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ألــزمت األمــانــة الــعــامــة جملــلس
ـالـيــة بـتـطـبـيق الـوزراء وزارة ا
قــرار تـــعــيــ خــريـــجي كــلــيــات
الــعـلــوم وصــرف مـســتـحــقــاتـهم
فيـما جدد عقود وزارتي تاخرة ا
الـــتــعــلــيم الــعـــالي والــصــنــاعــة
ـــطـــالـــبــة بـــاطالق ـــعـــادن  ا وا
تــخــصــيــصــاتــهم ضــمـن قــانـون
الـــدعم الــطـــار لالمن الـــغــذائي
بـعـد شـمـولهـم بـقرار والـتـنـمـيـة 
 .315واطـــلــعت (الـــزمـــان) عــلى
وثيقـة حتمل تـوقيع االمـ العام
للمجـلس حميد نـعيم الغزي جاء
فيـها إن (الـقـرار قدم كـمقـترح من
ـالـيـة ويـنـسـجم مع طـلـبـهـا في ا
وجود الفعلي من الصرف وفق ا
وسبق وأن أيدت الوزارة الدولة 
ـــســـتـــحـــقــات ـــالـي  الـــصـــرف ا
الـــعــلـــومــيــ وطـــلــبت تـــخــويل
مـــــــجـــــــلـس الـــــــوزراء بـــــــإطالق
التمويل) واشار الى ان (نكوص
الـوزارة عن تـنـفـيـذ قرار اجملـلس

يــفــهم مــنه الــرغــبــة بــزج بــعض
الــــفــــقـــرات فـي قـــرار لـم حتـــظى
فـقد وافـقته وألنـه لم يسـتجب 
ــــالـــيــــة إلى اخــــتالق عــــمــــدت ا
احلـجـج العـاقــة تـنــفـيــذ الـقـرار)
مشـددا على على (إلـزاميـة تنـفيذ
قـــــرار اجملـــــلـس بـــــشـــــأن رواتب
) مـطـالـبـا الوزارة بـ الـعـلـومـيـ
(بتزويد االمانة العامة  بإجمالي
ـصـروف الـفـعـلي لـلـدولـة خالل ا
ـاضي بـعـد تـنزيـل مبـالغ الـعـام ا
صروف النفقات االستـثمارية وا
الـــفــعــلـي لــلــعـــام اجلــاري حــتى
صـــدور قـــرار اجملـــلس الـــبـــحث
لغرض تـدقيـقهـا). بدوره خاطب
الية مجلس اخلدمـة االحتادي ا
لتـوفيـر التـخصـيصـات للـدرجات
الـوظــيـفـيــة اخلـاصـة بــالـصـحـة
فـــيــــمــــا صـــادق عــــلى تــــعــــيـــ
ــشـمــولـ بــقـانــون تـدرج ذوي ا
هن الطبية والصحية.وجاء في ا
وثيقة للمجلس تابعتها (الزمان)
امس أن (مجلس اخلدمة خاطب
ـصـادقـة ـالـيـة لـغـرض تـأيـيـد ا ا

ــرسـلــة من قـبل عـلـى الـدرجـات ا
وزارة الــصــحــة من أجل تــوفــيـر
ـــالي). في وقت الـــتــخـــصــيص ا
ـسـتـبـعـدين في طـالب الـعـقــود ا
وزارتي الـــــتـــــعـــــلـــــيم الـــــعـــــالي
احلـكـومـة ـعـادن  والـصـنـاعــة وا
بانصـافهم وشمـولهم بقرار 315
اســـوة بـــاقــــرانـــهم. وقـــالـــوا في
احاديث لـ (الزمان) امس (نطالب
احلكـومـة وبعـد ان ايـدت اللـجـنة
ـالـيـة الـنـيـابـيـة انه ال مـانع من ا
ــتــاخــرة ــســتــحــقــات ا صــرف ا
شـــمـــولـــنـــا بـــقــرار  315اســوة
بـاقـرانـنــا الـذين جـرى حتـويـلـهم
دة الـيـة  وتـسلـيـمهم الـفـرقـات ا
) واشـــــــــاروا الى ان عـــــــــامــــــــ
ـــان خـــاطـب احلـــكـــومـــة (الــــبـــر
باطالق مستحقات هذه الشريحة
الـتي تعـمل مـنـذ ثالثة الواسـعـة 
اعـــــــوام فـي مـــــــقــــــــار الـــــــوزارة
تثملة باجلامعات ومؤسساتها ا
مـــقــابل اجـــور زهــيـــدة). وكــانت
ـالـيـة الـنـيـابـية رئـيس الـلـجـنـة ا
قد خـاطبت في محـاسن حمـدون 

االمـــانـــة الـــعـــامـــة وقـت ســـابق 
بـــتــعـــديل قــرار جملـــلس الــوزراء
ا يـضـمن شـمـول االجراء 315 
والعقود واحملاضرين بعد تاريخ
الـثـانـي من تـشـرين االول .2019
واطــلـعت (الــزمـان) عــلى وثـيــقـة
حتمل تـوقيع رئيس الـلجـنة جاء
فــيــهـا (نــطــالب االمــانـة الــعــامـة
ـا يـضـمن بـتــعـديل قـرار  315 
شــــمـــــول االجـــــراء والـــــعـــــقــــود
واحملـاضرين بـعـد تـاريخ الـثاني
وتوجيه من تـشرين االول  2019
مــؤســســات الــدولــة الــتي انــهت
استنادا وما اليهم  التعاقد مع ا
والســيــمـا ان ــالــيــة  لــتــوجــيه ا
انهـاء التـعاقـد يخـالف القـانون).
الى ذلك  اكـــد وزيــر الــصــنــاعــة
ــعــادن مـنــهل عــزيــز اخلــبـاز وا
ـهــنـدسـ إعــادة مـخــصـصــات ا
الــعــامـلــ خــارج مــقـر الــشــركـة
الـــعــامــة لـــصــنـــاعــة األدويــة في
سـامــراء.وذكـر اخلــبـاز فـي بـيـان
أنـه (بـــعـــد قـــطع مـــخـــصـــصـــات
ـهنـدسـ الـعـاملـ خـارج مـقر ا

االســتــكـشــافـات الــنــفـطــيــة عـلي
جاسم إن (خطط الـوزارة وشركة
الــنـــفط الــوطــنــيــة تــهــدفــان الى
تـــعــظــيم االحـــتــيــاطـي الــوطــني
لــلــثـــروة الــهـــايــدروكــاربـــونــيــة
واستـثمـارها  من خالل تـعشيق
شترك اجلهد الوطني  والعمل ا
ـية الـرصـيـنة مع الـشـركات الـعـا
في حتــــويـل الــــتــــوقـــــعــــات الى
احـــتــيــاطـي فــعــلـي يــضــاف الى

االنتاج الوطني)
 مــؤكــدا (اهــمــيــة االســتــكــشـاف
ـيـاه االقــلـيــمـيـة) الــنـفـطي فـي ا
واشـار الى ان (شــركـته تــسـتـعـد
قبلة مع البرام عقد خالل االيام ا
شـــركـــة ســيـــنـــوك الـــصـــيـــنـــيــة
لـــلــمــبــاشــرة قــريــبــاً في اعــمــال
ـسـوحـات االستـكـشـافـيـة). كـما ا
اجنزت الـوزارة حفـر بئـر جديدة
في حــقـل الــزبــيــر بــعــمق 3601
الكـات مــتــر.وقـال الــبــيــان ان (ا
الــفـنـيــة والـهـنــدسـيــة في شـركـة
احلــفــر الـعــراقــيـة اجنــزت حــفـر
الــبــئـــر الــنــفــطي  551في حــقل
ـحـافـظـة الـبـصرة). من الـزبـير 
جـانـبه  أكــد مـديـر عـام الـشـركـة

بـــاسم عـــبـــد الــكـــر نـــاصــر ان
الكــات الــفـنــيـة والــهــنـدســيـة (ا
اجنزت حـفـر الـبئـر بـعمق 3601
متـر) مشـيرا ان (الـشركـة اكملت
حفـر ثـماني آبـار نـفطـيـة  ضمن
بـرم مع شـركـة ايـطـالـية الـعـقـد ا
حلفر  37بئـرا نفطـية في الـزبير
بالتعاون مع شركة اخرى لتقد
اخلــدمـات الــنـفــطـيــة) وتـابع ان
دة زمنية (عمليات احلفـر تمت 

قدرها  35يوماً). 

وتــــشــــكـــيـل حـــكــــومــــة كـــامــــلـــة
الــصالحــيــات حــرصــا مــنه عــلى
جتــــــنـــــيـب الـــــبـالد مـــــزيــــــدا من
االزمــــات) وتـــــابع الـــــبــــيــــان ان
(االطـار سـيـبـذل كل مـا يـسـتطـيع
من اجـل االســــراع في تــــهــــيــــئـــة
ـــنــاســـبـــة وضـــمــان الـــظـــروف ا
مشاركة اجلميع). في غضون ذلك
 قــــال نـــــائب عـن كــــتــــلــــة دولــــة
القـانـون عدم وجـود مـوعد لـعـقد
جلسـة مجـلس النواب.وذكـر ثائر
مــــخــــيف فـي تــــصــــريح امس ان
(االتفـاقـات السـيـاسيـة مـستـمرة
وهـنــاك حـراك عــلى عــقـد جــلـسـة
نيـابيـة بـالوقت الـقريب اال انه لم
يـتم تبـلـيـغـنا خـتى اآلن بـتـحـديد
مــوعــد أي جــلــســة). وفي تــطــور
اطــلــعت (الــزمــان) عــلى وثــيــقـة
حتـمل تـوقـيع مـديـر مـكـتب نـائب
ان فهد رسول اجلاف رئيس البر
جـــاء فــــيـــهـــا ان (نــــائب رئـــيس
وجه بتـعليق عمل نواب ان  البر
االمـــــــ الـــــــعـــــــام حلـــــــ وضع
صالحـــيــات وتــعــلـــيــمــات حتــدد
تــصـــدر عن الـــرئــيس مـــهــامـــهم 
اســتــنــادا ونــائــبــيـه بــالــتــوافق 
ـداة ـادة  47ثـانــيــا وا الحـكــام ا
 48مـن قـــــــــــانــــــــــون اجملــــــــــلـس

وتشكيالته). 

الفريق الفني الذي اتفقت القوى
الـسـيــاسـيـة عـلى تــشـكـيـله خالل
االجــتـــمــاع الــثــانـي في الــقــصــر
احلـكــومي حـيث بــحث بـقــضـيـة
ـــبـــكــرة إجـــراء االنـــتـــخــابـــات ا
وتــعـــديل قــانـــون االنــتـــخــابــات
وكــذلـك إجــراء الـــتــغــيـــيــرات في
ــســتــقــلـة ــفــوضــيــة الــعـلــيــا ا ا
لالنتخابـات). وكان االطار قد اكد
اســـتـــمــراره في في وقت ســـابق 
احلوار مع جميع االطراف لتنفيذ
االستحقـاقات الدسـتورية وعودة
ؤسـسات الى مـهامـها وتشـكيل ا
حــكــومــة كـــامــلــة الــصالحــيــات.
واعـــرب في بـــيــان عن (تـــقـــديــره
الــــكـــبـــيـــر لــــلـــمـــوقـف الـــوطـــني
والـدسـتــوري لـتـحــالف الـسـيـادة
ــــقــــراطـي بــــعـــد واحلــــزب الــــد
الذي اعلن اجتماعهـما في اربيل 
فيه الـطـرفان تـمسـكـهمـا باخلـيار
الدستوري في اجـراء االنتخابات
ـــنــاخــات ـــبــكــرة بـــعــد خـــلق ا ا
ـــنــاســـبــة لـــهـــا وحتت اشــراف ا
حكومة كاملة الصالحيات وعودة
ـمـارسة ؤسـسـات الـدسـتوريـة  ا
عـمــلـهـا) مــؤكـدا (اســتـمـراره في
احلوار مع جميع االطراف لتنفيذ
 االستحقاقات الدستورية وعودة
ــؤســـســات الـى أداء مــهـــامــهــا ا

غـــــيــــر مــــطّــــلـع وغــــيــــر مــــواكب
لـلـمـواقف). فـيـمـا كـشف مـصـدر 
عن تــفــاصـيـل اجـتــمــاع عــقـد في
مـنـزل الــقـيـادي فـي اإلطـار أحـمـد
ـــثـــلي الـــكـــتل األســـدي جـــمع 
الـسـيـاسـيـة الـسـنـيـة والـشـيـعـيـة
ــــصــــدر أن والــــكــــرديــــة.وذكــــر ا
(االجـتــمــاع الـذي عُــقـد في مــنـزل
ـــثـــلي األســـدي يــــضم كالً مـن 
حتالفي السيادة والعزم واحلزب
ـقــراطي واالحتــاد الــوطـني الــد
) بـحسب تـعبـيره الكـردستـانـي
ثل وأضاف أن (هـذا االجـتـمـاع 
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جتـري اطراف االطـار الـتـنـسـيقي
حراكا سـياسيـا مكثـفا في بغداد
ان لـتـحـديـد مـوعـد انـعـقـاد الـبـر
عـطـلة للـمـضي باالسـتـحقـاقـات ا
مــنــذ انــتـــخــابــات تــشــرين االول
اضي فيما دعـا ائتالف النصر ا
الى ايـجــاد تــوازن يـجــمع االطـار
والــتـــيــار الــصـــدري مــعــا. وأكــد
ـتــحــدث بـاسم االئــتالف أحــمـد ا
الــــونـــدي فـي تـــصــــريح امس أن
(رؤيـــة رئـــيـس االئـــتالف حـــيـــدر
الـــعــــبـــادي كـــانـت ومـــا زالت مع
إيـجــاد اتــفـاق ســيـاسي مــتـوازن
يـــجـــمع بـــ مـــا يـــريـــده اإلطـــار
والـتـيـار مــعـاً) واضـاف ان (هـذا
التوازن يكون ضمن اتفاق وطني
دسـتــوري حلل األزمــة وال يـؤمن
بـسـيـاسـة الـغَـلَـبـة وكـسر اإلرادة
ألنــهــمـــا يــقــودان إلى االحــتــراب
ــان األزمــة والــفـــوضى أو يُـــد
وهــو مـا يــســعى إلــيه الــبـعض)
وتـــــــــــــابـع ان (رؤى ومــــــــــــواقـف
االئـتالف واضــحـة ومـعـلــنـة مـنـذ
بـدء األزمـة وهي ال تــأتي لـكـسب
امتياز أو لتسجيل نقطة أو كردة
فعـل على مـوقف أو تـصـريح هـنا
أو هـنـاك ومَن يـتـفـاجئ فـهـو اما
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اكــد وزيــر الــنــفط احــســان عــبـد
اجلـبـار اسـمـاعـيل  قـرب تـنـفـيـذ
ـسح الزلـزالي لـلرقـعة عمـلـيات ا
ــــــــيـــــــاه الـــــــبــــــــحـــــــريــــــــة في ا
بــحـثــا عـن تـراكــيب اإلقــلــيــمــيــة
هايـدروكـاربونـيـة. وشدد الـوزير
في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس
ـبــاشـرة بـأعـمـال عـلى (أهــمـيـة ا
سح الـزلزالي لـلرقـعة الـبحـرية ا
في اخلـلـيج الــعـربي  الـتي تـعـد
أول جتــربـــة ونــشــاط فـــعــلي في
ـــيــاه االقـــلــيــمـــيــة في مـــوقع بــا
اخللـيج العـربي بجـزئيـها الـبري
والـــــــبـــــــحـــــــري ) واضــــــاف ان
(التوقعات والدراسات تشير الى
أنـــــــــهــــــــا تـــــــــضـم تــــــــراكـــــــــيب
هـــايــدروكــاربــونـــيــة) وتــابع ان
(جــهــود الـــوزارة أثــمــرت وعــلى
ـاضـيـة لـلـتـوصل مـدى االعـوام ا
الى صيغـة عقد لـدراسة مشـتركة
مع شــركــة ســيــنـوك الــصــيــنــيـة
تهدف الى حتـديد نـقاط ومواقع
االسـتـكـشـاف الـبـري والـبـحري).
من جـهته  قـال مـدير عـام شـركة
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ـقـراطي اكـد رئـيس احلــزب الـد
الكردستاني مـسعود البارزاني 
ــشـتـرك أن لـلــتـعــايش األخـوي ا
ــتــد بــ االكــراد واآلشــوريــ 
الكـثــر من مـئــة عـام . وقـال خالل
قر البطريركي للكنيسة افتتاح ا
اآلشــوريــة الــشــرقــيــة في أربــيل
امس أنه (آل ـوجـد اجـمل وأفضل
من ان نـــــــعــش مــــــعـــــــاً فـي بالد
ـهم أنـنا جـمعــا نعـبد واحدة وا
الــله) مــشــددا عـلـى (ضـرورة أن
يـعـيش اجلـمـيع في بـلـدنـا أخوة
باعتـزاز وحريـة) وتابع ان (هذه
نـاسبـة التي تـرمز الى الـعالقة ا
الـتــاريـخـيــة الـتي تــأسـست قـبل
مائـة عـام ب الـشـهيـدين الـشيخ
ــار عـــبــد الـــسالم الــبـــارزاني وا
شـمــعـون فــفي ذلك الـوقـت مـبـدـ
الـــتــعـــاـش الـــســلـــمي واالخــاء)
مــؤكــدا (ســنـــواصل دعم جــمــيع
أبنـاء الـشـعب  بغض الـنـظر عن
الــــــــــقــــــــــومـــــــــــة أو الــــــــــدين أو
ويـــجـب أن يـــعـــيش الـــطـــائــــفـــة
اجلـمـيع أخــوة بـاعـتـزاز وحـريـة
النه يــربـطــنـا مـصــيـر مــشـتـرك).
وحــضـــر فــعــالــيــات االفــتــتــاح 
مــسـؤولــ حــكـومــيـ وســفـراء

ورجال الدين من مختلف األديان
والـطـوائف في إقـلـيم كـردسـتـان
من بــيــنــهـم بــطــريــرك كـــنــيــســة
شرق اآلشـورية مـار آوا الثالث ا
والـــرئــيس األعـــلى لـــلــكــنـــيــســة
الــكـلـدانــيـة فـي الـعـراق والــعـالم
لويس روفائـيل ساكو. الى ذلك 
باشر نحو مليوني تلميذ وطالب
الــــدوام في مــــدارس االقــــلــــيم .
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (مــراسم بـدء الــعــام الـدراسي
جـرت بحـضـور رئـيس احلـكـومة
مـســرور الــبـارزاني  في مــدرسـة
أيـلول بـقـضـاء بـردرش). بدوره 
اعــرب الــبـارزانـي  عن (ســعـادته
بـقرع جـرس بـدء الـعـام الدراسي
اجلديـد مـقدمـاً التـهـاني للـطلـبة
الكـات التـدريـسـيـة) واضاف وا
(اتــمـــنى عــام ســعــيــد ومــرحــلــة
مـــلـــؤهـــا الــــعـــطـــاء والـــنـــجـــاح
ومستقبال زاهراً جلميع الطلبة).
وفـي بـــــغــــــداد  أصـــــدرت وزارة
الـتـربـيـة قـراراً يـخص الـهـيـئات
كـلف التـعليـميـة والتـدريسيـة ا
ــثـلــيـات في مــنـهم لــلـعــمل في 
االقليم.وذكـر بيـان للوزارة تـلقته
(الـزمـان) امس إن (الـقـرار يـنص
عـلى موافـقـة الـوزير عـلي حـمـيد
بــاســتــمــرار تــكــلــيف الــدلــيــمي 

تمتع من الهيـئات التعليمية ا
والـتـدريـســيـة بــإجـازة األمـومـة
إجازة بدون راتب وبراتب اسمي
والتـفرغ وإجازة دراسـية لـلعمل
ثليـات التربيـة بكردستان في 
مـن دون احلــــاجـــــة إلى إنـــــهــــاء
تـــكــلــيـــفــهم بـــعــد صــدور أوامــر
اإلجـازات آنـفـة الـذكـر). من جـهـة
أكـــــد رئـــــيـس االقـــــلـــــيم اخـــــرى
نـيجـيـرفان الـبـارزاني والسـفـير
الـقـطـري لــدى الـعـراق خـالـد بن
حمد السليطي الرغبة في تعزيز
شـترك ب العالقـات والتعـاون ا

أربيل والدوحة. وقال بيان تلقته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــبـــارزاني
اســــــــــتــــــــــقــــــــــبـل فـي اربــــــــــيـل
وجرى مناقشة عالقات السليطي
الـعـراق واالقـلــيم مع دولـة قـطـر
واألوضـاع الــسـيــاسـيـة احملــلـيـة
وآخـــر مــســتــجـــداتــهــا إضــافــة
جلـهـود افـتــتـاح قـنـصـلـيـة عـامـة
قـــطــريـــة في أربــيـل مــســتـــقــبالً
وفـرص االسـتـثــمـار الـقـطـري في
كـــردســـتـــان) واكـــد اجلـــانـــبـــان
(الـــرغــــبــــة في زيــــادة تــــعــــزيـــز
ــشــتــرك الــعالقــات والــتــعــاون ا

الئمة بينهما وتمـهيد األرضية ا
لـالســتـــثـــمــارات الـــقـــطـــريــة في
مختـلف القطـاعات واجملاالت في
االقـليم والـعـراق) مـشـددين على
ـــبـــاشـــرة (تــــفـــعـــيل الـــرحالت ا
لـلـخـطـوط اجلـويـة الـقـطـريـة إلى
الـــــعـــــراق واالقـــــلـــــيم) واشـــــار
اجلـانـبـان الى ان (أهـمـيـة األمان
واالسـتـقـرار الـسـياسـي العـراقي
ـنطقـة وعالقات العراق لعموم ا
واالقــــلــــيـم مع الــــدول اجملــــاورة
نطقـة ومسائل أخرى حتظى وا

شترك).  باالهتمام ا
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طبعة العراق 

الــشــركـة الــعــامــة لـصــنــاعـة
االدويــة في سـامــراء وبــعـد
ـوظـفـ وعدد من مـناشـدة ا
وجــهــنـا إدارة الــنــاشــطــ 
الشـركة بـإصـدار قرار إلـغاء
اســتـــقــطــاع اخملـــصــصــات
ــــمــــنـــوحــــة  ومـــنــــحـــهم ا
مـسـتحـقـاتـهم كـامـلـة أسوةً
هندس العامل فيها). با
مـن جـــهــــة اخــــرى  اعــــلن
وزيـــر الــــعـــمل والـــشـــؤون
االجـتـمـاعــيـة وكـالـة سـاالر
عبـد الـسـتار  إطالق راتب
ـتـفــرغ لـشـهـر آب ـعــ ا ا
وفقا لقانون الدعم الطار
لـألمــن الـــــــــــــــغــــــــــــــــذائـي
والــتــنـــمــيــة.وقــال رئــيس
هـيـئـة رعـايـة ذوي اإلعـاقة

واالحــــتـــيــــاجـــات اخلــــاصـــة في
الــوزارة احــمــد هــادي بــنـيــة في
بـيـان تـابـعـته (الـزمـان) امس إنه
(اســتـنــادا لــتـوجــيــهـات الــوزيـر
اكملت الـهيئـة اإلجراءات الفـنية
ـعـ ــالــيــة ?الطالق رواتب ا وا
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وجه رئـــيس الــوزراء مـــصـــطــفى
بـــتـــعـــطـــيل الـــدوام الـــكـــاظـــمـي 
ــــقــــبل الــــرســــمـي يــــوم االحــــد ا
ـنــاسـبــة الـزيـارة االربــعـيــنـيـة.
وقــالت االمــانـــة الــعــامــة جملــلس
الوزراء فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (الكـاظمي وجه بـتعـطيل
قبل الدوام الرسمي يـوم األحد ا
تـــزامــنـــاً مع أربـــعــيـــنــيـــة اإلمــام
احلسـ عـليه الـسالم). كـما وجه
رئــــيس احلــــكــــومــــة  الـــوزارات
ــعــنــيــة بــبـذل أقــصـى اجلــهـود ا
لــتـســهــيل عــمـلــيــات نــقل زائـري
ـتـحـدث باسم األربـعيـنـيـة.وقـال ا
اجملــلس  وزيــر الــثــقــافــة حــسن
ناظم خـالل مؤتـمـر االسـبوعي إن
(الـــكـــاظــمـي أثــنـى عـــلى جـــهــود
الـــوزارات األمـــنــيـــة واخلـــدمـــيــة
اخلاصـة بـزيارة أربـعـينـيـة اإلمام
احلـــســــ ووجه بــــبــــذل أقـــصى
اجلـهـود لـتـســهـيل نـقل الـزائـرين
ـــــــديــــــــنـــــــة إلـى كـــــــربـالء ومـن ا
خلــارجــهـــا) وتــابع ان (اجملــلس
أصدر عـدة قرارات بـينـها بـإحالة
مشـروع جتـهـيز وتـنـفـيذ شـبـكات

ن من اجملــــاري في اجلــــانـب األ
ـوصـل في مـحــافــظـة نــيــنـوى) ا
مــؤكــدا ان (اجملــلس نــاقش مــلف
ـيـاه مع وجـود مـؤشـرات شـحـة ا
باستـمرارها لـلمـوسم الرابع على
الـتـوالي ووافـق عـلى طـلب وزارة

ـــــوارد بــــتـــــحــــديـث الــــدراســــة ا
االستراتيجية للمياه واألراضي)
واشــــــار الى ان (اجملــــــلـس وافق
كـذلك عـلى إنـشــاء مـركـز تـسـويق
لــلــحــبــوب فـي مــحــافــظــة واسط
بكـلـفة مـليـاري ديـنار وقـرر كذلك

تـخـويل رئـيس هـيـئـة االسـتـثـمار
صالحـيـة الـتــوقـيع عـلى مـشـروع
اتفاقية ب الـعراق وقطر حلماية
االستثمار).ووصل وزير الداخلية
ي ونـــائب قــائــد عــثــمـــان الــغــا
شـتـركـة الـفريق أول العـمـلـيـات ا

ـفارز عمـاد مـحمـد  الـدوريات وا
بـــضــرورة ونـــقـــاط الــتـــفـــتـــيش 
احلــــــفـــــاظ عــــــلـى أمن وسـالمـــــة
الـزائـرين.ودعـا مـحـمـد من طـريق
زائـري اربعـيـنـيـة االمـام احلـس
عليه السالم (األجهزة األمنية الى
تـقـد الـتـسهـيـالت لهـم ومـراعاة
احلاالت االنسـانية والـطارئة وان
يكونـوا عون لهم وعـلى قدر عالي
سؤولية بـغية جناح اخلطة من ا
االمنيـة وتفويت الفـرصة على من
يـريـد تـعـكــيـر صـفـو الـزيـارة وان
خدمتهم هي شرف للجميع). على
اسـتـنـفـرت قوات صـعيـد مـتـصل 
جــهــودهــا الــشــرطــة االحتــاديــة 
لتـطبـيق خطـة الزيـارة في كربالء
وبـــغــــداد .وقـــال بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الــــزمــــان) امـس انه (قــــطــــعــــات
االحتـاديــة مــتـمــثـلــة بـالــفـرقــتـ
األولى والثانيـة واللواء السادس
عــشـــر الــفـــرقــة الـــرابــعـــة وفــوج
مغـاويـر الـفرقـة اخلـامسـة شـرطة
احتاديـة جـهودهـا لتـطـبيق خـطة
الــزيـــارة األربــعــيــنـــيــة وتــأمــ
ــواكب الـعـزاء احلـمـايــة الالزمـة 
تـوجه الى وحمايـة الزائـرين ا

كربالء إلحياء الزيارة).

إلى ركن عــبــد األمــيــر الــشـمــري 
كـربالء لإلشـراف عــلى خـطـة أمن
. وقــــال بــــيـــان زيــــارة األربـــعــــ
ي والـشـمري مقـتـضب إن (الـغـا
وصال إلى كـربالء لـإلشـراف عـلى
إجــراءات خــطــة تـــأمــ حــمــايــة
زائـري أربعـيـنـيـة اإلمـام احلـس

عليه السالم).
أعلـنت قـيادة الـعـملـيات الى ذلك 
شـتـركة عـدم تسـجـيل أي خرق ا
أمــني فـي زيــارة األربــعـــ حــتى
ــــــتـــــحــــــدث بـــــاسم اآلن.وقـــــال ا
الـــعـــمــــلـــيـــات الـــلـــواء حتـــســـ
اخلـفــاجي في تــصــريح امس (لم
نسجـل أي عمل تـعرضي او خرق
في اخلــــطـــة اخلــــاصـــة بــــزيـــارة
األربـعـ فـضـال عن مـقـتل اعـداد
من الـدواعش بــصـورة مـســتـمـرة
وهــــــذا دلــــــيل جنــــــاح اجلــــــهـــــد
االســـــتـــــخـــــبـــــاري ولـــــلـــــخـــــطط
االستـبـاقيـة) وأضـاف (الدواعش
حاولـوا تنـفيـذ بعض الـتعـرضات
واإلعــتــداء عـــلى الــزوار اال انــهم
فــشــلـوا و احــبــاطــهــا والـعــمل
الحقة من يحاول زعزعة مستمر 
االمن). فـــيــمـــا وجه وكـــيل وزارة
الداخليـة لشؤون الشـرطة الفريق
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عـــزت االوســـاط الـــعــــشـــائـــريـــة
واالجــتــمــاعــيــة  بــرحــيل أمــيـر
قبيلة العبيد في العراق والوطن
الــعـربي الــشــيخ أنـور الــعـاصي
ـوت صـبـاح امس الـذي غـيــبه ا
رض الـثالثـاء بعـد مـعـانـاة مع ا
فـي مــحــافــظـــة كــركــوك. وجــرى
تشيع جـثمان الـراحل الى مثواه
االخــيــر في مــقـبــرة احلــديــديـ
حــسب تــوصــيــته بــدفــنـه جـوار
عـــزى اهـــلـه واقـــربـــائه. بـــدوره 
رئـــيـس حتــــالف قــــوى الــــدولـــة
الوطـنيـة عـمار احلـكيم  بـرحيل
الـعــاصي.وقـال في بـيــان (بـبـالغ
احلـزن تـلــقـيـنـا نـبـأ رحـيل امـيـر
قبيلة العبيد في العراق والوطن
الــعــربي والســيــمــا ان الــفــقــيـد

شخـصية مـعروفـة على الصـعيد
اجملـــتــمـــعـي والـــعــشـــائـــري في
فــــضال عـن مــــواقــــفه الــــعــــراق 
شـهـودة في كثـيـر من اجملاالت ا

الــوطـنـيــة واإلجـتــمـاعـيــة). كـمـا
قــدمت قــيـادة شــرطــة مـحــافــظـة
التعازي بوفاة العاصي. كركوك 
وقالت في بـيان مـقتـضب (نسأل
ـــولى عـــز و جـل ان يـــتـــغـــمـــد ا
الفقـيد بـواسع رحمته و مـغفرته
و يـسـكنه فـسـيح جـنـاته و يـلهم
اهله و ذويه الصبر و السلوان).
قـيـادة الــقـبـيـلـة وتـولى الــراحل 
عـام  1998بــعـــد وفــاة شــقــيــقه
الـــذي تــســلم مـــزهــر الـــعــاصي 
االمارة من الـشيخ مـحمـد صالح
ـــتـــوفـي عــام 1961 احلـــســـ ا
.والراحـل من موالـيـد عام 1939
ويــنــتــمي الى قــبــيــلــة الــعــبــيـد
عــــرف بــــعالقــــته الــــزبــــيــــديــــة 
االجتماعيـة الواسعة مع شرائح
مــخـتــلــفـة من اجملــتــمع وبـأرائه

عتدلة وبحبه للخير. ا

ـتـفرغ لـشـهـر آب لـلمـسـتـفـيدين ا
الــــذيـن صـــــدرت بـــــطــــاقـــــاتـــــهم
ـاستـر كـارد لشـهر االلكـتـرونيـة ا
ـــســتـــفــيـــدين الى آب) داعـــيــا ا

عتمدة . (التوجه للمنافذ ا
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ــوسـمـي يـزول ــنــخــفض اجلــوي احلــراري ا (تــأثـيــر ا
وذلك لـتقـدم امـتـداد مرتـفع جـوي من الـبـحر تدريـجـيـا 
ـتـوسـط وعـلـيه تـشـهـد الـبالد انـخـفـاضًـا في درجـات ا
احلـرارة لبـضع درجـات مع تـصـاعـد الـغـبار فـي بعض
ـنـطـقتـ الـوسـطى والشـمـالـية ) مـشـيرا االماكن من ا
الى ان (درجـات احلرارة سـتعـود الى معـدالتهـا العـامة
ـقـبل تـصـاحبه ريـاح شـمـالـية ابـتـداء من يـوم اجلـمـعة ا

غربية معتدلة السرعة). 
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
ان يـكـون طـقـس الـيـوم االربـعاء الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل 
صــحــوا يــتـحــول تــدريــجــيـا الـى مـغــبــر مع انــخــفـاض

احلرارة. 
وقالت الـهيئـة في بيان تـلقته (الـزمان ) امس ان (طقس
ــنـاطق كـافـة مع الـيــوم االربـعـاء سـيــكـون صـحـوا في ا
انـخـفــاض بـدرجــات احلـرارة في الــبالد) واضـاف ان

حيدر العبادي 

توجه صوب كربالء gO²Hð∫ مفارز الشرطة االحتادية خالل تفتيش الزائرين ا
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خـطـة أمنـيّـة مـحكـمـة تتـكـون من قاطع
خـارجي يشـمل أربعـة محاور رئـيسة)
وأضـــاف ان (مـــحـــور بـــغـــداد كـــربالء
تـــمــســكه قـــوة من الــلــواء  11 ضـــمن
قـيادة عمليات الفرات األوسط باحلشد
وصـوالً الى حـي الـعبـاس في كـربالء)
وأشــار الى ان (احملـور الــشـرقي الـذي
يــبــدأ من مــحـافــظــة بـابـل وصـوالً الى
كـربالء يـقع عـلى مسـؤولـية الـلواء 11
وان احملـور اجلـنوبي من فـي القـيـادة 
ـسـكه مــحـافـظـة الـنـجـف الى كـربالء 
الــلـواء الـثــاني بـاالشـتــراك مع الـلـواء
11) واســـتــطــرد بـــالــقــول ان (احملــور
الـغربي  تـأميـنه بالـكامل مـن منـطقة
الــرفـيـع من قـبل الــلـواء 37 ومــنـطــقـة
الــرحـالـيـة مـن قـبل الـلـواء 11 وصـوالً
الـى الــطــريق الــســتـــراتــيــجي الــرابط
صـحراء النجف باالنـبار باإلضافة إلى
حيث  نشر 20 كاميرا اجلهد الفني 
فـضالً عن حـراريـة وطـائـرات مـسـيـرة 

اجلهد االستخباراتي). 
تـأم زيارة ويـواصل طيـران اجليش 
عدل أربـعينية ومن جميع احملاور و
16 طــلـعـة جـويـة مـن خالل الـتـصـويـر
ـــســلح. وقــال اجلـــوي واالســتــطالع ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انـه (جرى
تـــخــصــيص تـــسع طــائـــرات لــتــأمــ
ـرسومة من احلـمايـة وحسب اخلـطة ا
قـبل قيادة طيران اجليش). في غضون
ـدني اصـدرت مـديــريـة الــدفـاع ا ذلـك 
حـــــزمـــــة من الـــــتـــــوصـــــيـــــات لــــزوار
ـنــسق اإلعالمي األربــعــيـنــيــة. وقــال ا
نـــواس صـــبـــاح شـــاكـــر في تـــصـــريح
ــديــريـة تــابــعــته (الـزمــان) امس ان (ا

ـجـمـوعـة تـوصـيـات لـلـزوار وجـهـت 
للحفـــــــــــــاظ على السالمة واألمان)
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واضـــاف انــــهـــا (تـــضـــمـــنت ضـــرورة
الـتـعامل الـسلـيم مع اسطـوانات الـغاز
ـنع تـسرب الـتي تـسـتخـدم في الـطبخ 
الـــغـــاز وجتــنب خـــزن الـــوقــود داخل
ـــواكب وابــعــاد مـــصــادر الــنــار عن ا
اخلـــيم  والـــســرادق و مـــنع اقـــتــراب
األطــفــال مـن قــدور الــطــبخ لــلــحــد من

والــشالمـجـة  34959وافــداً و الـشـيب
ــــنــــذريــــة 14965 23841 وافــــداً و ا
ومـــــطــــار الــــنــــجف  16393وافــــداً و
سـفـوان 2007 وافــدين ومـطـار بـغـداد
214 وافـداً لـيكـون اجملمـوع عبـر هذه
ــنــافــذ هـو 156 ألــفـاً و473 وافــداً) ا
ـــغــــادرين من ولــــفت الى ان (أعــــداد ا
زربـاطـية 22579 والـشالمـجة 31570
ـــنـــذريـــة 8839 والـــشـــيب 17303 وا
وســفـوان 212 ومــطـار الـنـجف 4274
غادرين ) مؤكـدا ان (مجمـوع ا مـغادراً
ــنـافـذ هـو 84 ألــفـاً و777 عــبـر هـذه ا
).واعلنت قيادة عـمليات الفرات مـغادراً
األوسط لــلـحــشـد الـشــعـبي تــفـاصـيل
اخلـطـة اخلـاصـة بـالـزيـارة.وقـال نائب
قـائـد العـملـيـات علي كـر احلسـناوي
فـي بــيــان تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
(عـمليات الـفرات األوسط قامت بإعداد
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احلـوادث) وشـدد عـلى ضـرورة احلذر
واكب فـي عمـلية بـالنـسبـة ألصحـاب ا
الـطبخ واألادوات الـكهربـائية مـشيراً
الى اهــمـيــة تـأمــ مـطـفــأة حـريق في

واكب للتأم من احلرائق).  ا
في سـياق متـصل على صعـيد متصل
وجـه مـــحـــافظ األنـــبـــارعـــلي فـــرحـــان
الـدلـيمي الـدوائـر اخلدمـية بـإسـتنـفار
جـهـودهـا في خـدمـة زوار األربـعـيـنـية.
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
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عــدم جــواز جــددت مــراجع ديــنــيــة 
ـــســـاس بـــالـــصـــحـــابـــة وزوجــات ا
الـــــرســــــول (ص) من قــــــبل بــــــعض
االطراف التي حتاول زرع الفتنة من
خالل تــبــني خــطــاب الــكــراهـيــة في
مـــحــاولــة وصــفت بـــإثــارة الــفــتــنــة
فـيـما وتـمزيق الـنـسيج االجـتـماعي 
طالبوا احلكـومة بردع كل من ينتهك
القانـون ويسـعى الى بث الفـرقة ب

ابناء الشعب الواحد. 
وقال اجملـنع الفـقـهي العـراقي لكـبار
الـعـلـمـاء لـلـدعـوة واإلفـتـاء في بـيـان
تلـقته (الـزمان) امس إنه (من عـقيدة
ـسـلـمـ حب أصـحـاب رسول الـله ا
جمـيعا والـترضي عـنهم وعـدالتهم
ثـابــتـة بـالــقـرآن والـســنـة واإلجـمـاع
والـعـقل وال يـشـذ عن ذلك إال مـكـابـر
أو حـاقـد وال نـدعـي الـعـصـمـة ألحـد
منهم ونعـتقد ونـقر بعظـيم فضلهم
ومن الـــواجب الــشــرعـي عــلــيــنــا أن
نــــــوالـي من واالهـم ونــــــعــــــادي من
عاداهم ونـبغض من أبـغضـهم وقد
حـذر الــنـبي عـلــيه الـصالة والـسالم

من سبهم أو االنتقاص منهم)
 «bI²F  Â«d²Š«

 واضـاف (من مـقتـضـيـات الـتـعايش
بـــ مــكـــونـــات اجملـــتـــمـع احـــتــرام
ـعـتقـدات وال يـحق ألحـد الـتـجاوز ا
ــكـون األخــر ورمـوزه عــلى عــقـائــد ا
الـديـنـيـة وقـد عـد قـانـون الـعـقـوبات
ادة 372 من اجلرائم الـعراقـي في ا
االجتمـاعية تـلك التي تمس الـشعور
الــديــني ورتــبت عــلـيــهــا الـعــقــوبـة

ـن يـفـكــرون بـطــريـقـة ــقـال سـيــغـضب الــبـعض  اعـرف جـيــدا ان عـنــوان هـذا ا
ـقـال هـو مقـارنـة بـ مالك تـمـرد علـى الله وبـ فـاسـد تـمـرد على مـزاجيـة.هـذا ا

القوان فسرق بلده.
يصف القـران الكر الشيـطان دائما بانه ال سلـطان له احد.مهمـته كلها انه يدعو
الناس الرتكاب احملرمات.هذا بنص كتاب الله.وال مجال لالتيان بايات من الكتاب

الكر فهي واضحة ومعروفة ايضا.
ـلكه.وهـو يعـترف في الـنهـاية بـانه يخاف الـشيـطان يـهمس يـوسوس هـذا كل ما 

. الله رب العا
ـلك سلـطة الـترغـيب والتـرهيب,واحـيانا الـفاسـد عنـدنا يـفوق الـشيـطـان قوة النه 
االغـتـيال.ولـديـنا عـشرات الـقـصص من الواقع.هـذا شيء.هـناك شيء آخـر هو ان
ــا هــو شــخص يــبـرر ســرقــاته بــحــيــلـة من الــفـاســد ال يــعــتــرف بـانـه فـاســد وا

احليل.ولدى االنسان حجج كثيرة بعدد شعر رأسه.
يـعرف الـشـيطـان بانه سـيـخسـر في النـهـاية كل شيء في حـ ان الفـاسـد مقـتنع

بانه يقوم بعمل صائب,ناهيك عن رضا الله عنه.
اظن ان الشيـطان ما يـزال في مرحلـته االبتدائيـة اذا قارناه بـفاسدين تـخصصوا

في سرقة قوت الفقراء.
وال اعـرف رد فعـله ازاء مـا يجـري امامه من عـملـيات فـساد وقـرصنـة ولصـوصية

دون توقف?
ـتـمـرد الـرومـانـسي أعـنـي الـشـيـطـان وهـو يـحـاول ان يـوسوس كـيف يـفـكـر هـذا ا
لـشخـص مثال ان يـرتـكب مـحـرما,وقـد تفـشل مـحـاوالته الـعـديدة,وال تـاتي بـنـتائج

جيدة.
لــكن هل يــقـتــنع الـفــاسـد ان رفـض احـد االشــخـاص تــطـبــيق اوامـره,ومــنـعه عن

السرقة.?
وظـف الذي يـرفض طـاعـة اوامـر رئـيـسه الفـاسـد.?نـحن نـعـرف مـا هو مـا جـزاء ا

مصيره بكل تاكيد.
الشيـطان ينـسحب ويحـاول مرة اخرى وقـد يعجـز فيتـرك االنسان لـكنّ الفاسد ال
يــتـعب,وهـو يــواجه انـســانـا نـزيــهـا يـقـف في وجه احـتــيـاله وسـرقــاته. الـشــيـطـان
كومبـارس بائس مقارنـة بابطال جـوقة الفسـاد عندنا.مالك مـهدور الكرامة,وهو ال
ـكن ان يصل الى قـامة احـد فاسـدينا,اذ ان فـاسدا واحدا قـد يدهش الشـيطان

ان حكى له كيف ازاح موظفا نزيها,كيف صفى آخر,وكيف ارعب العشرات.
بال شك يـفـكـر الـشـيـطـان بـوضـعه غـير الـطـبـيـعي في بـلـد الـعـجـائب هـذا.فـوظـيـفة
الك الــهـابط ـلــكــهـا هــذا ا االغــواء لم تــعـد مــفــيـدة بل هـي تـتــطـلـب مـهــارات ال 
ـضـحـكة الـتي صـرت اصـادفـها  هـو اعـتـراف صديق لي الفـسـادنا.ومـن االمور ا
بـــانه فـــكـــر ان يـــشـــرب اخلـــمـــر لــكـــنه لـم يـــفــعـل.فـــمــازحـــته
قــائال:مـسـكــ الـشـيــطـان لم يـقــنـعك لـكن مــسـؤوال فـاسـدا
بـاسـتطـاعـته ان يجـعلك تـشـرب صنـدوقـا كامال من اخلـمر
نـون.بـضحك ويـقـول صدقت.فـلـلمـسـؤول اغراء لن وانت 

لكه الشيطان ابدا.
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أكـد مـحافظ كـربالء نـصيف اخلـطابي
أنـه ال يـــوجــــد أي قـــطـع لـــلــــطـــرق في
احملــافــظــة حــتى اآلن فــيــمــا رجح أن
تــصـل أعــداد الــزائــرين إلى نــحــو 22

مليون زائر.
وقـــال اخلـــطــابـي في بـــيــان تـــابـــعــته
(الـــزمــان) امس ان (اخلــطـــة األمــنــيــة
واخلــدمـيــة لــزيـارة أربــعـيــنـيــة اإلمـام
احلــســ عــلــيه الــسالم بــدأت بــوقت
مـبكر حيث استقبلت احملافظة مالي

الــزائـرين قــبل مـوعــد الـزيــارة بـأيـام)
الفتا الى ان (هناك انسيابية عالية وال
تــوجـد أي قــطع لـلـطــرق حـتى اآلن في
احملـافـظـة) وتـابع ان (هـنـاك تـنـسـيـقا
وتــــعــــاونــــا بــــ جــــمــــيـع األجــــهـــزة
ـــؤســســـات واحملــافـــظــات من أجل وا

إجناح هذه الزيارة).
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ولــفت الى ان (14 ألـف هـيـئــة ومـوكب
حـسـينـي دخل إلى احملافـظـة) ومضى
الـى الــقـــول ان (نـــحــو  3مـاليـ زائـر
أجـنبي دخل إلى احملـافظة  وتوقع أن
يــــصـل إلى أكــــثــــر من 6 مـاليــ زائـر
أجـــنــبـي مع مـــوعــد الـــزيــارة) ورجح
اخلــطــابي أن (يــصـل أعـداد الــزائــرين
خـالل هـذا الـعـام إلى 22 مــلـيـون زائـر
مـن داخل الـعــراق وخــارجه). بــدورهـا
ــنـافـذ احلـدوديـة عن كــشـفت هـيـئـة ا
إحــصـائــيـة جــديـدة بــأعـداد الــزائـرين
ـــــغــــــادرين عــــــبـــــر 7 الــــــوافـــــديـن وا
مـنــافـذ.وقـال مـديـر إعالم الـهـيـئـة عالء
الــدين الــقـيــسي في تــصـريح امس ان
(مــنـفـذ زربـاطـيـة سـجل  64094وافـداً

 WOMOFÐ—_« WDš sŽ `BH¹ bA(«Ë Íu'« ŸöD²Ýù«  UOKLŽ nÒ¦J¹ gO'« Ê«dOÞ

الرادعـة ومنـهـا بحق من أهـان علـنا
رمزا أو شـخصـا هو موضـع تقديس
أو تــمـجـيــد أو احـتــرام لـدى طــائـفـة

دينية).
وتــــابع (ومـع كل هـــذا نــــســــمع بـــ
احلــــــــ واآلخـــــــــر مع مـن بـــــــــعض
تطرف سب الصـحابة ولعنهم في ا
علنة ناسبات والشعائـر الدينية ا ا
وآخرها اإلساءة لصـحابة النبي قبل
أيـــام من قــبل بـــعض مــا وصـــفــوهم
باحلاقدين وهذه التصرفات بال شك
ـسـلـم تـؤدي إلى بث الـفـرقة بـ ا
ـقـيــتـة) ونـاشـد ونـشــر الـطـائـفــيـة ا
سلم كافة إلى البيان (مرجعيات ا
الـــــوقــــوف بــــوجه هــــذه األصــــوات
ـنكـر ومـحاسـبـة أولئك وإنـكار هـذا ا
الـذين يـسـتـغـلون الـشـعـائـر الـديـنـية
للـتجـاوز على مـقام الـصحـابة رضي
) مطالبا احلكومة الله عنهم أجمع

بغداد

(الــدلـيـمـي وجه الـدوائـر اخلــدمـيـة في
احملـافظـة بإستـنفـار بتقـد اخلدمات
بـة ـعـلـَّ ـعـدنـيـة ا ـيـاه ا الـضـروريــة كـا
ومــادة الـثــلج واألغـحــتـيــاجـات كــافـة
لــلـزوار) امـا مـعـاون احملـافظ لـشـؤون
الـبلديات والعقارات ابراهيم نور اكد
(تـــنــفـــيــذ حـــمــلـــة تــســـيــيـــر اآللــيــات
الــتـــخــصــصــيــة الـى مــديــنــة كــربالء
ـسـاندة اجلـهـود احلكـوميـة الـساعـية

لتقد اخلدمات الالزمة الزوار).

“Ë»—∫ اعداد غفيرة من الزائرين يتوجهون صوب كربالء الحياء مراسيم االربعينية

ÍË«d « wIŠ

ـستويات ان االختالف في الـقدرات والقـابليات واالمـكانيـات وما الى ذلك وعلى ا
تواصل في الواقع كافه هـو مزيج ب تقدير اخلالق العزيـز القدير اوالً والسعي ا
هني ولكن يـنبغي عـليك في ذات الوقت ان تدرك ذلك االخـتبار االلهي احليـاتي وا
للـسلوك القـيمي االنسـاني في احلياة الدنـيا وجتتـازه بنجاح
فال تـبـادر في تـوظـيف ذلـك كـاداة لـلـصراع اوحـجـه لـلـثأر
ــواجع او واالســتــقــواء او اســتــحــداث الــفـ وتــقــلــيب ا
اسـتـبـعـاد هـذا وتقـريب ذاك بـغـيـر مـوازين الـعـدل فان لم

يكن كذلك فانك في خطر .

