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شـدد خـبـير قـانـوني عـلى ضرورة
ـدنية الذي ابـعاد  قانـون اخلدمة ا
ــان الـى تــشـــريــعه يـــســعـى الــبـــر
عن ـــوظـــفـــ  لـــتــــنـــظـــيم عـــمـل ا
االســـتـــثــنـــاءات من اجـل حتــقـــيق
واكد الـعـدالـة في تـوزيع الـرواتـب 
ان الـعراق بـحاجـة الى تعـديل هذا
الــقـانـون الـذي مــضى عـلى اقـراره

نـحـو 60 عــامـاً في ظل الـتـطـورات
اجلـــاريــة بــالـــعــمل االداري. وقــال
اخلـــبــيــر وائل مـــنــذر لـ (الــزمــان)
امـس انه (يـجـب اعـادة الــنــظـر في
احــكـام الـقــانـون بــشـكل اسـاسي 
كـونه شرع قبل 60 عـاما  واصبح
حـالـيـا ال يـواكب الـتـطـور احلاصل
بالعمل االداري بعدما دخل العراق
ــــــــــــرافـق الــــــــــــعـــــــــــمـل االداري
االلـكـتروني)  واضـاف ان (النـظام

الــوظــيـفي فـي الـعــراق يــعـاني من
بسـبب عـدم وجود تـعـدد الـرواتب 
نـص واحـــد يـــضـــعـــهـــا عـــلى خط
شـروع وجدول يساعد على حتقيق
نـــــوع من الـــــعـــــدالـــــة في تـــــوزيع
الـرواتب ب الـوزارات) داعيا الى
(جـمع النصوص التي اضيفت الى
حتى اضـية  دة ا الـقانـون خالل ا
يـسهل الـرجوع الـيهـا وحل مـسألة
الـتعـارض وتفـسير الـتضـارب عند

تــطــبــيق الــقــانــون) مــشـددا عــلى
(ضــــرورة ابــــعــــاد الــــقــــانــــون عن
االســتـثـنـاءات كــون ذلك سـيـفـوض
احلــكـومـة في تــفـضـيل وزارة عـلى
اخـــرى دون االلـــتـــزام بــالـــقـــانــون
وبــــالــــتـــالـي فـــإنـه ال يـــســــهم في
تـــقــــلـــيص الـــفــــجـــوة بـــ رواتب
ــوظــفـ وال يــحـقـق الـعــدالـة في ا
الـتطـبيق). بـدورها  أكـدت اللـجنة
ـــالــيـــة الــنــيـــابــيـــة أن مــشــروع ا

ــتــحـدث بــاسـم حــكـومــة اقــلــيم ا
كـــردســــتـــان جـــوتــــيـــار عـــادل إن
(حكومة االقليم كـانت لديها نوايا
جـديـة حلل اخلالفــات والـقـضـايـا
الـعـالـقـة مع احلـكـومـة االحتـادية
وخاصة خالل الـتشكـيلة الـتاسعة
حلكومة كردسـتان) واضاف (لكن
لم نـتـمـكـن من حل هـذه اخلالفـات
بسـبب الـعـديـد من الـعـوائق التي
واجـهــتــنـا) واكــد عــادل (مـازلــنـا
جـــادين فـي حل هــــذه اخلالفـــات
وان حـكـومـة اإلقـلـيم شـكـلت وفـدا
وزاريـــا لـــلــــتـــبـــاحـث مع بـــغـــداد
ونـنـتـظـر الـرد حـتى يـذهب الـوفـد
ـفـاوضـات) واسـتـطرد ويبـاشـر ا
بـالــقـول ان (مــا سـيــتم الـتــبـاحث
بـــشـــأنه خالل هـــذه الـــزيـــارة هي
لفـات التي اتـفقت علـيهـا القوى ا
السيـاسيـة قبل تشـكيل احلـكومة
منهـا تتـعلق بـالشـؤون التـنفـيذية
والبـعض االخـر تتـعلـق بالـشؤون
الـتـشــريـعـيــة) واوضح عـادل انه
وازنة لفات هي ا (من أهم هذه ا
ـادة ومــســألــة الـنــفـط والــغــاز وا
 140من الـــدســــتـــور وان ضـــمن
فإن هذه برم  االتفاق السيـاسي ا
ادة الدسـتوريـة يتـع تـنفـيذها ا
من خالل تفـعـيل اللـجـنة اخلـاصة
بــــهــــا). الى ذلك  اصــــدر رئــــيس

الوزراء مـحـمد شـيـاع الـسوداني
امــراً ديــوانـــيــاً بــتــكـــلــيف وســام
اصالن مـــحـــافـــظـــا لــبـــابـل.وذكــر
مـــصــــدر ان (رئـــيس الــــســـوداني
اصـــدر امــــراً بـــتــــكـــلــــيف اصالن

محافظا لبابل). 
ـرجع وفي الـنــجف اكــد مـكــتب ا
علي الـسـيـسـتـاني انه لـيس لديه
وكيل يـعبـر عن موقـفه السـياسي.
كتب في بيان أطلعت عليه وقال ا
(الـزمـان) امس أن (الــسـيــسـتـاني
لــيـس لــديه أي وكـــيل يـــعـــبــر عن
ـكن مـواقــفه الـســيــاسـيــة وانه 
مـعـرفــة مـواقـفه مـن خالل مـوقـعه

الرسمي فقط).

تـــوجـــيـــهـــات وزيـــر الـــداخـــلـــيــة
وبـاشـراف مـبـاشـر من قـبل مـديـر
ـــــرور الــــعــــام الـــــلــــواء طــــارق ا
ــرور الـــربــيـــعي  أســـتـــنــفـــرت ا
مالكــاتـهــا الــعــامـلــة في الــشـارع
ـقــار  لـتـنــفـيـذ حــمـلـة أمــنـيـة وا
مـروريـة لــفـرض الـقــانـون ورصـد

تنوعة). اخملالفات ا
الى ذلك شــرعت قــوة من الــلـواء
31 التابع لعمليات صالح الدين
باحلـشد الـشعـبي بعـملـية أمـنية
مـشــتـركـة فـي نـاحـيــة الـصـيــنـيـة
التـابـعـة لـقضـاء بـيـجي. واضاف
الـــبــيـــان ان (الـــعــمـــلـــيــة نـــفــذت
ـــــــشــــاركـــة قــــوات ســـوات في
شـــــــــــــرطـــــــــــــة صـالح الـــــــــــــديـن
حـــيث واســـتـــخـــبـــارات اجلـــيش
طـلـوب تهـدف الى الـبـحث عن ا
ــنــاطق وتــأمــيــنــهــا وتــفــتــيش ا
ــدنــيــ ضـمـن قـاطع وحــمـايــة ا

العمليات). 

امس إن (احلــــديث عن تــــنـــفـــيـــذ
ــمــارســات األمــنــيــة في أوقــات ا
وان الـقيادة الذروة غيـر صحيح 
دائــــمـــاً مـــا تــــتـــجـــنب تــــنـــفـــيـــذ
ـمـارسـات صـبـاحـاً إلى مـا بـعـد ا
الــــظـــــهــــر) واشــــار الـى انه (في
بعض األحيان تكـون هناك حاجة
ـمارسة االمـنية من أجل لتنـفيذ ا
مـعــلـومـات أو أســبـاب أخـرى مع
جتــنب تــنــفــيـذهــا صــبــاحــاً قـدر
االمــــكـــــان) وتــــابع ان (مـــــعــــظم
ـمـارسـسـات األمــنـيـة تـقـوم إمـا ا
ليالً أو بعد غروب الشمس أي أن
تكون مـعظمـها مسـائية) ومضى
الى الـقـول ان (الـقـيـادة مـسـتـمرة
بــرفع الــسـيــطــرات ولــكن بــشـكل
لــلـتــخـفــيف من الـزخم تـدريــجي 
اعــلــنت ــروري). من جــهـــتــهــا  ا
رور الـعـامة عن حـمـلة مديـريـة ا
لفرض الـقانون. وقـال بيان تـلقته
(الـــــزمـــــان) امس انـه (بــــحـــــسب

ـا ولـد شـرارة أشــعـلت عـبـوات
العطـور التي حتـمل داخلـها غازاً
سـريع االشــتـعـال لــيـبـدأ احلـادث
كــــبـــيــــراً وأضــــفى إلى كــــارثـــة)
ـبـنى تـلقى شـحـنة واضاف ان (ا
قبل يـوم من احلـادث حتـمل مواد
كحـولـيـة شديـدة االشـتـعال مـنـها
غاز البروبان وايثانول وأسيتون
بـكـمــيـات تـقــدر بـنـحـو 140 طـنـاً
الســــتـــخــــدامـــهــــا في صــــنـــاعـــة
العـطـور) وتابع ان (فـرق الـبحث
واالنـقــاذ الـتــخـصــصـيــة لـلــدفـاع
ــدني مــا زالـت تــتــابع عــمــلــهــا ا
لـلـبــحث عن جـثث الــضـحـايـا من
الــعـــمــال لـــلــيـــوم الــســادس دون
تـوقف حيث اسـتـطـاعت انـتـشال
اكد 4 جثث حتى االن).  بدوره 
قائد عمليـات بغداد الفريق الركن
أحــمـد ســلــيم االســتــمــرار بـرفع
نـقــاط الـتــفـتــيش لـلــتـخــفـيف من
روري. وقـال في تصريح الزخم ا
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طـــالـــبت وزارة الـــدفـــاع االفـــراد
ــراجــعـة ــفـســوخــة عـقــودهم  ا
مراكز االسـتقبـال إلجراء الفحص
الـــطــبي. واوضـح بــيـــان تــلـــقــته
(الزمـان) امس أن (الـوزارة تـدعو
فسـوخة عـقودهم الى مـراجعة ا
مراكز االستقبال إلجراء الفحص
الـــطــبي وكُـالً حــسـب احملــافـــظــة
ـــوعــد ـــذكـــورة أمـــام اســمـه وا ا
احملـــدد لـه) واشـــار الـى انه (في
وعد احملدد راجعة با حال عدم ا
ـراجعـة في الـيوم الـتالي نع ا
إذ ســيــتم حتــديــد مــوعــد جــديــد
للمراجعة في نهاية فحص جميع

 .( تقدم ا
وافـصــحت جلــنـة االمن والــدفـاع
الـنــيـابــيـة عن تــفـاصـيـل جـديـدة
ـفسـوخة عـقودهم. بشـأن اعادة ا
وقال عـضـو اللـجـنة يـاسـر وتوت
في تــصـــريح امس  إن (الـــدفــعــة
االولى الــتي سـتــعــلن اســمـائــهـا
ســتـكــون من مــنــتـســبي الــدفـاع
مـنـتـسب وبـعـدد 37 الـفـا و 500 
من الــوزارة) مــبــيــنــا ان (اعــداد
قبول بشكل اولي بلغ 79 ألف ا
تقدم منتسب) ولفت الى ان (ا
الى االسـتـمـارة االلـكـتـرونـيـة بـلغ
104 ألف منتسب وتشمل جميع
صـــنـــوف الـــقـــوات االمــنـــيـــة من
الداخليـة والدفاع واالمن الوطني
نـافذ احلـدودية). فـيما كـشفت وا
فـرق االدلة اجلـنـائـيـة عن اسـباب
حـدوث حـريق مـبـنى الـعطـور في
مـنـطـقـة الــوزيـريـة عـقب انـتـشـال
ـبـنى اربع جـثث من حتت ركــام ا
احملـــتـــرق. وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته
ـدني (الـزمـان) امس ان (الـدفاع ا
تــلــقت إشــعــاراً أولــيــاً من االدلــة
اجلـنـائـيــة يـؤكـد أن سـبب حـادث
هــو ســـقــوط مـــبــنى الـــوزيــريـــة 
مـصـعـد بـسـبب األحـمـال الـزائـدة
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يـــــــعـــــــتـــــــزم وفــــــــد من احلـــــــزب
ـقراطي الـكـردستـاني  زيارة الد
بغداد لـلتبـاحث بشـأن احلقيـبت
ـؤجـلـتـ في حـكـومة الوزارتـ ا
مـحــمــد شـيــاع الــســوداني. وقـال
الـقــيـادي في احلــزب مـهــدي عـبـد
الـكـر الـفـيـلي في تـصـريح امس
ـــقـــبـــلـــ انه (خالل الـــيـــومـــ ا
سيزور وفـد احلزب بغـداد الكمال
بـاحـثـات اخلـاصـة بـحسـم ملف ا
تـبقـيتـ والعـالقـت الوزارتـ ا

مع االحتاد الوطني الكردستاني)
واشــــار الى ان (جــــمــــيع األمــــور
سـتـبـقى مـعــلـقـة حـتى زيـارة وفـد
قراطي الى بغداد) وتابع ان الد
(خالفاً ب احلزب الكردي حال
ــرشــحـ دون اتــمــام تــســمــيــة ا
لــــوزارتـي االســــكـــــان واالعــــمــــار
والـبـيــئـة في حــكـومــة الـسـوداني
مع تـــمـــسك كـل واحـــد مـــنـــهـــمــا
بـــحـــقـــيـــبــــة وزاريـــة وسط رفض
قراطي التنازل عن الوزارت الد
عـلـى اعـتــبــار ان مـنــصب رئــاسـة
اجلــمـهــوريــة اصــبح مـن نـصــيب
األمــــر الـــذي االحتـــاد الــــوطــــني 
عــارضه األخــيــر وأعــلن تــمــســكه
بحـقيـبة الـبـيئـة). من جانـبه افاد
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الـغت احلـكـومـة  الـتـدقـيق االمـني
ناطق احملررة عـلى العائدين الى ا
ــتـابــعــة هـذا  وسط مــطــالـبــات 
الـقـرار وتنـفـيذه عـلى ارض الواقع
لـتـسهـيل عودة الـنـازح واعـلنت
انـهـا ـهــجـريـن  وزارة الــهـجــرة وا
ـنـحـة بـ تــتـابع عـمـلـيــة تـوزيع ا
مــسـتـحــقـيـهــا. وقـال عـضــو جلـنـة
األمـن والــدفــاع الـــنــيــابـــيــة نــايف
الــــشـــمـــري في تــــصـــريح امس إن
(خـــطــوة رئـــيس الـــوزراء مــحـــمــد
شـيـاع الـسـوداني بإلـغـاء الـتـدقيق
األمـــنـي في احملـــافـــظـــات احملــررة
حتــسب له  ونـشــدد عـلى ضـرورة
مـتـابـعة هـذا الـقـرار وتنـفـيـذه على
أرض الــواقع) مـطـالــبـا احلـكـومـة
بـ(تـشـكيل جلـنة حتـقـيقـية لالطالع
ـتــضــررين عــلى مــلـف تـعــويـض ا
جـــراء الــــعـــمـــلـــيــــات اإلرهـــابـــيـــة
والـعسكريـة الذي يزيد مـبلغهم عن
 30مليون دينار وان هذه اللجنة

ـــركــزيـــة مـــوجــودة في بـــغــداد) ا
داعـيـاً رئـيس الوزراء إلى (االطالع
عـــلـى نـــسب اإلجنـــاز ومـــعـــامالت
ـــــــتــــــضـــــــرريـن واالطالع عـــــــلى ا
االسـتثناءات وأصحاب الواسطات
الــذين حــصـلــوا عــلـيــهــا سـابــقـاً)
ولــفت الى انه (بـحــسب االتـفـاقـات
الـسـيـاسـيـة أن هـذا أول اخلـطوات
وهـناك خـطوات الحقـة) مؤكدا ان
(السوداني أول رئيس وزراء يضع
الـــتــــوقـــيـــتـــات احملــــددة جلـــمـــيع
االتــــفــــاقــــات مع الــــكــــتـل ويــــبـــدأ
بـتنـفيذهـا). من جانبه  عـد النائب
عن مــــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى أحـــمـــد

