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تـراجـعت وزارة الـنـقل  عن قـرار
تــــســــريح االف الــــعــــقـــود عــــقب
تـــظــاهــرات احـــتــجــاجـــيــة امــام
مـــبــنـــاهــا عـــلى إنــهـــاء خــدمــات
الــعـامــلـ بــعـد مــضي اكــثـر من
عـامـ عـلى تـعـيـيـنهـم. واطلـعت
(الـــزمـــان) عـــلى وثـــيـــقــة حتـــمل
توقيع مـدير عام الـدائرة االدارية
اليـة وكالة احـمد خلف بـنيان وا
جـــاء فـــيـــهــا انـه (تــقـــرر الـــغــاء
مـضـمـون الـكـتـاب الـذي يتـضـمن

انــــهــــاء خـــدمــــات الـــعــــقـــود في
ـتظاهرون في الوزارة). وطالب ا
خـالل وقـــــــــفــــــــة وقت ســـــــــابـق 
مجلس احتجاجيـة امام الوزارة 
النـواب التـدخل وانـصاف جـميع
عـــقـــود من خالل الـــضـــغط عـــلى
احلـكــومـة وحتـويــلـهم وفق قـرار
 315 اسوة باقرانهم . وقالوا في
احـــاديث امس (نـــظــمـــنــا وقـــفــة
احتـجاجـية أمـام  مبـنى الوزارة
للمطالبـة باعادتنا الى الوظائف
والسـيـمـا ان أغـلـبهـم لـديه خـدمة
أشــهـر) تــتـجــاوز الــعــامـ و 6 

ــان الـى (الــتـــدخل داعـــ الـــبـــر
وانـصـاف جــمـيع عـقــود مـا بـعـد
الـثـاني من تـشـرين 2019 والزام
الـــــوزارات بـــــاجنـــــاز اجـــــراءات
الــــتــــحـــــويل وفق قــــرار 315 من
خالل مـفــاحتـة احلـكــومـة بـذلك)
كــانت وزارة الــنــقل قــد أصـدرت
أول أمس أمـــراً وزاريـــا بــإنـــهــاء
ــتــعــاقــدين وفق قــرار خــدمــات ا
مجـلس الوزراء   315بعـد خـدمة
.وفي تـــطــور جتـــاوزت الــعـــامــ
الـية الـنيـابية أوصت اللـجنـة ا
بإنـهـاء معـانـاة حمـلـة الشـهادات

الـــعــلـــيــا واألوائل وتـــعــيــيـــنــهم
ــؤسـســات الــدولـة.وقــال بــيـان
تلـقته (الـزمان) امس إن (الـلجـنة
بـــرئــــاســــة مــــحــــاسن حــــمـــدون
ضيفت وكيل وحضور أعضائها 
ـــــالـــــيــــة طـــــيف ســـــامي وزارة ا
ورئـــــيـس مـــــجــــــلس اخلــــــدمـــــة
االحتـــادي مــحـــمــود الـــتــمـــيــمي
ـالـيـة واالداريـة في ومـديـر عـام ا
وزارة التعليم الـعالي اسعد علي
ناقـشة تـعي حـملة الـشهادات
الـــعـــلـــيـــا واخلـــريـــجـــ االوائل
ـعـاهـد احلـكـومـية) لـلـكـلـيـات وا

واشار الى ان (اللجـنة بحثت في
امـكـانـيــة إطالق الـتـخـصـيـصـات
ــالــيــة واســتــحــداث الــدرجــات ا
الــوظـــيــفـــيـــة لــتـــعــيـــ حــمـــلــة
الـشـهــادات الـعـلـيــا واخلـريـجـ
االوائـل اضـــــافــــــة الى حتــــــويل
االجـــــــــراء واالداريــــــــ وقــــــــراء
ـــقـــايــــيس الى عـــقـــود وزاريـــة ا
حـــسب قـــانـــون الـــدعم الـــطــار
لالمن الغذائي والتنمية وشمول
عـقود مـا قـبل الـثـاني من تـشرين
كــون االول  2019 بـــالــتـــثـــبـــيت 
القانـون جاء مطلـقا دون التـقييد
بالتاريخ) مـبينا إلى أن (الـلجنة
نــاقـشـت خالل اجــتـمــاع مــطـول
الـيــة تـعــيـ هــذه الـفــئـات ورفع
االسمـاء من التـعليـم  مع اضافة
عاهد جميع خريـجي الكليـات وا
احلـــكـــومــيـــة واجــراء عـــمــلـــيــة
التقاطع الوظيفي واستبعاد غير
ــشــمـــولــ بــاطالق اســتــمــارة ا
التـعـي من قـبل مـجلس اخلـدمة
االحتادي وتـأكـيـد شمـول جـميع
االخـــتـــصـــاصـــات بـــالـــتـــعـــيـــ
وتوزيـعهـا ب مـؤسسـات الدولة
واعـالم وحـــــــــدات االنــــــــفــــــــاق)
وأوصت اللجنة (بـايجاد احللول
ناسبة التي تكفل انهاء معاناة ا
حملـة الشـهادات العـليا واالوائل
وتعيينـهم في مؤسسات الدولة 
خاصة مـع وجود التـخصـيصات
الية اخلاصـة بهم ضمن قانون ا
االمن الــغـــذائي ووجــود قــاعــدة
بـيـانـات لـهم مع ضـرورة تـزويـد
الـية بـاألعداد) مـؤكدة (دعـمها ا
الكامل حلسم ملف هذه الشريحة

همة). ا
 وفي ذي قـــار  شــهــدت مـــديــنــة
تـــصـــعـــيــدا الـــنـــاصـــريـــة امـس 
احـتـجـاجـيــا لـلـمـطـالـبـة بـتـوفـيـر

اخلـدمـات. وقـال شـهـود عـيان ان
(احملـتـجـ اغــلـقـوا تـقـاطع بـهـو
اإلدارة احملـلــيـة وجــسـر الــنـصـر
في تصـعيد باإلطارات احملـترقـة 
عـلى خـلـفــيـة إصـابـة فـتى بـطـلق
نـــــاري أثــــنــــاء تـــــفــــريق إحــــدى
الـتـظـاهــرات في حي الـتـضـحـيـة
كـانت تـطـالب بـتـوفـيـر اخلـدمـات
وإطالق سراح ناشـط معـتقل

على اثـر صدور أوامـر قضـائية)
مؤكـدين ان (احملـتجـ يـطالـبون
تـسـبـب في إطالق حـاسـبـة ا
الـنــار وإصـابـة الــفـتى واإلسـراع
فـي إطالق ســـراح الــــنـــاشــــطـــ
)بحسب تعبيرهم.  وفي عتقل ا
ـوظـف نـظم عـدد من ا الـبصـرة 
يـعـملـون بـصـفـة عـقـود في دائرة
وقـــــفــــة صـــــحـــــة احملـــــافـــــظـــــة 
احـتـجـاجـيـة أمـام مـبـنى الـدائـرة
للـمطالـبة بـإكمال قـاعدة بـيانات
تــثــبـــيــتــهم اســتــنــادا إلى األمــر
اإلداري الــــــصـــــادر من مــــــكـــــتب
احملافظ. وقـالـوا إنـهم (يطـالـبون
بالتثبيت أسوة بالدوائر األخرى

كونهم من حملة الشهادات) 
مـهـددين بـ (خـطـوات تـصـعـيـدية
طالبهم في حال عدم االستجابة 
ـشروعة). وفي التي وصفـوها با
ــثـنى  دان أطــبــاء مـســتــشـفى ا
النـسـائيـة بالـسـماوة خالل وقـفة
احـتـجاجـيـة أمـام دائـرة الـصـحة
ـــمــرضـــ عــلى اعـــتــداء احــد ا
طبـيب أثـناء عـمـله. واشاروا الى
ان (وقـــفـــتـــهـم تـــهـــدف إليـــصــال
صـوتهم ووضع حـد لـلـتـجاوزات
الـــتـي تـــكـــررت أكـــثـــر من مـــرة)
ـعنـية في مؤكـدين ان (اجلـهات ا
الـدائرة لم تـقم بـأي إجـراء فـعلي
ـمـرض الــذي اعـتـدى عـلى ضـد ا

الطبيب). 

شتـركة ب الـبلدين). الثنـائيـة ا
كـمـا تسـلم رشـيـد رسـالة تـهـنـئة
من نظيـره اجلزائري عـبد اجمليد

تبون. 
واشـــار الــبـــيــان الـى ان (رئــيس
اجلـــمــهــوريــة الــتـــقى الــســفــيــر
اجلـزائـري لـدى الـعـراق بـلـقـاسم
الذي سلم رشيد رسالة محمودي
حمـلت تـهـانيه خـطّيـة من تـبـون 
ــنـــاســبــة انـــتــخـــابه رئـــيــســا
أكــــد لــــلــــعــــراق). وفي تــــطــــور 
الـــســـوداني حــرص احلـــكـــومــة
ـقـبـلـة عـلى اسـتـمـرار الـتـعـاون ا
والـشـراكـة مع األردن.وقـال بـيـان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس إن
ســـفــيــر (الـــســوداني اســـتــقــبل 
مـلـكة األردنـيـة الهـاشـميـة لدى ا
العـراق مـنتـصـر الزعـبي وجرى
خـالل الــلـــقـــاء بــحـث الــعـالقــات
الـثــنـائـيــة بـ الـبــلـدين) وشـدد
الــــســـودانـي عـــلى (أهــــمـــيـــة أن

ـارس الـعــراق دوره الـطـبـيـعي
مع أشقائه العرب واألصدقاء في
ــــا يـــــعــــزز األمن ــــنــــطـــــقــــة  ا
واالســتـقــرار فــيـهــا). من جــانـبه
قدم الزغبي (التهاني للسوداني
ــنــاســبـــة تــكــلــيـــفه لــرئــاســة
ـقـبـلـة ونـقل حتـيات احلـكـومة ا
ـلك عــبــد الـله الــعـاهل األردنـي ا
الـثـاني بن احلـسـ واحلـكـومـة
وتـطـلـعهـا الى مـواصـلـة مـسـيرة
التـعاون الـثـنائي وتـنمـيته). الى
ذلك  قال عضـو في إئتالف دولة
الــقـانــون ان تـشــكـيــلـة حــكـومـة
الـسـوداني فـيـهـا تـغـيـيـر جذري
بالوزراء .وقـال وائل الركابي في
تصريح امس (لن يتم تكرار أسم
أي وزيـر من احلــكـومـة احلــالـيـة
في كابيـنة السـوداني وان تشهد
ـقـبل ـقـررة الــسـبت ا اجلـلــسـة ا
الـــتـــصــويـت عــلـى مــنـح الــثـــقــة

للحكومة).

االطـــفــاء تـــمــكـــنت من اخـــمــاد
احلريـق دون تسـجيل إصـابات
بــشــريــة مع حتــجــيم األضــرار

ادية).  ا
ودشــنت وزارة الـــكــهـــربــاء في
وقـت ســـابق  مـــحـــطـــة عـــكــاز
الـغــازيـة في مـحــافـظــة االنـبـار
بطـاقة انـتاجـية  250ميـغاواط.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (وزيـر الكـهربـاء وكالـة عادل
افــتــتح مــحــطــة تــولــيــد كــر 
كـهـربـاء عـكـاز الغـازيـة وبـطـاقة
تــصـــمــيـــمــة  250مـــيــغــاواط)
واشـار الى ان (افـتتـاح احملـطة
 بــحــضـور عــدد مـن أعــضـاء
ــان ومــديــري االقــضــيـة الــبــر
ــــــــديــــــــرين والــــــــنـــــــواحـي وا

.( العامـــ

داخل مـحـطـة كـهـربـاء الـهـنـدية
ـحــافـظــة واسط. وقـال بــيـان
تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (فـرق

بــشــريــة مع حتــجــيم األضــرار
في ادية). كمـا جنحت الفرق  ا
ـحــولـة اخـمــاد حــريق نـشـب 
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ــدني أخــمــدت فـــرق الــدفــاع ا
حـريــقـاً نـشب داخل مـسـتـشـفى
ابن النفيس في مـنطقة الكرادة
بــبـــغــداد وذكـــر بــيـــان تـــلــقت
(الــــــزمــــــان) امـس انـه (بــــــرغم
صــعـوبــة وصـول فــرق االطـفـاء
واضـــطـــرارهــــا ألخـــذ مــــســـلك
عاكس لـتعجـيل الوصول إلى ا
مـــــــوقـع احلـــــــادث بـــــــســــــــبب
ـروريـة تـمـكـنت االخــتـنـاقـات ا
ـنـاسب من الـسيـطرة بـالوقت ا
وإخــمــاد حــادث حـــريق انــدلع
داخـل مــــولـــــدة تـــــابـــــعـــــة الى
نطقة مستشـفى ابن النفـيس 
الـــــــكــــــــرادة) واشــــــــار الى ان
(احلــادث لم يــســجل إصــابــات
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بــــاشـــــرت الــــقــــوات االمـــــنــــيــــة
بــــاالنـــــتـــــشـــــار في الـــــشــــوارع
استعدادا والتقاطـعات الرئيـسة 
لـتـأمــ جـلـسـة الــتـصـويت عـلى
منح الـثقة لـكابـينة مـحمـد شياع
السـوداني الـذي يـواصل احلراك
مـنذ يـومـ حلسـم اسمـاء فـريقه
الــــــــــوزاري.وبــــــــــحـث رئــــــــــيس
اجلـمهـوريـة عبـد الـلطـيف جـمال
ُكلف رشيـد مع رئيس الـوزراء ا
مـــــــــشـــــــــاورات تـــــــــشـــــــــكـــــــــيل
احلـــكــومــة.وذكـــر بــيــان تـــلــقــته
(الـزمــان) امس ان (الـلــقـاء بـحث
األوضاع العامـة في البلد) وأكد
اجلانبـان (أهمـية توحـيد الصف
الوطني والـعمل من اجل تـشكيل
حكومـة جديدة تُـجابه التـحديات
الــتي تــواجه الــبــلــد وتـعــمل من
اجل خـــدمــة الــشـــعب وحتــســ

ـعـيـشـيـة واخلـدمـية). أوضـاعه ا
وتـــلـــقّى رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة 
اتــصـاالً هــاتـفـيــاً من أمــيـر دولـة
قـــطــر تـــمــيـم بن حــمـــد آل ثــاني
بحث خالله اجلـانـبان الـعالقات
شـتـركة بـ البـلدين. الثـنـائيـة ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ناسبة ان (آل ثاني هنأ رشيد 
انتخابـه رئيساً لـلعراق  متـمنياً
له كل النـجاح والـسداد في مـهام
عـمـله فـيـمـا قـدّم الـرئـيس شـكره
وتقديره إلى االميـر القطري على
تهـانـيه وتـبريـكـاته) واضاف ان
(االتـصــال تــطـرق الى الــعالقـات
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افاد مـدير عـام دائرة الـتحـريات
والـتــنـقــيــبـات في هــيـئــة االثـار
والــــتــــراث بـــوزارة الــــثـــقــــافـــة
باشرة والسياحة علي شلغم 
البعثة باعمال رفع االنقاض في
رود معبد عشتار ضمن موقع 
االثــري. وقــال في بــيــان تــلــقـته
(الـــزمــــان) امس ان (الـــبــــعـــثـــة
الــتـــنـــقــيـــبـــيــة بـــاشـــرت بــرفع
ــعــبــد تـمــهــيـدا االنـقــاض من ا
إلجراء أعمال تنقيبية وصيانته
إضـافة إلى فـتح نقـطة تـنقـيبـية
فـي الـقــصــر اجلـنــوبي الــغـربي
لــغــرض اســتــظــهــار الــوحـدات
البنائية لهذا القصر وصيانتها
لتـكون قـبلـة للـزوار من مخـتلف
أنحاء العالم) مؤكدا ان (العمل
يــــجـــري فـي ثـــانـي الـــعــــواصم
سماة لالمبراطورية االشورية ا
ـا و مـوقع الـنـمرود كـاخلـو قـد
االثري حـديـثا). في غـضون ذلك
الـــتـــقى وكــــيل الـــوزارة قـــاسم
مـديــر مـركـز طــاهـر الـســوداني 
االبـحـاث لالثـار والـدراسات في
تورينو . وقال البيان ان (اللقاء
ـواضيع ذات تـضـمن منـاقـشـة ا
ـــشــتـــرك والـــعالقــات الـــشــأن ا
الــثــنــائـــيــة بــ اجلــانــبــ في
الـــــقــــــطـــــاع  االثـــــاري وســــــبل
تـطــويـرهـا بـالـشـكل الـذي يـعـزز
هـــذه الــعالقـــات عـــلى صــعـــيــد
الــتــدريب والــتــطــويـر وتــأهــيل

العـامل من مالكـات الهـيئة في
حـقــول الـعـمل االثـاري) واشـار
الى ان (اجلــانـبـ اســتـعـراضـا
النـشاطات والـندوات والدورات
التدريـبية والـفعالـيات التي قام
ركز العراقي بها اجلانبان في ا
االيـطــالي لـلــتـدريب االثـاري في
ـركـز بـغـداد ومــنـاقــشـة خـطــة ا
الــتي  اعــدادهـا بــوقت مـبــكـر
لـــعـــام  2023وضـــرورة ان يـــتم
الــتـوسع بـالـدورات الــتـدريـبـيـة
لـتشـمل التـديب في مـجال عـلوم
ـــــــــســــــــــاحـــــــــة جـي اي اس وا
والصيانة والترميم). واكتشفت
بـعثـة تـنقـيب مشـتـركة أمـريكـية
في وقـت ســـــابق وعـــــراقــــــيـــــة 
ــــوصل  ثــــمــــاني ــــديـــــنــــة ا

جــداريـات عــمـرهـا  2700سـنـة
تــمـثّـل مـشــاهـد مــعـارك من زمن
.وحـصل هـذا ـلـوك اآلشـوريـ ا
االكـــتـــشـــاف في مـــوقـع بـــوابــة
ـــســقى األثــري أحــد األبــواب ا
ــــديـــنــــة نـــيــــنـــوى ـــة  الـــقــــد
الـتــاريـخـيـة وحـيث تـقع الـيـوم
ـوصل.وتـعـرّضت هـذه مـديـنــة ا
البوابة لـلجرف على يـد عناصر
داعـش خالل ســيـــطــرتـــهم عــلى
دينة ب عامي  2014و.2017 ا
ـلك وتـعــود اجلـداريـات لـعـهـد ا
اآلشـوري سـنـحاريب (705-681

يالد)  قبل ا
وفق بـــيـــان صـــادر عـن هـــيـــئــة
ـــلك الـــتــــراث واآلثــــار.وبـــنـى ا
ســنـــحــاريب مـــديــنــة نـــيــنــوى

عــــاصـــــمــــة اإلمـــــبــــراطـــــوريــــة
اآلشورية وشـيّد فيـها قصراً ذا
ـــيــزة.ونُـــحــتـت عــلى مــعـــالم 
كتـشفة على سبيل اجلداريات ا
ـــثـــال صــــورة جـــنـــدي وهـــو ا
يــســتــعــدّ إلطالق ســهم وكــذلك
أشــجــار ونــبــاتــات كـالــنــخــيل
بـتـفاصـيل دقـيـقة.ويـقـول رئيس
بـعـثة الـصـيـانة من هـيـئـة تراث
وآثــار نــيــنـــوى فــاضل مــحــمــد
خـضر ان (هـذه اآلثـار جـداريات
ة كانت مستخدمة في وقت قد
ســابق في قـــصــر ســـنــحــاريب
ـــلك اســـتـــخـــدمـــهــــا حـــفـــيـــد ا
ســنــحــاريب فـي تــرمــيم بــوابــة
ــسـقى وإضـافــة أجـزاء أخـرى ا

لغرفة احلرس) 

واشــار الـى انه (جــرى تــغــيــيـر
مـعــالم جـزء كـبـيـر من الـنـقـوش
الــــتـي كــــانت مــــوجــــودة عــــلى
اجلـــــداريــــات) مـــــوضــــحــــاً أن
ـــدفـــون داخل األرض (اجلــــزء ا
فـقط هــو الـذي حـافظ عـلى هـذه
ـــوجــودة حــالــيــاً) الــنــقــوش ا
وتــابع ان (أن هــذه اجلــداريــات
ـوجـودة هي الـقـطع الـوحـيـدة ا
بــشــكـل ســلــيم نـــوعــاً مــا وقــد
حافظت على شكـلها األثري منذ
ـدة). ذلك الــوقت وحــتـى هــذه ا
ويـجــري حــالـيــاً تـرمــيم بــوابـة
سـقى بعـد الدمـار الذي أحلقه ا
بها داعش على يـد فريق علماء
آثـار مـن جـامــعـة بــنــسـلــفـانــيـا
األمريكيـة ونظرائهم الـعراقي

بــتـمــويل من الــتـحــالف الـدولي
حلــمـــايــة الـــتــراث في مـــنــاطق
الــنـــزاع ألِـف. وتــعـــرضـت آثــار
الــعـراق لـلـنــهب بـفـعل احلـروب
وال سـيمـا بعـد الغزو واألزمات 
األمـــريـــكي فـي الـــعــام  2003ثم
بـــعـــد عــام  2014مـع ســـيـــطــرة
داعـش الــذي احــتـلّ مــســاحــات
واســـعــــة من الـــبـالد واعـــتـــبـــر
ــــوصل عـــاصــــمـــة لـه. ونـــفّـــذ ا
عــنـــاصــره عــمــلــيــات تــطــهــيــر
وفـق وصـف األ ثـــــــــــقـــــــــــافـي
ـتـحـدة عبـر تـدمـيـره وسـرقته ا
لـلعـديـد من آثـار حـضارات بالد
مــا بـ الــنـهــرين وبــيع بـعض
مـنهـا في الـسوق الـسوداء. الى

ذلك 

كلف خالل لقائهما في قصر السالم UI¡∫ رئيسا اجلمهورية والوزراء ا
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واحتضن اللقاء االول ملعب نادي احلدود مع ضيفه نفط الوسط.

بـاراة الثانيـة التي جرت عـلى ملعـب الكرخ ب وبنـفس النتـيجة انـتهت ا
فريق الكرخ وضيفه فريق النجف .
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على مباراتي احلـدود ونفط الوسط والكرخ  خيّم الـتعادل السـلبي امس 

متاز. ضمن منافسات اجلولة الثالثة لدوري الكرة ا والنجف 
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وصل VOIMð∫ بعثة امريكية تواصل اعمال التنقيب عن اثار في مدينة ا

ـــتـــابـــعـــة بـــوابــــة دائـــرة الـــدراســـات والـــتــــخـــطـــيـط وا
www.dirasat-gate.org  واشــار الى ان (مــؤســسـة
ـصــادقــة عـلـى بـيــانــات الـطــلــبـة الــشــهـداء ســتــتـولـى ا
). الى ذلك  أصدرت وزارة التربية توجيهات تـقدم ا
ديـرياتها في بغداد واحملـافظات. واوضح بيان للوزارة
ــديـريـات تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (الـوزارة وجــهت ا
ـنع اسـتـغالل الـعـامـة لـلـتـربــيـة في احملـافـظـات كـافـة 
الـصـفــوف اخلـاصـة كـونــهـا حـقـا قــانـونـيــا في تـوفـيـر

الرعاية للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة ).

X uý Èb½  ≠ œ«bGÐ

اطلـقت وزارة التعليم الـعالي والبحث العـلمي استمارة
ــســائـيــة في ذوي الــشــهــداء لــلــتــقــد الى الــدراســة ا
اجلـامــعـات. وقــالت الـوزارة في بــيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امس إنه ( فـــتح اســتـــمــارة الـــتـــقــد الى الـــدراســة
سائية للعام الدراسي اجلاري لقبول الطلبة من ذوي ا
الـــشــهــداء) وأضــاف أن (الـــتــقــد يــشـــمل خــريــجي
الــدراســـة اإلعـــداديـــة بــجـــمـــيع فـــروعـــهــا لـــفـــئــة ذوي
الـشـهــــــداء ويـســتـمـر حـتى يـوم   27 اجلـــــاري عـبـر

»œULš∫ فرق االطفاء تخمد حريقا في مولدة مستشفى ابن النفيس
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انـية ـاليـة البـر اسـتقـدم مجـلس الـقضـاء األعلى نـائـبا سـابقـا في اللـجنـة ا
للـتحقيـق في قضية اخـتالس امانات الـضرائب. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (محـكمـة حتقـيق الكـرخ الثـانيـة اخملتـصة بـقضـايا الـنزاهـة قررت
اليـة في مجلس الـنواب للدورة الـسابقة عن استـقدام احد أعضـاء اللجنـة ا
ـادة  340من قـانـون تـهـمـة االضـرار الـعـمـدي بـأمـوال الـدولـة وفق احـكـام ا
العـقوبات) واشـار الى ان (عضـو اللـجنة اصـدر توصـية بصـرف االمانات
الضريـبيـة قبل إتـمام الـتدقـيقـات من قبل اجلـهات الـرقابـية). وكـشفت هـيئة
ــديـر الـعـام األسـبق لـدائـرة الـنـزاهـة الـعـامــة عن صـدور أمـر بـاسـتـقـدام ا
التـقاعد والضـمان االجتـماعي التـابعة لـوزارة العمل والـشؤون االجتـماعية.
وقـالت دائـرة حتـقيـقـات الـهيـئـة في بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس أن (مـحـكـمة

أصـدرت أمـراً ة بـالــنـظـر في قـضـايــا الـنـزاهـة  ُــخـتـصـَّ حتــقـيق الـرصـافـة ا
بتهمة دير العـام األسبق لدائرة التقـاعد والضمان االجتـماعي  باستـقدام ا
اإلضرار عـمداً بأموال أو مـصالح اجلهة الـتي يعمل فيـها على خلـفيَّة عدم
ضمـون في صندوق بـالغ كافة اخلاصَّـة بتسديـد حصَّة العُـمَّال ا إدراج ا
ــبـالغ اخلـاصَّـة الـضـمــان االجـتـمـاعي فــضالً عن االخـتالف الــكـبـيـر في ا

ضادات احليوية).  بالشركة العامَّة لصناعة ا
مغادرة طائرة خاصة دني التـابعة لوزارة النقل  فيـما نفت سلطة الطيران ا
عـلى متنها  4ملـيارات دوالر الى تركيـا.واوضح بيان تابـعته (الزمان) امس
أن (ما جـاء في تصريح إحـدى النائبـات بشأن مـغادرة طائرة خـاصة مطار
بــغـــداد الــدولـي وعــلى مـــتــنـــهــا  4مـــلــيـــارات دوالر الى تـــركــيـــا عــارٍ عن

الصحــــــة).
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وفي العام الذي تاله سجلت 2594
ـــوقع اإللـــكـــتـــروني حـــالـــة.ونـــقل ا
جملـلـس الـقـضــاء األعـلى في تــقـريـر
نـشــر عـام 2019 عن أحــد الـقــضـاة
قــولـه "ســجّــلت احملـــاكم تــزايــدا في
حاالت الطالق ال سيـما خالل العقد

االخير".
وحتــدّثت الــنـاشــطــة الـنــســويـة في
رأة مجال حقوق اإلنـسان وتمك ا
مـنـذ نـحو 50 عـامـاً هنـاء إدوار عن
الـية عـلى األسرة" كون "الـضغـوط ا

ب أبرز أسباب الطالق.
وأضــافت أن تــلك الــضــغــوط تـؤدي
إلى عبء نـفـسـي ومـشـاكل.وفي بـلـد
ــنـــأى عن تـــزايـــد حــاالت لـم يــكـن 
الـعــنف األسـري خـالل فـتـرة تــفـشي
جـــائــــحـــة كــــورونــــا رحّـــبت إدوار
ـتـزايـدة لدى كـثـير من بـالشـجـاعة ا
الـنسـاء العـراقـيات الـلـواتي يتـخذن

قرار الطالق.
وتضيف الناشطة التي تدير منظمة
"شــبـكــة الـنــسـاء الــعـراقــيـات" غــيـر
احلكـومـية "هـناك وعي بـ النـساء
الـلـواتي يـقلن ألنـفـسـهن إذا اسـتـمر
العنف في حياتهن وحياة أطفالهن
فالـطالق أفـضل".لكن نـظرة اجملـتمع
الـعــراقي احملـافظ واألبــوي إلى حـدّ
ــطــلق كــبــيــر تــمــيّــز بــ الــرجل ا
ـطـلقـة. وتتـحدث إدوار عن رأة ا وا
زدوجة التي يـتمّ التعامل عاييـر ا ا
: فــالـنـسـاء يـجـدن بـهــا مع الـطـرفـ

أنـفـسـهنّ أمـام مـعـركـة احلـفاظ عـلى
حضانة أطفالهنّ.

—UŽ WL Ë

 كــــمــــا يــــتــــعــــرضـن لـ"الــــتــــحـــرش
واالســتــغالل اجلــنــسي" فــضًال عن
ضــغـوطـات األهـل ومـجـتــمع مـا زال

يؤمن بـوصمة العار". 
ـطـلـقـة ــرأة ا كل ذلك يــدفع عـائـلـة ا
الى معارضـتها خـروج هذه األخيرة

ــنــزل أو احلــصـول من ا
على وظـيـفة. أمـا الرجل
"كـل شيء مـــقـــبـــول مـــنه
اجــتــمــاعــيــا يــطــلّق في
يوم ثم يتزوج في اليوم

التالي".
وأكدت باحـثة اجتـماعية
تـعـمل في إحـدى مـحـاكم
بـــغـــداد مــفـــضــلـــة عــدم
كـشف اســمـهــا لـفـرانس
بـرس أن "الـطالق أصـبح
ا شـيـئاً أكـثـر شـيـوعـاً 
كـــــــــــان عــــــــــــلـــــــــــيـه مـن
قـــبل".وكــشــفـت الــشــابــة
الــبــالـغــة من الــعــمـر 30
ـــســـؤولـــة عن عــــامـــاً وا
دراســة طــلــبــات الــطالق
والـعمـل على مـعـاجلـتـها
وإيجاد سبل للمصاحلة
ــعــاجلـة أنــهــا تـنــجح "
ـئة فقط حوالى  10با
من الـقـضـايـا... لـوقف

حـكـومـيـة الـيـوم مع أهـلـهـا بـرفـقـة
ابــنــهـا آدم الــبـالـغ من الـعــمــر تـسع
سـنــوات. ويـلـتـقي الــفـتى والـده من

ح آلخر.
وبــحــسب تـقــريــر نـشــر عــلى مـوقع
مــجـلـس الـقــضـاء األعــلى الــعـراقي
ســجّــلت أكــثــر من 73 ألف قــضــيــة
طالق خالل العام 2021 في العراق
البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة
اثلة حلصيلة العام وهي حصيلة 
ــوقع إلى أنه خالل 2018. وأشـار ا
ــمــتــد بــ 2004 و2014 الــعــقــد ا
انــــتـــــهى زواج واحـــــد من بـــــ كل
خـــمس زيــجــات بـــالــطالق. وســجل
خالل الفترة نفسها 516 ألفاً و784

طالقاً من ب 2,6 مليون زواج.
q¼ô« qšbð

وأشــــارت دراســــة نـــشــــرت في آذار
2021 في اجملـلـة الــشـهـريـة جملـلس
الـــقـــضـــاء األعـــلى إلى أن "الـــســـكن
ـشـتـرك مع أهل الـزوج.. يـؤدي في ا
أحـيــان كـثــيـرة إلـى تـدخل األهل في
حياة الزوج بـشكل سلبي".وهناك
أيــضـاً "اعــتــمـاد الــزوج مـاديــاً عـلى
أهــله" وصـــعـــوبــة احلـــصـــول عــلى
فـــرص عــمـل فــضـالً عن "اخلــيـــانــة

الزوجية بسبب االنترنت".
ـبكـر سـببـاً رئـيسـياً ويـعدّ الـزواج ا
لـلـطالق. خالل الـعام 2020 سـجّلت
ـــراهــــقـــات لم 1498 حــــالـــة طـالق 
يـبلـغن الـ 15عـامـاً من الـعـمـر بـعـد.
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خــطـوة الـطالق".وتــابـعت الـبــاحـثـة
الـتي تعـمل مـنـذ ثمـاني سـنوات في
هـــــذا اجملــــال بـــــالـــــقـــــول إنه خالل
أيلول/سـبتمبـر قامت بدراسة 310
قـــضــايــا مـــقــابل 200 قــضـــيــة في
ـاضي.عـلى الـشـهـر ذاته من الـعـام ا
الرغم من التجربة التي خاضتها ال
تـســتـــــــــــبــعــد مـنــال الــيــوم فــكـرة
الــزواج مـرة أخـرى لــكن شــروطـهـا

WLK∫ رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني يلقي كلمة في حفل حترج جامعة دهوك

s Š b¹d  ≠qOÐ—«

اكد رئـيس حكومـة إقليم كـردستان
مـــــســــرور الـــــبـــــارزاني انـــــطالق
سـتـراتـيـجـيـة الـتـحـول الرقـمي في
وسـيـتم الـعـمل بـنـظـام كـردسـتـان 
الـفـيـزا االلـكتـرونـيـة خـالل الـشـهر

قبل. ا
وقـال الـبـارزاني في تـصـريح امس
(نعلن انطالق ستراتيجية التحول
الـــرقـــمي وهي جـــزء من بـــرنـــامج
االصالحــات الــتـي أعــلــنت عــنــهــا
حـكومـة االقـليم) واضـاف ان (هذا
شروع هـو الطريق لـلوصول الى ا
حكومة الكترونية) وتابع انه (في
الــعــام 2025 ســتــنــضم حــكــومــة
االقـلـيم مع بـاقـي حـكومـات الـعـالم

االلكترونية).
WO½Ëd²J « «eO

واشــــار الى انـه (ســـيــــتم الــــعـــمل
بـنـظـام الـفـيـزا االلـكـتـرونـيـة خالل
ـقبل) ومـضى الى الـقول الـشهـر ا
(ســيـــتم اإلعالن عن نـــظــام جــديــد
والسـيـمـا ان لـتـســجـيل الـشـركــات
النظـام االلكتروني سـيدعم القطاع

االقتصادي في كردستان).
 بـــــدوره  قــــال رئـــــيـس االقــــلـــــيم
ان حل نـــيـــجــيـــرفـــان الــبـــارزاني 
ـفـتاح ـشـاكل مع كـردسـتان هـو ا ا
الســتــقــرار الـــعــراق. واثــنى خالل
مشـاركته في مراسم تـخرج الدورة
السابعة والعـشرين جلامعة دهوك
على (جـهود أمـهات وآبـاء وعوائل

ـهـني وفـتح االهـتـمـام بـالـتـعـلـيم ا
ـعــاهـد والــكـلــيـات اإلعـداديــات وا
ــهـنــيــة) واسـتــطــرد بـالــقـول ان ا
(تـعـزيز الـبنـية الـتـحتـية الـتربـوية
اخلـطوة األولى لـتحـقيق أي تـقدم
وأن هــذا يـــأتي مـن خالل الـــبــحث
والتقيـيم العلمـي وتغيير وإصالح
الـنــظـام الــتـربـوي لــيـكـون نــظـامـاً
ــفـــكــر الـــبــنــاء يــنـــتج اإلنــســـان ا
بدع وأن ال يـتمثل الـتخرج في وا

اجلامعة في مجرد شهادة).
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واضـــــــــاف انـه (إلـى جــــــــــانـب كل
التقـدم ال يزال أمام االقليـم الكثير
من الـــعـــمل الـــذي يـــجـب إجنــازه
وعـــلـــيــنـــا أن نــواصـل الــعـــمل في
تـنوعة بدءاً الكثـير من اجملاالت ا
بـــبــــنـــاء اإلنــــســــان ووصـــوالً إلى
االسـتـفادة من كل الـفـرص والـثراء

الذي يتمتع به بلدنا).
ولـفت الى انه (من دواعي الـسرور
ثـمار أن نـلمس فـي جامـعـة دهوك 
قـــرار صـــائب اتـــخــذ قـــبل ثـالثــ
عــامــا فــفي الــعـام  ?1992اجـرت
ـيـة عـصــمت مـحـمـد خـالـد االكـاد
وعــدد من أســاتــذة دهــوك  زيــارة
ـــقــــراطي لـــرئــــيس احلــــزب الــــد
الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني
وطــلـــبــوا مـــنه فــتـح جــامـــعــة في
دهــوك وأبـدى حــيــنــهـا كـل الـدعم
لـلفـكرة فـتـأسست اجلـامعـة واشد
مــــرة أخــــرى عــــلى أيــــدي رئــــيس

ان عدم وجـود سيـاسة تعـليمـية ادارية واضـحة مـحْكمـة ذات اسس توصيـفية
ؤسـسات الـتعلـيمـية فمن الـبديهي رصيـنة مـدونة في اي من ا
ــة والــنــكــبـات ــؤ ان جنــد الــكــثــــــيــر من اخلــروقــات ا
الـصادمـة والتـدخالت العـابرة واالنـحرافـات التـعلـيمـية
عن االسس الـبـنـائـية واالصـول الـتـشـريـعـيـة والـقـيـمـية

التي جاءت من اجلها .

{ بغـداد (أ ف ب) - بـعد عـام واحد
فقط مـن الزواج انـفصـلت مـنال عن
زوجـهـا ألنّه لـم يـكن مـسـتـقالً مـاديـاً
عن عـائــلـته. وتــزداد حـاالت الـطالق
فـي الــعــراق مــنــذ عـــقــد عــلى األقلّ
ويــصـدر الــقـضـاء ســنـويــاً عـشـرات
اآلالف من قــرارات الــطالق.وتــنــشــر
السلطات القضـائية التي تقول إنها
تعـمل عـلى احلدّ من حـاالت الطالق
تــقـــاريـــر عـــديـــدة وإحــصـــاءات عن

وضوع. ا
 أمـا األسـبـاب الـتي تـوردهـا لـتـزايد
حـــاالت الــطالق فــهـي عــديــدة مــثل
الـصـعـوبـات االقـتـصـاديـة والـتـدخل
ـبـكـر األسـري لــكن أيـضـاً الــزواج ا
الـذي تـكـون نـتـائـجه كـارثـية فـضالً
عـن اخلــــيــــانــــة الــــزوجـــــيــــة الــــتي
تـشـجـعـهـا وفق الـتـقـاريـر شـبـكات
الـتـواصل االجـتـمـاعي.وتـقـول مـنال
طلّقة البالغـة من العمر  33عاماً وا
مـــنــذ ثــمــانـي ســنــوات إن زوجــهــا
سابـقـا وهو أيـضاً ابن عـمهـا "كان
يـعمل في مـتـجر والـده لـبيع أجـهزة
منزليـة كهربائـية". وتضيف "لم يكن
مــســتـقالً مــاديــاً مـا ســبّب مــشـاكل
عــائـلــيـة".وتــقـول مــنـال الــتي كـانت
تــرغـب في أن تــعــيـش مع أســرتــهــا
وحدها ولـيس مع عائلـة زوجها إن
طـلـيـقـهـا "لم يـكن قـادراً عـلى اتـخـاذ
ـفرده".وتـعيش مـنال التي قرارات 
تعمل في منظمة نسوية عراقية غير
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اخلــــريـــجــــ وجــــهـــود أســــاتـــذة
اجلامعة الذين سـاهموا وساعدوا
ودعـمــوا اخلـريـجـ في جنـاحـهم
ــــضي ودعــــا اخلــــريـــــجــــ إلـى ا
ـــرحـــلـــة اجلـــديـــدة من بـــاجتـــاه ا
حـيــاتـهم ومــسـؤولـيــاتـهم بــقـلـوب
مفعمة باحلماسة واألمل والتفاؤل
وأن يــــــــضــــــــعــــــــوا اخلــــــــبــــــــرات
والـتــخـصـصــات الـتي نــالـوهـا في

خدمة الوطن).
 مــشـــددا عـــلى أنه (بـــرغم ان عــدد
اخلـريـج غـيـر متـوازن مع حـاجة
ســــوق الـــعــــمل وأن اجلـــمــــيع لن
يـتمـكـنوا من الـعثـور عـلى عمل في
وقت قـصـيـر فال يــنـبـغي أن يـفـقـد
اخلــريــجــون األمـل بل عــلــيــهم أن
يــعـمـلــوا بـاســتـمـرار عــلى تـنــمـيـة
مـــهـــاراتـــهم وفي هـــذا الـــســـيـــاق
يـسـتـطـيع قـسم مـنـهم الـذهـاب إلى
الــعــمـل الــتــطــوعي في مــنــظــمــات
ـدني لـتــنـمـيـة أنـفـسـهم اجملـتـمع ا
بصـورة أفـضل وزيادة فـرصهم في

احلصول على عمل).
واشـــار الى ان (الــتـــقــدم الـــســريع
للعلوم والتكـنولوجيا جعل احلياة
تـتـقــدم سـريـعـاً وهــذا يـتـطـلب من
وازاة تطورات اإلنسان أن يتقدم 
العصـر ويحدّث نـفسه) وقال (هذا
واجـبـكم كـأفـراد وقـدر تـعـلق األمر
بالـنظام الـتربوي والـتعليـمي فهذا

عنية). واجب اجلهات ا
ـــزيــد من مــؤكـــدا (ضــرورة إيالء ا
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وامـام مـجـموعـة من تالمـيـذ مـدرسة داخل احلـرم التـعـلـيـمي الذي ال حـرمـة له
ـستقبل اجملهول  تـتراقص الطالبات مع من ابتـدائية (ما) من مدارس عراق ا

علم!  يدعي الفن على مرأى من يدعي التعليم ويحمل لقب ا
درسة . في  بـلد اصبح فيه ضـحك وسخرية مـثيرة لالشـمئزاز داخل اروقـة ا
ـفسدة (الصـمون عـشرة بألـف)  و صار التـعلـيم  بال ثمن !!!مدارس تـسمح 
ذلـك البلد تضـاف الى يد الفـساد االلكـتروني واالخالقي الـذي يغرق فيـه بلدنا
الغـارق بالسخافات لكنه  يشكو اجلفاف…جـفافاً نهرياً غدا فيه صحراء قاحلة

…فنحن نغرق دون ماء!!!! 
ـفـروض انـها درسـة الـتي كـان من ا لن اشـكو وزارة الـتـربـيـة او مـديـرة تلـك ا
ولن اصرخ بوجه اجلهل والبالدة ولن ـربية االولى ..لن ابكي التعلـيم والعلم  ا
بالد ادعــوا حملـاسـبــة اجلـنـاة..نــعم فـتــلك جـنـايــة بـحق الــعـلم في بالد الــعـلم 
ـسـمـاري االول …  انـا الـيــوم اقـدم رسـالـة اعـتـذار بـصـفـتي الـتـدوين واخلط ا
وبإسمي وبإسم . بصـدق وخجل شديد  علم (معـلمة)  في بلد اهان الـعلم وا
كل مـعلم مـخلص في عـمله اقـدم اصـدق كلـمات االعـتذار  الى قـيصـر االغنـية
قــيـصــر الـفـن (كـاظم الــســاهـر) فــحــ كـنت تــنــشـد  بــصــوت شـجي و حلن
ي..بغداد انت ..انت في دمي) كانت اوتار حلنك تبكي ألـيم(بغدادال..ال.. ال تتأ
ـة بألم اطـفـالـها..لـيـأتي زمان تـأ ا من صدق كـلـمـاتك اجلريـحـة بجـرح بـغـداد 
تتـحـول فـيه تلك الـسـمـفونـيـة الرائـعـة الى مـهزلـة وحلن راقص الولـئك االطـفال
الــذين يـرقــصـون الـيــوم عـلى احلــان جـروحــهـا وعـلـى مـرأى من يــدعـون الـفن

ومسمع من يدعون التعليم!!!! 
و اليوم استسمحك يا قيصرنا و  اقول : 

اطفال بغداد احلزينة يرقصون ..
عن اي علم تتكلمون ??!! 

يترنحون على شظايا اجلهل
يسحقون اسم العلم ثم يبتسمون..  

عار على بلد احلضارة اي عار
هل صار جتهيل الشعوب وسام عز ال احتقار?? 

هل صار تطميس العلوم شعار مجد ال اندثار ?!!!  
بغداد نعم .. نعم

 بصدق 
ي… تأ

وابكي بدم العيون .. 
وا  تأ

واصرخوا ياعراقيون 
فاجلهل في عراقنا مجاناً 

ومعلمنا
هوذاته 

من كان يوماً
بائع للصمون .. 

ــســتــقـبل تــغـــــيـرت إذ عــلى زوج ا
تـقـبّل ابــنـهـا والـتـعـايش مع ظـروف

عملها. 
وتــنــصح مــنــال األجــيــال الــقــادمـة
خــــصـــوصــــا الـــنــــســـاء بـ"تــــأمـــ
ــاديـة وعــدم الـزواج االســتـقاللــيـة ا
بــسنّ صـــغــيــرة".وتـــقــول "يـــنــبــغي
االنـتـظـار ال يـجب أن يـكـون الزواج

الهدف في احلياة".

   &WÐd∫ منال جبار تروي جتربتها مع الطالق
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اجلامعة واألسـاتذة الذين وضعوا
احلــجـر األســاس لــهـذه اجلــامــعـة
وأشــكــرهـم) واســتــطــرد بــالــقــول
(أنـتــهـز هــذه الــفـرصــة وادعـو من
جديـد القوى واألطـراف السيـاسية
الى أن تستقي العبر والدروس من
األخـطاء الـسابقـة لتـحقـيق األمان
واالســتـقــرار الــســيـاسـي واألمـني
واالقـتـصـادي في الـعراق عـلى كل
قـــوى ومــــــــكــــونـــات الــــعـــراق أن

تـتــعــاون وتـنــــسق فــيــمــا بـيــنــهـا
نـــرجــو أن تــتــشــكل وتـــعــمل مــعــاً
احلــكـومــة االحتـاديــة اجلـديـدة في
أقـرب وقت وتـســتـجـيب لــلـمـطـالب

شروعة). ا
 مـطــالـبــا احلـكــومـة اجلــديـدة الى
(مــتـابــعــة واقع الــعـراق كــمــا هـو
وحتل مــــشـــاكـل وأزمـــات الــــبــــلـــد
ـشـاكل واخلالفـات مع والسـيــمـا ا
حـكـومـة االقـليـم  فنـحن نـعـتـقد أن

مـــفــتـــاح األمـــان واالســتـــقــرار في
ــشــاكل الــعــراق يــتــمــثل في حل ا
واخلالفــــات مع كـــردســـتـــان عـــلى
أسـاس الدسـتـور) معـربـا عن امله
ــرحــلــة الــقــادمــة هي ان (تــكــون ا
مـرحلـة حل مشـاكل العـراق وعودة
األمـان واالسـتـقـرار الـسيـاسي إلى
البلد ولـهذا فإن االقلـيم سيتعاون
ويــسـانـد كل احلــلـول عـلى أسـاس

الدستور).

ــــتـــقـــدم الك ا الـــعــــســـكـــريــــ وا
بالوزارة.وذكـر البيـان ان (الكاظمي
اثــنى عـــلى جــهــود الـــعــامــلــ في
الــــــوزارة وشـــــدد عــــــلى ضـــــرورة
مــواصـلــة الــعــمل األمـنـي بـالــهــمـة
نــفـســهــا والــتـصــدي لــكل أشــكـال
الــــتـــحـــديــــات الـــتي تــــواجه عـــمل

الوزارة).
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ووجه القادة العسكري بـ(ضرورة
إدامـــة اجلــــهــــد االســــتــــخــــبـــاري
واسـتــبـاق الــعـمــلـيــات اإلرهـابــيـة
عـلومـاتي دعماً وتنـشيط الـتبـادل ا
بــيـنــمـا شــدد عـلى لـلــجـهــد األمـني
رعـاية اجلرحى العـامل بـالوزارة 
ـصــابـ وتـفـقـد عـوائل الـشـهـداء ا
والـــوقـــوف عــلـى احــتـــيـــاجـــاتــهم
وتـــــــســــــــهـــــــيـل مـــــــعــــــــامالتــــــــهم

واستحقاقاتهم القانونية). 
أكـد رئـيس جـهـاز في غـضــون ذلك 
مُــكــافـــحــة اإلرهـــاب الــفــريق األول
الـرُكن عــبـد الـوهـاب الـسـاعـدي أن
اجلــهــاز غــيــر قــواعــد الــلـعــبــة في
احلـــرب مع داعــش بــعـــد أن أدخل

تكـتيـكات خاصـة ومسـتحـدثة.وقال
اجلـهــاز في بــيــان تـلــقــته (الــزمـان
(الـــــزمــــان) امس ان (الـــــســــاعــــدي
استقبل قـائد بعثـة حلف الناتو في
الـــــعــــراق الـــــفــــريـق جــــيـــــوفــــاني
ايــانـوتـشـي وأكـد أن اجلـهــاز غـيـر
قواعد اللعبة في احلرب مع داعـش
بــعــد أن أدخل تــكــتــيــكــات خــاصـة

دن). ومستحدثة في حرب ا
مــشـدد عــلى (ضـرورة الــتـعـاون مع
اجليـوش وفرق العـمليـات اخلاصة
ـــتــــطــــورة لــــتـــبــــادل اخلــــبـــرات ا
ــعـــلــومـــات في اجلــوانـب الــتي وا
ُكافحة اإلرهاب واحلد من تتعلق 
ـتـطـرف وتـابع الـبـيـان ان الـفــكـر ا
(اللقـاء تطرق الى إمـكانيـة تأسيس
قــوة خـاصـة بـحـريـة تـابـعـة جلـهـاز
مُـكـافـحـة اإلرهـاب تخـتص بـتـنـفـيذ
الـعـمـلـيـات الـنوعـيـة وتـسـتـنـد على
إعـــــداد بـــــدنـي وذهـــــني ويـــــكـــــون
تــطــويــرهــا وفق األُسس احلــديــثـة
والـســلـيــمـة الــتي تــواكب الـتــطـور
احلــاصل عــلـى مــســتــوى جــيــوش

العالم).
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بغداد

عـلـيـنـا بـاحلـاضـر ,مـا هـو ذنب االنـسـان في الـوقت احلـاضـر الـذي يـولـد وهـو
يسـلك دين ابـاءه وان كانت مـختـلفـة علـى اثر خالفـات قد مـضى علـيهـا الزمن
"لـكم دينكـم ولي دين"  العالج الـوحيد لـلخالف هـو ان نتـرك اخلالفات التي ال
ذنب لالجـيـال احلـاضـرة بـهـا اطالقاً ,فـلـماذا نـخـسـر بـعـضـنـا الـبـعض ونـقتل

بعضنا البعض .
ما عـلـينـا اال ان نـتوحـد تـارة بأسم الـدين الـذي يجـمـعنـا كـامسـلـم وتـارة كا
انـسان  جتـمـعـنا مع االديـان االخـرى رابـطة االنـسـانـية  ,كـمسـلـم عـليـنا ان

ذاهب . نرسم استراتيجية التوحيد ب ا
فال فـرق ب سني وشيعي وال فرق ب االنسان من باقي االديان على اجلميع

التعايش من اجل العيش الكر بسالم .
تـوحيـد اخلطـاب االيجـابي من ضروريـات العـيش بـسالم .اجلمـيع سمع هـناك

خطاب احدهم يشق وحدة الصف واالخر يجمع وحدة الصف .
من هـنا نـسـتـلهم من ثـورة االمـام احلـس  ان الـبـشر واحـد واجلـمـيع يرفض
سيحي الظـلم واالستعباد والدليل ان من نصر االمـام احلس كان من بيهم ا
سلم وقـد شهد البعض قابل من وقف ضده كان مـن ا او من كان ضده ,بـا
صالح والطمع واجلشع هو من سلـم في معارك كثيرة ,لـكن ا مـنهم نصر ا
ا دفعهم الى التمسك بالسلطة مثلما نعيشه اليوم سيـطر على عقول البعض 

في العراق.
كل الـديانات لـها احلق بـحب احلسـ بن بنت رسـول الله من الـشيـعة والـسنة
ـســيـحـيـ والـصــابـئـة وااليـزيـديــة وهـذه هي اطـيـاف اجملــتـمع الـعـراقي من وا
ـوصل الى الـبصـرة وبـاقي اراضي الـعـراق.فاحلـسـ سـار معه واسـتـشـهد ا
مــعه وهب الـــنــصــراني وأســلم الـــتــركي وجــون االفــريــقـي فــضال عن الــعــدو
ــبـغض ,آن االوان ان نـقـرأ احلــسـ من ظـاهـرة احملـبـة والــصـديق واحملب وا
والتـسـامح وااللفـة والتـعـايش السـلمـي .فهي دعـوة جلمـيع الـعراقـي من آجل
تـوحيد الكـلمة ورص وحـدة الصف وسحب الـبساط من حتت اقـدام الفاسدين
,النهم يـعتاشون على التفرقـة والعنف وال نسمح لهم ان يعيـشوا على الطائفية

والعنصرية . 
من هذه الـلحظة وحتت شعار "احلـس يوحدنا " ادعوا اجلـميع التحضير من
هذا الـيوم الى السـنة القادمـة الحياء مـراسيم اربعيـنية االمـام احلس ونذهب
جميعنا مشياً على االقدام لزيارة االمام احلس واخية االمام العباس وجميع
شـهـداء الـطف بـرايـة واحـدة جتـمعـنـا وهـي حب الـعـراق ووحـدة العـراق. فـهي
دعوة جلـميع الشرفاء العراقيـ في الداخل من االكراد واهل السنة والشيعى
ـعتـقدات  ,فـاحلس ـسيـحـي وجـمـيع الطـوائف وا والصـابـئة وااليـزيـدي وا
االنـسـانـيـة هـو خـيـر مـثـال لـلـوحـدة والـتـوحد ,وهـو خـيـر مـثـال لـلـوقـوف بـوجه

الفاسدين والظلم .فهو عنوان احلرية واالنسانية .
فـاليـعـلم اجلـمـيع ان الـفـاسدين هـم من قتـلـوا االمـام احلـس ,وهـمـا الى االن
ا توحيد الكلمة ووحدة الصف تسبب يـعتاشون على الفساد باسم الدين ,فـا

. ازعاج للفاسدين الذي عاثوا باالرض فساداً
فـاحلس هـو ابن بنت رسول الـله قتل مظـلوماً فـهو ليس
ا الهل الـسنة قـرب اكثر من ذلك لـلطائـفة الشـيعيـة وا
ا .فـدعوة لتوحيد الـصف حتت راية االمام احلس ا
هي كـسر شـوكة الـفاسدين ,ال يـنفـعنـا اليـوم شئ غير

ان نعيش بسالم .
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ؤتمر ان (التقرير اسماعيل خالل ا
الـذي رفـعته احلـكـومـة اثنـاء تـوليه
ـسـؤولـيــة وزيـراً لـلـمــالـيـة وكـالـةً ا
هو األول منذ بشأن خـيانة األمانـة 
17 عاماً وتضمن 400 صفحة و
إرساله إلى الـقـضاء) الفـتا الى انه
( إعـــفــاء مـــديــر عـــام الـــضــرائب
ومالكات أخـرى على خـلفـية قـضية

