
علي حميد الدليمي
ابـنــهـا ومع ذلـك لم تـقــبل احلـقــيـقـة
الك الــتــدريـسي بــشـهــادة جـمــيع ا
حـتى وصل احلال بالتجاوز اللفظي
ومن ثم الـضرب واالعتـداء على أحد
لكنها لم أعـضاء الهيئة التأسيسية 
تـصور احلالـة منذ بـدايتهـا ونشرت
ـــواقع جـــانـب واحـــد من احلـــالـــة ا
وهـــو الــذي قـــامـت بـــتـــصـــويــره)
ورحب الــبـيــان (بـتــوجـيــهـات وزيـر
وكذلك مـديريـة التـربية في الـتربـية 
احملـافـظـة وقـضـاء الـهـنـديـة لـغرض
ــعــرفـة تـشــكــيل جلــنه حتــقــيـقــيــة 
احلـــــقـــــائـق بـــــشـــــكل تـــــام). ووجه
في وقت سابق بـاستـبعاد الـدليـمي
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فتـحت مـفاوضـات االستـيزار في
كلف بـتشكـيلهـا محمد حكومـة ا
شـهيـة الـقوى شـياع الـسـوداني 
الـسـيــاسـيـة الـتي تــسـعى لـلـدفع
ــرشــحــيــهـا ضــمن الــكــابــيــنـة
وسط تـــوقع تــأجــيل ــرتـــقــبــة  ا
الـــتـــصــويـت عــلـى مــنـح الــثـــقــة
لـــلــوزارة اجلـــديـــدة في جــلـــســة
ــرجح ــان الـــتي كــان من ا الــبــر
عقـدها اليـوم السـبت. ورد مكتب
الـــســـوداني عـــلى بـــيـــان اإلطــار

كلف التنسيقي بشأن تفويض ا
في اخـتـيار الـوزارات واسـتـثـناء
الــــــداخــــــلــــــيــــــة والــــــدفــــــاع من
احملـاصـصـة. واكـد بـيـان تـابعـته
(الــزمـان) امس ان (اإلتــفــاق بـ
ـكونـة لإلطار الكـتل السـياسـية ا
يـتـضـمن مـنح الـفـرصة أمـام كل
كــتــلــة لــطــرح مــرشــحــيــهــا لــكل
الــوزارات ويُــتـرك أمــر اخــتــيـار
ــــرشــــحـــ لــــشـــخـص رئـــيس ا
كلف بنـاءً على الكفاءة الوزراء ا
والــنـــزاهــة والـــقــدرة عــلى إدارة
الـــــــــــوزارة وفـــــــــــقــــــــــاً لـألوزان

االنــتــخــابــيــة لــكل كــتــلــة).وكـان
الــتــنـســيـقـي قـد عــقـد اجــتــمـاعه
االعــتـــيـــادي لـــبـــحث تـــشـــكـــيل
احلـكومـة وتـذلـيل العـقـبـات امام
ــكـلف. رئـيـس مـجــلس الـوزراء ا
واشـــــــــار فـي بــــــــــيــــــــــان الى ان
(االجـــتــــمــــاع شـــهــــد تـــفــــويض
بــاخـتــيـار الـوزارات الـســوداني 
الــــتي تــــتـــــعــــلق بــــوزن االطــــار
االنــتــخـابي بــعــد تـقــد الــقـوى
الـــســيــاســـيــة قــوائـم بــاعــدادهم
ونــــوابـــــهم بــــتـــــواقــــيـع حــــيــــة
ــعـايــيـر ومــرشـحــ وبـحــسب ا

الـــتي اشــتـــرطــهــا الـــســوداني)
مــــــــؤكــــــــدا ان (االطــــــــار خـــــــول
الـسـوداني بــصالحـيـة االخـتـيـار
ـرشــحـ او اســتـبــداللـهم بــ ا
بـــآخـــريـن) وتـــابع الـــبـــيـــان انه
(اســـتــثــنــاء وزارتـي الــداخــلــيــة
والـــــدفــــــاع من احملــــــاصـــــصـــــة
وتـرشـيح شخـصـيـات مـدنـية او
ــا يــضـمن حتــقـيق عــسـكــريـة 
حـكـومـة خــدمـة فـاعـلـة تـتـفق مع
الــــبـــرنــــامج الــــوزاري). وتـــوقع
النـائب مصـطـفى سنـد عدم عـقد
جلسـة التـصويت على الـتشكـيلة
احلـــكـــومـــيـــة اجلـــديـــدة الـــيــوم
الـسـبت. وقـال في تـصـريح امس
ـعـطـيـات احلـالـية إنه (بـحـسب ا
فــإنه من الــصــعب عــقــد جــلــسـة
الــتــصـــويت عـــلى الــتـــشــكـــيــلــة
احلكومية اجلديدة اليوم السبت
قبل أو حتى منتصف األسبوع ا
فـاوضـات مـا زالت حتـتاج ألن ا
زيـد من الـوقت وهنـاك خالفات ا
ـكـونـات عـلى الـوزارات) داخل ا
واشــــــــار الـى ان (احلــــــــقـــــــــائب
ـهـمة لم األسـاسيـة والـسـياديـة ا
قرر وكان من ا حتسم حتى اآلن 
أن يتم التصويت على 14 وزارة
لــــكن ضــــمـن الــــدفـــــعــــة االولـى 
ــكـونـات ارجـأت اخلالفـات بـ ا
وبــرغـم ذلك نـــتــوقع أن احلـــسم 
يتم التصويت على احلكومة قبل
انــتـــهـــاء مـــدة الـــثالثـــ يـــومــاً
الدسـتوريـة ) واسـتطـرد بالـقول
ان (حصـة الشيـعية فـي الكابـينة
12 وزارة والــــســــنــــة 6 وزارات
واالكراد 4 وزارات) واضاف ان
(هناك مـعلومـات معلـومات تؤكد
ـــكـــون الـــشــيـــعي ســـيـــقــدم أن ا

مــرشـحــ تــكـنــوقــراط لـوزاراته
مـــدعــومــ مـن الــكــتل بـــيــنــمــا
سـتـتـسـلم شـخـصـيـات سـيـاسـية
ســنـــيــة وكـــرديــة بــعض وزارات
أعرب ).في غضـون ذلك  كـونـ ا
السوداني عن اهـتمام احلـكومة
قبلة بتعزيـز العالقات الثنائية ا
مع االحتـاد الــروسي.وقـال بـيـان
ـكلف تـلقـته (الـزمـان) امس إن (ا
بـتشـكـيل احلكـومـة الـتقى سـفـير
اإلحتــاد الـــروسي لـــدى الــعــراق
الـذي قـدم الـبــروس كـوتـراشــيف
تهانـيه للـسوداني نـاقالً حتيات
الـقـيادة الـروسـيـة له كـمـا أعرب
عن التمنيات بـالنجاح والتوفيق
زيد من وللعالقات ب البلدين 
الـــــتـــــطـــــوّر واالزدهـــــار) واكــــد
قـبـلة الـسوداني ان (احلـكـومـة ا
ســتــركـز عــلى تــعـزيــز الــعالقـات
الـثــنـائــيـة مع االحتــاد الـروسي
وبناء عالقات متوازنة تصب في
.( مـصـلحـة الـشـعـب الـصـديـق
كـمـا اكـد الـسـوداني ألمـيـر قـطـر
تـــمـــيم بن حـــمـــد آل ثــانـي عــزم

احلــــكــــومــــة اجلــــديــــدة جتـــاوز
التحديات الـراهنة وبناء عالقات
مـتـوازنـة بــ الـبـلـدين. واوضح
الــبـــيــان ان (الــســـوداني تــلــقى
اتصاالً هاتفياً من آل ثاني هنّأه
ـنـاسـبـة تـكـلـيـفه بـتـشـكـيل فـيه 
احلـكــومـة اجلــديـدة) مــؤكـدا ان
(اجلـانـب اسـتـعـرضـا الـعالقات
الــثـنــائـيــة بـ الــبـلــدين وسـبل
تـبادل في تعـزيز أطـر الـتعـاون ا
جــــــمـــــــيـع اجملـــــــاالت) وابــــــدى
الـــســــوداني (عــــزم احلــــكــــومـــة
اجلـــديـــدة جتـــاوز الـــتـــحـــديـــات
الـراهـنة وبـنـاء عالقـات مـتـوازنة
مع احمليط اإلقليمي والدولي).
الى ذلك  أعـرب الرئـيس الـتركي
رجب طــيب أردوغــان عن رغــبــة
بالده فـي تــعـــزيــز الــتـــعــاون مع
عـــلى أســاس االحــتــرام الــعــراق
ـواضيع احلساسة تبادل في ا ا
. ـشـتـركـة لـلـشـعـبـ ـصـالح ا وا
وقـــــال بــــيـــــان امس ان (رئـــــيس
اجلـمهـوريـة عبـد الـلطـيف جـمال
رشــيـد تــلـقى بــرقـيــة تـهـنــئـة من
اكــد خـاللــهــا نـــظــيـــره الــتـــركي 
اسـتـعـداده للـعـمل مـعه من خالل
الــتـعـاون الــوثـيـق والـتـنــسـيق)
مشـيراً إلى (األواصـر التـاريخـية
ـتجـذرة بـ الـبلـدين). الى ذلك ا
نـــفى صـــالح مــحـــمــد الـــعــراقي
تشـكيل عـروف بوزيـر الصـدر  ا
مـجـامـيع خـاصـة مـهـمـتـهـا خرق
الــشـرع والــقـانــون وزعــزعـة امن
الــوطن. وقــال في مــنــشـور عــلى
فـيـسـبـوك (نـعـلن ان هـذه لـيـست
افعـالنا وال اخالقـنا وال طـريقـتنا
في التـعـامل حتى مـع الفـاسـدين

فضال عما سواهم).
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ـدني في جنــحت فـرق الــدفــاع ا
اخالء أم وأربــعــة من اطــفــالــهـا
كـانـوا مـحـتـجزيـن داخل مـنزلـهم
ــوصل ـــنـــهـــار في مــنـــطـــقـــة ا ا
ـحافـظـة نيـنـوى.وقال ـة  الـقد
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(الفرق استخدمت معدات اإلنقاذ
نـــظــراً لـــضـــيق ازقــة اخلـــفـــيف 
نطـقة التي يـتعذر مـعها إدخال ا
دني) واشار الى آليات الدفاع ا
انــــهــــا (جلـــأت الـى اســـتــــخـــدام
احلــــبـــــال والـــــساللـم لــــســـــحب
ـــنــزل وإخـــراج الـــعـــائـــلـــة مـن ا
ــنـهــار دون تـســجـيل إصــابـات ا
نازل بشريـة) مؤكدا ان (اغـلب ا
ـــوصل ـــة في مـــديـــنـــة ا الـــقـــد
حتـتــوي عــلى سـراديب أرضــيـة
وبسـبب تهـالك الـبنـاء والرطـوبة
ـنزل). من انهـارت ارضـية ذلك ا
جهـة اخرى  فـكـكت مفـارز قوات
الــشــرطــة االحتــاديـة 11 عــبـوة
نـــاســـفـــة من مـــخـــلـــفـــات داعش
اإلرهــابــيـــة في قــاطع عــمــلــيــات
كركوك.وذكر بيان تلقته (الزمان)
امـس انـه (فـي إطـــــــــار حـــــــــرص
الـقـيـادة لــضـمـان بـيـئـة آمـنـة في
ساحـات اخلالية من أي دن وا ا
مــخــلـفــات حــربـيــة ومــتـفــجـرات
سؤولية تواصل ضمن قواطع ا
ـتـمثـلة قـطعـات الفـرقـة الثـالـثة ا
بـالــلـواء احلـادي عـشــر والـثـاني
عـــشــر بـــاالشــتـــراك مع كــتـــيــبــة
هنـدسة مـيـدان الفـرقة عـملـياتـها
األمنيـة لتفـتيش وتطـهير مـنطقة
اخلـــزيـــفي ومـــزيـــريــر بـــقـــضــاء
احلويجـة) واشار الى ان (القوة
عــثــرت عــلى 11 عــبــوة نــاســفــة
مختلفة األنواع وقنابر هاون من
مــخــلــفــات داعش  تــدمــيــرهـا
واتالفهـا مـوقعـياً من قـبل كـتيـبة
هـنـدسـة مـيـدان الـفـرقـة). واطـاح
جهـاز االمن الـوطني بـاثـن من
جتـــار اخملـــدرات بـــحـــوزتـــهـــمـــا
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ــدنـــيــة عــلى خط دخــلـت الــقــوى ا
مـتـابعـة فـضيـحـة اختالس امـانات
الـضرائب البـالغة 2.5 مـليار دوالر
الــتي تـشـغل االوســاط عن مـصـيـر
تــــلك االمــــوال الـــتـي مـــضـى عـــلى
وسط ســـرقـــتـــهــــا اكـــثـــر من عـــام 
اســتـمـرار اجلـهـود الــقـضـائـيـة في
الـوصـول الى اجلـنـاة بـعـد انـتـهـاء
الـتحقيق. وقال بيان لقوى التغيير
الــــتي تــــضم حــــركـــات ــــدنـــيــــة  ا
تـابـعـته وتـيـارات واحـزاب مـدنـيـة 
(الـزمان) امس ان (قـضيـة اختالس
2.5 مـــــــلــــــيـــــــار دوالر مـن أمــــــوال
الــضــرائب كُـشِفَ عــنــهـا من خالل
وثـائق رسمية مسربة مؤشر خطر
يـــعــكس عـــمق وحــجـم مــنـــظــومــة
الــفــســاد في مــؤســســات الــدولـة)
مــؤكــدا ان (الــقــوى ســتـعــمل عــلى

مـتابعة الـقضية قـضائياً من خالل
وأنــهــا لن تــسـمح فــريق قــانــوني 
بـإغالقـهـا او الـتسـتـر عـليـهـا  كـما
حــــصل ســــابـــقــــاً  من دون كــــشف
هم ـتورطة فـيها وتـقد اجلـهات ا
لـلـعـدالـة ومحـاسـبـتهـم) ولفت الى
سـتقـلة ـؤسـسات الـرقابـيـة ا ان (ا
أمـامها مسؤوليـة التحقيق في تلك
الــــســـرقــــات الــــتـــاريــــخــــيـــة وأن
ـؤسـسـات لن ـسـؤولـ عن تـلك ا ا
عـزل عن االدانة في حال يـكونـوا 
ثـبت تـقـصـيـرهم أو تـغـاضـيـهم عن
تـقـد اجلنـاة الى اجلزاء الـعادل)
واضــاف (نــطـــمح إلى حتــقــيــقــات
جـــديــة ومـــســـتـــقــلـــة بـــعـــيــدة عن
ـزايدات الـضـغـوط الـسـيـاسـيـة وا
بـل وحتت إشــراف دولي يــبـدأ من
هـــذه الـــســرقـــة الـــتي وصـــفـــتـــهــا
هـولة وال ينـتهي إال بـالتـحقيق بـا
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رجب طيب اردوغان

خـمــسـة كــيـلــوات غـرام من مـادة
الـــــكـــــريـــــســـــتـــــال اخملـــــدرة في
بــغــداد.ونـشــر اجلــهــاز مـقــطــعـا
فـيـديـوا  يــظـهـر (قـيـام قـوة مـنه
وهي تـالحق تــاجـــري مـــخــدرات
بـحـوزتـهـمـا  5كـيـلـوغـرامـات من
الـكريـسـتـال في بـغـداد). بدوره 
وجــهت قــيـادة عــمــلـيــات بــغـداد
ــــمــــرات في بــــفــــتح جــــمــــيـع ا
الـســيـطــرات الـثـابــتـة في اوقـات
ـسـائـيـة. الـذروة الـصـبــاحـيـة وا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
انه (بــالــتـزامـن مع بـدايــة الــعـام
الـدراسـي اجلـديـد ولــلـمـســاهـمـة
ــروري في بـــتــخـــفـــيف الــزخـم ا
بغـداد وجه الفـريق الركن احـمد
ـمـرات في سـلـيـم بـفـتح جـمــيع ا
سيطرات التفتيش الثابتة وذلك
في أوقــات الــذروة الــصــبــاحــيـة
ـسـائيـة لـتـسـهيل انـسـيـابـية وا
حــركـــة الــســـيــر والـــتــقـــلــيل من
االزدحــــامـــــات ورفع الـــــعبء عن
ـواطــنــ خالل الــتـوجه كــاهل ا
الـى الـــدوام والــــعــــودة مــــنه مع
مـــراعــاة اجلـــانب االمـــني). وفي
الــقت مــديـريــة شــرطـة مــيــسـان 
الـــقــــبض عـــلى 21 احملــــافـــظـــة 
مـــتــهــمـــا  وفق مــواد قـــانــونــيــة

ديريـة في بيان مختـلفة.وقـالت ا
تـلـقـتـه (الـزمـان) أن (مـفـارز قـسم
الـــشــرطــة وضـــمن واجــبـــاتــهــا
تـمـكـنت من الـقبض 14 األمـنيـة 
مــتـــهــمـــا وفق مــواد قـــانــونـــيــة
مـــخــــتـــلــــفـــة أبــــرزهـــا اإلرهـــاب
والــتـــهــديــد وحــيــازة األســلــحــة
وسـبــعـة اخــرين إثـر مــشـاجـرات
منـفصـلـة وإطالق نار) الفـتا الى
(اتــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيـة
ــتـهــمـ الالزمــة بـحـق جـمــيع ا

وإحـالـتـهم لـلـتـحـقـيق اخملـتص).
عـــلى صــعـــيــد مــتـــصل  وافــقت
وزارة الـــــدفــــــاع عـــــلـى قـــــبـــــول
مــنـــســـوبي احلـــشـــد الـــشــعـــبي
بدورات الكليات العسكرية. وقال
بـيــان تـابـعــته (الـزمـان) امس ان
(الـدفـاع وافــقت عـلى قـبـول 412
منـتسبـا باحلـشد ضـمن دوراتها
إذ حددت األول من بقرار وزاري 
ـــقــــبل مـــوعـــدا كــــانـــون األول ا
اللـــتـــحــاقـــهم في مـــركـــز تــدريب
الـكـوت بـإشـراف دائـرة الـتـدريب
في الـوزارة) وتــابع ان (الـوزارة
حـددت موعـد افـتـتـاح الدورة في
األول مـن شــــهـــــر كــــانــــون األول
كـــانـــون وحــــتى شـــهــــر أيـــلـــول
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طـالب األيزيديون بـإستحـقاقهم الـوطني والدستـوري. وقال اميـر الطائـفة في العراق
ـكـلف محـمد والـعالم حـازم حتـس سـعـيد في رسـالـة تهـنئـة الى رئـيس الوزراء ا
شـياع السوداني (نـطالب بتـمثيل عـادل ومنصف لأليـزيدي في الـكابيـنة الوزارية
ـدراء الــعـامـ ورؤسـاء الـهـيـئـات اجلـديــدة ومـنـحـهم مـنـصــبـاً وزاريـاً ومـنـاصب ا
ـسـتـقـلـة) واضـاف في رسـالـة اطـلـعت عـلـيـهـا (الزمـان) امـس (نـبـارك لسـيـادتـكم ا
ظلومـية والتـهميش الذي نصب رئـيس الوزراء نود ان نـعرض امامكـم ا تـكليفـكم 
تـعـرض له األيزيـديـون واخرهـا اإلبادة اجلـمـاعيـة بـسنـجار فـي الثـالث من اب عام
2014 على يد اعنف تـنظيم  ارهابي عـرفته البشـرية في القرن الـواحد والعشرين
تنظيـم داعش اإلرهابي ومن يطلع عـلى التأريخ جـيداً يدرك بأن األيـزيدي هم ورثة
ة في حضـارة العراق الـقد مـيسوبـوتاميـا ومن الشـعوب األصيـلة واألديان الـقد
هذا البلد) وشـدد سعيد على القول (نحن نتطلع الى بناء دولة مدنية ودولة مواطنة
قائـمة على احلـقوق والواجـبات تـنصف فيـها حقـوق دميع مكـونات الشـعب العراقي
ا يتناسب مع حجمهم ناصب العليا  ومنهم األيزيديـ وان يضمن تمثيلهم في ا
ـشـروعـة طـريـقـها الى وثـقلـهم الـسـكـاني) وخـتم بـالـقـول (نـأمل ان تـرى مـطـالبـنـا ا

التنفيذ وان تضعوها نصب اعينكم ومحل اهتمامكم).
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ـنطـقت ان يكـون طقس الـيوم الـسبت غائـما مـصحـوبا بامـطار في ا لوزارة النـقل 
الـوسـطى والـشـمـالـيـة . وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (طـقس الـيـوم الـسـبت
نـطقت الوسطى والشمالية غائما مصحوبا بفرص امطار اما طقس سيكون في ا
نـطـقة اجلـنـوبـية فـسـيكـون صـحواً مع بـعض الـغيـوم  ودرجـات احلرارة سـتـكون ا
حـيث تسجل العظمى في بغداد 33 مئوية). مقاربة لـليوم السابق في عموم البالد 
تنبىء صادق عطية على صفحته في فيسبوك امس ان (تطورات من جانبه  كتب ا
ـرصـودة ظهـيـرة امس اجلـمـعة حـالـة الـطـقس وصورة الـقـمـر الـصـناعي لـلـسـحب ا
ـتـوسط االرتفـاع تـوجد في اجـواء اغـلب مدن تشـيـر الى سحب الـركـام الواطئ وا
اقلـيم كـردستـان ومنـاطق نـينـوى وكـركوك واالنـبار وديـالى وصالح الـدين) واشار
ناطق اعاله امس الى ان (فـرص تساقط امـطار رعـدية خفـيفة الى مـعتـدلة تشـمل ا

واليوم السبت).

أحـد أعـضـاء الــهـيـئـة الـتــأسـيـسـيـة
ـدرسـة ـسـتـقــبل ووضع ا ـدرســة ا
حتت إشــراف الــوزارة حلــ اجنـاز
الـتـحـقــيق في حـادث االعـتـداء عـلى
مـشـدداً عـلى والـدة احــدى الـطـلـبــة 
ــعـايــيــر األخالقــيـة في االلــتـزام بــا
الـتـعـامل مع أولـيـاء أمـور الـتالمـيـذ
والـطــلــبـة. وأكــد في بــيـان تــابــعـته
(الـزمان) امـس إن (التـصرفـات التي
قــام بـــهــا أحــد مـــؤســسـي مــدرســة
ـستقبل األهلـية في كربالء ال تليق ا
) واشــــار الى ان بـــــالــــتــــربــــويـــــ
ــــنع (الــــوزارة ســــبق أن وجــــهت 
ـــدارس) ـــؤســـســـ في ا دخـــول ا
داعــيــا الى (عـــزل عــضــو الـــهــيــئــة
ـرفوض الـتـأسيـسـيـة جراء الـفـعل ا
الــــــذي قـــــام به مـع أحـــــد أولـــــيـــــاء
األمـور).مـشـدداً عـلى أن (ذلك الـفـعل
يـتقاطع مع الـصفات واألخالق التي
تـرتـكـز عـلــيـهـا الـعـمـلــيـة الـتـربـويـة
والـتـعـلـيـمـيـة) ولـفت الى انه (وجه
مـديـر عام تـربـيـة كـربالء باسـتـبـعاد
ـــستـقـبل األهلـية مـؤسس مـدرسة ا
ــدرســــــة حتـت إشــــــراف ووضع ا
الـوزارة حل اسـتـكمـال الـتحـقيق)
ــثل مــؤكـــداً (ضـــرورة االلــتـــزام بـــا
الـعــلـيـا والــسـمــات احلـمــيـدة الـتي
يـتمـتع بـها الـرجل الـتربـوي وعكس
الـــصــورة الــبــيــضـــاء لــلــمــؤســســة

التعليمية في العراق).
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حــــددت وزارة الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
يوم غد االحد اخر والـبحث العلمي 
ركزي. مـوعد لـلتـقد الى الـقبـول ا
ولــفـتـت في بــيـان تــلــقــته (الــزمـان)
امس (عــنـــايـــة الـــطــلـــبـــة وأســرهم
ـتابـع إلى أن بـوابة ـهتـم وا وا
ركزي في الـتقد الى قناة القبول ا
اجلـــامـــعـــات احلـــكــومـــيـــة لـــلـــعــام
الــدراسي اجلـــاري ســتــغـــلق عــنــد
الساعة الثانية عشرة من مساء يوم
غـد األحد) داعية الـطلبة الـناجح
في الـــــدوريـن األول والـــــثـــــانـي من
امـتـحــانـات الـدراسـة اإلعـداديـة الى
(ملء اســتـمــارة الـتــقــد عـلى وفق
ــنـصــوص عــلـيــهـا في الـضــوابط ا
ـتـاح الـدلــيل  واسـتــثـمـار الــوقت ا
وتـدقيق اخلـيارات وترتـيبـها حسب
ـعــدل). من جــهـة رغــبـة الــطــالب وا
اخـــــــرى اصـــــــدرت إدارة مــــــدارس
ـســتــقــبل األهــلـيــة في مــحــافــظـة ا
كـربالء تــوضـيـحـاً بــعـد قـرار وزيـر
الـــتــربــيــة عــلي حـــمــيــد الــدلــيــمي
بـاســتــبـعــاد أحــد أعـضــاء الــهـيــئـة
الـتأسـيـسـية لـلـمدرسـة عـلى خلـفـية
الــتـعـامل مع ذوي طــالب.وقـالت في
بــــــيــــــان ان (مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجـتـمــاعي تـداولت مـقــطع فـيـديـو
يـظهر اعتداء مديـر مدرسة بالضرب
عـلى والدة طالب في قـضاء الهـندية
ومن أجل تـوضـيح مـا حـصل تـؤكد
ستـقبل أن مـقطع الفـيديو مـدارس ا
مستقطع وغير كامل لغرض تسقيط
ــؤســســـة والــنـــيل من مالكـــاتــهــا ا
الـتعـليـمـية) بـحسب تـعـبيـر البـيان
هـو أن احـد وأضـاف أن (مـا حـصل 
الـــتالمــــيـــذ فـي الـــصـف الـــســـادس
االبـتـدائي الـتي قامت والـدته بـنـشر
كان يتعمد جـزء صغير من الفيـديو 
إيـــذاء الــتـالمــيـــذ اآلخـــرين  كـــونه
وبعد طـالب وصفتـه بغيـر منضـبط 
االتـــصـــال بـــوالـــدتـه لـــثالث مـــرات
لــكــنــهـا ــدرســة لــغـرض نــقــله من ا
رفــــضت ذلك) مــــؤكــــدا انـه (بــــعـــد

ـــدرســـة  حـــضــــور والـــدته الـى ا
اسـتــقـبــالـهــا بـكل تــرحـيـب لـغـرض
ـشــاكل الـتـي يـفــتـعــلـهـا تـوضــيح ا
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كشوفة وغير في صـفقات الفساد ا
كشوفة منذ العام 2003).واصدر ا
في الـية االحتادي ديـوان الرقـابة ا
وقت سـابق  بـيانـاً بشـأن األمانات
ـبالغ الـضـريبـيـة وطريـقة سـحب ا
ـالــيـة واكــد ان مـقــتـرح الــلــجـنــة ا
حـمل هـيـئـة الـضـرائـب مـسـؤولـية
تـدقيق اإلجـراءات القـانونـية. وقال
في بــيــان تــابــعــته (الــزمــان) امس
(وســــــائـل االعـالم وصــــــفــــــحــــــات
الـــتــواصل االجــتـــمــاعي  تــداولت
الـواقـعـة الـتي حـدثت عـلى حـساب
األمـانات لـلهـيئـة العـامة لـلضرائب
ــبـلـغ خالل عـام وطــريــقـة ســحب ا
2021 بـحـيث تـعـرضت بـعض تـلك
وقف من نصات الى ا الوسائل وا
والبعض الـتدقيق لتلك احلسابات 
مـــنــهـــا يــتـــعــرض بـــشــكـل وصــفه
بـاجملـحف بـسـمـعـة ديـوان الـرقـابـة
ال عنية بتدقيق ا ؤسسة ا هذه ا
الـعـام لـلدولـة الـعراقـيـة الـتي قارب
عـمـرهـا 96 عـامـا  والـتي حـرصت
مـنذ تـأسيـسهـا حتى االن ان تـعمل
كــــمــــراقب ومــــســــتــــشــــار ســــانـــد
ـتعاقـبة) واضاف ان لـلحـكومات ا
هـو الرقابـة الالحقة (دور الـديوان 
عـلى الصرف تنـفيذا لقـانون النافذ
مـع الــعـــرض أن هــذا الـــديــوان لم
يـتوانى في تنفيذ التوجيهات التي
ــال الــعــام تــرده لــلـــحــفــاظ عــلى ا
ومـنها أعمام األمانة العامة جمللس
ـتــضـمن قــيـام الــديـوان ا الــوزراء 
بـتدقـيق العـقود التي تـزيد قـيمـتها
على  150 مليون دينار  وكذلك ما
وقع عـلـيه من الـتـزامات بـالـتـدقيق
ــوجب قــرارات مـجــلس الـوزراء
ــوجب ومــا يــرد من تــكــلــيــفـات 
يــضـاف لـهـا مـا ـوازنـة  قــوانـ ا
يــرد لــلــديـوان من تــكــلــيــفـات من
ــانـــيــة ومــحــاكم الــلـــجــان الــبــر
حتـقـيق النـزاهـة وتقـد اخلـبرة

لـــلـــقــــضـــاء) الفـــتـــا الى انه (
إدخــال الـديـوان طـرفــا ثـالـثـا في
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قـــرر مــجــلـس الــوزراء اعــادة الــدوام
ـؤسـسـات الـرسـمي لـلـمـوظـفـ في ا
احلـكومـية والـوزارات واجلـهات غـير
ـقدار 100 ـرتـبـطـة بـوزارة كـافـة  ا
ـوظف  جـلب بـطاقة ئـة وإلزام ا بـا
لقـاح يـثبـت تلـقـيحـهم بـأحد لـقـاحات
كــورونـا بــإسـتــثـنـاء مـن لـديه حـاالت
خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير
الـطبية من اللـجان اخملتصة وإلزامه
بــــجـــــلب فــــحـص بي سـي آر ســــالب
أجــري خالل 72 ســاعــة يـثــبـت عـدم
ـرض كـورونـا. وقـال بـيان إصـابـته 
حـكـومي اخلـمــيس ان هـذا الـتـوجـيه
ـؤسـسـات احلـكـومـية تـضـمن قـيـام ا
كافـة بحث منسوبـيها كافة لـلتلقيح
ــراجــعــ بــلــقــاح كــورونــا وكــذلك ا
تـنـفـيــذاً لـلـفـقـرة 7 من قـرار الــلـجـنـة
العليا للصحة والسالمة الوطنية 16
لـسـنـة 2021). وذكـرت دائـرة شـؤون
مـجـلس الوزراء والـلـجـان في األمـانة
ؤسسات الـعامة أن (التوجـيه حمل ا

احلـــكـــومــيـــة مــســـؤولـــيــة تـــطـــبــيق
اإلجـــراءات الـــواردة فـي الـــتـــوجـــيه
ومتـابـعـة منـسـوبيـهـا).  على صـعـيد
آخــر أكــد رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
الــكـاظــمي أهــمـيــة تــنـشــيط اجلــهـد
ــواجـهــة الـتــحـديـات االســتـخــبـاري 
األمـــنـــيـــة الــكـــبـــيـــرة. وذكـــر مــكـــتب
الــكـــاظــمي في بــيـــان ان (الــكــاظــمي
أجـرى اخلميس زيارة إلى مقر قيادة
ـشــتـركــة) مــبـيــنـا انه الـعــمــلـيــات ا
(اســتـــمع في مــســتـــهل الــزيــارة إلى
إيـــجــاز أمـــنـي اســـتــعـــرض مـــجـــمل
ـوقف األمــني وحـالـة الـعـمـلــيـات وا
ــتــخــذة في الـــتــأهب  واإلجــراءات ا

هذا السياق).  
ــتــمــيــزة الــتي وأشــاد (بــاجلــهـــود ا
ـخـتـلف تــبـذلـهـا األجــهـزة األمـنـيــة 
صــنـوفـهــا وقـواطـعــهـا في درء خـطـر
اإلرهـــاب وتــوفـــيـــر االســـتــقـــرار في
الـبالد) مـشـيرا الـى انه (يراهـن على
أداء الـقوات األمنية البطلة في توفير
األمن بـــالــصـــورة الـــتي تـــعــزز ثـــقــة

واطن بالدولة). ا

الـعديـد من الدعـاوى القـضائـية في
إضـــافـــة ضــــوء قـــرارات احملـــاكـم 
ــهـمـة خلــطـته الــرقـابـيــة مـرورا بـا
ـــوجب كــتــاب الـــتي كــلف بـــهــا  
ــتــضـمن ا مــكــتب رئـيـس الـوزراء 
تـــدقـــيق مـــعـــامالت إعـــادة مــبـــالغ
األمـانات الكمركيـة والضريبية قبل
ـصروفـة منـها صـرفـها وإخـضاع ا
سـابـقـا من االول من كانـون الـثاني
2010) مـؤكـدا ان (الـديـوان بـاشـر
كـونها تـصب وتهدف ـهمة  بـهذه ا
واصـدر ـال الـعـام  لـلـحـفـاظ عـلى ا
هـمة تـقـاريره الـرقـابيـة في ضـوء ا
واسـتمر بـالعمل على ذلك الـتكليف
ـالـيـة حــتى ورود كـتـاب الـلـجــنـة ا
ـوجه الى وزارة 13 تـمـوز 2021 ا
ــالـيـة ونـسـخـه مـنه الى الـديـوان ا
الـذي يشيـر فيه الى مقـترح اللـجنة
بـأن يتم التدقـيق من قبل للضرائب
ــســـؤولــيــة مع حتـــمــلـــهــا كـــامل ا
الــقـانـونـيــة عن أي خـلل  وقـد أكـد
ـــتـاب الــلــجـنــة  أعاله عــلى مـهــمـة
الــــديـــوان األســــاســـيــــة في ضـــوء
قــانـونـه الـنــافـذ وعــلى اسـاس ذلك
ـــوجب جــــرى عـــرض اإلجـــابــــة 
كتاب اللجنة ومقترحها على مكتب

رئيس الوزراء).
ـقـترح  الفـتـا الى ان (الـديوان اــد ا
الــوارد بــكـتــاب الــلــجــنـة لــتــأكــيـد
وفي ضوء الـتزامه بقـانونه النـافذ 
اجـابـة مـكـتب رئـيـس الـوزراء  أكد
حـيـث اصـدر االلــتــزام بــالــقــانــون 
ـالـيـة توجـيـهـا تـضـمن عدم وزيـر ا
قــيـام الــهـيــئـة الــعـامــة لـلــضـرائب
بــصـرف رد األمــانــات الـضــريـبــيـة
لـلمكلفـ قبل استحصـال موافقتنا
وان تـعـرض عـليـنـا بـعد اسـتـكـمال
كــــافــــة اإلجــــراءات األصــــولــــيـــة)
ومــــضى الـــبــــيـــان الـى الـــقـــول ان
ــان تــضـمن (مــقـتــرح مــالـيــة الــبـر
اجـــــــــــراء الـــــتــــــدقـــــيق مـن قـــــبل
لـــلـــضـــرائب مـع حتــمـــلـــهـــا كـــامل

سؤولية). ا
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اء وجه ام بـغداد عـمار موسى كـاظم بزيـادة وتيـرة العمل الجنـاز مشـروع خزان ا
االرضي  R2 ضـمن قاطع بلدية الـشعب بطاقة 135 ألف مـتر مكعب في اليوم. وذكر
ـاء بـيـان تـلــقـته (الـزمــان) امس ان (امـ بـغــداد زار مـوقع مـشـروع انــشـاء خـزان ا
ـقـيم والـشـركـة ــهـنـدس ا االرضي  R2 ضـمن قـاطع بـلــديـة الـشـعب والـتـقى دائـرة ا

شروع). تابعة جدول تقدم العمل في ا نفذة  ا
واضــاف ان (امـ بـغـداد وجه بـزيـادة
وتــــيـــــرة الــــعــــمل وتـــــقــــد جــــمــــيع
ـنـفذة الـتـسـهـيالت الـالزمـة لـلـشـركـة ا
ـدة الـزمـنـيـة ــشـروع ضـمن ا الجنـاز ا
ـــشـــروع احملــــددة).  واشـــار الى ان (ا
ـشـاريع االسـتراتـيـجـية يـعـد من اهم ا
الـتي تنـفذهـا امانـة بغـداد بتـمويل من
الـبـنك الـدولي ويـتـضـمن انـشـاء خزان
ارضـي بـطــاقـة خــزنـيـة 135 الـف مـتـر
دة ألف يوم وينفذ مكعب في اليوم و
يـة التي من قـبل احـدى الشـركات العـا
ــشـروع بــاشــراف امــانـة احــيل لــهــا ا
ـسؤول عن بـغـداد والـفريق اخملـتص ا
ادارة مــشـاريع قــرض الـبــنك الـدولي).
وتــــابع ان (الــــعــــمل جــــاري عــــلى دق
دنـية الـركـائز وتـنفـيـذ باقي االعـمـال ا
وبــوتــيـرة عــالـيــة) الفـتــاً الى انه (من
اء ـشاريع الـتي تعمل عـلى استالم ا ا
الــصـافي من مــشـروع مـاء الــرصـافـة).
شـروع عند دخـوله اخلدمة وقـال ان (ا
ســيــخـدم مــنــاطق الــشـعب الـى جـانب
ـثل خزيـن ستـراتيـجي ويـعمل كـونه 
ـــاء وحتــســ عـــلى زيــادة ضـــغــوط ا
ـاء الصافي الواصلة كـميات ونوعية ا

للمنطقة). 
الـى ذلك تــواصـل هــيـــئـــة إســتـــثـــمــار
الـنجف األشـرف أشرافـها و متـابعـتها
شاريع االستثمار التي منحت اجلادة 
لـــعـــدة شـــركـــات عــراقـــيـــة و عـــربـــيــة

شروع  ليكون ئة من مساحة ا  60با
ـساحـاته اخلضراء مـتنـفسـاً صحـياً 
ــديــنـة و لــزائـريــهـا الــكـرام). ألبــنـاء ا

ــســتـثــمــر بـضــرورة األلــتـزام وحث (ا
ــوضــوعـــة مــســبــقــاً بــاخملـــطــطــات ا
ـيـة و التي ـواصـفات الـعـا وبـأحـدث ا

تـــراعـي األمـــان و الـــسالمـــة الـــعـــامـــة
وزراعــة مــخـــتــلف األشــجــار الــظــلــيــة
والـشتالت و النـباتات دائـمة اخلضرة

وأجــــنــــبـــيــــة ألجل تــــعــــزيـــز الــــواقع
الـسياحي والترفيهي باحملافظة. و قال
رئـيس هيئة إستثمار احملافظة ضرغام
كــيــكــو لـ(الــزمـان) أمس ان (هــيــئــتــنـا
مــــنـــحت مــــشـــروع عــــمالق ســــيـــاحي
وتـــرفـــيــهي فـي احملــافـــظـــة  لــتـــكــون
مـديـنتـنـا واحه خضـراء تـلبـي عصـرية
مـتـطـورة وصـباح اخلـمـيس كـانت لـنا
ــشـــروع غــيــنــاء دبي زيــارةتـــفــقــديــة 
وأطـلـعـنـا عـلى سـيـر األعـمـال اجلـاريـة

شروع). با
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ـتـد ـشـروع هــذا   و بــ كـيـكــو ان (ا
ــاً  و هــو من عـــلى مــســاحــة  30 دو
هـمة  و التي ـشاريع األسـتثـماريـة ا ا
سـتـنقل الـواقع الـسيـاحي و الـترفـيهي
ـــدن فـي احملـــافـــظــــة  الى مــــصـــاف ا
ــتـطــورة و احلـديـثــة عـبــر فـعــالـيـات ا
ترفيهية  جديدة  منها سينما وقاعات
تــــزلـج و صــــالــــة عــــرض و ســــاحـــات
ومــنـــاطق خــضــراء كــبــيــرة و قــاعــات
الــعــاب حــديــثــة و مــتــطــورة لألطــفـال
ـــؤمل وجــــامع). الفــــتـــاً إلـى أنه (مـن ا
قـبـل بـعد أفـتـتاحه خـالل الشـهريـن ا
األنـتـهاء من جـمـيع األعمـال اإلنـشائـية
فـيـه  و هـو  أيـضـاً يـتـضـمن مـطـاعـمـاً
ـبــيـاً وكــوفـيــات شــوب و مـســبـحــاً او
وصـالة رياضة). مـؤكداً (ضرورة زيادة
ـسـاحات اخلـضراء فـيه الى أكـثر من ا

ـا لـها من أثـر كبـيـر في نفـوس الزوار
و تـــلــطــيف اجلــو و تـــقــلــيل احلــرارة

.( صيفاً

عمل قُـسمت عـلى مراحل بـإستخـدام آليـة ا
بـحـسب جـدول لألقضـيـة والنـواحي جلـميع
عـمل) موضحاً ان احـتياجـات ومتطلـبات ا
(اعــمـــال الــصــيــانــة تـــعــتــمــد عــلى واردات
ـديـريـة وبـإمـكـانـيـات مـحدودة) وتـابع ان ا
(مـشروع الـناصـرية الـكبـير مـتوقف بـسبب
بــعض الـتــجـاوزات عـلى مــواقع احملـطـات).
في سـيـاق مـتـصل اوضـحت مديـريـة بـلـدية
ـواجــهــة فـصل الــعــمـارة اســتــعـداداتــهــا 
الـشـتاء. وقـال مـديـر بلـديـة العـمـارة نورس
عـبـد الـرضـا في تـصـريح تـابـعـتـه (الـزمان)
ــديــريـة تــواصل اسـتــعـداداتــهـا امس ان (ا
لـفصل الشتاء من خالل الـعمل على تنظيف
الـشوارع واحلدائق واعمال صيانة اجملاري
والـطـرق حسب تـوجيـهـات محـافظ ميـسان
عـلي دواي) ووجه بضرورة اسـتمرار زيادة
ـسـاحات اخلـضراء الفـتاً الى ان (الـبلـدية ا
بـاشـرت بحـملـة زراعيـة وتعـويض اجلزرات
دخل احملافـظة من جهة البصرة الـوسطية 
ـعـلــمـ الــقـد وكـذلك وفي حــديـقــة حي ا
مـدخل البـتيـرة وتنـظيف كـورنيش الـقاهرة
والـشـارع اخلـدمي جملـسـر احملـافـظـة مـقـابل
مـحكـمـة استـئنـاف ميـسان ضـمن نشـاطات

تنزهات).  شعبة احلدائق وا

واوضـح مــحـــافظ ذي قـــار مـــحـــمـــد هــادي
دخل قضاء سوق الـغزي استمرار الـعمل 
الــــشــــيـــوخ وشــــارع احلــــسن االول ضــــمن
مـشـاريع تـنـميـة االقـالـيم. وقـال في تـصريح
تـــابــعــته (الــزمـــان) امس ان (احملــافظ وجه
ـشـروع مـدخل بـضـرورة اسـتـمـرار الـعـمل 
قــضـاء سـوق الـشـيـوخ وشـارع حي احلـسن
الـعسكـري االول ضمن خطـة تنمـية االقاليم
لــعـام 2020) مــشـيـراً الى ان (الـعــمل يـسـيـر
ـعايير ـواصفات وا بـسرعة جـيدة  ضمن ا

األصولية).
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وبـ ان (األعـمـال شـمـلت تـوسـعـة وتـطـوير
ـرين اثـنـ مــدخل الـقـضــاء عـبـر انـشــاء 
بـعرض  10,5 مـتر للـممر الـواحد مع انشاء
جـزرات وسطـية واعـمال تـشجـير وانارة في
دخل) اعـمـدة الـكـهـربـاء وتـأهـيل نـافـورة ا
شـروع يتـضمن تـأهيل شارع واضـاف ان (ا
حـي احلـسـن الـعــســكــري األول بــطـول 600
مــتـر وعـرض سـتــة امـتـار و رص األرصـفـة
بــاحلـجــر). وحـددت ذي قــار اسـبــاب تـوقف
مــشـروع الــنـاصــريـة الــكـبــيـر.  وقــال مـديـر
مـجاري ذي قـار حيدر األسـدي في تصريح
تـابـعـته (الزمـان) امس ان (اعـمـال الصـيـانة

©ÊU e «® uKÝ«d  ≠  UE U;«

خـصص صندوق اعمار ذي قار  200 مـليار
ـشاريع خـدمية وبـنى حتتـية ضمن ديـنار 
. واوضح بـيـان تـلـقته قـانـون الـدعم الـطار
(الــزمـان) امس ان (مـجــلس الـوزراء اصـدر
ـــاضـي اخلــاص الـــقـــرار  139مـن الـــعــام ا
بـتـألـيف صـنـدوق إعـمـار مـحـافـظـة ذي قـار
حـيث اخـذت األمـانـة العـامـة جملـلس وتولت
األمـانة وضع التعليمات للصندوق وتوزيع
ـشـاريع عـلى األقـضيـة والـنـواحي بـحسب ا
األولــــويـــة). واكــــد األمـــ الــــعــــام جملـــلس
الــوزراء حـمـيــد الـغـزي ان اغــلب مـشـاريع
صـــنـــدوق إعـــمـــار ذي قــار ســـتـــنـــتـــهي في
ــقـبـل.  فـيــمــا اشـار الى مــنــتـصـف الـعــام ا
وجـــود اكــثــر من  220 مـــشــروعــاً خـــدمــيــاً
بـاحملـافـظة في الـعـام اجلاري. وقـال الـغزي
فـي تــصـــريـح تــابـــعـــته (الـــزمـــان) امس ان
(صندوق إعمار ذي قار نفذ  208مشروع في
ـاضي) مـبـينـاً ان (احملـافـظـة اعدت الـعـام ا
اكــثــر من  220 مــشــروعــاً ضــمـن صــنـدوق
اإلعـمـار وتـنـميـة األقـالـيم جـمـيعـهـا تـتـعلق
بــالـبـنـى الـتـحــيـة) ولـفـت الى ان (صـنـدوق
اإلعـمـار خـصص مـبالغ لـلـصـحة والـتـعـليم

العالي وقطاعات اخرى). 
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نطق وال العـدل  أن تبقى الدولـة محبوسـة  مكبلـة  لكون األحزاب لـيس من ا
والكيانات السياسية مفترقة على كيفية إدارة السلطة  ومن األولى بادرتها 
ولـو رحعنا بحسابات بسيطة لوجدنا االختالف ب مجمل األطراف ال يتعدى
كـونه مرتـبط  بـاساسـيات الـسـلطـة ولـيس ببـناء الـدولـة  لو كـان األمـر يتـعلق
بـالـدولـة وتـطـورهـا اإلداري واالقـتــصـادي والـتـربـوي والـصـحي واإلنـسـاني 
لـوجـدنـا هنـاك بـرامج عـمل ومـشـاريع مـخـتـلـفـة حـول  طـريـقـة عمـل وأسالـيب
سألـة وما فيها  الـتنفيذ  ولـكن هذا ليس موجوداً  وال  نـعتقد سيـنوجد  ا
هـذا يـريـد مـحاصـصـة بـحـدود  وذاك ال يـريـد أن تـقـسم احملـاصـصـة وتخل
بـشروط االتـفاقـات  واألكثـر ماسـاوية اصـبح  الكل أو الـبعض مـنهم  يـبحث
ـشـكـلة الـعـراقيـة  وهـذا يـؤشر بـأن هـذه األطراف عن الـتـدخل الدولي حلل ا
لـيست مؤهـلة الدارة العراق  ومـن يبحث عن تدخل األ

ـتـحـدة  الــتي هي بـاألسـاس مـقـيــدة بـشـروط حـاكـمـيـة ا
الـدول الـكـبـرى  فـأنه يـقـيـنـا ال يدري الـى اين ذاهـبون 
ـصـيـبـة اعـظم  اتـقـوا الـله يـاحـكام  الـزمن وأن دروا فـا

الثقيل  على نفوس اجلياع واحملروم .. 