اجلــبــوري قــرار إلــغــاء الــتــدقــيق
األمـنـي ألبـنـاء احملـافـظـات احملررة
خـطوة في االجتاه الـصحيح. واكد
فـي تصـريح امس ان (الـقـرار الذي
اتــخـذه الــسـوداني فـي مـا يـتــعـلق
خـطوة بـإلـغاء الـتصـاريح األمنـية 
فـي االجتاه الـصـحيح كـون الـقرار
طلوب كـان إجراء خاطئاً اذ أن ا
لــلــقـضــاء من الــدواعش وغــيـرهم
يــنـبـغي أن يـجــري إجنـاز مـا يـلـزم
قـضائياً وحتقيـقياً وحجز أموالهم
ـــنـــقـــولــة في ـــنـــقــولـــة وغـــيــر ا ا
ـــرور الـــتـــســــجـــيل الـــعـــقـــاري وا
ـصارف وغيـرها حيث يـفترض وا
ـعنـيـة الـتحـقـيـقـية في بـاألجـهـزة ا
دوائــر االســتـخــبــارات ومـكــافــحـة
اإلرهـاب واجلـهـات الـقـضـائـيـة أن
تتولى هذا األمر) واضاف (ينبغي
ـــواطــنـــون في خـــانــة أال يـــبـــقى ا
االتـــهــام ألن األصل هـــو الــبــراءة 
ومـن ثم فــــإن أي مـــــواطن يــــراجع
دائــرة ويـخـضع لـلــتـدقـيق األمـني
ـكن فـإن هـذا بـحـد ذاته عـقـوبـة ال
قــبـولـهـا وهـو مــا يـعـني أن هـنـاك
تـقـصـيراً من تـلك األجـهـزة في هذا
قـد اجملــال). وكـان رئــيس الـوزراء 
ألــغى فـي وقت ســابق الــتـصــاريح
األمـنـيـة التـي كانت مـفـروضـة على
أبناء احملافظات الغربية من البالد
الـتي وقـعت حتت سيـطرة داعش 
وكــــــانت إحـــــدى نــــــقـــــاط اخلالف
ـناطق األسـاسـيـة بـ أبـنـاء تـلك ا
واحلـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة. وقــرر
اجملـــلس الــوزاري لألمـن الــوطــني
خـالل اجــتــمـــاع (تــشـــكــيـل جلــنــة
حتــقـيـقـيـة بـحـق اجلـهـات االمـنـيـة
واالسـتخـبارية الـتي لم تنـفذ قراره

ــتـعـلـق بـإلـغــاء الـتـدقــيق األمـني ا
ـنـاطق احملـررة لــلـمـواطـنــ في ا
ـقصـرين). في غضون ومـحاسـبة ا
عــــقــــدت وزيــــر الــــهــــجـــرة و ذلـك 
ـــهــجــرين ايــفـــان فــائق جــابــرو ا
اجـتمـاعاً موسـعاً مع مـديري فروع
الـــوزارة في مـــحـــافـــظــات الـــبالد
ــتــابــعــة عــمــلــيــة تــوزيع مــنــحــة
. وقـــال بـــيــان تـــلـــقــته الـــنـــازحــ
(الـــــــــزمــــــــــان) امـس انـه ( خالل
االجــــتـــمـــاع مــــنـــاقـــشــــة عـــدد من
ــواضـيع الـتي تـهـم مـا تـبـقى من ا
االســر الــنــازحــة فـي اخملــيــمـات و
خـــارجـــهــا واألســـر الـــعـــائــدة الى
مـــنــاطــقـــهــا االصــلـــيــة) ووجــهت
جـابرو (بـتسخـير االمـكانيـات كافة
لـضــمـان اسـتـمـرار أعـمـال الـفـروع
وفـق خــــطــــتــــهـــــا إلجنــــاز كــــافــــة
مـــشـــاريـــعـــهـــا وتـــخـــطي جـــمـــيع
الـتحديـات ومضاعـفة اجلهود حلل
مـلف أزمـة الـنـزوح بـشـكل نـهائي)
مــــشــــددة عــــلى (ضــــرورة جتـــاوز

الــبـيــروقــراطـيــة الـتـي من شـأنــهـا
عــرقــلـة ســيــر الـعــمل عــلى جــمـيع
الـصعـد فضالً عن ضـرورة ايصال
ـساعدات االغاثية ووقود التدفئة ا
ـها لـلنـازح بـاقرب وقت) وتـقد
ودعـت الى (تـشـكـيـل جلـنـة خـاصـة
نح ـراقـبة ومـتابـعة الـية تـوزيع ا
والـتعـامل مع ـسـتحـقـيـهـا ـالـيـة  ا
مـــلف الـــنـــازحـــ بـــكـل مـــهـــنـــيــة
واســتـنـفـار اجلـهــود بـالـتـزامن مع
حــلـول مـوسم الــشـتـاء). في وقت 
ـنــتــجـات شــرعت شــركــة تـوزيـع ا
الـنفطـية في وزارة النـفط  بتوزيع
مـادة الـنفط االبـيض ب مـخيـمات
الــــنــــازحــــ فـي مــــحــــاور اربــــيل
ـوصل. والــسـلـيـمـانــيـة ودهـوك وا
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(عـمــلـيـة الـتـزيع شـمـلت مـخـيـمـات
اخلـازر واجلـدعـة وشـاريـا واشـتي
وعـربت لتخفيف أعباء النزوح مع
دخــول فـصـل الـشــتـاء وانــخـفـاض
قـال درجــات احلـرارة). من جـانـبه 

مــديـر عــام الـشــركـة حـســ طـالب
عــبـــود ان (الــشــركــة عـــبــر هــيــئــة
الــتـجـهـيـز فــيـهـا وبـالــتـنـسـيق مع
باشـرت بتـسيـير اسـطول الـهجـرة 
حـــكــومـي من احلـــوضــيـــات لــدعم
ــادة الــنـفط الــعــوائل الــنـازحــة  
ـــوجــات بــرد االبـــيض حتــســـبــا 
مـــبـــكــرة قـــد تـــشــهـــدهـــا مـــنــاطق
الــنــزوح) واضــاف ان (الــكــمــيـات
اجملـهزة هي على حساب الوزارة).
ووزعـت وزارة الـتـجــارة دفـعـة من
ــسـاعــدات االنـســانـيــة لـلــعـوائل ا
ـتعففة. وقال بيان تلقته (الزمان) ا
امـس انه ( توزيع اكـثـر من الفي
ســلـة غــذائـيــة ومـواد عــيـنــيـة بـ
الــعـوائل الــسـاكـنــة في مـجــمـعـات
اطـراف بغداد واحملـافظات الـقريبة
مــنـهـا). واضـاف ان (وفـدا رسـمـيـا
كـلفه الـوزير اثيـر الغـريري اشرف
ــسـاعــدات بـ عــلي تــوزيع تــلك ا
االحـياء الـفقـيرة في مـدينـة الصدر

ومنطقة بزيبز في االنبار).
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توقـعت الهيـئة العامـة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي
التـابعـة لـوزارة النـقل  ان يكـون طقس الـيوم الـسبت 
ــطــرا في الــوسط واجلــنــوب مع انــخــفــاض درجـات
احلـرارة. وقـال بـيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (طـقس
الـيـوم الـسـبت  سـيكـون غـائـمـاً جـزئيـاً واحـيـانـاً يـكون
غـائمـاً مع تـسـاقط أمـطار وحـدوث عـواصف رعـدية في
نـطـقـت الـوسـطى واجلـنـوبيـة  امـا درجـات احلرارة ا
ـنطقـة الوسطى بـينما فسـتنخـفض بضع درجات في ا
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ـنطقة الـشماليـة صحواً الى غائم سيـكون الطقس في ا
جـزئيـا) وتـابع ان (درجـة احلرارة الـعـظـمى في بـغداد
تــســجل  29مــئــويــة) واشــار الى ان (طــقـس يــوم غـد
نـطقـت االحد سـيكـون صـحواً مع بـعض الغـيـوم في ا
ـنـطـقـة الـوسـطى والـشـمـالــيـة بـيـنـمـا سـيــكـون طـقس ا
اجلنـوبية غائمـاً جزئياً واحـياناً يكون غـائماً مع تساقط
امطار في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا). وشهدت
محـافظة ميسان  تساقط امـطار وصفت بالغزيرة على

معظم مناطق احملافظة . 

الــقــانــون من شــأنه تــنــظــيم عــمل
ـــــوظــــفــــ ورواتـــــبــــهـم ومــــلف ا
الـتــعـيـيـنـات.وقـال عــضـو الـلـجـنـة
جـمـال كـوجـر في تـصريح امس إن
(قــانــون اخلـدمــة االحتــادي يــنـظم
ــوظــفــ ورواتــبــهم وفــتح عــمل ا
مــــجــــاالت الــــتــــعــــيــــ واحلــــذف
واالســتـحــداث وحتـديــد واخـتــيـار
رؤسـاء الدوائر وهو قانون مركزي
يـــحــتــاج الى وضـع مــرونــة أكــثــر
ــنـــاصب الــقـــيــاديــة في حلـــصــر ا
مـــؤســســة واحـــدة) ولــفت الى ان
(الـعراق لـديه قوانـ لتـنظـيم عمل
ـوظــفـ ومـجـمـوعـة مـؤسـسـات ا
وسـيـتم جمـعـها فـي قانـون واحد)
واضـاف ان (الـقـانـون تـمت قـراءته
قـراءة اولى وخالل القـراءة الثـانية
ســتــكــون هـنــاك مــنــاقــشـات داخل
مــجــلس الــنــواب وداخل الــلــجــنـة
ــالـيــة واجـتــمـاعــات مع الـلــجـان ا
سها ـعنيـة ومع الشرائح الـتي  ا
الـــــقــــانـــــون واجــــتـــــمــــاعـــــات مع
) ومـضى الى الـقول ان اخملـتـص
(الـقـانـون يعـتـبر من اهم الـقـوان
ـــواطـــنـــ س حـــيـــاة كـل ا ألنـه 
الــعـامـلــ في الـقـطــاع الـعـام ومن
الحــــظــــات بـــشــــأنه ــــؤكــــد أن ا ا
سـتكـون كثـيرة وعـميـقة). من جـهة
ـــتــــحـــدث بـــاسم اخــــرى  اعـــلن ا
مــجــلس اخلـدمــة الـعــامــة الـعــامـة
فـــــتح بــــاب وســـــام الــــلــــهـــــيــــبي 
االعــــتـــراضــــات لـــلــــذين لــــهم حق
ـشـمولـ بـقـانون االعـتـراض من ا
رقم 6  لـــعــام 2000 مـن فــئــة ذوي
ــهن الــصــحــيــة الــســانــدة.وقــال ا
الـــــلــــهــــيـــــبي في بـــــيــــان امس إن
ـشـمـولـ بـتـقـد االعـتـراضـات (ا
هـم من الـــذيـن لم يــــتـــأهــــلـــوا الى
مــرحــلــة االخـتــبــار وذلك لــضــمـان
حـــقــهم فـي الــتــأكـــد من الــنـــتــائج

ــعــلــنــة) واشــار الـى ان (تــقـد ا
االعـتــراضـات سـيـكـون الـكـتـرونـيـا
وسـيبقى متاحاً حتى نهاية الدوام
قبل). فيما الـرسمي ليوم االثنـ ا
الـى ارســال ـــالــيـــة  دعـت وزارت ا
ن لــديـهم ـتــعــاقـديـن  بــيــانــات ا
خـدمة عـام لغـرض التثـبيت على
ـالك الــدائم. واطــلــعت (الــزمــان) ا
عـلـى وثـيـقـة حتـمل تـوقـيع الـوزيـر
طـــــيف ســــامـي جــــاء فــــيـــــهــــا انه
(اســـتــنـــادا لــتـــوجـــيــهـــات رئــيس
ــبــلــغــة الــيــنــا مــجــلـس الــوزراء ا
ـــوجب كــتـــاب األمــانــة الـــعــامــة
ــتـضــمن تـقـد ا جملــلس الـوزراء 
الــوزارة مــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة
واضـحـة ودقـيـقـة ومـقـاديـر الـكـلف
ـالـية احلـقيـقـية في حـالـة تثـبيت ا
ن لديهم خدمة عقدية تعاقدين  ا
واحلـاقـا التــقل عن عـامــ فـأكـثــر 
بـاعمـاميـنا الـسابـق لـغرض قـيام
ــالـيـة بـالـســيـر بـاجـراءات اعـداد ا
ن لديهم خدمة تعاقدين  وجـرد ا
عـقدية التقل عن عـام والتاكد من
الية الالزمة تـوفر التخصيـصات ا
دون طــلب تــخــصــيــصــات مــالــيــة
اضـافـيــة تـمـهـيـدا لـتـثـبـيـتـهم عـلى
ـالك الدائم يـتـطـلب األمـر سـرعة ا
ـطلوبة وفق ـعلومات ا تـزويدنا با
ـــركــزي) اســـتـــمــارة الـــتـــمـــويل ا
واضـاف (امـا بالـنسـبـة للـدوائر او
شــركــات الــتــمــويل الــذاتي فــيــتم
ـطلوبة وفق ـعلومات ا تـزويدنا با
االســــتــــمــــارة ب عـــلـى ان تــــكـــون
مـطـبوعـة عـلى األكسل ومـدقـقة من
وارد قـبل رئيس الدائرة ومديري ا
ـالي والتـدقيق الـبـشريـة والقـسم ا
مـع مـصــادقـة الــوزيــر اخملـتص أو
ـرتبطة بوزارة رئـيس اجلهة غير ا
او احملـــافظ  وتــتــحـــمل اجلــهــات

مسؤولية التبعات القانونية ). 
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قـــررت وزارة الـــتــــعـــلـــيم الـــعـــالي
والــبـحث الـعــلـمي مـنح الــفـائـزين
خـالل امـــتـــحـــان جـــائـــزة االبـــداع
والـتميـز للطلـبة اخلريـج الثالثة
األوائـل عـــلى كــــلـــيـــات الــــطب في
ـاضي الــعـراق لــلــعـام الــدراسي ا
والــــطــــلـــبــــة الــــثالثــــة األوائل في
ي الــشــامل  االمــتـــحــان الــتــقــو
ـجـلسي الـعراقي مـقـاعد دراسـية 
والـعـربي لالخـتصـاصـات الطـبـية.
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(االمــتــحــان الــذي أقــيم فـي رحـاب
جـامـعـة الـنهـرين بـإشـراف مـبـاشر
مـن جـــهـــاز االشـــراف والـــتـــقـــو
الـعلمي وجلنة عـمداء كليات الطب
 شــــارك به نـــحــــو مـــئــــة طـــالب)
واضـاف ان (الـطـلـبـة الـفـائزون هم
مـن احلـسن هــادي عـبــيس مـرزوق
واحـمـد عـلي مـحـمـد جـواد مـنـسي
وعـــمـــر يـــاســـر عـــاصي عـــوده من

جامعة بابل  ابراهيم لؤي صيهود
نـدا وحـيـدر عـبـدالـرضـا بـاقـر عـلي
وعـبدالله نـافع حمادي عـبدالله من
جـامـعـة الـنهـرين آيـات عـبـدالـرضا
امـ حسن ومـرتضى نـاظم عباس
فــرمـان مـن جـامــعـة الــكـوفــة ونـور

الـهدى سـميـر عبـد علي من جـامعة
بــغــداد ومــصــطــفى صــبــيح لــفــته
وعـمـار عـبـد الـسادة عـبـد الـعـباس
مـن جامعة واسط  وزهـراء محمود
شــبــيب حـمــد من جــامـعــة ذي قـار
ومــرتـضى احـمــد مـحـمــد ابـراهـيم

وعـمر فارس نوار احمد من جامعة
بـغداد وعلي فارس حميد كاظم من
جـامعـة كربـالء). مؤكـدا ان (جوائز
ـنـحـهـم مـقـاعد الـفـائـزين تـتـمـثل 
دراســـيــة فـي مــجـــلــسي الـــعــراقي
والعربي لالختصاصات الطبية). 