وعــلى اجلــهـات الــقـضــائــيـة اتــخـاذ
إجـراءات رادعـة بــحـقـهم ألنـهم أداة
الفـتنـة وتمـزيق النـسيج اإلجـتماعي
الـــذي حـــرص اإلسـالم عـــلى بـــنـــاءه
ودة والتآخي سائل الله تعالى با
أن يجمع األمة على اخلير واحملبة).
ودانت جلـــنــة االوقــاف والــعــشــائــر
سب صحابة النبي. وقالت النيابية 
في بـيـان امس ان (الــلـجـنـة تـشـجب
بـاشـد الـعـبـارات واقـسـاهـا مـا صدر
في أحــد اجملـالس احلـســيـنــيـة عـلى
لــــســــان احــــد الـــــرواديــــد وجتــــرئه
بــالــتـــهــجـم عــلى اصـــحــاب الـــنــبي
ـــكن ـــفـــردات ال  وتـــشـــبـــيـــهـــهم 
الـسـكـوت عــلـيـهـا إلنـهـا تـثـيـر الـفـ
والنـعرات الـطائـفيـة ب ابـناء الـبلد

الواحد).
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واشــــار الـى ان (األمــــة االسالمــــيــــة
تواجـه أزمات وحتـديـات كبـيـرة وما
احـوجــنـا الى رص الـصــفـوف ونـبـذ
الـطــائـفـيـة وجتــنب أثـارة اخلالفـات
وكما هو معلوم ذهبية  الطائفية وا
للـقـاصي والـداني ان هـذه اخلالفات
ال تــمس اصــول الـديـن وال اركـانه )
مشيرا الى انه (وانـنا في هذه االيام
ــة لــلـمــســلــمــ اال وهي ذكـرى ــؤ ا
اسـتــشـهـاد سـبط الــرسـول احلـسـ
عــلــيه الــسالم حــامل لــواء االصالح
والـوحــدة اإلسالمـيــة والـذي ضـحى
بــنــفـسـه واهل بــيـتـه من اجل رفــعـة
االسالم ووحــدته لــذا حــريــا بــنـا ان
يــكــون لــنــا درسًـا وســراجــا مــنــيـرًا
نــــســــتــــضيء به  وال تــــكــــون هــــذه

اجملـــالس احلـــســـيــنـــيـــة مـــادة لــبث
كـمـا نــطـالب ـذاهـب اخلالفــات بـ ا
ديـــوان الـــوقف الــشـــيــعـي بــتـــحــمل
مــسـؤلــيــته الـقــانـونــيـة والــشـرعــيـة
بـالـتـدخل الـسـريع اليـقـاف مـثل هـذه
الـتـجــاوزات الـتي حتـدث بـ احلـ
واالخر والتي تسعى لتكريس الفرقة
واالنـقـسـام وتـعـميـق هوة اخلـالفات
سـلمـ ومـتابـعة الطــــــائـفيـة بـ ا
تــلـك اجملــالس وحــثـــهم عــلى وحــدة

الصف).
 بـدوره  رأى عـضـو
الــــلـــجـــنـــة مـــحـــمـــد
الـصـهـيـود في بـيـان
تـــابـــعـــته (الـــزمــان)
امـــس انــه (فـــي ظــل
ـر الــظــروف الـتـي 
بها بـلدنا واالوضاع
االمـــــنــــــيـــــة غــــــيـــــر
نالحظ ـــســتـــقـــرة  ا
هـنــاك ايـادي خــفـيـة
تـقف وراءهـا جـهـات
غـيــر مـعـلــومـة تـريـد
بث الـفـتـنـة وزعـزعـة
الـــــــســـــــلـم االهـــــــلي
واجملــــتــــمــــعـي بـــ
ابناء الـبلد من خالل
نــشــر مـــقــطع فــديــو
الحـــد الـــرواديـــد مع
ســــــيل مـن الـــــتــــــهم
والـــــسـب والـــــقــــذف
ومـحــاولــتـهم الــهـاء
الـرأي الـعـام واعـادة

تــــــــدويـــــــر اخلالفـــــــات

ـرجع ـذهـبـيـة مـرة اخـرى). وكان ا ا
قـد اشار االعـلى عـلي الـسـيـسـتـاني 
في اســـتـــفــتـــاء ســـابق الى ان (سب
ــؤمــنــ عــائــشــة الــصــحــابــة وام ا
تصرف مدان ومستـنكر ويخالف ما
امر بـه آل البـيت عـليه الـسالم). كـما
اكـد الـعالمـة الـراحل احـمـد الـوائـلي
عـــــدم جــــواز خالل مـــــحــــاضـــــراته 
ـــســـاس بـــالـــصـــحـــابـــة وزوجــات ا
الــــرســـول عـــلـــيه وعـــلـى آله أفـــضل

الصالة والسالم. 
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بـاشرت الشركة العامة للموانئ التبعة
لـوزارة الـنقل  بـنصب ركـائز األرصـفة
يـنـاء الفـاو مـبـينـة حتـقيق اخلـمـسـة 
يـنـاء. وقال اجنـازات بـأعـمال انـشـاء ا
ـار الصافي ـتحـدث بإسم الشـركة ا ا
فـي تصـريح تـابعـته (الـزمان) امس ان
(الـــشـــركـــة بـــاشـــرت بـــنــصـب ركـــائــز
األرصـفـة اخلمـسـة للـمـينـاء وفق آلـية
وضــعـتــهـا الـشــركـة الــكـوريــة بـهـدف

يناء) واضاف ان اجنـاز األعمال في ا
ـكان (الـركـائـز نُـصبت داخـل البـحـر 
األرصفة) مبيناً انه (يعد اجنازاً عالي
ـسـتـوى بالـنـسـبة ألعـمـال األرصـفة ا
وبـــــدايــــة إلجنـــــاز مــــشـــــاريع اخــــرى
لـــلـــمـــيــنـــاء). و اجـــرى قـــسم اإلنـــقــاذ
الـبحري التابع للمـوانئ عملية نوعية
بإنتشال رأس احلفّارة كربالء الراسية
ـوانئ ام قـصـر. فـي رصـيف الـزيـوت 
وانئ مـستمرة وبـحسب البـيان فإن (ا
بأعمال اإلنقاذ البحري لرفع اخمللفات
ـؤهـلة الكـات ا والـغـوارق بـتـكـلـيف ا
لـتـنـفـيـذ هـذه الـعـمـلـيـات) واوضح ان
(الـفرق انتـشلت غارق بحـري من بقايا
.( جـنـيـبـة دق الـركـائـز وزنـها  31طـنـاً
ةرست ثـــمــان نـــاقالت نــفـــطــيـــة عــنــد
ارصــــفـــــة مــــيـــــنــــاء خــــور الـــــزبــــيــــر
الـتخصصي. وقال البيان ان (الناقالت
حتـــمـل مـــواد زيت الـــغـــاز والـــوقـــود
والـبانـزين والنـفتـا رست عنـد ارصفة
ـيـنــاء) واشـار الى ان مــخـتــلـفـة مـن ا
ــوانئ تــغــذي اإلقــتــصــاد الـعــراقي (ا
مــايـتـطـلب من الـشــركـة جـهـداً واسـعـاً
بــالـتــعـاون مع الــقـطـاعــات وعـمــلـيـات

الحة البحرية).   ا
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شعار اجملمع الفقهي

فاضل البدذيري

بـ(اتــخـاذ اإلجــراءات الــرادعــة بـحق
من يـنــتـهك الـقـانــون ويـزرع الـفـتـنـة
ويــتـبــنى خـطــاب الـكــراهـيــة وعـلى
ــــــنع اإلدعـــــاء الــــــعـــــام أداء دوره 
ومحاسبة هؤالء لـلحفاظ على السلم
ثلي الشعب في اجملتمعي وندعو 
مــجـــلس الــنــواب إلـى مــوقف حــازم
ـقدسات بوجه هذه الـهجـمات على ا

والرموز الدينية). 
ـرجع فـاضل الـبـديـري قـال ا بـدوره 
في بيان تـلقته (الـزمان) امس (ندين
وبـشــدة تـلك اإلسـاءات الــتي تـصـدر
ـنـابـر بـحق الـرموز من بـعض أهل ا
الـديــنـيـة لـألمـة اإلسالمـيــة وخـاصـة
صحابة نبينا الكر صلى الله عليه
وآله وســــلـم ونــــطــــالـب اجلــــهــــات
الــعــلــمـيــة والــديــنـيــة بــشــجب هـذه
ـعـيـبـة وأن يـلـجـمـوا الـسـلـوكــيـات ا
أفواه هـؤالء مثـيري الـف والـشغب

محمد الصيهود

ـنـاصب عن طـريق مـراقـبـة وكشف ا
ـراكز الـكمركـية لـضمان انـسيـابية ا
عاينة للبضائع والتدوير اجـراءات ا

الوظيفي). 
فـي غــــضــــون ذلـك كــــشـــــفت دائــــرة
الــتـحـقـيـقـات في الــهـيـئـة عن ضـبط
مـتـهـمـ بإدخـال مـواد طـبـية وعالج
لـلـسرطـان الى مـطار بـغـداد الدولي

بعملية مخـــــالفة للقانون. 
واكــــد الــــبــــيـــــان انه (وفق مــــذكــــرة
ـــديــريــة قـــضــائـــيــة ضــبـط فــريق ا
الـتابـعة لـلنزاهـة سيـارة نوع تـريلة
مـع بــــــراد داخــــــلـه ادويــــــة ومــــــواد
مــخـتـبـريـة دون اوراق ثــبـوتـيـة في

كمرك الشحن اجلوي).
واضــــاف ان (الــــدائــــرة اكـــتــــشــــفت
ـطـار مـع جلـنة ـنـفّـذ في ا الـضـابط ا
نـسوبة الى الـكشف عـلى البضـاعة ا
الــكـمـارك بــتـسـهــيل عـمـلــيـة إخـراج
الــبـــضــاعــة) وتــابع انـــهــا (نــظــمت
مـــحـــضــــر ضـــبط اصـــولي لـــعـــرض
ـضبـوطات عـلى قاضي ـتهـم وا ا
مـحكـمة الـتحـقيق اخملـتصـة بقـضايا
الـنزاهة في بغداد إلتخاذ اإلجراءات

الالزمة). 

بــالــنـــظــام اإللــكــتــروني لــشــهــادات
ـطـابـقـة لـلسـلع الـواردة لـلـشـركات ا
ُــتــعـاقــدة مع اجلـهــاز فـيــمـا كــافـة ا
تـعـمل الشـركـة العـامَّـة للـمـوانئ على
تـنـفـيـذ برنـامج اإلدارة اإللـكـتـرونـية
لــتــحـســ الـفــعــالـيــة واإلنــتـاجــيـة
وحتـقيق متطـلبات للـنافذة الواحدة
وتــســريـع اإلجــراءات لــتــقــلــيل وقت
تـسلـيم البـضائـع وحتسـ عمـليات
الـتحـميل والتـفريغ والدفع واجلـباية

اإللكترونية).
w dL  q Ë

لـت بـرنــامج ــنــافــذ فــعـَّ  وتــابع ان (ا
تـدقـيق الوصل الـكمـركي والضـريبي
عـــلـى احلـــدود بـــحـــسـب تـــوصـــيـــة
الـنزاهـة بالـتحول الى نـظام األتـمتة
لـــضـــمـــــــان عـــدم تـــزويـــره مع ربط
بــرنــامج اإلعــفــاءات الــكــمــركــيــة مع
ـة لإلســتــثــمـار الــهــــــيــئــة الــوطــنــيـَّ
ديـرية والـهـيئـة العـامة لـلـكمـارك وا
الـعامة لـلتنمـية الصـناعية في وزارة

الية). ا
امـا بـشأن الـفسـاد الـوظيـفي ذكر ان
(الـنــزاهـة ركـزت عـلى رصـد الـلـجـان
حـاالت التالعب والـتزويـر واستغالل

نصيف اخلطابي

شعار هيئة النزاهة
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اوعــزت هـيـئـة الـنــزاهـة الـعـامـة الى
دائـرة الـوقايـة الـتـابعـة لـها بـتـأليف
ــنــافـذ فــريق مــشــتــرك مـع هــيــئــة  ا

احلدودية. 
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(رئـيس الـوزراء مـصطـفى الـكـاظمي
ـنافذ وجه بـالتـعاون بـ النـزاهة وا
احلـدوديـة لـلـسـيـطـرة عـلى عـمـلـيـات
ـال الـعـام) وب الـفـسـاد والـهـدر بـا

ان (اجلــهــتـ شــرعــا بـأعــمــال مـلف
مـكافـحة حاالت الـفسـاد الذي يرأسه
ــديـــر الــعــام لــدائـــرة الــوقــايــة في ا
الــهـــيــئــة وعــضــويــة كل من ديــوان
ــنــافــذ ــالـــيــة وهــيــئـــة ا الــرقـــابــة ا
ُـحافـظ احلـدوديـة ومُمـثّلـ عن ا

لـــكــــبح عـــمـــلــــيـــات الـــفـــســـاد وردع
الـــفــاســديـن) واوضح ان (الــهـــيــئــة
اقـترحت الـعمل بالـنظام اإللـكتروني
ـنع حـاالت الفـسـاد ومنع الـفـاسدين
مــــــــــــــــــــــــــن
اسـتمرارهم
فـي ادخــــال
ــــــــــــــــــواد ا
ـــمــنــوعــة ا
نـافذ عـبـر ا
احلديودية)
 مــــشــــيـــراً
الـــــــــــــــى ان
(اجلــــــهـــــاز
ــــــركــــــزي ا
لــلــتـقــيـيس
والـسـيـطـرة
الـــنـــوعـــيــة
ار الصافييـــــــــعــــــــــمل ا
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يــتـوارث االبــنــاء من االبــاء واالجـداد مــواريث خُــلــقـيـه (الـشــبه) ومــاديــة (االمـوال
والعقارات والتركات) ومعنويه (بعض التصرفات التي انتهجها اسالفهم).

ـواريث مصـدر سـعـادة لـهم كـونهـا تُـغـيـر من اوضـاعهم الى وتُـعتـبـر بـعض هـذه ا
ـواريث من شـخص ألخر كالً اوضـاع افـضل وقـد تـتفـاوت طـرق استـغالل هـذه ا

حسب ما يرتئيه.
واريث وتـقل نسبها نتيجـة التطورات اجملتمعية وعلى مر الـتاريخ قد تختلف هذه ا
وتشتت االفـكار االقتصاديـة البناءة للـفرد الواحد مقـارنة بأسالفهم وحالـة التبذير

الي بسبب مغريات احلياة اخملتلفة. ا
واريث كونه ـوروث الذي يـختلف عن بـاقي ا عـنوي هذا ا وروث ا ونتـناول اليـوم ا

عتقد. غير ملموس ويعود تقديره الى الوجدان وا
ــواريث وهـو حُب االمـام احلـســ عـلـيه الـسالم ولــعـلـنـا الـيــوم نـعـيش اهم هـذه ا
واسـاة واأللم النفسي خـيلتنـا ونتقـاسم االحزان وا لنعـيش احداث واقعـة الطف 
ـسيـرة اخلـالدة لـهذه الـواقـعة األلـيـمـة في ايام هـذا الـشهـر احلـزين لـننـتـقل الى ا

سيراً على االقدام عُشقاً وحباً بسيد الشهداء عليه السالم.
ـليـونـيه تركت مـلـذات احليـاة اخملـتلـفة هـذا النـهر اجلـارف من اجلـموع الـبـشريـة ا
صائب وام االحزان وبطلـة كربالء السيدة زينب ووسائل الـرفاهية لتواسي جـبل ا
عليـها السالم وهـناك من يـتسابق خلـدمة الزائـرين مادياً وجـسدياً وتـقد افضل
اخلــدمـات حـبـاً وتـقـربـاً ألهل الـبـيت عـلـيــهم الـسالم في اضـخم مـواكب خـدمـة قـد

تشهدها بلدان العالم واكبر سُفرة عراقية تُجسد وتُمثل الكرم العراقي.
ـواقف نـعم انه الـعـراق بـلـد الـطـيب والـكـرم والـشـجاعـة وشـعب ابـي جـسد اروع ا
الـبـطـولـيـة ليـرسم خـارطـة طـريق لـبـلـد تـكـالبت عـلـيه قـوى الـشـر والـضالل لـيـخرج

منتصراً متوحداً.
لــنــجـعـل من مـســيــرة اخلــلــود وحب احلـســ نــقــطــة انـطالق جــديــدة بــعــيـداً عن
ـشـاحـنـات واخلالفـات فــقـد قـال االمـام عـلي عـلـيه الـسالم »سَـبَبُ الـتـنـاحُـرات وا

الفُرقَةِ االختِالفُ.«
وان نعـمل سوياً مـن اجل العراق وشـعبه. فـاحلسـ علـيه السالم لم يـخرج لـرغبة
ا من اجل توحيد كلمة االسالم ورص صفوفه لذلك فمن يسير او طلبـاً لسلطة وا
ـبـادئه مُتـحلـيـاً بأخالقـه سائـراً على عـلى طريق احلـسـ يجب ان يـكـون مقـتـدياً 
نـهجه الذي اعـلنه بنـفسه قائالً: »وَأَنّي لَمْ أَخْـرُجْ أشِراً وَال بَطِـراً وَال مُفْسِداً وَال
ةِ جَدّي (صلى الله عليه وآله) أُريدُ أَنْ ظالِـماً وَإِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ االْصْالحِ في أُمـَّ
آمُـرَ بِـالْمَـعْرُوفِ وَأَنْـهى عَنِ الْـمُنْـكَرِ وَأَسـيـرَ بِسـيرَةِ جَـدّي وَأبي عَـلي بْنِ أَبي طالِب
(عـليـهمـا السالم ) فَـمَنْ قَبِـلَني بِـقَبُـولِ الْحَق فَـاللهُ أَوْلى بِـالْحَق وَمَنْ رَدَّ عَـلَيَّ هذا

».َ أَصْبِرُ حَتّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْني وَبَيْنَ الْقَومِ بِالْحَق وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِم
ا تخلفه من مشاكل فقد قال تعالى (وَالَ تَنَازَعُواْ لذلك علينا االبتعاد عن النزاعات 

.( فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
  وكـذلك يــسـتـوجب االبـتـعـاد عن الـكـراهـيــة واالحـقـاد فـقـد قـال االمـام عـلي عـلـيه

.( السالم (سَبَبُ الفِتَنِ احلِقدُ
وكـذلك يـستـوجب وحـدة اخلـطاب الـديـني وان يـكـون عاشـورائـيـاً موحـداً ال مـفـرقاً
وجــامـعـاً ال مـفــرقـاً وفق نـهـج حـسـيـنـي فـاحلـسـ عــلـيه الـسالم
ـلــيــونـيــة الـســائـرة لـلــجـمــيع وهــذا مـا جــسـدتـه اجلـمــوع ا

ذاهب واجلنسيات. ختلف االديان وا شاركة  وا
.( قال تعالى: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَالَ تَفَرَّقُواْ

"حفظ الـله زوار سيد الـشهداء وادام على الـعراق وشعبه
باركة" هذه اخلدمة ا
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أكد رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
ـياه يشـكل اولويـة قصوى أن ملف ا
وانه جــــــزء ال يــــــتــــــجـــــزأ مـن األمن

القومي. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس أن

(صــالح اســتـقــبل في قــصــر الـسالم
ــائـيــة مـهــدي رشـيـد ـوارد ا وزيــر ا
احلـمــداني حـيث جــرى بـحث األمن
ـــائي والـــتــحـــديــات الـــتي تــواجه ا
ـياه الـبـلـد) واكـد صـالح ان (مـلف ا
ـــثل أولـــويــة قـــصـــوى في الــبـــلــد

وجـزءاً ال يـتجـزأ من األمـن القـومي)
ناخية احلادة وتابع ان (التغيـرات ا
ـنطـقـة والـعالم) تـعصف بـالـبالد وا
مـــشـــددا عـــلـى (ضـــرورة مـــواصـــلــة
وضوعة في اخلطط الستـراتيجيـة ا
هــذا الــصــدد والــشــروع في مــبـادرة

إنــعــاش بالد الــرافــدين وأن يــكــون
ــنـاخ أولـويـة الـتــصـدي لـتــغـيـرات ا
وطنـية) مـشـيرا الى (أهـميـة تنـظيم
ائية عبر احلوار مع دول العالقات ا
اجلــوار وفق مـبــاد حــسن اجلـوار
ومــــراعـــاة مـــصـــالـح اجلـــمـــيع دون
اإلضرار بـالـعـراق) واشـاد صالح بـ
(اجلـــهـــود احلـــكــــومـــيـــة والـــوزارة
ياه) من جانبه ثمن عاجلة الشح ا
ــتــابــعــة احلـــمــداني (االهــتــمـــام وا
لف تواصلة لرئـيس اجلمهورية  ا
يـاه وقدّم شـرحاً بـشأن سـير عمل ا
ُـقرة في مـواجهة الوزارة واخلطط ا
ــائـــيــة الـــتي تــواجه الـــتــحـــديــات ا
ــــؤســــســــات الــــبالد). وتــــتـــــوجه ا
عاجلة احلكومية لتحلية ماء البحر 
ــيــاه. وقــال مــســتــشــار ازمــة شـح ا
الــــوزارة عـــون ذيـــاب فـي تـــصـــريح
تــابـعــته (الـزمــان) امس ان (حتـلــيـة
مـيـاه الـبـحـر تـعـد امـراً مـهـماً يـجب
ـبــاشـرة به) مـبـيـنــاً ان (الـعـمـلـيـة ا
حتـتــاج الى وقت طـويـل إلجنـازهـا)
واوضـح ان (احملــطـــات الـــتــحـــلـــيــة
حتــتـاج مــدة تــتـراوح من ثـالثـة الى
خـمـسـة اعوام) مـضـيـفـاً ان (حتـلـية
ميـاه البحـر توفـرها وزارة البـلديات
لـــتـــأمـــ اغــراض مـــيـــاه الـــشــرب)
واعــرب ذيـاب عن امــله في الــنــجـاح
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تــــواصل شـــــركـــــات وزارة الــــصــــنــــاعـــــة
عــادن فـي مـحـافـظـة الـبـصــرة تـقديـم وا
اخلــدمــــات لـــزوار األربــعـــيــنــيــــة حــسب
توجيهات الوزير منهل عزيز اخلباز. وقال
بـيــان تـلــقـتـه (الـزمــان) امس ان (الـشــركـة
العامة لـلحديد والـصلب التابـعة للوزارة
نـفـذت حـمـلـة دعم لــوجـسـتي حـيث نـقـلت
واكب من احملـافـظة الى الزوار ومـعـدات ا
كـربالء عـبــر مـنـفـذ الــشالمـجـة) واضـاف
انـهــا (شــكَّــلت مـفــرزة لــتــصـلــيح اآللــيـات
ركبات اخلاصة بنقل الزوار على طريق وا
البصرة وذي قار وجهـزت وجبات الطعام
ومــيــاه لــلــزائــرين) مــبــيــنــاً ان (احلــمــلـة

ستستمر حتى انتهاء الزيارة). 
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في ســـيـــاق مــــتـــصل بـــاشــــرت شـــركـــات
مــحـــافــظـــات الــفــرات األوسـط الــتـــابــعــة
للوزارة بتسخـير آلياتها واسـتنفار فرقها
خلــدمــة الــزائـــريـن. واوضح ان (شــركــات
ـثنى والديوانية النجف وكربالء وبابل وا
باشرت بنقل الزائـرين الى مدينة كربالء)
وبحـسب البـيان فـإن (الوزيـر وجه بتـقد
اإلسنـاد إلحيـاء ذكرى األربـعـينـية وخـدمة
الزائـرين). في غضـون ذلك بـدأت الشـركـة
الــعــامـــة لــلــحــديـــد والـصــلــب الــتــابــعـة
للوزارة التشـغيـل التجـريبـي لفـرن اعـادة
ـصنـع الدرفلـة بعـد التسخيـن اخلـاص 
جتهيـزه بالكامـل. وقال البيان ان (الشركة
بـاشــرت بــالــفـحـص الـفــني والــكــهــربـائي
ـصــنع واإللــكـتــروني إلعــادة تــســجــ ا
بطـاقة 100 طن/ ساعـة) وب ان (عـملـية
التشـغيل اكتـملت بإشـراف فريق تركي من
ُـجـهـزة). عــلى صـعـيــد مـتـصل الـشـركــة ا
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وقَّعت هيئة البحـث والـتطويـر الصناعـي
ــسـتــقـبـل الـتــابـعــة لـلــوزارة مـع كـلــيــة ا
اجلامعــة آليـة تـعـاون مشتــرك في مجال
تــــبــــادل اخلــــبــــرات واجــــراء الــــبــــحـــوث
التـطبـيقـية وتـنظـيم وعقـد مؤتـمر واقـامة
ـلتقـيات الـعلـمية في الورش التـدريبـية وا

التحديات الدوائيـة. 
وذكر الـبـيـان ان (اجلـانـب نـاقـشـا تـفـعيل
ـشـتـرك دور الـبـحث الـعـلـمي والـتـعـاون ا
لـدعم الــنـشــاط الـعــلـمي واإلبــداعي بــغـيـة
شكالت تطوير البـحوث التطبيـقية وحل ا

ــتــجــددة والــبــيــئـة في مــجــال الــطــاقــة ا
ياه وتقليل إنبعاثات غاز ثاني ومعاجلة ا
اوكسـيـد الكـاربـون والوقـود والـصنـاعات
الــــدوائــــيـــــة واألصــــبــــاغ في مـــــخــــتــــلف
اإلخـتـصــاصـات بـالــتـنـســيق مع األقـسـام

الهندسية والطبيـة). 
وجـهــزت  الــشــركــة الــعــامـــة لـصــنــاعــات
الـنـســيـج واجلـلــود مــسـتـشــفـى الـزهــراء
تنوعـة. وقال البيان نتجاتهـا الطبـيـة ا
ان (مــصــنع الــنــســيـج في احلــلــة الــتــابع
سـتـشـفـى التـابـع لـدائرة لـلـشـركـة جـهـز ا

صـحــة الـنــجف بــشـراشـف سـريــر حـسب
) واوضح ان (الـكمية اإلتفاق ب الـطرف
ُجهزة انـتجتـها الشـركة في معـمل قديفة ا
ـذكور) مـبينـاً انها بابل التـابع للـمصنع ا
(جــهــزت 25 الف قــطـــعــة من الـــشــراشف

الطبية). 
من جـهـتـهـا شـركــة ديـالى الـعـامـة سـوقت
دفــعــة من الـــــــــقــابــلــوات الــضــــــــوئــيـة
لــصــالح الــقــطــاع اخلـــــــــاص وبــحــسب
البيان فـإن (الشركـة سوقت ســـــــــتة االف
نـتج لصـالح شركـة اخللــــــــية متـر من ا

احملدود للحصول على وحدة سكنية
بـــبــغــداد).ويـــشــيــر مـــواطــنــون الى
اسعار الوحدات السـكنية في مجمع
قريب من متنزه الزوراء الذي جتاوز
سعر الوحدة منه 200 مليون دينار
عـراقي و عن عـدم امكـانـيـة اصـحاب
الـــدخـل احملـــدود من االقــــتـــراب الى
اسعارها ليبقى يحلم بامتالك وحدة
ـنــطـقــة  ويـقـول ســكـنـيــة في ذات ا
وطن عبـد البـاري جنم ( ان اسعار ا
وحـــــدات هــــذا اجملـــــمع واخـــــر  في
مدخل الـدورة ترهق اصـحاب الدخل
احملدود   وهنا البـد من احلكومة ان
جتـد بـدائل لــبـنـاء وحـدات عـمـوديـة
وواطــئـة الــكـلــفـة وشــمـول شــريـحـة
ـوظفـ واصـحـاب الـدخل احملدود ا
قــبل االرتـفــاع اجلـنــوني لـلــعـقـارات
والـشـقق والوحـدات الـسـكـنـيـة التي
بدات تـنافـس وجتاوز اسـعرهـا على
مجـمـعات وعـقـارات لنـدن واالمارات

ودول عربية  اخرى).
وعــــــلـى الـــــــرغم مـن آثـــــــار األزمــــــة
االقتـصاديـة في البالد الـناجـمة عن
ـشـاكل الـتي تـسـبـبت بـهـا جـائـحة ا
كورونا والهجوم العسكري الروسي
واد على أوكرانـيا وارتفـاع أسعار ا
الــغــذائـيــة وتــراجع االسـتــثــمـار في
قـطاعـات الـسيـاحـة والـصنـاعـة فإن
ســـوق الــعـــقــارات بـــعــيـــدة عن تــلك
الـتـطـورات يـنـذر بـاالرتـفـاع  بـعد ان
شـهـدت أسـعــار الـعـقـارات في أغـلب
منـاطق بغـداد ارتـفاعًـا كبـيرًا وصل
أحـــيـــانًــا إلـى الــضـــعف فـي بــعض
اضية ناطق مقارنة بـالسنوات ا ا
وهـــو مـــا أحلق ضـــررًا بــقـــطـــاعــات
واســــعـــــة خــــاصّــــةً في ظل األزمــــة
السـكنـيـة التي تـعصف بـالبالد.وإذا
كـــانت األســبــاب الــتـي تــفــسّــر هــذا
االرتــفـاع مــتـعــددة فـإنّ الــعـقــوبـات
األمـريكـيـة التي اسـتـهـدفت عددًا مِن
ـسـؤول الـشخـصـيات الـعـراقـيّة وا
احملـلـيـ بــتُـهم مـخـتـلـفـة سـاعـدت
عـــلى هـــذا االرتــــفـــاع جلـــهـــة عـــدم
إمكانيـة خروج أموال تـلك الفئة إلى
بـلــدان أخـرى كـمـا يـحــصل سـابـقًـا.
ـاضـيـة فـرضت وخالل الـسـنــوات ا

تحدة عقوبات مالية على الواليات ا
ــان مـــســؤولـــ ونـــواب في الــبـــر
ألسـبــاب مـخـتــلـفـة  وهــو مـا جـعل
سـؤول يـتخـوّفون غالـبيـة هـؤالء ا
من االستـثـمار في اخلـارج أو شراء
كن العقارات في دول أخرى حيث 
تحدة الـسيطرة عليها أو للواليات ا

احتجازها.
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وقـــال احملـــلل االقـــتــصـــادي ســـرمــد
الـــشــمـــري في تـــصــريـح أن (أغــلب
ـسـؤول والـنواب اجتـهوا هؤالء ا
إلى االستثمـار في الداخل وحتديدًا
ســـوق الــعـــقـــارات مــثل الـــوحــدات
الــسـكــنــيـة داخـل الـشــقق أو الــفـلل
الـواقعـة عـلى شـواطئ دجلـة فـضـلًا
عن قطاع البنوك وشركات الصيرفة
)مــشــيــرًا إلى أن (هــذا الـتــوجه وإن
كــان فـي ســيــاقه الــطــبــيــعي حــالــة
صــحـــيـــة لـــكـــنه في الـــعـــراق عــاد
بـالـضـرر وأسـهم في ارتـفـاع أسـعـار
الــــعـــقــــارات واألراضي)ويــــقـــول أن
ـســتـتب نـســبـيًّـا (الـوضـع األمـني ا
ودخول شـركات الـعقـارات بقوة في
ظل األزمة السكنيـة جعل االستثمار
أو االحتفاظ باألموال داخليًّا خيارًا
مـطـروحًـا بـالـنـسـبـة إلى الـكـثـيـر من
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سـجــلت عـقــارات الـعـاصــمـة بـغـداد
اســعـــارا خـــيـــالـــيــة وبـــشـــكل الفت
ـتوسـطة أو جتاوزت قـدرة الطـبـقة ا
وظـف عـلى شـراء منـزل أو قطـعة ا
أرض في أغلب منـاطقها بـينما رأى
ـسـؤولـ مـخـتـصـون أن اسـتـدارة ا
نحو الـداخل شكّلت جـزءًا كبيرًا من
هـذا االرتـفـاع وتـفـاجـئت عـوائل من
ســكــنــة بــغــداد االرتــفــاع اجلــنــوني
بـاســعـار وحـداتــهم الـسـكــنـيـة الـتي
ســـــجـــــلت وخـالل مـــــدة مـــــحــــدودة
التتـجاوز االشـهر ارتـفعـات جنـونية
وغيـر معـقولـة   ويقـول مهـدي غا
77 عـامــا صـاحب عـقـار فـي مـنـطـقـة
السـيدية  (لـقد بـعت بيـتي الطـابق
بــســعـر 125 مــلـيــون ديــنــار عـراقي

واالن وبعـد مرور سـنة و7 اشهر 
بـيــعه من قـبل الـرجـل الـذي اشـتـراه
بلغ 900 مليون ديـنار اي بضعف
ونــــصف وهـــــو قــــابل لـالرتــــفــــاع )
ويـضــيف ( اسـتــغـرب هــذا االرتـفـاع
اجلــــنـــــوني الـــــذي شــــمـل جــــمـــــيع
ـشيدة بـبناء نـطقتي وا البيـوتات 
ــمــتـازة عــادي ولــيس من الــدرجــة ا
وان االســـعــار االن تـــنــافس وتـــنــذر
بــارتـفــاع الـعــقـارات خالل الــعـام او
الذي يليه ماجعل اصحاب البيوتات
ال يبعيون وحداتهم الـسكنية بسبب
سـبوق حـيث جتاوز االرتفـاع غيـر ا
ــتــرالــواحــد في الــســيــديــة ســـعــر ا
واالعالم من 1500 دوالر لــــلــــمــــتــــر
الـواحــد الى 3000االف دوالر وهـذا
ـــتــر الــواحــد في يـــعــني ان ســعــر ا
ــنـصـوروالــعـطــيـفـيــة واالعـظــمـيـة ا
والـكـاظـمـيـة سـيـقفـز الى5000 االف
دوالر لـلمـتـر الـواحد) ويـنـاشـد غا
ويقول (اعتقد ان الوقت حان لتدخل
احلكومة فـي احلد من االسعار وذلك
اليجاد حلول واهمها ايقاف جتريف
ناطق الزراعـية التي يتم حتـويلها ا
الى اراضي ســــكـــنــــيـــة وبــــيـــعــــهـــا
لـلـمـواطنـ من قـبل جـهـات مـتـنـفذة
لها عالقات واتصاالت مسؤول في
الــدولـة واالحــزاب  وايـضــا ضـرورة
اجتاه احلـكـومة الـى بنـاء مـجمـعات

سكـنـية عـمـودية واطـئة الـكـلفـة على
ـــــتــــــروكـــــة في عـــــمـــــوم االراضي ا
نـاطق اجملاورة العـاصـمة بـغـداد وا
وتـــوزيــــعـــهــــا بـــشــــكل انـــســــيـــابي
واظفـ للتخلص من للمواطـن وا
ازمـــة الــــســــكن وارتــــفـــاع اســــعـــار
االراضي والشـقق السكـنيـة وارتفاع
بدالت االيجارات التي نهشت جيوب

.( وظف واطن واهمهم ا ا
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وبـــــالـــــرغم مـن اخلـــــطـــــوات الـــــتي
اتخـذتـها احلـكـومة بـبنـاء مـجمـعات
ســكـنــيــة في اطـراف بــغــداد ومـنــهـا
اجملمع السـكني بـبسمـاية عن طريق
االستثمـار مع شركة كوريـة وعراقية
لكن شهـد اجملمع ارتفـاعات جنـونية
تـوفرة باسـعـاره بسـبب اخلـدمـات ا
ــمــجــمع الــذي تــبــاشــر شــركـة في ا
االستـثمـار بتـوسيـعه وبنـاء وحدات
ومـجـمـعات سـكـنـيـة اخـرى وبـعد ان
ــــواطن يـــتـــوجـه الى اجملـــمع بـــدأ ا
وشـراء وحــدات سـكـنـيــة لـلـسـكن او
االستـثـمار لـضمـان مـستـقبل امن له
واعـائلـته مـا مهـد لـلتـجـار العـقارات
ــتــاجـرة بــشــراء وحــدات سـكــنــيـة ا
ويـــقــول لــتـــرتــفـع بــشـــكل جـــنــوني
ــــواطن ســــلـــيـم عـــودة 75 عــــامـــا ا
مـتقـاعـد (بـعد االخـتالف مع الـشـركة
االجــنــبــيــة وايــقــاف الــعــمل بــبــنـاء
الـوحــدات  ايـقــاف الـتـســجـيل من
ـواطـنـ عـلى وحـدات مـجـمع قـبل ا
بــســمـايــة مـاجــعل اســعـارهــا تـقــفـز
بــشـكـل جـنــوني لـيــتــحـكم اصــحـاب
صير اسعارها الداللية والعقارات 
) ويـضــيف ( االن وبــعـد ان ســجـلت
اربــــاحــــا تــــتــــجــــاوز  30الف دوالر
كاربـاح على سـعر الـوحدة الـسكـنية
ــواطن عن وحـــدة ســكــنــيــة بــحـث ا
ويـــتــنــافـس مع اصــحــاب الـــداللــيــة
للـحصـول على شقـة مع دفع االرباح
التي تتـعب اصحـاب الدخل احملدود
) ويختم ( اعتقـد ان الدولة مسؤولة
عن هذا االرتفاع اجلـنوني للوحدات
السكـنية والبـد من استضـافة خبراء
اقـتـصـاديـن اليـجـاد حـلـول مـنـاسـبـة
ـواطـن واصـحـاب الدخل تنـصف ا

ــســؤولــ احملــلــلــ والــراغــبــ ا
بـــغــســـيل أمــوالـــهم فــضـــلًــا عن أن
ـقـلـقـة وتردي ـيـة ا الـتـوتـرات الـعـا
األوضــاع االقــتــصــاديــة في لــبــنـان
فـضـلـة للـكـثـير الـذي كان الـوجـهـة ا
من الــعــراقــيــ أسـهـم بـالــفــعل في

إبقاء تلك األموال داخل البالد).
وبـتـحـسّن الــوضع األمـني نـسـبـيًّـا 
شــهــدت الــعــاصـمــة بــغــداد مــوجـة
جتريف واسعـة للبـسات الـزراعية
لتحـويلهـا إلى أراضٍ سكنـية ضمن
ــواجــهــة الــطــلب مــســاعـي األفــراد 
احلــاصل عــلى الــدور وهــو مــا دفع
مـسـؤولـ كــثـيـرين إلى شـراء آالف
ـات الـزراعيـة وحتـويلـها إلى الدو
قطـع سكـينـة تُـباع بـأسعـار مـقبـولة
. وعلى ضفاف واطن نسبيًّا إلى ا
نـــهــر دجـــلـــة فـي مـــديـــنـــة الــدورة
جنوبي العاصمـة بغداد فإن أسعار
الــعــقــارات هــنــاك تــمـثّـل ضـربًــا من
اخليـال بـالنـسبـة إلى غـالبـية أبـناء
الشعب الـعراقي لكـنّها كـانت فرصة
ــســؤولـ مــنــاســبــة لــلــعــديــد من ا
والـــنــــواب الــــذيـن حـــجــــزوا قــــطع
أراضـــيــهم وعـــقــارات مــطـــلــة عــلى
ـتـر هـناك الـنـهر بـيـنـمـا بـلغ سعـر ا
نحو 5 مالي دينار. وحسب خبراء

اقتصـادي فـإن العراق يـحتاج إلى
نــــحــــو أكــــثــــر من  3ماليــ وحــدة
ســـكـــنـــيــة في ظـل ارتــفـــاع مـــؤشــر
ـؤديـة الـســكـان وجتـمع األســبـاب ا
إلـى رفع أســـعـــار الـــعـــقـــارات; مـــثل
سـؤول األزمة الـسكـانـية وتـوجه ا
احملـلــيـ نـحـو الــداخل وانـخـفـاض
نــسب الــهـجــرة بــفــعل عــدة عـوامل
وحتــسـن الــوضع األمــنـي نــســبــيًّــا.
االقـتـصـادي هــاشم الـعـبـودي يـقـول
في تصريح (حتـتل العاصـمة بغداد
ـنــازل الـعـشــوائـيـة ـركــز األول بـا ا
بــواقع 522 ألف وحـــدة ســـكـــنـــيـــة
فـضلًـا عن 700 وحـدة في مـحـافـظـة
البصرة وتُعـدّ محافظة كربالء األقل
من نــاحــيـة انــتـشــار الـعــشـوائــيـات

بواقع 98 عشوائية. 
ـنطقة السكنية والعشوائية تعني ا
ـــنــازل ـــئــات من ا الـــتي حتـــتــوي ا
ــبــنـيــة غــالـبًــا من الــصـــــــفـيح أو ا
الـطـ وبـعــــــــضـهـا بـالـطـــــابـوق
لـكـنـهـا غـيـر نـــــــــظـامـيـة وتشـــــكّل
غـالـبًــا ضـغـطًـا عـلـى خـدمـات الـبـنى
الــتـحـتـيــة لـلـمــنـاطق الـنــظـــــامـيـة
فــضــلًــا عن افــتـــقــارهــا لــلــخــدمــات
الــبــلــديــة بــداعـي عــدم تــثــبــيــتــهــا

بشــــــكل رسمي).
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بعمـلية التـفاوض في عقـود الشراكة
) مـبـيـناً مع الـدول كشـركـات الـص
ان (الــوزارة بـأمــكـانــهـا اتــخـاذ هـذه
اإلجـراءات التي سـتـخـفف كـثـيراً من

ياه). ازمة ا
l³M*« ‰Ëœ

ــنـبع ـفــاوضـات مع دول ا وبـشــأن ا
ـائية لفت الى نح العـراق حصته ا
فاوضـات مع اجلانبـ التركي ان (ا
واإليـــراني شــبه مـــتــوقــفـــة بــســبب
اإلنـــســـداد الـــســـيـــاسي احلـــالي في
ـثل الـعـراق ألن هـذا هو عـامل مـهم 
هـكـذا مــبـاحـثـات الـتي تــعـتـمـد عـلى
كن أسس ثابتة وقـوية) واكد انه (
ــتـعــلق ــيــاه ا اســتــثــمــار حــصــاد ا
ـطـر في مــنـاطق مـحـددة بـســقـوط ا
ـسـتـنـقـعات) بـدالً من تـبـخرهـا في ا
ـــيــاه يــغــذي مــبــيــنـــاً ان (حــصــاد ا
اآلبـاراجلــوفـيـة ويـنـفـع اجملـتـمـعـات
الـقـائــمـة في مـنـاطـق نـائـيـة خـاصـة
الــصـحــراويـة حــيث يــحـتــاج مـربي
األغنام واحليوانات والبدو الرحالة
ـكن ـيـاه) مشـيـراً الى انه ( لـهـذه ا
تـخزيـنـهـا بـإنشـاء سـدود وخـزانات
أفضل من تـبذيـرها) امـا بخـصوص
ـــيــــاه في مــــوسم مـــواجــــهـــة شـح ا
الصـيف اوضح ذياب ان (هـذا األمر
ســـابق ألوانه كـــونه يــعـــتــمـــد عــلى

ـوسم الـشـتائي نـسبـة األمـطـار في ا
القـادم ونتـوقع ورود كـميـات كبـيرة
ائي بجانب حتلية إلعادة اخلزين ا
ياه). ونفذت الوزارة خطة للتقليل ا
ـــيـــاه فـي اهــوار مـن ازمـــة شــحـــة ا
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة مـشيـرة الى
مـشـروع حتسـ مـيـاه نـهـر الـفرات
الـــذي خــفـض األمالح بـــنــســـبــة 50
ائة. وقـال مدير عام مـركز إنعاش با
األهـوار حــسـ عــلي الـكــنـاني في
تـصــريح تـابــعـته (الــزمـان) امس ان
نبع ـائية من دول ا (قلة االيرادات ا
وارتـفاع درجـات احلـرارة لـلـسـنوات
ــر فـي األهــوار الـــثالث األخـــيـــرة اثـَّ
ومـساحـات اإلغـمـار بصـورة كـبـيرة
ما دعـا الـوزارة الى اتـخـاذ اجراءات
عـاجـلــة مـنـهـا اطالق خــطط لـتـقـلـيل
ائي ومواجهة اجلفاف اثار الشح ا
واحلد مـن تأثـيـر نـقص امداداته في
مـــــنــــــاطـق األهــــــوار) واضـــــاف ان
(اخلــطـة شــمــلت تــوسـيع وتــعــمـيق
مغذيات األهوار في محافظة ذي قار
للـحفـاظ على كـميـات ميـاه جيدة من
تـيسـرة التي ترد خالل اإلطالقات ا
ُـعد من وفق الـبـرنامـج التـشـغـيـلي ا
ــوارد ــركــز الــوطــني إلدارة ا قــبل ا
ـائـية الـذي اعـتـمـده وفق اجـتـماع ا

اخلطة الصيفية للوزارة). 

الفائقة خلدمات اإلنترنت).
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منوهاً الى ان (الشركة تواصل جتهيزاتها
من الـقـابــلـو بـأنـواعه خلــدمـة اإلتـصـاالت
ضــمن بــرنــامـج الــشــركــة وفــقــاً لــلــخــطــة
التـسويـقـية ودعـماً لـلـقطـاع اخلاص). في
الـســايـاق ذاته جــهـزت الـشــركــة الــعـامــة
لـلـصـنـاعــات التـعـديـنـيــة وزارتـي الـنـفـط
ُـســال. ـــادة الـنــيـتـروجــيـن ا والـزراعــة 
وذكر البيان ان (الشـركة جهزت من مصنع
ابن سيـنـا/مـوقع الطـارمـة وزارة الـنفط /
مصفى بيـجي و الزراعة / دائرة الـبيطرة
بــكــمــيــة مــقــدارهـا 67 مــتــراً مـكــعــبــاً من
). من جــهـة اخــرى اطــلـقت الـنــيــتـروجــ
شـركـة الـفـرات الـعـامـة الـتـابـعـة لـلـوزارة
انشـطتـها في مـكافـحة احلـشـرات واآلفـات
الـزراعـيــة لــعــدد مـن مـؤســســات الـدولــة.
وذكــر الــبــيــان ان (فــرقــهــا اخملــتــصــة في
ـبيدات التابع لها مصنع الطارق إلنتاج ا
ـكـافـحـة حـشـرة األُرضـة في اجـرى حـمـلـة 
عدد من مؤسسات ودوائر الدولـة) واشار
الى ان (الشركة تعـاقدت مع وزارة الصحة
/ دائـرة صـحــة بـغــداد الـرصـافــة / قـطـاع
الــرعــايــة الـــصــحــيــة األولـــيــة في بــغــداد
ــثـنى وصــحـة اجلـديــدة ومـركــز صــحـة ا
ـــكـــافـــحـــة احلـــشـــرات واآلفــات ســـومـــر 
الزراعـية) وبـ ان (الـفرق كـافـحت مديـنة
الطب ومـعهد الـتمـريض في منـطقـة الباب
ــركــز الــوطــني لإلســتــشـارات ـعــظم وا ا
الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــابع لـــوزارة اإلعـــمـــار
ـراكز الـصحـية) واإلسكـان والعـديد من ا
ـبـيدات ـبـاني با الفتـاً الى انـها (عـاجلت ا
ــكـافـحـة ـبــيـدات احملـلــيـة وفق طـرق ا بـا

احلديثة). 
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ــهـنـي احلـافل اخــتـيــارك إذا  عــلى أســاس عــبـقــريــتك وحــكـمــتك وتــاريــخك ا
باالجنـازات واجلوائـز والعـطـاء الوطـني فال تتـوهم أن أحـداً له فضل في تـكلـيفك
بـوظيـفـة مـستـشـار لـتنـشـغل بـرد اجلمـيل والـدفـاع أو الـتبـريـر أو مـحاولـة ايـجاد
مخارج لألخـطاء والـهفوات الـتي يرتـبكهـا من تعـمل مستـشاراً لـصفتـه الوظيـفية
نع ولـيس لـشـخـصه أي أنك تـعـمل لـدى الدولـة واالسـتـشـارة الـتي تـقـدمـها هـي 
ــال الــعــام أو اخلــاص أو ألي مــواطن صــدور أي قــرار أو أمــر فــيه أضــرار بــا
ـا يتـوافق مع القـانون ولضـمان حـفظ حقـوق اجلمـيع وعدم الـتـجاوز عـلى أحد 
ـنـطق واحلكـمـة واالستـدامة والـدسـتور والـقـوان الـنافـذة ومـستـنـد إلى العـلم وا
ـسؤول لـتـوقع أضـراراً جانـبـيـة أو آثاراً حـتى إذا كـان ذلك يـتـعارض مع رغـبـة ا
سـلـبـيـة سـيـاسـيـة أو اقـتـصـاديـة أو اجـتـمـاعـيـة أو أمـنـيـة أو........ أمـا اذا كان
تكلـيفك بناءً عـلى قربك ووالئك لهذه اجلهـة أو تلك فإن وجودك لـلتغطيـة ولشرعنة
نـطقيـة وفيها تـعسف وإهمال القرارات واألوامـر التي تفتـقر للـمهنيـة والعلـمية وا

للمصالح العامة واخلاصة.
فإذا كنت خـبيراً ومهنياً حقيقيـاً فال يوجد أثمن من هذا التاريخ لتحافظ عليه وال
تـتـنـازل عـنه وإذا كــنت تـتـصـدى لالنــتـقـاد والـهـجـمــات عـلى الـقـرارات واألوامـر
ـدافـع عن شـخص ولـيس مــنـفـعــة عـامـة أو مـصــلـحـة عـلــيـا فـاعـلم أن بـطــريـقـة ا
ـواقف واآلراء ـيــز بـ ا الـشــخص ذاهب ال مـحــالـة ولـكن الــتـاريخ ال يــنـسى و

نحرفة. الصحيحة وا
ـهـني الـذي يـسـتـطـيع تـوظـيف الـذكاء ـسـتـشـار هـو ا # ا
ـعــرفـة واخلـبــرة لـتـقــد تـوصـيــات أو مـعـاجلـات أو وا
سيـاسات حكيمة وقابلة للتطبيق وهذا ال يشترط عمراً
ـعـرفة ـهارة وا أو درجـة علـمـية أو ......... بل تـوافـر ا
ـســتـخـدمـة بـذكــاء لـلـمـســاعـدة عـلى اتـخـاذ واخلـبـرة ا

قرارات حكيمة.
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ا تـمتـد في عمق ـقراطـية لـيست جـديدة عـلى اجملتـمع العـراقي وإ  جتربـة الد
تــأريـــخه فــأول الــقــوانــ شـــرعت ورســمت وكــتـــبــهــا حــمــورابي عـــلى مــســلــته
ـقـراطيـة مـوروث حـضـاري وثـقافي والـسـومريـون عـلى ألـواحـهم الـطـينـيـة والـد
عراقي والثـــــــقافة الشــــــعبية العراقية هي واحدة من مجموعة التقاليد الغنية
قـراطي جـديد فـاجملـتمع الـعـراقي منـفتح ـكن استـغاللـها لـبـناء عـراق د الـتي 
ــقـراطـيـة ومــتـسـامح وهــذا يـسـاعـده عــلى االسـتـمــرار واالنـدفـاع لــبـنـاء دولـة د
وذجيـة فقط نـبتـعد عن كل مـا يثـير االحـقاد والضـغائن فـينـا لنـضع مصـلحة
ـســمـيـات ولـنــتـجـاوز كل الـســيـئـات والـتــجـاوزات سـواء كـانت الـوطن فـوق كل ا
مقـصودة  أو ال لـــــــنقول جميعاً وبصوتٍ عالٍ العراق أوالً والعراق ثانياً وثالثاً
وعاشـراً ولنـــــــفوت الـفرصـة على كل من يـحاول الـنيل من عـراقنـا ونحن نَـمر

فـي ظـروف ووضــــــــع سـيـاسي مـتـأزم ال نـحـــــــــسـد عـلـيـهـا
بوحـدتنا نتـجاوز هذه األزمة والظـــــــــرف احلرج لنعمل
ألجـل العـراق فـهـو يسـتـحق مـنا الـتـضـحيـات ولـنـخلق
ـرحـلـة عـوامل إيـجـابـيـة تـسـاعـدنـا عـلى اجـتـيـاز هـذه ا
ــر بـهـا عـراقـنــا وشـعـبـنـا الـصـعـبــة واخلـطـيـرة الـتي 

النبيل.

الكـثير من الناس يود أن يفعل اخلير لآلخـرين لكن هناك فرق من يصطنع نفسه
كــفـاعـل خـيــر وبــ من هــو واخلـيــر مــتالزمـان ال يــفــتــرقـا وفي الــقــرن احلـادي
والـعشرين بـالتحـديد سنة 2022 عـدمت الرحمة وشـحت اإلنسانـية حتى أصبح
اذا يساعدني إذا فعل أحد خير لشخص ما يوجس منه خيفة  ويقول في نفسه 
في وقت قل فـيه اخليـرين تـفكـيـره سلـيم وعـ الـصواب  في إحـدى األيـام كنت
اسـتـقل سـيـارة األجـرة وأشـر أحـد الـركـاب لـلـسـائق فـأقـله وبـعـد إن جـلس اخـذ
اء البارد فأخذها يتـمتم بكالم واضح وكأنه يشتم أحد بادرت بإعطائه  قارورة ا
وشـرب بـعـدهـا هـدأت من عـصـبــيـته قـائال ً : اخي الـدنـيـا مـاتـسـوة حـركـان روح
لعون والـدين ال أمشر اله ال گايله خيـرك شو عصبي نظـر لي نظرة قهـر وقال (ا
وكف اصـعـد حــجي اوصـلك بـطـريـقـي تـالي يـگـلي اني هــذا حـدي وصـلت بـيـتي

وخالني واكف بالشمس لو صاعد من مكاني هواي احسن) 
وكثـير من هذه الـنماذج ضـعيفـة النفـوس التي تـشوه صورة فـاعلي اخليـر نراها
ـشرفـة ألحد أصـحابه ـواقف ا في حيـاتنـا الـيومـية  يـقص عـليّ ابي موقف من ا
من أهل اخليـر في ثمانينات القرن العشـرين يقول ( چان صديقي ابو جمال الله
مـنـعم عـليـه وعنـده بـيـكب دبل قمـارة من يـشـوف شـخص واگف بالـشـارع يـسأله
وين تـوصل يـعــرف وين رايح يـكـلـة اني رايح لـهــنـاك اصـعـد بـطـريـقي اوصـلك 
كـانة ويـرجع ) يقـول ابي سألتـه ابو جمـال طريـقنـا غيـر طريقه حلد ما يـوصلـة ا
هـو بـهـذا االجتـاه ونـحن بـذلـك االجتـاه فـقـال أنـا فـعـلت خـيـر لـوجه الـله إذا كـان
أوصله بـطريقي لم أنل األجر والثواب وهذه الـسيارة وكل ما املك من فضل الله

اذا ابخل على الناس .
ن يرزقهم ولعل هذه الـناس التي أنعم الله عليها وتستحق نعمته وهناك الكثير 
الله لـكن قليل من يؤدي شـكره ويصف اإلمام عـلي بن ابي طالب (عليه السالم )
أهل اخليـر وأهل الـشح فيـقول :  اطـلـبوا اخلـير من بـطـون شبـعت ثم جاعت الن
اخليـر فيها باق وال تطلبوا اخلير من بـطون جاعت ثم شبعت الن الشح فيها باق

ؤمن  صدقت يا امير ا
والـبـعض اآلخـر من االناس الـشح الـتي تـدعي إنهـا تـفـعل اخليـر وتـأتي لـنفـسـها
بلـعنـة ومنـهم ثعـلبـة ابن حاطب يـروى في كتب الـتاريخ أن ثـعلـبة جـاء إلى رسول
الله يـريد أن يدعو له بـأن يرزقه الله ماالً فـرفض النبي صلى الـله عليه وآله وقال
قليل تؤدي شكره  خير من كثير ال تطيقه فألح على النبي ودعا له وأتخذ اغناماً
فنـمت كمـا ينـمي الدود  حـتى انشـغل عن صالة اجلمـعة وامـتنع عن دفـع الزكاة

ــنـافـقـون ومـنـهم من عـاهـد الـله لـئن آتـانـا من فـنـزلت به آيـة ا
فضـله لنـصدقن ولـنكـونن من الصـاحل فـلمـا أتاهم من
فضـله بخلوا به وتوالو وهم مـعرضون× فأعقـبهم نفاقًا
ا أخـلـفوا الـله مـا وعدوه في قلـوبـهم إلى يـوم يلـقـونه 
ـا كانوا يـكذبون  ولـيس هناك أي قول بـعد قول الله و
ن يؤدي شـكـرك ولو يقـال إال دعـائنـا الـلـهم اجعـلـنـا 

بالقليل . 

تلقينا مواساة األخ األديب االستاذ حيدر اجلد حفظه الله 
ـشـاركــته الـوجـدانـيــة ومـعـبّـرة عن أحــاسـيـسه األخـويـة وكــانت قـوافـيه نـاطــقـةً 

الصادقة 
فشكرا جزيالً وثناء جميال له ورعاه الله بعينه التي ال تنام من طوارق األيام 

واليكم األبيات :
لقد غاب بَْدرُ عُالً بالسما
وابدى غروبا بعيدَ الوطنْ

وكانت له مِنْ خصال الهدى
مواهبُ فخرِ ومَجْدِ بَدَنْ

هو الغُصنُ غُصن الندى أزهر
به أينعتْ مجدباتُ الزمَنْ

مِنْ (الصدر)  رُكن اطاح الردى
و كل غيور عليه حَزَنْ

فَقُمْ وانعَ طُهرا زكيّاً مضى
َ بِفقدِ احلَسنْ وواسِ احلس



قـيد عـلى الـسـياسـات الـنقـدية عـايـير الـدولـية ـعلـومات وفـق ا من الـقيـود عـلى ا
ـتـلـكـات ومـدخـرات اجلـمـهـور وإربـاك واالقـتـصـاديـة الـتي تـسـبب أضـرار في 
وما تـصدر من تصـريحـات هي تهـديد لإلستـقرار اجملـتمعي األسواق الـتجاريـة

نظمة. ة ا في مجتمع ترتفع فيه مؤشرات الفقر والبطالة واجلر
م 19حقوق إنسان.
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ســألــني أحـــد األصــدقــاء من مـــوزمــبــيق عن اجملـــريــات في بــلـــده وطــلب مــني
قلت عـليـكم الذهاب الى إنـتخـابات مـبكرة خالل 60 شـورة ا
يوم وال بـديل عن اإلنتخـابات ولكن حتتـاجون الى قليال

من الشجاعة والصدق لتتخذوا هذا القرار.
وزمبيقي. شكرني الرجل وقال #الله_غالب با

مأجورين.

إن وعد الله حق. 
 صدق الله العلي العظيم.  

