج  و غــادرنــا
العراق الى إسطنبول  و من ثم توجهنا
من هـنــاك الى مــديـنــة بـودرم الــتـركــيـة 
سـتشـفى الذي ستـجرى فيه التي فيـها ا
الفـحـوصـات و الـتـحـاليل ومـن ثم إجراء
 16عمـلـية جـراحـية جتـمـيلـيـة تبـاعاً  و
ستكون بـ عملية و أخـرى فترة حوالي
شهرين  و هي أستراحة للمريضة و من
ثم جتـرى لــهـا عـمــلـيـة آخــرى و هـكـذا ..
والـفــتــرة الــتي حــددهـا الــفــريق الــطـبي
إلجراء الـفحـوصات مع إجـراء العـملـيات
للـشابـة مـر هي حوالي سـنـت وتـعود

الى و ضعها الطبيعي).
× و أوضـــــحـت عـــــمـــــاد (خـالل مـــــراحل
تعـددة واألشعات اخملتلفة الفحوصات ا

في تــركـيــا  رافــقــنــاهـا ايــضــا بــجـوالت
ترفيـهيـة لألسواق و لـلمـدن التـرفيـهية و
لساحل البحر  و قامت بتصوير أبيها و
بـدع عـمـر اجلـابري .. و أمهـا بـكـامـيـرا ا
جنــحـت بــالـــتـــقــاط الـــصـــور بــكـــامـــيــرا
احملتـرفـ الـكبـيـرة) . الفـته إلى أن (كادر
البرنامج صور مر في شـقتهم اجلميلة
التي أستـأجرتها قـناة الشـرقية و أثـثتها
نزلي و وفـرنا لهم بأجود أنواع األثـاث ا
كل مـسـتـلـزمــات الـعـائـلـة  و مـر جـاده
بكتـابة قصـتهـا الطويـلة و رحلـة عالجها
في تركيا  و كل شئ دونـته في مذكراتها
وتصر أن جتـعله كتـاباً  و ستقـوم بطبع
كتـابهـا ليـكون جـامعـاً لقـصتـها الـطويـلة
الـتي بـدايتـهـا كـانت بـبـغـداد و نـهـايـتـها
ستكـون بعد شـفائهـا بإذن الله في تـركيا
.. و الــشــرقــيــة و عـدت مــر أن تــتــكــفل
رتـقب  بعد إكـتسـابها بطبـاعة كـتابهـا ا

الشفاء التام) .
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 و أكـدت مــقـدمــة الــبـرنــامج أن (الــفـريق
الطـبي أبـلـغـوني أنـهم سـيـقـومـون بـقطع
أجزاء من ظهـرها و ترقـيع منطـقة الوجة
و حول العـ اليسـرى لها  و بـعون الله
ستكون نتائج مطابقة لوجهها السابق و
بــعـــد احلــرق بـــأكـــثــر من ? % 70 - 60
وهـذه الـنـســبـة جـيـدة جــداً بـحـسب قـول

ر ). رئيس الفريق الطبي 

الـتــرفـيـهــيـة قــبل الـعــمـلـيــة األولى الـتي
ستـنفـذ   و هم أيضـاً يحـفزوني بـإجراء
الـعـمـلــيـة الـتي أنـا كــنت بـعض األحـيـان
أتــخـــوف من إجــراهـــا .. لــكـــني أرجع و
أقــــول عـــــلي أن أقـــــبل بـــــذلك كـي أعــــود
حلـيـاتي من جـديـد).   وبـيـنت اإلعالمـيـة
ر شيماء ان(موعد العملية التجميلية 
أقتـرب و بـدأ العـد الـتنـازلي لـها  و بـعد
سلـسـلـة من الـفـحوصـات اخملـتـلـفـة التي
خضعت لـها مـريومة  قـررنا نـأخذ قسط
من الـراحـة .. و بــدأنـاهـا في األسـواق و
عـلى ساحـل البـحـر و ظـهـراً عـدنـا لـشـقة
ـة أهل مـر بــعـد أن قــررنـا نــعـمل الــدو
العـراقـيـة في الـشـقة و نـبـتـعـد الـيوم عن
ـطـعم  و فـعالً قـامت أم مـر األكل في ا