ديري فروع الوزارة في احملافظات »ŸUL²ł∫ وزيرة الهجرة خالل اجتماعها 
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اكد وزيـر النفط حيـان عبد الغـني  ان العراق يؤازر ابويـك في حتقيق توازن اسواق
ية  وشدد على اعتماد ادق معايير الشفافية في تسويق النفط العراقي. النفط العا

واكد خالل اجـتمـاع حتديـد تسـعيرة
الــنـــفط فـي تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس
(حـــرص الـــعـــراق عـــلـى الـــتـــعـــاطي
الـواقعي مع الـتـحديـات الـتي تواجه
ـيـة  ونحـترم الـسوق الـنفـطـية الـعا
اتـــــفـــــاق أوبـك بالس فـي حتـــــقـــــيق
( ــيـ الــتــوازن واالســتــقــرار الــعــا
وتــابع ان (سـيــاسـة الـعــراق  تـهـدف
ــالي الى رفع الــقــيــمــة او الــعـائــد ا
ــا يـحـقق رغـبـات لـبــرمـيل الـنـفط و
) واشار الى ـستـهـلكـ ـنتـج وا ا
ان (الوزارة تعـمل على حتـقيق أعلى
ـــالـــيـــة عـــبــر تـــســـويق االيـــرادات ا
وتصدير النفط اخلام دعماً للموازنة
االحتــاديــة) مــبـــيــنــا ان (اإليــرادات
ائة الية للـنفط اخلام تشكل  95 با ا

وازنة). من ا
WO UHA « dO¹UF

مــشـددا عــلى (اعـتــمـاد أدق مـعــايـيـر
الـــشـــفـــافـــيـــة فـي تـــســـويق الـــنـــفط
ـتــأتـيــة والـتــعـاون مع وااليــرادات ا
منـظمـة الشـفافـية الـدوليـة  وحتديد
سعـر التسـويق شهـرياً  بـعد دراسة
ومــراجــعــة  الـــتــقــاريــر والــبــحــوث
والــتــحـديــات احملـيــطـة بــاالسـواق).
وحــددت الـوزارة  ارقــام الـبــطـاقـات
الــوقــوديــة في بــغــداد واحملــافــظـات
وبـواقع مـئة لـتـر لكل عـائـلة وبـسـعر
مدعـوم يبلغ  150دينارا لـلتـر الواحد
. وقــالت الــوزارة في بـيــان امس انه
(أرقــام الــبــطــاقــات في مــحــافــظــات
الــبـــصــرة رقم  10 ومــيـــســان رقم 7
2 وذي قـــــــــــــــار رقـم  5وواسـط رقـم 
والــــــنـــــجـف رقم  6 وكـــــربـالء رقم 9
ــــثـــــنى رقم  4وبــــابـل رقم واحــــد وا
والـــديــوانـــيــة رقم  8وديــالى رقم 3)
مـشــيـرا الى ان (عـمـلـيـات الـتـجـهـيـز

بـدأت منـذ اول امس) وتـابع انه (
اعـتمـاد الـبطـاقة الـوقـودية رقم  8في
بـغـداد لـتـجـهـيـز الـنـفط االبـيض بـ
واطني وبـواقع مئة لـتر لكـل عائلة ا

وزادت الــعــقــود اآلجــلــة خلــام غــرب
تـــكــســـاس الـــوســيـط األمــريـــكي 28
ـــئـــة إلى 86.75 ســـنـــتـــا أو  0.3 بـــا
دوالر لـلــبـرمـيل بــعـد صـعـودهـا 0.8
ئـة في اجللسة الـسابقـة. لكن منذ با
بــدايـــة األســبـــوع انــخـــفض اخلــام
ـئة بـينـما األمريـكي بأكـثر من  6 با
ــئــة. وقــال هــبط بــرنت نــحــو  5 بــا
خبراء إن (أسعار النفط انتعشت مع

انــخــفـاض الــدوالر بــعـد أن أظــهـرت
بـيــانـات اول امس اذا أن الــتـضـخم
ــتـوقع األمــريـكـي كـان أضــعف من ا
ــا حــد من تــوقــعــات الـرفـع احلـاد
ألســعــار الــفــائـــدة). ويــعــزز ضــعف
الدوالر األمـريكي الـطلب عـلى النفط
ألنه يــجـعـله أرخص لـلــمـشـتـرين من
حــــائــــزي الــــعــــمالت األخــــرى.لــــكن
اخلــبــراء اكـدوا ان (اخلــطــر الـذي ال

تـزال الـصـ تـمـثـله عـلى الـطلـب حد
من مـــكــاسـب األســعـــار مع ارتـــفــاع
حــــاالت اإلصــــابـــــة بــــكــــورونــــا  في
قـوانـغـتشـو وهي مـركـز تـصـنيع في
الــبالد حــيث طــلـبـت الـســلــطـات من
ـنزل). واضـافوا السـكان الـعمل من ا
ـــنــزل أنـه (إلى جــانـب الــعـــمل من ا
الــذي يــقــلل الــتــنـــقل والــطــلب عــلى
الــوقــود ظل الـــســفــر عــبــر الــصــ

وبــســعــر مــدعــوم  150ديــنــار لــلــتــر
ـواطن الى الواحـد) ودعا البـيان ا
(جلب الـبطـاقة الـوقوديـة احملددة مع
ــسـتـمـسـكـات الــرسـمـيـة). وأعـلـنت ا
زيـــادة الـــطـــاقــة شـــركـــة دانـــة غـــاز 
اإلنـتــاجــيــة في االقــلـيـم بـنــســبـة 11
ئـة.وذكرت الـشـركة في تـقـرير لـها بـا
ان (صـــافـي أربـــاح الــــشــــركـــة خالل
الــتـــســعــة أشـــهــر األولى مـن الــعــام
اجلـــاري  ارتــــفع إلى  161مــــلـــيـــون
ـئـة دوالر بـزيــادةً نـسـبــتـهـا  64 بـا
مـقـارنـةً بـصـافي أربـاح مـعـدلـة خالل
اضـي بقـيـمة ـدة ذاتهـا من الـعـام ا ا
 98مــلـــيــون دوالر بـــعــد اســتـــثــنــاء
مصـادر الدخل األخـرى ومخـصصات
انــخــفــاض الـقــيــمــة) واشـار الى ان
(حتقيق االرباح جاء مدفوعاً بارتفاع
أسـعــار الــنـفط والــغــاز والـتــزامــهـا
ــسـتــمــر بــخــفض الــتـكــالــيف إلى ا
جـــانب األداء الــتـــشـــغــيـــلي الـــقــوي
لــعـمــلـيــاتـهــا في االقـلــيم) وتـابع ان
(إيـراداتـهــا لألشـهـر الـتـسـعـة األولى
من العـام اجلاري ارتفـعت بنـسبة 24
لتصل إلى ئة على أسـاس سنوي  با
 415 مـلـيـون دوالر مـقـارنـةً بـاالشـهر
التـسع األولى من عام 2021  في ح
انخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة

ئة).  7با
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فـي غــضــون ذلـك  ارتــفــعـت أســعــار
الــنـــفط مع انـــحــســـار اخملــاوف من
حدوث ركـود اقـتصـادي في الـواليات
ــتـحــدة لـكــنــهـا تــتــجه لـتــســجـيل ا
ئة انخفاض أسـبوعي بأكثر من  4با
بــــعـــد قــــفـــزة فـي حـــاالت اإلصــــابـــة
بـكـورونـا في الصـ أكـبـر مـسـتورد
ا يهـدد بضعف الطلب على للنفط 
الوقود. وصعدت العقود اآلجلة خلام
ـئة إلى برنت  23 سـنـتا أو  0.3 بـا
لـــتــواصل  93.80 دوالرا لــلـــبــرمـــيل 
ئة باجللـسة السابقة. ارتفاعا  1.1با

ضــعــيـــفــا إذ يــخــشـى الــســكــان أن
يعلـقوا في مناطق احلـجر الصحي).
وكــانت آمــال في أن تــخــفف الــصـ
سياسة عدم انتشار فايروس كورونا
قد أدت إلى انـتعـاش النـفط األسبوع
ـاضي لـكـن تـصـريـحـات مـسـؤولي ا
الصحـة هذا األسبـوع أوضحت أنهم
ســيــواصـلــون الــتـصــدي بــحـزم ألي

تفشي.
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إرتفاع منسوب
النهر بعد تعزيزه
ائي باخلزين ا
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واطن األمريكي متعمد وهو عملية أرباك للمشهد السياسي .. أغتيال ا
ن نوجه أصابع األتهام.!?

اذا وفي هذا التوقيت الصعب من تشكيل احلكومة..!? سؤال يطرح نفسه و
ارسة خاطئة.. االغتيال 

ـة نكـراء ينـدى لهـا جب تـصفـية مـواطن ضيف وفي وسط بـغداد وأمـام أطفـالة جر
األنسانية..

عـلى رئيـس الوزراء مـحـمـد شـياع الـسـوداني أن يـشـكل خـليـة أزمـة لـتـدارك الوضع
ـرتـبك الـذي ينـبىء بـكـارثة تـلـوحُ في األفق بدأت مـالمحـهـا بأغـتـيال األمـني الهش وا

مواطن أمريكي ضيف ووفاة ضابط كندي في ظروف غامضة..
األستهداف واضح تدمير وأغتيال حلكومة السوداني ..

أطالب رئيس الوزراء أن يعيد هيكلة وغربلة قيادات  األجهزة األمنية العليا ..
وتفعيل اجلهد األستخباري 

والتعجيل بأختيار شخصية وطنية مستقلة كفوءة نزيهة لرئاسة جهاز اخملابرات..
ـنصب الـفريق الـركن سـعد مـزهر الـعالق لكـفاءتهِ واألقرب لـهذا ا
وخبرتهِ الطويلة في مكافحة األرهاب والتطرف حيث كان يشغل

منصب مدير األستخبارات العسكرية بكفاءة..
اللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول أال البالغ..

½Ëb…∫ إحدى ندوات مكافحة التدرن

و ما

ــائي بــنـــســبــة كــبــيــرة لم اخلــزين ا
تـشـهـدهــا الـبالد سـابـقـاً). في سـيـاق
ـديــريـة مــتـصل اوضح مــديـر عــام ا
الـعامـة للـمـاء جنم احليـالي ارتـفاع
نسبـة اجناز مشـروع ماء الدجيل في
ئة صالح الدين الى اكثر من  70 با
خالل فــتــرة قــصــيــرة. وقــال مــراسل
(الــــزمـــان) امـس ان (وزارة اإلعـــمـــار
ــشــروع واإلســكـــان تــشــرف عــلى ا
يهدف النهوض باإلستثمار وتطوير
اخلــمــدمـات) واوضـح ان (احلـيــالي
ـشــروع  الـذي تــنـفـذه زار مــنـشــأت ا
شركة الفاو العامـة التابعة للوزارة)
الفتاً الى انه (اطلع عـلى مراحل سير
الـــعـــمـل ونـــسب اإلجنــــاز) مـــوعـــزاً
بـــإعــداد دراســة وتــصـــامــيم حملــطــة
الــتــقـويــة مع مــد اخلـطــوط الــنـاقــلـة
لـــلـــقـــرى واألريــاف مـن اجل تـــقــد
اء الصافي الكبر شريحة من خدمة ا
. واكــدت الــوزارة تــأمــ ــواطـــنــ ا
مــيــاه الــشـرب فـي مـحــافــظــة ديـالى
ـنــاطق والـقـرى بــإسـتـثــنـاء بــعض ا
الــبــعــيــدة الفــتــة الى وجــود اربــعـة
ـياه في احملـافـظة. مـصادر لـتـوفيـر ا
وارد في تـصريح وذكر مـديـر ادارة ا
تابعـته (الزمان) امس ان (نـهر ديالى
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ــــائــــيــــة ـــــوارد ا اتــــخــــذت وزارة ا
ـياه واجـهـة ازمة شح ا اجراءاتـهـا 
ــائي انــخـفض مــؤكــدة ان اخلــزين ا
ـئـة من مـعدل اخلـزين بـنـسـبة  12بـا
ـتـحـدث بإسـم الوزارة الـعـام. وقـال ا
علي راضي ثامر في تصريح تابعته
(الزمـان) امس ان (اجراءات الوزارت
ــائي وفق ــعـــاجلــة الــشـح ا جـــاءت 
تــوجــيــهــات رئــيس الــوزراء ووزيـر
ـائـية عـون ذيـاب) موضـحاً وارد ا ا
انـهـا (ركـزت عـلى مـحـورين رئـيـسـ
األول تخـفيف اثـار اجلفـاف وضمان
ـائـية لـلـقطـاعات وصـول احلصص ا
كافة والثاني  التركيز على موضوع
ـــيــــاه والـــتـــفـــاوض مع دول مـــلف ا

نبع). ا
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ــلف شــهِـد في واشــار الى ان (هـذا ا
طالـبة الدول اضـية دعـوات  دة ا ا
اجلـــارة تـــركــيـــا وايــران و ســـوريــا
ــــائــــيــــة) إلطالق اخملـــــصــــصــــات ا
ــيـاً واضــاف ان (الــعــراق صُــنف عــا
ضـــمـن خـــمـس دول األكـــثــــر تــــأثـــراً
ناخية بسبب انخفاض بالتغيرات ا
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... (1) اجلوع
ذات يوم جاع أسـد الغابة فـجلبوا له خـبزا ...نظر الـيهم بغضب وقـال : هذا اطعموا

به البطون  انا اريد اللحم ألنه يطعم فيَّ القوة.
نـظر الـطـفل الى امه وهـو يـحـاول ان يـفـسـر معـنى قـصـة والـدته وقـال له :هـذه قـصة
وحـذاء الـسـندريال  يـفـهمـا ابي  انـا اريـد قصـة افـهـمـها  شيء مـثل زعل االرانب 
لك الـذي يـنتـصـر على الـسـاحرات الـشـريرات  والـعـصافـيـر التي عـنـدما تـشرق وا

الشمس تطير سعيدة الى احلقول.
صمـتت االم وقـالت لـولـدها : يـبـدو انـني من يـحـتاج لـتـقص عـليـه قصـة ويـنـام. ولكن

بدون أن يكون فيها أسد جائع . 
 ... (2) قدري واالبقار 

قـدري قاد بـقـرنا . كـنا نـعـرف هذا الـعـبارة من الـقـراءة اخللـدونـية  ولـكن الى الـيوم
. النعرف أين قاد قدري تلك االبقار 

وكل مـرة ينـتهي بـقدر بـعضـهم يؤكـد أن االبقـار تذهـب وحدهـا الى مراعي مـجهـولة 
قصلة. قدري الى ا

... (3) ثقب في عباءة ابي
ولكنه عـندما لم يبدل ابي عـباءته طـوال حياته  ولم انـتبه الى ان ثـقبا صـغيرا فـيهـا 
ــرور االيـام انـتـبـهت الـيـه وكـنت اقـيس مـشـاعـر وانــعـكـاس احلـيـاة عـلى بـدأ يـكـبـر 
مالمحه من خالل هـذا الثقب  وبسبب عبأته تلك اخذت صفرا في واحدة من اسئلة

وكان السؤال يقول :حتدث عن ثقب االوزون . اجلغرافية 
فلم احتدث في اجلواب سوى عن ثقب عباءة ابي.

... (4) قبل ان ينام اطفالكم
ـرايـا  وابـتـسـموا . ذلـك انهم ال قبل ان يـنـام الـصـغـار  تـأمـلـوا في عيـونـهم أمـام ا
رايـا  بل يـحلـمـون مع براءتـهم حـتى لو غـافـلوا امـهـاتهم يحـلـمون مع الـكـوابيـس وا

طبخ  وشاهدوا خلسة فيلم رعب. نشغالت في ا ا
... (5) عجاجة ودجاجة وديباجة

هــبت الــريح عــلى الــقـريــة  واول من طــار وتـخــرب قن الــدجـاج .
فــذهــ لــيـنــمن  حتـت ســريـر الــرجل صــاحـب الـبــيت وزوجــته
قـدامة الـغزلـية قـبل الغـرام والتي .وهنـاك عرف الـدجاج تـلك ا
تبدأ بديباجة. واكتشفن فيها ان عرف الديك االحمر ديباجة

ذكورته. أما الرجال فديباجاتهم هي القبالت ..
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ديالى

مــــا زال داخـل اخلـــدمــــة رغم الــــشح
ائي لـلسـنة الـثالـثة علـى التوالي) ا
ـيـاه الـواردة الى الـنـهر مـبـيـناً ان (ا
ســتُـســتـخــدم في مـحــافـظــتي ديـالى
ـــنــاطق والــســـلــيـــمــانـــيــة ضـــمن ا
احملــــصــــورة بــــ ســــدي حــــمــــرين
ودربندخان) واضاف ان (ديالى يتم
تــعـزيــزهـا من نــهـر دجــلـة من خالل

مـحـطـات اخلالص قـضـاء بـعـقـوبة).
في غضـون ذلك وافق رئيس مـجلس
الــوزراء مــحـمــد شـيــاع الــسـوداني
عـــلى مـــقـــتـــرح اخلـــطـــة الـــزراعـــيـــة
الشـتويـة. وذكر بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (وزيـر الـزراعـة عـبـاس جـبـر
وسم اجلاري العلياوي قـدم خطة ا
الـى رئــــاســـــة الــــوزراء) واوضح ان

ـشـمـولـة باخلـطـة نـحو ـسـاحات ا (ا
مـــلـــيـــون ونـــصف دو حملـــصـــولي
روية احلنطـة والشـعير بـاألراضي ا
مـن مـيــاه األنــهــار ومــلــيــون ومــائـة
و 100 الف دو لـلـبـسـاتـ واربـعة
مـاليــــ دو لألراضـي الــــزراعــــيـــة
ـيـاه اجلـوفـيـة في ديـالى ـرويـة بـا ا
والــعــظــيم) واشــار الى ان (الــوزارة

لبـلورة مقـاربات األهداف والـغايات
ـرامـي لـلــبــرامج الـصــحــيـة ذات وا

الصلة). 
وتــابع ان (اجملـــتــمـــعــ دعــوا الى
بـلـورة خــطـة عـمل مــتـكـامــلـة تـلـقى
اهــتــمـام ودعم اجلــهــات الـرســمــيـة
نـظمات الـدولية بوزارة الـصحة وا
تحدة هتمة وخاصة وكالة األ ا ا
كافحة ي  للهجرة والصـندوق العا
ـهتـمة التـدرن واجلهات الصـحـية ا
ية) باإليدز ومنظمـة الصحيـة العا
ومة مؤكدا (حتديد آليـة تفعيل ود
ـشتـرك بـ مدراء الـبرامج اجلـهد ا
عـنيـة وجمـعيـة مكـافحة الـصحـية ا
الــتـــدرن واالمــراض الــصـــدريــة في

العراق).