ـان والــرضى بــقـضــاء الـله وقــدره.  وبـنــفـوس  جــريـحـة ـزيــد من اال
ـــلــؤهــا احلــزن واالسى . يـــنــعى ويــعــزي   بـــيت الــچــلــبي  ( وقــلــوب 
الكـاظـميـة)    بـوفاة والـدة  االستـاذ عـمار مـوسى االسـدي  ( ام بـغداد
ولى عز وجل ان يتـغمدها بـواسع رحمته وان يسكـنها فسيح )سائـل ا
جـنـاته ويـلهم أهـلـهـا واقربـائـها  الـصـبر والـسـلـوان.  وإنا لـله وإنـا إليه
راجـــــــــــــعــــــــــــون.                                                                      
عن ال  بيت الچلبي ( الكاظمية)  
  (  احمد عباس عبد الهادي الچلبي)
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{ يـريـفـان (أ ف ب) �–قـتل  49جـنـديـًا
أرمـيــنـيــًا عــلى األقل امس الــثالثـاء في
مواجهات حدوديـة هي األكثر دموية مع
أذربـيــجـان مـنــذ احلـرب بـ الــدولـتـ

الــواقـــعـــتـــ في الـــقـــوقـــاز في 2020
حـسـبـمـا أعـلـنت يـريـفـان الـتي شـجـبت

"عدوان" باكو.
ويـأتي انـدالع أعـمـال الـعـنف في الـوقت
الــذي تـــنـــشـــغل فـــيه روســـيــا اَحلـــكَم
ــنــطـقــة بــهـجــومــهـا الــتـقــلــيـدي في ا

العسكري في أوكرانيا.
ان وقال باشيـنيان في خطـاب أمام البر
في يـريـفــان "حـتى الـســاعـة لـديـنـا 49
)جـنديـاً) ُقـتلـوا (...) ولألسف لـيس هذا

العدد النهائي".
WO{U  œuI

وتـــواجــهـت أرمــيـــنـــيــا وأذربـــيـــجــان
اجلمهـوريتان الـسوفيتـيتان السـابقتان
ـتـنــافـسـتـان في الــقـوقـاز في حـربـ ا
ــاضـيــة حـول خالل الــعـقــود الـثـالثـة ا

الــســـيــطــرة عــلى نــاغــورني قــره بــاغ.
وانـدلـعت احلـرب األخيـرة بـ الـبـلدين

في العام .2020
ويـعكس الـقتـال اجلـديد الـذي اندلع في
الـلـيل مـدى تقـّلب الـوضع بـيـنمـا ُيـهدّد
أيــضــًا بـعــرقـلــة عـمــلـيــة الــسالم الـتي
تـــتـــوسط فـــيـــهـــا أوروبــا. واعـــتـــرفت
أذربـيــجـان بــوقــوع "خـســائـر" من دون

إعطاء عدد محدد.
من جـهـته شـجب بــاشـيـنـيـان "عـدوان"

بـاكـو داعـيـاً اجملـتمـع الدولـي إلى الرد
خـالل مـحـادثــات أجـراهــا مع عـدّة قـادة
أجــانب مـن بــيــنــهم الــرئــيس الــروسي
ـان .وقــال أمــام الــبــر ــيــر بــوتـ فالد
األرمــيــني "بــهـذا الــتــصــعـيــد تــقـّوض
أذربـيـجان عـملـيـة السـالم" اجلاريـة ب
يـــريــفـــان وبـــاكـــو بــوســـاطـــة االحتــاد
األوروبـي.وأضــــاف أن حـــّدة الــــقــــتـــال
"انـخـفـضت" في الـصبـاح بـعـدمـا اندلع
بعد وقت قليل من مـنتصف ليل الثالثاء

.( ( 20,00بتوقيت غرينتش االثن
أعلـنت روسيا أنـها تـفاوضت على وقٍف
إلطالق الـنــار يـفــتـرض أن يــطـبـق مـنـذ
صباح الـثالثاء لوضع حّد لالشـتباكات
الـدامــيـة الـتي انــدلـعت بـ أذربــيـجـان
وأرمـــيــنــيـــا.وقــالت وزارة اخلـــارجــيــة
الروسية في بيان "نتوقّع أن يتم احترام
ّ الــتــوصل إلــيه بــعـد االتــفـاق الــذي 
وســاطــة روســيــة لــوقف إلطالق الــنــار
ابـتـداًء من الـسـاعـة الـتـاسـعـًة بـتـوقـيت
مــوســكــو ( 06,00ت غ)" مـــعــربــة عن
"قـلقـهـا البـالغ بشـأن الـتدهـور احلاد في
الوضع".وفي وقت سابق أشارت وزارة
ــعــارك" الـــدفــاع األرمـــيــنـــيــة إلـى أن "ا
انـدلـعت صـبـاح الـثالثـاء فـي عـدة نـقاط
حـدودية بـينـمـا تسـعى قوات بـاكو إلى

"التقّدم" داخل األراضي األرمينية.
وأضــــــافت فـي بـــــيــــــان أن "الـــــقـــــوات
دفعية األذربيجانية تـواصل استخدام ا
وقــذائف هــاون وطـائــرات بــدون طــيـار
وبنادق من الـعيار الثـقيل" متهـمة باكو
بـاســتــهـداف "بــنى حتــتــيــة عـســكــريـة

ومدنية".
ورغم أّن االشـتـبـاكات بـ الـبـلـدين تقع
بـانـتـظـام منـذ نـهـايـة حرب  2020على
ــشـــتــركـــة إّلــا أّن طــول حـــدودهــمـــا ا

مواجهات الثالثاء تشكّل تصعيدًا.

اإلسالمــيــة "أي تــعــديـل لــلــحــدود" بـ
أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا مــشــددًا عــلى
ضــــــرورة "احــــــتــــــرام وحــــــدة أراضي
ــعــّقــدة الـــبــلــدين".ال تــزال الـــعالقــات ا
تاريخيًا ب يريفان وباكو تتوّتر بسبب
الــنـزاع عــلى نــاغــورني قــره بـاغ وهي
منطقة تقطنها غالبية أرمينية انفصلت

عن أذربيجان بدعم من أرمينيا.
وبــعـد حـرب أولـى أسـفـرت عن  30ألف
قــتـيل مــطـلـع الـتـســعـيــنـات تــواجـهت
أرمـيـنـيـا وأذربـيـجـان في خـريف الـعـام
 2020حــــول نـــــاغـــــورني قـــــره بــــاغ.
وأسفرت احلرب األخيـرة عن مقتل نحو
ّ  6500شـــخـص وانــتـــهـت بـــهـــدنــة 

التوصل إليها بوساطة روسية.
وتـــنــازلت يـــريــفــان عـن أراضٍ كــبــيــرة
ألذربــيـــجـــان كـــجـــزء من االتـــفـــاق مع
أذربيجان الذي تضمّن أيضًا نشر قوات

حفظ سالم في ناغورني قره باغ.
ونُظـر إلى هذه الـنتيـجة عـلى أنها إذالل
في أرمينيا حيث يطالب عدد من أحزاب
عـارضة باسـتقـالة باشـينيـان منذ ذلك ا
احلـ متـهمـ إياه بـتقـد الكثـير من

التنازالت لباكو.

WOF∫  إطالق قذيفة مدفعية من مرابطه لقوات أرمنية باتّجاه القوات األذربيجانية b

ويــتــبــادل الــبــلـدان االتــهــامــات بــشـأن
ـسـؤولـيـة عن هذه الـتـطـورات. وتـتهم ا
أذربـيــجـان أرمــيـنـيــا بـارتـكــاب "أعـمـال
عدائـية واسـعة النـطاق" مـشيرة إلى أن
قـذائف الـهـاون تـسـّبـبت ب"خـسـائر" في

صفوفها.
WOz«b  ‰UL «

من جـهـتهـا اتهـمت أرمـينـيـا أذربيـجان
بــبـدء األعــمـال الــعــدائـيــة عـبــر "قـصف
واقعها في اجتاه مدن عّدة مثل مكثّف" 
غـــوريس وســـوتك.وأعـــربـت الـــواليــات
ـتحـدة خالل الـليـل عن "قلـقـها الـبالغ" ا
داعـية إلى وقف فـوري للـقتـال ب بـاكو
ويريـفان. وقـال وزير اخلـارجيـة أنتوني
ـكن أن يــكـون هــنـاك حل بـلــيـنــكن "ال 
عـســكـري لــلـصــراع".من جـهــتـهـا دعت
تـــركــيـــا أرمـــيـــنــيـــا إلى "الـــتـــوقف عن
اسـتـفزازاتـها ضـّد أذربـيجـان والـتركـيز

على مفاوضات السالم".
كـذلك أعـلن قــصـر اإللـيــزيه أّن "فـرنـسـا
سـتــعـرض الــوضع عــلى مــجـلس األمن
الـدولي الــذي تـتـولـى رئـاسـته حــالـيـاً"
وذلك بـعد محـادثة هـاتفـية بـ الرئيس
انويل ماكرون وباشينيان. الفرنسي إ
من جـــهــتـه دعــا االحتـــاد االوروبي الى
وقف األعــمـال الـعــدائـيــة بـ ارمـيــنـيـا

واذربيجان.
ودعـت إيـــران جـــارتـــيـــهـــا أرمـــيـــنـــيـــا
وأذربــيـجـان إلى "ضــبط الـنـفس". وقـال
ـتـحدث بـاسم وزارة اخلـارجيـة نـاصر ا
كنعاني إن "وزارة اخلارجية (اإليرانية)
مع إبـداء قـلقـهـا إزاء تصـاعـد التـوترات
والـنـزاعــات احلـدوديـة بـ جــمـهـوريـة
أذربيـجـان وجـمـهـورية أرمـيـنـيـا تـدعو
الى ضــبط الــنـفس وحل اخلـالفـات بـ
البلدين سلميا وفق القانون الدولي".

وجـــدد في بـــيـــان رفض اجلـــمــهـــوريــة
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توقف.
W —U  »UF «

وتــشــيــر مــاريــنــا ريـد ( 54عــامًــا) إلى
مـعلومات أغضبت الوحدوي تفيد بأن
ـلكة قـلة من الـقوميـ احتـفلوا بـوفاة ا

بأغان وألعاب نارية. 
وقـالت لـوكـالـة فـرانـس بـرس "هـذا يدل
عـلى مدى االحـترام الذي يـظهـرونه لنا
فـي وقت احلداد".حتقق شـرطة إيـرلندا
ـعـلـومـات التي ال الـشـمـالـيـة في هـذه ا
تـــــعــــكس مـع ذلك رد فـــــعل اجملـــــتــــمع
ــوالـي أليــرلـنــدا عــلـى وفـاة الــقــومي ا
ــلــكــة.وقـالـت مـيــشــال أونــيل نــائــبـة ا
رئــيس احلـزب اجلـمــهـوري األيـرلـنـدي
شــ فــ خالل جــلــســة خــاصــة أمـام
ـقـاطـعة االثـنـ "أعـتـرف أنـها ـان ا بـر

كانت زعيمة شجاعة ومحبة".
ـساهـمـة الكـبيـرة التي كـمـا رحبت ب"ا
ـلكـة إليـزابيث في دفع عـجلة قـدمتـها ا
ــصــاحلـــة بــ الــتـــقــالــيــد الـــسالم وا
اخملــتــلــفــة جلــزيـرتــنــا وبــ ايــرلــنـدا
وبــريــطـــانــيــا خالل ســنــوات عــمــلــيــة
الـسالم".وعـنـدمـا يلـتـقي بـالسـيـاسـي
ـــنــــطــــقــــة الـــثـالثــــاء في قــــصـــر فـي ا
هـيـلـزبـورو بـجـنـوب بـلـفـاست سـيـلـقى
ــا من األحـزاب تــشـارلــز الـثـالـث تـكـر
ــوالـيــة لـبــريـطــانـيــا ومـعــظـمــهـا من ا
الــبــروتــســتــانت  فــضالً عن تــعــاطف
الـقـومـيـ وال سـيمـا الـكـاثـولـيك مـنهم
الـذين يرون إمـكانـية إعـادة توحـيد مع
ايــرلـنـدا تـقـتـرب.وســيـحـضـر بـعـد ذلك
قـداسا أنغليكانـيا في بلفاست يفترض
أن يــــشــــارك فــــيه الــــبــــروتــــســــتــــانت
والـكـاثولـيك وكـذلك القـادة األيـرلنـدي

. الرئيسي
ويــفـتـرض أن تـكـشف بـيـانـات
ـقبل أنه اإلحـصـاء الـسكـاني ا
لــلـــمــرة األولى في تــاريــخــهــا
ـــــــتــــــد  101عـــــــام الـــــــذي 
نطقة أصـبحت غالبية سكان ا
الـــتي  إنـــشــاؤهـــا كــمـــعــقل

بروتستانتي من الكاثوليك.
وفـاز في انتـخابات أيـار/مايو
حـزب شـ ف - كـان اجلـناح
الـسياسي لـلجيـش اجلمهوري
األيـرلندي شبه العسكري الذي
اغــــــــتـــــــال في  1979لــــــــويس
لـكة ومرشد مـونتبـاتن ابن عم ا
تـــشـــارلـــز.مـــا زالـت احلـــكـــومــة
احملـلية مصـابة بشلل مـنذ أشهر
إذ يـــــــعــــــارض حــــــزب االحتــــــاد
ــوقــراطـي االحتــادي بــشـدة الــد
ـا بــعـد الــتـرتــيــبـات اجلــمـركــيــة 
بـريكست التي  التـفاوض عليها
ـفـوضـيـة األوروبـيـة بــ لـنـدن وا
مـعـتبـرا أنـها تـهـدد مكـانـة أيرلـندا
تحدة.أما مـلكة ا الـشمالية داخل ا
الـــشـــ فـــ فـــيـــرفض االعـــتــراف
لكية في ايرلندا الشمالية بـسلطة ا
ـــان وال يــــشـــغل مــــقـــاعـــده فـي بـــر
ويــسـتـمـنـســتـر.وقـد قـاطــعت نـائـبـة
رئــــيـــسـه أونـــيـل اإلعالن الــــرســـمي
لــتــشــارلــز الــثــالث مــلــكــا األحــد في
هـــيـــلــزبـــورو لـــكن احلـــزب أكــد أنه
ســيــلــتــقي بــالــعــاهل اجلــديــد مع

الــــســـيـــاســــيـــ اآلخـــرين
ويـحـضـر قـداس الـكـنـيـسـة
لـكة وتـعبـيرا عن لـتكـر ا

. االحترام للوحدوي

بـالتأكـيد سيـجعل هذا الـعنوان كـثير من الـقراء يعتـقدون أني أحتدث
عن الـسلـفيـة الديـنيـة وأستـثـمارهـا السـياسي. لـكني أقـصد مـوضوع
ـاضـية آخـر شـاع في الـتـفـكـيـر الـسـيـاسي الـعـراقي خالل الـسـنـ ا
ــربع الــســيــاسـي األول كــمــا يــريـد وبــاتـت مالمــحه تــعــود بــنــا الى ا
ـربع الديني األول. هنا البـسهم وعقائـدهم أعادتنا الى ا الـسلفيون 
أسـتعـير مـفهـوم الـسلـفيـة من صديـقي وأخي د عـبد اجلـبار الـرفاعي
قـال. فالسلفية عـند الرفاعي هي "طريقة ألبـني عليه فكرتي في هذا ا
تـفـكـير ورؤيـة لـلـعـالم ال تـنـتـمي لـلـواقع". أنـهـا أذن تـغـييـب للـواقع في
ـفكر ـاضي. أنها مـنهج تفـكير لـلعقل الـعربي-كمـا يصفه ا مـتاهات ا
ـاضي (الـسـلف الصـالح كـمـا يعـتـقد مـحمـد عـابـد اجلابـري-يـجعل ا
الـسلفيون)األساس الذي ينـبغي أكتشاف قوان صنـعه لتطبيقها في
ولـيس احلـاضـر. فـهـو منـهج تـكـويـري يـعـيـدنـا دومـاً لـنـقـطة األنـطالق
مـنهـجـاً تـكويـني يـرحل بـنا من نـقـطة األنـطالق! لألسف يـبـدو أن هذا
ــنـهج الــفـكـري أنــسـحب عـلى الــسـيـاســة عـنـدنــا وبـات سـيــاسـيـونـا ا
هـو لــيس الــديــني فــحــسب بـل حـتـى الــسـيــاسـي ــاضي يــجــعــلــون ا
input ًـاضي مُـدخَال األسـاس في احلــاضـر.وبـدالً من أن يـصــبح ا

اضي مُخرَجاً   outputأو غايةً للحاضر. صار ا للحاضر
لقـد كـبّلت الـسلـفيـة السـياسـية عـقول الـقائـم عـلى القـرار فجـعلـتهم
ـاضي يـخـافون أجـتـيـازه أو اخلروج مـنه. خـذ مـثالً فـكرة مـقـيدين بـا
ت في ظل بيئة من الشعور كون. هذه الفكرة  فاظ على حقوق ا احلـ
بـاحلـرمان والـغـ وعـدم األنـصاف نـتـيـجـة عـدم التـمـكن من الـسـلـطة
لـقـرون طـويـلـة. لـكـنهـا ظـلـت مـرجعـاً فـكـريـاً يـتم الـلـجـوء له حـتـى بـعد
عـقدين من السيطرة على الـسلطة! وحتى بعـد أن ثبت بالدليل القاطع
ـكـون سـيـاسيـاً ال يـعـني شـيء مادامـت حـقوقـهم أن ضـمـان حـقـوق ا
األقـتـصـادية واألجـتـمـاعـيـة واحلـيـاتـيـة غـيـر مـضـمـونـة مـازال سـلـفـيو
ـنـبع الـفـاشل الذي ـكـونـاتـيـة يصـرون عـلى الـعـودة الى ا الـسـياسـة ا
ثلي الشيعة في ناسبة ال تقتصر على  طلقوا منه.وهذه العقلية با أنـ
ـثـلي الـسـنة والـكـورد مـعاً الـعراق بـل باتت مـنـهـجاً مـتـبـعـاً من قبل 
كون) بأشكال مختلفة. ثم بعد الذين ما زالوا يرددون نظرية(حقوق ا
كـون األكبـر)لألغلـبية أنـسحاب الـصدريـ وتشـكيل أنـصار(حقـوق ا
ـاضي الـذي رفضـته تشـرين وهو عدنـا من جـديد نـحو ا ـان في الـبر
انية! وبتنا نسمع مـن السلفي السياسي عن تشكيل الـشرعية البر
كوناتية. ـبني على احملاصصـة ا ا احلـكومة وفق األستحـقاق النيابي
وبـدالً من الـوقـوف عـلى أسـبـاب الـغـضب احلـاضـر ألصـطـنـاع حـلول
عـدنا من جـديـد الى نفس ـاضي لـلمـسـتقـبل مـستـفيـدين من أخـطاء ا
ــاضي الـتي بــاتت مـرجــعـاً فــكـريــاً ال يـسـتــطـيع الــسـلــفـيـون حــلـول ا

مغادرته.
ـنهج التفكـيري السلـفي سمعناه قـبل يوم لتـبرير السم الذي ذات ا
حـيـنـمـا جــرى قـبـول تـهـديـد احلـاضـر نـفـثه أحـد(الـرواديـد) الــسـمـان
الـسياسي الراهن من أجل مـنهج سلفي ديـني عمره أكثر من 1400
سـنة. مـرة أخـرى جـعلـنـا احلـاضـر مطـيـةً لـلمـاضي بـدالً من الـعكس.
ـاضـوي لـصـتع مـسـتقـبل وبـدألً من األسـتـفـادة من دروس الـتـشـتت ا
ـشتت. اضي ا أفـضل  األمعـان في تمـزيق احلاضـر خلدمـة ذلك ا
ومـرة أخـرى عـدنـا لـنـتـسـول من مـاضـينـا ألنـه ليـس في حـاضـرنـا ما
نـعـود بــأسـتـمـرار الى يـغـنـيــنـا عن الـتـســول. وألنـنـا ال نـبــدع األفـكـار

البضائع الفاسدة اجملودة على األرفف ألن من السهل تناولها.
ـاضي مرجـعاً يـهتـدى به هي طريـقة أن طـريقـة التـفكـير الـتي جتعل ا
اضي مرجعاً يتم سلفية بأمتياز.ويجب أن نعلم الفرق ب أن يكون ا
وبــ أن يــكـون مــصــدراً يــتم أتــخـاذه الـوقــوف عــنــده وعـدم جتــاوزه
كـمـنـطــلق لـلـمـســتـقـبل. أن من يــبـحث عن(رجع)الـتي هـي جـذر كـلـمـة
فـسـيـبــقى يـسـيـر في ـرجع الـديـنـي وهـنـا طــبـعـاً ال أقـصــد ا (مـرجع)
عـاكس (الرجـوع) وحيـنهـا سيـبقى قـانون الـتاريخ يـحرر له األجتـاه ا
اخملـالــفـات ويـسـتــنـفـد كل قــواه ومـوارده. أمـا من
يــبـحـث عن مــصـدر يــســتــفــاد مـنـه في احلــاضـر
سـتـقبل صـدر للـسـير بـأجتـاه ا فـسيـعـينه ذلـك ا

بأدنى األضرار وأسرع الطرق.
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شـهدت البالد موجة احتجاجات سياسية عارمة تابعة لالحزاب التي بيدها
ـتـنفـذة بـالـبالد والـغـريب بـاالمـر  الـذي يـثـيـر الـسـخـرية ان زمـام االمـور وا
جــمـيـع هـذا االحــزاب تــمــتــلك كــانت وزارات ودرجــات خـاصــة فــضال عن
ـثلـيهم بـاجمللس الـنيـابي والـوزاري واالن يتـظاهـرون بعـضهم ضـد بعض
االحـزاب تتظاهر ضد بعض في بداية االمر كانت موجة احتجاجات سلمية
يـقودهـا اتـباع رجل الـدين الـسيـد مـقتـدى الـصدر ضـد خـصمه الـسـياسي
وجة احتجاجات ايضا ثم حتول بعد ذلك االطـار التنسيقي ثم قام االطار 
الى صـراع مسلح في ليلة دامية شهـدتها دار السالم وبعد ذلك قام السيد
مـقـتـدى الـصدر في انـهـاء هـذه االزمـة بـعـد امـر اتـبـاعه بـوقف اطالق الـنار
واالنـسحاب من اخلضراء  والعـراقي والعالم اجـمع يثمن ذلك فهو موقف
رائع وشـجــاع  مـا جـرى شـيـئ ادمى قـلـوب جــمـيع الــعـراقـيــ كـون كـافـة
الـشـهداء هم عـراقـيـ والدم الـعـراقي مـقدس وهـو اثـمن من كل شـيئ لكن
االطـار عنـد نـهايـة االنـتخـابـات امر اتـبـاعه بـاخلروج بـتـظاهـرات تـطالب في
اعـادة االنـتـخـابـات وقـالت انـهـا مـزورة ثم بـعـد ذلك قـام بـخـروج تـظـاهـرات
اتـبـاعه  تـؤيـد قرارت احلـكـومـة الـعـراقـيـة مـا يـحـصل بـاحلـقـيـقـة مـسـرحـية
سـياسـية كـبيـرة ليـست لهـا بدايـة وليـست لهـا نهـاية  احلل االمـثل للـخروج
الـعراق من هذه االزمـة تشكـيل حكومـة مؤقـتة وتكـنوقراط وبـعيدة كل الـبعد
عن الـبيوتات احلـزبية وتـعتمد عـلى الكفـاءات  والعراق بلـد مليئ بـالكفاءات
وتـعمل على تـغيـير قانـون االنتـخابات وتـغيـير بعض فـقرات الـدستور وسط
اسـتـفــتـاء شـعـبي مـن اجل انـهـاء هـذه االزمــة الـتي تـعــصف بـالـعـراق ومن
االفـضل من هذه الـطبـقة السـياسـية ان تـقدم اعـتذار الـشعب العـراقي على
ـسـتـمـرة فـي ادارة شـؤون الـبالد والـعــبـاد ولـكن هـذه اخالق االخـفـاقــات ا
الـفرسـان وهم بعـيدين عـنهـا كل البـعد وال نـعلم الى
اين ذاهـب بالـعراق سـياسو الـصدفة اتـقوا الله مع
نافع احلزبية الـعراق والعراقي وكفاكم بـحثا عن ا
والشخصية التي طغت على مصلحة البالد العليا
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ـــلك ( أ ف ب) - يـــزور ا { بــــلـــفـــاسـت
قاطعات األربع اجلديد تشارلز الثالث ا
ــتــحـــدة خالل األســبــوع لــلـــمــمــلـــكــة ا
اجلـاري لكن في إيرلندا الـشمالية التي
وصـلـهـا الثالثـاء يـنـتظـره أهم اخـتـبار
عـروف أن اسكـتلـندا لـلمـصاحلـة.ومن ا
لك اجلـديـد اإلثنـ لديـها الـتي زارهـا ا
نــيــة لــتــنــظــيم اســتــفــتــاء جـديــد عــلى

سلحة للتاج قاومـة ا اسـتقاللها لكن ا
فيها تالشت منذ قرون.

ولم تـشهد إيرلـندا الشمـالية سالما قبل
 1998وما زال هشا.

ويــخــشـى الــوحــدويــون األوفــيــاء جـدا
لـلــمـلـكـة إلـيـزابـيـث الـثـانـيـة أن تـصـبح
ـمــلـكـة قــضـيــتـهم وهي االنــتـمــاء إلى ا
ـتحدة مهددة أكثر من أي وقت مضى ا

في أجــواء سـيـاسـيـة يـهـزهـا بـريـكـست
والـــتـــقــــدم الـــتـــاريـــخـي لـــلـــقـــومـــيـــ
اجلـمـهـوريـ وأنـصار إعـادة الـتـوحـيد

مع جمهورية أيرلندا اجملاورة.
وفي شـارع شـانكـيل الذي يـعـتز سـكانه
بـأنـهم وحدويـون جتـذب لوحـة جـدارية
ـلـكة الـتي اسـتـمرت تـخـلـد فتـرة حـكم ا
 70عـامًـا و االحـتـفـال بـيـوبـيـلـهـا في

ببالغ احلزن وعميق االسى وااللم  تلقيت خبر وفاة أمير قبائل عبيد
 ( احلاج انور العاصي ) 

وانـتـهـز هـذه الـفـرصـة ألقــدم الـتـعـازي احلـارة الى جـمـيع شـيـوخ قـبـائل
العراق واجلـزيرة الـعربيـة والى قبـائل عبيـد في كل مكـان . وجميع ذوي
ـا عـمـيقـا لـدى جـمـيع اخلـيرين الـفـقـيـد رحمه الـله . رحـيل الـفـقـيد تـرك ا
ـعـروف .. ونـسـأل الـلـه تـعـالى ان يـكـون الــعـوض في من يـخـلـفه وأهل ا
لقـيادة اإلمـارة وان يكـون خيـر خلف خلـير سـلف وهو كذلـك ان شا الله .
الـهمنـا الله تـعالى وجـميع احملـب الصـبر والـسلـوان وانا لـله وانا اليه
هـندس راجعـون / الشـيخ العـموم لـقبـيلـة الدبـات السـنبـسيـة الطـائيـة ا
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 ببالغ احلزن وعمـيق االسى وااللم تلقيت خبـر وفاة أمير نا ( احلاج
انور العاصي ) 

 وانتـهز هـذه الفـرصة ألقـدم التـعازي احلـارة الى جمـيع قبـائل عبـيد
في كل مكان . وجميع ذوي الفقيد رحمه الله . 

ـعروف .. ـا عمـيقـا لـدى جمـيع اخلـيرين وأهل ا رحـيل الـفقـيد تـرك ا
ونـسـأل اللـه تعـالى ان يـكـون الـعـوض في من يـخلـفه لـقـيـادة اإلمارة
وان يـكون خير خـلف خلير سلف وهـو كذلك ان شا الله . الـهمنا الله
تعالى وجـميع احملب الـصبر والسـلوان وانا لله وانـا اليه راجعون
االستاذ قاسم العبيدي
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في نهاية الـسبعيـنيات من القرن
نفسه. 
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أمــا الــفـصـل اخلــامس فــيـنــاقش
نـظـريـة الصـدر في نـشـوء الـدولة
حـــيـث يـــرى أن الـــدولـــة ظـــاهــرة
ربانيـة قام بها األنـبياء. ويرفض
الـصـدر الـنـظـريـات األخـرى الـتي
سـبــقه بـهـا فالسـفـة من أفالطـون
وأرســـطــــو وشـــيــــشـــرون ولـــوك
وروســـــو وهــــوبس وبـــــوســــويه
وحــتى مـاركـس. يـنـاقـش الـكـاتب
فاهيم األساسية التي اعتمدها ا
الــصــدر مـــثل مــرحـــلــة الـــفــطــرة

االنسانية ومرحلة االختالف ب
الــبـــشــر لــيــصـل إلى أن الــدولــة
ظـــاهــرة إنـــســـانـــيـــة وجـــدت في
تاريخ سواء كانـوا األنبياء أو لم
يكـونوا. وأن األنـبيـاء بعـثوا إلى
أ فـــــيــــهـــــا دول وحــــكـــــومــــات
وقـــوانـــ وتــــشـــكــــيالت إداريـــة
وعـــســكــريــة وقـــوانــ ومــعــابــد
وضــــــــــرائـب وكـل مـــــــــــفــــــــــردات
احلـضــارة. وأن األنـبــيـاء عــانـوا
من تـــلك الـــدول ومن الـــفــراعـــنــة
والـنمـرود وغيـرهم وأن األنبـياء
احلـاكــمـ ال تـتــجـاوز نـســبـتـهم
 %12من عدد األنبياء الذي

 . ذكرهم القرآن الكر
ويـسـلط الـكـاتب الـضـوء عـلى أن
الــدولــة الــنــبــويــة دولــة وراثــيــة
يـــحـــكـــمـــهــا مـــلـــوك أو بـــالـــقــوة
واالنقالب حسب الـنص القرآني
وأن األنـبــيـاء الـتــزمـوا بــقـوانـ
وعــادات دولـهـم ومـجــتــمــعــاتـهم

في أية حوزة علمية. 
وينـاقش الفـصل الرابع دور األمة
في فــكــر الــصــدر  مــعــرجــاً عــلى
تغييب األمة في التراث االسالمي
والتنظيرات الشرعية التي قدمها
فــقــهــاء الـبـالط  الــذين حــصـروا
البيعة في شخص واحد كما فعل
األشـــــعـــــري وااليــــــجي أو أخـــــذ
الــســلـــطــة بــالــشــوكـــة كــمــا فــعل
الغـزالي الذي شرع (أيـديولـوجية
السلطـة) و (أيديولوجـية الطاعة)
 و إبعاد األمة كلياً عن أي دور
ـشـاركة في تـقـريـر مـصيـرهـا أو ا
ـر احلـكـم واخـتــيــار احلــاكم . و

تأخرين الفصل بقضـية تقديس ا
لـلــتـراث االسالمي دون تـمـحـيص
أو منـاقشة. ويـتنـاول الفصل دور
ـعــاصـرين األمــة لـدى الــفـقــهــاء ا
أمثال النائيني الذي قام بتأصيل
فـقـهي لـدولـة إسـالمـيـة دسـتـورية
ان منتخب فيه عضوية لغير وبر
.  ويــتــنـــاول الــفــصل ــســلــمـــ ا
مــنــطــلــقــات الــصــدر في نــظــريــة
احلـكم  ونـظـريـة االستـخالف في
مـحـاولـته لـتأصـيل نـظـريـة احلكم
في الــدولــة االسـالمــيــة مــعــتــمـداً
أسس الـبـناء الـعـقائـدي واحلـرية
ان بـنـظريـة والية لـيصل إلـى اال
ـرجـعـية الـفـقـيه عـنـدمـا اعـتـبـر (ا
امـتـداداً لـلـنـبي (ص) واالمـام (ع)
ــراقـبـة عـلى فـي خط الـشـهـادة وا
التجربة االنسانية). وينتقل بذلك
من نظريـة الشورى التي نـظّر لها
في بـــدايـــة ســـتـــيـــنـــيـــات الـــقــرن
العشرين إلى نظرية والية الفقيه

يـــتــنـــاول الـــفـــصل األول ظــروف
اســـتــشـــهـــاد الـــســيـــد الـــصــدر 
واألحداث التي سبقته خالل عقد
من الـسنـوات  واالعدامـات التي
نفذها نظام البعث بحق قادة من
حـزب الـدعـوة أو مـتـظـاهـرين في
الــزيــارات الــديــنــيــة. كــمــا ســلط
الــضـوء عــلى األسـابــيع األخـيـرة
من حـــيـــاته الـــشـــريــفـــة وإطالقه
ثالث نــداءات بــصــوته مــوجــهــة
إلى الشعب العراقي بكل أطيافه.
كـمـا يـتـابع مفـاوضـات الـسـاعات
األخيرة والشروط التي عرضتها
الـسلـطة مـقابل االفـراج عنه لـكنه
رفض مـفــضالً الـتــضـحــيـة بـدمه
وروحه عـــــلى أن يـــــتـــــنـــــازل عن

قضيته ومبادئه. 
أمــا الـــفـــصل الـــثـــاني فـــيــســـلط
الـضـوء عـلى قـضــايـا الـتـأسـيس
الـفقـهي السـياسي الـتي وضعـها
الــــســـيـــد الـــصـــدر عـــام ? 1961
ـــفـــردات ومــفـــاهــيم وتــتـــعــلق 
سياسية إسالمـية ترتبط بالدولة
وانــــــواعــــــهـــــا وشــــــكل احلــــــكم
وأقـسـامه حــيث يـخـتــار (الـشـكل
الــشـوري لــلــحـكم) والــفــرق بـ
أحـكــام الـشـريــعـة والـتــعـالـيم أو
القـوان وكـيفـية تـعيـ اجلهاز
القـضائي والـسيـاسة اخلـارجية
لــلــدولــة االسالمــيــة. كــمـا كــشف
السـيد الـصدر عن شـرعيـة العمل
احلــــــزبـي الــــــذي كـــــــان يــــــواجه
مـعـارضــة بـ صـفـوف الــفـقـهـاء
ــاذا ســمى احلـزب والـعــلــمـاء و
الـذي أسـسه بـاسم حـزب الـدعوة
االسالمـــيــة  ولم يـــخــتـــر اســمــاً
. ويــتــنــاول وطـــنــيــاً أو عــصــريــاً
الــفــصل قــضــايـــا مــعــيــنــة مــثالً
طـــبـــيـــعـــة الـــقـــيـــادة احلـــزبـــيـــة
وتــشــكــيالتــهــا الــتــخــصــصــيــة
ــرجـعــيـة في صــفـوف وتــقـلــيـد ا
ـــنـــتـــمـــ لـــلـــحـــزب وشـــروطه ا
وأولـــويــاته. ويـــتــنــاول الـــفــصل
ـتـوقـفـة الـتي ـشـاريع ا الــثـالث ا
تـركـهـا الـصدر  ووضع لـبـنـاتـها
وأسـسـهـا فـيــهـا ورسم بـصـمـته
عـلـيـهـا وهي الفـتـاوى الـواضـحة
ــوضــوع لــلــقــرآن والــتــفــســيــر ا
ـرجـعـيــة الـرشـيـدة. ومـؤسـســة ا
ـشاريع الـرائدة تـوقفت عن هذا ا
العـمل والنـمو بعـد غيـاب الصدر
عن احلـيــاة عـدا مــحـاوالت هــنـا
وهناك انسجمت مع األطروحت
. أمـا الــثـالــثـة فــطـواهـا األولـيــ
النسـيان كلياً  ولـم تناقش بعده
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صدر حـديثاً لـلدكتـور صالح عبد
الـرزاق كتـاب عن التـراث الفـكري
لـلــشــهــيـد الــســيــد مـحــمــد بــاقـر

الصدر.
قدمة: جاء في ا

أربـعـون عـامـاً مـرت عـلى شـهـادة
ــرجع ــفـــكــر والــفــيــلــســوف وا ا
السيـد محمد باقـر الصدر حدثت
خاللـــهــــا تـــطـــورات فـي الـــفـــكـــر
اإلسالمي وتغييرات جوهرية في
الـسـيـاسـة الـدولـيـة واالقـلـيـمـيـة.
وبــرزت قــوى جـــديــدة نــاهــضــة
وأسـدل الـسـتـار عـلى دول نـشأت
ــيــة الـثــانــيـة بــعــد احلــرب الـعــا
لكنها اضـمحلت مع سقوط جدار
برلـ عام  . 1989وخالل أربـعة
عقود  أقيـمت مؤتمرات وندوات
 وصـــدرت دراســـات ومـــؤلـــفــات
ـيـة خـصصت وأطـروحـات أكـاد
ناقشة فـكر الصدر وما تركه من
نتاجات شملت التاريخ والسيرة
والفقه واالقتصـاد والفلسفة. وال
يـــنــكـــر مــا بـــذلت من جـــهــود من
بـاحـثــ ومـخـتـصــ في حـقـول
علمية معينة لنقد الفكر الصدري
 لـــكن ســاد الــســاحـــة الــفــكــريــة
والـــثـــقــــافـــيــــة جـــو الـــتــــقـــديس
والـتـمـجــيـد لـيـهــيـمن عـلى أغـلب
الكتابات . كما غلب جو الشهادة
واجلــانب الـســيـاسي ومــواجـهـة
الـنظـام البـعثي كـثيـر من كتـابات
أنــصـــاره وطالبه ومــحـــبــيه. وال
يـعـني ذلك الـتـقــلـيل من قـيـمـتـهـا
لــكن الــنــقـــد ومــنــاقــشــة أفــكــاره
وتراثه بـشكل عـلمي ومـوضوعي
هــو من يـجــعل الــفــكـر الــصـدري
ؤتمـرات والندوات حاضـراً في ا
واألطــروحـــات اجلــامـــعــيــة  وال
ـرور الـزمن  أو يعـتـليه يـخـبو 

النسيان. 
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ـثل مـجـمـوعـة من هـذا الـكـتـاب 
الدراسات التي نشرت في فترات
زمــنـــيــة مـــخــتـــلــفـــة في اجملالت
والــدوريـات الـفـكـريـة . وقـد طُـلب
مـني أن تــكـون لي مــسـاهــمـة في
كــتــاب عن الــســيـد مــحــمــد بــاقـر
الـــصـــدر  فـــلـــبـــيت بـــحـــمـــاســـة
وسـرور. فـلـلـسيـد الـشـهـيـد فضل
عــلـيّ من خالل مـــا تــعــلـــمــته من
أفــــــكــــــاره ونـــــتــــــاجــــــاته فـي كل
اجملــاالت. كـمـا أحــمل له ذكـريـات
شـــــخـــــصـــــيـــــة في مـــــنـــــتـــــصف
السبعينـيات من القرن العشرين.

السياسي في العراق. 
ويــتــابع الــفــصل الــســابـع تــطـور
الفكر السـياسي لدى االسالمي 
ــكـان وتــأثــره بـتــغــيّــر الـزمــان وا
والتـكيف مع الـبيـئة واالجـتمـاعية
والــســيــاسـيــة واالقــتــصــاديـة. ثم
فكرين يعرج على نتاجات أشهر ا
االسالمــيـــ الــذين أســـهــمــوا في
نـضج الـفـكـر الـسيـاسي االسالمي
أمثال السيد جمال الدين األفغاني
الــذي حـارب االســتـبــداد الـداخـلي
واالســتــعــمــار اخلـارجـي وأفــكـار
ـشـروطـة التي دعت فـقـهاء ثـورة ا
إلى تـــدويـن دســـتـــور وتــــشـــكـــيل
مـــجـــلس شـــورى مــنـــتــخـب يــسن
الـقـوانـ ويـراقب عـمل احلـكـومة
والــشـيخ عـبـد الـرحـمن الـكـواكـبي
الــذي واجه االســتـــبــداد الــشــرقي
وطـبائـعه في الـبلـدان االسالمـية 
ونــظــريـة الــشــيخ مــحـمــد حــسـ
النـائيـني وجهوده لـتأصـيل فقهي
حلــكــومــة إسالمــيــة وأهم أفــكـاره
الـريــاديـة الــتي دعــا إلـيــهـا ودور
مــرجـــعــيــة الــنــجـف في تــأســيس
الدولة العراقـية ومواجهة اخلطط
الـبـريـطـانيـة لـتـتكـلل بـتـأسيس أو
دولة عراقـية حديثـة تضم دستور
ـان مــنــتـخب  ودور الــســيـد وبــر
الــصــدر في تــأســيس فــقــهي ألول
دســــتـــور إسالمـي وانـــتـــقــــاله من
نظـرية الـشورى إلى واليـة الفـقيه
مـروراً بـتجـربـة إيـران وجمـهـورية
واليـــــة الـــــفــــقـــــيه وصـالحــــيـــــاته
ـؤسـسات الـدسـتـورية وأهـمـها وا
مـــجــــلس الـــشـــورى والــــســـلـــطـــة
الـتنـفـيـذيـة والـسـلطـة الـقـضـائـية.
ويـخـتــتم الـفـصل بــعـرض نـظـريـة
الــســيــد عـــلي الــســيـــســتــاني في
ـقـراطـيـة في الـعراق تـرسـيخ الـد
من خالل إعـالنه مــــانـــفــــيـــســــتـــو
يتضمن أهم أفكاره ومواقف جتاه
مـــســائـل حــيــويـــة وخالفـــيــة بــ

قراطية  الفقهاء مثل شرعية الد
مـبـدأ والية األمـة  الـشـعب مـصدر

السلطات وشرعية الدستور.
ويـراجـع الـفـصل الـثـامن اخلـطـاب
االسالمي  وأهم مــفــرداته كــنــقــد
الــذات  وتــعــامل االسالمــيــ مع
قراطية وما توفره من أجواء الد
احلــريــة والـــعــمل لــهم. وخــاتــمــة
الــــكــــتــــاب مــــلــــحق لــــذكــــريــــاتي
الـشــخـصـيـة مـع الـسـيـد الــشـهـيـد
الصدر  حـيث حتدثت عن لقاءات
ومراسالتي معه في السبعينيات

من القرن العشرين. 

كالرق والعبودية ونكاح اجلواري
ـدنــيـة وحــرمـانــهم من احلــقــوق ا
واحلريـة الشخـصيـة. وفي اخلتام
يسـتنـتج الكاتب أن نـظريـة الدولة
الـنـبـوية تـفـتقـد لألدلـة الـتاريـخـية

والقرآنية على السواء.
أمــا الــفـــصل الــســادس فــيــنــاقش
ــقـراطــيــة وكـيف مــوضـوعــة الــد
ــفـكـرون االسالمـيـون  تـنـاولـهـا ا
ــــــــــوائـــــــــمــــــــــة بــــــــــ االسالم وا
ــقـراطــيـة  واجلـهــود الـتي والـد
. قراطية فقهياً بذلت لتأصيل الد
وكــــــيـف  األخـــــذ بــــــفــــــكـــــرة أن
ــقــراطـــيــة هي مـــجــرد آلــيــة الــد

لـتـداول الـسـلـطـة سـلمـيـاً ولـيـست
أيــديـــولــوجــيـــة تــعــارض االسالم
والـعـقـيـدة والـشـريـعة. وأن أدوات
ـباد ـقراطـيـة تـنسـجم مع ا الـد
االسالمـــيـــة كـــحــريـــة الـــتــعـــبـــيــر
والـــتــعــدديــة احلـــزبــيــة واحلــيــاة
الـنـيـابـيـة واالنـتـخـابـات ومـراقـبـة
ـان للـحـكـومة ودور األكـثـرية الـبـر
في اتخاذ الـقرار واحتـرام حريات

وحقوق األقليات. 
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ـبـررات والقـواعد ونـاقش الكـاتب ا
الـفــقـهـيـة الــتي اعـتـمـدهــا الـفـقـهـاء
ــشـاركــة في الـســلـطــة في نـظـام بـا
ـصــلــحــة االسالمــيـة عــلــمــاني كــا
الــــضـــرورات تـــبـــيح احملـــظـــورات
ـيسور األحـكام الـثانـوية ال يـترك ا
عـروف والنهي ـعسـور األمر بـا با
ـنـكـر  جـواز الـعـمل مع حـكام عن ا
اجلــور الـتــعــدديــة عــقـد صــلح ثم
ـــرجــــعـــيـــة مـن الـــنـــظـــام مــــوقف ا
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أفي جناح وهـمي في عالم متسـارع ضبابي كأنه عـالم افتراضي في ترحال
ك فتحـتفظ نفـسك بكل مـا فعلت لكن االفـتراضي يفـنى فتـفقد ذاكـرته أما عـا
فـي كـتـاب مــبـ لـتــركب عـلى جــسـد يـوم تــركب فـيـوظـف لـهـا كــأنه مـا كـانت

مسجونة فيه في الدنيا وهنالك يكون احلساب?
أم مصـلحـتي في صـواب الفـعل وحسن الـعـمل في أن أكون إنـسانـا أحسن
حيـثـمـا كنت وال أقـول إن أحـسـنت الـناس أحـسـنت وان أسـاءت أسـأت فانت
ا تـمـتع به غـيرك فـردا دون أن تـدري تـقضي عـمـرك لـتجـد نـفـسك حتـاسب 
وحتـاسب أنـت وحـدك عــلى مــا جـمــعت وتـمــتع به من كــان نــسـبك والــيـوم ال

انساب بينكم.
األنا

احتدت دومـا عن األنا لكونها جتمع في اإلنسـان حاجاته وغرائزه في ثورتها
فتـغيب القيم في تفاصيل تافهة عندما حتسب أنك ستتضرر من طلب صديق
فال تـبـدي مـخاوفك لـيـسـاعدك في تـبـديـدها أو يـحـتـرم تلك اخملـاوف ويـعذرك
ـا طلب; ال بل بدال عن هـذا تضـيع وقته بانـتظار مـا تملـكه وحتجبه فيـعفيك 

أو تكذب عليه فتتراجع ثقته بك.
لن اتخـذ دور الواعظ فـأناقش السـلوك ولكـني ككـاتب انظر إلى مـنطق األمور
اديـة نوعا من القيم التي وعقلـيتها كي تتـوازن الشخصية وتـستعيد حـياتنا ا
روءة فـرقت بـغـيـابـهـا الـقـريب قـبل الـبـعـيـد وجـردت مـعانـي مـثل الـصـداقـة وا
والتـعاضد من معناها فبتنا غـرباء في ارض هي تصحرت ح فقدت مطرها

األخالق وحرثها القيم.
في جتـمع بـشـري فُـكـكت أواصـره الـتحـامه حـيث كـان مـجـتـمـعـا له من الـقيم
عـنويـة نتـيجـة هجـمة مـا انفـكت مسـتمرة والـعادات والـتقـاليـد والشـخصـية ا
حتـركـها أطـمـاع ال تـبـالي باإلنـسـانـية والـقـيم أو االعـتـداد بنـمـوذج إنـسان أو
مديـنة أو بـلد من اجـل خيـال مريض وطـغـيان غـرائز كـحب الـسيـادة والتـملك
ثقف نفـسه في حيرة أمـام نكران الواقع وأمام ا يجـد ا دمرت مـجتمعـا مسا
ما نعـانيـه من توتـر عصـبي وسلـوك نزق يـعبـر عن تدمـير الـشخـصيـة وغياب
الـقـيم الـتي يـزعـمـهـا من يـنـاقـضـهـا كـغـريق ال يـرضى أن يـعـتـرف بـعـجزه أو
ـسـاعـدته لـلـنــجـاة.... فـظـهـر الـتـبــريـر لـلـتـخـلـي عن مـعـاني أصـيـلـة يـسـمـح 
كـالـصداقـة والرفـقة وكـلمـة الرجـال التي ال يـنـبغي أن يـشك فيـها فـهذا غـياب
عـتدي ـروءة فقـدت الثـقة بـكل شيء بـا ـروءة أعظـمـها ومـتى فقـدت ا لـلـقيم وا
ـنـقذ عـلى حـد سواء وغـابت الـقدوة واخـذ اجملـتمع يـنـحدر بـعيـدا عن قـيمه وا

وأخالقه.
إنـنـا لسـنـا هذه األجـسـاد التي تـضـعف وتطـلب وتـستـدعي كل مـوارد الطـاقة
الذهـنيـة من اجل إشباع غـرائزنـا في النـوع والتمـلك وحب السـيادة واخلوف
سـارات السلـبية عـندما ذلك الوهم الـذي امتلك حـياتنـا فجعل تـفكيـرنا في ا
أقول أنى لـو ساعدت فالنا في طلبه فسـأتعرض لغضب فالن أو خسارة كذا
وكذا وأسـمـعك طيب الـكالم بال فـعل واقع وال أقول إني لـو أعنـته فـقد يـفعل
شيـئا إيـجـابيـا فـاربح منه رضى الـله إن لم يك فـيه من عوائـد ال نـبذل جـهدا
ذهـنــيـا أو بــدنـيـا مـن اجل تـربــيـة أنـفــسـنــا عـلى الــقـيم والــتـراحم والــتـكـاتف

سار واإلخالص في ا
نستنزف طاقاتنا للفانية وننسى الباقية:

نـعم نـستـخـدم مـنـظـومـتنـا الـعـقـلـيـة من اجل إشـباع الـغـرائـز وسـد احلـاجات
عـرفة بـاهـتمـام ومـهارة وهي حـاجـات جسـد فـاني بيـنمـا ال نـتعب مـن اجل ا
ـعـرفـة واإلبــداع فـيـهـا وهي غـذاء الـنـفـس الـفـانـيـة ال نـتـعب بـزاد وتـصـريف ا
التـقوى ال نسعى لنصرة مـظلوم أو رد لهفة ملهـوف سيقول البعض إن هذا
الكالم مـثـاليـا وان هـذه األمـور ذهب وقتـهـا فـنحن في عـالم مـتـوحش البد أن
نـركض أسـرع وأسـرع لـنـعـيش لـكن نـسـيـنـا أن هـذه لـيـست الـدار وأننـا في

مسار انتقال.
ـعرفة الم يخـرج اآلدمية من اجلـنة غـذاء اجلسد? الم يـخرجهـا أنهـا أعطيت ا
عـرفة ونبهت لكنـها لم تتنبه الن الغريـزة غلبت منظومة لكنـها لم تتدبر تلك ا
الـعـقل بل جـمـدتـهـا ونـسي آدم وهـو يـنـسى إلى الـيـوم بل إن كـانـت الـغـريزة
نظومة العقل غلبت بان اآلدمية لم تتدبر فاليوم الغرائز واحلاجات مستعمرة 

الئـكـة (أجتـعل فـيـهـا من وتـفـعل الـفـســاد لـيـتـحـقق كالم ا
ا يـفـسد فـيـها...) فـلم نـعد نـحـسن بقـدراتـنا الـعـقلـيـة وإ
الئـكـة ذلك كـان من فـقــنـا الـفـسـاد الـذي حتـدثـت عـنه ا
يديـره منـظومـة عقـليـة جـبارة خـلقت لـتفـهم احلق وتمـيزه
عن البـاطل فاضـحت تخطط لـلبـاطل وتمتـنع عن إنصاف
نـظومة احلق ناهـيك عن نصـرته فنـسيئ اسـتخدام تـلك ا

الئكة مثيلتها. التي لم ترَ ا
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ـشــرع الـعـراقي عــلى احملـافـظــة عـلى األسـرار اخلـاصــة بـحـيـاة عـمل ا
تعـلقة بـالعائلـة من العبـث بها لدوافـع دنيئة وذلك األفراد أو األسـرار ا
تـهم عـند نشـرهم األخبار بتـجر األفعـال التي قد يـقوم بهـا بعض ا
أو الصـور والتعـليـقات الـتي تتـصل بأسـرار احلياة اخلـاصة والـعائـلية
لألفراد ولـو كانت صحـيحة إذا كـان من شأن هذا الـنشر بـإحدى طرق
العالنـية أن يسبـب اإلساءة إليهم أو يـلحق الضرر بـهم وخاصة أسرار
ذكورة احليـاة الزوجـية من أجل احملـافظـة عليـها ويـعد نـشر األسـرار ا
عن طـريق وســائل الـتـواصل اإلجـتــمـاعي كـالـفـيـس بـوك أو الـفـايـبـر أو

الواتساب نشراً بطرق العالنية
وال يـنـجـوا الـفــاعل من الـعـقـاب حـتى وإن قـام بـفـضح أسـرار اآلخـرين
لـلـوصـول إلى غـايـته الـدنـيـئـة عن طـريق نـشـرهـا بـأسم مـسـتـعـار إذ أن
الطرق الـفنـية في التـحقيق كـفيـلة بالـوصول إليه وكـشفه وتـطبيـقا لذلك
قضت محـكمـة استئـناف بغـداد / الكـرخ االحتادية بـصفتـها الـتميـيزية
ـشـتـكـية داخل ـتـهم بتـصـويـر ا بـتـاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠٢٠ بـأن إعـتـراف ا
غــرفـة نـومـهــا - أثـنـاء قــيـام احلـيــاة الـزوجـيـة - وبــدون عـلـمــهـا ونـشـر
صورها على مواقع التواصل اإلجتماعي وعلى موقع الفيس بوك بأسم
ادة (٤٣٨/ ١) مسـتعار لقاء ابتزازها مادياً فإن فعله ينطبق وأحكام ا
من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى احلبس الذي ال تزيد
مـدته عـلى سـنـة واحـدة وغـرامـة ال تـزيـد عـلى مـلـيـون ديـنـار أو بـإحـدى
هـاتـ الـعـقـوبـتـ وفـضالً عن الـعـقـوبـة فـإنه يـعـطى احلق لـلـمـشـتـكي (
دنـية محـكمـة البـداءة إلقامة راجـعة احملـاكم ا ة)  تـضرر من اجلـر ا
ـتـهم ) للـمـطالـبـة بالـتـعويض عن ـدعى عـليه ( ا الـدعـوى أمامـهـا ضد ا
ـــة وجتــدر اإلشـــارة إلى إن احملــاكم الـــضــرر الــذي ســـبــبـــته له اجلــر

ـة اجلـزائـيـة وخـاصـة مـحـكـمـة اجلـنح بـإعـتـبـار أن جـر
إفشـاء أسرار احلياة اخلاصة أو العائلية عن طريق
وسـائل التواصل اإلجتـماعي هي من جرائم اجلنح
ــقـررة لــهــا وتـدخل في بـالــنـظــر لـنــوع الــعـقــوبـة ا
اختـصاصها تذهب بـعد نظر الدعـوى بصورة غير
ـناسبـة ضمن احلدود موجـزة إلى فرض العـقوبة ا
ـا يحـقق الردع اخلـاص والعـام للـمتهم القـانونـية 

ذكورة ولغيره . ة ا الذي يرتكب اجلر
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الـعــلـمـيـة إلعالم وتـغـيـيـر طـرق احلـيـاة.
كـيف تـدعـم اجملـتـمـعـات تـطـويـر الـعـلوم
والـتكنولوجيا واالبتكار وتعالج تطوير
الـعلوم والتكـنولوجيا واالبتـكار بطريقة
عـاجلة الـقضـايا نـاطق  مـتكـاملـة عبـر ا
يـة. يجب معـاجلة األبعاد احملـلية والـعا
ــــتـــعــــددة لــــلــــعالقــــة بـــ الــــعــــلـــوم ا
والـتكنولوجيا واالبتـكار والثقافة بحيث
ـعـرفـة كـقـيـمـة يـرى اجملـتـمع اكـتـسـاب ا
ـكن أن يسـاهم بـشكل ثـقـافيـة مـهمـة و
كــامل في تـغــيـيـر الــسـلـوك والــتـحـوالت