ــة الـلــذيـذة .. و أنـا و مــر بـعــمل الـدو
وعصـراً جتولـنـا بواسـطـة دراجة ثالثـية
ـعيتي مر  اإلطارات و أنا اقودها و 
ثم طــلـبـت مـر مــني أن تــركب الــدراجه
الـهـوائـيــة ( الـبـايـســكل ) الـذي هـو أحـد
هواياتها .. و بالفعل ركبت البايسكل ثم
عــدنـا بــالــقــرب الــســاحل  و هي حتب

التجول هناك للراحة و االستجمام) .
من جهـته وجه طـبـيب الـتـخـدير

علي تورهـان  الشـابة مر
أن تــتــحــلى بــالــصــبــر
والشـجاعـة في يوم

إجراء الـعـمـلـية 

من جانبها بيـنت مر  ان (بعد احلادثة
ة التي تـعرضت لها في بـغداد العام ؤ ا
ـاضـي  فـقــدت عــيـنـي الـيــســرى جـراء ا
احلرق بـالـتيـزاب .. و بقـت عيـني مـغلـقة
بـعـد احلـادث حـوالي ثالثـة أيـام و أنـا ال
أرى فيـها  لـكن األطـباء في بـغداد بـذلوا
قـصـار جـهـدهم حــتى إسـتـطـاعـوا جنـاح
عمليـة فتح عيني الـتي فقدت النـظر فيها
ـشـكـلـة لـعـدة أيـام و احلـمـد لــله .. لـكن ا
عـمـلــيـات الـتـجــمـيل في الـعــراق صـعـبـة
ـستشـفيات الـتركية النجاح مـقارنة مع ا
التي كنـا نراسلـها عبـر مواقع الكـترونية
 لكنهم طلـبوا من والدي مبـلغ كبير جداً
و نحن غيـر قادرين لـتوفـيره ألجل إجراء
الـعــمــلـيــات  لــكن عــنـدمــا وصل اخلــبـر
لألسـتــاذ سـعـد الــبـزاز .. قـرر أن يــتـكـفل
عالجي و كافة الـعمـليـات التجـميـلية في
كم كـانت لي و بـغـداد أو خـارج الــعـراق 
لعائلـتي فرحة كبـيرة و شعور ال يوصف
 و بفـضل الله و األسـتاذ الـبزاز سـافرنا
و وصلـنا الـى مديـنة بـودرم .. حـيث يقع
ـــشــفـى) . الفــتـه  إلى أن (كــادر فــيـــهـــا ا
الـشــرقـيــة الـرائـع بـقــيـادة أمي الــثـانــيـة
اإلعالمية شيـماء عماد و فـريق التصوير
سـاعدة الرائع  قـدمو لـنـا كل العـون و ا
الالزمة في بـغداد و في تـركيـا  و وثقوا
مــراجــعــاتـي الــطــبــيـــة و اخملــتــبــريــة و
اإلشعاعية و غيرها .. فضالً عن جوالتنا

ـيـزهـا مـدار الــعـصـور الـتي أهم مـا 
هـو أنها مـحببـة للكـبار والصـغار على
ـهــرجـان في دورته الــسـواء. وشــهــد ا
احلـاليـة عروضـاً لفن األراجـوز وخيال
الــظل إضــافــة إلى حـلــقــات نـقــاشــيـة
ـاً لبـعض الرواد ذوي ونـدوات وتـكر
الــتـــاريخ في هــذا الــفـن بــاعــتــبــارهم
كـنـوزاً بـشريـة حـية من اجلـيل اجلـديد
رافــقــوا الـرواة الــكــبـار حــيث كــونـوا
عايشة خبراتهم وصقلوا مواهبهم با
ستمر برواد فن الـطويلة واالحتكاك ا
ــهــرجــان الــذي األراجــوز. ويـــســعي ا
تـأسـس عام 2019 إللـقـاء الـضـوء على
اإلمـكـانـات الـهائـلـة لـلـفنـون الـتـراثـية
وحتـديـداً األراجوز كـوسـيلـة للـتـعبـير
كن مـن خاللهـا تـقد مـسرح الـفـني 
سـهل االنتشار وواسع التأثير يخاطب