عـلومات واخلبرات وخلق وتبادل ا
اإلدراك حــــول جـــســــامـــة الــــعالقـــة
ونـتـائـجهـا الـوخـيـمة عـلى الـصـحة
الـعامـة لـلـفرد واجملتـمع). وبـحسب
ــصـــدر (فـــقـــد كـــانت مـــخـــرجــات ا
االجـتــمــاع الـتــأسـيـس خلـطــة عـمل
تتكامل فيها اجلهود وحتدد األدوار
عنية سؤولة للبرامج ا تبادلة وا ا
بـالـسـيـطرة عـلى الـتـدرن والـسـكري
ـنــظم ــا يــكــفل اجلــهــد ا وااليــدز 
ـوحـد عـبـر خــطـة عــمل مـتـكــامـلـة ا
عـهد مـوحدة) مـوضحـا ان (مديـر ا
ـكـافـحـة الـتـدرن الـدكـتـور الـوطـني 
احــمـــد اســـمـــر ورئــيـس جــمـــعـــيــة
مــكــافــحــة الــتـدرن الــدكــتــور ظــافـر
ـشترك سلـمان أكـدا أهمـية اجلـهد ا

الــذي عــقــد في قــاعــة الــتــدريب في
ـكافـحة الـتدرن في ـعهـد الوطـني  ا
ـعهـد الـوطـني تـركـز على الـعـراق ا
عالقة مرض الـسكر بالـتدرن إضافة

رض االيدز).
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مـــــشـــــيـــــرا الـى ان (اخملـــــتـــــصــــ
كـافحـة التدرن بالـبرنـامج الوطـني 
تعـمقـوا في بحث برنـامج السـيطرة
عـــــلـى مـــــرض الـــــســـــكـــــر وااليــــدز
ـضاعـفـات من جراء والـتأثـيـرات وا
اإلصـــابــة بــكـل مــنــهـــا مــنــفــردة او
ـساعدة مجـتمـعة بـسبب الـعوامل ا
والترابط ب مرض السكر والتدرن
أو االيـــدز والــتـــدرن) مــضـــيــفــا ان
(األمر الـذي يـوجب توحـيد اجلـهود
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عـهد الـوطني عـقد مـسؤولـون في ا
ـكـافـحة الـتـدرن وجمـعـيـة مكـافـحة
الـــتـــدرن في الـــعـــراق اجـــتـــمـــاعـــا
ثلي وكالة تشاوريا في بغداد مع 
ــتــحـدة لــلــهــجـرة الــدكــتـور األ ا
لبحث تداعيات العالقة ب أمراض
الـسـكـر والـتـدرن وااليـدز أسـفـر عن
االتـــفـــاق عــلـى إعــداد خـــطـــة عــمل
واجـهة هذه االمـراض ومكافـحتها
وتفعيل الشراكة ب مدراء البرامج
الـصحـية. وقـال مصـدر في الصـحة
لـ(الــزمـان) أمـس أن (جـدول أعــمـال
ـوسع بـ االجـتـمــاع الـتـشــاوري ا
مـعـهــد مـكـافـحـة الــتـدرن وجـمـعـيـة
ــتــحـدة مــكـافــحــة الــتـدرن واال ا
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ستـهتم بـالسـيطـرة على الـتجاوزات
بـإشراف الـوحـدات اإلداريـة إلحداث
نــقــلـة نــوعــيــة في الـواقـع الـزراعي).
واســتــأنــفت مــديــريــة زراعـة كــربالء
الــتـابـعــة لـلــوزارة احلـمـلــة اجلـويـة
كافحة حشرة الدوباس في النخيل.

 UŽË—e  W¹U Ë

وقـال مديـر الـزراعـة مهـدي اجلـنابي
في تـــــصـــــريح امـس ان (احلــــمـــــلــــة
ـزروعـات اسـتُـأنـفت من قِـبل وقـايـة ا
ـكــافـحـة  20 الف دو ــديـريــة  وا
في اقـــضـــيـــة احلــســـيـــنـــيـــة واحلــر
ـكـافـحـة والـهــنـديـة) الفـتـاً الـى ان (ا
ــكــافــحـة نـوعــ ارضــيــة وجــويــة 
ــــســـاحــــات األكـــثـــر احلـــشــــرة في ا
اصابـة). وباشـرت دائرة مـاء كربالء
ركز لتـغذية األحياء بتأهيل شـارع ا
ياه بنـسبة اجناز بلغت اجملاورة با
شروع شرف على ا ئة. وقال ا  90با
مــــحـــمــــد شـــمــــسي لـ (الــــزمـــان) ان
الكات تتابع مع الـدوائر اخلدمية (ا
اعــمــال رفع الــعــوارض في الــشـارع

وتـنـفيـذ انـبـوب خط نـاقل بـقـطر 800
سافـة نحو  2 كليـومتراً مليـمتـر و
و 400مـتــر من حي حي الــغـديـر الى

شارع فاطمة الزهراء).  

استغـرب  كثـيرا بل اتعـجب كل العـجب عندمـا أشاهـد او اسمع حـوارات عنيـفة ب
انـاس يـنـتـمـون جملتـمع واحـد ودين واحـد  تـتـفق تـعـاليـمه مـع تقـالـيـد اجملـتـمع الذي
يعتـنقه  حول مواضـيع تستهدف اوال واخـيرا االساءة للـمجتمع والـدين الذي ينتمي
ثل هذا النوع إليه كل اطـراف تلك احلوارات وكثيـرة هي تلك احلوارات التي تنـتمي 

دمرة فمنها السياسية ومنها االجتماعية وكذلك الدينية والوطنية . من النقاشات ا
ــتـواضــعــة بــإجتــاه احلي الــصــنــاعي إلجــراء بــعض  الــيــوم وانــا اقــود سـيــارتـي ا
الـتـصـلــيـحـات لـبــعض الـعـطـالت فـيـهـا ســمـعت حـوارا طـويـال جـدا من إذاعـة سَـوى
سلم عموما األمريكـية التي ال هم لها سِوى حرية الـعراقي خصوصا والعـرب وا
ُـحـارَبــ اصال من قـبـلــهـا في رزقـهم وامــنـهم وجـمـيـع حـقـوقـهم حــيث ال يـهم تـلك ا
سـلم جوعـا بسـبب البـطالـة  ويذوب جـسمه اإلذاعـة ان يتـضور الـعراقي والـعـربي وا
من حرارة الصـيف وتتجـمد اطرافه بـسبب الـبرد شتاءً حـيث ال وقود تـدفئة كافٍ وال
كهربـاء تُكَيف األجواء صيفا او شتاء هـذا عدا غالء العالج طبا ودواءً فتترك كل تلك
سـلم  لتـهتم  فـقط في طرح ـعانـاة لهـؤالء الـناس من اجملـتمع الـعراقي والـعربـي وا ا
ثـلـي في الـعـراق الذي يـتـكون من مـجـمتع عـشـائري مـحافـظ مُحـارِب لكل معـانـاة ا
انـواع الـشـذوذ االخالقي واجملـتـمـعي والـديـني رغم تـعـدد قـوميـاتـه واديانـه ومذاهـبه
ـنـفـتـحـ من حـيث جتـري هـذه االذاعـة حـوارا عـنـيـفـا بـ مـايـسـمـون احملـافـظـ وا
ـا يسـمـونه ـنع الـتـرويج دعـائـيـا  الـعـراقـيـ االكـراد حـول مـحـاولـة إصـدار قـانـون 
ـثـلـيـ في اإلقـلـيم الـكـردي الـعـراقـي وشـمل احلـوار كـذلك بـاقي اجملـتـمع مـجـتـمـع ا
ـا أثار انتباهي وسخطي وامتعاضي ان شـخصيات مثقفة من اجلنس العراقي و
تستمـيت في الدفاع عن هذه الشريحة الشاذة دينيـا واجتماعيا رغم علمها بتعارض
فـروض انـها تـربت على هذه احلـالـة مع تقـاليـد مـجتـمعـهـا وتعـاليم ديـنـها الـتي من ا
تـقـالـيـد  هذا اجملـتـمع وقـبـلت بـتـعالـيم ديـنـهـا الـذي ارتضت اإلنـتـمـاء إلـيه  واال لَـكان
انـسلـخت مـنه وانضـمت الى أديـان أخـرى تكـون أكثـر انـفتـاحـا وحريـة مع عـلمي ان
جـميع األديـان بتعـاليـمها احلـقيـقية تـرفض مثل هـذا الشذوذ بل وحتـرمه كمـا يحرمه
الــدين اإلسالمي حـسب مــا جـاء في كـتـابه اجملــيـد عن قـصـة قــوم لـوط الـذين كـانـوا
ـارسـون هذا الـشـذوذ قبل آالف الـسـنـ فقـلب الـله بـهم األرض ودفنـهم أحـياء وال

يت تشهد على واقعتهم الشهيرة . تزال منطقة البحر ا
ـنـتـمـ لـلدين ـوضوع هـو هـذا الـتـنـاقض واالصـرار من قـبل بـعض ا  الـغريـب في ا
االسالمـي في الدفـاع عن هذا الـشذوذ الـذي يتـعـارض كلـيا مع الـدين الذي يـنتـمون
فروض ان إلـيه هذا عـدا تقـاطعه الكـلي مع تقـاليـد مجـتمعـهم وعشـائرهم حـيث من ا
علـى من ينـتـمي حلزب او تـنـظـيم او اية جـهـة وضعـيـة برضـاه وقـنـاعته االلـتـزام بكل
تـعـلـيـمـات واوامـر ذلـك احلـزب او الـتـنـظـيم او اجلـهـة  فـكـيف اذا كـان انـتـمـاءه لـدين
فـروض ان يلـتزم بـكل مـا أمن به من تعـاليم هـذا الدين االسالم العـظيم  الـيس من ا
ــسـمــومــة والـتي احلــنـيف او اخلــروج مــنه بـدال من االشــتــراك في تـلـك احلـوارات ا
تـسـتهـدف هـدم اجملـتمـع وابعـاده عن ديـنه الـذي كـان واليزال الـهـدف االول واالخـير
ـتواصـلـة ضده  مـنذ بـدايته وحتـمل الـنبي الـعربـي محـمد صـلى الله حلـرب أعداءه ا
عـليه وعـلى اله وصحـبه وسـلم وامة الـعرب مـسؤولـية نـشره الـذي كلف الـله سبـحانه
وتـعـالى هــذا الـنـبي الــعـربي وأمـتـه بـهـا فــصـار الـدين ومن نــشـره هـدفــا لـكل أولـئك
ـسؤوليـة العظـيمة وانـتهت على هم اإللـهي بهذه ا احلاقدين عـلى العرب بـسبب تكـر
ا زاد أيديـهم امبراطـوريات ودول  كانت تـسود العـالم انذاك 
من احلقـد عليهم وعلى ديـنهم  والسعي بـكل الطرق والوسائل
لالســاءة لــهم وتــشــويه صــورتــهم  وســمــعـتــهم وإدخــال  كل
الرذائل الـتي تتعـارض مع قيـمهم وتـعاليم ديـنهم الى بـلدانهم

ثلية اجلنسية في مجتمعاتهم . ومنها محاولة شرعنة  ا
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تــوعــد وزيــر الــداخــلــيــة عــبــد األمــيــر
الــشـمــري  بـالــقـضــاء عـلى عــصـابـات
ـنظـمـة في مـحافـظـة ديالى ـة ا اجلـر
مــؤكــدا انه هـنــاك إجــراءات خالل هـذا
قـبلـة ستـشهـدها الـيوم وخالل األيـام ا
احملـافظـة. وقال الـشمـري خالل مؤتـمر
صـحفي عـقده في محـافظـة ديالى التي
زارهــا انه  (بــأمــر من رئــيس مــجـلس
الــوزراء تــرأسـنــا وفــدا امـنــيــا كـبــيـرا
وزرنـا محافظة ديالى وكان معنا وكالء
ـشــتـركـة الــوزارة ونـائب الــعـمـلــيـات ا
وقـائد الـقوات البـرية وعـددا من القادة
وتـفقـدنا الـوضع األمني خالل الـيوم
ــاضــيــ وكــان هــنــاك تــفــهم كــبــيــر ا
لـــــلــــوضـع األمــــنـي في احملـــــافــــظــــة).
وأضــاف الـــشــمــري  (هــنــاك إجــراءات
قبلة ستشهدها احملافظة خالل األيام ا
ــكن ان نـــســمح )  مـــبــيـــنــا انـه  (ال 
ــــنـــظــــمـــة ـــة ا لــــعـــصــــابـــات اجلــــر
كن بـاالسـتمـرار وهذه اجلـماعـات ال 
الـــقـــضـــاء عـــلــيـــهـــا من خـالل الــعـــمل
الـتـقـلـيـدي العـسـكـري ويـجب ان يـكون
هــنــاك عـمال نــوعــيـا وارســلــنـا مــفـارز
اســـتــخـــبـــاريــة لـــلـــقــضـــاء عـــلى هــذه
اجلـماعات).  وأشـار الشمري   الى ان
ـواطــنـ (هــذه اجلـمــاعــات تـضــايق ا
والــقـوات األمـنــيـة قـادرة عــلى دحـرهـا
ـواطـنـ ووعـدنـا شـيـوخ الـعـشـائـر وا
بـالقضاء على هذه الـعصابات ونطمئن
اهـلـنـا في ديـالى ان هـدف زيـارة الـوفد
األمــني لـلــمـحـافــظـة هــو لالطالع عـلى
الـــــــوضـع األمـــــــني عـن قـــــــرب ووضع
احلـلول األمـنية الـكفـيلة بـالقـضاء على
اجلـماعات اإلرهابـية). ومن جانب آخر
ــكـــتب اإلعالمـي لــلـــنــائب األول قـــال ا
لـرئيس مجلس النـواب في بيان  تلقته
الــ(الـزمـان) ان (وفـد بـرئـاسـة مـحـسن
ـندالوي النائب األول لرئيس مجلس ا
الـنواب وجمـيع نواب محـافظة ديالى
الـتـقى رئـيـس مـجلـس الـوزراء مـحـمد
شـياع السوداني لـبحث الواقع األمني
واخلــدمـي واحــتــيــاجــات احملــافــظـة).
وأضـــاف ان  (الــوفـــد الـــنــيـــابي الــذي
ـندالوي نـاقش أهم اخلـدمات تـرأسه ا
ـشـاريع والـقـرارات الـتي حتـتـاجـها وا
احملـافـظة لـلـنهـوض بـواقعـهـا اخلدمي
واألمــني والـعــمـراني والــتـأكــيـد عـلى
الـية ضـرورة منـحهـا التـخصـيصـات ا
ـوازنـة الـقـادمـة إلحـداث الـكــافـيـة في ا
نـقـلـة نـوعـية عـلى مـخـتـلف األصـعدة).
وأشـار الـبـيـان الـى ان  (االجـتـمـاع أكد
عـلى أهمية اسـتمرار العـمل والتنسيق