طلوبة لتحقيق التطور. االجتماعية ا
wFO d « 

ــشـتــركـة تــتـشــكل الــثـقــافـة من الــقـيم ا
لـلمجتمع. حتـدد القيم ما يـعتبر أولوية
ومــا هـو مـنــاسب أم ال ومـا هـو صـواب
ومـا هو خطأ. وتؤثر الثقافة على ما يتم
الـبحث عنه من جديد في العلوم وغيرها
ــعــرفــة ومــا الـذي يــجب أن مـن فـروع ا
يـركـز علـيه الـعـلم والتـكـنولـوجـيا ووقت
هــذا االهـتــمـام والــتــركـيــز. عـلى ســبـيل
ــثـال: في الــوقت احلـالي يــحـظى عـلم ا
الــفــيــروســات بــالــكــثــيــر من االهــتــمـام

والتمويل لتفشي وباء الكوفيد.
تـؤثـر الثـقافـة أيضـا علـى كيـفيـة تطـوير
الـعـلم والتـكـنولـوجـيا: مـا هي األسـاليب
فضلة للتطوير ومدى صرامة عمليات ا
الـتطـوير ومـدى السـرعة ونـوع النـتائج
التي يجب إظهارها ونشرها.كل ما نقوم
به يــتـــأثــر بــالــثــقــافــة. تــطــويــر الــعــلم
والـتكـنولـوجيـا ليـست استثـناء. مع ذلك
يــتـصـرف الــعـلـمــاء بـشـكل مــخـتـلف في
أجــزاء مــخـتــلـفــة من الــعـالـم مـتــأثـرين
ـكن أن يـكـون الـعـمل عـلى بـثـقــافـتـهم. 
تـطويـر التـكنـولوجيـا مخـتلـفا تـماما في
ـانيـا أو أمريـكا او حتى في الـص أو أ
الـعراق لو كان هناك اي اهـتمام بتطوير
الـتكنولوجيـا جملابهة التحـديات البيئية

ياه. كالتصحر او التلوث او شحة ا
عالقـة الـعـلوم والـتـكـنولـوجـيـا والثـقـافة

بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
»uKD  

فـي بداية تـمّوز/ يـوليـو من عام ?2013
عـــقــدت دورة لـــلــمــجـــلس االقـــتــصــادي
تـحدة حتت واالجـتمـاعي التـابع لأل ا

{ كيف يؤثـر اجملتـمع والثقـافة في تطـور العلم
والتكنولوجيا?
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إن الـبـلـدان واألفراد الـذين يـفـتـقرون إلى
الــقــدرة عــلى الــوصــول إلى الــتــقــنــيـات
ـعـلـومـات على احلـديـثـة لـتكـنـولـوجـيا ا
ثال وتطبيقـاتها والتكيف معها سـبيل ا
واالسـتفـادة منهـا بالكـامل قد تـخلفت عن
حـدود الـعلـوم والتـكنـولـوجيـا واالبتـكار
في حـــ اتــســعت فــجــوات اإلنــتــاجــيــة
ـــلـــكــون ومن ال والـــرفـــاهــيـــة بـــ من 

ــلـكــون فـيــهــا. كـمــا إن كل مـجــتـمع أو
ـتـلك معـرفـة وابتـكارات مـنـطقـة أو بـلد 
أصـلية  تطويرهـا واكتسابها من خالل
ـمـارسـات الـتـقلـيـديـة عـلى مـدى فـترات ا
طــويــلــة من الــزمن. ومن وجــهــة الــنــظـر
ـمارسات الـشائـعة أن هذه االبـتكارات وا
ـكن تعـزيـزها الـتـكنـولـوجـية الـشـعبـيـة 
بـنشـاط من خالل تـدابيـر سيـاسة الـعلوم
ـناسـبة. وفي والـتكـنولـوجيـا واالبتـكار ا
عـرفة األصلية هـذا السياق فـإن تعميم ا
واالبــتــكـار الــتـكــنــولـوجي الــشــعـبي في
أنـظـمة الـعلـوم والتـكـنولـوجيـا واالبتـكار
احلــديـثـة من شــأنه أن يـســهم في تـطـور
اســتـخـدام الــعـلـوم والـتــكـنـولــوجـيـا. لن
تـــؤدي هــذه اجلـــهــود إلـى الــتـــحــقق من
صـحـة االبتـكارات الـشعـبيـة ونشـرها من
خالل تــطـبــيق الـعـلــوم والـتــكـنـولــوجـيـا
كـنها أيضًا توفير احلـديثة فحسب بل 
حــلــول مــنــصــفـة ومــيــســورة الــتــكــلــفـة
. لعبت مؤسسة ستهدفـ لـلمستفـيدين ا
NIF)) االبــتـكــار الـوطــنـيـة  –فـي الـهـنـد
دورًا رائــــدًا في تــــعــــزيـــز االبــــتــــكـــارات
الــتـكـنـولــوجـيـة عــلى مـسـتــوى الـقـاعـدة
ـعرفة التقلـيدية في البالد. تهدف هذه وا
ـبـادرة الـسيـاسـيـة إلى مـساعـدة الـهـند ا
عـلى أن تـصـبح مجـتـمـعًا إبـداعـيًا قـائـمًا
ـعرفـة من خالل تـوسيع الـسيـاسة عـلى ا
ــؤســـسي لـــلـــمـــبـــتــكـــرين والـــفـــضـــاء ا
الـتكنـولوجي عـلى مستـوى القاعدة. إن
الـعـالقـة بـ الـعـلم والـثـقـافـة لـهـا أبـعـاد
مـتعددة; يستلزم العلم ثقافة االستقصاء
وتــضع الــثــقــافــة الـعــلم فـي سـيــاقه. في
ـتـلك الـعـلـم القـدرة عـلى الـوقت نـفـسه; 
تـغـيـيـر الثـقـافـة بـاسـتخـدام االكـتـشـافات

مـا هي كـينـونة اإلنـسان من خالل عـلوم
كـــالــــوراثـــة والـــطب وتـــكــــنـــولـــوجـــيـــا
ـعلـومـات وتتـجسـد قيـمة هـذه العـلوم ا
ــفـاهــيـم والــتــقــنــيـات وتــتــجــنس فـي ا

وأولويات البحث واألدوات العلمية. 
ــتـــطــورة رسم يـــتم في اجملـــتــمـــعـــات ا
أيـقـونات الـتـقـدم باالسـتـناد عـلى نـتائج
الــعـلـوم والـتــكـنـولـوجــيـا والـطب ويـتم
االحـتـفال بـهـا أو شـيطـنـتهـا فـغالـبـا ما
يُــخـشى من الـتــقـدم الـعـلــمي بـأنه "غـيـر
طـبيـعي" وانه "غيـر عقالني".  ومع ذلك
فـإن ثـقافـة العـلم مفـتـوحة لـلدراسـة مثل
أي ثـــقــــافـــة أخـــرى. حتـــلل الـــدراســـات
الـــثــقـــافــيــة دور اخلـــبــرة في اجملـــتــمع
وتـتــنـاول الـعـديـد من اجملالت الـعـلـمـيـة
الـــتــــاريخ والـــفــــلـــســـفــــة والـــدراســـات
االجـتمـاعية لـلعـلوم ونشـرها.الـعلم جزء
من الـثـقـافـة لكـنه يـعـتـمد إلى حـد كـبـير
ارس فـيها. عـلى الثـقافة احملـليـة التي 
ومـع ذلك فإن معـظم الدراسات احلـديثة
لـلعالم من حولنـا هي دراسات جتريبية
ومن الــواضح أن هـنـاك الــكـثـيــر لـفـهـمه
ـا يــدرسه الــعـلــمــاء. يـظـل فـهم أكــثــر 
عقدة حتديا كـبيرا للمستقبل األنـظمة ا
ــكـن ألي عــالم الــيــوم أن يــدعي أن وال 
ــنـاســبــة لـتــحــقـيق لــديــنـا األســالــيب ا
ذلك.يـــشــيـــر عــمـل الــعـــلــمـــاء إلى أنــهم
ـقبـولة لـلحـقائق يـتحـدون التـفسـيرات ا
ويــقــتــرحـون طــرقــا جــديـدة ومــبــتــكـرة
لـتفسيرها. تعد األصالة واستقالل الفكر
يـة من سـمـات الثـقـافة واحلـريـة االكـاد
الـعـلــمـيـة وبـالـتـالي فـهي حتـدي لـلـقـيم
الـثقـافيـة الراسـخة. ضـمانـات االستقالل
ـي والـــــعـــــلـــــمـي هي حـــــريـــــة األكـــــاد
االسـتفسار وحرية الفكـر وحرية التعبير
والــتـسـامح واالســتـعــداد لـلـتــحـكـيم في
الـنـزاعات عـلى أساس األدلـة. هذه الـقيم
لـيست مـهمة لـلعلم نـفسه ولكن كـان لها
تــأثــيــر قــوي عــلى تــطــور اجملــتــمــعـات
قراطيـة اليوم فقـد أدى جناح العلم الـد
ـعرفـة الـعلـميـة إلى تـغيـير واسـتـخدام ا
عـمـيق في احليـاة اليـومـية وخـاصة في
ـتقدمة. لـقد زاد متـوسط العمر الـبلدان ا
ــتــوقع بــشــكل مـذهـل وأصـبـح الـعالج ا
مـــتــاحــا لــلـــعــديــد من األمــراض وزادت
اإلنـتــاجـيـة الـزراعـيـة لـتالئم الـتـطـورات
وغرافـية وقد حررت الـتكنـولوجيا الـد

االنسان من العمل الشاق. 
لـقـد جلـبت األسـالـيب اجلديـدة لالتـصال
علومـات والرياضيات فرصا ومـعاجلة ا
وحتـديات غـير مسـبوقـة. لقد غـيرت هذه
االكـتشافات أو االختراعات بشكل جذري
طــريـقـتـنـا في وصف الــعـالم الـطـبـيـعي
وأثــرت عـلى حـيـاتــنـا الـيـومــيـة. الـيـوم
حـــتى تــنـــظــيم اجملــتـــمع نــفـــسه مــدين
بـالـكـثـير لـلـتـفكـيـر الـعـلمـي (اليـونـسـكو

1999).
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هـناك عالقـة وثيـقة ب زيـادة التـحصيل
الــعـلـمي والـثــقـافي; وتـسـهــيل الـتـحـول
االجـتـماعي والـتـنمـيـة البـشـرية والـنـمو
االقـتـصادي. يـعد االسـتـثمـار في العـلوم
والــتـكــنـولــوجــيـا والــثـقــافـة بــفـروعــهـا
ستوى العالي اخملـتلفة وال سيمـا في ا
ــهـارات أمــرًا بـالـغ األهـمــيـة لــتـطــويـر ا
الـالزمة لالندمـاج في سوق العـمل اليوم
وتـعـزيــز االبـتـكـار والـقـدرة الـتـنـافـسـيـة
االقـتصـادية. يـعد الـوصول إلى الـتعـليم
الــتــخــصــصي رافــعــة قــويــة لــلــشــبــاب
سـتقبل لـيصـبحـوا دعاة وعـاملـ في ا
ــكن وال ســـيــمــا في بـــلــدنــا الـــعــراق. 
جملـموعة من التدابير أن تضمن مشاركة
الــــنـــســــاء والــــفـــتــــيـــات فـي الـــعــــلـــوم
والتكنولوجيا واالبداع. وحتقق مشاركة
مــتـسـاويـة لــلـنـسـاء والــرجـال في صـنع
الـــقـــرار في مـــؤســـســـاتـــهـــا وتـــشـــجع
اسـتـخــدام الـتـحـلـيل الـقـائم عـلى الـنـوع
االجـتـماعي وتـقيـيـمات األثـر اجلنـساني
في الـبـحث والتـطـوير في مـجـال العـلوم

والتكنولوجيا واالبداع.
فـاألمـثـلـة من ابـتـكـارات عـلـمـيـة ثـقـافـيـة
ــــؤســــســــات كـــــبــــرى مــــثل هــــائـــــلــــة 
مـايكـروسوفت أبل الى فـيسـبوك كوكل
وديـب مـايـنـد الـتي بـدأت من حـاضـنـات
تـكنـولوجـيا بـسيـطة كـان للـجامـعات او
عــدد من الــشــركــات الـكــبــرى او مــراكـز
بـحـوث الـدور األساس في نـشـوئـها الى
أن أصــبــحت مــؤســسـات هــائــلــة تــقـدم
ـهام خـدمـات تـدفع لألبـداع فـي مـعظـم ا
اإلنــسـانـيـة لـيـتــحـول أبـداعـهـا هـذا الى

وعي ثقافي متزايد للبشرية. 
ـسـاهـمـة في زيـادة الـوعي االنـساني وا
تـأتي من االعـمـال اإلبـداعـيـة االنـسـانـية
بـــشـــكـل عـــام ســـواء كـــان ذلك من خالل
إجنــاز عـلـمي جــديـد او لـوحــة فـنـيـة او
مـسرحـية أو قصـيدة شعـر الخ.. لذا فإن
الـعـلـم والـثـقـافـة يـشـتـركـان في تـشـكـيل

تطور. ستقبل ا مجتمعات ا
{ مـا هي رؤيـتـكم لــهـذه الـعالقـة بـتــجـلـيـاتـهـا
اخملــتــلــفـــة? وهل من اجلــائــز ان نــفــتــرض ان
الـعلـوم والتكـنولـوجيا هـي ثقافـة العـصر وعلى
التخـلف فيهـما هو تـخلف ثقافـي? وبالتالي هل
ــكن ان يــتـبــلــور الـتــقــدم الـعــلــمي كـمــعــيـار
كن ان يـستخدم للداللة على التطور اساسي 
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الـعلم نـتاج الـثقافـة لذلك هـو جزء مـنها.
هــو فـــهم الــقــوانــ الــطـــبــيــعــيــة امــا
ـعــرفـة الــتـكــنــولـوجــيـا فــهي تــطـبــيق ا
نـتجات أو األدوات الـعلـمية في إنـشاء ا
الـتي تعمل على حتسـ احلياة. وبينما
نصة االجتـماعية والقيم تـوفر الثقافـة ا
ــشـتـركـة الـتـي جتـمع االفـراد وحتـافظ ا
عـلى قـيمـهم يـحدد الـعلم بـشـكل متـزايد

عادل كنيش مطلوب

مـنظورا أوسع للـعالم من حوله. ولم يعد
الــتــعــلــيـم الــعــالي رفــاهــيــة بل أصــبح
ضـروريـا لـبـقـاء البـلـد عـلى قـيـد احلـياة.
همـة األساسية للـتعليم العالي تـتمثل ا
في الـتثقيف والتدريب وإجراء البحوث
وتــقـد اخلـدمــة لـلـمــجـتـمع. ويــتـزايـد
نـطـاقه والطـلب علـيه يومـا بعـد يوم وال
ــكن تــلـبــيـة هــذا الـطــلب إال من خالل
حتـس جودته. حتـس جودة الـتعليم
الــعـــالي هــو حــاجــة الـــســاعــة. لم يــتم
تـصنيف الـتعليم الـعالي في العراق في
أي مــكـان بـ أنـظـمـة الـتــعـلـيم الـعـالي
ية من حيث اجلـودة. تعتمد جودة الـعا
التعليم العالي على عوامل مختلفة مثل
ــواتـيــة لـلــتــعـلــيم والـتــعـلم الــبـيــئـة ا
والــبــنـيــة الــتـحــتــيـة والــتــدريـســيـ

ــنــاهج الــدراسـيــة وفــرص الــبـحث وا
احلـــقــيــقي وأنـــظــمــة ضـــمــان اجلــودة

راقبة. وا
الــتـعـلـيم الـعــالي أداة قـويـة وضـروريـة
لـبنـاء مجـتمع حـديث ومثـقف وانساني
ــكـنه أن يـقـود الـبالد نــحـو مـسـتـقـبل
مـشـرق. كـما أنـه يعـتـبـر من أهم وأقوى
أدوات الــتـنـمــيـة في أي دولـة. وبــيـنـمـا
درسي ضروري إلنشاء قاعدة الـتعليم ا
يـوفر التعـليم العالي أحـدث ما توصلت
إلــيه عــلــوم وثــقــافـات الــشــعــوب فــهـو
يــســاهم مــسـاهــمــة كــبـيــرة في الــنــمـو
االقـتصادي واالجتماعي للبلد من خالل
ـتـخــصـصـة والـقـوى ـعــرفـة ا تــوفـيـر ا

اهرة. العاملة ا
بــحـق انــا اشــعــر بــعــدم االرتــيـاح إزاء
أوجه الـقصور في نـظام التعـليم العالي
الـعراقي ومؤسسـاته ال سيما من حيث
ـعـايـيــر. إن حـالـة الــتـعـلـيم اجلــودة وا
الـعالي لـيست فقط غـير مـرضية تـماما
ـعـايـيـر تـتراجع بل إنـهـا مـقـلـقـة. هذه ا
بــيـنــمـا يــزداد نـطـاق الــتـعــلـيم الــعـالي
بـسـبب اجلـامـعـات والـكـلـيـات اجلـديـدة
ـا يــجـعل الـتـعـامل مع كل شيء أكـثـر
صـعوبة. لذلك علينا أن جنهز آلية نظام
الــتـعــلـيم لــتـحــقـيق تــطـلــعـات الــشـعب
الـعراقي وأن نكون مدرك للحفاظ على
اجلـودة. مطلوب من اجلامعات ان تغير
سـيـاسـاتهـا وحتـسن جـودة منـاهـجـها.
نح الشهادات فـهي ليست مجرد أماكن 
حــيث تــقـع عــلى عــاتــقــهــا مــســؤولــيـة
تـسـهـيـل الـتـنـمـيـة الـفـكـريـة والـثـقـافـيـة
لـطالبـهـا وحتـويـلـهم إلى قـوى مـالئـمة
ـكن حتـقـيق ذلك إال لــسـوق الـعـمل. ال 
مـن خالل تــوفــيــر تــعــلــيم الئق ولــيس
مــجــرد شــهــادات.إن الــشـعـب الـعــراقي
ـــــواهب وال في لـــــيس نــــاقـــــصــــا في ا
الـصـفـات األخالقـيـة والـثقـافـيـة مـقـارنة
بــأي دولـة أخــرى في الـعـالـم بل عـقـود
مـن احلـــــصـــــار الـــــذاتـي والـــــفـــــســـــاد
واحملــاصــصــة احلــقـت اضــرار بــقـدرة
الـعراقـي الفـكريـة واحلقت بهم سـمعة
سيئة. لسوء احلظ فإن العراق متخلف
حـقـا فـيـمـا يـتـعـلق بـالـتـعـلـيـم كـمـا هو
احلــال في مـجــاالت أخـرى من الــنـشـاط
الـفـكـري والـثـقـافي ولـكن حلـسن احلظ
فـإن شعبنـا ليس غير كفء بـطبيعته أو
غــيـــر قــابل لــلـــتــشــافي مـن الــنــاحــيــة

األخالقية والفكرية والعلمية.

عـنوان "الـعـلوم والـتكـنولـوجيـا واالبتـكار
وإمـــكـــانــات الـــثـــقــافـــة من أجل تـــعـــزيــز

التنمية".
مـــنـــذ ذلـك احلـــ ومـــوضـــوع "الـــعـــلــوم
والـتـكـنولـوجـيـا والثـقـافـة تشـكل عـنـاصر
ــائـيـة" وإنه ال أســاسـيـة فـي أي خـطـة إ
ـكن فصل عملية دعـم االبتكار عن تعزيز
الـثقـافة والـتنوع الـثقـافي. وما من ابـتكار
كن من دون بيئة ثقافية ناشطة. وجرت
الـــدعـــوة في هـــذا االجـــتـــمـــاع الى وضع
"مـراجـع واضـحـة إلعـداد اسـتـراتـيـجـيـات
تُــســخـر إمــكــانـات اإلبــداع والــصـنــاعـات
الــثــقــافــيــة  –بــوصــفــهــا قــوة مــوجــهــة
ومـــصــدرا لـــلـــهــويـــة واالبـــتــكـــار وقــوة
لالنـدماج االجتماعي والقضاء على الفقر.

شـاركون بتـوفير ـناقشـات قام ا وخالل ا
أمـثلـة تُبرِز كـيف أنّ الصـناعات اإلبـداعية
تــعــزّز الــتــجــارة وتــوفّــر فــرص الــعــمل
وبــخــاصــة لــلــشــبــاب وتــشــكّل مــحــفّــزا
لالنـدماج االجـتمـاعي ومحـرّكا "لالقـتصاد
ـرتكز أيـضا عـلى التكـنولـوجيا اجلـديد" ا
واالبتكار وكيف أنّ االستثمار في اإلبداع
ـــكن أن يــحــوّل اجملـــتــمــعـــات وبــيــني

االستقرار والسالم.
كـما شـدد اجملتـمعـون على الـدور احليوي
الـذي تضـطلع به الـنساء في تـقدم الـعلوم
وعـلى احلاجـة إلى النـساء في الـعلوم في
عـصـر جـديـد يـتـسم بـالـقـيـود  –مـن حيث

وارد وحدود كوكبنا. ا
ــنـشــورة في عـام في حــ إن الــوثـيــقـة ا
نظمة التربية  2017عن مكتب العراق 

والـثقافة والعلوم (اليونسكو) في عمان –
ـملـكة األردنـية الـهاشـميـة حتت عنوان " ا
مــلــخص الــسـيــاســة الـوطــنــيــة لـلــعــلـوم
والــــتـــكــــنـــولــــوجــــيـــا واإلبــــداع من أجل
اجلـمـهـوريـة الـعـراقـيـة" الـذي تـقع في 42
صـفـحــة لم تـرد كـلـمـة ثـقـافـة فـيـهـا اال في
ـكتب " مـكـتب الـعراق ; في اسم ا مـوقـعـ
ــنــظــمـة الــتــربــيــة والــثـقــافــة والــعــلـوم
(الــيـونــسـكــو)" وضـمن مــهـام " مــؤسـسـة
وطـنـيــة لـرعـايـة الـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا
واإلبـداع" أن "تنـشر ثـقافة مـواتيـة لتـوليد
عارف العلميّة والتكنولوجية واستثمار ا

وإجناز األنشطة اإلبداعية".
{ هــنـا يــبــز تــســاؤل حـول واقع مــؤســســاتــنـا
التعليـمية والبحثية وعن امكانياتها للقيام بتوفير
الكفـاءات التي تكون مصدر لتوفير فرص العمل
ولـيس عـبــئـا عـلى مــؤسـسـات مـثــقـلـة بـالــعـمـالـة
الـزائدة ذات إنـتاجـية عـمل تعـدد بالـدقائق لـليوم
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ـكن حتقيق االزدهار والتقدم والتنمية ال 
لـلبلد إال عـندما يكون مـواطنوه على درجة
من الـثقافة والتعليم ولـديهم رغبة بالتعلم
عـرفة اجلـديدة. بـدون هؤالء وبـاكـتسـاب ا
كن للـبلـد أن يحقق الـتقدم ـواطنـ ال  ا
في أي مجال والتعليم هو أهم أداة خللق
. يــلـعب ــواطـنــ مــثل هــذه األنــواع من ا
الـتـعـليم الـعـالي دورا حيـويـا في الـتنـمـية
والـنـمـو الـشـامل لـلـبـلـد وعن طـريـقه تـنقل
ختلف مجاالت تـعلقة  تعمقة ا ـعرفة ا ا
احلــيــاة. عالوة عــلى ذلـك فــهـو ال يــوسع
فــقـط الــقــدرات الــعـــقــلــيــة لـــلــفــرد ضــمن
تــخــصص مــحــدد ولــكــنه يــعــطي أيــضـا
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الـسـبب الـرئيس في االنـسـداد الـسيـاسي هـو ان الـسيـد مـقـتدى الـصـدر (قافل)
وخصمه السيد بتعـبير العراقي ضد مرشح أألطار التنسيقي لرئاسة احلكومة 
كن ـالكي) قافل ايـضا على ترشـيح مرشح األطار. وألن اخلـصم ال  (نوري ا
ان يـلتـقيـا فان احلل يـكون بـاخـتيـار شخـصيـة عراقـية مـستـقلـة ونزيـهة وكـفوءة
ـثـلـون ـوافـقـة الـطـرفـ يـقـوم بـتـشـكـيـل حـكـومـة من وزراء مـسـتـقـلـ  حتـظـى 
كـونات االجـتمـاعيـة حتدد مـدتهـا ب سـنـة الى سنـة ونصف تـعمل عـلى اجراء ا

ان العراقي باشراف األ انتخابات نزيهة ألعضاء البر
تـحدة واالحتاد األوربي لتشكيل حكومة عراقية جديدة ا
تـغــادر سـكـة احملــاصـصــة الى سـكــة بـنــاء دولـة مــدنـيـة
حديثة..وبدون هذا احلل فان العراق سيكون ب بديل

ــتـحــده الى وضــعه حتت الـبــنـد امــا ان تـضــطـر األ ا
السابع  او مجهول يوصله الى خاتمة الكوارث.
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عــلـيه عـنــدمـا حتـول فـريــقـا هـامـا وال
يـريـد التـخـلي عن احلصـول عـلى لقب
الـسوبر الـقادم وابعـاد الفرق الـكبيرة

في االستحواذ عليه.
o¹dH « d¦Fð

والـتعـثر لم يـعني شـيء للـكرخ عـندما
كـــان اســرع الــفــرق الـــتي خــرجت من
مـنـطـقة الـهـبـوط بعـد اكـبـر حتد وذلك
فـي الــتـــغـــلب عـــلى فـــريق الـــشـــرطــة
ثـالية بكل ما تعـنيه الكلمة الـنتيجة ا
ــوقف  بـــفــضل إرادة الـــتي أنــقـــذت ا
الالعـبـ الـتي كـانـت اكـبر مـن الـلـقاء
شـاركة حيث نـفسه الذي حـدد هدف ا
ــوقع الــرابع الــبـــقــاء واخلــروج في ا
ـــو اجــــهـــة عــــشـــر  كــــمـــا جنـح في ا
احلــاســمــة بـالــفــوز عـلـى الـزوراء في
الـدور النصف النهائي لبطولة الكاس
ومــرمـنــهـا لــيـنــقل الـلــقب الى خـزائن
ـوسم القادم بـعد الـفوز على الـنادي ا
الـكهـرباء بـهدفـ لواحـد  االصفـر بدا
بـالـتحـضيـر للـموسم الـقادم في وضع
مع الــشـرطــة يـخـتــلف عن بـقــيـة فـرق
ــمــتــاز عــنــدمــا يــســتــهالن الــدوري ا
ـقــبل بــلـقــاء كـاس الــسـوبـر ــوسم ا ا
وعـينـهمـا على لـقب اخر  في مـواجهة
ـيـناء خـاصـة سـيـفتـتح فـيـهـا ملـعب ا
الـــبــصــري واليـــريــد الــكـــرخ تــفــويت
الـفــرصـة والـعـمل مـا بـوسـعه بـقـيـادة
ـديـر الـفـني احـمـد جـبـار الـذي يـريد ا
الـوصول الـى االجناز االخـر و لتـأكيد
جـدارته والفريق وخطف لقب اخر في
غــضــون ســتـة أشــهــر أو أقل لــتــكـون
وسم ـثـالـيـة لـلـدخول فـي ا الـبـدايـة ا
طـلوب  عبرالدفاع اجلـديد والظهور ا

عن مستقبل الفريق.
5³Žô »«b²½«

وكـانت ادارة الـنادي قـد انـتدب اربـعة
العـــبـــ هم كـل من مـــحـــمـــد شـــيــراز
وثـــورات عـــزيــز وهـــوكـــار من إقـــلــيم
كـردسـتان واحملـترف الـبرازيـلي سلـفا
الريــاء ومـؤكــد ان اجلـهــاز الـتــدريـبي
يـريـد تـقـد الـفـريق الـذي سـيـخوض
ـباريـات الـتجـريـبيـة إلكـمال عـدد من ا
مـدة االعـداد من أجل  الـظـهـور اجلـيد
ـوسـم الـثــاني مـن خالل جتــديـد فـي ا
اخلـطوط التي مـؤكد افتـقدت لعدد من
ــقــدمـة االســمــاء الــتي تــألــقت وفـي ا
حـسن عبد الكر الـذي انتقل للزوراء
ــرحـــوم والــده تـــنــفـــيـــذا لــوصـــيـــة ا
وتـعويض من ينتـقل من القاعدة التي
ـتـلكـهـا الفـريق الـتي يـعتـمـد علـيـها
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اقـل ما يـقـال عن فـريق الـكـرخ انه جنم
ــوسم  بــعــدمــا شـكـل قـيــمــة كــبــيـرة ا
وجـعل من نـفسه مـنافـسـا في بطـولتي
الــدوري والــكــأس بــفــضل مــجــمــوعــة
العـبـ شـابـة تـخـطت مـوسـمـا صـعـبـا
وعـرفت ماذا يريد النـادي منها وقدمت
ــبــاريــات نــفــســـهــا بــرغــبــة وقــدمت ا
بـضمانات في اجواء ستبقى عالقة في
ذاكــرة الـكــرة الـعــراقـيــةقـبل ان تــنـهي
ــوسم االسـتـثـنـائي االخــيـر  لـلـفـريق ا
وتـتـحـول إلى عـناوين كـرويـة تـهـافتت
عـلى ضـمهـا األنـدية االخـرى بـعد
ــوسم بــخـطـف لـقب اجنــاز ا
بـطولة كاس العراق الذي
قــاتل من أجــله االصــفـر
ـنـافـسـة ــجـمـوعـته ا
اجلــيــدة حتت انــظـار
الفرق اجلماهيرية.
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وكـــــســــر الــــكــــرخ
بـــــفــــوزه بـــــلــــقب
الــــكـــاس عــــقـــدة
الــــــــــــــــفـــــــــــــــرق
اجلـــمــاهـــيــريــة
الــتـي ســيــطـرة
عــلـيه من فـتـرة
لـــــــــــــيــــــــــــسـت
بـالقصـيرة قبل
ان يــأخـذ الــفـريق
لـلـمـنـافـسـة عـلى
لــقب اخــر وهـو
يــتــطــلـع  بــعـد
أيـام مـعدودات
لــلـصــراع عـلى
لــقب الــســوبـر
فـي مـــواجـــهــة
بــــطـل الـــدوري
الــــشــــرطـــة في
االول مــــــــــــــــــن
الــشـهـر الـقـادم
ومــــــتـــــوقع ان
يـــلــعب بــروح
خــاصــة بــعــد
الــــــظــــــهـــــور
ــتــمــيــز في ا
مـــوسم الــزم
وســـــــــــــــائـل
االعـــــالم ان
تــــــــســــــــلط
األضــــــــواء
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ـبـية الـوطـنيـة الـعراقـيـة أعضـاء اجلـمعـيـة العـامـة لـتسـلّم جـدول األعمـال الـنهـائي واألوراق والـوثائق دعت اللـجـنة األو
تعلّقة تمهيدا حلضور اجتماع استثنائي سيعقد نهاية الشهر اجلاري. ا

ـكـتب اإلعالمي لـلـجـنـة حـسـ علـي في بـيـان أن علـى أعضـاء اجلـمـعـيـة الـعـامـة تـسـلّم اجلـدول الـنهـائي وقـال مـديـر ا
وافق 26 ـتعلقة بـاالجتماع االستـثنائي الذي سيـنعقد عـند الساعة احلـادية عشرة من صبـاح يوم األثن ا والوثائق ا

أيلول اجلاري بعد أن كانوا تسلّموا جدول األعمال االبتدائي و وثائقه.
ـبية يـقضي بتـقد هذه الـوثائق قـبل ثمانـية أيام عـلى األقل من موعد وأضاف البـيان إن النـظام الداخـلي للجـنة األو
بـية السـيد هيـثم عبـداحلميد تـعلّقـات باليـد من األم الـعام للـجنة األو االجـتماع مـشددا على األعـضاء تسـلّم تلك ا

حصراً.
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احلاجـة إلجهـزة التـنفس الصـناعي في وقت
ســـابق أمس األحـــد وأوضح ويـــلــيـــامــز أن
ســائــقه نــقل إلـى غــرفـة عــاديــة قــبل عــودته
ـتوقعـة إلى الديـار .وذكر ويـليامـز التـركيز ا
الــكـــامل أللـــيــكس يـــنــصب عـــلى الــتـــعــافي
واالسـتـعـداد قـبل سـبـاق جـائـزة سـنـغـافورة

الكبرى في وقت الحق من الشهر اجلاري".
◊UO²Š« ozUÝ

وشـارك الـسـائق االحـتـيـاطي نيـك دي فريس
بـدال من الـبـون في سـبـاق إيـطـالـيـا وحـصد
ـركــز الـتـاسع خالل نـقــطـتـ بــحـلــوله في ا

ظهوره األول بفورموال 1.
ــنــافس في وأعــلن فــريق أســتــون مــارتـ ا
بطـولة العـالم لسبـاقات سيـارات فورموال-1
تـعاقـده مع البـرازيلي فـيلـيبي دروجـوفيتش
بـطـل فـورمـوال- 2 في أول تــدعــيم لـبــرنـامج
الــــســـائــــقـــ الــــشــــبـــاب بــــالـــفــــريق.وفـــاز
دروجـوفـيتش 22 عـامـا بـخـمـسـة سـبـاقات
لــيــتـــوج بــلــقب نــســخــة 2022 من بــطــولــة
فـورموال- 2 عـبـر سـبـاق مونـزا لـيـوقع عـقدا
مع أسـتـون مارتـ في الـيوم ذاته.وسـيـكون
دروجــوفـيـتش ســائـقـا احــتـيـاطــيـا السـتـون
مـــارتـــ فـي مـــوسم 2023 مـن فـــــورمــــوال-
1.ويـخـطط أسـتـون مـارتـ لـلـدفع بـالـسائق
الـبرازيـلي خالل الـسـباق اخلـتامـي للـموسم
ـشــاركـة في احلـالـي في أبـوظــبي بــجـانـب ا
اخـتبـارات السـائـق الـشبـاب التي تـقام في
ـقبل عـلى مضـمار تـشرين الـثاني/نـوفمـبر ا
ـا يـعتـبـر أسـتـون مـارت ياس مـاريـنـا.ور

دروجــوفـيــتش خـلــيـفــة لـلــسـائق اإلســبـاني
اخملضـرم فيـرناندو ألـونسـو الذي انضم من
صـفـوف الـب وسـيـبدأ مـشـواره مع الـفريق

قبل. وسم ا في ا
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مـشـجعـو لـيـفربـول في بـطـولـة كأس
الـــــعــــــالـم لألنــــــديـــــة  2019الــــــتي
استضافـتها قـطر كان مسـموحا لهم
ـشـروبـات الــكـحـولـيـة في بـتــنـاول ا

منطقة مخصصة للمشجع
أكـد الـقــائـمـون عـلى تـنــظـيم بـطـولـة
كــأس الـعــالم في قــطـر أنـه سـيــكـون
ــشـــروبــات مــســـمــوحـــا بـــتــقـــد ا
الـكـحـولـية "فـي أماكـن محـددة داخل

نشآت اخلاصة بالبطولة". ا
ــرة األولى الـتـي يـقـام وتـعــدّ هـذه ا
ـونـديـال في مـنـطـقـة الـشـرق فـيـهـا ا
األوسط بــبـلـد مـســلم حـيث يــعـتـبـر
ـشــروبــات الـكــحــولــيـة من تــنــاول ا

احملرمات الدينية.
نظمون تخصيص منطقة في وأكد ا

العاصـمة الدوحـة للمـشجعـ تتسع
لـــــنــــحــــو  40ألف شـــــخص حـــــيث
ســيـمـكــنـهم شــراء الـكـحــول في تـلك

نطقة. ا
وقال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس
العالم في قطر ناصر اخلاطر: "نريد
أن يأتي الناس إلى بالدنـا ويعيشوا

جتارب لن ينسوها أبدا".
ونــوه اخلـاطــر لــبي بي سـي أنـهم ال
يزالـون "يـضعـون اللـمـسات األخـيرة
عـلى اسـتراتـيـجـية الـكـحـول" لكـنـها
رة األولى الـتي تعـلن فيـها الـلجـنة ا
العليا للـمشاريع عن خطط تسمح
ـشروبات الكـحولية بتناول ا

في محيط االستادات.
ولم يتم بعد تأكيد ما إذا
كان ذلك سيسمح به في
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قبل ويطمح بلقب السوبر ÕuLÞ∫ فريق الكرخ يستعد للموسم ا
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ــــدرب الــــذي يــــتــــابع االمــــور نــــفـس ا
فـريق متـمكن يـحافظ ويـسعى إلـى بناء
عـــلى صــورتـه وال يــريـــد الــتـــخــلي عن
ــنـافــسـة بــعـدمــا قـدمــهـا عــلى افـضل ا
مــايــرام ويــعــده لــلــتــحــدي الــقــادم في
الــدفـاع عن مــنـجـز الــكـاس وان يــظـهـر
مــنـافـسـا يــشـار له وهـذا سـيــكـون بـيـد
ــدرب ومن سـيـخـتــار اجملـمـوعـة ومن ا
بـقي مـنهـا لـلدفـاع عن الـكرخ فـي مهـمة
أخـرى ستكـون مختلـفة وقد يـجد نفسه
ـتألقة مـحظوظـا في قيادة احـد الفرق ا
ويدفع بالوجوه الشابة من موسم الخر
بـعـيـدا عن الـضـغـوط والـتـوتـرات الـتي
تـــعــيـــشـــهــا فـــرق اخــرى كـــمـــا حــصل
تـخومة بـاالسماء ويـحصل مع الـفرق ا
الــتي لم تــعـكس اهــمـيــة لـفــرقـهــا بـعـد
مــــوسـم  أجنــــزه الــــكـــــرخ  بــــعــــدد من
ن جـعــلــوا مـنــهم الــفـريق الالعــبــ 

والنادي الشأن الكبير .
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ـؤثــر االدارة شـرار وال تــنــسى الــدور ا
حـيــدر الـتي تـمـكـنت من تـرتـيب االمـور
ـقدمة امـام فرق الـنادي اخملتـلفة وفي ا

كـــرة الـــقـــدم بـــفـــضل خـــبـــرته كالعب
وإداري  اسـتـمـر يـديـر االمـور في احد
ابــرز األنــديـة احملــلــيـة ويــقــدم االمـور
بــشــكل نــاجح  دائـمــا  عــبـرامــكــانـات
مـتـبايـنـة يـعرفـهـا اجلمـيع واجـد تركه
ـا السـبـاب شـخـصـيـة  يـعد لالدارة ر
ــتـــخــبط في خـــســارة امـــام الــعــمـل ا
األنـديـة التـي لالسف باتت حـكـرا على
ـفهـوم الـعام الـبـعض  بـسبب فـقـدان ا
لـدور األندية التي جردت من محتواها
وبــــاتت مـــجــــرد أســـمــــاء فـــارغـــة الن
االدارات  تــريــد الــبــقـاء وهــذا لالسف
يـجـري بـعـلم وزارة الـشبـاب والـلـجـنة
ـبية وسط تـصاعد اعداد اإلدارات األو

ؤقتة . ا
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وتـتصاعد اسـتعدادات الفـرق للموسم
الــقـــادم من خالل إقــامــة مــعــســكــرات
داخــلـيـة وخــارجـيـة فــقـد تــمـكن فـريق
الـكهرباء من الـفوز على فريـق انطاليا
هــال ســبـور الــتــركي بـاربــعــة اهـداف
ومــســتــمــر هــنــاك خلــوض مــبــاريـات
ــاثــلــة في تــركــيــا وانــتــقل الــطالب

إلكـمال فـترة األعـداد الى مديـنة كـركوك
بـقـيادة ثـائـر احـمد الـذي يـعود لـقـيادة
الـفريق مرة اخـرى وعاد فريـق الشرطة
دير الفـني مؤمن سليمان الى بـقيادة ا
و اصلة برنامج اعداده بعد الـعاصمة 
انـتهاء معسكره في اربيل الذي استمر
عـشرة ايام خاض خالله مباراة واحدة
تـغـلب فـيـهـا على نـفط الـبـصـرة بـهدف
وأجرى اجلوية مرانه الثاني في ملعب
إرارات في اربـيل بقيـادة قحطـان جثير
الـــذي أعــــلن عن تـــفــــريغ الالعـــبــــــــ
ابـراهــيم بـايش مـحـمـد قـاسم ومـحـمـد
عــلي عــبـد وحــمـزة عــدنــان لاللـتــحـاق
ـنتخب الـوطني لـلمـشاركة بـتدريـبات ا
بــالــبـطــولــة الــوديـة الــتي ســتــقـام في
األردن فـي االســــــــــبــــوع االخــــيــــر من
ــشـاركـة مـنــتـخـبـات الــشـهـر احلـالي 
األردن والــكـويت وعــمـان وأعــلن فـريق
ــــــدافع نــــــوروز عـن تــــــعـــــاقــــــده مـع ا
الــكـامــيـروني هــيـر وهــو سـادس العب
مـحترف في الـفريق الذي يـواصل فترة
اعـداده في اربيـل بإشراف نـفس مدربه

اضي. للموسم ا
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خـرج ألــيـكس الــبـون سـائـق بـطـولــة الـعـالم
لــسـبـاقـات سـيـارات فـورمـوال 1 من غـرفـة
ـركزة بـعد مـعانـاته من فشل الـعنـاية ا
فـي اجلـــهـــاز الــــتـــنــــفـــسي بــــســـبب
مـــضـــاعــفـــات الـــتـــخــديـــر أثـــنــاء
خـضـوعه لـعـمـلـيـة جـراحـيـة
الســــتـــئـــصــــال الـــزائـــدة
الدوديـة هذا األسـبوع
بــــحـــسـب مـــا أعــــلن

فريقه ويليامز .
وشــارك الــبـون (26
عــــامـــا) في جتـــارب
ســـــبــــــاق جــــــائـــــزة
إيــطــالــيــا الــكــبـرى 
لـــكــنه تـــعـــرض ألزمــة
صــحــيـــة يــوم الــســبت
وخـــــضع جلـــــراحـــــة في
مـسـتشـفى سـان جـيراردو
في مـونــزا.وبـعــد مـعــانـاته
ـا وصـفه ويـلـيــامـز بـأنـهـا
"مـضاعـفات مـعروفـة لكن غـير
شـائـعـة" أوضح الـفـريق أن
سائقه " توصيله
بــأجـهــزة الـتــنـفس
الــصــنــاعي ونــقـله
إلى غــرفـة الـعـنـايـة

ركزة". ا
وبـــــدأ الــــبـــــون في
الـــــــتـــــــنـــــــفس دون

أليكس البون
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اســــتـــــقـــــبلَ وزيـــــرُ الــــشَـــــبــــاب
والــــريــــاضـــــة رئــــيس االحتــــاد
الـــعــراقيّ لـــكُــرةِ الــقـــدم عــدنــان
درجــال في مـــقــر االحتــاد وفــدَ
ُـــؤلف من االحتــاد اآلســـيـــويّ ا
نــــائبِ األمــــ الـــعــــامّ لالحتـــاد
وحـــيــــد كـــرداني ومُـــديـــر قـــسم
احتــــادات غــــرب آســــيــــا كــــر

حيدر.
َّ خالل الـلـقاءِ الـذي حـضره و
عُــضــو االحتــاد مــحــمــد نــاصـر

واألمــ الـعــام لالحتـادِ مــحـمـد
فـرحـان الـتّبـاحُثُ في الـقَـضـايا

التي تخصُّ عملَ االحتاد.
…dL¦  …—U¹“

ورحبَ رئــيسُ االحتـاد بــالـوفـدِ
مُـتـمــنـيــاً لـهم طِـيـبَ اإلقـامـة في
بـــغــــداد وأن تــــكـــون الــــزيـــارةُ
مــــثــــمــــرةً وتــــســــهمُ فـي زيـــادةِ
الـــتَـــقـــارُب بــــ احتـــادِ الـــكُـــرةِ
واآلســـــيــــــوي والـــــســـــعـي إلى
الكاتِ الـعامـلةِ تَـطويـرِ جمـيع ا
فـي االحتــاد.وأشــارَ الـــوفــدُ إلى

الـــردهـــات أو في بــاحـــات االســـتــاد
ذاتهـا. لكن تـقاريـر تفـيد بـأن حاملي
التذاكر سيسـمح لهم بشراء الكحول
ـباريـات بثالث قبل ضـربـات بدايـة ا
ســاعـات وبــعـد انـتــهـائــهـا بــسـاعـة

باراة. وليس في أثناء ا
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وتمثل تلك اخلطوة تخفيفا ملموسا
ـونــديـال; حـيث لـلــقـواعــد من أجل ا
تـــتـــبع قـــطـــر -مـــثل دول أخـــرى في
الـشــرق األوسط- سـيـاســات حـازمـة
ضد تـناول الـكحـول وحتظـر تناوله

جهرا.
وال يُــســمح لــغــيـر
بارات الفنادق
ـــــــطـــــــاعم وا
ـــرخـــصـــة ا

ببيع الكـحول في قطر لـكن سيسمح
ـونـديال بـشراء للـزائـرين في أثـناء ا
الـــكـــحـــول في مـــهـــرجـــان الـــفـــيـــفــا
لــلــمـشــجــعــ بــحــديــقــة الــبــدع في

الدوحة.
وفـي أثــنـــاء بـــطــولـــة كـــأس الـــعــالم
لألندية 2019 التي نظـمّتهـا الدوحة
وفــاز بـــهـــا فـــريق لـــيــفـــربـــول كــان
مــســمــوحــا لــلــمــشــجــعــ بــتــنـاول
شروبات الكـحولية ولكن في موقع ا

دينة. خارج ا
وقال ناصـر اخلاطـر إن أماكن أخرى
"ســـيــتم الــكـــشف عــنــهـــا في الــوقت

ناسب". ا
واســتـدرك اخلــاطـر قــائال: "سـيــكـون
ن يرغبون تناوُل الكحول في متاحا 
أماكن مـحددة لـكنه لن يـكون مـتاحا

في الــشــوارع". وشـدد اخلــاطــر: "مـا
نطلـبه هو أن يـلتـزم الناس في زمن
الــزيــارة بــاألمــاكن احملــددة لــشـرب
ـسـؤول الـقـطـري: الـكـحـول". وقــال ا
"نــحن ســعـداء لــلــغـايــة بـالــتــرحـيب
بــالـعــالم في قــطـر والــشـرق األوسط
والعالم العربي. وبالنـسبة لكثيرين
ستـكون هـذه فرصـتهم األولى لـرؤية

نطقة واستكشافها". ا
وأضـــاف: "إنــهــا فــرصـــة تــأتي مــرة
واحــدة في الـعــمــر ونـحن عــازمـون

على استغاللها أحسن استغالل".
ويــبــلغ تــعــداد ســكــان قــطــر أقل من
ثالثــة ماليـ نــســمـة وهي تــتـأهب
السـتـقـبال حـوالي 1.2 مـلـيـون زائر

حلضور مباريات كأس العالم.
وقال اخلاطـر إنه ال داع للقـلق بشأن

تــــوفــــر أمــــاكن اإلقــــامــــة; حــــيث 
تــــخــــصــــيص  130ألف غــــرفــــة في
الــــفـــــنــــادق فـــــضال عـن جتــــهـــــيــــز
مقصـورات في سفينـت سيـاحيت

إلى جـــانب شــقق ومـــعــســكــرات في
الصحراء.

وتــســـلــمت قــطــر 40 مــلـــيــون طــلب
لــلـــحــصـــول عــلى تـــذاكــر حلـــضــور
ـــونــديــال وبـــاعت بــالـــفــعل 2.45 ا
مـلــيـون تــذكـرة. ويـقــول اخلـاطـر إنه
ـــتـــاحــة واثـق من أن كل الـــتـــذاكــر ا

للجمهور العام ستباع.
و تـــــــــــــقـــــد مـــــوعــــد انـــــطالق
ــونـديــال يــومـا واحــــــــــدا لـيــبـدأ ا
األحد  20نـوفـمـبـر/ تـشـرين الـثـاني
حـــيث تـــلـــعب قـــطـــر في مـــواجـــهـــة

اإلكوادور.
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إن الـهـدفَ من الـزيـارةِ إلى مـقـرّ
االحتــاد يــتـعــلقُ بــاالطالعِ عـلى
ُــتـبــعـةِ وكــيـفــيّـة آلــيّـةِ الــعـمل ا
تَمـشيةِ األعمـال اليومـيّة وعلى
إثرهـا تمت زيـارةُ جمـيع أقسام
االحتاد والتّـعرُف عن كثبٍ على
ُتبعةِ في اجنازِ األعمال اآلليةِ ا

ُوكّلة إلى األقسام. ا
وأبـدَى الــوفــدُ الـزائــر ارتــيـاحه
الــكـبــيـر لــلـتــطــورِ احلـاصلِ في
عـــــمـلِ االحتــــاد مـن الــــنـــــواحي
اإلداريّة والـتـنـظـيـمـيّـة والـفـنـيّة

ــالــيّــة وبــصــورةٍ تــدلُ عــلى وا
رغـبـةِ االحتـاد في الـوصولِ الى
أعـلى دَرجاتِ الـتـقـدُّم في اجناز
األعـــمـــالِ بـــعــــيـــداً عن الـــطـــرقِ

الروتينيّة.
وفي اخــتـتـامِ الـزيـارة
وجهَ الـــوفــــدُ دعـــوةً
إلى رئـيسِ االحتاد
َــكـتب وأعــضــاء ا
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي
واألمـــ الـــعـــامّ
لــــزيـــارةِ مــــقـــرّ
االحتـــــــــــــــــــــــاد
اآلســــــــيـــــــويّ
لعقدِ اجتماعٍ
ِ مـع األمــــــــ
الــــــــــعــــــــــام
ُـــنـــاقـــشـــةِ
سُـــــــــــــــــــبـلِ
الــتَــعـاون

ب
االحتــــاد
يــــــــــــــــن
واالتــفـا
ق عــلى
الــطُـرقِ
الكفـيلةِ
فــــــــــــــــــي
تـــطـــويـــرِ
ـالكــــــات ا
العاملةِ في
ا االحتادِ 
يـــــــــــخــــــــــدمُ
مَـــــســـــيـــــرته

مُستقبالً. »%œU∫ جانب من اجتماع درجال مع وفد االحتاد االسيوي
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ــوهــوبــ شــارك فــريق مــدرســة ا
الــكــرويــة الــبــصــريــة فـي بــطــولـة
اقــيــمت فـي تــركــيــا وفــيــمــا احـرز
ـركـز االول فـيـهـا اشـادت اوسـاط ا
رياضية باداء واحـترافية الالعب
ــدرسـة الــبـصــريــ وقــال مـديــر ا
الـكـروية فـي البـصـرة حـسن مولى
ــــوهــــوبـــ ان فــــريق مــــدرســــة ا
الــكـرويـة شـارك في بـطـولـة افـيـون
الـدولـيــة الـثـانـيـة فـي تـركـيـا الـتي
ـركز االول على حقق فـيها فـوزا با
فــريـق افــيـــون الـــتــركـي بــهـــدفــ
نظـيفـ مؤكـدا ذلك مسـتوى واداء
وكفـاءة الالعبـ كانـت واحتـرافية

عالية.
واوضح عالء محـمد مـدير الـشركة
نظمة للبطولة عالء داش ان هذه ا
الــبـطـولـة الــتي اقـيـمت عـلى ارض
مالعب افــيــون ســبــور فـي تــركــيـا

لفـترة 5 ايام شـارك فيـها نـحو 45
فريقا من الفئات العمرية (_2007
2008) احـرز فــيــهــا فـريـق عـراقي

ركز االول. بصري على ا
ـشـرف الـعـام لـكـرة الـقـدم وابـدى ا
فـي نــادي افـــيـــون كــره حـــيـــصــار
اســمـاعــيل الــداش اعــجــابه بـاداء
الــفـــريق الــعــراقي بــاداء مــتــمــيــز
وامــتالكه قــوة بـدنــيــة وانـضــبـاط
فـنـي وتـكــتـيك عــالي مــعـتــبـرا ذلك
مــفــاجــئــة له ضــمن فــئــة _ 2007
2008 مـؤكدا امـكانـية انـضمـامهم
للفرق التركية وداعيا الى التعاون
الــريــاضي مع االنــديــة الــعــراقــيـة
لتـطوير القـدرات ضمن هـذه الفئة.
فـيــمـا ذكـر مــديـر عالقـات الــشـركـة
ـنـظـمـة حـيـدر جـواد ان الـشــركـة ا
للبطولة عالء داش  تسعى لتنظيم
بطوالت عـدة منها بطـولة الالعب

القدامى الرواد .
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ُـباراةِ الوديّة نـتخب الوطنيّ لـكرةِ الصاالت امس نـظيره األوزبكي في ا الـتقى ا
ـباراةُ األولى له بـعـد اخـتـتـامِ مُـشـاركـته فـي بُـطـولـةِ كأس الـعـرب وتـأتـي هـذه ا
ُقرر إقامتها في ضـمن استعداداتِ منتخبنا إلى منافسـاتِ نهائياتِ كأس آسيا ا

دولةِ الكويت.
نـتـخـبـنـا الـوطنيّ حـسـ عـبـد عـلي: نـسعـى من خوضِ ُـسـاعـد  ـدربُ ا وقـالَ ا
ُـنتـخبِ األوزبـكي إلى الـوقـوفِ عـلى مُسـتـوى الالعـب مُـبـاراتـ وديتـ أمـام ا
ـدربُ مـحـمـد نـاظم الـشـريـعـة ثـقـته بـهـم مًـؤكداً عـلـى أهـمـيـةِ هذه الـذين وضعَ ا
ُـواجهاتِ التي تصبُّ في مـصلحةِ منتـخبنا من النـاحيّةِ الفنيّـة عطفاً على قوةِ ا

ُنتخباتِ القوية في قارةِ آسيا. منتخب أوزبكستان الذي يعدُّ من ا
ُعـد لـلـنهـائـياتِ اآلسـيـويّة اشـتـملَ عـلى خوضِ مـبـارات : إن اجلـدولَ ا وأضـافَ
وديـتـ مع منـتخـبِ أوزبكـستـان ومـثلـهـما أمـام منـتـخبِ لبـنـان قبل الـعَودَةِ إلى

بغداد ومن ثم السفر إلى الكويت للدخولِ في غِمارِ البُطولة.
Yunus Abad sport cen- ِوأدَّى منتخبنا الوطنيّ تمرينه الرئيسيّ على صالة
ter حـيث ركـزَ مُـدرب اللـيـاقـة "عـبد الـوهـاب مـحمـد خـان" عـلى عـملـيـاتِ اإلحـماءِ

وبعض التدريباتِ البدنيّة.
ديـرُ الـفـنيّ "مـحـمد نـاظم الـشـريـعـة" باالعـتـمـادِ عـلى عـددٍ من اجلُمل فـيـمـا بـدأ ا
ُساعدان الـتكتيكيّة إذ طبَّقَ الـنهجَ الذي ينوي الدخولَ فيه لـلقاء في ح ركزَ ا
"حـميد شانديـزي وحس عبـد علي" على مُتابـعةِ الالعب في تَطـبيقِ الواجبات
َـنُــوطـة بـهم وكـثّفَ مـدربُ احلُـراس "مــيـشـيل يـوخـنـا بــطـرس" تـدريـبـاته عـلى ا
احلُـراس زاهر مهدي ومحمد سامي من أجل أن يـكونا في أ اجلاهزيّةِ في لقاءِ

الغد.
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احمد عبد اجلبار
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يـوجه نـادي برشـلـونـة أنـظـاره إلى أحـد الالعـبـ الـبـارزين في صـفـوف ريـال مـدريـد لـلـتـعاقـد مـعه خالل
ـقبل. ووفـقًا لـبرنـامج "الشـيرجنيـتو" اإلسـباني فـإن برشـلونـة يرغب في احلـصول عـلى خدمات الـصيف ا
قبل. ويـنتهي عـقد أسينـسيو صاحب الـ26 عـامًا مع ماركو أسـينسـيو جناح ريـال مدريد خالل الـصيف ا
قبل ولم يتـفق الطرفان بـشأن التـجديد حتى اآلن. وقـالت تقارير إسـبانية إن ـلكي في الصـيف ا النادي ا
أسينـسيـو بات الالعب قبل األخـير لـدى مدربه كـارلو أنشـيلـوتي في قائمـة مهـاجمي ريال مـدريد. وانـفجر
ـيرجني وريـال مـايوركـا ضـمن منـافـسات اجلـولة أسـينـسـيو غـاضـبًا من قـرار أنـشيـلوتـي خالل مبـاراة ا
اخلامسـة من الدوري اإلسـباني. وكان أسـينسـيو يجـري عملـيات اإلحـماء خالل الشـوط الثاني من الـلقاء

قبل أن يقرر أنشيلوتي مشاركة داني كارفاخال بدال من لوكاس فاسكيز.
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ـــعت فـي اجلــولـــة األولى من دوري  }
أبـــطـــال أوروبــا عـــدد مـن الــصـــفـــقــات
اجلـديـدة التي رسـمت لـنـفسـهـا طريـقا
آخـــر هـــذا الـــصــيـف. وتــنـــتـــظـــر هــذه
الـصفـقات حتـديات جـديدة مع انطالق
مـنافسات اجلولة الثانية غدا الثالثاء
حــيث تــعـقــد اجلـمــاهــيـر آمــاال كـبــيـرة
عــلـيـهـا.فـبــقـمـيص بـرشــلـونـة اسـتـهل
روبـــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكي مـــشـــواره
بــتــســجــيل ثالثــيــة سـاهــمت فـي فـوز
كـاسح على فيكتوريا بلزن التشيكي /1

 ?5على ملعب كامب نو.
لـكن االخـتبـار الـثاني لـلنـجم الـبولـندي
مـع الــبــارســـا لن يـــكــون ســـهال حــيث
تـنـتـظره مـواجـهـة اسـتثـنـائـية لـلـغـاية
أمـــام نـــاديه الـــقـــد بـــايـــرن مـــيـــونخ

اني في معقله أليانز أرينا. األ
وقـد سـبق للـيفـانـدوفسـكي التـألق أمام
فــريـقه األسـبق بـوروســيـا دورتـمـونـد
الـذي هـز شـبـاكه  27مـرة بـعـد انـتـقـاله

إلى بايرن ميونخ.