من يـحاول بـنـاء أسرة سـعيـدة يـبدأ من الـقاعـدة وقـاعدة كل أسـرة هي زوجة
رب األسـرة.. اذا كـان إطـعـام الزوجـة وكـسـاءهـا وحـمل بـعض مـتـاعب الـبيت
عـنها واختيار افضل بيت لها وابتياع سيارة حديثة يعد كل ذلك من مكمالت

السعادة الزوجية..
فـنحن نـرى أن من يحب زوجتـة ويتـمنى لـها سـعادة الدارين عـليه أن يـفقـهها
ويـعلمها شـرع الله من صالة وصيام وقـيام وصدقات وطاعـات وان يبصرها

حاسن اإلسالم وغنائمة في اآلخرة.  أن ادارت ظهرها له 
ويـقص علـيهـا ايام اجلـاهليـة وتعـاملـها مع االنـثى وما جـاء به اإلسالم وكيف
كـان الـرجل يـسعى بـاألنـثى إلى الـصـحـراء لـيقـف بهـا عـلى طـرف أعـمق بـئر
ويـدعـوهـا لنـظـر لـداخـلـة ومـا ان حتـني رأسـهـا لـتـرى الـقـاع يـدفـعـهـا لـداخـلة
تـخلصا من عـارها بحـجة أن أالنثى التـستطيع أن حتـافظ على بويـضتها إلى
أن جـاء اإلسالم وابطل هذة الـعادة اجلاهـلية ورتب لـلمراة حـقوق على الزوج

الوفاء بها..
وعـلى الــعـوائل الــتي تـبــحث لـفــتـيــاتـهــا عن عش زوجي ســعـيـد ان التــتـوقف
بـاسـئــلـتــهـا عـمـن يـروم الـزواج مــنـهــا عن سـيــارته وقـصـرة
وارضـة ووظــيـفـتــة بل عـلــيـهـا ان تــضع مـداومــتـة عـلى
الـصالة والتـزامة بـشـرع الله وصـيامـة وطاعـاتة وحـبة
لـلعبادات ونبذة للمنـكرات في أعلى سلم الطلبات حتى
ـزاجات وتـنـقلب ال تـتحـكم بـرابـطة الـزواج مـستـقـبال ا

السعادات الحزان وأهات.
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هلسنكي

ــشـتـقـات الـنـفـطـيـة الـتي تـعـد انـتـاج ا
مــورد كــبــيـر لــلــبــلــد من خالل تــقــلـيل
ــالــيــة ــبــالغ ا االســتــيــراد وتــوفــيــر ا

لالقـتـصـاد الـوطـنـي مـضـيـفـا ان جلـنة
الـنــفط والـغـاز سـتـعـمل عـلى رفـد كـافـة
الـقوان والدفع باجتاه انشاء مشاريع

ــشـروع فـضال عن جلــهـودهم في دعم ا
ـــدراء الـــعـــامــ الـــســـادة الـــوكـالء وا
ــا بــذلـوه من الــســابــقــ واحلـالــيــ 
شروع. باشرة في تـنفيذ ا جـهود في ا
وثـــمن جـــهــود الـــعــامـــلــ في شـــركــة
ــشـاريـع الـنــفـطــيـة وشــركـة مــصـافي ا
الـــوسـط والـــتـــشـــكــــيالت االخـــرى الى
ـــشـــروع. وقــال ســـاهـــمت في اجنـــاز ا
وكـيل الـوزارة لشـؤون الـتصـفـية حـامد
يـونس أن (هذا اإلجنـاز يشـكل مـنعـطفا
ا ومـهما في قطاع الصناعة التكريرية 
يــتــمــتع به من مــخــرجــات وانــتــاجــيـة
ـــواصــفـــات عـــلى درجــة عـــالـــيــة من
اجلـودة والكـفاءة وبـتكـنلـوجيـا حديـثة
وفق مـواصفـات أوربيـة متـقدمـة والتي
تـعـرف يورو 5). واشـار الـوكيل الى ان
صـفى سـيـغطي نـسـبة عـالـية (انـتـاج ا
مـن االسـتــهالك فــضـال عن مــواصـفــاته
ـهـنـيـة والـصـحـة الـبـيـئـيـة والـسالمـة ا
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واوضـح يـونس أن (قــطـاع الــتــصـفــيـة
حـظى بـاهـتـمـام وزارة الـنـفط من خالل
وضـع خطـط وبـرامج واعـدة لـلـنـهوض
بـهــذا الـقـطـاع احلـيـوي مـنـهـا مـشـروع
 FCC فـي مصافي اجلـنوب والـذي يعد
ـتـقـدمـة الـتي تسـهم في ـشـاريع ا من ا
دعم االقـــتــصــاد الــوطــنـي والــتــنــمــيــة
ــسـتـدامـة فـضال عن اضـافـة وحـدات ا
انـتـاجـيـة جـديـدة في مـصـافـي الـشـمال
والــــوسط واجلـــنــــوب).  وقـــال رئـــيس
جلـنة الـنفط والغـاز في مجـلس النواب
ان (مــشــروع مـصــفى كــربالء الــنــفـطي
خـــطــوة كـــبــيـــرة من وزارة الـــنــفط في
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كـــبــيـــرة في مـــجــال قـــطــاع الـــتــكـــريــر
والـقـطـاعات االخـرى). من جـانـبه اشاد
اخلـــــــطــــــابـي بـــــــدور وزارة الــــــنـــــــفط
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اكــد وزيـر الـنـفط احـســان عـبـد اجلـبـار
اســمــاعــيل ان الــوزارة حــقـقـت اجنـازا
كـــبـــيـــرا لم يـــتـــحـــقق في الـــصـــنـــاعــة
الـتـكـريـريـة منـذ اكـثـر من أربـعـ عـاما
بـاشـرة  بـفعـالـيات الـتـشـغيل تـمـثل بـا
ــصـفـى كـربـالء الـعــمالق الــتــجــريــبي 
بـطـاقة 140 الـف برمـيل جاء ذلك خالل
االحــتــفــالـيــة الــتي نــظـمــتــهــا الـوزارة
اخلـميس وحضرها وزير الثقافة حسن
نـاظم نيابـة عن رئيس الوزراء و رئيس
جلـنة الـنفط والغـاز في مجـلس النواب
يــحـــيى الــعــيــثـــاوي ومــحــافظ كــربالء
نـــصـــيف جـــاسم اخلـــطــابـي وعــدد من
ــعــنــيــ اعــضــاء مــجــلس الــنــواب وا
 . بالصناعة النفطية والقادة االمني
وقــال اســمــاعـيل ان (مــشــروع مــصـفى
كـربالء يعد أضـخم مشروع يتم تـنفيذه
بــالــرغم من الــتــحــديــات االقــتــصــاديـة
نـتجات الـنفـطية والـصحـية سيـؤمن ا
ائة ا يـخفض نـسبة 60 بـا اخلـفيـفة 
من االسـتيراد ويـوفر العـملة الـصعبة 
حـيث سينتج 9 مـليـون لتر من الـبنزين
عــالـي االوكـتــاين و3 مــلــيــون من مـادة
الـــنــفـط االبــيـض ومــنـــتــجـــات اخــرى
شروع الذي أجنز مـشيرا الى ان هـذا ا
ـشـاريع الـداعـمـة لالقـتـصاد يـعـد  من ا
ـستـدامـة). واشار الـوطـني والتـنـميـة ا
الى ان (احلـكومـة العـراقيـة ومن بيـنها
وزارة الـــــنـــــفط جنـــــحت فـي تــــمـــــويل
ــشـاريع الـسـتـراتـيــجـيـة وخـصـوصـاً ا
ــشــاريع الــنـفــطــيــة الـتـي تـعــد اكــبـر ا
اجملــاالت في تـنـمـيــة االقـتـصـاد). وقـدم
اســمـاعــيل شـكــره لـلــوزراء الـســابـقـ
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ـشـروع وتــشـكـيالتـهــا في اجنـاز هـذا ا
ـهم للـمحـافظـة ولالقـتصاد احلـيوي وا
شـروع سيفتح الـوطني موضـحا  ان ا
اجملــال لــتـو فــيـر فــرص الــعـمل البــنـاء
احملــافــظـة ولــلــقـطــاع اخلــاص احملـلي
مــشــيــرا الى الــتــعــاون الــكــبــيــرة بــ
ـنـفذة الـوزارة واحملـافـظة والـشـركات ا
لـــلــمـــشـــروع فــضـال عن الــدعـم االمــني
ــقــدم التــمــام واجنـاز والــلــوجــســتي ا

شروع.  ا
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وقـــال مــديــر عــام مـــصــافي الــوســــــط
شـروع سينتج عـائد جابـر عمران ان (ا
من 8 - 10 مـليون لـتر من منـتوج الكاز
ولـــ عـــالي االوكــتـــاين والـــعـــديــد من
ـــشــتـــقـــات الــنـــفــطـــيـــة الــضـــروريــة ا
لــلــمــواطــنــ بــاالضــافــة الى ذلـك فـان
ـرتكـزات األساسـية لدعم ـشروع من ا ا
االقــتــصــاد الــوطـــني من خالل تــقــلــيل
اســتــيـراد الــوقــود فـضـال عن ذلك فـإن
ـــشــروع ســيــوفــر 60 مـــيــكــا واط من ا
الـطاقة الـكهربـائية الـفائضـة عن حاجة
ــصـفـى لـدعم الــشـبــكـة الــوطـنــيـة في ا
مـحافـظة كربالء بـاالضافة الى تـشغيل
األيــدي الــعـامــلـة والــنــهـوض بــالـواقع
االقـــتــصـــادي لــلـــمــحـــافــظـــة من خالل
ــشـروعـات الــسـانـدة والـتي تــشـجـيع ا
تـعـتـمـد بـشـكل مـبـاشـر او غـيـر مـبـاشر
صـفى). وقال نـتجـة من ا ـواد ا عـلى ا
بـيان تلقته (الزمان) امس انه ( خالل
االحـتــفـالـيـة تـوزيع وسـام الـتـمـيـز في
ـنــفـذة الــقــطـاع الــنـفــطي لــلـشــركــات ا
ـشـروع ــسـاهــمـة  والـعــامـلــ في ا وا

والداعم له).
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بغداد

احلـماقـة والـغفـلـة  والغـرور من صـفات أغـلب الـبـشر في مـقـتبل الـعـمر وفي
ذروة الــقـــوة  والــصــحــة لــكن جتــارب احلــيــاة تــمــنح االنــســان دروســا في
الـتهذيب ومن لم يسـتفد من  محـطات عمره ويـتوقف عند دروس احلـياة فقد

ساءت عاقبته وظل سبيال!
كابدة وسط بحر هائج من ابـلغ الدروس التي منحتني اياها ست عاما من ا
ـا يتـوقع الكـثيـرون فهـناك دول تزول من الـفوضى أن الـدنيـا تدور بـأسرع 
وشـخصيات تصعد وتسقط بطرق عجـيبة وكلهم غافلون مغرورون ال يقرأون

ما يحدث أمام أعينهم ويعقبهم جيل بعد جيل في مسيرة الغرور الدنيوية!
صلـحته وغارق األخـطاء متـكررة والـدروس معادة ولـكن االنسان مـشغـول 
ـاله وصحته وسلطانه  وكـلها تزول بلمح الـبصر عندما في انـانيته ومبتهج 

دوي! تدور الدنيا وحت ساعة السقوط ا
اكــثــر من ســتـ عــامــا شــاهـدت فــيــهــا بـدايــات  مــئــات الـزعــمــاء واألثــريـاء
وكانت وبعضهم كان يتشبه بالله تعالى فجعة وتابعت نهاياتهم ا شهورين وا

نهاياتهم السيئة لم تخطر في اخليال!
مـسرحيـة هزليـة تتـضمن مشـاهد جملمـوعة من الـقردة تتـسابق لـلفوز بـثمرات
شـجرة عـاليـة فـيسـقط بعـضهـم قبل الـوصول الى الـغـصون األعـلى ويتـسلق
آخـرون لقطاف ما تصله اياديهم فـتأتيهم عاصفة هوجـاء فتتناثر الثمار ومن
حـولها وتصبح احالم القردة في مهب الريح ثم تأتي مجموعة أخرى وتعيد

هزلة نفسها وكأنهم عمي صم بكم ال يفهمون وال يعتبرون! ا
غـرائز راسخـة في االنسـان ابرزها حب الـشهوات واالنـانيـة والظلم والـقسوة
ـكن تهذيبها بالتعليم كن الغاؤها تماما ولكن  والـطمع ال 

والدين والنصيحة والقدوة احلسنة.
ال فـيا من غـرتـهم الدنـيـا وافسـدتـهم السـلـطة واعـمـاهم ا
احلـرام استيقـظوا من الغفـلة قبل ان حت سـاعة الرحيل

. والعاقبة للمتق
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dJð.∫ وزارة الدفاع تكرم عدداً من ضباط العنصر النسوي بحضور قائد حلف الناتو في العراق
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كل يـوم  وانا اشـرب الچاي مـباشـرة بعـد الغدة وهي عـادة متـوراثة ومـقدسة

جداً لدينا بعد كل وجبة أكل ال نحيد عنها ابدا..
عـادت بي الذاكرة إلى سنـوات احلصار والفقـر والقحط.. اتذكـرت شلون كنا
نـحسب كيلو الشكر كم مچيالة ونقسمها على عدد أفراد األسرة حتى نعرف
كم أسـتكـان چاي حـصة كل فـرد بيـنا وكم يـوم راح يكـفيـنا هـذا الكيـلو..ومن
شـفنا ان الـوضع خرج عن الـسيطـرة اجتـمعت العـائلـة وقررت االستـغناء عن
چـاي الظهر واول يوم بدينا بتطبيق هذا القرار كان يوم صعب.. كلنا دايخ
ومـسـطـورين ألن مــا شـربـنــا الـچـاي  بس مـا نــگـدر نـحــچي بـقـيـنــا سـاكـتـ

وراضخ للقرار اجلائر.
نغولية) الى أن اجتي اختي (ا

فهومة تماماً وگعدت  امي وسألتها بلهجتها اخلاصة وغير ا
ة انت هم راسچ يوجعچ? گلتلها :

جاوبتها امي: انت راسچ يوچعچ تريدين چاي?
جاوبتها وهي حاطة ايدها على راسها:

اي يوجعني
چـان امي تـنطـي امر وايـعـاز بـإلغـاء قـرار حـظر چـاي الـظـهر
وگـالت :يـلال گـوموا سـووا چـاي انـعل ابو الـشـكـر البو

احلصار
چان كلنا نصيح فرحاً هيييييه راح نشرب چاااااي
اويـلي شگد شـفنا ضيم وصـليم ايام احلـصار وهسة

شفنا بعد االتعس.
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اوضـــــحت دائـــــرة كــــري األنــــهــــر
ــائــيـة ــوارد ا الــتــابـعــة لــوزارة ا
حتـــقـــيق نـــسب اجنـــاز مــتـــقـــدمــة
بـعمـلـيات رفع الـترسـبـات الطـينـية
والـنـبـاتـات الـضـارة ضـمن اعـمـال
الـعــام اجلــاري الفـتــة الى تــنـفــيـذ
عاجلة اعمالها في بحـيرة الثرثار 

ياه.  شح ا
Íd  ‰ULŽ√

وقـال مــعــاون مــديـر عــام الــدائـرة
مــحــمــود عــبـــد الــله في تــصــريح
تابعته (الزمـان) امس ان (الكميات
اخملطـطة ألعـمال كري األنـهر لـلعام
اجلــاري بـلــغت نــحـو  17مــلـيــونـاً
نجـز منها و 780الف متر مـكعب ا
حـتى نــهـايـة آب بـلـغت 13مـلـيـونـاً
و 697الف متر مـكعب) واضاف ان
(كــري األنـهــر نــفــذت اعــمــاالً لـرفع
الـقصب مـا يـسهل عـمل الـكري مع
تـنــظـيف نــبـات الــشـمــبالن وزهـرة
ـشكالت الـنـيل اللـذين يـتـسبـبـان 
كــثــيــرة) واشــار الى ان (الــدائــرة
لديـها خطـة لرفع نبـات القصب في
ــســاحــة تــشـمل 11  هــذا الـعــام 
مـــلــيـــونــاً و 600 الف مـــتـــر مــربع
ألعـــمــال الــكـــري ورفع الــنـــبــاتــات
ـائيـة الضـارة والـقصب) وبـشأن ا
الــــنـــبـــاتــــات الـــضـــارة اوضح ان
(اعـمــال إزالــة الـنــبــاتـات الــضـارة
والــــقـــصب تــــنـــفــــذ بـــاحلــــفـــارات
البرمائية و اإلعـتيادية اخملصصة
إلزالة الـترسبـات الطيـنية) مـشيراً
ــيــاه انــعــكس الـى ان (ازمــة شح ا

عـلى حـجم األعــمـال الـتي تــنـفـذهـا
الدائـرة في عـموم احملـافظـات التي
ــائي) وبــ ان شــمــلــهـــا الــشح ا
(الـدائــرة نـفـذت اعـمـاالً في بـحـيـرة
ـعـاجلة الـشح عـن طريق الـثـرثـار 
نصب مضخات في البحيرة وحفر
ــضــخـات حـوض رئــيــسي لــهـذه ا
وقـنـاة داخل الـبـحـيـرة لـلـمـحـافـظة
) الفـتـاً الى ان عـلى مــخـزون مـعـ
(الـــــوزارة تـــــعــــــمل عـــــلـى نـــــصب
ياه من اخملزون مضخات لسحب ا
لـتـغذيـة عـمـود النـهـر). في غـضون
ذلك اكدت اجلمعـيات الفالحية في
ذي قار التابعة لوزارة الزراعة ان
ـقـبل اخلـطـة الـزراعـيـة لـلـمـوسم ا
هي األدنى بـالـنـسـبــة لـلـمـحـافـظـة.
وذكر مسـؤول اجلمعيـات الفالحية
في احملـافظـة حـسـ آل رباط في
تـصريـح تابـعـته (الـزمان) امس ان
ــــوسم من (ذي قــــار عــــانت هــــذا ا
مشكالت اهـمهما شح مـياه مرعبة
وتضـرر غالبـية انهـارها الداخـلية
ـــائــيــة بـــســبب قـــلــة االطـالقــات ا
اشـية وجفـاف األهـوار وتعـرض ا

للنفوق).
WOŽ«—“ WDš

واوضـح ان (اخلـــطــــة الــــزراعــــيـــة
ـــقــبل تـــبــلغ  135الف لــلـــمــوسم ا
ـــئـــة من دو مـــا يـــعـــادل  20 بـــا
اضية) اخلطة الزراعيـة لألعوام ا
مـــضـــيــفـــاً ان (هــذا يـــبـــ ضــعف
قـبل التي ـوسم ا مسـتوى خـطة ا
تعـد هي األدنى) وطـالب احلكـومة
بــــالـــــنــــظـــــر الى فـالحي ذي قــــار
ـتــاحـة من ودعـمــهم بـالــوســائل ا
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عمليات بيع الضمائر والذ ليست بجديدة فقد جاء في التاريخ :
ان معاوية بذل لِسَمُرة جندب مائة ألف درهم حتى يروى أنَّ قوله تعالى :

" ومن الناس من يعجبك قوله .. "
البقرة / 204

نزلت في عليّ ( عليه السالم )
وان قوله تعالى  :

( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله )
البقرة / 207

رادي فلم يقبل  فَبَذَلَ له مائتي ألف درهم فلم يقبل   نزلت في ابن ملجم ا
فَبَذل ثالثمائة الف فلم يقبل 

فبَذَل اربعمائة ألف فقبل .
-2-

ومخطئ مَنْ يعتقد أنَّ السماسرة األوغاد قد انتهوا من صفقاتهم..!! 
اليـ من وقــد حـوّل الــكـثــيـرُ مِنْ ســيـاسي الــصُـدفــة والءاتِـهم بــعـد أنْ حُــوّلت لــهم ا

الدوالرات .
ـصـداق الـبـارز لـبـيع الـذ والـضـمـائـر والـقـائــمـون عـلى اجلـيـوش االلـكـتـرونـيـة هم ا

جلهات وأطراف ال تريد اخلير للعراق وال لشعبه .
-3-

وسَمُرة بن جـندب كان على شـرطة ابن زياد  وكان يحـرض الناس على اخلروج الى
احلس (ع) وقِتالِهِ .

ن وفـي هذا الـتـحريض عـلى قـتـال احلسـ تـبـرز الهُـويـة احلقـيـقـية له بـعـد أنْ كان 
سلم . يتستر بالدين ويخادع ا

-4-
لـكُ نَخْـلَـةً  في بسـتـانٍ لرجل من ولـقـد كان مـتـعـسفـاً في اسـتعـمـال احلق فقـد كـان 

األنصار 
ر بـه الى نَخْـلَـتِه مِنْ دُون اسـتـئذان وكـان مـنـزل االنـصاري بـبـاب الـبـستـان  فـكـان 
فـكلّـمه االنـصاري أنْ يـسـتأذن اذا جـاء فـأبى فـلمـا تـأبى جاء االنـصـاري الى رسول

الله (ص) وشكا اليه ما يلقاه من ( سَمُرة بن جندب) وخبّرهُ اخلبر 
فأرسل الرسـول (ص) مَنْ يُخبرُهُ بـقول االنصاري وشـكواه منه وطلـبه االستئذان اذا
أراد الـوصول لـنخلـة ورفضه لـذلك فعرض عـليه ان يـبيع الـنخلـة فأبى ايـضا ووعده

إنْ قبل بان يكون له ( عذق مدلل ) في اجلنة فأبى أيضا 
فقال الرسول (ص) االنصاري :

" اذهب فاقَلعْها 
وأرمِ بها اليه 

فانّه ألضرَرَ وال ضِرار " . 
ـرســلـ ال مـكــان لالعـنــات واالجــحـاف في شــريـعــة سـيــد ا

(ص) ولن ترضى بالضرر واالضرار على االطالق .
شرق لالسالم في ابهى صوره وأحالها. وهذا هو الوجه ا
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ـية ال يـعنـي جودة عـملـيـاتهـا الـتعـلـيمـية ظـهور اجلـامعـة في إحـدى التـصـنيـفـات العـا
والـبـحثـيـة واجملـتـمـعـيـة وقـد يتـحـول هـذا الـتـصـنـيف إلى عـامل من عـوامل الـصراع
الـســلـبي والــتـنـافس الــوهـمي لــعـدم وجـود قــواعـد رصـيــنـة وأدوار واضـحــة ورقـابـة
ية فـعالة وبيئة نزيهة وشفافة وثقافـة مرموقة هنا ال بد من التأكيد أن اجلامعة أكاد
ـصالح ي وأصـحاب ا ـرموقـة يجب أن تـكـون مصـنفـة في ضـميـر اجملـتمع األكـاد ا
خللق قـيم تعلـيمـية وبحـثيـة ومجتـمعـية رصيـنة تـوجه سلوك اجلـامعـة والعامـل فـيها

صالح واجملتمع.  هن وأصحاب ا ليكون لها أثراً إيجابياً على ا
ـصالح من خالل ـنـتجـة هي التي تـسعـى إلى رضا أصـحاب ا تـفاعـلة وا اجلـامعـة ا
العالقـات الـتفـاعـليـة مع الـزبائن واألثـر اإليـجابي عـلى اجملـتمع هـذا يـشيـرنا إلى أن
اجلامـعة يجـب أن يكون لـها مـكانة مـحلـية وإقلـيمـية مرمـوقة قـبل دخولهـا التـصنيف
ـا يكن مـن هذه األهداف فأهـداف اجلامـعة احلـقيـقيـة معـروفة وبـالتـأكيـد التصـنيف 
ولكنه نتيـجة طبيعية بعد حتـقيقها وبجودة عالية ألن الـغاية الرئيسة من اجلامعة هي
ي تقد خدمات تـعليمية وبحثية ومـجتمعية مرموقة للـمجتمع احمللي واإلقليمي والعا

ا يتوافق وجودة هذه اخلدمات. لتكون مكانة ومرتبة هذه اجلامعة 
ـرموق هـو الـذي يقـوم به طـرف ثـالث وال يعـتـمد عـلى بـيـانات (تـعـليـمـية الـتـصنـيف ا
الك أو الداعم أو الراعي ألنها تـكون متحيزة وفيها تخادم واضح بحثـية وغيرها) ا
ؤشرات الـتصـنيف يعـتمد فـضالً عن التـسويق والربـحيـة فإذا كان احملـور الرئـيس 
الك أو الراعي هو نفسه ي مع (خاصة عندما يكون ا على النشر في مستوعب عا
للتصـنيف وللمستـوعب) فإنه يعتمـد على بيانات ومـعلومات دون التـأكد من رصانتها
وصـدقـيــتـهـا وصـحـتـهـا ألنه يـخـتـزل كل األدوار ويـصـدر حـكـمـاً قـد يـكـون بـعـيـد عن
احلقـيـقـة والواقع بـل قد يـكـون مـزيفـاً لألسف هـذا مـا يحـصل مع أغـلب اجلـامـعات
ـا تريـد دون اإلذعان لـلمـتطـلبـات والشروط التي تـعتـقد أن تـصنـيفـها غـاية تـوصلـها 
ـتـعــارف عـلـيـهــا فـتـجــد هـذه اجلـامــعـات ال حتـافـظ عـلى مـواقــعـهـا في ـيــة ا األكـاد
التـصـنيـفـات وغالـبـا مـا تخـرج مـنهـا مـبكـرا والـسبب هـو الـعشـوائـية والـبـيانـات غـير
ي مدمـر قـد يـنتـهي بـفضـيـحة ـزيف وغـيرهـا وهـذا سلـوك أكـاد الـدقـيقـة والـنشـر ا
ـكن اخفاءها أو تبريرها. (كَذَـلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ـ فَأَمَّا الزَّبَدُ ية ال  أكاد

ا مَا يَـنفَعُ الـنَّاسَ فَـيَمْـكُثُ فِي الْأَرْضِ ـ كَـذَـلِكَ فَـيَذْهَبُ جُـفَاءً ـ وَأَمـَّ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) الرعد).

ـصـنفـة هي الـتي تـسـابق العـلم والـزمن لـزيادة # اجلـامـعة ا
حصـتـهـا بالـعـقل والـقلب وسـوق الـعـمل لتـكـون لـها مـسـاحة
ي ال واسـعـة من الـتأثـيـر اإليـجـابي احملـلي واإلقـلـيـمي والـعا

يستطيع أي تصنيف جتاوزها.

nD∫ مشروع زهور القطف األول في العراق انشأته العتبة احلسينية إلنتاج الزهور النادرة التي تزين شباك صحن االمام احلس (عليه السالم)
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ــيــاه وتــفــقــدهــا تــؤدي الى تــلــوث ا
االوكـســجـ بـاإلضـافــة الى ضـررهـا
ــيـاه).  وأشـار في مــنع انـسـيــابـيـة ا
الشـمـري الى ان  (رفع كمـيـات كبـيرة
من زهـرة الـنـيل تـكـلف امـوال طـائـلـة
بــسـبب الــعـمل في مــحـاور عــدة بـ
فترة واخرى).  أما رئيس اجلمعيات
الــفالحـيـة الــتـعـاونــيـة في مـحــافـظـة
ديـــالى رعـــد الـــتــــمـــيـــمي فـــقـــد قـــال
لــ(الــزمــان) إن  (جــزءا من مــشــكــلـة
الــــقــــطــــاع الــــزراعي فـي ديــــالى هي
مافيـات التهريب الـتي تنقل كل شيء
من كـردستـان الى اسـواق احملـافـظة
مـــا يـــؤدي الى اغـــراقـــهــا وانـــهـــيــار
االســعـار لـتــدفع الى خــسـائــر مـاديـة
ـكن تــقـديـرهـا جـســيـمـة لـلــفالحـ 

ب 400مليون دينار شهريا).
وأضاف التـميمي أن  (هـناك مخطط
خـفي لـضـرب االنـتـاج الـوطـني ودفع
عجلـة العـمل للتـوقف في قطـاع يوفر

سنة).  وأشار احليالي الى ان  (ازمة
الــسـكـن تـبــقى مـصــدر قـلـق حـقــيـقي
خــاصــة في ظل مــحــدوديــة االراضي
توفرة لـتوزيعها لـألهالي ما يجعل ا
الــبــعض مــضــطــرا لــشــراء االراضي

الزراعية والبناء). 
فــيــمـا قــال مـديــر مــفـوضــيـة حــقـوق
االنـــســــان بــــديــــالى صـالح مــــهـــدي
اجملــــمـــعـي  لـ(الـــزمــــان) ان (ديـــالى
تـشـهد تـصـاعـدا ملـحـوظـا في وتـيرة
الـــــعـــــنـف االســـــري خـــــاصـــــة خالل
الـــســـنــــوات االخـــيــــرة) مـــؤكـــدا ان
ـتـوفـرة لديـنـا تـؤكد (االحـصـائيـات ا

تسجيل اكثر من  100حالة شهريا).
وأضـاف اجملـمـعي ان (اجلـزء االكـبر
من حـاالت الـعـنف االسـري ال تـسـجل
رســمـيــا ألسـبـاب مــتـعــددة بـعــضـهـا
يــتـعـلق بــجـهل الــقـوانــ واحلـقـوق
خـاصـة لـلـنـسـاء واالطـفـال والـبـعض
يعـتقـد بانه يـأتي في اطار الـتأديب)
الفــتــا الـى انه  ( تــســجــيل حــاالت
عنف ضد الـرجال اي االجداد واالباء

واالبناء وألسباب متعددة). 
واشـــــار الـى ان (اهم االســـــبـــــاب في
تـصـاعـد الـعـنف االسـري هـو االدمان
على اخملـدرات او الـكحـول باإلضـافة
الى ضغـوطـات البـطالـة والـفقـر التي
تـقود لـضـغـوط نفـسـيـة حادة تـنـتهي
بالعـنف الذي ال يـقف عند الـنساء بل
يــــــصـل الى االطـــــــفــــــال فـي بــــــعض
االحـيـان).  وفي اجملـال الـزراعي قـال
عــضـو االحتـاد احملــلي لـلــجـمــعـيـات
الفالحيـة احمد الشـمري لــ(الزمان)
إن (زهرة النـيل تمـثل اشبه بـسرطان
ائية في ينمو في االنهـر واجلداول ا
منـاطق عدة من ديـالى خاصـة محيط
بــعـقـوبــة ولـهـا اثــار بـيـئــيـة سـلــبـيـة
مـتـعـددة) الفـتـا الى ان (زهـرة الـنـيل
برزت قبل  30سنة بشكل الفت وبدأت

تتكاثر في السنوات االخيرة).
واضاف الـشمـري ان  (جهـود كوادر
ـائـيـة في ازالـة زهـرة النـيل ـوارد ا ا
ــئــة من اثــمــرت عن احــتــواء  90 بــا
ـوبوءة بـهـا خـاصـة وانـها ـنـاطق ا ا

شـاريع التي تنفذها دورا كبيرا في ا
ساعدة العراق). تحدة  بعثة األ ا
وأضـاف (نـاقـشـنا مـع محـافظ ديـالى
خطـة مهمـة أعدتـها حكـومته احملـلية
ــلف الــزراعـة وتــوفــيـر لــلــنـهــوض 
ياه وسنـناقشـها مع رئيس الوزراء ا
ــكــلف الـذي هــو بــدوره لــديه رؤيـة ا
ــلف الـــزراعــة في الــعــراق مـــهــمــة 
ونأمل بتطبيق خطة محافظ ديالى). 
وتـابع أن  (الـعراق بـلـد لـديه الـكـثـير
من اإلمكـانيـات وتتـوفر لـديه األموال
الكافية لـتطوير القـطاع الزراعي عبر
ـاء وتـقلـيل الـهدر تـقنـ اسـتخـدام ا
وتـــطـــبــــيق الــــطـــرق احلـــديــــثـــة في
الـزراعة) مـبـيـنًا أنـه  (تمت مـنـاقـشة
مــلف الـكـهــربـاء في الــعـراق مـعــلـنـا
اسـتـعـداد شـركـة سـيـمـنـز لـلـعـمل في
العراق وتقد االستـشارة للحكومة
االحتـاديــة واحلـكـومـات احملــلـيـة في
مـلـف الـطـاقــة).  وفـيـمــا يـخص مـلف
اء أوضح الـسـفيـر انه  (سـيتـحدث ا
مع الـشـركاء لـزيـادة حـصص الـعراق
ائية والعمل مع احلكومة اجلديدة ا

هم).  لف ا في هذا ا
ــاني مع مــحــافظ وزار الــســفــيـــر األ
ـــشــــاريع الــــتي ديــــالى (عــــددًا مـن ا
تـنــفـذهـا احملــافـظـة) داعــيـا (سـفـراء
الدول في العـراق الى زيارة محـافظة
ا لديها من إمكانيات كبيرة). ديالى 
ومن جانب آخر قـال قائـممقـام قضاء
بعقـوبة عبـدالله احليـالي لــ(الزمان)
ان  (جتـريف االراضي الــزراعـيـة بـلغ
مـسـتويـات غـيـر مـسبـوقـة بـعد 2003
خـــاصــــة مع تـــنـــامي ازمـــة الـــســـكن
اخلـانـقـة سواء في بـعـقـوبـة او بـقـية
مدن ديالى  ما ادى الى فقدان من -7
 10 االف دو مـن الــــبــــســــاتــــ في
بعـقوبـة وبقـية الـنواحي واحلـصيـلة

تكون اكبر في مناطق احملافظة). 
واضـــاف احلــــيـــالي ان (مـــواجـــهـــة
مــافـيــات االراضي الـزراعــيـة وانــقـاذ
ات خالل  2022 كانت له مئات الدو
نـتـائج ايـجــابـيـة في ايـقـاف مـعـدالت
التـجريف بـنسـبة هي االعـلى منذ 19
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ــانــيــة أعــلــنت شــركــة ســيــمــنــز األ
اســتــعــدادهــا لـلــعــمل في مــحــافــظـة
ديــالى مـؤكــدا انـهــا من احملـافــظـات

اني في العراق.  همة للجانب األ ا
وقـال مـكـتب مـحـافظ ديـالى في بـيـان
تــلــقــته (الــزمـان) أمـس إن  (مـحــافظ
ديــالـى مــثــنى الــتــمــيــمي اســتــقــبل
ـاني في الـعـراق مـارتـ الـسـفـيـر األ
ــلــفـات ــنــاقــشــة عــدد من ا يــيــغــار 
االقتصادية وانعكاسها على محافظة
ديالى معلنـا استعداد شركـة سيمنز
لـلـعمل فـي احملافـظـة) وبـيـنـما رحب
ــاني مـــحــافظ ديــالى بــالـــســفــيــر األ
ــرافق له أشــاد بـ(شــراكـة والــوفــد ا
ــانـيـة في إعـادة اعـمـار احلـكـومـة األ
الــعــراق الســيــمــا مــحــافــظـة ديــالى
ــــلــــفــــات ونــــاقش مــــعـه عــــددا من ا
ـاء). االقـتـصـاديـة ومـنـهـا الـطـاقـة وا
وأوضح التـمـيمي بـحـسب البـيان أن
(احملـــافــظــة عــلى اكـــمل االســتــعــداد
لالســتـثــمـار في اجملــال االقـتــصـادي
وتـطويـر الـبنى الـتـحتـيـة خصـوصا
ـا لـه انـعـكـاس عـلى مـلف الــكـهـربـاء 
سائر احملافظات العراقية).  وأضاف
التـمـيمي  أن (احلـكـومة احملـلـية في
محافظة ديالى عـملت على االستثمار
في الــطــاقـة الــنـظــيـفــة ووفـرت كــافـة
ــسـتـلــزمـات لــشـركـة ســيـمــنـز امـام ا

هم). شروع ا حتقيق هذا ا
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ـاني في من جــانـبه قـال الــسـفـيــر األ
الـــعـــراق إن  (مــحـــافـــظــة ديـــالى من
ـاني ـهـمـة لـلـجـانب األ احملـافـظـات ا
في الـعـراق ولـديـنـا تـصـور كـامل عن
احملــافــظـة) مــشــيــدا بـ(دور مــحـافظ
ـلــفــ األمـني ديــالى وجــهـوده فـي ا
واالقــــتــــصــــادي والـــــســــعي إلدامــــة

االستقرار في احملافظة). 
وأكـد الـسفـيـر أن (لـعـشائـر مـحـافـظة
ديــــالى دورا كـــــبــــيــــرا فـي حتــــريــــر
احملـــافــــظــــة مـن عـــصــــابــــات داعش
اإلرهـابيـة ال سـيـمـا الشـهـداء رحـمهم
انـية الـله) مبـيـنا أن  (لـلـحكـومـة األ

ــئــة من فـرص حـالــيـا من   40-30بـا
الــعــمل عــلى مــســتــوى ديــالى ورغم
لف ـتـكررة بـوضع حـد  مـطالـبـتنـا ا
الـــتـــهــــريب اال انه يــــجـــري بـــطـــرق
مــخــتــلــفــة واالســواق التــزال تــغـرق
ـــســــتـــورد الـــقـــادم مـن مـــنـــافـــذ بـــا

كردستان).
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من جـــانب آخــر أكــد الـــتــمــيــمي أن
(ازمــــة اجلــــفــــاف في ديــــالى كــــانت
قـاسـيــة مـنـذ  16 شـهــرا ودفـعت الى
حـــرمـــان احملـــافـــظـــة من  3 مــواسم
زراعـيـة مـتـتـالـيـة مـا ادى الى دخـول
 15 الف فالح مــــرحـــلـــة الــــبـــطـــالـــة
االجــبـاريــة ودفع بــعــضـهـم الى تـرك
مهـنـة االبـاء واالجداد واالنـتـقال الى
مهن أخرى)  مـشيرا الى ان  (نـسبة
الـفـقـر في اوسـاط الـفالحـ ارتفـعت
ـــئـــة في االشـــهــر بـــنـــســـبــة  30 بـــا
األخيـرة).  وفي اجملـال الـصـحي قال

اجل الــنــهـوض بــالــواقع الــزراعي
لـلــمـحــافـظــة والـتــدخل حلل ازمـة
ـائــيـة ــيــاه واطالق احلـصـص ا ا
ونــــوه الـى ان (الــــوضـع الــــزراعي
اجلـــاري الـــذي تــــمـــر به ذي قـــار
يدعو إلعالنـها كمـحافظة مـنكوبة)
مـؤكـداً انه (يجـب تدخل الـسـلـطات
ركـزيـة حلل مشـكالتهـا). وحددت ا

دائـرة الثـروة احلـيوانـيـة التـابـعة
لـلـزراعـة اهـميـة احلـظـائـر اجملازة
اخلـــاصــة بــتـــربــيــة احلـــيــوانــات
مــوضــحــة مــوقــفــهــا بــشــأن غــيــر
ـــــوجــــــودة في بــــــعض اجملـــــازة ا
ــنــاطق. وقـــال مــديــر عــام دائــرة ا
الـثـروة احلـيــوانـيـة عــبـاس سـالم
حـــســـ فـي تـــصــــريح تـــابــــعـــته

(الزمـان) امس ان (هنـاك مسـاحات
لتربية احليوانات تسمى باحلقول
الـــتــجــريــبـــيــة) وبــ ان (إنــشــاء
حظـائر لـتربـية احليـوانات يـتطلب
تــقـــد طــلب الــلـى دائــرة الــثــروة
احلــيـوانــيــة مع مــراعـاة تــطــبـيق
ـواصفات الشـروط والتـعليـمات وا
ـطـلوبـة حسب الـضوابط الـفنـية ا

والـــتــعــلـــيــمــات) مـــشــيــراً الى ان
(احلـظـائــر اجملـازة تــسـهـم بـزيـادة
نـتـجات اإلنـتـاجيـة من الـلـحـوم وا
اخلـــاصــة بـــالــثـــروة احلــيـــوانــيــة
كـــاحلــــلـــيـب حـــسـب الـــتــــزامـــهـــا
بــالـــشـــروط من بـــيـــنــهـــا الـــغــذاء
ــســاحـــات الــكــافـــيــة بــتـــربــيــة وا

احليوانات).

UHł·∫ أرض األهوار حتت وطأة اجلفاف
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العنوان عن حالة العراق ذات العقدين تقريبا على زوال النظام.

ـألوفة لـفهم الـسلطـة فلـيس شرطا ان عمـوما و في الـشرق السـائر اغـلبه بـالذهنـية ا
وذج الذي يحل األفضل مـحل السيء بخاصة ان كـانت مسيرة اإلدارة معـجبة باال
عارضته او تـدعي انها ضحـيته ومع ذلك فهـي تمارس حرمـانها من الـسلطـة بنشوة
كـمثل نشـوة مدمن اخملدر مـعولة عـلى تطبـيع اجملتمـع بالنـسيان و القـبول ب(احلمى

وت). بدل ا
ال غـرابـة إذا مـاكرر فـريق الـتـحـرك لـلـتـفـرد بالـسـلـطـة فـهي جتـربـة اقـرب له وجـدانا
ـشـاركـة في صنع واحـسـاسـا و تلـبـيـة طمـوح من الـعـدول نـحو الـشـراكـة او باألقل ا

تصور سياسي سليم ناجع لإلدارة.
ليس هذا سـرا و ال من مُعاتب يَـرُد علـينا قـولنا إن فـهم و انصف احلكم عـلى احلالة
تـجذرة في ذهـنيـة توارثت فهم الـعراقيـة التي كـانت إلى االمس نتـيجـة رغبـة التفـرد ا

وجب صك. احلكم على أساس مغلوط يجعل من الناس عقارا ورثهم 
كـثيرات هي ادلـة القـطع بأن قـلة من الـشخـصيـات و احلركـات تؤمن و يـشهـد عمـلها
ـشاركـة حقيـقيـة ال صوريـة وان األغلب هو انهـا بتـحقـيق أسلوب إدارة لـلبالد  بـأ
وكـثــيـر من جــمـهـوره يــسـتـحب الــسـطـوة غــيـر آبه و الهم آبــهـون بـكــوارث احلـاضـر
ـستـقـبل التي جـاءت و جتيء بـسبب مـنـطقـهم و عـمـلهم و األنـكى من كل هـذا هو وا

ارسات ووسائل عدة. فضوح ألعادة التفرد عبر  التحايل ا
لكن السـؤال هنا: هل فهم او هل يريد اصحاب التفرد فهم العقيدة األخرى التي هي
عـنى آخـر: انكـون نـكلـمـهم بلـغة ال يـفـهمـونـها أم ال يـريدون عـكس الـتفـرد بـالقـرار 
فهـمهـا أم يدّعـون عدم االسـتيـعاب أم لـعلـهم قطـعوا بـأن الزمن لم يـعد كـافيـا لتـجربة
مغايرة لـسلفـهم الذي قضى نظـامه أمام محـكمة دانته بـالقتل لـرعاياه من كل عرق و
عـقـيـدة وهـذا مـن اخـطـر االمـور ولـقـد جــربـنـا قـبل سـنــوات اسـتـعـداد من أتى وفق
ـمـارسات مـجـرمي األنـفـال و التـهـجـير و فـتـرضـة فـصار اقـرب  مـعـادلة الـشـراكـة ا

التسفير و القصف الكيمياوي و قطع األرزاق.
حـتى قبل  2003 و بـعد 1946 واألخيـر هو تاريخ تـأسيس حـزبنا كـنا نـشكل قوة ال
ـكن لنظـام أي نظام ان يـفرغهـا مهمـا عمل امنـيا و عسـكريا و دعـائيا و جـند ضدا
نـوعيا ومع ذلـك فلم نكن مـتفرديـن او ساع لـلتفـرد بقـرار هو ضد طـبيعـة األشياء
ـسنـا طائف من وحـي فكـر اإلقصـاء اما في فـنحن واقـعيـون ال يـخالـطنـا وهم و ال 
ن يعد كل صـير شعـبنـا فأننـا  قامـرين  حتـديات الشـرعية األصـيلـة او مواجهـة ا
الـعدد لصـيانة التـجربة وقد كـلفتنـا هذه االمور كثـيرا وهذا الكـثير يكـون قليال أمام

ضمان امن شعبنا.
ــوه و دوامه مــهــدد لـيـس من اخلــصـوم بــعـد 2003 فــأن الــتــفـرد لـم يـنــعــدم لــكن 
الداخلـي فقط و اخلصوم اثنان خصم يريد هو ان يتفرد و خصم رافض للتفرد

بل هو مـهدد ايـضا من مـجتـمع دولي قوي قـوي ال لسـواد ع
هذا او ذاك بل لـوجود قواعد في اللعبة ال مجال لكسرها اال
من قـبـل األقـويــاء دولـيــا وهـنــا فـأن الــذين جـعــلـوا الــعـراق
ضـعــيــفــا وواهــنــا هم اثــنــان نــظـام قــد زال و قــسم من

نخرط في النظام اجلديد. ا
قراطي كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
الكردستاني.
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UI¡∫ محافظ ديالى يلتقي وفد شركة سيمنز
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لـتصـريف األمـطار لـتـكون جـاهـزة عنـد هـطول
األمـطـار). واكـدت األمـانـة انـهـا بصـدد إطالق
ـوجـودة على حـمـلة كـبـيـرة لـرفع التـجـاوزات ا
نـهر دجلـة. مشـيرة الى اسـتمرار عـملـها لرفع

جميع انواع التجاوزات في العاصمة. 
 «“u& l —

وذكــر مــديـر الــعـالقـات واإلعـالم في األمــانـة
مـحمـد الربـيعي في تـصريح تـابعـته (الزمان)
امس ان (األمـانـة مـسـتـمـرة بـرفع الـتـجـاوزات
يــومــيــاً عن طـــريق الــبــلــديــات الـ  14ودائــرة
ـنع التـجاوزات) عـنيـة  احلـراسات واألمـن ا
مــؤكــداً انــهـا (ســتــطــلق حــمـلــة كــبــيــرة لـرفع
الـتـجاوزات عن ضـفـاف نهـر دجـلـة بالـتـعاون
ائـية بسـبب التـجاوز على ـوارد ا مع وزارة ا
ـياه مـثل الـبحـيرات ـاء وانـابيب ا كـسورات ا
تـجـاوزين لـلتـقـليل الـتي يسـتـخـدمهـا بـعض ا
ستهلك). الى ياه التي تصل الى ا من كـمية ا
ذلك اجـتـمع مـحـافظ الـنـجف مـاجـد الـوائـلي
مع وفـد من الـشـركـة الــصـيـنـيـنـة بَـورجـايـنـا
الـراغبة بتنفـيذ مشروع تدويـر النفايات. وذكر
بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (الـوائـلي بحث
ــشــروع في مع الـــشــركــة كــيـــفــيــة تــنــفـــيــذ ا
ــســـتــوى ـــايـــخــدم اإلرتـــقـــاء  احملـــافـــظــة 
اخلـدمــات واتـبــاع الـطـرق احلــديـثــة خلـدمـة

واطن). ا
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واصـــلت امــانـــة بــغــداد حـــمالتــهـــا إلكــســاء
شـاتل في بغـداد لتـخفيف وتـوسعـة شارع ا
ـنـطـقـة. وقـال ـروري الـذي تــشـهـده ا الـزخم ا
بـيان تلقته (الزمان) امس ان (األمانة مستمرة
بـحـمالتـهــا إلكـسـاء الـطـرق ضــمـنـهـا الـطـرق
ضــــمن قــــاطع بـــلــــديـــة الــــشـــعـب في شـــارع
ـــشـــتـــاتل). واضـــاف ان (اعـــمـــال تـــطـــويــر ا
الـشارع تضمنت توسـعته بعرض ثالثة متراً
سـافة واكـساءه بـطـبقـتـ تعـديـليـة وسـطحـيـة 
 700 مـتر) مـبيـناً ان (ذلـك سيـسهم بـتخـفيف

ـنـطــقـة) واشـار الى ان ــروري عن ا الـزخم ا
ـشاريع (هـناك اعـماالً اخـرى تنـفذهـا دائرة ا
بـالـتـنـسـيق مع دائـرة بـلـديـة الـشـعب تـتـضـمن
تـــطــويــر واكــســـاء وتــوســعــة عـــدد كــبــيــر من
الـشوارع الرئيسة) مؤكـداً انها (مستمرة في
ــواصـفـات جـمــيع مـنــاطق الـعــاصـمــة وفق ا
عتمدة للنهوض بواقع بغداد وشكلها الـفنية ا
احلــضــاري وكـــذلك احلــد من اإلخـــتــنــاقــات
ـرورية) وتابع ان (كـاظم اطلَّع على مـحطات ا
الـصرف الصـحي ضمن قـاطع بلديـة الشعب
ـتابـعة استـعدادات الـدائرة إلسـتقـبال موسم
األمـطار) مـوجهاً بـاإلسراع في اجنـاز اعمال
صـيانـة وتهـيـئة اخلـطـوط والشـبكـات الـفرعـية

مــــديـــر اعالم صـــحــــة ديـــالى فـــارس
العزاوي لـ(الزمان) إن  (الـصيدليات
الـوهــمـيـة تـمــثل ظـاهـرة ســلـبـيـة في
ديالـى وبقـية احملـافـظات جنـحـنا في
احتـواء اجلزء االكـبـر منـها من خالل
اغـالقــهـــا واحــالـــة اصـــحــابـــهــا الى
اجلهـات القضـائيـة باعتـبارهـا منهج

رضى).  خاطئ تسبب في ايذاء ا
واضـاف الــعـزاوي ان (اكــثـر من طن
ـصدر ضـبطت من االدوية مـجهـولة ا
خالل عـمـليـات مـداهـمـة الصـيـدلـيات
الــوهـمــيـة في بــعـقـوبــة وبـقــيـة مـدن
ديـالى خالل االشـهـر األخـيـرة) الفـتا
ـــثـــابــة الى ان  (تـــلـك االدويـــة هي 

سموم اخرى). 
واشــار الـى ان (تــعـــاون االهــالي في
االستـدالل على الصـيدلـيات الوهـمية
ـئـة وهذا دلـيل ارتـفع بـنـسـبة  50 بـا
عـــلى ثـــقــة االهـــالي وتـــعــاونـــهم في

مكافحة ظاهرة سلبية).
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{ نـابلس (االراضي الـفلـسطـينـية),
(أ ف ب) - اعــلــنت وزارة الــصــحــة
الفلسطـينية مقتل فـلسطيني وجرح
ثـالثـــة آخـــرين أمـس اجلـــمـــعـــة في
اشـتـباكـات مع اجلـيش االسـرائـيلي
في مــديـنــة جـنــ بـشــمـال الــضـفـة
الـغربـية احملـتـلة.وقـالت الوزارة في
بــيــان أن "صالح عــبــد الـلـه بـريــكي
( 19عـامــا) اسـتــشـهــد فـجــر الـيـوم
(اجلــــمــــعــــة) بــــرصــــاص احلــــيش
االســرائـيــلي بــاصــابــة في رقــبـته"
مــوضــحـة أن ثالثــة فــلـســطــيـنــيـ
آخــرين جـرحـوا في الــصـدامـات.من
جـهـته قـال اجلـيش اإلسـرائـيلي إن
رد بــالــذخــيــرة احلــيــة عــلى "إلــقـاء
متفـجرات وإطالق نار" خالل عـملية

. اعتقال في جن
…dO  …u

وذكرت مصادر فلسطينية في جن
ووكالة األنباء الفلسطينية (وفا) أن
"قوة كـبيـرة من اجليش اإلسـرائيلي
اقـتـحـمت وسط مــديـنـة جـنـ فـجـر
الـــــــيـــــــوم بـــــــهـــــــدف اعـــــــتـــــــقــــــال
".وأضـــافت أن الـــقـــوة مـــطـــلـــوبــــ
االسـرائــيـلـيــة "داهـمت عــدة مـبـاني
ونـشـرت قـنـاصـتـهـا علـى أسـطـحـها
وأطــلق جـنــود االحـتـالل الـرصـاص
احلي ووقـعت خالل ذلك اشتـبـاكات
عــنـــيــفــة".وكــان إضـــراب شــامل عم
اخلـــمــيس مــخــتـــلف مــدن الــضــفــة
الـغـربـية احملـتـلـة للـمـرة االولى مـنذ
ســـنـــوات احـــتـــجـــاجـــا عـــلى قـــتل
الـفــلـسـطـيــني عـدي الـتــمـيـمي (20
عـامـا) مــسـاء األربـعــاء بـعـد إطالقه
الـنار عـلى حراس إسـرائـيلـي عـند
مدخل مستوطنـة.واتهمت السلطات
االسرائيليـة التميمي بتـنفيذ هجوم
عــنـــد حـــاجـــز عــلـى مــدخـل مــخـــيم
شعفاط في الـقدس الشرقـية احملتلة
اسفـر عن مقـتل اجلـنديـة نوعا الزار

( 18عـامــا) .وتـصــاعــد الـتــوتـر في
األشـهـر األخـيـرة في شـمـال الـضـفـة
الــغــربــيــة ال سـيــمــا في مــنــطــقـتي
نـــابــلـس وجــنـــ وهـــمـــا مــعـــقالن
ـسـلـحـة لـلـفـصـائل الـفـلـسـطـيـنـيـة ا
حـيـث كـثّـفت قـوات الـدولـة الـعـبـرية
مداهماتها في أعقاب هجمات دامية
ضــــد أهـــــداف إســــرائــــيــــلــــيــــة في
آذار/مــارس ونــيــســان/ابــريل.هــذه
ـداهـمات الـتي غـالبـا مـا تتـخـللـها ا
اشــــــتـــــبــــــاكــــــات مـع الــــــســــــكـــــان
الـفلـسطـينـي خـلفت أكـثر من مـئة
قــتـيل في اجلـانب الـفـلـسـطـيـني في
أكـبر حـصـيـلـة في الـضـفـة الـغـربـية
منذ ما يقرب من سبع سنوات وفق

تحدة. األ ا
ـتحـدة اخلميس وحذّرت الـواليات ا
من أي تطبيع لـلعالقات مع الرئيس
الـسـوري بـشـار األسـد واعـتـبرت أن
مــــصـــاحلــــته مع حــــركـــة حــــمـــاس
الفـلسطـينيـة تظهـر "عزلته".اسـتقبل
الـرئيس الـسـوري األربعـاء وفدا من
احلـركـة اإلسالمــيـة الـفـلـســطـيـنـيـة
وهـو يـسـتعـيـد الـعالقـات مع الـعالم
العربي تدريجيا بعد أن انتصر إلى
حـــد كـــبـــيـــر في احلـــرب الـــدامـــيـــة
ــســـتــمـــرة مــنــذ  11عـــامــا.وقــال ا
تـحدث باسم اخلـارجية األمـيركية ا
نيد برايس للـصحافي إن "تواصل
ـــنـــظـــمـــة نـــظـــام األســـد مع هـــذه ا
اإلرهـابيـة يؤكـد لنـا عزلـته".وأضاف
ــصــالـح الــشــعب "إن هــذا يـــضــر 
الــفــلــســطــيــنـي ويــقــوض اجلــهـود
نطقة كافحة اإلرهاب في ا ية  العا
وخـارجـهـا".وتـابع "سنـواصل رفض
أي دعم إلعـادة تـأهـيل نـظـام األسـد
ــصـنــفـة ــنــظـمــات ا ال ســيــمـا من ا
ارهـــابــيـــة مــثل حـــمــاس".حتـــالــفت
حماس التي تسيطر على قطاع غزة
طــويال مع سـوريــا لــكـنــهـا اتــخـذت

مسـافة مـنهـا عام  2012مسـتنـكرة
قــمع االحــتــجــاجــات.وتــأتي زيــارة
دمـــــــشـق كـــــــذلـك فـي ظل حتــــــــسن
الــعالقـات بــ حـمــاس وحـزب الـله
بـوســاطــة إيـرانــيــة.وزار األسـد في
آذار/مــــارس اإلمـــارات الـــعــــربـــيـــة
ـتـحــدة في مـؤشــر تـطـبــيع دانـته ا
ـتـحـدة الـشـريك الـوثـيق الـواليـات ا

لدول اخلليج العربية.
و أعرب رئـيس الوزراء اإلسـرائيلي
يـائـيـر لـبيـد عن "قـلق عـمـيق" بـشأن
الـعـالقـات الـعـسكـريـة اإليـرانـيـة مع
ـــة هـــاتـــفـــيــة روســـيـــا خالل مـــكـــا
اخلـــمـــيـس مع وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
األوكراني دميـترو كولـيبا.وجاء في
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كان وحده  واجلمـوع تهتف : "هبت النار والبارود غنى اطلب شباب يا وطن وتمنى "
 وعـدي لغة : هـو اجلماعـة ولو كان فـردا اسم مذكر عـربي  والعدي تـستخـدم جمعا
وهم جمـاعـة الـقـتال يـهـاجـمـون العـدو ويـعـدون نـحوه  والـعـدي : أول من يـحـمل على

العدو فهو هنا مفرد.  
وعـدي التـمـيـمي مـلحـمـة نـضالـيـة بـطـلهـا فـرد والـشـعب معـه ومن خلـفه جـمـاعـة وعلى
الدوام  قـال فيمـا كتبه قـبل استـشهاده انه يـدرك أن عملـيته لن حتـرر فلسـط لكـنها
زيـد حـتى حتقـيق األمل  وقـد استـشـهد ألنه ستـوقـد قلـوب الـشبـاب وتـدفعـهم نـحـو ا
سـرح بعد أن تـمكن ألكثر من عـشرة أيام " تـدويخ اسرائيل "  بكل اخـتار اللـحظة وا
قـواتـها وامـكانـيـاتهـا الـعسـكريـة والـتكـنـولوجـية فـقـد عجـزت عن الـوصول الـيه  وكان
بـامـكانه أن يـبـقى مـخـتفـيـا أكـثـر ويطـيل هـسـتـيـرية اسـرائـيل في الـبـحث عـنه لوال أنه
ضـحى من أجل أهله ومـخيـمه  وقد أذاقـتهم اسـرائيل مـر العـذاب طوال هـذه األيام 
عـدي افـتـدى وطـنه أوال ووالـدته ثـانـيـا  ومن ثم نـاسه وأهل مـخـيم شـعـفـاط األحرار 
فاعتقـال ونفي والديه من مكان سكناهم الى بلـدة سلوان كان باألمر الذي اليطاق ألي
انسـان حر شـريف  فكـيف به وهو ابن الـثانـية والـعشـرين .... ربيع الـعمـر أو مقتـبله
عـلى األصح  هـو الـهـاد - عـلى حـد وصف والده  –فـكـيف حتـول الـى هـذا الـهادر
ستويات العلمية  وهل نكتفي بتفسير غوار  البد أن يدرس هـذا التحول على كل ا ا
ـا غـيره .... ـقـاومة  الشك أن هـنـاك الـكثـيـرمن هذا وذاك ور انه الـوطن واجلـيـنات ا
ناضـلة سير األبـطال في كل العالم وكل نحن الندري .  عدي أعـاد لذاكرة الشـعوب ا
احلروب وعـلى مـدار الزمن  وسـجل مـلـحمـة فـلسـطـينـيـة تـضاف لـسـنوات طـويـلة من
الكفاح الذي خـاضه ويخوضه الشعب الفـلسطيني  وأعاد لـلذاكرة الشعبـية ملحمة "
وت "  والتي سطرت في أغنية فلسطينية باسم " من سجن عكا ثالثة تسابقوا على ا
وطلعت جنـازة "  لألبطال عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي .  عاد عدي الى
نفس النقطة التي بدأ منها " مستوطنة معاليه أدوميم "  حيث قام بعمليته االولى وهو
األمر الـذي لم تتـوقعه اسـرائيل  عـاد وقد نـوى الشـهادة لـيفـتدي وطنـه  ويفك األسر
عن أهل مخـيمه ويـعيـد أمه الى منزلـها  وهـو ليس " الـوحيد "  فـكل شبـاب فلـسط

يادين  يسطـرون في كل يوم سجالت نضالية على كل األصعدة وفي كل اجملاالت وا
ألم يحلق الشـباب رؤوسهم في اخمليم ليضللوا استخبارات اسرائيل أثناء البحث عنه
ـوت عـلى أرض  وبـاتـوا كلـهـم هـو الـذي قـال السرائـيـل : أنـا الـذي اخـتار احلـيـاة وا

وطني  وهو الذي حمل على العدو
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وقـاوم وقاوم  وانـتفض في مكـانه وسالحه بيـده لم يوقـفه عن القـتال سـيل الرصاص
ـنهمـر فوق جسده ..... كـان مجمـوعة في شخص واحـد ... كان شعبـا  وكان وطنا ا
أيقـظ فيـنا الـربـيع ونحن في عـتـمة احلـيـاة وكآبـة اخلريف
... عـدي الــتـمــيـمي رجـل بـحــجم خـارطــة فـلــسـطــ عـلى
ـؤسـسات األمـنـية األرض ولـيس تلـك التي فـوق مـكاتب ا

االسرائيلية  وهوأكبر من الكرة األرضية .
لله درك ياعدي وعلى الله أجرك .
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ـتـحـدة)) ,أ ف ب) - فـيـالديـلـفـيـا (الـواليـات ا
انـتـقـد الـرئـيس األمـيـركـي جـو بـايـدن احلزب
اجلـمــهـوري امس مـتـهـمـا إيـاه بـالـرغـبـة في
ـالي األمـيركي ألوكـرانـيا في تـقـليـص الدعم ا
حـال فـوز احلزب في االنـتخـابات الـتشـريعـية
في تــشـرين الــثـاني/نـوفــمـبـر.وقــال الـرئـيس
األمـيركي خالل جـولة له في واليـة بنسـلفـانيا
الـتي تـعـدّ مـحـوريـة في انـتـخـابـات الـتـجـديد
الـنصفي "يقولـون إنهم إذا فازوا فمن احملتمل
أال يــســتـمــروا في تــمـويـل أوكـرانــيــا".وتـابع
ـــوقـــراطي "هـــؤالء الـــنــاس ال الـــزعـــيم الـــد
يـفهـمون. هـذا يتـجاوز أوكـرانيـا. هذه أوروبا
الـشرقية. هذا الناتو" مضيفا أن اجلمهوري
"لــيس لـديـهم أي فــهم لـلـسـيــاسـة اخلـارجـيـة
األمـيركية".وكان زعيم اجلمهوري في مجلس
الـنواب األمـيركي كـيفن مـكارثي حـذر الثالثاء
مـن أن حـزبه لـن يـوقع "شــيــكـا عــلى بــيـاض"
ألوكرانيا إذا فاز حزبه بغالبية مقاعد اجمللس

في انـتـخـابـات مـنـتـصف الـواليـة كـمـا تتـوقع
اســتـطالعـات الـرأي.وهـذا الــتـحـذيـر هـو أول
مـؤشر على الصـعوبات التي تنـتظر كييف إذا
تراجع دعم تمويل الدفاع عنها في الكونغرس
حـــيـث يـــتم إقـــراره بــــتـــوافق واسع.إذا فـــاز
اجلـمـهـوريون بـغـالـبيـة مـقاعـد الـنـواب يأمل
نـتخب من كـاليفـورنيـا في إطاحة ـاني ا الـبر
ـوقـراطـيـة نـانـسي بـيـلـوسي مـن رئـاسة الـد
اجملـلس مـا سيـجـعله الـشـخصـيـة الثـالـثة في
ـتـحــدة بـعـد بـايـدن الــسـلـطـة في الــواليـات ا
ونــائـبــة الـرئــيس كـامــاال هـاريس.ومــنـذ بـدء
الــــــغــــــزو الـــــروسـي ألوكــــــرانـــــيــــــا في 24
شـباط/فبراير قدمت حكـومة بايدن مساعدات
عـسـكـريـة لـكـيـيف بـقـيـمة  17,6مـلـيـار دوالر
ــوافـقــة احلـزبــ في الــكـونــغـرس رغم أن
اجلناح اليميني للجمهوري احتج على ذلك.
وحتــتــشــد قــوات روســيــة عــلى رأس جــســر
خـيـرسون عـلى الـضـفة الـغـربـية لـنـهر دنـيـبر

ـيدانـية وأوكـرانـيون يـحتـفون بـنجـاحـاتهم ا
دينة ومـدنيون يـتمّ إجالؤهم... هل ستشهـد ا
األوكـرانيـة معركـة كبـيرة أم سيـحاول الروس
عـبـور النـهر لـيتـجـنّبـوا محـاصـرتهم? تـعتـبر
الـباحثة في شؤون أوروبا الـشرقية في معهد
دراســات الـشـرق األوسط أولــغـا شـيـريـاك أن
جـسـر خـيـرسون "نـقـطـة اسـتـراتيـجـيـة نـظرا
ـوقـعه على نـهـر دنيـبـر. ولديه أيـضًـا أهمـية
رمـــزيـــة". ويــشـــيـــر الــعـــضـــو الــســـابق في
االسـتخـبـارات الرومـانيـة فالـنتـان ماتـيو إلى
نطقة) أن "خـيرسون هي العاصمة الوحيدة (
الـتي  احتاللـها" وهي أكـبر غـنيـمة لـلقوات
الــــروســـيــــة مـــنــــذ بـــدايــــة الــــغـــزو في 24
ديـنة لـديها كل شـباط/فـبرايـر. على الـورق ا
واقع األسـاسـية مـا يـلـزم لتـكـون واحدا مـن ا
واحلـاسـمة الـتي يتمّ إنـهـاء نزاعـات فيـها في
ـوالـيـة أنــقـاض مـدن. واتّـهــمت الـسـلـطــات ا
ــوســكــو في خــيــرســون اجلــمــعــة الــقـوات

األوكـرانـية بـقتل أربـعـة أشخـاص عبـر قصف
جـسر أنتونيفسكي فـوق نهر دنيبر الذي كان
. و كـان يُــسـتـخــدم لـعـمـلــيـات إجالء مــدنـيـ
تـقاعد مـيشال يـاكوفليف اجلـنرال الفـرنسي ا
دينة" قد ذكّر مؤخرًا بأن "احلرب تُحسَم في ا
عـارك هي أسـماء مدن" قـائلًـا "جمـيع أسمـاء ا
مـثل مـعـركـة سـتـاليـنـغـراد وهي إحـدى أشـهر
ـــعــارك احلـــضــريــة فـي الــتـــاريخ احلــديث ا
( (1943-1942حــــــصــــــلـت بــــــ اجلــــــيش
الــسـوفـيـاتي وقــوات دول احملـور. في مـديـنـة
ـنطـقة الـتي حتمل االسم نـفسه خـيرسـون وا
عــدد اجلـنـود الـروس كـبـيــر وهم مـتـمـرّسـون
دينة وإحلاق أضرار لـترسيخ انتشـارهم في ا
هـائـلـة بـهـا إذا قـرّر األوكـرانـيـون شنّ هـجوم
وهي عـمليـة مكلـفة دائمًـا من ناحيـة اخلسائر
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والـروس وحـدهم عـلى الـضفـة الـغـربيـة لـنـهر
دنــيـبــر عـلى شــريط يـبــلغ عـرضـه نـحـو 140
كـيـلـومــتـرًا مع الـنـهـر خـلـفـهم فـيـمـا سـيـلـزم
ـرور حتت وصـولـهم إلـى مواقـع احـتمـائـهم ا
. دفعية الدقيـقة اخلاصة باألوكراني نـيران ا
وهم مــعـرضــون أيـضًـا خلــطـر أن يـصــبـحـوا
مـحاصَرين. ويـرى ماتيـو أن القوات الـروسية
"ذات نـوعية جيـدة لكنهـا أمام طريق مسدود"
مـضـيـفًـا "هـنـاك احـتـمـال جـعل مـن خـيـرسون
سـتـاليـنـغراد جـديـدة" ألن الروس يـعـانون من
"نـقـطــة ضـعف اسـتـراتـيـجـيـة" بـعـدمـا تـركـوا
األوكــــرانــــيــــ يــــرسّــــخـــون انــــتــــشــــارهم
االسـتـراتـيـجي عـبر بـنـائـهم رأس جـسـر فوق
نـهر انهولتس أحـد روافد نهر دنيـبر ما يهدّد

ضاد بـقطع اجلبهة الروسيـة. وقبل الهجوم ا
فـــــــــــي
نهاية
آب/أ
غــسط
س

"أعــــــــــدّ
األوكـران

يـون سـاحـة
ــعـركـة بـشـكل ا
مـنهـجي" ودمّروا
اجلـسور والـعقد
الـــلــوجــســـتــيــة
ومـراكـز القـيادة
فـيمـا "لم يكن لدى

الـــــــــروس ردّ فـــــــــعل
مـــنــاسب" وفق مـــاتــيــو.