كل الفئات واألعمار.
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طـالبـة الـدراسـات الـعلـيـا في قـسم الـتاريخ بـكـلـية االداب
قبل باجلامـعة العراقـية تناقش في اخلامس من الـشهر ا
عنونـة (محسن حس جواد ونشاطه ـاجستير ا رسالة ا
فـي الــصــحــافــة الــعــراقــيــة 2003 – 1952- دراســة

تاريخية). 

ــهــنــدس الــعـراقـي وجه الــدعـوة لــلــبــاحــثـ ي ا االكــاد
واسـاتذة اجلـامعـات والنـاشط حلـضور الـندوة الـعلـمية
الـتي يـعـقـدهـا مـركـز دجـلـة لـلـتـخـطيـط االسـتراتـيـجي في
الساعـة التاسعـة من صباح اليـوم السبت على قـاعة كلية
الـنسـور اجلامـعة بـعنـوان (تعـديل منـظومـة االنتـخابات ..

بوابة التغيير في العراق).

ـهـندسـ الـعراقـية ي العـراقي تـضيـفه جـمعـية ا االكـاد
في الـسـاعـة العـاشـرة من صـباح الـيـوم الـسـبت في ندوة
بـعـنـوان (الـتـطـور الـتـكـنـولـوجي ومـسـتـقبـل وظائـف سوق

العمل).

ÊU e «  ≠  ËdOÐ

ــهـــنــدس ـــطــرب مـــاجـــد ا طــرح ا
أغـنـيـته اجلـديدة لـنـدن عـلى قـناته

طالـباً مـنهـا عدد الـعـملـيات الـتي أجرتـها
في مسـتشـفـيات بـغـداد  ألجل التـأكد من
سالمتها بإعطائها جـرعة التخدير كاملة.
مر أن عـمـلـياتـهـا التي و وعد تـورهـان 
ستجريها تبـاعاً واحدة تلو اآلخر ب كل
عملـية فاصل إسـتراحة حـوالي شهرين و
من ثم جترى لـهـا الـعمـلـيـة األخرى طـيـلة

فترة عام .
 وختمت مقدمة البرنامج ( حلقتنا أنتهت
كـــون الــفـــريـق الــطـــبـي لن يـــســـمح لـــنــا
بالـدخـول لـصـالـة العـمـلـيـات الـتي جتري
فيـهـا مـر عـمـلـيـتهـا األولى .. وحـتى لن
يسـمح لـنـا أو ألسـرتهـا بـتـصويـرهـا بـعد
العمـليـة األولى  لكنـنا سـتكون لـنا عودة

أخرى لنتابع تفاصيل جديدة ).
فريق العمل البرنامج ضم :

اإلعداد والـتـقـد : شيـمـاء عـماد  كـتـابة
الــنص : مــجــيــد الــسـامــرائـي تـعــلــيق :
مــارلـــ شــــــــــــــكــيب مـــديـــر تــصـــويــر
ومـــخــــرج مـــيــــداني : عــــمـــر اجلــــابـــري
التـصـويـر : أحـمد عـجـاج  و  عـلي ثـائر 
ـقــدمــة : عـصــام ســهـيل  و تـصــويــر ا
تابـعة الصـحفية عالء القيـسي  ا
: ســــــعــــــدون اجلــــــابــــــري
مـــونـــتـــاج : مـــحـــمــد
الشيخلي  إشراف
عــــــــام : فـــــــراس