وتـأمل جـمـاهـيـر الـبـلـوجـرانـا أن يـكـرر
لـيفـاندوفـسكي نـفس األمر ويـساعدهم
ـاني الذي فـي كسر شـوكة الـعمالق األ
وجه ضـربـات قويـة لبـرشـلونـة في آخر

. موسم
كــمــا يــســعى قــائــد مــنــتــخـب بــولــنـدا
مـيز أمال ـواصـلة مـعدله الـتـهديـفي ا
فـي الـوصـول إلى  100هـدف في دوري
وسم اجلاري. األبطال خالل نسخة ا

"سفاح النرويج"
ـوقف النـجم النـرويجي ـر بـنفس ا و
إيــرلـيــنج هـاالنـد مــهـاجم مــانـشــسـتـر
سـيـتي اإلجنلـيـزي الذي سـجل ثـنائـية
سـاهـمت في فوز عـريض لـفريـقه خارج
مـلـعـبه أمـام إشـبـيـلـيـة بـنـتـيـجة ?4/0
حلـــــســــاب اجلـــــولـــــة األولى من دوري

األبطال.
وفي اجلــولـة الـثــانـيـة سـيــجـد هـاالنـد
نــفـــسه في مــواجــهــة فـــريــقه الــســابق
بـــوروســيـــا دورتــمــونـــد عــلى مـــلــعب
االحتـــاد ســاعـــيــا الســـتــغالل عـــامــلي

األرض واجلــمـهــور من أجل مــواصـلـة
مـعدله التهديفي اخلارق محليا وقاريا
أمـــام رفــاق األمس الـــذين ودعـــهم قــبل

أشهر قليلة.
وفي اجملـمـوعـة الـرابـعـة بـدأ تـوتـنـهام
مـــشـــواره بـــفـــوز بـــشق األنـــفـس أمــام
ـهاجم مـارسـيـليـا بـهـدف سـجـلهـمـا ا
ـنضم من الـبـرازيلي ريـتـشارلـيسـون ا

إيفرتون هذا الصيف.
كــمـا أبــدع تـريـنــكـاو مــجـددا بــقـمـيص
سـبـورتـنج لـشـبـونـة بـعـد الـعودة إلـيه
قــادمـا من بـرشـلـونــة بـتـسـجـيل هـدف
خالل فـوز ثم بثالثية على آينتراخت
فــرانــكـــفــورت بــطل يــوروبــا لــيج في

معقله.
ويـــتــجـــدد طــمـــوح ريــتـــشــارلـــيــســون
وتـرينـكاو عنـدما يـحل توتنـهام ضـيفا
عــلـى ســبــورتــنج لــشــبــونــة في إطــار
الـصراع على صدارة اجملموعة.وخاض
الـــبــولـــنــدي  14مـــبـــاراة ضــد بـــايــرن
بـقـميص دورتـمونـد وسجل  5أهـداف

وحــقق  7انــتــصـارات وتــعـادل مــرتـ
وتــــلــــقى  5هــــزائـم حـــيـث أن مــــعـــدل
انــتــصــاراته كــان أكــبــر ضــد الـعــمالق
الـبافاري. وبعـدما انتقل ليـفاندوفسكي
لـبايرن واجه فريقه الـسابق دورتموند
في  26مباراة وسجل  27هدفا وصنع
 ?3وحـقق الفوز عـلى بوروسيا في 19
مــبــاراة وتـعــادل في مــبـاراة وتــلـقى 6

هزائم.
`{«Ë b¹bNð

أكـد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في
تـصريحاته األخيرة أن بـرشلونة جاهز
ـــبــاراة ـالقــاة بـــايـــرن مـــيــونـخ في ا

رتقبة بدوري أبطال أوروبا. ا
الــبـولــنـدي يــلــقى حـالــة من الـتــرحـاب
واإلشــادة من كل زمالئه فـي بـرشــلـونـة
ــديــر الــفـنـي تـشــافي هــيــرنــانــديـز وا
وجنـح في الـتـأقــلم بـشــكل سـريع جـدًا
حـيث لعب  6مـبـاريـات سجل  9أهـداف

وصنع  2آخرين.
وكـشـر روبـرت عن أنـيـابـه مـبـكـرًا فـهو

كما ذكرت وسائل إعالم محلية.
وحــاول مــئــات األشــخــاص تــســلّق
لعب كاساراني البوابات احمليطة 
اجملــمع الــذي يــتـــسع لــســتــ ألف

شخص وامتأل عند الفجر.

{ نـيـروبي (أ ف ب) - أصـيب عـدد
من األشــخـــاص بـــجــروح الـــثالثــاء
بـعـدمـا حـاول حـشـد اقـتـحـام اسـتاد
نــيــروبـي حــيث ســيـــؤدي الــرئــيس
الكـيني اجلـديد وليـام روتو الـيم
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بـول إلى مـا بـعـد الـعام 2025 في ظل
ــواكب لــهــذه الــشــراكـة إذ الــنــجـاح ا
سـمــحت وحــدات الـطــاقـة الــيـابــانـيـة
للـسـائق الهـولـندي مـاكس فـيرسـتابن
ي له فـي عـام بــالــفـوز بــأول لــقب عــا
2021 وأن يـكــون في صـدارة تــرتـيب
السـائـقـ العـام احلـالي بـفارق كـبـير

عن أقرب مطارديه.

قاعدة شراء حظيرة ريد بول متصدرة
ترتـيب الـصـانـع هـذا الـعـام من قبل
ئة بورشه بنسبة تصل إلى  50في ا
غــيــر أن مــديــر الــفــريق الــنــمــســوي
البريـطاني كـريستـيان هـورنر أكد في
مونتسا اجلمعـة "لم يتم أبداً التوقيع

على أي شيء".
…u  ◊UI½

وأردف "من الـواضـح أن إحـدى نــقـاط
قــوة هـذا الــفــريق هي اســتــقاللــيـته"
مـسـلـطـاً الـضـوء عـلى "عـمـلـيـة اتـخاذ
القرارات الـسريعة لـريد بول من دون
بــيــروقــراطـــيــة غــيــر ضــروريــة".هــذا
"االســـــتــــقالل" الـــــذي هـــــو "جــــزء من
احلـــمض الـــنـــووي لـــريــد بـــول" وفق
ــــمـــكن أن الــــبـــريــــطــــاني كــــان من ا
يتـعـرض لـلخـطـر بسـبب الـشـراكة مع
ــحــركــات بــورشه.وتــزوّد ريــد بــول 
هـونــدا حــتّى عـام 202 قـبل أن يــقـرر
االنتـقال إلى خـطوة تـصنـيع وتطـوير
مـــحـــركــاتـه داخــلـــيـــاً ضــمـن كــيـــانه
اخملصص "ريد بول بـاورترينـز" علماً
أن ريد بول سيبقى يستفيد حتى عام
 2025من أحـــدث تـــقــنـــيـــات هـــونــدا

لتطوير محركاتها.
ـتخصـصة تـدرس هوندا الصحـافة ا
حـالـيـاً فـكـرة تـمـديـد اتـفـاقـهـا مع ريـد

أخبار النجوم
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وجه مـانـويل أكـاجني مـدافع مـانـشــسـتـر سـيـتي سـهـام االنـتـقـادات لـنـاديه الـسـابق
بـوروسـيــا دورتـمـونــد وذلك قـبل أن يــواجه رفـاقه الــقـدامى غـدا األربــعـاء في ثـاني
ان جـوالت دور مـجـموعـات دوري أبـطـال أوروبـا. وانـضم الـدولـي الـسويـسـري إلـى ا
اضية بقميص أسود اضي بعدما أمـضى السنوات ا ـيركاتو الصيفي ا سيتي في ا
الـفـيسـتـيفـال. وخالل مـقابـلـة مع صـحيـفـة بلـيك الـسويـسـريـة قال أكـاجني عن فـترته
ـاني "لم يـكن ذلك وقتـا سـهال بـالنـسـبة لي حـيث كـنت جزءا من األخـيرة بـالـنادي األ
تد لسنـوات أخرى مقبلة. وأشـار أكاجني إلى استعداده اجليد الفريق وكـان عقدي 
ـدرب إيدين لـتقـد أفضل مـا لديه مع دورتـمونـد لكـنه وجد نـفسه خـارج حسـابات ا
ـدرجات بـغض النظـر عن أدائي في التـدريبات. تـيرزيـتش مضـيفا "كـنت أجلس في ا
رغم ذلك اعترف صاحب ال27 عاما بـرغبته في مغادرة ملـعب سيجنال إيدونا بارك
مـنـذ فـترة طـويـلـة وهو مـا كـانت تـعـلمه إدارة الـنـادي. وفي خـتـام تصـريـحـاته أعرب
ـواجـهـة فـريـقه الـســابق غـدا قـائال أنـا سـعـيـد لـلـغـايـة بـرؤيـة أكـاجنـي عن سـعـادته 

ة بهم. أصدقائي القدامى مجددا وسأبذل قصارى جهدي إلحلاق الهز
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دافع الـكاميروني جـويل ماتيب أن فـريقه ليـفربول يـنبغي عـليه أن يعود إلى يرى ا
وسم احلـالي. وقال مـاتيب ـهتـزة في بدايـة ا جـذوره النـاجحـة إلنهـاء مسـيرته ا
ـؤتـمـر الصـحـفي: أعـتقـد أنـنـا جمـيـعا واضـحـون تـمامـا بـالـفريق في خالل ا
بـعض الوقت األمـر يـؤلم وهذا طـبـيـعي لكن كـفـريق جيـد وهـذا ما أعـتـقده
بالنسبة لنا بإمكاننا احلديث عن هذه احلقيقة. وزاد: ال أحب سماع ذلك
ا في اللحظات األولى آحيانا لكن اجلميع يعلم أن هناك شيئا يجب ر
أن يـحـدث وأن عـلـيـنا الـتـطـور. وعـلـيـنـا الـعـمل عـلى هـذه الـنـوعيـة من
األمـور وعلـينـا التـحدث بشـأن هذه الـنوعـية من األمـور. وأكد مدافع
لـيفـربول: كـان هناك تـركيـز كبـير على الـدفاع بـعد اخلـسارة أمام
نـابولي ألن هـذا هو الـشيء األكبـر لتـحقـيق النـجاح أعـتقـد أنها
اخلـطـوة األولى أن نـدافع بـشـكل جـيـد. وأ الـكـاميـروني جـويل
ـفـيـد دائـمًــا الـعـودة إلى اجلـذور وهـذه مـاتــيب: أعـتـقـد أنـه من ا
جذور ناجـحة. إذا كنت تعتـمد على هذا فإن بـإمكانه مساعدتك

في هذا الوقت الصعب.
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الــفــورمــوال واحـــد بــعــدمــا أغــرتــهــا
قـــوانـــ احملـــركـــات اجلــديـــدة الـــتي
ستـدخل حـيّز الـتـنفـيـذ في عام 2026
حـيث ســتـشـهـد احملــركـات الـهــجـيـنـة
الــتي  اعــتـمــادهــا مــنــذ عـام 2014
زيـــادة في الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة
ــئــة وقــود وســتــســتــخــدم  100في ا

مستدام.

قال هورنر "إذا قرروا (هوندا) العودة
إلى الـفورمـوال واحـد فـسيـتـعـ أخذ
ذلك في االعـتبـار" مـؤكـداً أن ريـد بول
سـيـكـون قــادراً عـلى تـصــنـيع مـحـركه
اخلــــــاص في عــــــام 2026 بــــــفــــــضل
"عـمـلـيـات الـتـوظـيف واالسـتـثـمـارات"
ـقـلب اآلخـر لن تـغلق التي تـمت.في ا
شـــــركـــــة بــــــورشه الـــــبـــــاب فـي وجه

هـداف الـلـيـجـا بـرصـيد  6أهـداف كـمـا
ســـجل ثـالثــيـــة "هـــاتــريـك" في شـــبــاك
فــيــكــتــوريــا بـلــزن وأصــبح أول العب
يـسـجل "هـاتريك" مع  3أنـديـة مـختـلـفة

بدوري أبطال.
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خـاض بـرشلـونة  6مـبـاريات في مـعقل
بـايرن مـيونخ "ألـيانـز أرينـا" في تاريخ
ـســتـوى مــواجـهــات الــفـريــقـ عــلى ا
األوروبـي. ولم يــذق بـــرشــلــونـــة طــعم
ان حـيث تلقى االنـتصار في مـلعب األ

.  4هزائم وتعادل في مبارات
وتــعـول اجلـمـاهـيــر الـكـتـالــونـيـة عـلى
الـــقــنـــاص الــبـــولـــنــدي والـــصــفـــقــات
اجلـديــدة لـتـحـقـيق نـتــيـجـة إيـجـابـيـة
ــا إنــهــاء الــلـعــنــة الــبــافـاريــة في ور
مواجهة الليلة. من جهة اخرى  يرفض
األرجــنـــتــيــني لــيــونـــيل مــيــسي جنم
بـاريس سـان جـيـرمـان حـسـم مـصـيره

خالل الفترة احلالية.
وزعـــمت تــقــاريـــر إســبــانـــيــة أن ســان

جـيرمـان يريـد بدء مـفاوضـات التـجديد
مـع مــيـــسي من اآلن خـــاصــة أن عـــقــد

البرغوث ينتهي في صيف 2023.
وكـــتب "فــابـــريــزيــو رومـــانــو" خـــبــيــر
ــــدربـــ في انــــتـــقـــاالت الـالعـــبـــ وا
ـوقع الـتواصل أوروبـا عـلى حـسابه 
االجـتمـاعي "تويـتر": "لن يـتخـذ ليـونيل
مــيـسي أي قــرار بـشــأن مـســتـقــبـله في

قبلة". األسابيع أو األشهر ا
وأضـاف رومانـو: "يركـز ميسي اآلن مع
بـاريس سـان جـيـرمـان ثم كـأس الـعالم
ولـن يتم حتديـد أو التـخطيط ألي شيء

ونديال". قبل ا
واخـــتــتم: "رغم خــطـط ســان جــيــرمــان
لـعـرض عـقد جـديـد ووجود اهـتـمام من
بـرشلـونة الستـعادة الـبرغوث فـإن ليو

لن يقرر أي شيء قبل 2023.
يـذكر أن الـعديـد من التـقاريـر زعمت أن
عـقد ميسي مع باريس يتضمن التمديد
ــوسم ثــالـث لـكـن يــجب تــفــعـيـل هـذا

. وافقة الطرف البند 
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كشف تقـرير صحفي فـرنسي مفاجـأة مدوية في عقد كـيليان مـبابي مع باريس سان
اضي حتى جيرمـان. وكان النادي الباريسي أعلن جتديـد عقد مبابي في مايو/آيار ا
صيف 2025. ووفـقًا لصـحيـفة لـيكيب الـفرنـسيـة فإن عقـد مبـابي مع سان جـيرمان
دة عامـ فقط مع موسم ثالث اختياري ما يعـني أنه مرتبط بالنادي الباريسي حتى
وسم صـيف 2024. وأشـارت إلى أن سان جـيـرمان ال يـحق له تـفعـيل بـند الـتـمديـد 
ثـالـث دون احلـصـول عـلى مـوافـقـة الالعب الـفـرنـسي. وأوضـحت أن ريـال مـدريـد قـد
ـقبل ألن باريس يعود إلى الـصورة في سـباق التـعاقد مع مـبابي بـدءًا من الصيف ا
سيـكون مـهددًا بخـسارته مـجانًا في 2024. وقالت لـيكـيب إن قصر مـدة العـقد ليس
مسـتـغربًـا ألن مـبابـي كان يـرفض الـتجـديـد مع باريس ألن الـنـادي أراد ربطه بـعـقد

طويل األمد.

{ باريس- روما (أ ف ب) - سيغيب
مدافع باريس سان جرمان بريسنيل

كيـمبـيمبـي الذي خرج
مــصــابــاً الــســبت
أمـــام بــــريـــست
(-1صــــــــفــــــــر)
ـرحـلة ضمن ا
الـســابــعـة من
الــــــــــــــــــــدوري
الـــــفـــــرنـــــسي

كيليان
امبابي

االرض عـــادلــــوا قـــبل االســــتـــراحـــة
بـرأسيـة بـانـديـنـيـلي الـذي تـابع كرة
مـــرت بــــ عـــدد من الـالعـــبـــ إثـــر
عــرضــيــة من الــســلــوفــيــني بــيــتــار

ستويانوفيتش (43). 
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ــدافع الــبــرازيـلـي روجـر وحتــصل ا
إبـانيـيـز عـلى ركـلة جـزاء إثـر عـرقـلة
من البـديل لـيـبيـراتـو كاكـاتـشي على
ـنـطـقـة بــعـد الـعـودة الى حـكم خط ا
ـساعـد "في ايه آر" انبرى الفيـديو ا
لها بيليـغريني في مباراته رقم 200
ـسـابقـات لـكنه مع روما فـي جمـيع ا
أصـــاب الــــعـــارضـــة (80). وكــاد أن
يـعــاقــبه إمــبـولي بــعــد دقـائق إال أن
الـقـائم نـاب عن احلـارس الـبـرتغـالي
روي بــاتــريـســيــو إلبــعــاد تــســديـدة
الـبــديل الـعـاجـي جـان-دانـيــال أكـبـا
أكبرو ( (84الذي طُرد الحقًـا ببطاقة
دافع حمـراء مـبـاشرة لـتـدخل عـلى ا

االنكليزي كريس سمولينغ (87).
وحـاول إمـبـولي مــعـادلـة االرقـام في

من جهة اخرى اسـتعاد روما توازنه
ـــدوي االســـبـــوع بـــعــــد ســـقـــوطـه ا
عـــلى ــــاضي بــــفــــوز صــــعب  2-1 ا
مـضــيـفه إمـبــولي االثـنــ في خـتـام
ـــرحــــلـــة الـــســــادســـة من الـــدوري ا

االيطالي لكرة القدم.
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ومُني روما بخسارة قـاسية برباعية
نــظــيــفـة أمــام مــضــيــفه أوديــنــيـزي
اضي في الدوري قبل أن االسبوع ا
يـســقط خـارج أرضه  1-2اخلـمــيس
ضد لـودوغـوريـتس البـلـغـاري ضمن
اجلولـة االولى مـن الدوري االوروبي

"يوروبا ليغ".
في إمـبـولـي تـقـدم فـريق الــعـاصـمـة
عبـر االرجـنتـيـني باولـو ديـباال (17)
قــــبل أن يــــعــــادل أصــــحـــاب االرض
برأسـية فـيلـيبـو بانـدينـيلي (43) إال
أن هـــدف احلـــسم كـــان لـــلـــمـــهـــاجم
االنكليزي تامـي أبراهام قبل عشرين
دقــيـــقــة من الــنـــهــايــة (71). وأهـدر
القـائد لـورنتـسو بـيلـيغـريني فـرصة

الدقائق االخـيرة بتـسديدة من خارج
ـنــطـقـة لــبـانــديـنـيــلي تـصــدى لـهـا ا
بــاتـريــســيـو قــبل أن يــصــد حـارس
أصحاب االرض هدفًا مـحققًا ألندريا

بيلوتي بديل أبراهام.
بقي إمبولي من دون فوز مع  4نقاط
ــتـ في من أربــعـة تــعــادالت وهــز

ركز السادس عشر. ا
الى ذلك تــخــطط إدارة مــيالن إلبـرام
صــفــقــة جـديــدة فـي الـهــجــوم خالل

قبل. يركاتو الشتوي ا ا
ــوقع "كـالـتــشـيـو مــيـركـاتـو" ووفـقـا 
اإليطالي فإن اإلصـابات العديدة في
خط الهجوم ستجبر ميالن على ضم

العب جديد في الشتاء.
ويـعـاني مـيالن بـسـبب إصـابة أنـتي
ريبيتش وديفوك أوريـجي وغيابهما
عن معظم مباريات الفريق منذ بداية
وسم باإلضافة إلى فقدان خدمات ا
زالتـان إبـراهـيـمـوفيـتـش حتـى شـهر
ــقــبل عـلى كـانــون الــثـانى/يــنــايـر ا

األقل.

إضافـة الهـدف الثـالث لفـريقه عـندما
سدد الكـرة من ركلـة جزاء ارتدت من
الـعـارضة (80). وهـذا الفـوز الـرابع
ــوسـم مــقــابل تــعــادل لــرومــا هــذا ا
ــة لـــيـــرفع رصـــيــده الى 13  وهـــز
ركـز اخلامس بالـتساوي نقطـة في ا
مع أوديــنـــيــزي الــرابع وعـــلى بُــعــد
ــقــدمـــة الــثالثــة. نــقـــطــة من فـــرق ا
ويـســتـعــد رومـا الســتـضـافــة ايـتش
جـاي كـاي هـلــسـنـكي الـفــنـلـنـدي في
اجلولـة الـثانـية مـن دور اجملمـوعات
ـقـبل عـلى لـيـوروبــا لـيغ اخلـمـيـس ا
ــدرب ـــبي. ولم يــجــر ا ــلــعب االو ا
الـبـرتـغـالي جـوزيه مـوريـنـيـو سـوى
تغـيـيرًا واحـدًا عـلى التـشـكيـلـة التي
خــســـرت ضــد أوديــنــيـــزي مــشــركًــا
الــــتـــــركي زكـي شــــيــــلــــيـك بــــدال من
الـهـولـندي ريـك كـارسدروب. وسـجل
ديبـاال الهـدف االول بـتسـديدة رائـعة
ـــنـــطــقـــة في بـــيــســـراه من خـــارج ا
الزاوية الى  احلارس غولييلمو
فـــيــــكـــاريـــو (17). إال أن أصـــحـــاب

"لـنــحـو ســتـة أسـابــيع" بـحــسب مـا
أعلن حامل اللقب الثالثاء.

وقـــال ســـان جـــرمـــان في بـــيـــان إنه
"بعدما كـان ضحيـة إصابة في أوتار
الركـبة الـيسـرى لن يكـون بريسـنيل
ــدة ســتـة كــيــمــبــيــمــبي مــتــاحــاً 
. سـيـعـاد تـقـيـيم أسـابـيع تـقـريـبـاً

حالته في غضون ثمانية أيام".
هذا الـغـيـاب الـطـويل يـأتي بوقع
سيء على كـيـمبـيـمبي (27 عاماً
ــنــتـخب 28 مــبـاراة دولــيــة) وا
الـــفـــرنـــسـي قـــبل نـــحـــو
شــــــهـــــريـن فـــــقـط من
مـــونــــديـــال قــــطـــر

. 2022
ـــــقـــــرر أن ومن ا
يــــــعـــــلـن مـــــدرب
"الديـوك" ديـدييه
ديشان اخلـميس
عن تـــشــكـــيـــلــته
الـتي سـتـخـوض
دوري األ
األوروبـيـة نـهـاية
أيــلـول/ســبــتــمــبـر

احلالي.
وبـعــد تـدخّـل عـلى العب
بـريـست إيـرفـ كـاردونـا
(1+90) بـقي كـيـمـبـيـمـبي
عـلى األرض لـفــتـرة طـويـلـة
عندما خاطر باحلصول على
بـطـاقـة صـفـراء ثـانـيـة كادت

تعرّضه للطرد.
ـدافع على وبعـد ذلك أقدم ا
حركة غـاضبة عنـدما دفع يد
ـباراة الذي طـلب منه حكم ا
الـهـدوء وعـاد مـبـاشـرة إلى
البس وهــو يــعــرج غــرف ا
ـباراة تاركـاً زمالءه إلنـهـاء ا
بـــعـــشـــرة العـــبـــ بـــعـــدمـــا
ـدرب كـريـسـتـوف اسـتـخـدم ا
ــتـاحـة. غـالـتــيـيه الــتـبـديالت ا
وتُضـاف إصابـة كـيمـبيـمبي إلى
قـائــمــة طـويــلــة من اإلصــابـات في
ــنــتــخب الــفــرنــسي قــبل صــفــوف ا
ـقـبـلـة عـلى غرار الـنـافدة الـدولـيـة ا
العب يـــوفـــنـــتـــوس اإليـــطــالـي بــول
بوغبا والـشكوك حيـال مهاجم ريال
ة والعب مدريد اإلسبانـي كر بنز
وسط تــشـلــسي اإلنـكــلـيــزي نـغــولـو

كانتي.
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 لقطة من احدى
مباريات الدوري

الفرنسي

{ منزا (إيـطالـيا) (أ ف ب) - بورشه
ـضــمــار. هــكــذا أعـلن لن تــعــود إلى ا
ــــانـي الــــعــــريـق فــــشل الــــصـــــانع األ
ـشارك محـادثـاته مع فـريق ريد بـول ا
في بـطــولـة الــعـالم لــلـفــورمـوال واحـد
عـــقـب إعالن رغـــبــــته بـــالــــعـــودة إلى
حـلــبـات الــفــئـة األولى تــاركـاً الــبـاب
ـشــاركـة في مـشــرعـاً أمــام احــتـمــال ا
الـعام .2026وكـانت أودي أعـلـنت في
آب/أغسـطس عـودتـها إلى الـفـورموال
واحد في 2026 لتـتـجه األنظـار نـحو
بــورشـه إالّ أنّ الــعـالمــة الـــتــجـــاريــة
ــانـيــة قــررت وضع حــد حملــادثـات اال
حتـالفـهـا مع ريـد بـول من دون نـهـاية
سـعـيـدة.وجـاء فـي بـيـان بـورشه عـلى
هامش جـائزة إيـطالـيا الـكبـرى نهـاية
هـذا االسـبـوع "خالل األشـهـر الـقـلـيـلة
اضـيـة أجـرت شركـتـا بـورشه وريد ا
بـول مـنـاقـشـات حـول إمـكـانـيـة دخول
بورشه إلى الفورمـوال واحد. توصلت
الشركتان اآلن إلى اسـتنتاج مفاده أن
نـاقشات لن تـتم متابـعتهـا بعد هذه ا
اآلن".وتـابع "كــانت الــفـكــرة األسـاسي
ا في ذلك إنشـاء شـراكـة بـ أنـداد 
لـيس فقـط شراكـة مـحـرك ولـكن أيـضاً
ـــــــــــــــــكـن فــــــــــــــــريــق. وهـــــــــــــــــذا ال 
ـفــاوضـات من حتـقــيــقه".وانـطــلـقـت ا لعب في كيتيا l∫ اصابات ب جمهور خالل تدافع  «bð
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ليونيل ميسي خالل احدى مبارياته

وفي لقطات بثتهـا قنوات تلفزيونية
محلـية جتمع مئـات األشخاص أمام
ــداخل وسـقـط عـشــرات فـوق أحــد ا
بعـضهم الـبعض. ونـقل رجال إنـقاذ
جــــرحى بـــيــــنـــمـــا بــــدا أن الـــوضع

يتجاوز قدرة الشرطة.
ـــتــــحـــدث بـــاسم وأعـــلن ا
الــشـرطـة الـكـيــنـيـة بـرونـو
شـيوسـو على تـويـتر "مـنذ
الــســاعــة اخلـــامــســة كــان
ـتــلـئًــا". وشـجع ــلـعـب  ا
السـكان عـلى متـابعـة حفل
تـنـصـيب الـرئـيس اجلـديـد

ريحة". "من منازلهم ا
ويــــــؤدي ولــــــيــــــام روتـــــو
الثالثاء اليم الدستورية
لـــيـــصــبـح خــامـس رئــيس
لـكــيـنـيـا رسـمـيًـا بـعـد عـدة
أســــابــــيع مـن جــــدل تــــلى
انتـخابات شـهدت منـافسة
حــادة في بــلــد يــعــاني من
صـــعــوبـــات اقـــتـــصـــاديــة

كبيرة.
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أصبح مـصطلح "اإلرهـاب الدولي" جزءًا من اخلـطاب الشائع فـي الربع األخير من
ـاضـي; وكـثـر احلــديث عـنـه بـعـد فــاجـعـة 11 أيــلـول / سـبــتـمـبـر 2001 الــقـرن ا
تـحـدة بتـفـجيـر بـرجيْ التـجارة اإلرهابـيـة اإلجرامـية الـتي حـصلت فـي الواليـات ا
ــيـة في نــيــويـورك والــتي تــمـرّ ذكــراهـا هــذه األيـام. وكــان ذلك من مــبـرّرات الــعـا

واشنطن إلقدامها على احتالل أفغانستان العام 2001 والعراق العام 2003.
ومـنـذ ذلك الـتـاريـخ ومـاكـنـة الـدعـايــة واإلعالم في الـغـرب تـدور لــتـنـتج مـسـوّغـات
ـليـار من العرب وحـجج ووسائل نـاعمـة وخشنـة لدمغ مـليـار وما يزيـد عن نصف ا
ـسلـم بـاإلرهاب حـيث وضعـتهم في "خـانة واحـدة" وشمل األمر بـعض دولهم وا
التي اعتبرت "مارقة" و"خارجة على القانون" في نوع من "اإلرهاب الفكري" أيضًا

علنة. إضافة إلى احلرب الفعلية ا
وإذا كان تنظـيم القاعدة يعتبر إرهابيًا ألنه بنى اسـتراتيجيته على محاربة " اليهود
" مـنـذ أواخر الـتـسعـيـنيـات وأن تنـظـيم داعش هـو اآلخر يـندرج حتت والصـلـيبـي
ـعـروفــة وسـعـيه احملــمـوم إلقـامــة نـواة "الـدولـة الئـحـة اإلرهــاب  بـاسـتــراتـيـجـيــته ا
اإلسالمـية في الـعراق والـشام" في الـعام 2014 فهـناك تـنظـيمـات صنّـفهـا الغرب
بـكـونـهـا "إرهـابـيـة" إلّـا أنـهـا نـشأت فـي بلـدان مـسـيـحـيّـة أو غـيـر مـسـيـحـيّـة (بادر
ـانـية واأللـويـة احلـمراء اإليـطـالـية واجلـيش األحـمـر اليـابـاني الـسرّي مـايـنـهوف األ
واجلـيش اجلـمهـوري االيـرلنـدي ومـنـظمـة فـارك الكـولـومبـيـة وغيـرهـا)  فلـمـاذا يتمّ
ـسـلـم ـنـظـمات الـتي نـشـأت في بالد الـعرب وا اإلصرار عـلى نـعت مـا تـقوم به ا

باإلرهاب اإلسالمي? 
هكـذا مـا تزال الـصورة مـضـبّبـة بل وإغراضـيّـة  حيث يـتم إسقـاط الـرغبـات على
ـسلمون شأنهم الواقع ألهداف سيـاسية عدائيـة ومصالح أنانية ضـيّقة فالعرب وا
صـالح واألهـداف والتـصوّرات واإلسالم شـأن غيـرهم يـختـلفـون تـبعًـا الخـتالف ا
سلم كلّهم تنظيم القاعدة أو داعش بل أن الغالبية الساحقة ليس كلّه وال حتى ا
سلمـ هم ضدّ اإلرهاب لـكن لألسف تستـمر النظـرة الغربـوية إلى منطـقتنا من ا
ـصدر الـذي يحضّ عـلى اإلرهاب والـعنف في قـراءة مبْـتسرة وديـننـا باعتـبارهـما ا
ومـشوّهـة  للنـصوص اإلسالميـة وهي ذاتها الـتي اعتـمدت علـيها الـقاعدة وداعش
وأخـواتـهـمـا وذلك بـإغـفـال مـتـعمّـد لـعـدد من احلـقـائـق البـاهـرة وهـي أننـا كـبـاقي
الـشعـوب لديـنا حـضارة وتـاريخ زاخرين بـكلّ ما هـو إنسـاني دون أن ننـكر بعض
ـوجودة أيضًـا بل ويوجـد مثلـها وأكثـر منـها بكـثير في الـعديد اجلـوانب السلـبية ا

من احلضارات والثقافات.
ـا يـجـري في الـعالم مـن تقـدّم في الـعـلـوم والـتكـنـولـوجـيا نـحن مجـتـمـعـات تـتأثـر 
كن بأي شـكل من األشكال فصلنـا عن جذورنا مثلما ـكتشفات وال  واألفكار وا
ـكن فـصل اآلخـرين عن جـذورهم بـأحـداث قـطـيـعـة أبـسـتـمـولـوجـيـة مع واقـعـنا ال 

وتاريخنا وتراثنا. 
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ولـعلّ كلّ من يعـتبر نـفسه مـسلمًـا سواء كـان مؤمنًـا أم غيـر مؤمن متـديّنًـا أم غير
ـيـنيًـا يـشعـر بـهذا مـتديّن عـلـمانـيًـا أم متـزمـتًا مـجـدّدًا أم محـافـظًا يـسـاريًا أم 
االنـتمـاء عن وعي صمـيمي بأنه جـزء من هويّـة كبـرى أسمهـا اإلسالم وهو يـحتفل
بـأعيـاده اإلسالميـة ويـطلق األسـماء اإلسالمـيـة على أبـنائه وأحـفـاده ويقـيم مراسم
العزاء والـدفن على الطريقة اإلسالمية بل أن بعضهم ال يأكل اللحوم إلّا إذا كانت
مذبوحة على الطريقة اإلسالمية لكن هذا شيء والتنظيمات اإلرهابية شيء آخر.
وإذا كانت هـذه الـتنـظـيمـات حتـاول أن تسـتـمدّ شـرعـيّتـهـا من الدين احلـنـيف فإن
بعض احلكـومات هي األخرى تنسب نفسها إليه وحتاول أن تمنح نفسها مثل هذه
"الـشـرعـيّة" بـتـشـدّقهـا ويـبـقى اإلسالم  بـغضّ النـظـر عن االدعـاءات والتـبـجّـحات
حـضـارة وهـويّـة أل وشـعـوب وتـكـويـنـات عـرقـيّـة وإثـنـيّـة وساللـيـة لـعـبت دورًا في
سلم في الركب توجّهـها وفي نظرتها إلـيه دون أن تضع حاجزًا أمام انخـراط ا

دنية والتنمية. ي نحو احلداثة وا العا
لقد ارتـبط اإلسالم بوجدان الـشعوب الـعربيـة واإلسالمية واضـطلع بدور كـبير في
التـصدّي حملـاوالت فرض الـهيـمنـة واالستـتبـاع ومحـو الهـويّة مـنذ حـروب الفـرجنة
إلـى مـحـاوالت االحــتالل االسـتــعـمـاري وصــولًـا إلى عــمـلـيّــات الـتــغـريب واإلحلـاق
شـترك اإلنـساني الـذي تسـتنـد إليه الـهويّة ـثّل ا ـوارد وهو  االقـتصـادي ونهب ا
بغض النظـر عن اللغة والقوميّـة وتبقى حاجات اجملتمـعات اإلسالمية مثل حاجات

اجملتمعات األخرى إلى الصحة والتعليم والعمل والعدالة والتنمية.
لـقد اعـتـمـدت السـيـاسـة الغـربـيـة على وجـهـات نـظر انـتـقـائيـة بـخـصوص اإلسالم
"فاجملاهدون األفـغان" أيام االحتالل السوفييتي يستحقّون الدعم ولكنهم أصبحوا
"أبـالسة" بـعد تصـدّيهم للـسياسـة األمريكـية وأي موقف اعـتراضي ضدّ الـسياسة
كن وضعه حتت هذا التوصـيف. جدير بالذكر أن جهـودًا حثيثة نظرية األمريكيـة 
ـنـصرم لـتـعـريف اإلرهاب وعـملـيـة قـانونـيـة وسـياسـيـة بـذلت طيـلـة نـصف القـرن ا
رجوّة وذلك وحـده يكفي إلقامـة الدليل على الدولي لكـنها لم تصل إلى الـنتيـجة ا
فهوم "اإلرهاب ـتنفّذة التي ال تريد التـوصّل إلى تعريف مانع وجامع  دور القوى ا
الـدولي" وتتـصـرّف على هـواها بـاتهـام دول وحركـات وتيّـارات باإلرهـاب حتى وإن
كـانت هذه تـدافع عن حقوقـها ضدّ احـتالل أراضيـها  مانـحة نفـسها حق احـتكار
الـعدالة األمـر الذي يـثيـر كثـيرًا من الـصراعـات والتـحديـات بشـأن اخلصـوصيات

الثقافية والتنوير واحلداثة وعالقة الدين بالسياسة والقانون.    
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أربيل

الـــذي جــعل "الـــعــراقـــيــة" تــخـــســر في
االنـتخـابات وهي الـفائزة فـيهـا . ولعله
ـفيد الذكر ان بنود هذه الوثيقة ال من ا
بـد لها من ضـمانات وجـزاءات واضحة
كي ال تــتــحــول الــوثــيــقــة من ضــامــنـة
لـلمسار الى مـا يشبه االنظمـة الداخلية
ركونة على الرفوف لبعض االحزاب وا
يـعلوها الغبار  تأكـلها االرضة كوثيقة

مكة .
هــذا هـو اخلـيــار األول والـذي يــتـطـلب
الــتــضـحــيـة فـي سـبــيل مــحـاربــة األنـا
ــبـاديء حــيث ان طـريــقـهـا لــتـحــقـيق ا
ــاديـة دائــمــا هــو طــريق اخلــســارات ا
ـوحش ــعـنـويــة  بل هـو الــطـريق ا وا
ــؤدي الـى انــقــاذ قـــلــيل الـــســالـــكــ ا
الـبلدان والشعـوب ... وهناك خيار آخر
فـقط ال غـيـره  وهـو استـمـرار الـضعف
سـامير لـيئـة با مع عـشرات الـعروش ا
والـتي تـؤدي الى الالجـدوى والالمـكان
ــســار االول يــخـدم .. مـع الـعــرض ان ا
االمـــ الــعـــام الــذي اســـتــحق الـــلــقب
بـجدارة ويـقويه كـونه سيـوفر لـه قيادة
حـقـيقـية تـسـودها روح الـفريق الـواحد
(team spirit© والــــتي ال تــــخـــطيء اال
نـادرا بـيـنـمـا احلـالة الـثـانـيـة سـتـحقق
لألمـ الـعام اتـباع مـطـيعـ ال يفـكروا
سوى بنيل رضاه مهما كان الثمن

عـامة واجلـماهـير احلـاشدة تـهلل باسم
ــسـيح والـصــلـيب وســيـدتـنـا ســيـدنـا ا
ـــــاذا?? ألن اجملــــرم اخـــــتــــرع مـــــر .. 
الـشيطان (الـطابعة) : اما احلـقيقة فهي
ان كل كــنــيــســة كــان فـيــهــا نــســخـة او
ــا يــضــطـر نــســخــتـ مـن االجنـيل  
ـســيـحي لـلـذهـاب لـلــكـنـيـسـة لـيـعـرف ا
احـــكــام ديــنـه وخــصــوصـــا في مــجــال
االحـــوال الــشـــخـــصــيـــة  والـــطــابـــعــة
ــقـــدس  مــتــاحــا ســتـــجــعل الـــكــتــاب ا
لــلـمــسـيـحي وتــقل حـاجــته لـلــكـنــيـسـة
فـــيــضــعـف دورهــا  بــهـــذه الــطـــريــقــة
وغـيـرهـا حكـمت الـكـنيـسـة (الـفاتـيـكان)
اوروبـا واشبـعتهـا ظلـما وتخـلفا .. الى
ان جـاءت اليزابيث األم ملكـة لبريطانيا
لوك ال حـاملة معها االصالح لتجد ان ا
يـــحق لــهم حتـــريك ســاكـن او تــســكــ
مــتــحـرك اال بــأمــر الــفـاتــيــكــان ..  بـكل
بـــــســــــاطـــــة جـــــمــــــعت رجــــــال الـــــدين
الـبـريطـانيـ  وسـألت احدهم الـسؤال
ـكن ان تـخدم سـيدين الـتـاريخي " هل 
??" اجـاب بـالنـفي  فـقالت قـولـتهـا التي
انـــقــذت بــريــطـــانــيــا وصـــارت عــظــمى
ـــلــكــة االم بـــحــرب ضــروس قـــادتــهــا ا
بــنــفـســهــا ضــد جـيــوش الــفـاتــيــكـان 
وتـبـعتـهـا اوروبـا  ولو ظـلت الـكنـيـسة
لـكان البريطاني اليوم يعبرون البحار

ســـأقـــولـــهـــا لـــكـم وهي رأي شـــخـــصي
ولـيست نظرية .. انه الـبعير الذي قصم
ظـهر القشة  وليس القشة التي قصمت
ظــهـر الـبـعــيـر .. انـهـا (األنــا) ونـسـمـيه
ـرض بل هو مـرض األنـا  وهـو لـيس 
غـريــزة ربـانـيـة وضـعـهـا الـله في الـفـرد
تلك شخصية لـكي يحافظ على ذاته و
مـحـددة ويـبـدع من خاللـهـا .. عـلـيه هي
نـعمة ربـانية كـنعمـة الدين التـي وظفها
الـبـعث لـلصـوصـية بـاسـمه  والـتبـعـية
وبـظـله تـتـفـتت الـشـعوب حتت غـطـاءه 
امـا اجلـانب االيجـابي لالنا  فال يـقول
لـي احـــــــد ان دارويـن او طـــــــاغــــــور او
اجلـواهري او زهـا حديد كـانوا تمـكنوا
من تــقــد مـا قــدمـوه لإلنــسـانــيـة دون
(األنـا)  ولكن هـذه األنا عنـدما تتـعملق
لـدى الفرد يصبح مـوسو لوني او هتلر
او نــيـرون  وكم نــيـرون اجنب عــراقـنـا
اذا هذه االنا احلبيب ولعلنا سنسأل : 
تقدمة لم تـفعل فعلها لـدى قادة الدول ا
ـا هي غـريـزة كـل البـشـر ??? وألـيـكم طـا

اجابة مختصرة :
vDÝË —uBŽ

كـنيسة الـعصور الوسـطى دمرت العالم
ـسـيـحي  ويـعـرف الـكـثـيـرون مـحـاكم ا
الـتفتيش الكنسية اجملرمة التي احرقت
ـا اخـتـرع اآللـة الـطـابـعـة في سـاحـة عـا

اخلـــرافـــات الـــدخـــيـــلـــة ..  فـــضال عن
مـصطـلحات غـريبة دخـيلة بـدأ السادة
ـكون في االطـار يـستـخدمـونهـا مثل (ا
االكـبر) وغيرها من الـس التي جعلت
من الدستور العوبة .. اليوم وأنا اقود
سـيارتي كـنت استمع الى احـد السادة
اعــضـاء االطـار وبــعـده آخـر يــقـول مـا
مـعـنـاه لـيس لـديـنـا مـشـكـلة فـي تبـديل
ـهم ان يـكون مـرشـحـنا الـسـوداني .. ا
كـون االكبر) ـرشح يحـقق مصـالح (ا ا
ــــكــــونـــــات االخــــرى??  ومن !!!! ايـن ا
يــحــقق مـصــاحلــهـا?? .. حتــمــلت هـذه
وغـيرهـا منتـظرا ان اعرف تـمويل هذه
اإلذاعـة فـوجـدتـهـا قـنـاة حـزب الـدعـوة

االسالمية
نـعود الى االجـابة عـلى اسـباب الـفرقة
ــدنــيــة .. بــ االحـــزاب والــتــيــارات ا

ـاذا ال انــتــهـى اجلــزء االول بــســؤال : 
دنيون او يأتـلفوا او يتحالفوا يـتحد ا
 او في االقـل يـنـسـقـون فـيـمـا بـيـنـهم 
ـواقـف جتـاه أزمة بـتـبـادل االفـكـار او ا
ـاذا هم مـشـتـتـ رغم ان مـعــيـنـة ??? ! 
ـكن ان ـدني هــو واضح فال  الــفـكــر ا
يــكـون هــنـاك تــيــار مـدني واحــد يـؤمن
بـالـتوافق الـذي رفضـه التـيار الـصدري
االسـالمي مـــتــــوافـــقـــا مـع الـــدســـتـــور
واالعـتـبارات الـوطـنيـة فـالكل يـعرف ان
الـدسـتـور بعـيـد عن الـتعـامل بـاألعراف
الــســيــاســيــة الــتي ســنــتــهــا االحــزاب
ـتــنـفــذة وجــعـلــتـهــا امـرا االسالمــيــة ا
واقــعـا  فـالــبـســطـاء بـاتــوا يـشــتـمـون
الــدســتــور مــثال لــكـونـه قـال ان رئــيس
ـان اجلــمــهــوريـة كــردي ورئــيس الــبــر
مــتـصــورين ان الــدسـتــور يـؤمن بــهـذه

لــيـطــلـبــوا الـلـجــوء الى "سـيــد دخـيل"
لــيـعـيـشـوا بــ الـذئـاب  ولـعل تـوالي
هـجـمـاتـهـا قـد تـقـودنـا لـتـشـكيـل قوات

مكافحة الذئاب ..
دنية اوروبـا صورة من صور الـدولة ا
.. مــا الــذي قــتل األنــا فــيــهــا وصـارت
ـقراطي االول فـي العـصر الـنـظام الـد
دنـية" احلـديث ?? انـها "نـظام الـدولـة ا

عتقدات  دولة لكل األديان وا
قـدتـكم يـا مـدنيي الـعـراق لـلتـفـكـير في
حـل معضـلة األنـا التي هي هاجس كل
من يـريد التحالف  واحلـل هو بوثيقة
ـدنـية يـشـارك بـوضـعهـا كل االحـزاب ا
تـــنـــظم وتـــؤشـــر الــطـــريق لـــلـــقـــيــادة
اجلـمـاعيـة .. انهـا بـبسـاطة شـديدة ان
تـتخذ القرارات وقبلها توضع البرامج
وال داعي لـلـقـول ان االم بـاألغـلـبـيـة 
الـعـام هو عـضـو قـيادة كـلـفته الـقـيادة
بــأن يــديـر اجــتــمـاعــاتــهـا  ويــســاعـد
الـقيادة في االشـراف على عمـل اللجان
ويستع بأمانة السر لتحقيق ذلك

جتــدر اإلشــارة الى ان هــذه الــوثــيــقـة
ينبغي ان تكون دستورا للتحالف على
ان يـكـون دقـيـقـا للـغـايـة ال يـحـتاج الى
مـحــكـمـة احتـاديـة لـتـفـسـيـر نـصـوصه
وتــعـلن الـفــرق بـ الـكـتــلـة الـنــيـابـيـة
والـكـتــلـة االنـتـخـابـيـة  ذلك الـتـفـسـيـر
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واطـنة ويضعف يـتطاول على مـفهوم ا
الــدولــة ويــعــلي من قــبــضــة احــزابــهـا
وعـلى اصـحـاب الـرأي وصـنـاع احلراك
الـشعبي واجلمـاعة الوطنـية واجلماعة
الـثقافية ووسائل االعالم وهم يعيشون
الـلحظة التاريخـية ان ال يهدموا الدولة
ومـؤسسـاتها وان يـتفـاعلوا بـجد ( ب
ـا ـقـراطـيـة )  كـيــمـيـاء احلـريـة والـد
يـكرس مفهـوم الوطنيـة اجلامعة وليس
ــكـونـات ... وهـذا االمـر يـتـطـلب دولـة ا

وعي وعمل سياسي جديد 
?وعـلى قـادة احلـراك ان يـاخـذوا بـنـظر
االعـتـبـار االمسـاك الـلحـظـة الـتاريـخـية
بـالـشـكل الذي ال يـتـيح العـداء الـتغـيـير
فـرصـة االنقـضاض عـلى اهدافـها ... او
شـكل من اشـكال الـتسـويف بهـا ... هذا
االمـــر الـــذي يـــتــــطـــلب من اجلـــمـــاعـــة
ـارسـة شـكالً من اشـكـال الـوطــنـيـة .. 
ــرونـة فـي عـمــلـيــة الـتــعـبــيـر .. اذ ان ا
بــعض الــشــعــارات مــثل ( شــكل نــظـام
احلـكم ) ( وملف اقتصاده ) ( ومكافحة
الـفساد ) ( وضبط السالح بيد الدولة )
والـقـضـاء على نـسـبـة الفـقـر واحلد من
الـبـطالـة .. يحـتاج الـى تكـييف قـانوني
ا يكفل لـعملية ووضع سـتراتيجـيات 
الـتـغـيـيـر النـجـاح بـعـد ضـبط اولـويات

عملية التغيير.
dOOGð WOKLŽ

ا ان جنـاح كل هذه العوامـل تتضمن 
ال شك فـــيه جنــاح عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر
وجتـعل االمـسـاك بالـلـحظـة الـتاريـخـية
فـعالً وطـنيـاً حـاسمـاً يعـبـر عن تصـاعد
الــطــاقــة االيــجــابــيــة لــلــفــعل الــثــوري
ـثابـة الـلحـظة بـالـنسـبة لـلـجمـاهـير و
الـــــتي تـــــوصل االفـــــراد واجلــــمـــــاعــــة
واجملـتـمـعـات ايـاً كـان الـظلـم الذي وقع
فـــيــهــا يــصالن الـى الــهــدف هــو دولــة

اجملتمع وليس دولة السلطة.