ويــضــيف "أعــتـقــد أن الـروس
سـيحاولـون جعل خيـرسون مركزًا

لـلمقاومة وجتّنب أن يـكونوا محاصَرين
في الـوقت عينه". ويـعتبـر األوكراني ميـخايلو
سـاموس وهـو مدير شـبكة أبـحاث اجلغـرافيا
السياسية اجلديدة  أن "رأس جسر خيرسون
عــلى الـضـفــة الـيـمــنى لـنـهــر دنـيـبــر لم يـعـد
مـنـطقـيًا. تـمركـزت هذه الـقـوات للـهجـوم على
مـيكواليف وأوديسا. كان يـنبغي إجالؤها منذ
زمن طـويل" وإعـادة نـشـرهـا في شـرق دنـيـبر.
لكن ماذا سيفعل األوكرانيون? يعتقد ساموس
أنـهم "لن يشنّـوا هجومًـا من أجل خيرسون إذ
ــــدن مــــثل الــــروس في إنــــهم ال يــــدمّــــرون ا

ماريوبول". 

…«b  WO UD d « W uJ K  fOz— —UO ù WH U  WKL

”«d  eO  W UI ≈
عـمق الشعـور بعدم الـثقة قـوض تصمـيمها
لـتـصـبح بـذلك رئيـس احلكـومـة الـذي شغل
أقــصـر مــدة في تــاريخ بـريــطــانـيــا.وكـانت
طالبـ برحيلـها تطول كل الئـحة النـواب ا
ســـاعــة ولـم يــتـــرك خــيـــار لــتـــراس ســوى
ـقبل بلدا الـرحيل.وسيـقود رئيس الوزراء ا
غــارقـا في أزمـة غالء مــعـيـشــة خـطـيـرة مع
ـئة وهي أعلى جتـاوز التـضخم الـعشـرة با
نـسـبـة تسـجل مـنـذ أربعـ عـامـا. والوضع

تحدة التي ملكة ا االجتماعي متوتر في ا
تــضـاعـفت فــيـهـا اإلضــرابـات في األشـهـر
األخــــــيـــــرة خــــــصـــــوصــــــا في قــــــطـــــاع
الـنـقـل.ولـتـعـيـ رئـيس جـديـد لـلـحـكـومـة
بـحـلـول  28تـشـرين األول/اكـتـوبـر وضع
حـزب احملافظ الـذي يتولى السـلطة منذ
 12عاما إجراءات سريعة.وينبغي أن

تـنافـسون عـلى تـأييـد مئـة على يـحـصل ا
األقـل من نـواب حـزب احملـافــظـ بـحـلـول

. الـسـاعة  13,00) 14,00ت غ) مـن اإلثن
رشـح وهـذا مـا يسـمح باحلـد من عـدد ا
لــيـكـونـوا ثالثــة عـلى األكـثـر إذ إن احلـزب
ــــــثل بـ 357نــــــائـــــبــــــا فـي مـــــجــــــلس
الـعـمـوم.وبعـد ذلك سـيـتعـ عـلى الـنواب
االتـفاق عـلى مـرشحـ اثنـ فقط لـيخـتار
أعــضـاء احلــزب الـبــالغ عـددهم  170ألــفًـا
أحـدهما بـالتصويت عـبر اإلنتـرنت بحلول
 28تشرين األول/أكتوبر أو على مرشح
واحــد يــنـتــقل مــبـاشــرة إلى مــقـر رئــاسـة
احلـكومة في  10داونـينغ ستريت.وإلى أن
يـتم ذلك تبقى لـيز تراس في السـلطة.وقال
اخلــبـيـر الـســيـاسي تـيم بــيل األسـتـاذ في
جــامــعــة كــوين مــاري فـي لــنــدن إن شـرط
ــئـة صـوت يـؤدي احلــصـول عـلى عــتـبـة ا
"عـــلـى األرجح" إلى اســــتـــبـــعـــاد بـــوريس
جــونــسـون.وأوضـح بـيـل لـوكــالــة فـرانس
بـرس "ال اعتـقد ان النـواب يريـدون العودة
إلى الــوراء" مـذكـرا بـأن "ثـلـثي الـنـاخـبـ
أرادوا أن يــســـتــقــيل" فـي تــمــوز/يــولــيــو
ـاضي.وتـابع اخلبـير نـفـسه أن "االعتـقاد ا
بـأن الناخـب يريـدون عودته وهم" قبل أن
يـؤكـد في الـوقت نـفـسه أن "بـعض الـنواب
احملـــــافـــــظــــ يـــــعـــــيـــــشـــــون في عـــــالم
خــيـالي".وكــشف اسـتــطالع لـلــرأي أجـرته
مـؤسسة يوغوف ونُشر مساء اخلميس أن
ثـمانيـة من كل عشـرة بريطـاني يـعتقدون
أن لـــــيــــــز تـــــراس كـــــانـت مـــــحــــــقـــــة في
االسـتـقـالـة.وكان تـقـد مـيـزانيـة مـصـغرة

تـتـضـمن مـسـاعـدات لـدفع فـواتـيـر الـطـاقة
ولة وتـخفيضات ضريبيـة ضخمة وغير 
في  23ايــلـول/سـبــتـمـبــر هـو مـا أدى إلى
رحـيـل رئـيـسـة الـوزراء.فـقـد تـسـبـبت هـذه
اخلـــطـــة في انـــخــفـــاض ســـعـــر اجلــنـــيه
االســــتـــرلـــيــــني إلى أدنـى مـــســـتــــويـــاته
الــتـاريــخـيـة وأثــارت حـالــة ذعـر األسـواق
وكـادت تـسـبب أزمـة مـالـيـة من دون تـدخل
سـريع لـبـنـك إنـكلـتـرا.وأقـالـت تـراس وزير
مـاليـتهـا كواسي كـوارتيـتغ قبل أن تـتخلى
عن مـشـروعـهـا لـكـنـهـا فـشـلت فـي حتـس
الــوضع إلـى درجـة أنــهــا كــســرت األرقـام
الـقـيـاسـيـة في تـراجع شـعـبيـتـهـا.وبـيـنـما
ـعــارضـة الــعـمـالــيـة عــلى حـزب تــتـقــدم ا
احملـافـظـ في جـميع اسـتـطالعـات الرأي
دعـا زعـيـمهـا كـير سـتـارمـر إلى انتـخـابات

عامة "اآلن"
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.من جــــهـــتـــهـــا قـــالـت رئـــيـــســـة الـــوزراء
االسـكتلنديـة االستقاللية نـيكوال ستورجن

وقراطية". إن األمر "ضرورة د
ــاني ــســتــشـار األ وفـي بـروكــسل ,أبــدى ا
أوالف شــــولـــتس والــــرئـــيس الــــفـــرنـــسي
ـانـويل مـاكرون رغـبـة في التـهـدئة خالل إ
اجـتماع لـيل اخلميس اجلمـعة في بروكسل
بـعد اخلالفات التي ظهرت علنا ب باريس
ـاني في نـهـاية ـستـشـار األ .وقـال ا وبـرلـ
الــيـوم األول من قــمـة أوروبـيــة أفـضت إلى
خــريـطــة طـريق مــشـتــركـة حملـاولــة خـفض

ــانـيـا أســعـار الــطـاقـة إن "الــتـعــاون بـ ا
ـسـتـشـار والـرئـيس وفـرنــسـا وكـذلك بـ ا
مـكثف ومثـمر".وردا على سؤال عن اخلالف
مـع الـــرئـــيس الــــفـــرنـــسـي الـــذي ضـــاعف
ـانيـا من عزلة اخلـميس انـتقـاداته وحذر أ
صــــرح شـــولــــتس أنه يــــلــــتـــقي مــــكـــرون
"بــاسـتــمـرار" وحـدد من اآلن مــوعـدا لــلـقـاء
مــقــبل مــعه األربـعــاء في بــاريس.لــكن هـذا
ـقــبل بـدال من الــلـقــاء سـيـعــقـد األســبـوع ا
ــاني الـذي مــجــلس الــوزراء الـفــرنــسي األ
أُرجـئ بـــســــبب اخلالفــــات حــــول عـــدد من
الـقـضايـا.وأكـد شولـتس أنه "لم يـشعـر بأي
حــال من األحـوال بـعــزلـة" خالل احملـادثـات
الـطويـلة والـشاقة بـشأن مـلف الطـاقة.وكان
مـاكـرون شـولـتس عـلى خالف كبـيـر عـنـدما
وصـال اخلـــمـــيس إلى اجـــتـــمـــاع االحتـــاد
األوروبي وعــقــدا اجــتــمــاعًــا عــلـى انــفـراد
اســــتــــغــــرق نــــصـف الــــســــاعــــة من دون
مـستـشارين قبل أن يـلتـقيا الـقادة اآلخرين
لـدول التـكتل.وفي تصـريحات لـلصحـافي

عـبر الرئيس الفـرنسي عن ارتياحه ألن هذا
االجـتمـاع "سمح بتـوضيح أمور كـثيرة" من
ـانـيـا" عـلى أجل "احلـصـول عـلـى مـوافقـة أ
الـنص النـهائي مـؤكدا أن أن فـرنسـا لعبت
"دورهـــــــا" عــــــبــــــر خـــــــلـق "وحــــــدة بــــــ
ـواقف نفسها ـواقف".وأضاف "ال نتبنى ا ا
دائــمـا وهــذا أمـر طــبـيــعي" مـحــاوال بـذلك
الـتـقـلـيل من أهـمـيـة اخلالفـات الـتي حتدث
عنها اجلانب الفرنسي قبل القمة وخاللها.
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(أ ف ب) - تـبــدأ في بــريـطــانــيـا { لــنــدن
اجلـمعة حمـلة البحث عن شخـصية لتولي
رئـاسـة احلـكـومة خالل أسـبـوع عـلى أبـعد
حـــد خــلــفًـــا لــلــيـــز تــراس الــتـي أعــلــنت
اســــتــــقــــالـــــتــــهــــا من رئــــاســــة الــــوزراء
اخلـميس.ولم تـعلن أي شخـصية تـرشحها
ـتــنـافـسـ رســمـيـا حـتـى اآلن. لـكن بـ ا
ـالــيـة الــسـابق ريـشي احملــتـمـلــ وزيـر ا
ـسـؤولـة عن سـونــاك والـوزيـرة احلـالـيـة ا
ــان بــيــني مــوردونت الــعالقــات مـع الـبــر
وحــتـى رئــيس الــوزراء الــســابق بــوريس
جــونــســون الـذي ســيــحـاول عــلى األرجح
الـعـودة بـعـد أكـثـر بـقـلـيل من ثالثـة أشـهر
عـلى دفعه إلى االسـتقـالة على اثـر سلـسلة

فضائح.
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واضـطـرت تراس الـتي تـولت مهـامـها مـنذ
 44يوما فقط وال تتمتع بأي شعبية

طاف. فقد نصب في نهاية ا لـلتخلي عن ا
أطـاحتهـا أزمة ثقـة عميقـة بعد تـقلبات في
قــراراتـهــا لـتــهـدئــة عـاصـفــة في األسـواق
أثـــارتــهـــا إعالنـــات حــكـــومــتـــهــا بـــشــأن
ــيــزانــيــة.وقــالـت تـراس ( 47عــامًــا) في ا
إعالن استقالتها أمام مقر رئاسة احلكومة
فـي لــنــدن اخلـــمــيـس "نــظــرا لـــلــوضع ال
ـكـنني إجنـاز التـفـويض الذي انـتخـبني
".وكانت قد قدمت مـن أجله حزب احملافظ
نــفــســهــا في الــيــوم الــســابق عــلـى أنــهـا
مانويل ماكرون"مـقاتلـة" و"ليست شـخصيـة تستـقيل". لكن

ـاضي اسـتـخــدم اخلـرسـان الـطـرشـان (األصم االبـكم) في كـنت في تـسـعــيـنـات الـقـرن ا
مكـاتبي و مقـاوالتي ألنهم مـخلصـون ونزيهـون وال يتحـدثون كثـيرا منـهم علي األخرس و

حمودي النجار وكر احلداد ووو ..
ـانـيـا وبـلـجـيـكـا واسـبـانـيـا جـلبـت لـهم هـدايا  و بـعـد رجـوعي من أحـد الـسـفـريـات إلى أ

فتفاجئت بأنهم دعوني إلى احتفال لالحتفاء بي ..
الــغـريب ..كــأن في االحـتــفـال عـازف عــود (أصم وابـكـم) اسـمه (عــمـوري االطـرش)  من
ـوسـيقـار فـريـد االطـرش الـذي كان إعـجـابه ب (فـريد االطـرش) وفـهـمت ذلك من صـور ا
مـعلـقهـا في بيـته..كـان احلضـور جمـيعـهم من (الـصم اليـكم) باسـتـثنـائي و كان اجلـميع
مستمتـعا" بعزف عموري بالـرغم من أنه كان نادر ما يظهر صـوت متناسق لضربه على
.خرجت  وانا في حيرة من أمري  الن اجلـميع كان مستمتعون اوتار العود أثـناء عزفه
بــعــزف صــوري ل (بـــيــتــهــوفن بــغــداد ) كـــمــا يــســمــوه  في حـــ كــان عــزفه مــربــكــا"
وبسيطا"..تذكر عزف االطرش و حوار الطرشان فيما بينهم باالشارات بالثناء عليه  وانا
ية (جـان بالسخارت) بـضرورة احلوار بـ األحزاب والكتل بعوثـة األ أطـالع مقتـرح ا
شـكلـة هي ب األحـزاب والشـعب  وان احلوار يـنبغي السـياسـية  في حـ أن جوهـر ا
بـينـهمـا..هل يبـقى الشـعب غائب عن حـوار اخلراب بـ األحزاب أم
أن الـوضع الدولي اجلـديـد ال يسـمح بـاستـمرار الـفـاسدين في
حـكم العـراق و تطرد الـسياسـ القرود الـذين أن اتفقـو أكلوا

احملاصيل وإن اختلفوا دمروا غابة الوطن..
اللهم انصرنا على اعدائنا..

واحفظ لنا عراقنا ..

بغداد
”bMN*« b «Ë ¡UO{

Áb Ë ÊU  WL K  wLOL « Íb

  bO u « fO Ë

WO HM « t ö  ÊQA  „uJ  r — wJ d √ w  Â«b ù« rJ  cOHM

و ما

 ÍdDA « bO Ë

الى قادة اجليش العراقي البطل..
أستذكر أروع بيت قالتهُ العرب..!

.. لقد أسمعتَ لو ناديتَ حياً
ن تنادي..!? ولكن ال حياةَ 

واطن العراقي سئمَ احلياة..  ا
ـتعـفـفة تـتحـسـر على لـقمـة الـعيش وحـالة ـلـيارات تـسرق وشـريـحة الـفقـراء والـعوائل ا ا

اجملاعة في تزايد مستمر..
ن تنادي.. الحياة 

ـليـشـيات ال قـضـاء يتـحـرك حملـاسبـة حـيتـان الـفسـاد قـادة الكـتل واألحـزاب الـفاسـدة وا
اخلارجة عن القانون..

وال قادة اجليش يحركونَ ساكن.!?
 وهنا مربط الفرس..!

أغلب قادة اجليش لهم أرتبـاطات بقيادات حزبـية متنفذة فاسـدة تقود العملـية السياسية
ومصاحلهم الشخصية واألمتيازات فوق مصالح الوطن والشعب مع شديد األسف..?

والدليل منصب وزير الدفاع حصة كتلة سياسية وفق احملاصصة.!? 
العراق بلد منهوب متى ينتفض الضمير يا قادة اجليش.!?

هل أنتم مع الطبقة السياسية الفاسدة في خانة أعداء الشعب ساسة الزمن األغبر.!?
هل يعقل ما يحصل بالعراق هل أنتم منهم وفيهم ساسة الفساد ..!!!

متى يصحو الضمير يا قادة اجليش .!?
  الوطن والشعب فوق أي أعتبار..!!?

أذكركم بأروع ما قالتهُ العرب..
لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيّاً
ن تنادي..!? ولكن ال حياةَ 
أللهم أني بلغت فأشهد ..

وما على الرسول أال البالغ..

dOLC « W{UH √

بـيـان صـادر عن مـكـتب لـبـيـد أنه 
ــة الـــتي جــرت مـــســاءً ــكـــا خـالل ا
"إطالعه عــلى آخـر تـطـورات احلـرب
في أوكرانـيا وأكد أن إسـرائيل تقف
إلـى جــــــــــــــــانــب الــــــــــــــــشــــــــــــــــعـب
األوكــــرانـي".وأضـــاف الــــبــــيـــان أن
رئيس الوزراء االسرائيلي أكد "قلقه
الـعمـيق حـيال الـعالقـات العـسكـرية
بـــ إيــــران وروســـيــــا".وبــــحـــسب
مـسـؤول إسـرائـيــلي حتـدث لـوكـالـة
فـــرانـس بـــرس وطـــلب عـــدم كـــشف
هويته يشير تـصريح لبيد إلى نقل
مـفـتـرض لطـائـرات مـسيّـرة إيـرانـية
إلى روسيـا.من جهـته أعلن االحتاد
األوروبي أنه جــمع "أدلـة" تـظـهـر أن

سيّرة التي استخدمتها الطائرات ا
روســيــا في حــربــهــا فـي أوكــرانــيـا
زودتها بـها إيران وفـرضت عقوبات

. على أفراد وكيان إيراني
uJ u  d c%

ونفت روسيا وإيـران بشدة األربعاء
ـــــــــــتــــــــــحـــــــــــدة هــــــــــذا فـي األ ا
االتهـام.واألربعـاء أيضـا أعلن وزير
الدفاع اإلسـرائيلي بـيني غانتس أن
إســـــرائــــيل لـن تــــزود أوكـــــرانــــيــــا
بـالـسالح بـعـد حتـذيـر مـوسـكـو من
إمــــــداد كــــــيـــــــيف بـــــــأســــــلــــــحــــــة
إسرائـيليـة.وقال غانـتس "سياسـتنا

جتاه أوكرانيا لن تتغير.
 ســنـواصـل دعم الــغــرب والــوقـوف

بــــجــــانـــــبه ولن نـــــقــــدم أنــــظــــمــــة
أسـلـحـة".ودعت أوكـرانـيـا إسـرائـيل
سابقـا إلى دعمها ضـد روسيا التي
تـقيم مـعهـا الدولـة العـبريـة عالقات
وثـــيــــقــــة.حـــصــــرت الــــســـلــــطـــات
اإلسرائـيلـية حـتى اآلن تعـاونها مع
سـاعدات اإلنـسانـية أوكـرانيـا في ا
وشـحـنــات مـعـدات غـيــر فـتـاكـة من
أجل احلـــفـــاظ عـــلى الـــعالقـــات مع

موسكو.
ـنـتـقدي كـمـا بـاتت إسـرائـيل مالذا 
الــكــرمــلــ وانـتــقل إلــيــهــا أيــضـا
مـــشــاهــيــر روس مــنــذ بــدء الــغــزو
الـــــــروسـي ألوكــــــرانـــــــيـــــــا في 24

شباط/فبراير.

بغداد
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 أسوأُ أشـكالِ االستـحمار الـفكـريّ  عندمـا يُعـلّمونك أنّ صُـندوقَ احلـقيقـة مأله السّلف
فـاذا أردّت الــتـزوّد بــهــا فـمــا عـلــيك إال أن تــغـرِف من ولم يــعُـد هــنـاك مــاتُــضـيــفه إلـيـه 
صـندوقـهم نـاقالً ولـستَ عـاقالً . فـقـد أراحـوك من إعـمالِ الـعـقل ألنّ عـقـلَك قـاصـر أمامَ
عـقولـهم ورؤيـتك ضـيّـقة أمـامَ رؤيـتـهم  وتمـنـطُـقك بغـيـر عـقلـهم زنـدقـة ( من تمـنـطقَ فـقد

تزندَق) ! .
 يــا صــاحِ : دع مِــحــراث الــشّك يــغــور في أعــمــاقِ وجــدانك  ويــحــفُـر أثـالمـاً أثـالمـاً 

فاحلقيقةُ ال تستنبّت بالتسليم .
 يـا صاحِ : حلق بأجـنحةِ الشّك  وكـلّما اعتـليتَ بالـتحليق أكـثر  تكشّـفت احلقائق أمام

ألنّك لن ترى إالّ مايراه أو يريدك أن تراه . فال تُبصر بعيون أحد ناظريك أكثر 
 يا صاحِ :إصغِ الى كلّ األصواتِ ولـيكُن عقلك ناظمـاً للتمييـز ب الرّخيم والنّشاز  وال

تسمع بآذان أحد ألنّك لن تسمع إلّا مايسمعه  أو يريدك أن تسمعه .
 يا رفيقي : سِرّ مـتخبّطاً في العراِء اللّامتناهي حتى تُدرك دربَ احلقيقة وال تسِرّ بأقدامِ

أحد  ألنّه لن يوصلك إال عبر طريق ارتأه  أو أرادكَ أن تراه .
ُسلّمات مـهما كان مصـدرُها دينياً أو وطـنياً أو قوميـاً او إنسانياً   يـا صديقي:ليـست ا
حجـةً على العـقلِ والعـاقل .  نـحنُ ال نختـلفُ عن أسالفِنـا القدامى جِـينـياً  لديـنا نفسُ
ـقـدّرات العـقـلـيـة ونـفس اإلمـكـانـيـات اجلـسديـة  ولـكـنّـنـا نـربـو عـلـيهم اجلِـيـنـات ونـفسُ ا
ونـفـوقُهـم بامـتالك أدوات الـتـفـكيـر وآلـيـاته  نـفوقُـهم في أنّـنـا بـفعـلِ التـطـور الـصاروخيّ
جـعـلنـا الـعـالم قـاطـبـةً خلفَ سـيـطـرنا عـلى الـكـوكب وأدركـنـا قـوان الـطـبـيـعـة وآليـاتـهـا 
شاشـاتِ حواسـيـبنـا وهـواتفـنـا . ولكن لألسف مـازالت مـجتـمـعاتـنـا في سجـنـنا الـعربي
الـكبـير محـكومـة من أموات ألـبسـناها قـدُرات خارقـة  ووعي مُتـجاوز لـلزمكـانيـة جعـلنا
مـنـهم أوثانـاُ نعـبـدُها ونـنزّهـهـا عن األنسـنة  ألـبـسنـاهم ثوبَ
تاحة عـرفة ا العصمة والـقدَاسة . علـما أنّنا بآلـيات العلم وا
تـاحة نفـوقهم مـعرفـة ووعيـا وعلـما  وبـالنـوادي الريـاضيـة ا
بإمكانيـاتها احلداثيـة ومكننتهـا نفوقُهم جسـدياً ومتانة وقوة.
فـمـتى سـنُــدرك ونـعي أنّ دِفقَ الـتــطـور يـجـري ونــحنُ نـسـبحُ

عكس التيّار ! .
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ـعرف ـعـارض اإليراني ا انـتـقل الى رحـمة الـله الـشيخ عـلي طـهراني ا
عن عمر ناهز ٩٦ عاماً في طهران مساء هذا اخلميس

الشيخ علي طهراني الذي كان الجئاً ابان احلرب العراقية اإليرانية في
بغداد. وقـالت مصادر ان (ابنـته الصغرى فـريدة مرادخاني مـعتقلة في

سجن ايف بسبب معارضتها للنظام).
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ــعــهـودة وحتــلــيــله مــوســوعــيـتـه ا
الــفــيــنــومــيــنــولــوجي ســواء عــلى
مـسـتــوى الـطــرح أو عـلى مــسـتـوى
الـتـفـاعل مع األسـئـلـة واإلشـكـالـيات
ـــطــــروحـــة. وقــــد واكب حــــضـــور ا
البـروفـيسـور عـبد احلـسـ شعـبان

وألن رهـان اجملـلس الـدولي لـلـحـوار
الــديـــني واإلنـــســـاني ربط جـــســور
احملـــبــــة واإلخـــاء مـع األخـــر عــــبـــر
احلوار الداخلي أوال فما كان لنا أن
نتجاوز هذا اإلشكال الذي يعتبر من
معـيـقـات حتـقق نـهـضـة جنـاري بـها
عـرفي والتكنولوجي هذا االنفجار ا

الذي يعتبر من
مـقـومــات الـتـحــضـر والـتــقـدم. لـهـذا
ســـــــعـــــــدنــــــــا بـــــــاســـــــتـــــــضـــــــافـــــــة
ـفكـر/الـبـروفـيـسـور "عـبـد احلـس ا
شــعـبــان" : أوال احــتــفــاال بــإنـتــاجه
ميز.وثـانيا لالستفادة من الفكري ا
جتــربـتـه احلــداثـيــة الــتي شــاكــست
الفقيه والفقه ليس جرأة على الدين
بــقــدر مــا هي جــرأة فــكــريــة تــهــدف
الـتــجـديــد من داخل الــتـراث والــفـقه
. وقـد حـظيـت هـذه اجلـلـسة الـديـنـ
بـاهــتــمـام وســائل اإلعالم الــدولــيـة
بـاعـتـبـارهـا خـطـوة بـنـاءة لـوقـوفـهـا
عـنـد مـقــاربـة حـداثـيــة ومـوضـوعـيـة
ـوضــوع من الــصـعب احلــيــاد فـيه.
كمـا حـضر اجلـلـسة نـخبـة هـامة من
ـــــــــفـــــــــكـــــــــريـن ورجـــــــــال الـــــــــدين ا
والديبـلوماسـي وعددا من اجلـالية
ـثــلي الـتــنـوع الــديـني الـعــربـيــة و
والـثـقـافـي بـالـعـاصــمـة أوسـلـو إلى
جــانب مــشــاركــة الــدكــتــورة بــشـرى
ــغـربي ـنــتــدى ا اقـلــيش رئــيــســة ا
لـــــتــــحـــــالف احلـــــضـــــارات وحــــوار
الـديـانـات ورئـيــسـة اجملـلس الـدولي

للحوار الديني واإلنساني فرع
غـرب. وقـد أغنـى احلضـور الـكر ا
ــداخالت ــتـــدخــلــ اجلـــلــســـة  وا

وأسئلة تمحورت حول:
الــتــراث واحلــداثـــة وآلــيــات قــراءة
الــــنص الــــديـــنـي الــــقـــرآنـي قـــراءة
حـداثــيـة جتــعل مــنه نــصـا مــحـاورا
الحتيـاجاتـنا إلى جـانب آليـات بناء
وعي خـالق قــــادر عـــــلى عـــــقــــلـــــنــــة
الـظـواهـر الـديـنـيـة.وقـد أبـدع ضـيف
اجملــــلـس الــــكـــــر اســــتـــــنــــادا إلى

معـظم القـضايـا اخلالفيـة  بدءا من
ـاضـويـة وصوال إلى االنقـسـامـات ا
ــــأزومـــة حــــالــــيــــا. في األوضــــاع ا
مناظـرة مع الفـقيه اإلسالمي الـسيد
أحـمـد احلـسـني الــبـغـدادي عـكـست
هـمـوم األمـة هـموم األمـة بـعـيـدا عن
اإلنتـصـار لـلـرأي واالنحـيـاز لـلذات.
مع معـاجلة جـريـئة لـلـصراع الـقائم
دافـعـ عن بـ دعـاة التـحـديـث وا
ـوذج تــراثي عـجــز عن الـتــجـاوب
مع مــعــطـــيــات الــعــصـــر وقــضــيــاه
ــوقـراطـيـة الـكـبـرى مـن مـثل: الـد
الــــتـــــنـــــمــــيـــــة اإلصالح الـــــثــــورة
التـكنـولوجـيـة. وهي القـضايـا التي
اعتبـرت محل خالف ب احلـداثي
. خـالف شـكل والـفــقــهــاء الـديــنــيـ
لـسنـ عـدة مـصـدر حـرب مـفـتـوحة
ـــفـــكـــر احلـــداثي والـــفـــقـــيه أمـــام ا

الديني. 
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ـفـكر      وهذا مـا جـعل من مؤلف ا
"عــبـد احلــســ شــعــبــان" مــقــاربـة
ـــنـــيــر حــداثـــيـــة عـــكــست الـــوجه ا
للحـداثي وللـفقـيه أيضـا. لنـستشف
نحن أن اللقاء ب التراث واحلداثة
ـكن مــتى كــانت الــغـايــة واحـدة
وهي اإلصالح وااللــتـحــاق بــالـركب
احلــــــــضــــــــاري وتـــــــنــــــــزيـل قــــــــيم
ــوقــراطــيـة وحــقــوق اإلنــسـان الـد
عــوض االرتــكـــان إلى الــطـــوبــاويــة
ـا ســاهم واالنـغـالق عــلى الــذات 
في تـكـريس ثـقـافــة الـتـقـلـيـد وحـالـة

اجلمود الفكري.

ــة سـجــاالت عـدة  طـرح زمن الــعـو
كــانت ثــنــائـــيــة الــتــراث واحلــداثــة
أبرزهـا. خاصـة أمام األطـاريح التي
ـلـتـبـسـة بـ انـبـثـقت عن الـعالقـة ا
اإلسالم والـــغــــرب والـــتي أنــــتـــجت
مـــــقـــــوالت عـــــدة مـن مـــــثل: صـــــدام
احلضارات ونهاية التاريخ وغيرها
من اخلـطابـات اإليـديـولـوجـيـة التي
جعلت التـجديد أو الـتحديث مـطلبا
حـضـاريـا خـاصـة بـالـنـسـبـة لـلـفـكر
الــــــعـــــــربي اإلسـالمي الـــــــذي واجه
حتديـات فـكـريـة عدة; جتـديـد الـفـكر

الديني أبرزها. 
     من هنا وفي إطار انـفتاحه على
رتـبـطة قضـايـا األمـة وإشكـاالتـهـا ا
ـة وما تالهـا من أسـئـلة بزمن الـعـو
هــمت احلــقل الــديــني والــعــقالنــيـة
احلـديــثــة تـشــرف اجملــلس الـدولي
لــــلــــحـــــوار الــــديــــنـي واإلنــــســــاني
ـفـكــر"عـبــد احلـسـ بـاسـتــضـافــة ا
شعـبان" والـذي أشـرف رفقـة األم
الــعـــام لــلـــمــجـــلس  عـــلى تــأطـــيــر
اجللسـة احلوارية" دين الـعقل وفقه
ـفـكـر الـواقع" وهـو عـنـوان مـؤلف ا
الضيف الذي تناول من خالله مأزق
الــدين والـــتــديـن في عــصـــر تــمـــيــز

نتج لإلرهاب. بالتنميط الديني ا
والـــــــتـــــــطــــــــرف والـــــــصـــــــراعـــــــات
ــــرتـــــبـــــطــــة اإليـــــديــــولـــــوجـــــيـــــة ا
ب"النـيـولـيبـيـرالـية" أو"الـلـيـبيـرالـية

اجلديدة".
ـــفـــكــر "عـــبــد احلـــســ      وقــدم ا
شعبـان" آراءً ووجهات نظـر تناولت

جتاوز
واقع احلروب والصراعات.

     ومن ضـمن أبـرز الـلـقـاءات كـان
لــقــاء الــســيــد نــائب رئــيس بــلــديــة
أوســـلـــو الـــذي أكـــد بـــدوره جنــاح
دينة والنرويج عموما في احتواء ا
كل االختالفـات الـديـنيـة والـثقـافـية
ما عزز قيـم السلم والـتعايش. األمر
ذاته أكـده الـفـاعــلـون في اجملـال من
مـثل أعـضـاء مـركـز الـتـنـوع الـديـني
Drammen ــــديــــنـــة والـــثــــقــــافي 
وأيـضـا مديـر مـركـز الـسالم الـسالم

الدولي.
ـؤســسـات ـانــا مـنـه بـأهــمـيــة ا وإ
الديـنـيـة في إجناح مـبـادرات الـسلم
والـتــعـايـش حـرص الــسـيــد األمـ
الـعــام لــلــمـجــلس عــلى إغــنــاء هـذه
اجلــوالت الــقــيــمــة بــزيــارات ألبـرز
ــــــــؤســــــــســـــــات الــــــــديــــــــنــــــــيـــــــة ا
دور كـــنــائس بــأوســـلـــو:(مــســـاجـــد
ـــانــــا مـــنـه بـــدورهـــا إ عـــبــــادة...)
وأهـــمـــيـــتـــهــا فـي نـــشـــر اإلعـــتــدال
فاهيم اإلنسانية النـبيلة الكفيلة وا
بسد فجوات الـصراع. وقد اختتمت
هذه اجلوالت اإلنسانية بزيارة إلى
متحف نـوبل للسالم بـأوسلو الذي
يـضم قـاعـة خـاصــة بـالـشـخـصـيـات
ؤثرة احلـاصلـة على جـوائز نوبل ا
للـسالم.وهـنـا كـانت وقـفـة إنـسـانـية
اســتـشــعــر فــيــهـا اجلــمــيع أهــمــيـة
شـــيـــوع ثـــقـــافـــة الــــســـلم والـــسالم
ودورهـا في صــون كــرامـة اإلنــسـان
وقيـمته.وتـأتي دائـما هـذه األنشـطة
في إطـار فــلـسـفــة اجملـلس الـقــائـمـة
ساهمة في تدبير اإلختالفات على ا
عـبـر االنــفـتـاح عــلى كل مـا يــسـاعـد
عـلى تــنــزيل الـقــيم اإلنــسـانــيـة إلى
الـواقع بــاعـتـبــارهـا مـطــلـبـا كــونـيـا
والعالـم يعيـش على إيـقاع احلروب

والتناحرات اإليديولوجية.
{ األم الـعام لـلمـجلس الـدولي للـحوار

الديني واإلنساني (النرويج)

إلى أوسلو أنشطة عدة قام بها رفقة
األم العام للمـجلس شملت لقاءات
وحـوارات مـع أبـرز نــشــطــاء احلـوار
وعــبــر مــنــظــمــات عــدة تــنــشط ألجل
تنزيل قـيم السـلم والتعـايش والعالم
ـشـتـرك اإلنـساني ألجل يراهن عـلى ا
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تـوصــلـت مع زمــيـلــتي بــعــد حــوالي ثالث ســنــولت من الــبــحث الــتــجــريـبـي
أن الثقافة األجتماعية أستاذة العلوم السلـوكية في جامعة ستانفـورد كيلـفاند
Culture    . Hyperـا نسـمـيه فـرط التـصـلب الـثـقافي في العـراق تـعـاني 
من ب أكثر من  50دولة (جرى ياً Tightenedبل أن العراق هو األعلى عا
قياسـها لآلن) من حيث تصلبه الثقافي. وألننا عاجلنا معنى وأنعكاسات هذا
فسأكـتفي فـرط في كتـابنـا الذي سيـصدر خـالل أسابيـع التـصلب الـثقـافي ا
هنا بـتأشير واحدة من أهم الظواهـر السياسو-أجتمـاعية لهذا التصلب وهي
مـا نـسـمـيه بـالـعـقـلـيـة اجلـمـعـيـة  .  Deindividuationيـخـلط الـكـثـيـرون ب
لكن بأختصار شديد فأنه في الوقت الذي العقلية اجلمعية والعقلية اجلماعية
فأن قـد تكـون فـيه العـقـليـة اجلـماعـيـة أيجـابـية ومـفـيدة في كـثـير مـن األحيـان
ألنها العقـلية اجلمعية هي عقليـة سلبية بخاصة حينـما تكون شديدة التصلب
والتـي ال تتفوق فقط عاييـر اجلماعة تلـغي فردانية الـشخص وجتعله خـاضع 
وجتعل بل تـتـفـوق حـتى علـى قيم اجملـتـمع وقـوانـيـنه عـلى قـيم الـفـرد ومبـادئه
رجعـية السـلوكية اجلماعـة( كالطـائفة والعـشيرة واحملـلة وحتى الـعِرق) هي ا
وضـوع للـكتـاب فسـأشيـر هنا ـعتـمدة. وألنـني سأتـرك تفـاصيل ا والفكـرية ا

شكلة العقلية اجلمعية. قصود  كن أن يوضحا ا الى مثَلَ حيَّ 
وقـبلـها وقـبلـها وزيـر الـداخلـية تـعكس أسـتـقالـة رئيـسة وزراء بـريطـانـيا أمس
حـاالت كـثـيـرة أخـرى أحـد أوجه الـتـفـكـيـر الـفـردي الـذي تـفـتـقـر له ثـقـافـتـنـا
ـسؤول فـي اجملتـمـعـات الـغـربـيـة(ذات الـثـقـافة األجـتمـاعـيـة. فـحـيـنـمـا يُـدرك ا
ـسـؤولــيـة أو الــقـرار فـأنه الـرخـوة  ( Loose Cultureأنـه أخـفق في تــولي ا
دون أن يـلـقي الـلـوم عـلى حـزبه أو ــسـؤولـيـة فـيـسـتـقـيـل يـسـرع لـتـقـبل تـلك ا
بل ودون أن يـقـول أن الـشعب هـو الـذي أنـتـخـبـني وهو حـلـفـاؤه من األحـزاب
الذي يـقيـلني! ورغم أن كـثـير من مـبرراته(اجلـماعـيـة) قد تـكون صـحيـحة. إذ
لـكنه يعلم صحـيح أنه منتخب كـما أن حزبه يـدعمه وحلـفاؤه أرتكبـوا األخطاء
أنهـا في النهاية مـسؤوليته التي ال يـجب ألقاؤها على اآلخـرين. هنا قد يسأل
ـسـؤول  الـيـابانـيـ مـثال وكثـيـر من شعـوب آسـيا ذات :لكن ا الـبـعض قائـالً
بل الـثقـافة الـصلـبة   Tightوالقـريبـة من ثقـافتـنا ال يـكتـفون فـقط باألسـتقـالة
لكن ـسؤولية. وهـذا كالم صحيح حينـما يدركون أنـهم أخقوا في ا واألنتـحار
الفرق بـ الثقافـت الرخوة(الغـربية) والصـلبة(الشرقـية) يكمن أوالً في شدة
الـشـعور بـالـذنب الـذي يجـعل الـشـرقي ينـتـحـر بسـبب الـعـار الذي سـيـصـيبه
ـسؤول الغربـي سيعدّ ذلك في ح أن ا وعائـلته أمام اجملـتمع نتـيجة أخـفاقه
بـخـاصـة وأن اجملتـمع لن يـعـاقبه خـطـئًا يـجب الـتـعلم مـنه وأسـتـئنـاف احلـياة
يـز الثـقافة وهو مـا  أجـتمـاعيـاً(بالـعار)كـما سـيفعل اجملـتمع الـشرقي. ثـانيـاً
هو الطـائفيـة(الدينيـة والعراقيـة)الشديدة العراقـية عن بقيـة الثقـافات الشرقـية
التي جتـعل مجتمع الـطائفة هـو احلَكَم وليس اجملتمـع ككل. ففي الوقت الذي
ـسـؤوله الـفـاشل ذلك الـفشل ـكن فـيه لـلـمجـتـمع الـيـابـاني مـثالً أن يبـرر  ال 
ــسـؤولــيـة (وقـد ــؤامـرات ومــكـائــد الـطــوائف األخـرى لــذا جتـده يــتـحــمل ا
ـكونات)األخرى ؤامرات(ا فأن الـعراقيـ ال يكتـفون بتبـرير الفـشل  ينتـحر)
ـكون بل يـجدون أن الـوقوف مع مـسؤولـهم الفـاشل هو من مـقتـضيات ضد ا

العصبية والنصرة للطائفة!
فـيعكس بـوضوح مخاطـر العقـلية اجلـمعية ثـل الثاني الذي نـعيشه اآلن أما ا
على مـستـقبل العـراق. فحـينـما أراد الـسيـد مقـتدى عـدم التحـالف مع األطار
ـكون ـا أسـمـاه(حقـوق ا الـتـنسـيـقي برر األطـار مـعـارضته لـلـسـيد مـقـتدى 
كون تـفوقت على ـعنى أن حقـوق ا األكبـر)متنـاسياً حـقوق(اجملتـمع األكبر).
مـا سواهـا وهذا هـو جوهـر التـفكـير والـثقـافة اجلـمعـية. وحـينـما كـلف األطار
بل سؤولية الفردية فلم يتيحوا  له حرية ا السيد السوداني لتشكيل احلكومة
ـكـونـاتيـة واحملـاصصـاتـية في تـشـكـيل الكـابـينـة الـوزارية. ألـزموه بـالـعقـلـية ا
كـمــا يـجـري في ـسـؤولــيـة بــالـتـالـي فـهم لم يــحـرمـوه فــقط من حتـمل كــامل ا
سـؤولية بل أتـاحوا اجملـال له(ولهم) أيضـاً للـتنـصل من ا اجملتـمعات الـغربـية
عـلمياً وعمـلياً أزاء حالة مـثالية من حـاالت العقليـة اجلمعية عند الـفشل. أننا
كمـا تصفها أدبـيات علم النفس األجـتماعي. هذا ال يعـني أنه يجب أن نتخلى
عن ثقافـتنا األجتماعـية اجلماعية. فثـقافتنا هي أوالً جزء مـهم من شخصيتنا

ـزايـا وهي ثـانــيـاً تـتــفـوق في كــثـيــر من ا األجـتـمــاعـيــة
األجـتـمـاعـيـة عـلى الثـقـافـات الـرخـوة.لـكن يـجب أعادة
ضـبط ثـقـافـتـنـا ومـعـايـرتـهـا أجـتـمـاعـيـاً لتـجـنـب فرط
التـصلب الـذي ينتج لـنا الـعقـلية اجلـمعـية وكـثير من
ـشــاكل األجـتـمـاعـيـة األخــرى الـتي عـاجلـنـاهـا في ا
الكـتـاب. أن الـقـاعدة الـتي يـجب األهـتـداء بـها هي ال

وال تفريط بها. أفراط في ثقافتنا األجتماعية
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من حسنـات " الفـيس بوك " انه يـعيد لـنا يـوميـا ما نشـرناه سـابقا في
ذات التاريخ خالل السـنوات السابـقة  وقد اعاد لي قـبل ايام منشور
نشرته بتـاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٨ استغـربت في حينـها انعقـاد اجتماع
جملـلس وزراء بـرئــاسـة الـدكــتـور حـيـدر الــعـبـادي مـن اجل الـطـلب من
عـهد الـقضائي مجلس الـنواب الـتريث في اصدار قـانون فك ارتـباط ا
ـجــلس الــقـضــاء االعـلى  في الــوقت الـذي بـوزارة الــعـدل واحلــاقه 
اصـــدر مـــجــــلس الـــنـــواب الــــقـــانـــون رقم ٧٠ فـي عـــام ٢٠١٧ بـــهـــذا
اخلصوص حتى انه نشر في جريدة الـوقائع العراقية بتاريخ ٣١ / ٣
ا يـعني ال وزيـر العـدل آنذاك مطـلع علـى جريدة الـوقائع   ٢٠١٧ /
الـعـراقـيـة الــتي تـصـدر من احـدى دوائــر وزارته !! وال رئـيس مـجـلس
الـوزراء وهـذه طــامـة كــبـرى ومـفــارقـة مـذهــلـة اذا كــان قـادة الـســلـطـة
التنـفيذيـة ال علم لهـا بصدور الـقوان فـكيف نرجـو من بسطـاء الناس
ذلك وال جنـوز لـهم االعـتـذار بـجـهل الـقـانـون كـمـا تـلـزم بـذلك الـقـاعدة

القانونية !!
ــان انــذار الى وزيـر الــتــعـلــيم الــعـالي وقـبـل ايـام وجه نــائب في الــبـر
ادة ( ٦ / ثانيا ) من قانون مجلس والبحث العلمي مستندا فيه الى ا
ـذكـورة قـضت احملـكـمة ـادة ا الـنـواب رقم ١٣ لـسـنـة ٢٠١٨ رغم ان ا
وجب قـرارها بالـعدد ١٤٠ لـسنة االحتادية الـعلـيا بعـدم دستـوريتهـا 
ـفوض لـشركـة كورك دعـوى امام احملـكمة دير ا ٢٠١٨  كذلك اقـام ا
ادة ( ٥٥) من االحتادية العـليا بالـعدد ١٦٧  للـطعن بعدم دسـتورية ا
قـانـون ضــريـبـة الـدخل رقـم ١١٣ لـسـنـة ١٩٨٢ رغم ســبق لـلـمــحـكـمـة
ـرقـمة ١٤٢ في ١ / ٣ / ٢٠٢٢ االحتاديـة الـعلـيـا وان ردت الـدعوى ا
ادة ( ـوضوع وردت في حـيـنهـا ايـضا لـكـون ا والتي تـعـلقت بـنـفس ا
وجب القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥ . ذكور الغيت  ٥٥) من القانون ا
ـثـال ال احلصـر ادلة واضـحة هذه االمـثلـة التـي اوردتهـا على سـبيل ا
ستمرة تابعة ا طالعة وا على ان هناك تقصير لدى رجال قانون في ا
واال كيف يغيب عليهم قانون صادر او مادة الغيت او قرار صادر من

مـحــكـمــة عـلــيـا اذا جــهـلــوا هم ذلك فــعالم يـوكــلـهم غــيـر
اخملـتـصـ لــلـتـرافع نـيــابـة عـنـهم الــيس بـوصـفـهم
مختص وعلماء في علم القانون وال يعذرون ابدا
عند جهلهم بأحـكامه  بل وعوقب بعض احملام
تأديـبيـا بسـبب جـهلـهم الفـاحش بـأحكـام القـانون
وعد ذلك تـقـصـير وعـدم بـذلـهم العـنـايـة في تنـفـيذ

التزامهم القانوني.
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الـــعــــربـــيـــة وأمــــتـــاعـــهــــا الـــوحـــدوي
وتـعصنـيده بالـتحريـر المة فقـدت القها
الــنــوراني بــعــد ان انــطــفـأ أوارهــا في
تــراجع فـي مـســيــرتــهــا بــرفــقـة خــونه
الـتـاريخ .. فالـقـوميـة الـعربـيـة تبـلورت
مـفاهيمها في نهاية القرن التاسع عشر
ومـطلع الـقرن الـعشـرين ولم تكـن  يوما
فـبليه وال مشيخه عربـية يحكمها ملوك
طـوائف مـتـنـاحرة في صـراعـات مـغا
عــقـائـديــة والهي فـوضــويـة مـقــيـته في
بـدئية وال طـائفية طـروحاتهـا االنية وا
ـذهب مــذهـبــيـة مــتــزمـة في فــرضـهــا ا
الـواحـد وال شـوفـينـيـة الـطـرح ولم تكن
سار القومي العربي نال عن ا بـعيدة ا

وقف . عتقد وا في الكلمة وا
WO d  WO u

وقـد تعرضت القومـية العربية في أوان
الـى حصيـد في غير أوقـيته والى أهاب
وأرهــــــاب وعـــــصـف شـــــوفــــــيـــــنـي في
خـمسينـيات القرن الـفائت ح اندلعت
ـــواجـــهـــة بـــ الــقـــومـــيـــ الـــعــرب ا
وانــصـــارهم من الــفــصـــائل الــقــومــيــة
ـتعـاضده معـها في السـاحة العـراقية ا
والــشــيـوعــيــ اجملـنــدلــ بـأتــبــاعـهم
ـــيت ورعــــاعــــهم في صــــراع دمــــوي 
وعـنف في تمتمة. مطلع الستينيات من
زمن الـتـأيـثم بدأت في تـمـهيـد مـشواره
فـــئــات ضـــالــة مـــســيـــســة في وقـــاحــة
سـياسية مـبتذله ومهـلهلة وزمـر سائبة
في طـرقات الـعقد الـنفـسية في  ابـاحية
نهجها ـعادي  قـتل االنسان القومي وا

كـئيـباً اتـقدت فـيه مواقـد الفـ والقالقل
وجـمـراتـهـا تـلـفح الـوجـوه الـبـاسرة في
احـــتـــراب ســيـــاسي مـــحــفـــوف بـــالــذل
ومـــغــمـــوس بــاالســـتـــهــانـــة والــرهـــبــة
بكرامتها ولم يبق منها غير احلن الى
أيـام الـصـبـا الـقـومي في عـرسه الـعربي
ـاضي يـلـهج بـذكـراه وهـو يـعرج الى وا
ـدن واالرض كلـما دمعت حـن االهل وا
الـــعـــ وشــغـف الــقـــلب الى الـــنـــضــال
انــطــفــأت جــذوة الــعــمل الــقــومي بــعـد
مـصاب أليم وقنـوط قاتل ويأس متأصل
ايــقظ مـواجــعـنــا ومس جــروح قـلــوبـنـا
ـا رحـبت حـتـى ضـاقت عـلـيـنـا االرض 
وضــاقـت عــلــيــنــا انــفــســنــا وطــأطــأنــا
رؤوسـنـا لقـاماتـهم الـفكـرية والـنـضالـية
في نـحيب امتنا ونحن في نعاس االزمة
بــحــجـر مــأســيــنـا وهـي تـرتــدي عــبـاءة
ـــصـــائب واالهـــوال واحلـــزن وحلــاف ا
الـــتـــراب الـــعـــربي يـــســـتـــر عـــوراتـــنـــا
واجــســـادنــا الــعــاريــة بــعــد ان غــادرت
ارواحــهـم الــطــاهــرة الى بــارئــهــا وهي
تتضوء برائحة االرض العربية وترابها
الـطـاهـر ولم نـفـقـد حـضـورهم الـكـفاحي
والـنـضالي الـدؤوب في الـثبـات الـقومي
والـنبات اجلماهـيري.فاحلرية والـتنمية
. هــذان الــعـــنــونــتــان تــمــثالن احلــجــر
االســاس في بـنـاء الـشــروع الـنـهـضـوي
الـقومي العربي والـذي دعى اليه الزعيم
الـراحل جمال عبد الناصر لتعزيز بناءه
وتـــأزيــر دواخـــلــة في عـــصــبه عـــربــيــة
ـؤانسه مـوحـدة جتـذيـره وحتصـيـنه بـا

تـــشـــرد وهـــجـــرة وجلـــوء ومن مـــأسي
وكــوارث في سـنـواتـهــا الـعـجـاف الـتي
كـانـت كـفـيـلـة بـدفن عــواجـيـز الـقـومـيـة
ـا بـذلـوه من جـهـاد سـيـاسي الـعـربـيـة 
شــاق ومــقــاومـة شــرســة عــلى الــتـراب
الـعربي والفلسـطيني عانى افرادها من
مـــشــاق ومــصــاعب واهـــوال مــافــتــنت
تـتـصدى لـقـوى العـدوان وماخـلـفته من
فــوضى عــارمــة وتــعــرضــهم لــســجـون
ـكتـظة بـالعـذابات ـظلـمة وا االحـتالل ا
الـتي تلهب ظـهورهم في مرابطـة كهولة
ـة ــرارة الــهــز عــروبــيــة مــبــتــســرة 
وتـوايـعهـا فـغـادروا حيـاتـنا الـدنـيا في
تـواريخ بـرحت فيـها قـبورهم في عـيون
من لـم تـغــمض اجــفـانه الــتي أتــعـبــهـا

ر ..  البكاء ا
ونـــرى الــــبـــعض يـــرزقــــون في حـــيـــاة
يـتعـاطى فيهـا شيوخ الـقومـية العـربية
احلــزن الــكـظــيم في شــيـخــوخــة كـانت
تــتـحـسس امــراض مـجـهـدة لـم تـتـمـكن
مـنهـا وهم يروا ماوصـلت اليه االحوال
الـعربـية في مـفرق تـغيـير واقـعاً عـربياً

وتــنــاهـى الى اســمــاعــنــا انــشــقــاقــات
االخــــوة االعـــداء في خـالفـــات أدت الى
جتـــزئــتــهم وتـــبــعــثــرهـم الى حــركــات
وفـــصــائل مــقـــاومــة مــســـلــحــة تـــبــنــز
بــالـتــصـدي لـلــعـدوان االسـرائــيـلي ولم
جنــد مــنــهــا غــيــر االسئ الــذي نـســمع
ـكـلـومــة  بـضـيـاع صــداه في قـلـوبـنــا ا
الــتـراب الــفـلــســطـيــني وفـقــدان بـعض
اجـزاء من ارض عربيـة وحكومـاتها في
ـطالب الـعـلن تـضـمر الـعـداء والـرفض 
الـــعـــداوان وفي الـــبـــاطن تـــهـــرول الى
تـسـويـات واتـفـاقـات اسـيـرة مـعـاهـدات
دية دولية طعنت اجلسد الفلسطيني 
مـا حصل في اوسلوا التي قيدت بعض
االقــطــار الــعــربــيـة بــبــنــود مــرفــوضـة
جــمـاهــيـراً ووطــنـيــاً وهـنــاك  رؤوسـاء
عـرب يقولـون منكـراً من القول وزوراً ..
والتـزال تـراوح في حـوارتهـا مع الـعدو
االســرائـيـلي ال جتــد مـنـهــا في خـاتـمـة
الـقـول غيـر حلـول واهـية التـصمـد امام

احلقائق الفلسطينية والعربية .
نكوبة من وتـناسوا ماحصل باالرض ا

عــقـول من رافـقت الـظــهـور الـقـومي في
ـضئ ومـانرى من الـعـراق ابـان فجـره ا
ـــة في ذاكــرة رثه عـــاش مــرارة الـــهــز
ـقـاهي وهم حتــمل صـور وقـائـع رواد ا
يـتـرعـون مـشـاريـبـهم مـن أقـداح الـشاي
الـساخن بطعم الوجـدان العربي ومنهم
من يـحـتـسي فـنـاجـ القـهـوة الـعـربـية
وهو يتلذلذ بطعمها وأصالتها البدوية
ــرفى نــعــيم .. وهــنــاك من ومــذاقــهــا ا
يــتــخـــذ مــقــعــداً اثــيــراً مــؤنــســاً وهــو
يـستـمتع بـأركيـلة يـنفخ دخـاخيـنها في
عـادات وتـقـاليـد عـربـية لم تـزل تـتـجلى
صـورهـا االن فـيـمـا نـعـيـشه  من عـسرة
وضـنك اضـنت نفـوس تورات الى ظالل
الـنسيـان ورقدت في غفوة الـظهيرة في
راحــــة نــــفـــســــيـــة مـن تـــعـب االحـــداث
الــســيــاسـيــة الــتي تــتــر في مالحــقـة
الـيـأس والقـنـوط كلـمـا ضاقت الـصدور
وتــعــســرت االمـور تــراوح في مــســيـرة
اكــتـظت بــاالحـزان والـغــيـاب الــقـسـري
لـرموز كانت فيـما مضى تمـتلك الريادة
الـسـيـاسـيـة في سـنـوات خـلت مـن عـمر
احلـركة الـقوميـة العـربية  فـجلـسنا في
افـياء التباعد اجلغرافي رغم مايجمعنا
مـن رابط تـاريـخي مـشـتـرك وضـاء أنـار
ــدلـهــمـة بـصــحـبــة الـظالم اعــمـاقــنـا  ا
الــعـربي نـتــنـفس بـرئــة االحـتالل الـذي
خــنق انـسـايـتــنـا واصـبغ جـغــرافـيـتـنـا
بـتـضـاريس  مـصـطـنعه يـصـيـبـنـا وخز
الـتـاريخ بـالـتـواصل واالمـتداد االرضي
في جغرافية جتمعنا في وحدة الهدف.