بـ اجلـانـب الـتـشـريـعي والتـنـفـيذي
عنية في احملـافظة لتجاوز واجلـهات ا
ـشـاكل واالسراع في تـقد اخلـدمات ا
ـواطـنـ ومـعـاجلـة الـتـي يـنـتـظـرهـا ا
اخلــروقــات األمــنــيــة الــتي شــهــدتــهــا
احملــافـظـة في اآلونـة األخــيـرة).  فـيـمـا
قـال مدير قسم احلماية االجتماعية في
 مـحافـظة ديالى  خـالد كـامل العزي لــ
(الـزمان) إن (هـنالك طـريقـت لـلتـقد
عـلى الـرعـايـة  االجتـمـاعـية األولى عن
ـنــفـذ االلـكــتـروني عــلى مـوقع طــريق ا
وضوعة الـوزارة وحسب الضـوابط ا
والــثــانـيــة هي الــتـقــد الــورقي الـذي
يكون عن طريق اعضاء مجلس النواب
والــــكـــتل الــــســـيـــاســــيـــة واألحـــزاب).
شـمولة وأضـاف العـزي أن  (الفئـات ا
بــالــرعــايـة االجــتــمـاعــيــة هم كل من ال
ــتـــلك راتــبــا من الـــدولــة الــعــراقــيــة
بـالـنـسبـة لـلـرجـال وااليتـام الـقـاصرين
الــذين تـوفي والـديـهم او تـوفى الـوالـد
واالم مــتــزوجــة وذوي االحــتــيــاجــات
اخلـاصـة بعـد احالـته عـلى جلنـة طبـية
وحـصـوله عـلى تـقـريـر بـنـسـبـة الـعـجز

قررة). ا
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وأشــــار إلى أن  (هـــنـــالك  7وجــــبـــات
ستـفيدين فـيها 69 سـابقـة  يبلغ عـدد ا
ــنـحــة وبـعـد ألف اســرة يـتــقـاضـون ا
الـشـمـول االخيـر اصـبح الـعدد 82 ألف
ــنـحــة من دائـر ة أســرة يـســتـحــقـون ا
احلـــمــايــة االجــتـــمــاعــيـــة في ديــالى)
ـشمـول بـالرعـاية مـوضحـا ان (عدد ا
االجــتـمــاعـيـة بــالـوجــبـة الــثـامـنــة بـلغ
19482 أسـرة مـنهم 13096 أسـرة دون
خـط الـفــقــر). ولــفت إلـى أن  (الــدائـرة
تــعـمل عـلـى اصـدار بـطـاقــة الـكي كـارد
لـألســــر دون خـط الـــــفــــقـــــر وحـــــسب
عـطـاة لـهم من قـبل الوزارة ـواعـيـد ا ا
رسلة للمستفيد أما االسر والـرسالة ا
الـتي هي فـوق خط الـفقـر عددهم 6390
آالف أســرة يــتم وضع تــوقــيــتــات لـهم
لـالعـــتــــراض وتــــقــــد طــــلب تــــظــــلم
واحـالـتـهم الـى الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـتـقرر
نـحة االعـانـة من عدمه). اسـتـحقـاقـهم 
وبـــ أن  (هـــنــاك فـــئـــات مــشـــمـــولــة
بـالتـدريب ضمن قاعـدة البـيانات لـدينا
فـي دائـــرة رعــــايـــة ديــــالى  ارســـال
قـوائم بأسـمائهم الـى الوزارة إلمكـانية
تـدريـبهم في قـسم التـدريب لديـنا وهم
2000 مـن مـوالــيـد 1990 الـى مـوالــيـد 
وكــــان عــــددهم 10 آالف رب اســــرة من
مـجموع 69 الـف مستفـيد).  وب  إنه
( الـتنسيق مع الوزارة وقسموا على
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رء يحاول أن يسابق الزمن إلجناب خِلفةٍ وأوالد وكل ما يأتي به .. عنـدما يتزوج ا
ـبارك  لـسببـ أولهـما هو الـتبـاهي بهم أمام الـله سبـحانه في قـالب هذا الـعطاء ا
الوجود في تـخليـد ذكرى األبـوين عبر الـزمن والسبب اآلخـر هو ضمـان حلياتـهما
القادمـة التي سيشيخان فيها حتماً ويعجزان عن مواصلة الدرب ليجدا عندئذ من
ـوجـعة .. أن كل اآلبـاء واألمـهات يـعيـلـهـما أو يـرفع عـنهـمـا قـساوة الـزمن وآالمه ا
يـريدون أن يـكـون ألوالدهم مـستـقـبالً زاهراً مـجـيداً فـيه رفـعة وارتـقـاء  فيـمـضون
قدماً في الـتضحية والكفاح لتحقيق رجائهم  وأول هدف يسعيان اليه هو رغبتهم
الشـديدة في إكمـال أوالدهم للدراسـة وتشجـيعهم عـلى ذلك من أجل الوصول إلى
ـهمـلون وأصـحاب تـقـاعسـون من األوالد وا غـايتـهم ليـريـحوا ويـستـريـحوا  أمـا ا
عدم الـرغبة في مواصـلة الدراسـة فسيـدخل اإلباء معهـم في صراع يومي ترجتف
فـيه القـلـوب وتـضطـرب فـيه الـنفـوس وتـهـوي فيه نـفـوس اآلبـاء  عاجـزة يـائـسة عن
مواصلـة اللجاجة في التوجيه والتنبيه والتوبيخ في أحيانٍ كثيرة  الشك بأن تمرد
االبن عن حتقـيق رغبـة اإلباء له تأثـير نـفسي عـنيف عـلى أبويه  فـقد يـحاول اآلباء
مدارات أوالدهم عـلى الدوام وتوفـير ارقى أنـواع اخلدمات لـهم في العيش الـرغيد
من اجل إسـعـادهم وتـهـيـئـتـهم لـلـدراسـة وتمـهـيـد افـكـارهم لـتـقـبل مـاحتـويه كـتـبهم
الدراسيـة من معادالت ريـاضيـة معقـدة وضعتـها وزارة التـربية بـشكلٍ خاطىء في
ستـحدثة وعـقولـهم احملدودة من فهـمها ناهج الـدراسيـة يصعب عـلى أفكارهـم ا ا
والتعـايش معهـا ومن هنا يبـدء التنـافر ب الطـالب ودراسته ومن ثم التـمرد أخيراً
والـرغـبـة في تـرك الـدروس ومـتـاعـبـهـا واالجتـاه نـحـو مـجـاالت عـمل أخـرى خـارج
تعبة  ندعوا اإلبـاء األفاضل أن يعيدوا النظر أجواء الكـتب وصعابها وطقوسـها ا
لئون حياتهم بشروط في مستـقبل أبنائهم فهم لم ينجبوهم للعـذاب واالضطهاد و
عقول أن يـفني اآلباء حيـاتهم في العراك الدائم عمل أو دراسـة قاسية فلـيس من ا
قدور أبنائـهم الفكري أن يصلوا معهم مـن اجل حصولهم على شهادات اليـكون 
ـفـروشـة بـالـزهـور فـمن الـيـهـا مـهـمـا تـهـيــئت لـهم سـبل الـعـيش الـرغـيــد والـطـرق ا
الـصحـيح أن يـفسـحوا اجملـال ألبنـائهم في مـجاالت أخـرى فقـد يبـدعوا في الـعمل
احلـر مـثالً ويـستـطـيـعوا أن يـبـنـوا حليـاتـهم أرصـدة مالـيـة تـعيـنـهم في مـستـقـبـلهم

وسـيقى لـيصبح عـازفًا تتـلقفه القـادم أو هناك من يـفلح في ا
ـوسيـقـية وتـمـنـحه أي دولة جلـوء إنـسـاني فني بال الـفـرق ا
قيـود أو شروط أو يكون رياضـياً يشار اليه بـالبنان وهناك
جـاالت أخرى يجد من تكـون لديه رغبـة كبيرة في الـعمل 
فـيهـا طـريق مـسـتقـبـله مـفـتوحـاً يـحـقق رغبـته ويـعـلـو شأنه

ويعز مقداره  .وسالمتكم ..
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كـان اسـمـهـا-  Phillis فـيـلـيـس  ألن هـذا كـان اسم الـسـفـيــنـة الـتي أتت بـهـا من
أفريـقـيا الى أمـيريـكـا و كنـيتـها (Wheatley- وايتـلي) نـسبـة السم كـنيـة التـاجر
سـتعـبدة في الـسنـغال من حيث الـذي اشتـراها واسـتعبـدها. ولـدت هذه الـطفـلة ا
اختطفت وهي بعمر  7سنوات. أتى بها وبآخرين من أمثالها  مهرب يطلق عليهم
تسـمية (مـهربي الـلحم احلي) أتوا بـها  إلى بـوسطن حيث طـرحهم جتـار الرقيق
زادات عـلـنيـة نـدهوا عـلـيـها كـمـا يفـعـلون عـنـدمـا يبـيـعون احلـيـوانات : - لـلـبيـع 

"عــمـرهــا سـبـع سـنــوات فـقـط! سـتــكـون فــرس نــشـيــطـة
وجــيــدة!" لـقــد  امــتالكـهــا من قــبل الـعــديــد من جتـار
الرقـيق. في سن الثالثة عشرة  كانت تكتب الشعر بلغة
غـيـر لـغتـهـا األم . بدايـةً لم يـصـدقهـا أحـد أنـها هي من

كـتـبت تـلك الـنـصوص الـشـعـريـة. في سن الـعـشرين 
اسـتـجواب "فـيـليس" من قـبل مـحكـمـة مكـونـة من ثـمانـية
البس التقلـيدية للقضاة والشعر عشر قـاضيًا يرتدون ا
ـســتــعـار. كــان عـلــيـهــا أن تــقـرأ نــصـوصًــا بـحــضـرة ا
احملــكــمـة مـن "فـيــرجــيل" و"مــيـلــتــون" وبــعض عــبـر من
قدس و مقاطع منه عن ظهر قلب  كما توجب الكـتاب ا

عليـها أيضًا أن تـقسم قسمـاً مغلظ أن القـصائد الـتي كتبتـها لم تكن مقـتبسة من
دواويـن شعريـة منـسوبه الدبـاء غيـرها. خـضعت الـفتـاة الشـابه المتحـان طويل من

كرسيها في قفص اإلتهام حتى برأتها و قبلتها احملكمة.
كانت امـرأة كانت سوداء كانت عـبدة وكانت شـاعرة. كانت "فيـليس ويتلي 1753
 "1784 -أول كـاتبـة أمريـكيـة سمـراء البـشرة من أصل أفـريقـي تنشـر كتـابًا في

تحدة. الواليات ا
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تــاسـعـا:ـ وفي كل االحــوال فـان الـكـتـاب
يـعـتبـرا مصـدرا تأريـخـيا يـعرف الـناس
البسـات واالختنـاقات التي بـكثـير من ا

مر بها العراقيون.
عــاشـرا:ـ وهـو كـتـاب يـعــبـر حـقـيـقـة عن
ــعـاذ عـبــدالـرحـيم وعـي قـومي ووطـني 
الـذي عـرفـناه صـادقـا في الفـعل والـقول
وصــاحـب جتــربــة غــنــيــة وعــريــقــة في
الـنضـال القـومي والوطـني الذي مارسه
ـارس دوره هــذا الــرجل وهــو ال يــزال 
الــــقــــومي والــــوطــــني دون تــــراجع وال
الحــقـات اي كـانت مــصـدرهـا يــخـشى ا

وتأثيرها ومؤثراتها.
حــادي عــشـر :ـ ولــقـد اعــجــبـنـي كـثــيـرا
طـــــرحه الــــصـــــريح والــــواضـح جلــــمع
الـشـتـات الـعربـي القـومي الـذي بـعـثرته
احملـنة والتشظي التي عاناها القوميون

طيلة فترة نضالهم.
ـعـروف وحتــيـة من االعـمــاق لـلـقــومي ا
مــعـاذ عـبـد الــرحـيم وهـو يــسـتـطـرد في
االراء الـقـوميـة ويجـعل شـغلـها الـشاغل
ـلمـة القـوى القـوميـة التي بـعثـرتها في 

االنشقاقات وااللتواءات.

رجـال عـفـويــا وصـادقــا) واني وان كـنت
اتـــفق مع هــذا الــرأي ولـــكن من وجــهــة
نـظري كان عـارف جسرا لـعبور االخرين

وااللتفاف على القيم القومية.
خـامسا :ـ وانني ال اتـفق مع الكاتب بان
صـراع عبـدالكـر قاسم مع الـشيـوعي
ا مـن اجل البقاء على كرسي احلكم وا
بـادىء والقيم كما ال هـو اختالف على ا
ـيل قـاسم للـقـومـي امـيل مع الـكـاتب 
فـي كل االحـوال وفي كل الـصـعـد ولـيس

له قاعدة فكرية واضحة.
سـادسـا :ـ كـمـا اخـتـلف مع الـكاتـب على
ان الـــــراي الــــــعـــــام اعـــــتـــــبــــــر قـــــاسم
شــــــــــيـوعيـا بـالرغم من مـيـله الواضح
لـالحتــاد الــســـوفــيـــتي ومــا مـــحــاوالته
ـصـاحلة الـشـيوعـيـ اال نتـيجـة الـكيل

كيال .
ســــابــــعـــا :ـ واتــــفـق مع الــــكـــاتـب بـــان
ــيل الى الــشـرق عــبــدالـكــر قـاسم ال 

والغرب.
ثـامنا :ـ كـما اتفق مع الـكاتب الى بعض
اخلـــدمـــات الــتـي قــدمـــهـــا هـــذا الــرجل

للعراقي .

قــسـرا اجملــرم نـاظم كــزار عـلى ان اركب
فـوق ظـهر الـقـومي خـيرالـدين احلـسيب
وهـــو يـــزحـف داخل الـــســـجن   ولـــقـــد
تـعرض الكاتب الى احملاوالت االنقالبية
الــتي واجـهـهـا نـوري الــسـعـيـد وزمـرته
ودور عـبـدالـسالم اخلافت في اسـتـخدام

الوحدة العربية كذريعة .
ثـانـيـا :ـ لم تـكن الـوحـدة الـعـربـيـة هـدفا
ا حاول اسـاسيا لـعبد الكـر قاسم وا
ــعـاديـة ان يــصـنع بــطـانــة من الــقـوى ا
لالمـة الـعربـية  غـيـر انني وعـلى عجـالة
ـــيل الى وجـــدت عــبـــدالـــسالم عــارف 
الـقوى الـقومـية في مـحاولـة يائـسة الى
مـشروع سياسي محض ال غير لالطاحة
بـعبدالـكر قاسم مـحاولة جلـذب التيار
الـــقـــومـي الـــوحـــدي الى ســـاحـــته ومن

جملتهم الضباط االحرار.
ثــالــثـا :ـ وتــعـرض الــكــاتب الى زيـارات
مـكوكيـة التي قام بـها عبـدالسالم عارف
الـى دمــشـق لـــلــفـــتـــرة من  1958ـ 1969
ولــــقـــائه بــــالـــرئــــيس الـــراحـل جـــمـــال

عبدالناصر.
ـــؤلف (ان عــارف كــان رابـــعــا :ـ وقــال ا
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في  6/11/2016 نـشـرت جريـدة (الـزمان)
االحـتـفاء بـاالعالمي والـكاتب الـصـحفي
ـرحوم  مـعـاذ عبـد الـرحيم عن الـكـبيـر ا
اصـــــدار كــــتـــــابه اجلـــــديــــد (اوراق من
ذكــريــاتي ثـورة  14تــمــوز وخالف عــبـد
الـسالم عـارف مـع عـبد الـكـر قـاسم ) 
لـؤه احلب والتباهي كـان جوا لطـيفا  
بــالــكــاتب من قــبـل احلـاضــريـن واسـرة
اجلـريـدة . والـكـاتب مـعـاذ عـبـد الـرحـيم
الــذي وافــاه االجل يــوم االربــعـاء /24/8
ـــرض  كـــان  2022 بـــعــــد صـــراع مع ا
رائـدا صحفيا وسيـاسيا مخضرما  وال
اريـــد ان اطـــيل اكـــثـــر فــكـل مــااردت ان
ا كتبه الكاتب والشاعر اذكره مطروح 
جـلـيل نعـمة الـعـبادي في يـوم االحتـفال
 5/11/2016 و نشره في اليوم التالي.
وهذه هي (الزمان) حاضرة في كل مكان
وفـي كل زمان  حتـرص عـلى اقامـة هذه
بدع في االحـتفاالت التي يـستحقـها ا
الـــثــقــافـــات كــافــة  وهـــذا هــو نــهــــــج
جـريدة (الزمـان) وقناة (الشـرقية) وعلى
رأســـهم الـــصـــحــفـي واالعالمي الـــرائــد
االعالمـي االستـاذ سـعـد الـبزاز فـتـحـية
ــنــصف  ـفــرح وا ــبــدع وا العـالمـكـم ا
وفي الـسطور الـتاليـة نص كلمـة الكاتب