السراي.
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احلـوار فـي ابـسط مـفـاهــيـمه هـو حتـقــيق الـصـلـة بـ
طرف او عـدة أطراف وقد يـكون حواراً ذاتيـاً يقيمه

رء مع نفسه في مراجعة أفكار ومواقف ورؤى. ا
ـعــقــد بـالــعــراق لم يــنـجح وفي الــعـمـل الـســيــاسي ا
ـنفـتح بـعد الـعام 2003 وكانت احلـوار الـسيـاسي ا
همـة تعبـيراً عن حوارات التـفاهمـات في خالصاتهـا ا
مــا قــبل ذلك الــتـاريـخ واحـتالل الــبالد ومــنــذ مـؤتــمـر

احملاصصة في لندن قبيل احلرب.
اضـية لكـنها حصـلت حوارات كثـيرة في السـنوات ا
كـانـت مــحــدودة األطـراف ال تــشــتــمل عــلـى الــطـرف
ـشـكـلـة في وقـتـهـا وشـهـدنا حـوارات حتت ـعـني بـا ا
ـصـاحلـة الوطـنـية مـرات عـدة لـنكـتـشف انـها عـنوان ا
كــانت مع أطــراف عــلى صــلــة يـشــوبــهـا خـالفـات مع
الـعـمــلـيـة الـســيـاسـيـة ولــيـسـوا خـارجــهـا لـذلك كـان
احلـوار الوطـني مـقنـناً بـحسـب ضبط سـياسي مـحدد
َن يــحق لـه أن يــكــون طـــرفــاً او ال يــكـــون. وتــلك من
أسـبــاب انـفــجــار األوضـاع في الــغـربــيــة قـبل حــلـول
داعش ولـــعلّ ذلك أيــضــا كــان احــد األســبــاب الــتي
جــعـلت الـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة مــنـطـويــة عـلى نــفـسـهـا
ـشـكالتـهـا وسـلـبيـاتـهـا ومـصـائـبـهـا الى حـد الـتآكل

واالفول واعادة تصدير األزمات.
لــكي يــنـجح احلــوار الــوطـني  يــجب أن يــأخـذ فــتـرة
اعـداد منـاسبـة وأن تـنضج أفـكاره ومـساراته بـشكل
حـقــيـقي وأن يـتـوافــر عـلى ضـمـانــات مـسـتـقـرة وان
يكـون شامال لـلجـميع وأولهم الـطرف الـذي كان سبب
ـشكـلة وهـو الـتيـار الـصدري وهـذا لم يتم  تفـجيـر ا
لــذلك بــدا احلــوار اجـتــمــاعــاً تــداولــيــاً بــ األطـراف
ـعسـكر اآلخـر مع بعض الـتطـعيـمات الـسيـاسـية في ا
السنـية والكـردية واحلكومـية وهذا النـوع من النشاط
ا يزيد من تفجـرة وا ـشكلـة ا السـياسي ال يحاكي ا
ـكن ـشــارك ال  ــشـهــد فـالــطــرف غـيــر ا تـعــقــــيـد ا
الـتــفـاعل مع قـرارات او تــوصـيـات او مـجــرد بـيـانـات

لهذا االجتماع. 
هــذه الـفـعـالـيـة قــد تـنـاسب فـتـرة مــسـتـقـرة من تـاريخ

. تفجر حتديداً العراق وليس هذا الوقت ا
ازمة الـبالد ال حتـتـاج الى فـعـالـيـات من بـاب اسـقاط
ـا يــجب ان تـكــون هــنـاك رؤيــة دقـيــقـة الــفــروض وا
للتعاطي مع األسباب التي دفعت التيار الصدري الى
االنسـحاب من الـعملـية السـياسيـة ومن ثمّ نقل االزمة