في هـمـجـيـة مـفـرطـة تـعـوي في الـسـاحة
الــقـومــيــة في غـوغــائـيــة اشــد فـتــكـاً في
ثـلة باجلـسد القـومي العربي الـسحل وا
واجملـلـجل بـالـقـتل حتت تأثـيـر وانـفـعال
ن اليـحـسـنون الـسـيـاسة والـى تكـفـير
ـضــلــلــة حلــشـودهم ــادئـهـم ا الــنــاس 
ـنفـلة في االزقـة والطـرقات حـ أدركنا ا
عـــامـــيــتـــهم وأمـــيـــتــهم الـــفـــكـــريــة رغم
عـلـمـيـةوفـكـريـة وعـقـائـديـة قـادتـهم الـذي
سـيـسـ من أتـبـاعهم تـركـوا الـرعـاع وا
يــتـصــرفـون عــلى الـغــارب وجـهــلـهم في
ـرتـهن بـتـطـلـعات الـتـعـاطي مع الـواقع ا
قـيـاداتـهم الـتي تـتـحـكم بـأسـاطـ الـبـلد
ــــمـــكن الـــتــــغـــاضي عن ولـم يـــعـــد من ا
جـرائـمـهم التـي ال تغـتـفـر في ظل تراخي
ســـلــطــة قـــاسم ومــوقـــفه الــســـلــبي ازاء
احلـركــة الـقـومـيـة وابـنـائـهـا الـتي اثـرت
عــلــيه كــثـيــراً في لــواحق االيــام فــعـانت
احلـركة الـقومـية العـربيـة في تلك الـفترة
ــظـلـمــة من تـاريخ الزالت الــعـصـيــبـة وا
جـماهيره العـربية ت من اوجاع مراحل
تـاريخـية تقـطعت الـسبل بـبعض روادها
ــتــرحـــة بــاألذى وفي فـي مــصــائـــبــهـم ا
عـرفـة وطريـقة الـتـعاطي مع الـريـادة  وا
ـنـفـلت ورحـلـوا عـنـا االحـداث والــواقع ا
عـنـوة عن حـيـاة دنـيـانـا قـبل زمن مـفـجع
ــــســـتــــكــــنـه بـــالــــهــــزائم بــــاالوضــــاع ا
والـتـراجعـات فـيمـا تـورى البـعض االخر
خـلف ظالل الـزيـزفون الـقـومي يتـفـيأ من
قـــيض الـــطــقـس الــســـيـــاسي الـــســاخن
ـكـفـهـر بـظالمـيـة فـكـريـة مـتـجـذرة في وا
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بعـد اربع سنـوات وزارة النـقل تـلغي قـرارات التـعي
والـتـعــاقـد لـلـمــهـنـدســ وتـعـبــر عن عـدم احــتـرامـهـا
ـطــالــيب ثــورة تـشــرين وقــرارات تــعــيـ اخلــريــجـ
الصـادر مـن رئـاسـة الوزراء فـي مـحـاولـة للـتـشـويش

على حكومة السوداني.
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ــــقـــدس حتــــطــــيم صــــورة ا الــــديــــني
احلس الـــوطـــني اجلـــمــعي الـــبـــشــري
جلـــــــــمــــــــــيـع االعـــــــــمـــــــــار وحــــــــــسن
التضحـية بالروح من االيثـار ـعاشرة ا
الـنظـافـة االخالقـية اذ لم اجـل احلقـوق
حتـــصل حــالــة حتــرش كـــمــا حــصــلت
بــسـاحـات حتــريـر في عـواصـم عـربـيـة
قـتل الــطـائـفــيـة.."كـان الــشـبـاب اخــرى
يـنامـون ببـطانـية واحـدة وال يعرف اي
مــــنـــهم من اي مــــذهب او عـــرق اودين
تـظاهر عـلى العودة اصرار  ا الـعنـاد "
لــســـاحــة الــتــحـــريــر بــعـــد مــعــاجلــته
وحـدة اهـداف بـعـيـدا عن ـسـتـشـفى بـا
اســتــعــداد ديـن مــذهب عــرق عــشـــيــرة
ـــعــــانــــاة من اجـل قـــضــــيـــة نــــفـــسـي 
وطـن..والـتـحــرر من عـقــدة اخلـوف من

السلطة احلاكمة. 
  •وتوثيقا للغيرة العراقية والكرم

ودلـيال عـلى حب الـنـاس لـلـمـتـظـاهرين
ونـــــقــــمــــة الـــــشــــعـب عــــلـى احلــــكّــــام
شـــــــهــــــدت ســــــاحــــــة الــــــفـــــــاســــــدين
الــتـحـريـر:(تــريـلـة بــبـسي واخـرى مـاء
وامهـات يوزعن وبـالة بـطانـيـات شـرب
وشــيش كص لــفـــات وخــبــز الــعــبــاس
وفــتــيــات اتــ بـــالــتــنــور الى عــمـالق
ســـــاحــــــة الـــــتــــــحـــــريـــــر يــــــخـــــبـــــزن
وقـزانــات تــمن بــاجـله لــلــمـتــظــاهـريـن
بـرياني وفاصوليا وقـيمة وكبه مدعبله
وشــوربه..وشـاب مـتـظــاهـر يـركع امـام

الـــشـــبـــاب بـــعـــقل شـــبـــابـي حـــضــاري
متطـلع الى مستـقبل يبـنون فيه مـنفتـح
ـتطـلـبـات ألن يـعيش ـتـلك كل ا وطـنـا 

أهله بكرامة ورفاهية.
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ألنـــني اعــتـــمــد مــبـــدأ ( عــلى الـــبــاحث
الــعــلــمي أن يــعــيش احلــدث مــيــدانــيـا
ليوثقه) فأنني استطلعت الرأي باآلتي:
)اروع مـــنـــجــزات تـــظــاهـــرات تـــشــرين
لـلـسـيـكـولـوجـيـ ظـهـور اجـمل صـفات
اذكــر واحــدة الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة
خـبرتـها او عـشتهـا لنـوثقـها في دراسة
عـلـمـيـة(.تـعـددت الـصـفـات الـتي ذكـرهـا

نوجزها باآلتي:  ستجيبون ا
االستعداد العالي الشجاعة •الغيرة
الـثـقـة ـلـحــمي الـتـكــاتف ا لــلـتـضـحــيـة
الــــعــــالــــيــــة بــــالــــنــــفس  الــــتــــكــــافل
نـصـرة روح الــتـعــاون الـطــيـبـة ــروءة ا
ـوت واالسـتـهـانـة الـلـعب مع ا ـظــلـوم ا
كـرم بال اخلـوّه احلـلـوه حب احلـيـاة بـه
اعـــادة الـــصـــورة احلـــقـــيـــقـــيــة حـــدود
لــلــعـــراقــيــ "احــبك يــا وطــني واحب
اســـتــرجـــاع الـــهـــويــة ريـــحـــة تـــرابك" 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة وجتـــــاوز الـــــهـــــويــــات
بالغـة العـبارة واالخـتصار في الـفرعـية
الــــتـــعـــبــــيـــر( اقــــالـــة رئــــيس الـــوزراء
واسـتبداله بـآخر عبـارة عن تبديل راس
الـــبــاتـــري..احــنه طـالبــتــنـه بــاحملــرّك-
الـــــتــــحـــــرر مـن االســــتـــــرقــــاق الفـــــته)

(ضـحـية)..ومن سـيكـولوجـيا الـضحـية
هذه نشأ لديهم الشعور بـ(األحقية) في
معـتبرين األسـتفـراد بالسـلطة والـثروة
مـاليــ الـــعـــراقـــيــ فـي الــداخـل امــا
مـــــوالــــ لـــــنــــظـــــام الـــــطــــاغـــــيــــة أو
ال مشـروعـية بـنـظـرهم ..وأنهم خـانـعـ

واطنة. لهم بحقوق ا
  •شعورهم بـ(األحقية) دفعهم الى

اعـتـبـار الـعراق مـلـكـا لهـم..فتـقـاسـموه
واسـتفـردوا بالـثروة وعاشـوا برفـاهية
عــلى حـسـاب ( (13مــلـيـون اوصـلـوهم
حتـت خط الــــفــــقـــــر..واذلــــوهم..مع ان
عـــائـــدات الـــنـــفط بـــلـــغـت تـــريـــلـــيــون
دوالرا(الـف ملـيـار دوالرا)! تكـفي لـبـناء

دولة خرجت من حرب كارثية.
  •جنم عن هذه التفاعالت

الـسيكولوجية (تضخم أنا) و(غطرسة)
اسـهـمت في حتـويل احلاكم الـسـياسي
الى مـسـتبـد..ومنـهـا تولـدت لدى حـكّام
الـــــســــلـــــطــــة وقـــــادة احــــزاب االسالم
الــسـيــاسي قـنـاعــة بـأنــهم اسـتــعـبـدوا
وانـــهم في حـــوارهم الـــنـــاس روحـــيـــا
الــداخــلي يــقــولــون لــهم: تــتــظــاهـرون
تشتـموننا تتهموننا ترفوضننا ضـدنا
بــأنــنــا نــتـحــدث بــالــعــدل ونــحــكـمــكم
ـارس ونـتـبــاهى بـاألمــانـة و بــالـظــلم
اخلـيـانة..فـانـكم سـتبـقـون تنـتـخبـونـنا
ألننا سادتكم وقدركم احملتوم وال ارادة
وال لــكم حــتى لـو ســقـنــاكم الى جــهـنم
تـمـلكـون من وسائل الـهرب سـوى انكم
تغادرون حزبنا هذا الى حزبنا اآلخر!.
•والصراع ب جيل شكل أحد

اهم األسباب السيكولوجية لألنتفاضة
ألنـه أوصل احلـــــال  الـى االنـــــفـــــجــــار
بـحـتـمـيـة سـيـكـولـوجـيـة  –اجـتـمـاعـيـة
نـاجـمة عن فـجـوة فكـرية وهـوة عـميـقة
بـــ جـــيل حـــكّـــام مــصـــابـــ بـــحــول
اضي مـسـكون بـا مـنـغلق مأزوم عـقـلي
سـيرات لطم يـعتـبر حتشـيد الشـباب 
ونــواح..اجنـازا يــتــبـاهــون به!..وجـيل

 W u    

األول من    مــــا حـــدث فـي الـــثـالثـــاء (
تـشـرين أول/اكتـوبر  ( 2019انـه فاجأ
الــــســــلــــطــــة والــــشـــعـب واحملــــلــــلـــ
الـسياسيـ الذين كانوا عـلى يق بأن
األحـبـاط اوصل الـعراقـيـ الى الـيأس
وفـــاجــأ والـــعـــجـــز من اصـالح احلـــال
ـا ايــضـا عـلـمـاء الـنــفس واألجـتـمـاع 
يـدهــشـهم..بل أنـهـا خـطّـات نـظـريـة في
عـلم الـنـفـس تـقول:اذا اصـيـب االنـسان
بــــــاألحــــــبـــــاط وحــــــاول وحــــــاول ولم
فـــأن تـــكـــرار حـــاالت اخلــذالن يـــنـــجـح
واخلــــيـــبــــات تـــوصـــلـه الى الــــعـــجـــز
واالســتــسالم..فـأطــاح بــهـا جــمــيـعــهـا

شباب ادهشوا العرب والعالم!.
بـلغ  كـانت خـمـسـة أيـام هـزّت الـعـراق 
عـــــدد الــــضـــــحـــــايــــا فـــــيـــــهــــا ( 110
ليسجل يوم اخلميس (الثالث (شهيدا
من األيـام اخلمسة) اليوم األكثر دموية
في مـواجهات عـنيفة غـير مسـبوقة ب
الـقـوات االمنـية ومـتظـاهرين يـطالـبون
بـرحـيل الـفـاسـدين وتـأمـ فـرص عمل
لـلـشبـاب استـدعى احلكـومة الى اعالن

االنذار جيم.
وأكــدت األحــداث ان هــذا احلــراك كــان
عــفـويـا إذ لم يُـعـلن أيّ حـزب أو زعـيم
ســيــاسي أو ديــني دعــمـه له واعــتــبـر
ســابــقـةً مــا حــدثت في تــاريخ الــعـراق
الــســيـاسي..مـن حـيث زخــمه وحــجـمه
ومــــا احـــدثـه من رعب فـي الـــســــلـــطـــة
فرطة اضـطرها الى اسـتخدام القـوة ا
ي في حينه.  ادانها الرأي العام العا

 سيكوبولتك األنتفاضة
حتـددت أهم  األسباب الـسيكـولوجية-
الــسـيــاسـيــة الـتي اوصــلت احلـال الى

انتفاضة تشرين باآلتي:  
•ان كل األشخاص الذين كانوا في
اخلــــــــــــــارج زمـن الــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــام
واسـتلموا السـلطة(سلّمت الـدكتاتوري
لــهم) بـعـد(?(2003اعــتـبـروا أنــفـسـهم

لــيـقــرروا.. وحـصـل ان الـكــاظـمي ذهب
الـى ســاحـــة الـــتـــحـــريـــر وجـــلـس بــ

ـتـظاهـرين.الـثالـثة: في ( 17نـوفمـبر/ ا
تـشـرين الـثاني  (2019 حتـقـيق لـقاء
بــ وفـد يـضم مــتـظـاهــرين من سـاحـة
الـــتـــحـــريـــر والـــنـــجف والـــنـــاصـــريـــة
تحدة ثلية األ ا ي وب  وأكـاد
ـنطقة في الـعراق في مـبناها الـواقع با
اخلــضــراء امــتـد لــســاعــتــ في حـوار
صــريح .وبـوصـفــنـا رئـيس الــوفـد فـقـد
ـها الى الـسيد قـدمنـا ورقة طلـبنـا تقد
األمـ الـعـام لـتعـتـمـد وثـيقـة تـاريـخـية
مـقـدمة من نـخب عـراقيـة  تنـاشد  األ
ـمارسـة دورها اآلنـساني أزاء ـتـحدة  ا
مـــا يـــجــــري من احـــداث خـــطـــيـــرة في
ــتــظــاهــرين والــنــخــبـة الــعــراق.وفــد ا
ـتـحدة ( ـسـتـشار الـسـياسي لأل ا وا
ثـلية األ مـحمـد النـجار) في مـبنـى 
نـطـقة اخلـضراء  وقـد حدد ـتـحدة بـا ا
ــتــظــاهـرين الــوفــد عــددا من مـطــالب ا
تــلــخص اهـمــهــا بـاقــالــة او اسـتــقــالـة
وتــشـكـيل حــكـومـة احلــكـومـة احلــالـيـة
ومحاكمة اجلناة ستقلـ كـفاءات من ا
والــقــنـاصــ وحتــسـ الــعالقــة بـ
تـظاهرين يعـيد الثقة ـتحدة وا األ ا
بــهــا مع الــشـارع الــعــراقي فـاكــد لــنـا
ـتحـدث السـياسي لـلمـمثـليـة( السـيد ا
ـمـثــلـيـة مع مــحـمـد الــنـجـار) وقــوف ا
وادانــتــهـا ــتــظــاهــرين الــســلــمــيــ ا
االنـــتـــهـــاكــــات والـــقـــتل وعـــمـــلـــيـــات
االخـتطاف والتعـذيب.. وانتهى اللقاء
ـقدمة وافقـة على اعتـماد الوثـيقة ا بـا
من وفدنا الذي يضم متظاهرين شباب
اذكــر بـيــنـهم ـيــ ومــثـقــفـ  وأكــاد

الدكتور عارف الساعدي..للتوكيد.
طــيب..والـنــتـيــجـة?حلـظــة تـنــتـهي من
ســــــتــــــســـــأل: ـــــقــــــال قــــــراءة هــــــذا ا
ان عراق ما طـيب..والنتيجة? النتيجة 
بـعـد (تشـرين/اكتـوبر (2019لـيس هو
وان قــــوانــــ الــــتــــطـــور مــــا قــــبــــلـه 
األجـتمـاعي والثـورات في العـالم تؤكد
ـــســـتــبـــدين أن احلـــكـــام الـــطــغـــاة وا
زائــلـون..وان ايـام الــعـراق اآلن حـبـلى
فاجآت تؤكدها أن بريطانيا وكندا بـا
وأخرى حذرت  رعاياها من السفر الى
الــــعـــراق خالل (تــــشـــرين /اكــــتـــوبـــر

..(2022اجلاري!
{ مــؤسـس ورئــيس اجلــمـــعــيــة الــنـــفــســيــة

العراقية

فتاة متظاهرة ال يعرفها مقدما لها حلقة
خـطــوبـة) في مـشـاهـد تـسـيل لـهـا دمـوع
تمتزج فيها انفعاالت الفرح واأللم وحب

العراق!.
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األولى: دعـينا أللقاء مـحاضرة في خيمة
جــــواد ســــلــــيم الــــتي أقــــامــــتــــهـــا (دار
سـطـور)..وكنت اهـدف فيـهـا الى توحـيد
الـقيادات الـتنسيـقية لـلتظاهـرات بقيادة
فنصحني األخ موحدة لتحقيق اهدافها 
(ابـــو بـالل ) صـــاحب دار ســـطـــور ان ال
اتــطـرق الى ذلك خــشـيـة ان يـســمـعـوني
كالمـا ال يلـيق.محـاضرتـنا بـخيـمة جواد

سليم لدار سطور بساحة التحرير
عـلى الـباحث الـعـلمي ان يـعـيش احلدث
مــيـدانــيـا بــدأت احتـدث لــلـمــتـظــاهـرين
وح الـواقف حتت لوحـة جواد سليم 
اوضــــحـت لــــهم بــــالــــصــــريح ان (عــــدم
تـوحـدكم بـقـيادة تـمـثـلكم..هـو مـا يـريده
وو...) فـكـان حـكّـام اخلـضـراء لـتـفـشـلـوا
الــتـصـفــيق..صـعــدت بـعـدهــا الى (جـبل
أحـد) والتقيت بعدد من قـادة تنسيقيات

األنتفاضة.
الـــثـــانـــيـــة: وصل اخلـــبـــر الى الـــســـيــد
مـصـطـفى الـكـاظمي وكـان يـومـهـا رئيس
فــدعــاني..والــتــقـيــته جــهــاز اخملــابــرات
وقـمت بـترتـيب لـقاء بـيـنه وب ـكـتبه 
طـلـبت من عــدد من قـادة الـتـنـسـيــقـيـات 
ـعـارضـ له مـنـحه مـئـة يـوم..وبـعـدها ا
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أعلن االحتـاد العـراقي للـركبـي عن نيـته للـتعـاقد مع
نتخب الوطـني لفئتي الرجال مدرب أجنبي لقيـادة ا
ــقـبــلـة. وقـال و الـنــسـاء في الـبــطـوالت اخلــارجـيـة ا
رئيس االحتاد العراقي للركبي فريق عبدالله هزاع
في تــصــريح صــحــفـي إن االحتــاد يــتــطــلع الى
ــنــتـخب الـتــعــاقــد مع مـدرب اجــنــبي لــقـيــادة ا
ـقبـلة الوطـني للـرجـال والنـساء خالل الـفـترة ا
لـقــيـادته فـي الـبــطـولــة الـعــربـيــة واآلسـيــويـة
ـقـبـلــة. وأوضح هـزاع أن االحتـاد يـدرس ا
ـدرب من جنـسيات حاليـا عدة سيـر ذاتية 

بريطانية وفلبينيـة وايرانية ومصرية وتونسية 
مـشــيـراً الى ان االحتــاد يـنــاقش األمـر مـع الـلــجـنـة
ـفــاضــلــة بـ الـفــنــيــة لالحتــاد. وتــابع هــزاع أن ا
ـدربـ سـتـتم الخـتــيـار األفـضل و األنـسب لـتـولي ا
هم لـتطـويـر الركـبي الـعراقي  الفـتاً ـنصـب ا هذا ا
ـية الى أن االحتـاد مـاضٍ بـالـشـروع الفـتـتـاح أكـاد
لـلـركـبي خـاص بـالـفــئـات الـعـمـريـة بـإشـراف مـدرب
أجنبي سيـتم االتفاق مـعه في وقت الحق. ومن جهة
اخــرى يـواصل مــنــتــخــبـنــا الــوطــني بــرفع األثــقـال
كثفة من أجل الدخول بي وحداته التدريبـية ا البارا
في غمـار منـافسـات البـطولـة األفريـقية الـتي سـتقام
في مـصر في الـسـابع والـعـشـرين من هـذا الـشـهر.
ـبية الـعراقيـة عقيل حـميد وقال رئيس الـلجنـة البارا
في تصـريح صحـفي إن البـطولـة ستـشهـد مشـاركة
ـيـزة وثقـتـنا واسعـة من مـنتـخـبات لـهـا مسـتـويات 
ـنتـخب في حتـقيق إجنـازات جـديدة كبـيـرة بأفـراد ا
على صـعيـد هذه الـلعـبة. وأضـاف حمـيد أن احتاد
ميزة في بـي هو من االحتادات ا رفع األثقال البارا
كسب العديد من األلقاب وهو مايجعلنا نطمئن عليه
ــدالـيـة ـشــاركـاته ال ســيـمـا ونــحن نـتــظـر مــنـهم ا

بياد باريس 2024. االغلى في بارا
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تتواصلُ الدورةُ التـدريبيّة اآلسيـويّة فئة أ في جـامعةِ بغداد كـليةِ التربـية البدنيّـة والرياضيّة
درب في االحتادِ الـعراقيّ لكُرةِ التي تقيـمها اللـجنةُ الفـنيّة والتـطوير قسم تـعليم وتكـوين ا
ُحاضر اآلسيوي رحيم القدم بإشرافِ احملاضرِ اآلسيوي الدكتور وسام جنيب يساعده ا
ـؤسسـاتِ الـريـاضـيّة لـلـفـتـرت من 15 ـشـاركة  19 مدربـاً عـامالً في األنـديـةِ وا حمـيـد و
ولـغـايـة 2022/10/29  ومن 15 ولـغـايـة 2023/1/28  وتـتـخـللُ بـ اجلـزأين واجـبـات عـدة
منها حتلـيلُ مباريات كأسِ الـعالم وتصوير ومـراقبة الوحداتِ الـتدريبيّةِ في أنـديتهم وتقد

برامجهم التدريبيّة وبعض الواجباتِ األخرى.
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- وكـــاالت: أعــلن االحتــاد { بــرلــ
الدولي لسـباقات السـيارات فيا أن
ـانـية عـمالق صـناعـة الـسـيارات األ
بــــورشـه تــــواصل مــــســــاعــــيــــهــــا
لالنــضــمــام إلى فــورمــوال-  1بــعــد
إلـغـاء شراكـة كـانت مخـطـطة مع رد
بـــول بــــدايــــة من عـــام 2026. وقـــال
مـحـمـد بن سـلــيم رئـيس فـيـا عـقب
اجــتــمــاع مـجــلـس االحتـاد الــدولي
لسـباقـات السـيارات في لـندن أمس
ـــانـــيــة األربــعـــاء إن الـــشـــركــة األ
لـــصـــنــاعـــة الـــســيـــارات الزالت في
محـادثـات مع فرق فـورموال- 1. ولم
يتـضح بعد أي فـريق سيـتعاون مع
بورشه حيث ذكرت تقارير إعالمية
أن مـــكـالرين وويـــلـــيـــامـــز من بـــ
ــرشـــحـــ لــلـــعــمـل مع الــشـــركــة ا

انية.  األ
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وذكــرت بـــورشه في وقت ســابق أن
سلسلة السباقات تبقى بيئة جاذبة
وافـقة مـؤخرا بـالنـسبـة لهـا بعـد ا
عـلى تـغيـيـر احملركـات بـدءا من عام
فـاوضـات مع رد بول 2026  ولـكن ا
فـشـلت في مـطـلـع أيـلـول/سـبـتـمـبـر
ــــــاضـي. وبــــــدءا مـن عـــــام 2026  ا
ســتــســتــعـــ مــحــركــات ســيــارات
فورموال- 1بوقود مسـتدام بالكامل.
ــــانــــيـــة وأكــــدت شــــركــــة أودي األ
اضي لصناعة السيارات في آب ا
بدءا أنـها سـتـشارك في فـورموال- 1 
من   2026 وستعـلن في نهـاية العام
احلـــالي عن هـــويــة الـــفـــريق الــذي

ستتعاون مـعه خالل السباقات. من
نـــاحــيـــة أخــرى أعـــلن فـــيــا أنه 
سـائل اإلجرائـية اخلـاصة حتديـد ا
بسباق جائزة الـيابان الكبرى الذي
جــرى عــلى مــضــمــار ســوزوكــا في
الــتـاسع من تـشــرين األول/أكـتـوبـر
اجلـاري وأنه سـيـتم نـشـر الـنـتائج
ـقــبـلـة. و خالل االيـام الــقـلـيــلـة ا
االسـتـعـانـة بــرافـعـة داخل مـضـمـار
ـــركـــز ســـوزوكـــا قـــبل إعـــادتـــهـــا 
الصـيانـة بعد تـوقف السـباق األمر
الذي أثـار تسـاؤالت بشـأن مسـتوى
األمــــان خالل الــــســــبــــاق. وأعــــرب
الــسـائــقـون ومــســؤولـو الــفـرق عن
غضـبهم بـعد ظـهور تسـجيل فـيديو
من داخـل ســيــارة بـــيــيـــر جــاســلي
ســائق ألــفــا تــاوري أظــهــر وجــود
رافـعة اإلنـقاذ بـشـكل مفـاجئ أمامه
مع توقف السـباق عقب رفع األعالم
احلمـراء. وأعادت هذه الـواقعة إلى
األذهــــان احلـــــادث الــــذي شـــــهــــده
مـضــمـار سـوزوكـا في  2014عـنـدمـا
انـحــرفت سـيـارة جـول بـيـانـكي عن
ـضـمار وارتـطـمت بـرافعـة اإلنـقاذ ا
طـرة وتـوفى الـسائق في أجـواء 
الـفـرنـسي في الـعـام الـتـالي مـتـأثرا
بــــإصــــابــــاته. ومـن جــــهــــة اخـــرى
مــتـسـلــحـا بـفــوزه أخـيـرا بــبـطـولـة
الـعـالم لـلـفـورموال 1  لـلـعـام الـثاني
تـــوالـــيـــا يـــأمـل ســـائق ريـــد بـــول
الـهــولـنــدي مـاكس فــيـرســتـابن أن
ـزيـد من األرقام الـقـيـاسـية يـحـطم ا
عـلى حلـبة أوسـ التي تـستـضيف

ــتــحــدة األحــد جـــائــزة الــواليــات ا
الــــــكـــــبــــــرى اجلـــــولـــــة ال  19 من
ــنـافـسـات. وفـي وقت يـسـعى مـاد ا
ـعادلة الـرقم القيـاسي ألكثر ماكس 
عـدد من االنتـصـارات في عـام واحد
ــاني وهــو بـــحــوزة األســطـــورة األ
مـيــكـايل شـومـاخـر  13 من أصل 18
ســـبــــاقـــا مـع فـــيــــراري عـــام 2004 
ومــواطن األخـيــر بـطل الــعـالم أربع
مــرات سـيــبـاســتــيـان فــيـتل  13 من
أصل  19 مع ريــــد بــــول عــــام 2013
بـعـد أسبـوعـ من احـتفـاظه بـلـقبه
ي في الـيـابان سـيـكـون مـدير الـعـا
فريقه البـريطاني كريسـتيان هورنر
. ويــكـمن عـلى مــوعـد أمــام حتـديـ
الـتـحدي األول لـهـورنر بـالـدفاع عن
شـرف وسمـعـة مـقـر مـيـلـتـون كـيـنز
بــعـد اتــهــامـات ب الــغش وتــخـطي
ســقف الــنـــفــقــات احملــددة من قــبل
االحتـاد الدولي لـلـسيـارات فـيا في
ـاضي في طـريــقه لـقـيـادة ــوسم ا ا
الهـولندي إلى لـقب السائـق عامي
. يــتــلـــخص الــتــحــدي2022 و 2021
حـافظـة فريقه الثـاني للـبريـطاني 
طـلوب على على الـتركيـز واجلهد ا
احلــلــبــات لـلــظــفـر بــلــقب ثــان هـذا
ـوسم وهـو لـقب الـصـانـعـ وذلك ا
لــــلـــــمــــرة األولـى مــــنــــذ عــــام 2013
واخلــامــســة فـي تــاريخ احلــظــيــرة
الــنــمـــســويــة عــلـــمــا أن ريــد بــول
نقـطة يـتصـدر التـرتيب بـفارق  165 
عـن فــــيـــــراري. وفي وقـت يــــبـــــحث
فيرستابن عن انتصاره الثاني على

حـلـبـة األمـريـكيـتـ بـعـد أول حـققه
ــــتــــوقع أن ــــاضـي من ا الــــعـــام ا
يـعـرض هـورنـر قضـيـته لـلـدفاع عن
ريـد بول في اجـتـماعـات خـاصة في
بادوك الفورموال 1 وخالل مؤتمرات
صــحــافــيــة رســمــيــة. وحــسب فــيـا
الهـيئـة احلاكـمة لـلسـيارات جتاوز
فــريق ريـد بـول حـد اإلنــفـاق الـبـالغ
مــلـيــون دوالر مع خـرق بــسـيط 145
ـئة لـلحـد األقـصى يعـتـقد أنه  5با
أو  7.25مـــــلــــيــــون دوالر. ولـم يــــتم
اإلفــــصـــاح عـــلــــنـــا عن تــــفـــاصـــيل
ـناقشـات التي مـخالـفات الفـريق وا
أحــاطت بـتــحــلــيل االحتــاد الـدولي
للـسيـارات حلسـاباته وأي عـقوبات
مــحـــتــمــلـــة غــيــر أن مـــديــر فــريق
مـاكالرين األمريـكي زاك بـراون قال
في رسالـة مفتـوحة أرسلهـا إلى فيا
في  12 تــــشــــرين األول/أكــــتــــوبــــر
احلـالي إن تصـرف ريـد بول يـشكل
غـشـا. سـبـاق ميـامي لـلـفـورموال 1..

أرباح تتخطى حدود الرياضة
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ـقــابل أشـار ريـد بـول إلى أنه في ا
لم يـتـخط سـقف اإلنـفـاق احملـدد في
أي مجاالت ذات صـلة باألداء ولكن
ـرضي في مــجـال الـطـعـام واألجـر ا
وتـعــويـضـات مــغـادرة الــعـمل وأنه
ــوجـهـة مــسـتــعـد حملـاربــة الـتــهم ا
ضــده. وبــخالف مـا يــســوق له ريـد
ـهـيمن بـول أكـد فريـقا مـرسـيدس ا
عــلى الـفــئــة األولى مــنــذ عـام 2014
ـاضي وفـيـراري أن ـوسم ا حـتى ا

أي خرق لإلنفاق احملـدد هو مسألة
تـتــعـلق بــتـطــويـر األداء وبــالـتـالي
يــتــرتب عــلــيه عــقــوبــات قــاســيــة.
تـوقع أن يواجه وللـمـصادفـة من ا
مــديـرو الـفـرق الـثالثـة وهم هـورنـر
والنـمسوي تـوتو وولف مـرسيدس
واإليـطـالي مـاتـيـا بـيـنـوتـو فـيراري
أسـئـلـة في مـؤتـمـر صـحـفي رسـمي
لالحتاد الدولي لـلسيـارات السبت.
بالـنسبـة لهـورنر وفريـقه وحتديدا
سـائــقه فـيــرسـتــابن فـإن الــتـحـدي
الذي يـواجه فيـا قد يـخاطـر بفرض

ــتــوقــعـة عــقــوبــات أشــد من تــلك ا
ــا النــتــهــاك طــفــيف لــلــقــوانــ 
ـؤامـرات التي يـضيـف الكـثـير من ا
حتــاك في بـادوك حـلــبـة أوسـ في
نــهـايــة هــذا األســبـوع. وبــاإلمــكـان
إعادة النظر بقـضية فوز فيرستابن
اضي وسـم ا بـلـقب الـبـطـولـة في ا
لــلــمـرة األولـى في مــسـيــرته ضــمن
مـراجـعـة قـانونـيـة. وأكـد هـورنر أن
الهـولندي الـفائز ب  32سبـاقا هو
أكــثـر الــسـائــقـ مــوهــبـة دافع عن
ألــــوان ريــــد بـــول عــــلى الــــرغم من
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ـطـلوبـةالـثـالـثـة تـوالـيـا وذلك بـالـفوز ا
علـى كربالء بـهدف االعب حـس جـبار
د36 الـذي كـان كـافـيـا لـلـخـروج بـفـوائد
الــلــقــاء وإســـعــاد جــمــهــوره الــكــبــيــر
ـبــاريـات بــانـتــظـار مــواصـلــة تـقــد ا
الـقــادمـة بــاحلـالــة االفـضل ومــواصـلـة
وقف حتـقـيق الـنـتـائج اجلـيـدة لدعـم ا
من البداية التي تظهر مرضية للجميع
فـيــمـا واجه كـربالء صــعـوبـات كــبـيـرة
الذي يـبدو سـقط ضحـية الـتعب بـعدما
لـعب قـبل  72 مع الـطالب لـكـنه قـدم مـا
ـكن ان يغـيـر االمور في يـقدر عـلـيه و
مـلـعـبه عـنـدمـا يـسـتـقبـل نـفط الـبـصرة

الذي خسر من القاسم .
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وجتــاوز كل من الــقــاسم نــوروز مــيـزة
االرض وقـهـر اصـحـابـهـا عـنـدمـا تـمكن
االول من الـتــغـلـب عـلى نــفط الـبــصـرة
بــهــدف عــمـار داخل د 24لــيــعــود بـاول
ثالث نـقـاط في مـواجهـةنـاجـحة من كل
ــضــيف من اجلــوانـب بــعــدمــا فــشـل ا
ادارك الــتــعـــادل ويــبــقى بــاربع نــقــاط
وتــمــكن نـــوروز هــو االخــر من إحلــاق
اخلسـارة الـثـالـثـة توالـيـا بـالـفـوز على
الـصـنـاعـة بـهدف سـجـلـه اوليـفـيـرا في
الــدقـيــقـة الــثـانــيـة عـلـى بـدايـة الــلـعب
ـرور به بــسالم لـلـنــهـايـة وتـمـكـن من ا
ويـكـشف عن نـوايـاه احلـقـيـقـية لـيـرفع
رصـــيــده الـى ست نــقـــاط فــيـــمــا زادت
مــشــاكل الـصــنــاعـة بــعــدمـا أخــفق في
ادراك الـتـعـادل عـلى اقل تـقـديـر وحـقق
نـفط مـيــسـان الـفـوزالـثــاني في مـلـعـبه
وذلك بــعــبــور اربــيل بــهــدفــ لــواحـد
سـجـلهـمـا يـاس سـامـية د 58ونيـام
امـور د 70 فــيـمــا قــلص أمــجــد راضي
الــــفـــارق د 86لــــكن الــــفــــوز ذهب الهل
ـة الــعـمـارة فــيـمــا تـلــقى اربـيل الــهـز

ـطلوب لالن فيـما قـدم احلدود االداء ا
وانـدفع بــقـوة في اخـر الـوقت حملـاول
التسجيل دون جـدوى لكنه الزال يقدم
نــفــسـه بــاالجتــاه الـــصــحـــيح رافــعــا
رصـيـده الى سـبع نـقـاط والـوسط الى

ثالث نقاط.
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وعـاد الــزوراء الى سـكـة االنـتـصـارات
ـريرة وذلك وجتـاوز نـكسـة الـشرطـة ا
بـالـفــوز الـصـعب عـلـى زاخـو بـهـدفـ
لــهـدف بــعــدمــا تـقــدم عن طــريق عالء
عـــــبـــــاس د 18قـــــبل ان يـــــدرك زاخــــو
الـتـعـادل د 50من ضـربـة جـزاء نـفـذهـا
مـــنــار طه فــيـــمــا تــولى عـــلي يــوسف
ـنـح الـفـوز ـهــمـة وحــسـمــهـاد 54و ا
الـثــاني لـفــريـقه بــرصـيــده ست نـقـاط
فـيـمـا جتـمـد رصـيـد االخـر ثالث نـقاط
بـعـد الــسـقـوط الـثـانـي في الـعـاصـمـة
قـبـلـها فـي ملـعب الـكـرخ وتـواجه فرق
احملــافــظــات صــعــوبــات امــام الــفـرق

عاناة. اجلماهيرية وتشعر با
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و قادباتيك زاكري دهوك الى فوز مهم
بــالــتــغــلب عــلى الــنــفط بــهـدفـه الـذي
ـباراة فـرصة اخر سجله د 86وكانت ا
ى الصــحـاب االرض إلظـهــار قـدراتـهم
وإقـنــاع جـمـهـورهـم بـأنـهم ســيـبـقـون
مـنـافــسـ لـلـنـهــايـة في وقت اشـتـدت
مـعـانـاةالـنفط في بـدايـة غـير مـتـوقـعة
مـتلـقـيا اخلـسارة الـثـالثـة وسط زيادة
صــعـوبــة األمــور بـوجه حــسن احــمـد
والعــبي الـفــريق الــذي ســيـكــون امـام
االخـتـبـار الـصـعب وذلك فـي مـواجـهة
ـقبل ويـترك الـتعـليق الـشرطـة الدور ا
الهل الـنفط وفـريـقه الذي الزال يـبحث
عـن الــــــفــــــرصـــــة وواصـل اجلــــــويـــــة
انـــتـــصــاراتـه مـــحــقـــقـــا الـــنـــتـــيـــجــة

االفضل واألكثـر سيطـرة في ظل اجلهد
الـذي بذله العـبـو الفـريق الـذين حقـقوا
الــفــوز الـثــالث تــوالـيــا وبـتــسع نــقـاط
بافـضلية االهـداف على الـغر اجلوية
بـعـدمـا الحـت لـلـفـريـق عـدة فـرص لـكن
االهم هو أن يتحقق الفوز ومن ثم دعم
ثالـية بفـضل االداء والنتائج البدايـة ا
الــتي انــطــلق فــيــهـا ومــحــاولــة فـرض
نـافـسة بـالـشكل الـصـحيح نـفـسه في ا
فيـما واجه الكهـرباءصعـوبات حقـيقية
ستقر رغم انه دخل وظهر بأداء بغـيرا
عنويـات عالية بعـد الفوز على اربيل
في مـعقـله لكـنه لم يرتـقي الى مسـتوى
كن اللقـاء لكنه الزال يشـكل اضافة ال 
الـتقـلـيل مـنـهـا وسيـكـون امـام اخـتـبار
صـعب اخـر في مـواجهـة اجلـوية فـيـما

يستقبل الطالب نفط البصرة.
تعادل الكرخ والنجف

وانتهى لقاء الكرخ والنجف بالتعادل
السـلبي وسط فشل الـضيوف لـلمرة
الـثـالـثـة في حتـقيـق النـتـيـجـة التي
يـتـطـلع الـيـهـاجـمـهـوره لـكن نـقـطة
الذهاب تعد مقبولة ويبقى تعديل
الـنـتـائج مـرهـون بـدور االعـبـ
واالهم دعـم الـهــجـوم لــتـدارك
ضعف التـهديف فـيما توازن
ـيدان الكـرخ في مبـاريات ا
من فـــــوز وتــــعــــادل ورفع
رصـيــده الى اربع نـقـاط
والـنـجف الى نـقـطـتـ
ـثل مديـنة كـما فـشل 
الـنـجف الـثـاني الـوسط
من حتقـيق الفوز قـبل ان يعود بـتعادل
بـدون اهداف من مـلـعب احلدود والزال
الـفريق مـتردد مـن حيث االداء ويـعاني
من ســلـبــيـة الـتــهـديف وبــصـفـر مــنـهـا
ـثـلـة مـثـلةالـديـوايـة الـذي لم يـسـجل
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مـتازة تـقدم الـطالب لـصدارة الـفـرق ا
اثر فوزهم عـلى الكهربـاء بهدف دون
رد سـجـلـهـمـا مـؤمل عـبـد الله د18و61
ضمن مباريات اجلولة الثالثة للدوري

ـــمــتـــاز بـــكــرة ا
الــقــدم الــتي
جـــــــــــــــرت
امـــــــــــس
االول

فـــــــــــــــــي
مـــــلـــــعب
الـــــشـــــعب
وظــــــــــهـــــــــر
الــــــــــفــــــــــريق

الـثالـثة تـواليـا قبل ان يـستمـر يواجه
مـــــشـــــاكل الـــــذهـــــاب مــــنـــــذ عـــــودته

للممتـــــــاز.
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وســهـل حــارس الـــديــوانـــيـــة مــهـــمــة
الشـرطـة بـارتـكـاب خـطـأ فـادح بـفـشله
في الـسيـطرة عـلى الـكرة الـتي وجدت
ـواس بـإنتـظـارهـا ليـودعـها الـشـباك ا
مبـاشرةد  23وكاد الـديـوانيـة ان يدرك
الــتــعــادل في اخــر الــوقت لــو تـعــامل
بـاسـم عـلـي مع اخـطــر كــرات الــفـريق
ـبـاراة كـما يـجب حـيـنمـا انـفرد مع وا

احلـارس احمـد باسل الـذي صد الـكرة
ويـنـقـذ فريـقه من هـدف مـحـقق قبل ان
يحرم الديوانية من فرض التعادل كما
ـاضي وقبلها قدم حصل في حزيران ا
الـضـيف مـسـتــوى مـغـايـر في الـشـوط
الـثاني وكـان االفضـل اغلب وقـته امام
الـشـرطة الـذي واجه صـعـوبات كـبـيرة
ـهـمة وبـحـاجـة للـمـراجـعة فـي انهـاء ا
الـســريـعــة الـشــرطـة رفع رصــيـده الى
سبع نقـاط فيما بـقي الديوانيـة بصفر
لــكــنه يـــســتــحق االشـــارة في الــلــقــاء

ذكور. ا

تأخره بفارق  7انتصارات عن فيتل
ـيـة الـذي حـقق جـمـيع ألــقـابه الـعـا
فـــوزا مع ريـــد بــول 39و 2010-2013
فـاز بـسـبـاقه األول مع تـورو روسـو
الـــفــريق الـــرديف لــريـــد بــول قــبل
انـتــقـاله إلى فــيـراري. كــمـا أن فـوز
ريـد بــول في أوسـ األحـد سـيـرفع
عدد انتـصارات الفريق إلى  15 هذا
ــوسم إذ إلى جــانب انــتــصـارات ا
ـكــسـيـكي فـيــرسـتــابن فـاز زمـيــله ا
سـيرخـيو تـشـيكـو بيـريس بسـباقي
رجح مـونـاكـو وسـنـغـافورة. ومـن ا

أن يــواجه ريـد بـول مـنـافـسـة قـويـة
مـن فـيــراري ومـرســيــدس في حـ
ــــتــــوقع أن يــــحــــصل ســــائق من ا
احلصـان اجلامح شـارل لوكـلير من
مــونــاكـو عــلى عــقــوبـة الســتــبـداله
محرك سيارته في ح يراهن بطل
العالم سبع مرات البريطاني لويس
هـامـيـلـتـون عـلى تـفـادي عـدم انـهاء
ــوسم عــلى األقـل مع فــوز وحــيــد ا
كـمـا دأب أن يفـعل مـنـذ وصوله إلى

الفئة األولى.  
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ـتـوج وأثـنى الـسـيـر الـبـريـطـاني ا
في في  5ســــــبـــــاقـــــات مـن أصل  9 
أوســــ عـــــلى إجنـــــاز ريــــد بــــول
ــوسم داعــيـا وفــيــرســتــابن هــذا ا
فـريـقه لـرص الـصـفـوف لـعـام 2023.
وقـال سـائق مـرسـيــدس لـقـد قـامـوا
بــعــمـل رائع هــذا الــعـــام في شــكل
عـام كل فرد مـنـهم. وأضاف ابن ال
عــــامــــا لـــذلـك من احملــــتـــمل أن 37
تـسـتمـر سـيارتـهم في الـتطـور كـما
هي احلــال عـلى األرجح مـع سـيـارة
فــــيــــراري عــــلـى الــــرغم مـن أنــــهم
ـشـاكل. وخـتم يـعـانـون من بـعض ا
صــــــاحب  103 انــــــتـــــصــــــارات في
الفـورموال  1كـان علـيـنا أن نـتراجع
خـطـوة إلى الـوراء وأن نـغـيـر عـلـبة
الــــتـــــروس والــــســــيـــــر في اجتــــاه
مـخـتـلـف عـلى أمل أن نـســيـر عـلى
ــقـبل. الــطـريـق الـصــحــيح الـعــام ا
وعلي أن أحـاول +تـوجيه+ اجلـميع

حتى ال ندخر أي جهد.
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يزة. وأكد أن لكه من خـبرات  ا 
االحتـــــاد الــــدولـي ألــــزم االحتــــادات
الـوطـنيـة بـعـدم امكـانـيـة تسـمـية اي
نـتخبات مدرب يشرف عـلى تدريب ا
تلك الـشهادة التدريبية الوطنية ال 
last level ـــعــتـــمـــدة من االحتــاد ا
الدولي للعـبة ابتداءً من شـهر كانون
الـثاني 2023  مـوضـحـا أن لـونيـفي

حصل على هذه الشهادة مؤخراً.

رئـــيس االحتــاد عـــدي الــربـــيــعي إن
االحتـــاد عـــقـــد اجـــتـــمـــاعه األول في
الــعـــاصـــمــة بـــغـــداد وصـــوت عــلى
درب التونسي ضرورة جتديد عقد ا
انـيس لـونـيـفي. وأضـاف أن جتـديد
عقد لـونيـفي جاء عطـفًا على الـتطور
الـكبـيـر الـذي أصاب مـسـتـوى العبي
ـنتـخب الـوطـني خالل مـدة وجـيزة ا
أشرف خاللـهـا على تـدريب الالعـب

ــبـيـة الـدولــيـة إبـتــغـاء الـصـالح األو
ـــبي الـــعــراقي وتـــوفــيـــر الــدعم األو
بية والرياضي الفاعل للحركة األو
في العـراق خصـوصاً في مـا يتـعلق
ـبــيـاد ــشـاركــة الــعـراقــيـة فـي أو بــا
بـاريس 2024. وعــلى صــعــيــد اخـر
أعـــلن االحتـــاد الــعـــراقي لــلـــجــودو
درب اليوم اخلميس جتديد ثقته با
التونـسي انيس لونـيفي. وقال نائب

ــيــاً تـــراجع آثــار وبــاء كــورونــا عــا
وتـعــطــيل الــعــديـد مـن الـفــعــالــيـات
ــبــيــة فـي عــمـوم ــســابــقــات األو وا
. ـنــصـرمـ الــعـالم خالل الـعــامـ ا
وأضـــاف عـــبــد احلـــمـــيـــد قـــائالً ان
حــــــمــــــودي جــــــرى عــــــلـى هــــــامش
االجــتــمــاع الــعـــديــد من الــلــقــاءات
الثنـائية واالجتـماعات اجلـانبية مع
عـــدد من نــظــرائـه والــشــخــصــيــات

ـدة من التـاسع عشر من أيام خالل ا
شـهـر تـشـرين األول اجلـاري ولـغـايـة
احلادي والعشـرين منه. وفي إتصال
هـاتـفي أجــراه مـكـتـبـنـا االعالمي مع
األم العام السيد هـيثم عبداحلميد
بــ ان اجلـمــعـيـة الــعـامــة تـتـدارس
جـدول األعـمـال تــبـاعـاً وتـطّـلع عـلى
التقارير التي يقدمها األعضاء سعياً
بي الـدولي بعد لتـفعيل احلـراك األو

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ــبــيــة حــضــر رئـــيس الــلــجــنـــة األو
الــوطــنـيــة الـعــراقـيــة رعـد حــمـودي
وأمـيـنـهـا الـعـام هـيـثم عـبـد احلـمـيـد
إجــتـمــاع اجلـمــعـيــة الـعــامـة الحتـاد
بـية الـدوليـة آنوك الذي اللـجان األو
إنطلق الـيوم وتتواصل فـعالياته في
العاصمة الكورية اجلنوبية سيئول.
وجــرى االجــتــمــاع عـلـى مـدار ثـالثـة
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الرابع فـجـاءت فيه مـنـتخـبات إيـران وسـلطـنة
عُــمـان وســوريـا وقــيـرغــيـزســتـان. يــذكـرُ أن
منـتـخـبنـا الـشـبـابيّ تأهـلَ إلى نهـائـيـاتِ كأس
آسيـا بـعـد الـفـوز علـى الهـنـد بـأربـعـة أهدافٍ
مــقـابـل هـدفــ وعــلى الــكـويت بــهــدفـ دون
مقـابلٍ وخسرَ أمام أستراليا بهدفٍ مقابل ال

شيء.