الــتــونــسـي هــذا االمــر يــجــعل الــعــنف
العمودي ( عنف العراقي ضد السلطة )
كـردة فــعل امـراً مـبـرراً كـمـا يـقـول عـالم
االنـثــربـولـوجـيـا ( غـلن بـرمـان ) والـذي
يـــذهـب بـــعـــيـــداً في وصف الـــعـــنف او
الـغــلـيـان الـشـعـبـوي فـيـقـول ان الـعـنف
بـوصفه ردة فعل طبيعـية لرغبة الشعب
فـي تغـييـر الـسوء او احلـيف الذي وقع
فـيـه جـراء تـمـادي الـسـلـطـات في حـيـاة
الـشعـوب فيـصبح الـتمـرد امراً مـتوقـعاً
فـي ذروة ظـــهـــور تـــشـــكـــيالت الـــدولـــة
ـــنح بـــعض فـــواعل احلـــديـــثـــة حــ 
(الــدولـة - الــسـلــطــة ) لـنــفـســة سـلــطـة
ارتـكــاب االفـعـال الـعـنـيـفـة ضـد شـرائح
اجملـتـمع اسـلـوباً او سـلـوكـاً او جتاوزاً
حلــاجـات اجلـمــاهـيـر وتــطـلـعــاتـهـا في

العيش الكر .
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ان عـنف الـدولة الـقمـعي يـصبح الـعنف
كــمـا يـذكـر مـعـظم عــلـمـاء االجـتـمـاع ان
ـعانيها الـتمرد او التـظاهر او الثورة 
ودالالتـهـا الشـعـبويـة الـرافضـة يـصفـها
بـــعض عــلـــمــاء االجـــتــمـــاع ومــنـــظــرو

السياسة بوصفها عنفاً بناءاً 
ـارسـة ( بـيـداغـوجـيـة ) ( تـربـويـة - و

تاريخية ) 
وامـتثـاالً ( للـخلـية الشـعبـوية الـرافضة
لــلـقــهـر واحلـرمــان ) وان مـا يــقـابل من
عــنف الـدولـة ( ومــؤسـسـاتــهـا ) يُـعـرف
عــنـه بــالــعــنف والــذي يــســمى الــعــنف
الــقـمــعي  بـالــرغم من انــنـا نــقـصـد ان
عـنف الشـعب امراً مـبرر رغـبة من افراد
اجملــتـمع حلـمـايـة حــريـتـهـا بـالــتـغـيـيـر
ورفـض الظلم وقهر وجتاهل الدولة لهم
وحلـاجاتـهم ... او هو ردة فـعل لتـعامل
الــدولـة ومــؤسـسـاتــهـا مع تــطـلــعـاتـهم
ونـسيـان لوعـودها في حتـقيـق احلقوق
فـيصـبح فـعل الرفض حـقاً كـليـاً لالفراد

ــونـــد كــاتل) الـــنــفـس ( الــبـــورت  ور
والــذان يــتـفــقــان مع الــعـالم تــايــلـور ..
والـــذي يــعــبـــر عن الــعـــنف من أنه ذلك
الـرفض اجملتـمعي او الـتمـرد او الثورة
ـترافـقة مـعهـا ضد كل انواع واالفـعال ا

احليف او الظلم او احلرمان.
ـا تعـود لظاهـرة العنف الـعمودي ... ا
ونـقـصد ان الـعـنف كظـاهـرة مجـتـمعـية
ـا كـان عنـفـاً جاء عـراقـية الـشـيوع .. ا
كـــردة فــعل ضـــد هــذا الـــظــلم والـــقــهــر
والـــتــعــسـف و االفــراط في اســـتــخــدام
الــقـوة من قـبل الـدولــة ( ومـؤسـسـاتـهـا
ورمـوزهـا وأدواتـهـا عبـر الـتـاريخ) ضد
الـفرد واجملـتمع ... وهو مـا فاقم عمـلية
احلرمان التي تصبح مشتركاً مجتمعياً
يـسـتـدعي سلـوكـاً غاضـبـاً وعـنيـفـاً ضد
مـــؤســســات الــدولـــة ... هــذا الــســلــوك
ـا كان سمـة للنـفور والرفض الـعنفي ا
الـغـريـزي من شـرائح اجملـتـمع الـعراقي
ثالً حاضراً في ضـد الدولة بـوصفهـا 
الـذهنية اجملتـمعية الشعـبوية للظلم او
الـشـخصـية الـسـلطـويـة  والتي تـمادت
فـي استخـدام احلرمـان ... و توغلت في
اسـتخـدام قوتـها في تـوسيع الـهوة ب
افـراد الـشعب .. وهـنا عـليـنا ان نـقر أن
الـعنف تـاريخيـاً في العراق نـؤكد ان ما
كـان حقيقة تاريخية مهمة تتمثل في ان
الـعـنف الـعـمـودي عـنف جـاء كـردة فـعل
ضـد الـدولة الـقامـعة لـتـطلـعات شـعبـها
والـذي شكل ظاهرة شعبية واضحة لها
مـبـرراتهـا ... اال ان الـعنف االقـسى كـما
يـقـول عـالم الـنـفس ( تـايـلـور ) ونـقـصد
ة اجملـتمـعية عـنف او استـشراء اجلـر
وعـنف الـفـرد ضـد الفـرد لم تـكن ظـاهرة
مـجـتـمعـيـة لهـا مـا يـبررهـا في اجملـتمع

ه وحديثة .  العراقي قد
وهـي اقل حــدوثـــاً كــمــا هـــو احلــال في
ــــصــــري ... او اجملــــتــــمع احملــــتــــمع ا

يقطع الشارع ) 
حـتى يـبدوا هـذا الـفعل االجـتـماعي ...
فـهوم وجـهـاً من وجوة الـعنف وهـذا ا
يــقــتــرن مع مــعــنى كــلــمـة الــعــنف في
أثــنــولــوجـيــا ( الــقــامـوس الــلــغـوي )
االنــكــلـيــزي والــذي يــعـني اســتــخـدام
الـفعل القوي او شديد البأس ومعناها
اسـتخـدام فعل الـقوة  او االنـدفاع في
اســــتـــخـــدام الــــعـــنف وان اخــــتـــلـــفت

مستوياتة .
والبـد ان نـقف هـنـا لنـقـول مـؤكدين ان
الـعـنف لم يكن صـفة او سـمة وراثـية 
ـا هي كـمـا تـيـقن كل عـلـمـاء الـنـفس ا
ثـقـافـة سـاهـمت بـهـا عـوامـل سـيـاسـية
واقــتـصــاديـة واجــتــمـاعــيـة وثــقـافــيـة

وسلوكية عديدة .
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لـكن شيـوع ظاهرة الـلجـوء الى العنف
ـا يـعـود لـلـقراءة كـفـعالً مـجـتـمـعـيـاً ا
الــتـاريــخـيــة الـتي دونت وركــزت عـلى
نــــقل الــــثــــورة والـــعــــنف الـى الـــنص
الـعـراقي ... كـونه تـمـرداً غـيـر مـرغـوباً
من قــبل احلـاكم او الـسـلــطـة فـتـمـثـلت
رور ببـيان مبررات هذا بـالدولة دون ا
الــرفض او الــعــنف وهــذا يـتــصف مع
مـفهـوم نظـريات الـسمات لـكل من عالم

ال احـد يـنـكـر ان في مـخيـلـة الـعـراقـي
قـدماءهم ومعاصريهم  ان الكثير منهم
يـتمـثل او يحضـر في مخيـلته تاريـخياً
فـي فعل الـتـمـرد او الـثـورة او الـعضب
ــزاج الـــشـــعـــبي الـــعـــراقي عـــبــر فـي ا
وهنـا عليـنا ان ال نسلم من ان الـتاريخ 
الــعـنف وان كـان سـمــة لالفـراد يـحـدده
ـظـاهر الـوراثـيـة اجليـنـية  او تـركـبة ا
ـوغـلة الـبـيـئة  اال ان في اجملـتـمـعات ا
في الـقدم قد ال يصبح العنف خصيصة
جـمعية او سمة شعبية .. بل ان العنف
كـما يـقول عـلمـاء النـفس واالجتـماع ...
يـتـحول الى ثـقـافة مـجتـمـعيـة يـكرسـها
ـان بـرفض الـقـهر مـنـطق الـظـلم او اال
عـبـر الـتـاريخ وحتـفـظـهـا عن ظـهـر قلب

الذاكرة اجلمعية . 
فـيـتـحـول الرفض او الـتـمـرد او الـعنف
... امـراً ميسوراً او هي اسهل االسلحة
او اسـرعهـا في مواجـهة زخم الـظلم او
اســـتـــشـــراءه ... وهي قـــد تـــبـــدو أمــراً
طبيعياً أي حالة الرفض او التمرد عند
الــشـعــوب عـنـد شــعـورهــا بـاحلـيف او
غـياب منطق العدل النسبي  ويبدو أن
هـــذا الـــفـــعل يـــتـــشـــابه مع ردود فـــعل
االطـفال نعم ( يكسر  يضرم  يضرب 
يــتــعـامل بــقــوة  يـصــرخ  يــتـظــاهـر 

واجملــتــمـعــات والــشـعــوب الــذي اقـره
تـبانى الـدستـور والعـقد االجـتمـاعي ا
عـليه.اننـا ونحن نعـيش حراكاً شـعبياً
يـعـد حق لـالفـراد واجلـماعـة والـشـعب
في حـمـاية حـقه في الـتغـيـير وحتـقيق

طالب .. يدعونا الى التاكيد على  ا
رغـم ان الثـورة او الـتمـرد فـعل جـمعي
شـعـبـوي يـلتـمس الـتـغـييـر او يـتـبـناه
كــــحـق فــــرضــــتـه مــــبــــاديء ( عــــقــــده
ـفـاهيم االجـتـمـاعي ) دون ان يـتقـيـد 
ضـبط الـسـلـوك او تـقـيـيـد االنـفـعال او
ـطلوب من طالب لـكن االمر ا تـرشيـد ا
قــادة احلـراك او الــفـاعــلـ    تــرشـيـد
اخلـيـارات في الـتعـبـيـر ب الـنـظام او
الـــــفــــوضى  بـــــ ضــــبط الـــــغــــضب
واالنـفـعال غـيـر الـسلـمي ومـآالته التي

تهدد السلم االهلي 
ــــهم لـــــلــــحــــراكــــات ?االمــــر االخـــــر ا
االجـتماعـية ان ترتب مـطالبـها وتهذب
شـعـاراتـهـا بـالـشـكل الـذي يـجـعـل هذه
الــشــعــارات عــوامل جـذب لــلــجــمــاعـة
الـــوطـــنــيـــة ومــحـط تــعـــاطف الـــقــوى
واالحـزاب الوطنية والـثقافة واجملتمع
وان ال يـسـتـغـرق قـادة هـذا احلراك في
عــاطـفـيـة الـشــعـارات او ان يـقـعـوا في

شغفها العالي 
وان عــلى اجلــمــاعــة الـشــعــبــيــة الـتي
تـمـسك في الـلـحظـة الـتاريـخـيـة والتي
نـعـنى بـهـا  اقتـنـاص حلـظـة التـغـيـير
ـاطلة وان ال الـسلمي دون تـأخير او 
تـقع في شـبـاك الـوعود الـضـائـعة  بل
بـضـمـانـات وتـعـهـدات يـسـنـدهـا احلق
ـرفق فـي الـدسـتـور او اقـتـنـاص هذه ا
الـلحظـة التاريـخية في تـضم عـقدها
االجـتـمـاعي وحـاجـاتـهـا الـتـي اغـفـلـها
دســتـور كـتب في زمـن االحـتالل وعـبـر
عـن (تطـلـعـات احـزاب ) ومـطـامـع قوى
كــــان هـــدفـــهــــا تـــكـــريـس احلق الـــذي
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ورجـــاالته أقـــنــاع الـــشــاه رضـــا في مــنح
طهـران امـتـيـازات استـثـنـائـيـة للـمـقـيـم
اإليـرانــيـ في كــربالء والــنـجف بــجـانب
تـسـهـيالت الـزيـارة "الـتي كـانت تـسـيـطـر
ـنـافـذ احلـدوديـة بـشـكل نـسبي عـلـيهـا" ا
فـتهـريب الـشاي واألفـراد من البـصرة إلى
احملـــمــرة وعــبــادان مــثـالً كــان من أســهل
الـعـمــلـيـات أمــا تـخـطـي احلـدود من قـبل
األفـراد ليالً للعبور إلى عبادان فكان حالة
مــعـتـادة حـتى نـهـايــة خـمـسـيـنـات الـقـرن

العشرين.
الـيـوم قـضـيـة خط الـتـالـوغ بـاتت حـقـيـقة
دة 8 قائمة لم تستطع احلرب على إيران 
أعــوام اقـــتالعــهـــا وهي مــســـألــة تــكــون
مـقبولـة أكيـر من قبل العـراقيـ في حالة

1929 سـافـر وفـد عـراقـي لـلـمـشـاركـة في
احتفاالت تتويج الشاه رضا بهلوي فتم
ـمــلـكـة خالل الـزيـارة اعــتـراف إيــران بـا
الـعـراقـية في  25 نـيـسان 1929 وفي آب
من نـفس العـام  عـقـد اتفـاقـيـة لتـنـظيم
الـــعالقـــات بــ الـــبـــلـــدين في مـــجــاالت

متعددة.
شكلة مع إيران التي كانت قبل وبقيت ا
ائية عام 1934 اسـمها فارس احلـدود ا
في شط الــعـرب الــتي كـانت أس اخلالف

بينها وب الدولة العثمانية. 
وبـدأ التخطـيط الدقيق لـلحدود الـعراقية
اإليـرانـيـة عـام 1911 بـنـاء عـلى طـلب كل
من روسـيا القيـصرية وبـريطانيـا اللتان
نطقة كان لهما أطماعاً استعمارية في ا
وفي 1914-1913 تــــشـــكـــلـت جلـــنـــة من
بــروتـوكـول الــقـســطـنـطــيـنــيـة لــتـعـريف
عـدلة بـحـيث تكـون الـسيـطرة احلـدود ا
عـلى كامل شط العرب لـلدولة العـثمانية
أي أن خط احلــــدود يــــطـــابـق الـــضــــفـــة
ـنـطـقة ـائي عـدا في ا الـشرقـيـة لـلـمـمر ا
احملـيطة ببلدة احملـمرة (خرمشهر) حيث

تتبع خط القعر (خط التالوغ).
فـي عام 1934 شـككت إيـران في قانـونية
كل من مــعــاهــدة أرضــروم وبــروتــوكـول
اسـطـنبـول وفي ظل انـقالب بـكـر صدقي

وتـزعــزع الـوضع الــداخـلي الــعـراقي 
حـل اخلالف عــــام 1937 في مــــعــــاهــــدة
احلــدود اإليــرانــيــة الــعــراقــيــة بــإتــبــاع
ـة عدا اخلـطـوط العـامـة لـلـحـدود الـقـد
ـنطـقة احملـيطـة مبـاشرة بـبلـدة عبادان ا
اإليـرانية حيث نـُقِلت احلدود من الضفة
الشرقية إلى خط القعر مثلما حدث حول

احملمرة قبل عقدين.
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وهـنـاك مـؤشـرات مـتـطـابـقـة لـلـعـديـد من
ـراقبـ تـؤكـد أن الـدولة الـسيـاسـيـ وا
اإليـرانـيـة كـانت مـهـتـمـة بـقـضـيـة أخـرى
بـجانب احلدود اإليـرانية لـوالية األحواز
عـلى ضـفـاف شط العـرب وهي الـقـضـية
الــتي كــســبت فــيـهــا طــهــران طــرديـاً في
ـلكي فـي اتفـاقات 1929 و1937 الـعهـد ا
ومن بــــعـــدهـــا في فــــرض األمـــر الـــواقع
ر بـالقـوة بعد 14 تـموز حـيث اعتـبرت 
عـايـير خط شط الـعرب خـاضـعاً عـمـليـاً 
الـــــتـــــالـــــوك وهـــــذه الــــــقـــــضـــــيـــــة هي
"كــيــفــيـــة"الــوصــول إلى مــراقــد أســبــاط
الـرسـول وتؤكـد الـعـديـد من الـوثائق أن
ـطـالب الـتي قـدمت لـلـمـلك فـيـصل أحـد ا
ملكة العراقية األول شـريطة االعتراف با
ــر الــهــاشــمــيــة هي أن يــكــون هــنــاك 
إليــــــران بــــــعــــــرض 30 كـم إلى كــــــربالء
لك وأستطاع والـنجف وهو ما رفضه ا

رحم الــله فــيــصل ابن الــشــريف حــسـ
رحـم الــلـه كل من تـــفــاوض مـع حــكـــومــة
الــشــاه رضـا عــبــاس بــهـلــوي لــتــرسـيخ
ـمـلـكة وجـود الدولـة الـعـراقـيـة الـفـتـيـة: ا

العراقية الهاشمية.
لم تـعترف إيران بالدولة الـعراقية الفتية
ــلك فـــيــصل األول حـــريص عــلى وكــان ا
حتـري نقـاط الـتـقارب إن لم يـكن الـتـفاهم
مع اجلـــــوار بــــاألخـص مع الـــــدولــــتــــ
الــكــبــريــ اجلــارين إيــران وتــركــيــا بل
مـلـكـة العـربـيـة السـعـوديـة التي وحـتى ا
حـاربت أباه فـتنـازل عن العـرش وبعـدها
لك علي الـذي التجأ خـلعت أخاه األكبـر ا

إليه في بغداد.
فــمن جـهــة كـان الــعـراق "مــنـسـلـخ" بـقـوة
االحـتالل الـبــريـطـاني من اإلمــبـراطـوريـة
الــعـثــمـانـيــة "الـتي لـم تـكن تــغـيب عــنـهـا
الـشمـس في زمن غابـــــر إمـا إيران فـلـها
في الــعــراق مــا بــعــد الــقــــــبــلــة واحلــرم
ســـــلم الـنبـوي الشـريف شأن بـقيـة ا
مـراقد كوكبـة من أل بيت سيـدنا الرسول
عـــلى رأســـهم ســـيـــدانـــا اإلمـــامـــان عـــلي

. واحلس
كـان فيصل األول رجل دولة بعد أن اثبت
انـه قـــائــــد حـــرب فـي كل اجملــــاالت كـــان
مــحـنـكــاً صـبـوراً له رؤيــة إسـتـراتــيـجـيـة
ـنـطــقـة إلى الـوعي تـتـخـطـى حـسـابــات ا
ــيـة حــتى غــيـر بــقـوة الــتــجـاذبــات الــعـا
ــنــظــورة فـأســتــرضى مــؤسس تــركــيـا ا
احلـــــديـــــثـــــة أبــــو األتـــــراك (أتـــــاتــــورك)
ــعــاصــرين اجلــنـرال مــصــطــفى كــمـال ا
بـتأكيـد حرصه عـلى العالقـات الطـيبة مع
تـركـيا ومـوقـفه اخلـفي في الـتـحـفظ على
الـسلطات البـريطانية اجلـاثمة على صدر
عــرشـه وهي في احلــقــيــقــة احلـامــيــة له.
فـارقـات وجـد فـيصل مـعادلـة فـيـهـا كل ا
فـيـهـا بـحـنـكـتـه مـا يـصـوغ مـنـهـا مـعـادلة
شهورة الـتالقي واالحتواء وفق مقولته ا
"خـذ وطـالـب" و" مـا يـطــلب كـله ال يـرفض
جـله". كان فـيصل مـعجب بـكمـال أتاتورك
في تـأسـيـسه الـدولــة الـتـركـيـة احلـديـثـة
وكـان هذا اإلعـجـاب الـشخـصي قـد خفف
من تــشــنج الــدولــة الــتــركــيــة مع الــدولـة
الـعراقية الـفتيـة باألخص بعـد بدء تسلم
ـدة 20 ــوصـل  أنـقــرة عــوائــد من نــفط ا
عـاماً فكان االعـتراف التـركي بالعراق في

15 آذار 1927.
أمــا بـالـنــسـبــة لـلـجــارة الـكــبـرى األخـرى
إيــران فــأن مــوقــفـهــا حــيــال قــيــام دولـة
عــراقـيـة حــديـثــة كـان سـلــبـيـا ولـم تـقـبل
إيـران االعـتـراف بــالـدولـة الــعـراقـيـة رغم
الـضغط الـبريـطـاني ومحـاوالت احلكـومة
الـعـراقيـة الـوديـة مـعـها. وفي  20نـيـسان

اإلمـام احلس على رمح أغلق الناس في
ـناطق التي مر بها بيوتهم ومحالهم كل ا
بـــوجه جـــيش األمـــويـــ حـــتى أنـــهم لم
يـجدوا كسرة خـبز في عنه الـعريقة وهي
ــنــاطق الــتي تــعــرف بــأنــهــا ســكن أهل ا
الـسنـة وهم كـانـوا وسيـظـلون عـلى سـنة
الـرسول بـحب آل البـيت ولـيس كمـا يظن
بـعض اجلهلـة....فاحلـس ومن قـبله علي
سلم على حب احلق يجمعان كل على ا
وكـــره جتـــبــــر الـــفـــاســـديـن من أمـــويـــ
وغـيرهم...وسيظل اإلمامان العربيان علي
" النـزاهة واحلـس وأحـفـادهمـا من "سـ
و"الـــنـــضـــال" جــهـــاداً مـن اجل الـــعـــدالــة
ؤمن وبقية اإلنسانية وليس يـجمعون ا

والية الفقيه.

اإليـرانـيـ والـسـؤال الـكبـيـر: هل بـاتت
راً منـافـذنـا العـراقـيـة جمـيـعـها الـيـوم 
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والــســؤال األخــر هــو: ألم يــكن في وسع
الـسـلـطـات اإليـرانـية والـعـراقـيـة تـنـظـيم
ـليـونيـة بطـريقـة أفضل زيـارة األفواج ا
ســواء بــاحـــتــرام الــســيـــادة الــعــراقــيــة
ومـنـافـذهـا احلـدوديــة أو تـوفـيـر رعـايـة
وخــدمـــات تــتـــجــاوز إطـــعــام الـــزائــرين
اإليـراني حتت لهيب شـمس جهنمية???
أم نــــحن خــــان جــــغــــان (والــــصــــحــــيح

جغالة)???
ـنـاسـبـة حـ مشـى جـيش الـشـامـي بـا
بـقيادة سـعد بن أبيه حـامالً رأس سيدنا

الـتزام اجلارة إيـران ببـقيـة بنـود اتفـاقية
اجلـــزائــر 1975بــشـــأن احلــدود الـــبــريــة
الـعـراقـيــة الـتي مـا زالت إيــران تـتـمـسك
بأراض نصت االتفاقية على أنها عراقية.
والـيوم ح تتقـدم أفواج مليـونية لزيارة
عـتبـات أسـباط الـرسـول فـهي حالـة تـؤكد
ؤمن قـيمة األرض العراقيـة بأع كل ا
من سـنة وشـيعـة وهي حالـة مرحب بـها
ألنـها تؤكد أن الـزعامة الدينـية اإلسالمية
عـــربــيـــة وســـتـــظل عـــربــيـــة وإن أبن عم
الـــرســول اإلمـــام عــلي وأبـــنــائه وبـــنــاته
أسـباط األب الفكري لسيـدنا علي جتمعنا
مـع األخــوة في إيــران وبــقــيــة الــشــعـوب
اإلسالمـية وليس والية الفقيه. لقد رفض
راً للزوار فـيصل األول فكرة الـ 30 كـلم 
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ــديـــنــة احلــقـــيــقـــة واخلـــيــال ? كـــربالء ا
والــواقــعـة هي مــصــدر جـذب لــلــبـاحــثـ
والـــكــتـــاب وكــذلـك الــشـــعــراء ومـــا تــزال
مـوضوعـا قابـال للـتوظـيف االبداعي ,فـهل
وظـفت بـشـكل صـائب ? حـصـة الـشعـر في
كـــربالء اكــثــر مـن غــيــرهـــا من االجــنــاس
هل من ســبـب ان ثـبــتت االدبــيــة االخـرى ,
صـــحـــة الـــكـالم ? هل ثـــمــــة افـــتـــقـــار في
الـــدراســـات الــتـي تــعـــنـى بــالـــكـــشف عن
تـوظيـف كربالء في شـعـر اللـغات واالداب

االخرى ? 
هل نـحن بـحــاجـة الـيـوم الـى شـعـر يـربط
بـــ احلــــدث الـــعــــاشـــورائي والــــواـــــقع

عاصر ? ا
لــقــد ســـبق الــشــعــراء غـــيــر االسالمــيــ
الـشعـراء االسالمـيـ في طـريقـة الـتـعامل
الــذي لم يــبـلــغه الــشـعــراء االسالمـيــيـون
خــــاصـــــة فـي صـــــورة رسم الـــــنـــــمــــوذج
ـوضوعي للـشخصـية باعـتبارهـا معادال ا
ــعـاصـرة لـعـواطف الــشـاعـر ومــشـكالته ا
مــثـل حـسـب الــشـيـخ جــعـفــر  ادونــيس 

دوح عدوان ,ما دقة هذا الكالم ?
الــبـــعض يــرى ان الــتــعـــامل الــرمــزي مع
الــشـخــصـيـة احلــسـيــنـيــة لـدى الــشـعـراء
االسـالمــيــ يـــتــبع خـــطــوتــ : االولى :
الـــتــعــامل االشــاري اجلـــزئي ويــكــون من
خالل بـــيت شـــعـــري او صــورة شـــعـــريــة
جزئـية واضعا الشخصـية فيسياق مشبع
بـالـداللـة عـلى مـعـان مــتـعـددة  و الـثـانـيـة
:وهي الـصـورة الـتـيـيـعـبـر الـشـاعـر فـيـهـا
بـالشـخصـيـة او من خاللهـا عـما يـريد في

دالالت ,ما دقة هذا الكالم ? 
هل  اســـتــثــمــار عــمق ارتــبــاط ثالثــيــة
ــكـــان واالنـــســـان في الـــرمــز الـــزمـــان وا
احلـسـيـني شـعـريــا ? كـيف يـقـرء الـشـاعـر
عادلة ب حس العقد السابع عاصر ا ا
من الـقـرن الـهـجـري االول وحـسـ الـقـرن

احلادي والعشرين ? 
االشـتغاالت الـوالئيـة لدى الشـاعر وصدق
اعـتـقاده بـنـهضـة احلـس ع  ,هل تـعـتـبر
بـاعـثـا اوال لـوالدة الـقـصـيـدة احلـسـيـنـيـة
ـؤثرة واخلالدة ? مالـذي يشكله احلس ا
فـي ضـمــيــر الــشـعــر الــعـربـي ? ومـا زالت

االسئلة تشتعل .

رقـراقة بـاكيـة هي الـكلـمات عـنـدما تـتزمل
بــالــوجــد احلـــســيــني ,وعــنــدمــا تــفــرش
حـروفـهـا عـلى درب الـسـالكـ الى كـربالء
,ال تـتشظى االمنيات عنـدما يقودها شاعر
,تـبوصل بـوحـها صـوب سـاقيـة ولدت مع
جنــمـة الــقـمــر وتـنـحـت مـرامـهــا مع دعـاء
اولـئك الذين عاشوا في الدنـيا باجسادهم
وارواحــــهم مــــعـــلــــقــــة في احملل االعــــلى
,الـقــاصــدون الى احلـســ دروبــهم تـورد
جـمـاال ,واجـمل الـدروب مـا يـتـعـانق فـيـها
ان الـعجـائز والـباذلون وجـد الشاعـر وا
قطع على قابل سوى شفـاعة ا بال تـرقب 
غـبراء كربالء ,الـشعر كـما قالـوا عقد قران
ـاء ورائــحـة بـ الــسـمــاء واالرض بــ ا
الـتراب وايضا ب احلس واولئك الذين
رصـدوا احلـس قـصـائـد كـتـبـتـها االفالك
قـــبل ان جتـــيش بـــهــا خـــواطــرهـم الــذين
يـبحـثـون عن انقالبـات مـبصـرة في الـلفظ
ـــعـــنى في انـــفـــســهـم و الــواقـع الــذي وا
يـعيشونه  ,احلـس (ع) والشـعر عالقة ال
تـنـكـفـأ وال تـضـمـحل وال يـكـون لـهـا قوس
نـهـاية ,هـكذا هـي تتـنـاسل كتـنـاسل الـليل
والنـهـار يتـقـلب مزاجـهـا ايضـا لـكنـها في
كل االحـوال ال تــغـادر حــرفـة الــبـاكـ ,بل
ـا قـد غـاب عـلى الكـثـيـرين تـولد انـها ور
نـهجـة لـلشك عـلى غرار ديـكارت اسـئلـة 
ولكن بعباءة حجازية متبلة برائحة عمود
اخلـلـيل ومـا جــاش بـهـا الـيــوم صـانـعـوا
حــرفـــة الــتــجـــديــد االدبي ولـــنــا في هــذه
الـسـطـور اتـكـاءة عـلى جـمـلـة من االسـئـلة
بـــ احلـــســ (ع) والـــشـــعـــر ومـــنـــهــا :
احلـســ (ع) له لـوحــة وفـرشــاة وقـطــعـة

ـسـرح عـلـيـهـا االحداث بـهـويـته قـمـاش 
يـقـود خـطـانـا مـنــذ الـقـرن األول لـلـهـجـرة
وحـــتى الـــوقت احلـــاضــر ,فـــكـــيف وظف
الــشــعـــراء تــلـك الــلـــوحــة بـــخــطـــوطــهــا
وانـحنـاءاتـهـا وألـوانهـا في شـعـرهم مـنذ
عاصر? عام 61 هـ وحـتى ديوان الشعـر ا
مـا الـذي جـذب الـشـعـراء الى كـربالء ? مـا
اخلــصــوصــيـة الــتي يــحــمــلــهــا الــشــعـر
احلـسـيـني ? كـيـف بـرز الـرمـز احلـسـيـني
ومـــــا يــــتـــــعــــلق بـه (كــــربـالء... وطــــفــــاً
وعــاشـــوراء) من خالل قــصــائــد الــشــعــر
ومــدن الـكــلـمــات واجلـراح? مــنـذ فــاجـعـة
كـربالء سجل الـشعر حـضوره واسـتطاع
الـشعـراء تسـجيل مـواقـفهم بـعداً أو قـرباً
من تـلك الــفـاجـعــة وظـهـر لــون جـديـد من
كتـمات لعدم قدرة الشاعر الـشعر عُرف با
عــلى اجلـــهــر بــهــذا الـــصــوت الــشــعــري
اجلديد ,اذن فـهل باإلمكان القول ان هناك
والدة فـورية لـلـشعـر احلـسـيني بـالـتزامن
مع فـاجعـة كربالء ? الـشـخصـية الـتراثـية
ــاء في يـد تــصــبح وســيــلـة تــعــبــيــر وإ
الــشــاعـر يــعـبــر من خاللــهـا ـ أو بــهـا عن
عـنى هل اشـتغل ـعـاصرة ,هـذا ا رؤيـاه ا
كـثيـرا من خالل توظـيف كربالء بـرموزها
في قـصائـد الـشعـراء لالنطالق والـتـعبـير
عن قـــضـــايـــاهم ? مـــأســـاة احلـــســـ من
ـآسي الكبرى واحلس اكبر من احلياة ا
لذا يـكون التعبير الـفني عنه قاصرا ـ كما
ــأســاة يــقــول جــبـــرا إبــراهــيم جــبــرا وا
الـكبرى حتتاج الى شاعر كبير واحساس
وخـيـال كـبـيـر ,وهـنــا البـد من وقـفـة ? هل
نـحن بحاجـة الى الشـاعر الذي يـنظر الى

احلــســ  (بـــطل الــتــراجــيــديــا) ولــيس
عنى ان احلـس مجرد (بـطل التاريخ) 
يقـدم البـطل بدالالت قـيمتـه النفـسيـة كما

فعل ادونيس ? 
ـــا ان هـــنـــاك مالمح لـــلـــعـــشق واحلب
واجلـنـون والغـزل واجلـمـال والفـروسـية
واخلـيال والـطبـيـعة جنـدها واضـحة في
عــالم الـشــعـر فــهل ثـمــة مالمح لـنــهـضـة
االمـام احلس عـليه السالم في الـشعر ?
مــا مــوقف الــشــعـر احلــديث من نــهــضـة

احلس ع ? 
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الـشـعـر احلـديث هل هـو ثـورة الـشـكل ام
ان مـقـاصـده تـطـمح الـى تـفـسـيـر الـعـالم
وتــغــيــيــره كــمــا يــرى ادونـيـس (رســالـة
الـشعر الـيوم غيـرها بـاالمس) فما مـكانة
ثـورة احلـســ ضـمـن مـقــاصـد الــشـعـر?
ــد اجلـسـور بـيـنه وبـ الـشـاعـر كـيف 
ـرسـومة في مـخـيلـته لـنهـضة الـصورة ا
احلـس ع ? عنـدما يتـحدث ادونيس عن
سـكونـة بالـشمس والـفرح ثـورة النـبي ا
الـــكــونـي وعن الـــرجـــاء والــيـــاس فـــهــو
يـتحـدث عن عالقـة بـ حـركـت شـبـيـهة
ـثل ـثـل االعـلـى وا بـتــلك الــعالقــة بــ ا
ــكـن احلــديـث عن ثــورة احملــطـم فــهـل 
سـكـونه في خـيـال الـشـاعر احلـسـ ع ا
ووجـعه من خالل مقاصد الـشاعر ? يقول
ن الـناقد واالديب االمريـكي ستانلي ها
(عـنــدمـا تــتـسع الــهـوة بـ االدب وذوق
ـهــمــة الـنــاقــد الـتي اجلــمـهــور تــصـبـح 
تـتـطـلـب مـنه ان يـكـون جــسـرا بـ االثـر
الــغــامض والـقــار اهـمــيــة كـبــيـرة) في
مـعادلة احلـس كيف نـرسم احلدود ب
ــــعـــاجلـــات االدب وذوق اجلــــمـــهـــور ? ا
ــأســاة ــعــاصـــرة لالدبــاء والــشــعــراء  ا
كـربالء هل جاءت بأساليب فنية جديدة 
ـاذج أدبيـة رفـيـعة ? هل  هل صـاغت 
تـوظيف تـراجـيـديا كـربالء تـوظـيفـاً حـياً
تالئم مع قـدسية كـربالء وعمقـها من قبل
الـــشـــعـــراء ? الــبـــعض يـــرى في كـــربالء
محـطة اسـتذكـار يلتـقي فيـها الـشاعر مع
االمـام احلسـ في خـيالهِ ويـتحـدث معهُ
بــلـغــة قـلــبه دون لــسـانه بــحـيث لم يــعـد
هـنـاك فاصل بـ الـتـاريخ والـواقع  ب

ø ÎU u¹ œuF¹ Âö « sEð q¼

ـشهـورة التي يـتغـنى بهـا اجلمـيع بتـمني عـودة الشـباب مـن جديـد بعد ان قـولة ا ا
اخـالفـهـا الـيوم بـتـمنـي امرا اخـرا بـالقـول اال لـيت الـسالم يعـود يـوما شـيب حـل ا

ا فعله به الدخالء. لبلدي الخبره 
فـبـمـوجب الـقانـون الـدولي يـجـوز ان تـفـرض الـدول قيـودا عـلى حـريـة الـتـعـبـير في
ظروف معيـنة ومحددة من اجل حـماية اجملــــتمع  كـحظر التحريـض على الكراهية
أو الـطـائـفيـة أو الـعـنصـريـة أو الـديـنيـة أو الـقـــــوميـة ومن حق اجلـهـات االعالمـية
ـنـاقـشــة ذلك في اطـر قـانـونـيـة طـرح وجـهـات الـنـظـر اخملــتـلـفـة لـلـجـمـهــور بـحـريـة 

واخالقية.
ـعلـومات وحتـليل خـفايـا االمور والـقدرة سـؤوليـة االعالميـة في تقـييم ا ومن بـاب ا
عـلى التـميـيز بـ احلقـيقـة والكـذب فاجد ان مـا حدث مـؤخرا مـن جتاوز مـقصود
عـتقدات عروف بـاسم الكـربالئي باسـائته في احـدى قصائـده  ـنشـد ا تـسبب به ا
اهل السنـة في العراق انه لـيس مجرد تـصرفا شـخصيـا بقدر مـا يكون من ورائه
اجـنـدة ســيـاسـيـة فـفي ظل الــظـروف الـتي يـعـيــشـهـا الـبـلــد الـيـوم من اضـطـرابـات
ـظــاهـرات وعـدم تـشـكـيل ـسـلــحـة الـتي حـدثت مــؤخـرا فـضال عن ا ـواجـهـات ا وا
وازنة العامة للبلد احلكومـة حلد االن وبالرغم من مرور اكثر من عام وعدم اقرار ا
جنـد ان هنـاك من يحـاول عكس فتـيل الفـتنـة بدال من اطـفائـها تـمامـا فبدال من ان
ـذهب الـواحـد يـعـاد صـيـاغتـهـا وتـوجـيـهـا لـتـعـلن ب تـكون بـ حـزبـ من نـفس ا

ذهب االخرين من جديد. ا
طـالبة بـسن قانـون سريع ومن هنـا فمن حـقنـا كصـحفـي اوال وكـمواطـن ثـانيـا ا
يـجرم هـذه االفعـال التي حتـاول زرع الفـتنـة في البـلد في جتاوز صـريح لالعراف
ـان ـؤبـد او االعـدام خــاصـة ان الـبـر ــعـتـقـدات بــعـقـوبـة تــصل الى الـسـجـن ا وا
العراقي اثـبت القدرة على سن القوان على وجه الـسرعة بدليل ما حدث عند سن
ـؤاخذات الـعديـدة علـيه والتي قـانون جتـر التـطبـيع مع اسرائـيل بـالرغم من كل ا
تتـعارض بـعضـها مع الـدستـور العراقـي الذي كفل حـرية الـتعـبيـر للـجمـيع خاصة
ذكور تصل ادة السـابعة من القـانون ا وجب ا الصحفـي بحيث جـعل العقوبـة 

ؤبد او االعدام. الى السجن ا
ن يـحاول خـرق القـوان وزرع الـفتـنة مـتجاوزا فـلمـاذا ال يتم اصـدار احلكم ذاته 
ـوجب الـقـوانـ النـافـذه مـنـها عـاقـبـته ان عـوقب اسـاسا  مل احلـدود ويـكـتـفى 
ادة 200 والنـافذ الذي ينص على معاقبة كل قانـون العقوبات العراقي رقم 111ا
ذهبـية او الطـائفيـة او حرض على الـنزاع ب مـن حبذ او روح مـا يثيـر النعـرات ا
الـطــوائف واالجـنــاس او اثـار شـعــور الـكـراهــيـة والــبـغـضــاء بـ سـكــان الـعـراق

دة ال تزيد عن سبع سنوات. بالسجن 
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دمرة ثابة تكر للكتب تنشر الـكاتبة اجلزائرية كوثر عظيمي قصـة عائلية تكشف فيها القدرة ا بعد خمس سنوات على فوزها بجائزة رونـودو لتالمذة الثانويات عن روايتها "ثرواتنا" الـتي كانت 
اضي عن دار "سوي الفـرنسية مـناقضة تمـاما لروايتـها "ثرواتنا"  الـصادرة عام 2017 لألدب وحتـديدا السيـرة الذاتية الـتخييـلية. وتعـتبر عظـيمي روايتهـا "نذير شؤم"   الـصادرة يوم اجلمـعة ا
ـا حقيـقيا لألدب والـكتب وروت فيـها قصة إدمـون شارلو الـذي عايش ونشـر أعمال أكـبر روائيي عصـره وبينـهم ألبيـر كامو. جتري والتي عرّفت اجلـمهور الـعريض بهـا. وكانت تلك الـرواية تكر
وقائع رواية عـظيمي اجلديـدة كالعادة في مـوطنها اجلـزائر التي شكـلت أيضا خلـفية لشـخصيات روايـتها "صغـار ديسمبر" عام  .2017تروي "نذيـر شؤم" رواية عـظيمي اخلامـسة قصة ثالثي:
ية الثـانية غير أن طارق تمردة الـتي يسعى أهلهـا إلى تزويجها عـلى وجه السرعة. افتـرق الثالثة مع اندالع احلرب الـعا دلل لـعائلة ميـسورة وطارق الذي ربته والـدته وحدها وليلى الـفتاة ا سعيد االبن ا
وليـلى التقـيا مجـددا وتزوجا في حـ بقي مصـير سعيـد مجهـوال. وبعد سـنوات ظهـر سعيـد مجددا في حيـاة الزوج مـثيرا فـضيحـة حقيقـية. فقـد أصبح كاتـبا وأصدر روايـة لقيت أصـداء واسعة رواية
مفعمة بالشهوة عن سنوات شبابه يتحدث فيها بشكل طاغ عن ليلى فيصف وجهها وجسدها محتفظا باسمها احلقيقي ومبقيا حتى على اسم القرية اجلزائرية حيث نشأ وشكلت هذه الرواية نقطة حتول
قلبت حيـاة ليلى وطارق رأسا على عـقب. ال تقدم الرواية "عرضـا جيوسياسيـا عن اجلزائر" لكنـها تعطي حملة عن مخـتلف حقبات تاريخ الـبلد من االستعـمار الفرنسي إلى السـنوات األولى من اجلمهورية
ـكن لألدب أحيانـا أن يكون نـذير شـؤم ألن ما يقـلب حياة قراطـية الشـعبيـة وصوال إلى "العـشرية الـسوداء" ب  1991و .2002تـقول الـروائية لـوكالة الـصحـافة الفـرنسيـة "أردت أن أروي كيف  اجلـزائرية الـد
طـاف "إنها قـصة امّحـاء امّحـاء أتاحه األدب الذي جـعل زوج متـواضع لم يـكن لهـما يومـا وصول إلى الثـقافة غـير مرئـي خالفا زوج ويـدمرهـا في هذه القـصة هو كـتاب". وتضـيف عظيـمي أنه في نهـاية ا

لسعيد الذي يستخدمه ضدهما". 
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ـدن من قـبل االنـسـان وتـكـوين الـعالقات ا
االجـتماعـية-االقتـصادية تـنبع من طـبيعة
ـكـان وموقـعه اجلـغـرافي.  ولم تكن هـذا ا
زيــارة طـارق حــربي  لــلـنــاصـريــة عـبــثـا 
ـا أراد أن يـشاهـد بنـفسه مـاذا حصل وإ
وجرى في مدينته بعد أن فارقها في ربيع
الـعـام  1991مــشـيـا عـلى األقـدام مع أهـله
وذويـه وأصدقـائه وجـيرانـه متـوجـها الى
ســــوق الـــــشــــيــــوخ وتـل الــــلــــحـم ومن ثم
الــبـصـرة  والـزبـيـر وصـفـوان إالى أن حل
ـــقــــام فـي األراضي الــــســــعــــوديـــة بـه ا
ومـخيم رفـحاء وأخـيرا الـلجـوء الى بلد
الـــفـــايـــكــنغ  –الـــنـــرويج إحـــدى الــدول

االسكندنافية
ــنــاخــهـــا الــبــارد جــدا في ــعـــروفــة  ا
الـشـتـاء والدافيء صـيـفـا. وهنـا تـعرفت
عــلــيه في الـعــاصــمـة أوســلــو في ربـيع

العام  1994حسبما أتذكر. 
أول شــيئ ارتــطم به طــارق حــربي يـوم
وصـوله الى مـطـار الـنـجف بـتاريخ /18
ـزرية لقـاعات هذا  5/2013هـو احلالة ا
ــطـار  وطـابـور االنـتــظـار بـ أحـجـار ا
كـبيرة رصـفت لهذا الـغرض "وهو ما لم
تــقع عــلــيه عــيــنــاي حـتـى في مــطـارات
الــدول الـفـقـيــرة الـتي كـانت تــسـتـجـدي
الــعـراق  وتـرسل رؤســاؤهـا الى بـغـداد
اضي...الخ" خالل سـبـعـيـنيـات الـقـرن ا
(ص . (12هــــذا و مـــنـــحـه تـــأشـــيـــرة
دخــول مـؤقـتــة عـلي أن يـراجـع مـديـريـة
اجلـنـسـيـة في النـاصـريـة خالل أسـبوع
لـلـحـصـول عـلى اجلـنـسـيـة الـتي فـقـدها
مـنذ سنـوات طويلة (ص  .(13كـان عليه
انـــتـــظــار ابن أخـــته حـــيـــدر عــنـــد بــاب
الــطــوسي لــضــريح األمــام عـلـي حـسب
بـرم بـينـهـما لـكي يـرافقه الى االتـفـاق ا

مدينته احلبيبة الناصرية (ص.(14
بــعـد أن الــتـقى اخلـال وابـن اخـته (طـارق
وحــيـدر)  في بـاب الـطــوسي قـررا الـسـفـر
فــورا الى الــنـاصــريــة بـعــد تــنـاول طــعـام
ـطاعم.  نـظـر حـيدر الى الـغـداء في احـد ا
وجـه خــاله مـــتــأمـال مــا فـــعــله الـــزمن من
أخـــاديـــد بـــســـبب مـــا عـــانـــاه في مـــخـــيم
ـدة ثالثة سنوات الـرفحاء في الـسعودية 
مـن الـزمن.  وهـو في نـفـس الـوقت يـسـأله
ــقــيــمـ في عـن أحـوال خــواله الــثالثــة ا
الـنرويج مع عوائلـهم وأوالدهم وبناتهم .

فـي الـــطــــريق مـن مـــديــــنـــة الــــنــــجف الى
الــنـاصــريـة ( 256كـم ولـيس  350كـم كـمـا
ورد فـي ص  (28حــــــدثـت أربـع  حـــــوادث
ـــشــؤوم ســـيـــر مــروعـــة في ذلـك الــيـــوم ا
وذهـبت ضـحـايـا بـشـريـة بـسـبب الـسـرعة
اجلــنـونــيـة لــلـســيـارات في طــريق  اطـلق
ـوت  لـكـثـرة احلوادث عـلـيـة اسم طـريق ا
فـــيه والـــذي ال تـــوجـــد فـــيه أيـــة اشــارات
مـروريــة ومـسـتـوى انـشـائه ال يـرتـقي الى
مـستوى أدنى انـشاء طريق فـي أفقر دولة
في الــعــالم نـاهــيك عن أن الـعــراق يـطــفـو
فــوق بـحـيــرة من نـفط تــذهب مـوارده الى
ـافـيات والـعصـابات الـتي حتكم الـعراق ا
اجلـديد كـما أطلـق عليه من قـبل سيـاسيو
الـصـدفة. بـعد لـقاء حـار في بيت أم حـيدر

 أثارت  شجوني وذكرياتي كلمة االهداء
مـن قـبل األخ الــعـزيـز طــارق حـربي  عن

مدينة مسقط 
رأسـي الـنــاصــريــة احلــبــيــبـة  –مــديــنــة
الصبا والشباب : "عزيزي الدكتور سناء
مـــصــطــفى  أرجــو أن يـــوقظ  فــيك هــذا
الـكتاب ما طوته يـد األيام في الناصرية.
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1/2022".  
ـكـن لـشـخـص أن يـنـسـى مـسـقط كــيف 
كـان الذي ولـد وترعـرع فيه رأسـه وهو ا
ودرس فـي مـدارسه وتــعــلم فـيــهــا كـيف
ـكن إلنـسان أن يـنسى طـيـبة الـعالقات

االجتماعية التي تربي عليها. 
ـــكن إلنـــســـان أن يــنـــسى فـــضل كـــيف 
أســـاتـــذته وجـــيـــرانه وأصـــدقـــائه وأهل
مــــحــــلــــته وحــــارتـه وشـــارعـه ومالعــــبه
والـقائمة تطول بهذه األسماء والعالقات
االجـتـمـاعيـة الـتي لعـبت دورا كـبـيرا في
تربيته وتكوينه وتثقيفه وبناء تفكيره?!
عــــلى الـــرغم مـن أني  وبـــقــــيـــة أخـــوتي
انـتـقـلنـا لـلـسـكن والعـيش في الـعـاصـمة
ـــرحــوم والــدي في بـــغــداد بــعـــد وفــاة ا
أواسـط شـهر تـشـريـن األول الـعام 1967
دينة  ?إال أنـنا بقينـا على صلة وثيـقة 
الــنـاصــريـة وحلــد اآلن.  اثـنــاء دراسـتي
اجلـامــعـيـة في كـلـيـة اإلدارة واالقـتـصـاد
بـجـامعـة بغـداد في األعوام 1968-1972
ومـن ثم دراســـتي الـــعـــلـــيــا فـي االحتــاد
اضي الـسوفيتي في سبعـينيات القرن ا
وحـــتى عـــمــلي فـي جــمـــهــوريـــة الـــيــمن
ـقراطـيـة الشـعـبيـة في جـامعـة عدن الـد
في  ? 1985-1982وعــــمـــلي فـي دمـــشق
بـسـوريـا في الـشـركـة الـعـامـة لـلـدراسات
واالسـتشارات الفنية  كان هناك أصدقاء
من مـدينـة الصبـا والشـباب - النـاصرية
قام في احلـبيبية.  وأخيرا بعد أن حل ا
ـلـكـة الـنرويـج يوجـد هـنـا أصـدقاء من
الــنـاصــريـة. أمــا في شـبــكـات الــتـواصل
االجـتمـاعي (الـفيـسبـوك) فيـوجد الـكثـير
مـن األصدقـاء األعـزاء مـن مسـقـط الرأس
الـنـاصـريـة والـلـذين يـقـيـمـون في مـعـظم
ـعـمـورة : الـدول االسـكـنـدنـافـيـة أرجـاء ا
وهــولـنـدا وأمــريـكــا وكـنـدا وبــريـطــانـيـا

انيا وفرنسا...الخ. وأ
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الــــكـــتــــاب هـــو ســـرد لــــتـــاريـخ ووقـــائع
عــاصـرهـا  الــكـاتب طــارق حـربي  وهـو
يـــرسم  بــحـق صــورة عن انـــســان فــارق
مسقط رأسه  ومدينته التي ولد وترعرع
فـيــهـا وتـعـايش مع أفـراحـهـا وأتـراحـهـا

دة تزيد عن  22سنة. 
ـكـان الـذي يـنـتمي أن عالقـة االنـسـان بـا
الـيه مسألـة لعبت دورا كبـيرا في تكوين
الـتاريخ وبـناء أوطان وحـضارات سادت
ثم بـادت وخير مثـال على ذلك هي مدينة
أور الــسـومــريـة الــتي تـبــعـد عن مــديـنـة
الـنــاصـريـة عـشـرة كـيـلـومـتـرات ال أكـثـر
نــاهـيك عن مــديـنــة أوريـدو وغــيـرهـا من
ـوجـودة في محـافـظة ـدن الـسـومريـة ا ا

نتفك سابقا.  ذي قار حاليا ولواء ا
وال يــقـتــصـر األمـر عــلى ذلك  فــإن بـنـاء

ضـم جــــــمـــــــيع األهـل واألقــــــارب ومـن ثم
الـتفـرس في وجوه احملـتفـ بقدومه الى
الــنـاصـريـة الحظ أن الـكــبـر والـشـيب قـد
بـان على وجوه األخوات وأزواجهم . أما
األوالد الــلـذين كـان يـحــمـلـهم عـلى ذراعه
فـقد بـلغـوا سن الرشد وتـزوجوا وخـلفوا
أبـــنــاء وبــنـــات. هــذه هي ســنـــة احلــيــاة
وقـانـونـهـا السـرمـدي أخي الـعـزيـز طارق
أبـو زيـاد. يـبـدأ طـارق حـربي في الـفـصل
الـثاني من الكـتاب بالـتعرف عـلى مدينته
الــتي تـركــهـا قـبل اثــنـان وعـشــرون سـنـة
ونـيف حـيث بدأ جـولـته من شارع الـنيل
وهــو مــركــز مــديــنــة الــنــاصــريــة. وكــمــا
يـؤرشف هـذه اجلـولـة بـعـبارة :" أول شئ
صــدمت عــيــني فــيه كــان انــتــشــار أكـوام
الــــقـــــمــــامـــــة والــــنــــفـــــايــــات واألوســــاخ
والقاذورات!".  ويخرج الكاتب باستنتاج
ســـريع مـــفـــاده: "عـــدم اهـــتـــمـــام الـــنــاس
بالنظافة واحلفاظ على البيئة  إذ فشلت
الــسـيــاسـة وشــاع الـفــسـاد وشح اخلــبـز
واسـتشـرى الفقـر وانهار الـتعلـيم وفساد

الـــقـــضـــاء وهـــرب الـــنـــاس أفـــواجـــا من
الــعـراق". أعــتـقـد أن طــارق حـربي خلص
وضـع الـعـراق في بــضع كـلــمـات واحلـال
الــــذي وصل الـــيـه بـــلــــد ســـومــــر وبـــابل
وآشـور. وهذا الـوصف  لـبلـد احلضارات
ال يــزال قــائــمـا مــنــذ االحــتالل األمــريـكي
لـلعـراق في ربيـع العام  2003وحلد األن
ذلـك ألن العراق في مهب الريح وفي أزمة
اقـتصـادية وسيـاسية واجـتماعـية وحتى

أخالقية منذ ذلك التاريخ. 
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ارتـطم طـارق حـربي بـواقع مـتـخـلف جدا
ـديــنـة الــعـريــقـة بــحـضــارتـهـا في هــذه ا
الــــســــومـــريــــة مـن جـــمــــيـع الـــنــــواحي :
اخلـدمـات الـبـلـديـة والـصـحـيـة والـبـيـئـية
والــفـوضى وعــدم الـتـنــظـيم في األسـواق
والـــشـــوارع ووســـائط الـــنـــقـل والـــبـــنــاء
والـــضـــوضــاء والـــضـــجــيج ومـــســـتــوى
الـتـعـلـيم ومـسخ العـالقات االجـتـمـاعـية .
راح يـــــســــتـــــذكــــر احلـــــنــــ الـى فــــتــــرة
ـاضي حـيـنـمـا كان سـبـعـيـنـيـات القـرن ا
يـافـعا وحـيث كان يـنـظر الى الـدنيـا التي
ـــنــظـــار آخــر. كـــانت الـــعالقــات حـــوله 
ـديـنـة تـتـصف االجـتـمـاعـيـة بـ سـكـان ا
ـتــبـادل بــاأللـفــة والــتـعــاون واإلحـتــرام ا
والــصــدق واألمــانــة. وأمــا االن وبــســبب
ـديـنـة أدى الى الــهـجـرة من الـريـف الى ا

ضـيـاع ذلك الـنـمط من الـعالقـات ب أهل
ــديـنــة األصــلـيــ والـقــدمـاء الــذي كـان ا
سـائدا منـذ زمن بعيـد قبل هذه الزخم في

دينة.  هجرة سكان األرياف احمليطة با
ــديــنــة الــقــدمــاء يــتــفــقــدون صــار أهـل ا
بــعــضــهم بــعــضــا وحــتى انــهم أســسـوا
جـمعـية ثـقافـية خـاصة بـهم ويلـتقون في
احـــدى مــقــاهـي شــارع احلــبـــوبي (عــكــد
الـهوا كما كـان يسمى قبل ثورة  14تموز
 - (1958مـــقــهى فـــاحت.  وحــيـــنــمــا زرت
ـرحوم سـعد مـديـنة الـناصـرية مع أخي ا
فـي خريف العام  2009الـتقـيت بـأصدقاء
ـقــهى مـثل الــصـبــا والـشــبـاب في هــذه ا
مـحمـد مطر واحلـاج عبـاس احلداد وكان
ـــرحــــوم بـــلـــسـم عـــودة حـــسن مـــعــــنـــا ا
ــرحــوم اخلــلــيـــلي. وحــتى أتــذكــر كــان ا
اســـتــاذ فالح اجلـــنــابـي جــالـــســا فـــيــهــا
وسـلــمت عـايه بـحـرارة وبـالـكـاد تـذكـرني
بـــعــد أن قــدمت لـه نــفــسي وقـــلت له بــأن
أخـويه ماجد وصالح كـانوا أساتذتي في
مـدرسـة اجلــمـهـوريـة االبـتـدائـيـة لـلـبـنـ
واعــداديــة الــنــاصــريــة لــلــبــنــ في
خــمــســيـنــيــات وســتــيـنــيــات الــقـرن
ـــاضـي.  غـــلق روضـــة األطـــفـــال ا
الـــــوحــــيـــــدة في الـــــنـــــاصــــريـــــة في
ــاضي وحتـول ســبـعــيــنـات الــقـرن ا
سـياجهـا التي يعـلوه الصـدأ وبابها
احلـــديــــدي الى مـــكـــان لــــلـــقـــمـــامـــة
البس والـنفـايات وبـسطـيات لـبيع ا
ــنــزلــيـة ..الخ واألحــذيــة والــلـوازم ا
الـذي حتـول لـونـهـا بـسـبب الـشـمس
ـــتــراكـم الى لـــون غـــيــر والـــغـــبـــار ا
مـفهوم وغير مـعروف من قبل الناس