األمانات الضريبية).
WOzUC   UNł

ــالــيــة اوضــحـت وزيــر ا بــدورهــا 
وكــالـةً هـيـام نـعــمت مـحـمـود خالل
ـــؤتــمـــر ان (الـــوزارة مــســـتـــمــرة ا
بالتعاون مع اجلهات القضائية في
قـــضــيـــة األمـــانـــات الـــضـــريـــبـــيــة
وأبــوابـهـا مـفـتــوحـة أمـام اجلـهـات
ـوضـوع وعـلى ا ـعــنـيـة بـهـذا ا ا
االسـتـعـداد لـتـلـبـيـة أيـة مـتـطـلـبـات

لكشف احلقائق). 
وزار الكـاظمي مـقر جـهاز مـكافـحة
اإلرهــاب والــتــقـى بــعــدد من قــادة

اجلهاز وآمري التشكيالت فيه.
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(الـكـاظمي اطـلع عـلى سـيـر اخلطط

األمنيـة للجهـاز في مالحقته لـبقايا
فـلـول عـصـابـات داعش  والـنـتـائج
الـكـبـيـرة الـتي حـقـقتـهـا الـعـمـلـيات
الـعـسـكـريـة الـنــوعـيـة الـتي نـفـذهـا
اجلــهـاز إلى جـانب بــقـيـة صـنـوف
قــوّاتــنـا األمــنــيـة األخــرى) وأشـاد
الكاظمي بـ (شجاعـة جهاز مكافحة
اإلرهـــــاب وجـــــهـــــوده ضـــــبـــــاطـــــاً
ومـنتـسبـ والتـضحـيات الـكبـيرة
الـتي قـدمــوهـا من أجل بـسط األمن
فـي عــــمـــــوم الــــبـالد ودرء خــــطــــر
اإلرهـــاب وأثــنى عــلى االنــضــبــاط
هـنية ـقاتـليه وتـمتـعهم بـا الـعالي 

واالحترافية).
 مــــؤكــــدا (ضـــرورة إدامــــة الــــزخم
ــتــابــعــة حتــرّكـات االســتــخـبــاري 
العـناصـر اإلرهابـية واحلـفاظ على
مـــســتــويــات الـــتــدريب والـــتــهــيــؤ
عنوية واالستعداد وإبقاء الروح ا
والـقـتـالـيـة عـنـد مـسـتـويـات عـالـيـة
تــتـنـاسب وحــجم الـتـحــدّيـات الـتي
يــواجـــهــهــا الـــبــلـــد) كــمــا تـــفــقــد
الـكاظـمي وزارة الـدفاع فـيـما عـقد
اجـــتــــمـــاعــــاً بـــعــــدد من قــــادتـــهـــا
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ـتحـدث بأسم مـجلس الوزراء اكد ا
ان تخصـيصات مكتب حسن ناظم 
رئيس احلكـومة مصطـفى الكاظمي
الـتي اصــدرت بــشـأنــهــا احملـكــمـة
هي االحتـــــــــاديــــــــــة امــــــــــر والئـي 
تــعــويــضــات الـشــهــداء واجلــرحى

وتأم احلدود.
 وقـــــال نــــــاظـم خالل مــــــؤتــــــمـــــره
االسـبوعـي ان (الكـاظـمي أكـد دعمه

لـرئـيس اجلـمـهـوريـة عـبـد الـلـطـيف
ـكـلف بتـشـكـيل احلـكـومة رشـيـد وا
مـحــمــد شــيــاع الــسـودانـي  ودعـا
ــكــلف ــنح ا الــقــوى الــســيــاسـيــة 
احلــريــة بــاخــتـــيــار فــريق عــمــله)
واشـار الى ان (احلــكـومـة احلـالـيـة
عــمــلت زهــاء عــامــ بال مــوازنـات
وشـرعت بــالـعـمل مـنـذ الـيـوم األول
إلعـادة الـتـوازن في اقـتـصـاد الـبـلـد
وأطلـقت الورقـة البـيضاء لإلصالح
ــتـلك االقــتــصــادي والـعــراق اآلن 
134 طـنــاً من الـذهب و 85 مـلــيـار
دوالر من االحـــتــيـــاطي الـــنـــقــدي)
واضــــاف ان (احلــــكــــومـــــة هي من
كـشــفت قـضـيــة الـفــسـاد في هــيـئـة
الــضــرائب وهي بــعــهــدة الــقــضـاء
حالـياً وأيضـاً ما  تخـصيصه من
ــــكــــتب رئــــيـس الـــوزراء ــــبــــالغ  ا
ــوجب قــانــون الــدعم الــطـار لم
يصرف مُطلقاً وهو ال يتعلق بأثاث
ـكـتب كمـا يـشـاع بل بـتعـويـضات ا
الشهداء واجلـرحى وتأم احلدود
الـعـراقــيـة).  من جـانـبه  أكـد وزيـر
الـــنــــفط إحــــســـان عــــبـــد اجلــــبـــار حسن ناظم
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اكــدت الـهــيــئـة وجــود مــصـانع
وهـمـيـة فـي مـحـافـظـة الـبـصرة
مــــســــتــــثــــنــــاة مـن اإلعــــفـــاءات
الـكــمـركـيــة والـضـريــبـيـة. وقـال

بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(الــــهـــيــــئــــة ضـــبــــطت مــــعـــامل
ومــصــانع وهـــمــيــة ســبق وان
اســـتـــحـــصـــلت عـــلى اعـــفــاءات
كمـركية وضـريبيـة خارج حدود

الـقـانــون) مـوضـحــاً ان (فـريـقـاً
من الـــهــيــئــة حـــصل عــلى قــرار
ـوافـقـة عـلى قــضـائي يـنص بــا
اإلنـــتــــقــــال الى مــــحل تــــواجـــد
ـصانع ـعامل وا مجـمـوعة من ا

الـــتي حـــصــلت عـــلى اعـــفــاءات
مـتعـددة ومتنـوعة لـلكـشف على
حــقـــيــقــة وجـــودهــا) وبــ انه
(اكـــتـــشـف مـــعـــامـل ومـــصـــانع
وهــــمـــــيــــة بــــصـــــورة مــــحالت
صـغيـرة ال ترتـقي الى ان تـكون

معمل او مصنع).
واضـاف ان (هـذه العـمـليـة تـعد
احـتيـاالً على مـؤسـسات الـدولة
ـــنـح اإلعـــفــاءات اخملـــتـــصـــة 
بــــغــــيــــر حق الــــتـي تـــتــــحــــمل
مـسـؤولـيـتهـا هـيـئـة الـضـرائب
بــســبب عـــدم تــدقــيــقـــهــا لــتــلك
ـصـانع قـبل مـنـحـها ـعـامل وا ا
كــتب اإلعــفــاء) الفــتــاً الى عــدم
جديتـها في متابـعة وصول تلك
ـــعـــفـــاة الى اجلـــهـــات ــــواد ا ا

ستفيدة. ا
صانع واكد ان (اصحاب هذه ا
في الــــبـــصــــرة حـــصــــوا عـــلى
ــواد تـصل قـيــمـتـهـا اعـفـاءات 
ال للـمليارات مـا تسبـب بهدر ا
الــعــام) واشـار الـى ان (قـاضي
الـتـحـقـيق فـي الـقـضـيـة اصـدر
ـلف الى مـديـرية قـرار بـإحالـة ا

ـؤلف االفـتـراضي) احلـقـيـقي) و( ا
الى جــانب (إ الــقــار احلــقــيــقي)
و(الــقــار االفــتـــراضي) ألن لــيس
هــنك نـص يـخــلق مـن الـعــدم وكل
بدع فنحن نتـج ا منتج يـرتبط با
ؤلف) وليس بحاجـة الى (سلطـة ا
ــؤلف) وقـدم الــبـاحث الى (مــوت ا
الــدكـتــور الـعــديـد مـن االمـثــلـة عن
عرفة كن تأويلها اال  قصائد ال 
اســبــاب نـظــمــهــا وهــذا ال يـتم اذا
ؤلف. ويطـلبون ـوت ا افتـرضنا 

منا التأويل والتحليل.
ـنـاقـشات ـداخالت وا وفـتح بـاب ا
وشارك فـيهـا العـديد من الـنقاد "د.
باقر الـكرباسي- وحمـدي العطار-
وحـبـيبـة محـرزي والـشاعـر لـطيف
عــبــد الــواحـــد والــشــاعـــر يــحــيى
ـــيـــاحي الــــســـمـــاوي ود هـــاشـم ا
والشاعـر فوزي الدغـمي والشاعرة
دالل وكانت تدور حول وجود (نقد
اجملاملـة) الذي ال ينـظر الى النص
بـل الى عالقــة الــشـــاعــر بــالــنــاقــد
وكـذلك وجـود النـقـاد الـدخالء على
الــنـقــد والـنــقـد الــقــاسي احملـبط 
وكـــان لي مــداخـــلــة ســألـت فــيــهــا
الـبـاحث د. عـبـد الـرضـا عـلي حول
طبيـعة النظـريات النقـدية االوربية
وهـي الــــــتـي وردت مـن مـــــــنـــــــابع
الـــتـــنـــويـــر األوربي زمن أمـــريـــكــا
ظــهـــرت الــنــظــريــة الــتـــفــكــيــكــيــة
والـنفسـية والـبنـيويـة والشـكالنية
كن لـلناقـد العراقي الروسـية وال 
ـــــنــــــاهج ان يـــــتــــــجـــــاوز هــــــذه ا
والنظريات ولـيس فقد في العراق
ال تـــوجــد نـــظــريـــة نــقـــديــة بل كل
الـعـرب ليس لـديـهم نظـريـة نقـدية
وكــذلك االفـارقـة وال تـوجـد نـظـريـة
هندية او صينية او برازيلية بل ال
تـوجــد نـظـريـة نــقـديـة فـي امـريـكـا
الالتـيـنـيـة عـلى الـرغم من جـمـالـية
الـــنص الـــروائي  ثـم ان الـــروايــة
والقـصة والـشعر احلـر والقـصيدة
الـنـثــريـة نـتـاج أوربي وبــالـتـأكـيـد
النقد نظرية غربية. وانا ارى بعدم
وجـود ضـيـر لـو تـوفـر لـلـنـاقد اداة
تــسـاعـده عـلى فــهم الـنص وكـشف
مـكـامن اجلـمـال ومـواطن الـضـعف
بـالـنص حـتى لـو كـانت هـذه االداة
مـــســتــوردة مـن الــغــرب!امـــا بــعــد
احلـداثـة فـصـار الـنـقـد االدبي غـيـر
قاربات النص. وقد مقيد ومفتوح 
ـــــنــــهج أثـــــنى بـــــأجــــابــــاتـه عن ا
نهج التكاملي التاريخي ووجود ا
في الـنـقــد  وعـلى جـهــود الـنـاقـد "
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جتــدد الـقــاء الـقــصـائــد لـلــشـعـراء
وشـمـلت الـشـعـراء (نـاظم فـتـيـحان
من الــــعــــراق- و روال شـــتــــيه  من
فـلــسـطـ  –و رفــيف الــفـارس من
العراق- و محمـد وهبة من لبنان-
و نــــــور الـــــدين مــــــبـــــخـــــوتـي من
اجلـــزائــر- و كـــر عــبـــد الــله من
- العـراق- و رحمـة عنـاب فلـسط
و مــحــسن عـــواد من الــعــراق  –و
وفـــاء زكـــريـــا يـــونس- و مـــفـــيــدة
اجلـالسي مـن تـــــونس-و ســـــحـــــر
- و حـبـيـبة جـويـلـس من فـلـسـطـ
احملرزي تونس- و سـهام الشريف
.وتزامنا مع افراح من تونس أيضاً
الـشــعب الـتــونـسي بــعـيـد اجلالء
وحتـت رعـــــايــــة وزارة الـــــشــــؤون
الـثـقـافـيـة  قـامت مـؤسـسـة الـنـور
لــلــثـقــافــة واالعالم بــالــشــراكـة مع
جـمـعيـة روافـد لـلفـنـون والثـقـافات
هـرجان  لـلمدة من - 15 بتـنظـيم ا
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و االنــــطالق  من قــــبل الــــوفـــود
ــهـرجـان ــشـاركـة في ا الـعــربـيـة ا
باجتـاه القاعـة اخلاصة بـاالحتفال
بـصـحـبـة جـوقة مـوسـيـقـيـة  وعلى
ايقاعات ورقصات الـفرقة الشعبية
الـــتـــراثـــيـــة الـــتـــونـــســيـــة تـــوجه
هـرجان الى قـاعة ـشاركـون في ا ا
ــعــارض الــتــشــكــيــلــيـة افــتــتـاح ا
ومــعــارض الـفــنــون الـتــشــكـيــلــيـة
والــصــنــاعــات واحلــرف الــيــدويـة

والفلكلورية. التونسية.
 d  ÊUłdN

وفي الــــبـــدايـــة  الـــقــــاء كـــلـــمـــة
ـؤسسـة قال فـيـها أحـمد الـصائغ ا
(نــحن في تـونس االصــالـة واحلب
واالبـــداع ويــــتـــزامـن عـــقــــد هـــذا
ــهــرجــان مـع احــتــفــاالت تــونس ا
بـيـوم االسـتـقالل  وعـمـلـنـا بـحـهد
كــبــيــر لــيــتـــحــقق مــا حــلــمــنــا به
وجنــتـــمع في عــرس أدبي ويــحق
لـنــا أن نـفـتــخـر ألن مـهــرجـان نـور
تــونس لم تـدعـمه مــاديـا ايـة جـهـة

رسمية وغير رسمية فهو حرطليق
وغـيـر مـقيـد شـكرا لـتـونس ألنـها
احـــتـــضــنـت هــذا احلـــلم  شـــكــرا
جلــمــعــيــة روافــد  وعــلى احملــبــة

نلتقي دائما.
.وحتـــدي  كــان هـــنــدســة الـــلــقــاء
والـتـحـضـيــر سـريـعـا الـتـحـضـيـر
نتـيجة عمـل متواصل واجـتماعات
 ورحب بـالــضـيـوف من كل الـدول

العربية.
وكانت فـقرة الـقرءات الـشعـرية في
يــوم االفــتـــتــاح وقــد ابـــدع فــيــهــا
شــعــراء الــعــراق ســتــار الــدلـيــمي
يــحــيى الــســمــاوي حــتى جــعــلـوا
اجلــمـهــور يـتــفـاعل مع الــقـصــائـد

والصور الشعرية.
كـمـا ضــمت اجلـلـسـة الــصـبـاحـيـة
قـــراءة لــكل من (الـــشــاعـــرة رانــيــا
حا من فلسـط والشاعرة أمل
نـاصـر من لـبـنـان والـشـاعـر فوزي
الدغمي من االردن والشاعر محمد
ــغــرب والــشــاعــر شــخــمـــان من ا
شــــــكــــــري مـــــســــــعـي من تــــــونس

gO²Hð∫ شاحنات تخضع للتفتيش في منفذ حدودي

{ لـلقـهوة عادات وتـقالـيد هل تـعمل
بها قهوة الرصيف?

- قـهوة الـرصيف تـقـدم بسـرعة
ـــاشي ولـــهـــا أشـــكـــال وعـــلـى ا
ـضيف ذكـرنـاهـا بـينـمـا قـهـوة ا
ســـادة وتـــتـــمـــسك بـــعـــاداتـــهــا
وتـقالـيدهـا الـتي تبـدأ من مسك
الـدلة بـاليـد اليـسرى والـفنـجان
بـالــيـد الـيــمـنى ومـلئ ثــلـثـة وال
تـنـتـهي بـكـسـر فـنـجـان الـضيف
بـعـد االنــتـهـاء كـنــوع من الـكـرم
وداللـــــــة عــــــــــلـى عــــــدم شــــــرب

اآلخرين به .
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{ واذا نـــــقـص عن الــــــثـــــلث أو زاد
ماذا يحدث? 

- ســتـحــدث مــشــكـلــة النه يــعـد
اهانة للضيف.  

{ ما داللة هز الفنجان? 
- هـــز الـــفـــنـــجــان عـالمــة عـــلى

اكتفاء الضيف من القهوة .
{ اذا قــصــرت في تـطــبــيق تــقـالــيـد
تـــقـــد الـــقـــهـــوة مـــاذا عن رد فـــعل

الضيف?
-يــرمي الــقــدح في وجــهك وإذا
مألت الــفـنـجـان وقـذفـة من دون
سبب فمن حقك محاسبته وهنا
يـتــدخل الــشــيخ ويــقع الــصـلح

عنوي . ادي أو ا ا
- الشـاب محـمد عـلي باع قـهوة

باجلكلـيتة له رأيه بـالعمل بهذا
شروب الشـعبي الذي يعد من ا
أكثـر السـلع تداوال والـذي عرفة
الـــعــالـم قــبل 1500ســـنه حــيث
يــقـول: من يــعـمل قــرب الـشـارع
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ينـتشـر الكـثير من الـشبـاب عند
تـــــقــــاطــــعــــات الــــطــــرق وقــــرب
الــســيــطــرات الــعــســكـريــة وهم
ـيـاة وعـلب يـحـمـلـون عــبـوات ا
الــكـلـنس وخـامـات من الـقـمـاش
سح زجـاج السيارات ومعدات 
وبــطــاقـــات الــهــواتف وأشــيــاء
أخـــــرى تـــــبــــعـــــدهـم عن شـــــبح
البطالة وتعود لهم برزق يومي
وبــالـقـرب مـنـهم شـبـاب آخـرون
يـتـنـفـسـون الـعـمل عـلى رصـيف
الـــشــــارع ويــــطــــردون الـــكــــسل
والــنــعــاس ويــحــســنــون مــزاج
الـنـاس بـفـنـجـان قـهـوة اليـعرف
الــبــرود تــرجـــلت من الــســيــارة
بالـقـرب من اكشـاكهم واصـغيت
الصــواتـــهم ونــقـــلت صــورا من

واقعهم.. 
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يـقـول جـاسم مـصـطـفـى مـحـمد:
الــعـــمل عـــلى رصــيـف الــشــارع
وبـالـقـرب مـنه يــجـعـلك تـخـتـلط
بــالــوان الــبــشــر وخــاصــتــا اذا
ــــــاء قــــــدمـت مع الـــــــقــــــهــــــوة ا
والـسـكـائـر.. أعـمل من الـصـباح
حــتى الـرابــعـة عـصــرا ثم يـأتي
الـبــديل لـيـنـوب عـني في تـقـد
الــقـهـوة سـوى الـسـادة احلـلـوة
ـكـسرات ـرة أو الـقـهـوة بـا أو ا

وقهوة باجلكليتة ..
{ كم عـدد الـفــنـاجـ الــتي تـمالهـا

الدلة الواحدة? 
- يــومـــيــا ابــيع دلـــتــ كل دلــة
عشرون فنجانا والفنجان بالف

دينار .
{  هل جتيد حرفة القهوجي?

- نـعم .. تعـلـمتـهـا اول الشـباب
عــنـــدمــا عـــمــلت قـــهــوجـــيــا في
مـضـيف جــدي مـجـيــد ابـراهـيم

شيخ العكيالت. 
ضيف ? { مانوع قهوة ا
- قهوة سادة دائما..! 

{ لــــلـــقـــهــــوة فـــوائـــد ومــــضـــار هل
تعرفها?

- الـقـهـوة جتـعل الـتـركـيـز أكـثر
لـــذلك يـــشـــربــهـــا الـــطـــلــبـــة في
االمــتـحــانــات والـســواق أثــنـاء
قــيـــادة الـــســيـــارات وهي عالج
فــعـال ألمــراض الــقـلب والــكــبـد
فضال عن كونها منبة دائمي. 
- يـشـتـرك في احلـديث قـهـوجي
آخـر حـيث يـقـول شـاكـر مـحـمد:
من حسـنات فـنجـان القـهوة هو
ـرارة وابــعـادة طــردة حلــصى ا
لـــنـــعــاس ويـــجـــعل شـــاربــة في
يـقـظـة دائـمــة.. فـنـجـان الـقـهـوه
صديـق محـبي السـهر ومـناجي
ـــــسح هـــــمــــومـــــهم الــــقـــــمــــر 

ويكسبهم الرشاقة. 

عــلــيــة بــالــصـبــر الســتــحــصـال
ـداراة الــرزق وعـلـيه بـاحلـكـمـة 
انـفــعـاالت الــنــاس ومـشــاعـرهم
عــمـلــنـا مــفـيــد ومـســلي ومـربح
ايضا وطارد للبطالة نحن نبيع

ـاء والسـكـائر بـجـانب القـهوة ا
وبعض شرائح اجملتمع صاروا
اصـــدقـــاء الكـــشـــاكـــنـــا .. ادعــو
الـشــبـاب لـلــعـمل ونـبــذ الـراحـة

والكسل فالعمل عبادة.
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حتــــقـــــيق نــــزاهــــة الــــبــــصــــرة
لــــــلـــــتــــــحـــــقــــــيق فــــــيه حــــــسب
اإلخـــتــصـــاص وحتـت اشــراف
قـاضي الــنـزاهــة في احملـافــظـة
حملــاسـبـة كل من لـه صـلـة بـهـذه

شبوهة).  القضية ا
في غـضـون ذلك احـبـطت هـيـئة
نـافذ احلـدودية مـحاولة غش ا
ـال الـعام في وتالعب وهـدر بـا

منفذ زرباطية. 
„dL  œËbŠ

نـفذ وذكـر البـيـان ان (مديـريـة ا
ضــبــطـت ســيــارة خــارج حــدود
الــكــمــرك مــجـهــزة لــلــتــهـريب)
مـبــيـنـاً انـهــا (مـخـالــفـة لـشـروط
وضـوابط اإلسـتـيـراد) واضـاف
ان (فــرق الـــكــمــرك كـــشــفت عن
وجــــود تالعب فـي وصف مـــادة
غير مذكورة بكتاب اإلعفاء بعد
الـبـحث والـتدقـيق) واوضح ان
(الـتـغـييـر في وصف الـبـضـاعة
يـعـد مــحـاولـة لـلــتـهـرب من دفع
الـرسوم الـكمـركيـة والضـريبـية
ـال الــعـام) وتـابع ان لــسـرقــة ا
(الـهـيـئـة نـظـمت مـحـضـر ضـبط

ــــــــواد اصـــــــــولـي واحــــــــالـت ا
ـواد واألوراق الـتـي تـتـعـلق بـا
الـى مــركـــز شـــرطــة زربـــاطـــيــة
ــوضـوع امــام قـاضي لــعـرض ا

التحقيق). 
ـنفـذ عن مواد وكـشفت شـرطة ا
نوعة وأدوية مخالفة لشروط

نفذ.  اإلستيراد في ا
واوضح الـــبــيــان ان (الـــلــجــنــة
ـــؤلــفــة مـن شــرطــة الـــكــمــارك ا
واالســتــخــبــارات واخملــابــرات
ضــبــطت ســيــارة حتــمل مــواداً
ـواد ـنــوعـة) الفـتـاً الى ان (ا
هي ادويـة ومـسـتلـزمـات طـبـية

وعسل دهن احلر). 
كـــمــا ضـــبـــطت الـــهـــيــئـــة ست
سـيـارات نوع صـالـوان مخـالـفة
لـضوابط اإلسـتـيراد فـي ميـناء
ام قــــصــــر. وقــــال الــــبــــيــــان ان
(شـرطة مـنـفذ ام قـصر األوسط
حتفظت عـلى السيـارات كونها
ــــــــــوديـل) واضـــــــــاف ان دون ا
ـديـرية شـكـلت جلنـة ونـطمت (ا
ــتـــابــعــة الـــقــضــيــة مــحـــضــر 

 .( ومحاسبة اخملالف

والــشـــاعــرة الـــصــبـــيـــة قــدس من
. فلسط

واستمرت قـرءة القصائـد الشعرية
ــثل وزارة الـــشــون وبـــحــضـــور 
الـثـقـافـيـة شــكـري الـشاليـلي الـذي
الـقى كـلـمة رحب فـيـهـا بالـضـيوف
متـمـنـيـا لـهم الـتـوفـيق والـنـجاح 
وبـــرز الــوفـــد الـــعـــراقي مـــتــمـــثال
بـــالــــشـــاعـــر خـــضــــيـــر الـــدرويش
والـشــاعــرة دالل جــويــد والـروائي
عـلي لـفــته سـعـيــد كـمـا شـارك في
هـــــذه اجلــــلـــــســــة (مـن اجلــــزائــــر
الـــــــشـــــــاعـــــــرة وردة زرقـــــــــــــــ

والــشــاعــرة  نـــور الــشــمس ومن
تـونس الـشـاعـرة نـوره هــــــــويـات
والـــشـــاعـــر صالح داود واالديـــبــة
والـشــاعـر لــطـيف عــبـد الــواحـد 
ومن لــبــنــان  الــشــاعــر ســلــيــمــان
حـــــذيــــفـــــة ولــــشـــــاعــــرة اخالص

فرنسيس)
و اخــتـتـام الـيــوم االول بـسـهـرة
فـنـيـة أحـياهـا ولـيـد سـالم و سـحر

اجلمال و نبيل خليفة.

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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بـدأت جـلــسـة الـيـوم الــثـاني الـتي
عــقـــدت في قـــاعـــة االجــتـــمـــاعــات
ــديــنــة احلــمــامـات الــتــونــســيـة
ـحــاضـرة نـقـديــة لـلـدكــتـور عـبـد
الرضا علي بعـنوان (في النقد وما

عليه من صرعات حديثة)
واوضـح وجــــود ثـالث صـــــرعــــات
حديثة انتقـلت من الغرب واليابان
الى الـعــراق وتـأثـر بــهـا الــشـعـراء
اجلــدد وتــفــاعـلــوا مــعــهـا الــنــقـاد
(الـنـقـدد) -كـمـا يـطـلق عـلـيهم-  او
الـــــدخـالء عـــــلى الـــــنـــــقـــــد وهــــذه

الصرعات هي :
1- هايكو : موضحا ان هايكو هو
صـناعـة يـابانـية تـتـكون الـقصـيدة
فـيه من بيـت شعـري واحـد متـكون
من ثالثـة اسـطــر  يـتـوزع لــسـبـعـة
عـشـر مـقـطع صـوتي يـابـاني  وما
ت يـــكــتـــبه هـــؤالء الــشـــعــراء ال 
للهايكو بصلة!واعطى امثلة كثيرة

عن الصرعة االولى.
2- ميـتا شـعريـة: ويقـصد فـيها ان
ـتـلـقي بـإنه يـكـتب الـشاعـر يـعـلم ا
شـعـرا وحـسـنـا فـعـلـوا بـتـرك هذه

الصرعة 
ــؤلف: الــبــعض يــصــر 3- مــوت ا
ؤلف من اجل عدم وت ا على ان 
مـعـرفة االسـبـاب لتي ادت الـشـاعر
ان يكتب هذه القـصيدة  ويستنتج
الـنـاقـد الـتـأويل او الـتـفـسـيـر كـمـا
يـحـلـو له كـمـا يـقـول (روالن بـارت)
وته- على د تعبير د. عبد - الله 
الـرضـا عـلـي! بـينـمـا يـرى الـبـاحث
بـــإنه من الـــضـــروري احــيـــانــا ان
نــعـرف قــصــة الــقـصــيــدة ألن فـهم
الـقصـيـدة ال يـصل من بنـيـة النص
الــشــعــري كــمــا يـعــتــقــد اصــحـاب
ــدرســة الــبــيــنــويــة!بل من خالل ا
مرجـعيـة القـصيدة االجـتمـاعية او

العاطفية وحتى السياسية.
ومن اجلـديـر بـالـذكـر ان في مـجـال
وت) كـثيرا الـنقـد ظهـرت مفـردة (ا
ـنهـج البـنـيوي عـلى االخص في ا
هـــنـــاك مــــثال (مــــوت احلـــضـــارة)
و(مـــــــوت الـــــــشـــــــعـــــــر) و(مـــــــوت
األيــديــولــوجــيـا) و(مــوت الــواقع)
و(مـــــوت األدب) واخــــيـــــرا (مــــوت
ؤلف) ويـرى البـعض اذا كل هذه ا
كن االشيـاء  مهيـأة للمـوت كيف 
أن نتـعامل في حتلـيل اخلطاب اذا
ـــؤلف اصــــر هـــؤالء عـــلـى مـــوت ا
بـيــنـمــا نـرى ان من الــضـروري ان
ـــؤلف نـــتـــعـــامـل مع مـــفـــردات ( ا

-1-
ليس الـطريق مـفروشـاً لنـا بالـورد والريـاح  ومِنْ شـأن العـيش في هذا

صاعب والشدائد والتحديات . الكوكب أن يُمنى ساكنوه بألوان من ا
ان والثقة بالربّ الرحيم   وهنا تبرز أهمية اال

ـؤمن مـع ازديـاد الـضـغـوط واألعـبــاء اال ثـبـاتـاً وصـبـراً  حـيث ال يـزداد ا
ويـلـتــجئ في غـمـرة أزمــاتِهِ الى مَنْ بـيــده األمـر كـله  داعــيـاً ومـسـتــغـيـثـاً

ظلم . آزق والنفق ا وراجيا أنْ تشمله الرعاية الربانية للخروج من ا
ان فقد يلجأ بعضهم الى االنتحار فيخسر الدنيا أما ضعفاء اليق واال
واألخرة وقـد يـطرق آخـرون أبـواب اخمللـوقـ أمثـالـهم وهم بذلك يُـريـقون
ماء وجـههم  وقـد ال يحـصـلون عـلى ما يـريدون فـتـكون الـصفـقة خـاسرة

بالتأكيد .
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وجميل هنا قول الشاعر :
واذا رُميتَ مِنَ الزمانِ بشدّةٍ 
وَأَصابَكَ األمرُ األشقُّ األصعَبُ

فاضرعْ لِربّكَ إنّه أدنى لِمَنْ 
يدعوهُ مِنْ حبلِ الوريدِ وأقربُ 

نعم 
قدورنا أن نلجأ اليه متى ما شئنا انّ ربنا أقرب الينا مِنْ حبل الوريد و
ـنعـنـا حـاجب .. في حـ أنـنـا ال نـسـتـطيع ان نـقـابل رجالً من دون ان 

السلطوي االّ عبر إجراءات متعبة ..!!
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ـصـاعـبُ والـتـحــديـاتُ تــواجـهــنـا في الــعـديـد من واذا كـانت الــشـدائــدُ وا
األوقات فانّها لن تبقى جاثمةً بـكابوسها على صدورنا الى األبد فمع كُلّ

شدّةٍ فرج 
قال تعالى :

( فانّ مَعَ العسر يُسرا إنّ مَعَ العسر يسرا )
وقال الشاعر :

ا استحكمتْ حلقاتُها  ضاقت و
فرجُتْ وكنتُ أظنُها ال تفرجُ 
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ان الـراسخ بـالـله سـبـحانه هـو صـمّـام األمـان للـعـبـور من خـنادق انّ اال

االرهــاق الى مـــرافئ الـــسالمــة والـــنــجـــاة وكل مــا
ا هو بع الـله وحاشا الرب الرحيم أنْ يجري ا
يتخلى من رحمته وألطافه وآالئه على مَنْ جلأ اليه
من عــبــادِهِ  وقَـصَــدَه مــؤمالً عَــوْنَه وبــرّه انه نــعم

ولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوكيل . ا
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حل ارنــولــد شـوارزنــيــجــر ضــيــفـا عــلى عــائــلــتــنـا قــبل ســقــوط الــنــظـام
السابق.كان احد اخوتي عاشقا له,فكان بشتري كل ما يتعلق بهذا البطل
الـكــبــيـر مـن صـحف ومــجالت اجــنـبــيــة وعـربــيــة.وقـد يــكــون كالمي هـذا
مضـحكا بـالنـسبـة لشـباب هـذه االيام الـذين ملـكوا كل مـعارف الـدنيا في
هـاتف صــغـيـر يــحـمـلــونه. شـبــاب هـذه االيـام ال يــعـرفـون مــعـنى ان جتـد
كن ان حتصل عليه في ذلك الوقت من مجالت ملونة في البيت,وكل ما 
صحف هـو بعض اجلـرائد الـتي تصـدرها الـدولة مـثل جريـدة اجلمـهورية

والقادسية والثورة.
.انا في الواقع اردت ان اصف ما انا هنا ال اقارن بـ وضع سياسـي
كنت احس به ح اقـلب صفحـات مجـلة ملـونة تعـرض بالتـفصيل لـقطات

من جسم ارنولد اجلميل.
كنت ادقق كثـيرا في صور ارنـولد شوارزنـيجر,واتساءل عن الـطاقة التي
جعـلـته يـصـبح بـهذا الـشـكل.ولـيس غـريبـا ان اشـعـر بـاالنبـهـار واحلـسرة

ايضا النني عشت في زمن احلرب التي اخذت منا كل شيء.
مـا كـان يحـزنـني هـو ان احلـيـاة قـد تـكـون مـنـظـمـة اكـثـر دون الـلجـوء الى
احلـرب.في احلــقـيــقـة هــذه هي الــرسـالــة الـتي وصــلـتــني من ذلك الــبـطل

ي.رسالة قصيرة كنت احس بها على شكل شخصي. العا
ـعرفـة.صار ارنـولد ـا جـديدا وعـميـقا من ا اليـوم اقلب من خالل الـنت عا

ضيفا لكل العوائل لكن من ينتبه اليه,ومن يتأمل جناحه الكبير.?
انظر الى هذا البطل من خالل الـفيديوات واللقـاءات به بعد ان شاخ وكبر
في السن.لكن رسـالة رسـالة جديـدة قويـة تصلـني منه.تـقول هذه الـرسالة
باختصار شديد:محـظوظ هو الشخص الذي يعـيش في ظل حكومة تتمتع

بقوة عضالت ارنولد.
.حكومـة تفرض حـضورها على حكومة مـتماسـكة كذراعي ارنـولد القويـ

جميع الدول كما فرض ارنـولد حضوره على اجلميع
ـــبـــيـــا ســـبع فـــحـــصل عـــلى بـــطـــولـــة مـــســـتـــر او
مــرات.حــكــومــة لــهــا طـــمــوح ارنــولــد وحــلــمه في
الـنــجـاح. ارنــولـد ايــام الـنــظـام الـســابق هــو غـيـر

ارنولد هذه االيام...

ريـقـة مرة بـعـد مرة تعـريفُ اجلـنـون هو أن تـفـعلَ األشــــــــــياءَ بـنـفس الطـَّ
وتتوقعُ نـتائـجاً مخـتلـفةً قالـها آينـــــــــشتـاين ليؤكـد أنّ النـتائج في أغلب
األحيان ال تتغير إال بتغييرِ الطَّريقةِ هذه األيامُ اجلميعُ يرقبُ ويأمل والدة
ـحـيـحــةِ الـتي ـرائقِ غـيــرَ الـصـَّ حـكــومـةٍ تـعــمل عـلـى دراسـةِ األخـطــاءِ والـطـَّ
ابقةُ التي أدت إلى ترهلٍ وفـسادٍ وتخادمٍ وغيابٍ انتهجتهـا احلكوماتُ السـَّ
واطـنِ ووضعِ نقـاطِ شروع مُـحكـمةِ للـمسـؤوليـةِ وانـتهـاكِ حقـوق الدَّولـة وا
ـساراتِ وجلمـيعِ األنشطـةِ واخلدماتِ وصوالً الصيـاغةِ والتَّنـفيذِ لـتعديل ا
ة وإسعـادِ اجملـتمع ـساواةِ وحـفظ احلـقوق الـعـامَّة واخلـاصـَّ إلى العـدلِ وا

. واطنةِ وترسيخِ ثقافةِ ا
هنا ال بدّ من بحثٍ معمقٍ للطرائقِ التي شُكلت بها احلكومات التي نكتفي
بـاألوصافِ الـتي وصـفـهـا بـهـا قـادةُ الـكـتلِ الـسيـاسـيـةِ ونـتـدارسُ كـيـفـيةَ
الوصولِ إلى نتائجَ مخـتلفةً وأوصــــــــافٍ مـقبولةٍ للحـكومة القادمة إذ ال
بدّ من الـتأكيـدِ على أولـوليـاتِ مهـمةٍ ومعـاييـرَ دقـــــــــيـقةٍ لصـياغـةِ وتنـفيذِ
البـرنامجِ احلـكومي والخـتيارِ رئـيسِ الوزراءِ الـذي يجـــــبُ أن يـكونَ وفقَ
ـتـفق عـلـيـهـا من قـبل الـطرف الـذي له مـجـموعـةٍ من الـسـمـاتِ والـقـواعـدِ ا
احلقُّ في تسـميـةِ رئيس الـوزراءِ والتـي يجب أن تـكون مـختـلفـةً تمـاماً عن
ـنـشـــــــــودةِ والـغـايـةِ ـرحـلـةِ ا ابق من جـهـةٍ وتـضـمنُ االنـتـقـال إلى ا الـسـَّ
ـبـكرةِ من جـهـةٍ أخرى وكـذلك صـياغـةُ مـعايـيرَ رجـوَّة من االنـتخـاباتِ ا ا
وقواعـدَ سـلوكٍ أكـثـر دقة الخـتـيار الـوزراءِ يـتفقُ ويـلـتزمُ بـهـا كلُّ األطرافِ
شـكـلـةِ لـلحـكـومـةِ ودعوة أي جـهـةٍ (حـزبٍ كتـلـةٍ) لالنـضـمامِ لـهـا بـشرط ا
ا يضـمنُ أداءً حـكوميـاً مقـبوالً من اجلـميـعِ يعززُ عـاييـرِ  اإللتـزامِ بهـذه ا
فـافـيـةَ زاهـةَ والـشـَّ ـوضـوعــيـةَ والـنـَّ ـواطنِ بـالـدَّولــة ويـعـتـمـدُ الـعـلمَ وا ثـقـةَ ا

واالستدامةَ. 
ـحـيـحـةُ دلـيلُ وعيٍّ وتــكـاملُ الـكـلـمـةِ الـطـريـقـةُ الـصـَّ
ـعـيــارُ الـذَّكيُّ والـدَّقــيقُ دلـيلُ اخــتـيـارٍ والـفـعـلِ وا
مـهـنيٍّ ونـزيهٍ وشـفـافٍ يـؤدي إلى إيـقـاف اجلـريانِ
ـسـاراتِ وصـوالً لـرضا حيـحِ وتـعـديلِ ا غـيـر الـصـَّ

اجلميعِ.

ÊUłdN∫ جانب من فعاليات نور للثقافة واالبداع
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اكتب إلـيك وانا ال أعلم هل ستقرأ كلماتي أم ال ولكني أدرك ــ جازماً ــ صعوبة

همة التي تتقلدها في وقت حرج للغاية. ا
يـعلـمـنـا التـاريخ يـا دولـة الرئـيس أن هـنـاك أحداثـاً تـمـر علـى األ واجملتـمـعات
ـقابل هـناك حتـوالت كبـرى ال تعود الـدول واألوطان بـعدهـا كما مرور الكـرام وبا
ـر مـرة اخـرى كـانـت قـبـلـهـا وقـد مـرّ عـلى الـعـراق في  2003مــثـلـهـا وهـا هـو 
بـتحـول كـبـير جـديـد ذلك ان مـصيـره ومـستـقـبـله وكـيانه كـله الـيـوم على احملك...
ـلـقاة ـهمـة ا ـجـمـله قد وصـل ألدنى مسـتـويـات فاعـلـيـته وا والنـظـام الـسيـاسي 
بـعاتـقك والـشركـاء انـقاذ الـوطن بـأكمـله من االنـهيـار. ويـعلـمـنا الـتـاريخ كذلك أن
ربان السـفينة وهي تمخر عباب األمواج العاتـية تكن مهمته أصعب واكثر تعقيداً
فما يـحيط به يوجب عليه الدراسة والتأني والدقـة قبل اتخاذ القرارات التي تتعلق

بها مصائر الناس وليس هناك أغلى منها وسط اقتراب الطوفان.
لـذلك فــنـجـاحك مـرهـون في هـذه الـلـحـظــة الـفـارقـة بـااللـتـزام بـأمـور من الـواجب
االنتبـاه إليهـا وأخرى من الضـروري االبتـعاد عنـها والتـأمل في كليـهما مـطلوب

والزم: 
ـهم الـتـحـلي بـشـجـاعـة وحكـمـة الـقـرار فـكـثـرة احليـتـان الـتي تـكـاد تـفـترس من ا
الـعـراق ال ينـفع مـعـهـا تـردد وال مـداراة. وتـرمـيم هـويـة الـوطن اجلـامـعـة أولـوية ال
ـكونـات لـتـنصـهـر جـميـعـها في تراجـع عنـهـا فاعـمل عـلى تـذويب الـفوارق بـ ا
بــوتــقـة الــعــراق واجـعل مــنح احلق ســبــيالً لــقـوة الــوطن وحــمـايــته من الــتــفـكك

والضعف والضياع. 
وابتعـد عن كلٍ متزلف متملق ومـدّع كذوب فهما أساس اخلراب وعـليك بالبعيد
ـنـحك هـداياه وعـطـاياه ـسـتشـار األمـ الذي  الـذي يصـدقك فـعـله قبل قـوله وا
ـسؤولـية بـدون انـتظـار ثمن وهل هـناك ثـمن أغلـى من سالمة الـعراق?!! واسـند ا
ألهلـها من صاحب اختصاص غمره حب الوطن ونكران الذات وابتعد كل البعد
ـكـتوبـة فعـله فكـان رصـيده من الـواقع هبـاء!. وال تردد في عـمن خـالفت سـيرته ا
مشـاورة حكيم زاد الـزمن من رجاحـة عقـله وال تستـصغـر قول لـعل فيه جناحك
واسمع لـكل صـاحب نبض أضـنـاه جرح الـوطن وأبـكاه! وابـدأ يـومك وانت حتمل
نــيـــة اإلصالح في قـــلــبك وال تـــنــظـــر وراءك وال جتــعـل الــنـــتــائج والـــتــحـــديــات
ا األعـمال بالنيـات ولتبقي عـيناك تراقب شؤون والصعـوبات تعوق مسـيرتك فإ
البـلد ليل نهار واجـعل إشراقة يومك ومـنتهاه دعاء مـواطن ارجعت له حقه وناله
الـعــدل بـعــد عـقــود الـظــلم واجلـفــاء. وتـلــمس صــواب عـمــلك من يـد فالح يــجـوب
ست الـراحة فيـها كان الـطرقـات بحثـاً عن لقـمة العـيش فكلـما خـفت جروحهـا و
الـدليل عـلى التـوفيق والنـجاح! وبـالغ باالهـتمام بـخمسٍ: بـالطفل فـهو غـرس الغد
ـرأة فـهي ركـن اجملـتـمع األسـاس وحـصـنه وبــالـشـبـاب فـهم عـمــاد احلـاضـر وبـا
احلصـ وبـالـتعـلـيم والـفكـر فـفـيهـمـا احلصـانـة والـضمـانـة ودون ان تـنسى في
فـقودين والشـهداء. ولتكن قـضبان الـسجون مـصنوعة من طريقك مـواساة ذوي ا
معدن الـعدالة واطلق حمائم السالم لتتنفس اجلموع حريتها فهي الوحيدة التي
تغسل أنـفسنـا وتعيـد ابتسـامتها الـتي غابت عـنها طويالً.  وامـدد يدك لكل راغب
ومنصف ولـتجعل مصـلحة الوطن العـليا هي األصل في العمل وهي الـغالبة على
كل ما سـواه وليكن سالحك الـنقاء في ارض الشـقاء وال تفـزعك احلقائق أبدًا
بل اجـعـلهـا نـقطـة الـتصـحـيح واالنـطالق. واعلم يـقـيـناً.. هـدانـا الله
وإيـاك: ان االنـسـان يــحـفـر اسـمـه بـعـمـله فـي هـذه الـدنـيـا

فليكن اسمك مطرزاً بخطٍ كوفي بديع!
وان طـريـق االصالح سـيـظل طـويالً فـيـكـفـيك ان تـسـجل
اولى خـطـواتـه بـاسـمك وان تـضع عــلى مـسـار الــتـغـيـيـر

بصمتك... ولك في اخلتام دعاء وسالم.
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الشك ان  قـطاع التـربيـة والتعـليم هـو كبـقية الـقطـاعات االخرى قـد طاله الـعجز في
ارسـات سلـبيـة افضت الى ـدروس بعـد عام  2003وشابـته  التـخطـيط العـلمي ا
تـدهوره بـسـبب غيـاب الـتخـطـيط االستـراتـيجي لـلـنظـام الـتربـوي والـتخـبط بـتغـيرات
مـرجتلة وعـشوائيـة التسمن والتـغني.  فتطـور التعـليم من االبتـدائية وحـتى اجلامعة
يـتطـلب فـهم اسـبـاب تردي مـايـحـصل بـالعـمـلـيـة التـربـويـة بـعد ان تـعـامـلت اجلـهات
صلحة فـهوم ا درس بعاطفـة احلب والكره وليس  ـعلم او ا احلكوميـة العليا مع ا
العامة النهم حرموا هذه الشريحة من حقهم في تقد ابسط اخلدمات واالمتيازات
لهم مـثل زيادة الرواتب وتوفـير السكن الالئق سـواء توزيع قطع اراضي او وحدات
سكـنيـة وشمـولهم وعـوائلـهم بالـتامـ الصـحي اوبالـكسـوة الصـيفـية والـشتـوية من
ا يـقـول البـعض ان هـذا الكـالم مبـالغ فـيه ولكن مصـانع اخلـياطـة احلـكومـيـة. ولـر
كن ان ينهض اال بالتعليم حتى اذا كان مانقوله يحمل نسبة معينة. الن اجملتمع ال
جـال عمله ـكن ان يقـدم عطاء اكـثر وان يـبدع  علم  ال علـم وا والـتعلـيم عمـاده ا
ا يولد عيشة الـصعبة وفقدانه ابـسط حقوقه  وهو يشعـر بالظلم والقهـر وظروف ا
ــعـلـمــون يـسـتــحـقــون الـدعم دائـمــا  الن في ذلك دفـاع عن االحــبـاط في نـفــسه. فـا
علم اليوم من قـول الشاعر احمد شوقي : قم ـستقبل. فاين مكـانة ا االجيال وعن ا

علم ان يكون رسوال للمعلم وفيه تبجيال       كاد ا
علم تكاد ان تقارب مكانة الرسول التي تهدف ان نـقم تقديرا واحتراما فان مكانة ا
الكـات التربويـة ظاهرة تهـدد التعلـيم تفاقمت كـثيرا بعد فاالعتداءات مـتكررة على ا
عـام  2003وانهـا دخـيـلـة عـلى الـشعـب العـراقي فـكـيف نـريـد من هـذا الـرسول ان
يــعــمل بــاخالص وجـد الداء رســالــته وهــو يــهـان من قــبل فــاقــدي االخالق والــقـيم
درسـة اضرار بالعملية والتربيـة البيتية . من طالب كسـالى متسيب وجودهم في ا

التربوية
درس والـهيـئـات التـربويـة مـا نشـاهده من حـالة ـعـلم او ا فال يجـوز لـنا ان نـحمل ا
ي الن ذلك يـعود سببه الى تراجع في التـعليم وتصـنيف العراق خـارج التعـليم العا
الـنفاق واحملـسوبـية واحملاصـصة والـشللـية وتاثـير االحـزاب السيـاسيـة في قطاعي
تـعـاقـبـة لم تـعطـي دور جلهـاز الـتـربـيـة لفك التـربـيـة والـتـعلـيم كـمـا ان احلـكـومـات ا
دارس ستلزمات االخرى اضـافة الى تلكوء اجناز بناء ا االزدواج وتوفيـر الكتب وا
ـا حدى بـوزارة التـربية ـشاريع  نـفذة لـهذه ا رغم صرف مـستـحقـاتهـا للـجهـات ا
دارس دوامـا ثنـائيا اوثـالثيا اضـافة الى تـقلص الدعم الى جعل الـدوام في اغلب ا
احلـكـومـي لـهـذا الـقـطـاع بـشـكل مـخـيف. كـمـا ان تـفـشي الـبـيـروقـراطـيـة في مـعـظم
درسيـة التي نسب لها مـدراء من االحزاب السياسـية وفقا للـمحاصصة االدارات ا
ـا ادى الى تـدني ـقــيـته. وتـعـطل الـدراسـة لــفـتـرات طـويـلـة وألسـبـاب مــخـتـلـفـة.  ا

ستوى التربوي والتعليمي للطلبة . ا
ؤهلـ إلدارة شؤون مؤسسات الدولة اي عدم اضافة الـى عدم وجود االشخاص ا
كـان الصحيح. وكـذلك عدم االهتمـام بالطلـبة ال لكونهم ـناسب با وضع الشخص ا
دارس  بل البـد من االنشغال بهم بـوصفهم طاقات مستـهلك جلهـود محددة في ا
ـكـبـوته. اضـافـة الـى  قـلة ـكن تـوجـيـهـهـا  تـوجـيـهـا صـحـيـحـا وصـقل مـواهـبـهم ا
درسـ الن التـدريب  ضـروري ألداء اجلودة كل ذلك هـني للـمـعلـمـ وا الـتطـويـر ا
جـعل نـظام الـتـعـليم  ضـعـيف وغـير قـادرعـلى مواكـبـة الـتطـور. اضـافة الى الـفـساد
الـي الذي طـال هـذا الـقطـاع كـبـقيـة مـؤسـسات الـدولـة األخـرى في ح االداري وا
وحـسب تـقـريــر الـيـونـسـكـو فـان الــعـراق  في فـتـرة مـاقـبل حـرب
تـلك نظـاما تـعليـميـا يعـتبرمن اخلـليج الثـانية  1991كان 
ـنـطـقـة. ان نـظامـنـا الـتـعـلـيمي افـضل انـظـمـة الـتعـلـيم في ا
يحـتاج الى ثورة من االساس لألسباب التي ذكرناها. وان
ـنهـجة ضـد التـعليم في نـنتـبه الى ان هنـاك وجود حـملة 

العراق. 