بـ أربــعــةِ مـســتــويـات. وجــاءت مــنـتــخــبـاتُ
ُـسـتوى األول نـظم في ا أوزبكـسـتـان البـلـد ا
إلى جـانبِ السعوديّة وقطـر وكوريا اجلنوبيّة.
ـستوى الـثاني مـنتـخبات بيـنمـا وضعت في ا
اليـابان أسترالـيا طاجيـكستان انـدونيسيا.
ـســتـوى الــثـالث الــعـراقُ إلى كــمـا جــاءَ في ا
ـستوى جـانبِ الص واألردن وفـيتـنام. أما ا
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ـتـأهلـة إلى نـهائـياتِ ـنتـخـبات ا اكتـملَ عـقدُ ا
كــــأس آســــيـــا لــــلــــشَـــبــــاب الــــتي تــــقـــامُ في
أوزبـكـســتـان لــلـفــتـرة من  1 لــغـايـة  15 آذار
بــعــد الــتــحــاقِ مـــنــتــخــبــنــا لــلــشــبــاب 2023
وأســــتـــــرالــــيـــــا. ووزعَ االحتــــادُ اآلســـــيــــوي
تأهـلة البـالغ عددها  16 مـنتـخبًا نـتخبـاتَ ا ا

Í—Ëœ∫ جانب من إحدى مباريات الدوري العراقي
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دربـه ستـيفن جـيـرارد  بعـد خسـارة الـفريق بـثالثة { لنـدن- وكاالت: أطـاح أسـتون فـيال 
اهـداف من دون رد عـلى يــد مـضـيــفه فـولـهـام ضــمن مـنـافــسـات اجلـولـة الـ 12من الدوري
ـمتـاز. وأعـلن أستـون فـيال إقـالة جـيـرارد أسـطورة لـيـفربـول في بـيـان رسمي اإلجنلـيـزي ا
قائلًا: نود توجيه الشكر لستيفن على عمله الشاق والتزامه ونتمنى له التوفيق في مستقبله.
ـمـتـاز: األوقـات الـصـعبـة سـتـجـعل من جـيـرارد مـدربـاً أفضل  –سـيـلـفا كـرة قدم: الـدوري ا
األوقات الـصعـبة سـتجـعل من جيـرارد مدربـاً أفضل جـاء ذلك بعـدما فـشل أستـون فيال في
ـيـرلـيغ. ويالمس الـفـيالنز تـذوق طعـم االنـتصـار فـي آخر  7 مبـاريـات خـارج أرضه بـالـبـر
ـمتاز ـرتبة الـ 17 في جدول ترتـيب الدوري اإلنـكلـيزي ا مراكز الـهبـوط حاليـا باحـتاللهم ا

برصيد  9 نقاط.
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{ لـوس أجنـلـوس - وكـاالت: حـسم
كلـيبرز بـقيـادة جنمه كواهي لـينارد
العب بـعد عام ونصف العائد إلى ا
من إصابة خـطيرة في ركـبته ديربي
لــوس أجنـلــوس لــصــاحلـه بــفـوزه
عــلى جــاره الــلــدود لــيــكـرز 103-97
ضـمن مـنـافـسـات دوري كـرة الـسـلـة
. وبـعـدمـا بدأ األمـيـركي لـلمـحـتـرف
باراة على مقاعد البدالء خوفا من ا
جتــدد اإلصــابــة خـاض لــيــنـارد 21

دقيقة.
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ولـــعب دورا حـــاســـمــا فـي تــوجـــيه
ضربة قاضية إلى ليكرز عندما سدد
كــرة نـــاجـــحــة قـــبل  52ثـــانـــيــة من
صـافرة الـنهـائيـة ليـعطي األفـضلـية
لـــفـــريـــقه 95-101. وتــــألق لـــيـــنـــارد
بـتـسـجيـله  14 نـقـطة و 7مـتـابـعات
عاكـسا الـلعب اجلـماعـي الذي تـميز
به كـلـيبـرز لـيـنهى  5العبـ آخرين
ــبـاراة بـحــصـاد إجــمـالي فـوق 10 ا
نقـطة نـقاط أبـرزهم بـول جورج  15
و 10متابعات و 4 تمريرات حاسمة
وجـــون وول  15 نـــقــــطــــة. وســـاهم
الـكــرواتي إيــفــيــتــسـا زوبــاتس في
تـعـزيـز قـدرات كـلـيــبـرز الـهـجـومـيـة

حتت سلة ليكرز بتسجيله  14 نقطة
إضــافــة إلى  17مــتــابــعــة في حــ
اكتفى الفرنسي نيكوال باتوم بنقطة
دقائق. يـتـيـمـة و 5مـتـابـعـات في  10
وجنح كليبرز في االبتعاد بالنتيجة
خـالل الـربع الــثـالث بــتـسـجــيـله 29
نـقطـة مـقابل 21  مـتقـدمـاً بـفارق 21
عـادلة نـقطـة قـبل أن يقـلب ليـكـرز ا
ويـتـقـدم  87-89 بـفـضل لـوني ووكـر
غـير ـبـاراة 26.  أفـضل مـسـجل في ا
أن بـطل عام  2020 والذي سـقط في
مــســتــهـل مــبــاريــاته أمــام جــولــدن
ســـتـــايت ووريـــرز لـم يـــتـــمـــكن من
تـسـجـيل سوى  6نـقـاط في الـدقائق
الـ 7الــتـــالـــيــة في حـــ لم يـــنــجح
لـــيــبـــرون جــيــمس  20 نـــقــطــة و10
متابعات وأنتوني ديفيس  25 نقطة
و 8متابـعات في قلب الـنتيجـة. فيما
ــوسم اســتــهل مــيــلــووكي بــاكس ا
كنة بفوزه اجلديد بأفضل طريـقة 
في الدقـائق األخيـرة على فـيالدلـفيا
سفنـتي سيـكسرز   88-90 ليـتعرض
األخير خلسارته الثـانية تواليا بعد
أولى أمـام بوسـطن سلـتـيكس. وفي
مباراته األولى ترك أفضل العب في
الـــــــــدوري مــــــــرتــــــــ  2019و2020

ـبـو الــيـونـاني يـانـيس أنـتـيـتـوكـو
بـصـمـاته عـلى الـلقـاء بـتـحـقـيقه 21 
نـقـطـة و 13مـتــابـعـة إضـافـة إلى 8 
تمريرات حاسمة. وفي غياب كريس
ــــــصـــــاب مــــــنـــــذ مـــــيــــــدلــــــتـــــون ا
أيـلـول/سـبتـمـبـر لعب بـروك لـوبـيز
دورا حـــاســمــا خــلف الــقــوس مع 4
رميات ثالثية من إجمالي  17 نقطة
فـيـما لم يـكن جـرو هـولـيداي مـوفـقا
حيث اكتفى بـ  6 نقاط و 8 تمريرات
حاسـمة. فـرض ميـلووكي بـطل عام
 2021 تــفــوقه طــوال مـعــظم فــتـرات
ــبـاراة وجنح في تــوسـيـع الـفـارق ا
إلى  13 نــقــطــة قــبـل نــهــايــة الــربع
الثـالث قـبل أن يـدق جيـمس هاردن
نـاقـوس اخلطـر لـفيـالدلفـيـا. وسجل
هـاردن في الــربع األخـيـر  16 نـقـطـة
مـن إجــــمـــــالي  31 إضـــــافـــــة إلى 9
تــمـريــرات حـاســمـة و 8 مــتـابــعـات
مــسـاهـمــا في عـودة فـريــقه وتـقـدمه
بفـارق نقـطت  84-86 قبل دقـيقـت
من الـنهـاية. غـير أن بـاكس استـعاد
زمام األمـور بفـضل ويسـلي ماثـيوز
 8نـقــاط صــاحب تــسـديــدة ثالثــيـة
منـحت التـقدم لـفريـقه قبل  25ثانـية
من الــنــهــايــة 88-89. ووجــد هـاردن

نـفــسه وحـيــدا بـعــدمـا فــشل جـويل
إمبيد في تسجيل أي نقطة بالشوط
الـثــاني من إجـمـالي  15 نـقـطـة و12
ـدرب دوك ريـفرز مـتابـعـة ليـتـلقى ا

خسارة ثانية.
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كـمـا حـقق بـيـروت فـوزا كـبـيرا عـلى
حساب لـيدرز بنـتيجة 56-96  ضمن
مــنـــافــســات اجلــولــة الـــثــانــيــة من
الـدوري الـلـبـنـاني لـكـرة الـسـلـة في
مــبــاراة مــؤجــلــة بــســبب مــشــاركـة
بـيـروت بـالــبـطـولـة الــعـربـيـة. ورفع
بـــيــروت رصـــيــده إلى  4 نـــقــاط من
مبارات مـتقدما لـلمركز الرابع في
حــ جتــمــد رصــيــد لــيــدرز عــنـد 4
ـــركــــز الـــســــابع من 3 نــــقـــاط فـي ا
ـواجـهـة تـفـوق مـبــاريـات. وعـرفت ا
بـــيــروت في كل األربـــاع إذ انــتــهى
األول 13-23  والــــــــــــثــــــــــــانـي 22-16
والــــــثــــــالث 20-26  والــــــرابع 25-7.
وشــهــد الــلــقــاء تــألق جنم بــيــروت
مــايـكل ديــكـســون والـذي سـجل 23
نقطـة كأفضل مسـجل في اللقاء مع
 4متـابـعات و 8 تمـريـرات حاسـمة.
مـن جـهــتـه سـجـل جنم لــيـدرز نــيج
إيـفانس  15 نـقطـة كأفـضل مـسجل
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كـولــيـنـز بـواقع  7-5 و 3-6 و 3-6في
ســاعــتــ و 17 دقـــيـــقـــة. وتـــواجه
ساكـاري في ربع النـهائي الـروسية
ـصـنـفة فيـرونـيـكـا كوديـرمـيـتـوفا ا
ــرشـحــة الــثــامــنـة ــيــا وا الـ 12عــا
لـلقب والـتي هزمت الالتـفيـة يلـينا
أوستـابينـكو بنـتيجة  4-6 و 4-6في
سـاعـة و 34دقــيـقـة. ومن نــاحـيـتـهـا
ـصـنـفة األولى أطـاحت أزاريـنـكـا ا
ـصنـفة  37حالـيا يـا سـابقـا وا عـا

باألمريـكية ماديسـون كيز بواقع -6
 4 و 7-4 7-6 و 1-6 في ساعت و14

دقيقة.  
وتـواجه أزاريـنكـا في ربع الـنـهائي
ـرشـحـة األمـريـكـيـة كـوكـو جـوف ا
صنـفة السـابعة اخلامـسة للـقب وا
ـيا والـتي أطـاحلت بـاإليـطالـية عـا
مارتينـا تريفيزان بـنتيجة  0-6 و-6
3. وأطـــاحت األمـــريـــكــيـــة ســـلــوان
ــيـا ـصــنـفـة الـ 50عـا سـتــيـفـنــز ا

ـــكــســـيــكـــيــة ذات  1000 نـــقــطــة. ا
ـــصـــنـــفـــة وتـــغـــلـــبت ســـاكـــاري ا
رشحـة الرابعة يـا وا السادسـة عا
لــلــقـب عــلى األمـــريــكــيـــة دانــيــيل

{ نـيـومـكـسـيـكـو- وكـاالت: تـأهـلت
الـــيــــونــــانـــيــــة مــــاريـــا ســــاكـــاري
والـبـيالروسيـة فـيكـتـوريا أزاريـنـكا
إلى ربع نهائي بطولة جواداالخارا
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إجنليـزية بعد زيـارة محمد صالح
ويــــــأمـل زمالء إسـالم حــــــسـن في
ـية بعد إجناز حتقيق ميـدالية عا
 2007الـــذي شــهـــد إحـــراز األهــلي
ونديال األندية للميدالية الفضية 
لــكــرة الــيــد عـقـب خــسـارتـه أمـام
ســيــوداد ريـال اإلســبـاني 28 - 29.
ويـسـعـى الـنـادي األحـمـر لـتـجـديد
ــيــة عـــهــده مع اإلجنـــازات الــعـــا
بـعـدمـا تـوج بــبـرونـزيـة مـونـديـال
األنــديــة في كــرة الــقــدم  3 مـرات

أعوام  2006 و 2021 و2022.
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ـعـلق وتـغـنـت جـماهـيـر األهـلي بـا
الـسـعـودي حسـ األحـمـد والذي
ــارد األحــمــر احــتــفى بــصــعــود ا
لنصف نهائي بطولة العالم ألندية
ــقـامـة كـرة الــيـد سـوبــر جـلـوب ا
حــــالـــــيــــا في الــــدمــــام. وصــــعــــد
الـشـيـاطـ احلـمـر لـقـبل الـنـهائي

بعد الفوز على بنفيكا بنتيجة -29
علق السعودي متفاعال 28. ظهر ا
بــشــدة مع األحـمــر خالل الــدقـائق

ـباراة األخيـرة من عـمر ا
الـتي أقيـمت عـلى صـالة
وزارة الــــــــريــــــــاضــــــــة
بـــالــــدمـــام. وانـــفـــعل
األحـــمــد مـع خـــتــام
الــلـــقــاء وصـــعــود
أبــــنـــاء الـــقـــلـــعـــة

ـاني مدافعه البـلجيكي تـوماس مونييه - وكاالت: سيـفقد بوروسـيا دورتموند األ { بـرل
حـتى نهـاية فتـرة التـوقف اخلاصـة ببطـولة كـأس العالم 2022. وذلك بعـدما تـعرض لـكسر
انيـا. وذكر النادي أن في عـظام الوجه خالل مـباراة دورتمـوند أمام هـانوفر  في كـأس أ
الالعب خـضع جلـراحـة وسـيـغـيب عن الـفـريق لـعـدة أسـابـيع. ومع ذلك يـأمل مـونـيـيه أن
نتخب البلجيكي وفقا للبيان الذي قررة في قطر مع ا يشارك في منافسات كأس العالم ا
ونـديال بـرفقة كل من أصدره دورتمـوند. وسـتلعـب بلجـيكـا ضمن اجملمـوعة الـسادسـة با

غرب وكندا وكرواتيا. ا
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{ الــدمـام- وكــاالت: انـتــزع فـريق
ـصـري لـكـرة الـيد أمس األهـلي ا
بـطــاقـة الــصـعــود لـنـصـف نـهـائي
بــطــولــة الـــعــالم لألنـــديــة ســوبــر
ـقـامـة في مـديـنـة الـدمام جـلـوب ا
الـسـعـوديـة بـالـفـوز عـلى بـنـفـيـكا
ـارد الـبــرتـغـالي 28 - 29. وتـأهل ا
األحـمــر لـقــبل الـنــهـائي مــتـصـدرا
للمجموعة الـثانية بعد فوزه على
مـضر الـسـعودي بـنـتيـجة 30 - 36 
ثم إقـصـاء بـنـفـيـكـا في الـلـحـظـات
األخــيــرة. وســيــلــتــقي األهــلي مع
اني الذي ماجـديبـورج األ
تـــأهل عـــلى حـــســـاب
اخلـليج الـسـعودي
بــنــتــيــجـة 29 - 35
في الـسـادسـة من
مـــســــاء الـــســـبت
ــقــبـل بـتــوقــيت ا
السعودية. صالح
يــــفــــاجئ ســــيـــدة
إجنـلـيـزيـة بـزيـارة
غــــيـــر مـــتـــوقـــعـــة..
تــابـعــوا ردة فــعــلــهـا
الــطــريـفــة! شــاهـد ردة
فـــــــــعل ســـــــــيــــــــدة UMH Uš ∫w UAð
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في فريقه مع  6 متابعات وتمريرة
حاسمة وحيدة.

وحـقق الــريـاضي فـوزا كـبـيـرا عـلى
هــومـنـتــمن بـنــتـيـجـة  85-113 عـلى
مـلـعب األخيـر في سـنـتر دمـرجـيان
في مـــبـــاراة مــؤجـــلـــة عن اجلـــولــة
الـثـانيـة من الـدوري الـلبـنـاني لـكرة
الــســلــة. ورفـع الــريــاضي رصــيــده
بــذلك إلى  4 نـــقــاط من مــبــاراتــ

مـتـقـدمــا لـلـمـركـز اخلــامس بـيـنـمـا

بــالــفــرنــســيــة كــارولــ جــارســيــا
رشـحة الـسادسة صـنفة الـ 10وا ا
لـلــقب بــنــتـيــجـة  7-9 6-7و 5-7 في
ساعة و 42 دقيقة. وضربت ستيفنز
مـــــوعـــــدا في ربـع الـــــنـــــهـــــائي مع
األمــريــكــيــة جــيــســيــكــا بــيــجــوال
ـصـنـفة رشـحـة الـثـالـثة لـلـقب وا ا
ــيــا الــتي تــغــلــبت اخلــامــســة عــا
بــدورهــا عــلى الـــكــنــديــة بــيــانــكــا
أنـدريـسـكو بـنـتـيـجة  4-6 و 4-6 في
ســــاعـــة و 34دقـــيــــقـــة. وتــــكــــتـــمل
ـواجـهة مـنـافـسـات ربع الـنـهـائي 
صـنفة الـروسيـة آنا كـاليـنسـكايـا ا
يا والتشيكية ماري بوزكوفا  73عا
ــيـــا. وأطــاحت ـــصــنـــفــة  38 عـــا ا
كــالــيــنــســكــايــا بــالــروســيــة داريـا
كـاســاتـكـيـنـا بـواقع  2-6 و 6-2و6-3
فيما تغلـبت بوزكوفا على الروسية
لـودميال سـامسـونوفـا بنـتيـجة 0-6

و 5-7و.6-3

ełUŠ “U²−¹ wJ Ëb½UHO

·b¼ ∂∞∞

eO  dNIð UJM¹—«“√Ë eMO u  ÂeNð Í—U UÝ

WKÝ∫ إحدى مباريات كرة السلة األمريكية

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7411 Saturday 22/10/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7411 السبت 26 من ربيع االول  1444 هـ  22 من تشرين االول (اكتوبر) 2022م

{ باريـس- وكاالت: ادعـى العب مـانشـسـتـر يـونـايـتـد الـسـابق بـاتـريس إيـفـرا أن مدرب
درب الهـولنـدي رونالدو افلـريق إريك ت هـاج ال يحتـرم كريـستيـانو رونـالدو.  وأسـقط ا
من حـسـابـاته لـيـفـوز يـونـايـتد  0-2 عـلى تـوتـنـهـام  ضـمن مـنـافـسـات الـدوري اإلنـكـلـيزي
ـمـتـاز وتـركه كـبـديل غـيـر مـسـتـخـدم طـوال  90 دقـيـقـة. وطـغى رد فـعل رونـالـدو عـلى ا
انتصار الـشياط احلمر الـذي قدم أفضل أداء في حقبة تـ هاج حتى اآلن بعدما
البس فـي الدقـيقة 89. وتـلقى رونـالدو انـتقـادات واسعـة النـطاق غادر إلى غـرفة ا
ألفـعـاله لـكن أسـطـورة يــونـايـتـد إيـفـرا دافع عـنه وأصــر عـلى أنه غـيـر سـعـيـد
: يجب أن ـعاملـة زميله الـسابق في الـنادي. وقال إيـفرا لشـبكة أمـازون برا
قـابالت التي أجـراها تـ هاج بـعد أشركه مـنذ الـبـداية رونـالدو. في إحـدى ا
ـاذا لم يشـرك رونالـدو كبـديل وكانت بـاراة ضد مـانشـستـر سيـتي سئل  ا
اإلجابـة ألنه يـحتـرم شـخصـيـته. إذا كان يـحـترم شـخـصيـته فـسيـتـع عـليه
بـالـتـأكـيـد أن يـشـركه بـالـتـأكـيـد كل مـرة. من نـاحـيـته زعم أسـطـورة آرسـنال
تـيـيـري هـنـري أن يـونـايـتـد يـجب أن يـجـد حالً لـلـتـعـامل مع الـوضع احلـالي
احملـيط برونـالدو لكـنه دعم ت هـاج إليجاد أفـضل حل للـنادي. وقال: 'األمر
ليس باألمر الـسهل لكن بالنسبة للـمدرب فهو هنا من أجل الفريق وليس

كـريسـتـيانـو رونـالدو. كـريـستـيـانو جـزء من الـفريق وعـلـيك أن جتد
حال. 

{ مـــدريـــد- وكــــاالت: أثـــنى تـــشـــافي
هـيـرنانـديـز مـدرب برشـلـونـة على رد
ـة الـتي مـني فـعل العـبـيه عـقب الـهـز
ه ريال مدريد بهـا الفريق على يـد غر
 3-1 في الـكالســيـكـو وذلـك بـالـعـودة
لـالنـتــصــارات بــالـفــوز عــلى فــيــاريـال
بـــــثالثـــــة اهــــداف مـن دون رد ضــــمن
مـنافـسـات الـلـيغـا. وخالل تـصـريـحات
أبـرزتـهـا صـحــيـفـة مـونـدو ديــبـورتـيـفـو
الــكـتـالـونـيــة قـال تـشـافي: لـقــد لـعـبـنـا
مباراة رائـعة حيث كان يتوجب علينا
إظـهـار رد فـعـلـنـا. وأضـاف: لم تـكن
اخلـسـارة في مــدريـد سـهــلـة حـيث
كـانت هنـاك تـوقعـات هـائلـة بـعودتـنا
من هــنــاك بــنـــتــيــجــة جــيــدة. وأبــرز

تـشــافي قـدرة الــفـريـق الـكــتـالــوني عـلى
إظهـار شـخصـيـته وفـاعلـيـته الـهجـومـية
في مـبـاراة الــلـيـلـة بـاإلضـافـة لـلـصالبـة
الدفـاعـيـة. وبـسـؤاله عن الـتـغـيـيـرات التي

أجـراهــا في تـشـكـيـلـته األسـاسـيـة أجـاب:
كــان يــتــحــتم عــلــيــنــا ذلك في ظـل اإلرهـاق
وحــاجــة الـــبــعض لــلـــتــعــافي جـــيــدا بــعــد

اخلسارة. 

تشافي
هيرناندي

ـمـتـاز شـهـدت مـشـاركـة بـيـكـيه كـبديـل مع حـلول ا
الـدقيقة 78. وأشـارت صحيفة ماركـا اإلسبانية إلى
تـعــرض بـيــكــيه لـصــافـرات اســتــهـجــان من جـانب
ـلعب. جـرد دخوله أرض ا اجلمـاهـير الـكتـالونـيـة 

كـرة قـدم: الــدوري اإلسـبــاني: تـشـابي
بنى فـريقاً للفوز بـاأللقاب في برشلونة
تشـابي بـنى فريـقـاً للـفـوز باأللـقاب في
ـــدافـع اإلســـبـــاني بــــرشـــلـــونــــة وعـــاد ا
لـلـجـلـوس بـديال بـعـد تـراجع مـسـتـواه في
الـفــتـرة األخـيـرة مـا عـرضه لـلـكـثـيـر من
االنــــتــــقـــادات. وصــــبت اجلــــمــــاهــــيـــر
الكـتالونـية غضـبها علـى مدافع الفريق
اخملـضـرم خـصـوصا في ظـل تراجع
الـنتائج مؤخـرا. رغم ذلك كان هناك
ـتواجدين في شجـع ا جـزء من ا
ــــدافع ــــلــــعـب يــــصــــفـــــقــــون  ا

برشلونة ويهتفون باسمه.

{ بــرشـلـونــة - وكـاالت: تـمــكن الـبـولــنـدي روبـرت
لـيــفـانـدوفــسـكي مــهـاجم بــرشـلــونـة من تــسـجـيل
الــهــدفــ األول والــثــاني لــفـــريــقه خالل مــواجــهــة
فيـاريـال اليـوم اخلـميس في اجلـولـة العـاشرة من
عمـر الـليـجـا. وأحرز لـيـفانـدوفسـكي الـهدف األول
في الـدقيقة 31  قـبل أن يضيف الـهدف الثـاني بعد
مـرور  4 دقـائق. احتـرام وتواضع.. لـيفـاندوفـسكي
ـا لـتـحـيـته في حـفل الـبـالـون دور! يـبـحـث عن بـنـز
وبحـسب تقاريـر صحفيـة إن ليفـاندوفسـكي بهدفيه
في شباك فياريال فإنه قد وصل للهدف رقم 600
و 601 في مـسـيـرته الــكـرويـة سـواء مع األنـديـة أو
مـنــتــخـب بالده الــبــولــنــدي. كــمـا وجــد اإلســبــاني
جـيـرارد بـيـكـيه مـدافع بـرشـلـونـة نـفـسه فـي حرج
بـــالغ خـالل مـــشــاركـــتـه في مـــبـــاراة فــريـــقـه ضــد
ـبـاراة فــيـاريـال في الــدوري اإلسـبـاني. وانــتـهت ا
ـباراة الـتي أقيـمت ضمن بـفـوز البـارسا 0-3  في ا
مـنـافسـات اجلـولة  10من بـطـولة الـدوري اإلسـباني

ي هذا صحيح برشلونة نادي عا
لـكنـنـا نحن سـهلـنـا مهـمته بـسبب
األخطاء الهجومية التي قمنا بها
فـنـحن أخــطـأنـا في الــهـجـوم عـدة
مـرات مـا جـعـلـنا نـسـتـقـبل أهـدافا
كــثــيــرة عـلى هــجــمــات مـعــاكــسـة
سريعة. وحول لقاء االيوم أمام
الــفــريق الــبــرازيــلي قــال بالل
الــعـبــدلي: مــنـذ أن جــئــنـا إلى
ة الـسـعوديـة كـان هـدفنـا هـز
ــكــسـيــكي وتــقـد الــفـريق ا
مـــــبـــــاراة مــــــشـــــرفـــــة أمـــــام
برشلونة.. لدينا مقابلت من
ركز اخلامس سنقاتل أجل ا
من أجــلــهــا ونـحــرص عــلى
الفـوز بهـا. واختـتم: البـداية
سـتــكـون أمـام تـوبـاتي وهـو
فـريق مـحـتـرم جـدا وعـلـيـنا

احلـــــمــــراء لــــنــــصـف الــــنــــهــــائي
ـاني ومـواجـهــة مـاجـديــبـورج األ
والـذي أقـصى اخلـلـيج الـسـعـودي
بــنـتــيـجـة 29-35. وأصـبح األهـلي
أول فريق مـصري وأفريـقي يتأهل
إلى نـصف نهـائي أكبـر نسـخة من
بــطــولــة الـــعــالم لألنـــديــة ســوبــر
جلوب منذ تأسـيسها حيث تشهد
النسخة احلالية مشاركة أكبر عدد

من الفرق بواقع  12ناديا.
كـمـا تـأسف بالل الـعـبـدلي
العــب الــــــــــــتـــــــــــــرجـي
الـــــــــــــريــــــــــــاضـي
التـونسي لـعدم

تــمــكـنـه من إنــهـاء مــبــاراة فــريـقه
وبـرشـلونـة الـتي دارت اخلـميس
في إطـار اجلـولة  3 من مـنـافـسات
ونديال األنـدية لكرة اجملموعة  4 
اليد بسبب البطاقة احلمراء التي
حتـصل عــلـيـهــا. وخـســر الـتـرجي
مباراته أمام برشلونة بنتيجة -37
 24 لــيــلــتــقي الــفــريق الــتــونــسي
نــظــيــره تـاوبــاتـي الـبــرازيــلي في
ــركـــزاخلــامس مـــبــاراة حتـــديــد ا

بالبطولة. 
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وقال العبدلي في تصريح إذاعي:
كــنـا نـأمل أن نـقــدم مـبـاراة أفـضل
أمـام برشلـونة لـكن قمـنا بـالكـثير
من األخـــطـــاء الـــذي اســـتـــغـــلـــهــا
باراة نافس ولألسف لم أكمل ا ا
بـسـبب الـبـطـاقـة احلـمـراء. وتابع:

صري بكرة اليد خالل مباراة في بطولة العالم W∫ فريق األهلي ا uDÐ

 روبرت
ليفاندوفسكي

أن نـسـتـعد له جـيـدا وبـحـول الله
ســنـــقــدم أمـــامه مــبـــاراة كــبـــيــرة
لــتـشــريف كــرة الـيــد الـتــونـســيـة
وبـإذن الـله سـنـنـهي مـشـاركـتـنا

ركز اخلامس. في ا

جتمـد هـومنـتمن عـند  3 نقاط
ـركـز من أصل  3مـبـاريـات في ا
ـباراة سـيطرة العـاشر. وشـهدت ا
الـــريــاضـي عــلى كل األربـــاع حــيث
انـتـهى األول  23-29والـثـاني 33-26
والــــــثـــــالث  23-26والـــــرابع 25-13.
ـــــواجـــــهـــــة تـــــألـق جنم وعـــــرفت ا
الرياضي مـايكل كوالـز الذي أحرز
 26 نقطة كأفـضل مسجل في اللقاء

مع متابعت وتمريرة حاسمة. 
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ان اخلـامـنئي يـعرف أكـثر من غـيره ان
ــدن االحـــتـــجــاجـــات الـــتي جتـــتـــاح ا
اإليــرانـيـة لـيـست لـهــا عالقـة بـأمـريـكـا
وإسـرائـيل كـمـا يـدعـي بـأنـهـمـا يـقـفان
ورائـهــا وكال الـطـرفـ سـواءً الـطـبـقـة
الــســيــاســيــة في طــهــران او الــطــبــقـة
الـــســيــاســـيــة احلــاكـــمــة في أمـــريــكــا
وإســرائــيل بــحـاجــة الى بــعـضــهــمـا
إلعـــادة انـــتــاج االبـــتـــزاز الـــســيـــاسي
نـطقة كـتحصيل واالقـتصادي لـبلدان ا

حاصل في صراعهم على النفوذ. 
ال جــديـد في االمـر اذ قــلـنـا ســابـقـاً أن
ـتهـنون أمـريـكا وحـلفـائهـا الـغربـي 
الــنـفــاق الـســيــاسي بـحــرفـيــة عـالــيـة
فـمقـارنة بـ ما فعـلوه في أيـام الثورة
اإليــرانـيــة عـام ١٩٧٩ وبــ مـا يــحـدث
الـــيــوم كـــشف عن وجـه ســيـــاســتـــهــا
ـــنـــافــقـــة امـــا اجلــديـــد فـــهـــو انــهم ا
يـراهنون دائـما على ضـعف الذاكرة او
عـلى (نـعـمة الـنـسـيان) كـمـا في عـنوان
ــطــربــة ( مــيــادة حــنــاوي)  اغــنــيــة ا
ـنـاســبـة نـود اإلشـارة الى ان وبــهـذه ا
حتـــول اإلسالم الـــســـيـــاسي الـى غــول
يـجثم على صـدور اجلماهـير في بلدان
الــشـرق االوسط هـو بـفـضل سـيـاسـات
األنــظـــمــة الــغــربــيـــة ومــا تــصــدر من
مـــواقف مـن الـــبــيـت االبـــيض وقـــصــر
الــيـزيه وداون ســتـريت وبــروكـسل في
دعـمـهـا لالحـتـجـاجـات الـعـظـيـمة الـتي
جتـتـاح مدن ايـران فهـو ليس اال نـفاق
سـياسي محض ومحاولة فاشلة لغسل
ذنـوبهـا وتبرئـة نفسـها من هذا الـنظام

ستبد والرجعي واالجرامي.  ا
UJ¹d «  u

عـندمـا كان العـالم خارج االنـترنيت في
عــام 1979  كـــانت إذاعــات (مـــونــتي
كـــارلـــو) و(صــوت أمـــريــكـــا) و(بي بي
سـي) تذيع خطب اخلميني الى الشعب
االيــــراني وكــــانت رحــــلــــة من رحالت
اخلــطـوط اجلــويـة الــفـرنــسـيــة تـوظب
اغـراضها لـتحط في طهـران وينزل من
عــلى مــتـنــهــا الـشــخص الــذي صــنـعه
اإلعـالم الــغــربي وســـوّقه الى الــثــورة
ه بـعــد ذلك ووكــلت إلـيه لــيـتـم تـعــو
وظـيفة وأد النزعة العـمالية واليسارية
ـعــاديـة لإلمــبـريــالـيـة والــتـحــرريـة وا
الــسـائـدة عـلـى الـثـورة االيـرانــيـة لـقـد
حــول الــعـــالم الــغــربي و بــســيــاســات
جـهـنـمـيـة ومـخـطط لـهـا  شـخص مـثل
اخلـمـيـني الى قـائـد لـلـثـورة اإليـرانـية
واحلق يـقـال كـانت عـمـلـيـة نـاجـحة في
اخــتــطــاف ســافــر لـلــثــورة وفي وضح
الـنـهـار. كمـا  فـعل الـسـاسة الـغـربـيون
ــصــريــة أنــفــســـهم جتــاه الــثــورتــ ا
والــتـونـسـيـة عـام 2011 حــيث قـامـوا

بـشـكل فـعـال فـي تعـبـيـد الـطـريـق امام
) لاللتـفاف سـلمـ جـمـاعة (اإلخـوان ا
عـلى الـثـورة وتـفـريغـهـا من مـحـتـواها
ودعـمها سياسيا وماليا لوصولها الى
الــســلــطــة- تــقــد ادارة أوبــامـا ٣٠٠
مــلــيـون دوالر لــدعم انــتــخـاب مــحــمـد
ـــثـــال ولــيس مـــرسي- عـــلى ســـبــيل ا
احلــــــصــــــر او في افــــــضـل األحـــــوال
مـقـايضـة اجلمـاهيـر أمـنهـا وسالمتـها
في مــقـابـل اسـتــمـرار الـفــقـر والــسـلب
والــنــهب وســلب احلــريــات وامــتــهـان
الـكــرامـة االنـسـانـيـة او فـتح االقـفـاص
إلطـالق الـــــوحـــــوش الـــــكــــــاســـــرة من
اجلـمـاعـات اإلسالميـة لـنشـر الـفوضى
واحلـرب االهلية والعبث بحياة الناس
ووضع مـستـقبـلهم في مصـير مـجهول
كـما حـدث في سوريـة والعـراق وليـبيا

واليمن. 
ـتـحدة ان الـغـرب عـمـومـا والـواليـات ا
االمــريـكــيـة خــاصـة لــيس هـدفــهـا وال
سـيـاستـها احلـاليـة اسقـاط النـظام في
ايــــران ولـم تــــكن تــــدعم يــــومــــا أيــــة
ساواة انـتفـاضات من أجل احلريـة وا
فـي أي مكـان في الـعـالم فـهي جتد في
احــتــجـاجــات ايـران ســوقــا لـتــسـويق
بــضـاعــتـهــا وجتـديــد إنـتــاج مـفــاهـيم
"حــــقــــوق اإلنـــســــان" وهي ادواتــــهـــا
االيـــديــــولـــوجـــيـــة فـي صـــراعـــهـــا مع
ـنافسـة لهـا او التي ال تدور األقـطاب ا
في فـلكها مثـل روسيا والص والدول
بررات الـتي تستنـد عليهمـا وإيجاد ا
لـــلـــتــدخـل في شـــؤونـــهــا البـــتـــزازهــا
سـياسـيا واقـتصـاديا وهـذا ما يـحدث
الـــيــوم بـــالــضـــبط في ايـــران فــإعالن
الـــعـــقــوبـــات عـــلى وزارة الــداخـــلـــيــة
وشـرطة األخـالق ومسـؤول إيـراني
مـن قــــبـل االحتـــــاد األوروبي وكـــــنــــدا
وبـريـطانـيا وامـريكـا هو مـحض هراء
وال يـــغــيــر أي شيء مـن الــســيــاســات
اللي في ايران بل ان القمعية لنظام ا
سؤولـ اإليراني  الـعقوبـات على ا
بـقـدر مـا هـو ضـحك عـلـى الـذقـون هو
بــنـفس الـقــدر حتـريك لـلـمــيـاه اآلسـنـة
الــتي تـطـفــو عـلـيــهـا مـفـاهــيم "حـقـوق
اإلنــــســــان" ونـــشــــدد عــــلى (حــــقـــوق
قولة او اليافطة التي اإلنـسان) ألنها ا
حتـتـهـا تتـدخل أمـريـكـا وحلـفـائـها في
شــؤون الــعــالم وتــعــمل عــلى تــغــيــيـر
أنــظـمـتـهـا الـســيـاسـيـة إذا مـا حـاولت

الدوران خارج فلكها.
اللي في ان مشكلة الغرب مع النظام ا
إيـــران لــيـــست حـــقــوق االنـــســان وال
ـاكنـة الـقمـعيـة لألخيـرة التي تـطحن ا
ـنتفضـ وال ألنها تقـمع النساء ان ا
مــشـكـلـته هي مع الــطـمـوح الـسـيـاسي

واالقــتـصــادي الـذي تـمــتـلــكه الـطــبـقـة
تمـثلة الـسيـاسية احلـاكمة في إيـران ا
نـطقة اللي إليـجاد موقـع لهـا في ا بـا
واالعــتـــراف بــحــضــورهــا الــســيــاسي
والـقـبول بـاقتـسـام النـفوذ مع األقـطاب
اإلقــلــيـمــيــة األخــرى مـثـل الـســعــوديـة

واالمارات وتركيا وإسرائيل. 
ان الـغرب لم ولن يدعم أي قوة حتررية
وثـورية وعـلمانـية في الشـرق فهو من
صـنع اإلسالم الـسـياسي وإذا مـا أقدم
عـلى أعـادته الـى عمـق التـاريخ أي اذا
ذهـبت ابـعـد من سـيـاسـته احلـالـيـة في
اســقـاط اجلـمـهـوريــة اإلسالمـيـة فـهـو
ــثـابـة مـن يـطـلق الــنـار عــلى قـدمـيه
فــالــدين فـي الــشـرق كــان ابــدا سـالحـا
مــاضــيـا بــيــد الــغـرب يــســتـخــدمه في
صــراعه مع أيـة قــوة ثـوريــة وحتـرريـة

حتـاول اإلفالت من قـبـضـته وسـعـيـها
الـى دك مــعـــاقل شــركـــاته ومـــصــاحله
االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة وقد افـشى
ــســتــشــار األمن الــقــومي األمــريــكي ا
الـسابق زبـغنـيو برجـنسـكي السر الى
صـحيـفة روسـية بعـيد احـتالل العراق
عــام 2003  اذ قــال ان مـن مــصــلــحـة
أمــريـكــا أن تـصل األحــزاب اإلسالمـيـة

الى السلطة في العراق.
»dG « —UE²½«

مـا نريد ان نقوله هو انه من الوهم كل
الـــوهـم انـــتـــظـــار الـــغـــرب وخـــاصـــة
ـتحـدة األمريـكيـة بتـشدقـها الـواليات ا
حـول حـقـوق االنـسـان وأنـهـا سـتـدعم
تـغيـير كـبيـر في إيران اال إذا كان ذلك
الـتغيير يحقق مصـاحلها مثلما حدث
ــلـونــة في ــا ســمــتــهـا بــالــثــورات ا
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الـبلدان التي كانت منـضوية في الكتلة
نـصرم بعد الـشرقيـة في نهاية الـقرن ا

انهيار االحتاد السوفيتي.  
ـتـحـدة االمـريـكـيـة انـهـا أي الـواليـات ا
ـاللي وتـرويـضه تــريـد ابـتــزاز نـظـام ا
لـــيس أكــثـــر فــســقـــوط اجلــمـــهــوريــة
اإلسـالمـيــة يــعــني وصــول دويــهـا الى
اقــصى بــقــاع الــعـالم وســتــتــغــيـر كل
ــعــادالت الــســيــاســيــة والــتــوازنــات ا
ي الـدوليـة في النـظام الـرأسمـالي العا
الــذي يــئن بــســبب حــرب الــطــاقــة إثـر
تـداعيات احلرب الروسـية في أوكرانيا
الى جـــانب أزمـــته الــبـــنــيــويـــة. انــهــا
وبـريـطانـيا وفـرنسـا من صـنعت جنـما
ســمـته اخلــمـيـنـي لـيـقـف سـدا مـنــيـعـا
بـوجه اليسار واالشتراكية والشيوعية
في إيـران وسيبقي هـذا النظام اجلائر
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ؤكـد ان الكـثيـر من دول الـعالم بل اجـمعـها يـقوم عـلى اسس ودعائم من ا
تـقـوم مسـيـرتهـا التـي قد تـتطـور وتـذدهر لـتـأخد الـدولـة الى مصـاف الدول
الـقويـة لـتصـبح امـبراطـورية كـمـا االمبـراطـورية الـعثـمـانيـة او الـرومانـية او
الــفـارســيـة... او تــضـعف هــذه الـعــوامل مـجــتـمــعـة او احــد هـذه الــدعـائم
ـاضي كـمـا اإلحتـاد لـتـضـعف الـدولـة وتـهـون لـتـتـمـزق وتـصـبح ذكـرا من ا

السوفيتي او يوغسالفيا او الكنغو...
وهـذه االسس هي الــلـغـة او الــقـومــيـة الـتـي جتـمع ابـنــاء الـوطن  والــنـظـام
السـياسي الـذي يـقود الـدولة وهـو من صـلب ابنـائهـا والـقانـون الذي يـنظم
حياة السكان في اطار الدولة فضال عن االسس الطبيعية التي هي اساس
قيـام الدولة وهي االرض التي تـقوم عليهـا تلك الدولة الـتي تؤطرها احلدود
السـياسيـة وحتجزهـا عن الدول األخرى اجملـاورة ويبقى العـامل الديني او
الدين الـذي يعتـنقه شـعب هذه الدولـة اوتلك او لنـقل االديان الـتي يعتـقدها
جـمـهور الـدولة وهي يـقيـنـا متـعددة ومـتفـرعة الـى مذاهب وفـرق كلـما تـقدم

شهد..  الوقت لتعقد ا
بــســبب احلـروب والــهــجـرات الــتي يــقـوم بــهـا ســكــان هـذه الــدول وافـدين

ومغادرين والذي تسبب بحالة االختالط الديني والقومي...
اذ لم تبقى الدول كل دالدول نقية من عنصر واحد اي من قومية واحده او
انيا ـوغرافي كمـا ا دين واحد حـتى التي كانت عـصية عـلى االختالط الد

إلى وقت قريب....
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ا حدى فهـذا االختالط القومي والديني ولد الضعف في تـركيبة السكان 
بهم الى انـغالق كل مجموعة على بـعضها خصوصـا اذا كانت قيادة البلد
دون وعي ودون درايــة وقـدرة تـمـكن من قـيـادة الـدولـة لـبـر االمـان كـمـا في
افـغـانـسـتـان التـي احاطـت بهـا احلـرب اخلـارجـيـة واالهـلـيـة وغـيـاب احلكم
الرشـيد ردحـا من الزمـان فانـكفـأ البـشتون وانـعزلـوا عن الطـاجيـك وهكذا

الهزارا انعزلوا عن االوز وهذا ينسحب على دول اخرى...
ا قـاد لضعف هذه الدولـة وبالتالي دخـولها احلرب االهـلية وتمـزقها كما
في روانـدارعــنــدمـا تــقـاتـل الـهــوتـو والــتـوتــسي مــطـلع تــســعـيــنـات الــقـرن
اضي... ومايهمنا هنا هو الدين الذي هو اكثر خطورة في تالشي الدولة ا
وضيـاعها والذي يستغل من منظومة احلكم حتى صار اي الدين سببا في
ا اثـر على تطـلعات شـعبـها كمـا في مصر تمزق الـدولة وضـياع هيـبتهـا 
فترة حـكم االخوان الذين اسـتغلوا الـدين لتمـرير مخطـطاتهم عبـر مؤسسة

تمثل باالرهاب وتطبيق افكارهم احلكم وا
وكـمـا هـو حــال الـعـراق الـذي اسـتـغل فـيه الــدين ابـشع اسـتـغالل من قـبل
تـعاقبـة بعـد العام ٢٠٠٣ لـيومنـا هذا والـذي شهد فـيه العراق احلكـومات ا
ـسـتويـات وفي كل االجتـاهات حـتى اضـحى العـراق دولة انحـدار بـأعلى ا

فاشلة في عرف اجليوبولتيك...
ــنـوال فـان الــعـراق كــدولـة سـيــشـهـد وهــذا احلـال ان اســتـمـر عــلى هـذا ا

انزوائها من مسمى الدول...
ـــا تالقف حـــزب الــنـــهــضـــة ذا الـــتــوجه وحـــصل الــشـي ذاته في تـــونس 
االخــواني حــتى اول الــبــلــد حـافــة االنــهــار ودخــول الـدولــة حــافــة احلـرب

االهلية... 
ـذهبـية هـو اشد خطـرا على الـدولة من وحقـيقـة االمر ان الـدين وتفـرعاته ا
بـاقي الــعـوامل األخـرى الــقـومــيـة والـقــانـون واالرض ومـؤســسـة احلـكم...

والذي يسهم حتما في تمزيق الدولة وانهيارها 
واعتقد جازما اذا مابقي اخلال في العراق هكذا فان 

النتيجة هي انهيار الدولك وضياعها ذات يوم...
اذا مـاحتـوط بــاحلـلـول واولـهـا الــذهـاب الى حتـصـ مــؤسـسـة احلـكم من

ضغط هذا العامل اجلامح...

ا ال يـشكل نظام يـجثم على االفـئدة طا
ـاللي في إيـــران خـــطــرا ســـيـــاســـيــا ا

وأيديولوجيا عليها.
 ان قــــلع جــــذور اإلسالم الـــســــيـــاسي
مــرهــون بــنـضــالــنــا ســواءً في إيـران
نطقة انه اوفـي العراق أو في عموم ا
مــــرهـــون بــــنـــضــــال كل الــــتــــحـــررين
. لقـد آن األوان لـنُعِـد الـعدة والـثـوريـ
لـــكـــنس اإلسالم الـــســيـــاسي وإنـــهــاء
تـــطـــاوالته عـــلى الـــنـــســاء والـــعـــمــال
ــوظــفــ لـقــد رفــعت نــســاء إيـران وا
مـــشــعل الـــتـــغــيـــيــر وهـــا هم طــلـــبــة
اجلامعات واالعداديات اضافة وعمال
ـئـات الــبـتـروكـيــمـيـاويـات والــنـفط وا
دن يلـتحقون االف من اجلـماهيـر في ا
بــهــا.. لـقــد أزفت ســاعــة أفـول اإلسالم

السياسي.
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ــسـلــحـة ــقـتــرن بـاضــعـاف الــقـوات ا وا
ـسؤولة عـنية وا الـوطنيـة مِلك الشـعب ا
عن  حـمـايـة البالد واحلـفـاظ عـلى أمـنـها
وسالمـــة أراضـــيــهـــا وصـــون وحــمـــايــة
ــقــراطــيـة دســتــورهــا والــدفــاع عن الــد
ـقومـات األساسـية لـلدولة حـفاظـا على  ا
ومـدنيـتهـا ومـكتـسبـات الـشعب وحـقوق
ـعــروف ان الــدولـة وحـريــات األفــراد وا
وحـدهــا لــهــا احلق في انــشــاء  الــقـوات
ـسلـحـة  ويحـظـر عـلى أي فرد أو هـيـئة ا
أو جـهـة أو جـمـاعـة إنـشـاء تشـكـيالت أو
فــرق أو تــنــظــيــمــات عــســكـريــة أو شــبه
عـسـكــريـة"?  الن جـيش الــوطن  الـرسـمي
هـــو عــــمـــود خـــيــــمـــتـه وهـــو احلـــارس
ــــؤتــــمن عــــلـى حــــدوده وعن ثــــرواته وا
ومـقدراته في الـبر والـبحـر وعلى تـوفير
حـالـة الـطـمـأنـينـة واألمـان لـلـشـعب ومن
هـــنـــا نالحظ مـــحـــاولـــة اعـــداء الـــعــراق
وبــطـانــتـهـم حتـديــد امـكــانـيــات اجلـيش
الـعـراقي وهـنـاك من يـريـد افـشـال الـدولة
وعــدم تــمـــكــيــنــهــا مـن شــراء االســلــحــة
ــتـطــورة لـتــقـويـة احلــديـثــة الـفـاعــلـة وا
اجلـــيش الـــوطــني لـــكن مـــا يــحـــدث هــو
اشـاعة صفقات الفـساد في عمليات شراء
ـتطـورة الـتي تقـتـنيـهـا الدول االسـلحـة ا
ومــنــهــا احملــيــطــة بــالــعــراق ومــا زالت
مــحــاوالت ومـخــطــطـات تــدمــيـر الــعـراق
وجـيـشه ومـؤسـسـاتـه االمـنـيـة مـسـتـمـرة
وبــدون تــوقف وكــذلك حــال مــؤســســاته

العلمية والتربوية واالقتصادية.   
  اعـــتـــقـــد ان اصــــحـــاب االخـــتـــصـــاص
ــواقف  الـوطــنـيـة واصـحـاب الــنـهج  وا
ـتـتـبـعـ لـتـسـلـسل االحـداث االمـنـيـة وا
والـسياسـية في االقـليم يدركـون االسباب
احلــقــيــقــيـــة وراء كل هــذه الــفــعــالــيــات

اعــطــاء غــطــاء ســيــاسي لــكل اجملــامــيع
ـسلحة الـتي تعمل خارج سـلطة الدولة ا
ــسـلــحـة  اي خــارج  سـلــطـة وقــواتـهــا ا
اجلـيش الوطـني  واصـبحت تـعمل حتت
ال و بالسالح ول با امـرة من يدفع  و
واحلـــقــــيــــقــــة  لم يــــكن هــــدف احــــتالل
واشـنطن للعراق هو مظـلومية العراقي
ومـعاناتهم  من دكتـاتورية النـظام البائد
اومـن اجل حـــقــوق االنـــســـان و اشـــاعــة
قراطية وحـمايتهـا كما يروجون بل الـد
كان  الهدف من االحتالل هو اسكات قوة
وعـنـفـوان الـعـراق بـحل جـيـشه واسـقاط
دولتـه لتبدأ صفـحة التغيـرات السياسية
وكــانت الــنـتــيــجــة مـا يــســمى بــالــربـيع
ـشـؤوم الــذي دمـرت من خالله الـعــربي ا
جـيـوش الـعــديـد من الـدول الــعـربـيـة في
مـقدمـتهـا العـراق  والشـعار االمـريكي ال
دول وطــنــيــة بــعــد الــيــوم بــعــد تــدمــيـر
ــسـلــحـة ونــشـر جــيـوشــهـا  وقــواتــهـا ا
ــنـفــلت خــارج سـلــطـة الــدولـة الــسالح ا

أسـقـطت واشــنـطن  بـاحـتـاللـهـا الـعـراق
الدولة العراقية محققة هدفها  

االول عـلـى خــريـطــة االحــتالل الــغــاشم
والــــدلـــيل هــــو  حل اجلــــيش الــــعـــراقي
ــؤسـســات االمــنـيــة الن الـدول وكـافــة ا
تسقط عندما تسقط جيوشها  فكان اول
ـــدني االمـــريـــكي بــول قـــرارات احلـــكم ا
ر هو حل وتـفكيك اجلـيش الوطني بـرا
الــعــراقي الــبــاسل  ثم تــوالت عــمــلــيـات
الـدمار والـتخـريب تبـاعـا  وفي مقـدمتـها
فـتح ابـواب الـعـراق والـسـاحـة الـوطـنـية
لـتنـظيم الـقاعـدة االرهابي بـعد ان وفروا
له مـالذات امــنــة والــســمــاح  بــانــتــشـار
الــسـالح غــيــر الــشــرعـي خــارج ســلــطــة
الـدولة بظهور  مجاميع مسلحة متعددت
الـوالءات لـلـقـوى الـفـاعـلـة عـلى الـسـاحـة
الـوطـنـيــة الـتي عـمـلـت عـلى ملء الـفـراغ
الـســيــاسي الــذي حــدث في الــبالد بــعـد
االحتالل  وسقوط النظام البائد. كل هذه
الـقـوى االقـلـيـميـة والـدولـيـة عـمـلت عـلى
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الـتيـار الصـدري عـلى تخـويف جـماهـيره
من سـقوط النظام الـسياسي الطائفي اذا
مـا تـخـلـوا عـن احملـاصـصـة الــطـائـفـيـة .
والــكـل يــعــلم ان الـــشــعب بـــكل طــوائــفه
وقـومــيــاته لـم يـجـن من احملــاصــصـة اال
حـكـومــات فـاسـدة . ودولــة فـاشـلــة تـكـاد
ـــقــدمــة الى تــنــعـــدم فــيــهـــا اخلــدمــات ا
. تـمـكن اإلطـار الـتـنـسـيـقي من ـواطـنـ ا
ــان الــعــراقي جــمع أكــثــر من ثــلـث الــبـر
عـطل"  وبـذلك استـطاع "سـمي بالـثـلث ا
رت تعطيل اجتماعات اجمللس النيابي 
متـتـالـيـت  فـقـطع الـطـريق امام الـكـتـلة
الـصدريـة وحـلـفائـهـا لـتـشكـيل احلـكـومة

ثلون الكتلة االكبر . رغم كونهم 
وفي مـواجــهـة هـذا الـوضـع دعى الـسـيـد
ان لـتقد مـقتدى الـصدر نـوابه في البـر
اسـتـقـاالتـهم   فـاسـتـقـال جـميـع الـنواب

ان العراقي . الصدري  من البر
ـفـهوم من الـتـيار ـفـاجئ وغـير ا الـقرار ا
ــان الــصـــدري بــاخلــروج من قـــبــة الــبــر
العراقي  اتاح الفرصة لالطار التنسيقي
ــلئ مــقــاعــدهم بــعــنــاصــر فــاشـلــة في

االنتخابات .
عــنــدئــذ تــمــكـن االطــار الــتــنــســيــقي من
االنـفــراد بـالــقـرار الــسـيــاسي واعـلن انه

الكتلة االكبر .