العبادي:
w u  q{UM

السالم عـليكم ورحمة الـسادة احلضور 
الـله وبـركاته ان قـراءة سـريعـة لـلكـتاب
ــعـروف ـنــاضل الــقـومي ا الــذي ألــفه ا
ـوسـوم (اوراق من مــعـاذ عـبـدالــرحـيم ا
ذكـــريــاتي ) والــذي تــضـــمن  احلــقــائق

التاريخية االساسية التالية :ـ
ـالحــــقــــات الــــتي ــــطــــاردات وا اوال:ـ ا
ـؤلـف بـسـبب شــرعـنـة تــعـرض الـيــهـا ا
عادية  ولقد عاصرت جزءا من الـقوى ا
هـذه اخملاضات الـتي عاشها الـعراقيون
يــوم الـتــقـيت بــنـاظم كــزار (مـديـر االمن
ـركـزي وعـند الـعـام)  في سـجن بـغداد ا
انــتـقـالي من سـجـن الـعـمـارة الى سـجن
ـركـزي  شـاهـدت ( والدتـي على بـغـداد ا
بــاب الـسـجن في الـعـمـارة) وهي حتـمل
مـتاعـا للغـداء متـصورة انني ال ازال في
الــسـجن  وفي داخـل الـسـجـن اجـبـرني

دفـــعــات كـل دفــعــة 300 شـــخص يـــتم
تـدريبهم  كل شهر  حـسب التخصيص
ـالي والـيـة الـعـمل امـا الـذين ظـهرت ا
ـاسح الـضـوئي في اســمـاءهم حـسب ا
ــعـايــيـر وزارة الــتـخــطــيط لـتــحــديـد ا
ــعـــيـــشــيـــة ظــهـــرت عــدم بـــاحلــالـــة ا
اســتـحــقـاقــهم لـلــمـنــحـة حــيث لــديـنـا
ايــقــافـات نــصــدرهــا بـحــقــهم).  وأفـاد
الــعـزي أن  (الــدائـرة لــديـهــا بـاحــثـ
لـرصـد مـيسـوري احلـال والـذين لـديهم
مـصـادر دخل أخرى كـأن يكـون زوجته
تلك مـوظفة او لديه راتب تقاعدي او 
ســيــارة هـــؤالء تــقــطع عــنــهم مــنــحــة
ادة  11 مـن الـقـانون االعـانـة حـسـب ا
ـــنــحـــة تــمــنـح لألســر مـــعــدومــة ألن ا
الــــدخل).  واوضح مــــديـــر احلــــمـــايـــة
االجــتــمــاعـيــة في ديــالى انه  (لــديــنـا
شـعبة السترداد االموال الـتي استلمها
ــســتــفــيـدون عــنــد ظــهــور الــتـقــاطع ا
الــوظـــيــفي ويــبــلـغ عن طــريق دائــرته
ــدنـيـة او االجـهـزة االمــنـيـة واحلـشـد ا
والـصـحـوات وأذا لم يـسـدد مـا بـذمته
من مـبـالغ تـتخـذ االجـراءات الـقانـونـية

بــحـقــهم عن طــريق احملــاكم  حـيث 
اسـترداد مـبـالغ كبـيرة من قـبلـنا بـلغت
16 مـليارا حلد اآلن  تـمت اعادتها الى
الـــــوزارة).  وأشــــار  الـــــعــــزي إلى أن
(إجراءات التسجيل بسيطة وال حتتاج
عاملة الى مـعقب ودفع مبالغ إلجناز ا
يحتاج فقط دفع  10آالف دينار إلصدار
بــطــاقـــة الــكي كــارد    داعــيــاً جــمــيع
ــراجــعــ إلـى عـدم ــســتــفــيــدين وا ا
ـبـتزين ودفع ـعقـبـ وا الـتـعـامل مع ا
مـبالغ لهم).  فـيما اكـد العزي أن (أبرز
مـعوقـات عملـنا هـو عدم وجود بـنايات
تـابـعـة لـوزارة الـعـمل في ديـالى حـيث
ـتــواجـدون فــيـهــا نـدفع إن الــبـنــايــة ا
ـسـاحـة وال ايـجــارهـا وهي صـغـيـرة ا
ـراجـع ـوظـف وا تـسـتـوعب حجم ا
ثـليات في ا اضـطررنا لـفتح  مـعاً 
مـراكز األقضيـة التابعـة حملافظة ديالى
ــراجــعـ لــتــخــفـيـف الـزخـم بـأعــداد ا
الـكـبــيـرة وخـاطـبـنـا الـقـائـمـمـقـامـيـات
مثلينا). ومن جانب أخر لـتوفير مكان 
قـال الـنـائب عن مـحافـظـة ديـالى عـضو
في جلــنــة االمن والــدفــاع الـنــيــابــيـة 
ـوسوي لــ(الـزمان) ان  (ديالى احـمد ا
بـحـاجة لـصولـة امنـية ومـعاجلـة جادة
وجـــريــــئـــة من احلــــكـــومـــة اجلـــديـــدة
ــنــظـومــة األمــنـيــة وانــهـاء ســطـوة وا
ــة الــتي تــســتـبــيح عــصــابــات اجلــر
ــواطـنـ وتــضـرب مــقـدراتـهم أرواح ا
دون أي عــــــقــــــاب او رادع مــــــا جــــــعل

ــواطـن حــبــيــســا لـــهــواجس الــرعب ا
والـقـتل فـي أي حلظـة).  وأشـار الى ان
(خطر العصابات السائبة يهدد احلياة
قـدادية في ديـالى وخـاصة بـعـقوبـة وا
وبــاتت طـاردا ألغــلب مــشـاريع الــبـنـاء
واالعـمـار ألغراض ومـنـافع شخـصـية).
وسوي ان (اسـتهداف أرواح واعـتبـر ا
ـواطن والبنى العمرانـية للمحافظة ا
جـــرائم تـــســـتـــوجب وقـــفـــة جـــادة من
الـسلـطات األمـنيـة واحلكـوميـة وضرب
الـعـابـثـ مـهـمـا كـان انـتـمـاؤهم وبـأي
وسوي سـالح يتـسلـحون). وأضـاف  ا
( ديـــالى يــجب ان تـــخــرج من ســطــوة
التهديد والعبث األمني لعصابات تنفذ
مــآربـهـا كـيـفـمــا ومـتى مـا تـشـاء وسط
صـمـت امـني وحـكـومي). فـيـمـا أعـلـنت
دائـرة الـتـحـقـيـقـات في هـيـئـة الـنـزاهـة
االحتـاديَّة في بـيان تـلقـته الــ(الزمان)
ف في مــكــتب ُــؤلـَّ أن  (فـــريق الــعــمل ا
حتـقـيق ديـالى الـذي انـتـقل إلـى دائرة
ـة في أحـد دواوين الــشـؤون الـهـنــدسـيـَّ
األوقـــاف في احملــافـــظــة تــمـــكَّن بــعــد
الــتــحــري والــتـــدقــيق من الــكــشف عن
مُـغـاالةٍ فـي أسـعـار إنـشاء    25 مـئـذنـة
ُحـافظـة التـابعة حـديديَّـة في مسـاجد ا
َّ صــــــرف مــــــبــــــلغ لــــــلــــــديــــــوان إذ 
  1,391,500,000 ديــــــنــــــارٍ لــــــغـــــرض

إنـــشــائـــهــا فـــضالً عن مُـــخــالـــفــتـــهــا
لـلمواصفات الفـنيَّـة).  وأضاف البيان
أنَّ  (الـفـريق نفَّـذ عمـلـيَّتـ مُنـفـصلـت
فـي ديــالى وبـــغــداد قــام فـي أوالهــمــا
بـضـبط أصل مـسـتنـد صـرفٍ في هـيـئة
ُـحــافـظــة بـعـد اســتـثــمـار الــوقف في ا
قــيــامــهــا بــصــرف مـبــلغ  14,375,000
ةٍ لـلـعوائل ديـنـار; لـتـوزيع سـلةٍ غـذائـيـَّ
َّ خالل العمـليَّة خالفـاً للـقانون فـيمـا 
األخــرى الـتـي نُـفــذَت في بـغــداد ضـبط
أصل مـسـتنـد تسـويـة السـلفـة اخلاص
بـتجهيز   1,250سـلة غذائيَّة في القسم
ـالي في هـيئـة استثـمار الـوقف وعدم ا
ُسـتحـق من الـعوائل تـسلـيـمهـا إلى ا

ُتعففة).   ا
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َّ خالل العمليَّة الرابعة وأوضح أنَّه  (
ضـــبـط أصل أولـــيَّــــات صـــرف مـــبـــالغ
ُـدير هـيـئة إدارة الـسـاعـات اإلضافـيَّــة 
واســتــثـــمــار أمــوال الــوقف في ديــالى
الـسـابق  الفـتـا إلـى  قـيـام هـيـئة إدارة
ذكور بلغ للمدير ا االستثمار بصرف ا
عـن فـتــرة إيـفــاده إلى خـارج الــعـراق 
اضـــافـــة الى ضـــبـط األوامـــر اإلداريَّـــة
اخلـاصَّة باإليفاد). الى ذلك قالت عضو
مــجــلس الـنــواب عن مــحـافــظــة ديـالى
اسـماء كمبـش لــ(الزمان) إن  (مشروع

مــجــاري غــرب بــعــقــوبــة والــذي طـرح
لــلـتــنـفــيـذ قـبل  15ســنـة اليـزال يـراوح
ــتــعــلــقـات مــكــانه رغم اكــمــال كــافــة ا
ـالـية اخلـاصة االداريـة والـهنـدسـية وا
بـه). وأضــافـت كــمـــبش انـه ( رصــد
شـروع لكن  167مـلـيار ديـنار لـتنـفيـذ ا
تعاقـبة تسببت في فـساد احلكومـات ا
ان يـدفع أكثر من  120ألـف نسمـة ثمنه
ـــســتــفــيــدة من من ســـكــنــة االحــيــاء ا
ــشــروع). وأشـارت الـى ان  (خالفـات ا
وصـــراعــــات مـــتـــنــــفـــذين كــــثـــر عـــلى
ــشـــروع وتــقــد االســـتــحــواذ عـــلى ا
شـركـات للـحصـول عـلى عمـوالت مالـية
ـنـفـذة عـالــيـة عـرقل اخـتـيـار الـشـركـة ا
لـلـمـشـروع).  وأكـدت كـمـبش أن  (االمر
طـرح امـام رئـيس الـوزراء فـي اجـتـماع
مــــوسع  مع نــــواب ديـــالـى االســـبـــوع
شروع طالبة بإناطة ا احلـالي وتمت ا
الى شــركـة رصـيــنـة لـتــنـفـيــذه وانـهـاء
معاناة  15سـنة تسببت في شلل البعد
اخلـــدمي ألكـــبـــر احـــيـــاء بـــعـــقـــوبــة).
واشـــــارت الى ان  (حـــــسم مـــــشــــروع
مـجـاري غـرب بـعـقـوبـة سـيـكـون بـدايـة
ايـــجــابـــيــة ألنـــهــاء مـــعــانـــاة االهــالي
ـستـمرة مـنذ سـنوات طـويلـة) مبـينةً ا
ان  (الـسوداني تعهـد بدعم ديالى بهذا

االجتاه). 

dLðR∫ وزير الداخلية في مؤتمر صحفي في ديالى
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نص يـعـطي الـزوجة بـشـريـعـة حمـورابي قـبل كـذا الف سـنـة
حق الــــطالق إذا رغـب زوجــــهـــا الــــزواج بــــأمـــرأة ســــيــــئـــة
اال في فيـما الـقـانون الـعراقي يـسـاند خـيانـة الزوج الـسـمعـة
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بغداد

…ešË
البد قرار أمـني مهم يـخص اللـقاءات مع الـوفود الـدبلـوماسـية
ـسبق عن ـثل لـوزارة اخلارجـيـة مع اإلبالغ ا من حـضور 
وحتى ؤتـمـرات أيضـا ـشاركـة في ا األهداف كـما دعـوات ا

منعا لتهمة التخابر مع األجنبي. الفعاليات اجملتمعية
في الـدبـلـومـاسـيـة مــفـردة تـدعى "الـشـخص الـثـاني" أين هـو

اآلن?.

-1-
هناك طـبقة من الشعراء التهتـم بشيء قدر اهتمامها بـالتقرب مِنَ احلُكّام واجتذاب
ديح والـثناء والتغـني بأمجادهم قلوبـهم عبر انشـاء وانشاد القـصائد التي تـلهج با

ومناقبهم ووقائعهم 
-2-

يصنعون هذا وهم يقرأون القرآن الذي يقول 
( وال تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار )

ـال والطـمع في جـوائـز احلُكّـام يـنسـيـهم الـدار اآلخرة  كـمـا ينـسـيهم ولـكن حب ا
ؤاخذات الشرعية واالخالقية . وقف السليم اخلالي من ا وجوب اتخاذ ا

-3-
وصلي ) الذي وُصِفَ بالفهم وطول خدمته للملوك" ومن هؤالء الشعراء (اسحاق ا
ـيـدان وجلس ـعـتصم بـا وكان قـد أعـدَّ قـصـيدة عـصـمـاء ح اكـتـمل بـناء قـصـر ا

وصلي قصيدته ومطلعها : يستقبل الناس فأنشد اسحاق ا
يا دارُ غَيّركِ البلى ومَحَاكِ 

ياليتَ شعري ما الذي أبالك 
وصلي ) غـبيا الى الـدرجة التي ال يسـتطيع مـعها ان يدرك أنْ لم يكن ( اسـحاق ا

طلع .. مطلع بائس ال يصح أنْ ينشد في يوم االحتفاء بالدار  هذا ا
ـطـلع مِـنْ ثـغـرات واضـحـة ـا ضَـمّـه هـذا ا ولـكـنَّ الـله اعـمى بـصــيـرتَه فـلم يــفـطن 
ش واوصاف غيـر صاحلة  ليبوء بالفشل واخلـيبة بعد ان سار في ذلك الدرب ا

ديح الزائف للظا  درب امتهان ا
-4-

وجاء في التاريخ :
عتصم قد تطير من القصيدة وتطيّر معه الناس وتغامزوا .. ان ا

عتصم ( أنْ خرّب القصر بعد ذلك). طاف با وانتهى ا
انّ الـسير في ركاب السالط واحلُكّام –بـكل ماهم عليه من
ــرء الى ــة - لن يــوصل ا ــارســات ظــا قــرارات جــائـرة و

مرافئ السالمة والنجاح .
وبالـتالي فـان الرهـان علـى الفـوز باالصـطفـاف معـهم رهان

خاسر 
وهنا تكمن العظة .
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جـهوده إلنـقاذ الـعراق. فيـما قـدم حمزة
ـلــتـقى بـحــرالـعـلـوم شــريف (تـهـنــئـته 
الــعــلــوم لــلــحــوار ومــعــهــد الــعــلــمــ
ــتـمـيـز واجلـهـود ـنــاسـبـة الـنـجـاح ا
ــشــاركــة ــثـــمــرة واالعــداد الــرائع وا ا
الـواسعة والفـعالة والتي تبـشر بنتائج
طــيــبــة) . يــشــار الى ان مــلــتــقى بــحـر
الـعـلوم لـلحـوار ومـعهـد العـلـم اقـاما
ــتــحــدة بــالـــتــعــاون مع وكــالــة األ ا
ائي  الـورشة االولى من لـلـتعـاون اإل
مـشـروع "ظـمـأ العـراق" يـوم اجلـمـعة 4
تـشرين الثاني اجلاري عـلى قاعة فندق
بــــابـل بــــبــــغــــداد بــــحــــضــــور رئــــيس
اجلـــمــهــوريـــة عــبــد الـــلــطـــيف جــمــال
ـائية وارد ا ووزراء الصـحة وا رشـيد
ـــثــلي وزارات الــزراعـــة والــبــيــئــة و
ـــتـــحـــدة فـي الـــعــراق وبـــعـــثـــة األ ا
(يـــــونـــــامي ) إضـــــافـــــةً إلى عـــــدد من
ــانــيـــ ونــواب الــوزراء وكــبــار الـــبــر
مستشاري احلكومة العراقية واخلبراء