مـــوســــكــــو(أ ف ب) - أمـــر الــــرئـــيس
بــفــرض ـــيــر بــوتــ  الــروسي فالد
األحــكــام الــعــرفــيــة في أربع مــنــاطق
أوكـرانـيـة هي دونـيـتـسك ولـوغـانـسك
وخيرسون وزابـوريجيا الـتي ضمتها

موسكو في أيلول.
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وأعــــلن بــــوتــــ هـــذا اإلجــــراء خالل
اجــتــمـــاع جملــلس األمن الـــقــومي بث
على التلفزيون. وأصـدر الكرمل بعد
ذلك مــرسـومــا يــعـلن دخــول األحــكـام
ناطق العرفية حـيز التنفـيذ في هذه ا
اعــــــتـــــبــــــارا من مــــــنـــــتــــــصف لــــــيل
اخلـمــيس.وجــاء إعالن بــوتـ فــيــمـا
حتـرز الـقــوات األوكـرانـيـة تــقـدمـا في
نـاطق التي تـسيـطر عـليـها مـوسكو ا
مــنــذ أشــهـر.وقــال الــرئــيس الــروسي
الـبـالغ  70عـامــا "نـظـام كــيـيف رفض
االعـتـراف بـإرادة الـشـعب ورفض أي
مـقــتـرحــات لـلــتـفـاوض إطـالق الـنـار
ـوتـون". واتـهم ـدنـيـون  مـسـتـمـر وا
أوكـــرانـــيـــا بـــاســـتـــخـــدام "أســـالـــيب
إرهــابـــيــة".وأوضح "إنـــهم يـــرســلــون
مـجـمـوعـات تـخـريـبـية إلـى أراضـيـنا"
قـائال إن مــوسـكــو أحـبــطت هــجـمـات
ا أخرى بعد استهـداف جسر القرم "
فـي ذلك مـــــنـــــشــــآتـــــنـــــا لــــلـــــطـــــاقــــة
وجـب القانـون الروسي النـووية".و
تسمح األحكام العرفـية بتعزيز وجود
اجلـيش وفـرض حــظـر جتـول ورقـابـة
واحلــــد مـن الــــتــــحـــــركــــات وتــــدريب
مواطن أجانب.وأضاف بوت "نحن
ـعـقّـدة جدا هـمـات ا نـعمل عـلى حـل ا
الــواســـعــة الـــنــطـــاق لــضـــمــان األمن
وحـــمـــايــة مـــســـتــقـــبل روســـيـــا".بــدأ
ـــوالــون لـــلـــكــرمـــلــ ـــســؤولـــون ا ا
االنـسـحـاب من مــديـنـة خـيـرسـون في
فـيمـا أحـرزت قوات جنـوب أوكـرانيـا 

كييف تـقدما علـى األراضي اخلاضعة
لـســيـطــرة الــروس مـنــذ األيـام األولى
لـلـحـرب في خـطـوة وصـفـتـهـا كـيـيف
بـأنــهــا "مـحــاولـة روســيــة لـتــخـويف"
ـديـنة. وكـانت خـيـرسون أول سكـان ا
مـديـنـة كـبــرى تـسـقط في أيـدي قـوات
موسكو بعد الـغزو الروسي في نهاية
ـثـابة شـباط وسـتـكـون اسـتـعادتـهـا 
تــقـدم كــبــيــر في الــهــجــوم االوكـراني
ـستـمـر.لكن اسـتـعادة كـييف ضـاد ا ا
مـســاحــات من أراضــيـهــا في الــشـرق
وأجزاء من اجلنوب أعـقبتـها ضربات

صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة
دمـــرت أجــــزاء كـــبـــيـــرة مـن شـــبـــكـــة
الـــــكــــهــــربــــاء فـي أوكــــرانــــيـــــا قــــبل
ــيــر  تــنــقل كل الــشــتــاء.وقــال فالد
ـدينة ـوجودة في ا هيـئات الـسلـطة ا
ـدنـيـة والـعـسـكـريـة وكل واإلدارتـان ا
الـوزارات نـحـو الـضـفة الـيـسـرى" من
نهر دنـيبر الـذي يحد خيـرسون.وتقع
دينة على الضفـة الغربية لنهر هذه ا
دنيـبر في اجلـانب نـفسه الـذي كانت
الـقـوات األوكــرانـيـة تـتـقــدم فـيه عـبـر
هــجـــوم مـــضــاد بـــدأ في آب.وأوضخ

نظم سالدو أن االنـسحـاب واإلجالء ا
ــديــنـة كــانــا إجـراءً لــلـمــدنــيـ من ا
احتـرازيا مـتـعهـدا أن تواصل الـقوات
ــوت" ضـد الـروســيـة "الــقـتــال حـتى ا
أوكـرانــيــا.وقـال مــســؤولـون مــوالـون
ــدنـيــ لن يُـســمح لـهم لـروســيـا إن ا
ــــغـــادرة إال بـــاجتــــاه روســـيـــا أو بـــا
األجـزاء التي تـسـيـطـر علـيـهـا روسـيا
في أوكــرانـــيــا.واســتــهـــدفت الــقــوات
األوكرانية جسورا عبـر النهر لتعطيل
خـطــوط اإلمــداد لـذلك تــتم عــمـلــيـات
اإلجالء بـــالـــعـــبـــارات عـــلـى مـــا قــال

مـــســــؤولــــون روس.وعـــرضت قــــنـــاة
مـشاهـد ألشخـاص يـنتـظرون روسيـة 
ركــوب الـعــبــارات لــعـبــور الــنــهـر.في
غــضـون ذلـك ســمع دوي الــعـديــد من
االنفجـارات في وسط كيـيف األربعاء
بعـد وقت قصـير من انـطالق صفارات
ـــضــادة لــلـــطــائــرات. وقــال اإلنــذار ا
مـسؤولـون مـحـلـيون إنـهم يـخـطـطون
إلجالء ما يصل إلى  60ألف مدني من
خـــيــرســـون في غـــضـــون ســتـــة أيــام
تـقـريـبـا.وأعـادت أوكـرانـيـا الـسـيـطـرة
عـلى مـسـاحات شـاسـعـة من األراضي

احملـــــتـــــلـــــة فـي شـــــرق الـــــبالد خالل
األسابيع األخيرة. 
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وكان تـقدمـها عـلى اجلبـهة اجلـنوبـية
أبـطـأ بـكـثـيـر لـكـنه اكـتـسب زخـمـا في
األيام األخيرة. وقـال القائد الـعسكري
الروسي لـعـمـليـات أوكـرانيـا اجلـنرال
ســيــرغـي ســوروفــيــكـــ الــثالثــاء إن
اجلـيش الـروسي سـيـضـمن "عـمـلـيات
إجالء آمـــنـــة لـــلـــســـكـــان".وأوضح أن
الضـربـات األوكرانـية الـتي تـستـهدف
بـنى حتــتـيـة مــدنـيــة "تـشـكل تــهـديـدا
مــبــاشــرا حلــيــاة الــســكــان".وأضــاف
"الوضع في منطقة العملية العسكرية
توتر. العدو كن وصفه بـا اخلاصة 
ــهــاجــمــة ال يــتــخــلى عـن مــحــاوالته 
مـواقع الـقـوات الــروسـيـة".كـذلك كـان
هــنــاك بــعض الــتــقــدم الــروسي.فــقــد
أعلنت الـقوات الروسـية الثالثـاء أنها
اســـــتـــــعـــــادت أراضـيَ من الـــــقـــــوات
األوكـرانـيــة في مـنـطـقــة خـاركـيف في
ــرة األولى الـتي شـرق الــبالد.وهـذه ا
تعـلن فيـها مـوسكـو استـيالء موسـكو
نطـقة مـنذ دفـعها على قـرية في تلـك ا
اضي.وفي إلى اخلروج منها الشهر ا
الـســيـاق تـواصـل الـقـوات الــروسـيـة
احـتالل مــحـطـة زابـوريــجـيـا لــلـطـاقـة
الـنـوويـة فـي جـهـة مـخـتــلـفـة من نـهـر
دنيـبر.من جـانب آخر قـالت مجـموعة
"فاغنر" الروسـية إنها تـعمل على بناء
خـط دفــــاع مــــحــــصن في مــــنــــطــــقــــة
لـوغــانــسك في شــرق أوكـرانــيــا.وأكـد
رئـــيس مـــجـــمـــوعــة "إنـــيـــرغـــوأتــوم"
األوكـرانـيـة بـيـترو كـوتـ أن "حـوالى
" موظفا في محطة زابوريجيا خمس
الـــنـــوويــة الـــتي حتـــتـــلــهـــا الـــقــوات
الـروســيـة في جــنـوب أوكــرانـيــا مـنـذ

آذار ما زالوا "أسرى" لدى الروس.  l∫ قصف مدفعي أوكراني على مواقع روسية في منطقة دونيتسك  «u
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مــعـظــمـهم في مــخـيــمـات عــشـوائــيـة

خصوصاً في شمال البالد وشرقها.
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ـــلـــوثـــة" الـــتي ــــيـــاه ا وأوضح أن "ا
يـــســـتـــخـــدمــهـــا الـــســـكــان هـي أحــد
"األســبــاب األسـاســيــة" وراء انــتــقـال
الــعـدوى عــدا عن اســتــهالك خــضـار
ملـوثة الفـتـاً الى أنه تبـيّن أن "ميـاهاً
مــلـــوثــة ثــبت فــيـــهــا الــعــدوى كــانت
تستخدم للري".ويأتي تفشي الكوليرا
في لبـنـان بعـد تـسجـيل إلصـابات في
ســوريــا اجملــاورة وفي وقت تــشــهـد
الـبالد انـهــيـاراً اقـتـصـاديــاً مـتـمـاديـاً
ــرافق انــعـــكس ســلـــبــاً عــلـى قــدرة ا
الــــعـــامـــة عـــلـى تـــوفـــيـــر اخلـــدمـــات
الـــرئـــيـــســـيـــة من مـــيـــاه وكـــهـــربـــاء
واستشـفاء.ويظـهر الكـوليرا عادة في
مناطق سـكنـية تعـاني شحـاً في مياه

الــشــرب أو تــنــعــدم فــيــهــا شــبــكــات
الـصـرف الـصـحي. وغـالـبـاً مـا يـكـون
سبـبه تنـاول أطـعمـة أو ميـاه ملـوثة
ويـــــؤدي الى االصــــابـــــة بــــإســــهــــال
وتقيؤ.وسُجلت غـالبية اإلصابات في
لبـنان لـدى الجـئ سـوري يـقيـمون
في مخيـمات عـشوائيـة تفتـقد أبسط
يـاه الـنظـيـفة وشـبـكات اخلدمـات كـا
الـصــرف الـصــحي.وحــذّر أبـيض من
تداعـيـات انقـطاع الـكـهربـاء لسـاعات
ياه طويلـة على عـمل محطـات ضخّ ا
وشـبـكـات تـكــريـر الـصـرف الـصـحي
مــشــيــراً الى تــوفــيــر مــنــظــمــة األ
تحدة للطفولة (يونيسف) مئة ألف ا
ـازوت لـتـشـغـيل احملـطات لـيـتـر من ا
في شمـال لـبنـان وفي مـنطـقـة البـقاع
(شرق).وتشـهد سـوريا اجملـاورة منذ
أيلول تـفشيـا للكـوليرا في مـحافظات

عـدة لــلـمـرة األولى مــنـذ عـام .2009
ــســتــمــر مــنــذ الــعـام وأدى الــنــزاع ا
الى تــضــرر نــحــو ثــلــثي عــدد 2011
ـــيــاه ونــصف مـــحــطــات مـــعــاجلــة ا
ياه محطـات الضخ وثـلث خزانـات ا
ـرض ــتـحــدة.ويـصــيب ا وفق األ ا
سـنـويـاً مـا بـ  1,3مـلــيـون وأربــعـة
ماليــ شــخـص في الــعــالم ويــؤدي
إلى وفـاة مـا ب  21ألـفـا و 143الف
عــــلـــقت شــــخص. في غــــضــــون ذلك 
السلـطات اإلنـدونيسـية  كل مبـيعات
ووصفـات األدوية الـسـائلـة بعـد وفاة
طفل هـذا الـعـام جراء تـعـرضهم 100
لفـشل كلـوي حاد. تـأتي هذه اخلـطوة
بــعـد فــتح الــسـلــطــات الـصــحــيـة في
البالد الواقـعة في جنـوب شرق آسيا
ـاضي حتــقـيـقـا في زيـادة األسـبـوع ا
غيـر مبـررة منـذ آب في حاالت الـفشل
الكـلوي احلـاد. وعـلى صعـيد مـتّصل
كــانت أدويـــة ســعــال مــصــنــوعــة في
الهند سبب وفاة حوالى  70طفال في
غـامـبـيـا أخـيـرا لـلسـبـب نفـسـه. وقال
الـــــنـــــاطق بـــــاسم وزارة الـــــصـــــحــــة
اإلنــدونـيــســيـة ســاهــريل مــانـســيـور
لصحافـي "حتى اآلن تـلقينـا تقارير
عن  206إصـابــات في  20مــقــاطــعـة
و 99وفاة". وأضـاف "كـإجـراء وقائي
ـتـخـصـصـ في طـلـبت الـوزارة من ا
الرعايـة الصـحيـة عدم وصف األدوية
الـــســــائــــلــــة مــــوقـــتــــا وطــــلــــبت من
الـصــيـدلــيـات تـعــلـيق بــيـعــهـا  حـتى
اكتمـال التحقـيق".وأوضح أن الزيادة
في عـدد اإلصـابـات بــالـفـشل الـكـلـوي
اضي احلاد بدأت في كانون الثاني ا
وتسارعت منذ أواخر آب  مضيفا أنّ
اضي. وقالت حتقيقا فـتح األسبوع ا
بلغ عنها الوزارة إن معظم احلاالت ا
في إندونـيسـيـا تعـود إلى أطفـال تقل
أعمارهم عن  18عاما وغالبيتهم دون

سن اخلامسة.
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ـوظف الـذي اليـتـرك ورائه ورثـة يُــصـار إلى الـدولـة مـا تـرك من ــوت ا عـنـدمـا 
راتبٍ تقاعـدي فتستحوذ عـليه دائرة التقاعـد وتعيده إلى خزينـتها العامة  وكأن
الـدولـة انتـصـرت في حـرب سـجال مع احـد مـوظـفيـهـا واسـتحـوذت عـلى مـرتبه
الـشـهري فـي النـهـايـة ويـغلق مـلـفه الى األبـد فـتـذهب خـدمته هـبـاءً مـنـثورا  ان
وت هـو انقطاع عمل اإلنسان في الدنيا ليـبقى عمله الذي ينفعه او يضره في ا
آخرته وهـذا ماتشير إليه كل األديـان التي هبطت من السمـاء واحلسنة اجلارية
هي رحمـة وهبها اخلالق سبحـانه وتعالى للبشـر لكي تظيف ما تأتي به من ثقل
جديـد الى ميزان حسـناته وهو جـاثم في قبره ونفـسه محجـوزة في عالم الغيب
فـهوم اإلسالمي وتـمنح الحول لـها وال قـوة .. فلـماذا التـعمل الـدولة وفق هـذا ا
ـراكـز مـاتـبـقـى من راتـبه حـتى ولـو كــان نـصـفه إلى دار لأليـتــام او تـهـبه إلى ا
ـرضى من ــؤسـسـات اخلـيــريـة لـكي يـنــتـفع مـنه احملــتـاجـ وا اإلنـسـانـيـة او ا
وظف الـراحل هـو حـقه  الـكـامل وحـصـيـلـة عـمله الـفـقـراء واحملـرومـ فراتـب ا
وإخالصه الوظـيفي في الدنيـا بعد ان خدم بالده بوفـاء لسن طـويلة ولوال هذا
ا استحق الراتب التقاعدي الذي منُح له في نهاية اخلدمة ومن العجيب الوفـاء 
ـساجـد أمام هـذا األمر وال أن يكـون هنـاك صمت من فالسـفة الـدين وخطـباء ا
يشـيرون اليه فـي خطبـهم النـارية وهم يـدعوّن بـأن قانون الـدولة مـشرّع بـغاياته
ــشــروع  ومن الــواجب ــوظف ا اإلنـســانــيــة من الــقــرآن احلــكــيم .. انه حق ا
واطـنيـهـا أن يبـقى الراتب ـلقى عـلى عاتق الـدولـة  اإلنسـاني ا
التـقاعدي لـلموظف الراحل جـارياً ليـنتفع به غـيره ويضيف
أجـراً جــديــداً إلــيه فـي آخــرته فــقــد أحـيـل الى الــتــقــاعـد
ـكـان نومه إن والـسالم وال ادري مـاهي عالقـة القـانـون 

كان في بيتهِ او في قبرهِ ?. 
  انقطاع عمل االنسان  

{ دمـــشق(أ ف ب)  أعـــلــنت حـــركــة
اســـتـــئـــنـــاف حـــمـــاس مـن دمـــشق 
عالقـتـهــا مع الـســلـطـات الــسـوريـة
وفق مـا أكّـد أحـد مـسـؤولـيـهـا بـعـد
قــطــيــعــة بــدأت إثــر انــدالع الــنـزاع
واســـــتـــــمـــــرت أكـــــثـــــر مـن عـــــشــــر
سنوات.وقال رئيس مكتب العالقات
الـعــربــيــة واالسالمــيــة في احلــركـة
خــلـيل احلـيـة عـقـب لـقـائه الـرئـيس
الـسوري بـشـار األسـد في عـداد وفد
يـضمّ عــدداً من مـسـؤولي الـفـصـائل
الفـلسطـينيـة (نعتـقد أنه يوم مـجيد
ومـهم نـسـتـأنف فـيه حـضـورنا الى

شترك) سوريا ونعيد فيه العمل ا
w ¹—Uð ¡UI

 واضـــاف ان (ذلك نـــعـــتــبـــره لـــقــاء
تـاريخـياً وانـطالقـة جديـدة متـجددة
لـــلــعــمـل الــفــلـــســطــيـــني الــســوري
ــشـتـرك). وكـانت حــمـاس تُـعـد من ا
أوثق احللفـاء الفلـسطيـني لألسد.
وجــعــلت من دمــشق مــقــرا لــهــا في
اخلارج طيلة سنوات قبل أن تنتقد
قـمع الـسـلطـات لالحـتـجـاجـات التي
عـمّت الـبالد بـدءاً من مـنـتـصف آذار
وتوتـرت الـعالقات تـدريجـياً .2011
بــ الـطـرفــ إلى أن غـادر قــيـاديـو
احلركة وعلى رأسهم رئـيس مكتبها
السياسي الـسابق في اخلارج خالد
دمــشـق في شــبــاط .2012 مـــشــعل 
وأغــلــقت احلــركــة كـافــة مــكــاتــبــهـا

وأوقفت أنشـطتهـا فيهـا.وقال احلية
من دمــشق الـتي وصــلـهـا امس (أي
فــعل فــردي هـنــا أو هــنـاك هــو فـعل
خــاطئ ال تــقــره قـيــادة احلــركـة ولم
تـقــره) مــؤكـداً (انــنــا مـتــفــقـون مع
ـاضي الــرئـيـس عـلى أن نــتـجــاوز ا
ــســتــقــبل) واضــاف ونـــذهب الى ا
(نستعيد عالقتـنا مع سوريا بقناعة
وبإجماع قيـادي وبتفهّم من محبي

حركة حماس) 
واستـتطـرد بالـقول  (عـدم حتفظ أي
من حلفائهم أو داعميهم اإلقليمي

والسـيــمـا تــركـيـا وقــطـر عــلى هـذه
اخلطوة) وجاءت زيارة حماس الى
دمــــشق بـــعـــد تـــوقـــيـع الـــفـــصـــائل
اخلــمــيس اتــفـاق الــفــلــســطـيــنــيــة 
وجبه مصاحلة في اجلزائر تلتزم 
إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
في غضون عام. كـما أتت بعد إعالن
ــاضي رغـبــتـهـا قـيــادتـهـا الــشـهـر ا
بـاســتــئـنــاف الــعالقـات مـع دمـشق
عـلـى ضـوء الــتــطـورات اإلقــلــيـمــيـة
ــتـســارعـة الــتي حتـيط والـدولــيـة ا
بــقــضــيــتــنــا وأمــتــنــا مــا اعــتــبـره
محـللـون إشارة إلى تـطبـيع عدد من
الـــدول الـــعـــربــــيـــة عالقــــاتـــهـــا مع
إسرائيل.وعلى مدى سـنوات اعتبر
مــــــــســـــــؤولــــــــون ســـــــوريــــــــون في
تصريـحاتهم مـغادرة حمـاس ضربة
قـــاصـــمــــة لـــلــــعالقـــة مـع ســـوريـــا

وبعضهم وصفهـا باخليانة. وسبق
زيـارة دمـشق وفق مـا قـال مـسؤول
في احلـركـة  لـقـاءات مع مـسـؤول
ســوريـ بــوســاطـة من حــزب الـله
الــلـبـنــاني. وحـافـظت احلــركـة عـلى
عـالقـة جــيــدة مع حــزب الـلـه. بـرغم
خالفه مــعــهــا بــشــان مــوقــفــهــا من
ــا اعـتـبــرهـا جـزءاً من دمــشق لـطـا
ـقـاومـة الــذي يـضم أيـضـاً مــحـور ا
دمـشق وطــهـران وفـصـائل عـراقـيـة.
وأعـلــنت حــركــة حـمــاس في الــعـام

فـكّ ارتـــبـــاطـــهـــا بـــجـــمـــاعــة 2017
ـســلــمـ احملــظـورة في اإلخــوان ا
سوريـا منـذ الثـمانـينـات والتـي تعد
عارضة السورية من أبرز مكونات ا

إثر اندالع النزاع.
الـى ذلك انــــتــــقــــد رئــــيس الــــوزراء
اإلسرائيـلي يائيـر لبيـد بشدة إعالن
أســتــرالـيــا الــتــوقف عـن االعــتـراف
بـالـقـدس الـغـربـيـة عـاصـمـة لـلـدولـة
العبرية في تراجع عن قرار اتّخذته
حكـومة كـانبيـرا اليمـينـية السـابقة

وذكرت اخلارجـية اإلسرائـيليـة أنها
استدعت الـسفيـر األسترالـي لتقد

احتجاج رسمي.
وفي إعـالنـــهـــا تـــراجع احلـــكـــومـــة
األسـترالـيـة اجلديـدة (يـسار وسط)
قـالت وزيـرة اخلـارجـيـة بيـني وونغ
ـديـنة إن عـلى الـقـرار بـشـأن وضع ا
أن يـكـون ثمـرة مـحـادثـات سالم ب
اإلسـرائـيـلـيـ والـفــلـسـطـيـنـيـ ال

نتيجة قرارات أحادية.
وقالـت "لن ندعم نـهـجا يـقوّض" حل
الـــدولــتـــ مـــضــيـــفــة أن "ســـفــارة
أستـراليـا كانت دائـماً وال تزال في

تل أبيب".
…bŠu  WL UŽ

واحـتلّت اسـرائـيل القـدس الـشرقـية
في  1967وضمّتـها إليـها الحقاً في
قرار لم يـعتـرف به القـسم األكبر من

اجملتمع الدولي.
ـتــحـدة يـجب أن بــالـنـســبـة لأل ا
يتفق اإلسرائيـليون والفلـسطينيون
عـلى وضع الـقـدس وبـالـتالـي يجب
عـلى الدول أال تـقـيم سـفاراتـهـا لدى

إسرائيل في القدس.
يـتــطـلّع الـفــلـسـطــيـنــيـون إلى جـعل
الـقـدس الـشـرقـية عـاصـمـة لـدولـتهم
ــــوعـــودة. وفي ظـل هـــذا اخلالف ا
تتـجنّب مـعظم احلـكومـات األجنـبية
ــديـنـة رسـمـيـا عـاصـمـة ألي إعالن ا

. من الطرف
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بـينـما رحـبت السـلطـة الفـلسـطيـنية
باخلطوة.

ووصـف لـــبــــيــــد اخلـــطــــوة بـ"الـــرد
ـكنـنا إال أن ـتسـرّع" مضـيـفا "ال  ا
نـــأمـل بـــأن تــــتـــعــــامل احلـــكــــومـــة
األستـراليـة مع قضـايا أخـرى بشكل

أكثر جدية ومهنية".
وأضـــاف رئــيس الـــوزراء في بــيــان
صــدر عن مـــكــتـــبه أن "الـــقــدس هي
ـــوحـــدة الـــعــــاصـــمــــة األبـــديــــة وا

إلسرائيل وال شيء سيغيّر ذلك".

∫dLðR

رئيس مكتب
العالقات العربية

في حماس
سؤول في وا
حركة اجلهاد
اإلسالمي

الفلسطينية خالل
مؤتمر صحفي

في دمشق 
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حـــذّر وزيــر الـــصـــحــة فـي حــكـــومــة 
من تـصــريف األعـمـال فــراس أبـيض 
ـرض الكـولـيرا في انتـشـار مـتسـارع 
لبـنـان بعـد أسـابيع من تـسـجيل أول
إصـابـة في الــبالد مـنـذ الـعـام .1993
وسجّل لبنان منذ السادس من الشهر
احلالي  169إصابـة مـثـبتـة ثـمـانون
اضـية منـهـا خالل السـاعات الـ 48ا
إضـــافـــة الـى خـــمس وفـــيـــات. وقـــال
أبـيض خالل مــؤتـمـر "هـنــاك انـتـشـار
متـسارع لـلـوباء في لـبنـان" موضـحاً
ـرضى ما أن "الغـالبـيـة العـظمى من ا
" السـوريـ ولكن زالت من النـازحـ
"بـدأنا نـلـحظ زيـادة في احلـاالت عـند
". وتــقــدر ـــواطــنـــ الــلـــبــنـــانــيـــ ا
السلـطات وجـود أكثر من  1,5مليون
الجئ ســوري عــلى أراضــيــهــا يـقــيم
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{ تــــــونـس (أ ف ب) - دخل نــــــحـــــو
مخـبز في اضـراب مفـتوح في 3200
ــطــالــبــة احلــكــومــة بــسـداد تــونس 
مستحـقات ماليـة للعام  2021مقابل
إعـداد اخلـبـز وفقـا لـنـقـابـة أصـحاب
اخملابـز. وتطلب الـغرفـة الوطـنية من
أصحـاب اخملابـر تـسديـد مسـتحـقات
شهرا مقابل دعم صناعة اخلبز" 14
وفــقـا لـتــصـريـحــات صـحـافــيـة ألحـد
ـسـؤولـ في هـذه الـنـقـابـة. وأكدت ا
ــئــة من اخملــابـز الـنــقــابـة أن  95بــا
ستفيدة من عمليات دعم اخلبز من ا
احلـكــومـة أغـلــقت أبـوابــهـا األربـعـاء
وسـتــواصل الـتــوقف عن الــعـمل إلى
حـ الـتـوصل إلى اتـفـاق. ويـفـترض
أن تــســتــفــيــد هــذه اخملــابــز من دعم
مالي حكومي لكن السلطات لم تسدد
ـقدر ـبـلغ ا ألصـحـابـهـا مـنذ  2021ا
بنـحو  250مـليـون ديـنـار (نـحو 78
مليون يورو). ونـفذ عدد من أصحاب
اخملـابـز احـتــجـاجـا في مـقـر مـنـظـمـة
األعراف في العاصـمة تونس .ويقول
صـاحب مـخـبـز في جنـيب احملـمــدي 
ويـشـغل سـتـة عـمّـال مـحـافـظـة نـابل 
" 14شهـر ونـحن ندفع من عـنـدنا من
أجـل صـــــــنع اخلـــــــبـــــــز. لـم نـــــــعــــــد
نتحـمل".ويواصل نحو  1200مخبز

منـتشـرة في كـامل البالد غـير مـعنـية
بدعم احلكومة عملها. وتفتقد تونس
واد بشكل يكاد يكون شهريًا بعض ا
الـــغــذائـــيـــة األســـاســـيــة كـــالـــســـكــر
اضي شـهدت واحللـيب. واألسبـوع ا
عمـلـيات الـتزويـد بـالوقـود اضطـرابا
كـبــيـرا داخل احملـطــات تـواصل عـلى
أمـتـداد خمـسـة أيـام. وتـشـهـد تونس
أزمــة اقــتــصــاديــة مــتــواصــلــة مــنــذ
سنوات وأعلن صنـدوق النقد الدولي
السـبت توصـله التفـاق على مـستوى
اخلــبـراء مع الـســلـطــات الـتـونــسـيـة
نحها قـرضا بقيمة  1,9مليار دوالر
على  48شـهـرا في انــتـظـار مـوافـقـة
نـهـايـة يـتم اقـرارهـا في كـانـون األول
ــقــبل.ومـــقــابل الـــقــرض تــتـــعــهــد ا
احلكومة التونسيـة بتنفيذ حزمة من
االصالحات أهـمـها مـراجعـة سيـاسة
ـسـتـحـقـيه فـضال عن الـدعم ومـنـحه 
اعادة هيكلة الـشركات احلكومية.إلى
ذلك تـــعــيش الـــبالد عـــلى وقع أزمــة
ســيـــاســـيـــة مـــنـــذ أن قـــرّر الــرئـــيس
الــتــونــسي قـــيس ســعــيّـــد احــتــكــار
الـــســــلـــطـــات في  25تـــمـــوز 2021
وعـيّن الحـقا حـكـومـة جـديـدة وعدل?
دستور  2014وأقر انتخابات نيابية

جديدة نهاية العام.

d¼UEð…∫ أنصار احلزب الدستوري يرفعون الفتات خالل تظاهرة ضد الرئيس التونسي
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لــــكل أخـــوانـي وأخـــواتي أن يـــقـــرأوا
الـفتوى. وأحتـدى أي شخص معارض
أو موالي أن يجد في الفتوى أية ثغرة
ـكن أن يستـفيد منـها النظـام كنظام.
أنـا أقول ال يـجوز مـساعـدة أمريـكا في
ــكن ضــرب الــشــعب الــعــراقي فــهل 
ألحـــد أن يـــقــول: يـــجـــوز أن نــســـاعــد

أمريكا في ضرب الشعب العراقي? 
ـؤتمـر العدد : نشـرت صحيـفة (ا ثـانيـاً
316) فـــتـــواي (بـــجـــواز أن يـــتـــعـــامل
االسـالمـيــون مع غـيــر االسالمــيـ من
الـعلـمانـي في اسـقاط الـنظـام) (أنظر
نـص الـــفــــتــــوى). فـــهـل هـــذه فــــتـــوى

يستغلها النظام?
: أجــرى مـــراسل اذاعـــة أوربــا ثـــالـــثـــاً
احلـرة في بيروت معي حـديثاً مفصالً
ـوضوع. تـنـاولـت فـيه حـيـثـيـات هـذا ا
وحتـدثت فـي خطـبـة اجلـمـعـة األخـيرة
فـي بيروت عن معاناة الشعب العراقي
كـمـعـانـاة الـشعـب الفـلـسـطـيـني. وهذا
الـــيــوم كــان لي حــديـث مع صــحــيــفــة
ـآسـي الـتي فــرنــســيــة بـيــنت فــيــهــا ا
يـعيشـها الشـعب العراقـي وأن النظام
ـأسـاوية هـو الـذي أدى إلى الـنـتـائج ا
الـــتي حـــلت بـــالــعـــراقــيـــ ســواء في
الـــداخل أو اخلــارج. وأنـــا أحتــدث كل
ـوضــوع ولــكن الــبـعض يــوم بــهــذا ا

اء العكر.  يصطاد في ا
: أدليت بـحديث لصـحيفـة النهار رابـعاً
الــلــبــنــانــيــة (عــدد يــوم 16 آب 2002)
جـاء في عنوانه أننـي (حرمت مساعدة
أمــريــكــا في ضــرب الــشــعب الــعـراقي

وليس نظامه).
WO³Fý W{UH²½«

كــلــكم تــعــرفــون أن أمــريـكــا هي الــتي
أســقــطت االنــتــفــاضـة الــشــعــبــيـة في
الــعـراق عــنـدمــا زودت دبـابــات صـدام
بـــالـــوقـــود وقــالـت لــهـم: دافــعـــوا عن
وطـــنـــكم. وهي الـــتي أعـــطت الـــضــوء
األصــفـر لـصـدام حـتـى يـحـتل الـكـويت
كـي حتصـد الـنـتـائج الـسـيـاسـيـة التي
أدى إلـيـهـا هـذا االحـتالل. وحـتى اآلن
أنـا ال أثق بـأن  كمـا يتصـور كثـير من
اخـــــــــوانـــــــــنـــــــــا
الـعـراقـي بـأنـها
سـوف تعمل على
تــغـيــيـر الــنـظـام
خـــصـــوصـــاً وأن
الـــنـــظـــام حتـــول
180 درجــــــــــة في
مـــســـألـــة قـــبـــول
. ـفـتـشـ عــودة ا
وهــــــــــذا ادى إلى
اربـاك فـي اخلـطة
األمــــــريـــــكـــــيـــــة.
فـالـقـضيـة لـيست
مــوضــوعــة عــلى
نـــــــار حــــــارة بل
على نار باردة. 
أنـــــا ال أقــــول أنه
ســوف لن يـحـدث
شـيء فـــهـــذا من
عــــــلـم الـــــغــــــيب
ولـــــــــــــــــــيــس فـي
الــــســـيــــاســـة شيء
سألة مـطلق ولكني أريد أن أقول أن ا
حتــتـاج إلـى تـخــطـيط عــراقي داخـلي
عارضة الـعراقية كل بـحيث تتنـاسى ا
خـالفــاتـــهــا وتــضـع خــطــة
مـــدروســة فـي هــذا اجملــال
ألن ألمــريـكــا اآلن  وحـسب
مــــعــــلـــومــــاتي وإن كــــانت
لـــيــسـت واســعـــة لم تــعط
ـــعــارضـــ الــكــثـــيــر من ا

اجملال. 
{ سـيـدنـا أنـتم تـعـرفـون بأن
الـشــعـب الــعـراقـي قــد حـاول
عدة مـرات االطـاحة بـالنـظام
وآخــــــرهـــــا االنـــــتـــــفـــــاضـــــة
الشـعبـانيـة عام 1991. كـما
أن الـنــظـام لم يـســقط بـفـعل
احلـرب مع إيـران أو حرب
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ــهــاجـرين إلى خــصــوصـاً اخــوانــنـا ا
الـغرب وكذلك اخواننا الذين يعيشون
فـي مخـيم رفـحاء (بـالـسعـوديـة) الذين
أحـمل هـمـهم الـكـبـيـر ألنـهم يعـيش في
أســوء الــظـروف وكــذلك اخـوانــنـا في

داخل العراق.  
لـذلك ال تعتقدوا أن لدي اهتمام بلبنان
مـثـلـمـا االهـتـمـام بـالـعـراق. أنـا ال أزال
بــالـنـسـبـة لـلــعـراق أعـتـبـر أن جـذوري
هـناك. فلذلك وكما ورد في زيارة وارث
(أنــــا مــــعــــكم مــــعــــكم ال مع عــــدوكم).
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ـــعـــارضـــة الــــعـــراقـــيـــة الــــعالقـــة بــــا

واجلمهورية اإلسالمية  
وفـي لـقــاء آخــر سـألت الــعالمــة فـضل

الله:
ــعــارضــة { كـــيف تــقــيــمـــون عالقــتــكـم بــا

العراقية وإيران ?
- الــــواقع أنـــا أعـــتــــبـــر نـــفـــسي  وال
إقـليـمية في اإلسالم  مـعنيـاً بالقـضية
الـــعــراقــيــة ألنــنـي ولــدت ونــشــأت في
الـــعــراق  وحــتى أنـــني لم أحتــرر من
الــلــهـجــة الــعـراقــيــة  ولـيــست هــنـاك
ضـرورة للـتحرر مـنهـا . ولكنـني معني
بـالقـضيـة العراقـية ودائـماً أحتدث مع
ـعـارضة الـعراقـيـة دون أية عـقدة من ا
أيــة جـهـة من اجلـهـات . بـالـطـبع نـحن
إسـالمـــــيـــــون  نــــــنـــــطـــــلق مـن اخلط
اإلسـالمي الـذي كـان يـنـتــهـجه الـسـيـد
الـشـهـيـد الـصـدر رحـمه الـلـه . ولـكـنـنا
ـعارضـة العـراقية نـنفـتح أيضـاً على ا
األخـرى  فأنا ألتقي مع أكثر من فريق
وحـتى مع العلماني . أتصور أنه من
ـــعــارضــون الـــضــروري أن يـــلــتـــقي ا
ـرحـلـة في هدف الـعـراقـيـون في هـذه ا
واحـد هو إسـقاط هذا الـنظـام  ويبقى
لـكل فـريق نـهـجه وخـطـته فـيـمـا تـكون

ستقبل .  عليه صورة العراق في ا
أمـا عالقتنا بإيران  نحن نعتبر إيران
دولــة إسالمـيــة مـنــطـلــقـة في خط أهل
الــبـيـت (ع)  وأن عـلــيـنــا أن نـدعــمـهـا
جـملـة وتفـصيـالً . ألننـا جندهـا الدولة
الــوحـيـدة الـتي تــلـتـزم بـاإلسالم وخط
أهـل البـيت (ع) . لـيس معـنى ذلك أنـنا
نـقـول بـعـصـمتـهـا  ونـقـول أنه لـيست
هناك مشاكل  ولكن هناك مشاكل فوق
الـعادة  وهناك سلبـيات . ولكن نعتقد
ـســلـمــ دعـمــهـا وال أنـه يـجب عــلى ا
ســيــمــا في مــواجـــــــــهــة اإلســتــكــبـار

ي .  العا
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{  مـا زلـتـم أبـاً لــكل الـعــراقـيــ  ولـكــنـنـا
بحاجة إلى مشروع .

ـشـروع لـيس من األمـور البـسـيـطة - ا
ـوجودة في ألن طـبـيـعـة الـتـعـقـيـدات ا
الـساحـة العـراقيـة  والتي تـعرفون أن
فـيهـا أكثر من مـداخلة . كـما أن الواقع
الدولي يجعل من الصعب حل القضية
ـــشـــروع . ولــــكن يــــجب أن نــــفـــكــــر 
وحــــدوي  مــــشـــروع واقــــعي  وهـــذا
بـــحــاجـــة إلى شـــروط صــعـــبــة جــداً .
ونــحن مع أي مــشـروع ونــعـمل مع كل
الــذين يــريـدون أن يـتــحـركــوا في هـذا
الــسـبـيل  لـكـنـني أعـتـقـد أن الـقـضـيـة

ليست بهذه البساطة . 
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عـنـدمـا تـوفي الـسـيـد فضل الـله  في 4
تـموز 2010 أقـمت له مـجلـسـاً تأبـينـياً
فـي بــغـــداد حـــضــرتـه مــجـــمـــوعــة من
الــشـخـصــيـات الـديـنــيـة والـســيـاسـيـة
واالعـالمية . وألقيـت كلمة تأبـينية عن

سيرة العالمة الراحل. 
دُفـن الــعالمـــة فــضل الـــله في ســرداب
) فـي الــضـــاحـــيــة (جـــامع احلـــســـنــ
اجلـــنــوبــيــة. وهــو مــؤســســة كــبــيــرة
ــبـنى مـشـيـد من عـدة طـوابق يـضم وا
ــــســــجــــد  قــــاعـــات اجــــتــــمــــاعـــات ا
ومـحـاضرات ومـكتـبة ومـركز إسالمي
ـنـاسـبات ثـقـافي إضـافـة إلى إحـيـاء ا

اإلسالمية. 
وقــد شـيــده الـوجــيه الـكــويـتي احلـاج
عـبـد احلـسـ بـهـمـن عام 1995. وكـان
الـــســيــد فــضـل الــله يــقـــيم فــيه صالة
اجلــمـعـة والــعـيـدين ومــحـاضـراته في
شـهـر رمـضان واألدعـيـة الـيومـيـة بـعد
صـالة الـعــشـاء وإحــيـاء لــيـالي الــقـدر
ـناسبات الدينـية خاصة في شهري وا
مـحـرم وصـفـر. وكـنت أزور قـبـره كـلـما
ذهــــبـت إلى بــــيـــروت وأقــــرأ الــــقـــرآن
وأصــلـي ركــعــتـ وأهــديــهــا لـه قـدس

سره. 
وبـعـد وفـاته تصـدى ولـده السـيـد علي
ــــكـــتـب وإمــــامـــة فــــضـل الـــلـه إدارة ا

الصالة. 
وقـد التقيت بسـماحته عدة مرات وهو
ــثل والــده في تــواضـعه وانــفــتـاحه
وسجاياه وأخالقه. في عام 2012 كنت
أحـــد أعــضـــاء وفــد مـــجــلـس الــنــواب
الـعراقـي الذي شارك فـي ورشة أقـامها
تـحدة حول ـثل األم الـعام لأل ا

تشريع اجمللس االحتادي. 
وقــام الـوفـد بــزيـارة مـؤسـســة الـسـيـد
فـضل الـله والـتـقـينـا بـسـماحـة الـسـيد

علي فضل الله.

شـوال (عـيـد الفـطـر). كمـا كـنت أتصل
ـنـاقـشـة بـه هـاتـفـيـاً  بـ حـ وآخـر 
بــعض األمــور وقـضــايـا الــسـاحـة. إذ
كـنت ال أجـد هـناك تـكـلّـفاً في الـتـعامل
مـعه ألنه يتعامل بـبساطة مع احترام
وجــديـة. كـمـا كـنت أرسل إلـيه رسـائل
بـالفـاكس حيث لم يـكن هنـاك انترنت
ـــيل أو واتـــســاب أو غـــيــره من أو إ

وسائل االتصال. 
وكـنت أوجه لـسـماحـته أسـئلـة تخص
الـــــعـالقـــــة مع اجملـــــتـــــمع الـــــغـــــربي
والـتعـامالت اليـومية فـكان يـؤكد على
حـرمة االعـتداء عـلى اجملتـمع الغربي
وأهـــمـــيـــة الـــصـــدق مـــعـه وااللـــتــزام
بقوانينه دون خرق تعاليم اإلسالم. 
وكــــان الـــعالمــــة فـــضل الـــلـه يـــتـــابع
الـوضع الـعراقي أيـام احلصار فـأفتى
بجواز دفع اخلمس إلى العراقي في
الــداخل. وأعـطى إذنـاً عــامـاً بـذلك فال
حـاجة ألخذ اإلذن لكل حـالة. كما أجاز
دفـع زكاة الـفـطرة لـلـفقـراء في الـعراق

في سن احملنة. 
كــــمـــا وجـــهـت له أســـئــــلـــة تـــتــــعـــلق
بأطروحتي للماجستير والتي صدرت
فـيـمـا بـعـد بـعـنوان (الـعـالم اإلسالمي
والـــــغـــــرب). آنــــذاك طـــــرحت عـــــلــــيه
مــجـمــوعـة أســئـلـة تــتـعــلق بـشــرعـيـة
االتــفــاقــيــات مع دول غــيــر مــســلــمـة
وجتـميـد اجلهـاد من خالل االتفـاقيات
ــبـاد الــدولــيــة شـرعــيــة االلـتــزام 
ـتـحـدة الـتـقـاضي إلى مـيـثـاق األ ا
مـحكمـة العدل الـدولية وغـيرها. وكان
يـجـيب بـكل دقـة. وقـد نـشـرت أجـوبته

في ملحق بنهاية الكتاب. 
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فـي ظل التصـعيـد األمريـكي والتـهديد
بــتــوجـيه ضــربـة لــلـعــراق واخـتالف
ــواقـف والــرؤى جتــاه هــذا احلـدث ا
ـرجع الــديـني الــسـيـد مــحـمـد أعــلن ا
حـــســـ فـــضل عن فـــتـــواه بـــحـــرمــة
مـسـاعـدة أمـريـكـا عـلى ضـرب الـشعب
ـــســـلـــمــ أن الـــعـــراقـي وأن عـــلى ا
يـتدبـروا أمورهم بـأنفسـهم في تغـيير
الـواقع الـفاسـد الـداخلي ورفع الـظلم

عنهم في كل البالد االسالمية. 
وقـــد أحـــدثت الـــفــتـــوى ردود أفـــعــال
مــخـتـلــفـة حـيث قــامت بـعض وسـائل
االعـالم واألوســــاط الــــعـــــراقــــيــــة في
اخلـارج بـتـفـسـيـر الـفـتـوى عـلـى أنـها
ضــد تــغـيــيــر الـنــظـام الــعــراقي. وقـد
أثـارت هذه الـفتـوى جدالً في األوساط
الـسيـاسية واالسالمـية العـراقية رغم
أن مواقف السيد فضل الله الواضحة

نددة بالنظام العراقي . وا
وكــنـا آنـذاك فـي اجلـمـعــيـة الـثــقـافـيـة
الــعــراقــيــة بــهــولــنـدا قــد أجــريت مع
سـمـاحـتـه حـواراً هـاتـفـيـاً مـطـوالً يوم
االثـن  19 آب  2002 لــلـتــعـرف عـلى

رأيه الصريح وخلفيات هذا اجلدل: 
{ أثارت وسـائل االعالم العـربيـة لغـطاً من
خالل التـحريف في فـتواكم األخيـرة بصدد
حــرمـــة الــتـــعـــاون مع أمــريـــكـــا في ضــرب
الـشـعب الـعـراقي حـيث أشـيع بـأنـكم ضـد
تغيـير النظام واسقاطه من قبل أمريكا. وقد
ــا فـيــهـم الــنــظـام اســتــغل الــبــعض ذلـك 
الـعـراقي لـلـتـشويـش عـلى رأي سـمـاحتـكم
ــا نــدد بــهـذا احلــقــيــقي حــيث أنــكم طــا
الـنـظـام اجملـرم الـذي ارتـكب أفظـع اجلرائم

ـسـلـمة بـحق الـشعب الـعـراقي والـشـعوب ا
اجملاورة فما رأي سماحتكم?

السيد فضل الله: 
: أحــــــــب أوالً

بغداد
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سيرة فضل الله
ولـد الـسـيـد مـحمـد حـسـ بن الـسـيد
عـبد الـرؤوف فضل الله في 16تـشرين
الـثاني 1935 بـالنـجف األشرف . وهو
ابـن خالة السـيد محمد بـاقر احلكيم .
نـشأ السـيد في النـجف وتلقى دروسه
هـنـاك  وعـندمـا بـلغ الـسادسـة عـشرة
بـــدأ بــحــضــور دروس اخلــارج وهي
ــســتـوى دروس مــتــقــدمــة تــســاوي ا
اجلــامــعي أو أكــثـر. إذ حــضـر دروس
الـــســيـــد اخلــوئـي الــســـيــد مـــحــسن
احلـكـيم السـيـد محـمـود الشـاهرودي
وحـسـ احلـلي. وكـان رفـيـقـاً لـلـسـيد
مــحــمــد بـاقــر الــصــدر ألنه في عــمـره
ويــحــضــران ســويــة بـعـض الـدروس.
كـانت له نشاطات إسالمية وأدبية في
الــعـراق حــتى غـادره إلـى لـبــنـان عـام
1966 لــيــبــدأ مــرحــلــة جـديــدة. أسس
عـهد الـشرعي اإلسالمي التي حـوزة ا
خــرجت عـشـرات الـعـلـمـاء واخلـطـبـاء
والـبـاحثـ  وأنشـأ جمـعيـات خيـرية
ومـــبــرات لـأليــتـــام ومــســـتــشـــفــيــات

ومستوصفات. 
ـســاهـمــ في تــأسـيس وكــان أبــرز ا
(اجملــلس اإلسالمي الـشــيـعي األعـلى)
فـي لـبـنــان إلى جـانب الـســيـد مـوسى
الــصـدر. كـمـا دعم حـزب الـله وزعـيـمه
ـوسـوي. وكان آنـذاك الـسـيـد عبـاس ا
ــقـــاومـــة في لــبـــنــان يـــدعم مـــالــيـــاً ا
. كما عرف بـتأييـده الشديد وفـلسطـ
لــلـثــورة اإلسالمـيــة وزعـيـمــهـا اإلمـام
اخلـميني.  كما عرف السيد فضل الله
بـانـفـتـاحـه علـى الـطـوائف الـلـبـنـانـية
سيحيـة والسنة  ويساهم وخـاصة ا

ذاهب.  في احلوار ب األديان وا
ة تـعرض السيـد فضل الله حلـملة ظا
ـــشــايخ الـــذين رأوا فــيه مـن بــعض ا
امــتـداداً واســعـاً جــاذبـاً لــلـجــمـاهــيـر
وخـاصـة الشـباب. فـأشـاعوا عـليه أنه
يـنـكـر حوادث مـعـيـنة تـخص الـسـيدة
فــاطــمـة الــزهـراء (ع) مـع أن كـتــابـاته
أفــضل مـن يـعــرض ســيـرتــهــا بــشـكل
عـــلـــمي ومـــوضـــوعي يـــقـــنع الـــقــراء
بـــســـرعــة. ومن الـــذين شـــنــوا عـــلــيه
حـمالت شـعواء من اإليـراني الـشيخ
جـــواد الــتـــبــريـــزي والــشــيـخ وحــيــد
اخلــــراســــاني  إضــــافــــة إلى بــــعض
الـعـراقيـ والـلبـنـانيـ أمـثال جـعـفر
مـــرتــضـى الــعــامـــلي. وحـــاولــوا جــر
مـــرجـــعـــيــة الـــنـــجف األشـــرف لـــتــلك
ـــــرجـع الـــــســـــيــــد احلـــــمـالت لـــــكن ا
الـسـيـستـاني رفض هـذا األسـلوب في

استفتاء آنذاك. 
يــعـد الــسـيــد فـضل الــله من الـفــقـهـاء
ـراجع غـيـر الـتـقـلـيـدي اجملـددين وا

مـــنـــفــتـح عــلـى اجلــمـــيع : الـــرجــال 
الـنساء الشباب الـطالب الصحفي
 وســـــائل اإلعـالم. مــــتـــــابع شـــــديــــد
لـألحداث السياسيـة لديه قدرة كبيرة
فـي التحليل السيـاسي والتأشير على
الــدوافع واألهـداف االسـتــعـمـاريـة في
ـنطـقة. مـفسر لـلقـرآن بشـكل عصري ا
وحــــركي  أديـب وشـــاعــــر له دواوين
شــعـر. اشـتـهـر بـفـتـاواه الـتي تالمس
واقـع الــــنــــاس ســـواء فـي الــــبــــلـــدان

هجر.  اإلسالمية أو في ا
يـعـد األب الروحي لإلسـالم السـياسي
مـع أنه غير منتمٍ ألي حزب أو تنظيم
لــكن نــفـوذه وآراءه ومـواقــفه الــقـويـة
ضـــد إســـرائــيـل جــعـــلـــته قـــدوة لــكل
األحــرار والــثــوار . تــعــرض حملــاولــة
اغـتيـال عام 1985 فـي انفجـار لسيارة
مـفـخخـة كانت تـقف في طـريقه لـكنـها
انـفـجـرت قـبل وصـوله إلـيه ألن سـيدة
أوقـــفــته تـــســأله فـــتــأخـــر عن مــوعــد
االنـفـجـار. كمـا تـعرض مـنـزله لـقصف
الــطــائــرات اإلســرائــيــلــيــة فـي تــمـوز
2006. تـصـدى لـلـمـرجـعـيـة عام 1997
وطـرح رسالته العملية (فقه الشريعة)
الـتي كـتـبت بـطـريـقـة مـبـسـطـة تـشابه
الرسالة العملية للشهيد السيد محمد
بـــاقــر الــصـــدر واســمــهـــا (الــفــتــاوى
الـواضحـة). وصدر لـسماحـته تفـسير
(من وحي القرآن ) في عشرين مجلداً
ؤلـفات إضـافـة إلى عشـرات الكـتب وا

في شتى اجملاالت. 
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شــمـلـت مـؤلــفـاته جــوانب كـثــيـرة من
ـسـلم . إذ كـتب في : حـيـاة اجملـتـمع ا
رأة  دنيا الشباب دنيا الطفل دنـيا ا
. كــمــا كــتب في الــتــاريخ اإلسالمي و
الــــثـــقـــافـــة اإلسـالمـــيـــة وفي األخالق
والـــــدعـــــوة إلى اإلسـالم وعـــــشــــرات
الــكــتب ومــئــات احملــاضـرات  وآالف
ـوجهـة إليه. اإلجـابات عـلى األسـئلة ا
وقــد نـشـرت مـحـاضـراته وفـتـاواه في
ســلـســلـة (الـنــدوة) الـتي صـدر مــنـهـا

 . عشرون مجلداً ضخماً
تــعــرفت عــلـى الـســيــد فــضل الــله في
مـنتصف الـسبعـينيـات من خالل كتبه
(قـــــضــــايــــانــــا عــــلى ضــــوء اإلسالم)
و(خــــطـــوات عـــلـى طـــريق اإلسالم) و
(مــــنـــطـق الـــقـــوة فـي اإلسالم)  وهي
ــتــدين إال ــكن لــلـــشــبــاب ا كـــتب ال 
ـا فيـها من أفـكار عـصرية مـطالـعتـها 
وعــرض مــوضــوعـي  وفـهـم مــتــجـدد
لـإلسالم. ثم بـدأت بـاقــتـنـاء أي كـتـاب
جديد يصدر له . لكن نظام صدام منع
كـتـبه منـذ عام 1979 إضـافـة إلى كتب

السيد محمد باقر الصدر. 
ومـنـذ الـثـمـانيـنـيـات الـتقـيت بـالـسـيد
فــضل الــله عــدة مــرات. فـفي نــيــسـان
 1980زرت بــيــروت  ونـزلـت في بـيت
الـشـيـخ مـحـمد مـغـنـيـة  وهـو ابن أخ
الـشيخ محـمد جواد مغـنية الذي كان
يــدرس الــفـقه واألصــول لــدى الـســيـد

فـــضل الــلـه. وفي أحــد األيـــام رافــقــته
ألداء الـصالة في مسـجد اإلمـام الرضا
(ع) الــواقع في مــحـلـة بــئـر الــعـبـد في
الـضاحـية اجلـنوبيـة ببـيروت. وصـلنا
ـغــرب وصـعــدنـا ــســجـد قــبل أذان ا ا
ـسجـد الذي ـؤدي إلى قاعـة ا الـسـلم ا
ـلـوء. حملت السـيـد جالـساً كـان غـير 
فـي احملراب بـانـتـظـار رفع األذان. بـعد
غرب  بعدها أخذ السيد ذلـك صلينا ا
يــقـرأ الـدعـاء بـ الـصالتـ ثم أديـنـا
صـالة الـعـشـاء. كـانت أول مـرة أصـلي
جــمـاعـة مع لـبـنـانـيـ ولـهم مـزاجـهم
وطــريـقـتـهم  مـثالً هم يـقـرأون الـدعـاء

 . سوية مع اإلمام وبصوت عالٍ
بـعـد أداء الصالة جـلـسنـا قـرب السـيد
فــضل الــله  وبــعـد أن شــاهـدنــا كـيف
ـصــلــ الـذين يــجــيب عــلى أسـئــلــة ا
جــــــاءوا فـــــرادى  وبــــــكل حـب ورقـــــة
يــجـيـبـهـم مع الـدعـاء لـهم. ثـم تـقـدمـنـا
وسـلـمـنـا عـليـه وقبـلت وجـنـتـيه فـكان
مـــرحــبــاً جـــداً عــنــدمــا عـــلم أنــني من
الـــعـــراق. فـــهــو قـــد ولـــد في الـــنــجف
األشـرف وقضى عمره هناك ودرس في
حــوزة الـنـجف  وكـان كـاتـبـاً مـعـروفـاً
ـاً مجـاهـداً  زميالً لـلسـيـد محـمد وعـا

باقر الصدر. 
ـرة الثـانيـة التقـيته في طـهران عام وا
 1986 عـنـدمـا جاء لـلـمشـاركـة في أحد
ـؤتـمـرات اإلسالمـيـة  فـذهبـت ضمن ا
وفـد مـن صـحـيـفة (اجلـهـاد) الـتـي كان
يــصــدرهـا حــزب الــدعـوة  اإلسالمــيـة.
وكــــان حــــديـــثــــاً مـــلــــؤه الـــصــــراحـــة
والـوضـوح حـيث سـألـنـاه عن أوضاع
ـنـطـقـة واحلـرب الـعـراقـيـة- لــبـنـان وا
اإليـرانية ومستقبل احلركة اإلسالمية.

وتـتابعت لقاءاتي في عام  1989عندما
مـــكــثت ســـتــة أشــهــر فـي دمــشق قــبل
الـــهــجــرة إلى هــولــنــدا. إذ كــان يــأتي
أسـبـوعـيـاً من لـبـنـان إلى دمشـق حيث
يـلتقي بالنـاس ليلة اجلمـعة في مكتبه
قـرب مـرقد الـسـيدة زيـنب (ع)  ويـلقي
مـحـاضـرات إسالميـة  ثم يـجـيب على
أسـئلتهم. كـما يلقي دروسـه على طلبة
احلـوزة الـعـلـمـيـة الـتـابـعـة لـسـمـاحـته

رتضى). (حوزة ا
فـي عام  1996 فـي موسم احلـج ذهبت
مـع آخرين لزيارته في محل إقامته في
ـكرمـة حـيث تـعرف عـلي بـعـدما مـكـة ا
ذكــرت له اسـمي ومـحـل قـدومي. فـكـان

 . متجاوباً ومرحباً
وأول لـقـاء شخـصي به كـان عام 1999
عــنــدمـا زرت ســوريـا حــيث كــنت عـلى
مــوعــد خــاص مع ســمــاحــته. إذ كــنت
هـجر) بـصـدد إعداد بـحث حول (فـقه ا

ـشـكالت ومــا يـتـعـلـق بـالـتـحــديـات وا
ـسـلـمـون في الـغرب الـتي يـواجـهـهـا ا
ـسلم سـلـطة مـثل: الـتـعامل مـع غيـر ا
الــــقـــوانــــ الـــغــــربـــيــــة الـــعــــمل في
ـؤسسات الـغربية االنـتماء لألحزاب ا
الـــغــربـــيــة الــتـــقــاضي لـــدى احملــاكم
الـغـربـيـة اكتـسـاب اجلـنـسيـة الـغـربـية
وغـيـرها. وكـنت أسجـل حديـثه بجـهاز
مـــســـجل صـــغـــيــر. كـــان يـــعــلـق عــلى
أسـئـلـتي بـأنهـا عـمـيـقة وذكـيـة وهـامة
ألنــــهـــا تـــســـاهم في تــــأصـــيل الـــفـــقه
اإلسـالمي في الـغـرب. كــمـا كـان يـعـلق
بــنـفس الــطـريــقـة عــنـدمـا يــراني أمـام
آخـرين في مـناسـبات أخـرى. استـفدت
كــثــيــراً من أجــوبــته وأغــلــبــهـا كــانت
جــديــدة في بــابـهــا  وتــخـتــزن نــظـرة
سلم عصرية ومنفتحة لتيسير حياة ا

فـي الغرب دون الـتفريط
ـــــبــــاد اإلسالم
وتـعاليمه وعقائده

وشعائره. 
والــتــقــيت الــســيـد
فضل الله في شتاء
عــام  2002 عــنــدمـا
زرت دمـشق. وبقيت
قــرابــة أســبــوعــ 
الـتقـيت بالسـيد عدة
مــرات  بـعــضـهـا في
مــــنـــزله بــــالـــســـيـــدة
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خــالل وجـــــــــــودي فـي
هــــولـــنـــدا كــــنت عـــلى
اتـــصـــال بـــســـمــاحـــته
ــــكـــتــــبه نــــرسل له و
أسئلة  أونطلب حتديد
األول مـن رمـــــضـــــان أو

اخلليج الثـانية. فبالـنسبة للـعراقي ال توجد
لــديـهـم حــالـيــاً قــدرة عــلى اســقــاط الــنــظـام

فردهم دون االستعانة بقوة من اخلارج.
-أنــا أتـصــور بـأن أمـريــكـا في قــضـيـة
الـتغيير لـيست لديها حـسابات كبيرة

أنا ال أثق بأمريكا.
{ وإذا كانت قد قررت تغيير النظام.