ــــا دعـى رئــــيس الــــتــــيـــار الــــنـــواب  
الـصدري السيد مـقتدى الصدر الى طرح
مـشـروع حـكـومـة أغـلـبـيـة وطـنـيـة عـابرة
لــلـمـحـاصــصـة الـطـائـفــيـة  وشـكل لـذلك
ـشـاركـة حتالف حتـالف "إنـقاذ الـوطن" 
قـراطي الـسـيـادة الـسـنّي واحلـزب الـد

الكردستاني .
دعــوة الــتــيــار الــصــدري وحــلــفــاءه الى
تـشـكـيل حـكـومـة اغــلـبـيـة وطـنـيـة  القت
مـعـارضـة شـديـدة من اإلطـار الـتـنسـيـقي
ـــشـــروع  وتـــمـــسك الـــذي رفـض هـــذا ا

باحملاصصة الطائفية .
تـقوم استراتيـجية اإلطار في صراعه مع

بـعـد اجلــمـود الـســيـاسي الــطـويل الـذي
بـكرة في ـانيـة ا أعـقب االنتـخابـات البـر
تــشــرين اول/ أكــتــوبــر 2021 نــتــيــجــة
اخلـالف الـكـبــيـر بــ الـكـتــلـة الــصـدريـة
واالطـار الـتــنـسـيــقي   انـتـخــاب عـبـد
الـلطيف رشيد رئـيسا جلمـهورية العراق
. ثم جـرى تـكـلـيف الـسـيـد مـحـمـد شـياع
الــســوداني مــرشـح االطــار الـتــنــســيــقي

بتشكيل احلكومة اجلديدة.
وكــانت الــكـتــلــة الـصــدريــة قـد تــصـدرت
ـبـكـرة ـانـيـة ا نــتـائج االنـتـخـابـات الــبـر

بحصولها على 74 مقعدا .
فــاصــبـحـت الـكــتــلـة االكــبــر في مــجـلس

جــمــاهــيــره كــمـا يــدعـي . بل طــمـعــا في
الـــســـلــطـــة وامــتـــيـــازاتــهـــا  واعــتـــبــار
مؤسسات الدولة حدائق خلفية لالحزاب
ـنــضـويــة حتت خــيـمــته . اضــافـة الى ا
الحـــقــة الــقــانـــونــيــة عن خــوفـــهم من ا
قـيامهم بـتبديـد موارد الـشعب وسرقـتها
ــــــاضــــــيــــــة . وكــــــذلك خـالل االعــــــوام ا
مـعارضـتهم حلـصـر السالح بـيد الـدولة
ـافـيـوية ضمـانـا" لـبـقاء  مـيـلـيـشـياتـهم ا

عادية للشعب والعميلة لالجنبي . ا
ـواطــنـ من وعـادت خــيـبـة أالمـل بـ ا
ـسـلحـة التي هـذه األحزاب وفـصائـلـها ا
تـعيث في االرض فـسـادا بعـد سـيطـرتـها
عــلى مــجــلس الــنـواب بــااللــتــفــاف عـلى

الدستور والتعطيل .
ان سـيطـرة احزاب االقـليـة النيـابيـة على
ان بعد حشوه بنواب غير منتخب البـر

ـــوقــراطـــيــة  يــعـــد انــقـالبــا عـــلى الــد
وســيـتــيح لـهم اغــلـبــيـة مـريــحـة في سن

القوان والقرارات .
وعـلى االرجح سـيـتم اقـرار قـانـون جـديد
لالنــتــخــابــات يــضــمن لــهـم االســتــمـرار
ـستـقلـ او قوى بـالسـلطـة واستـبـعاد ا

عارضة الشعبية . ا
وكــــذلك اعــــادة تـــشــــكــــيل مــــفـــوضــــيـــة
لالنــتــخـابــات من عــنـاصــر مــوالـيــة لـهم

ـوقراطـية  عـادلـة الد وهـكذا انـقلـبت ا
فـاالحزاب الفـاشلـة في االنتخـابات قادت
الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة . والــنـواب غــيـر

ثلي الشعب! نتخب اصبحوا  ا
ــزعــومـة في ــوقـراطــيـة ا هـذه هي الــد
الــعــراق  فــبــدال مـن الــتــبــادل الــســلــمي
لــلـســلــطـة  بــقــيت االحـزاب الــطــائـفــيـة
نـفـسـهـا حتـتـكـر احلـيـاة الـسـيـاسـيـة في
الــعـــراق وبــنــفـس الــتــدخـالت الــدولــيــة

واالقليمية السابقة .
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ـلـحـة لـلـنـفط في هـذا وحلـاجـة امـريـكـا ا
ـيـة جعـلـها الـوقت من ازمة الـطـاقـة العـا
تـدفع بــاجتـاه بـقــاء الـوضع عــلى مـاهـو
عـليه في الـعـراق . فبـاركت هي واالحتاد
االوروبي  والـدول االقــلــيـمــيـة تــشــكـيل
احلـكــومـة اجلــديـدة  بــغض الـنــظـر عن
االســتــحــقـاق االنــتــخــابي  وتــطــلــعـات
الـشعب العـراقي الزاحة الطـبقة احلـاكمة

الفاسدة .
عـلمـا ان الـسيـد الـسـوداني قد تـعـهد في
ــخـــالـــفــة وقت ســـابق من تـــرشـــيـــحه 
قرارات منظمة االوبك والعمل على زيادة

عدالت اكثر ! تصدير النفط العراقي 
دعــوات االطـار الــتـنــسـيـقـي لالسـتــئـثـار
بــالـــســلــطـــة لم تــنـــبع من حـــرصه عــلى

لـــــضــــمـــــان فــــوزهـم بــــكـل الــــطـــــرق في
االنتخابات القادمة .

ان اخلـطأ القـاتل للصـدري باالنـسحاب
ـان  وتـورطهم بـاخالء السـاحة من الـبر
لالحـزاب الـفـاسدة سـيـؤدي الى تـصـفـية
ـعـارضـة الـشعـبـيـة  بـعـد تـمـكـنـهم من ا

انية . عارضة البر تصفية ا
وبـــــدال" من دعــــوات االصـالح وتــــقــــو
الـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة ســتـزداد هـيــمـنـة
الـــفـــاســديـن عــلـى كل مـــفـــاصل الـــدولــة

تساندهم فصائل مافيوية مسلحة.
وهـــنـــاك شـــكـــوك مــشـــروعـــة فـي جنــاح
احلــركــات الـشــعــبـيــة مــسـتــقــبال  امـام
اسـاليب القمع الوحشية لسلطة األحزاب

احلاكمة .
ـنـاضـلـة من ان عـلى الـقـوى الـشـعــبـيـة ا
ـوقـراطـيـة صـائـبـة وعـادلـة طرح اجل د
خالفـاتـهـا جـانـبـا والــعـمل عـلى تـوحـيـد
الـصفوف لتأسـيس قيادة لتـنظيم شعبي
واسع الـنطاق  وحث اجلماهـير الفقيرة
ـغلوبة على امرها للمشاركة الواسعة وا
في هــذا الــتـنــظــيم ومـواصــلــة الـنــضـال
لــلـقـضــاء عـلـى بـؤر الـفــسـاد والــتـبــعـيـة
والـعمل لـلتـغـييـر من اجل سـلطـة وطنـية
تـضمن استـقالل العـراق وشعبه  بـعيدا

عن  تدوير النفايات السياسية

واالفـعـال الضـعـاف الـعـراق والـعديـد من
الــدول الــعــربـــيــة وتــدمــيـــر جــيــوشــهــا
ومــقـــومــاتــهــا  مـن اجل  الــتــطـــبــيع مع
اســــرائـــيل واهـــدافـــهـــا  الـــعـــنـــصـــريـــة
الـتوسـعـية  فـتـدمـير اجلـيـوش العـربـية
ــعــاديــة لـلــتــوسع واســقــاط االنــظــمــة ا
والـتـطبـيع مع اسـرائـيل الـهـدف مـنه هو
حتـقيق وبـناء الـطوق االمنـي  السرائيل
ومـا زالت واشـنطن  والـعـديـد  من الدول
الــغـربــيـة  الــداعــمـة الســرائـيل في بــنـاء
طـوقها االمني عـلى حساب تدمـير جميع
الـقدرات والقوى العسكرية واالقتصادية
ــقـصــود بـذلك واالجــتـمــاعــيـة لــلـدول وا
اضــعــاف الـقــوى اجلـارة احملــيــطـة بــهـا
وهي تـتمـكن من ذلك  بلـعبـها عـلى حبال
الـزمن  ومـراهـنـتـهـا عــلـيه  ومـا تـفـكـيك
وتـدميـر اجلـيش العـراقي وقـواه االمنـية
بـعــد الـغــزو الــغـاشم اال مـن هـذا الــبـاب
ــنــهـجي الــتــدمــيــري لالمـة ــنــطـلق ا وا

العربية واالسالمية.
Õö « ¡UA½«

ومـا الـسمـاح بـتـاسيـس داعش االرهابي
ودعم انـــشـــاء الـــسالح خـــارج  ســـلـــطــة
الـدولـة اال لـتـحـقــيق هـذا الـهـدف  والـكل
يـعرف كيف عـملت داعش على اسـتيعاب
وجـذب العـديد من افـراد اجليش الـعراق
حتت شـعارات وعـبـارات وافكـار متـعددة
بـعـد تـدمــيـر وتـفـكـيـك اجلـيش الـعـراقي
والـــــهـــــدف اضـــــعــــاف وانـــــهـــــاء دولــــة
ـؤسـسـات الـعـراقـيـة الـقـويـة  وتـشـريد ا
جـيشها وانهاء قدرات الـعراق العسكرية
هنيه والعقائدية لهذا وضرب اخلبرات ا
اجلــيش الـــذي اسس فـي اغــنى الـــدولــة
هارته الـعربية واالقليـمية والذي عرف 
هـنـيـة والـقتـالـيـة العـسـكـرية الفـنـيـة وا

ونــحن نـشــهـد مــا يـعـانــيه الـعــراق بـعـد
تـفكـيك وخراب جـيـشه الذي تـمت اعادته
عـلى اسس حتـاصـصيـة طـائـفـيـة عـرقـية

طلوب  مذهبية وهذاهو ا
 تدمـير البـلد الذي كـان ينتـظره مسـتقبل
واعـــد وجـــديــــد بـــعـــد ازاحــــة الـــنـــظـــام
الـدكتاتوري البائد تراه ب فتره واخرى
يـعود الى مربعه االول  لتنهش به انياب
االعـــداء واحلـــاقــــدين الـــذيـن يـــنـــفـــذون
اجـنـدات اعـداء الـعـراق من حـيث يـدرون
بـعــد ان بـات الــعــراق تـنــهــشه الـوالءات
الداخلية واخلارجية التي حترك البعض
مـنهـا االطمـاع االقلـيميـة التـي ال تريد ان
يــعــود الـعــراق الى بــنــيــته الـعــســكــريـة
دنية القوية باسسها وثوابتها ودولته ا
ـؤسـساتـيـة  لذلك وقـواعد مـنـطلـقـاتهـا ا
يـحاول ان يلتف عليـها  اللئام احلاقدون
عـلى الــعــراق وشـعــبه بــحـقــد دفـ  بال
حـدود ال يراد له ان يـنـتهي ونـحن نشـهد
تـامـر اجملـتــمع الـغـربي واالقــلـيـمي عـلى
الـعـراق وال يـسـمـح بـتـسـلـيــحه كـمـا هـو
مـطـلوب وعـلى غـرار اجلـيـوش الـوطـنـية
الــقــويــة..  نـعـم هـكــذا عــمــلت واشــنـطن
ــنـطــقه ومـا واسـرائــيل وعــمالؤهم في ا
ـتـبع في اشـاعة زالـوا عـلى هذا الـنـهج ا
الـفساد والـفرقة واحملـاصصـات الطئـفية
ــذهـبـيـة الـعــنـصـريـة الــطـائـفـيـة وزرع ا
مــظالت ورؤوس الــفــســاد بــكل انــواعه
بـــعـــد ان ادخــــلت اخملـــدرات لــــتـــدمـــيـــر
ــؤسـســات الـشـبــابـيـة وتــخـريب بــنـيـة ا
الـعراقية كل هـذه عوامل ووسائل تصب
وتـعــمل عــلى  االســتــمــرار في اضــعـاف
اجلــيش الــعـــراقي الــبـــاسل درع الــوطن
وخـيمته لـيتمـكنـوا بعدهـا من مصادرت
قراراتـنا  السـياسيـة السيـادية الوطـنية

ولــكي تـــدار شــؤونه مـن خــارج احلــدود
الـوطــنــيـة لــذلك دفــعـوا داعـش الحـتالل
ثـلث الــعــراق وارادوا له ان يـتــمــدد لـكن
اسـتحضار االرادة الـوطنية الشـعبية في
الـــتــمـــسك بـــاجلـــيش الـــعــراقـي ودعــمه
قـاتلي احلشد الشـعبي  لتغيـير اللعبة

وافشال العديد من اخملططات. 
 الـيـوم كل مـا هـو مـطـلـوب من اسـرائـيل
والـغــرب وبـعض دول اجلـوار االقــلـيـمي
هــــو بـــــقــــاء الــــعــــراق يـــــدور بــــازمــــاته
وبـجراحاته ليبقى مأزوما  يعيش دوامة
من االزمـات  لـيـضعف ويـسـيح ويـتـبـخر
اكـــثـــر من عـــشـــرة اشـــهـــر مـــضت عـــلى
االنـتـخـابـات ونـحن بـال حـكـومـة نـتـعـثـر
بـايامـنـا وشـهـورنـا وسنـواتـنـا الـعـجاف
وغـير قادرين على اختـيار رئيس  للدولة
واحلـــكـــومـــة  والـــنــــزاعـــات تـــتـــواصل
ـنـفـلـت خـارج سـلـطـة الـدولـة والـسالح ا
يـعـمل عــلى قـدم وســاق والـدولـة غــائـبـة
عــنـهـا قــدراتـهـا وامــكـانـيـتــهـا في فـرض
سـلطـتهـا على الـبالد واالمن ومؤسـسات
الـدولة كمـا يجب بـعد ان نخـرها الـفساد
نـفلت وغير الشرعي.. وطـوقها السالح ا
من كـان  يتصور ان العراق يصل الى كل
هـذه الــفـوضـى واالوضـاع االمــنـيــة لـوال
تـفــكـيـك وحل جـيــشه من قــبل واشــنـطن
وبــتـــخــطــيط مـــســبق اعــد لـه قــبل غــزو
الـعـراق  واحــتالله ومـا زالـوا يــعـمـلـون
الـيوم لدق االسـف بـ الشـعب العراقي
وجـيشه الباسل وقواه الوطـنية الساندة
من احلـشـد الــشـعـبي  والــعـراقـيـ وهم
ـان بـأن اجلـيش عـلى يـقـ وقـنـاعـة وا
هـو الشعـب وبالعـكس الن ابنـاء القوات
ــســلـحــة وحـشــده الــشـعــبي هم ابــنـاء ا
الشعب العراقي والوطن العزيز العراق.

بغداد
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موسكو

سـتـعـمـر ايـنمـا يـحل ان يـعـمل عـلى كسب عـمالء من ابـنـاء الـبـلد يـحـاول ا
الـذي يحتله قبل االحتالل وبعده ,وبـعض من مواطني هذه البلدان ساعدوا
احملـتل عـلى احـتـالل بالدهم والـذين وصـفـهم هـتـلـر بـانـهم   احـقـر الـنـاس
جـوابا على سؤال وجه اليه  ,وكـان فحوى السؤال ,من رأيت احـقر الناس
ـقـابل هـناك اجـاب انهـم اولئك الـذي سـاعـدوني علـى احتالل بالدهم  ,وبـا
ثـوار  يـقـاتـلــون بـشـرا سـة ضـد احملـتل ويــقـلـقـون مـضـاجـعه ,وال يـقـبـلـون
سـاومة ومن هؤالء بطل عراقي ذكرته الوثائق البريطانية  ولم يذكره ابناء ا
بـلـده من اهل الــتـوثـيق والـتـاريخ ,انه حـمـدان فـارس من ابــطـال مـنـسـيـون
وحكـايته كما   تقول الـوثائق البريطانـية بانه فارس شجاع ,ونص احلكاية
الـبـريـطـانـية   ,أن فارسـاً عـراقـيـا يـدعى (حـمـدان) كـان قد قـتل مـن جيش
واسـتولى عـلى مخازن االحتالل االجنـليـزي بعد احـتاللهم لـلعـراق الكثـير 

لألسلحة وذخائر وكان يهاجم قطارات التموين اإلنكليزية .
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وقد عجز كان مع حـمدان عشرة فـرسان من اتبـاعه غالظ شداد شجعـان 
ـكائد وقد ارسـلو االجنليز االجنلـيز من قتلـهم أو القبض علـيهم رغم كثر ا
ـرات عديـدة لـكنـهم فـشـلوا وأخـيـرا أرسلـوا رسـالة عـمالءهم لالتـصـال به 
الى مـلـكـة بريـطـانـيـا آنـذاك يشـرحـون بـهـا واقع حـمدان واتـبـاعه وصـعـوبة
ـلكـة أن يتم مـواجـهته فـيـما أوقع بـهم خـسائـر كـبيـرة عـادت الرسـائل من ا
لـكـة تـتـضمن الـكـثـيـر من األموال االتـصـال بـحمـدان واعـطـائه هـدايا مـن ا
وااللبـسة والـذهب والـفضـة مع فرس فـازت بـآخر سـباق فـي بريـطانـيا وأن
يركب حـمدان جـواده ويـنطـلق وحيث يـتعب اجلـواد ويـتوقف تـصبح جـميع
هذه األراضـي ملكا له وحتت إمرته هي ومن عليها من البشر  ,حيث هكذا
ـسـتعـمـر في تـوزيع االراضي أي بـقـدر مـسـتوى الـعـمـالـة يـوزعون يـعـمل ا
ــــلك اراضـي واســــعـــة االراضـــــي وعــــلـى وفق ذلك اصــــبـح الــــبــــعض 
ـلك شـبـرا واحــدا النـهم حـاربــوا احملـتل  وبـعـد والـوطـنـيــون بـعـضـهـم ال 
ـكان ـلـكـة بعـد أن أحـكم حـمايـة ا اتـصـاالت وافق حـمدان أن يـلـتـقي وفد ا
هناوية زارع في منطقـة ا ونشـر اتباعه ونصب خيـمة كبيرة وسط إحـدى ا

بالديوانية.
لـكة فـكتوريـا ومعـهم الهدايـا مع شخـصيات عـراقيـة أيضا  وحضـر وفد ا
ففـاجأ اجلميع حمدان وركب جواده ومعه رئيس لكة  وطرح الـوفد فكرة ا
زارع وفي الوفـد (االجنلـيزي ) الذي يـحسن الـعربـية فانـطلـقا مـعا وسط ا
حلـظة توقف حمدان وترجل من جواده ثم دنا من اذن اجلواد وراح يهمس
بـها ثم يـضع اذنه قرب فم اجلواد  ,ويـهز رأسه كمن يـسمع حـديثـا فسأله
رئـيس الوفد  ,هل جيـادكم تتكلم ? فرد حـمدان نعم تتكـلم   وماذا قلت لها

وماذا قالت لك ? 
لكـة فأجابني : ياحمدان إن فقـال حمدان لقد طرحتُ عـلى جوادي فكرة ا
ـنـحـهـا لــكم فـانـزعج رئـيس األرض أرضـكم فـكــيف تـسـمح لألجـنــبي أن 
لكة لقد أهاننا لكة يا جاللة  ا الوفد وعاد سريعا مع هداياه  ,وكتب إلى ا
لـكة فـكيف نـحن الـبشر حمدان حـيث يـقول إن حـيواناتـنا ال تـتقـبل فكـرة ا
فـامـرت بــاإلمـسـاك به واعــدامه لـكــنـهم عـجــزوا وعـاش حـمــدان إلى بـدايـة
اضي  ,فيـما لم يذكره أحد في كتب التاريخ العراقية او سـبعينات القرن ا
العربـية لكنه مذكور بالوثائق البريطانية فكم حمدان نحتاج اليوم لتكون له
ـســتـمـر عـلى االراضي الــعـراقـيـة من دول اجلـوار كـلـمـة ضــد الـقـصف  ا
ـنبع لنـهري دجلة ياه من دول ا سـميات او قـطع ا وجتاوزاتـها في تغـيير ا
ياه والفرات والروافد التي اغلقت وتعرض العراق الى اقوى حالة شحة با
ــسـتــمـر عـلى  واجلـفـاف مـن دول تـقــول انـهـا دول اسـالمـيـة  ,والـزحف ا
احلدود  وتـغيير مسمـيات  العالمات احلدوديـة في البر والبحر  ,رحم الله

حمدان وكل االبطال الذين ضحوا من اجل هذا الوطن اجلريح  .
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في عــلم الـفــيـزيــاء تـعــجـيل اجلــاذبـيـة
واحد سواء أكنت تلقي بطن حديد من
فـوق جـبل أو ريشـة فقـانـون اجلاذبـية
ـارس الـفعل نـفسه عـلى االثنـ لكن
حـ تـلـقي حـجـر من عـلي يـسقـط لكن
حـــ تــلــقي ريـــشــة فــأن "الـــريــاح" قــد
"تـســوقـهـا" بـاجتـاهـات لم تـخـطـر عـلى

بال ملقيها.
وهـذا حــال الـفـرق بـ الـتـنـظـيـر وبـ
إدارة الــــدولـــة شـــأن تـــعــــامل قـــانـــون
اجلـاذبية مع احلجر والريشة واألصل
أن نـصف عالج مـرضـنـا هو تـشـخيص
احلـالـة وهـو تـشخـيص مـا عـاد اثـنان
يـخـتـلـفـان بـشـأنه ولـسـت هـنـا لـتـكرار
تـــفـــاصـــيل احلـــالـــة فــحـــتـى تالمـــيــذ
ــتـوســطـة بــاتـوا يــكــررونه بل حـتى ا
زمن سـؤولة عن "مرضـنا" ا األطـراف ا

عاجلته!? جتتره يومياً وتدعوا 
الـقضية الكبـرى هي األسبقيات وح
ـاء إلى الـســفـيـنـة فـالـشيء يــتـسـرب ا
ـطلوب هو وقف التسرب لوقف األول ا
ـيـاه غــرقـهـا قـبل الــعـمل عـلى تــفـريغ ا
ـيـاه لن مــنـهـا وإال فـأن جـهــد تـفـريغ ا

يوقف غرق السفينة.
دولـة اجلـمـهـورية اخلـامـسـة بـعـد خلع
الـنظام الشـمولي يغرقهـا الفساد وعدم
الــكــفــاءة ووكالء الـرأســمــال األجــنـبي
ودول اجلــــوار لــــذلـك فــــأن اخلــــطـــوة
األولـى هي وقف هؤالء عـند حدهم من
خالل سـيادة القانون والدستور وعلى
ـــثــــال ال احلــــصـــر ورد في ســــبـــيـل ا
انية دعت مـصادر متـعددة أن جلنة بـر

مــرات عـديــدة إلى عـدد من اإلجـراءات
ضــمــنــهــا قــضــيــة مــلــيــارات أمــانـات
ـعزل الـكـمـارك في تـدارس وضعـهـا "
ـالـيـة" وهـو طـلب عن دائـرة الـرقـابـة ا
مـن أغرب الغرائـب أن يصدر عن نواب
ــالـيـة لــلـشـعـب ويـوافق عـلــيه وزيـر ا
تمسك بدور الذي يفترض انه اشد ا
الـيـة. فـمن سيـاقـات الـدولة الـرقـابـة ا
حـــتى زمن الـــشــمـــولــيـــة أن كل شيء
ــالـيـة عـدا عـطـايـا يـخــضع لـلـرقـابـة ا
"الـقـائـد الـضرورة". فـكـيف أجـاز نواب
ـطالبة بـأي إجراء صغر أم ألنـفسهم ا
كـبر بـدون رقابة مـاليـة...فهي السـلطة
ـسـتقـلة اخملـولة بـرصـد أية مـخالـفة ا
مــالــيــة أو إداريــة فـي شــؤون الــدولـة
ــســـتــلـــزمــات الـــضــروريــة وهـي من ا

لسالمة معامالت الدولة.
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إن رئــيــسي الــدولــة د. لــطــيـف رشــيـد
ــهـنــدس مـحـمــد شـيــاع الـسـوداني وا
قــدمــا وعــوداً بــشــأن مــعــاجلــة األزمـة
ـستـفحلـة التي زادت الـعراقيـ فقراً ا
لـيـارات الدوالرات والـفـاسـدين غنـى 
ولـيس الـدنـانـيـر وهـذا الـوعـد مـقـدس
أدى رئـيس الـدولـة الـيمـ الـدسـتوري
الـذي يـتضـمن مـا وعد به كـذلك احلال
بـــالــنــســبـــة لــلــســـوداني من خالل كل
تـصريـحاته في ظل أجـواء الكل يـنظر
فــــيـــهــــا عـــمــــا يـــجب عــــلى رئــــيـــسي
اجلـمـهـوريـة ومـجـلـس الـوزراء األقدام
عـلـيه. وفي مـجـال األسـبـقـيـات يـنـبغي
أوالً وقـبل كل شيء الـعمل عـلى أقصى
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ـالــيــة بـكل تــفــعـيل لــدائــرة الـرقــابــة ا
خـــبـــرات مالكـــهـــا بـل ويــســـتـــحـــسن
االســتـعــانــة بـبــعض مالكــهـا الــسـابق
ـتقـاعـدين قـبـل اللـجـوء إلى حـتى مـن ا
ـيــة" من أجل شــركــات اخلــبـرة "الــعــا
الـية القـانونية تـعزيز قـبضة الـرقابة ا
ألي نـشاط في الدولـة أقصد الـسلطات
الـــرســـمــيـــة بــجـــانب رصـــد الـــعالقــة
اخلـــاصــة بـــ الـــقــطـــاعـــات الــعـــامــة

والقطاع اخلاص ودول اجلوار.
الـية زمن الـنظام إن سـلطـات الرقـابة ا
الــشــمــولي لم يــســلم من تــســجــيــلــهـا
مالحـظـات "خـطـيـرة" على شـخـصـيـت
رئـيـستـ في الدولـة طارق عـزيز وطه
يـاس رمـضان رغم كـل قوتهـما وهي
قـادرة على اطـالع مجلـس الوزراء على

كل اخملالفات القادمة.
من نـاحية أخرى تعددت جهات الرقابة
ـالـيـة ـالـيــة فـهـنـاك هـيـئـة الـرقـابـة ا ا
والـنزاهـة وتشـكيالت أخـرى لذلك بات
ـطلـوب جمـعها في نـشاط مـتبادل من ا
مـحكم للمعلومات ومـتابعتها فهذا من
تصاعد للفساد. ضمانات "األجتثاث" ا
ـدني بـجـانب تـسـريع حـسـم القـضـاء ا
تـراكـمـة واسـتـرجاع ـلـفـات الـفـسـاد ا
ــــال الـــعـــام ســــواء داخل الـــبالد أو ا

خارجها.
وبـــالـــطـــبع فـــأن مـــثـل هـــذه اخلـــطــوة
فاصل الرئيسة في تستدعي مراجعة ا
ـالـيـة وبـقـيـة إدارات أجـهـزة الـرقـابـة ا
طـلوب بـإحلاح تـنصيب الـدولة فـمن ا
مـوظـف عـلى أسـاس اخلبـرة الـعلـمـية
(الــشــهــادة بــاالخـتــصــاص) واخلــبـرة
ليهـا االنتماء ـهنيـة والنزاهة الـتي  ا
لـلوطن واحـترام مـال الشـعب واخلوف
مـن الـــله والـــضـــمــــيـــر احلي...ولـــيس
ـزورة االنــتـمـاء احلـزبي أو الـشـهـادة ا

أو القرابة للمسؤول ومواالتهم.
الــرئـيس لــطـيـف رشـيـد يــعـرف بــحـكم
ـيـاه كذلك خـبـرته الـطـويلـة أن سـدود ا
مـــنع الــفـــســـاد والــفـــشل ال تــبـــنــيـــهــا
احملـسوبية بل الكفاءة والـهمة العالية
ــهــنــدس الــســوداني له جتــربــة في وا
تـطهـير جـزء كبـير من وزارة الـعمل في
إقــــصـــاء احملــــســـوبــــيـــة واحلــــزبـــيـــة

و"اجلــــواري" وهـــذا يـــعـــنـي أنـــهـــمـــا
ـتلكان خبرة ال يستهان بها في سبل
ــيــاه الـتي وقـف "الـتــداعي" (تــســرب ا

. تغرق السفينة) أوالً
إن الـــتـــوافق الـــكــردســـتـــاني واإلطــار
ـكن الـتـنـسـيـقي جـاءا بـشـخـصـيـت 
لــهـمـا أن يـسـجال مـنــعـطـفـاً في مـسـار
اجلــمــهـوريــة اخلــامـســة إن تــخـطــيـا
ســنـدهـمــا إلى سـنــد أكـبـر هــو جـمـوع
الــعــراقــيــ ألنــهــمــا بــاتــا مــعــنــيــ
بـاجلمـيع وليس باألطـراف التي جاءت
بـهـمـا وحـدهـا وهـذا يـعنـي إشراك كل
واصفات من القوى من تـنطبق عليـه ا
قـراطية والـتشريـني في ـدنيـة الد ا
مـسيـرة وقف التـداعي التـي يتـصديان

لها.
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ـطــلـوب وفـي هـذا الــسـيــاق بــات من ا
تــــســــريع تــــشـــريـع قـــانــــون رئــــاســـة
عقول أن يظل اجلمهورية فليس من ا
ا يصدر عن رئـيس الدولة مجرد دامغ 
الـسلـطة الـتشـريعـية فقط حـيث ينص
الـــوضع احلــالـي عــلى أن أي تـــشــريع
يــعــتــبـــر مــصــادق عــلــيه ويــنــشــر في
اجلـريـدة الرسـمـية قـانـوناً بـعـد مضي
 15يوماً من تسلم الرئاسة له حتى
إن لم يـصادق الرئـيس عليه. فـللرئيس
حـــقــوق نص عـــلــيـــهــا الــدســـتــور في
حـــراســة الـــدســتـــور وســيـــادة الــبالد
ووحـدتـهـا وهـذا لن يـتـحـقـق بدون أن
يــــكـــون لــــرئــــيس الــــدولـــة حق رد أي
تــشــريع يــراه مــخــالـف لــلــدســتـور أو
يــعـــتــوره خــلل مــا بـــشــأن ضــمــانــات

قراطية وحقوق اإلنسان. الد
إن احلـــديث ســـهـل لــكـن ريـــشــة اآلراء
السديدة قد تلعب بها الرياح واألهواء
فـال تـــــــصـل أرض الـــــــواقـع وهـــــــذان
الـرجالن أمام محـنة مقارعـة الفاسدين
والـنفـوذ األجنـبي وعدم الـكفـاءة وهما
اآلن بـحـاجـة مـلـحـة إلى جـمـع األخـيار
ــشـــروع وقف الـــفـــســاد ـــســـانــديـن  ا
ومـالحـقـته وبـنـاء الـدولـة عـلى أسـاس
الـــكــفـــاءة واإلخالص والـــتــجـــرد قــبل
ـــوارد ضـــيــــاع الـــفـــرصــــة األخـــيـــرة 

االقتصاد الريعي.
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بغداد



يّة بعنوان "أسطرةُ األسطورة في شعر آمال  صـدرَ للكاتبةِ الفلسطينيّةِ سماح خليفة كتـاب نقديّ عن دار "نور للنشر" العا
ـتوسّط ـوذجًـا ويـقع الـكـتـاب الـنـقـديّ هذا في  92صـفـحـة من الـقـطع ا عـواد رضـوان"/ ديـوان "أُدَمْـوزُكِ وتـتـعـشتـرين" أ
ويـتقـصّى أثرَ "دمـوزي" و "عشـتار" فـي الدّيـوان الشّـعريّ (أُدَمْـوزُك وَتَتَـعَشْـتَرين) لـلشّـاعرة آمـال عوّاد رضـوان للـكشفِ عن
الـبُعدِ الـ (ما بعـد) أسطوريّ في شِعرِها وفـقَ منهجِ التّفكـير األسطوريّ الذّي مـا انفكَّ يتلبّسُ اإلنـسانَ منذ بدءِ اخللقِ إلى
ؤثّراتِ الّـتي بلورَتْ شخصيّةَ .   وأيضًا في ظِل أسـطورةٍ جديدةٍ مُبتـكَرةٍ تَجنحُ إلى أسطرةِ أسـطورة تكشفُ عن ا عـصرنا احلاليّ
ُؤثَّثِ بالوعي اإلدراكي جسرًا الـشّاعرةَ آمال عوّاد رضوان الفنّيّة وسبرَ أغوارِ نفسِها. كما اتُّخذَ مِن ديوان "أُدَمْوزُك وَتَتَعَشْتَرين" ا
لـلعبـورِ إلى عالِم األسطـورةِ بشخـوصِها ودالالتِهـا أو أطيافِـها وتأويالتِـها والتّـعالقـاتِ الكاشفـةِ للخـيطِ السّحـريّ الذّي يربـطُهما
ُـعاصـر- قضـيّةً ـستـقبل.  لـقد أصـبحَ توظـيفُ األسطـورة - في النّص ا ـاضي بـاحلاضـرِ وبا لـلخـروجِ بأسـطورةٍ مُـؤسطَـرةٍ تربطُ ا

ة. محوريّة يجبُ االلتفاتُ إليها وكشفُ النّقاب عنها وعن أسباب توظيفِها فصِلةُ الشعر باألسطورة قد
ـةِ ووظّـفَهـا في شِعـِرهِ لـلتّـعبـيـرِ عن جتاربهِ تـعـبيـرًا غيـر مـباشـر فذوّبَ األسـطـورةَ في بُنـيةِ      إنَّ الـشّاعـرَ احلـديثَ عادَ لألسـاطـيرِ الـقد

باشرة والتّقرير واخلطابيّة. ّا يَمنحُها كثيرًا مِنَ السّماتِ الفاعلةِ في بقائها وإنقاذها من ا القصيدة لتصبحَ مِن صميم تركيبِها 
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التي عطلت برنامج الثورة وأغرقتها في
بحيرات الوجع. ويستثمر حمودي جهل
ـؤرخـ بــالـشـخص الــذي اوعـز بـقـتل ا
ـالـكـة في سرد احلـكـايـة التي الـعـائـلة ا
شغلت الشعب العراقي والعالم ومازالت
مـدار احلـديـث في كل حـدث يـحـدث عـلى
وصف االديب مـؤيـد داود الـبـصـام الذي
كـتب مقـدمة الـرواية. وفي سـابقـة تقـنية
في مجال السـرد يعتمد حـمودي فرضية
خــلـق مــواجــهــة بــ اركــان احلــكــمــ

ـلــكي واجلـمـهــوري مـسـرحــهـا الـيـوم ا
ـنـطق اآلخـر أي ان روايـته (آخـرويـة) 
دنـيوي  مـستعـيداً االحـداث وما يـتصل
ـتـهــمـ وكـشف بـهــا الدانـة او تـبـرئــة ا
االدلـة الثـبـوتـيـة بـاالعـتـمـاد عـلى شـهود
بـيـنـهم سـفـراء اجـانب ومـؤرخـ كـعـبـد
الرزاق احلسني وحنـا بطاطو. انه يؤكد
ان اجلـرائم مــثل االجنـازات االنــسـانــيـة
والـقـيم الـروحـيــة الـكـبـرى التـتالشى أو
تهمـ والشهود تسقط بـالتقـادم وان ا
يـصح استـدعـاؤهم الى محـكـمة الـتاريخ
. وبـذلك حـتى لـو كـانت عـظـامـهم رمـيـمـاً
فـحمـودي يـعطي درسـاً اخالقـياً لـلحـكام
واحملـكـومـ الغـنى عـنه بل ويـدعو الى

يـقــدم لـنــا الـنـاقــد الـكــبـيــر بـاسـم عـبـد
ــثل عــلى ارتــبـاط احلــمــيـد حــمــودي ا
ـبـدع بـالـقـلم والـنـأي بـنـفسـه عن ترك ا
مــهـنــة الـكــتـابــة حتت ضـغط الــظـروف
الـصـعـبـة واالنـواء الـعـاتـيـة. ويـدعـونـا
حــمــودي  كـل يــوم  الى تــذكــر طــاقــة
سكاً بالورقة التحمل التي ينوء بها 
والـقـلم لـيـسطـر اجنـازاً او يـروي قـصة
ؤلف. وأخـر ما أو يـقوّم كـتـاباً جـديـداً 
كـتـبـة الـعراقـيـة والـعـربـية به احتـف ا
صــــدور روايـــته (الــــبــــاشـــا وفــــيـــصل
والـــزعـــيم) عن دار دجـــلـــة في عـــمــان 
مــسـتـعـيــداً حـقـبـة مــلـتـهـبــة وصـاخـبـة
ودموية من تاريخ العراق تمتد لعقدين
طويل وتداعيات ولدت عنهما امتدت
.ويــسـرد حــمـودي في لـعــقـدين الحــقـ
ط الـسـرد روايـته الــتي تـنـدرج حتت 
الــتـــاريـــخي مـــســارات الـــثـــورة الــتي
ـــلــكي فـي الــعــراق اطـــاحت بــاحلـــكم ا
ـأسـاة الـتي رافقـتـهـا وتمـثـلت بـقتل وا
الـكة في قـصـر الرحـاب وما الـعائـلـة ا
اعــقــبــهــا من صــراعــات قــادة الــثــورة
الـضـبـاط الـعـسـكـريـ لـلـهـيـمـنـة عـلى
مـقالـيـد احلـكم والـنـزاعـات الـسـيـاسـية

احلــذر مـن الــظــلم وارتــكــاب اخلــطــايــا
واالخطاء ضد الـشعوب واالوطان خالل
فــرص تـولي احلــكم وزوال الـســلـطـان .
ولـعــله يـنـوي تـذكــيـرنـا  عــبـر اسـلـوبه
مـتع ان الدنيـا يومان تـسم بالسـهل ا ا
(يوم لك ويوم عليك) وان مـا يصاحبها
من ألم وجـور أو غرور وطـغيـان  يؤول
ـيـزان جــمـيـعه الى الـتـاريخ  بـوصـفه ا

الفصل واحلكم العادل .
WOIOI  WB

 ان حـمـودي امتـلك الـقـدرة على تـغـييب
الـقـصة احلـقـيقـيـة التـي استـنـدت اليـها
الـــروايــــة واضـــفى روحـــاً من اخلـــيـــال
وضـوعات بـهدف اجلـامح على تـسـلل ا
شـد احلـبــكـة لـيـوهـمــنـا بـعـدم االحـاطـة
ـا يحـفـزنـا على الكـامـلـة بـالتـفـاصـيل 
ـشاركـة بـهـذه الـلـعبـة. وتـتـمـيـز رواية ا
حــمـودي لــيس بـالــتــكـثــيف (يـبــلغ عـدد
صـفــحـاتـهـا  ?(102من حـيث احلـوادث
والوقـائع حسب بل بـالذكاء في الـتقاط
األبـرز واالدق مـنـهـا مـثـلـمـا تـشـيـر الى
قدرة كـاتب بارع على تـقمص دور قاض
يـعـالج اتـهـامـات متـقـابـلـة ازاء حوادث
صـــــــارت في رحـم الـــــــغـــــــيـب وامـــــــكن
استحضارها بالوثيقة واالنصاف ودقة
احلــجــة . لــقـد ابــهــرنــا حـمــودي بــهـذا
ـــــنـــــجـــــز (الـــــتـــــاريـــــخـــــســـــردي) او ا
(االفـتـراضـقـانـوني) وهـو يـعـتـزل بـعـد
رحلة ادبـية مفعـمة باالجنازات الـنقدية
وحـــافـــلـــة بـــالـــرؤى والـــشـــخـــصـــيــات
اخملــضــرمــة. لـقــد رسم حــمــودي قــاعـة
ـقـاضاة جلـميع ـرافعـة ووفـر اجواء ا ا
الذين تمت استعادتهم من العالم اآلخر

سـواء كـانوا مـودعـ في جـنة عـرضـها
الـسـمـاوات واألرض أعـدت لـلـمـتـق أو
فـي جــــهـــنـم الــــتي وقــــودهــــا الــــنـــاس
واحلـــجـــارة وتـــرك لــــهم حـــريـــة الـــرد
واالعتـراض والتـعلـيق والرفـض وبيان
ـوقـف  مـنـطــلـقـاً مـن حـقـيــقـة ان لـكل ا
مـتــهم ولــكل بـريء حــجـة وان الــبـاري

اخلـالق هــو اخملــوّل الـوحــيـد بــاصـدار
احلـكم في قضـية مـلتـبسـة ستـظل مدار
بــــحث وتــــقص ومــــراجــــعـــة الـى يـــوم
يـبعـثون  لـكن حمـودي ال ينـفك يبـقيـنا
في احلــــاضـــــر حتت ســــمـــــاء الــــواقع
مـفـضالً ان تـكون خـاتـمـة الـرواية حتت
بـوابـة فـندق بـابـل كـرمـزية دنـيـويـة من
جهة وحضارية من جهة آخرى شهدت

ـــيالد حــكم مـــلــوك ومــرت من قــبل ا
ديـنـة االثريـة جـيوش حتت اسـوار ا
ومـكــثت اقـوام .. وبـادت. انـهـا لـيس
ــــاضي او ــــوذجـــيــــة عن ا روايــــة 
شحونة بالنجاح واالخفاق احلقبة ا
ـثـابـة رواية واخملـاضـات إال انـهـا 
مارس فـيهـا حمودي تـطهـيراً نفـسياً
بالـنيابة عـن مالي العـراقي الذين
راجعوا أنفسـهم ومواقفهم وأحسوا
بـفداحـة اجلرائم الـتي ارتـكبت حتت
مــــســــمـــيــــات وعـــنــــاوين والفــــتـــات
ايـديـولــوجـيـة ومـجـتـمــعـيـة تـخـتـفي
مـنهـا الـرحمـة والتـسـامح وتسـودها

وت.  الضغينة واالنفالت وا
وقـد وصفـها حـمودي بـهذه الـطريـقة
في الــــروايــــة عــــلى لــــســــان بــــعض
الـشـخوص. وارى ان روايـة (الـبـاشا
وفــيــصل والـــزعــيم) تــكـــمل طــريــقــاً
يـاً وبحثيـاً شرع بالسـير عليه اكاد
ن عشـرات البـاحثـ عن احلقـيقة 
فيهم صحـفيون وادباء  انـها طريقة
مـبتـكـرة في فضـاء الروايـة الـعراقـية
رة  تـعـكس اجتاهـاً لـيس جديـداً بـا
ــكـثـفـة في لـكــنه مـعـزز لـلــحـكـايـات ا
ه من جديد النظر الى الـواقع وتقو

وعرضه للجمهور بسرد شيق.
نعطـف التأليفي يترجم  ولعل هذا ا
نطلق من زاج االبداعي حلمودي ا ا
الـنـقـد الـى فـضاء الـتـراث الـشـعـبي 
الى الـــتــاريخ ثـم الــســـرد  وهــو مــا
يـــحـــاكي بـــاجملـــمل تـــلك الـــتـــبــدالت
احلـاسـمــة في احلـيـاة الـعــامـة لـبـلـد

صاخب وملتهب كالعراق.
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دعـوة لـلتـفـاعل مع هـذه الروايـة الـصادرة
حديـثا عن االحتاد الـعام لالدباء والـكتاب
الــعــراقــيــ وقــد سـبــقــتــهــا الــتــرجــمـة
االنـكلـيـزية ب  9اعوام - عن دار الـصافي

في امريكا 2013
وحسب كلمة الناشر:

ـذهلة عـلى عدّة عوامل ُ هـذه الرواية ا م
جـعلـت منـها الـرواية الـنـاجحـة. محـورها
حــكـــايــة مــشــوقـــة عن تــاريخ عـــائــلــتــ
عراقـت بامـتداد أكـثر من مئـة عام غطّت
بسردها أحـوال العراق حتى نـهاية القرن
ـعـلـومة ـاضي..مـلـحـمة مـدنـيّـة فـيـهـا ا ا
ـا وثــيـقـة ُــسـردة بـتــفـصــيلِ أنـيق; كــأ ا
ـعـلـن مـعـاً ــسـكــوت وا تــأريخ تـبــوح بـا
حـــكـــايــــة عن روائي نــــاشئ يـــبــــحث عن
شخصية "مكابيوس" اليهودي الذي ضمّه
والــده الى عــائـلــة مــســلـمــة وأخــفـاه من
خــطـب مـــا وجنح ذلك الـــتـــخـــفي كـــســرّ

خـطـير.. مـنـذ الـوالدة حتى االسـتـدعاء الى
اخلـدمـة الـعـسـكــريـة اإللـزامـيـة ويـكـتـشف

ومــســارات في مــفــهــوم الــوجـود
ومـتـغيـراته الـتـصوريـة  وبـندول
ــعــرفـة واحلــركــة الـبــيــنـيــة بـ ا
ـعــنى   واصـاف الى الـوجــود وا
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صــدر في مــيــســان كـتــاب جــديـد
حتت عــــــــنــــــــوان اجلـــــــدلــــــــيـــــــة
ـعـنى األنـطـولـوجـيــة وتـشـكـيل ا
للدكتـور محمد كر   وقال كر
 لــلــزمـان ان  هــذا الــكــتــاب يــعـد
اإلصـدار الــعـاشـر له مـشـيـرا إلى
أن الـكـتـاب  صـدر  في عـمـان عن
دار صفاء األردنية ودار الصادق
الـــثـــقـــافـــيـــة في الـــعـــراق (الــدار
ي) الــذي يــحـمل عــنـوان االكـاد
(اجلـدلية األنـطولـوجية وتـشكيل
عنى) بترقيم دولي   واوضح ا
كــر  الى ان الــكـتــاب يــتــضـمن
ســبـعــة فـصــول ويـقع في ((160
)قطع وزيري) وأحتوى الكتاب
على عنـاوين فرعية مـنها البحث
في الـــوجــــود بـــذاته وتــــشـــكـــيل
ــاهــيــات وتــاريــخــيــة الــوجـود ا
ــــدارس ـــــوجـــــود من خـالل ا وا
ـة واحلــديـثـة الـفــلـسـفــيـة الــقـد

ان الــكــتــاب يــشــتـرك اآلن  ضــمن
ـقام في مـعرض الـكتـاب الدولي ا
الـــعــاصـــمــة األردنــيـــة عــمــان من
خـالل داري الـصـادق الـثــقـافـيـة (

ـي ) والــــصــــفــــاء الــــدار االكــــاد
األردنــــيـــــة . ويــــعــــد الـــــدكــــتــــور
الــســـاعــدي من اعـــمــدة الـــكــتــاب
الـذين ابـدعـوا في  كـتـابـة الـبحث
سـرحي والفلـسفة وهو الـفني وا
اســتــاذ فــلــســفــة اجلــمــال الـفــني

بجامعة ميسان
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ـان كــمـا صــدر عن مـنــشـورات بــر
الــطــفل الــعـراقـي كـتــاب بــعــنـوان
»تنمية األسرة «لألديب محمد

رشــيـد وحتـدث رشـيـد  عن كـتـابـة
"للـزمان ان الـكـتاب  تـمت طبـاعته
ركزي العراقي عن برعاية البنك ا
ـــيــاه في أهــمـــيــة واســـتـــثــمـــار ا
حـياتـنا الـيـوميـة من خالل سـلوك

واع ومسؤول من دون هدر.  
واضــاف ان الــكـــتــاب حتــدث  عن
كيفية مكـافحة التصحر واجلفاف
من خـالل حـــــوار هـــــاد مـــــعـــــزز
بـلــوحـات جـمــيـلــة ومـلــونـة.وبـ
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باسم حمودي ينفخ في أرواح الباشا وفيصل والزعيم
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"ليالي باريس" م قـصصي متنوع يسائل في العمق شرائح اجتماعية جتد نفسها مرغمة
على االنخراط في ما يُـنعت بروح العصر. حتمل مضاميـنه مالمح ذاتية للمرأة/ الكاتبة نور
ا فيهما من (مشاعر رؤى إيديولوجيا) دشتي ورؤيا خاصة لـلعالم تميّز جيالً عن جيل 
ـعنى كُتـبت القـصص من منظـور وظيـفي يجعل من عـمليـة القـراءة استبـاقاً للـمعنى وبهذا ا

باشر إلى ما هو فلسفة حياة. عنى الذي يتجاوز السرد ا ا
في الـقصـة التي اتـخذت اجملـموعـة القـصصـية عـنوانـاً لهـا: "ليـالي باريس" حتـاول القـاصة
نور دشـتي إفـراد حيّـز مـستـقل لـلـذات األنثـويـة وفضـائـها اخلـاص وكل مـا يتـعـلق بذلك من
هنة التي حتب أمّا في احلب الوعي بكونهـا امرأة لها احلق في صنع مسـتقبلها واختـيار ا

والزواج فـيبـدو أن حريـة اتخـاذ القرار
تُـتــرك لـلــرجل; فـفي هــذه الـقــصـة نـقع
عـلى حـوار شـيق بـ فـتـاتـ مـؤثـرت

في مــجــالـــيــهــمــا وهــمـــا "الــتــصــمــيم"
و"اإلعـالن" تـســافــران مـعــاً في رحــلـة
عمل إلى بـاريس مدينة احلب واحلرية
ـا وهـنــاك في بـاريس تــفـيـض الـذات 
يختـلج وجدانهـا; وستُعـبّر كل فتاة عن
ـوضـوع يـتـعلّق أحالمـهـا سـواء أكان ا
بالـشهرة والطـموح أم باحلب والزواج.
الـشـخـصـيـة األولى (روان) لـهـا وجـهـة
رأة في نظـرها اخلاصـة بشأن حـرية ا
ا اجملـتـمع ومسـاواتـهـا بـالـرجل ولـطـا
كانت من مـؤيدي احلركة الـنسوية. أمّا
الـشخـصيـة الثـانيـة (أميـرة) فتـحبذ أن
ــرأة مـعـامـلـة خـاصـة كـأمـيـرة تُـعـامل ا
وأن يــكـــون الـــرجل مـــســؤوالً عـــنـــهــا;
رأة تخلت عن أنوثتها وباعتـقادها أن ا
عـــــنـــــدمـــــا تــــخـــــلـى الـــــرجل عن دوره

ساواة... ومسؤولياته فأصبحت تشاركه دوره لذلك هي تطالب با
ومهـما يكن مـن أمر فإن اخلـطاب القـصصي هنـا حقّق سـلطته داخل الـنص فالقـاصة نور
دشـتي جنـحت في إحـداث األثـر وفي صُـنـع لـغـتـهـا اخلـاصـة وبـنـائـهـا اخلـاص الـذي يـعـيـد
تـشـكيـل الشـخـوص وهي فـي حال مـحـاورة مـفـيـدة وسـجـال يـفـضي بـنـا إلى تـلـمسّ جـدلـية
الثقافة وسلـطة التقاليد وذهنية اجملتمع ثم السؤال: إلى أي مدى يُمكن للمرأة حتقيق ذاتها

رأة العربية اليوم. سّ بهذه السلطة وهو التحدي احلقيقي الذي يواجه ا دون ا

رشـــيــــد إلـى أن الـــكــــتــــاب ضم 5
أبـــواب هي »صـــديـق الـــبـــيـــئـــة/
إرشـادات لــلـوقــايـة من كــورونـا /
ثــقــافـة وحــقـوق الــطــفل/ تــنـمــيـة
بـشـرية / بـانـوراما«و لـفت رشـيد
بـــانـــة  قـــررت أن امــــنح جـــزء من
وقـتي اخملــصص لـلــراحـة لــلـعـمل
مـن أجل احلــــفــــاظ عـــــلى سالمــــة
الـــــبــــيـــــئـــــة واكـــــون مع اخـــــوتي
لــلــمــســـاهــمــة الــفــاعـــلــة في مــنع
ــبــرمج لـــلــتــصــحــر من الــزحـف ا
خـالل الــــتـــــوعــــيـــــة والــــســـــلــــوك
االجــــتــــمـــاعـي الـــذي يــــســــهم في
بـناءشـخـصيـة اإلنسـان واجملـتمع
من جـــــــانـــــــبــــــهـم وصـف .ادبــــــاء
مــيـســانـيـون  الــكـتـاب بــانه أنـيق
بطباعته ولوحاته وبساطة طرحة
ــكن أن يــكــون مــرشــداً ثــقــافــيـاً
واجـتمـاعـياً وصـحـيـاً في كل بيت
لإلفــادة من جتــاربه الــتي تــســهم

في شخصية الطفل واألسرة.