الى الشارع. 
حتى لـو افتـرضنا ان الـتيار لـيس لديه مدى مـعلوم او
مــنــظـــور إلنــهــاء االعــتــصــام وتــخــفــيض االزمــة فــإنّ
األطــراف األخـرى يــجب ان تــتـعــامل بــحـسب قــنـوات
سـيـاسيـة تـد صالت الـتفـاهم حـول اخلطـوط احلـمر
الــتي بـدت واضــحـة وصــارخـة في اهــداف اعـتــصـام
ــات خـارج بــيت الـتــيــار وان ال يــكــون الــكالم تــهــو
الـقــصــيــد وإال فــإن أي كـالم هـو تــســكــ لـألوجـاع

وفترة انتظار قبل الوقوع في نكوص اكبر وأخطر.
تفجر أمّا اذا كانت قراءة األطراف األخرى للمشهد ا
تـذهب الى غــيـر ذلك فـإنَّ هـذه الـفــعـالـيـات احلـواريـة
ـتوافـرة عـلى جديـد نـوعي سـوف تفـيد اجلاريـة غيـر ا

ؤقت للمشهد الذاوي. في اعادة بعض الوهج ا

ّ

ّ

ًً

لـكة عبـد الـله الثـاني وعـقيـلـته ا
رانـيــا.وأضـاف أنه (جــرت قـراءة
الـفـاحتـة فـي مـنـزل والـد اآلنـسـة
رجـــوة بـــالـــريـــاض بـــحـــضــور
ــلـكي األمـيـر أصـحــاب الـسـمـو ا
احلـسن بن طالل واألمــيـر هـاشم
بن عبد الله الثاني واألمير علي
بن احلـسـ  واألمـيـر هـاشم بن

.( احلس
ولـد األمـيـر حـس فـي عمـان في
 28حزيران 1994 وهو أكبر

ـلكة رانيا لك عبد الله وا أوالد ا
وله شـــقـــيق هــو األمـــيـــر هــاشم
ـان وشـقـيـقــتـان هـمـا األمـيـرة إ
واألمـيـرة سـلـمى.وأنـهى دراسـته
الــثــانـويــة في مــدرســة "كـيــنــغـز
ي" فـي األردن في 2012 أكـــــــاد
ودرس الــــــتـــــــاريخ الــــــدولـي في
جامعة جـورج تاون في الواليات
تحدة قبل ان يتلقى كما والده ا
ــــلك حــــســـ وجــــده الــــراحل ا

دروســـا عـــســـكـــريــــة في ســـانـــد
ـلـكـيـة فـي بـريـطـانـيـا هـيـرسـت ا
والـتي تـخــرج مـنـهـا عـام 2017.
واألمــيــر حــســ هــو ولي عــهــد

األردن منذ عام 2009.
وولــدت خــطــيــبــته فـي الــريـاض
وهي من نـسل شـيـوخ سـديـر في
جنـد ولـهـا شقـيـقـان هـمـا فـيصل
ونــايف وشـقــيــقـة واحــدة تـدعى
دانـا. وتـلـقت دروسـهـا الـثـانـويـة
في السـعوديـة وأكمـلت تعـليـمها
الــعـــالي فـي كــلـــيـــة الــهـــنـــدســة
عمارية في جامـعة "سيراكيوز" ا

في نيويورك.
ـلـكـة رانـيـا عن خـطـوبـة وقـالت ا
( رجـوت جنـلـهــا األمـيـر احلـسـ
الله أن يرزقك خيرا وأن جتد من
حتـب فـــجـــاءت رجـــوة.. مـــبـــارك
البــنـي وعــروســـتـــنـــا الــغـــالـــيــة

واحللوة).

عـمــان (أ ف ب) - أعـلن الــديـوان
ـلكي األردني فـي بيـان خـطـوبة ا
ولي العهد األميـر حس بن عبد
الله من الشـابة السـعودية رجوة
بــــنت خـــــالــــد بـن مــــســــاعــــد آل
سيف.ووفقا للبـيان تمت خطوبة
األمـيــر حـسـ (28 عــامـا) عــلى
اآلنسة رجوة خالد بن مساعد آل
سيف (28 عامـا) في الـسـعـودية
ـلك بــحـضــور الــعـاهل االردنـي ا
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