-  أمـــــريــــكــــا تــــريــــد نـــــفط الــــعــــراق
واسـتثـمارات الـعراق وأسـواق العراق
ــوقع االســتــراتــيـجـي لـلــعــراق. مـا وا
رأيــكم لــو فــرضــنـا أنه ســيــســقط غـداً
عـشرات اآلالف من الـعراقيـ في حالة

حترك أمريكا.  
. { صدام لم يقصّر في قتل العراقي

- نعم صدام يضرب وهم يضربون. 
{ مــــا هـــو وجـه االخـــتـالف بـــ أمــــريـــكـــا

? وصدام في قتل العراقي
- أنــا لم أحتــدث أنه ال يـجــوز اسـقـاط
صــدام بل أقــول يـجب اســقـاط صـدام.
أنــا شـخـصــيـاً ال أثق بـأمــريـكـا في أي

شيء عربي أو اسالمي.
{ بـعـض مـقـلـديـكم يــعـتـقـدون أن تـصـوركم
ـوقف األمــريـكـي هـو مــجـرد حتــلـيل جتــاه ا

سياسي.
- أنـا أصدرت فتوى بعدم جواز ضرب
ـوضوع الـشـعب الـعـراقي. بقـدر هـذا ا
أنـا ألـتـزم بالـفـتـوى. والذيـن يعـتـقدون
أن امـريكـا لن تضـرب الشـعب العراقي
بـل سـتــضـرب الــنــظـام الــعــراقي فـهم

أحرار في تفكيرهم. 
أنـا أجد أن الـنظـام العـراقي هو سـيئة
من سيئات أمريكا. وعلى هذا األساس
أنـا أقـول الـيـوم قبل الـغـد إن شـاء الله
يــــهـــيئ أي شـيء إلســـقـــاط الـــنـــظـــام
ـوضوع بحيث ولـكنني ال اتـبنى هذا ا
ؤمـنون سـاعدوا أمـريكا. أقـول: أيهـا ا
وضـوع وحـسب فـهـم أحرار فـي هـذا ا
كن للشاهد قـناعاتهم التي يرونها. و

أن يرى ما ال يراه الغائب. 
أنـا مقتـنع بإسقـاط النظـام ولكن غاية
مـا هناك أن بعض الناس يريدون ذلك.
وأنـا ال أقـول لـهم: ال ولكـنـني أقول أن
أي شـيء يـجـعل الـعــراق حتت سـلـطـة
أمـريكا بـشكل مطلق خـصوصاً وأنهم
يـقولون بأن أمريكا ستبقى في العراق

خمس سنوات على األقل. 
{ هل هـنـاك فـرق كـبـيـر بـ احتـالل صدام

للعراق واحتالل أمريكا للعراق?
- أنــا أقــول: ال يـوجــد فـرق. لــقـد أربك
صــدام كل الـواقع الـعـربي واالسالمي
وأمـــريـــكــا تـــربك كل الـــواقع الـــعــربي

واسالمي. 
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{ هنـاك تصور يـرى بأن شـيعـة العراق في
رحـلة قـد يعيـدون نفس الـتجـربة التي هذه ا
عاشوهـا في ثورة العشرين عندما انسحبوا
ـشـاركة في احلـياة الـسـياسـية تـارك من ا

األمر لآلخرين.
- لــقـد سـمــعت هـذا الـكـالم وهـو غـيـر
دقـــيق. كـــان الــشــيـــعــة خـــارج نــطــاق
الـــزمن.. خـــارج نــطــاق الـــتــاريخ. اآلن
الـشيعة دخلـوا التاريخ. أنا ال أقول أن
ي. أنا ال نـدخل الواقع الـسياسي الـعا
كـــنـت من الـــدعـــاة إلى دخـــول الـــواقع

السياسي. 
{ إذا سأل أحـد العراقي وقال: إذا جاءت
أمريكـا إلى العراق وهناك احـتمال كبير أن
ــرتــبــطـة يـكــون الــعــراق مـثـل دول اجلـوار ا
بأمريـكا كـاألردن والسعـودية والـكويت فهل
أفضل لـلشعب العـراقي أن يكون مثل وضع
الـشـعب األردني أو الـسـعـودي أو الـكـويتي

أو ما هو عليه اآلن?
- كـل شيء عـدا صــدام أقل ســوء. كـان
الـيـوم لدي لـقاء مع صـحيـفة فـرنسـية
قـلت لـهم: هـذا الـرجل أسـاسـاً لم يـذكر
الـتاريخ شـخصاً مـثل شره بـحيث كان
احلـــجــاج يـــقــول: يــا حـــرسي اضــرب
عـنقه. أمـا صدام فـأقــــــل ما يـفعله أنه
يـــــقـــــتـل الـــــشـــــخص ويـــــأخـــــذ ثـــــمن
الــرصــاصــات الــتي قــتــله بــهــــــــا من

أهله. 
{ هل هـنـاك واجب شـرعي عـيـني يـقع عـلى
ـسلـم بـشكل عـام وعلى الـشيـعة بـشكل ا
خـاص في تـقــد الـعـون لـلـشـعب

العراقي للتخلص من نظامه?
- يـجب ويجب ويجب. جاءني
بــعض اجملــاهـدين الــعـراقــيـ
يــــســـأل: إذا دخــــلت أمــــريـــكـــا
الـعـراق مـاذا نـعـمل? قـلت لـهم:

تابعوا خطتكم.
{  نـشـكر لـكم منـحـنا هـذه الفـرصة
لــــلـــــحـــــوار اجلـــــاد والـــــصـــــريح مع

سماحتكم.
- أقـــــول لــــكـم ولــــكل احـــــبــــائي
وأبـنائي واخـواني: أنا ولدت في
الـعـراق وشـربت ماءه وتـنـفست
هــــــواءه وعـــــشت عـــــلـى تـــــرابه

وت فيه.  و
الـــعــراق بــالــنــســبــة لي هــو الــهم
الـيـومي الـذي أتـابع كل مـا يـتـعلق
بـه في الـصـحـافـة في الـتـلـفـزيـون
كن أن فـي األخبـار حتـى أجد مـا 

يعطي نقطة ضوء . 
أنــا أعـيش مــعـانـاة كل الــعـراقـيـ
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ا الشك فيـة  في ضوء وقـائع احلالة الـعراقـية  بأن هـذه الوزارة التي
يقودها الـسوداني جاءت بـعد والدة قيـصيرية صـعبة لـلغاية  وهي إذا لم
تنـجح فـي حتقـيق الـضـرورات األسـاسـيـة للـمـجـتـمع  ووقف االسـتـنزاف
ـجــريــات عـمل مــؤســسـات الــدولـة  الـدامـي لـلــمـال الــعــام  والـتـالعب 
ومعـاجلة الـتنـاقضـات احلادة مع الـتـيار الـصدري  فـإنهـا يقـينـا ستـكون
ـذهبـيـة والعـرقـية  ـبـنيـة عـلى ا الوزارة األخـيـرة لتـشـكـيالت االئتالفـات ا

لألسباب التالية . 
سـتفيدة من احملاصصة جموعه مـاعدا اجملموعات ا أوال .. إن الشعب 
ـبـني عـلى الـكتـلـويـة والـطائـفـيـة  وهو أي  ال يرغـب باسـتـمـرار الـنظـام ا
الشعب  مع تـغييـر هيكـلية الـنظام الذي فـشل في حتقـيق أي منجـز طيلة
(20) عــامــا  وحــتى الــذي بــادر بــنـاءه مـن مــجـســرات  وتــبــلــيط  بــعض
الـشــوارع فــهـو اليــسـتــمــر الكـثــر من ثالث ســنـوات  وذلك بــســبب خـلل
الـتعـاقـدات بـ اجلـهـات الرسـمـيـة والـشـركات الـتي كـثـيـر مـانـشئـت على

الباطل  ال نقول  اكثر . 
وثـانـيـا .. إن تـراكم اخلـلل في الـبـنى االجـتـمـاعـيـة بـسبـب ضـعف الـنـظام
وانحياز األحزاب والتكتالت السياسية للتجمعات العشائرية التي تمارس
ا قبل نشوء الدولة  وذلك على حساب تطلعات الشعب عمليات الصراع 

دنية والدولة احلاكمية  .  نحو ا
ثالثـا .. انفالت الـفساد وسـيطرتـه بدون حيـاء وخجل وخـوف على الكـثير
من مـوارد البـالد وتهـريـبـهـا الى خـارج الـوطن حتت مـسـميـات مـخـتـلـفة 
ـان واألجـهــزة اخملـتـصــة إضـافـة خلــشـيـتــهـا من األطـراف وضـعف الــبـر
واطـن أو لـنـقل الشـعب  يدرك ـا تـمتـلكـه من سطـوة  جعـل ا الفـاسدة 
تـمـامـا وبـقــنـاعـة الى ضـرورة الـتـغــيـيـر وانـشـاء نـظــام وطـني اكـثـر كـفـاءة
صالح الـشعب   ولـعل فضيـحة العـصر الكـبرى هو وصدقيـة وإخالص 
سرقـة ثالثة تـريونـات وسبـعمـائة  مـليـون دينـار مايـعادل مـليـارين ونصف
مليـار دوالر من امانات الـهيئـة العامـة للضـرائب  تؤكد حـتميـة قوة وعنف
عركة الصراع القادم إذا أراد رئيس الوزراء اجلديد أن يستعد خلوض ا

من اجل العراق والشعب .
ـئـة وكـذلك تـراكم رابـعـا .. اتـسـاع حـجم الـفـقـر ووصـوله بـ 15و 20 بـا
ئة من مجموع السكان البالغ عددهم 42 البطالة الى اكثر من 17 و 22 با
مليون شخص بـاإلضافة الى العـشوائيات في الـعاصمة وكافـة محافظات
ا يساعد ذلك الى بلوغ الصـراع االنهيار في أي عملية اشتباك العراق 
أو تصدي لـلنـظام الـذي يخضع إلرادات احملـاصصـة بالـنقيض من إرادة

الشعب .
خامسا .. وهذه الـقضية األهم  نـشوء وبروز قوى شـبابية فـعالة التخاف
وتطالب بـاحلقوق  وهي لـم تكن من مخـلفات الـنظـام السابق حـتى تطعن
السـلـطة واألحـزاب بـشـخصـيـتهـا  وهي مـقـاتلـة شـجاعـة ضـد اإلرهاب 
ومـؤمـنـة بـالـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  وبـنـظـام وطـني واضح الـهـويـة واالنـتـمـاء 
ـدنـية  هـذه الـقـوى الـشـبابـيـة قـدمت في انـتـفـاضة ـؤسسـات الـدولـة ا و

تــشـريـن االف الـشــهــداء واجلــرحى  ولم تــبــخل في
ـشـروعـة  ـزيـد إذا لم تـتـحـقق األهـداف ا تـقـد ا
هـذا الــفـصــيل االجــتـمــاعي الـوطــني إذا جنح في
بـروز قـيـادة واضـحـة وكـفـــــــؤة وتعـبـئـة  فـصـائل
اجملـتـمع فـأنه يـقـيـنـا سـيـغـيـر مـجـريـات الـسـيـاسة

واالحداث .

كلـما خـطرت علـى ذاكرتي حـكايـة من حكـايات الطـفولـة التي كـانت جدتي
ـغــامــرة في تـلك تـرويــهــا لـنــا .. نــحنُ االطـفــال الــبـاحــثــ عن االثــارة وا
احلكـايـات ..كـلـمـا شعـرتُ ان هـنـاك خـيوطـاً مـشـتـركة بـ تـلك احلـكـايات
ـر فيه نـحنُ البؤسـاء في العراق  –عراق وحكايـات الزمن الـصعب الذي 
التغيـير بعد عام 2003 .. التغيـير الذي كنا نـحلم ونحلم انـه سيقودنا الى
قـيـادة الـعـالـم ال بل سـنـكـون في مــصـاف الـدول الـتي تـعــيش في رفـاهـيـة
مطـلـقة. من بـ تـلك احلكـايـات حكـايـة الشـاب الـفقـيـر والصـيـاد العـجوز,
وملـخص احلـكـاية  –كمـا رواهـا لي الـراوي آنذاك  –انه كان هـنـاك شـاباً
فقـيراً يـشكـو اجلـوع واحلسـرات لكل شيء ..قـذف به الـقدر لـيجـلس على
حـافـة ذلك الـنـهـر الهـادر وقـد جتـمع عـدد وافـر من صـيـادي الـسـمك وكل
واحد منهم راح يقـطف رزقه من ذلك النهر ويضـعه في االناء القريب منه.
جلب نـظر الـشاب الـفـقيـر ذلك العـجوز الـطاعـن في السن وهـو يعـمل بكل
قوة ونـشاط ويـصيـد اعداد التـنتـهي من تـلك االسمـاك ويضـعهـا في االناء
الـقــريب الــذي ســرعـان مــاوصــلت االسـمــاك الى حــافــته الـعــلــيـا وراحت
االسماك تـتساقط عـلى االرض لعدم وجـود مكان كافٍ لـها في ذلك االناء.
بال وعي شـرع الـشاب الـفـقـيـر يـحدث نـفـسه بـصـوت مـسـموع يـصل الى
مـسامـع الرجل الـعـجـوز وهـو يـقـول " آه..لـو كـانت لـدي كل تـلك االسـماك
الـتي صـادهـا ويـصـيــدهـا هـذا الـرجل الـكـبـيــر الـسن لـذهـبت الى الـسـوق
وبعتهـا واشتريت مالبس جمـيلة وطعـام كثير ولـكن ..واحسرتاه .." . كان
الرجل الـعـجـوز يسـتـمع الى كل كـلمـة يـتفـوه بـها ذلـك الشـاب الـعاطل عن
العـمل ..الـتـائه في عـالم االحالم واخلـيال. بال سـابق انـذار الـتـفت الرجل
العـجـوز الى الـشاب الـفـقيـر وقـال بـصوت مـرتـفع " تعـال الى هـنـا انا في
حاجة الى مساعدتك ...امسك هذه السـنارة او عمود صيد السمك وانتبه
جيدا والجتعل سمكة واحدة تضيع ..النها ثروة بالنسبة لي. سأذهب الى
ذلك السوق القريب ألشتري بعض احلـاجيات واعود لك ..هل تستطيع ان
همة? " . في غضون دقائق معدودة كان الشاب قد تعلم كيف تقوم بهذه ا
يصيد السمك وكيف يسحبها الى مكان جمع الغنائم . كان سعيدا جدا .
امـا الرجـل العـجـوز فـقـد كـان يـنظـر الـيه من بـعـيـد ويـراقب عـمـله بـصورة
دقيـقة جـدا. حيـنمـا عاد الـرجل الـعجـوز قال لـلشـاب " اسمع جـيدا ..انت
رجل تـسـتـطـيع ان حتـقـق كل مـاتـطـمح الـيه ألنـك ذكي ولـكن لم تـتـوفـر لك
نـاسبـة..انت حتلم وتتـخيل االشـياء فـقط دون ان حتاول خوض الفرصـة ا
ميـادن العمل الـتي تقـودك الى حتقـيق هدفك. خـذ كل هذا الـسمك واذهب
ـديـنــة وبـعه واشـتـري ســنـارة صـيـد وكل مــاحتـتـاجه ومــنـذ بـواكـيـر الى ا
كان لتعمل بكل جد ونشاط " . الصبح غدا اريدك ان تكون هنا في هذا ا
ـديــنـة لم يـصــدق الـشــاب مـا كــان قـد ســمـعـه من الـرجل واســرع نـحــو ا

لتحقيق اهدافه الكثيرة .
في الزمن احلـاضر حتـدث اشيـاء تشـبه حكـايتـنا اخلـرافيـة لكـنهـا واقعـية
نوعا ما. في حكومتنـا هناك الكثير من يدعـو الى محاربة الفساد وحتقيق
الـعـدالة االجـتـمـاعـيـة لـكـنـهم اليـفـعـلون اي شـيء في مـياديـن الواقـع الذي
نقذ اخمللص نعيشه وكل واحد يحاول ان يظهر في شبكات االعالم بانه ا
لـشـعـب الـعـراق ولــكن احلـقــيـقـة التــتـجـاوز اال  خــطـابـات واحـالم لم يـعـد
ـنـكــوب. لـديــنـا شـبــاب يـحــلـمـون يـصــدقـهـا اي شــخص في هـذا الــبـلــد ا
ويحـلـمون ولـكن احالمـهم التـتعـدى مـيدان اخلـيـال واالوهام فـقط. اليـوجد
ناسبة لتحقيق الذات البل اليوجد اي احد يشعر احد يوفر لهم الفرصة ا

بوجودهم اصال. 
ولو جتـاوزنا اخلـط االخر وقـلنـا يـنبـغي عـليـهم تـنظـيم انفـسـهم من اقصى
الشمـال الى اقصى اجلـنوب وتكـوين جيش سـري او تنظـيم وطني الزاحة
الصورة الضبابية التي تغطي ارض العراق ويعيدون لنا  – هويتنا ووطننا
ـطبـات واالشواك لكـنه الطريق وتاريخـنا العـريق..الطـريق ملبـد بالـغيوم وا
الـوحيـد لـلـحـصـول عـلى كل االسـماك الـتي حـصل عـلـيـهـا ذلك الـصـياد .
التـرابط ب حكـايتـنا وواقـعنـا قريب جـدا لو كـان االنسـان العراقـي يطمح

فـعال بـتـحـقـيق الـذات واحـداث الـتـغـيـيـر...فـالـتـغـيـيـر
يـتــطـلب عــمل جـبــار يـتــنـاغم مع الــواقع ..والـواقع
يـتــطـلـب عـمل دؤوب اليــعـرف الــسـبــاحــة في عـالم
اخلــــيــــال ونــــدب احلـظ والــــبــــكــــاء عـــــلى االطالل
واستذكـار تاريخ العـراق البعـيد ..قبل سـبعة االف

سنة .

السيد فضل الله يستقبل اسرة حترير صحيفة اجلهاد عام 1986
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نتخـب العراقي بـالشطرجن لـلمشـاركة ببـطولة الـعرب للـفئات الـعمرية (-6-8-10 غادرنا صـوب العاصـمة السـورية دمشق وفـد ا
20-18-16-14-12© للذكور واالناث لعام / 2022 والتي تستمر لغاية 27 من الشهر اجلاري. وقال نائب رئيس احتاد اللعبة
شاركة اعداد عبد الهادي مفتول تعتبـر بطولة العرب للفئات العمرية من اقوى البطوالت الـتي يقيمها االحتاد العربي للعبة نظراً 
كبيرة من الالعب والتي تشمل 8 فئات عمرية مـضيفاً ان الوفد يتالف من رئيس االحتاد ظافر عبد األمير رئيساً وعضو احتاد
الـلعـبـة عمـر إبـراهيم حـسـ ادارياً ومـحـمـد حمـزة وحـيدر عـبـد الغـني وعـصام نـعـمـة لفـته وصالح نـوري قنـبـر مدربـ واحلـكام
ثـلون ان اكـبر مـحمـد وعلـي شوجـة حس و 26 العب والعبـة  الـدوليـ ضمـير جـبار مـوسى وبشـتوان احـمد شـيخ احمـد وا
جميع الفئـات العمرية مفـتول اكد ان العراق احرز بـطولة العرب لعام 2021 والتي جرت منـافسات في العاصمـة بغداد احلبيبة
فضـية ووسامـ برونزيـ لذلك فان طمـوحنا كـبير بالعـبينا وألول مرة في تـاريخه حيث تـمكن من حتقيق 5 اوسمـة ذهبية و 3 

اضية. وهوب في حتقيق نتائج إيجابية واحراز اوسمة التفوق وتعزيز النتائج التي حتققت في البطولة ا الصغار ا
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رغم خـســارته بـهــدف امـام نــظـيـرة
األسـتــرالي في اخــتـتــام تـصــفـيـات
ـــؤهـــلــة اجملـــمـــوعــة الـــســـابـــعــة ا
ـنـتـخـبات لـنـهـائـيـات كـأس آسـيـا ا
الــشــبــاب حتت سن 19ســنــة الــتي
اختـتمت امس االول بـدولة الـكويت
مـحتال الـترتـيب الثـاني بست نـقاط
من فـــوزين عــلـى الــهـــنـــد بــاربـــعــة

اهـــداف لـــهـــدفـــ وعــلـى الــكـــويت
بـهـدفــ دون رد وتـاهل بـافــضـلـيـة
اللـعب النـظيف بـ الثـواني الست
اضـــافــة الـى أبــطـــال اجملــمـــوعــات
الــعـشــر ورغم تــاهــلـة لــكن الــفـريق
واجه صعوبات في جـميع مبارياته
عــنـدمــا اهـتــزت شـبــاكه مــرتـ من
مـنــتـخب الــهـنـد وحــقق االفـضــلـيـة
لـــــفــــتـــــرة من الـــــوقت كـــــمــــا واجه

صـعــوبـات امـام الـكـويت في الـربع
ــبـــاراة قــبل ان األخــيـــر من وقت ا
يــخـــســر الــلـــقــاء احلــقـــيــقي امــام
استـراليـا وهذا يـدعو إلى مـراجعة
سـريعـة للفـريق الـذي سيـكون امام
مــبـاريـات مــخـتــلـفــة في نـهــائـيـات
البـطولة قبـل ان تتضاعـف مشاكله
ويـــواجه أشـــيـــاء مـــخـــتـــلـــفـــة عن
تــصـفـيـات اجملـمـوعـة والن الـفـريق

ـنـتـظـر ـســتـوى ا لالن لم يـعـكس ا
مـنه وهـو ما اثـر بـالـسلب مـسـتوى
األداء ونـــتــــــــــــيـــجــــة االخـــتـــبـــار
احلــقـيــقي الـتي تــؤكـد ذلك واذا مـا
اراد عــمــاد مــحــمــد الــتــعـــــــــــويل
كثـيرا عـلى عنـاصر الـفريق احلالي
عـلـيـه تـدبـيــر االمـور بـشــكل أفـضل
وان كل شيء سـيـكـون مـخـتـلـفا في
ـقـبـلة وذلك ـهـمـة اخلــــــــتـامـيـة ا ا
عـن طـــــــــــــــريق الـــــــتــــــحــــــدث مع
الالعـبـ كــمـا يـســــــــــتـدعي االمـر
الــتـــحــدث مع اخملـــتـــصــ بـــعــمل
ــنــتـخب الــفــئــات الــعـمــريــة والن ا
ســيـكــون امــام فـرصــة يــتـوجب ان
يـــحــضى بــهـــا من خالل مـــنــتــخب
متكامل بالـطريق الصحيح الن غير

وقف. ذلك يعني تازم ا
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ـواجـهــة مـرة اخـرى بـ تـتـجــدد ا
الــــشــــرطـــة والــــديــــوانــــيــــة الــــتي
ستجمعهما عند السابعة والنصف
من مساء اليوم اخلميس في ملعب
الــشـعـب ضـمـن مـبــاريــات اجلــولـة
ـمتـاز بكـرة القدم الـثالـثة لـلدوري ا
ويـعــلم مـدرب الـديــوانـيــة بالنـقـاط
بـعـد خـسـارتـ تـوالـيـا من احلدود
ودهــوك ان االمــر لـيس ســهال عــنـد
تلـك عناصر مواجـهةالبطـل الذي 
ـستوى واسمـاء وامكـانات عالـية ا
من اللعب مهمتها األساسية الدفاع
ــــــنع عـن الــــــلــــــقـب لــــــكن ذلـك ال 
الـضـيوف من الـلـعب وتـقد االداء
وعـدم التـأخر بعـد اكثـر من الـبداية
وتقليص الفـجوة وفارق النقاط مع
نافـس في جدول الـترتيب وهذا ا
يـعــني تـراجع حـظـوظ الـفـريق لـكن
قـنع امـام جـمـهور االهم الـظـهـور ا
االعالم فــيـــمــا يــنـــتــظــر الـــشــرطــة

الفـرص التي سـتــــقود
الى هـدف اللـقـاء ومنح
الــفـريق الـفـوائـد كـامـلـة
وســتـكــون خـطــوة نـحـو
ــواقع الـتي الــتـقـدم في ا
يـامل الـصـنـاعـة االخر ان
يـحـقق األسبـقـيـة ومداوة
جــــــراحـه ودون ذلك قــــــد

تتسع الهوة .
وســيـكـون نــفط الـبـصـرة
بـاربع نقـاط في مـواجـهة
مـــتـــاحــــة امـــام ضــــيـــفه
الــــقـــــاسم بـــــصــــفـــــر من
خــســـارتـــ من الـــطالب
واجلـــــويــــــة الـــــبـــــدايـــــة
األصـــــعب بــــ جـــــمــــيع
الـــفــرق ويــســـــــــعى إلى
ــوقــــــــف وعـدم تــدارك ا
االبـــــتـــــعـــــاد عـن اجــــواء
ـنـافــــــــــسـة التـي عانى ا
اضي وبقي وسم ا منها ا
بــــــــــــــــشـق االنــــــــــفـس في
البـطولـة وذلك والتـطلع الى
تــقـد االداء والــنـتــيــــــــجـة
والـتــحـكم بــاالمـور والــعـودة
ـــســـار الـــعـــمل االفـــضل وان
ـوعـد في مـباراته يـكـون على ا
الثالثة الصـعبة في ظل البداية
الـواعــــــــــدة ألهـــــــل الـبـصـرة
بــفــوز عـلى نــوروز وتــعـادل مع
ـقـدوره عبـور بـوابة الـنجف و
القاسم وعدم تــــــــفـويت فرصة
التــــــــفوق في مـباريات االرض
ـشــــــــاركـة ولو ال مـصـدر دعم ا
ـــــكن ضــــمــــان اي شـيء لــــكن
الـفـرق اكـثــــــــر تـراهن عـلى ذلك

وال يـــريــد أن يــأبه لــهـــمــا الــقــاسـم
الراغــــــــب في قلب النتيـجة.

انـتـهت اجلــزء االول من قـصـة تـصـفـيـات كـأس آســيـا لـلـشـبـاب بـالـكـويت
وتـأهـلت استـرالـيا كـمـتصـدر للـمـجمـوعـة وضمن مـنـتخـبـنا الـتـأهل ضمن
افـضل خمـسة ثـواني باجملامـيع اآلسيـوية الـعشرة  وبـعد الـعودةِ لـقاعدة

اللعب النظيف والتنافس مع تايالند على البطاقةِ الـ15.
لـكن القـصـة لن ستـتواصل وصـوالً لـنهـائيـات كأس آسـيـا للـشبـاب والتي
شاركة منـتخبات اقوى ـقبل في اوزبكستـان و سـتجري اذار من العام ا
وافـضل من الـعراق فـنـياً وتـنظـيـميـاً  وعـندهـا سـوف لن تنـفع الـتبـريرات
الـتي تعود عـليـها مدربـونا بعـد اي اخفاق وتـعلـيقهـا على شمـاعة االعداد
الـسيء او اصابة الالعب ومجـامالت احلكام او حتى االجواء الباردة او
ـثل هذه احلـارة الـتي يـلـعـبون بـهـا  وكـان فـريـقـنا الـوحـيـد الـذي يـلـعب 

االجواء .
دربـ ينـسون سـريعـا ان موسـمنـا الكـروي يتواصـل الشهر وان هـؤالء ا
الـصيف احلـارة والتـي ال يرعى فـيهـا اي مقـياس او قـيمـة فنـية لالداء في

باريات فيها. ظل اقامة ا
وبـالتـاكيـد كان مـدرب منـتخـبـنا الـشبـابي سعـيداً بـهذا الـتأهل لـلنـهائـيات
باراة التي خسرهـا امام استراليا اآلسـيوية كما عبـر في تصريحه بعـد ا
 وبـ ان االجناز الـذي حتقق بشق االنـفس كان نـتاج جـهد كبـيرٍ شاركَ

فيه اجلميع .
وكـعادة مدربـينا في ايـجاد التـبريرات اشـار محمـد على الصـعوبات التي
واجـهـت الـفـريق قـبل الــتـصـفـيــاتِ من عـدم تـوفـر مـالعب الـتـدريب ونـدرة
خـوض مـباريـاتٍ عـلى مـستـوى عـالٍ  وان فـريقه يـضم أعـمـاراً صحـيـحة

. والعمل معها يتطلب جهداً كبيراً
ولم يـنـسى ان يـشـيـر ايـضـاً الى ان الـفـريق االسـتـرالي ضم في صـفـوفه
هـارة فرديـة عالـية وان العـب يـتمـتعـون ببـنيـةٍ جسـمانـيةٍ كـبيـرة وقويـة و
ـاذا ال يـوجـد العـب ذو سـبـعـة مـحتـرفـ تـواجـدوا مـعـهم  وهـنا نـسـال 
اجـسـام كبـيـرة وقويـة بـالـفريق ومـا هـو سبب غـيـاب مـحتـرفي الـعراق عن
نـافس  واذا كان هذا هـذه التـصفيـات  بينـما حـضر محـترفي الـفريق ا
الـتـبريـر صـحيـحـاً فان الـلـوم يلـقى عـلى عـاتق اجلهـاز االداري لـلمـنـتخب
الـذي عجز عن دعوة احملترفـ لصفوف الفريق  فـيما جنح االستراليون
بـذلك  وقـد يتـكـرر االمر بـالنـهـائيـات اآلسـيويـة اذا لم نـعرف اسـرار مثل

هذه الدعوات ونعمل على اجناحها مبكراً .
ـبكـر للـنـهائـيـات اآلسيـويـة من قبل االحتـاد الـعراقي امـا بـشان االعـداد ا
والتي طالب بها مدرب منتخب الشباب  فهو لن يغير من مستوى الفريق
بـنسبـة كبيـرة  الن هذا الفـريق سبق وان شارك بـاكثر من بـطولة رسـمية
بـغــرب آسـيـا وكـأس الــعـرب  ودخل اكـثـر مـن مـعـسـكــر تـدريـبي داخـلي
ـبــاريـات احملــلــيـة ايــضـاً  اال ان اداء وخــارجي  وخــاض الـعــديـد مـن ا
الـفـريق ومــسـتـواه الـفـني لم يــتـطـور كـثـيـراً ولم يــكن مـسـتـقـراً  وظـهـرت
بـاراة االولى امام الهـند  وعـشنا قـلقاً الـعيوب والـثغـرات الدفاعـية مـنذ ا
ـباراة حتى بـالدقائـق احلرجة وكـنا نطـالب احلكم بـاطالق صافرة نـهاية ا

. ال تستمر االخطاء وندفع ثمنها غالياً
باراة ـباراة الثـانيـة  وكنا نـتمنى ان يـتحـرر الفريق بـا واسـتمر احلـال با
الـثـالثـة من الـضغـوط ويـقدم مـبـاراة ايجـابـية  اال ان احلـال بقـي كمـا هو
ولـوال االقدار التي كانت لصاحلـنا  لكنا اليـوم نعيش حسرة اخلروج من
آخـر فرصة آسيوية بهذا العام. من حق فريقنا الشبابي ومالكه التدريبي
ان يـحتـفل ويطـالب بالـتكـر النه جنح بالـتأهـل للـنهـائيـات اآلسيـوية فـيما
فـشل مـنتـخب النـاشـئ وفـرق اخـرى  ولكـننـا نـرجو ان نـكـون عقالنـي
وضـوع من صلـبه الن اجلمـيع يعـرف كيف وان ال نـغالي لـكي ال يخـرج ا
ـتـكررة الحـظـات ا تـأهل الـفـريق الى اوزبـكـستـان. اشـرنـا الـعـديد عـلى ا
عـلى مـنـتخـبـنـا الـشبـابي ومـنـهـا مـعانـاته من عـدم وجـود مالعب لـلـتدريب
الكـمال استعداداته  وهنا أسال اال يوجد في مدينة اربيل مركزاً تدريبياً

مـتـكـامالً يـضم مـالعب وقـاعـات حـديـد وفـندق 
بـناءه من اموال (الفيفـا) ضمن مشروع الهدف
 وهــو مــقـر خــاص بــاالحتـاد الــعــراقي لــكـرة
ـشــروع بـاالحالم وغــيـر الــقـدم  ام ان هــذا ا

موجود على ارض الواقع.
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وجـمـهـوره الـلــقـاء بـلـهـفـة السـبـاب
مـعــروفـة امـام مــوعـد الـلــقـاء الـذي
يــاتي بــوقت مــبــكــر مـا يــجــعل من
الــــفـــوارق الــــفــــنــــيـــة ان تــــظــــهـــر
واســعـةالبل تــقـول كــلــمـتــهـا وسط
رغـبـة مــفـارز الـشـرطــة في تـكـريس
نتـائج الفوز عـلى الضيـوف حصرا
ـكن الـتذكـيـر بـالذي واالهم هـنـا ال
حـصل في اخر لـقاء وقـبـله بيـنهـما
امـام إثـبـات احـقـيــته في الـنـتـيـجـة
وفي مــواصــلــة الــدفــاع عن الــلــقب
ـنافس وما بعـيدا عن اسم وشكل ا
ــواجــهــات يــتــعــلـق بــتــفــاصـــيل ا
ـفـاجأة الـسـابقـة الن االهم تـفادي ا

التي يبيتهما ويخطط لهااألحمر.
وفي ملعب الزوراء وعـند اخلامسة
والربع مساءا يـلتقي الطالب بست
نــقــاط مع الــكــهــربــاء بــاربع نــقـاط
ران بـفتـرة مقـبولـة بعد وكالهـما 
بداية الطالب بفوزين وحصد كامل
الـنقـاط والكـهـرباء من تـعادل وقـهر
اربيل في معقله ما يجعل من مهمة
الــيــوم االخـتــبـار احلــقــيـقـي لـهــمـا
وفــيـــهـــا يـــســـعى الـــطالب وبـــدعم
جـمـهـوره الى مـحاولـةالـتـسـجيل و
طلوب حتقيق الـفوز الثالث وهـو ا
امـــام رضــا االنـــصــار وبـــانــتـــظــار
مـــواصــلـــة االنـــتــصـــارات من هــذه
االوقــات والـتــأسـيس الى مــشـاركـة
ـنـافـسـة عـلى الـلقب الن مـنـتـجـة وا
غيـر ذلك سيجـعل من التحـدي اكبر
هـمة لم تكن ويعـلم ئائر احـمد ان ا
ســـهــلـــة ويــتـــعــ عـــلــيـه تــنـــظــيم
الــصــفــوف وان يــكــون الــكل اكــثــر
حــــظـــورا امــــام قـــوة الــــكـــهــــربـــاء
ــاضي ــوسـم ا ـــتــصـــاعـــدة من ا ا
حتت إشـــــراف لــــؤي صـالح الــــذي
اسـكت مـنــتـقـديه في اكــثـر من مـرة

ويـســعى مـع عـنــاصــر الـفــريق الى
ستوى واخلـروج بالنتيجة تقد ا
حتت انظار جمهور الطلبة وجتاوز
مــيـــزة اجلــمــهــور الــتي يــراهــنــون
عـلـيهـا بـعدمـا تـمـكن من رفع قدرات
ــتــســلــحــ وإمــكــانــات االعــبــ ا
رتـفعـة جدا بـعد قـهر عـنويـات ا بـا
اربـــــــــيـل فـي عـــــــــقـــــــــر دارهـم وفي
ـو اجهـة مـنـافس الـيوم اجلـاهـزيـة 
ا بـعيـدا عن احلسـابات الـتقـليـدية 
حتـمـله الـنـتـيجـة من مـعـان وتـأثـير
عــلى مــســار الـــكــهــربــاء والــرغــبــة
الكبيرة بعدم االنقطاع عن مواصلة
النتـائج التي يبـحث عنها الـتشكيل
ومـنح نــفـسه الــنـقـاط الــثالث الـتي
ســيـقـاتل من أجـلــهـا الـطالب الـذين
ـهــمـة واهــمـيـة يــدركـون طــبـيـعــة ا

تفادي التعثر .
bŠ«Ë XO uð

وتــقـام ثالث مــبــاريــات في تــوقـيت
واحـد وذلك عــنـد الـســاعـة الـثــالـثـة
عـصـرا عـنـدمـا يـسـتـقـبل الـصـنـاعـة
بدون نقـاط في ملعـبه نوروز بثالث
نــقـــاط وكــلـه امل احلــد مـن تــراجع
الــبـدايــة وحتــقـيـق االنـطالقــة بــعـد
ـــلــعـــبه وذلك فـي امــتالك الـــعــودة 
فــرصــة الـفــوز الــتي يــبـحث عــنــهـا
ـــطــالب بـــتــقــد صـــادق مــدلــول ا
اجملمـوعة بـالشـكل االفضل والـلعب
ـهمة كما بشعار الـفوز عبر حتمل ا
يـتـوجب من تـرتـيـب خطـوط الـلـعب
ؤثـر والثـبـات الـقدرة في الـظـهـور ا
بــالــعــودة الـســريــعــة لــلــمــنــافــسـة
طلوبة قبل فوات األوان والنتائج ا
في وقـت يـــــامل نــــــوروز تـــــخـــــطي
ـــهـــمـــة واحلـــضـــور صـــعـــوبـــات ا
والظـهور بثقـة لكي يحـظى اجلميع
بـفرصـة تـقد اإلنـتفـاضـة وترجـمة q¼Uð∫ ليوث الرافدين تتأهل الى نهائيات اسيا رغم خسارتها امام استراليا
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بالنسبة للشباب .
ــ تنـشئـة النشء والـشبـاب تنـشئة

وطنية.
ــ تــنـــمـــيــة قـــدراتــهـم واكــتـــشــاف

مواهبهم ورعاية إبداعاتهم .
ـ عقد ندوات وورشات عمل ثقافية
وفـكـريـة وعـلـمـيـة وفـنـيـة لـتـطـوير

قابلياتهم وقدراتهم .
ــتــنــوعـة ــهــرجــانــات ا ــ اقــامــة ا
االخـــتــصـــاص وزج الــشـــبــاب في

هرجانات . اعداد وتنظيم هذه ا
ــ تنظـيم سفرات سيـاحية لالماكن
االثــريــة والــثــقــافــيــة والــســيــحـة
لتعريف الشباب بحضارة العراق.
ــ فــــتح ورشــــات لــــلـــصــــنــــاعـــات
الـشعبـية واتـاحة الـفرصـة لتـعليم
الشـباب على تـلك الصـناعات ومن
ـصـنـوعـات ثم تـنـظـيم مــــــعـرض 

الشباب .
ــ فـــتح دورات لــتـــعــلــيـم الــفــنــون
سرحية وسيقية وا التشكيلية وا

.
ــ تنظيم ندوات لـلقراءات الشعرية

واخلطابية .
وتـنـظــيم مـسـابـقــات ريـاضـيـة في
مخـتلف االلعـاب وعلى مـدار العام

.
ويـكـون حتـديـد األهداف بـالـنـسـبة
ـــــــراكــــــز الــــــشـــــــبــــــاب أهــــــداف
ـدى إســتـراتــيــجـيــة أي طــويـلــة ا
وأهــداف تــكــتــيـكــيــة أي قــصــيـرة

دى. ا
األهداف اإلستراتيجية :-

تـهدف إلي تـكويـن الشـخصـية
ـــتـــكـــامـــلـــة لـــلــشـــبـــاب من ا
الــــنــــواحي االجــــتـــمــــاعــــيـــة
والــــصــــحــــيـــة والــــديــــنــــيـــة
والـــنــــفــــســـيــــة والــــفـــكــــريـــة
والترويـحية واستـثمار أوقات

انــتـشـار اخملـدرات والـتـعـامل غـيـر
ــــفــــيــــد مع وســــائل الــــتــــواصل ا
االجــتـمــاعي االمــر الــذي قــد يـدفع
بـــبــــعض هــــذه االقــــطـــاعــــات الى
االنـحــراف او سـلـوك طـرق الـسـوء
الـتي غــالـبـا مــاتـقـةد الى الــسـرقـة
واالحتـيال والـنصب وكـلهـا جرائم
يـحـاسب عــلـيـهـا الــقـانـون  وهـنـا
تبرز اهمية تأسيس مراكز حتتوي
هـــذه الــقـــطــاعـــات وتــبـــعــدهم عن
مــســـاويء الـــرذلـــيـــة وتـــنـــمي في
دواخــلـهـم قـيـم ومـبــاديء وطــنــيـة
تــمـــكــنـــهم مـن تــطـــويــر قـــدراتــهم
الـثـقـافـيــة والـعـلـمـيـة والـريـاضـيـة
وتقـتل اوقات الفـراغ التي يـعانون
مـنــهـا اضـافـة الى اسـتـغالل عـامل
الــوقت بـــطــرق مـــفــيـــدة ونــافـــعــة
تــبــعـدهـم عن مــتـاهــات وســيــئـات

ظروف احلياة احملبطة .
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ـكـن ان حتـقـقـهـا وهــنـاك اهـداف 
راكز من بينها : تلك ا

ــ تكـوين االسر و اجلمـاعات وفرق
الــنـشــاط لـلــتـدريب عــلى اســالـيب
ـسـئـولـيات و ـارسـة ا الـقـيـادة و
ـــشـــاركــــة فى وضع و تــــنـــفـــيـــذ ا
الـــبــــرامج و تــــنـــمـــيــــة اجلـــوانب
اخملــتــلـفــة لــشــخــصــيــة الــشــبـاب

واستثمار وقت الفراغ .
ــــــارســــــة ــ الــــــتــــــدريـب عــــــلـى 
ــشــاركــة ــقــراطـــيــة وعــلـى ا الــد

واحلوار وقبول الراى االخر.
ــ االسـهـام فى مـشـروعـات اخلـدمـة
الــعــامـــة والــتــطــوعـــيــة وخــاصــة
مـــشـــروع مـــحـــواالمـــيـــة والـــوعى
الــســـكــانى والـــصـــحى وحــمـــايــة

البيئة.
ــ تــــزويــــد الــــنــــشئ و الــــشــــبـــاب
ـــهــارات الــفـــنــيــة و الـــيــدويــة بــا

اخملتلفة .
ـراة فى ــ تـكــثــيف الــوعى بــدور ا
اجملــتـمع بــتـشـجــيع مـســاهـمــتـهـا
ومــشـاركــتــهــا فى بــرامج اخلــدمـة
العامة وانشطة الفتيات واالنشطة

الرياضية .
ــ اتــاحـــة الــفـــرصــة لـــلــمـــمــارســة
والـتــدريب عـلى اســتـخــدام الـيـات

التكنولوجيا اخملتلفة.
ــ تـكـثـيـف الـوعى بـاهـمـيـة الـقراءة
نـاخ الـصحى والـبـحث و تهـيـئـة ا
لـالطالع و كـــــذلك االشـــــتـــــراك فى

سابقات الثقافية اخملتلفة . ا
ــوهــوبـ فـى كــافـة ــ اكــتــشــاف ا

اجملاالت ورعايتهم.
ــ تـنـظـيم و اعداد الـفـرق الـكشـفـية
ـــراحل الــســـنــيــة واجلـــوالــة فى ا

اخملتلفة.
ــ إعــداد الـنـشء والـشــبـاب إعـداداً
ســلــيــمــاً من الــنــواحي اخملــتــلــفـة

سؤولية. وحتمل ا
ــ تنظيم و استثمار أوقات فراغهم

bOOAð∫ جانب من تشييد احدى مراكز الشباب في العراق
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عماد 
محمد

الفراغ .
اما األهداف التكتيكية :-

دى وتـعمل فـهي أهداف قـصيـرة ا
علي :-

إعـــداد الــــشــــبـــاب مـن الـــنــــواحي
اخلــلــقــيــة واالجــتــمــاعــيــة إعـدادا

سليما .
استثمار أوقات الفراغ .

هارات . تزويد الشباب با
وضع وتـنـفــيـذ الـبــرامج اخلـاصـة

ناسبات واألعياد . با
إنــشـاء فـصـول احلــضـانـة الالزمـة

لألطفال.
ركز . إنشاء نادى أو ركن ألطفال ا
أقــــــامــــه الــــــرحالت وتــــــنـــــظــــــيم

عسكرات . ا
W Ëb « rŽœ

طـبـعـا من خالل مـاورد اعاله  فأن
كن ـراكز ال ثل هذه ا النهـوض 
ان يــــــتـم اال من خـالل دعـم مــــــالي
ومــعــنــوي جــدي وكــبــيــر من قــبل
الــدولـة وحـصــريـا من خالل وزارة
الــريــاضــة والــشــبــاب  يــتـلــخص
ـــراكــز بـــاعــادة تـــرمـــيم ابـــنــيـــة ا
وحتديث البنى التحتية واظهارها
بــشك عــمـــراني وحــضــاري يــلــيق
بـتلك الـقطاعـات الشـبابـية وتـوفير
عدات التي تؤهلها كل االجهزة وا
لــتــقـد افــضل اخلــدمــات وتــوفـر
لـلـشـباب فـرص االنـتمـاء احلـقـيقي

راكز. لتلك ا
والجنـــــاح الـــــعــــمـل في تـــــلك
ـراكـز يـنـبـغي اسـتـمرار رفع ا
ـهنى ـسـتوى الـعـلـمى وا ا
ـراكـز الـشـباب لـلـعـامـل 
ــا يــوفــر لــديــهم الــقــدرة
عـــلى الـــتـــعــامـل مع كـــافــة
دنى مؤسـسات اجملـتمع ا
وطـرح االفكـار الـتى تـساهم

مـسـاهمـة ايجـابـية في تـفـعيل دور
مـراكـز الـشـباب فـي خـدمـة الـبـيـئة
ـراكز احملـليـة  تـدريب العـامـل 
الشباب على مـهارات االتصال ب
ـركـز واجملـتـمع احملـلى لـتـحـقـيق ا
مـــزيـــد من الـــتـــواصل بـــ مـــركــز
ــؤسـســات اخملــتـلــفـة الــشـبــاب وا
ــنـاســبـة واســتـخــدام االسـالــيب ا

التى حتقق هذا التواصل.
خالصة القـول على أن يـكون مركز
ــدخل احلـــقــيــقى الـــشــبــاب هـــو ا
لـلتـنمـيـة اجملتـمعـية عـلى مسـتوى
البيئة احملـلية من خالل خطة عمل
مـــتـــعــددة اجملـــاالت تـــتـــعــاون في
ـؤسـسـات الـقـائـمه تـنـفـيـذهـا كل ا
االهـلـيـة واحلـكــومـيـة كل بـقـدر مـا
يــتـاح له من مـوارد عــلى أن تـكـون
ــنـفـذه قــيـمـة مـحــصـلــة الـبـرامج ا
مـضــافـة الى جـهــود الـتـنــــــــــمـيـة
تـــســاهم في تـــعــظــيـم الــعـــــــــائــد
وتـقـلـيل الـفـاقـد الـذى يـتـرتب عـلى
الـعـمـل الـفـردى بــعـيـدا عـن الـعـمل
اجلــــــمــــــاعـى اخلالق  وكـــــــــــذلك
الــعـــمل عــلى ايـــجــاد مـــــــــشــروع
قــــومى يـــلــــتف حــــوله الــــشـــبـــاب
يــــــــفــجـر طــاقــاتـهم ويــنـمى روح
الوالء واالنتماء لـلوطن وليكن هذا
ــشــروع وســـيــلــة الســـتــنــهــاض ا
ة اجملتـمع وتوظـيف طاقـات وعز
شــبـابه واشــعـاره بـانه
لم يــعـد مـتـفـرجـا فى
عــــمـــــلـــيــــة بـــنـــاء
ونـهـضـة الوطن
بــل اصــــــــــــــبـح
شـــــــريــــــــكـــــــا
اســـاســيــا فى

التنمية.

كل تــلك الـــعــوامل لــتــحــد من دور
الــشــبــاب في الـــبــلــدان الــفــقــيــرة
ـســتـشــريـة في وتـفــاقم األزمــات ا
أوساط الـشباب: كـالبطـالة وسوء
ستوى العناية الصحية وتدني ا
ــؤســـســات ـــعــيـــشي ونـــقص ا ا
الــــراعــــيــــة ومــــراكــــز الــــتــــرويح
والـترفـيه. وهذا ال يـعـني البـتة أن
ـــتـــقـــدمــة الـــشـــبـــاب في الـــدول ا
والــغـنــيـة ال يــعـانــون من مــشـاكل
وأزمــــــــــات رغـم الـــــــــــوفــــــــــرة فـي
اإلحـصائـيـات واخلدمـات ولـكنـها
مـن نــوع مــخــتــلف عــمــا يــعــانــيه

الشباب في الدول الفقيرة.
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وخالل الـــــعـــــقـــــدين األخـــــيـــــرين
وبــســبب الـــتــطــورات الــعـــلــمــيــة
والـــتـــقـــنـــيـــة الـــهـــائـــلـــة وثـــورة
االتــــــــــصـــــــــاالت واإلنــــــــــتــــــــــرنت
والـفـضـائـيـات ودخـول العـالم في
ة كـمنـظومـة ثقـافية مـرحلـة العـو
سـيـاسـيـة اقتـصـاديـة اجتـمـاعـية 
تفاقمت أزمات الشباب أكثر فأكثر
; حـيث بـات في الـبـلـدان الـفــقـيـرة
الـشـباب يـعـاني من أزمـة مـزدوجة
ــتــوارثــة مــتــولــدة عن األزمــات ا
ـركــبـة الــقــائـمــة أصالً وأخـرى وا
ناجتـة عن التـأثيرات الـقادمـة عبر
اإلنــتـرنـت والـفــضــائــيــات والـتي
تعـكس ثقـافة ومـفاهيم مـجتـمعات
أخرى غريبة وتتحدث عن رفاهية
خــيـالـيــة نـسـبــة لـشـبــاب الـبـلـدان
الفـقيرة; ما يـهدد الشـباب في هذه
الـبلـدان بأزمـات جـديدة جـراء هذا

ي. د العو ا
وازاء ذلك كـلـه  نالحظ وبـرغم كل
دخالت في حيز عالم الشباب ان ا
امــــاكـن وعــــوالـم احــــتـــــواء هــــذه
الـكـيــانـات ضـعـيــفـة جـدا او تـكـاد
تـكـون مـعـدومـة  ال عـلى مـسـتـوى
ـــا عـــلى مـــســـتـــويـــات ـــكـــان ا ا
الـــــتـــــنـــــظـــــيم واالدارة وتـــــنـــــوع
الـنـشـاطـات والـفـعـالـيـات وتـوفـيـر
الــفـرص لــلـمــبـدعــ من الـشــبـاب
واصـحـاب االبـتـكـارات الـعـلـمـيـة 
فـقـطـاعـات الشـبـاب تـعـيـش الـيوم
ظـروفـا مــعـقـدة وصـعــبـة ومـهـددة
بــالــبـــطــالــة والـــضــيــاع وظــروف
ــنـظـمـة بــاالضـافـة الى ـة ا اجلـر

تـــعــــرف االوســـاط الــــريـــاضــــيـــة
واجملـتـمعـية مـراكـز الشـبـاب على
انها هيئات شبابية تربوية اهليه
ذات نـــفـع عـــام و له شـــخـــصـــيـــة
اعـتــبـاريـة مـســتـقـلــة  يـسـهم فى
تنميـة النشئ والشبـاب باستثمار
ارسـة مختلف وقت فراغهم فى 
االنـشـطـة الـثقـافـيـة واالجتـمـاعـية
والـريـاضـيـة والــوطـنـيه ويـسـعى
ــهـارات الــتى تــكـفل الكـســابــهم ا
سئولية فى اطار القانون حتمل ا
و السياسة العامة للدولة انطالقاً
مـن أهــمــيــة الــدور الـــذي تــلــعــبه
ـراكـز يـتم تنـفـيذ وتـقـوم به هذه ا
ـشروع الـقـومي لتـطـوير مـراكز (ا
الــشــبـاب) والــعــمل عــلي حتــويل
مراكـز الشـباب الي مراكـز منـتجة
ذات طـابع تـنـمـوي تـقـدم مـخـتلف
اخلـدمـات الثـقـافيـة واالجـتمـاعـية
وتــمـارس دوراً فـاعالً فـي تـطـويـر
ــفــاهــيم والــقــيم الــســائــدة بـ ا

قطاعات الشباب اخملتلفة .
وعلى اساس ذلك صبح العمل مع
الـشـباب عـلى أسـاس تـخـصصي
واحـداً من االجتـاهـات الـرئـيـسـية
الـــتي بـــدأت تــشق طـــريــقـــهــا في
غــالـبــيـة الــبــلـدان واجملــتـمــعـات
والتي تستهـدف صقل الشخصية
ـهـارات الـشـبـابـيـة وإكـسـابـهـا ا
واخلـبـرات الــعـلـمـيـة والــعـمـلـيـة
ــطــلـوب وتــأهــيــلــهـا الــتــأهــيـل ا
لــضــمــان تــكــيــفــهــا الــســلــيم مع
ـــســـتــجـــدات وتـــدريب الـــقــادة ا
ــيــادين الــشــبــاب فـي مــخــتــلف ا
اجملتـمعـية لـكن ما يـجب اإلشارة
له هــو أن هـوة واســعـة كـانت وال
زالـت قــائـــمـــة بــ الـــشـــبــاب في
ـتــقـدمـة والــشـبـاب في الـبــلـدان ا
البلدان الفقيرة والنامية; ألسباب
ــالـيــة وعـدم تــتـعــلق بـالــقـدرات ا
تــوفـر اخلـطط والـبـرامج الـكـافـيـة
لــلـتـأهـيـل والـتـنــشـئـة والــتـربـيـة
إضافة إلى أسباب داخـلية تتعلق
وروث الـعقـائـدي واالجتـماعي بـا
وطــــبــــيــــعـــة الــــقــــيم والــــعـــادات
والــتــقـالــيـد وتــركــيـبــة اجملــتـمع
والــعــائــلــة ومــســتــوى االنــفــتـاح
االجــتــمــاعـي وطــبــيــعـــة الــنــظم
السياسية الـقائمة حيث تظافرت
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ـغربي حـكـيم زياش ـثلي الـنـجم ا كشـف تقـريـر صحـفي عن حـقـيقـة مـا تردد بـشـأن اجتـمـاع عـقد بـ 
ـاضـيـة. ويـرغب زياش فـي الرحـيل عن صـفـوف تـشـيلـسي من أجل ومـسـؤولي مـيالن خالل الـساعـات ا
اللعب بـشكل أساسي بعدما فقد مكـانه في تشكيلة البلـوز. وأكدت تقارير إيطاليـة أن سيباستيان ليدور
سؤولي ميالن . ورغم ذلك فإن فابريزيو رومانو خبير سوق االنتقاالت ثـلي حكيم زياش التقى  أحد 
ثلي ميالن لكن ليس في أوروبا قال عـبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن "ليدور التقى بالفعل 
قبلـة بعد انهيار مفاوضاته بشأن زيـاش". وأشار رومانو إلى أن موقف زياش سيتم حـسمه في األشهر ا
اضي. وكان زيـاش قد انتـقل من أياكس إلى تشـيلسي في مع فريـقه السابق أيـاكس في أغسـطس/ آب ا
درب الـسابق شـاركات في الـتشـكيل األسـاسي للـبلـوز مع ا صـيف عام 2020 لكـنه لم ينل نـصيـبه من ا

درب احلالي جراهام بوتر. توماس توخيل ثم مع ا

7 ‘U¹“ rC  ÊöO   U{ËUH  ÊQAÐ »—UCð

5FÒ−A*« l  ` U ðË d³BÐ q UF² « v ≈  «uŽœ

تسلّقة { طهران, (أ ف ب) - عادت ا
اإليـرانــيـة إلـنــاز ركـابي األربــعـاء الى
إيـــران وفق االعالم الـــرســـمي بـــعــد