عنى  اجلدلية األنطولوجية وتشكيل ا

صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون ترجمة األصل التركي من كتاب 
صظه گئظإلـ بظ گئظإـ وتأتي النسخة العربية بعنوان جتمقدمة إلى تاريخنا واآلخر وما وراء
ؤرخ التـركي إبراهيم كال وتـرجمة األستاذ العالقات ب اإلسالم والـغربجت والكتاب  تـأليف ا

أنس يلمان ومراجعة وحترير مركز التعريب والبرمجة في بيروت.
ـفـكـرون عربـاً وعـجـمـاً أن ال تالقي بـ اإلسالم والـغرب وأن ـا يؤكـده ا على الـعـكس تـمـامـاً 
ؤرخ التركي العالقة ب جتاألنـاجت وجتاآلخرجت تسير إلى مزيد من االختالف واالبتعاد; يبحث ا
إبراهيم كال عن نقاط مشتركة ب العا ويعتبرها جتنقاط تالقيهما وتفاعلهماجت. وينطلق في
ـشتـرك لـلـمـجـتمـعـات اإلسالمـيـة والـغـربيـة ويـبـرر هـذه االنـطالقة من مقـاربـته هـذه من الـتـاريخ ا
تشابك احلقائق مع الـتصورات لهذين التاريـخ كما الهوية مع الـصورة واحلقيقة مع اخليال.
: جتتظـهـر عـلى صـفـحـات هـذا الـتـاريخ حتـوالت بـ احلـرب والـسالم والـعـدالة لـذا يـقـول كـالـ
واالضـطـهـاد واحلريـة والـعـبـوديـة والـسـلب واالسـتـقالل والـثـقـة واخلـيـانـةجت.وبـهـدف فهـم هذه

التـحوالت يرسم إبـراهيم كالـ في كتابه
مـا يــعــتـبــره مــخـطــطــاً لـتــاريخ تــفـاعالت
اإلسـالم والـــغــــرب. ويـــتمُّ ذلـك بـــدراســـة
ــ ولـــيس الـــتـــفــاعـل بــ هـــذين الـــعـــا
بدراسة تـاريخ كل منهما بشكل منفصل.
ــمـتـد عـلى ومن أجل فـهم هــذا الـتـاريخ ا
مدى ثالثـة عشـر قرنـاً من الزمن يـشرح
كال تصورات جتاألناجت ومفهوم جتاآلخرجت
ـكان ورمزيـة اللغة وتصـورات الزمان وا
ــصــطــلــحـات الــســيــاســيـة; والــصـور وا
ويــحــاول من خاللــهــا الــنــفــوذ إلى عــالم
ــعـــنى الــذي أنـــشــأ هــذه الـــتــصــورات ا
ـزيـد من الـفــهم يـلـقي كـالـ واألفــكـار. و
نــظـــرة فــاحــصــة عــلـى أشــكــال الــهــويــة
والــتـعــاريف الـذاتــيـة لــدى كل فـريق.وفي
مقارنـة نقدية الفتة يناقش كال في كتابه
أيـضــاً اجلـوانـب اإلشـكــالـيــة لـتــصـورات
الـــــغـــــرب عن اإلسـالم ويــــتـــــطـــــرق إلى
إشــكـــالــيـــات تــصـــور الــعـــالم اإلسالمي

للغرب. ويطـرح العديد من األسئلة حول مـدى معرفة العالم اإلسالمي والغرب بـبعضهما البعض
ـشتـركة والـعادلـة والسـلمـية بـينـهمـا...وأخيـراً يتـطرق كـال إلى قبل الـبحث في صـيغ احلـياة ا
أعمـال مـفكـرين اعـتبـروا اإلسالم والـغرب جـارين أو مـنافـسـ أو متـعـادل أو حـتى شـقيـق
. ولهذا الغـرض حتضر في الكـتاب األهميـة التي ينطـوي عليهـا الديوان الغـربي لغوته الذي اثنـ
يـشير فـيه إلى سعدي الـشيرازي الـذي قال: جتأبناء آدم بـعضهم مـن بعضجت كمـا يحضر في
ـؤرخ اإلجنـليـزي كـاراليل الـذي يـصـنف النـبي مـحـمـدت كأحـد أبـطـال الـتاريخ. الـكـتـاب أعمـال ا
ـسـلـمـ والــيـهـود جـنـبـاً إلى جـنب لـلـدفـاع عن الـقـدس ضـد ـثل يـشـيـر الـكـتـاب إلى قـتـال ا وبــا
ـسيـحيـ لعـدم قدرتهم سـلم بـإعادة أمـوال اجلزيـة إلى اليـهود وا الصـليـبيـ وقيـام القـادة ا
سيحي العرب في خندق واحد سـلم وا على تأم النـظام واحلماية. كما يشير إلى وقوف ا

حلماية أوطانهم ضد سياسات إسرائيل التوسعية بعد عام ١٩٦٨ وقائمة األمثلة تطول.
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بــعـد صــدور اجلـزء األول من كــتـاب "أعالم
فـي الظل"   2018عـن نادي الـبـاحة األدبي
والـــــذي ضم تـــــراجم لـ  35شـــــخــــصـــــيــــة
سـعودية يُكمل الباحث واألديب السعودي
مــحـمــد عـبـد الــرزاق الـقــشـعـمـي مـشـروعه
الـكـتـابي بـإصـدار اجلـزء الـثـاني مـن كـتاب
"أعـالم في الـــظل"  2021عـن نـــادي جــازان
األدبـي ويــــــضـم الـــــــكــــــتـــــــاب تـــــــراجم لـ
50شـــخــصـــيـــة أخــرى من أبـــنـــاء الــوطن
ـن كــان لـــهم دور مـــهم في وجـــمـــيــعـــهم 
ملكة شهد الثقافي على مدى أجيال في ا ا
ـقـدمة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة.قـدم لـلـكـتـاب 
األسـتاذ حسن بن أحـمد الصـلهبي/ رئيس
ـا جـاء فـيـهـا: "هذا نـادي جـازان األدبي و
الــكـتـاب هـديــة قـيّـمــة من األديب والـبـاحث
األسـتاذ محـمد القشـعمي لألجيـال القادمة
ـرحـلة أدبـيـة وثـقـافيـة مـهـمة من وتـوثـيق 
عمر هذا الوطن وزاد للباحث والدارس

لألدب السعودي احلديث.
واحلـقيـقة أن الـشخـصيـات التي تـرجم لها
الــكـــتــاب لــيــست "فـي الــظل" كــمــا ورد في
عـنـوانه بـل إنـهـا من كـبـار الـرمـوز األدبـية
ـملـكة والتي قـدمت حيـاتها الـثقـافية في ا

في خـدمـة األدب والثـقـافة والـوطن وقـامات
عــالــيـة بــذلت الــغـالـي والـنــفــيس وأضـاءت
بأحرفها وفكرها مشاعل التنوير من بدايات
لك عبد ـؤسس ا الـتنمـية الشامـلة على يد ا
ـــلــوك الـــعــزيـــز رحـــمه الــلـه ومن تاله من ا

(...)".تــتــجـلى أهــمــيـة كــتـابــة هــذه الـســيَـرْ
(الــتــراجم) كــونــهــا تــســتــعــرض إبــداعــات
ومـواهب أصحـاب السيَـرْ وفق حلظة زمـنية
مـغـايـرة وزاخـرة بـالـعـطـاء وبـخـاصـة أنـهـا
تـكتب بعد مرور شطر كبير من احلياة; وكلٌّ
وفـق تخصـصه وموقعه وجتـربته سواء في
ــثل أصـحـاب الــشـأن الـعــام أم اخلـاص. و
اذج فـاعلـة في خـدمة وطـنهم هـذه الـسيَـرْ 
ـناطـقـهم التي وفي تـمـثيل الـهـوية احملـلـية 
يـفـتـخـرون بـتـاريـخهـا وثـقـافـتـهـا وعـاداتـها
وتـقـالـيـدهـا والتي انـعـكـست في كـتـابـاتهم
ــؤلف وهـــو الــشيء الـــذي لم يــغـــفل عـــنه ا
الــقــشـــعــمي بــحــيث أســـهــمت تــراجــمه في
تــشـكـيل هـويـة خـاصــة لـكل صـاحب سـيـرة
فـحرص على التنـويع في االختيار من حيث
ن يـكـتب عـنهم مع االهـتـمـام والتـخـصص 
حــرصـه بــأن يــكــون االخــتــيــار من مــنــاطق
ــمـــلــكـــة; وتــقـــد تــراجم مـــخــتـــلــفـــة من ا
مـخـتـصـرة أو حملـات عـمن اخـتـارهم بـحـيث
قـدار مـا يـعرف تـتـضـمن وقفـات مـحـدودة 
ـهد الـطـريق لـلـبـاحـث ـا قـد  هـو عـنـهم 
ــهـتـمـ إلكــمـال الـطـريـق في هـذا الـبـاب وا

الغني برواده وقاماته ورموزه.
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صـدرت عن الدار الـعربـية للـعلـوم ناشرون
تـــرجـــمـــة األصل اإلجنـــلـــيـــزي مـن كـــتــاب
“وتأتي النسخة العربية بعنوان "إبداعات
الــصـــ في الــعــلــوم والــتـــكــنــولــوجــيــا"
والــكـتـاب تـألــيف بـاي تـشـونــلي وتـرجـمـة
نـــهى حـــسن ومــراجـــعــة وحتـــريــر مـــركــز
الــتــعـريب والــبــرمـجــة في بــيـروت.في ظل
يـة يتناول الـثورة العـلميـة والتقـنية الـعا
كـــتـــاب "إبــــداعـــات الـــصـــ في الـــعـــلـــوم
والـتـكــنـولـوجـيـا" وبـشـكل مـنـهـجي آلـيـات
صـعـود جنم الـتـكـنـولـوجـيـا الـصـيـنيـة في
الــعــصــر احلــديث بــعــد أفــولـه فــيــعـرض
ـؤلف باي تشـونلي للـطريقـة التي طورّت ا

بـهـا الـص احلـديـثـة تـكنـولـوجـيتـهـا وفـقاً
ـعـايـيـر مـوضـوعـيـة وكيـف ساهـم هذا في
جتــديــد شـبــاب األمــة الـصــيــنـيــة من خالل
الــتـقــدم الـعـلــمي والـتــقـني واالبــتـكـار.وفي
الـــســـيـــاق يــــعـــرض الـــكـــتـــاب لـــلـــخـــطـــة
االسـتـراتـيجـيـة الـتي اتبـعـتـها الـصـ بـعد
ـؤتمر الوطـني للحزب الشـيوعي الصيني ا
لـلنهوض بعلومها وتكنولوجيتها والتنمية
ـستقبلية للعلوم والـتكنولوجيا الصينية. ا
إنه عـمل كامل وموثـوق يفسر تـطور العلوم
والـتكـنولـوجيـا الصـينـية لـلعالـم. يأتي هذا
" التي الـكتاب من ضمن سلسلة "فهم الص
قـامـت بـتـرجـمـتــهـا الـدار الـعـربــيـة لـلـعـلـوم
ــعــرفــة عن األمــة نــاشــرون بــهــدف نــشــر ا

الـصـينـيـة خالل تاريـخـها الـقـد واحلديث
فـــيـــمــــا يـــخص جتـــربـــتــــهـــا اإلصالحـــيـــة
وإجنـازاتـها وتـختـلف سـلسـلـة الكـتب هذه
عن غـيرها بـكونهـا تضع الصـ في سياق
ي فإلى جانب تقصي تطور االقـتصاد العا
اقــتــصــادِ الـصــ وحتــوله خالل األربــعـ
ـنصرمـة تدرس السـلسـلة التـغيرات سـنة ا
في مـكانـة الصـ الدوليـة خالل تلك الـفترة
ية فهي تسهب في شرح من وجهة نظر عا
خـمـسة جـوانب تتـمثـل بالـتغـير اإلصالحي
ـالي االقــتــصـادي والــتــغــيـر اإلصالحـي ا
واحلياة االجتماعية في الص إضافة إلى
مـــســـاهـــمـــة الــصـــ من خـالل عالقـــاتـــهــا

ياً. اخلارجية الدولية وتأثيرها عا
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صـدرت في بـغداد لـلدكـتـور صالح الـصحن
طـبعة ثـانية من كتـاب (التذوق السـينمائي
والـتـلـفـزيـوني دراسـة نـقـديـة في الـسـيـنـما
اً للناقد قيس والـتلفزيون)  متضمناً تقد
الـزبـيـدي بعـنـوان جدلـيـة الـتذوق والـتـلقي
ـؤلف ــشـاهـد. ويـعـد الــتـذوق بـحـسب ا وا
ـتلـقي كمـا احلال هـمة ا عـنصـراً ضروريـاً 
فـي حقول االدب والفن.ويبحث الصحن في
ــصــطــلــحــات كــتـــابه في الــعــشــرات مـن ا
رور التـحليلي لـلعديد من ـواضيع مع ا وا
هـمة بـدراسـة نقـدية االفالم الـسـينـمائـيـة ا
فنية متخصصة تساعد القار في التعرف
عــلى اســرار احلــرفــة الـفــنــيــة لــلـســيــنــمـا
ووسـائـلهـا وكـيف ترتـبط بـالـفنـون االخرى
ـتـعددة الى جـانـب عـنـاصـر بنـيـة الـفـيـلـم ا
ـضمـون واحلـدث والشـخصـية كـالـشكل وا

ؤثرة في اجلمهور. بغية تنمية الذائقة ا
يــقع الـكـتـاب في  408صــفـحـات من الـقـطع

 . الكبير تتوزع على  35مطلباً
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فـي روايــتــهــا "دانــيـش فــتى من حــطــام"
تــطـرح الــروائـيــة سـعــاد راشـد الـكــعـبي
ســـــؤال الــــطـــــفـــــولــــة مـن داخل الـــــنص
الـروائي وجتـول بـقلـمـها عـلى مـا يُـمكن
تــســمـيــته بــانـورامــا هــائـلــة من الــعـبث
ـعـاصر ـنا ا والـفـوضى الـتي تسـود عـا
والـتي يكون ضحيـتها أطفال ال ذنب لهم
سـوى أنهم تـواجدوا في بلـدان ال حتترم
الـطـفــولـة. إذ تـتـخـطى شـخـصـيـة الـفـتى
دانـيش في الروايـة حدود الهـند لـتصبح

قضية عامة تكشف عن انتهاك عالم الطفولة
في غــالـبــيـة مــجـتــمـعــات الـعــالم بــخـاصـة
الـفقـيرة ولتـرفع الصوت عـالياً في وجه كل
ــــــتــــــآمــــــرين عــــــلـى أطــــــفــــــال الــــــعــــــالم ا
ومـستقبلهم.تقول الرواية: هي حكاية الفتى
"دانــيش" ذو الـثــانـيــة عـشـرة مـن عـمـره ذو
الـبـشـرة الـسـمراء والـعـيـنـ اخلـضراوين
والـشـعـر األسـود واجلـسـد الـنـحـيل والذي
نـاطق الـهنـديـة الفـقـيرة يـقـطن في إحـدى ا
حــيث يــعــيش دانــيش مع والــدته "رافــيــنـا"
ووالـده "فـاخـيـر" وأختـه الصـغـرى "فـيـديا"

الــتي تــبــلغ الــتــاســعــة. "دانـيـش" هـذا فــتى
أخــذت مـنه احلـيـاة طــفـولـته وغـادرته دون
عـودة بـعـد خـسـرانه والـديه في سن مـبـكر
ولــهـذا عـانى دانـيش مـن الـفـقـر واحلـرمـان
ولـكـنه لم يسـتـسلم ألنـه قرّر أن يـكون رجالً
رجل صـغـيـر.. ومـتـصـالح مع واقـعه. ولـهذا
بــدأ رحـــلــة الــكـــفــاح بــاكــراً عـــمل وســافــر
واجــتـهـد فـحـقق أحالمـه ولـكن بـعـد عـثـرات
كـان أكثـرها وجعـاً فقدانـه من أحبّهـا قلبه...
هكذا هي احلياة لم تترك له أن يختم قصته

كما يشاء بل ختمتها عنه!!
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الــروائي فـيــمــا بـعــد انه كــان يــبـحث عن
نفسه بعد ان أعطوه اسماً مسلماً ليعيش
به ويـــروي عن تـــفـــاصـــيل الـــتـــغـــيــرات
األنثـروبولـوجية الـتي حدثت بـ مفاصل
دينة من مراحل بنـاء بناية "سينما تلك ا
ديـالى" حـتى تغـيـر مسـار نـهر "خـريـسان"
الـذي يـتـوسـطـها ومـصـيـر الـعـوائل التي
كـانت تـســكن حـول الـنـهــر عـلى امـتـداده:
ـترجم إلى االنكليزية رواية - كتب عنها ا
"كــريـســتـوفــر مـارس" فـي مـفــتـتح تــقـد
طـبعـتهـا االنكـليـزية" الـتي سبـقت الطـبعة
العـربية" بـأنها روايـة استوفت بـشروطها
الــفــنــيــة لــتــكــون واحــدة من بــ أجــمل
الـروايـات فـي الـعـالم. حــيث تـتــمـيـز هـذه
الروايـة اإلشكالـية "متـاهة أخيرهـم" بأنها
ـنـظـور بل عن لـيـست عـمال عن الـتـاريخ ا
ـألـوف أجـيـال ومــفـارقـات يـأخـذ فــيـهـا ا
موضعا غريبا حتى يحرضنا على التكهن

قاييس. والتأمل ألنها عمل هام بكل ا
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بغداد

غالف الرواية

وسوعة غالف ا



مــجـتــمـعــاتـهم األصــلـيـة مـن سـوء األوضـاع
االقــتـصــاديــة والـســيـاســيــة واالجـتــمـاعــيـة
والـتـنـمويـة ونـقص اإلمـكـانيـات كـحـال أغلب

بلدان العالم النامي
 .6تـــدني مـــســـتـــوى الـــدخل والـــبـــطـــالــة

واإلمكانيّات االستثماريّة للدولة.
 .7عـدم شـمولـيّـة عـملـيّـات التـخـطيط لـلـقوى

العاملة.
.8عــدم تـوافق الــسـيــاسـات الــتـعــلـيـمــيّـةمع

احتياجات التنمية.
 .9ضــعف عـمـلــيّـات الـبــحث الـعـلــميّ وقـلّـة
ُتاحة له والسياسات التنموية. اإلمكانيّات ا
  .10تـعقـيد اإلجـراءات في األجـهزة اإلداريّة
ـقـدرة عـلى ـركـزيّـة وضـعف ا كـاحملـابـاة وا
ــتــعـلّق اتّــخــاذ الـقــرارات. وجـود الــفــسـاد ا

اليّة واإلداريّة  بالنواحي ا
.11عدم استقرار األوضاع األمنيّة.

 .12عـدم تقـدير الـعلـماء في بـعض الدول أو
ناسبـة لهم إلى جانب عدم تـوفير الظـروف ا
الـثـقـة في أفـكارهـم اجلديـدة ومـعـانـاتهم من
عـدم وجــود تـخـصّـصـات تـنـاسب مـؤهّالتـهم

العلميّة.
ـعيشيّ سـتوى ا  .13الـتقـدُّم االقتـصاديّ وا

ضيفة.  رتفع في الدُّول ا ا
 .14تـوفُّر الـوسـائل الالزمة لـلبـحث العـلميّ

عــلـمـاءهـا وكــفـاءاتـهـا عــلى الـهـجـرة إلى
ــهــنــدســ واألطــبــاء الــغـــرب وهم من ا
وعـلــمـاء الـذرة والـفـضـاء حـيث أن أكـبـر
نـسـبـة مـهـاجـرين لألدمـغـة في العـالم من
نـطقة الـعربيـة بـنسـبة تقدر 50 سـكان ا

ئة. با
وتـعـتـبـر مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو أن هـجـرة
الـعــقـول نـوع سـلـبي من أنـواع الـتـبـادل
الــعـلـمي بـ الـدول يـتــسم بـالـتـدفق في
ـتقدمة) ألن اجتـاه واحد (ناحـية الدول ا
في هـجـرة الـعقـول نـقل مبـاشـر ألحد أهم

عناصر اإلنتاج وهو العنصر البشري.
اضية محاوالت عربية وشـهدت األعوام ا
هاجرة عـديدة لالستـفادة من كـفاءاتهـا ا
إال أن هـــاته احملــاوالت كـــان مــصـــيــرهــا

الفشل ذلك لعدة أسباب 
 .1أســبـــاب  ســيــاســيـــة مــردّهــا غــيــاب
االســتـقــرار والـصــراعـات الــدامـيــة الـتي
تـشـهـدها مـنـطقـة الـشـرق األوسط والتي
كـانت أحـد أسـبـاب هجـرة بـعض الـعـقول

إلى الغرب .
 .2عـدم تهـيئة بـيئـة مناسـبة تـشجع على
الــنــجــاح في الــداخل وعــدم وجـود مالذ
آمـن يـحـمي هــذه الـكـفــاءات من الـعـنف

واستهداف حرية اإلبداع.
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.3عـجــز الـدول الـعـربـيـة والـنـامـيـة عـلى
اســتــيــعــاب أصـحــاب الــكــفــاءات الـذين

يجدون أنفسهم عاطل عن العمل.
ـــادي اخملــصـص لــهم  .4ضـــعف الـــدخل ا
وفــقــدان االرتــبــاط بــ أنــظــمــة الــتــعــلــيم

ومشاريع التنمية والتطوير.
ـنــطـقـة  .5رغــبـة الــكـثـيــر من الـطـالب في ا
هـجر حيث الـعربـية في االستـقرار ببـلدان ا
ــام بــالـبــيــئـة أن مــا تــلـقــوه من تــكــوين وإ
الــغــربــيــة وجنــاحــهم في فــرض كــفــاءتــهم
الــعـلـمـيــة بـات رابـطــا وثـيـقـا بــالـدول الـتي

حتتضنهم.
تقـدمة تسـهيالت للـكفاءات  .5تـقدم الـدول ا
ـهـاجـرة من الـشبـاب الـعـربي ما يـحـفـزها ا
سـتـضيـفـة فضال عـلى االسـتـقرار بـالـدول ا
عن االنـدماج باجملتمعات الـغربية وما يفرزه
من حــلــقـات تــواصل كـالــزواج واالسـتــقـرار
االجــتــمــاعي في الــوقت الــذي تــعـانـي فـيه

والــتــطـــويــر إضــافــة إلى تــوفــيــر الــفــرص
للمُتخصِّص وفتح اجملاالت الواسعة لهم.
 .15تـوفُّـر االسـتـقرار الـسـيـاسي والـنـفسيّ

قراطيّ.  واألمنيّ والد
ـغــريــات لــســد الـنــقص  .16تــقــد كــافــة ا
احلـــاصـل; نـــظـــراً النـــخـــفـــاض أعـــداد ذوي
االخـتصـاصات الـتقـنيّـة والعِـلميّـة في بعض

تقدمة. الدول ا
  .17تــشـجــيع الـسـيــاسـات والــقـوانـ في
ُـــتـــقـــدّمـــة وحتـــفـــيـــزهـــا لألفـــراد الـــدُّول ا
ُـتخصِّص وذوي الكـفاءات; بهدف جَذبهم ا

إليها.
 .18تــزايــد نــســبــة الــطــلب عــلى الــعــمــالـة

ُتخصِّصة في سوق العمل. ا
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مـــحــاوالت الــدول في مـــجــاراة  الــتــحــوالت
والـتطور في وسـائل االتصال والـتكنـولوجيا
أصـبح لقسم الـبحوث والتـطور أهميـة كبيرة
لـهـذة الدول فـفـرضت على كـثـير مـنـها مـنطق
ـبـدعـ من اخلارج ـفـكرين وا االسـتـعـانة بـا
خـاصـة في ظل البـحث عن أفـكار جـديدة بـعد
اسـتهالك معـظم طرق التـفكيـر احمللية بل ان
ـتغـيـرات قـد فتـحت الـباب امـام حـركة هـذه ا
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هـجـرة الـعـقـول أو هـجـرة األدمـغـة بـأنـها
الـعـمـلـية الـتي يـفـقـد فـيـها بـلـد مـا الـقوة
ـية والـتـكـنـولـوجـية من الـعـامـلـة األكـاد
ـال خـالل انـتــقـال هــذه الـعــقـول ورأس ا
الـبــشـري إلى بـلـدان أكـثـر مالءمـة وأكـثـر
تطوراً ويعتبر هذا االجتاه مشكلة للدول
األصـلية ألن األفراد األكثـر مهارة وكفاءة
يـغـادرون الـبالد ويسـاهـمـون بخـبـراتهم
كن في اقـتصـاد البـلدان األخـرى حيث 
أن يـــعــاني الـــبــلـــد الــذي يـــغــادرونه من
صــعـوبــات اقـتـصــاديـة ألن أولــئك الـذين
ـعـرفـة" إلحـداث فرق بـقـوا لـيس لـديـهم "ا
في االقــتــصــاد مــقـارنــةً بــالــذين غـادروه
وتُـعــرف مـنـظـمـة الـيــونـسـكـو اسـتـنـزاف
الــعــقـول : بــأنه شــكل غــريب من أشــكـال
الـتــبـادل الـعـلـمي بـ الـدول النه يـتـمـيـز
بـحركة في اجتـاه واحد تتـدفق حتما إلى
ـكن تعـريفـها : ـتقـدمة. كـذلك  الـبـلدان ا
بـــأنــهـــا هــجـــرة الـــعــلـــمــاء وأصـــحــاب
االخـتـصـاص من مـخـتـلف الـقـطـاعات من
مـوطـنـهم األصـليّ إلى بـيئـة أكـثـر مالءمةً
لـهم مهنياً أو اقتـصادياً وعادةً ما يكون
االنـتقـال من البـلدان الـنامـية إلى الـبلدان
تقدمة وقد يؤثر هذا النوع من الهجرة ا
رسِل من ناحـية فقدان سـلباً عـلى البلـد ا
الـقـوى الـعـامـلة مـا يـتـسـبب في خـسارة
نظمات والصناعات اخملتلفة الـبالد وا
ـوجـودة في الـبالد وتــقـلـيل الـكـفــاءات ا
األمــر الـذي سـيـســبب بـدوره ضـرراً عـلى
اقـــتـــصــــاد الـــبالد.إن خـــطـــورة هـــجـــرة

: الكفاءات تبرز في جانب
أولـهما التكلفة التي يتكبدها اجملتمع في
ـهاجـر إلى حدود مـوعد تـكـوين وتعـليم ا
ـتحدة هـجرته وبـينمـا تتمـتع الواليات ا
ـاليــــــ من ودول غــــــرب أوروبـــــــا بــــــا

الـــدوالرات نــتــيـــجــة لـــهــجــرة الـــعــقــول
ــهــارات إلـيــهـا فــإن هــذه الـعــقـول لم وا
ضـيفة شيئا في تـنشئتها تـكلف الدولة ا
وتـدريبها.ويتجسّـد اخلطر الثاني لهجرة
األدمــغــة الــعــربــيــة إلى الــغـرب فـي عـدم
اســتـفـادة دولـهـم األصـلـيـة مـن مـهـارتـهم
عرفـية وهو مـا ينعـكس سلبا الـفكريـة وا
عــــلـى شـــتـى اجملــــاالت االقــــتــــصــــاديـــة
والـسيـاسية واالجـتماعـية حيث تـتسبب
هــجـرة الــكـفــاءات في ضـيــاع جـهــودهـا
اإلنـتاجيـة والعلـمية وتـقد فائـدتها إلى
الـــغـــرب في الــوقـت الــذي حتـــتـــاج فــيه
الـتـنـميـة الـعربـيـة إلى مـثل هذه الـعـقول
الـتي هي عـادة ما تـكون أفضـل العـناصر
الـقـادرة عـلى اإلنـتـاج الـفـكـري والـعـلمي
وعــلى االخـتـراع واالبـتــكـار داخل الـعـالم

العربي.
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أظـهرت بـعض الدراسـات التي قـامت بها
جـــامــعـــة الـــدول الــعـــربــيـــة ومـــنــظـــمــة
الــيـونـيـســكـو والـبـنك الــدولي أن الـعـالم
الـعـربي يسـاهم في ثُـلث هِجـرة الكـفاءات
ـئـة من مـن الـبـلـدان الـنـامـية وأن  50بـا
ُـهندس و15 ئة من ا األطـباء و 23بـا
ـئـة من مــجـمـوع الــكـفـاءات الــعـربـيـة بــا
ُــتَــخَــرِجَــة يـهــاجِــرون مــتــوجِـهــ إلى ا
ُتحِدة وكندا ما يفرز أوروبـا والواليات ا
تـبـعـات سـلـبـيـة عـلى مـسـتـقـبل الـتـنـمـية

العربية.
ـئـة من الطالب وذكـرت تـقـارير أن  54بـا
الــعــرب الــذين يــدرســون فـي اخلـارج ال
يــعـودون إلى بـلــدانـهم ويُـشــكل األطـبـاء
ــئــة من الــعـــرب في بــريــطــانــيــا  34بـــا

مجموع األطباء فيها.
نـطقة العـربية أكـثر منطـقة حتفز وتـعدّ ا

هــجـرة قــويــة تـســتـهــدف انــتـقــال الـشــبـاب
ـتـميـزة من ـفـكـرين وأصـحـاب الـطـاقـات ا وا
مـسقط رأسهم الفقيـر بالدعم واالحتضان الى
دول مـا وراء احمليط وهـي التي تُـغدِق علـيهم
ولـو زيـفا بـالـشهـرة والـعطـايا فـهُم أصـحاب
الــعــقــول واالبــداع واالهم من كل ذلـك هـو ان
تـقـدمة وبـالرغم من وحـشـيّتِـها دول الـعـالم ا
ـزعـومـ اال انــهـا تـوفـر بـيـئـة ووَحـشــتِـهـا ا
خـصـبــة لـلـعـمل وتُـقـدّم ولـو لـغـايـة في نـفس
ُــبـدع يــعــقـوب كل مــا يــحـتــاجه الــشـخص ا
لـتنـفيـذ أفكـاره وحتويـلهـا الى واقع مـلموس
وهـو مـا تـفتـقـده دول العـالم الـثـالث كل هذه
ــعــطــيـــات واألمــور جــعــلت من عــمــلــيــة " ا
استقطاب العقول" عملية مُنظّمة تقوم بها كل
حـكـومـات الـعـالم كـخـطـوة أولى فـي سـعـيـها

احلقيقي للتفوق والنجاح
ُقدّمة وعدم توفيرِ ان سـوء اخلدمات العامة ا
ـزايـا بل وفي بـعض الـدولــة لـلـتـسـهـيالت وا
األحـيـان األساسـيات الـتي يـحتـاجـها الـناس
لـلقـيام بـأعمـالهم (مـثل الكـهربـاء او االنترنت
مـثال) وهـو ما يـولد عـادة شعـور عدم الـراحة
والـطمـأنيـنة ويُـحول الـدولة الى بـيئـة طاردة
ـهـارات الـذين غـالـبا ال ألصـحـاب الـعـقـول وا
يـســتـطـيـعـون الـعـمل او االبـداع في ظل هـذه
الـظـروف الـصـعـبـة الـتي تـتـمـيـز بـعـدم تـوفُّرِ
ـوارد الـكـافيـة إلجـراء أي نوع من الـبـحوث ا
أو تـطويرها.كذلك فان قـلة توافر فرص العمل
وبـالتـالي ارتفـاع نسـب الفـقر والـبطـالة وهو
ُتـاحة وهو مـا يتـسبب بـقلة ونـدرة الفـرص ا
أحـد اهم أسباب الهـجرة واالنتقـال للعملِ في
اخلـارج اضافـة لطـموح الـكثـير من أصـحاب
ِ مــهـــنــتِــهِم أو إكــمــال األدمــغـــة في حتــســ
دراسـتهم في ظل وجود تـمايز في التـعيينات
والــتـرقــيـات وهــو مـا يـجــعل الـواســطـة هي
الـسالح األهم للنـجاح والسبب األول لـلترقية
ـيل حملــاربـة خــاصــة في ظِل وجـود مــنــاخ 
ـوقـراطـيـة واحلـريـات بـهـدف احملـافـظـة الـد
عــلى مـكــاسب الـفـوضـى والـفـســاد وهـو مـا
يـساهم في مغادرة أصحاب الـعقول وبالتالي
ـو وتـطـور كانت وفي خـسـارة فـرص ابداع 
كــثـيـر مـن األحـيـان لــتـغـيــر وجه هـذة الـدول

واقتصادها
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بغداد

الــعـربي بل هـي الـفـاعــلـيـة الــداخـلــيـة الـتي
تتـخفّى في بـنيـة النـظم اإلدارية والـسيـاسية
واالجتمـاعية والثقافية ألنهـا ببساطة فاعلية
وذج سلطة األب (الراعي). إذن تتـجسد في 
ارسة األبويـة العـربية سـلطـة واضحـة في 
األب الـبـيـولـوجـي داخل الـعـائـلـة وهي بـنـيـة
اجـتمـاعيـة عمـيقة ولـكنـها مـخفـية ومـسكوتُ
عنـها وتـتجلى في عالقـات احلاكم بـاحملكوم
الـزعـيم الـسـيـاسي بـأعـضـاء احلـزب الـزعيم
ـعـلم ـرؤوســ ا بـاجلـمـاهــيـر الـرئــيس بـا
بــالـطــلـبــة وشـيخ الــقـبــيـلــة بـأفــراد قـبـيــلـته
ـــريــديـن من اتــبـــاعه وزعــيم والــصـــوفي بــا
الطائـفة بأبناء طائفته. لـقد أصبحت السلطة
األبويـة العربية رمزاً عتـيداً لكل سلطة أخرى
في داخل اجملــتـمع الـعـربي فـهـنـاك ثـبـات في
قــانـون إنـتــاج هـذه الـســلـطـة وتـولــيـدهـا في

جميع مستويات اجملتمع وطبقاته.
 فال يـغـرّنك مـا يسـمى بـالطـبـقـة البـرجـوازية
العربية سَمّها ما شئت ألنك لو تمعّنت النظر
مارسـاتها وعالقـاتها الـبينـية ستـجد كيف
تتـوائم مظاهر احلـداثة وقشـورها السـطحية
مع مضـام الـعالقات األبويـة العـتيـقة التي
تفـوح برائـحة الـتسـلط الفـردي وجتذّر الـقيم

القبائلية والعشائرية والطائفية وغيرها.
ــعـنى إن األب الــبـيــولــوجي ربّ األســرة بــا
ـثل إال رمزاً بسيـطاً في ظاهرة التـقليدي ال 
كن فهمه األبويـة العربية فإذا كان هناك ما 
وتـبـريــره في تـطـور الـســلـطـة األبـويـة داخل
الــعــائــلــة الــعــربــيـــة لــعــوامل اجــتــمــاعــيــة
واقـتــصـاديـة ال تــخـرج أبــداً من شـعـور األب
الـذي يـريـد أن يـكـون رمـزاً لـعـائـلـته وحـانـيـاً
ـلك من سـمـعة حـتى كـأنه يـريد ـا  عـلـيـها 
سـتـبد ـارسـة دور ا عن وعي أو دون وعي 
الـــعـــادل وسط أوالده وبــنـــاته وهـــو أيـــضــاً
ـكن فهم اجلمـل البـازل أمام زوجـته.لذلك ال 
انـتـشـار هــذا الـنـمـوذج األبـوي فـي الـتـعـلـيم
واإلدارة والـــــدولـــــة وفـي حـــــيـــــاة األحــــزاب
ـخــتـلـف تـيــاراتـهـا الـســيـاســيـة الــعـربـيــة 
اركـسية واللـيبرالـية واالسالمية القـومية وا
من دون فهم آلـيات إنتاج األبوية العربية في
ـمارسـة والـعالقـات االجتـمـاعـية اخلـطـاب وا
وبـاعـتبـارهـا قانـون مـوضوعي يـعـمل بصـفة
دائـمـة ومـســتـمـرة. إن األبـويـة الــعـربـيـة هي
الـــصــدى األصـــيل لـــلـــذات الــعـــربـــيــة عـــبــر
الــتــاريخ.لــذلك مــا يــهــمــنـا ونــحن فـي صـدد
تفكـيك ظاهرة السلطة األبوية العربية حتليل
خـوارزمـيـات تـشـكـلّــهـا وإعـادة إنـتـاجـهـا في
اجملـتـمع مـن ناحـيـة ودراسـة مـا أفـرزته عـلى
مسـتوى الزعـامة الـسياسـية واحلـكم الفردي
ـقدّس ـدنّس وتـدنـيس ا من ثـقـافـة تـقـديس ا
لـعـلـنـا نـسـتـطـيع فـهم الـوثـنـيـة الـسـيـاسـيـة.
ـتـملـقـون واألشـياع فـعـندمـا يـوجـد االتبـاع ا
ــطـلـق كـمــا يــقـول ــرائــون يـوجــد احلــكم ا ا
مـحـمــد الـغـزالي( .(1ومع ذلك فـإن الــوثـنـيـة
السـياسيـة ال تظـهر بسـبب وجود الـرياء ب
ــا أيـضـاً وهـذا الـســادة واالتـبـاع حـسب وإ
هـو األهم بـسـبب وجــود جـدلـيـة اجـتـمـاعـيـة
تنتج ثـقافة السـلطة األبويـة الغاشمـة وتعيد
إنــتــاجـهــا في كل عـالقـة. مــا نــريـد أن نــقـوم

بتفـكيـكه هو جدلـيّة الـسلـطة األبويـة العـربية
وفـضــاءاتـهــا الــفـكــريـة وعالقــاتـهــا بـظــاهـرة
ـدنس وجتـلـيـات هـذه الـظـاهـرة في تـقـديس ا
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ذكــرنـا أن الـســلـطــة األبـويـة ال تــقـتــصـر عـلى
اجملــتـمـع الـعــربي بل تـوجــد في مــجـتــمـعـات
كـثــيــرة أخــرى وبـخــاصــة في دول اجلــنـوب.
والـسـلــطـة األبــويـة ال تــرتـبط بــدين مـعـ أو
ــا جتـدهــا كـظــاهـرة عـلى ثــقـافــة مـحـددة وإ
مستـوى العـائلة والـقبلـية في آسـيا وأفريـقيا
وغـيـرهــا. والـســبب يـعــود بـبــسـاطـة إلى  أن
الـسـلـطـة األبويـة وبـغض الـنـظـر عن اجملـتمع
الذي تـوجد فـيه تـقوم عـلى عالقات اإلخـضاع
ـارسـة الـسـلـطـة من حـيث هي واخلـضـوع و
لك قـوة الهـيمـنة ـن  فاعـليـة فرديـة باألصل 
والتأثير. ولهذا يرى فوكو أن عالقات السلطة
ومــــســـائـل الـــهــــيــــمــــنـــة ال تــــخـص الـــنــــظم
ا تـميـز كذلك الـتوتـالـيتـارية (الـشمـوليـة) وإ
ـقـراطـيـة. وكل هـذا صحـيح اجملـتـمـعـات الـد
ـيــز األبـويـة الــعـربـيــة بـاعـتــبـارهـا لـكـن مـا 
ظـاهـرة إجـتـماعـيـة وتـاريـخـيـة هي امـتـدادها
الواسع أفـقـياً وعـمـودياً فـي اجملتـمع الـعربي
ـكن الـقـول أن األبويـة ومـا أفـرزته من حتـى 
قــيم وتــقــالـيــد وســلــوك هي الــقــوة اخلــفــيـة
احملــركــة لــلــســلــوك الــفــردي واجلــمــاعي في
اجملتـمع العربي. وتتجلى هذه القوة بوضوح
عــنـد دراســة األحـزاب الــسـيــاسـيــة الـعــربـيـة
اضي مـارسة السياسـية لنظم احلكم في ا وا
واحلـاضـر. فـفي جـمـيع هـذه احلـاالت سـنـجـد
كــيف تُـنـتــزَع الـسـلــطـة وكـيف تــمـارس. إنـهـا
تنتـزع بالقوة والغـلبة وتؤخذ بـاجملالدة هكذا
كان احلـال منذ أيام األموي والعباسيّ الى
االنقالبـات العسكـرية والثـورية العـربية. فإذا
كــانت الــقـوة والــغــلـبــة انــطالقـاً مـن عُـصــبـة
سـلحة أو العـائلة أو الـقبـيلـة أو اجملموعـة ا
احلزب الـسياسي هي مـيادين انتزاع الـسلطة
ـارســة الـقـمع هــو مَـهـمْــزهـا وأسـلـوب فـإن 
عـمـلهـا وفي هـذا يصف فـوكـو السـلـطة بـأنـها
ـسـتـمرة بـوسـائل أخـرى عـلى عكس احلرب ا

مأثور كلوزفيتز.
" الـســيـاســة هي اســتـمــرار احلـرب بــوسـائل
أخــرى"(هــذا يـعــني أن الــســلـطــة األبــويـة من
منـظور فوكو هي عالقات السلطة كما تُمارَس
في مجـتمع مـا ولـها عالقـة بالـقوة في حلـظة

زمنية تاريخية محددة.
وكـمـا هـو احلـال في كل سـلـطـة فـإن الـسـلـطـة
األبـويـة تــقـوم هي األخــرى عـلى الـقــمع لـكـنه
القـمع الذي يـحظى بقـبول أفـراد اجملتمع. أي
القـمع الذي يـجد لنـفسه تـبريـراً وتفـسيراً في
الـبنـية اجملـتمـعية ومـنظـومة الـقيم والـتقـاليد
الـتي تُـنْــتَج أو الـتي تـقــوم الـسـلــطـة األبـويـة
بإعـادة إنتاجها على مرَّ عصور وقرونٍ طويلة
ـكن الـقول في التـاريخ.ضـمن هـذا الـسيـاق 
أن لألبويـة العربيـة خصائص فريـدة تميزها
عـن الــــنــــظـم األبــــويــــة (الـــــبــــطــــريـــــكــــيــــة)
األخــرى.األبـويـة الــعـربــيـة لـهــا إسـتــمـراريـة
تـاريـخـيـة فـالـنـظـام األبـوي الـعـربي لم يـولـد
فـجـأة وهو لـيس ظـاهـرة مرحـلـية أو مـوقـتة.

األبوية الـعربية ظاهـرة اجتماعيـة وتاريخية
ـومـة لـعـوامل كـثـيـرة أصـبح لـهـا صـفـة الـد
ترتبط بـطبـيعـة التطـور التـاريخي لـلمـجتمع
العـربي الـذي حتول تـدريـجيـاً هـو اآلخر إلى
مجـتمع سلطوي. كما تـرتبط األبوية العربية
بــعالقـة تـواطــؤ مع دولـة الـســلـطـة الــقـائـمـة
(احلـاكـمـة) وبـخاصـة بـعـد أن أصـبـحت دولة
األمـة سـلـطـة الـعـائـلـة أو الـقـبـيـلـة احلـاكـمة.
أقــول إن األبــويــة الــعـربــيــة ظــاهــرة مالزمـة
ا حافظ للـمجتمع الـعربي وستبقـى كذلك طا
ـثـلة هـذا اجملـتمـع علـى بنـيـته الـتـقـلـيـديـة 
بالعـائلة والعـشيرة والقـبلية أو الـطائفة إلى
غـــيــر ذلك مـن الــتـــشــكـــيالت االجــتـــمــاعـــيــة

التقليدية.
 وتـساهم تـقالـيد الـعائـلة الـعربـية والـعريـقة
ـومة األبويـة العـربية من خالل في تعـزيز د
الـتــعـاقب حـيـث يـخـصص األب البــنه األكـبـر
كـرائم مــا خـلـفه من مــنـصب أو جـاه أو غـيـر
ذلك وقبل سـائر أبـنائه بـاعتـباره ولي الـعهد
ـنـصب ـرتـقـب. ومـا زالت حـقـوق انــتـقـال ا ا
والــدرجــة واجلــاه والـوضـع االجــتـمــاعي أو
وراثــة الـفـرق الــديـنـيــة ومـشـايخ الــصـوفـيـة
وغـيـرهـا مـسـتـمـرة في اجملـتـمع الـعـربي إلى
حد اآلن( .(1إن ظاهرة التعاقب على مستوى
الـعــائـلـة الــعـربـيـة هـي آلـيـة مـبــتـكـرة أخـرى
إلعـادة تـثــبـيت احلــضـور الــطـاغي (الــفـعـلي
والنـفسي) لألب البيـولوجي لألب الشيخ أو
ـــؤسس األب الـــقـــائـــد األب احلـــاكم لألب ا
الــذي يــخــتـار ولـيَّ عـهــد بــصــفــة دائـمــة في
النـظام الـسيـاسي العـربي وبغض الـنظر عن
طــبـيـعـة هـذا الـنـظــام جـمـهـوريـاً أمـيـريـاً أو

ملكياً.
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ارس وعنـدمـا ال يكـون لألب الـقائـد ولـد 
الـسـيـاسـة من بـعـده سـيـضـطـر إلى تـبـني
االبن اجلديـد ليكون وليَّ عـهده األم كما
هم هـو اسـتمـرار فـاعلـيـة الدور يـتـمنـى. ا
الوظـيفي لألبويـة العربـية بالـصورة التي

ستفيدة. تريدها الفئات اجملتمعية ا
التـعاقب األبوي هـو أيضاً تـعاقب وظيفي
يـــضــمن اســـتــمـــرار أدوار األب (الــغــائب)
ـقدس بـقوة وت لـكنه احلـاضر ا بسـبب ا
في حــيـاة أبــنـائه وأحــفـاده. والــغـريب أن
الــقـــداســة والـــرمـــزيــة الـــتي تـــؤطــر األب
الـــعــتـــيق تـــزداد كــلـــمـــا تــوالت األجـــيــال
وتبـاعدت السـن ألنه يشـير ببـساطة إلى
رمزيـة وأيـقـونة مـقـدسـة فـإذا لم يكن األب
األول حـاضراً في جسـده فهـو حاضراً في
ــمــتـــد عــبــر ــعــنـــوي ا روحـه وتــأثــيـــره ا

أحفاده.
ــقـــدس يــصـــبح "الــطـــوطم" ألنه إن األب ا
األب األول للـعشـيرة والـروح احلامـية لـها
عـ الذي يعـرف أبنائه ويـصونهم. ثم وا
ــهــابـة يــصــبح الــطــوطم تــابــو صــاحب ا
القـدسية والذي يـضفي رعايـته على أبناء
بــلــدته وعــشـيــرته وبــخـاصــة األشــخـاص
ـعنوي ـعتبـرين منهم( .(2إن احلـضور ا ا
ـعـبود ـؤثـر لـلـجـد األسـطـوري أو لألب ا ا
هــو أحـــد أهـم عـــوامل بـــنـــاء الــتـــضـــامن
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األبوية الـعربيـة ظاهرة تاريـخية واجتـماعية
تــشــكـلت فـي نـسـق واحـد ومن خـالل عـوامل
تمكـينيّـة وتكوينـية للـمجمـتع العربي األبوي
الــذي ال يـــزال يــعــيش فـي مــرحــلـــة مــا قــبل

احلداثة.
الظـاهرة التاريخية لألبوية العربية تعني أن
النـسق االجتمـاعي الثـقافي األبوي قـد تشكل
مـن خالل الـــتــاريـخ وعـــبــر عـــمـــلـــيــة تـــراكم
تـصـارعت فــيـهـا األضـداد والــتـنـاقـضـات في
مراحل تـاريخية مـهمة من التـطور اجملتمعي
والتي تـسيدت فـيهـا التكـوينـات االجتمـاعية
ـاضي الـتــقــلــيــديـة احلــيــاة الــعــربــيـة فـي ا
واحلـاضـر. والـصـراع في هـذه الـعـمـلـيـة كان
حتــديــداً مـع الــقــيم االسالمــيــة الــتي جــاءت
نظـومة عقيديـة تنويرية راسـخة تقوم على
ــسـاواة احلــريــة والــكــرامــة االنــســانــيــة وا
والتـمايـز على أساس الـتقـوى والتي حاولت
إعادة هنـدسة الـفاعلـية الـقبلـية ضـمن فضاء
ـعناهـا احلضاري الرسـالة اجلديـدة واألمة 
والــديــنـي والــثــقــافي إال أن جـــدلــيــة الــدين
والـســيــاســة والـدولــة والــقــبـيــلــة قــد دفَـعتْ
بـاجتـاه تــعـزيـز مـكـانـة الـقــبـيـلـة والـعـشـيـرة

األبوية في التاريخ العربي.
إذن األبويـة العربية كظـاهرة تاريخية ونسق
اجـــتــمــاعـي وثــقــافـي يــرتــبـط بــتــشـــكــيالت
اجـتمـاعـية تـقـلـيديـة (الـقبـيـلـة والعـشـيرة) ال
تــزال فـاعــلــة ومـؤثــرة في احلــيـاة الــعـربــيـة
عـاصرة ألنهـا أكثر من مـجرد تـمَظهّـر لنمط ا
معـ من عالقات اإلنتاج ما قـبل الرأسمالية.
إنّـهـا في الـواقع أعـمـق من هـذا بـكثـيـر وهي
كـظـاهـرة أبلغ من سـذاجـة الـتـفسـيـر الـطـبقي
حتى وإن ارتـبـطت في مـظهـرهـا العـام بـنمط
إنتـاجي رأسمالي أو غير رأسمالي. بل يصح
القـول أن األبويـة العـربيـة تمـارس فاعـليـتها
اط اإلنـتـاج الرأسـمالي بحـرية فـي جمـيع أ
وهي غـائــرة اجلــذور في أعــمــاق الـطــبــقـات
البـرجوازية الـعربيـة مثـلما هي مـتجذرة في
جــمــيع طــبـقــات وفــئــات اجملــتــمع الــعـربي.
األبوية الـعربـية هي بنـية اجتـماعـية  عمـيقة
اجلـذور في الـتـاريخ الــعـربي بـنـيـة نـفـسـيـة
وثـــقــافـــيـــة نــاجتـــة عن شـــروط تـــاريــخـــيــة
ـاضي وتـتجـلى في وحضـاريـة تـكـوّنت في ا
الـنــظـام الـتــقـلـيــدي الـقـائم عــلى الـعـصــبـيـة
القـبلية وتماهي الفرد مع قـبيلته التي تبادله

الوالء وتقدم له احلماية(.(1
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بـطـبـيـعـة احلـال تـمـتـد األبـوية الـعـربـيـة إلى
تـشــكـيالت اجــتـمــاعـيــة تـتــجـاوز الــعـشــيـرة
والقـبيلـة لتصـبح عالقات اجتـماعيـة راسخة
نظمة درسـة ا يُعـيدُ اجملتمع إنتـاجها في ا
ــارسـة احلــزب الـســيــاسي وفي الــدولـة و
السلـطة. وعندمـا تمتّد األبـوية العربـية بهذه
الصـورة من الـنفـاذ الالشـعوري في اجملـتمع
فـإنـهـا تـتـحــوّل كـمـا يـرى هـشـام شـرابي إلى
بطـركية وبـالتـالي فإن مفـهوم األبـوية أضيق
من مفـهوم الـبطـركيـة ألنه مـحصـور في بنـية
ــتــفــرعــة من الــعــائــلــة الــعــائــلــة والــبــنـى ا
كـالـعـشــيـرة والـقـبـيـلـة بـيــنـمـا يـضُّم مـفـهـوم

البطركية البنية االجتماعية بكاملها( .(1
هكـذا يرى هشـام شرابي العالقـة ب األبوية
والبـطركـية عـلى أية حـال وبغض الـنظر عن
فـهـوم فـإن األبـوية ـصـطلـحـ وا تـمـايز ا
هي األصل وتنـشأ أوالً ضـمن تقـاليـد العـائلة
العربـية ثم تمتد لتعـيد إنتاج عالقاتها ضمن
وسعة (العشيرة) وامتداد العشيرة العائـلة ا
وجتــمـعـهــا من الـعــشـائـر األخــرى لـتــشـكـيل
الـقبـيـلـة ومن ثم حـضـور القـبـيـلـة (القـبـيـلة-
الطـائـفة) في احلـزب الـسيـاسي وفي الـدولة
ـارسـة السـلـطـة. ولـكن مـا هي هذه وأثـنـاء 
األبويـة من منظور اجتـماعي وماذا تعني من

? اذا تبدأ من العائلة حتديداً رمزية? و
هل ألن مــركــز الــعــائــلــة الــعــربــيــة هــو األب
وبالـتالي فـإن األبـوية تـستـهـدف سلـطة األب
في الــعــائــلــة أم ألن الــعــائــلــة هي الــوحــدة
االجـتـمـاعـية األسـاسـيـة الـتي يـبـدأ مـنـها كل
شئ والـــتي تـــتـــشـــكل فـــيـــهـــا ومن خالل كل

الـظـواهـر االجتـمـاعـيـة األخرى هـذه األسـئـلة
مهـمة وتنـتظـر إجابات ومع ذلك فـإن من غير
ـمـكن تـقد إجـابـات سـهلـة وجـاهـزة ولكن ا
ــفــهـوم دعــنــا نـحــاول وضع إطــار مــرجـعي 
األبـويـة الــعـربـيـة ورمــزيـة األب في الــعـائـلـة

. اً وحديثاً العربية قد
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قــبل الــولــوج في مــضــان مـنــاقــشــة ظــاهـرة
األبــويــة الــعــربــيــة وتــســلــلّــهـا فـي شــرايـ
اجملتـمع الـعـربي البدّ مـن العـودة إلى تـصور
ـا يـعـنـيه بـاألبـويـة كـمـفـهـوم هـشـام شـرابي 
ورمزيـة في التحليل والـدراسة. يقول شرابي
"ال نــقـصــد بـالــسـلــطــة األبـويــة سـلــطـة األب
الــبـيــولــوجي وحـسب أي الــسـلــطـة األبــويـة
داخل الــعـائــلـة الــتي يـقــوم بـدراســتـهــا عـلم
اجـتـمـاع اجلـماعـات الـصـغـيـرة بل الـسـلـطة
ـتـمـثـلة ـنـتـشـرة في الـبـنـيـة االجـتـمـاعـيـة ا ا
ـتجـسدة بالـنمـوذج األبوي والـنابـعـة منه وا
في عالقــات اجملــتـــمع وحــضــارته كــكل"(.(2
وبتـفكيك هذا الـنص نستـنتج أن األبوية هي
ارسة سلطة أوالً وأخيراً سلطة تقوم على 
عـنـوية واجلـسديـة (الـذكوريـة) التي القـوة ا
ثـلها األب في العائلة. وباعتبار األب راعي
ــا الـــبــيـت وحــامـي األســرة من كـل خــطـــر 
يـنـطـوي ذلك من جُـهد حـثـيث ومـشقـة وعـناء
وسـفـر لتـوفيـر لـقمـة العـيش واحملـافظـة على
رأة وحدة الـكـيـان األُسري فـي ح تـتـفـرّغ ا
في مـعـظم احلـاالت في شـؤون تـربـيـة األوالد

ورعاية شؤونهم الصغيرة في احلياة. 
ـارسـهـا األب إذن هـنـاك ســلـطـة وظــيـفـيــة 
وهذه الـسلـطة نـابعـة من حيـوية الـدور الذي
يـقـوم به ولـيس من مـجـرد امـتـالكه لـعـنـاصر
الـقـوة الـتي تـقـود إلى امـتالك هـذه الـسـلـطة
ــارسـتــهـا ذلك ألن الــسـلـطــة بـبــسـاطـة ال و
ـا تـتراكم وتـعـلو تـأثـيراً تـظـهر مـن فراغ وإ
ــارســة الـدور الــوظـيــفي الـذي ال من خالل 
ارسـته لـعوامـل تتـعلق يسـتطـيع اآلخـرين 
بـالـتــوزيع االجـتـمـاعي لــلـعـمل داخل األسـرة
وخـارجـهـا. نـقـول أن األبويـة سـلـطـة تـمارس
ــاطــاً من الــقــوة وهــنــا تــفــوح تــأثــيــرات أ
درسـة الفرنسيـة في علم االجتماع احلديث ا
وفي مـقـدمــة أعالمـهــا مـيـشـيـل فـوكـو وجـاك
ـسـألة الـثانـيـة التي حتـتاج دريدا وغـيرهم.ا
إلى وقــفــة حتــلــيــلــيـة لــنـص شـرابـي هـو أن
األبويـة كمـا يـراها ال تـعـني فقـط سلـطة األب
ـنتـشرة في الـبـيولـوجي بل أيـضاً الـسـلطـة ا
الـبـنـيـة االجتـمـاعـيـة. ويـوحي هـذا النص أن
ــــواجـــهـــة األولى تـــبــــدأ مع ســـلـــطـــة األب ا
البـيولوجي داخل العائلة كـما تشمل السلطة
نـتشـرة في خـبايـا اجملتـمع والـتي تتـسرّب ا
إلى أعــمـــاقه وتــشـــرئب من شــرايـــ قــيّــمــة
شكلة من ناحية وتقاليده. ومع ذلك ال تبدو ا
جوهـرية في وجـود األب البيـولوجي حيث ال
ـا كـما ـكن تـصـور عـائـلـة مـن دون أب وإ
قـلـنـا في أدواره الـتي تـتـسع لـتـصـادر حـريـة

اآلخرين داخل العائلة.
صحـيح أن العائلة األبوية هي النمط السائد
في كل اجملــتــمــعــات الــعــربــيــة واآلســيــويـة
واإلفــريــقـيــة وحــتى في بــعض اجملــتـمــعـات
شكلة األوروبيـة وفي أمريكا الالتـينية لـكن ا
في ظـاهــرة األبـويـة الـعــربـيـة هي في رسـوخ
الـتـسـلـط األبـوي الـذي تـغــذيه عـنـدنــا الـقـيم
البدويـة والعشائـية والقبـلية. بيـنما نرى في
اجملتـمـعـات األخرى أن الـظـاهـرة األبـوية من
ـارسـة لــلـسـلـطـة داخل الـعـائـلـة حـيث هي 
تـكـون أكـبر وفق الـعـقـد العـائـلي االجـتـماعي
ـتــفـق عـلــيـه من دون تــقــيـيــد واسع ألدوار ا
األفـراد في اجملـتـمع. ثمّ أن هـذه الـظـاهـرة لم
تــتـســلل إلى الــنـظم اإلداريــة واالجـتــمـاعــيـة
والــسـيــاســيـة وغــيـرهــا كــمـا هــو احلـال في

اجملتمع العربي.
ــشـــكــلـــة اجلــوهـــريــة تـــكــمن في وأظن أن ا
الـتـصـور الـقبـائـلي لـلـسـلـطـة األبـوية وأداور
األب في إطــار الـعــائـلــة وحتـول هـذه األدوار
ـوذج لــلــعالقـات االجــتــمـاعــيــة خـارج إلـى 
ـعـنى آخــر إن األبـويـة الــعـربـيـة الــعـائـلــة. 
ـتـدة إلى جـمـيع مـكـونـات اجملـمتع ظـاهـرة 

الـتـلقـائي بـ أبـناء الـعـائـلة أو الـعـشـيرة
والقـبلية الواحد التي تنتمي إلى اجلد أو

األب (األسطورة أو احلقيقة).
ـــكن الـــقـــول أن وجــود األب وبـــالـــتــالي 
عبود واستمرار تأثيره الفاعل في حياة ا
اجلـمـاعـة يـسـاعـد في ضـمـان اسـتـمـرارها
ــعـــنــوي حــتى مع اســتــمــرار الــرمــزي وا
عــمــلــيــات الـتــفــكــيك الــتي تـتــعــرض لــهـا
الوحدات االجـتماعية التقـليدية (العشيرة