دني. ومنظمات اجملتمع ا

الكبير والناجح شكرا للتنظيم الرائع"
مـعـربـا عن شـكره حلـسن االسـتـقـبال و
حـسن الـضـيـافـة الـكـبـيـرة وشـكـرا لـكل
ا ابدوه مـن اراء و مقترحات ـشارــن  ا
ـــاه في قـــمـــة في حل مــشـــلــة شــحــة ا
الــعـراق). واعــرب عن تـمــنـيــاته بـدوام
ـوفـقيـة والـنـجاح ولـلـدكتـور ابـراهيم ا
بـحرالعلوم واجلهـات القائمة على هذه
الــورشـــة والــورش الــقــادمــة". واعــرب
ــــيـــاه ورئـــيـس قـــسم خــــبـــيـــر ادارة ا
ــدنـيــة في جـامــعـة صالح الــهـنــدسـة ا
الــدين- اربـيل دانـا مــولـود عن شـكـره
وتـقديره للترحيب احلار لهم في بغداد
واعــجـابه بـالـتـنـظــيم الـرائع لـلـورشـة.
واضــاف (أود أن أغـتـنم هــذه الـفـرصـة
ألعـرب عن تـقديـري وامتـناني لـلدكـتور
إبــراهـيم بــحـر الـعــلـوم عــلى تـنــظـيـمه
الــنـاجح لـلـورشـة  حــيث جـمع جـمـيع
ــصــلـــحــة واالخــتــصــاص أصـــحــاب ا
( ـاضـيـ الــرئـيـسـيــ في الـيـومــ ا
مــتـمــنـيــا لـبــحـرالــعـلــوم الـتــوفـيق في

ـشــكــلـة تــهـدد االمن مــقـتــرحــات وحل 
ـــائي الــعـــراقي. وقــال االمـــ الــعــام ا
جملـلس الـوزراء الـسـابق مـهـدي العالق
فـي بـرقــيــة (ابــارك جنــاح ورشــة ظــمـأ
الـعـراق.. عـنـوانـا وافتـتـاحـا وحـضورا
مـــتــمــيــزا واوراقـــاً مــهــمـــةً عــلى مــدى
يــومــيـهــا عـلـى الـرغم من وقــوعــهـا في

يومي عطلة).
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واضــاف الـعالق (اهـنـئـكم من االعـمـاق
ا لـلـنـجـاح الـكـبـيـر سـدد الـله خـطاكـم 
فــيه اخلـيــر دومـا.. وحتــيـاتي لــلـسـادة
األجالء مـثـمنـا حـسن متـابعـتـهم لسـير
الـورشـة وجلـسـاتهـا بـاألدب اجلم الذي
وقرة). فـيما قال يـزيّن سيرة أسـرتكم ا
االسـتاذ في جـامعة الـسلـيمانـية دياري
مـحـمـد (اتـقدم بـوافـر الـشـكر والـتـقـدير
ـنـتدـ بـحر الـعـلوم لـلحـوار و باالخص
فـخـامـة االستـاذ د.ابـراهـم بـحر الـعـلوم
والـلـجـنـة الـتـحـضـيـريـة ولـكل اجلـهات
الـساندة والداعـمة لهذا احملـفل العلمي
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يــقـيـم قـسم االســتـراتــيــجـيــة في كـلــيـة
الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة بـجـامـعـة الـنهـرين
بــالــتــعــاون مع مــلـتــقى بــحــر الــعــلـوم
لــلـحـوار ومــعـهـد الــعـلـمــ لـلـدراسـات
الـعـلــيـا وضـمن الـشـراكـة الـعـلـمـيـة في
مـشـروع ظمـاً الـعراق مـحاضـرة عـلمـية
ياه في العـراق التحديات حـول (ازمة ا
ــعـاجلـات ) يـحــاضـر فـيــهـا الـوكـيل وا
ــائــيـة ــوارد ا الــفــنـي االقــدم لــوزارة ا
حــسـ عـبــد االمـيـر بــكه وذلك في يـوم
قـبل الـعاشـرة صـباحـا وعلى االثـنـ ا

قاعة حضارات النهرين.
ـــيـــون وخـــبــراء الـى ذلك اشـــاد اكـــاد
ــشــروع ظـمــا الــعــراق الـتي اقــامــهـا
مـلـتـقى بـحـر الـعـلـوم ومـعـهـد الـعـلـم
لـلدراسات الـعليـا بالتـعاون مع برنامج
مـــهــــنـــئـــ ــــائي ــــتـــحـــدة اال اال ا
ـشروع وتـنـظـيمه الـقـائـم عـلى هـذا ا
الـناجح وعلى رأسـهم الدكتـور ابراهيم
ـا لـه من دور في ايـجـاد بــحـر الـعــلـوم 
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رأة في الكرنـفال السنوي لليوم بدعـوة من محافظ بغداد شارك مركـز تمك ا
ـركـز في بيـان امس (نـشُد ي  وقال ا العـراقي لـذوي الهـمم ويـوم الطـفل الـعـا
ـهمـة ونؤكد على ايـادي الكوادر اخملـلصـة التي تـخدم وتسـاعد هـذه الشرائح ا

دعمنا لهم متمن لهم كل التوفيق). WO∫ (الزمان) حتتفي بالصحفي الرائد معاذ عبد الرحيم UH²Š≈
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(أ ف ب) - دانـت رئـيـسـة { رومـا
احلــكــومــة اإليــطــالــيــة جــورجــيـا
مــيــلـونـي امس اجلــمــعـة رد فــعل
فـرنسـا مـعتـبـرة أنه "عدائي وغـير
مـفـهــوم وغـيـر مـبــرر" بـعـد إعالن
بـاريس إجــراءات انـتــقـامــيـة ضـد
رومــا بــســبب رفــضــهــا الــســمـاح
بــرســو سـفــيــنـة تــقل مــهــاجـرين.
وقالت مـيلـوني "تـأثرت بـشدة برد
فـعل احلكـومة الـفرنـسية الـعدائي
ـــبــرر". ــفـــهــوم وغـــيــر ا وغــيـــر ا
وتعـتزم فـرنسـا تركيب  1800ألف
مـتـر مـربّع مـن األلـواح الـشـمـسـية
في أكثر من مئة مـحطة قطار بدءاً
من عـــام  ?2024كـــمـــرحـــلـــة أولى
ضــمـن خـــطـــة تــهـــدف إلـى نـــشــر
مليون متر مكعّب من هذه األلواح
في غضون عـشر سنـوات على ما
أعـلنت الـشركـة الـفرنـسيـة للـسكك
احلـديـد أمس. وسـتـنـتج مـحـطات
الـطـاقـة الكـهـروضـوئيـة مـا يـعادل
 %15من الـكمـية الـتي تسـتهـلكـها
 3000مـحــطـة فــرنـســيـة بــحـسب
ـنضـوية ضـمن الـشبـكة الـشركـة ا
الــوطـنـيـة لـسـكك احلـديـد (اس ان
ُنـتجة سي اف). إال أنّ الكهـرباء ا
سـيُـعـاد بـيـعـهـا إلى شـبـكـة توزيع
الـكـهــربـاء الـعـامـة ولـن تُـسـتـخـدم
بـــشـــكل مـــبـــاشـــر في احملـــطـــات.
SNCF Gares &" وعـهــدت شـركـة
ـرحـلـة األولى من  "Connexionsا
ـشــروع إلى شـركــة "تـيـنــيـرجي" ا
تـخصصـة في الطاقـة الشمـسية ا
وطـاقــة الـريــاح والــتي تـتــخـذ من
جـنـوب فـرنـســا مـقـراً وسـتـتـولى
الشـركة تـركيب األلواح الـشمـسية
ـقـرر تــثـبـيت وصـيــانـتـهــا. ومن ا

األلــواح الـــشــمــســيـــة في مــواقف
الـسـيارات الـتـابـعة لـ 119محـطة.
SNCF"ـديــرة الـعــامـة لـ وأكــدت ا
 "Gares & Connexionsمـــارلـــ
دولـفـيك في تـصـريح صـحافي أنّ
"تـطويـر الطـاقـة الشـمسـية خـطوة
بـالــغـة األهـمــيـة لـنــا فـهي إحـدى
ـتـجـددة" مـشـيـرةً إلى الــطـاقـات ا
رغبتها في الـتوصل إلى "محطات
صـديـقة لـلـبيـئـة" تسـتـهلـك كمـيات
أقل من الطاقة وتبـتعد عن الطاقة
األحـفــوريـة. وتــهـدف اخلــطـة إلى
تـــركــيـب مــلــيـــون مــتـــر مــربع من
األلـواح الـشــمـسـيــة في احملـطـات
2032. حــــــــــتـى عـــــــــام  2030إلى 
ــوعـد الــنــهـائي وبــحـلــول هــذا ا

SNCF Gares & Con-" تـــــــــرغب
 "nexionsفـي الـــــــــوصــــــــــول إلى
استهالك كـميات أقل من الـكهرباء
من تـسـاوي مــا تُـنـتــجه الـطـاقـات

تجددة في احملطات. ا
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عـلى صـعــيـد آخـر أطــلق الـرئـيس
ــانـــويـل مـــاكــرون الــفـــرنـــسـي إ
اخلـــمــيس في بـــاريس "مــخـــتــبــر
حـمـايـة الـطـفـولـة عـلى اإلنـتـرنت"
في مـبـادرة جتمع سـلـسلـة العـب
دولـــــيـــــ في اجملـــــال ودعـــــا في
ــنــاســبــة مـالك تــويــتــر اجلــديـد ا
إيـلون مـاسك إلى االنـضـمام لـهذه
اجلهود. وكـتب الرئيس الـفرنسي
عـبـر تـويـتــر بـاإلنـكـلـيـزيـة "إيـلـون
مـــاسك هل ســـيـــحـــمـي الـــطـــائــر
األزرق أطــفـالـنــا?" في إشـارة إلى
شـعار الـشبـكة الـشهـيرة. وأضاف
مــاكـرون عــلى تــويــتــر إثـر إطالق
: ـتـطـوعـ ــبـادرة "إلى جـمـيـع ا ا
انـــضــمـــوا إلـــيـــنـــا". ويــضـم هــذا
اخملـتـبـر منـصـات ومـنظـمـات غـير
حـــكـــومـــيـــة وهـــيـــئـــات نـــاظـــمــة
وسـتـكون مـهـمته مـعـاجلة تـبـعات

ـتـزايـد لـلــقـصّـر عـلى الـتـعــرض ا
ــضـــايــقــات ـــواد اإلبــاحـــيــة وا ا

والعنف عبر اإلنترنت. 
ـبادرة خالل وجـرى إطالق هـذه ا
اجــتــمــاع في قــصــر اإللــيــزيه مع
ثـل مـنـظمـات غيـر حـكومـيـة و
عـن مـــنــــصـــات رقــــمـــيــــة كـــبـــرى
ومـــــحـــــركـــــات بــــــحث (مـــــيـــــتـــــا
ومــايـــكــروســوفت وغـــوغل وتــيك
ـنـاسبـة مـنـتـدى باريس تـوك...) 
للسالم. وشارك رئيـسا األرجنت
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الوزيـرة غاضبـة جدا تـباشـر عمـلهـا الصـباحي من اول بـاب السـيارة حـتى باب الوزارة
ـوظـفـ جتــلس عـلى كـريــسـهـا و تـنـادي وهي ال تـرد الـسالم  او صـبــاح اخلـيـر عـلـى ا
احلرس احـضروا لي ابن اخـي نعـيم  فعال مـاهي اقل السـاعة و مـثل نعـيم مقـيد شـاهد
عمـته  غاضبـة وعيونهـا يتطـاير منـها الشرر  قـال ما االمر يـاعمتي تـقف على راسه بعد
ما ارغمه احلرس عـلى البروك على قدميه قالت له اخرجها ....اخرج ما في جيبك  نعيم
خريج بال عـمل و لص سابق  لـكنه حالـيا عـمله الوحـيد الـنظر الى صـورة فتـاة اقتطـعها
ا هي لـعـارضة ازيـاء تـصيح الـوزيـرة بقـوة يا من  مـجلـة  و الـصورة لـيـست فاضـحـة ا
مـنحط اهـنت الـعـائلـة و تـصـفع ابن اخـوها عـلى وجه و تـاخـذ الـصورة و حتـرقـهـا امامه
نعيم يعـتذر ويقول انا اسف انا بال عمل ارجو ان تساعديني و اعمل حتى لو منظف انا
في حالة فراغ مـادي و نفسي يوثـر علي جدا ترد عـليه اخرج انا لـست وزيرة االقتصاد
بعـد عـدة ايـام احـد جـواسـيس الـوزيـرة اخـبـرهـا ان نـعيـم لديـه صورة اخـرى  تـهب  مع
ول عمالق احلـرس  للقـبض على نعـيم الهارب  مـروا بشوارع خارج اخلـدمة محـطة و 
تـعرض حلـريق هـائل  ومسـتشـفى مـتهـالك و بيـوت حـواسم و نوادي الـليـلـيه اخيـرا كان
نـعيم يخـتبئ في مشـروع مدرسة مـتوقفـة  امسك بنـعيم ونال سيل
من االهانات من عـمته و احلرس و النـاس يقولون يـستحق هذه
ـثـلـة امـريـكـيـة سـلـمى حـايك  نـعـيم قـد ـرة وجـدوا صـورة  ا
يكون اخـطا  بنفسه امـام الله لكن هنـاك من اخطأ امام الله و

الشعب ايهما اكثر ذنبا صورة نعيم  ام ذنوب العمالقة?
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( أ ف ب) - { شـــرم الــشـــيخ (مـــصــر)
يصل الرئـيس األميركي جـو بايدن إلى
ـناخ (كوب(27 مؤتـمر األطـراف حول ا
في مصـر اجلـمعـة متـسلـحا بـإجنازات
مــحـلـيــة كـبـيــرة حـقـقــهـا في مــكـافـحـة
ـــنــاخـي إال أنه يــتـــعــرض االحـــتــرار ا
ـزيــد بـاجتــاه الـدول لــضـغــوط لـبــذل ا
التي ترزح حتت وطأة كوارث طبيعية.
ؤتمر ضي بايدن ساعات قليلة في ا
ــنــعـــقــد في مــنـــتــجع شـــرم الــشــيخ ا
صري على الـبحر األحمـر بعد ثالثة ا
أيـام على انـتـخـابـات منـتـصف الـوالية
ــتــحـــدة الــتي طُــرحت في الـــواليــات ا
أسـئـلـة حـول تـداعـيـات نـتـئـاجـها عـلى
ـناخ. السـيـاسة األمـيـركيـة في مـجال ا
وتـــعــززت خـــطط الـــرئــيس األمـــيــركي
ــنـاخـيــة كـثــيـرا خالل الــعـام احلـالي ا
عــنــدمــا أقـــر الــكــونــغـــرس تــشــريــعــا
الســتــثــمـار  369مــلــيــارا في الــطــاقـة
ـتـحـدة. وكتب الـنظـيـفـة في الـواليات ا
بايدن في تغريدة "نـعيش عقدا حاسما
تـــســنح لـــنــا خاللـه فــرصــة أن نـــثــبت
ـضي قـدمـا في الـكفـاح من أنـفـسـنـا وا
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 وأضاف الرئيس األميركي "لنجعل من
ذلك مـحـطـة نـلـبي فـيـهـا الـنـداء". وكـان
الـرئـيس األمـيــركي غـاب عن قـمـة قـادة
الدول واحلـكومـات في مـطلع األسـبوع
لـتـزامـنـهـا مع االنـتـخـابـات األمـيـركـية.
وأظــهـرت أبــحــاث جـديــدة الــصـعــوبـة
القصوى لتحقيق هدف حصر االحترار
ـنـاخي ب 1,5درجـة مــئـويـة مــقـارنـة ا
سـتـويات مـا قبل الـثـورة الصـناعـية
والــذي يـــتــطــلب خــفض االنــبــعــاثــات
بـــالــنــصف تــقـــريــبــا بــحــلــول .2030
وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها
اجلــمـعــة في مـجــلـة "إيــرث سـيـســتـيم