خـــطــوة فـــسّــرت عـــلى أنــهـــا تــأيـــيــد
لالحـتـجــاجـات الـتي تــشـهـدهـا إيـران
مــنـذ شــهـر فـي أعـقــاب وفــاة الـشــابـة
مـهـسا أمـيـني بـعـد تـوقـيـفـها مـن قبل
شــرطـــة األخالق عـــلى خــلـــفــيـــة عــدم
التزامها القواعـد الصارمة للباس في
اجلــمـــهــوريـــة اإلسالمـــيــة. وشـــكّــلت
خطوة ركابـي مخالفـة لقواعـد اللباس
التي يجـدر باإليرانـيات التـزامها لدى
مـشـاركـتـهم فـي مـسـابـقـات خـارجـيـة
ومــنــهـــا تــغــطــيــة الـــرأس بــالــكــامل.
ووصلـت ركابي (33 عامـا) الى مـطار
اإلمـام اخلــمــيـني الــدولي في طــهـران
فجر األربعـاء وفق ما أظهـرت لقطات

نشرها التلفزيون الرسمي اإليراني.
كــمـــا أظــهــر شـــريط مــصـــوّر نــشــرته
صــحــيــفـــة "شــرق" اإلصالحــيــة عــبــر
تـطـبـيق تـلـغـرام عـشـرات األشـخـاص
مــتـجــمــعــ خـارج مــبــنى الــوصـول
يـهــتـفـون ويــصـفّـقــون. وأحـاط هـؤالء
بـحـافـلـة صـغـيـرة وسـيـارة يـعـتـقد أن
ركـــابـي وآخـــرين مـن أفـــراد الــــفـــريق
شـارك في مـسـابـقة الـتـسـلق كـانوا ا
على مـتنـهـما. وفي وقت سـابق كانت
طار وهي ركابي ظهرت داخل مبنى ا
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فرانسيسكـو قدم واريورز أداءً مبهرًا
للـتغـلب عـلى ليـبرون جـيـمس وليـكرز
ـوسم بـشـكــله اجلـديـد. وطــغى عـلى ا
اإلعــدادي لــواريــورز اإلشــكــال الــذي
وقع فـي الـــتـــدريـــبـــات عــــنـــدمـــا لـــكم
ـونـد جـرين زمـيـله جـوردان بول درا
ـــدرب ـــا - مـــا وصـــفه ا وأوقـــعه أرضً
ســتــيف كــيـر بــأنه "أكــبــر أزمــة" مــنـذ
وصـوله الى رأس اجلـهـاز الـفـني مـنذ
8 سنوات لـكن واريورز لم يبـدُ متأثرًا
بــهــذه احلـــادثــة في مـــبــاراته األولى
مــؤكــدًا أنه ســيـكــون مــرشــحًــا بــقـوة

للدفاع عن لقبه. 
WO – …d

وتواجد بول وجرين سويًا على أرض
ـلــعب وأظــهــرا أنـهــمـا يــرغــبـان في ا
وضع مــا حــدث خـلــفــهــمـا ال ســيــمـا
عندما مرر األول كـرة ذكية الى الثاني
تابـعهـا في السـلة في مـنتـصف الربع
الثالث. أما ليكرز الذي خاض مباراته
ـدرب الـتــنـافــسـيــة األولى بـإشــراف ا
اجلـديـد دارفـ هـام فـبـدا مـنـضـبـطًـا
ــا لـكـن قــدرات واريـورز أكــثــر دفــاعــيً
فاقت قـدراته. وسجـل ليـبرون جـيمس

فبـعد حـصـولهم عـلى خـوا مرصـعة
ـاس ورفع الفـتـة البـطـولـة في حفل با
ـــبــــاراة في مــــلـــعب أقـــيـم مـــا قــــبل ا
"تـــــــشــــــايـس ســــــنـــــــتــــــر" فـي ســــــان

األمــريـــكي  ?NBAبـــفــوز 123-109
عــلى ضـيــفه لــوس أجنــلـوس لــيــكـرز
الثالثاء في اليوم االفتتاحي للموسم

اجلديد.
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سجل النجم ستيفن كاوري 33 نقطة
ليستهل جولدن ستيت واريورز حملة
الدفـاع عن لـقـبه في دوري كرة الـسـلة
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{ بـــــــاريـس (أ ف ب) - عُــــــيّـن رجل
ــاني بــيــرنــد رايــشــارت االعــمـــال األ
مديرًا تنفيذيًا لشركة مروّجة للدوري
الــــــــســــــــوبـــــــــر األوروبي اجلـــــــــدلي
واالنـــفـــصــالـي عن مـــســابـــقــة دوري

أبطال أوروبا العريقة.
و تــعــيــ رايــشــارت (48 عــامًــا)
الرئيس الـسابق جملـموعة "أر تي أل"
ـانيـا مديـرًا تنـفيـذيًا اإلعالميـة في أ
لـ"ايه 22 ســبـورتـس مـانــيـجــمــيـنت"
وفق مــا أعــلـنت الــشــركـة األوروبــيـة
لتطوير الرياضة التجارية االربعاء.
وأضــــافت فـي بـــيــــان أن رايــــشـــارت
"ســيــصب تــركــيــزه األولي عــلـى بـدء
حــوار طــويل وفــعّــال مـع مــجــمــوعـة
صلحة في كرة شاملة من أصحـاب ا
الــقـدم مـن أنـديــة والعــبـ ومــدربـ
ومـشــجـعـ ووســائل إعالم وصـنّـاع
القـرار". وتابـعت "الهـدف هو تـسهيل
ــوذج ريـــاضي مــســتــدام تـــطــويــر 
ـسـابقـات األنـديـة األوروبـيـة يـعكس

أخبار النجوم
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ـاني مـوقف نادي بـايـرن ميـونخ من الـتـعاقـد مع أحـد العبي كشـف تقـريـر صحـفي أ
قـبـلـة. وبحـسب شـبـكـة "سكـاي سـبورت يـوفنـتـوس خالل فـتـرة االنتـقـاالت الـشتـويـة ا
انيـا" فإن الصربي دوسان فالهوفيتش مهاجم يـوفنتوس ارتبط في الفترة األخيرة أ
يـركـاتو ـهـاجم صـريح في ا باالنـضـمام لـلـعمالق الـبـافـاري لتـدعـيم اخلط األمامي 
ــاني لن يــكــون مــهــتــمــا بــشــراء فالهــوفــيــتش في الــقــادم. وأضــافت أن الــنــادي األ
قـبل موضحة أن مسـؤولي بايرن ميونـخ يرون أن سعر مهاجم يناير/كـانون الثاني ا

لعب. السيدة العجوز مرتفع للغاية مقارنة بأدائه على أرض ا
هاجم يوفنتوس 85 مليون يورو. وقع تـرانسفير ماركت تبـلغ القيمة السوقـية  ووفقا 
قـابل أيـضا لم يـعـبر فالهـوفـيتش فـي الوقت احلـالي عن رغـبته في وتـابعت أنه فـي ا
ـدة عام مع الـفريق. جديـر بالذكر أن الـرحيل عن صـفوف البـيانكونـيري بعـدما لعب 
وسم لـيتـصدر جدول دوسـان فالهوفـيتش أحرز 6 أهداف بـالدوري اإليـطالي هـذا ا

وبيلي. ترتيب الهداف بالتساوي مع ماركو أرناتوفيتش وشيرو إ

sŽ »Uſ r (« ∫w½uOLOÝ
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ـــــــونــــــــديـــــــال من 20 تـــــــشـــــــرين ا
الـثـاني/نـوفــمـبـر وحـتى 18 كـانـون
األول/ديسمبر النتقادات الذعة على
خلـفـيـة سـجلّـهـا عـلى صعـيـد حـقوق
ــعـامــلــة الــتي ــثــلــيــ وا ــرأة وا ا

هاجرون. يلقاها فيها العمّال ا
وقـــــال ديــــــفـــــيس جملــــــمـــــوعـــــة من
الـصحـافـيـ "نـريـد أن نـتـأكّد من أن
هناك مستوى من الصبر والتسامح"
لـدى الــسـلـطــات (الـقــطـريـة) عــنـدمـا

تستضيف البالد العالم.
وأعــــرب عـن قــــلــــقـه بــــشــــأن "األمن"
مضيـفًا "نريـد أن نتأكـد من أن لديهم
بـــالــــضـــبط مـــا يـــحــــتـــاجـــون إلـــيه

ونديال بنجاح". الستضافة ا
ــتــحــدة الــتي وعــرضت الــواليـــات ا
ـونـديال مع يـشارك مـنـتـخـبـهـا في ا
ــا آخـر إلـى جـانب دول 31 مــنـتــخــبً
أخرى تـقـد خبـرتـها األمـنـية لـقـطر
الـتـي سـتــشـارك قــوات أجــنـبــيـة من
تركـيا ودول أخـرى في تـعزيـز أمنـها

ونديال. خالل فترة ا
ــثـلــيـة ويـجــرّم الــقـانــون الـقــطـري ا
ـنـظّـمـ يـشدّدون اجلـنسـيـة إال أن ا

على أن "اجلميع مرحب بهم".

ـنتخب الـقطري لـلغولف العبة في ا
شجّـع "سـيسـتمتـعون كـثيرًا إن ا
سـتـكـون جتـربـة رائـعـة" بـيـنـمـا أكّد
هاني الـكـريدي وهـو مـرشد سـياحي
مصـري "أدرس كـثيـرًا حـاليًـا ألتـمكن

من أن أكون سفيرًا لدولة قطر".
ــــنـــتــــخب وفي أوروبــــا يــــتــــدرّب ا
الـقــطـري الــذي تـأهل لــكـأس الــعـالم
للـمـرة األولى وبـشكل تـلـقـائي خلف
أبــــــواب شـــــبـه مـــــغـــــلــــــقـــــة مـــــنـــــذ
حـزيـران/يـونـيـو كـمـا فـعـلت كـوريـا
اجلـنـوبــيـة الـتي وصــلت إلى نـصف

النهائي على أرضها عام 2002.
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وبـالــنـســبـة لــلـمـهــاجم أكـرم عــفـيف
ورفاقه أبطال كأس آسيا 2019 فإن
ــركــزين األولــ في الــفــوز بــأحـــد ا
اجملمـوعة األولى الـتي تضمّ هـولندا
والـســنــغــال واإلكـوادور وبــالــتـالي
الــوصـــول إلى دور الـ16 ســيـــشــكل
لقّب جناحًا. إال أنّ الفريق القطري ا
بـ"الــعــنــابي" لم يــقــدّم مــســتــويــات
مقـنـعة في الـنـافذة الـدولـية األخـيرة
في أيـلــول/سـبـتــمـبــر إذ سـقط ضـد
ـا دون 23 عـامًـا مـنـتـخـب كـرواتـيـا 

مـــنــذ مـــنح قـــطـــر حقّ اســـتــضـــافــة
ونـديـال في كانـون األول/ديـسمـبر ا
2010 اضطّـرت الـسـلـطات الـقـطـرية
نظمون وفيفـا إلى تبرير أنفسهم وا
بـشــأن سـلـســلـة مـواضــيع بـعــضـهـا
يـــبــدو عـــابـــرًا مــثل غـــيـــاب ثــقـــافــة
الـــريــاضـــة عن اجملـــتــمـع الــقـــطــري
وتقييد بيع الكحول وبعضها اآلخر
جـوهــريّ مـثل االتـهــامـات بـالــفـسـاد
ـونديال للحـصول على حقّ تـنظيم ا
وطريقـة معامـلة العـمّال األجانب في

الورش.
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وأكّدت الـدوحـة مـراراً أنهـا تـوصّلت
إلى إدخــال حتــســيــنــات كـبــيــرة في
ـــا في ذلك الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
فــرض حـد أدنـى لألجــور وتــخـفــيف
جوانب كثيرة من نظـام الكفالة الذي
أعطى أصـحاب الـعمل سـلطـات على
حقـوق الـعـمّال في تـغـيـير وظـائـفهم

وحتى مغادرة البالد.
وقــالـت روثــنــا بـــيــغـم من مــنـــظــمــة
هــــيـــومن رايــــتس ووتـش لـــوكــــالـــة
فـرانس بـرس "لـقـد مـرّ  12عامًـا ولم
يـتمّ تــعـويض الــعـمــال وأسـرهم عن
الـوفـيـات واإلصـابـات واألجـور غـيـر
ـدفـوعـة. لم يـتم الـتـحقـيق فـي عدد ا
ـكنـنـا على كبـيـر من الـوفيـات (...) 
األقـل تــــــصــــــحـــــــيح األمـــــــور قــــــبل

ونديال". ا
وفي هـذا الـصـدد أشـاد إنـفـانـتـيـنـو
االثـنــ بـ"اإلصالحــات الـثــوريـة في
قــطــر الــتي حـــسّــنت في الــســنــوات
األخــيــرة (وســتــحــسّن) حــيــاة آالف
العـمـال" مـؤكّـدًا أن "الكـل مرحب به
مـهــمــا كـان أصــله ومـحــيــطه وديـنه
وجــــنــــسـه ومــــيــــوله اجلــــنــــســــيــــة

وجنسيّته".
ومنذ نـحو عشرة أيـام قادت وسائل
اإلعالم الـقـطـريــة اخلـاضـعـة لـرقـابـة
حكومـية لصـيقـة حملـة منسّـقة ضد
انتقـادات أوروبية لـقطـر على خلـفية

سجلّها احلقوقي.
واعــتــبــرت صـــحــيــفــة "الــشــرق" في
عـــددهـــا الــــصـــادر في الــــتـــاسع من
تشرين األول/أكتوبر أن هناك "تآمرًا
إعالمـيًا ضـد أي دولـة غـيـر أوروبـية
ـونــديــال". وانـتــقـدت تــسـتــضـيـف ا
ــمـنــهــجـة من "احلـمــلــة اإلعالمــيـة ا
طرف إعالم بعض الـدول األوروبية"
في وقـت "يـــــتــــنـــــاسى هـــــذا اإلعالم
ــزريــة الـــتي يــعــيــشــهــا الــظــروف ا

العمال في أوروبا".
في سوق واقف الـشـعبي الـتـقلـيدي
قالت ياسم غا (28 عامًا) وهي
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اعتـرض نـيمـار جـونيـور جنم بـاريس سـان جيـرمـان ومنـتـخب الـبرازيل عـلى تـرتيب
مواطنه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد اإلسباني في سباق الكرة الذهبية.
ا العب رائع وكتب نيمـار تغريدة عبـر حسابه الرسمي عـلى "تويتر" قال فـيها: "بنز
يسـتحق الـفوز بـاجلائـزة". واستـدرك مسـتعـينـا برمـوز تعـبيـرية ضـاحكـة: "أما تـواجد
ـكن". واختتم نـيمار جـونيور تـغريدته: ـركز الثـامن فهو أمـر غير  فـينيـسيوس في ا
ـا "كــان يـجب أن يــتـواجـد فــيـنــيـسـيــوس في الـثـالثـة األوائل عــلى األقل". وفـاز بــنـز
باجلائزة ألول مـرة في تاريخه بينما حل السنغـالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ
ركز الثاني وخلفهما البلجيكي كيفن دي بروين جنم احلالي وليفـربول السابق في ا
ركـز الثـالث. وحل الـبولـندي روبـرت ليـفـاندوفـسكي مـهاجم مانـشسـتـر سيـتي في ا
بـايـرن مــيـونخ الـسـابق وبـرشـلـونـة احلـالي رابـعـا ومـحـمـد صالح حـجـنـاح لـيـفـربـول
خـامسا والـفرنسي كـيليـان مبابي مهـاجم باريس سان جـيرمان سـادسا والبـلجيكي
تيبو كـورتوا حارس ريال مدريد سابعا. وبعد فيـنيسيوس جونيور الذي حل ثامنا في
لكي تاسـعا وأخيرا النـرويجي إرلينج القائمـة جاء الكرواتي لـوكا مودريتش العـب ا

هاالند دورتموند مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي عاشرا.

وأكد االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقدم أن
ـــيم ســيــكــون رفع أعالم مـــجــتــمع ا

العب. مسموحًا في ا
وأكد ديفيس أن قطـر تدرك أن عندما
"تـدعـو الــعـالم لــلـحـضــور عـلـيك أن
تكون منفتـحًا على العالم ويجب أن
تتحـلى بالشـفافيـة في الطريـقة التي

تعتني من خاللها بالزوار".
وتــابع "عــنــدمــا تــســتــضـيـف حــدثًـا
ــيًـا يــجب أن يــتــمـكن ريــاضـيًــا عــا
جــــمــــيـع األشــــخــــاص من الــــقــــدوم
واالستمـتاع بـاحلدث وأال يتـعرضوا

ضايقات" خالل هذه الفترة.
وأشــار الـــســفــيـــر إلى أن الــواليــات
تـحـدة ستـتـابع تواصـلـها مع قـطر ا
بشـأن حـقوق اإلنـسان والـعـمّال بـعد
نـهــائي كـأس الــعـالم في 18 كـانـون
األول/ديـسـمـبـر مـعـتـبـرًا أن اإلمارة
الـغـنـيـة بـالـنـفط أظـهـرت أنـهـا تـريـد

تغييرًا مستدامًا.
وقال ديفـيس إن قطر "تـريد أن تكون
مـنـفـتـحـة عـلى الـعـالم" مـضـيـفًـا أنه
مــتــأكــد مـن أن بــعض الــتــغــيــيــرات
ستـستمـرّ لفـترة طـويلـة بعـد العرس

ي. الكروي العا
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{ الدوحـة (أ ف ب) - قـبل شـهر من
انـطالق صافـرة بـطـولـة كـأس الـعالم
ـونـديـال األكـثـر لـكـرة الـقـدم 2022 ا
ــا واحلـــدث الـــضــخم تـــكــلـــفــة إطـالقً
بالـنسـبة لـدولة قـطر ال يـزال العـمّال
ــنـظــمّـون مــنـهــمـكــ في الــورش وا
حتت الــــضــــغـط أكــــثــــر من أي وقت
مـضى. وأكـد رئــيس االحتـاد الـدولي
لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) الــســويــســري
اإليطالي جاني إنفانـتينو في مؤتمر
صـــحـــافي االثـــنـــ أن "كل شيء في
قـطـر جـاهـز لــلـمـونـديـال األفـضل في

التاريخ".
مطلع أيـلول/سبـتمـبر افتُـتح استاد
ـالعب الــثـــمــانــيــة لــوســـيل أكــبــر ا
باراة النهائية للمونديال ومضيف ا
في  18كانـون األول/ديـسـمبـر فـيـما
ــنــتــخــبـات الـ32 ــنــتـظــر وصــول ا يُ
تـأهّلـة وأوّلهـا سـيكـون اليـابان في ا

السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
ــزيّــنـــة بــأعالم لــكـن في الــشـــوارع ا
نتخبات وفي عدد كبير من األبراج ا
الـســكـنــيــة تـتــواصل األشـغــال لـيال
ـوجّـهـة نـهـارًا. وكـثُـرت االنـتـقـادات ا
إلى قــطـر من جــانب مــنـظّــمـات غــيـر
حكـوميـة وجهـات سيـاسيـة ووسائل
إعالم غـربـيـة عـلـى خـلـفـيـة مالعـبـهـا
ــفــة وتـســيــيـر مــئــات الـرحالت ــكـيّ ا
ـشــجّـعـ اجلـويــة الـيـومــيـة لـنــقل ا

... ثلي هجرين وا وحقوق العمّال ا
وذهب البـعض إلى حـدّ االمـتـناع عن

باريات. نقل ا
رغم ذلك ومع تــوقع تــدفّق أكــثـر من
مـلــيــون زائـر إلـى الـبالد ومــشــاهـدة
باريـات من جانب خـمسة مـليارات ا
شـــخص حـــول الــعـــالم ســـيـــســاهم
ـونــديـال األول في الــعـالم الــعـربي ا
ـــقــــرر بـــ 20 والــــشـــرق األوسـط ا
تشـرين الـثـاني/نوفـمـبر و18 كانون
األول/ديـســمــبـر فـي تـنــامي شــهـرة

اإلمارة اخلليجية الصغيرة.
ولم تبـخل الـدولـة الغـنـية بـالـغاز في
ونديـال فقد خصّصت إنفاقهـا على ا
6,5 مــلــيـــارات دوالر لــلــمالعب و36
تـرو بدون احتساب مليارًا لشـبكة ا
تــكــلــفـة بــنــاء الــعــديــد من الــفــنـادق

وتوسيع مطار حمد الدولي.
واعــتــبــر الـــدكــتــور دانــيــال رايــشه
ـــشــــروع بــــحـــثـي حـــول ــــكـــلّـف  ا
ـونــديـال في جــامـعــة جـورجــتـاون ا
ـقارنة مع الـنسخ السـابقة قطر أن ا
للـمـونديـال "غـير عـادلة" مـشـيراً إلى
أنّ "قسـمًا كـبـيرًا من الـبنـى التـحتـية
كانت أصـلًا جـزءًا من خطـة التـنمـية"

ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

(3-صفر) وأمـام كندا (2-صفر) قبل
أن يتعادل مع تشيلي (2-2).

وقال اإلسـبـاني فيـلـيكس سـانـشيس
مـدرب مــنـتـخـب قـطـر خـالل احلـصـة
الـتـدريـبـيـة الـعـلـنـيـة الوحـيـدة الـتي
أُقـيــمت في الــدوحــة مـطــلع تــشـرين
األول/أكـتوبـر "نـحن مـدركـون تـمـامًا
حلاجتنا إلى تطوير بعض اجلوانب
التكـتيـكية والـفنيـة التي لم تـكن كما
أردنـــاهــا". فـي الـــدوحــة حـــان وقت
وضع اللمـسات النـهائيـة على كل ما
ي اسـتـعدادًا يـتعـلّق بـاحلـدث الـعـا
لبـدء استـقبـال اجلمـاهيـر. واعتـبارًا
من األحد تقوم قـوات األمن القطرية
وإضــافــة إلى أخـــرى قــادمــة من 13
دولـة أجـنـبـيــة بـتـمـرين "وطن" الـذي

يستمرّ خمسة أيام.
وأعـلن الـسـفـيـر األمـيـركي لـدى قـطـر
تـــيــمـي ديــفـــيس الـــثالثـــاء أن بالده
تتوقع أن تتعامل السـلطات القطرية
ــشــجّــعــ "بــصــبــر وتــســـامح"مع ا
الــوافــدين إلى اإلمــارة اخلــلــيــجــيــة
حلـضـور بـطـولــة كـأس الـعـالم لـكـرة

قبل. القدم الشهر ا
وتــعـرضـت قـطــر الــتي تــســتــضـيف
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واجهوا انتقادات واسعة النطاق من
حـكــومـات بالدهم ورابــطـات الـدوري
واالحتـادات الــوطـنــيـة واجلـمــاهـيـر
فاضطـروا الى التراجع عن خـطوتهم

بعد أيام معدودة.

ـشــتـركــة وطــويـلــة األمـد ــصـالـح ا ا
لـلــجــمــاهــيــر ومــجــتــمع كــرة الــقـدم
الـواسع". أطـلق 12 نـاديًـا من نـخـبـة
الـقارة االوروبـيـة دوري الـسـوبـر ليغ
في نـــيـــســان/أبـــريل 2021 لـــكــنـــهم

ترتـدي ستـرة سـوداء اللـون ووضعت
على رأسهـا قبـعة. وبعـدما اسـتقبـلها
أفـــراد من عـــائــــلـــتـــهـــا حتـــدثت الى
وسـائل االعالم الـرسـمـيـة وقـد أنـزلت

قناعا طبيا وضعته على وجهها. 
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وقــالـت ركــابي "بـــســبـب األجــواء في
ــســابـقــة والــدعـوة غــيـر نــهـائــيـات ا
ــتــوقــعـة لـي لــكي أبــدأ مــشـاركــتي ا
ارتبكـت مع معداتي الـتقـنيـة وهذا ما
ـسـألـة احلـجاب جـعلـني غـيـر مـدركة 
الذي كان يجدر بي وضعه". وأضافت
"لـقـد عـدت الى إيـران بـسالم بـصـحة
ـقرر مـسبـقا. تـازة ووفق اجلدول ا
اعــــتـــذر الـى شــــعب إيــــران بـــســــبب
التوتـرات التي خـلقتـها" مؤكـدة أنها
نـتخب الـوطني". "ال تعـتزم مـغـادرة ا
ا وكانت هذه الـتصـريحات مـشابـهة 
نشر الثالثاء عـلى صفحة ركابي على
انـسـتــاغـرام حـيـث اعـتـذرت في نصّ
مكـتوب عن "الـقلق" الـذي تسـببت به
وأكدت أن ظـهـورهـا سافـرة كـان "غـير
مـقـصود". وكـانت مـنـظـمـات حـقـوقـية
خارج إيران أبدت الثالثـاء قلقها على
ركـابي في أعــقـاب تـقـاريــر عن فـقـدان

االتـــصـــال بــهـــا بـــعـــد ظـــهــورهـــا في
ــســابـقــة األحــد. غــيــر أن الــســفـارة ا
اإليــرانـــيــة في ســـيــول نــفـت "جــمــيع
عـلومات ـزوّرة وا األخبـار الزائـفة وا
ـتـعـلـقـة" بـركـابي مـضـيـفة ـضـلـلة ا ا
أنها غادرت كوريا اجلنوبية مع أفراد

فريقها الثالثاء.
وأظــهـــر بث تـــدفــقـي نــشـــره االحتــاد
الـدولي لــريــاضـة الــتـســلق أن ركـابي
ـنــافـسـة األولى ورأسـهـا ظـهـرت في ا
ــنـديـل مـشــدود الى الـوراء مـغــطى 
ــنـافـسـة الــتـالـيــة لـتـسـلق ولـكن في ا
جـدار مـرتــفع بـواسـطـة حــبل اكـتـفت
بلفّ رأسها بعـصبة تظـهر كل شعرها
ربـوط الى الـوراء. وأتى ذلك بـيـنـما ا
تشهـد إيران منذ 16 أيلول/سـبتـمبر
احتجاجـات على خلفـية وفاة أميني (
22عـامـا) تـخــلـلـهـا قــيـام الـعـديـد من
ـشاركات بخـلع حجابهن في النساء ا
الشوارع ومؤسسات تعليمية. وخالل
التـظـاهرات األخـيرة عـبّـر العـديد من
الرياضيـ والرياضيـات عن تأييدهم
ــطــالـب الــنــســاء وطــالـت بــعــضــهم
إجراءات من الـسلـطات مـثل التـوقيف

وقت. ا

مدريد- وكاالت
دير الفـني ألتلتيكو مدريد غياب "احلسم" كأحد أبرز األرجنتـيني دييجو سيميوني ا
أسباب تعـادل فريقه القاتل أمام ضيـفه رايو فاييكانو بـهدف لكل فريق اليوم الثالثاء
في اجلولة الـعاشرة لليـجا في الوقت الـذي أقر فيه بأن فـريقه قدم مبـاراة "طيبة على
ـبـاراة" كــمـا بـدأهـا. وقـال حـد بــعـيـد" حـتى الــدقـيـقـة 60 ولــكـنه لم يـسـتــطع "إنـهـاء ا
بـاراة التي أقيمت على ملعب (مـيتروبوليتانو) إنه "لم" سيميـوني في تصريحات بعد ا
يشاهد "بـعد ركلـة اجلزاء" التي حـملت هدف التـعادل لفـاييكـانو. وتابع: "من الواضح
ـؤيدين لفكرة إذا احتـسب احلكم وتقنية الـ (VAR) ركـلة جزاء فهذا ألن أنني من ا
باراة منا بهذه الطريقة. كانت هناك مواقف مهمة ؤسف هروب ا سـة يد. من ا هناك 
في الـشـوط الثـاني كـانت كـفيـلـة بـإنهـاء الـلقـاء وعـندمـا ال تـفعـل ذلك فتـعـود إلى هذا
ـكـنـا". وتـابع ـريح بـالـتـقـدم بـفـارق هـدف وحـيـنـهـا يـصـبح كل شيء  ـوقف غـيـر ا ا
الـ"تـشولو" تـصريـحاته "رايـو لم يصنـع مواقفـا خطـيرة علـينـا ووجد ركـلة اجلزاء في
زيد من الهدوء في زيد من احلسم  النهايـة للخروج بنقطة سعى لها. بـينما نحن 
ـهم لـلغـايـة كان بـإمـكـاننـا إنـهاء األمـور لـلـفوز بـالـلقـاء". كـما لـعب ا هـذا اجلزء مـن ا
" وضع "اإلصـابات التي درب األرجـنتـيني أن فـريقه "يعـمل من أجل حتـس أوضح ا

باريات األخيرة. ضربت العبيه في ا

b∫ العاصمة القطرية الدوحة تشهد توافداً مع قرب افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم «uð

(37 عامًا) 31 نقطة و14 متـابعة و8
تـمـريــرات حـاسـمــة مـقـابل  27نـقـطـة
ألنـــــتــــــوني ديــــــفـــــيس و 19لـــــراسل
وسـتـبــروك. وقـال كــوري "كـان احلـفل
احتفالًـا رائعًا ألخـذ وقت للتـفكير في
ما أجنـزناه ومـشاهدة الـالفتة تـرتفع
ــاضي)". ــوسم ا وأفــضل حلــظـات (ا
وتابع "من الـصـعب بعـد ذلك أن تـقلب
الـصـفــحـة وتـلــعب مـبــاراة كـرة سـلـة
ولــكن عــرفـنــا كــيف نــقــوم بـذلك اآلن
بإمكـاننا الـتطـلع قدمًا لـلموسم". وفي
بـاراة االفتـتاحـية االخـرى للـموسم ا
سجل كل من جيسون تـايتوم وجايلن
بـراون 35 نــقــطــة لــيــقــودا بــوســطن
ســلـــتــيــكس لـــلــفــوز 126- 117عــلى
ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكرز. وقدّم
تايـتـوم الـذي كـان عرضـة لالنـتـقادات
تـواضع في نـهائي الـعام بعـد أدائه ا
ـــيــزًا ــاضـي أمــام واريـــورز أداء  ا
عــلى مــلـعـب "تي دي جــاردن". وحـقق
ـؤقت جو مـازوال الفوز األول درب ا ا
ــديـر الــفـني بـعــد أن تــولى مـنــصب ا
ـفاجئ ـاضي بـعد اإليـقـاف ا الشـهـر ا

ي أودوكا. لألمريكي النيجيري إ
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لقطة من احدى
مباريات كرة السلة

ان بي أي 
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مشاركتها من دون حجاب في مسابقة
آسيـوية أقـيمت في كـوريا اجلـنوبـية
حـيث جتـمـع عـشـرات من مـواطــنـيـهـا

للترحيب بها.
نافسات النهائية واكتفت ركابي في ا
األحد بـوضع عـصبـة عـلى الرأس في

 ôU Ë ≠ W½u³A

يـعـتـقـد مدرب رومـا جـوزيه مـوريـنـيو
أن كــريس ســمـولــيـنـج يـجب أن يــكـون
جــزءًا من تــشـكــيـلــة إجنــلـتــرا بـقــيـادة
جـاريث سـاوثجـيت في نهـائيـات كأس
ـدافـع حـالــيًـا الــعـالم 2022. ويــلــعب ا
ـــدرب الـــبــرتـــغـــالي في حتـت قــيـــادة ا
الــدوري اإليـطـالـي وهـو العب أسـاسي
ــثل سـمــولـيـنج في الــتـشــكـيــلـة. ولم 
مــنــتــخب "األســود الــثالثــة" مــنــذ عـام
2017 ولـم يــــتم اخـــــتــــيــــاره مـن قــــبل
ســـاوثــجـــيت في أي من الـــبــطـــولــتــ
. ومع ذلـك اعترف مـورينيو األخـيرت
بـأنه كـان سـيـختـاره لـو أن األمـر بـيده
وقـال في تـصـريحـات نـقلـتـهـا صحـيـفة
"ذا صـن": "لـقــد تــعــلم الــلـعـب في دفـاع
ثـنائي في مانـشستر يونـايتد لكن اآلن
ثالية للعب في خط دفاع لـديه الفطنة ا
". وأضاف: "إذا مـكـون من ثالثـة العـبـ
نـتـخب وطني لـفـعلت أي كـنت مـدربًـا 
شـيء لــيـــكـــون شـــخـــصًــا مـــثـــله حتت
تــصـــرفي. ال أعــتــقــد أنه عــدم احــتــرام
جلـاريث سـاوثـجـيت عنـدمـا أقـول إنني
أشــعـر بــاألسف الـشــديـد لالعب يــلـعب
ـسـتـوى عـالٍ مـثل سـمـوليـنج ألنه لم

يـحصل عـلى الفرصـة التي يـستحـقها".
وتـمر إجنلترا إلى حد مـا بأزمة دفاعية
ــتـوقع فـي الـوقـت احلـالـي حـيـث من ا
غــيــاب ريس جــيــمس وكـايـل ووكـر عن
نـهـائــيـات كـأس الـعـالم بـيـنـمـا يـكـافح
ـدافـعـون اآلخـرون مـثل جـون سـتـونز ا
وتــريــنـت ألــكــســنــدر-أرنــولــد من أجل
الـــوصــول إلى حـــالــة فــنـــيــة وبـــدنــيــة
هـد الـطريق مـنـاسـبة األمـر الـذي قـد 
لـسـمولـيـنج للـعـودة بشـكل مـفاجئ إلى
تـشكيلة إنكلـترا. وانضم سمولينج إلى
رومـا من مـانشـستـر يـونايـتد في الـعام
2019 فـي صـفــقـة إعــارة أولـيــة ولـكن
بــعـد إثــارة إعـجــاب الـنـادي اإليــطـالي
تـقـرر جعل انـتـقاله دائـمًـا مقـابل رسوم
تصل إلى  20مليون جنيه إسترليني.
بــيــد أن ثالثــة أنــديــة هي يــوفــنــتـوس
االيــطــالي وريــال مــدريــد وبــرشــلــونــة
االســــبـــانــــيـــان ال تــــزال تـــســــعى الى
هـا من جديـد وسط خالف حول تـعـو
ركز نافذ من إسـاءة استخدام مزعومة 
قـــبـل االحتـــاد األوروبي لـــكـــرة الـــقـــدم
(ويـفــا) سـتـتم تـسـويـته في أوائل عـام
2023 مـن قــــبـل مــــحـــــكــــمـــــة الــــعــــدل

األوروبية.
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ـثـلي ـفـتـرض انه يـضم  قـبل كل جـلــسـة جملـلس الـنـواب الـعـراقي هـذا اجملـلـس ا
ـعـلق بـالـكـتل الـشــعب يـتم غـلق جـسـري اجلـمــهـوريـة والـسـنك وأحـيـانـاً اجلــسـر ا
ـتــاريس لـتـتـحــصن بـهـا الـقــوات احلـكـومـيـة الـكـونـكـريــتـيـة واألبـواب احلــديـديـة وا
ثـلي الشـعب يخافـون الشعب ـتنـفذة خوفـا من الشعب  , وميـليشـيات األحزاب ا
ـثله فـهذا األمر ان دل عـلى شيء فانه أية عالقـة هذه بـ الشعب ومـن يدعي انه 
ثل الشعب أبداً الن اجمللس احلالي مجموعة يدل بكل وضوح ان هذا اجمللس ال 
ئة ثـلون أكثر من 17 بـا من النواب اخلـاسرين وبعض الـنواب الفائـزين الذين ال 
ثلـون إال كتـلهم وأحزابـهم فقط ولـهذا فهم من الـناخـب العـراقي ولـهذا  فـهم ال 
تاريس والكتل الكـونكريتية والقوات يخافون الـشعب ويعقدون اجتماعـاتهم خلف ا
تاعب  بـقطعهم ـختلف األسـلحة ويـضيقون عـلى الشعب ويـسببـون له ا ـدججة  ا
الـطرق واجلـسور وبعـد انتهـاء جلـساتهم تـرفع الكـتل وتفـتح الطرق واجلـسور فأي
ـقـراطـيـة هـذه ? وأيـة عـمـلـيـة سـيـاسـيـة? وأية مـجـلس نـواب الـشـعب هـذا ? وأيـة د
مخـرجات تـخرج من اجـتمـاعاتـهم  وجلـساتـهم التي يـريدون مـنهـا تشـكيل حـكومة
تـخدم الـشعـب ? ان من يريـد ان يخـدم الـشعب عـليه ان يـعـيش وسط الشـعب لكي
يـعـرف مـعـانـاة الـشعـب وهمـوم الـشـعب واحـتـيـاجـات الـشـعب ال ان (يـختـل) خلف
تاريس والكـتل الكونـكريتيـة خوفا وهـلعاً من الشـعب ومن يريد ان يـخدم الشعب ا
عليه إال يـتسبب في معاناته وال يؤمن احتياجاته وال يحقق تطلعاته وال يؤمن ابسط
ـاسي التي حلت ـعاناة وا حقوقه وهي مـعروفة لـكل السـياسيـ وهم  سبب هذه ا
بـالشـعب النهم من سرقـوا أموال اخلدمـات  وحجـبوها عن الـشعب ليـستأثـروا بها
هم وعـوائـلـهم ومـقربـيـهم وأحـزابـهم وكـتلـهم  مـنـذ سـنـ طويـة وال زالـوا يـسـرقون
أمـوال الــشــعب وغـيــرهــا وهم من تــعـمــدوا إذالل الــشـعب وظــلــمه وسـحــقه وقــتـله
وحرمانه من ابـسط حقوقه ومن ابـسط اخلدمات األسـاسية التي يـحتاجـها  واليوم
تتفق كـتل وأحزاب دمرت العراق وشـعبه لعشـرين سنة ماضيـة ولم تقدم له البسط
اخلـدمـات ولم تـؤمن له ابـسط احلـقـوق ولم تـوفـر له الـعـيش الـكـر ولم حتـمـيه من
سـلحـة ولن تصـون سيـادة الـعراق لـيشـكلـوا حكـومة الـقـتل وجرائم مـيلـيشـياتـهـا ا
مـحــاصـصـة وتـقــاسم مـنـاصب ومـغــا جـديـدة تـعــيـد الـعـراق الى مــربع الـفـسـاد
والـسـرقـات الـكـبـرى ألمـوال الـشـعب وثـروات الـوطن  ومـريع اإلقـصـاء والـتـهـمـيش
ـيلـيـشـيـات وسـوء اخلـدمات واإلبـعـاد والـقـتل واالعـتقـاالت واالغـتـيـاالت وسـطـوة ا
ناصب ن تقاسم ا ن يخاف الشعب ويقول انه يريد خدمة الشعب وهنيئا  فهنيـئا 
ـن قـدم تـنـازالت كـبـرى ـغـا مــقـدمـا ويـقـول انـه يـريـد خـدمـة الـشــعب وهـنـيـئـا  وا
ـعروفة بـاستـغاللهـا الظـروف السيـاسيـة واستـغاللها لألحـزاب الكرديـة  وغيـرها ا
صـالح قومـية وفـئويـة ضيـقة عـلى حسـاب مصالح مـوارد العـراق وأموال الشـعب 
بـاقي مكـونات الـشـعب العـراقي وعـلى حسـاب مـصالح وأمـوال محـافـظات الـعراق
األخرى لكي يـحصلوا عـلى تأييد هذه األحـزاب التي سرقت أموال شـعبها وأموال
احملافظات اجلـنوبية أيضاً من اجل  تشكيل حكومـة محاصصة جديدة  يتقاسموا
ها  ,فلك العـقبى يا شعب العراق  وحسـبنا الله ونعم الوكيل على منـاصبها ومغا
من ظـلم شـعبـنـا وقتل أبـنـائه وسرق أمـواله ونـهب ثرواتـه وحرمه من ابـسط حـقوقه
وضـيعه في دهـاليـز الفـقر واجلوع واألمـراض واخملدرات والـقتل والـبطـالة واجلهل
ومن فــرط بــســيــادة الـوطـن وأغــمض عــيــونه  وأصم آذانه وصــمت عـن اعــتـداءات

وجتاوزات دول اجلوار عليه وعلى شعبه.  
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قـدراتــهـا وصـوالً لالكـتـفـاء الـذاتي كـمـا
كـنّـا في عـهـود الزمن اجلـمـيل وتـنويع
االقــتـصــاد الـوطـنـي بـتـشــجـيع الــعـمل
خـارج مؤسسات الدولة احلـكومية عبر
سـنّ قــوانـــ عـــادلــة تـــضـــمن حـــقــوق
الــعــامل في ســائـر الــقــطـاعــات بــهـدف
تـقلـيل الضـغط على الـقطـاع احلكومي
والــتـفــكـيـر بــصـنــدوق سـيــادي يـحـمي
حــقـــوق األجــيــال احملــرومــة من عــيش
سـمة مـؤسسـات الدولة أو تـلك التي لم
تـــرى الــنـــور بــعــد وحتـــقــيـق مــبــاد
ــــســـاواة فـي احلــــقـــوق الــــعــــدالــــة وا
والــواجــبـات بــعـيــدًا عن الــتـمــيــيـز في
ــنـاصـب لـفــئـة أو الــتــوظـيف وتــولّي ا
طــائــفــة أو جــمــاعــة دون  أخــرى كــمــا
حــــصـل ومــــازال يــــحــــصـل في عــــهــــد
ذهـبية مـا بعد احلـكومات الـطائفـية وا
الـسقـوط ومحاسـبة الفـاسدين وسرّاق
ــــال الــــعــــام وهــــدر أمــــوال الــــدولـــة ا
ـكرمـات غير شـرعية وال مـشروعة وال
عـادلـة لصـالح فئـة دون غـيرهـا وعودة
ـهجرين والـنازح قـسرًا إلى مناطق ا
سـكـنـهم األصـلـيـة الـتي حـاولـت جـهات
طــائـفـيـة ومـذهــبـيـة االسـتــيالء عـلـيـهـا
وإزاحــتــهـا بــشــتى الـطــرق والــوسـائل
الـتـرهـيبـيـة والتـخـويـفيـة والـتهـديـدية
ـــنـــفــلـت الــذي ووضـع حــد لـــلـــسالح ا
يــــفــــرض ســـطــــوة مَن يــــقف وراءَه من
مــيـلـيـشــيـات ومـافـيــات أثـرت واغـتـنت
وتـميّـزت على حـساب الـوطن والشعب

وغيرها كثير.
إنــهــا إذن مـــســألــة ثــقــة في انــتــظــار
عـودتها ب الشعب والسلطة احلاكمة.
واطن الـغلبان من جحره فـهل سيُلدغ ا

مرة أخرى? 
أم سـيعود لـرشده ويتـصدّى للـحشرات
الــضــارة الــتي ضــربـت بــيــئــة الــعـراق
األصــيــلــة ويــعــمل عــلى إزاحــة وإزالـة
أشــكـــال األدغــال الــتي دخــلت الــبــيــدر
الـــــوطــــنـي الــــصـــــافي بـــــكلّ تـالويــــنه
ومـكوّناته وتعددية مواطنيه. أما يكفيه
مـــا طــالـه من أذى ومــصـــائب وكــوارث
طــيـلـة تـســعـة عـشـر عــامًـا ومن لـدغـات
برراتٍ هـزيلة قـاتلـة ألسباب خـائبـة و
ـظــلـومــيــة الـتي ال بــحــجـة تــعـويـض ا
ذهـب احلاكم نـهـايـة حلـكـايـتـها ألهـل ا
وشـــركـــائه ومن عـــلـى شــاكـــلـــتـــهم من
الـــغــارفــ مـن ثــروات الــبـــلــد من دون
حـسـيب وال رقـيـب وال قـنـاعـة وال رضا?
فـالـشـيخ إذا أصـابـه اخلـرف أو اعـتراه
ـرض تـوالّه فـتـيـةُ مـؤمـنة بـحبّ األهل ا
ـيـراث وصـادقـة والـدار أمــيـنـة عـلى ا
في الـوعد والـعهد كي ال تـضيع النـعمة

وال تفقد البركة. 
ـنــظـومـة الـســيـاسـيـة ــؤكـد أن ا ومن ا
بـرمـتـهـا قـد أصـابـهـا اخلـرف وضـربـها
ـــوت ــــرض وهي الـــيــــوم في طـــور ا ا
الـسـريـري حلـ نـهـضـة قـريـبـة لـفـتـيـة
مــؤمــنــ بــحب الــوطن وقــادرين عــلى
ــزري إلى فــعلٍ تــغــيـــيــر واقع احلــال ا
إيـجابيّ منتجٍ صحيح وبـقيمٍ مجتمعية
صــاحلــة أصــيـلــة كــمــا في أيــام الـزمن
اجلـميل حيث األنَفة والـغيرة والضمبر
واقف واألحـوال والصفات. إنّ سـيدة ا

غدًا لناظره قريب!

يــكن الــقــضــاء عــلــيه نــهــائــيًــا يــعــني
الــتــشــارك في الــزلّــة وفي اخلــطــأ وفي
اخلـــــــروقــــــات وفـي الــــــســــــرقـــــــة وفي
الـلـصوصـية وفي تـبـييض األمـوال وما
إلـيهـا وفيهـا من أشكال الـفساد الـظاهر
ُـضـمَر ـكـشوف مـنه واخملـفي ا ـعـلَن ا ا

دفون.  ا
وهــذا مـا كــشـفـتـه "بالسـخــارت" بـكـونه
فـسـادًا ضـاربًا في أخالقـيـات السـيـاسة
والـذي لن يـنتـصح ويـصلحَ إالّ بـتـغيـير
جــذريّ فـاعلٍ لــلـمــنـظــومـة الــسـيــاسـيـة

بأكملها.
الـيوم وبعد جناح اإلطـار التنسيقي في
تـمرير مرشَحَي الرئاسـة بالطريقة التي
عــرفـهــا اجلــمـيع والــتي لم تــتـغــيّـر عن
ســابـــقــاتــهــا فـي شــراء الــذ وتــقــد
الـــتــنــازالت وعــقـــد الــصــفــقــات وإدارة
ُ بـقاء ـسـاومات بـطرق شـيطـانيـة تد ا
ــكـــاسب قـــد يــتـــطــلع االمـــتــيـــازات وا
الـشعب حلقبـة مختلـفة في إدارة الدولة
ـرشح بــحـسـب مـا ورد من الــتـزامــات ا
ـكـلَف بـرئـاسة احلـكـومـة والـذي عُرف ا
عـنه شكل مختلـف في مواجهة األخطاء
وانـــتــقـــاد الــفــاســـدين في مـــؤســســات
ـكن لـلـمـتـتـبع لـتـصـريحـاته الـدولـة. و
ـان أن الــســابــقـة وهــو نــائب في الــبــر
حاربة الفساد يـنتظر تنفيذه لـوعوده 
عـبـر تشـكيل حـكومـة قـوية حتـفظ هيـبة
الـبالد وتـصـون سـيـادة الـعـراق وتـضع
حـدودًا ألشكال االنفالت القائم وانتشار
الـــــسالح خـــــارج الـــــدولــــة. وهـــــذه من
األســاســيــات الــتي يــنــتــظــرهــا عــمـوم
الــــشــــعب مـن أجل بــــدء أولى ســــمـــات
اإلصـالح احلــــــقـــــــيــــــقـي اجلــــــذري في
ـتـهـرّئـة مـاعدا مَن مـؤسـسـات الـدولة ا
اعــتـــاد الــرهــان عــلـى صــفــقــات خــارج
الــكــوالـيس وإبــقــاء ذات الـوســيــلـة في
األداء احلـكـومي عـبـر اسـتـمـرار سـطوة
مـافـيات الـسـلـطة وزعـامـاتهـا وأدواتـها
عـــلى قـــرار رئـــيـس الـــوزراء الـــعـــتـــيــد
وتـدخلها في أداء مهامه وتهديدها إياه
ومَـن يــقف إلـى جــانـــبه من تـــشــكـــيــلــة
ـقـبــلـة بـالـثـبــور والـتـهـلـكـة حـكــومـته ا
واإلزاحـة تمامًـا كما حـصلَ مع سابقيه
مـن الـــذين وعــــدوا وهـــدّدوا وعـــربـــدوا

 ! بالتسويف ليس إالّ
إنـنا نعتـقد أن أية صفحـة جديدة تنوي
ــقـبــلـة فــتـحــهــا في طـريق احلــكـومــة ا
اإلصـالح اجلـذري ال بـدّ أن تــنـطـلق من
الــوازع الـوطـني واألخـالقي الـذي ركـنه
الـسابقون جانبًا لألسـباب التي يعرفها
اجلــمـيع بـحـكم الــوالئـيـة لـدول اجلـوار
وأشـكـال الـتـواطؤ أمـام أيـة مـحـاولة أو
ط اإلدارة احلـاكـمـة. مــسـاعٍ لـتـغـيــيـر 
وهــذا مـا يــؤكــد فـشل جــمـيـع مَن تـولى
إدارة احلـكومات السابقة في الرئاسات
األربـع بـــســـبـب نـــظــــام الـــتــــحـــاصص
والـتوافق والتشاركية التي جرت ضمن
سـيـاسة تـقاسم الـسـلطـة وتغـطـية جـهة
عــــلى غــــيــــرهــــا فـي شـــكـل صــــفــــقـــات
ومـســاومـات وامـتـيـازات بـحـسب قـدرة
هــذه اجلـهــة أو تـلك لــفـرض شــكل هـذه
االمـــتـــيــازات وطـــريـــقــة اقـــتـــنــاصـــهــا
وإدامـتهـا. وقد أثـبتت الـوقائـع األخيرة
ومـا بـرز علـى السـاحـة السـيـاسيـة بـعد

مـوقعها لم ولن يـنطلي على أيّ عراقي
مــتـابع لألحــداث والـوقـائـع بـالـرغم من
ا حدث لـثوار تشرين وهي مـعايشتـها 
جتـوب سـاحـة احلريـة عـلى ظـهـر "التك
تك" مـبـتـسـمـة خـجالً أم مـكـرًا أم فـرحًا.
ـثـلـيـات وهــذا مـا دأبت عـلـيه مـعــظم 
ـقـراطيـة وتـدعو دول أخـرى تـدّعي الد
ـاكـر" ب خـصـوم السـيـاسة لـلـحوار "ا
ــتــنــافــســ ألجل إدامــة مــصــاحلــهم ا
احلـــزبــيـــة والـــفــئـــويــة والـــطـــائــفـــيــة
والـــشـــخـــصـــيـــة والـــقــومـــيـــة من دون
اســتــثــنـاء. فــعنْ أيّ حــوار تــدافع هـذه
ــاكــرة وتـــدفع ســاســـة الــبالد الـــدول ا
الـذين اعـتـرف اجلـميع بـفـشـلـهم وسوء
إدارتـهم وفـسـادهم حتى الـنـخاع? وعن
صاحلة يـتحدث البعض أيّ شـكلٍ من ا
ـلحُ بــالـكـامل ولم يـعـد بــعـد أن "فـسـد ا
ــكـنــة" من أجل يــصــلح أليــة طـبــخــة 
اإلصـالح اجلذري الذي يـتطـلب وجوهًا
جـديدة وقيمًا أصيـلة غابت عن سياسة
مَـن أتى بـــهم احملـــتـل األمـــريـــكي عـــلى
ظــهـور دبــابـاته أو خـلــفـهم أو مــا بـعـد
ـأسـاوية لـنـيل مـا أُعدّ له من األحـداث ا
كـعـكـة الـبالد الـطـازجـة بـغـطـاءٍ الـراعي
ــشـــرف الـــفــارسي األمـــريـــكي وإدارة ا
الـذي جعلَ العراق محافظة ذليلة تابعة
لـنـظـامه وحتت غـطـائـه وحراسـتـه? أمّا
الـدمـاء التـشـريـنيـة الـزكيـة الـتي سالت
آنذاك بسبب االنتفاضة الوطنية والتي
حــــاولت أحــــزاب مــــشـــبــــوهــــة ركـــوب
مـوجتـها فـقد سـعت جهـات حزبـية في
الــسـلــطـة وشـخــوص مـخــادعـة إسـدال
الـستـار عليـها ونسـيانـها بل واتهـامها
بـالعمالة واجلوكرية وارتياد السفارات
مـن دون حــيــاء وال خـــشــيـــة من خــالق
الــســـمــاء واألرض الــذي أرخى حــبــالَه
عــلـى هــذه اجلــمــاعــات وأطــالَ صــبـرَه
عـلـيـها وال نـعـرفُ مـا يـنتـظـره بـعد كلّ
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ألم يــدركُ هـذا اخلـالقُ اجلـبــار الـعـنـيـد
الـعـادل بـعدُ شـيـخـوخةَ الـنـظـام وخرفَه
وانـــتــهــاء صـالحــيــتـه وضــرورة رمــيه
"خـارج احمللّة" لعدم انـتصاحه والنتفاء

احلاجة إليه?
أيّ إصالح بـعـد خراب الـضمـيـر عنـدما
يـــتــجـــاهل الــنـــظــام أيّ نــظـــام حــاكم
الحــتــيــاجـــات مــواطــنــيه فــإنّه يــفــقــد
شــرعــيــته ولم يــعــد له أيُّ نــفـعٍ لـلــبالد
والـعـباد. وهـذا مدعـاة واضحـة لتـحوّل
شـكل مثل هـذا النظام إلـى عصابات أو
افيـا التي تتحكم أيّ شـكلٍ من أشكال ا
بـــشـــؤون الـــبالد وسط عـــجـــز الـــدولــة
ومـؤسـسـاتهـا في الـسيـطـرة عـلى شكل
هـذه اخلـروقـات واألخـطاء الـيـومـية بل
اخلــطـايـا الــكـبـرى وغــيـرهـا من أدوات
ستشرية. هنا تكون احلكومة الـفساد ا
وشــخــوصُــهـا مــشــارِكــة في شــكل هـذا
الـــفــســـاد وإدامــته بـــســبب شـــكل هــذا
الـعـجز وعـدم قدرتـها عـلى إدارة الوطن
ـا يــرضي الـله والـضـمـيـر الـذي غـاب
عـن الساسة وأحزابـهم وزعاماتهم وكلّ
مَن تـسـربـلَ ومازالَ يـتـسـربـلُ بحـكـمـهم
الــفـاســد. فـالـســكـوت عن الــفـسـاد وفي
مـعـاجلـته ومـكافـحـته واحلـدّ منه إنْ لم