والقبلية) في اجملتمع العربي.
الـسـمة الـثـانـيـة لألبـويـة الـعـربـيـة تـتمـثل
بــالـبــداوة فـاألبـويــة الـعــربـيــة بـدويـة في
جذورهـا التاريـخيـة وسياقـها االجـتماعي
ومــنـظـومـتـهــا الـقـيـمــيّـة. هـذا ال يـعـني أن
األبـويـة العـربـيـة ظاهـرة سـاكـنة ال تـتـبدل
وعَـصّـيـة عـلى الــتـغـيـر. عـلى الـعـكس فـإن
األبــويــة بــاعــتــبــارهــا ظــاهــرة إنــســانــيـة
وإجتـماعـيـة هي في حالـة صراع جـوهري
مع قــــيم ونـــظم احلــــداثـــة. صـــراع يـــضع
اإلنـسان الـعـربي وسط تالقي قـوى تـضاد
ــاضي بــتــقــالــيـده تــشــده إلى الــتــراث وا
وقـــــوى حــــيـــــة أخــــرى تـــــدفع بـه صــــوب
ـا صوب احلـداثة ـدنيـة ور احلضـارة وا
احلقـة. ويبقى اإلنسان العربي مشتتاً ب
اجتاهـ متـعاكسـ فهـو في الوقت الذي
يريـد أن يبقى على هويـته وثقافته يسعى
إلى أن يــعـيش عـصـره ويــسـاهم في بـنـاء
مـــســــتـــقـــبـــله. هـــذه األزمـــة اإلنـــســـانـــيـــة
سـتوى الفردي زمنـة على ا والوجـودية ا
واالجـتـمــاعي تـشـكـل مـظـهـراً مـن مـظـاهـر
أزمــة بـنــيــويــة أخــرى لألبــويـة الــعــربــيـة
فــاألبـويـة الـعــربـيـة لــيـست بـدويــة تـمـامـاً
ولــيـست بـالــتـأكـيــد ظـاهــرة مـسـتــقـلـة عن
البـنيـة الـبدويـة ذات اجلذور الـعـميـقة في

دني. اجملتمع العربي ا
ــســاحـات  اجملــتــمع الــعــربي مــحـاصــر 
واسعـة في الـصـحراء وفـضـاءات الـبداوة
ـسـتـمرة الـتي تـقـدم له مـوجـات الهـجـرة ا
إلى "احلواضـر العربـية" فـتختـلط البداوة
بــاحلـضـارة كــمـا تـخـتــلط الـقـيـم الـبـدويـة
بـالـقـيم احلـضاريـة. ويـغـلب عـلى الـثـقـافة
الـبـدويـة الـقـادمـة إلى احلـواضـر الـعـربـية
وبـــخـــاصـــة فـي عـــراق الـــرافــــدين مـــركب
الــعــصــبــيــة والــفــخــار بــالــنــسـب والــثـأر
والنـجدة ومـركب الغزو وهـو يحـتوي قيم
روءة الشـجاعـة والعـزة واألباء ومـركب ا
ويـحـتوي عـلى الـفخـار بـالضـيـافة والـكرم
وحـمـايـة الــدخـيل واجلـار( .(1هـذه الـقـيم
الـتي ال تــسـتـطـيـع أن تـتـعــايش مع الـقـيم
ـديـنة الـعربـيـة وبخـاصة احلضـارية في ا
ــدني الـــقــيم الــتـي تــتــعـــلق بــالــســـلــوك ا
ـال واحــتــرام الــعــمل وحـضــور ســلــطــة ا
والــتــمـلك واحلــقـوق الــفـرديــة األسـاســيـة
يضـفى على الـشخصـية طـابع االزدواجية
ـتـنـاقض مـن دون إدراك مـعـنى الـسـلـوك ا
الــذي يـــنـــشــأ بـــســبـب تــأثـــيـــر نــظـــامــ

فاهيم(.(2 متناقض من القيم وا
ـوصـضوع عـلى مـوقع (الـزمان) { الـتـتمـة ا

االلكتروني
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 وصلتني رسـالة من مواقع التواصل األجتـماعي تسألني هل ترغب بـاحلصول على شهادة
طلوب مني وكيف لي الدكتوراه من جامـعة …… أجبتهم نعم وبكل تأكيد لـديّ الرغبة وماهو ا

اجستير بعد?. أن أحصل على الدكتوراه وأنا طالب دراسات ولم أكمل شهادة ا
قالو لي بإمكانكم ارسال بحث في مجال إختصاصك  وبعد دراسة البحث يتم تقييم البحث
وعـلى ضوءه تمنـح لكم الشهـادة !! وبعد يومـ حصلت على شـهادة الدكتـوراه من اجلامعة

البريطانية  ..
لـكن الـشـهـادة ستـرسل لي إذًا دفـعت األجـور ومـقـدارها ٢٥٠ دوالراً  وإذا رغـبت بـجـدارية

تضاف ٥٠ دوالراً !!!
توقـعة للحصـول على هكذا شهـادة ? ونحن عانينـا االمرين للحصول مـاهذه السهولـة غير ا

على شهادة البكلوريوس في الهندسة !
ـال وبذلك ـبلغ بـسيط من ا أتـضح ان األمـر عبـارة عن مبـادلة شـهادة الـدكتـوراه الفـخـرية 

تكون قيمة هذه الشهادة ال تتعدى ال٥٠٠ دوالر ..
ن يطـلقون ن يحـملـون األلقـاب أو  هنـا تبـ لي إن الكـثيـر 
ن أبتاعوا هـذا اللقب بدراهم على أنفـسهم دكتور مـا هم إال 
معدودات .. لن أسـحب هذه الـصفة عـلى اجلمـيع لكن بات من
ستنـسخة في فوضى الصعب التـأكد من النسـخة االصليـة وا

صداقية .. التكنلوجيا وانعدام ا
لــيس كل دكـتــور دكـتــور واالمـثـلــة كـثــيـرة في فــشل من كـانت
ؤسـسات .. حذار ألـقابهم رنـانة وأفـعالهـم مخزيـة وأطاحـوا با

من دكتور كوبي .
Íb U « w “

بغداد

t «u  w « «œÒb;«

 W «—e « ŸUD  

ـكن تـسـلـيط الـضـوء عـلـيـها يـواجه الـقـطـاع الـزراعي في الـعـراق عـدد من احملـددات 
وكـاالتي :  تـدني انتـاجيـة االرض بسـبب الـتصـحر وتـملّـح التـربة واتـباع طـرائق الري
ة فـضال عن قلة األسـمدة الـكيمـياوية وضـعف مستـوى أداء االرشاد الزراعي الـقد
ـتـفـاقـمـة بـسـبب قـلـة االيـرادات من دول اجلـوار ـيـاه احلـقـيـقـيـة وا نـاهـيك عن شـحـة ا
اجلـغرافي وانقـطاع تدفق الـقسم االخر مـنها واليـخفى على الـقار مشـاكل انحسار
نبع ياه وسببـها االمالح القادمة من دول ا كمياتهـا وتلوثها كتلـوث الهواء واألرض وا
ـواد العـالـقة في الـتـربة نـتـيجـة االسـمدة نتـيـجة غـسل الـتربـة من االمالح فـضالً عن ا
ستشفيات دن ونفايـات ا ستخدمة في الـزراعة إضافة لرمي مخـلفات ا الكيمياويـة ا
صـانع في االنـهـر ويكـاد يـكـون الـعراق مـسـاهـما في تـلـوث مـياه االنـهـار ألنه يـقوم وا
نبع ناهـيك عن انخفـاض مستوى ثـقافة الفالح بـنفس العمـليات التي تـقوم بهـا دول ا
زرعته وال نـنسى ان اغلب الفالح من فئة ا يؤدي الى انـخفاض مستوى ادارته 
ؤسـسات الـعسـكرية الـشبـاب جرى اسـتقـطابـهم الى نشـاطات اخـرى كالـتطـوع في ا
سـتقر واجملزي يضـاف الى ذلك فقدان الثقـة ب القطاع اخلاص الي ا ورد ا ذات ا
والـدولة أدى الى تقـليص فرص االسـتثمار في الـقطاع الـزراعي. واتساقـا مع ما تقدم
ـائــيـة اهـتـمـامـا اســتـثـنـائـيــا لـدعم الـقـطـاع ـوارد ا يـجب ان تـولي وزارتـي الـزراعـة وا
الــزراعي وتـشـجــيع االسـتــثـمـار وتــوفـيـر وســائل الـري احلــديـثـة بــأسـعـار مــدعـمـة او
ـسـاعـدة بـالـتـقـسـيـط  فـضال عن إذكـاء دور االرشـاد الـزراعي لـتـقـد االسـتـشـارة وا
لـلـفالحـ واتـخاذ الـتـدابـيـر الالزمـة للـحـد من زحف الـتـصـحر وتـوسـعه عـلى حـساب
ـياه االراضي الـزراعـيـة والـتفـكـيـر بـحـفر االبـار االرتـوازيـة لـلـتعـويض عن مـحـدوديـة ا
السـطحـية وتـوفـير الـبذور واألسـمدة الـكيـميـاويـة وقيـام مديـريات الـزراعة بـاحملافـظات

زارع واالشراف عليهم ومعرفة احتياجاتهم... بدعم الفالح وا
ـلكية تـعد من احملددات االساسـية في تنمـية القطـاع الزراعي إذ ان تعدد ان طـبيعة ا
ـثل عائـقا كـبيـرا امـام االنتـاج الزراعي ويـحتل الـقطـاع الزراعي في انواع احلـيازة 
الـعراق مـكانـة مهمـة في تنـميـة القـطاع االقـتصـادي واليخـفى على اجلـميع ان الـتنـمية
الـزراعيـة تعـد مـهمـة رئيـسـة لتـحقـيق الـتنـميـة االقتـصـادية كـون العـراق يـعتـمد بـشكل
اسـاس عـلى قطـاع الـنفـط من الدخل الـقـومي عن طـريق تصـديـر الـنفط اخلـام نـاهيك
عـلى ان لـلزراعـة دورا مـهـما في حتـقـيق االمن الـغذائي من خـالل توفـيـر االحتـيـاجات
الضـروريـة لـلـمواطن وبـالـدرجـة االسـاس احلبـوب (احلـنـطـة والشـعـيـر والـذره والرز)
نتجات احليـوانية بأشكالها اخملتلفة وبالتالي فان القطاع الزراعي يستقطب االيدي وا
ا يـخفض من نسبـة البطالة بـ شرائح اجملتمع الـعراقي واتساقا الـعاملة الـفائضة 
مع مـا تقدم فـان تنـميـة القـطاع الـزراعي يجب ان حتـضي بأهـمية
ـتـطـلـبات ـسـؤول عن االيفـاء  استـثـنـائـيـة لكـونه الـقـطـاع ا
العـراق الـغذائـيـة. وان نسـعى لـتحـقـيق هامش مـن االكتـفاء
الذاتي الـغذائي والعمل اجلاد لرفع مستوى االداء الزراعي
وانــتــشـاله من االهــمــال الـذي أصــابه بــسـبب االغــراق الـذي
واد الغـذائية من خالل االستيراد تسبب في سـد النقص من ا

وتقليل االعتماد على االنتاج احمللي.
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قراطي واحترام رأي اآلخر والنزاهة واالخـالص في العمل والوطنية وغير ... تطبيق العمل الـد
ذلك من مقومات  احلضارة  احلديـثة التأتي من فراغ ابداً فهي فيض من الثـقافة  يتلقاها الفرد
منذ طفـولته لتتـشرب في دمائه وتتـرسب في عقله  بل هي نشـأة وجدانية ينـمو عليـها  ويترعرع
في احـضانهـا منـذ االيام االولى لـتكوين شـخصـيته التي تـتقـولب مع البيـئة احملـيطة بـها وتـتطبع
بعاداتهـا وتقاليدهـا  فهي تعتمـد باألساس كما هـو معروف على اسـلوب التوجيه والـتعليم الذي
ـدرسة او  من مسـرح احليـاة في جميع أدوارهـا  ولقـد سبقـتنا يكـتسـبه الشخص من الـبيت وا
عاناة االنسانية التي شهدتها اجيالها منذ قرون طويلة الشعوب االوربية بعد حروبهـا الكبرى وا
ـتعـطش الى وكـانت آخرها احلـرب الوحـشية الـثانـية الـتي صنعـها هـتلر الـسفـاح واتباعه من ا
ـقـراطـيـة ومـقـدار االسـتـقـرار الـتي وصـلت الـيـها اآلن الـدمـاء ...أن مـدى احلريـة ومـسـتـوى الـد
الشعوب الغربية جاء بـعد تعليم اجيالها عن مدى الفـائدة  التي تصيبهم من االستقرار والسالم
الذي سيعم اوطانها ومسـتقبلها في حالة وجود الوحـدة والتسامح وحب االخرين والثقة بالنفس
وبالغير الى آخـره ..  لذلك نشأ في أوربا جيل كامل على مدى ( 30عاماً ) مستقر ومتسامح
ـفهـوم التـربوي اجلـديد  فـما زالت مـدارسهم تـلقن اجـيالـها الـقادمـة بهذا العتـماده عـلى  هذا ا
تـقـدم .. امـا نـحن فلـم نرى شـيىء في مـنـاهج تالمـيـذنا الـدراسـيـة يوصي ـفهـوم احلـضـاري ا ا
بـذالك  والـهم الـوحـيـد الـذي يشـغل عـقـول مـسـؤولي الـتربـيـة والـتـعـليم عـلى مـا يـبـدو هـو تـبديل
فصول كـاملـة من كتب مـدارسنا كل سـنة تـقريبـاً  وطبع كـتب جديـدة في مطابع لـبنـان أو مطابع
تكرر الـتي اليوجد مثيل ناهج بهذا الـشكل ا محليـة  السباب غامضـة وإالّ ماهو تفسـير تغييـر ا
ـلـغي ـنـهج ا ـنـاهج الـعـوبـة بـيــد هـذا وذاك وال نـدري هل ان ا له في الـعـالم  فـقـد صــارت تـلك ا
اذا وضعـته جلنـة تربويـة مخصـصة لذلك وقـد استلـمت مبالغ كـبيرة من اليصـلح للتـدريس أذن 
ـاذا وافقت عـلـيه جلنـة اخرى مـخـتصـة بـالتـحريـر والـنشـر في مدارس وراء التـأليف واالعـداد و
ـان الرقابية إن كان هناك الـبلد ... ننتظر اإلجابـة من فضلكم . اننا نتـطلع الى ضمير جلان البر
نـاهج وطبع الكتب من من يسمع نـداءنا ان يلحـقوا طالبنا ويـضعوا حداً صـارماً لتجـار تبديل ا
الـذين يريدون االستفادة من امـوال التبديل ثانياً وثـالثاً ورابعاً وعاشـراً خالل سنت وهذه حالة
سـؤول في عـجيـبـة ادعوا أن تـدخل في مـوسوعـة غـينـيس لألرقـام القـيـاسيـة   نـدعوكم أيـهـا ا
علمـون وايها التربويون أيـنما كنتم  أن تكرسـوا مفهوم حب الغير مؤسساتـنا  التعليمـية وايها ا
سـاواة ووحدة العـقيـدة وانعكـاس منـفعتـها عـلى مستـقبل الـبلد واالخـاء واالحترام والـتسـامح وا
قـراطـية قـبل أن تعـطوهم درس ـان الصـادق واحلـرية والـد واال
الكـيميـاء والفـيزيـاء واالنكـليـزي فقـد تأخـر كثـيراً في نـشر هذه
الثقافة التي تستطيع أن حتيك نسيح شعبي جديد من نوع واحد
تـنوع بشـكلٍ جميل ورائع  وتـعيدوا وتنسق فـسيفـساء اجملـتمع ا
دار الى مداره فـبلدنا على طريق كل من يحاول ان يقـفز خارج ا
 الــهـاويـة وأخــذ  يـتـأرجـح لـلـخــروج عن مـداره فـاحلــقـوه قـبل ان
كن عنـدها ان نـعيده ينـجرف  بنـا الى حافـات  ثقبٍ أسـود  و ال

للمدار اآلمن ثانية ً .

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7411 السبت 26 من ربيع االول  1444 هـ  22 من تشرين االول (اكتوبر) 2022م
Issue 7411 Saturday 22/10/2022

bL  f u

اوسلو 

ـا سيـفعـله العبـو أربيل في مـنافـسات رغم أن رحلـة الدوري طـويلـة إال أننـا ال نسـتطـيع التـنـبؤ 
بـاريات أو اجلوالت الـقادمة  والـسبب أن قـطار الدوري قـد يسـتمر حـتى الصيف الـدوري في ا
باريات القادمة. قبل  لذلك من الصعب التحدث عن القدرات أو االداء من العبي اربيل في ا ا
نـادي أربــيل من أعـرق الـفـرق وله إجنـازات كــبـيـرة عـلى الـصـعـيــدين احملـلي واآلسـيـوي. لـديـهـا
جمـهور واسع من جـميع شـرائح اجملتـمع  وكان رمـزا للـشعب الـكوردي وخـاصة الـفقراء  ألن
وسم  في بدايـة الرحلة  لم يظهر نـادي أربيل كان منفذها الـوحيد في حياتهم الـيومية .. هذا ا
العـبو النـادي  من القـيام بالـواجب بشـكل صحيح  لـيس هذا فقـط  ولكن االستـعدادات لم تكن
ــســاواة بــشـكـل عـام  حــتى بــدأ جــمـاهــيــر الــنـادي يــطــالــبـون الــفــريق بــالــتـغــيــيـر عــلى قـدم ا
لألفـضل.تــطـالب الـعـديـد مـن األصـوات من اآلن فـصـاعـدًا بــتـغـيـيـر جــذري في الـفـريق و تـقـد
بـاريات الـقـادمة في الـدوري. قـبل اخلوض في الـتـفاصـيل حـول مسـتوى مـستـوى  أفضل فـي ا
ـر اآلن بــأزمـة  لـكن الــفـريق  يـجـب أن نـقـول بـعـض احلـقـائق عن نــادي أربـيل  فــالـنـادي ال 
دربـ من حـ آلخر  كـمـا فعـلوا مع األزمات بـدأت منـذ زمن طـويل  أولهـا اسـتمـرار تـغيـيـر ا
نـزار محروس أقـيل ولم يكن هـذا األخير  عـدم وجود ملـعب جيد وراقى  يـعتبـر ملعب فـرانسو
ـلـعب ال يـرقى إلى مـسـتوى ـباريـات ألن ا ـة وغيـر مـنـاسب خلـوض ا العب الـقـد حـريـري من ا
طـموح الالعبـ وحتى اجلمـاهير  هـذا بالتـأكيد سـلبي لنـتائج الفـريق . من واجب إدارة النادي
ـسـاهـمـة في الـعــديـد من الـبـرامج.. األول وضع الـتــقـو الـتـدريـبي جلـمـيـع مـراحـله وتـشـكـيل ا
ـبـاريات العب لـالسـتـمـرار في إقـامـة ا الـفـريـقـ األول والـثانـي  واعـتـمـاد جلنـة فـنـيـة لـتـفـقـد ا
ـلعب كـما الن ا والوحـدات الـتدريـبيـة بشـكل جيـد ومريح لالعـب 

ستوى الطموح. قلنا ليس 
اإلدارة احلالية  على الـرغم من كونها إدارة شابة مـع خبرة قليلة
سـابقات  إال في تكـوين فريق جـديد وجـيد ومن ثم الدخـول في ا
أنـها طـموحـة في إيجـاد احللـول الالزمة في تـطويـر الفـريق. نعم 
نشهـد اآلن بدايـة غير مـوفقة و مـحبـطة لنـادي أربيل في الدوري 
اضـي  وأن يعود أتـمنى أن يـستـيقظ الـنادي ويـتعـلم من أخطـاء ا
ـنصـات التتـويج  والكوؤس أربيل األصـفر احملـاربي اجلبال إلى ا

شجع األوفياء للنادي األصفر العريق. . وهذا أمل ا
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صافحة من الطفولة W ∫ ايدي االب والبن تبدأ ا uH



الــتـــراثــيـــة الــتـي تــتـــحــدث عـن الــزمن
اجلميل). على صعيد اخر زار مدير عام
ايسترو عالء وسيقية ا دائرة الفنون ا
مــجــيــد قـــسم الــفــرق الـــفــنــيــة وابــدى
ركـزية توجـيهـاته الى اعـضاء الـفرقـة ا
ـايـسـتـرو احـمـد عـبـد اجلـبـار بـقـيـادة ا
وفـرقــة االنـشـاد الــعـراقـيــة واطـلع عـلى
اخــــر االســـتـــعـــدادات واضــــفى بـــعض
الحظات الـفنيـة كما واعـلن مجيد عن ا
(اقــامــة احلــفل الــكــبــيــر لــلــفــرقــة فــور
االنتـهاء من االسـتعـدادات النـهائـية في
الــــــقـــــــريب
القادم).
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تحف البغدادي ونولوج في ا À«dð∫  لقطات من االحتفاء باالغنية التراثية وا

Íb U)« ÊuLO

 r¼œ√ …UOŠ

  ”—U  ÊU1≈ 

 bF « b «d

الـشـاعـرة الـعـراقـيـة تـلـقت مـواسـاة االوسـاط الـثـقـافـية
لـوفاة  والدتها في  16من الـشهر اجلاري سائل الله

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
WLÝ«uI « tK «b³Ž bL×

الــروائي االردني صــدرت له عن دار اخلــلــيج لــلـنــشـر
والـتـوزيع في عـمـان روايـة جـديدة بـعـنـوان (في سـجن

كورونا 19) تقع في  422صفحة من القطع الكبير.
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الكـاتب السـوري وقع مجـموعـته القـصصـية (حـكايات
البـيلسان) خالل حـفل أقامته مـديرية الثـقافة في حلب

ركز الثقافي بالعزيزية. با

UN öÞ W “√ “U²& WLDÐ
ــنـتج الـبـحــريـني مـحـمـد مع زوجـهـا ا
التـرك بعـد اجللـسة األولى الـتي عُقدت

في محكمة مراكش.
وبـحـسب صـحف مـغـربـيـة أشـارت إلى
أن دنيـا خضـعت صباح
ــاضـي بــعــد اإلثــنـــ ا
احملــاكـمــة مـبــاشـرة إلى
تــقـــنــيـــة "الـــتــكـــســاس"
التـجمـيلـية وتـقنـية قلب

الشفاه العلوية. 
 ونـشـرت بـطـمـة مـقـاطع
فيديو جتمعها بالطبيب
أثــــنـــــاء خــــضــــوعــــهــــا
للـتقنيـت التـجميـليت
اجلـــديـــدتـــ وهـــو مــا
أحـــــــدث ضـجـة كــبـيـرة
بــ مــتـابــعــيــهــا الـذين
انـتـقـدوا تـصـرفـهـا هذا
خــاصــة بــالــنـســبــة الى
ابنـتيهـا اللـت تعـيشان
في حــالــة من الــتــشــتت
بــســبـب مــشــاكــلــهــا مع
والـدهــمـا مـا اضـطـرهـا
ـــــنــــشــــور إلـى حــــذف ا

الحقاً.
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ـغربـية دنـيـا بطـمة يـبـدو أن الفـنانـة ا
حــــســـمـت قـــرارهـــا حــــول عالقــــتـــهـــا
الزوجية إذ بدت غير مهتمة للتصالح
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ـنزل وعاد الى حمل أمتـعته وغادر ا
. وأكدت إحتـساء الـكحـول والتـدخ
مـصــادر أن لـوبــيـز تـريــد أن تـفـرض
علـيه إرادتـها وإرغـامه عـلى التـخلي
عن بعض عاداته التي تعـتبرها غير
مقـبولـة. وكـشف بن أفلـيك أن إتفـاقاً
ســـبق زواجــــهـــمـــا يـــفــــرض عـــلـــيه

لـــــــوس اجنـــــــلـــــــوس  —وكــــــاالت -
ـمـثـل األمـريـكي بـن أفـلـيك عن عـبــرا
إســـتـــيـــائـه من اإللـــتــــزامـــات الـــتي
تـفرضـهـا عـليه جـيـنـيفـر لـوبيـز بـعد
زواجـهـما.وقـال إنه لم يـعـد يـسـيـطر
عـــلى حــيـــاته ويــشـــعــر أنه تـــعــيس
ويختنق. ولتفادي أي مواجهة معها

الـتـصـرف وفق إرادتـهـا وهي طـلـبت
منه أن يعدهـا بالتـوقف عن التدخ
ألنـها تـكـره الـسيـجـارة وحـاول فعالً
. إرضـاءهــا واإلبـتــعـاد عن الــتـدخـ
ـــنـــزل شـــعــر وعـــنــدمـــا خـــرج مـن ا
ـــتــابـــعــ الى بـــاحلـــريــة مـــا دفع ا
الــتــســاؤل عن إمــكــانــيــة إســتــمـرار
العالقة بينهما ال سيما أن عالقتهما
ليست سليمة وغير قابلة لإلستمرار
فـي ظل شــروط قــاســـيــة يــفـــرضــهــا

أحدهما.
من جهـة اخـرى حضـر النـجم جورج
كــــلـــوني وزوجــــته أمل فـي مـــســـرح
ريـجـنـسـي فـيالدج من أجل الـعـرض
األوّل لـفيـلم (بـطـاقـة الى اجلـنة) إلى
جانب جنـوم الفيـلم جولـيا روبرتس
وكـــايـــتـــلـــ ديـــفـــر وبـــيـــلي لـــورد
بــاإلضـــافــة إلى اخملـــرج أول بــاركــر
.وارتـدى جـورج بـذلة فـضـيّـة بـيـنـما
اختارت أمل لـونًا من البـوب ينتمي
إلى مــجــمــوعــة ألـكــســنــدر مــاكـوين
لــربـــيع 2023. فـــســتـــان بــاألحـــمــر
واألصـفـر واألزرق ومن دون أكـمـام

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
حتدّثت عارضـة األزياء األمـريكة ذات
األصـول الـفـلـسـطــيـنـيـة "بـيال حـديـد"
الول مـرة حــول الـعـالقـة الــتي جتـمع
شـقـيـقـتـهـا جــيـجي حـديـد مع الـنـجم
الهـولـيـوودي الشـهـير "لـيـوناردو دي
كابـريو".والـتي بـدأت مؤخـرًا وأثارت

حالة من اجلدل.
وأكّـدت بــيال حــديـد بــأن شــقـيــقـتــهـا
جيجي أفـضل بكثـير من أن تكون مع
شـخص مــثل لـيــونـاردو دي كــابـريـو
عــلى حــد تـــعــبــيــرهــا وقــالت بــهــذا

اخلصوص: 
(جـيـجي أجـمل وأفـضل من أن تـكـون
مع لــــيــــونـــاردو وهـي جـــيــــدة جـــداً
بـالـنـسـبــة له".كـمـا اوضـحت عـارضـة
األزيـاء الشـهـيـرة بـان الـطـريـقـة التي
جتـــاوز بــهـــا لــيـــونــاردو صـــديـــقــته
الـسابـقـة وانـتـقل بـشـكل سـريع نـحو
عالقـــة جـــديـــدة مع جـــيــجـي  أثــارت

مشاعر القلق لديها على شقيقتها).
صـادر ان بيال نـقلت حـالة وكشـفت ا
القلق والشكوك التي تشعر بهم نحو

عالقـة شـقـيـقـتـهـا جـيـجي
ولـــيـــونـــاردو وأخـــبـــرت
والــدتـــهــا بــانــهـــمــا غــيــر

مناسب لبعضهما.
وشــوهــدت جـــيــجي حــديــد
ولـيونـاردو دي كـابـريـو مـعاً
في مدينة نيـويورك األمريكية
ــاضي كــمــا أنــهــمــا الــشــهــر ا
اجــتــمــعــا مــعــاً في الــعــاصــمــة
الـفـرنـسيـة بـاريس خـالل أسـبوع
ـوضــة حــيث الــتـقط لــيــونـاردو ا
وهو يـغـادر الفـنـدق الذي تـقـيم فيه
جــيـجـي حـديــد.وكــان لــيــونـاردو دي
كــابــريـــو قــد انــفــصل عـن حــبــيــبــته
عـارضة االزيـاء بـعـد عالقـة اسـتـمرت
اربع ســـــنـــــوات دون الـــــكـــــشف عن

االسـبــاب الـرئــيـســيـة لالنــفـصـال.
وبـالـرغم من ان بــيال عـبّـرت عن
رأيها جتاه ليوناردو وعالقته
بشقيقـتها كمـا ان بقية افراد
الـعائـلـة غـيـر سـعـيـدين بـهذه
الـــــعـالقـــــة إال ان جــــــيـــــجي

مستمرة في رؤيته.

 سيطـر على انفعـاالتك وال تفتح على نـفسك النار وال
تتسرع في قراراتك.
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اصـبـر إذا أثـقـلت الـضـغـوط كـاهـلك وعـلـيك أن تـنـتـبه
لصحتك واحمِ مصاحلك.
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قبل أن تخطط جيداً تستطيع يومي األحد واإلثن ا
ستقبلك وحتقق أهدافك.
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تـمـيل لــلـرومـانـســيـة وفـرصــة لـنـمـو مــشـاعـر لـكن ال
تتسرع في ردود أفعالك.
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واقف  حاول أن جتد أسـلوباً هادئاً للتفاهم ولعالج ا
واخلالفات مع األهل .
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تـميل للـتهرب من الـتزامات عـائليـة واجتمـاعية حاول
أن تضاعف تركيزك.
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ـشـاعـر الـوقت مـنـاسب لـلـقـاء األحـبـاب واألصـدقـاء 
إيجابية ويتحسن مزاجك.
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عليك بـوضع نفسك مكان اآلخـر لتتفـهمه. وال تتسرع
في قرارات مالية.
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تـعــمل بـكــامل لــيـاقــتك وقـد حتــقق نـتــائج رائـعــة.يـوم
السعد االربعاء.
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ـنحك حـمـاسـاً ويـقظـة وقـوة في الـعالقات التـفـاؤل 
يوم السعد الثالثاء.
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تسـاعـدك مـواهـبك عـلى النـجـاح ويـحـالـفك احلظ ايام
األحد واإلثن واجلمعة.
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اقتراحـات مثمرة في العمل ومن خاللها تنفتح أمامك
األبواب. 

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
ضـمـن الـدوائر الـكـلـمـات أفقـيـا

طلوبة: تقرأ الكلمة ا
w½U³Ýô« V¹œö  WO*UŽ W¹«Ë—
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1- مشيئة اخلالق

2- مراحل النمو

3- مفكرة يومية

4- التضامن والتآخي

5- اداة نقل

6- احلمد

7- أصناف

8- رقم فردي

ــيــة في مــركــز دراســات الــبــصــرة واخلــلــيج االكــاد
الـعــربـــي شـاركت في الــنـدوة الـعـلــمـيـة الــتي اقـامـهـا
ركـز بـعـنوان (اضـاءات نـقـديـة في الـشعـر الـبـصري ا

ترجم). ا

ركز اخملرجـة العراقية يضـيفها صباح الـيوم السبت ا
الثـقافي في االحتاد العـام لالذاعي والتلـفزيوني مع
عرض بـعض أفالمها القصيـرة ويرافق العرض جلسة

حوارية عن التجربة النسوية في مجال اإلخراج.

التـشكيلـية اللـبنانيـة افتتـحت اخلميس مـعرضها االول
دينة اربد االردنية حتت عنوان (ألوان في بـيت عرار 
ـراة والــطـفــولـة حــيـاتي) ضم لــوحـات فـي مـواضــيع ا

والطبيعة.

ي العراقي تلقى مواساة  االوساط سرحي واالكاد ا
ــيـة والـفــنـيــة لـوفــاة شـقــيـقـه حـســ االربـعـاء االكـاد

اضي سائل الرحمة لروحه الطاهرة. ا
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اســــتــــاذ االعالم الــــتـــطــــبــــيـــقي
ــقـيم في ي الــعـراقي ا واالكـاد
دولـة االمـارات الـعـربـية صـدر له
كــتـــاب بـــعــنـــوان (عـــلم الـــنــفس
االجـتـمـاعي والـصـناعـي- الدعم
وظـفي خط الدفـاع االول جلـائحـة كوفـيد 19 النـفـسي 
هني لديهم). ستشفيات االمارات وعالقته بالرضا ا

بيال حديد

واجلمـال تـلـتهـا كـلـمة مـديـر مـسارح
ــــهــــرجــــان عــــلي الــــدائــــرة مــــديـــر ا
السوداني أثنى على اجلمهور الكبير
ــتــفــاعل الـــذي  بــحــضــوره يــنــجح ا
ـربــعـات ـهــرجـان . وكــان لــفـرقــة  ا ا
قطوعـات غنائية البغدادية حـضور 
تـتـغــنى بـحـب بـغـداد الــسالم. و كـرم
ـسـرحـيـ الـعـرب نـاظم كـوكـبـة مـن ا
والـعـراقـيـ وجلــان فـرز الـنـصـوص
شاهدة . الفائزة  وجلان التحكيم وا
ـهـرجان ثمَّ انـطلـقت أولى فـعـالـيـات ا
سـرحـي الـعراقـي (طـلـقة بـالـعـرض  ا

الرحمة) للمخرج محمد مؤيد.  .
وبـــدوره الــــقى نــــقــــيب الــــفـــنــــانـــ
الـعـراقـيـ جـبــار جـودي الـقى كـلـمـة
ـهـرجـان يـسـتـمر رغم قال فـيـهـا ان (ا
عرقالت السياسية وما نالحظه كل ا
سرح هو بخل شديد لدعم الـثقافة وا
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تتـتـواصل فـعالـيـات  مـهرجـان بـغداد
الدولي لـلمـسرح بـدورته الـثالـثة مـنذ
انـطالقـهـا اخلمـيس بـحـفل اقـيم عـلى
ــســرح الــوطــنـي. واســتــهل احلــفل ا
بعزف النشيد الوطني  ثمَّ كلمة وزير
الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم
أكــد فــيــهــا (أهــمــيــة الــفن في حــيــاة
الـشـعـوب  مـشـيـداً بـتـحـدي وإصـرار
ـسـرح والـقـائـم دائـرة السـيـنـمـا وا
هرجـان  وسط الصعوبات على هذا ا
ـهـرجان والضـغـوطـات إلجنـاح هـذا ا

بدورته الثالثة).  
ـدير الـعـام لـدائـرة الـسـيـنـما وألـقى ا
سرح احمـد حسن موسى  رئيس وا
ــهــرجــان  كــلــمــة  مــعــلــنــاً انــطالق ا
فــعــالــيــات مــهـرجــان بــغــداد الــدولي
الــثــالث لــلــمـــســرح في بــغــداد احلب

وفـــرقـــته). وفي كـــلــمـــة لـــلــبـــاحث عالء
ــونــولــوج قــال(يــعــتــبـر اجلــنــابي عن ا
ــنـلــوج من اهم الـفــنـون كــونه يـنــتـقـد ا
ــمــارســات غــيــر الــصــحــيــحــة في كل ا
وهو اجملاالت بـاسلـوب كومـيدي سـاخر
من الفنـون اجلميلـة التي تدخل الـبهجة
وظـهر هذا الـلون منذ والسرور لـلجميع
بـرز مــنـهم تــاسـيـس االذاعـة الــعـراقــيــة
مــنــهم عــفــيــفــة ــطــربــ الــعــديــد من ا
ـونولوج عـزيز علي ,واشتـهر ا اسكـندر
في مصر ومن الفنان الذين قدموا هذا
وفي الـفـن اسـمـاعــيل يـاسـ وشــكـوكـو
وهـذا الـفن لـبــنـان بـرز الــفـنـان شـوشــو
لالسف اندثر في الفترة االخيرة).بعدها
ــنــلـوج ا قــدم الــفــنــان حـســ الــطــائي
والــبـسـتــات لـلــراحل عـزيـز عــلي والـتي
ومربعات بغدادية تفاعل معها اجلمهور
للفنان رياض الـغزالي...كما  قدم مطرب
الـريـف يـوسف الـربــيـعي مـجــمـوعـة من
اغـــــاني الـــــزمـن اجلــــمـــــيـل.وشـــــهــــدت
االحتفالـية تقد عـرض مسرحي جميل
تـنــاول احلـاالت الـســلـبـيــة في اجملـتـمع
وكيفـية الـقضاء عـليهـا بتعـاون اجلميع
وهي مـن تــقــد فــرقــة مــرايــا الــتــراث

البغدادي.

ديـر الشؤون الـسيـاحية في وفي كلـمة 
امـانـة بغـداد بـاسم الـعـنـزي في مـفـتتح
ـــتــحف احلـــفل اكـــد فــيـــهــا(نـــحن في ا
البغدادي منـذ االفتتاح لديـنا خطة عمل
لـــرعــايــة الــتــراث الـــبــغــدادي االصــيل
واالبــواب مــشــرعــة الحــتــضــان جـمــيع
الـفـعـالـيـات الـفـنـيـة والـتـراثـيـة ومـنـهـا
حـــفـالت الـــتــــخــــرج العـــادة الــــســـدارة
البـس الــبــغــداديــة الــتــراثــيــة وهي وا
رسـالة الى اجملـتـمع البـغـدادي للـحـفاظ

واحياء تراث بغداد احلبيبة).
wŽuDð lL&

واوضـحت البـاحـثة حـيـاة (نـحن جتمع
تـطوعي الحـيـاء الـتراث الـبـغدادي وفي
ـنـلـوج هـذا الــسـيـاق تـقـام احـتــفـالـيـة ا

البغدادي واالغنية التراثية).
فيما قال رئيس اللجنة التحضيرية
هـرجان لـقاء االشـقاء لـلهـوايات
ــــــنـــــــوعــــــة هالل واحلــــــرف ا
العبيدي (في هذه االحتفالية
نـسـتـذكـر االغـنـيـة الـتـراثـيـة
البغداديـة وما لهـا من تاثير
في حــــيــــاة الــــبــــغــــداديــــ

ـــنـــلــوج ونـــخص بـــالـــذكــر ا
ـربع الــبـغــدادي واالغـاني وا

بن افليك وجنيفر لوبيز
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ــسـرح مــتـمــثـلـة دائـرة الــسـيـنــمـا وا
ديـرهـا العـام الـدكـتور احـمـد حسن
ـهرجان الـدكتور علي موسى ومدير ا
مـــحـــمـــود الـــســـوداني.  وتـــتـــواصل
هرجـان بعروض مـسرحية فعاليـات ا

ـثل وسـنـنـتــصـر المـحــال ألن الـفن 
ثقـافـة احلـيـاة وثـقـافة الـلـقـاء وثـقـافة

احملبة).  
وتـقــدم نــقـيب الــفــنـانــ الــعـراقــيـ
بـالـشــكـر والـتـقــديـر جلـمــيع مـوظـفي

عــــلى مــــســــارح الــــرشــــيـــد
والرافـدين والـوطـني لـغـاية
28 من الـــــشــــهـــــر اجلــــاري
شاركة فرق عربية ودولية

فضال على العراقية.
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صرية  قررت محـكمة االسرة في مـدينة نصـر ا
مثلة زينة قدمـة من ا بحجـز القرار في الدعوى ا
مثل أحـمد عـز للـمطالـبة بـالرسوم ضد طـليـقهـا ا
الـدراسـيـة لـنـجـلـيـهـما الـى جـلـسة تـعـقـد في 22

قبل للنطق باحلكم. تشرين الثاني ا
ـمـثـلـة زيـنـة أواخـر عـام 2021 رفـعت وكـانت ا
ـمثل أحـمد عـز تطـالبه دعـوى قضـائيـة ضد ا
بـــدفع 50 ألف جـــنـــيه مـــصـــري شـــهـــريًـــا
ــدرســيـة لــتـوأم عــز الـدين ـصــروفـات ا ا
وزيـن الــدين .وهــذه الــقـــضــيــة تــتــوالى
ـمثل أحـمد فـصولـهـا فكـان محـامي ا
عــز اسـتــأنف قــراراً يـطــالــبه بـدفع
درسة 900000 جنـيه مصاريف 
ولديه الـتوأم وابرز وثائق تفـصيلية

سلسالت. برواتبه من االفالم وا
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نـظـمـة جلائـزة الـعـنـقاء الـذهـبـية اعـلنت الـلـجـنـة ا
الدوليـة عن فتح باب الترشيح  للشخصيات التي
تستحق الـتكر (بجائـزة العنقاء الذهـبية الدولية
ـهـرجـان األديب مـحـمد لـلـتـسـامح) وقـال مـنـظم ا
رشيـد لـ(الزمان) امس (انه  فتح باب الترشيح
ي لـلتـسامح الـذي يصادف ـناسـبة الـيوم الـعا  
16 تــشــريـن الــثــاني الــقـــادم) مــشــيــرا إلى  ان
ــهــرجــان كــرمت عــلـى مــدى الــســنـوات (ادارة ا
ــاضــيـــة عــددا من الـــشــخــصـــيــات هي : اسم ا
هـاتـما غـاندي/شـخصـية هـنـدوسيـة من الهـند ا
اسم نـيـلـسـون مـانديـال/شخـصـيـة مـسـيـحـية من
جــنـــوب افـــريــقـــيــا الـــدكــتـــور مـــظــهـــر مــحـــمــد
صــالح/شـخـصــيـة عـربـيــة مـسـلــمـة من الـعـراق
الدكتـور مهدي احلافظ / شخصية عربية مسلمة
من الـعـراق الـسـيـدة شـيـريـن آمـدي/ شـخـصـية
كــــرديـــة مــــســـلـــمــــة من اربــــيل  الـــشــــيخ فـــواز
باشراحـيل/ شخصيـة عربيـة مسلمـة (سعودية-
اليمن) اإلنـسان بشـير كوريه/شـخصيـة ايزيدية
من دهــوك.× فــضــيــلــة الــريــشــمــا ســتــار جــبـار
ندائ في العالم) ـرجع الديني للصابئة ا حلو/ا
ـرشح الـفـائـز في يـوم .مـوضـحـا(ســيـتم تـكـر ا
16 تـــشــريـن الــثـــاني الـــقـــادم في حـــفل مـــهــيب
بـحـضـور شخـصـيـات ثقـافـيـة مـهمـة) .مـنـوها ان
(اخــر مــوعــد لــلـتــرشــيـح هـو 25 تــشـرين االول

اجلاري).

وقـد زيّنـته طـبـعات تُـحـيل عـلى الفنّ
ـعـاصـر ونُـفّـذ بـقـمـاش الـشـيـفون. ا
تــمـيّـزت الــتـنـورة بــالـثــنـيـات وزيّن
الكورسـاج بالدرابيه. تـنقّلت الـفاتنة
ذات األصل الـــــلــــبـــــنــــانـي بــــحــــذاء
فتـوح على األصابع البرسـبيـكس ا
وبـــالـــكــعب الـــنـــيــود وكـــان احلــذاء
إضـافة مـثـاليّـة فـجذب االنـتـباه إلى
الفستـان. وأكملت إطاللتـها بزوج
تدلّـية باللـون األحمر من األقراط ا
والـذهـبي. امّا جـولـيـا روبـرتس فـقد
ارتدت فـسـتانًـا طـويلًـا ورديّ الـلون
ّ تـــصــمـــيــمـه من قــبـل إلــيـــزابــيث
ســـتــيــوارت الـــتي لم تـــخــيّب آمــال
النـجمـة أبدًا! كـانت هذه الـقطـعة من
مجـموعة غـريتا كـونسـتانتـ لربيع
2021 ونـــفّـــذت بــالـــتـــافــتـــا الالمع
وتميّزت بياقة على شكل V وبأكمام
منتفخة على الكتف وتنورة ضخمة
مـــتــــدرّجـــة الـــلـــون مع كـــشـــكش في
األسـفـل.وأنـهت روبــرتس إطاللــتـهـا
ــجـــوهـــرات شـــوبـــارد الـــفـــاخــرة

وحقيبة كالتش.
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ـــتـــحف الـــبـــغـــدادي مـــؤخــرا ضــيـف ا
ـنـلـوج واالغـنـيـة الـتـراثـية احـتـفـالـيـة ا
بــرعــايـة وتــعــاون من قــبل الــبــغــداديــة
مديرقـسم الشـؤون السيـاحيـة في امانة
وشهـد حفل االفتتـاح الذي قدمته بغداد
عـضو الـلجـنـة التـحـضيـرية لـلـمهـرجان
الـبـاحـثـة الـتـراثـيـة حـيـاة عـبـد اجلـبار
فقـرات غنائـية لـلفن الـتراثي الـبغدادي
وعـن ذلك حتـــدث لـ (الــزمـــان) الـــفـــنــان

حـسـ السـاري مـديـر فـرقـة الـتراث في
ــتــحـف الــبــغــدادي قــائال(حتــيــة لــكل ا
شاركـ في هذه االحـتفالـية السـنوية ا
حيث قدمنا العديد من االغاني التراثية
ـنــوعـة تـلـيق بـهـذا الــصـرح االـكـبـيـر ا
ـتـحف البـغـدادي كـذلك قـدمـنـا اغاني ا
ـقـام سـامـر االسـمـر سـبـعـيـنـيـة لـرائـد ا
ومــطـرب الــريف يــوسف الــربـيــعي مع
وكذلك اعضاء فـرقة اجلـالغي البـغدادي
ربع البـغدادي للـفنان ريـاض الغزالي ا
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ال
ــعـروفـة مــصـورة غــيالن دوسـار ا
ـوت في 13 بـلـقب جـيـكي.وغـيّب ا
أيــلـول عــمالق الـفن الــسـابع جـان
لـــوك غــودارعن عــمـــر يــنــاهــز 91

. عاماً
ـلكـية وأعـلنـت هيـئة سك الـعمـلة ا
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (رويــال مـــيـــنت)
اخلــمـيس أن شـخــصـيـة الــسـاحـر
الـشهير "هاري بوتـر" ستظهر على
ملكة سـلسلة عـمالت معدنيـة في ا

ا يـشمل ـتحـدة  ا
قــطــعــاً من فــئـة 50
بـنسا.وقالت الهيئة
فـي بــــيـــــان إنــــهــــا
أطــلـقت "مـجـمـوعـة
مـن الـــــــــعــــــــــمالت
الـــــــســـــــحـــــــريــــــة
لـالحتفال بالذكرى
الـــــــســـــــنـــــــويـــــــة
اخلـــــــــامـــــــــســــــــة
والــــــــعـــــــشــــــــرين
Harry Potter and the Phi-لـ
 ?losopher's Stoneوهو اجلزء
األول مـن ســــلــــســــلــــة الــــروايـــات
الــشــهــيــرة لــلــمــؤلــفــة جــاي كــاي
ياً رولـينغ والتي حققت جناحاً عا

. ساحقاً
وتـشمل السلسلة أربع قطع نقدية
حتــمـل إحــداهــا صــورة الــســاحـر
الـشــهـيـر واضـعـاً نـظـارات طـبـيـة
فـيـمـا تـظهـر الـقـطع الـباقـيـة قـطار
هـوغورتس السريع والـبروفيسور

ألــــبــــوس دمــــبــــلــــدور ومــــدرســــة
هوغورتس للسحرة.

وزُوّدت الـقـطع الـنـقديـة خـصـوصاً
بـتأثير بصري يحاكي أثر "صاعقة
الـبرق" عـند وضـعهـا أمام الـضوء
ـكـناً بـفـضل تقـنـية وهـو مـا كان 
لـــيــزر مــتــطـــورة تــعــطـي الــطــابع
ـعــدنــيـة "الــســحـري" لــلــعــمالت ا
وتــمــنــحــهــا أيــضــاً مــيــزات أمـان
وتــــــوثــــــيـق بــــــحــــــسب "رويــــــال
مــيـنـت".وأُطـلــقت سـلــسـلــة "هـاري
ؤلفة من سـبعة أجزاء عام بـوتر" ا
1997 وتروي مغامرات الساحر
الــشــاب هــاري بــوتــر فـي مــدرسـة
هــوغـورتس لــلـســحـرة ومـعــركـته
ضـــد الـــلـــورد فــولـــدمـــورت وهــو
ســـــــاحــــــر أســــــود يـــــــبــــــحـث عن
اخلـــلــود.وتُـــقــدّر مـــبــيـــعــات هــذه
ئات مالي الدوالرات القصص 
فــيــمـــا حــقــقت األفالم الــثــمــانــيــة
ـرتـبـطـة بهـذه الـقـصص إيرادات ا

ليارات الدوالرات.
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ـدارس االبـتـدائــيـة هي األسـاس لــكـنه أسـاس واهن في ا
الـواقع الــعـراقي ال يــجـد أي اهــتـمــام من الـقــائـمــ عـلى
مسؤولـية وزارة التـربية. هنـاك جتاهل متـعمد لـعل أسبابه
ودوافعه ليس اإلهمال وعدم الكـفاءة فقط وإنّما الرغبة في
تـكـريس الـتجـهـيل بـدل الـتـربـيـة والـتـعـلـيم واسـتـخـدام هذا

القطاع للمنافع السياسية والفساد.
الصـفـوف الـتي تضم تـسـعـ تلـمـيـذاً او تلـمـيـذة من شبه
سـتـحيـل ان يسـتـقيم فـيـها الـتـعـليم فـاحلـصة الـدراسـية ا
ـعـلـمـ بضع ذات اخلمـسـ دقـيـقة ال تـمـنح من اهـتـمام ا
ثوان لكل تلميذ. وهـذا التفصيل الصـغير ب مئات ال احد

معني به .
ـرحـلـة االبـتـدائـيـة ومـعـلـمـو هـذا الـزرع األسـاس هـو في ا
دارس بـحاجة الى اهتـمام خاص أيضاً من ستوى في ا ا
ومة في نواح مادية ومعنوية وحتفيـزية لكي تكون هناك د
ـؤهـل عطـائـهم عـلى نحـو نـوعي ولـرفع مـستـويـات غـير ا
ـتـابـعــة الـتـفـتــيـشـيـة لـلـتــربـيـة والـتــدريس عـبـر الــدورات وا
والتـقـارير الـعلـمـية الـصـحيـحـة التي تـهدف الـى تشـخيص

اخللل ومعاجلته.
مـدارس االقــضـيـة والــنـواحي والــقـصــبـات في أغـلــبـيــتـهـا
ـديريات العامّة للـتربية وما يصل من خارجة عن اهتمام ا
ـديـرين الـعـامّـ هــو الـنـزر الـيـسـيـر ألنّ مـشـاكـلـهـا الـى ا

دارس شبه معدومة. الزيارات التفقدية لواقع تلك ا
سـؤولة في مـجالس احملـافظات كما انّ اجلـهات اإلداريـة ا
نراهـا دائـمـاً  قـد رفـعت يـدها عـن إيالء العـنـايـة لـلـمدارس
بحجة انها تـابعة لوزارة التربيـة وهذه الوزارة مثل كسيح

ال يرى ابعد من قدميه. 
انهـا منـاسـبة في هـذه األيـام لتـكـليف مَن هـو يـستـحق نيل
مـنـصب وزيـر الـتـربـيــة من دون الـوقـوع في مـحـاصـصـات
ـعـركـة ضـد الـفـسـاد في ـعــهـودة وا وتـوافـقـات الـفـسـاد ا
الـتــربـيــة هي مـســؤولـيــة سـيـتــحـمــلـهــا في سـجل الــتـاريخ
ـناصب الـسيـادية أيضـا وليس الـوزير اخملتص أصحاب ا

وحده.
ـكن حتصـينه في احلـلقـات العلـيا وعـندما هذا اجليل ال 
رحلة اجلامعية ذلك انّ البدايات الصحيحة وحدها يبلغ ا

كن التأسيس عليها والتقدم الى امام.
ـدارس ثـروة الـبالد اجلـوهـريـة في الــطـاقـة الـبـشـريـة في ا
َن ـنـاصب الـتـربـوية  االبـتدائـيـة ومَن يـهـدرهـا عـبـر مـنح ا
ا هو يهدر الثروة التي تتفوق على النفط ليس كفؤاً لها ا
ـفـرط بـهذه ومـا تـدره طـبـيـعة الـعـراق مـن خـيرات بـل ان ا
الثروة مخرب خطير يجب ابعاده عن طريق بناء اجملتمع.
ـتلك شـهادة  منـصب وزير الـتربـية ال تـكفي صـاحبه ان 
دكتـوراه لـيـتـبـجح السـيـاسـيـون في انـهم صنـعـوا حـكـومة
ا ـنـصب ر ـعـتـادة فا تكـنـوقـراط في معـرض اكـاذيـبهم ا
يـلـيـق بـتـربــوي مـتـقــاعـد  كـمــديـر تـربــيـة او مـديــر مـدرسـة
مـخـضــرم  مـخــلص لـهــذا الـقـطــاع وحـريص عــلى تـقـد

اخلدمة ومعاجلة اخللل من دون مساومات سياسية.
قـبل اختـبار آخر لـبوصـلة الـوضع العام  اختيـار الوزيـر ا

للبلد.

{ بــــــاريس) ,أ ف ب) - بــــــيـــــعت
مــخــطــوطــة مـكــتــوبــة بــخط الــيـد
لـسـيـناريـو فـيلم "مـيـبري" (ازدراء)
لــلـمـخـرج الـفـرنــسي الـسـويـسـري
جــان لـوك غــودار كـانت تــمـلــكـهـا
ـمـثلـة بريـجـيت باردو اخلـميس ا
بـــــــأكــــــثـــــــر من  300ألـف يــــــورو
( 293,24ألـف دوالر) عــــــلـى مــــــا
أعــلـنت دار كــريـسـتــيـز لــلـمـزادات
الـعـلـنـيـة بـعـد أكـثـر من شـهر عـلى
وفـاة غودار.وتتألّف اخملطوطة من
 59صفحة مكتوبة باحلبر األزرق
و 24صــفـحــة مـطــبـوعــة وحتـوي
مالحــظـات وتـصـحـيــحـات كـتـبـهـا
ـسـتـند اخملـرج بـخط يـده.ويـضم ا
كـذلك مالحظة من الكاتب اإليطالي
ألـبرتو مورافيا الذي استند الفيلم
إلـى أحــد كـــتـــبـه بــاإلضـــافـــة إلى
ـثـلون مالحـظـات وجـمل كـتـبـهـا 
في الـفـيـلم بـينـهم بـريـجـيت باردو
ومــيـشـال بــيـكــولي وجـاك بـاالنس
واخملــــرج فـــريـــتــــز النغ.وعُـــرضت
اخملـطـوطـة بـدايـة بـسـعـر تـقـديري

تــراوح بـ
120

و 180ألـف
يـــــــــــــــــــورو
117300)
و175940

ألــف دوالر)
إال أنــــــــهـــــــا
بيعت بـ302
400 ألـــف و
يـــــــــــــــــــــــورو

295590)
دوالر)

ضـــــمـــــنـــــهــــا
الـرسـوم.وقـال
ت دار
كــريـســتـيـز إنّ
ــسـتــنـد هــذا ا

يـشـكل "مخـطـوطة كـامـلة لـلـنسـخة
األولـى من الــــفـــــيــــلم وال حتــــوي
ـشـاهــد الـتي دُفع اخملـرج بــعض ا
إلضــافــتـهــا بــعـد طــلب من شــركـة
اإلنــتـــاج األمــيــركــيـــة".كــمــا أنــهــا
كـتوبـة بخط "الـنسـخة الـوحيـدة ا
اليد لسيناريو" هذا الفيلم الصادر
عام  1963وكانت تملكها بريجيت
بـاردو قبل أن تـعطـيهـا لصـديقـتها
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