والعامة  (ص .(42
"أما اسطوانات التعزية في محالت
بــيع  الــسـيــدي" الـشــرائح الــرقـمــيـة
فـــتـــحـــول الـــشـــارع الـى مـــأ عــزاء
عـــاشـــوراء  " ولــعـل عــمـــايـــة غــسل
األدمـــغــــة الـــتي تــــكـــفل بــــهـــا مـــحل
الـــتــســـجــيالت عـــبــر بث أألنـــاشــيــد
ثال الـدينيـة والتعـازي على سبـيل ا
ال احلــصـر مـاتــعـجـز عن الــقـيـام به
فـــــضـــــائــــــيـــــة طـــــائـــــفــــــيـــــة بـــــعـــــد

التغيير!!"(ص.(43
ـديــنـة الــتي تـأسس هــذا هـو حــال ا
فـيـها احلـزب الـشيـوعي الـعراقي في
 31آذار الـــــعــــام  1934وكـــــيف انـــــحــــدر
ــسـتــوى الــثـقــافي فـيــهــا الى مـســتـوى ا
مـنـخـفض وانـتشـار الـعـادات العـشـائـرية
ـتـخـلـفـة من الـفصل الـعـشـائـري والـدكة ا
ـكائد الـعشـائريـة وغيـرهمـا من احليل وا
ــتــخــلـفــة لإلســتــحــواذ عـلـى أمـوال من ا
الـنـاس الـبـسـطـاء عن طـريـق هـذه الـطرق
ـلتـوية كأي شـحاذ يـقوم باالعـتداء على ا
الـــنـــاس مـن أجل مـــكـــاسب شـــخـــصـــيـــة
يـــشــــاركه في هــــذا الـــعـــمل مــــجـــمـــوعـــة
ـثـلـون دور رئـيس الـعـشـيـرة أشـخـاص 
وأسـيـادها وكـأنهم يـسـاعدون الـناس في
ـال يـتفـقون حل الـقـضيـة لـقاء مـبلغ من ا
عــلـيه مـســبـقـا. تــيـا لـهـذا اجملــتـمع الـذي
تـرعرعت فـيه مثـل هذه الـطرق لإلحـتيال.
ولـكن مـن جـهـة أخـرى وبعـد ارتـفـاع الـوعي
عـنـد عدد كـبيـر من الشـبـاب بدؤا بـالتـصدي
لـكـامل العـملـيـة السـياسـية الـتي اسـتفـحلت
بـعد احـتالل العـراق في العام   2003بـسبب
احملــاصـــصــة الــطــائــفـــيــة والــفــســاد الــذي
اسـتشرى في كـافة مفـاصل الدولة الـعراقية.
انــطـلــقت شــرارة انـتــفـاضــة تــشـرين الــعـام
دينة الـباسلة الـتي لها باع  2019من هـذه ا
كـبير في الـتصدي لـسيطـرة الدين واألحزاب
ـتــأســلـمــة  حتت شــعـارات : الــســيـاســيــة ا
"بــإسم الــديـن بــاكــونــة احلــرامــيــة" و "أريـد
وطـن" و "نـازل آخـذ حـقي" و "إيـران بـره بـره
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بـــــغــــداد صــــارت حـــــرة" وغــــيـــــرهــــا من
الـشـعـارات الثـوريـة الـتي تنـادي بـاخلـبز
لــلـجـمــيع وحل مـشــكـلـة انــقـطـاع الــتـيـار
الـكـهـربـائي واخلـدمـات البـلـديـة الـسـيـئة
والـبـطـالـة . ساهـمت في هـذه االنـتـفـاضة
كـافـة قـطـاعـات الشـعب الـعـراقي الـفـقـيرة
ـشـاكل مـنـذ الــتي تـبـحث عن حل لــهـذه ا
مــايـقـارب عــشـرون ســنـة وحلـد اآلن ومن
كال اجلــنــســ عـمــال وطــلـبــة وكــادحـ
ـســتـويـات. انـهـا وكــسـبـة من مـخــتـلف ا

رفعة راس نفتخر بها جميعاً.
بـــعــد أن أكـــمل طـــارق حــربـي مــراجـــعــة
الــدوائــر احلــكـومــيــة من أجل احلــصـول
ــدنــيــة وشــهــادة عــلى هــويــة االحــوال ا
اجلــنــســيــة الــعــراقــيــة ومــا شــاهــده من
بـيـروقـراطيـة اداريـة ودفع اجـور لـترويج
ـعاملة ابـتداءا من اخملتار(ص (139الى ا
مـــوظـــفـــ آخـــرين فـي بـــقـــيـــة الـــدوائــر
الـرسمـية الـتي لهـا عالقـة بإصـدار هات
ـهـمـتـ بـدأ يوجـه نشـاطه الـوثـيـقـتـ ا
نــحـو كـثــيـر من الــظـواهـر الــسـلــبـيـة في
مدينته العتيدة من أجل رفع همم الناس
لـلـوقوف بـوجه هـذه الظـواهـر مثل تـلوث
الــبـيـئــة الـذي يــسـبب انـتــشـار األمـراض
الـسـرطـانـيـة والـكبـد والـرئـتـ والـتـسمم
واالخـتنـاق وتلـوث ميـاه الشـرب والهواء
ــة ـــلـــوث بــســـبب الـــســـيــارات الـــقـــد ا
ـتصاعـدة من انتـشار ورشات واالدخـنة ا
تــصــلــيح الــسـيــارات ومــعــامل صــنــاعـة
الــطــابــوق وعــدم الــتــزامــهــا بــالــقــواعــد

الصحية (ص.(162
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قـام بزيـارة مستـشفى احلسـ التعـليمي
ــؤلف من الــذي افـتــتح في الـعـام  1983ا
ســــتــــة طــــوابق  لإلطـالع عـــلـى اوضـــاع
ـستـشفى بـشكل عـام وقد خـرج بتـعليق ا
ــسـتــشـفى ال يـصــلح حـتى مــفـاده "بـأن ا
لـتخزين التمور! حيث تكثر فيه الرشاوي
ويــــقـل عــــدد األطــــبـــــاء وتــــشح األدويــــة
وتــتـدهـور اخلــدمـات ويـتم حــرق مـلـفـات
الــفــســـاد فــيه ســنــويــا أو مــرتــ خالل
اسـبوع واحد كما حدث في أواخر الشهر
الــســابـع واألول من الــشــهــر الــثــامن من
الـعام  ?2014عـزي احلريق كـالعادة إالى
وقــــوع تــــمــــاس كـــهــــربــــائي!"(ص -177
.(178أقـتبس عنوان أحـد أجزاء الكتاب :
"األســــرة عـــاريـــة وعــــلى األفـــرشــــة بـــقع
مــتـيـبــسـة  من الـدمـاء!" (ص ?(181وفـيه
يــروي عن مــشــاهــدته لــلــوضع الــصـحي
ــــســــتــــشــــفى مـن جــــمــــيع ــــزري فـي ا ا
رضى الـنواحي: عالقة الكادر الصحي با
ـمـرضات ـمـرضـ وا من الـطـبـيـب الى ا
وشـراء األدوية من صيـدليات يتـفق معها
ــشـغــولــ بـأداء ـمــرضــ ا األطــبــاء وا
الـــصالة أو الـــلـــذين ال يـــريـــدون ابـــطــال
رضى وضوئهم(ص (180وال يساعدون ا
إال لــقـاء نــقــود تـدفع لــهم من قــبل أقـارب

ريض.  ا
ـريض هم اللذين يجـلبون الطعام وأهل ا
الـى مــريـــضــهـم. أمــا مـن حــيـث نــظـــافــة
ـــرافـق الـــصـــحـــيـــة وعــــدم امـــكـــانـــيـــة ا
اســتـعــمـالـهــا فـحـدث وال حــرج من حـيث
نبعثة منها. قـذارتها والروائح الكريهة ا
 فــــــأين هــــــؤالء مـن حـــــديـث الــــــرســـــول
ـان" وكذلك مـحـمد(ص) "الـنـظافـة من اإل
"تـنظـفوا فإن االسالم نـظيف"!!?? والشيء
ـــبـــكي أن كل مـــديـــر جـــديــد ـــضـــحك ا ا
لــــلـــمــــســـتــــشـــفى يــــطـــلـب طالء جـــدران
ـفــضل وهـذه ــسـتــشـفـى حـسب لــونه ا ا
صـفـقـة فسـاد يـتقـاسـمـها مع بـطـانته 
وإذا طـــرد من مــنـــصــبه ويـــأتي مــديــر
غـيـره فيـقـوم بنـفس الـعمـلـية... وهـكذا

دواليك.
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عـرفيّة  أهـميّة حـضاريّة وعـلميّة ـة  وفي جميع مـجاالت وفروع اإلبـداعات ا حتـتلّ األعمال الـببلـيوغرافيّ
يّة كن أليّ باحث  أو مـؤسّسة أكـاد خـتلف مسـتوياتـهم وتخـصّصاتـهم  وال  كـبيرة لـدى الباحـث 
علومات التوثيقيّة والوثائقيّة  من النجاح في مشاريعهم تعليميّة كاجلامعات مثلًا  أو مركز من مراكز ا
تخـصّصة  والتي ال زال قـسم كبير الكتابـيّة والبحـثيّة  دون االعتـماد على البـبليوغـرافيات العـامّة أو ا
ـفـيهـا نظـرة فيـها الـكـثيـر من االستـخفـاف  نـاس أو مـتنـاس اجلـهود من الـقرّاء يـنـظر إلـيهـا وإلى مؤلّ
ـشاريع فـكرة وإعدادًا وتـنفيـذًا . ومن األعمـال الببـليوغـرافيّة اجلـبّارة التي يـجب أن تُبـذل في مثل هذه ا
ا كتاب        (( صـفحات من تاريخ الـفن الروائي في العراق  دراسة الـرائعة الّتي اطّلـعت عليهـا مؤخّرً
بـيـلـوغرافـيّـة نـقديّـة لإلبـداعـات الروائـيّـة النـجـفـيّة خالل  90عـامًا  1930ـــ  ? 2020ط(( 2020 ? 1

للشاعر والروائي والناقد األستاذ حميد احلريزي .
2 

ـقدّمـة تـاريخـيّة    يـقع الكـتاب في (  ( 749صفـحـة  ويتـضمّـن جزأين  قـدّم احلـريزي لـلجـزء األوّل 
ـة وبقعـتها مـورفولوجـيًّا  والتـغيّرات التي طـويلة غطّت ( (43صـفحة  تـناول فيهـا منطـقة النـجف القد
دينة ـراكز الدينيّـة حتى أصبحت سمـة بارزة  تعـدّدة وصولًا إلى نشوء ا طرأت عـليها  ومراحل الـنمو ا
الـنـجف فتـحـوّلت إلى مديـنـة جاذبـة  وكـيف انعـكس كلّ ذلك اإلرث عـلى الواقـع االجتـماعـي والسـياسي
والثقافي فيهـا  ليؤثّر بعد ذلك على رؤى وأفكار الروائي الـنجفي  الّذي كتب الرواية واهتمّ بالسرد في

وقت مبكّر ربّما يوازي ـــ كما يرى األستاذ الكاتب ـــ ظهور أوّل رواية حقيقيّة أو حديثة في العراق . 
3 

ـؤلّف من الـعمـوم ( الروايـة الـعراقـيّة ) إلى اخلـصوص (    أمّـا عن منـهجـيّـته في الكـتابـة  فـقد انـتقل ا
ـة من كـتـاب جـامع شامل يـبـحث في تـاريخ الـرواية ـكـتبـة الـعـراقيّ الـروايـة النـجـفـيّـة ) معـلّـلًـا ذلك بخـلـو ا
النـجـفـيّة  وبـهـذا يكـون كـتاب حـمـيد احلـريـزي هـذا هو أوّل كـتـاب يؤرّخ لـلـرواية الـنـجـفيّـة كـجنس أدبي
ـة فـقـد اعتـمـد األسـتـاذ الكـاتب في جـمـعه لـلـروايـات ـــ الّتي عـنى احلـديث . ومن أجل األمـانـة الـعـلمـيّ بـا
ؤلّف بـ  ( روايـة ) وليس تقييـمه وتوصيفه واجـتهاده هو  وهذه أودعـها دفّتي كتـابه ـــ توصيف غالف ا
ّن أرّخ لـتأريخ الرواية طبّـات التي وقع فيـها غيره  ؤلّف من كثـير من ا نهـجيّة في التـوثيق خلّـصت ا ا
ـنتج الروائي النـجفي بكلّ مـستويـاته من ناحية ـة .  كما بـذل غاية جهـده أللقاء الـضوء على كلّ ا العراقيّ
قصود دينـة  مبيّنًـا أنّ ا النـضج أو الكمال واجلـودة  لتكوين صـورة واضحة عن الـواقع الروائي في ا

بالروائي النجفي  هو من ولد بالنجف أو أقام فيها  ذكرًا أو أنثى .
ـجرّد اجلمع والفهـرسة للروايـات والتعريف بـسير مؤلـفيها  بل جتاوز ذلك ؤلّف الكر    ولم يكـتف ا
ـكـتـبات ـتابـعـة لـلـتـأكـد من وجـود الـروايـات مـدار الـبحـث  وذلك من خالل الـبـحث في ا إلى الـتـوثـيق وا
ة  وفي دار الـوثائق والكتب في بغداد للتأكد من وجودها فعلًا  وقد كان دقيقًا جدًّا في العامّة واخلاصّ
ـة قوله بـشـأن رواية الـضـايع لألسـتاذ جـعـفر اخلـلـيلي : (( يـذهب عـبداإلله توثـيـقه  ومن أمثـلـة تلك الـدقّ
أحمـد والدكـتور مـحمّـد علـوان إلى أنّ الضـايع  نشـرت أوّلًا في عام   1937أمّا كـوركيس عـوّاد فيـقول
أنّهـا نـشـرت في عام   1938بيـنـما يـرى عـبدالـقـادر حسن أمـ أنّ عام  1948هو عـلى وجه الـتحـديد
ؤلّف شـمل الفصول اخملتلفة التي نشرهـا مسلسلة في ( الهاتف ) واتّخذت بذلك العام الّذي جمع فيه ا
ـفق مع األستـاذ عبـدالقـادر حسن أمـ فيـما ذهب إلـيه  فالـنسـخة التي شـكل القـصّة الـكامـلة . ونـحن نتّ
ـثبت غالفها أعاله إصدارهـا وطباعتها عام  ? 1948في مطـبعة الراعي عثرنا عليـها لرواية الضايع وا

في النجف  ولكن هذا ال ينفي أنّها طُبعت سابقًا ألنّ هذه الطبعة هي الطبعة الثانية ))( ص .( 57
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ـؤلّف ـــ بعـدّة مراحل  األولـى : رواية ما قـبل ثورة  14تـمّوز    لـقد مـرّت الروايـة النـجفـيّة ـــ كمـا بيّن ا
 ? 1958وقد شـملـت ست روايات خلـمسـة روائـي  وهـذه الروايـات هي : ( الـعفّـة ) بجـزأين لـلشـاعر
ـعـروف مـحـمّـد صـالـح بـحـر الـعـلـوم  وهي الـروايـة الـنـجـفـيّـة األولى  ورنّـة الـكـاس لـعـلي الـشـبـيـبي  ا
ـري لـلـروائي يـوسـف مـهـدي رجـيب  وفي قـرى اجلن وروايـة الــضـايع لألسـتـاذ جـعـفـر ــهـاوي الـشـمّ وا

طبعي .  اخلليلي  ورواية قلوب قاسية للكاتب عبدالرضا ا
رحـلة الـثانيـة كانت لـلروايـات التي صدرت مـا بعـد سنة  1958حـتى سنة  ? 2003وتـمثّلت بـ (    وا
رحـلة (  ( 28روايـة ; وثالثة  ( 12روائيّ  وروائيّـة واحدة هـي مائـدة حسن  الـربيـعي  وكانت هـذه ا
من هـذه الـروايـات وهي : ( جنّـة احلُبّ  واحلبّ والـغـفران  ورحـلـة في قـلب امرأة ) أبـدعـتـها الـروائـيّة
مائـدة حـسن الـربـيعـي  مع ضرورة االلـتـفـات إلى أنّ عـنوان الـروايـة الـثـانيـة ( احلبّ والـغـفـران ) جاء
ؤلّف  ومن قـبله في كتـاب جتلّياتـهن للدكتـورة لقاء الـساعدي  ومن قبـلهما معرّفًا بـأل التعريف عـند ا
في ببـلوغرافيا الـنتاج الثقـافي النسائي في القـرن العشرين لألستـاذ باسم عبداحلمـيد حمّودي  الّذي
نشره في العـدد السادس من مجلّـة الروّاد الفصلـيّة لسنة   2000أمّا الدكـتور جنم عبدالـله كاظم فقد
ذكـره في فـهـرست الـروايـة الـعـراقـيّة مـجـرّدًا من أل الـتـعـريف  والـظـاهـر صـحّـة الـعـنـوان مـقـتـرنًـا بأل

التعريف .  
5

ـرحلـة الـثـالـثـة للـروايـة في الـنـجف ـــ فـقـد أرّخ فيه ـثّل ا    أمّـا اجلـزء الثـاني من الـكـتـاب ـــ والّـذي 
ا بـعـد انـهيـار الـنظـام الـدكـتاتـوري في سـنة  ?2003وما رافق ذلـك من رفع سوط الـرقـابة  ـؤلّف  ا
ّا أدّى إلى ارتفاع عدد الساردين إلى (  ( 28ب روائيّ وروائيّة والتمتّع بـنوع من حريّة التعبير  
ـنشـورة إلى (  ( 44روايـة . ولـعلّ من أهم احملـطّـات الـتي يـجب أن نـتوقّف  وبـلـوغ عـدد روايـاتهـم ا
رأة النجفيّة كساردة ا بعد سنة  2003إلى سنة  ? 2020هو بروز دور ا دّة احملدّدة  عندها في ا
بشكل واضح  والّذي تمثّل بـ (  ( 9روائيّات أنتجن (  ( 14رواية  تختلف بطبيعة احلال من ناحية
النضج والـكمال  وهنّ : آمـال كاشف الغـطاء  فـليحـة حسن  حيـاة شرارة  أميـرة فيصل جـعفر 

نرجس الكعبي  زينب الركابي  بان األمير  سميّة علي رهيّف  مر محمّد حسن . 
وضوع على موقع ( الزمان) االلكتروني { تتمة ا

—bB « ÍœU  bL  5 ( lzU Ë lzU Ë

وخيرُ جليس في الزمان كتابُ 

وهـذه النخبـة اخمللصة تنـير طريقنـا وعقولنا
ـــا تــنـــشـــره من مــعـــارف وآداب ونـــصــائح
وحتــذيـرات   وهي ثـروة فــكـريـة مــهـمـة جـداً
لـتـصـحـيح مـسارات اجملـتـمع بـصـورة عـامة 
وبـاخلصـوص مسـارات  النخـبة الـتي بيـديها

زمام الكثير من األمور  .
—U *« `{«Ë

وسيدنا احلجة الصدر   حفظه الله   صادق
سار  فهو يعلن في كتاباته الكلمة  واضح ا
أنــهـا  ( لـمْ تُـعْنَ فــصـول هــذا الــكـتــاب بـشيء
يـتجـاوز احملاولـة الصـادقة الزجـاء النـصيـحة
 _والدين النصيحة  _إزاء ما يجري في

الـساحـة العـراقية ... ولـيس في هذه الـفصول
مـجـامــلـة ألحـد من الـسـلـطـويـ عـلى حـسـاب
الـصـالح العـام لـلبالد والـعبـاد   ولـيس فيـها
أيـضـاً تـنـزيه لـلـمـواطـنـ عـمّـا يقـعـون به من
ضيئة التي تقود ة ... والكلمـة ا مـفارقات مؤ
إلى الــهـدايــة وتـنـقــذ من الـغــوايـة هي أفـضل
كن أن تقدّم في غمرة األوساط الـهدايا التي 

شحونة باالضطراب  ) . ا
وسـيــدنـا احلـجـة الـصـدر   حـفـظه الـله   من
ـتـقـدم في الوعـي الثـقـافي والـفـكري الـرعـيل ا
في كـتابـاته الطافـحة بكل مـا هو مفـيد وشيّق
ومــهم في مــرحــلـتــنــا احلــاضـرة  وكــتــابـاته
تـذكـرنـا بـفـصـول كـتـاب ( الـبـيـان والـتـبـيـ )

الكتاب : طبائع ووقائع
تــألـيف  : سـمــاحـة الـعـالمـة الـســيـد حـسـ
الـسيـد محـمد هـادي     الصـدر        حفظه

الله 
الـــطـــبـــعـــة  : األولى/ بـــغــداد  _١٤٤٣هج /

٢٠٢٢م 
عدد الصفحات  :  ١٦٠ صفحة  .

في مـطـلـع كل شـهـر أنا عـلـى موعـد مـع جزء
جـديد من (مـوسوعـة العـراق اجلديد)   وكل
جزء يحتوي على ( مقاالت تخاطب الوجدان
  وحتث عــلى بـنــاء اإلنـسـان بــنـاءً سـلــيـمـاً
صـاحلاً   يُمكّنُهُ  من خدمة الوطن بعيداً عن
كل االلتواءات واالنحرافات واالغراءات  ) .
وسوعة وهـذا هو اجلزء الثمانون من هذه ا
الــفــذة  الــتي حتــظى بــأهــمــيــة كــبـيــرة في
احلــاضـر   وســتـكــون أكـبــر شـهــادة أدبـيـة
وســيـاسـيـة واجـتـمـاعــيـة في تـأريخ الـعـراق
ـستـقـبل   وسيـتعـرف اجليل ـعـاصر في ا ا
الــقــادم دقــائـق وحــقــائق عن هــذه احلــقــبــة
الـزمنيـة االستـثنائـية   بقـلم سيدنـا العالّمة
الـسيـد حس الـسيد مـحمد هـادي الصدر  
حـفظـه الله  .ومن حُـسْن حظـنا  أنـنا نـعيش
ـؤمـن مـجـايـلـ لنـخـبـة من أبـرز الرجـال ا
ـصلـح واخمللـص لهـذا الوطن وتراثه وا

وعقيدته وأدبه  .

ـصـطـفى الـصـادق األم مـحـمـد صـلى الله ا
عـلــيه وآله  وسـلم   قـوله  ( تـخـلّـقـوا بـأخالق
الــله  ) ... إنـنــا نَـعْــلم بـأن الــله سـبــحـانه هـو
نعم على عباده بألوان النِعم الـكر الرحيم ا
والـتـخـلق بـأخالقه يـدعـونـا إلى أن نـكون
مـن أهل الكـرم ال من أهل البـخل والشُّح )

.
ويـتحـدث سيـدنا احلجـة الصـدر   حفظه
الـله   عن ظاهـرة ال يخـلو منـها زمان وال
مـكان   وهي آفة تأكـل األخضر واليابس
 تـــلك هي ظـــاهـــرة الــنـــفـــاق   حــتى أن
الـقرآن الكر خصّص لها سورة باسمها
ــنــافــقــون  ) كــمــا نــثــر بــ الــســور  ( ا
ــنـافـقـ الــقـرآنـيـة الــكـثـيــر من صـفـات ا

والتحذير من وسائلهم اخلبيثة .
يـقول سيدنـا احلجة الصـدر   حفظه الله

:
ؤمن علي بن أبي طالب ( وصـف أمير ا
ـنـافقـ فـقال : " قـد أعدّوا عـلـيه السالم ا
لِـكُل حق بـاطالً  ولِـكل قـائمٍ مـائالً  ولكلّ

بابٍ مفتاحاً   ولكل ليلٍ مصباحاً " 
ومن أبـــرز الــذين تــنـــطــبق عــلـــيــهم تــلك
الــصـــفــات الــقــائــمــون عـــلى مــا يُــســمّى
بــاجلـيــوش األلـكــتــرونـيــة   الـتي تــقـلب
احلقَ باطالً  وتشيع في الناس األكاذيب
  وتـنال من بـعض الرمـوز مسـيئـة إليهم
إسـاءات قـبيـحة لـلـغايـة  وتـمتـدح بعض
حــيـتــان الـفـســاد مـديــحـاً يــرقى بـهم إلى

الئكة  !! ) .. مصاف ا
ويـتـحـدث سـيـدنـا الـصـدر  حـفـظه الـله   عن
مـــوقـف اإلمـــام الـــصـــادق عـــلـــيـه الـــسالم من

لــلـجـاحظ   مع فــارق الـزمن وذوق اجملـتـمع
تـابع لهذه الكتابات احلـديث في التلقي  وا
في الـصحف أو على صفحـته الشخصية في
الـــفــيس بـــوك   ســيــشـــده خــيط مـــتــ من
ــا في هــذه الــكــتـابــات من الــودّوالــتــقــديــر 
ا فيها من إخالص وجهد وعلم وحقيقة   و
كــشف ثـغـرات فـي اجملـتـمع  يــجب سـدّهـا  
واخـطـاء يجب تـصلـيـحهـا   ومواعظ تـرشد
إلى احلــيـاة الـطـيـبـة   ومـخـتـارات شـعـريـة

كن احلصول عليها بسهولة  . ونثرية ال
إن أسـلـوب سيـدنـا العالمـة الـصدر   حـفظه
عـاصر الـشفـاف الذي الـله   هـو األسلـوب ا
يــعـطـيك ثـمــرته بـكل يُـســرٍ   دون تـقـعـر في
الـتأليف   واختيار اجلـمل القصيرة احلادة
الــتي تالمس الـوجـدان وتــأثـيـره لـكي تـصل
إلـى الـــغـــرض الــــذي من أجـــلـه كـــانت هـــذه
الــــكـــتــــابـــات  ; وهي احلـض عـــلـى مـــكـــارم
األخـالق   واإلخـالص في الـــــــعــــــمـل ســــــرّاً
وعالنـية   خـدمة لـلصـالح العـام   وتنـزيهاً
لـــلـــنــفـس وحــذراً مـن الــوقـــوع في خـــطــوط

االنحراف واالعوجاج واألخطاء  .
وســيــدنـا احلــجــة الـصــدر   حــفـظـه الـله  
دائـمـاً يحـاول أن يرفـعنـا إلى األعلى   عـلواً
عـن ســــفــــاسف األمــــور   ويــــقــــرّبــــنــــا إلى
الـسـاحـات الـطـاهـرة لـلـرسـول األكـرم مـحـمد
صــلـى الـلـه عــلــيه وآله  وســلم  وكــذلك إلى
سـاحات األئمة األطهار من أهل البيت عليهم

السالم. 
ففي أحد مقاالته يقول :

( روي عن ســيــد الــرسل واألنــبــيــاء نــبــيــنـا

اإلرهــاب   فــهــو يــقــول : إن اإلمــام الــصـادق
عـــلــيه الــسالم يـــرى أنَّ تــرويع اإلنــســان خط
أحـمـر   نـاهـيك عـن أنّ إزهـاق األرواح واراقة
الـدمـاء تقف عـلى رأس اجلـرائم الكـبـرى بحق

اإلنــســانـيــة  ... ولـعـلّ الـعــداء الــشـديــد الـذي
ـدرسـة اإلمام يـتـسم به الـتـكـفـيريـون األوغـاد 

التأريخ وصانهم    فكانوا أحاديث طيبة على
لسان الدهر .

ويـروي سـيـدنـا احلـجـة الـصـدر حـفظـه الله  
هــذه الــروايــة عن الــعــالِم الــزاهـد اخلــلــيل بن

أحمد الفراهيدي :
جاء في التأريخ:

إن الـوزير سلـيمان بـعث رسوالً إلى اخلليل بن
أحـمـد يبـلغه رغـبـته بأن يـتولى اخلـلـيلُ تعـليم
إبـنه   عـلـى أن يُـقـدّم له الـوزيـر راتـبـاً شـهـرياً
كـبـيـراً .فـكتـب اخللـيل في اجلـواب بـبـيـت من
دوّي   حـيث الـشـعـر   كـان لـهـمـا صـداهـمـا ا

قال للرسول  :
أبلغْ سليمانَ أنّي عنهُ في سعةٍ
وفي غنىً  غيرَ أنّي لستُ ذا مالِ

ال نعرفه  والفقرُ في النفس ال في ا
الِ   )  . ومثلُ ذاك الغنى في النفسِ ال ا

إذا ذُكــرَ إسم( عـلي الــوردي ) يـنــصـرف الـذهن
إلـى الــدكــتـــور عــلـي حــســ الـــوردي   عــالم
ـثـيـرة اإلهـتـمام   اإلجـتـمـاع صـاحب الـكـتب ا
ولــعـل أبــرزهــا( طــبــيــعــة الــشــعب الــعــراق  )
وكـتابه( حملـات إجتمـاعية من تـاريخ العراق  )

ؤلفات  . وغيرها من ا
وفي الـكـاظمـية شـاعر كـبـير إسـمه( علي جـليل
الـــوردي ) وكالهـــمــا انـــتــقل إلـى رحــمـــة الــله

تعالى. 
وسـيدنا احلجة الصدر   حفظه الله   يتحدث
عن قــصــيــدة لــلـشــاعــر الــوردي  مــذكـورة في
تـرجمة الشاعر في اجلزء التاسع من موسوعة

:(  ( الشعراء الكاظمي
وضوع على موقع (الزمان ) االلكتروني { تتمة ا

الـصادق عليه الـسالم ومنتسـبيها ناشئ من
وقوفهم على موقفه الصلب إزاءهم ) .

ونــحن نـعــيش لـيـلــة عـرفــة   يـذكـر ســيـدنـا
احلــجــة الـصــدر   حـفــظه الــله   عن اإلمـام
علي الرضا عليه السالم   هذه الرواية

: 
W d  Âu

( فـرّق عليه السالم بخراسان مالهُ كلَّه
فـي يـوم عــرفـة   فــقــال له الــفـضل بن
ســهل  : إنّ هــذا لَـمــغْـرم.  فــقـال عــلـيه
ـــغــنم   ال تَــعُــدنَّ الـــسالم  : بل هــو ا

مغرماً ما اتبعتَ به أجراً وكرماً  ) .
ويـكتب سيدنا احلجة الصدر   حفظه
الـــله   في ذكـــرى اســتــشـــهــاد اإلمــام
مــحــمـد اجلــواد عـلــيه الــسالم   هـذه

األبيات  :
سَموتَ فال يرقى لعليائكَ الشعرُ 

وفيكَ ازدهى اإلسالمُ وافتخر الدهرُ 
وأنتَ اجلوادُ الفذُّ ألألَ ساطعاً 

ومِنْ فيض ذاك النورِ قد خَجِل البدرُ 
نهضتَ بأعباء اإلمامة يافعاً 

وللهِ في معناك  _يا سيدي  _سِرُّ 
وكمْ لكَ في دنيا الهدى من مناقبٍ

عظُمتَ بها قدْراً وضاق بها احلصرُ 
لـلعلـماء احلقيـق   الذين ذاقوا حالوة
ولـــذة الـــعـــلم   فـي أي اخـــتـــصــاص  
ـكن أن يـعرفه إالّ مَن هـؤالء لـهم عالَم ال
عـرف لـذة وكـرامـة وعـزّة الـعـلم   أولـئك
الــذين مـا بـاعـوا ديــنـهم ألجل دنـيــا فـانـيـة  
احــتـــرمــوا الــعــلم وصــانـــوه   فــاحــتــرمــهم

Íu u*« s  s

بغداد

غالف الكتاب

السيد حس السيد محمد هادي الصدر

اصدار جديد لطارق حربي



يـقـضـون نـهارهم في هـذه الـقـنـاطر
ارة شـاهـدة ا يـروحـون انفـسـهم 
وبــعــضــهم يــزاول عــمــلـه كــالــغـزل

هن االخرى . والنسج او بعض ا
 6ـ كانت القناطر مراكز مراقبة
ـــوصل في ودفـــاع  حـــيـث مـــرت ا
ـــاضي الـى بـــعض احملن الـــقـــرن ا
والف الداخلية والتي عرفت بايام
(الــــقــــوغـــــات) الــــتي حتــــدث بــــ
ـــوصل  حــيث االنــكـــشــاريـــة في ا
تـشـكل الـغـرفـة الـتي فـوق الـقـنـطرة

مركز مراقبة ودفاع عن احمللة .
ومـــاتــزال بـــعض هـــذه الـــقـــنـــاطــر
ـة في مــوجـودة فـي احملالت الـقــد

وصل .. ا
o¹dÞ …dDM

مـن هـذه الـقـنـاطـر : ـ
1ـ قنطرة اجلليلي : وهي تصل
ؤدي بـ الـسرجـخـانـة بالـطـريق ا

الى شارع فـاروق - شهر سـوق .
 2ـ قنطرة آل الديوجـي : تقع في

محلة االمام ابراهيم (ع) .
 3ـ قنطرة اجلومـرد : تقع في
مــنـــتــصف شـــارع نـــيــنـــوى يــصل
مـــنــــاطـق حـــوش اخلــــان بــــشـــارع

نينوى.
 - 4قنطرة القطانيـن : قرب خان

واحلــيـوانـات الـتـي كـانت واسـطـة
للتنقل حيـنذاك داخل البلد فالزائر
يـــتـــرك الــفـــرس مع الـــســـايس في
الــقــنـطــرة امــام داره فـيــقــيــهـا من
طر شتاءا وأشعة الشمس صيفا ا

.
 4ـ إلستراحة السابلة حيث كانوا
يـتـخـذون من الـدكـات عـلى جـانـبي
ارة او القـنطرة يـجلسـون عليـها ا

الفتيان لالستراحة .
 5ـ كان بعض الكهلة والعجائز

الغزل وتـصل السرجخـانة بالسوق
الصغير .

 5ـ قنطرة حـوش اخلـان : فيها
خان وحضيرة للجمال .

يـدان : تصل باب  6ـ قنطرة ا
الـنــبي جـرجـيس او حــوش اخلــان

يدان ومنطقة القليعات . بسوق ا
 7ـ قنطرة الكوازيـن : في محلة
الكـوازين بالـقرب من بـقايـا اجلامع

االموي .
 - 8قنطرة باب القلعـة : تقع فوق
باب الـشط القلـعة قرب نـهاية سوق
ـر الى نـهـر ـيـدان احلـالي وهـو  ا

دجلة .
9ـ قنطرة آل توحلـة : في منطقة

توحلة قرب منطقة الشفاء .
 10ـ قنطرة بيت آل أغـوان : تشكل
ـؤدي الـى مـحـلـة مـدخال لـلــشـارع ا
الـرابعـيـة حتى االلـتقـاء بـقنـطرة آل

اجلليلي وشارع فاروق .
11ـ قنطرة آل تـوتـو : تقع قرب
جـامع الـنــوري الـكـبــيـر وهي تـربط
شــارع اجلـامع الــكــبــيـر الـى جـامع
الــصــفــار فـي شــارع نــيــنــوى والى
شـــارع الــفــاروق ومــوصـــلــة لــعــدة

تفرعات لطرق في محلة األوس .
12ـ قنطرة آل حافـظ : تقع قرب
ــؤدي الى قــنــطــرة احلــاج تــوتــو ا
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سننتصر..
ُرغمَ التأمرِ والغدر..

فأنا..
..  عزم ال يل

الله فوق الظا ..
ن اء الـعكـر ..!? رسالتي  تـصيـدين با اخلزي والـعار لألنتـهازيـ الوصوولـي ا
وصلت بِه الـنذالة أن يقطع قـوت عائلة شقـيقي حس خالـد الشطري جنل شاعر

ناضل الشهيدخالد الشطري.. العراق الكبير ا
أقول 

لن نركع أال لله الواحد األحد..
مهما تكن فلتكن..

نحُن لها..
وقد أعذرَ من أنذر..

أللهم أني بلغت فأشهد..
وما على الرسول أال البالغ..

وت..!? ننتصر..أو 
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أذكر جيداً طـريق ماشية زوار األربعـ وهم يحثّون اخلطى لـزيارة موالي أبي عبد

الله احلس عليه السالم.  أذكر جيداً 
شّايـة هذا وقد حفظته عن ظهـر قلب بعد عدة زيارات إلى أرض طهرت في طريق ا

العراق احلبيب بوجود مقامات أئمة أهل بيت محمد ص!
في األربـعـ تمـوج أرض العـراق وتهـتز ذرّات الـتراب هـنـاك مشـتاقـةً متـعلّـقةً حتت

أقدام الزائرين  القاصدين بلهفةٍ 
إلى زيـارة حفيـد رسول ربّ الـعا وحـبيبه احلـس ع الـذي ضحّى بنـفسه وبكل
ـلك عـلى هـذه األرض لـلـدفـاع عن رسـالـة جـدّه رسول الـله فـي وجه مـحاوالت مـا 
التـحريف األمـوي السـفيانـي البغـيض لدين اإلسالم احلـنيف عـلّهـا تصل مع أقدام
!.. وما زالـت اآلن وبعد مـضيّ مئاتٍ عـشوق األبدي احلـس الـزائرين إلى حـيث ا
ــشــتــاقـ مـن الـســنــوات عــلى واقــعــة كـربـالء تـمــتــلئ أرض الــعــراق بــالـزائــرين ا
الـقـاصــدين زيـارة أبي عـبـد الـله احلـسـ عـلـيـه الـسالم من كل أنـحـاء الـعـالم ومن
أقصـى أقصى أنحاء الـبالد البعيـدة كما القـريبة لتـجديد البيـعة لقائـدٍ ملهمٍ ما زال
تعجرف الـظلمة من أمثال يزيد إلى تـكبّرين ا نداؤه يهزّ عروش الـطغاة الفراعنة ا
تـنقّلـة على كلّ لـسان حتى أثـورة ا يومنـا هذا يـفضحـهم ويهـزّ عروشـهم بعبـارته ا

يومنا هذا وإلى يوم الدين " هيهات منّا الذلّة يأبى الله لنا ذلك ورسوله".
في زيـارة األربـعـ وكـمــا في كلّ عـام تـمـتـلئ أرض الـعــراق بـالـزائـرين الـعـاشـقـ
يحملون عـشقهم ب أكفّهم ويحملون شوق أهليهم وأنفسهم معهم في زيارة أرض
اغـتـذت من دماء مـعـشوقـهم  إمـام الثـائـرين احلسـ ع ومن دمـاء أهل بيـت محـمد
صـلــوات الـله وسالمه عـلـيـهم أجـمـعــ حـتّى ارتـوت واهـتـزّت وربت فـأثـمـرت وأتت
أُكلها وأيـنعت فيها ثمار عشق آل بيت محمد ص في قلب كلّ مؤمنٍ آثر على نفسه
زوار أبي عبد الله احلـس في مبيتٍ أو لقمة طعـامٍ أو شربة ماء فأضحى احلس
ع الـذي قـضى مـذبـوحـاً عطـشـانـاً يـسـقي جـموع زائـريه ومـحـبّـيه والـقـاصديـن إليه
الـطـريق من أقـصى أقصـى البـسـيـطة يـرويـهم ويـسـقيـهم لـيُـنـبت في قـلوبـهم عـشـقاً
متجدّداً وعـطشاً إليه ال يـرتوي إال  بزيارة األربـع في العام الـذي يليه والذي يلي
ـوت بتركه دمن الـذي أدمن دواءً ال يسـتطـيع تركه وإال  العـام الذي يـليه تـمامـاً كا

الدواء !  أهو حبٌّ?! أهو عشق?! 
ـكن وصف هذا العشق الالمتناهي الـذي يتراءى لنا في بحر متالطمٍ بأيّ عبارةٍ  
من الـزوار العـاشـقـ يـتـدافـعون في حـبٍّ ومودة لـم يسـبق لـهـا مـثـيل لـزيـارة مولى

!? العاشق لله وحفيد حبيب ربّ العا
ـتسارعـة لهـفةً مع تسـارع خطاهم في كن وصف نبـضات قـلب الزائرين ا وكـيف 
تسّع مع امتداد السنوات وقصدهم فقط الطريق إلى حيث متدّ وا أثناء مسـيرهم ا
عشـوق وهو  العـاشق أيضاً الذي عـشق الله عشقـاً وارفاً ال متنـاهياً حتى مـقام  ا

قُبض إليه مخضّباً متحنّياً بدمائه الطاهرة ?! 
هـنئ لـهفةً ـشتاقـ ا تـالله لـهي معجـزة ربّانـية حيّـة بينـنا تـدفّق جموع الـزائرين ا
إلـى زيــارة أبي عــبــد الــلـه احلــســ عــلــيه الــسالم فـي كلّ عــام وتــضــاعف أعــداد

الزائرين
في كلّ عـامٍ مقـارنـةً بالـعـام الذي يـسـبقه بـالـرغم من الظـروف االقـتصـاديـة القـاهرة

 . سلمة الفقيرة نسبياً التي يعيش فيها الكثير من الزائرين في دولهم ا
واكب عـلى طـول الطـريق خلـدمة في طـريق مـشايـة أبي عـبد الـله احلـس تـتـوزع ا
شـاة  مواكب من أهل العراق الطيب وبـعضهم من فقراء الناس مادياً الزائرين ا
وذوي الـداخل احملدود وبـعضهـم أطفـال صغار أو حـتى كبـار في الـسن يفـترشون
ة لزوار أبي عبد الله احلس ع  وكذلك مواكب الطريق يعـرضون ضيافتهم الكر
من عـاشـقي اإلمـام  احلـسـ  وشـيـعـته من الـبـلـدان اجملاورة بـل من شـتّى  أنـحاء
ــعــمــورة ومن شـيــعــة ومــحـبّـي اإلمـام في الــدول االوروبــيــة والـغــربــيـة جــمــيــعـهم ا
يـتـنـافـسون فـي حبّ اإلمام  احلـسـ و في خـدمـة زوار أبي عـبـد الـله احلـس في
أثناء مـسيرهم من النجف األشـرف إلى كربالء بل من  أقصى العراق إلى كربالء.
أهو سـلطـان?! أهو مـلك?!هذا الداعي الـذي ما زال يـدعو أولـياءه ومحـبيه وعـاشقيه
إلى الـيـوم يـدعـوهم ويتـحـبّب إلـيـهم " إليّ إليّ يـا أحـبّـائي " ومـا زال  نـداؤه يـتردّد
فـيهم إلـى اليـوم " هل من نـاصرٍ يـنـصـرني?" فتـأتي احلـشـود الغـفـيرة إلـيه قـاصدةً
ماشيةً زائـرةً من مختلف األلوان واألديان واألعراق والثقافات حتثُّ اخلطى سائرةً
لكٍ وال لسلطانٍ متوّجٍ وال إليه في مسيرة عشقٍ لم يشهد لها التاريخ مثيالً أبداً ال 
لوزير!هو احلس ع  عاشق الذات اإللهية حتى اإلستحالة
والـذوبـان في الـله الـذي ذاب في عـشق مـعـشـوقه األجـمل
واألكمل واألوحد  حـتى أذاب معه قلوب محـبيه وعاشقيه
تدّة على مرّ التاريخ مستمرّة إلى ما في مسيـرة عشقٍ 

شاء الله وحتّى قيام يوم الدين!

بيروت
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أغـلب مــحالت جــمع (مــحــلـة)  في
ــة تــربــطــهـا ــوصل الــقــد ن ا أ
القـناطر الـتي هي كاجلـسور تربط
بـــ بـــيـــتـــ مـــتـــقـــابـــلـــ عـــبــر
فــضـاءالـزقـاق  وهـذه تـخـتـلف من
حيث طولها وارتفاعها ومساحات

وتسمياتها ..
ـؤرخ  احلاج كـمـا جـاء في كـتـاب ا
عبـداجلبـار محـمد جـرجيس رحمه
الـله معـرفا ايـاهـا بانـها عـبارة عن
ــــرات داخـــــلــــيـــــة بــــ احملالت
وتــــشــــكل هــــذه احملـالت الـــطــــابع
االجـتـمـاعـي والـنـسـيـج الـعـمـراني

وصل . دينة ا
ـ كــانت الـقـنـاطـر اخلـاصـة بـاالزقـة
والشوارع الفرعية داخل الوحدات
الــســكـنــيــة احـدى ســمــات الـبــنـاء
را او ـوصلي  حـيث ال يـخلـو  ا
ة داخل ـنطـقـة الـقـد شـارعـا في ا
وصل مـن هذه الـقنـاطر فـقد جاء ا
بكتـاب نـهـل االوليــاء عن عدد هذه
الـقـناطـر كـان يـقدر ( (1060قنـطرة
امـا في كـتـاب مــنـــيــة االدبـاء فـقـد

كان العدد ( (1600قنطرة ..
ـ و بــنـاء هـذه الـقـنـاطـر السـبـاب
مــعـيـنــة مـنــهـا لـلــخـيـر فــقـد كـانت
بـعض االسر تـقـوم بفـتح غـرفة من
الـبيت وجتـعلـهـا قنـطرة احـتسـابا
لوجه الـله فاسـتغلت هـذه القـناطر
للسكن او للمرور منها كطريق عام
يـصل بـ طـريـقـ او اكـثـر كـانوا
يبنون فوق القناطر غرف اجملالس
ويـتــخـذون شـبــابـيك تــشـرف عـلى

جانبي الطريق ..
ـ ولـلــقـنـاطــر فـوائـد أخــرى كـثـيـرة

منها : ـ
 1ـ توسيع الدار ولبناء غرفة او

أكثر فوق مجال القنطرة .

 2ـ سهولة االتصال ب دارين
متقابل في جانبي الطريق .

 3ـ تكون القنطرة ملجأ للخيول

شارع نينوى .
13ـ قنطرة الـجـان : تقع في محلة
الـنـبي جــرجـيس يـذكــرهـا االهـلـون

بان هناك فيها مسكن للجـان .
 -14قنطرة باب الشط القلعة : تقع
فـي مـدخل شط الـقـلـعـة قـرب مـحـلـة
يدان وهي مـدخل الى ضفـة النهر ا

 .( قرب جسر نينوى (القد
15ـ قنطرة آل حديـد : تقع نهاية
سـوق شارع الـنجـفي يـعود الى دار
اسرة آل حديد جلـبي مقابل مسجد

نعم . الشيخ عبدا
 -16قنطرة بيـت أحمـد سامـي
الدبـونـي : تقع خـلف البريـد القد
قـرب بـنـايـة الشـواف حـالـيـا وكانت
ـــ الــــطـــريق الـى اخلـــلف عــــلى 

ؤدي الى جامع خزام . ا
 -17قنطرة شهـر سـوق : بالقرب
من جــامع عــمــر االســود في شــارع

فاروق .
18ـ قنطرة آل زيـادة : تقع في
مـــنــطــقــة الــبـــدن في بــاب الــبــيض
بالقرب من جامع الزيواني القد .
19ـ قنطرة الرضواني : تقع في
مــنـطــقـة بــاب اجلـديــد بـالــقـرب من

جامع (اجلويجاني) .
 20ـ قنطرة الشيخ محمـد : بالقرب
من جامع الشـيخ محمـد الرضواني

في محلة باب اجلديد .
21ـ قنطرة سوق البـراذع : وهي
تـــصل ســـوق الـــبـــراذع الـى ســوق

الكمرك القد .
 22ـ قنطرة الكنيسـة : تقع في منطقة
حوش اخلان مقابل مطرانية الكاثوليك.
 23ـ قنطرة بيت الرضوانـي : تقع في

محلة الشيخ محمد األباريـقـي.
ـالح : وهي  24ـ قنطرة بيت صديـق ا
قــنـطــرة واصـلــة بــ تـفــرعـات الــطـرق
ؤدية الى الـطرق الـعامة في الداخـليـة ا

وصل . ا
 25ـ قنطرة بيت شنشـل : في محلة القلعة
تـصـل بـ عـدة فــروع لـلــطـرق الـداخــلـيـة

ة . وصل القد با
 26ـ قنطرة بيت الساعاتـي : وهي في
مـدخل بـيت السـاعـاتـي في محـلـة اجلامع

نارة احلدباء . قابلة  الكبير ا
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وصل ا

كل قـواه الــعـسـكــريـة ضــد شـعـبه,
تخصص بحسب تقييم بعض ا

يـعـود سـبب الـتـحوّل احلـاصل في
أســلـوب الــتــعـامـل األمـريــكي إلى
احليلولة دون تسـلم حكومة دينية
زمـــام األمــــور في الــــعـــراق ,كي ال
تــــتـــكـــرر جتــــربـــة اجلـــمــــهـــوريـــة
االسالمـيـة االيـرانيـة.وتـذكـر بعض
ـصـادر الـتـاريــخـيـة بـأن مـنـظـمـة ا
مـجـاهدي خـلق اإلرهـابـية كـان لـها
تعاون كبـير مع احلكومـة العراقية
لــقــمع االنــتــفــاضــة الــشــعــبــانــيـة

خصوصا في البصرة.
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عـــد الــبــاحــثــون بـــعض الــعــوامل
كـــأســـبـــاب رئـــيـــســـة في إخـــفـــاق

االنتفاضة الشعبانية.. وهي:
   -1استخدام حكومة النظام

األسـلــحـة الـثـقــيـلـة بــقـوة تـخـريب
ــدافع عــالــيـــة مــثل الــدبــابــات وا

والصواريخ.
   -2استخدام حكومة  النظام

ــدربــة من الــقـــوات احملــتــرفـــة وا
أمــثـال قـوات احلــرس اجلـمـهـوري
مــــدجـــجـــ بــــأنـــواع األســــلـــحـــة

وبصالحيات كاملة لقتل الناس.

   -3السيطرة اجلوية واستخدام
ـروحـيـة لــقـتل وابـادة الـطـائــرات ا

نتفضة. اجلماهير ا
   -4عدم التنسيق التام ب

اجملموعات الشعبية.
دن    -5سيطرة الثوري على ا

دون أي تـخــطـيط وبـرنـامج واقـعي
ا بعد السيطرة.