إلبـقـاء هـذه الـوجـوه الـكـاحلـة حـاكـمـةً
لـلـعـراق وشـعـبه الـبـائس وضـمن ذات
. الـسياق احملاصصي والتوافقي الن
وكـلّ هــذا حـــفـــاظًـــا عـــلـى اســـتـــمــرار
ـومة عالقـاتهـا مع نفرٍ مـصاحلـها ود
فــاســـدٍ في الــســلــطــة لـــفــظه الــشــعب
. وفي احلقـيـقـة لم يعُـد لـهذا ـسـكـ ا
األخــيــر الــقـدرة عــلى إزاحــة الــوجـوه
تاجرة به وبحقوقه وطرحِه الفاسدة ا
خـارجًـا مـثل الـزؤان الـذي يـشـوّه وجه
احلــنـطــة الـنــظـيــفـة في الــبـيــدر. فـقـد
حتـوّل ساسـة البالد مـن دون استـثناء
إلـى "خصومٍ للشـعب وليس خلادميه"
بـحـسب وصـفـها الـدقـيق الـذي ابدعت
فـيـه ألول مرة بـعـد أن أدركـت "خـلـسة
اء الوجه" فقدان الثقة وحياءً وحفظًا 
بـــ الـــشـــعـب واألحـــزاب الـــفـــاشـــلــة
ـتــسـلـطـة عــلى رقـابه مـنـذ الــفـاسـدة ا
ّا زاد من الـسـقوط في  .2003وهـذا 
ــســتــشــري في وصــفـــهــا لــلــفــســـاد ا
مـؤسسات الدولة وكـواليسها وحتوّله
لــســمـة يــومـيــة عــامـة فـي "االقـتــصـاد
الـسياسي" ما جعله سببًا رئيسيًا في
االخـــتالل الـــوظــيـــفي وفي الـــتـــعــامل
الـيـومي على حـساب الـرؤية الـوطنـية
ـواطنة. وهذا يـكفي لفضح وصـدقية ا
ـنظـومة الـسياسـية كـاملةً في وصف ا
حــالـة االنـسـداد ومــا آلت إلـيه شـؤون
الــــبالد والــــعـــبــــاد وفـــقــــدان اخلـــجل
وانــحـسـار احلــيـاء ورفض انــسـحـاب
الـــوجـــوه الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاشـــلـــة
شـهـد الـسـياسي. والـلـصـوصـية مـن ا
بـل واألشد وقعًـا على النـخب واخليار
ـأمـول إصـرار هـذه الـشـلّـة الـوطــني ا
الـفـاسـدة بالـبـقـاء في الـسلـطـة وإبـقاء
أذرعـــهـــا وأدواتــهـــا نـــاشــطـــة بـــفــعل
ســــطـــوتــــهـــا عــــلى مــــقــــدرات الـــبالد
وتـمسكها بها بكلّ ما لديها من أدوات
وقـدرات ووسـائـل داخـلـيـة وخـارجـية

أعلنتها بعبارة "ما ننطيها!".
ـــــراقب أن يـــــبـــــدو لـــــلـــــمـــــتـــــابع وا
"بالسـخـارت" وقـبل انتـهـاء تـخويـلـها
وتــمـثــيــلـهــا لـلــمــنـظــمــة الـدولــيـة في
اء الوجه الـعراق تسـعى لالحتفـاظ 
ولـو قـلـيالً عـبـر تـعـريـتـهـا لـلـمـنـظـومة
الـسيـاسيـة. ولكـنهـا هيـهات! فـأسلوب
ــهـــادنــة والــتـــغــزّل مع اجملـــامالت وا
شـخـوص السـاسـة وزعامـات الـسلـطة
ــيـلـيـشـيـات ومَن يـدعـمـهـا في وقـادة ا
الـداخل وعـبر احلـدود ضـمن زياراتـها
ــكــوكــيــة طــيــلــة فــتــرة بــقـائــهــا في ا

عـام مــضى عـلى مـا سُـمّي بـانـتـخـابـات
مـبكرة ليـجد الشعب الـذي دُفع للهرولة
ــكـسـور بــاجتـاهــهـا من أجل إصالح ا
فـي أتـــعس ظـــرفٍ عــــاشه مـــنـــذ غـــزوه
وتـسلـيمه فريـسة هـشة بأيـدي ما كانت
عارضة في اخلارج. بل تُـسمّى عبثًا بـا
جلُّ مـا حـصل يتـمـثلُ بتـسلـيم الـسلـطة
إلى جــمــاعـات حــاقــدة دخـيــلــة ال تـمتُّ
ـا كان في واطـنـة بصـلـة طا لـلـوطن وا
أحالمـهـا التـربع عـلى الكـراسي والـنيل
من الـثروة الريعية واالمتيازات التي ال
ــا طــاب لـهــا في تــشــريــعــهـا تــعــدّ و
وســنّــهـــا بــهــدف شــرعــنــة ســرقــاتــهــا
والـسـطو عـلى مـقـدرات البالد والـتـنعم
بــقــصـورهــا وعــقــاراتـهــا عــلى هــواهـا
عــنــدمــا تـقــاســمت الــكــعـكــة بــاالتــفـاق
والـتوافق واحملـاصصة سـيئـة الصيت.
وهي الـيوم ال تريـد مغادرة هـذه السمة
الـتي تدرّ عـليـها الـسمن والـعسـل رغًما
عن أنف الشعب وبكاء الثكالى وصراخ
الـفقراء وعويل النـخب التي لم يعد لها
ال حـــولَ وال قــوة بــاجــتـــراح مــعــجــزة
بـــالـــرغم مـن انـــحــســـار زمـن اجـــتــراح
ـــعـــجـــزات وتـــواريـــهـــا عن الـــبـــشـــر ا
" في كلّ شيء وأيّ شيء! ـتـشـيـطـنـ "ا
ــــاســــكـــة بــــالــــســـلــــطـــة فــــاألحـــزاب ا
وشـخـوصُـهـا هي هي ذاتـهـا الـتي أتى
بـهـا احملـتل وصـاغَ لـهـا دسـتـورًا أعـرج
نـكرة حـمايـةً وتغـطيـةً لهـا وألفعـالهـا ا
ومـازال مـصـرًّا عـلى بـقـائـهـا وإدامـتـهـا
وتـــدويــرهــا مـن أجل إبــقــاء الـــتــخــادم
ـصـالح بـيــنـهـا وبـ اجلـارة وتــبـادل ا
الـشـرقـيـة الـتي سـلّـمـهـا أمـرَ إدارة بالد
احلــضـارات والــثـقــافـات الــتي حتـوّلت
إلى بــلـد لــلـنــفـايــات والـتــرّهـات في كلّ
شـيء وأيّ شيء بالـتـعـاون والـتـنـسيق
مع أدواتـــهــا الــداخــلــيــة الــوالئــيــة في

معظمها! 
وفـي الــوقت الـــذي أدركَ فــيه اجملـــتــمعُ
الـدولي مؤخرًا بصورة أكـيدة استحالة
إصالح األمـور بـأيدي الـشـلّة احلـاكـمة
ـمـثـلـة كــمـا ورد في اإلحـاطـة األخـيــرة 
ــتـحــدة "جــيــنـ األمــ الــعــام لأل ا
بالسـخارت" التي نـشرت الغـسيل القذر
لـسـاسـة الـبالد بـاتهـامـهم بـالـعـمل ضدّ
مـصلحـة الشعب ح إعـرابها عن قلق
ّـــا آلت إلــيه أمــور اجملـــتــمع الــدولي 
الــبالد من انــسـداد يــسـتــدعي الـقــبـول
بـاجلـلوس عـلى طاولـة احلوار من دون
شــروط فـــإنّ دوالً عــديــدة ومــهــمّــة في
مــجـلـس األمن الـدولـي مـاتــزال تـتــطـلّع

ــالـيــة "عـلي عالّوي" اســتـقــالـة وزيـر ا
شــــــكـل ذلك االنــــــحــــــدار األخالقـي في
ســطـوة جــهـات ســيـاســيـة بــواجـهـات
جتـارية واقتصادية على مبالغ ضخمة
مـن خالل تـــواطـــؤ جــــهـــات رســـمـــيـــة
ومـوظفـ فاسـدين في وزارات ومـنها
ــالــيـة الــتي تــقف الـيــوم أمـام وزارة ا
فـضـيـحـة كـبرى لـسـرقـة ثالثـة تـرلـيون
وسـبـعـمـائـة وواحـد مـلـيـار وثالثـمـائة
ــائـة واثـنـان وثــمـانـ مـلــيـون وثـمـا
وثـــمــانـــ ألف ديــنـــار عــبـــر صــكــوك
لــصــالح خــمس شــركــات تــمــكــنت من
ــودعــة امــانـاتٍ ــبــالغ ا ســحب هــذه ا
لـــصــــالح هـــيـــأة الـــضــــرائب في فـــرع
ـــالـــيــة مـــصـــرف الــرافـــديـن بــوزارة ا
نفسها. وهنا تقف اجلهات التي تدّعي
واجـهة شـرسة مع مـكـافحـة الفـسـاد 
الـقـضاء الـذي لم يـثبـت لغـايـة السـاعة
صـدقـيتـه ووطنـيـته وحيـاده اإليـجابي
إزاء مـثل هـذه الـتـجـاوزات والـسـرقات
والــلـصــوصـيــات الـتي أخــذت أشـكـاالً

فاضحة وعلنية في وضح النهار.
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ــكـــلّفُ اجلــديـــد مــثــار فـــهل ســيـــفي ا
اجلـدال بـإدارة دفـة الـبالد الـسـيـاسـيـة
واالقـتـصاديـة واخلدمـية بـروحٍ وطنـية
ومـن دون حتــيّــز وال خـــوف وال خــجل
ــا آلَ عـلى نــفـسه بــتـصــدّيه ألشـكـال
ـتعـثّر لـلبالد الـفـساد ووضع الـقطـار ا
عــلى الــسـكّــة الــصـحــيــحـة اســتــعـادةً
لـهـيبـته ودوره الـتاريـخي واحلـضاري
ـسـتـبـاحة من دول وصَـونًـا لـسـيادته ا
اجلــوار? أم إنّ عــبـارة "ســوف" وحـرف
"س" سـيــتـكـرّران في سـجـله اخلـطـابي
بـعـد مرور ايـامٍ وأسـابيع وأشـهـر على
تـــولّــيه الـــســلــطـــة وتــمــتـــعه بــحالوة
الـكرسي اجلميل كـما فعلـها مَن سبقه
ومــرّرَهـا أيـامَ اجلــلـوس عـلـيـه حـفـاظًـا
عـــلـى مـــتـــعـــة االمـــتـــيـــازات وصـــخب
ـعـان اجلكـسـارات وطيب احلـمـايات و
ــوائــد الــشـهــيــة ومــتـعــة الــســفـرات ا

ريحات هنا وهناك?  ا
ـكـلَّف اجلديـد احملـسوب ومـا لم يـكن ا
عـلى جناح إدامـة التحـاصص وتقاسم
الــكـــعــكــة صــقــرًا كـــاســرًا من صــقــور
اإلصـالح والــتـــغـــيـــيـــر اجلــذري فـــلن
يــســتــطــيع تــغــيــيـر مــا في قــومٍ وفي
مــقــدمــتــهم من أتــبــاع قـومـه ومـذهــبه
وطـائـفـته وكـتـلـته من فـسـادٍ مـسـتـشرٍ
ونـوايا خبيـثة وإرادات صاخبـة مليئة
زورًا وبــهــتــانًــا ونــفــاقًــا. الــكلّ يــدعـو
ويــصـرخ ويــنـبح بـضــرورة مـحــاسـبـة
الــفــاســـدين وكــأنّ جــمــاعــة الــفــســاد
والــفـاســدين أشـبــاح أو أقـوام غــريـبـة
أتتنا من الفضاء اخلارجي وغير قابلة
ـسك بـهـا وإيـقـاف نـزيف مـا تـقوم به ا
مـن جــرائم ومـــخــالـــفــات واعـــتــداءات
وخـطايـا كبيـرة بحق الـوطن والشعب!
شروعـة فمازالت وطـنية طـالب ا أمّـا ا
وال تـتـعـدّى اخلـدمـات اآلدمـيـة ولو في
أدنى مـــســتــويــاتــهـــا في أقلّ تــقــديــر
وتـوفـيـر فـرص الـعمـل للـعـاطـلـ لـسدّ
عـوزهـم الـيـومي وتـنـمـيـة الـبالد عـبـر
مـشـاريع منـتـجة وإيـجابـيـة وتشـجيع
عــودة أنــشـطــة الــقـطــاع اخلــاص بـكلّ
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نـظـومـة احلكـومـيـة لتـحـقيق جنـاح ا
األفــضل فـي إدارة الــبالد والــرئــيس
كــجــهــة مــهــيــمــنـــة حــتى في الــنــظم
ـانـيـة البـد أن يــتـأكـد أن الـدولـة الـبــر
تـــســيـــر وفق اخملـــطط وان الـــبــرامج
تـســيـر بــانــسـيــابــيـة لــلـحــفــاظ عـلى
الـثـروات واسـتــثـمـارهـا األفـضل لـذا
فـهو إمـا حـاكمـا اعـلى كمـا في الـنظم
ـلـكيـة أو اجلـمـهـورية الـرئـاسـية أو ا
حاكما للمسار كما في النظم األخرى
وفـي كل األحـــــوال مـــــالـم يك احلـــــكم
بــشــكل مــنــظــومــة إداريــة بال رئــيس
وزراء كما في اإلدارة األمريكية الذي
ـــكــاتـب في الـــبــيت يــعـــتـــمــد عـــلى ا
األبــــيض كــــاألمن الــــقـــومـي ومـــركـــز
الــدراســـات مـــتـــنـــوعـــة فــإن رئـــيس
اجلمـهـورية يـحتـاج إلى مـنظـومة في
ــنـظـمـات ديـوان الــرئـاسـة تــتـمـثل (
متابعة للتنفيذ مع التخطيط) بحيث
تـستـطـيع أن تـصل إلى نـسبـة كـبـيرة
ـسـارات من الـقــدرة عـلى تـصــحـيح ا
تابعة ثم احملاسبة زمن الرقابة أو با
ــومـــة اخملـــطط حـــتى بـــتــغـــيـــيــر د
احلكومـات والرئـيس نفسه فال تـتأثر
مـصالح الـشـعب بـتـغيـرات ظـرفـية أو
ألي ســــــبـب كــــــان مـن خالل وجــــــود
مــنـظــومـة ديــوان احلـكم ومــنـظــمـاته
ـتابـعـة والرقـابـة دائرة واهـمهـا في ا
الــوزارات فـي الــديــوان الــتــنــفــيــدي

ومركز التخطيط االستشاري.
إن رئـاسـة اجلمـهـوريـة مهـيـمـنـة على
الــعــمل من خـالل مــصــلـحــة الــشــعب
وهــذا األمــر البــد أن يــعـلــوا عــلى كل

وحيث أن السيـد الرئيس كان وزيرا
ائـية الـتي كنت اعـمل بها للـموارد ا
قـبل التـقـاعـد فال شك أن هـنـالك لدي
وزمالئي معـالم عن شـخـصيـته وهو
اآلن أمـــام مـــفـــرق طـــرق طـــريق من
سـبقه هـيـنا لـيـنا ثـريـا اسم بكـلـمات
تاريخ عابـر أو أن يحدث تـغييرا في
مــهــام حــقــيــقــيــة لــلــوزارة كــحــامي
الشـعب والـدستـور فتـكـون بصـمة ال

يضعها إال من كان أهال لها.
ليس من السـهل تمريـر هكذا مـقترح
لــكــنه يـصــنع مــنـظــومــة اجملـمــوعـة
ويقف أمام مرض متالزمة السلطة.
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مهـام مؤكدة تـقوم لـيس على أساس
ـا السلطة هي سلطة واقع حال وإ
صالحـيات تـعـطى لـتنـفـيد الـقـوان
ـــصــــالح الـــداخــــلـــيـــة وحـــمــــايـــة ا
ــهـام واخلــارجــيــة لــلــشــعب لــكـن ا
صالح وضمان حتدد بتثبـيت هذه ا

مدخل: 
انـها لـيـست تـهـنئـة بل رسـالـة تـكتب
على سعفة البرحي وعلى صخرة في
قـمـة كـورك إلى كل من يـتـولى رئـاسة
ن اجلمـهوريـة أنـها رسـالة بال زمن; 
يــــرأس الــــعــــراق أن البــــد من إدراك
حلجم مـسؤولـية رئـاسة اجلـمهـورية
في كونها راس اجلانب التنفيدي في
منظومة احلكم وليس محض واجهة
تشريفات أو مـنصب تشريفي ديوان
ناطة به زعم ـهمة ا الرئاسة ليست ا
الــقــيــام عـلى حــمــايــة الـدســاتــيـر أو
ــا هـذا احملــافــظـة عــلى الــنــظـام كــأ
مـــحض تــوصـــيف ال يــقـــابــله واجب
فيـكون الـرئيس بال مـهام حـقيـقية أو
مــجـــرد بـــروتـــوكــوالت شـــكـــلـــيــة أو
مـكـرمات أو إطـفـاء الـنـيـران بـقرارات

مرجتلة أو أبوية...
احلـق أقــــــــول البــــــــد اذاً مـن عـــــــــمل

مؤسساتي.

مــثــيالتــهـا احلــكــومــيـة ونــشــاطـات
ـعمول ـان واخلطط ا القـضاء والـبر
بها وليس بالـضرورة اكتمال كل ما
مــذكــور لــيــمــارس ديــوان الــرئــاسـة
هم آلـيات متـابعة أعماله ولـكن من ا
الوزارات وخططها وتقـارير حقيقية
ــتـابــعـة ـوهــة الن الــغـايــة ا غــيــر 
ــا هــنـالك ولــيس الــرقـابــة فــقط وإ
تـنسـيق في اإلجـراءات الـرقـابـية مع

مركز التخطيط االستشاري
- يبـقى منـظـمة جـديدة في مـنظـومة
احلـــكـم وهي مــــركـــز الــــتــــخـــطــــيط

االستشاري.
ما هو مركز التخطيط االستشاري?
ـيا الـتـذبذب واإلخـفاق يـحصل - عا
عنـد تـغيـير احلـكـومات أو تـغيـّـرها
ومـــا يــــســـبــــبه هــــذا من نــــقص في
علوماتية بل إن بناء مسيرة ثابتة ا
لـــيس واضـــحًـــا حـــتى عـــنـــد الــدول
الــكـبـرى الــلـهم إال تــبـني ســيـاسـات
خــــاصــــة ألســــبــــاب خــــاصــــة مــــثل
ــتـحـــــــدة مع سـيــاسـات الـواليـات ا
ــنــطـــــــقــة يــتــبع اســتــراتــيــجــيــة ا
مــقـــتـــضـــبـــة في حتـــديـــد احلــلـــيف
واالتــفــاق الـتــكــتــيـكي مـع اآلخـرين
وبـــــدى االضــــطــــراب واضـــــحــــا في

اضية. السنـــــوات القليلة ا
- أما بالنسبة لالقتصاد الذي تديره
احلـــكــومـــات حــالـــيــا ال يـــكــون عن
ـكلفـة بها دراسة إال بقـدر الوظـيفة ا
هذه السلطة أو تلك غير هذا فيمكن
وصفها بارجتال الـدراسة غالبا بعد
القرار لتبريره وبحث سبل تنفيذه

صالح الضيقة وليس مثل منظومة ا
رئـاسـة اجلـمـهـوريـة ضـامن بـكـونـهـا
نـظـومة الـتـنـفيـذيـة والتي جـزء من ا
ـــســارات لـــصــالح الـــشــعب تـــعــدل ا
وتـتـجـاوز أيـة تـبـايـنـات مـؤثـرة عـلى
ــان أو أي اإلعـــمــار ســـواء في الــبـــر

تأثير آخر خارجي أم داخلي.
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يـــشــكل ديــوان الــرئــاســة مــنــظــومــة
ضــامـــنـــة مــســـتـــمــرة فـي الــقـــيــادة
والـــعــــــــــــــــــراق يـــعـــتــــبـــر رئـــيس
ــسـمى اجلــمــهـوريــة هــو الـوحــيــد ا
لـــصـــفــته وشـــخـــصه وعــلـــيه واجب
حمايـة الدستـور والدولة أمـا رياسة
الوزراء فهي مجلس ورئيس مجلس
ــان نـــاطق بـــاسم لـه صــوت والـــبـــر
ان وإن سمـيت هذه بالرئاسات البر
لكن ليس ألشخاصها بل لصفتها

قترح: مكونات ديوان الرئاسة في ا
نالحظ مـجـمـوعـة من دوائـر مـتـابـعـة
ـالـيـة واإلدارية واألمن ألداء الدولـة ا
والدفاع والعالقات العــــــــامة تقوم
ــهـــام تــشــكــيالت الــظل لــلــجــهــات
التنفيديـة وعندها حكومـة إلكترونية
ـشـاركـة قـاعدة قـد تـطـور تـقـنـيـاتـهـا 
الـبـيـانـات تـديـر كل حـركـة ومـعـلـومة
وما هي اإلجراءات التي تقوم بها كل
جهـة وزارية أو غـيـر مرتـبطـة بوزارة
وتــلــخص الــقــرارات وحتــيــلــهــا إلى
مـركـز الـتـخـطـيط االسـتـشـاري لـبـنـاء
ـا ال يـحــتـاج إلى وتـعــديل اخلـطـط 

تدخل ديوان الرئاسة.
تـــتــابـع هــذه الـــدوائـــر كــوزارات ظل
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عاني تعني التوزيع أو التقسيم  وهو فعل صار  وسيلة احملاصصـة وفق معجم ا
نـاصب احلكـوميـة ب األحـزاب والكتل سيـاسيـة اعتـمدهـا اللـبنانـيون في تـوزيع ا
ذهب أو الـدين  فرئـاسة اجلمـهورية عيـار الطائـفة أو الـعرق أو ا الـسياسـة وفقـا 
ـاروني  ورئاسـة مـجلس الـوزراء فـهي للـمـسلم الـسـني  أما رئـاسة للـمـسيـحي ا
سـلم الشـيعي  وكـانت هذه الـتقـسيـمات وراء احلرب ـان فكـانت من حصـة ا الـبر
ـعــروفــة بـ الــعـام 1990.. 1975 ورغـم فـشل الــتــجــربـة األهــلــيـة الــلـبــنــانـيــة ا
الـسـيـاسيـة الـلـبـنـانـيـة فـقـد أخـذ الـعـراقـيـون بـها وكـانـت هي األخـرى وراء احلرب
عـروفة أسبابها والـواضحة نتائجـها على االرض ومنذ صغري االهلية الـطائفية ا
وانا اسـتـمع الى ما تـشـير إلـيه اإلذاعات والـصـحافـة من فسـاد أسـر السـياسـي
ـنصب او ـناصـب ومحـاصصـة ا اللـبـنانـيـ وصراع الـشـيوخ واخلـواجات عـلى ا
ـال العـام ب ال جعـجع وال اجلمـيل  أو نهج كمـيل شمعـون أو أحقـية سلـيمان ا
فــرجنــيـــة  أو مــشــاكل مــقـــتل كــمــال جـــنــبالط أو تــمـــرد حــركــة أمل  وصــارت
احملاصصـة وسيلة التراضي وأسلوب التغاضي  وصار لبنان ( جنة العرب) دار
صراع وحرب انـتقلت بكل سـلبياتـها إلى العـراق بعد االحتالل حـيث قرار مجلس
األمن رقم 1546 لعام 2004  ليحـول العراق ب ليلة وضحاها من دولة شمولية
اني  لتـسارع القوى الـسياسيـة وبايحات قراطـية تأخذ بـالنظام الـبر إلى دولة د
ايرانية الى اسـتنساخ الـتجربة الـلبنانـية  فصار رئـيس اجلمهوريـة كرديا ورئيس
الــوزراء شـيــعـيــا أمــا رئـيس مــجـلـس الـنــواب فـهــو من الــطـائــفــة الـســنـيــة  وبـدأ
السـياسـيـون في استـنـساخ الـفسـاد الـلبـنانـي ووزعت الوزارات والـهيـئـات توزيـعا
ديـريـات الـعـامـة كي تـخـضع بـاحملـاصـصة إلى إقـطـاعـيـا واسـتـحـدث اآلالف من ا
مـلكـيات تـسجل في الـبرنـامج احلكـومي باسم هـذا احلزب أو تـلك الكـتلـة أو باسم
هـذا الشيخ أو ذلـك االغا  وصارت الـعنـاوبن السـياسيـة وعلى الـطريـقة اللـبنـانية
صارف األهـليـة وتؤسس اإلقطـاعيـات الزراعيـة بعد الـعريـقة تؤسس الـشركـات وا
أن اسـتـباحت اراضي أزالم الـنـظام الـسـابق أو اراضي الدولـة الـزراعيـة  وهـكذا
ت رساميل طفـيلية جاهـلة بأصول االسـتثمار وتـشكلت شريحـة اجتماعـية عالقة

في الهواء تمتلك األصول وال تعرف األصول.
ــانـيــة تـؤسس حــكـومـة عــلى غـرار الــتـأســيس الـســابق وتـعـود وعـنــد كل دورة بـر
ـفـسد احملاصـصـة لـتلـعب دورهـا في زيـادة الفـسـاد ألنهـا تـقف في أعـلى الـهرم ا
تحاصص من السياسي أو االذناب وزع توزيعا عادال ب ا للنـفوس والذ وا
أو منزوعي الضـمير الوطني  وهكذا تراكمت الثروات بيـد القلة القليلة وحواشيها
وحـماتـهـا مقـابل إفالس الـدولـة وخزائن وزاراتـهـا  ومقـال كل هـذا الفـسـاد جراء
انـيـة   تـشكـلت بـفـعل كل ما تـلك احملـاصـصة وتـقـاسم الـغـنائم عـنـد كل دورة بـر
ـعوزين تتـقدمهم الي من الـفقراء وا تـقدم طبـقة اجتـماعيـة كبـيرة تعـد بعشـرات ا
طـالبـة باخلـدمات أو على األقل تلـك الفئـات العـمريـة الشـابة البـاحثـة عن العـمل وا
ـواطنـة على الـدولـة  وقد أثـار حفـيـظة هـذه الفـئـات الشـابة إمـعان بابـسط حقـوق ا
هـا أسلوب احملاصـصة على أنه احلل االخـير للـموازنة ب القدوة بـالفساد وتـقد
تتـابعة والتي بـدأت تنظـر بدون عدسات أطياف اجملـتمع بعيـدا عن آمال أالجيـال ا
مكـبـرة أن هذه احملـاصـصة هـي أعلى مـراحل الـفسـاد وأنـهـا كانت وسـيـلة تـدمـير
الـبالد  وهكـذا ردت الشـبيـبة في انـتفـاضات مـتتـاليـة منـذ العام 2011 عـلى هذا
ـعـيب  وكان آخـر تـلك االنـتفـاضـات االنـتفـاضـة الـكبـرى في تـشـرين عام الـنـهج ا
نـهج القـد لم يـعد صـاحلا لـبنـاء العراق  وان 2019 الـتي أعلـنت صراحـة أن ا
ــة  هـو الـبــديل االمـثـل إليـجـاد الــعـراق الــذي ضـيــيـعـته إزالـة كـل الـوجـوه الــقـد

احملاصصة التي ظلت تقف على قمة جبل الفساد ....
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العراق انتقل من 
فساد وإفساد اإلرهاب الداعشي 

الى إرهاب الفساد والفاسدين.
وذجا. سرقة أمانات هيئة الضرائب 

سبق وال نعرف النتائج إلى أين وصلت. وقبلها فساد شركات الدفع ا
أدعـو الى إعـادة تشـكـيل احملـكـمـة اجلـنائـيـة الـعـلـيـا لتـخـتص بـجـرائم الـفـساد

حصرا.
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ـا ذكــرنـاه من فــراغ بل هي نــتـيــجــة 
وإن الــعـجــز عن إيــقـافــهـا يــعـود إلى
ـواجـهـتـها فـقـدان اإلرادة احلـقيـقـيـة 
لى السيـما وأن هـناك الـكثـير الـذي 
على الوزارة من خارجـها . فالوزير ال
يــسـتــطـيع رفض طــلب الـكــتـلــة الـتي
رشحـته لتـسميـة من تخـتاره لـرئاسة
هذه اجلامعة أو تلك بغض النظر عن
ـــطـــلــوب ـــواصـــفـــات ا ـــؤهالت وا ا
تــوفــرهـا فـي رئـيس اجلــامــعــة وهـذا
يــنــســحب إلى تــكــلــيف الــعــمــداء بل
وحــتى رؤوســاء األقــســام الــعــلــمــيـة
أحــيـانــاً . الـعــديـد من األحــداث الـتي
اضـيـة تؤيـد ما مرت فـي السـنـوات ا
ـثـال ال ذكـرنـاه ومــنـهـا عـلى ســبـيل ا
احلـصــر  مـا الـذي قــامت به الـوزارة
سـتمـر جلامـعاتـنا إليقـاف التـراجع ا
فـي الــتــصــنـــيف الــدولـي جلــامــعــات
الــعــالم ?!! مــا الــذي فــعــلــتـه الـوزارة
واجلامعـات للـوقوف بوجه الـضغوط
التي قادت إلى الزيادة غيـر الطبيعية
ـــبـــررة فـي أعـــداد طــــلـــبـــة وغـــيــــر ا
الــدراســات الــعــلــيــا الــذين يــقــبــلـون
سـنـويـاً حـتى بـاتت أعـدادهم تـنـافس
أعـداد طـلـبـة الـدراسـات األولـيـة ?!! ال

ــرشح لـــهـــا أوالً ولــيس لـــلـــمــوقـع ا
إلشـغـاله لـذلك يـبـقى اجلـميـع أسرى
لـذلك اإلخـتـيـار  ويـديـنـون بـالفـضل

ن قام بترشيحهم . 
ـاضـيـة فشل لـقد أثـبـتت الـسـنوات ا
مـن رشـــحـــتـــهم الـــكـــتل و األحـــزاب
السياسية في قيادة الوزارة وإيقاف
التدهـور في مسـيرة التـعلـيم العالي
ـهـنــيـة مـفـقـودة أو تـكـاد  وكـذلك فـا
اخلـــبــرات اإلداريـــة والــشـــخــصـــيــة
القـوية  ومعـرفة مـا يعانـيه التـعليم

العالي من مشكالت. 
إن الـفـوضى الـتـي تـضـرب الـتـعـلـيم
الـعــالي من جــمـيع اجلــهـات لم تـأت

منذ سنوات ومـسيرة التـعليم العالي
تــشــهــد تــراجــعــاً كــبـيــراً فـي جـمــيع
مـفــاصـلـهـا وحــلـقـاتـهـا ومـن بـيـنـهـا
ا من أبرزها اإلخفاق في اختيار ور
ــواقع الــقــيــاديـة بــدءاً من شــاغــلي ا
وزيـر الـتـعـلـيم الـعالـي مروراً بـوكالء
الـــوزارة ومــســتــشـــاريــهــا و رؤســاء
اجلــامـــعــات و انـــتــهـــاءً بــالـــعــمــداء
ورؤساء األقـسام العـلمـية  ولعل من
أهم أسـباب ذلـك اإلخفـاق أن اخـتـيار
ـــــواقع يـــــخـــــضع شـــــاغــــلـي تـــــلك ا
لــلـمــحــاصـصــة. فــالـكــتل و األحـزاب
الـــســـيــاســـيـــة هي من يـــخـــتــارهم و
يرشـحـهم علـى وفق ما تـراه مـناسـباً

منـصب وزير الـتعـليم الـعالي وسـائر
ــواقع الــقــيـاديــة فــيه الســيــمـا وإن ا
هنـاك من الـكفـاءات التـي بإمـكانـها ال
أن تــوقف مــسـيــرة تـدهــور الــتـعــلـيم
العالي فحسب بل في دفع عجلته إلى

أمام . 
نــكــرر نـدائــاتـنــا الـســابــقـة بــأهـمــيـة
تــشـــكــيل اجملــلس األعــلى لــلــتــربــيــة
والــتــعــلــيـم كي يــتــولـى مــســؤولــيــة
اإلشراف على التعليم بجميع مراحله
وويـــضع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــاصــة
بالتـعليم الـذي تكمل مـراحله بعـضها
البعض وهو ما نفتقده في بلدنا منذ

سنوات طويلة . 
أخيراً

نـــرجـــو من الـــســيـــد رئـــيس الــوزراء
ـــكـــلف أن ال يـــضع فـي حـــســابـــاته ا
تـــكــلـــيـف أحـــد رؤســـاء اجلـــامـــعــات
سـتـشارين احلـاليـ و الـسابـقـ وا
نصب وزير التعـليم العالي بعد أن
فـشل جمـيع من  اخـتـيارهم سـابـقاً
نصب  خاصة وأن هناك سعي لهذا ا

نصب.. من معظمهم لشراء ا
اللهم اهدنا طريق الصواب ..

وابعدنا عن شر األحزاب..

كان ذلك ? 
مـــا اجلـــهـــد الـــذي بــــذلـــته الـــوزارة
واجلـامـعـات لزيـادة الـتـخـصـيـصات
الـيـة التي تـرصـد سنـوياً لـلـتعـليم ا
الــعـالي والــتي تـعــد األدنى مـقــارنـة

بدول اجلوار في أقل تقدير ? !!
ال شيء . 
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أين هـو سـعـي الـوزارة واجلـامـعـات
في مـجال مـواكـبـة التـطـور احلاصل
ـــنـــاهج فـي الـــعـــالم فـي مـــجـــاالت ا
واسـتـخـدام الـتـقـنـيـات احلـديـثـة في

التعليم ?!!!
 لم تـقـدم شـيـئـاً ومـازالت مـنـاهـجـنـا
مـتـخلـفـة عن مـسـايرة الـتـطـور الذي
يادين كافة .  حصل في العالم في ا
هــــذا غــــيض مـن فــــيض  ولــــنـــا أن
نـتــسـائل في ظل الــشـروع بـتــشـكـيل
ـكـلـف الـوزارة اجلديـدة واخـتـيار ا
بـــالـــوزارات هل ســيـــســـتــمـــر حــال
الـتــعـلـيم الــعـالي عـلى مــا هـو عـلـيه
وتـبقى الـكـتل واألحـزاب السـيـاسـية
هي من ترشح وزيـر الـتعـليم الـعالي
أم ســتــكــون هــنــاك وقــفــة الخــتــيــار
الـــكــفـــاءات اجلــديـــرة فــعالً بـــتــولي

شيء  عــــــلـى الــــــرغم مـن أنــــــهـــــا و
اجلــامــعـات صــاحــبـة احلـق األصـيل

والقول الفصل في هذا األمر . 
مـا الـذي فعـلـته الـوزارة واجلـامـعات
ـــواجـــهــة كـــارثـــة االف الــشـــهــادات
الـصـادرة عن جـامعـات غـيـر مـعـترف
بــهـا وســمــحت لـلــحـاصــلـ عــلـيــهـا
التمتع بامتيـازات الشهادة وحقوقها

دون وجه حق ? !!
ال شيء . 

ما هي إجـراءات الوزارة واجلـامعات
والـعــمـادات لــلـوقـوف بــوجه طـوفـان
األعـــداد الـــتـي تـــقــــبل ســـنــــويـــاً في
الــــدراســــات األولــــيــــة بــــعــــيــــداً عن
الــتــخــطــيط ومــراعــاة حــاجــة ســوق
ـعاهـد على العـمل وقدرة الـكلـيات وا

استيعابها ?!!
ال شيء  وبــاتت أعــداد الــطــلـبــة في
بــعض الــصــفــوف الـدراســيــة تــفـوق
دارس أعـداد الـتالمـيـذ في صـفـوف ا

اإلبتدائية . 
ــاذا ســاهـمـت الـوزارة فـي الـتــوسع
األفـقي جلــامـعـات وكـلـيــات الـتـعـلـيم
األهـــلي عــلـى الــرغم مـن عــدم وجــود
ـصـلـحة من حـاجـة حـقـيقـيـة لـهـا ? و
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- وكـذلك الـعـالقـات مع دول الـعـالم ال
يـــــنــــــبـــــغـي أن تـــــخــــــضع لـألهـــــواء
واالنـــطــبـــاعــات واحلـــكم اآلني وعن
ـكـنة بـعـد هـنـالك فـوائـد مـتـبـادلـة 
ــكـن أن تــقــدّم هـــنــالـك مــســاعـــدات 
ـكن أن تـبنى هـنـالك آفاق لـلـتـفـاهم 
ي من أجل التـعـارف أو السالم الـعا
أمــور كــثـــيــرة حتــتـــاج لــعـــنــايــة في
الــعالقـات الـدولــيـة يــنـبـغي الــتـعـرّف
عليها من غير اجلانب أالستخباراتي
أو األمــني لـكي نــفـهم ســلـوكــيـات قـد
تبدو غير مالئمـة لنا في ظاهرها لكن

كن تأطيرها لتقدم إيجابيات 
- وكــذلك في الـداخـل فـالــعـالم الــيـوم
بـحـاجـة إلى مـنـظـومـة داخـلـيـة تـهـتم
بـتـفـعـيل الـتـنـســــــــــيق والـتـحـضـير
لـــقــرارات ســهـــلــة قــبـل أن تــدخل في

مجال العاجل. 
كن أن أن مراكـز من هــــــــذا النـوع 
تـقـام في الدول الـنـشـطـة وفي غـيـرها
وبــأحـجـام مــخـتـلـفــة وهـنـالـك تـتـمـة
وتــفــاصـيل إن تــقــرر الـنــظــر في هـذا

وذجا.  قترح ليكون  ا
إن كان الســــــــيد الرئيس (أي رئيس
لــلـعــراق وبـهــذا الـدســتـور) يــريـد أن
يكـون له أثر في الـتاريخ وبـصــــــــمة
ـــــقال مفتاح بابه فقد أعطيته بهذا ا
وهــو يــحــتــاج عـزم صــائب وإرادة ال
تـنـقـــــــــصه ومـا وصل إلـيه يـحـتـاج
إلى إعـادة تــنـظـيم في مــنـظـومــــــــته
كانـســــــــان وفي منـــــــــــظومـة عمله
من اجل الـشــعــــــــب والـتــاريخ لـهـذا

البلد.
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وصف عـدد من الـنـقـاد والـكـتــاب والـبـاحـثـ واخملـتـصـ بـشـؤون الـقـصـة
ـة تـتسـم بصـفـات كـثـيـرة جدا والـرواية بـأن( الـروايـات الـرومـانسـيـة الـقـد
خـاصـة وأنـهـا قـد ارتــبـطت في أذهـان كل قـراءهــا فـعـلى الـرغم من وجـود
الروايـات الرومـانسـية اجلـديدة الـتي حتـمل أبطـال جدد وصـراعات جـديدة
إال أن الروايات الرومانسية الكالسيكية أخذت حظا وفيرا جدا من النجاح
والتمـيز حـول العالم كـله خاصـة مع ترجمـتهـا إلى عدة لـغات و جتسـيدها
عوا كأفالم سينمائية حتى أن كتاب الروايات الـرومانسية الكالسيكية قد 
ثـال رواية( ـية ومـنهـا عـلى سبـيل ا مع جناح روايـاتهم ووصـولـها إلى الـعا
انا كـادنينـا) لتـولسـتوي والـتي اعتـبرت من الـروايات اخلـالدة وهي تـتحدث
عن احلــــرب والـــسـالم وعـــلـى الـــرغـم من ذلك إال أنــــهـــا روايــــة غــــايـــة في
الـرومــانـسـيــة واعـتــبـرت من أهـم روايـات األدب الـرومــانـسي كــذلك روايـة(
ـصـري الكـبيـر يوسف الـسبـاعي الـذي له رصيـد كبـير من ناديـة) للـكاتب ا

األعــمــال األدبــيــة الــتي اتــســمت
بالـرقـة والـشـاعـريـة كـذلك رواية(
ذهب مـع الـــريـح )  لــــلــــكــــاتــــبـــة
وعـلى كـونـها مارجـريت مـيـشيل 
الرواية الوحيـدة من رصيدها إال
أنـــهــــا حـــفـــرت مــــكـــانــــا ضـــمن
الـــــروايـــــات الــــــكالســــــيـــــكـــــيـــــة
ــيــة...كــذلك الــرومــانــســيـة الــعــا
روايــــة( ال تــــطـــــفئ الـــــشــــمس )
لـلــكــاتب إحـســان عــبـد الــقـدوس
واعــــتــــبــــرت من أهـم الــــروايـــات
الـرومــانـســيـة في األدب الــعـربي

...(
اســوق ذلك وأنــا اكـــمل قــراءاتي
لروايـة( أوراق خـريفـية ) لـلـكاتب
نـهــاد عــبـد جــودة وهي تــتــحـدث
بأسـلوب مـبـسط وسلس وواضح
وبـرومـانـسـيـة عـالـيـة عن عالقـات
إجتـماعـيـة تتـحول فـيـما بـعد إلى
عالقات رومانسية يتـخللها خيال
سـافات كـبيـرة ب حتـقيق تـد 
األمنية والرغبة في الغور بأعماق

شاعر لتولد أحاسيس جياشه وشعور عارم بالعشق احلدث حتى حتتدم ا
الذي تـخلـده الرغـبـات احملمـومة المـتالك أجمل مـا فـيه وهو الـتحـام روح
بجسد واحد...فابطال رواية( اوراق خـريفية ) هم من العشاق الذين غدرت
ينا وشـماال وتنام بهم احلياة وتـقاذفتهم كـأوراق خريفـية تبعـثرها الريـاح 
عـلى أرصـفـة عـتـيــقـة في شـوارع شـبه مـهـجــورة من مـدن الـضـيـاع والـتـيه
والـتـشــرد والـغـربــة..( أسـتـاذ فـريــد ) وسـنـاء وغــيـرهم هم من جــعل مـنـهم
ادة الـرئـيـسيـة لـفـصول روايـته...(يـراوده حدس الكـاتب نـهـاد عبـد جـودة ا
ـا شـاهد هـذا الـوجه اجلـمـيل من قـبل استـنـجـد بذاكـرة مـرهـقة خجـول ر
دون فـائـدة بــعـد رحـلـة الــبـحث والـتـقــصي عـاد خـائــبـا اكـتـفـى بـالـصـمت
راقبة قالت: كيف احلال أستاذ فـريد...بعد أن نطقت اسمه فجاة قدحت وا
ذاكرته قال اعتقـد أنني التقيت بـك في مصايف الشمـال قبل أكثر من عام

ونصف اليس كذلك? انت سناء حسبما اعتقد. ).  
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صـادفة أن يعثـر فريد على سنـاء فهي ظلت تشـاغل ذاكرته منذ ولم تكن با
أن التـقـيا فـي مصـايف الـشمـال.. وهـو الذي عـاد بـعـد اختـفـاءها وعـودتـها
شـاعـر...عاد يـبحث من جـديد عن فـاجئـة إلى بغـداد مـكسـور اخلاطـر وا ا
ـارس طـقوس هـذه العـزلـة بحـداد ايدي يـشـغل نفـسه في الـكتـابة العـزلة 
ـقاهي عسى أن يـجد لـه متـنفـسا  تـمـر به السـاعات طـويـلة يـقضـيـها في ا
ـة خـيال ؤ وكأنه يـخـاصم احلـياة وهـو يـجد نـفـسه مـسكـونـا بـالذكـريـات ا
سوسـن بدأ يـرى فـيه خـيـال سنـاء مع الـفـرق بـ وجـود كل مـنهن...األولى
كانت حبيبـة والثانية انسـانة بائسة ومـريضة ... هكذا إذن يـشعرنا الكاتب
ـا يحيط بهم من واقع مؤلم وخبيث نهاد عبد جودة بحالـة التمرد والنفور 
في كل افرازاته التي سابت منهم ابسط حـقوقهم في العيش الكر واألمن
الذي يـطمـحـون أن يكـون هو مـفـتاح الـفـرج حليـاة أفضل تـخـلو من أشـباح
وت التي تراودهم في اليقظة...ولم يقف األمر عند ذلك بل تعداه اخلوف وا
ـا فيه...ولم إلى أن بطل( روايـته ) ظل يـعـتقـد بـأنه في خـصام مع الـعـالم 
صديق الـطـفولـة ورفيق يعـد عـنده غـير صـديق واحـد يثـق به وهو " كـمـال "
دراسته في كل مـراحلهـا وكانت الـنهـاية أن الـتحقـا في اجليش كـمتـطوع
عـاشـوا حـلــوهـا ومـرهـا مـرت بــهـمـا اتـعس الـظــروف أثـنـاء احلـرب حـرب

شرسة سحقت مئات األرواح البريئة..  
لقـد حـاول الكـاتب نـهاد عـبد جـودة في روايـته( أوراق خـريفـية ) وبـأسـلوبه
بـاشر والـكالسـيكي ان يـجـسد لـنـا في كل فصل من السـردي الواضـح وا
فصول الرواية عن مواجع أبطاله واحاسيسهم وشعورهم بحالة االضطهاد
ــفـاهـيم.   ..فـهـو والـتـشـرد والـضــيـاع في هـذا الـبـلــد الـعـجـيب األطـوار وا
يتـحدث بـكل صراحـة عن مواجع الـوطن الـتي نسـمعـها ونـشاهـدها في كل
يـوم مـشـاهـد حـقـيـقـيـة عـلـى الـتـلـفـاز وعـلى الـطـرقـات وفي األزقـة( أجـسـاد
عقول مضرجة بـوحشيـة اإلرهاب آفة سوداء مـدت عنقـها بوجهـها القـبيح 
تتـحكم بـها الـغباوة ولـوال تدخـل العقـالء الحترق الـوطن بتـرابه وناسـه بعد
أن ماتـت الفـرحـة في قـلـوب النـاس اكـتـوى فـريد بـهـذه األحـزان أصـبحت

أحزانه مضاعفة ).  
ورغم كل ذلك فـالـكـاتب نـهـاد عــبـد جـودة لم يـتـرك أبـواب األمل مـغـلـقـة في
طريق طـموحـات ابطـال روايته بل أنـار لهم الـدرب من جديـد واستـطاع أن
يجـعل من الـروايـة وأحداثـهـا ملـحـمة ٩تـأريـخيـة جتـسدت فـصـولهـا بـصور
ـتـزج مع إرادة الـنـاس في جتـاوز الـبـؤس والـشـقـاء والـعـذاب واأللـم وهـو 

احملن في وطن مازال يدور في دوامة مفرغة.

بـعـد عـمـل جـاد أسـتـمـر   19عـامـا   إصـدار أول دلـيل و ثــائـقي يـضم فـهـارس  20الف
ـؤسـسة في الـنـجف علي احلـلو وثـيـقـة في مـؤسـسة كـاشف الغـطـاء .و ب مـسؤول إعالم ا
لـ(الزمـان ) أمس (أكمل قسم الوثائق و األرشفة في مؤسسة كاشف الغطاء العامة العمل 
ـؤسسـة احملفوظـة  و العمل مـستمـر على إدخال عـلى فهرسة  20الف و ثيـقة من و ثائق ا
بيـانات الفهـارس   بغيـة إصدار دليل الـوثائق بجـزئه الثاني  بـعد إصدار اجلزء االول بـ  10آالف

وثيقة) .
ـوضوعات ـدن و التواريخ و الـلغة و ا و أوضح احللـو ( الدليل ضم فـهارس تفـصيلـية بـاألسماء و ا

واألحداث  و غيرها من التفصيالت التي تهم الباحث و احملقق ).
مـضيـفاً ( و سـيسـتمـر قسم الـوثائق و األرشـفـة في مؤسـسة كـاشف الغـطاء الـعامـة  بإصـداراته الوثـائقـية

هتم بالشأن الوثائقي في داخل و خارج العراق ). الهامة و التي تشكل نتاجاً هاماً لكل ا
ÍdÐU'« ÊËbFÝ
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لـلـحـجـر الـصـحي لـلـمـصـابـ بـكـورونا
وكـتب شــرف مــصـطــفى روايـة ( الــوبـاء
لـــبـس فـــقط كــــورونـــا) وصـــدرت عن دار
ببـلومانـيا للـنشر والـتوزيع واستـلهمت
ــصــري فــهــو يــقــول ان كل مــا الــواقـع ا
ــرء وسالمـته هــو وبـاء  يـعــوق راحـة ا
وأصـدرت دار الـنـخـبـة لـلـنـشـر والـتوزيع
روايــــة (الـــــنـــــزيل رقم  (1لـــــلــــدكـــــتــــور
عبدالـرحمن عسـل أستاذ الطـب النفسي
في مـستـشفـيـات قصـر العـيني في مـصر
تـتـنــاول خاللـهـا حـقـبــة الـعـزل واحلـجـر
الـصـحي في زمن كـورونــا أثـنـاء الـفـتـرة
التي يعـيشهـا العالم والـتي أثرت بشكل
كـــبــيـــر عــلى احلـــيــاة والـــبــشـــر وتــدور
األحـداث حـول مـعـانـاة األطـبـاء في زمن
كــورونــا ودور اجلــيش األبــيض وصـدر
لــلـمــغـربــيـة الــدكـتــورة مـر آيت أحــمـد
روايـة ( تـن ووهـان) جـاء عـلى لسـانـها
عن هـــذه الــروايــة : "مــررت مـن مــرحــلــة
الـصـدمـة التـي تصـيب أي مـنـا في بـداية
هـذا الـوباء الـذي غـزا الـعالم إلي مـرحـلة
التـفكيـر والتفـاعل كذات تود فـهم ما يقع
وحتـاول أن حتــلل وتــتــأمل هــذا احلـدث
االسـتـثـنـائي في تـاريخ الـبـشـريـة وبدأت
فــصـول الـروايـة من خالل سـفـر مـشـتـرك
مع صـديقـة صـيـنـيـة مـفـتـرضـة وان كنت
فـــعالً لــدي صـــديـــقــة مـن هــنـــاك بـــحــكم

تنقالتي الكثيرة عبر العالم 
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وصدرت رواية (ربيع الـكورونا) للروائي
واألديـب الـلـيـبي الـدكـتـور أحـمـد الـهادي
( رشـراش امـا (كـورونـا ب انـتـفـاضـت
هـــو عـــنـــوان روايـــة جـــديـــدة لـــلـــروائي
والـشـاعـر الـلـبـنـانـي نـزار دنـدش وصدر
ـان الـنـاطـور لـلـكــاتـبـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ا
روايــة (هي وكــورونــا) وحــقــقـت نــســبـة

ـصـطـلح الذي ادب مـا بـعـد كـورونـا  ا
كن ان نصكه عـلى غرار (ادب ما بعد
احلـداثــة  ادب مـا بــعـد الـكــولـونــالـيـة
....) ذلك ان جـــائــحــة كـــورونــا ومــنــذ
والـتي اجـتـاحت العـالم والزالت 2019
تبعاتها حتى االن قد سببت الكثير من
االالم للمجتمعات  فهناك ارقام مخيفة
لعدد الوفيات واالصابات منذ اكتشاف
حتى وان قل الفيروس وحتى الـلحظة 
تــأثـيـر هــذا الـفــايـروس نــسـبـيــاً ولـكن
تـبـقى مـدة اجلـائـحـة تـسـجل تـاريـخـياً
بــصــورة واضــحــة عــلى غــرار احلــقب
التي تـفشى فيـها (الطـاعون الكـوليرا
االنفلـونزا اخملتلـفة) في بلدان مـختلفة
 ولــكن هـذا الــفــيـروس ( كــوفــيـد (19
ومــتـــحــوالته قــد دخــلـت كل مــنــزل من
منازل البلدان كـافة دون استثناء وهنا
يــحق لــهــذه احلـقــبــة ان تــمــثل وجـود
تاريخي ملموس  وعليه شكلت مالمح
ـرحـلـة (الـعـزلـة  سـيادة مـهمـة لـهـذه ا
التكـنولوجيـا  شعور االنسـان بضعفه
إزاء صــغــر حــجم الــفــايــروس  وعــدم
تمكن األجـهزة الطـبية استـيعاب اعداد
وتـــــفــــرج اإلصــــابـــــات والـــــوفــــيـــــات 
احلـــكــومـــات عـــلى مــا جـــرى واالزمــة
ـاديـة التي عـصـفت باجملـتـمعـات فـقد ا
أدى التعطيل واحلـظر الصحي اليقاف
او تــــقـــلــــيل الــــعـــديــــد من الــــوظـــائف
وبـخــاصـة أصـحــاب الـقــوت الـيـومي 
المـح الــتي فـــضالً عن الـــكـــثــيـــر من ا
مــيـــزت هــذه الــفــتــرة  وهــو مــا جــعل
العديد من الـفنان والكتـاب يتفاعلون
ـــثـــلـــون ــــدة بـــوصـــفـــهم  مع هـــذه ا
مجـتمعاتـهم وازماتهـا وبالتـالي كتبوا
قـصــائـد ونـصــوص شـعــريـة وقـصص
وروايـات ومـســرحـيـات وكـتب عــلـمـيـة
وغــيـرهــا تـمــثل هــذه احلـقــبـة بــالـذات
وبـعـضـهم صـدرت مـنتـجـاتـهم بـعد ان
تالشت هـــالـــة الــرعب واخلـــوف الــذي
سببه كـوفيد- 19للنـاس  وبالتالي ان
ـنتجـات األدبية والـفنية اإلصدارات وا
الــتي خــرجت من مــعــطف هــذه االزمـة
ســتـمــثل حــتـمــاً ادب مـا بــعـد كــورونـا

والـذي ستـتمـحور ثـيمه عـبر ( الـعزلة 
هـيـمـنـة الـرعب الـذي خـلـفه الـفـيـروس 
الـتـكنـولـوجـيا عـلى االنـسـان خالل تلك
احلقبـة  االغتراب والفردانـية لإلنسان
 الـظـروف االقـتـصـاديـة الـقـاهـرة الـتي
مرت بهـا اجملتمـعات  العـجز امام هذا
الــفـــيــروس وصـــعــوبـــاته  الـــعالقــات
اإلنسـانـيـة ويـقـظة الـضـمـيـر اإلنـساني
خالل االزمــات) كـذلـك حـتــمــاً سـتــؤشـر
الـدراسـات النـقـديـة واألبحـاث الـعلـمـية
ـــيـــة هـــذه احلـــقـــبـــة وادبـــهـــا االكـــاد
ت رحلـة ازمة كونية ا بوصفهـا وثتق 
كن رصد بعض بكل الكرة األرضية. و
الـنـتــاجـات خالل الـوبـاء مــنـهـا: روايـة
(خـفـافـيـش كورونـا) لـلـعـراقي إبـراهـيم
رسـول والتي تـسرد يـوميـات أفراد هم
أعــضـــاء في الــكــادر الــطــبي وفــنــيــ

وتكشف خيـوط استغالل جتار األزمات
ـعانـاة الفقـراء والبـسطاء ـنتفـع  وا
ـــثــــقف في وصـــدرت عن مــــؤســـســــة ا
أستـراليا ودار أمل اجلـديدة في دمشق
سـوريـا روايـة لــلـعـراقي قــصي الـشـيخ

عسكر بعنوان (كورونا) 
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كــمــا صــدرت حــديــثــاً عن دار الــروايــة
الـعـربـيـة روايــة (هـاربـون من كـورونـا)
لـلكـاتب األردني مـصـطفى الـقـرنة. وفي
روايـة جـديـدة عنـوانـهـا ( جـرس انذار)
يــحـــاول الـــكــاتـب الــســـوري إبـــراهــيم
الـــيــوسف تـــوثــيـق مــرحـــلــة انـــتــشــار
ـانـيـا والـعالم اجلـائـحـة التـي ضربت أ
بعيون مهـاجرة وصدرت كذلك رواية (
كوفـيـد االحالم) لـلكـاتـبـة الفـلـسـطيـنـية
قــمـــر عـــبــدالـــرحـــمن وصـــدرت روايــة
(كورونا) لعـلي عالء يقول عنهـا كاتبها
:الـروايــة تـتـحــدث عن قـصــة من وهـان
إلى الـعـراق وأن كـتابـتـهـا ال تسـتـغرق
الـوقت الــكـثـيــر كـون الـفــايـروس يـهـدد
الـبـشـريـة وال نـهايـة لـهـا ألنـني مـنحت
اجملـال لبقـية األجـيال لـتكـتب النـهاية..
عـلـمـاً أنني إسـتـغـرقت في كـتابـتـها ٣٣
غذي يوم بواقع ١٠ سـاعات وقطـرات ا
والـكــيــمـيــاوي تــقـطــر بــجـســمي كــمـا