   -6الدعم الغربي للنظام .
علن لبقاء    -7الدعم العربي غير ا

نظام صدام.
   -8خيانة فئات من الشعب للثورة

ومساندتها نظام صدام .
   -9اخلوف والذعر من  النظام ,
والـذي يـسـيـطر عـلى فـئـات واسـعة

من الشعب.
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تعرضت االنتفاضـة الشعبانية إلى
ظلم كـبير ,حيث لم تـظلـم انتـفاضة
أو ثـــورة في تـاريخ الـشــعـوب كـمـا
ظـلـمت! فقـد تـمت خيـانـة إرادة هذا
ـــــنـــــتـــــفـض من قـــــبل الـــــشـــــعب ا
ثـقفـ في كل العالم احلكـومات وا
(الغرب والعرب) وحتى يومنا هذا
مــــــازالت أقـالم الـــــظـالم تــــــصـــــور
ـــوضــوع تـــارة بـــانــقـالب فــاشل! ا

وأخـــرى بـتـدخل إقـلـيـمي! أو تـردد
نـــفـس الـتــسـمــيـة الــتي اطــلـقــتـهـا
احلـكـومــة عـلـيـهـا (الــغـوغـائـيـون)!
ويـصـر الـبـعض عـلى أن ثـورات مـا
يــســـمى بـــالــربـــيع الـــعــربـي الــتي
شهدتها الساحة العربية اليوم هي
األولى فـي الــــــتـــــــاريخ احلـــــــديث,
لـيـتـجـاهـلـوا انـتـفـاضـة الـعـراقـيـ
األبـطـال عـام  1991والـتــضـحـيـات

التي قدموها في طريق احلرية.
قـابر اجلــمـاعـيــة كشـفت للـعالم فـا
الـوجه احلقـيقي لـلـنظـام  البـعثي ,
وكـيفيـة تعـامله الـوحشي مـع ابناء
الـشــعب الـــعـــراقـي فـقــد بــلغ عـدد
الذين قام النظام بقتلهم في جنوب
الــعـراق خــالل41 يـــــوم مــن عــمـر
االنــتــفــاضـة 300 الف إنــسـان! اي

عدل 20الف قتيل يوميا.
ÍuMÝ Âu¹

يـــجب ان يـــخـــصص يـــوم ســـنــوي
يكون الستـذكار الثـورة الشعـبانية ,
عـطــلـة رسـمـيـة ,تــتـخـلـله فـعـالـيـات
حكوميـة رسمية ,مثال زيارة رئيس
الــدولــة لـــنــصب الــشــهــيــد ,اقــامــة
مهرجان شعري ,وانطالق مسيرات

ـــة اجلـــيش فـي حــرب بـــعـــد هـــز
الـكـويت عـام  ,1991ثم تـقـوقع في
اغــلب احملــافــظـات ,وتاله انــهــيـار
اجـهـزة الـدولة بـفـعل قـوة ضـربات
ــا دول الــتــحــالف ,حــصل فــراغ 
دفع الناس لالنتفاض ضد السلطة
رجعية الصاحلة  ,وقد حاولت ا
انـقـاذ العـراق من مـنـزلق الـفوضى
ـــرجع وعـــودة الــــظـــلم ,فــــأسس ا
االعلى للحوزة العلمية في النجف
االمـــــام اخلــــوئي مـــــجــــلس الدارة
الـعـراق ,وانـتــشـرت دعـوته في كل
مـــحــافـــظــات الــوسـط واجلــنــوب,
وحـصل حــراك جـمـاهــيـري كــبـيـر,
لــكـن امــريـــكــا دخــلـت عــلى اخلط,
وقررت حماية النظام من السقوط,
فـدعمت حـملـت االبادة الـتي شنـها
بحق محافظات الوسط واجلنوب,
وجتـاهـلت امـريـكـا قـيـام الـطـاغـيـة
ــــدن بـــــالــــصــــواريخ, بــــقـــــصف ا
ـقـابــر اجلـمــاعـيـة وتـغــافـلت عـن ا
الـتي قـام بـهـا والـتي شـمـلت حـتى
االطـفـال! لـتـتـوضح قـسـوة الـنـظام

انذاك .
ـكن نـسـيـان ما فـعـله الـنـظام وال 
ـدافع مرقـد االمام عـندمـا ضرب بـا
احلـســ عـلــيه الـسالم ودبــابـات
اجلــيش الــتي دخــلت كــربالء كــان
مـكــتــوب عــلـيــهــا (ال شــيـعــة بــعـد

اليوم).
وبعد قمع االنتفاضة وحتديدا في
صادف االول من شهر  19آذار ا
رجـع االعلى رمـضـان  اعـتـقـال ا
االمــــــام اخلــــــوئـي وارســــــالـه الى
بغداد ,و أعدم الـكثـير من وكالء
االمــام اخلـوئي مـن قـبــيل الــســيـد
مـحـمـد رضـا اخلـلـخـالي والـسـيـد
جـعـفــر بـحـر الـعـلــوم والـسـيـد عـز
الدين بـحر العـلوم رحمـهم الله عز
وجل ,وهـــاجــر من الــعــراق كل من
السـيد محمـد السبـزواري والشيخ
مــحـــمــد رضــا شــبــيب الــســاعــدي
والسيد محمد صالح اخلرسان

وســــمــــيـت تــــلك الــــثــــورة والــــتي
انــطـلـقت في شـهـر شـعـبـان  –اذار
من عام  1991بالثورة الشـعبانية,
والــتي دلــلت عــلى مــكــامـن الــقـوة

داخل اجملتمع.
لـكن بــعــد زوال احلـكم بــقــيت تـلك
الـثــورة مـنـسـيـة ,فـهـا هي  19عام
واغلب الـناس ال تعـرف الكـثير عن
الثورة وعن شهدائها وعن قادتها,
بل ان الـتضـلـيل الذي مـورس على
الـــثـــورة من عــام  1991الى 2003
اصـبح حـقـائق عـنـد فـئـات واسـعة

من اجملتمع.
احلـقـيقـة اتـسائـل كثـيـرا عن سبب
االهـــمــال احلـــكــومي البـــرز حــراك

شعبي خالل فترة ?!1930-2003
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أن تـفـسيـر كـلـمة االنـتـفاضـة: أنـها
عـــمل شـــعـــبي جـــمـــاعي صـــاخب
ويــــتــــخــــلــــله فــــعل ثــــوري رافض
لـلـسـلـطة احلـــاكـــمـــة وفي كــثــير
مـــن األحـــيـــان تـكــون االنـتـفـاضـة
عفـوية تنـطلق من رحم اجلمـاهير,
ولــيس لــهــا هـدف ســوى الــنــقــمـة
اجلــمـاهــيـريــة عـلى الــنـظــام الـذي
تـــرزح حتت ظـــلــــمه واســـتـــغالله,
وذلـــك بـــــالـــــرغم مـــن اخـــــــتــالف

تـوجـهـاتهـم ودوافعهم أحيانا .
ـبـاركة انـتـفـاضـتـنـا الـشـعـبـانـيـة ا
مـــاهـي إالّ حـــلـــقـــة مـن ســـلـــســـلـــة
االنـتـفـاضـات ,الـتي تــفـجـرت عـلى
تـلك الـطـغـمة احلـاكـمـة من قـطاعي
الــــطــــرق واجلـالديـن واجلـالوزة,
ـة تعدد حيث كـانت احلكومـة الظا
الــطـــرق في تـضـيق اخلـنـاق عــلى
اجملــتـمع ,حــيث اتــقـدت الــشــرارة
األولى لـــــهــــذه االنــــتــــفــــاضــــة في
محـافظة الـبصــرة وما هي إال أيام
قـلـيـلـة حــتى صـارت اربـعـة عـــشـر
مــحـــافـــظـــة خـــارجــة عن قــبــضــة
احلــكـومــة الــطـاغــيــة فـإن دل ذلك
عــلى شيء فـإنه يـدل عــلى الـنـقـمـة
الــتـي كـــانت تـــعــتـــمـــر في قـــلــوب

. العراقي
ÂUEM « W¹ULŠ

كـان الـثــوار الـعـراقـيــون في شـهـر
اذار عام  1991يأملون دعماً دولياً
لالنــتـفــاضــة وخــاصــة مع وجـود
الـقـوات األمـيـركيـة داخل األراضي
الـعـراقـيـة والــتي كـانت بـعـد غـزو
الـــــكـــــويت في آب/ 1990حتـــــفـــــز
الـــشـــعب عـــلى الــثـــورة لإلطـــاحــة
بـــالـــنـــظــام  ,ولـــكن وقـــفت اإلدارة
األمـيـركـية مـوقف سـلـبي ومـخيب
بل وصـرحت بـأن هـدفـهم الـرئـيس
هـو طرد الـقوات مـن الكـويت فقط,
وإنـــهم لـم يـــكـــونـــوا يـــعـــتـــزمــون
اإلطـــاحــة بــالــنــظــام .بــعــد انــدالع
االنـتـفـاضة أعـلـنت أمـريكـا الـهـدنة
مع الــنــظـــام الــعــراقي آنــذاك و
االتـفـاق في خــيـمـة صــفـوان عـلى
احلــدود الــعـراقــيــة - الــكـويــتــيـة
ـتـحدة وجـبه الـواليات ا مَـنـحت 
الــنـظـام  حق اسـتـخـدامه طـائـرات
ــروحـيــة الــعـراقــيــة في األجـواء ا
الـــعــراقـــيــة لـــضــرب اجلـــمــاهـــيــر
نـتفضـة وقد استـخدمهـا النظام ا

دن الثائرة. في قصف وتدمير ا
فــعــلى رغـم ســيــاســات احلــكــومـة
األمريكية والتي كـانت تؤيد تغيير
الــــنـــظـــام في الــــعـــراق ولـــكن في
االنــتــفــاضــة الـشــعــبــانــيــة سـمح
جـورج بـوش لـصـدام أن يـسـتـخدم
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شــعــبــيــة ,ونــشــر صــور الــشــهـداء
هذا والـتـذكـير بـالـقـتلـة واجملـرم ,
االمـــر يـــحـــتــــاج لـــقـــرار ســـيـــاسي
حـــــكـــــومي ,ودعـم االحــــزاب ,لـــــكن
الـــغــريـب ان يــتم تـــنــاسـي الــثــورة
وشـهــدائـهـا وقـاتـهـا ,بل الى الـيـوم
جنــد الـبـعـض يـسـمــيـهــا بـصــفـحـة
! من اخليانة واخلدر او الغوغائي
الـسـذج والـغارقـ بـبـحر الـتـسـفيه
لالعالم ,والــذي عـــمل لــلـــفــتــرة من

 1991الى  2003على تشويه
الثورة الشعبانية وطمس اثارها.
لذلك ليكون يـوم اندالع الثورة وهو
الثاني من اذار  ,في البصرة عندما
أطــلق أحـد اجلــنــود الــعـائــدين من
أرض الـكـويت عـدة طـلـقـات بـاجتاه
صــورة لـــصــدام لـــتــرتـــفع مــعـــهــا
ــنـفـعل أصـوات هــتـافـات احلــشـد ا
وسـرعـان مـا الـتـهـبت في انـتـفـاضة
شـعـبـيـة كـبــيـرة حـيث خـرج سـكـان
ـديـنة إلى الـشـوارع وهم يهـتـفون ا

ضد النظام وصدام.
لـذلك يـجب الـتـذكـيـر بـالـثـورة وترك
الــكــسل واخلــمـول ,واالبــتــعـاد عن
النـهج البـعثي ,الن الدمـاء الطـاهرة
الـــتي ســالـت في ســـبــيـل الــوطن ال
يــــجب ان تــــنــــسى ,بـل عــــار عــــلى
  . ضح االحياء ان تطمس اثار ا
      ·تضاف للمنهج الدراسي

كـان عـلى قـادة التـغـيـير ان يـعـلـموا
االجــــيــــال اجلـــديــــدة مـــا فــــعــــلـــته
اجلـمـاهـيـر الـعراقـيـة الـشـجـاعة في
اذار من عـام  ,1991عــنــدمــا وقــفت
ضد الظلم واجلور ,وواجهت اقوى
دكــــتــــاتــــور فـي الــــشــــرق االوسط,
وضحت بـدمائهـا في سبـيل سعادة
الــــوطن وتــــخــــلــــيـــصـه من قــــيـــود
الــطــاغــيـة ,فــكــان يــجب ان تــوضع
قــصــة الـثــورة الـشــعــبـانــيــة ضـمن
ــنــاهج الــدراســيــة لألجــيــال ,كي ا
تخـلد الـثورة الـعراقيـة وهكـذا نكرم
الـشـهـداء ويـكــونـوا قـدوة لألجـيـال
الالحـقــة في رفض الـظـلم والـدعـوة

للعدل.  
«dOš«

ـثــقـفـ لـلــكـتـابـة ادعـو الــكـتـاب وا
فصلة عن الثـورة الشعبانية ,عبر ا
قاالت والبحوث والكتب ,والدفاع ا
عن رجـالــهـا ومــواقـفــهـا ,والــبـحث
والـتـحـلـيل عن دوافـع قـيـام الـثورة,
ثـم اســبــاب فـــشــلــهـــا في االطــاحــة
بـــنـــظـــام صــدام ,وايـــضـــاح الــدور
اخلـبــيث لـلـعــرب والـقـوى الــكـبـرى
الــتـي تــتـــكــلـم كــثـــيــرا عن حـــقــوق
االنـسـان!واتـمـنى مـن الـفـضـائـيـات
احملـلــيـة الـتي تــدعي الـوطــنـيـة ,ان
تــــســــلـط الــــضــــوء عــــلى الــــثــــورة
ن الـشـعبـانيـة وان تـسجل حـلـقات 
جنــا من االعــدامـات  لــلــحــديث عن
تــلـك االيــام.واجب وطـــني عـــلى كل
عراقي غـيور ان يـعيـد الضـوء لهذه
الـثـورة الـعـظـيـمـة الـتي لم حتـركـها
قـــوة او تـــوافق دولي بـل حـــركـــهــا
الـشـعب الــنـاقم عـلى ظـلـم الـسـلـطـة

الغاشمة ,كانت ثورة حرة.
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ة مـازالت ثورات الزجن فـي العراق مثـارا جلدل عقـيم وآراء غيـر موضوعـية او ظا
ـؤرخـ الـذين قـصـوا عـلـيـنا عـلى  االغـلب االعم والـسـبب في ذلك هـو ان اغـلب ا
قـصص هـذه الـثـورات كـانـوا من الـعــرب الـذين يـديـنـون بـاحلـقـد الـعـنـصـري ضـد
الـسود الذين جلـبوهم من اوطانـهم في شرق افريـقيا لـيستعـبدوهم ويسـتخدموهم
سـاحـات الواسـعـة من االراضي الزراعـية في كسح الـسـباخ الـتي كانـت تغـطي ا
ـؤرخـ واحتـقـارهم الشـديد لـلـون االسود فـقـد اهمـلوا وبـسبب عـنـصريـة هؤالء ا

ا يثير احلقد على الثائرين السود  اسباب هذه الثورات وانشغلوا 
وكـان من بـ االمـور الـلـتي انـشــغـلـوا بـهـا هـو نـسب صـاحب الـزجن فـقـد شـرقـوا
وغـربوا في الـطعن به وكـأن هذا الـنسب هـو الذي اشـعل نار الـثورة عـلى اخلالفة
العباسـية الي كانت غارقة في الفساد والظلم الذي طال جميع االقوام التي وقعت
حتت سيـطـرتهم ولـيس السـود وحـدهم وهي االسبـاب التـي اشعـلت الثـورات على
الــعـبــاسـيــ مـنــذ سـقـوط الــدولـة االمــويـة وحــتى سـقــوط الـدولــة الـعــبـاسـيــة عـلى

يد.هوالكو عام ٦٥٦هجرية
فطوال ٥٢٤ سنة كانت جميع ارجاء
الدولة العباسية تعج بالثورات اال انها

لم تواجه ثورة اشد خطرا عليها من ثورة الزجن التي دامت ١٥ عاما كان
الثوار السود قد اوشكوا ان يسقطوا اخلالفة في بغداد فقد وصلت قواتهم

الى مقربة من مدينة العزيزية اي على مبعدة ٧٠ كم من بغداد
ومن اسباب ضراوة هذه الثورة وتمكنها من بلوغ احلدود التي بلغتها

هو الغضب التراكمي على ظلم بني العباس للسود وما كان السود يعانونه
من حياة ال تليق باحليوانات

ؤرخون قد اهملوا ومع ذلك كان ا
هذه االسباب وجتاهلوها 

ولــعل الــدكـتــور فـيــصل الــســامـر  هــو اول مـؤرخ عــربي انــصف ثــورة الـزجن في
ا الصق بها او علق باسبابها من دعاوى زائفة البصرة وشذبها 

وفي كـتـابه ( ثـورة الـزجن ) كـان الـدكـتــور الـسـامـر قـد  درس في بـدايـته األحـوال
األجـتمـاعـيـة لـلـرقـيق وتـعرض الى أصـلـهم أي مـوطـنـهم فـيـقول “ ’’أسس الـعـرب
سـلمون مـستعـمرات منذ 720م على السـاحل الشرقي اإلفـريقي ب ليـمو ونهر ا
ريفو..وقد عرف الـعرب نتيجة ذلك زنوج البانتو وسموهم بالكفار..وقامت إثر ذلك

احلة ..’’ جتارة الرقيق ..خلدمة القصور واألراضي ا
والكـتاب هـو تأريخ لـلثـورة التي قـادها الـرقيق من الـزنوج الـذي كانـوا حتت أيدي
ؤرخ القدامى ملوك العباسي واإلقطاعي ولكن جاء بقراءة معاكسة لقراءة ا
وفـيه ويقول الـسامر لـقد أخذت عـلى عاتـقي أن أقدم للـقار هذا الـبحث عن ثورة
ـمـكن أن نـكـتب الـتــاريخ بـإسـلـوب جـديـد يـعـيـر الـزجن ألقـيم الـدلـيل عـلـى أنه من ا
نظار جديد,,يعني أن ننظر إلى اخلطوات التي احلركات اإلجتماعيةأهمية كبيرة 
خطـتها الـشعوب اإلسالمـية لتـغييـر أوضاعهـا..إن احلقيـقة التـاريخيـة هي الهدف

األول للباحث ويجب أن يعلنها مهما كلفه األمر’’
ضي السـامر الى القول لقد قـاد تلك الثورة سنة  255هـو رجل يدعى علي بن و
ـؤرخون ألـسنـتهم وطعـنوا فـيه أشد الـطعن  فـسمي بدعي محـمد وقـد بسط فيه ا
آل الـبـيت ألنـه نـسب نـفـسـه لـهم وهـنـا أقــول ال يـسـتـحق
الــبـحـث في نـسـب عـلي بـن مـحــمــد كل تـلـك األهـمــيـة أو
الـطـعن الـشـديـد فـمـا هـو إال سـبب ومـهـمـا كـان من وراء
قصـده وثورته فإن هـذا ال يُضعف حق أولـئك الناس في

ثورتهم وال يشرع أن يستعبدهم العرب .
{ عن مجموعة واتساب
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أعــلن الــقــائــمــون عــلى مــهــرجــان األقــصـر
ـهرجان سـيكرم في للـسينـما االفريـقية ان ا
ـصـريـة هـالـة ـمـثـلـة ا دورته الـثـانـيـة عـشـر ا
ــمـتــد عـلى صــدقي عن مــشـوارهــا الـفــني ا
سنوات.وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس
متدة ب هـرجان الذي سيقام في الفترة ا ا
ــمــثــلــة صــدقي 3 و 9 شــبــاط 2023 ان ا
تسـتحق الـتكـر لتـميـز أدائهـا في السـينـما
ــصـريــة حـيـث لـعــبت عـدة ادوار مع كــبـار ا
.وقــالت اخملــرجـــ أمــثــال يـــوسف شــاهـــ
هـرجان اخملرجـة عزة احلـسيني إن مـديرة ا
(صــدقي تـعــرف الــتـنــوع في اعــمــالـهــا بـ
سـرح والـسـيـنـما والـتـلـفـزيـون وهي قدمت ا
حــوالي 160 عـمـالً بـيــنــهـا 30 فــيـلــمـاً في

صرية). السينما ا
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ـكـتـبـة الوطـنـيـة  الـسـبت الـكـاتـبـة االردنـيـة ضـيـفـتـهـا ا
) وقدم ـاضـي  للـحـديـث عن كـتـابـهـا (مـواقـد احلـنـ ا

قراءة نقدية للكتاب الروائي أحمد الغماز.
s¹b « fLý wKŽ bL×

ـوت االثــنـ والـراحل يـعـدّ الـشـاعــر الـلـبـنـانـي غـيـبه ا
واحدا مـن طلـيـعـة (شـعـراء اجلـنـوب) وهـو من مـوالـيد

قرية بيت ياحون عام 1942.
 bL×  dšU
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مـثل الـسـوري اجنز  تـصـويـر مشـاهـده األخـيرة في ا
مـســلــسل (حـرب الــورود) في تــركـيــا ويــتـجه لــدخـول

السباق الرمضاني من بيروت.
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wNO dð Z U½dÐ w الوجـة واجلـسد لـكن برنـامـجنـا هذا
يــهـتم بــتـجــمـيل الــعـقـول و تــهـذيب
األفـــكــــار من أجـل بـــنــــاء اإلنــــســـان
ـانـا مـنـا  بــكـلـمـة اقـرا واجملـتــمع ا
الــتي وردت في أول آيــة نــزلت عــلى
نـبي اإلسالم مـحـمـد ص (اقرا بـإسم
ـــعــــنى( حِب / ربـك) واقـــرا هــــنـــا 
تـــنــظف / ســـامح / إبــنـي / فــكــر /
تــــثـــقـف/ بـــادر / إصــــدق الـــقـــول )
وغـــيــرهـــا. ويــذكـــر ان احملــاضــرات
سـتــكـون في قـاعــات مـتـعــددة مـنـهـا
الــبـطــريق  بـربــر و كـورمــيك  حـتى
ـــــــلل عـن االطــــــفــــــال). نـــــــبــــــعــــــد ا
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ـــان الــــطــــفل الــــعـــراقي يـــقــــيم بــــر
بـــالــتـــنــســـيق مع بـــرنــامـج مــواهب
األطــــفـــال في مـــيــــســـان ورش عـــمل
لتجمـيل العقول وتـهذيب األفكار عن
ان هـذا الـبـرنـامج قـال امـ عـام بـر
الطفل العراقي االديب محمد رشيد :
اعدت كوادرنا مـحاور عديـدة منها (
عــدم الــكـذب / أهــمــيــة الـنــظــافـة  /
اإلبــتـعــاد عن الـنــمـيـمــة / مـكــافـحـة
الـعنف / أهـمـيـة القـراءة / األمـانة )
مــوضـحــا ان (اغــلب الــعـوائـل تـدفع
ماليــ الــدنــانــيــر من اجل جتــمــيل

{ لـندن  –وكـاالت - عـلى إثـر خـبـر وفاة
ـلـكـة إلـيـزابـيث الـثـانـيـة أكّـدت تـقـاريـر ا
صـحـفـيـة بــحـسب مـوقع (بـيج سـكس)أن
دوقـــة ســـاســكس مـــيــغـــان مــاركـل ألــغت
ظـهــورهـا في بـرنـامـج (ذا تـو نـايت شـو)
عـــــلـى قـــــنـــــاة (ان بي سـي). اذ كـــــان من
توقع أن يسـتضيف جيـمي فالون دوقة ا
ساسـكس في 20 أيـلـول اجلـاري تـزامـنـاً
مع تـواجـدهــا وزوجـهـا األمـيـر هـاري في
مدينة نـيويورك حلضور الـدورة السابعة

مديـر عام دائرة الفنون الـعامة بوزارة الثقـافة العراقية
ـو السـويـدية ضـيـفته اجلـمـعـية الـثـقـافيـة في مـدينـة مـا
ــعــاصــر من االحــد في حــوار حــول الــفن الــعــراقي ا

خالل جتربته الفنية.

ـمـثل الـعـراقي تـلـقى امـنـيـات االوساط ا
الفـنيـة واالعالمـية بـالشـفاء الـعاجل بـعد
خضـوعه لعملية جراحيـة تكللت بالنجاح

 متمن له دوام الصحة والسالمة.

ـسـار ـسـتـشــار الـقـانـوني الـعـراقي مــنـحه مـجـلس ا ا
الرقـمي (الـوسـام العـراقي لـلمـحـتـوى الرقـمي الـوطني
نح للشخصيات التي قدمت مضام 2022) الذي 
رقـمــيـة وطـنــيـة في مــحـوري تـعــزيـز االعـتــدال ونـشـر
مفـاهـيم السـلم األهلي أثـنـاء األزمات ومـحور الـتـنمـية

ستدامة وتشجيع االنتاج الوطني. ا

الـنـاطق الــرسـمي لـدار االفــتـاء الـعـراقــيـة مـنــحه مـنـتـدى
السالم الدولي للثقافة والعلوم الوسام العلمي جلهده في
ـعـنــونـة (االمـام احلـســ عـلـيه اجنـاح الـنــدوة الـدولـيــة ا

السالم عنوانا للعزة والكرامة واالباء).
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ـاجسـتير مؤسـس البيت الـعراقي لالبـداع نال درجة ا
بتـقـدير امـتيـاز من قـسم عـلم النـفس بـكلـية االداب في
عـنونة (احلنـ الشخصي جامـعة بغداد عـن رسالته ا

راهق األيتام). وعالقته باحلسرة الوجودية لدى ا

ميغان ماركل

وكــانت جلــنــة حِـكــمت مــسـؤولــة بــشـكل
مـبــاشـر عن اســتـعـادة  150من األعــمـال
األكـثـر أهـمـيـة. بـاإلضـافـة إلى ذلك تـمت
إعـادة تمـثـال (األمومـة) لـلنَـحـات الكـبـير
جـواد ســلـيـم الـذي ســرق من سـتــوديـو
حِـكمت اخلـاص. غالـبًا مـا يتـذكر حِـكمت
ـــقـــابـالت اإلعالمـــيـــة كـــيف شَـــعـــر في ا
بـالـتواضـع لكـرم أفـراد اجلـمـهـور الذين
اقـتـربـوا مـنه في شـوارع بـغـداد راغـب
في إعـادة األعمـال الفـنـية الـتي كانت في
حـوزتـهـم حلِـفـظـهــا. في إحـدى احلـاالت
عـرض شَــخص غـريب إعـادة اثــنـتـ من

مـــنـــحـــوتـــات غـــنـي اخلـــاصـــة الـــتي 
شـراؤهـا من الـسـوق الـسوداء عـلى أمل

تحف. إعادتها في يوم من األيام إلى ا
و فـي عــــام 2010 كـــلف أمــــ بـــغـــداد
ـعالم حِـكمت بـاسـتـكـمـال سلـسـلـة من ا
األثـرية للـمدينـة. بدأ الـفنان الـعمل على
أربع مَنحوتات جَديدة ستقام في مواقع
مـختـلفـة حول بَغـداد. ومع ذلك سـيكون
هـذا هـو مَـشـروعـه األخـيـر ألن الـنـحـات
مـات قبل اكـتمـاله.  وللـمعـلومـات أشرف
ـشـروع. كانَت جنل حِـكـمت علـى إجناز ا
هَـذه األعــمـال اجلــديــدة: (نَـصب أشــعـار
بـغداد) نافورة حتتوي على خَط برونزي
ـصطفـى جمال الـدين. (نَـصِـب لـقصـيدة 
إنــــقـــاذ الــــثَــــقــــافــــة) خــتـم اســطـــواني
سومري في يد مواطن عراقي. (الفانوس
الـسحـري) نافـورة بهـا مصـباح من ألف
لــيــلــة ولــيــلــة و(نـصـب بــغـداد) نــصب
تذكـاري لـلمـديـنة كـفتـاة جـميـلـة جالـسة

ترتدي الزي العَباسي التقليدي.
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ــســرح فـي االحتــاد الــعــام اقــام بـــيت ا
لألدبــاء والــكــتّــاب في الــعــراق جــلــسـة
ـسرحـيـة األهلـية في بعـنـوان ( الفـرق ا
الـعراق.. بـ الـطمـوحـات والتـحـديات)
ي عالء كـر  بـحـضور ادارها االكـاد
رؤسـاء الـفرق األهـلـيـة ومـشـاركتـهم في

ــــــكن طــــــرح بـــــعـض الــــــرؤى الــــــتي 
بــوســـاطـــتـــهــا مـــعـــاجلــة الـــعـــديــد من
ــــتــــعــــلــــقــــة بــــهـــذه اإلشــــكــــالــــيــــات ا
ــشــهـد الــفــرق.واســتــهــلـت اجلــلــســة 
مـونـودرامـا بـعـنـوان (كوابـيـس) تالـيف
عـلي الغـزي اخـراج جـاسم رسن تـمـثيل
بعدها تناول مدير اجللسة علي الغزي 
سرحـية االهـلية دورالفـرق ا
ــسـرحي و في حـركــة الـفن ا
خـلق بـيــئـة فـنـيـة تـنـافـسـيـة
اعطـت زخمـا لـواقع احلـركة

سرحية العراقية... ا
و حتـدث الـفــنـان كـافي الزم
ــثـل فــرقــة مـــســرح الــفن
احلــديـث عن دافع الـــفــرق
ـسرحـيـة وسبـب توقـفـها ا
فــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــت
احلاضـرموضـحا (لـقد بدا
ـسـرح الــعـراقي بـالـفـرق ا
ـسـرحــيـة االهـلـيـة  وقـد ا
تـــاسـس قـــانـــون الـــفـــرق
ـســرحـيــة االهـلــيـة عـام ا
بـــعــــد عـــام 2003 1964
ــــســـرحــــيـــ تــــنــــفس ا
الــصــعــداء وتــوســمــنــا
خـــيــرا فـي الــتـــحــرر من

قيود الـسابق  لـكن فوجـئنا بـان مسرح
فــرقــة الــفن احلــديث اصــبح عــبـارة عن
خراب ومـكب للنـفايـات...وطرقـنا ابواب
سؤولـ العادة اعمار وزارة الثقافـة وا
سرح لـكن كل احملاوالت باءت بـالفشل ا
لــعــدم وجــود نـيــة صــادقــة في االعــمـار

والبناء وهكذا فشلت كل اجلهود).
وحتــــدث الـــفــــنــــان جــــمــــال الـــشــــاطي
ـسرحيـة تتوقف قائال(كانت الـعروض ا
حـتى عام 1964 تاسـست ويـتم منـعـهـا
وكـانت دائرة ـسـرحـيـة االهلـيـة الـفرق ا
ـسرح مـسؤولـة على الـفرق السـينـما وا
وكـانت هـنـاك جلـنة ـسـرحـيـة االهـلـيـة ا
مـسـؤولـة عن هـذه الـفـرق زمن الـفـنـانـة
سـرحية عواطف نـعيم) مـؤكدا (الفـرق ا
هي الـتي عـطـلت نـفـسـهـا وعـلى الـفـرق
ـسـرحـيـة ان تـفـعل نـفـسـهـا). مـضـيـفـا ا
(اقــتـرح تــشـكــيل مـحــمـوعــة من رؤسـاء
ــــقـــابـــلـــة الـــفـــرق عـن طـــريق االحتـــاد 
وزيرالـثقـافة كـون نحتـاج الى دعم مالي
لــلــفــرق من خالل طــرح مـعــانــاة الــفـرق
سرحية االهلية لتخصيص مبلغ مالي ا

لهذه الفرق).
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نيابة عن وحتدث الفنـان زهير البـياتي 
سـرحيـة صـبحي رئيـس جتمع الـفـرق ا

اخلـزعــلي قــائال (اذا كـانت هــنـاك ارادة
سرحية حقيقية وجادة تسيـر العجلة ا
الى االمـــام الـــتــــجـــمع قــــدم اكـــثـــر من
مـهـرجان لـكن لم يـحـقق اهـدافه نـتـيـجة
ظــــروف ذاتـــــيـــــة كـــــون اليــــوجـــــد دعم
والــفـــرق الــتـي تــعـــاني من عــدم مـــادي
وجود مقر نـساعدها في ايـجاد مقر من
خـالل وضـع جــــــــدول لــــــــلــــــــعــــــــروض
ــســـرحــيــة). بــعــدهــا حتــدث عــدد من ا
سرحية االهلية  اذ قال رؤساء الفرق ا
الفنان عـبد الكر سلـمان  رئيس فرقة
مـسرح الـتـسعـ (تـاسـست الفـرقـة عام
1973 عـمل فـيـهـا الكـثـيـر من الـفـنـان
الـــرواد وقــــدمـــنــــا اكـــثــــر من اربــــعـــ
وفـازت مــسـرحــيـة دنــبـوس مــسـرحــيــة
كــافــضـل عــمل مــســرحي في مــهــرجــان
يـوسـف الـعـاني).وعن نــقـابـة الــفـنـانـ
حتدث الفنان محمد عمر قائال(استلمت
نــقــابــة الــفــنـانــ الــكــثــيــر مـن الــفـرق
ـــســـرحـــيـــة.وانـــا في جلـــنـــة الـــفـــرق ا
ــســـرحــيـــة دعــمـــنـــا هــذه الـــفــرق من ا
وابـواب النـقـابة مـسرح الـطـلـيعـة خالل
مــفـــتــوحــة واالدارة مــوجــودة وبــنــايــة
ـســرحــيـة ــســرح في خــدمـة الــفــرق ا ا

االهلية).
وعـلى هـامش النـدوة  مـعـرض شـهد
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من خاللـــهــا فـــخــذيــهـــا الــلــذيـن بــديــا
سـمـيــنـ لـلـغـايــة األمـر الـذي لم يـرق
. إشارة إلى أن ريهـانا كانت للـمتابعـ
أجنــبـت طــفـلــهــا في 3 من شــهــر أيــار
ـــاضي. وكــــان آخـــر ظـــهــــور عـــلـــني ا
لــريــهــانـا في  9ايــار  عــنــدمــا غـادرت
جـورجــيـو بـالـدي فـي سـانـتـا مــونـيـكـا
بـكـالـيـفـورنـيـا وكـان روكي زوجـهـا إلى

جانبها بعد عشاء إيطالي رومانسي.

{ نــــيــــويـــورك  –وكـــاالت - الــــتــــقط
مـصـورو البـابـارتزي عـددا من الـصور
لـلـنـجـمـة الـشـهـيـرة ريهـانـا فـي أحدث
ظــهـور لــهـا في نــيـويــورك.وانـتــشـرت
الـــصــور بـــ رواد مــواقع الـــتــواصل
االجـتــمـاعي الــذين تـداولــوهـا بــكـثـرة
مـتـسائـلـ عن سبب اكـتـساب ريـهـانا
لـــوزن زائــد بــشــكـل كــبــيــر إذ ارتــدت
غنية السمراء تنورة قصيرة أظهرت ا

يوم ـتـوافق عـاطـفـيـا وعـقـلـيـا الـعـثور عـلـى الـشـريك ا
السعد االربعاء.
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تنصـرف اليوم للـقيام بـأعمالك اخلـاصة والتي كانت
مؤجلة منذ فترة لديك.

Ê«eO*«

عالقـتك بـالشـريك تبـقى صـامدة أمـام حتديـات الزمن
وقسوة الظروف.
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ـسـار الـعـاطـفي قـد تـعـتـرض ـشـاكل عــلى ا بـعض ا
طريقك فحاول حلها بذكائك.
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قـد تــشــعـر بــالـتــوتـر والــقـلق مـن الـدخــول في عالقـة
رومانسية طويلة.
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دعوة اجتـماعية تتعرف بـها على أشخاص جدد لكن
ال تكثر في الكالم. 
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عـلـيك بـالـتـماسك تـشـعـر بالـقـلق من مـشـروع عـائلي 
واالطمئنان.رقم احلظ 8.
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فـضـولك قد يـقـتـلك  أجب علـى قدر الـسـؤال واجنز
ؤجلة. أعمالك الشخصية ا

Íb'«

ة ـقـبلـة حتـمل في طيـاتـهـا الرومـانـسيـة احلـا االيـام ا
والسعادة . 
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احلظ مـا يـزال إلى جـانـبك  فـاسـتـغـله الـيـوم لـتـقـويـة
عالقاتك مع أفراد عائلتك.

Ë«b «

اسـتقبل االتـغييـرات العائـلية بـعقل مفـتوح وقلب واثق
من السعادة.
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أمــور مــنـذ أمـس مــا تــزال تـدور فـي عــقــلك وتــعــكـر
مزاجك فعليك النسيان .
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أوجد مفردات ومعاني الكلمات
التي تشترك مع بعضها بعضا

بأخر حرف من كل كلمة:
1-6= صحيفة اماراتية

6-10= رسول السماء

10-16= نــــــــــادي ريــــــــــاضي

انكليزي لكرة القد
16-20= من احلمضيات

20- 22= حلن موسيقي

22-24= صداق العروس
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ال بـد لشبـابنـا ان يتـعرفـوا على عـراقي
كـــانت لـــهم مـــكـــانـــة بـــارزة في احلـــيــاة
الــعـراقـيـة ومــنـهم الـنـحــات مُـحـمـد غَـني
( ُـــلــــــقب بِــشَــيخ الــنَــحــاتــ حِــكــمت (ا
(1929-2011) نَــــــــحــــــــات عِـــــــــراقـي لهُ
مَـجـمـوعـة نُـصب وتَـمـاثيـل تُـعَد مِـن أبرز
مَـعالِم الـعـاصِـمة بَـغـداد. اذكر جـيـدا هذا
الـفنـان الكـبـير الـذي توفي في االردن في
 12ايـلـول عام  2011 عن عـمـر 82 سـنة
وهـو مـن مـوالـيـد 20 نــيـسـان 1929 قي

الكاظمية بغداد.
حِـكمت مَـعـروف أيـضًا كـعـضو مُـبـكر في
َـجمـوعـات الفِـنـيـة العِـراقـية األولى مِن ا
ـا في ذلك مَـجـمـوعـة الـقـرن الـعـشـرين 
الـرواد ومَـجمـوعـة بَـغـداد لـلفـن احلَديث
مَـجموعَات ساَعدت عـلى سَد الفَجوة بَ
الـتَقالـيد والـفَن احلَديث. كـما كان لهُ دور
فَـعـال في اسـتِـعــادة الـعَـديـد من األعـمـال
َـفـقودة والـتي نُـهبت الـفنـيـة العِـراقـية ا
بَعدَ الغزو االمريكي للعراق عام .2003
في تــــلك االيـــام غــــادر حِـــكـــمـت بَـــغـــداد
مـــتــوجــهــاً إلى عـــمــان في األردن حــيث
واصل الـعـمـل. لـكـنه بـعــد عـدة سـنـوات
عـاد إلى بغداد فوَجَدَ ُمتحف بَغداد للفن
احلــــديث فـي حـــالــــة خـــراب. و نــــهب
حوالي  8500لوحة ومنحوتة. باإلضافة
إلى ذلك تــمت سـرقـة حـوالي  150عـمالً
فـنـيًـا من االسـتــوديـو اخلـاص بـحِـكـمت.
ـلــكـة َـعــالم الــعـامــة مــثل ا وتــعــرضت ا
شـهرزاد الواقعة على ضفاف نهر دجلة
لـــلــتـــخـــريب الـــشــديـــد. وأصـــرت قــوات

االحـتالل على الـعودة الـطوعـية لألعـمال
َــسـروقــة األمـر الـذي أدى إلى الـفـنــيـة ا

إعادة القليل من األعمال الفنية. 
ُستـقلة َعـارض ا اشـترت عَدد قـليل من ا
األعـمال الـفـنـيـة بـهدف إعـادتـهـا بُـمـجرد
إنـشاء مُتحف وطني مناسب لكن التقدم
في اســتــعــادة األصــول الــثــقــافــيــة كــان
بــطــيــئًـــا. في حــوالي عــام 2007 أنــشــأ
حِـكمت جلـنة تـضم  العَـديد من الـفنـان

تحدة والسبع للجمـعية العامة لأل ا
 في مــانـهـاتن. ولــكن مع دخـول الــعـائـلـة
دّة  10أيام ـلـكـيّـة فـتـرة حـداد رسمـي  ا
سـيــضـطـر هـاري ومـيــغـان إلى إلـغـاء أي
ظـهـور عـلـنـيّ كـانـا قـد خـطـطـا له. وحـتى

الساعة لم يعرف ما إذا كانت
مـــاركـل ســـتـــحـــدد
تــــاريــــخــــاً آخــــر
لــظـــهــورهــا مع

فالون.
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ـمثلة رنا سـماحة اجلمهور لـفيلمها شوقت ا
اجلـديـد "خــرجـوا ولم يـعــودوا " وذلك عـبـر
ـــوقـع الـــتـــواصل حـــســــابـــهـــا الـــرســــمي 
اإلجــتـمــاعي .ونـشــرت الــبـوســتـر الــرسـمي
للـفيلم كـاشفة عن مـوعد عرضه حـيث علقت
عـلـيه قــائـلـةً: (من يـوم 9/14 بـدور الـعـرض
حـد عـرف أنـا فـ فـي الـصـورة).وكـانت قـد
ـوقع الفن أنـها تـظهر كشـفت سمـاحة وفـقا 
كـــــــضـــــــيـف شـــــــرف
بـاالحداث والذي
تـــــعـــــتـــــبــــره
خــــــــطــــــــوة
أولــــــــــــــــــى
لــدخـولــهـا
عـــــــــــــــــالـم
الــتــمـــثــيل
بـــــــــقــــــــــوة في
ـقــبـلــة الفـتـة الــفـتــرة ا
إلى أنـهـا سـتـركـز على
الـتــمــثـيـل إلى جـانب
الـغناء.فيلم (خرجوا
ولم يعودوا) بطولة

ويزو حسني.

مـسـرحي مـونـودرامـا (نـفـايـات) تـالـيف
اخراج حس جويرتمثيل قاسم مطرود
الــشـــاب ابــراهـــيم الـــتــمـــيــمـي والــتي
سـتـشـارك فـي مـهـرجـان االنـبـار الـدولي

للمسيرح قريبا.
وفي نهـاية اجللـسة  تـكر مجـموعة
ـــشــاركــ في الــنــدوة مـن الــفــنــانــ ا
بشهادات تقديرية قدمها رئيس االحتاد
علي حـسن الـفواز الى الـفـنانـ  كاظم
وصـبـحي كـافي الزم وجــمـال الـشــاطي 
اخلـزعــلي  فـيــمـا اكـد الــفـواز ان (بـيت
ـــســـرح في االحتـــاد هـــو بـــيت قـــاسم ا
ويـوسف الــعــاني وسـامي مــحـمــد
ويجب عبـد احلـميـد واخـرون 
ـسـرحـية تـاهـيل السـاحـة ا
اليــجــاد فــضــاء مــســرحي
لــــتـــلـــقـي جـــرعـــات في
ـسـرحي ـشـهـد ا ا

العراقي).

ُـحـتـرم بـهـدف اسـتـعادة الـعراقـيـ ا
َـســروقـة. لم يــتـرأس األعــمـال الــفــنـيــة ا
حِكـمت اللجنـة فَحسب بل قام بتـمويلها
شــخــصـــيًــا أيـــضًــا. اســتـــخــدم شـــبــكــة
اتـصاالته لـتأمـ تمـويل إضافي ونـاشد
ُـواطن العادي إلعادة األعمال الفنية ا
الــتي كــانت مَــحــفـوظــة في مــجــمــوعـات
خـاصة.  وبحـلول عام 2010 تـمت إعادة
حــــوالي 1500 عـــمـل من أهم األعــــمـــال

انــــــضــــــمـــــامـه الى
ـنظمة” مـسلسل “ا
ــوســمـه الــثــالث
حـيـث سـيـلـعب دور
الـبـطـولـة الى جانب
بـطلة العـمل النجمة
ديـنــيــز بـايــسـال إال
أن إنـــــــضـــــــمـــــــامه
لــلــمــســلــسل
أدى إلــــــــــــــى
تـــــــــــــــــــوقـف
الـتحـضيرات
اخلـــــــاصــــــة
ــــــــــــوســــم
جــــــديــــــد من
مــــــســـــلــــــسل
"عـــــزيـــــز" مــــا
خـــلق خـالفــات
بــــــيــــــنـه وبـــــ

صـــــــــــــديـــــــــــــقـه
الـــنـــجــمـــجـــوفــ
مـــــــــراد وألــــــــغى
مـــتـــــــــابـــعـــته
عـــــــلى مواقع
الـــــتـــــواصل
اإلجتماعي
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ا{ سـطـنـبول  –وكـاالت - تـلقى جـمـهور
الـنجم التركي مـراد يلدر بـطل مسلسل
ّ "عـزيـز" خــبـرًا ســعـيــدًا وذلك بــعـدمـا 
ـثل االعالن عن فــوزه بـجــائــزة أفـضـل 
هـذا الـعـام ضـمـن جـوائـز ريـادة األعـمـال
ـقـرر أن يقـام حـفل توزيع الـدوليـة.ومن ا
اجلـوائـز في  29من الــشـهـر اجلـاري في
اســـطــنـــبــول.وجـــاء اعالن فــوز يـــلــدر
ـــثـل بــــعـــد بــــجـــائــــزة افــــضـل 
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واشـنـطـن (أ ف ب) - تُـظـهـر صور
جـديدة مذهـلة التقـطها التـلسكوب
الـــفـــضــائـي جــيـــمس ويـب ســد
اجلـبار الذي يـشكل كتـلة من الغاز
والــغــبـار الــنــجــمي تـشــبه كــائــنـاً
ضـــخـــمــاً ذا جـــوانح وفـي وســطه
جنـم ساطع.ويبـدو أنّ هذا السد
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العـالم يتغـير كل يـوم ويستـشعـر االخطار اجلـديدة التي
تــهــدد الــوجـــود اإلنــســاني في حــ ال نــزال في الــدول
العربية نضرب أخماسا سياسية في اسداس انقسامية
وأبـرز مـثـال سيء هـو الـعـراق لـكنـه ليـس وحده فـي هذا

احلال.
تحدة بشأن التنمية صدر مجددا تقرير حديث لأل ا
 البـشـرية الـتي تواجه الـتآكل والـتـدميـر واالندثـار أحيـانا
ناطق في الـعالم وهو تقريـر استراتيجي في في بعض ا
غــايــة األهـــمــيــة ألنه يــرسم مـالمح وضع االنــســان عــلى
توقعة معاً. النتيجة فاجئـة وا الكوكب في ظل التغيرات ا
األخطر التي توصل اليها التـقرير الذي مر من مختبرات
ـستـوى هي ان عقـوداً من التـقدم علـميـة وفـكريـة عالـية ا
ــتــوقع والــتــعــلــيم في مــســتــويــات مــتــوسط ??الــعــمــر ا
واالزدهــار االقـتــصـادي بــدأت في الــتـراجع مــنـذ بــدايـة
انـتـشـار جائـحـة كـورونـا ومـا حلقـهـا من انـهـيـار أوضاع
اقـتــصـاديـة لـدول مـا كـانـت تـظن انـهـا سـتــكـون ضـعـيـفـة

االقتصاد امام فيروس واحد.
ويـرى الـتـقـريـر انه تـراجـعت تـسـعـة من كل  10دول إلى
ـاضـي فـي مؤشـر الـتنـمـية الـوراء على مـدار الـعـام ا

تحدة. البشرية لأل ا
وتعزى أسباب ذلك التراجع إلى كوفيد- 19واحلرب في
ية. نـاخ على وضع الـتنـميـة العـا أوكرانـيا وتـأثيـر تغيـر ا
لـكن هـنـاك دول كـثـيـرة لـهـا أسـبـابـهـا الـذاتـية خـارج تـلك
ـعـيـشي الـثالثـيـة فـي انـحـدار وضـعـهـا االقـتـصـادي وا

كبريطانيا التي بالكاد خرجت من منظومة
ـيــاً في زمن  االحتــاد األوربي لــكي تــواجه مــنـحــدرا عــا

اجلائحة.
واجـهة أزمات الدول الـصناعـية كـانت تعـد اقتـصاداتهـا 
مالية داهمة او حروب مفاجئـة مباشرة لكنها واجهت ما
هو أكثر من ذلك في اجلائحة فضال عن ان احلروب غير
باشرة كما في أوكـرانيا كانت ذات تأثيـر مباشر أيضا ا
عــلى الــدول االوربــيــة الـبــعــيــدة عن ســاحــة احلـرب الى
جانب دول العـالم الفـقيرة الـتي كانت تعـتمد عـلى أسعار
مــسـتــقـرة لــلـغــذاء واحلـبــوب. وأبـدت الــدول الـصــنـاعــيـة
صـمــودا عـبــر إمـكــانـاتــهــا الـكــامـنــة الـعــمالقــة وضـخّت
ــلـيـارات لــنـسـمـع عن ارقـام مـا كــنـا قـد ــلـيـارات تــلـو ا ا
سمعنا بها في اسوأ األحوال طوال ثالث سنة األخيرة.
ماذا اعـددنا في الـعراق الـغارق في أزمـات تبـدو أحيـانا
كن ان خارج مسـار التاريـخ الطبـيعي للـبشريـة وكيف 
نـواجه أزمـات أكـبر حـ تـقع حـرب أخـرى أكـثـر ضراوة
من حرب أوكـرانيـا ويصبـح النفط غـير الـقابل لـلتـصدير

من دون قيمة تماماً?
أتـمـنى ان اسـمع من أصـحـاب االخـتـصـاص او من بـقي
مـنـهم في مـركـز الـسـلطـات عن اسـتـعـداداتـنـا لـيـوم أكـثر

قتامةً باتت مقدماته متاحة االطالع?
األسـوأ عـنــدنـا حتـدده اضـطـرابـات وتــخـرصـات الـطـبـقـة
السـياسـية الـتي ستـذهب ذات يوم خـلف شمس مـشرقة
في ح ان األسوأ في نظر العـالم مرسوم في احتماالت
وخطط استراتيجية ألن غرق الكوكب هو غرق اجلميع.
أمّا في العراق فليغرق مَن يغرق مادامت اقطاب الطبقة
الـسـيـاسـية قـد أمّـنت مـسـارات جنـاتـهـا بـحـسب نـظرهم

دى طبعاً . قصير ا

الــذي يــقع عـلى بــعـد  1350ســنـة
ضــوئـيــة من األرض هـو في بــيـئـة
مــشــابــهـة لــتــلك الــتي وُلــد فــيــهـا
نـــظـــامـــنــــا الـــشـــمـــسي قـــبل 4,5
مـليارات سنة.لذا يـعتزم الباحثون
الــدولـيــون الـذيـن نـشــروا الـصـور
ـــســــبـــوقــــة دراســـة هـــذه غــــيـــر ا

الــبـيــانـات من أجـل ان يـتــوصـلـوا
إلـى فــهم أفـــضل لـــلــظـــروف الــتي
كانت سائدة عندما تكوّن نظامنا.
ويـشـكل التـقاط هـذه الصـور جزءاً
من أحـد بـرامج الـرصـد الرئـيـسـية
اخلــاصـة بــجـيــمس ويب ويُــعـنى
بها أكثر من مئة عالم من 18 بلداً
ــركـــز الـــوطــني بـــاإلضـــافــة إلـى ا
الـفرنسي لـلبحث الـعلمـي وجامعة
ويـــســـتــــرن في كـــنـــدا وجـــامـــعـــة

ميشيغن.
وقــال عـالم الـفـيـزيــاء الـفـلـكـيـة في
جـامــعـة ويـسـتـرن إلس بـيـتـرز في
بــيـان "أذهـلــتـنــا الـصـور الــرائـعـة
لـسد اجلبـار" مضيـفاً "تتـيح لنا
الـصـور اجلديـدة أن نـفهم بـصورة
أفـضل كـيف لـلنـجـوم الضـخـمة ان
حتـوّل غـيـوم الـغـاز والـغـبـار الـتي
نــشــأت فــيــهــا".وحتــجب كــمــيــات
ــا كــبــيــرة من الــغــبــار الــسُــدُم 

سـتحيل لـلتلـسكوبات يـجعل من ا
ـــرئي الــــتي تـــعــــمل بـــالــــضـــوء ا
كــتــلـســكــوب هـابل الــفــضـائي أن
تــرصـد مـا فـي داخـلـهــا.وجلـيـمس
ويـب أدوات تـلـتـقط ضـوء األشـعـة
حتـت احلمراء وتتـيح له أن يرصد
ـا عــبــر طــبــقــات الــغــبــار هــذه 
ـكنـاً الـكشف عن مـنـشآت يـجـعل 
فـضائية ضخمة يصل حجمها إلى
نــحـو 40 وحــدة فـلــكـيــة. وتـوازي
ـسـافة الـوحـدة الـفـلـكـية تـقـريـبـاً ا
الــتي تـفـصـل األرض عن الـشـمس.
ــنــشــآت عــدد من ومـن بــ هــذه ا
اخلــيـوط اجملــريـة الــكـثــيـفــة الـتي
تـعزز والدة جيل جديـد من النجوم
بــاإلضــافـة إلـى أنـظــمــة جنـوم في
طـــور الـــتــكـــوين تـــتـــألف من جنم
مـركـزي مُـحـاط بـدائـرة من الـغـبـار
والـــغــــاز تـــتـــشـــكـل في داخـــلـــهـــا

الكواكب.
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جنـلـها تـشـارلز الـعرش خـلـفاً لـها.
وقـــــال مــــازحــــا "مـن الــــواضح أن
وصـولنا (إلى الـعرش) حصل على
ــا حـصل أصــوات أكـثــر بـقــلـيل 

عليه األمير تشارلز".
وفـاز "ســـــــاكـسـيـشن" الـذي سـبق
أن حــصـل عـلـــــى اجلــائــزة األبـرز
عــام 2020 بــثـالث جــوائــز أخـرى
من بـينها أفضل سـيناريو وأفضل
( ـاثـيـو مـاكـفـاديـ دور مـسـاعـد (
وهــو يـتـنــاول قـصــة عـائـلــة قـويـة
تـــمــزقــهــا اخلـالفــات والــنــزاعــات
الـــهـــادفـــة إلى الـــســـيـــطـــرة عـــلى
إمـبــراطـوريـة إعالمـيـة (تـشـبه إلى
ـلـيـاردير حـد كـبـيـر إمـبراطـوريـة ا
سلسل روبـرت مردوخ). وتقـاسم ا
األمـريكي رغم ترشيـحاته اخلمسة
والــــعـــشـــرين أبــــرز اجلـــوائـــز مع

ـــســــلـــسل الـــكــــوري اجلـــنـــوبي ا
" الذي حتـوّل ظاهرة "سـكويـد غا
واعــتُــبــر نــقــداً الذعــاً لــتــجـاوزات
الــنـــظــام الــرأســمــالي إذ يــصــوّر
شــخــصـــيــات مــتــأتــيــة من فــئــات
مــهــمــشــة في كــوريــا اجلــنــوبــيــة
يــشــاركــون في ألــعــاب تــقــلــيــديــة
ـبـلغ مالي لألطـفـال بهـدف الـفوز 
ضــــــخم. وحـــــصــــــد مـــــســــــلـــــسل
"نــتــفـلــيــكس" الـذي حــقق جنــاحـاً
جــمــاهـيــريـاً كــبــيـراً ست جــوائـز
وفــتح صــفـحــة جـديــدة في تـاريخ
ـوازية بـأهـميـتـها ي" ا جـوائـز "إ
تـلفزيونـياً لألوسكار في الـسينما
ـثل بــفـضل نـيـله جــائـزة أفـضل 
فـي مــســـلـــسل درامـي لــبـــطـــله لي
جــونغ جــاي مــا جـعــله أول فــائـز
بـهـذه اجلـائزة عن عـمل بـلغـة غـير

" اإلنـكـلـيـزية.وكـرّس "سـكـويـد غا
ــتــزايـد بــهــذا اإلجنــاز الــنــجــاح ا
لـلسينمـا الكورية اجلنـوبية بعدما
سـبـقه فـيـلـم "باراسـايـت" لـلـمـخرج
بـونغ جـون هـو إلى انتـزاع جـائزة
أوســكـار أفــضل فـيــلم عـام 2020.
وقـال هوانغ دونـغ هيـوك بعد نـيله
جــائــزة أفــضل إخــراج عن "لــعــبـة
احلــبـــار" "ال أعــتــقــد أنــني كــتــبت
صـفـحـة من الـتـاريخ بـنـفـسي  بل
أنــتم مـن فـتح األبــواب لـــســكــويـد
غـا ". "لـقد صـنـعنـا الـتاريخ مـعاً
وآمـل حـقـاً في أال يــكـون (ســكـويـد
غـــا ) آخــر مــســلـــسل كــوري في
ـي". وفـي فــــــــئــــــــة جــــــــوائــــــــز إ
ــســلــسالت الــدرامــيــة حــصــلت ا
ـثـلة زنـدايـا عـلى جـائـزة أفـضـل 
عن دورهــا كـمـراهـقــة مـدمـنـة عـلى
اخملــدرات في "يـوفـوريــا" كـمـا في
2020. وكرر "تيد السو" من إنتاج
(آبـل تي في) اإلجنــاز الـذي حــقـقه
الـعام الفائت بفوزه بجائزة أفضل
مــسـلـسل كـومـيــدي. أمـا جـيـسـون
سـوديكيـس الذي يؤدي دور مدرب
كـرة قدم أميـركية تُـسنَد إلـيه مهمة
غـير مـتوقـعة داخل فـريق إنكـليزي
لــكـرة الــقـدم فــنـال أيــضـاً جــائـزة
ثل في مسلسل كوميدي. أفضل 
سـلسالت الـقصـيرة تـمكن وبـ ا
مــــــســــــلـــــسـل "ذي وايت لــــــوتس"
الـتراجـيدي الـكومـيدي الـذي تدور
قـصـته حول الـنـفاق الـسـائد داخل
فـــــنــــدق فـــــخم فـي هــــاواي من أن
بيـنها جائزة يـحصد عشـر جوائز 
أفـضل إنـتـاج فـي هـذه الفـئـة الـتي
ـــقــدمـــة ضــمن تـــكــافئ األعـــمــال ا
مـوسم واحـد. ونـال مايـكل كـيـتون
ـــثل في ي" ألفـــضل  جـــائـــزة "إ
هـذه الـفـئـة عن دوره في مـسـلـسل
"دوبــسـيـك" الـذي يــتـنــاول قـضــيـة
ـمـيت عـلـى األفـيـونـيـات اإلدمــان ا

تحدة. في الواليات ا

{ لـــــوس اجنــــلــــوس) ,أ ف ب) -
تــقـاسم إنـتـاجـان كــبـيـران االثـنـ
ـي" الـتــلـفــزيـونــيـة إذ جــوائـز "إ
حـصل "سـاكـسـيـشن" من "إتش بي
أو" عــلى جــائــزة أفـضل مــســلـسل
درامـي في حـــــ دخـل الـــــكــــوري
" (لــعــبــة احلــبــار) "ســكــويــد غــا
ـسـابـقـة بـنـيـلـه مـجـمـوعة تـاريخ ا
مــكـافـآت أبــرزهـا تـلك اخملــصـصـة
ـثل إذ مُنـحت لبـطله لي ألفـضل 
جـــــونغ جـــــاي.وقـــــال مــــبـــــتـــــكــــر
"سـاكـسيـشن" جـيسي ارمـسـترونغ
في كــلــمــة ألــقــاهــا عــقب تــســلّــمه
اجلـائـزة انه "أسـبـوع مـهم" لـألسر
ــلـكـيــة احلـاكــمـة في إشـارة إلى ا
تـزامن فـوز مـسـلـسـله الـذي يـحمل
عــنـوان مـعـنـاه "اخلالفـة" مع وفـاة
ــلـكـة إلـيـزابـيـث الـثـانـيـة وتـولي ا
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