صدرت ألحمد وهبة رواية (كورونا) عن
وصدر مـركـز ابـصار لـلـنشـر والـتـوزيع 
حـديـثـا لـلكـاتب واإلعالمي عـبـد الـعـزيز
كـوكـاس عن دار الـنـشـر الـنـورس كـتـاب
جـديد بـعـنوان (في حـضـرة اإلمبـراطور
ـعــظم كـوفــيـد الــتـاسع عــشـر) وصـدر ا
ألحـمـد صـديق كـتـاب ( كـورونـا اخلـيـر)
مـــذكــرات وســـيـــر ذاتـــيـــة بـــواقع 220
وحتت عــنــوان (عــائــدون بال صــفــحــة 
أرواح) صــدر لــلــروائــيــة األردنــيــة أمل
عـبـده الـزعـبي وتــتـحـدث الـروايـة الـتي
تـــــقع فـي ٢٣٧ صــــفـــــحـــــة من احلـــــجم
تـوسط عن معانـاة إنسانـية في عصر ا
كــورونــا أيــضــا كــتب جــاسـم ســلــمـان
رواية ( كورونا احلب واحلرب : ملحمة
كـتبت اثـناء احلـجر) وصـدرت عن الدار
الـعربـيـة لـلـعـلوم نـاشـرون كـمـا نـشرت
صــحــيــفــة الــنـــهــار فــصــوالً من روايــة
(كـورونا زهـرة ربيـعيـة) لفـارس خشّان
غـربيـة نورة صديق وصدرت لـلكـاتبـة ا
)  كمـا صدر روايـة ( كورونـا ب قـلبـ
حـديـثًــا عن دار الـنـخـبــة روايـة جـديـدة
بــعــنــوان (كــورونــا في ســوق الــبــغـاء)
للـكاتـبة فـكرية أحـمد وتـقع الرواية في
توسط وكتب 260 صفحة من الـقطع ا
زهـيـر الـشـلبـي روايـة ( كـورونـا كـوفـيد
واالخـطر من كـورونـا) وصدر كـتاب 19
(يـــومــــيــــات الـــكــــورونــــا) حلـــســــونـــة
ـصــبـاحي وهـو يـوثق يـومـيـاته خالل ا
فـــتــــرة احلـــجــــر ووقــــعت عـــام 2021
الـكـاتـبـة الـلـبـنـانـيـة سـتـيـفـاني عـويـني
روايـــتــــهـــا (حب فـي زمن الــــكـــورونـــا)
الصادرة عن دار أبعاد للطباعة والنشر
في مـركـز "حـمـلـة دفـى" وتـدور احـداثـها
عن قـــصـــة حب بـــ رجل اســـمه عـــمــر
وامـرأة تُـدعى أنابـيال الـتـقيـا في مـركز

مـبـيــعـات جـيـدة مـنــذ اول ايـام طـرحـهـا
للسوق في مصر اما الروائية والقاصة
ــيـة اجلــزائـريـة روضــة مـاحي واألكـاد
كـتــبت روايـة (مـخــيـمـات الــكـوفـيـد (19
وهي كاتبة جزائـرية من مواليد ?1997
غربـية زهور إكرام وللكـاتبة والنـاقدة ا
صـدرت روايـة (ال أتـنـفس) الـتي تـماهت
ـــهــا مـع زمن الــوبـــاء  وصــدر في عــوا
مصر كتـاب (يومياتي وكورونـا) للكاتبة
ــغــربــيـة عــائــشـة بــنــاني ســردت فـيه ا
ـعانـاة التي شـعرت احلـالة الـنفـسـية وا
نـزلي وكـتاب بـهـا خالل فتـرة احلـجـر ا
بــعـــنــوان (حـــريــة فـي زمن الــكـــورونــا)
لــلــكـاتــبـة الــعـراقــيـة ســنـدس الــشـاوي
ويــتـنــاول مـعــنى كــبت احلــريـة بــسـبب
ـغربية نزلي وهـناك ورواية ا احلجـر ا
عـنـونة (كـجـثة في (عـائـشة الـبـصـري) ا
روايـة بـوليـسـية) تـتـناول قـصـة سائـحة
تــقــطــعت بــهـا الــســبل في مــدة احلــجـر
الصحي وروايـة (ليليـات رمادة) للكاتب
اجلـزائـري واسـيـني األعـرج الـتي كـتبت
ــوجــة األولى حتـت احلــجــر وفي ظـل ا
لـلـجـائـحـة وتـتــألف من جـزأين (تـراتـيل
مالئـكـة كــوفـيالنـد) و( رقــصـة شـيـاطـ

كـوفــيالنـد)  وهــنـاك (أيــام هـسـتــيـريـة)
ـنازل) لـلمـصري نـاصـر عراق و(غـربة ا
للـمصـري عزت الـقمـحاوي اذ تـقوم هذه
الروايـة على تـتبع آثـار الوباء من خالل
الـعـزلـة الـتي فرضـهـا عـلى سكـان بـنـاية
واحـدة عـبـر حـكــايـات وأسـرار كل شـقـة
وتـــعــامل ســكــانـــهــا مع احلــدث. و(ســر
الـعـنــبـر) لـلـمـصـريــة مي خـالـد وأيـضـا
(أالعـيب خالـد مع كـورونا) لـلـموريـتاني
مـــحــــمــــد ولــــد مـــحــــمــــد ســــالم و(وهم
الكـورونا) لـلعـراقي حسن عـبيـد عيسى
وكـتــبت أوكـيــلي نـور الـهــدى الـطـبــيـبـة
اجلـــزائــريـــة اخملـــتـــصـــة فـي األمــراض
الـوبـائيـة روايـة (زمن عـزلـة) صدرت عن
دار كوهينور للـنشر والتوزيع وصدرت
لــلــكــاتب فــارس خــشّــان روايــة جــديــدة
بعنـوان (كورونا زهـرة ربيعـية). وأيضا
ــان كـورونـا صـدرت روايـة (مــجـلس بـر
ي) للـكاتـبة الروائـية رجـاء حس العـا

وصـدر عن مـؤسـسـة الــرحـاب احلـديـثـة
لـلـتـوزيع الـكـتـرونـيـا (روايـة حـب وغـدر
وكورونا) للكاتبة الدكتورة هبة مهتدي.
وفي مــجـال الــقـصــة فـهــنـاك مــجـمــوعـة
غربية لطيفة قصصية صدرت للكاتـبة ا
لبصير بعنوان (كوفيد الصغير) وايضا
ؤمن عصام صدرت مجـموعة قـصصيـة 
بعـنوان (احلب في زمـن الكـورونا) تدور
أحــداث الـــقـــصــة فـي حــجـــرات الـــعــزل

ستشفى األميرية 
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هجر : شهالء من شاعرات ا

أُلُوف تُصَلي بِبَابِ األَمِير وتَحسُو 
ورَاءَهُ فَضلَ الشَّرَاب ! لِأَنَّا وَلِعنا 

ـعــوبُ والــشـُّ ُـــلُــوك وتَــقــدِيــسِــهِم  بِــحُب ا
احتِرَاب 

لِأَنَّا دعَونا لَهُم في السُّجُود لِيَبقى
لُوكُ ونَحنُ الذهاب شَرِبنا   ا

مِنَ الـبُـؤسِ حــتَّى ارتـوَيــنـا ومُـتــنـا ُألُـوفـاً
بِكَهفِ

 وغَاب إذَا سَعِدَ السَّاسةُ احلاكِمُون 
نَغَني لهُم والنُّفُوسُ اضطِرَاب
 أيَاكرمةً أجنَبت ألفَ غُصنِ
 وباتَت عِطاشاً بِأَرضِ يَبَاب
 لِــــــــمــــــــاذا بِـالدِي تَـــــــــئِنُّ

وتَشجَى. ?
َـــوتَ  وتَـــســـتَـــبـــدِلُ ا

باإلِكتِسَاب 
 لِـمـاذَا اجلِـبَـاالتُ
فِيها اضمَحَلَّت ?
َدَى يُعلِنُ  كأَنَّ ا

اإلنسِحاب
 لِــــــــــــــمــــــــــــــاذا
الـعـدَاواتُ فِـيـنا

أُبِيحَت
 تُعِيقُ الشُّيُوخَ
وتَفنِي الشَّبَاب

?
ـا ركِــبــنَــا  لِـــأنـَّ
الـــــــــــــــــرُّؤُوسَ

اعتِبَاطاً 
وأفـــــكَـــــارُنـــــا
تُـــــــــــنــــــــــجِـبُ
اإلِســــتِــــلَــــاب
وثُوَّارُنا

 أســــقَـــطُـــوا
أَلفَ بَيتِ
 لَــــــهَـــــا فِي
قُـــــــــــــــــرُونِ
ِ الشّـيـاطِ

بَاب..

شــهالء شــاعــرة عــودت نــفــســهــا عــلى
لمات بعد ان فقدت اعزاء الصبر على ا
عـلى قـلـبـهـا غـير انـهـا شـهالء واسـمـها
صــفـة مـشـبـهـة تــدل عـلى الـثـبـوت ومن
معانـيها (مـختلـطة) ويُقـال شهالء للتي
في عــيـونــهــا شُــهـلَــةَ اي الــتي يُــخـالط
سـوادهـا زُرقــة ولـلـتــخـفـيف يــنـادونـهـا
شـهال وهي ثـابـتـة ومؤمـنـة بـاقـدار الله
ومـحـتـسـبة وصـابـرة عـلى مـا حف بـها
في مـســيـرة حـيـاتـهـا ولـعل ذلك واضح
في قصائدهـا وترانيمـها التي تدل على
حـــزن عــــمـــيق قـــادم من عــــمق الـــقـــلب
واردافه فـحـروفـهـا تنـهـال مـتـقـدا بالغةً
وســيال تــنـــضــد قــصــائــدهــا في صــور
سـاردة قــصـة غــربــتـهــا وصـراعــهـا مع
احلياة في رحـلة كفـاح بعيدة عن االهل

والوطن .. 
ولــلــتــعــرف عن قــرب حــاورنــا االديــبــة
والشـاعـرة  العـراقيه (الـدكتـورة شهالء

الكاظمي )وسالناها :
لـكـل بـدايـة حـكـايـة فمـا حـكـايـة بـدايـتك

وهل انبثق من التأثر بشاعر ما ? 
فـــاجـــابـت قـــائـــله  بـــدايـــتـي كـــانت من
الـصــغـر حــيث كـتــبت الـشــعـر مــتـأثـرة
بـوالـدتي فـهي شـاعـرة من طـراز خـاص
كتبت في جـميع بحـور الشعر وأول من
شـجـعتـني عـلى كتـابـة الشـعـر والقـصة

والرواية رحمها الله .
استدركت فسالتها متتبعه في اية سنة
كانت انـطالقـة النشـر وماهـي القـصيدة

التي كانت الفاحت في ذلك ?

فـاجــابت بـالـقــول كـتــبت وعـمــري ثـمـان
سـنـوات وكانـت بدايـتي عـنـدمـا كنت في
جامـعة طـهران حيث الـقيت اول قـصيدة
لـي بــالـــلــغــة الـــعــربـــيــة وتـــرجــمت الى

الفارسية بعنوان غربة .
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- تــابــعت ســؤالي بــان  الــشــعــر الــهــام
ومــوهـبه من هــو مـلـهـمـك في نـصـوصك
الــشــعــريـــة ? فــاردفت بــالــقــول ان خــال
والـدي هو مـلـهمي األول الـراحل الـكبـير
شاعـر الصعـاليك عبـد األمير احلـصيري

تأثرت به كثيرأ 
فــــاردفـت بـــســــؤالـي مـــاعــــدد دواويــــنك
الشـعريه وايـهمـا االقرب الى نـفسك وما
هـي جتـــربـــتـــهـــا ? فـــاجـــابت بـــان عـــدد
الــــدواوين  18ديــــوان وأربــــعـــــة كــــتب
ـيـة ديـوان دعـوني وخـمــسـة قـصص عـا
أمــوت األقــرب الى نــفــسي حــيث كــتـبت
قــصـــائــد بــطــعـم احلــنــ واحلــزن كــان
ـزوجـا بـكل قـصـيـدة كـتـبت وانـا أرثي

اهلي رحمهم الله . 
مـع ذاك احلـزن الــذي احــسـســته بــردهـا
بــادرتـهــا بــالــســؤال ..انت مــغـتــربه عن
الـعـراق وهـو الـوطن هل كـان له نـصـيب

من اشعار شهالء  
فـاجــابت مـؤكـدة نـعم كـتـبت الـكـثـيـر عن
بــــلـــــدي األم الــــعــــراق رغـم أني لم أزور
الــعـراق ولم أحـمل اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة

ا كتبت ..  واليك بعض 
من قهر أاليام 

لِتلكَ الَّتي فوقَ نهدِ السحاب

وقَلب لَها مِثلُ فَجرِ الشَّبَاب 
شُعُور طَهُور لِإِحسَاسِها 
ومَجد لهَا فَوقَ نَهدِ الشهَاب
َدَى  لَها فِي مَسافَاتِ رُوحِ اا
 مَسارَاتُ نَجمِ وَقَلب مُثَاب 
إذا طَلَعت بزَغَت أَشمُسًا  

 وإِن حدَّثَت فَتحَ الكَونُ بَاب 
وإِن خاطَبَت يَصمُتُ احلاقِدُون
 ويَرتاعُ مِنها عِواءُ الذئَاب

 لَها في  انسِجامَاتِ نَبعِ الفُرَات
 مِنَ العذب همس  وحُسنُ انصِبَاب

 وفي دِجلةٍ تُسعِفُ الظَّامِئيِن 
بِعذبِ يُرَوي عُقُولَ الشَّبَاب

 إذاشَرِبَت تَرتَوِي دِجلَة 
ويَنثالُ مِنها عَبيرُ الشَّذَاب

 إذا اختالَ بَغدادُ في الشَّامِتِ 
  سَتُعفِي النُّفُوسَ وتَمحُوِ العِقاب

 لَها رُوحُ أيُّوبَ في الرَّافِدَين 
َئَاب وتَسبِيحُ ذِي النُّونِ ..عندا

 أيا حُلمَ في خافقِ الرَّفِدَين 
 وياعَالَماً أنبتَتهُ الصعاب
 لِماذا النوائِبُ تأتِيكَ طُرًّا

 وَقَد أوقدَت في مَدَاكِ الشعاب !
! لِأَنَّكِ أَحبَبتِ رُوحَ احلُسَ

ولِآلَلِ كُنتِ الصَّديقَ احلُبَاب 
عَدُوُّكِ  يَقتُلُ كُلَّ  الطُّمُوح

 ويَغرق في اليَم  
ُلُوكُ الطُّغاةُ  ألفي كِتاب تُعِيقُ ا

ُهَاب الشُّعُوب وتَنفِي وتَفنِي القَوِيَّ ا
. وتَبغِي لِتَقتُلَ كُلَّ وَلِي

.كُلَّ حلِيمِ مُجَاب. ?   وتذبحُ
أيَا نَبضَ بَغدَادَ هَل أحكَمَتها

 طَوَاغِيتُهُم عندَ فَصلِ اخلِطَاب ?
 وَهَل أَثمَرَت كَرمَةُ الرَّافِدَين

 لِتُعطِي جَناهَا سُعارَ الكِلَاب ? 
َ أشلَائناِ وحُلمُ  َها ب عيُونُ ا

الرُّصَافَةِ يُدمِي اللُّبَاب
 أمَا زالَ عِشقُ النُّواسِي لِكأسِ

 تُسَكبُها الفَاتِناتُ الكِعاب ?
 تُدَارُ الكئُوسُ علَى شارِبِيها 

وتَرنُو إلى كُل غيدَا رَبَاب 
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فــسـررت بـتــلك اامـعـاني ومــا خـطـته عن
عراقنا احلبيب فاردت ان اعرف بسؤالي
ؤهالت الـتي جعلت مـنك شاعرة ماهي ا
واديبه  فاجابت موضـحه بالقول ..كانت
ستمـرة لي الى جميع الشعراء القراءة ا

افيهم عرب وأجانب 
فـسـالتـها مـاهي الـلوحـه التي تـرسـميـها

فرداتك الشعريه ? اجابتني قائله 
احلـــزن هــو الــطـــابع عـــلى كل قـــصــيــدة
أكــتــبـهــا فــانــا ال أكــتب غــيـر احلــزن في

جميع  قصائدي 
وقع االلكتروني { التكملة على ا

شهالء 



الضـوء… نقـطة ضـوء… مـعتـوهة نـاقصـة عقل
تـمـلئ هــذا الـكـون بـالـتــرهـات… تـضـحك ملء
ـنعزلة ـتصوفة ا فمهـا تلك التي تـوسمني  با

تصوف!! كتئب وا  ال تفرق ب ا
أقول لـها انـي اشعـر بأن هـذا العـالم ال يسع
احالمي وهي تضحك طويالً حتى تتقافز من
فمـها أنواع البـصقات لـتملئ الـكون برذاذها
سـموم … هـكذا كانت تـراني بأني اهذي او ا

أحاول الهروب من قساوة العالم …
ذات مـرة قالت انكِ نـصف امرأة ال تـستـطيع
ان تقـاوم مـسؤولـيـات احلـياة  ثـارت ثـائرتي
آنــذاك اســـتــخــدمت كـل مــفــردات الـــشــتــائم
ــفــهـــرســة في الــقـــامــوس الــعـــربي وحــتى ا
ـرة الـغــربي.. اصــرخ اصـرخ أتــذكـر انــهـا ا
األولى الــتي انــفـعل بــطـريــقـة مـعــهـا حــطـمت
مائـدة الطعام على رأسها  قالوا لي انها مذ
ــكـان ابـداً  بــعـضـهم ذاك الـيــوم لم تـدخل ا

قالوا لي انك ارحت الناس منها!! 
ــتــهــشم ألتــوحــد مـعـه مـرة اعــودُ لــدمــاغي ا
ـــظــــلم و رغم كل أخــــرى الجُ الى الـــضـــوء ا
بــؤسه وانــفـالته فــهــو يــضم عــوالم الــرثــاثــة
والـسـخف كـمصـيـدة فـئران… ونـحن كـفـئران

جتارب نلج دون ان نعي ماهية ما نلج له! 
 الــلــعـنــة الــرصــاصـات لم تــعــد وحــدهـا من
ترديك مـيتاً فهناك أدوات قـتل معاصرة اكثر
فـتـكـاً… افتحُ نـافـذتي الـزرقاء يـواجـهـني طلب

غريب! ووجه الغرابة هو..
 -من ? قـــلت له قـــبل ان اســتـــجــيـب لــطـــلــبه

عاصر…  ....ضحك بطريقة العنكبوت ا
-(ابنكِ) … ولكي اجاري مزحته… 

 قلت له

بغداد

W¹UN½ vKŽ ÂUŽ bFÐ

  UÐU ²½ù«

 UM³ « WKŠ

بغداد   

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

·Ë—e  —b−Ð …ËöŠ

ظلومـ والفقراء طالـبة بحقـوق ا (ا
) كـل ذلك كـان مـجـرد ـسـتــضـعـفـ وا
مكـونـات تـلك الـطبـخـة الـلعـيـنـة التي
فتكت بـأجيال حـا بالتـغيير .وذلك

الوهم هو خديعة !! 
ألنهـا تطهي العـقول وتسـيرها كـيفما

شأت واينما ارادت..
UJ³¡ - بغداد « rÝUł bLŠ«

الْأَنفُسُ ـ وَلَقَدْ جَاءَهُم من رَّبهِمُ الْهُدَيـ
) صـــدق اله الـــعـــلـي الـــعـــظـــيم وقـــد
تـبــلـورت وتـشـكـلت تـلك) احلالوة) او
هي عــــدوى انــــتــــقــــلـت الى جــــمــــيع

مؤسسات الدولـة وكذلك اجملتمع وقد
تف البعض بطـبخها بإضافة بعض
الـنكـهـات واضـافـة الـصبـغـة الـديـنـية
(الـوعـود الـكـاذبــة)(اخلـطب الـرنـانـة)

(مثل شعبي من جـنوب العراق يرسم
كن حدوثها) تطلعات ال

ـثل غـريب بـعض الـشيء إال مــع أن ا
أني وجدته يالمس واقعـــنا !! 

على مر السن كـنا نتوق لتذوق تلك
احللوى أو معرفة  تتكون?

 متجاهـل كون تلك الـطبخة الوجود
لها.

 هي مجرد وعود!
ـون بـالــسـلـطـة. ومع يـطـرحــهـا احلـا
الـتـركيـبـة الـغـريـبـة لـلـشـعب الـعراقي
ـتـأثـرة وبـيـئـة وطـبـيـعـة الـعـاطـفـيـة ا
بـأتـفه االحداث وتـلك الـطـبيـعـة سيف
ذو حـدين فـمـمـكن أن تـكـون اقوى من
موجة تسـونامي مدمره كل من حاول

النيل منها
 او تـقوم بـالـتدمـيـر الذاتي (أي تـدمر
نـفسـها بـنفـسهـا) واالقتـتال الطـائفي

خـــــيـــــر دلــــــيل عـــــلـى ذلك اذا مـــــا 

إســتــفـزازهــا وإســتــمــالــة الــعــاطــفـة
وتوجيهها بصورة صحيحة. 

ــا قـــلــة الـــوعي وعـــدم االهــتـــمــام ر
بـالـتـعلـيم جـعـلـنا شـعب فـطـري( على

البركه)
‰Ëb «  UłUO²Š≈

ومع مــــــرور الـــــزمـن ودراســـــة تــــــلك
الـطبـيعـة  استـثمـارها بـشكل يـلبي
احتياجـات الدول االوربية واجملاورة
عـــلى حـــدا ســـواء بـــتـــنـــظـــيم ادوات
لـتـحـريك الـشـارع كـيف مـا شـأو وتلك
االدوات أســــمــــيــــنـــــاهــــا بــــالــــقــــادة
والـسيـاسـي (اصـنام صـنـعنـاها من
الـقـاذورت)..  وعـلى عـكس اجلـاهـلـية
كَــانُـــوا يــصـــنــعــونـــهــا من الـــطــعــام
لـيـأكـلـوها اذا مـا جـاعـوا. قـال تـعالى
يْـتُـمُـوهَـا أَنتُمْ ا أَسْـمَـاء سَـمـَّ (إِنْ هِيَ إِلـَّ
وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ـ
ـا الـــظَّنَّ وَمَــا تَــهْــوَى إِن يَـــتَّــبِــعُــونَ إِلـَّ

مهداة الى ثوار تشرين
لكم وعوائلكم السالمة والصحة

هـذا (العراق) الچان هيـبه اوتـرافـَه
ــد -(حـــايـط انـــصَـــــيـّـص) صـــار مَــــحـَّ

يِخافـَه
×××

د يِخافـَه حيـف .. والكـل تـنـِهـشـَه مَحـَّ
-(قُمـْـبـر) اوكـومه اسالح .. امن اجلَو

تضربه
×××

امن اجلَو تضربه اتراك ويـّاهـّه إيران

كـِتلوْ شعبنه اشرار.. رَوْعـَـوْ السكان
×××

ـِكعـْـهم رَوْعـَـوْ شعبنه اشرار محـَّـد ي
سـافـل حرامي اليوم .. للوطن يحكم

×××
لوم اجانـَه للوطن يحكم حيـف 

موت اوخراب اديار اشبعنه مهانه
×××

اشـــبــعـــنـه مــهـــانـه اوذل .. صــار الـــنه
عقدين

ه ميت واللي گبلهه اعقود .. شو جـَـنــَّ
×××

شـو جـَـــنـَّـه مـِـــتـْـــنـَـه لــيش نــتــحـَــمـّـل
الذل

من الــــظــــلـم واجلــــور شـــــو .. صــــرنه
منـخل
×××

عيشة ظلم ياناس .. والنفط مبيـوگ
عند الغرب الفلوس .. والبلد محروگ

×××
هدَّوْ علينه اذناب ! خربوْ وطنه

صار العراق ارماد ! بالفگرعشنه
×××

بالفگر عشنه اسن .. ضاگت علينه
هبّ الشـباب اليوم .. الزم نعـيـنـَه

×××
 هب الشباب اليوم .. يـنقـذ وطـَـنـَّه

الولدك تصير أسـْـوارْ .. ها يا شعبنه
×××

يزان -(تشرين) هذا الثار .. يـِعـْـدل ا
الثـوره نـار اونـور.. وابـكـل األزمان

×××
وانحاسـب (األوغـاد) والبـاع االوطان

يــضــويـي الــعــراق ايــشـع بـ (اطــيــافه)
للوان

ناسـبة الـذكرى الـثالثـة النتـفاضة  }
تشرين اجمليدة

w - سـتوكهولم Ëd « Êu O

h‡Ò‡O‡ÓB½≈ j¹UŠ

اهــداء الى أصـدقـاء الـضـجـر ....ألن لـقـاءكم
ل....مع احلب 

مـثل مـجــنـونـة هــائـمـة او مــكـتـئــبـة تـتــأكـلـهـا
لئني الفراغ ويتغلغل الى فوضى السنوات 
ذاتي يــشـلّ كل احلــركــة الــتي اســيــر فــيــهــا

عتوهة. كا
اللـعنة كل هذا الـعالم ال يكـفي جلسدي  مثل
ساعة لم تأتِ بعد ضمن منطوق اميال الزمن
ـتــوقـفــة اعـلى الــقـاسي مــثل تــلك الـســاعــة ا
رأسي…  مثل الـلحظة التي تـسبق االنهيار …
أحـاول ان اصـارع كل شيء في هـذا الـعـالم
اصرخ أحـيانا بطريـقة طفولـية (هذا العالم ال
يــسع احالمي) يــضـــحــكــون ملء اشــداقــهم
أولئك الـذين يـروق لـهم رؤيـتي وانـا اتـشـقلب
عـلى دنـيـا مُرة لـم تذق حـالوة احالمي بـعد…
احـيـانـاً مجـنـونة او سـوداويـة…  يقـولـون هذه
الـلـعــيـنـة مـثـقـفـة مـتـكـورة بـهـذا اجلـنـون لـكي

تهرب من جفاف الواقع. 
ـنـزل مــنـفـرد كــلـمــا أتـذكـر اجلــفـاف احـلـم 
يـحــتـضن وحــدتي ازرعه بــأنـواعٍ غـريــبـة من
الزهـور ألبدو هكذا برجوازيـة لعينة او ألظهر
سـتوى عصـري كما يـفعل العـديد من باعة
الــدم وجتـــارب احلــروب  وألني امـــلك عــالمٍ
مــوازٍ فـأنــا اهـرب الى قــراءة الـروايــات اقـرأ
ـها االفتراضية فأجدهـا اكثر حناناً علي عوا
ــزيف او مــا يــسـمـى عـالم من هــذا الـعــالم ا

الواقع .
مـا اقـسى ان تــكـون الـشــخـصـيــات الـورقـيـة
ارحم وانــبل من الــشـخــوص الـتـي تـتــعـايش

معك…  
اهرب الى افـتراضٍ شـبكي ألضـيع في ظـلمة
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لألسف الـشديـد لم يكـن في زمانـنا دراجـات نـارية كـما هي
درسة عليه اآلن وخاصة عند انصراف  ‘‘حلة ‘‘البنات من ا
ــقـدسـة لــديـنـا النــنـا كــنـا نـنــتـظـرهــا اكـثـر من هــذه احلـلـة ا

انتظارنا للمدرسة نفسها 
واسـمى ما يتجلى في هذه  ‘‘احللة ‘‘هي الـوقوف في احدى
مفـارق الطرقات واالكـتفاء بـنظرة لبـنت نظن في داخلـنا انها
تـعـيش مـعـنــا قـصـة حب لـهـا اول ولـيس لـهـا اخـر عـلـمـا ان

البنت ال تنتبه لنا حتى بعد انتهاء موسم الدراسة 
لك دراجة هوائية ويبدأ يستعرض هم.. سـعيد احلظ من  ا
امـام الـطابـور الـطويل بـاحلـركات الـبـهلـوانـية لـلدراجـة لـلفت

انتباه اجلنس اللطيف 
ـتـبـعـة وامتـطى ـألـوف والـقـواعـد ا قـرر  ‘‘حـسـوني ‘‘كسـر ا
حمـار الحـد جـيرانه تـركه امـام بـيته ألخـذ قـسط من الـراحة
وبـدا يـجـول به ذهـابـا وايـابـا لـعـله يـلـفت نـظـر صاحـبـته النه

سلسالت البدوية يتقمص دور الفارس كما في ا
ما ان وصـل مفـرق شـارعنـا والـشـارع العـام واذا بـصاحب
احلــمـار يــخـرج مـن الـشــارع بــصـراخ وسب وشــتم بــاغـلظ
ــا اضـطـر حــسـوني بــان يـضـرب احلــمـار لـكي الـشــتـائم 
يهـرب من قبضة يد صـاحبه ولكنه بدا يـزغط وباالخير هوى

حسوني من فوق ظهر احلمار وكسرت يده 
حتى مـغامراتـنا كـانت اشبه بافالم رعب تـعرض في سيـنما

سمير اميس
هنـيا لكم يـا اصحـاب البطـحة والبـچة وجـني فلكم كل احلق

بتجسيد دور توم كروز وبراد بيت
عــلى گــولــة الـلـه يـذكــره بــاخلــيـر.. عن

البعض احتدث 
مغامراتيش
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الــبـقــعـة الــتي تــطـفــو عـلـى الـذهب (نــضـبت?
)نشربـها كاخلمـر فتصيـبنا خيـبتها بـالغثيان
لـعـنتـنـا األبـدية حـتى نـفنـى هذا مـا قـاله عالم

معاصر يا امي..
-حتتـرمون اراء العلماء شيء جـيد! بسخرية

قلت له …
-سيـأتي عليكم زمان يـحكمها فـيها الروبوت
يا هـذه!  صـوت هـمس لي كـأنه تـهـديـد خفي

…
لم اكـتـرث بـاد االمـر ألني الزلت اعـتـقـد ان

- لم اتزوج حتى االن....اجابني بسرعة
ستـقبل ستـقبل… ازوركِ مـن ا - (ابنكِ فـي ا

ألحذركِ) 
ا ;  قلت له بدهشة… -
- من نفسكِ وكل شيء…

- من أي عام تزورني ....? باغته بالسؤال
2090) ! )-

-سنـوات طويلة ال اعـتقد بأني سـأعيش طيلة
هذه السنوات… رميته بسؤال ادهى..

-ستفعل 
ـتـنــمـرين الـذين -  ال تـمـزح يــكـفـيــني رهط ا

يقبعون اعلى رأسي … 
-اسئلي فأجيب … امي… 

 (قاطعته بلطف)
-ال تقـلهـا فأني ال اشـعر بـها…نادنـي بأسمي

افضل..
 -لكنني من رحمك… 

نــظـرت حلـظــات جلـسـدي من اعــلى لألسـفل
وكنت اشعر بانهزام كبير…

قلت له اكمل: 
-الـعـالم يـزداد بـؤسـاً ..البـلـدان تـتـقـاتل على
النـفط … احلروب هـنـا وهنـاك… الطـغـاة تغـير
شــكـلـهم لـدرجــة اصـبـحـوا يـتــحـكـمـون حـتى

بأكلنا وشربنا ونومنا . 
-الـلـعـنـة ال شيء جـديـد قل مـا اجلـديـد لـديك
واال سـانـهي هـذه احملــادثـة الـلـعــيـنـة (اجـبـته

بشيء من التشنج والتعالي) 
- احتــدث مـعكِ وانـا امـام نـافـذة رمـاديـة في
اخلــــارج اجلــــو كـــئــــيـب يـــا امـي  كل شيء
ـاكــيــنـة… تــصــوري ان عـدد اصــبح يُــدار بــا
ـاكـيـنـات تـتـجـاوز عـددنـا نـحن سـكـان هـذه ا
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كنا ننتظر بلهفة صغيرنا وكبيرنا في
الــبـــيت حـــ كــان أبـي يــاتـي إلــيـــنــا
مــســرعــا  وحتت إبــطه  مــا يــفــرحــنـا
ويــســرنــا مــاذا تــتــصــورون هــنــدامــا
جـديـدا  سـلـة حـلــويـات كـتب لـلـمـتـعـة
ا كانت  وقضاء الليل بقرائتها ال وإ
جريدة الزمان وح كانت ذاك الزمان
وبكل سرية نوعة عـلى من يعشقـها
وحتــفـظ كـــان يــاتـي بــهـــا إلـــيــنـــا من

أودعناهم ثقة العراق وخصوصيته 
كــانـوا اجلــنــود اجملــهـولــون لإلعالم
العراقي حيث إن الزمان بإصداراتها
ـنـوعة لم تـكن تـصل الـعـراق ألنـهـا 
فــكــانت تــعب الــبـحــار  واحملــيــطـات
وطنـها األصلي كـما األسماك لتعـود 
ـهــاجـرة وهــا هي الـيـوم والـطــيـور ا
ـ تــظــهـر لــنـا بــكل مــكـان فـي الـعــا
هـذا ما أحدث الواقـعي واإلفتراضي 

به أوالدي الــيـــوم إن احلــرف الـــنــزيه
والــــشــــريف يــــصل مــــشــــارق األرض
ومغاربها ببهائه ونوره ليزيل العتمة
رحمك الله ياوالدي أيناك اآلن من تلك
األيام الغابرات لـترى بأم عينيك وهج
الـزمان الـذي يـنـيـر مـكـتـبـتك وتـبـتسم
لـصـبـاح  جـديــد تـتـالق غـدفي حـروف

اإلبداع 
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ـكـن ان يـخــضع لــلــيــوتــوبــيـا هــذا الـعــالـم 
كن ان ـفاهـيم الـروحـيـة…  وتـنـتـشر فـيـهـا ا
ـادية الساحقة ونعود بها الى عصور نذيب ا
دن سحـيقـة نركن ألرواح تـسكن فـي زوايا ا

بهدوء منظم.. هذيان… 
صوت اخـر يهـمس لي يحيـلني الى كتل رمل
متـماهـية او متـراميـة األطراف في ارض هذه
ـديـنـة الـتي تــبـدو لي خـاويـة من سـكـانـهـا… ا
خـاوية من أرواح اجـدادنا…  افتش عـنهم في
احلدائق الـعـامة فـي السـاحـات العـامـة حيث

يصرخ االف الشباب وال احد يستمع لهم.
ـوتى يصـيحـون وال احد  قـالت لي جدتي : ا
يــنــتــبـه لــصــراخــهم … انــا امــام الــنص االن
أحاول الـهروب يلف تالبيبي يـسحبني لضوء
الــنــافــذة الــصــغــيـــر…  الج الى هــذا الــعــالم
دهش كـأنه عالم اميبـي أُصيب بالعوق…كل ا
شيء هنـا متـناقض مـزدوج متـناشـز( صه يا
حمقاء) يصفعني القابع في اعلى رأسي… 
أحـاول اخلــروج من لـوحــة مـؤطـرة بــاحلـديـد
الصـلـد…ال شيء يـتيـح لفـمي الـصـراخ سوى
احـالمي… حتـى هذه الـنـافـذة الـضـوئـيـة التي
الج فـــيـــهـــا لـــعـــوالم مـــتـــفـــتـــحـــة حتــاول ان
لوءة تصـطادني كغـزالة مشـدوهة في غابـة 
ـتـاهــات  الـلـعـنــة من يـخـلــصـني من هـذا بــا

النص … 
أحــــاول الــــهـــــروب اســــحب روحـي من بــــ
احلـروف…تـعــيـدني الـشــاشـة الـضــوئـيـة مـرة
أخـرى بـصـفعـاتٍ قـاسـيـة…  تشـتـمـني بـاقذع
االلـــفــاظ !! اصـــرخ بــوجه الـــذبــاب .. دعــني
ستقبل كن ان يحـدث في ا اخمن مـا الذي 

 !…
-اتــركي عــنكِ هــذا الــهـذيــان  وادخــلي الى

لكتي ....الضوء اخلانق?!!! 
قلت له باستغراب ..!

اذا ال تلج -االمر سيان  النهايات واحدة  
ك األسـود! الى هــذا الـعـالم وتـتــرك عـنك عـا

كان.....? لء ا تعال هنا الضوء 
-كل الضـوء هنـا يسبح به الـناس دون وجوه
…دون أجــســاد… دون أرواح … فـقط نــحــتـاج

فمك الصامت واناملك الناعمة....
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ديالى

قراطيات واسعة تحضر بد لقد حـفلت بعض شعوب العالم ا
حـرصت بـوسـاطـتـهـا عـلى الـتـعـبـيـر عـن احلـريـات الـسـيـاسـية
واإلقتصـادية واإلجتـماعية والـثقافـية لألفراد في اجملـتمع بيد
إنَّ هـــذه احلـــريــــة كـــانت ومـــازالت تـــخــــضع لـــقـــيـــود حتـــمل
ـنـسـجــمـة مع األعـراف واألصـول خـصـوصــيـاتـهــا اجلـيـنـيــة ا
ثل هذا العرقـية التي تـطبع هذا اجملـتمع وتمـيزه عن غيـره و
اإلجراء تـصرفاً رسـميـاً إزاء تراث يحـمل صبـغة الـقداسة في
ـتحـضرة. فـاإلرتبـاط بالـتراث يـؤكد عمق أفـهومـات الشـعوب ا
األصالة والـثقة بالنفس التي تتولد من تمسك األنسان بواقعه
احلــضـاري مـاضـيـاً وحــاضـراً وبـذلك تـصـبـح له شـخـصـيـته
مـيَّزة الـتي تنافـح اآلخرين بعـطائـها  الـثر األصيل نفـردة وا ا
لتزم. وقد يغدو  أبلغ حديث في التراث العربي هو ماوصلنا ا
ــقـــراطــيــة احلــكم)  فـي بــواكــيــر الــعـــمل الــســيــاسي عن (د
شورة) عماد اإلسالمي وطبـيعة أداء السـلطة فيه إذ كـانت (ا
احلكم لـلدولة اإلسالمية مصداقاً لقوله عزَّ وجلَّ: (( وشاورهم
في األمـر....)). كــذلك مـا نـصَّتْ عـلــيه ( سـورة الـشـورى) من
قـوله تـعــالى: (( وأمـرهم شـورى بــيـنـهم..)) عن عــظم الـفـائـدة
ـسلـمـ من تالقح األفكـار فـيمـا بيـنـهم ليـخرج الـتي تُصـيب ا
الـرأي في النـهايـة ناضـجاً حـكيـماً نـافذاً  كـالبـرق إلى قلـوبهم
الـطيـعة. وقـد تـرجمـتهُ أفعـالـهم وأقوالـهم في تـطابقٍ تـام بعـيداً
عن الـفوضـوية وتـشـتيت الـطاقـات اإلنسـانـية في جـهود عـبثـية
تُـرهق األمـة وتُـصـغِـر شأنـهـا بـ األ األخـرى وتـكـاد تـكون
نـهـجيـات التي تـوصف اليـوم باحلـداثة والـتحـضّر هي هـذه ا
من وراء علـو كعب الدولة اإلسالمية وارتفاع جنمها في سماء

احلياة األُولى لإلسالم احلنيف.
شرق سالسل في عقودٍ من     إذاً  في تأريخنا األسالمي ا
ـكـننـا أن نطـوّق بهـا حـاضرنـا كي يبـدو جـميالً رائـعاً جـمان 
ا الصنـيع في هـضم التـراث وغادرنا متـكامالً مـتى ما أحـسنـَّ
هــذا اجلـذام الـفـكـري الـذي بـدا الـيــوم ظـاهـراً  السـيـمـا عـلى
ـتهـني الـسـيـاسـة في زمـاننـا فـلم  يـحـاسـبوا تـفـكـيـر بـعض 

أنفـسهم على ضياع الوقت في اجتهادات
مربكة ولغوٍ عقيم بات عائقاً كبيراً أمام
نـهــوض األمـة واعــتـراض طـريــقـهـا في

التقدّم واإلزدهار.
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بعـد مرور عـام كامـل على انـتهـاء االنتـخابـات بالـعراق والى
ــنـافع ــصــالح وا االن لم تــشــكل احلــكـومــة وذلك بــســبب ا
احلزبية والشخصية التي طغت على مصلحة البالد والعباد
وال نعـلم الى اين ذاهب بالعراق سياسـو الصدفة باحلقيقة
العـملية السياسية بالعـراق بائسة ومبنية على اساس عرقي
وطـائـفي وعـلى ســيـاسـة الـتـهـمـيش واالقـصـاء ونـتـيـجـة ذلك
ـتوقع وصل الـعراق الى مـرحلـة االنسـداد السـياسي ومن ا
يحـصل هـذا والعـراق بـحاجـة الى حـكمـاء وعـقالء ومن لديه
حنـكـة سيـاسـية ولـيس مـثل سيـاسـو االمس والبـارحـة حيث
الـبـعض مـنـهم يـلـوح الى انـتـخابـات مـبـكـرة والـبـعض االخر
يطـالب بـحل اجملـلس النـيـابي باحلـقـيـقة هـذا فـقط ليس حال
الـعـراق بحـاجـة الى تـغيـيـرات جذريـة ومـلـموسـة مـثل تغـيـير
قـانـون االنـتــخـابـات وتـغـيـيـر بــعض فـقـرات الـدسـتـور ان لم
يــجـري ذلـك هـذا لــيس حال وســوف يــسـتــمــر الــعـزوف عن
االنـتــخـابــات ويـزداد االمــر تـعــقـيــدا كـون الــقـانــون احلـالي
والسـابق اخلاص بـاالنتـخابـات بعـيد كل الـبعـد عن تطـلعات
الـشـارع الــعـراقي يـنــبـغي ان يـكــون الـعـراق بــرمـته بـدائـرة
انـتـخـابيـة واحـدة وليـس مثـلـما مـعـمـول به االن وكافـة بـلدان
ألـعـالم ال يـوجـد فـيهـا قـانـون لالنـتـخابـات مـثل الـعـراق كون
ـفسـدين وبـنفس الـوقت يوجـد ازمة مخـصص لـلفـاسدين وا
ــنـفـلت يـنــبـغي ان تـنـتــهي قـبل فـوات االوان كـونه الـسالح ا
قنـبـلة مـوقوتـه بالـشارع الـعـراقي وماحـدث في الـثالثون من
اب الــدامي يـجب ان ال يــتـكــرر كـون الــدم الـعـراقـي مـقـدس
واثمن من مـقاعد مسؤولي البالد يـنبغي من الدولة ان تعمل
سلحة ظاهر ا على حـصر السالح بيد ألدولة وانهاء كـافة ا
من الـشارع الـعـراقي والغـريب بـاالمر ان هـذه االحزاب هي
من بيـدها زمـام االمور بـالـبالد منـذ االطاحـة بالـنظـام البـائد
والى يومنا هذا ومعظمها االن تمتلك اجنحة مسلحة ووصل
بـهم احلـال الى لـغـة التـهـديـد والوعـيـد عـبر مـخـتـلف وسائل

االعالم يـنبغي تـرك كل ذلك حفـاظا على قـدسية
الدم الـعـراقي وعـلى مـصلـحـة البـالد العـلـيا
والـــلـــجـــوء الى احلـــوار كـــون نـــخـــشى ان
يتـحـول عراقـنا احلـبيب الى حـمامـات دماء
بسبب انانية هذه االحزاب وحبهم للسلطة
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ــذبـوحـة خـلف أبـواب أيـتـهـا الـروح ا
األهازيج

 تضمدي جراحاتك 
تنـاثرة هـهنا و و آجتـمعي قـطعـاتك ا

هناك
ـا ال يـتـوقف نـزف هـذا الـدم الداكن ر

جرد الصياح  
سهام و سكاك و طلقات و صمت

تــشـــلع و تــمـــزق كــســـوتك و تـــرمــيك
نايا عارية حتوم و جتول دون ا

تنوي خروج دوائر فارغة  دون معرفة
الوجهة

تـــدق بــاب األمــاني غــيـــر مــســتــيــقن
بالردود

تـنـتـظـر نـهـايـة األحالم لـتـخـوض في
التآويل

لـكن حـلـقـات الـكـوابـيس بـال حدود و
معان..

رهقة! أيتها الروح ا
تعفنة حليتك ليست هذه االتربة ا
هي لقتلة القوافي مبتغى  و مالذ
ك من طيور مصابة طارت عالية

ودماؤها على  اليباب رسمت خارطة
األوجاع 

ـطـر والـنـسائم سـافلـة يـتـقـاسـمـون ا
والضياء معا  

وأنــــــتـي تــــــرين كـل هــــــذه األالعــــــيب
الصبيانية حتت طائلة الشرائع

تـغـطي  الـشـرور و اخلـداع و الـزور و
الهراء...

اءة دون أن تتلفظ بـلمة أو تلوح بإ
خلسة أو جهارا

يـــا لـــهــــا من بـــون شـــاسـع بـــ تـــلك
العوالم 

وال يداك تقيدهما سالسل الزمكان
×bL -بغداد  Ê«—uÝ
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ما معني كلمة العادات والتقاليد أوال
ــعــنى عــادة ورثــتــهــا أو كــلــمــة عــادات .. أي 
تــعـلـمـتــهـا من الـذين قــبـلك وأسـتــمـرت عـلي مـر
األزمـانة والـعصـور تنتـقل ب الـبشـر ومن جيل
عنى تـقليـد للشئ إلي جيل كـلمة تـقاليـد .. أي 
أو ألخـرين دون الــتـفــكـيــر فــيه أن كـان مالئم أو
غـــيــر مالئـم وحــتي دون مـــعـــرفــة أيـــجــابـــيــاته
وسـلبـيـاته أن من وضع تلك الـعـادات والتـقالـيد
هـو أنسـان وبحكـم أننا تـعودنـا وقلـدنا لم نـفكر
مكن قلـيال أن ذلك األنسان من الـبشر لـذلك من ا
أن  يخطئ أو يصيب وال حتي  سمـحنا لعقولنا
بالتفكـير والتمعن  فتـلك األمور أن كانت سليمة
وتـرضي الـله ســبـحـانه وتـعــالي وتـتـمـاشى مع

شرعه أم ال  خلق الله األرض ومن عليها من .
جمـاد وحيوان ونبـات وأنسان تـرك كل ما سبق
ذكــره دون قـوانــ أو شـريــعـة مــاعـاد األنــسـان
وضع له قـوان في الـتـعامل وشـريعـة اليتـعدي
حـــدودهـــا ولـــكن حتـــول األمـــر إلى صـــراع بــ
ـرأة ألنـهم  هم احملـور األساسـي لذلك الـرجل وا
وحتـول الصـراع بيـنهمـا لكال مـنهم ألثـبات ذاته
ـــــوضــــوع لـــــذلك قـــــررت أن أخــــوض فـي ذلك ا
ــتــداول بــ الـبــشــر حتت مــسـمى  (عــاداتــنـا ا
وتـقـالـيـدنـا الــشـرقـيـة) وأكـتب كل يـوم عن عـادة
بكل تـفاصيلـها والفيـصل بيننـا هو شـــــرع الله

...
V¹dſ ¡UŽœ -بغداد
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فأشعر انه مـا زال طفال .... وما زلت

انا صبية صغيرة
ومــا بــ االلم واالمـل ... اشــعــر اني

في الربعة عشر من عمري
وكل الــســنــوات الـــتي مــضت مــجــرد

سنوات عشتها
وال أدري اين عمـــري ........

ـشاعـر الـنـبـيـلـة الـصـادقـة .. ال تـعد ا
بالسنوات

ا يجتويه نبض القلب ... ا  وأ
واالشيـاء ال تـمـوت ..... النـهـر يـجري

... والرياح تهب
والـطــيــور صــادحــات .... واالشــجـار

تثمر .. واالمطار تأتي
وتغسل العيون ....

wLEŽô« XÐUŁÆ - بغداد

قال ... ال داعي لالستغراب
اآلن فقط اجـتاحـتـني السـعادة .. وأن

افضل حب هو الذي
يسكن داخل الروح دون يأس ...

لم يـنـتـابـني الـيـأس يـومـا ... هـا نـحن
نلتقي !!!

أنهـا كـالشـجـرة تكـبـر وتزداد ثـمـارها
نظارة وحالوة

ولكل أمرأة شيء يلفت النظر
فـقط يـنـتـبه لـهـا رجل فـقـد احالمه في

زحمة العمر
 وح سألوها .. اجابت

يكـفي افـتح عـيـني كل صـباح  .. أراه
بجانبي

فــأمــد ذراعي واداعـب الــشــيب الــذي
اجتاح ذلك السواد الذي كان

بعد أن  قبلت جبينها كي تغادر
تكلمت عيونها ....

قالت ..
احتاج أن تظمني اليك

وعنـدما هـممت  الخـفف عن معـاناتـها
وأظمها بذراعي

قالت ..
عندما تظمني اليك ال تضغط علية

فـأنــا مــجــهـدة ..... مــتــعــبـة ونــحــيــلـة
اجلسم

وعـظـامـي هـشـة ... فــقط اعـطــني دفـأ
وأمل ثم ارحل

ضي وموعد الطائرة .. الوقت 
كانت حتمل الم يهد اجلبال ..

انا أعرف تـفاصيل االمك .. واحـسها
.. اشعر بها

اذهـــبي وســـأدعـــو الـــلـه لك عـــنـــد كل
صالة بالشفاء

آلني اعلم جراحك ....
هـمـست في اذني .. ال تــنـسى دعـائك

لي ومرت االيام .......
أنــتــظـــرهــا اربــعـــون عــامــاً ... وحــ

اصبح في السبعون من العمر
.. لقد عادت جاء دور القدر 

فتزوجها وهي في اخلامسة والستون
من العمر ..

وح سألوه عن هذه الزيجة 
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التأخذهُ معك ليو غد ابدا.
لـــــيس مـن الـــــضـــــروري ان جنـــــعل
النــفـــســـنـــا مـــكـــان في كل قـــلب..بل
نحاول زرع احـترام ذاتي في نفوس
االخـرين..نـظـريـات عـلم الـنـفس حُب

من يُحبك واعشق من يهتم بك..
يقول عالم النفس روجرز..

ن يتـغيـرون جملرد انني أنا لـستُ 
مللت من احدهم..لكـني اتغير عندما
ارى مــكـــاني قـــد تــغـــيـــر بــقـــلب من
ـا نعـيش حـياة فـوضويه ..ر عـرفتهُ
ـلك أشــخـاص لـهم نـوعـآ مــا..لـكن 
بـصمـات في حيـاتـنا..حـتى نبـضات
قـلـوبـهم يـعـرفـون كـيفَ يـجـعـلـونـهـا
ن نُحب تهدأ..لذا علينا االحتفاظ 
ومن االحــتـرام ان التــسـأل عن شيء
يخـفيه عنك..فـإن لم يكُن ظاهـرآ فهو

غالبآ اليُخَصك..
فلـيس كل من يصـمت غيـر قادر على
الـرد.. لــكـنهُ يــصـمت حــتى اليـجـرح
غيـره..وهـناك من يـصمت النهُ يـتألم
ــآ..وهــنــاك من وكالمه ســيـــزيــده ُ ا
يعلم ان الكالم لن يُفيد اذا حتدث

وهــنـــاك من يــصــمـت حــتى اليــؤذي
االخـــــــــــريــن...مـــــــــــواعـظ وحـــــــــــكـم

سايكولوجيه
wKO−F - بغداد « V¼c « ÂöÝ

االغلـبيه من علـماء النـفس والصحه
النفسيه والعالج النفسي. 

اشـارُ ان كل شــخص حـيــنـمـا يــفـقـد
لـشـيء يُـحــبهُ فـي حـيــاته.حــتى وان
ضـحك ورئـيـتهُ سـعـيدآ.يـبـقى شـيـئآ
بــداخـله كل مـا تــذكـرهُ تـألم وضـعف
كــثـــيـــرآ..ف الــقـــلب اليـــصـــحــوا اال
بااللم..والـعقل اليـتعـلم اال بالـعبره..
والـــقـــدم أن لـم يـــأخـــذ درســـآ هــوى

وسقط في حفره..
أن كُـنت تريـد ان تبـقى سـعيـدآ اترك
مــــــــــاحــــــــــصـل فـي االمـس..واألمس
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{ لـندن  –وكاالت  –أعـلنت إحدى شركات
ذيع والكوميدي البريطاني الطيران معاقبة ا
جـيـمس كــوردن.وقـالت الــشـركـة أن كـوردن
مـــــحــــــظـــــور مـن الـــــصــــــعـــــود عــــــلى مـــــ
رحالتــهــا.والقى اخلــبـر تــفــاعال كــبــيـراً من
.  وجـاءت خـطـوة شـركـة الـطـيـران ــتـابـعـ ا
بـعــدمــا حــظـر مــطــعم في مــديــنـة نــيــويـورك
كـوردون من الـدخـول إلـيه مـجـددا بـعد أن
عامــــل النـادل فـيه بطـريـقة سـيئـة على
مـــا ذكــــرت صـــحــــيـــفــــة "تـــلــــغـــراف"
ـطــعم الــبــريـطــانــيــة. وقــال مــديــر ا
الــفـــرنــسي فـي نــيــويـــورك كــيث
مــكــنــالي إنه بــيـنــمــا كـوردون
مـوهـوب للـغـايـة إال أنه كان
"رجال ســوقـيــا" عــنــدمـا
ــوظــفــ تــعــامل مع ا

طعم. في ا
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ــؤســســة الــعــربــيـة الــنــاقــد الــلــبــنــاني صــدر له عن ا
لـلــدراسـات والــنــشـر كــتـاب مــشــتـرك مع غـي هـيــنـبل
بعـنوان (فلسط في الـسينما). يقع في 480 صـفحة

توسط. من القطع ا
wLO b « ` U

ركـز األول في بطولـة بلجـيكا الفـارس العراقـي حقق ا
الدولية للفروسية بعد جتاوزه حاجز الـ 130 سم.
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ـمـثـلة الـسـوريـة شـاركت  متـابـعـيـها عـلى انـسـتـغرام ا
مجـموعـة صور لـشخصـية سـحاب الـتي تُجـسدها في
ــأخـوذة عن مــسـرحــيـة عـشــاريـة وصــايـا الــصــبـار ا

ي وليام شكسبير. ماكبث للمسرحي العا
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تسـجيل الـلحن األسـاس ألنشـودة (حيوا

األمارات) كلمات وليد الشطري.
 وقـــــــال الـــــــشــــــــــــــطــــــري
لـ(الـــــــــــــزمـــــــــــــان) امـس ان
(األنـــشـــودة اآلن بـــ يـــدي
ــــراســـيم في مــــديـــر عـــام ا
رئــاســـة حــكــومــة األمــارات
ـتحـدة.. ونـنتـظر العـربـية ا

وافقة على تسجيلها). ا
وجـاء في كـلـمـات االنـشودة
(حــيــوا األمــارات ..تـســابقُ
الـزمن لـتـصـنعَ احلـيـاة..من
زايــد األنــسـان هي لــلــفــخـر
عــــــنـــــــوان..زايــــــد مــــــجــــــد
عــــظـــيم..زايـــد قــــلب رحـــيم
..تـــســابقُ الـــزمن لــتـــصــنعَ
احلـــــــــــيــــــــــاة..حـــــــــــيــــــــــوا
األمـارات..شـيـوخُـهـا الـكرام
..هم للعرب أخوان..زايد بن
ســـــــلـــــــطـــــــان..جـــــــوهـــــــرة
الزمان..حيوا..حيوا..حيوا.
. األمــارات..حتــيــا..حتــيــا..

حتيا األمارات) .
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ــوســيــقــار عــلي خــصــاف من أنــتــهـى ا
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قبل بـعد غياب عرضه في الصـيف ا
طـــويـل عن الــــشــــاشــــة حـــيـث آخـــر
مـشـاركـاتـهـا كـانت في فـيـلم احلـفـلـة
عام 2013. الـفــيـلم يــجـمــعـهـا
صري محمد رمضان بالفنان ا
ـمـثلـة نـيـلـلي كـر وهو من وا
تــألــيف مــدحت الــعــدل وتــدور
احـــداثه في اطـــار إجـــتـــمــاعي

كوميدي.
مــراد ضــيــفــة شــرف في فــيــلم
ـــلــعـــون" مع ديــنــا "الـــقــصــر ا
الــــشـــربـــيــــني وأحـــمـــد داوود
ـغـني وهو ومــــــحمـود عـبـد ا
مـن تــــــألـــــــيف وإخـــــــراج وائل

عبدالله.
نــشــاط مــراد ال يــقــتــصـر عــلى
الشاشة الكبيرة بل هي تشارك
في مـسـلـسل "مـهب الـريح" الى
مـثـلـة التـونـسيـة هـند جـانب ا

مثل إياد نصار. صبري وا
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مثلة السورية جومانا مراد تصور ا
ـقرر مـشاهـدهـا في فـيلم ع الـزيـرو ا
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حفل ضمن موسم الرياض  سيجمع
ــطـربــة الـلــبـنــانـيــة هـيـفــاء وهـبي ا
ـطـربة الـلـبـنـانـية إلـيـسـا بـسـهرة بـا
اســتــثــنــائـيــة في 28 تـشــرين األول
اجلـاري عــلى مـسـرح مـحــمـد عـبـده

أرينا في بوليفارد رياض سيتي.
ـطـربـتـ عـلى هـذا وعـلـقت كل مـن ا
احلـــــدث إذ إن وهــــــبي تــــــلـــــتــــــقي
بــجـمــهــورهـا الــسـعــودي ألول مـرة
فــقــالت: "كـتــيــر ســعـيــدة الن حــلـمي
بــــيــــتــــحــــقق وبــــلــــتــــقـي ألول مـــرة
باجلـمهور الـسعـودي في الرياض ..
ــسـتــشــار تـركي آل شــكــراً مـعــالي ا
الــشـيخ بــأفــكـارك وجــهـودك جــعـلت
مـــوسم الـــريـــاض حــدث فـــخم عـــلى
ي فــوق اخلــيــال".امـا مــســتــوى عــا
إلـيسـا فـعبـرت عن سـعـادتهـا أيـضاً:
"احلمـاس !! مسـتعـدين ومتـحمـس
ويـــا رب يــوفــقــنـــا مــوسم الــريــاض
تــوصـــــل أصــداؤو لــكل الـــعــالم من
قــــلب الــــريـــاض الــــلي عـم تـــضـــوي

باإلبداع".

{ سـانــتـا مــونـيــكـا –وكـاالت -
ـمــثــلــة االمـريــكــيـة حتـدثـت ا
غـوينيت بالترو عن شعورها
بـعد بـلـوغهـا سن اخلمـس
مـــنــذ مـــا يــقــارب الـــشــهــر
وقـالت خالل مـشاركـتـها في
حـدث في سانتـا مونيـكا انها
تــــشــــعــــر فـي هــــذا الــــعــــمــــر
ا بـالـتـحرر"كـنت أهـتم كـثـيـرًا 

يفكره الناس عني. 
اآلن ال أهـــتم. هـــذا امـــر جـــمـــيل
جـدا. أعـتقـد أن مـا يعـنـيه حـقًا أال
ـا يعـتـقده اآلخـرون عنك تـنشـغل 
هـو أنك قريب من نـفسـك ". وتذكرت
بــــالــــتـــــرو ان دخــــولـــــهــــا فـي عــــقــــد
االربـعـيـنـيـات لم يـكن بـنفـس السـالسة

قـــالت بــالـــتــرو: "عـــانــيـت حــقًـــا من أزمــة
منتصف العمر.

األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.
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سـاء عـليك بـأن تـكون اكـثـر حنـانـا بتـعـاملك مع في ا
عائلتك وال تكن مسيطرا.
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جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا
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اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.
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ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا
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ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.
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الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.
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الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

سكتة) الكاتب العراقي اعلن صدور  كتاب (األجوبة ا
ـؤلــفه الـراحل مـحـمــد سـعـيـد الــعـاني عن دار الـكـتب
ـجلـد مـتوسط بـعـد قيـامه بـتحـقـيقه الـعـلمـيـة بيـروت و

واإلعتناء به والزيادة عليه.

ـمـثل الـعـراقي تـلقـى وعروسه ا
ـمـثـلـة ســهـيـر صالح  تـهـاني ا
االوســاط الــفــنــيـــة لــزفــافــهــمــا
اضي متمـن لهما االسـبوع ا

حياة هانئة سعيدة.

الـتـدريـسي في قـسم الـتـرجـمـة بـكـلـيـة االداب بـجـامـعة
الــبــصــرة شــارك في نـــدوة اقــامــهــا مــركــز دراســات
البـصرة واخلـليج الـعربي بـعنـوان (اضاءات نـقدية في

ترجم). الشعر البصري ا

الكـاتبة وطـبيـبة األسـنان االردنيـة نعـتها وزيـرة الثـقافة
االردنـيـة هـيـفـاء الـنـجـار مـؤكـدة انـها كـانت واحـدة من
كاتـبات األطـفال البـارزات اللواتي حـرصن على غرس
الـقــيم الـوطـنــيـة لـدى األجــيـال والــراحـلـة من مــوالـيـد

السلط .
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ـوســيـقـي ضـيــفه الـثـالثـاء مــلـتــقى جـيــكـور الـبــاحث ا
حـاضـرة عـنوانـهـا (االغنـيـة الـسيـاسـية في الـثـقـافي 

وذجا). طالب غالي ا العراق 

غوينيت بالترو

بعـدها سـيشـهد حـفل االفتـتاح رؤوف
عــرض مــســرحــيــة(طــلــقــة الــرحــمــة)
لــلــمــخــرج مــحـمــد مــؤيــد وتــتــوالى
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تــنــطـلـق في الــســاعــة الـســادســة من
مــســاء الـــيــوم اخلــمــيس فـــعــالــيــات
مــهــرجــان بــغــداد الـدولـي لــلــمــسـرح
ـسرح وعلى خـشـبة ا بدورته الـثالـثـة
ــســرح الــوطــني وحتـت شــعــار(الن ا
شاركة 24 عرض يضىء احليـاة) و

مسرحي عربي واجنبي وعراقي.
وســيــشـــهــد حـــفل االفــتــتـــاح تــكــر
من ـسـرحيـ الـعـرب مـجـمـوعة مـن ا
رشدي مصر الفنـانة القديرة سـهير ا
ومن تونس اخملرجـة دليلـة مفتاحي
ومن العراق ومن االردن عبيـر عيـسى
مثـلة سلـيمة وا الفنـانة خالـدة مجيـد
والفنان القدير وفوزية عارف  خضير
والـكــاتـب عـلـي عــبـد ســامي قــفــطــان
غترب مخلد النبي الزيدي والفنـان ا
والــفــنـــانــة مــيــديــا راسم اجلــمــيـــلي

العروض على مسـارح بغداد :الرشيد
والوطني والرافـدين لغاية الـ  28 من

الشهر اجلاري .

مـداخلـة هاتفـية عبـر التـلفاز عـلى أنها
بــنت كل بـيت مــصـري ويــتـوجب عـلى
اجلــمـيع دعــمـهــا حـتى تــعـود لــسـابق
ــصــريــ بل كل عــهــدهـــا وتــســعــد ا
عـشـاقهـا في الـعـالم العـربي بـأغانـيـها
ــمــيــز .  ورغـم مــعــرفــته وصــوتـــهــا ا
بـاجملـمـوعـة احملـيـطـة بـشـيـرين والـتي
كان لها كامل الدور في إفساد حياتها
رفـض محروس اإلفصـاح عن هوية من

أسماهم بـ (الشلة)التي تنهش فيها.
وتمر شيرين بأكبر أزمة تواجهها اآلن
بـعد إعالن شـقيـقهـا ووالدتـها إدمـانها
عــلى اخملــدرات وخــضــوعــهــا لـلــعالج
مــنه.وكــان مــحــمــد شـقــيــقــهــا أجـرى
مـداخــلـة هـاتـفـيـة مع بـرنـامج تـلـفـازي
زعـم أن شـقــيـقــته تــتـعــاطى اخملـدرات
بــصـحـبـة حــسـام حـبـيـب مـشـيـرا إلى
أنـهـا تـتعـامل "مع عـصـابة" مـكـونة من

نتجة سارة الطباخ. طليقها وكذلك ا
كـذلك دخـلت والـدتهـا عـلى خط األزمة
ــداخـــلــة الــتـــلــفــزيـــونــيــة في نـــفس ا
واسـتنـجدت بـاجلميـع من أجل (إنقاذ)

ـوسيـقى والـغـنـاء عام 1983 الـتحق ا
بفـرقة الـشبـاب وفرقـة االحتاد الـوطني
لطـلبـة العـراق باشـراف الفـنان فاروق
هـالل قــدم احلــان عــديـــدة في بــرنــامج
اصـوات شــابـة لــلـمــطـربــ سـعــدعـبـد
وعــــلـــيـــاء احلـــســــ  وريـــاض كـــر
الـسبـتي واخـرون شـارك في استـفـتاء
لـحن مـنهم: طالب مع مجمـوعة من ا
مــحــمــد جــواد امــوري الــقــرغــوه لي 
وحــســ كــمــر بـــعــدهــا دخل االذاعــة
والــتــلــفــزيــون و اجــازته كــمــطــرب
سـجل ومـلـحن
اول اغـــــنــــيــــة
صـــــــدى عــــــام
1992. دخــــــل
كـلــيـة الــفـنـون
وتتل اجلمـيلـة
مــــذ عــــلـى يـــد
روحــــــــــــــــــــــــي
غادر اخلمـاش
الـــــعـــــراق الى
عمـان واستـقر
في الـبــحـرين
حلـن قــــــــــاسـم
لــــلـــعـــديـــد من
طربـ منهم ا
:يـــــــــــــــــــــــــــاس

وكر وطالل علي سعدون جابر خضر
كـــــــشـف الـــــــعــــــــديـــــــد من الــــــــرســـــــام
تـــــعــــامل مـع الــــعــــديــــد من االصــــوات
كاظم الشعراء مـنهم عريان سـيد خلف 
وماجد عودة وكر العراقي  اسماعيل
وحـسن وعـبــد فــلك حلـن لـلــعـيــســاوي

واخرون). بريسم
بعـدهـا حتدث احملـتفـى به عن مسـيرته
فـي الــغــنــاء واالحلــان قـــائال(كــانت لي
جتربة مع الفنان فاروق هالل من خالل
فـرقة الـشـبـاب  سمع غـنـاء اجلـميع اال
ـاذا لم انــا ذهـبت الى الــبـيت وقــررت 
كـان قـائـد الـفـرقـة يـطـلب مـني ان اغـني
طـلـبت مـنه مـقـابـلـة فاروق عالء مـجـيـد
قـــــلت لـه لـــــدي اعــــمـــــال احب ان هالل
قــال لي تـــعــال صـــبــاحــا تـــســمـــعــهـــا 
قال لي ذهـبت الـيه صـباحـا  السـمعـها 
تـعـزف عـود قــلت له نـعم قـال اخـتـارمن
كان هـناك هذه االصـوت وقـدم احلانـك 
اخـــتـــرت ســـعـــد عـــبـــد اكـــثـــر مـن جنم
احلس وحسن بريسم ورياض كر

وواصـــــــلـت فـي تـــــــقــــــــد احلــــــــاني)
( واضاف(في عام 1972 بدات الـغناء
مضيـفا (النجـاح له عدة طرق في الفن
في عـام ـثــابــرة  مــنــهـا ضــربــة حظ وا
الى دول اخلليج 1995 غادرت العراق 
حتديـدا الى الـبحـرين وقـدمت العـديد

بــيـات قــاسـم مـاجــد حلن خــاص بــهــا 
وهي احلــان وغــنــاء وحـــجــاز وصــبــا 

قاسم ماجد ومن اخراج علي حنون).
بـعـدهـا قـدمت شـهـادات بـحق احملـتفى
بـه من زمـالئـه واصــــــدقـــــائـه مــــــنــــــهم
والكاتب شوقي ايسترو عالء مـجيد ا
وجــواد والــفــنــانــ طالل عــلي  كـــر
محسن. ومـحمد الـشامي والكـاتب عبد
الـسـتــار الـبــيـضــاني والـشــاعـر جـواد
ـلـحن كر والـقاصـة سـهام الـطـيار وا
ـلحن والـناقـد مهـدي الوزني همـيم  وا
والـــشـــاعـــر حـــازم جــــابـــر فـــضالً عن
ـلحن فاروق مداخلـة مسجـلة من قبل ا
بـدع قاسم مـاجد في هالل. وقد تـألق ا
تـــقــــد فــــواصل من بــــعض أعــــمـــاله
مـيزة. وفي نـهايـة اجللـسة  تـكر ا

احملـتــفى بــدرع االبـداع من
قـــبل الــلـــجــنــة
الثـقافـية في
نــــــــــــــــادي

العلوية .

ـا انــني افـهم مـن االعـمــال الـفــنـيــة و
الـلـهـجــة اخلـلـيــجـيـة النـهــا قـريـبـة من
لــذلـك تـعــامــلت مـع شــعـراء لــهــجــتــنـا
ولم اجــد مــشــكـلــة في فــهم خــلـجــيــ
ــــــعــــــنى لــــــلـــــنـص الــــــغـــــنــــــائي او ا
مؤكـدا(قـدمت اعمـال عـديدة الـقصـيـدة)
في فترة الـتسعـينات نـحن جيل فاروق

هالل).
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وســألـته سـمــيـسم (حـدثـنــا عن اغـنـيـة
جنم مــيـســان قـصــيــدة لـلــشــاعـر عــبـد
قـــال (تـــاثــرت الـــرزاق عــبـــد الـــواحــد)
من خالل االمـاسي بـالـشـعـر الـفـصـيح 
وقــصـــيــدة جنم مـــيــســان حلـــنت عــام
فـــــفي احـــــد االيـــــام قـــــرات في  1994
جـريــدة اجلـمـهـوريـة قـصـيـدة بـعـنـوان
جنم مـــيــــســـان لــــعـــبــــدالـــرزاق عــــبـــد
تاخرت في بهـا ابيـات هزتنـي  الواحـد
تـلــحــيـنــهـا لــظــروف صـعــبــة لـكن في
الــنــهــايــة حلــنت الــقــصــيــدة وهي من
تـــوزيـع ســـعــــد جـــوزي وســـجــــلت في
اســتـوديــو الــعـرب) وقــدمت سـمــيـسم
مقدمـة عن القصـيدة و قالت (الـقصيدة
لـهـا بــعـد اضـافي وانـتـشـار أجـتـمـاعي
وحـ وهي مـزج بـ الـشـعـر والـغـنـاء
تتحول الى اغنية تعطي هوية ابداعية
من خالل الـتـطريب) واضـافت(اعـطـاها

ـــطـــرب حـــســـ الـى ذلك يـــواصل ا
تـتـالـية الـديك حتـقيق الـنـجـاحـات ا
على امتـداد العـالم العربي من خالل
األعـمـال الـتـي يـطـرحـهـا واحلـفالت
الـتـي يـحـيـيــهـا عـلى امــتـداد الـعـالم
الـعـربي وأوروبـا وأسـتـرالـيـا. فـبـعد
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ـصري نـصر مـحروس ـنتج ا حـرص ا
عـلى دعم الفنـانة شيرين عـبد الوهاب
حـيث زار الفـنان مـصطـفى كامل نـقيب
وسـيقـية وعـقدا سـويا جـلسة ـهن ا ا
لـبحث كيـفية دعم شيـرين خالل الفترة
الـــــقــــــادمـــــة عـــــلـى إثـــــر أزمـــــتـــــهـــــا
األخــيــرة.ووجه الـثــنــائي عـبــر مــقـطع
فــيـــديــو نــشــر عــلـى مــوقع الــتــواصل
االجــتــمـاعي "فــيــسـبــوك" رســالـة دعم
لـــصــاحــبــة "آه يـــالــيل" حـــيث نــاشــد
مـحـروس اجلـميع بـالـتخـلي عن الـنـقد
الــهـدام قـائالً "من مـنــكم بال خـطـيـئـة"
مــشـيـراً إلى أنه ال يـوجـد إنـسـان خـال
مـن األخطاء والـعيـوب. وشدد على أنه
يــتـوجب عـلى كل مـحــبي عـبـدالـوهـاب
الــوقـوف بــجـانــبـهـا وشــد أزرهـا . من
جــانـبه شـدد مـصـطــفى كـامل عـلى أنه
بـصـفـته نـقيب لـلـمـوسـيقـيـ وإنـسان
وصـديق لشـيرين يـوجه كل الـدعم لها
حـتى تـعـود إلى سـابق عهـدهـا. وحول
دعم الـفـنانـة شيـرين أكد مـحروس في

ابـــنــتــهــا مـن حــســام حـــبــيب وســارة
الطباخ. 

جـاءت هـذه التـطورات بـعـد أيام قـليـلة
مـن إعالن شــــيــــرين تــــصــــاحلــــهـــا

وتــــنـــازلــــهــــا عن جــــمـــيع
الــقـضـايـا مع طــلـيـقـهـا
حــســام حــبــيب في
مـفـاجـأة صـدمت
جـميع محبيها

ومـتـابـعـيـها.
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تـسـتـعـد سـكـرتاريـة"مـؤتـمـر الـقـمـة الـثـقافي"
و"جـائـزة الـعـنـقـاء الـذهبـيـة الـدولـيـة"  ألحـياء
ــثـقـف الـعــراقي) الـعــاشـر كــرنـفــال ( يـوم ا
الــذي تـبـدأ فـعـالـيــاته لـلـفـتـرة من ١٥ الى٢٥
ـــقـــبل بـــحـــضـــور ٢٥٠ تـــشـــريـن الـــثـــاني ا
شـــخــصـــيـــة ثــقـــافــيـــة من كـل احملــافـــظــات
والعـاصمة بغداد وفقا لبيان تلقته (الزمان )
مــوضــحـــا (االلــكـــرنــفــال يـــتــضــمن  امس 
فــعــالــيــات مــنــوعــة في ثالث مــحــافــظــات (
مـيسـان .اربيـل . البـصرة ) من خالل افالم
ســيــنــمــائــيــة وفـنــون مــســرحــيــة ومــعـارض
تـشـكـيـلـيـة واحـتـفـاء وتـكـر شـعـراء وكـتـاب
قـصة ورواية وتـكر نسـاء متـميزات كل في
تخـصصهـا كذلك اقامة ورش عـمل وحلقات
دراسيـة وفعـاليات مـيدانـية في مجـال البـيئة
ومكـافحة الـتصحـر و تكر شـخصيات في
مجـال التسامح والتـنمية والالعنف والسالم
وهـنــالك سـفــرات تـرفـيــهـيـة وجــوالت نـهـريـة
وعـروض ازياء ومسابقات وحفل توقيع كتب
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الـنـجـاح الـكـبـيـر الـذي حـقـقه احلـفل
الـذي أحيـاه في الـعـاصـمة الـقـطـرية
الــدوحـة جنــاح جـديــد يــضـاف إلى
ــرة من دبي رصــيــده الــفـــني هــذه ا
اضـيـة حفل بـعدمـا أحـيا اجلـمـعـة ا

ختام فصل الصيف في دبي. 
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اقــامت الــلــجــنــة الــثــقــافـيــة فـي نـادي
بــالــتـــعــاون مع جـــمــعــيــة الـــعــلــويـــة 
ـوسـيـقـيـ الـعـراقـيـ حـفل احـتـفـاء ا
بالـفنـان قاسم ماجـد ومنـجزه الـغنائي
(جنـم مـيــسـان) لــلـشـاعــر الـراحـل عـبـد
الــرزاق عـبـد الــواحـد حـيث قــام مـاجـد
عـلى قاعـة الديوان بتـلحيـنهـا وأدائها 
في الـنـادي  قدمت اجلـلـسـة االعالمـية
لحن ـطرب وا بشرى سـميسم قـائلة (ا
قـاسم مـاجد مـن موالـيـد بـغـداد بدا مع
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قـبل وفـاته سـافـر إلى بـيـروت وأقام
فـيـهـا  35حـفالً وســجل الـعـديـد من
األغـاني للتلـفزيون الـلبناني ثم إلى
الـكويت وسجّل قرابة عـشرين حفلة
بـ التـلفـزيون واحلـفالت الرسـمية.
وفي الـعام نفسه أجتـهدَ وبذلَ جهداً
كـبيراً لـيتمكـن بسرعة أنْ يـنتهي من
تـصويـر دوره في فيـلم "مرحـبا أيـها
ــــطــــربـــة جنــــاح سالم احلـب" مع ا
وغــنّى فــيـه أغــنــيــة "يــا أم الــعــيـون
الـسـود". امـا وفـاته فـانـنـا نـذكـر ذلك
الـيوم  23تـشرن االول  1963عـندما
قـطعت االذاعـة برامـجهـا لتذيـع خبر
وفـــاته وهــو مـــا لم تــفـــعــله االذاعــة
بـاذاعـة اخبـار الـوفـيـات. وحـسب ما
قـيل لــنـا انه فـي  صـبـاح ذلـك الـيـوم
اء الـساخن حلالقة طـلب قدحـاً من ا
ذقـنه لـكـنَّه سـقط مـغـشـيـاً وبـعـدهـا
فـارق احليـاة.امـا سـلـيمـة بـاشـا فـقد
روت لـنـا مــا حـدث قــائـلــة " كـنت قـد
عـدت من بـيروت في حـوالي الـثانـية
عـشرة وعـشر دقـائق ظـهرا. تـوجهت
نــحـــو الــبــيـت فــشــاهـــدت جــمــوعــا
مـــتــحــشــدة من الـــنــاس في الــبــاب.
وعـندما اقتربت منـهم كي استعلمهم
لم يـخـبــروني فـيــمـا كـانت عــيـونـهم
تـنبئ بـوقوع كـارثة. دخـلت مجـنونة
اركض إال إن  –روزة  –فـــاجــــأتـــني
ـأسـاة قــبل أن أسـالــهـا بــحـقــيـقــة ا
بـعدها تهالكت عند مدخل البيت ولم
أفق من غـيـبــوبـتي إال بـعـد أن اكـتظ
ا يـذكر في هذا الـبيت بـالزحـام". و
اجملـال ان سـلـيـمــة مـراد الـتي تـكـبـر
نـاظم الـغزالي  بــ  16عـامـا (موالـيد
 (1905عـاشت بـعـد وفـاته  11عـامـا
لـتتـوفى عام  1974وكـان عمـرها 69
عــامـا امــا هـو فــقـد كــان عـمــره عـنـد
الــوفـاة  42عـامــا.وكــصـحــفي عـرف
نـاظم الـغـزالي عن قـرب اسـتـطيع ان
اؤكـد ان سـلـيـمـة بـاشا كـانـت تشـكل
ــعـلــمـة بــالـنــســبـة له الــصــديـقــة وا

والزوجة.رحمهما الله.
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{ اوســلــو  (أ ف ب) - قــررت
األمـيـرة النـروجـيـة مارتـا لـويز
ــرشــد إكـــمــال حــيـــاتــهـــا مع ا
الـــروحي دوريك فـــيــريت الــذي
يـــــحـــــقق رواجـــــاً فـي أوســــاط
هـولـيـوود... لـكنّ هـذا االرتـباط
يــثــيــر حتـــفــظــات كـــبــيــرة في
الــنــروج بــسـبب الــشــخــصــيـة

اجلدلية للعريس األميركي.
ـــلك هـــارالـــد ـــبــــاركـــة من ا
عــقـــدت األمــيــرة الــبــالــغــة 51
عـــامــاً وهـي االبــنـــة الــكـــبــرى
لـكـي الـنروجـي لـلزوجـ ا

خـطـوبتـهـا عـلى دوريك فـيريت
في حـزيــران/يــونـيــو الــفـائت.
غـيـر أن الـرأي الـعـام الـنروجي
ال يـبـدو مـتـقـبالً لـهـذه الـعالقة
بسبب تصريـحات فيريت الذي
يـصف نـفـسه بـأنه "شـامـان من
اجلـــيـل الـــســــادس" ومن بـــ
أتــبــاعـه مــشــاهــيــر من أمــثــال
غــويــنث بــالــتــرو وأنــطــونــيـو

بانديراس.
ويــلــمح األمــيــركي األســود في
كــتـــابه "ســبـــيــريـت هــاكـــيــنغ"
("خــــــــــطـف الــــــــــروح") إلـى أن
اإلصـــابــة بــالــســـرطــان خــيــار
شـخصي كـمـا يعـرض تـمارين
من أجـل إزالــــة "الــــبـــــصــــمــــة"
ــهــبــلــيـة لــلــنــســاء الــلــواتي ا
مارسن اجلـنس مع عدة رجال
كـــمــا أنـه يــبـــيع بــســـعــر 222
دوالراً مـــيـــدالـــيـــة حتـــمل اسم
"سـبيـريت أوبتـيمـايزر" ("مـعزز
الـروح") يــقــول إنـهــا ســاعـدته

على تخطي اإلصابة بكوفيد.
ادعـاءات كثـيـرة تثـيـر انزعـاجاً
في اجملـتـمع الـنـروجي الـبـعـيد
ـــعـــتـــقـــدات أو عـــمـــومـــاً عن ا
اخلــــرافــــات.ووصف الــــكــــاتب
ـــعـــلق الـــســـاخـــر داغـــفـــ وا
نـــــوردبــــو األمــــيـــــركي دوريك
فــيــريـت بــأنه "مــنــتــحل صــفــة

ونصّاب ومحتال".
رغـم إعالن تــــفـــهــــمه الــــطـــابع
ـواقفه لـكنّ الـشـامان اجلـدلي 
األمـيــركي يــعـتــبــر أنه قـبل أي
ا شيء ضـحـية لـلـعـنصـريـة 
يـــشـــبه األجـــواء الـــتي رافـــقت
ـــمــثـــلــة األمـــيــركـــيــة دخــول ا
اخلالســيــة مــيـــغن مــاركل إلى

لكية البريطانية. العائلة ا
وكــــــتـب دوريك فـــــــيــــــريـت في
مــداخـلــة عــبــر إنـســتــغـرام في
الــتـاسع مـن حـزيــران/يــونــيـو
"يـعـبّر أشـخـاص بـيض لـنا عن
كـل هـذه الـكـراهــيـة وتـهـديـدات
الــقــتل ألنــهم ال يــريــدون رجالً

ـغـني { رومـا (أ ف ب)  –تــوفي ا
ـــوســـيـــقـي اإليـــطـــالي ـــؤلـف ا وا
ــعــروف بــأدائه فــرانـــكــو غــاتي ا
خـصوصاً أغنـية (ساره بيركي تي
آمـو) الـشـهيـرة ضـمن فـرقـة (ريكي
إي بـوفيري) عن 80 عـاماً على ما
أعـــلــنـت وســائل إعـالم إيــطـــالــيــة
الــــــــثـالثـــــــاء. وواجـه غــــــــاتـي في
الــــســـنـــوات األخـــيــــرة مـــشـــكالت
صــحــيـة وانــسـحـب من الـســاحـة
ــوسـيـقـيـة سـنـة 2013 إثـر وفـاة ا
ابـنه أليـسيـو. وبعد تـأسيـسها في
سـتينات القرن العشرين في مدينة
جــنــوى اإليـطــالـيــة حــقـقت فــرقـة
(ريـكي إي بـوفـيـري) شهـرة كـبـيرة
فـي إيــــــطـــــالــــــيــــــا واخلــــــارج في

الـسبـعينـات والثـمانيـنات وباعت
أكـثر من عـشريـن ملـيون أسـطوانة
خالل مـسـيـرتهـا. وحـصدت أغـنـية
ــا ألنـني أحـبك) بــعـد طـرحـهـا (ر
يـاً كـبـيراً سـنـة 1981 جنـاحـاً عـا
واســـــتُــــخـــــدمت فـي مــــنـــــتــــصف
الــثـمـانــيـنـات فـي مـوسـيــقى فـيـلم
L’Effrontée) لــكــلــود مــيــلــر مع
شـارلـوت غانـزبور. ومـثـلت الفـرقة
إيـطالـيا في مـسابـقة (يـوروفيجن)
الــغـنـائـيــة األوروبـيـة سـنـة 1978
ــو وفـــازت في مــهــرجــان ســان ر
الــغـــنــائي اإليــطــالي ســنــة 1985
ـوسـيقـية وهـو من أبـرز األحداث ا
فـي الــبالد ويــســـتــقــطـب ســنــويــاً
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كــثــر الــكالم في األيــام االخــيــرة عن الــدعــوة الى اشــراك
قـبـلـة وهـذا ليس كـونـات الـعـراقـية كـافـة في احلـكـومـة ا ا
ـا هـو أمـر اعـتـدنـا عـلـيه وبـات مـصـاحـبـا أليـة جـديـدا وا

عملية تشكيل وزاري جديد.
أدرك مدى الـدعـائيـة في تـلك الدعـوات الـتي ال تسـتـند الى
ــسـار ـا الى ا ــوحـد لــلـمــســؤولـيــة وا ـعــنى الــعـراقي ا ا
احملـاصــصــاتي االنــقـســامي الــذي قـامـت عـلــيه الــعـمــلــيـة
السـيـاسيـة وأفـضت الى هذه الـنـتائج الـتي نـراهـا منـذ ما
ستـتر. فضال عن يقرب من عـقدين من الفـساد الظـاهر وا
انّ الـتـقـسـيم ال يـزال يـسـتنـد فـي األسـاس الى الـتـوافـقات

طعّمة بالنتائج االنتخابية. السياسية ا
ـقــصـود كــمـا في كل مــرة بـالــتـمـثــيل الـواسع اذا كـان ا
للمـكونـات هو اجمليء بـوزراء خلدمة اجلـهات الـتي جلـبتهم
صـاحلـهم الـشـخـصـية او اجلـهات الـتي يـنـتـمـون لـهـا أو 
فبئس ذلك التمثيل الواسع الكاذب وانّ مجيء الوزراء من
جهة واحدة او جـهت عـبر انتـماء للـعمل الوطـني احلقيقي
العـابـر للـتصـنـيفـات الـتقـسيـمـية لـهـو خيـار وطـني سيـكون
أكثر عدالة من أي خيارات أخرى. لكن متى تتوافر شروط
ـسـارات التي تـعـيد السم الـوطنـيـة العـراقـية هـيـبتـها هذه ا

تفوقة على العناوين الفرعية? ا
ال بأس ان يدخلـوا الى االنتخـابات عبـر مناطق مـتعددة قد
تتوافر على انتماءات متنوعة ومشارب مختلفة لكنهم امام
ـسؤولـية في الـغاء خيـار واحد حـ الصـعود الـى مواقع ا
تـلك الــتـقـســيـمــات والـعـمـل لـلـبــلـد وحــده من دون الـتـردد

صالح قد تكون أحيانا انتخابية متواطئة.
التـعـدديـة الـسـيـاسيـة واجـبـة ويـنـبغـي أن حتيل الـى فريق
مـوحد في الـرؤيـة عـنـد قـيـادة البـلـد من مـواقع تـنـفـيـذية أو

تشريعية.
تـوافـقة مع ـسـارات ا  سيـنـتظـر الـبلـد طـويال قـبل تغـيـير ا

قراطية والبناء. خياري الد
ــصــادرة الــتــعــدديــة  هــنــاك مَن أعــد الــعُــدة في كل مــرة 
وحتويـلهـا اقطـاعيـة خاصـة حتت سـيطـرته السـياسـية فال
ينـبغي ان نـفرح كـثيـرا بالـذين يـوهمـوننـا انهم في الـتمـثيل
الواسع لكل مـكونات الـشعب يهـدفون الى حتقيـق التكامل
سـارات ألن اخلديـعـة ال ينـبـغي أن تنـطـلي على وتوحـيـد ا

رء اكثر من مرة. ا
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: قال شاعرنا القد
وال أُنشدُ األشعارَ إال تـداويـا

وقال اجلواهري:
أنا يا شِـعرُ وإياك

سواء في العذاب.. 
وأيـام زمان كنَّـا نتسـلَّى بهذا الـعذاب. عذابـنا اجلميـل. نتعذب
بـالشعر ويتعذب بنا. ونحن سـعداء بالعذاب. نبكي على القمر
إذا غـاب ونبكي عـلى القمـر إذا طلع.. ليـلة ال غاب فـيها الـقمر
وال طـلع. نطلب الدهشـة ونطلب الشفـقة ونطلب احلبيب األول
واحلـبيب األخير فإذا الليل يـقظة وإذا النهار ليل.. و”يا ليلُ

طلْ أو ال تطلْ ال بُدَّ لي أن أسهرك.!”
كـنَّـا ال أعرف مـتى كـنَّا وأين? نـبـحث عن جنمـة في سـماء أو
نـخلـة في بسـتان أو صـفـصافـة في نهـر أو جمـلة في كـتاب
أو بـيت في قـصيـدة.. ال يـغـرينـا شيء مـثل الـشعـر. نـكتب في
دعـد وهند ولـبنى وريَّـا ومي غزالً رقيـقاً. ونحن نـتبارى في
ـطارحـات الشـعريـة. هذا يـقول بـيتـاً البن زيدون ـطاردات وا ا
وذاك يـقـتـبس بـيـتـاً من عـمـر بن أبي ربـيـعـة. ثمَّ نـقف عـنـد كل
طـلل من أطالل هذه األمة. من طلل امر القيس إلى طلل أبي

نواس. يواسينا قول الشاعر:
نـازل كالغـريـبِ أمـرُّ على ا

أسائلُ من لقيتُ عن احلبيبِ..
يـكـفي أن نفـتح ديـوان شـعر لـنـرى أزهـاراً وأقمـاراً وفـراشات
وحـجـارة ياقـوت لـنـرى كـيف تـبـكي الـنواعـيـر عـلى الـشـطآن.
كـيف يتساقط الـلؤلؤ من العـيون العسـلية. كيف تـهبط األمطار

من السحب? كيف يهدي العاشق حبيبته زهرة برية?. 
كـان الشعر جزء من شفاهنا ومن رسائلنا. مفتاح القلب إلى
تنبي وأبي تمام والبحتري.  القلب. ال يخلو لنا مجلس من ا
كل الـشــعـراء مـرّوا مـن هـنـا. من بــابـلــو نـيـرودا وبــول إيـلـوار
وأراغــون إلى بـــشــارة اخلـــوري وعــمــر أبـــو ريــشـــة وشــوقي

والرصافي. 
فـأين ذهبـت مهـرجانـات الـشعـر. أيـام كان الـشـاعر رمـحاً في
قومه مثل هوميروس وفرجيل.. أيام الشعراء الكبار واألدباء
الـكـبار واآلمـال الـكـبـار والـقصـائـد الـتي تـمـنحـنـا احلـمـاسة

والعنفوان?!. 
أين اخـتفت أيام نزار قباني ومحمود درويش وحافظ جميل
وسـليمـان العيـسى?. كلـما تقـدم بنا الـزمن فقـد الشعـر بريقه.
وأصـبح يــتـيــمـاً بـال جـمــهـور. ال هــو مـالئ الــدنـيــا وال شـاغل

الناس.
ــهــجـر? أين جـمــاعــة أبــولــو? ومـدرســة الــديــوان? وجــمـاعــة ا
والـرابطة الـقلميـة? ورافعي شعـار (دع مائة زهـرة تتفتح). أين
لـوركـا في إســبـانـيـا? وأين طـاغـور فـي الـهـنـد? وأين غـوته في
ـــانــيـــا? وأين بــوشـــكــ في روســـيــا? وأيـن الــفــيـــتــوري في أ
الـسـودان? وأين الـبردوني فـي اليـمن? وأين خـلـيل مـطران في

ليون شاعر في موريتانيا? وأين وأين?. الشام? وأين ا
وعـلى طريقة الـقبائل العـربية التي كـانت حتتفل بظـهور شاعر
فـيها. كنَّا نحتفل بـحضورنا مهرجانات الـشعر. كأننا ذاهبون
إلى مـوعـد غرام. فـلـيس أجمل من صـحـبة الـشـعراء وال أروع
وال أمـتع. ورغم كـثرة الـشـعـراء هذه األيـام فـقد وصل الـشـعر
في أكــثــره مع األسف ذروة تــســـاقــطه وانــحــطــاطه وعــاهــاته
وانـهـياراته.. مـجـرد خـربشـات عـلى دفـتر

الشعر. 
لـقد قـالهـا عنـترة قـبل ألف وخمـسمـائة

عام: هل غادر الشعراء من متردم?. 
ا أفـلس الـشـعـر. وانطـفـأ عـصـره. ور

انتحر!.

اضي. تسعينيات القرن ا
وبـــطـل الـــروايـــة هـــو مـــصــوّر
حــربي مـثـليّ اجلــنس ومـقـامـر
يـصـحو في عـالم الـبـرزخ حيث

يحاول معرفة من قتله.
وتـسـلّم كـاروناتـيالكـا اجلـائزة
ـلك ـلـكــة كـامـيـال زوجـة ا مـن ا
تـشارلـز وذلك خالل حـفل أقيم
فـي لــــنـــــدن. وهــــذا أول حـــــفل
لتوزيع اجلوائز شـخصياً يُقام
مــنــذ 2019 بــســبـب جــائــحــة

كوفيد.
ــاضـي مُــنـــحت وفي الـــعـــام ا
اجلـــائـــزة لـــلـــكـــاتب اجلـــنــوب
أفــريــقي دامــون غــالــغــوت عن
روايـــته (الـــوعـــد) الـــتـي تــدور
أحداثهـا حول ما تـعيشه أسرة
مــزارعـــة بــيــضـــاء في جــنــوب
أفريقيا بعد الفصل العنصري.

وبـــاإلضـــافـــة إلـى قـــيـــمـــتـــهـــا
عـنوية الـضخمـة وترسيـخها ا
مـكـانـة صـاحـبـهـا في الـسـاحـة
ية يحـصل الفائز األدبية الـعا
ببوكر على مكافأة مالية قدرها
50 ألـف جـــنـــيه اســـتـــرلـــيـــني

(حوالى 60 ألف دوالر).
ونــال اجلــائـزة فـي الــســنـوات
ــــاضـــيـــة بـــعـض من أشـــهـــر ا
الـكتّـاب بالـلغـة اإلنكـليـزية من
بــــيـــــنــــهـم ســــلـــــمــــان رشــــدي
ومـــاغـــاريت أتـــوود وهـــيالري
مــانــتل الــتي تــوفــيـت الــشــهـر

اضي عن  70عاماً. ا

{ لندن (أ ف ب)  –فاز الكاتب
الـــــســــــريالنــــــكي شــــــيـــــهـــــان
كــارونـاتــيالكــا مـســاء اإلثــنـ
بــــجــــائــــزة (بــــوكـــر) األدبــــيـــة
الــبــريـطــانــيـة الــعــريـقــة لــعـام
2022 عن روايته “أقمـار مالي
ـيـدا الـسـبـعـة ”الـتي تـعـتـمـد أ
أســلـــوب الــهـــجــاء الـــفـــكــاهي
السـاخر وتـدور أحداثـها خالل
احلـرب األهـلـية الـتي شـهـدتـها

بالده.
وأشـــادت جلــــنـــة الـــتــــحـــكـــيم
بـ(الـســعــة والـكــفــاءة واجلـرأة
واجلــســارة والــفــكـاهــة) الــتي
ـؤلّف في روايته بـرهن عنـهـا ا
(ذي ســـفـن مـــونــــز أوف مـــالي

يدا). أ
وهـــــــــــــذه ثـــــــــــــانـي روايـــــــــــــة
) تنال لكـاروناتـيالكا (47 عامـاً
ــيــاً بــعــد (الــرجل تــقــديــراً عــا
الــــصــــيــــنـي) الــــروايــــة الــــتي
أصـــــدرهـــــا في 2011 ونـــــالت

خصوصاً جائزة الكومنولث.
وهــو ثــاني ســريالنــكي يــفــوز
بـــهــذه اجلـــائــزة الـــتي تـــمــنح
ألفــضل روايـة صــادرة بـالــلـغـة
اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة بـــعـــد مـــايـــكل
أونــداجتـيــز الـذي حــصل عـلى
بـــــوكـــــر في 1992 لـــــروايـــــته

ريض اإلنكليزي. “ا
وتـــــــدور أحـــــــداث الـــــــروايــــــة
اخليـالية في قـالب من الفـكاهة
الـــــســــوداء فـي الــــعـــــاصــــمــــة
الــســريالنــكـيــة كــولــومــبـو في لـكية". إلى أسود في الـعائلـة ا

جـــانــبـه أبـــدت مـــارتـــا لـــويــز
"صدمـة حقـيقـية" لـرؤيتـها "بأمّ
الـــعـــ الـــطـــريـــقــة (...) الـــتي
يُـــعــــامل بــــهـــا ذوو الــــبـــشـــرة
ـلــونـة". وكــان رئــيس بـلــديـة ا
أوســــلــــو الــــســــابق احملــــافظ
فابـيـان ستـانغ من ب قـلة من
الــشـخــصــيــات الـذين أعــلــنـوا

صراحة تأييدهم للثنائي.
وكـتب عـبـر فـيسـبـوك "كـثـيرون
يــــعـــتــــبــــرون مـــثــــلي أن بــــيع
مـيدالـيات لـتوفـير الـصحـة أمر
يــتـخـطى احلــدود (...) لـكن من
الغـريب أن كـثيـرين من ب من
يـكــرهـون دوريك لم يـعـتـرضـوا
البتة عـلى رجل سنوسا" وهو
مـعـالج تـقـلــيـدي شـهـيـر تـوفي

سنة 2021.
وتساءل قـائال "أليس حـريّاً بنا
فـي عــــام  2022بـــــأن نـــــرحّب
بـدوريـك بـحـفـاوة ونـدعـوه إلى
جدل مـعمق بـشأن احلـدود ب

العلم واالحتيال?"

لــكن في الــعـــمق لم تــلق هــذه
الـدعوات أي صـدى. فـقـد قررت
جـمــعـيـات عــدة لألخـصــائـيـ
الصحي االستغناء عن رعاية
ـيل الــعـلـني األمـيــرة بـسـبـب ا
خلـطــيـبـهـا إلى أسـالـيب الـطب

البديل.
ــعــتــاد في وفـــيــمــا من غــيـــر ا
الــــــنــــــروج الــــــدعــــــوة إلـى فك
اخلطوبة أظـهرت استطالعات
للرأي أجريت أخـيراً أن أكثرية
الـنروجـي يـرغـبون في تـخلي
مــارتــا لــويــز عن لــقب أمــيــرة.
وحتـتل األمـيــرة اخلـمـســيـنـيـة
ــرتــبـــة الــرابــعــة في تــرتــيب ا
خالفـــة الــعـــرش إذ إن قـــانــون
أولـوية اخلالفـة بصـرف النـظر
عن اجلنس لم يـكن ساريـاً عند
والدتـهــا. وهي اسـتـغـنت سـنـة
2002 عن لـــــقـب "صـــــاحـــــبـــــة
ـلكي" وتـعـهـدت سـنة الـسـمـو ا
2019 الــتـوقـف عن اسـتــخـدام

صفة األميرة لغايات جتارية.
ولـيست مـارتا لـويـز غريـبة عن

الـنــروجـيـ يــأسـفــون إلمـكـان
حتـــقــيق األمـــوال من خالل مــا
يـعــتـبـرونه هـراءً يـحـظى بـدعم

األميرة".
ـشـاهـيـر وبـحـسب صـحـافــة ا
ـلك هـارالـد ومـارتـا لـويز فـإن ا
وشـقـيقـهـا ولي الـعهـد هـاكون
عـــقـــدوا "اجـــتـــمـــاعـــات أزمـــة"
لــلــتــفــكــيــر في إمــكــان حــفــاظ

األميرة على لقبها.
وحتى الـساعة لم يـدل العاهل
النـروجي بتـعليـقات كـثيرة عن
ـســتـقـبــلي مـكـتــفـيـاً صـهــره ا

باحلديث عن "صدام ثقافي".
لـــكـن نـــورين إيـــســـاكن يـــؤكـــد
ضــــرورة "فـــعـل شيء فـي هـــذا
ــوضـوع". ويــقــول "الــثــنـائي ا
ـــلــــكي يـــجـب أن يـــوفق بـــ ا
مـوجـبـ أولـهـمـا األهل الـذين
يريدون رؤية أبنـائهم يعيشون
ـهمـة التي بـسعـادة والثـاني ا
كـــرســوا أنـــفــســـهم لـــهــا وهي
حـمـايـة الـتاج لـكي يـسـتـمر في

التألق أللف سنة مقبلة".

اجلـدلـيـات فـهـذه اخلـبـيرة في
العالجات البديلة تدعي القدرة
الئـــكــة عــلـى الــتـــواصل مع ا
وهــو أمـــر حــاولت مـــشــاركــته
وحتقيق إيرادات منه من خالل

حصص تعليم وكتب.
وزوجــهـــا األول آري بـــ كــان
كـاتــبــاً بــعــيــداً عن الــنــمــطــيـة
وأثارت عـالقتـها به أيـضاً آراء
مـتـبــايـنـة في أوسـاط الــعـائـلـة
ـلـكيـة. وقـد أجنـبت منه ثالث ا
بــنــات قــبل أن يـنــتــحــر ســنـة
2019  بــعـد ثالث ســنـوات من

طالقهما.
ــؤرخ تــرونــد نـورين ويـقــول ا
إيـســاكن لـوكـالـة فـرانس بـرس
ــلـكــيـة يـجب أن إن "الـعــائـلـة ا
تـكون جـامعـة وبـالتـالي بعـيدة
ـشـكـلـة تـكـمن عن اجلـدلـيـات. ا
في أن مــــارتــــا لـــويــــز ودوريك
ــــثالن عـــــكس ذلك فـــــيــــريـت 
تــمـــامــاً إذ إنـــهــمـــا جــدلـــيــان
ويثـيران انقـسامات مع شـبهة
احــتــيـــال".ويــضــيف "أكــثــريــة
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صــحــفــيــة اســتــجــابت لــهــا االذاعـة
لــــبــــعـض الــــوقـت. ونــــشــــرت عــــدة
مـوضـوعـات نـقلت فـيه اراءهم واراء
قام مع صورة ـستمـع ومحبـي ا ا
الـتـقـطت اثـنـاء الــزيـارة يـبـدو فـيـهـا
ــقـام الــثالثـة وهم يــحـمــلـون قـراء ا
ـقام بـايديـهم (السـبح) كعـادة قراء ا

وانا اقف في  الصورة.
والغفزالي ولد عام 1921 في منطقة
احلــيــدر خــانــة في بــغــداد يــتــيــمًـا
ـنـتــهى الــصـعــوبـة اســتـطـاع أن و
توسطة يكمل دراسته االبتدائية وا
ـأمــونـيـة وبـعـد تـردد ـدرسـة ا في ا
ـــعــهـــد الـــفـــنــون طـــويل ألـــتــحـق 
ـسـرح لـيـحتـضـنه اجلـمـيـلـة قـسم ا
فــيه فـــنــان الــعــراق الــكـــبــيــر حــقي

الشبلي
وال اذيع ســـرا ان أول أغــــانـــيه (هال
هال) حلـنـهــا له  حـقي الــشـبـلي وقـد
غـنــاهـا  عـام 1948 وكــان عـمـره 27
ــاديـة الـقــاسـيـة عـامـا.لــكن ظـروفه ا
عـهـد لـيعـمل مـراقـباً جـعلـته يـتـرك ا
في مـــشـــروع لـــلــــطـــحـــ بـــأمـــانـــة
الــعــاصــمــة وهـنــاك اكــتــشف عــمـال
ـشروع موهـبته الغـنائيـة.لكن  تلك ا
الـفترة وتـشجيع الـزمالء واالصدقاء
جــعــلـته يــعــود الى مـعــهــد الـفــنـون
اجلـميلة ويحـقق النجاح ب زمالئه
ــــطـــربـــ ــــعـــهـــد.وكــــان من ا في ا
ـثـقـفـ وقـد ظـهر ذلـك في سـلـسـلة ا
" مـقـاالت نـشـرهـا  في مـجـلـة "الـنـد

ـغنـ العرب" حتت عـنوان "أشـهر ا
وظــهــر أيـــضــاً في كــتــابه "طــبــقــات
ــوســيــقـيــ من ســنـة الــعــازفـ وا

 1900ـ 1962. 
سـاعده حـقي الشـبـلي كثـيرا فـانضم
إلـى فــرقـــة "الــزبـــانــيـــة" وشــارك في
مــســرحــيـة "مــجــنــون لــيــلى" ألمــيـر
الـــشـــعـــراء أحــمـــد شـــوقي فـي عــام
.1942لـكن جنــاح اغـنـيـته "هال هال"
في اإلذاعـة جـعـلـتـه يـتـرك  الـتـمـثـيل
ـسرحي ليتـفرغ للغـناء.وب عامي ا
 1947و 1948انــــــضم إلـى فـــــرقـــــة
وشحات التي كان يديرها ويشرف ا
ــوســـيــقــار الــشــيخ عــلي عــلــيــهــا ا

الدرويش. 
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ـا اذكـره عـالقـته بـالــرئـيس عـبـد و
الـــسالم عــارف الــذي كـــان شــغــوفــا
بـاغـانـيه وقـد بـدأت تـلك الـعالقـة في
فـلسـط حـ سـافر نـاظم اليـها مع
عـنوي وشـحذ الـوفد الـفني لـلـدعم ا
هـمــة اجلــيش الــعــراقي واجلــيـوش
ـتــواجـدة في فــلـســطـ الــعـربــيــة ا
حملــاربــة إســرائــيل والــتــقـى هــنـاك
بــعــبــد الــسالم عــارف الــذي أصــبح
الحـقاً رئـيسـاً للـجمـهوريـة و تمـتنت
عالقـة الصـداقة بـيـنهـما بـسبب حب
ـقـام الـعراقي عـارف لـفن الغـزالي وا
عـامـة لكـنه لالسف تـوفي في الـسـنة
االولى لـرئــاسـة عــبـد الـسالم اي في

اواخر عام 1963.

فـي اخلـمــســيـنــيــات بـدأت أغــنــيـات
الـغـزالي تـعـبـر احلـدود فـسافـر إلى
عـــدة دول وأقــــام عـــدة حــــفالت في
وكان زواج كـثيـر من الـدول العـربيـة
الـــغــــزالي مـن ســـلــــيــــمـــة مــــراد من
ثيـرة للجدل ان كانت عن الـزيجات ا
شتركة ومن حب او كـانت للمنفـعة ا
ـؤكد ان سليـمة باشـا كانت حتتاج ا
ــواصـــفــات نـــاظم شــاب الى زوج 
طـموح يـحب الغـناء وقـد تعـلم منـها
الــكــثــيــر  خالل الــســنــوات الــعــشـر
لـزواجما من 1953 الى 2963. وفي
عام 1958 قـاما بإحـياء حـفل غنائي
جـماهـيري كـبـير فـتح آفـاقاً واسـعة
لـهما إلى خارج حدود العراق فكانت
بـعــدهــا حــفالت فـي لـنــدن وبــاريس

وبيروت.
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ـطرب ربـطـتـني  عالقـة صـداقـة مع ا
الـشهـيـر ناظم الـغـزالي بحـكم عـملي
الـصـحـفي . وكــنت في بـدايـة عـمـلي
في صــحــيــفــة الــشــعب ومــجــلــتــهـا
ـلـكي  اتولى (االسـبوع) فـي العـهد ا
مــتـابــعـة الــفـنــانـ واجــري لـقـاءات
مــعـــهم وكــان مـن اشــهـــرهم في ذلك
ــقـام الـوقت نــاظم الــغـزالـي وقـراء ا
مــثـل يــوسف عــمــر وعــبــد الــرحــمن

خضر.
وفـي عـام  1959كــنت اعـمل مــحـررا
في صـحــيــفـة الــبالد الــتي اسـســهـا
ـرحــوم روفـائــيل بـطي وكــنت اعـد ا
صـفحة فـنون للـجريدة عنـدما اتصل
بي نــاظم الـــغــزالي وقـــال انه يــريــد
زيـــارتي في الــصــحـــيــفــة.رحــبت به
كـالــعـادة لـكن اتــضح لي انه لم يـكن
لـوحده بل معـه اثنان من اشـهر قراء
ــقــامـات هــمـا يــوسف عــمـر وعــبـد ا
الـرحمن خضر.قـال لي ناظم الغزالي
جـئـنـا نــحن الـثالثـة الــيك نـطـلب ان
تـسـانـدنـا اعالمـيـا في خالف بـيـنـنـا
وبـ االذاعــة الـتي قـررت تــخـفـيض
ـقام من نـصف ساعة وقت بـرنامج ا
يـومــيـا الى ثــلث ســاعـة. في الــعـمل
الـصحفي تـعد هذه فـرصة ال حتصل
كل يـوم ومــسـانــدتــهم في مــطـلــبـهم
ـــــواضـــــيع ـــــزيـــــد مـن ا يـــــعــــــني ا

والتحقيقات الصحفية?
 وقـــد ســانـــدتـــهم فـــعال في حـــمـــلــة

{ بــاريس (أ ف ب)  –وُجــهت إلى
امـرأة تـبلغ  24عـاماً االثـن تـهمة
(الــقـتـل) و(االغـتــصـاب مع أعــمـال
تعذيب وهمجية) إثر االشتباه بها
ـة قـتل فـتـاة في الـثـانـيـة في جــر
عــشــرة عُــثــر عــلى جــثــتـهــا داخل
حـقيـبة في باريس.وطـلبت النـيابة
الـــعــامــة الــتـــوقــيف االحـــتــيــاطي
ـــشــــتـــبـه بـــهـــا لــــلـــمــــرأة وهي ا
ــة ولـرجل الــرئـيــسـيــة في اجلـر
يُـــشــــتـــبه أيـــضـــاً بــــضـــلـــوعه في
الــقـضـيــة عـلى مــا أوضح مـصـدر

قضائي.

رأة التي أشيع أنها وقـد ظهرت ا
تـعـاني اضـطـرابـات نـفـسـيـة عـلى
بنى ـراقبـة في ا صـور كامـيرات ا
حيث كانت تقيم الطفلة الضحية.
كـذلك لفت أحد الـشهود إلى وجود
ـرأة الـتي طـلـبت مـسـاعـدته هـذه ا
فـي مقابل بـدل مالي لنـقل صندوق
كــبـيــر احلـجـم وفق وسـائل إعالم

عدة.
ويُـتـوقع أيـضـاً مـثـول الـرجـل أمام
ـشـتـبه قـاض لالشـتـبـاه بـإيـوائه ا

بها ونقلها.
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