سـايــنس داتـا إلى أن انـبــعـاثـات ثـاني
أكـــســيــد الــكــربــون فـي طــريــقــهــا إلى
االرتفاع بـنسبة  % 1في  2022لتصل
إلى مــسـتــوى قـيــاسي. وتــهـيــمن عـلى
ــفـاوضـات فـي مـؤتــمـر شـرم الــشـيخ ا
اطلة الدول الغنية احلاجة إلى وقف 
في مـساعـدة الدول الـنـاميـة عـلى جعل
اقــتــصـاداتــهـا أكــثـر مــراعــاة لـلــبـيــئـة
وتــعـويض اخلــســائـر واألضــرار الـتي
تتكبدها بسبب كوارث ناجمة من تبدل
ــنــاخ. وقـالـت الـنــاشــطـة األوغــنــديـة ا
فــانـيــسـا نــامـكــاتـيـه سـفــيـرة الــنـوايـا
احلسنـة في منظـمة يونـيسف البـالغة
 25عامـا لوكـالـة فرانس بـرس "يحـتاج
تـحـدة قـائدة في الـعالم لـتـكـون األ ا
ــنـــاخ في نــضــالـــنــا من أجل مـــجــال ا
ـنـاخـيـة". من جــهـتـهـا قـالت الـعـدالــة ا
انية جـنيفير مورغن ـناخ األ مبعوثة ا
إن حـضـور بـايدن إلـى كوب" 27بادرة
ـتازة". وأوضـحت لـصـحـافـي "أظن
أن ذلك يطمئن الدول والشعوب إلى أن
ـسـألـة ـتـحـدة تـأخـذ هـذه ا الـواليـات ا
ـسـتـويات بـجديـة كـبـرى وعلـى أعلى ا
ونحن نحتاج إلى ذلك". وقـال مستشار
األمن القومي األمـيركي جايك سـاليفان
إن بـايــدن "سـيـشـدد عــلى احلـاجـة إلى
ـســاعـدة ـزيــد وبــسـرعــة أكـبــر  بــذل ا
أضـعف اجملتـمـعـات عـلى بنـاء قـدرتـها
ـــقـــاومـــة" ودفع االقـــتـــصــادات عـــلى ا
الــرئــيـســيــة إلى خـفـض انـبــعــاثـاتــهـا
ـــبـــعــوث "بـــشـــكـل جـــذري". وعـــرض ا
األميـركي اخلـاص لـلمـنـاخ جون كـيري
شـراكة بـ الـقـطاعـ اخلـاص والـعام
تـهــدف إلى دعم االنــتـقـال إلـى مـصـادر
ــتـجـددة فـي الـدول الـنــامـيـة الــطـاقـة ا
باالسـتنـاد إلى نظـام أرصدة كـربون إال
أن نـاشــطـ انـتــقـدوا هـذا الــبـرنـامج.
وأكـــد كــيـــري أن "مــا مـن حــكـــومــة في

ا ـال الـكـافي لـلـقـيـام  الـعـالم تـمـلك ا
يـنـبـغي عــلـيـنـا الـقـيـام به لـكـسب هـذه
ـــعـــركــة" مـــشــيـــرا إلى أن إجـــمــالي ا
احلــــاجـــــات قــــد يـــــصل إلـى أربــــعــــة
تــريـــلــيـــونـــات. ومع تــوقـع ســيـــطــرة
اجلــمــهــوريــ مــجــددا عــلى مــجــلس
النـواب قد يـتأثـر جزء من خـطة بـايدن
وقـراطيون ـلك الد ناخـية بذلك. و ا
فرصة االحـتفـاظ بالغـالبيـة في مجلس
بلغ ساهمة  الشيوخ. وتعهد بايدن ا
 11,4مــلــيــار دوالر في آلــيــة ســنــويـة
لــتــقــد مـئــة مــلــيــار دوالر من الـدول
الغنية إلى الدول الـنامية لالنتقال إلى
مــصـــادر طــاقـــة مـــتــجـــددة وتــعـــزيــز
ـناخي. إال أن على مقـاومتهـا للـتغـير ا
وقـراطي أن يـسارعوا إلى إقرار الد
ـبـلغ فـي الـكـونـغـرس قـبل تـولي هـذا ا
ـتـحـفـظـ في قـضـايـا اجلـمـهـوريـ ا
نـاخ الـسيـطرة عـلى مـجلس الـنواب. ا
ـانـيـة كاثي كـاسـتـور التي وقـالت البـر
تــرأس الـــلـــجـــنــة اخلـــاصـــة بـــاألزمــة
نـاخيـة في مـجلس الـنواب األمـيركي ا
لوكـالـة فرانـس برس "سـنـبذل قـصارى
جهدنا لتمريـر هذه التشريعات. ونأمل
أال يعرقل اجلمهـوريون في الكونغرس
ــــتـــحـــدة ذلـك". وقـــاومـت الـــواليـــات ا
لسنـوات محاولة إقـامة آليـة "اخلسائر
واألضـــرار" الــتي تـــدفع فــيـــهــا الــدول
الـغنـية تـعـويضـات لـتلك الـنـاميـة على
الــدمـار الالحـق بـهــا من جــراء كـوارث
ــنـاخ. طــبــيـعــيـة نــاجــمـة عن تــغــيـر ا
وجنحت الدول الناشئة في إدراج هذه
ــســألـة رســمــيـا عــلى جــدول أعــمـال ا
مؤتمر شـرم الشيخ. وسيـستغل بايدن
ـصــري عــبـد زيــارته لــلــقـاء نــظــيــره ا
الفـتاح الـسـيسي إلثـارة قضـية حـقوق
االنـسـان. وقـد أعـربت واشـنـطن مـساء
اخلـمـيس عن "قــلـقـهـا الـعـمـيق" حـيـال

وضع ســجــ الــرأي األبـرز فـي الـبالد
ــــضــــرب عن عالء عــــبــــد الـــــفــــتــــاح ا
الطعـام.الذي تطـرق إلى ملفه قادة دول
أخـــــرى خالل األســــبــــوع احلـــــالي في
كوب .27وبـعـد كوب 27يـتـوجه بـايدن
إلى قمة رابـطة دول جنـوب شرق آسيا
في كــمـــبــوديـــا خالل عـــطــلـــة نــهـــايــة
األســبــوع ومــنـــهــا إلى انــدونـــيــســيــا
للـمشاركـة في قمـة مجمـوعة الـعشرين.
ـــلك بـــايــدن كـــذلك فـــرصــة إحـــيــاء و
الــتــعـاون مـع الـصــ عــنـدمــا يــلــتـقي
نظـيره الـص شي جـينـبيغ خالل قـمة
ـقـبل. مـجـمـوعـة الــعـشـرين األسـبـوع ا
وقــــال مــــســــؤول أمــــيــــركـي آخــــر إنه
سـيـسـعى إلـى مـنـاقـشـة "كـيـفـيـة الـدفع
ناخي". شتـرك حول التغـير ا بعملـنا ا
ـتــعـلــقـة ـفــاوضــات ا وعــلــقت بـكــ ا
ــنــاخ مـع واشــنــطن بـــعــدمــا زارت بـــا

رئــيــســة مــجـلـس الـنــواب األمــيــركــيـة
نـــــانــــسـي بــــيـــــلــــوسـي تــــايـــــوان في
آب/اغــســطس. والــتــعــاون بــ أكــثــر
دولـت تـلـويثـا في الـعالم حـيـوي على
صــعـــيــد اجلـــهــود الـــدولــيـــة حلــصــر
نـاخي بـ 1,5درجـة مـئـوية االحـتـرار ا

وهو هدف تزداد صعوبة حتقيقه.
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وأكـد الـكـرمـلـ أنّ الرئـيس الـروسي
ــيــر بــوتــ لـن يــحــضــر قــمــة فـالد
مـجـمـوعة الـعـشـرين في انـدونـيـسـيا
ــقــبل ألن جــدول أعـمــاله األســبــوع ا
يحول دون ذلك ويُعتبر غيابه عالمة
عـــــلى عـــــزلـــــتـه في ظـل احلـــــرب في
ـــتـــحـــدث بــاسم أوكـــرانـــيـــا. وقــال ا
الرئاسـة الروسية دمـيتري بـيسكوف
"قـرار (عـدم احلـضـور) اتـخذه رئـيس
الــدولـة شـخــصـيـاً ويــتـعــلق بـجـدول
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{  الــقـدس(أ ف ب) - أعــلـنت
الـرئــاسـة اإلســرائـيـلــيـة أمس
اجلــمــعــة أن رئـيـس الـوزراء
اإلسـرائيلي األسبق بـنيام
نــتــانــيــاهــو الــذي فــاز في
االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـية
في األول مـن تـــــشــــــرين
الـــثــــاني/نـــوفــــمـــبـــر
سـيكـلف األحـد رسمـيا
تــشــكـــيل احلـــكــومــة.
وقـــالت الــــرئـــاســـة في
بــيـان ان "رئــيس الــدولـة
اســحق هــرتــســوغ أنــهى
ثلي الـيوم اجتماعاته مع 
ــــنــــتــــخــــبــــة في األحــــزاب ا
الـكـنيـست". وأوصت غـالـبـية من
ــنح الــنــواب يــبــلغ عــددهم  ?64
نتـانياهـو تفويـضًا لتـشكيـل حكومة
ــوجب ذلك األحـد. وسـيــتـســلـمه 
الى ذلك أكــد أقــارب الــصــحــافــيـة
الـفلسطينية األميركية شيرين أبو
ــتــحــدة عـــاقــلــة حملــقـــقي األ ا

اخلــمـيس أنــهـا قُــتـلت عــمـدا في أيــار/مـايـو
ــاضـي في إطــار "حــرب واســعــة" تــشــنــهــا ا
ــــثــــلي وســـــائل اإلعالم اســــرائــــيـل ضــــد 
. وشـكـلت قـضـيـة مـقـتل هـذه الـفـلــسـطـيـنـيـ
الــصـحــافـيــة اخملـضــرمـة في قــنـاة اجلــزيـرة
بـالرصاص في  11أيـار/مايو أثناء تـغطيتها
لـعــمـلـيـة عــسـكـريـة إســرائـيـلـيــة في الـضـفـة

الـغربيـة احملتـلة وهي تـعتـمر خـوذة وترتدي
ســتــرة واقــيــة مـن الــرصــاص كــتب عــلــيــهــا
"صـحافة" محـور جلسة علـنية نادرة في األ
تـحدة في جنيف. وقالت لينا أبو عاقلة ابنة ا
شـقـيق الـصـحـافـيـة الـراحـلـة لـوكـالـة فـرانس
بـرس بعد اإلدالء بشهادتـها أمام محققي األ
ـتحـدة في جـنـيف "نـريـد الـعـدالـة" مـعـتـبرة ا

أنهـا حلظة "تـاريخيـة". وتنظم جلـنة التـحقيق
مـنذ اإلثنـ هذه السلـسلة األولى مـن جلسات
اسـتـمـاع انـتـقـدتـهــا إسـرائـيل بـشـدة. وكـانت
جلـنة الـتحـقيق هذه شـكلت في  2021لـلنـظر
في األســبـاب الــعـمـيــقـة لـلــنـزاع اإلســرائـيـلي
الــفـلـســطـيـني. وفي حــديـثـهــا إلى احملـقـقـ

شـددت ليـنـا أبو عـاقـلـة على أنه ال شك لـديـها
إطالقـا في أن اجلنـود اإلسرائـيـليـ "تعـمدوا

استهداف عمتها
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". والـرأي نـفـسه عـبـر عـنه زمـيل لـلـصـحـافـية
الـراحلة هو علي سمودي منتج اجلزيرة الذي
كـان حــاضـرا عــنـد حــدوث إطالق الـنــار. قـال
ـتـحــدة إنـهم كـانـوا سـمـودي حملـقــقي األ ا
يـرتدون "الزي الصحافـي الكامل" مشددا على
أنه لـم يــكن هـــنــاك مــســـلــحـــون في احملــيط.
وأضـاف أن "رصــاصــة انـفــجــرت في الــهـواء
فـجـأة" قبـل أن أن يصـرخ "تـراجـعـوا" ويـشـعر
بــانـفــجـار خــلـفه. وتــابع وهـو يــحـمل صـورة
لـشيرين أبو عاقلة أنه من الواضح أنها "قتلت
بـدم بـارد عــمـدا". وكــان اجلـيش اإلســرائـيـلي
اعترف في أيلول/سبتمر للمرة األولى بوجود
"احتـمال قوي" بأن تكون الصـحافية قتلت بيد

أحـد جنـوده. وأكـدت ليـنـا أبو عـاقلـة لـفرانس
ــتــأخـر لـم يـشــكل بــرس أن هــذا االعــتــراف ا
مــواســاة. وقـالت "لـم يـعــتــرفـوا بــشــكل كـامل
بـأنـهم كــانـوا هم. لم يــعـطـونــا اسم اجلـنـدي
فـعـلـيـا" معـتـبـرة "أنـهم ال يـريـدون حـتى فـتح
حتــقــيق جــنــائي في األمــر". وأضــافت أنه لم
ثل للسلطـات اإلسرائيلية بأسرة يتـصل أي 
الـصــحـافـيـة مـنــذ تـشـيـيع جــثـمـانـهـا في 13
أيـار/مايـو في جتـمع شـهد في بـدايـته ضرب
ـشاركـ فـيه. وطـلبت الـشرطـة االسـرائـيلـيـة 
األسرة إجراء حتقيق مستقل. وأكدت لينا أبو
عاقله أن هذه القضية "ليست حادثا منفصال".
ووافـــقــــهـــا الـــرأي نـــقـــيـب الـــصـــحـــافـــيـــ
الفـلسطيني ناصـر أبو بكر الذي قال حملققي
ــتـحــدة إن نـحــو خـمــسـ صــحـافــيًـا األ ا
فـلسـطـينـيًـا قتـلـوا منـذ الـعام  2000وأنه "لم
ـسؤولـيـة". وأضاف يـتم حتـميل أي شـخص ا
أن "إســـرائـــيل تـــســـتـــهـــدف الــصـــحـــافـــيــ
الفـلسطيني في إطار سـياسة منهجية خلنق
األصـوات الفلسطـينية وإسكـاتنا". وقال "نحن
كـصــحـافـيـ فـلـسـطـيــنـيـ ال نـتـعـرض فـقط
لالعـتـداءات واالنـتـهـاكـات بل حلـرب واسـعـة

تشنها دولة االحتالل". 
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انيـة يسبـقهـا تعديل الـقانون ـتضمن اجـراء انتخـابات بـر نهـاج الوزاري وا بعد إقـرار ا
واجراء انتخابـات مجالس احملافظات وهناك مطالب بإضـافة انتخابات مجالس االقضية
طالب مـشروعة وقد تتحقـق عندما تتوفر مـنظومة انتخابـية مكتملة والنواحي.. كل هذه ا
ن يرغب كن جـمع أكثـر من انتـخابات فـي آن واحد?و واضـحة وإرادة سـياسيـة. وهل 
ـالحقـها الـعـشرين. بـالتـفـاصيل كـتـبت ورقة مـخـصصـة مـفصـلة 
سـتـرسل ألصـحـاب القـرار واخملـتـصـ بعـنـوان:-خـريـطـة طريق
بادرة الوطنية لتعزيز نهاج الوزاري (ا لتنفيـذ االنتخابات وفق ا

قراطية). الد
{ عن مجموعة واتساب

U U ô« v

ألـبـرتـو فـرنـانـديـز وإسـتـونـيا أالر
كــــاريس أيــــضــــاً في إطـالق هـــذه

بادرة.  ا
وقـال مـاكـرون في مـسـتـهل الـلـقاء
ـكن أن إن "الـفــضــاء الــرقـمـي ال 
. هذه يـكـون مـتـفـلـتـاً من الـقـوانـ
ــعـــركــة الـــتي خــضـــنــاهـــا ضــد ا
اإلرهـاب ونـخـوضـهـا ضـد خـطـاب

الكراهية عبر اإلنترنت. 
هــذا مـــا يــجب أن نــواصـــله عــلى
مـسـتـوى حـمـايـة أطـفـالـنـا". ولفت

الـــرئـــيس الـــفـــرنـــسي الـــذي كــان
بجانب زوجته بريجيت الناشطة
ــوضـوع إلى أن هـذا أيــضـا في ا
اخملـتـبــر يـجب أن يـحــدد "الـطـرق
السليمة لوضع ضوابط وحتس
حماية أطفالنا على اإلنترنت".

 وأوضح مــاكـرون عـبـر تـويـتـر أن
"حـمــايـة أطــفـالـنــا عـبــر اإلنـتـرنت
تـتطـلب حتـس الـتـحقق من عـمر
ـــســتـــخــدمـــ وحتــســـ رصــد ا
ــتـربـصـ اجلـنـسـيـ وردعـهم ا

ـــضــــايـــقـــات وحتـــســــ رصـــد ا
اإللــكـــتــرونــيــة وصــدهــا وزيــادة
الــفــعــالــيــة عــلى صــعــيــد ســحب

 ." ضام ا
ـبادرة مـسـتـوحـاة من نداء هـذه ا
نـاهـضـة الـتـطرف كـرايـتـشـيـرش 
الــعــنــيـف عــبــر اإلنــتــرنت والــتي
أطـلقـتهـا نيـوزيلـندا وفـرنسـا بعد
اجملــزرة الـــتي أودت بـــحــيــاة 51
شــخـــصــا في مـــســـجــدين بـــهــذه

دينة النيوزيلندية سنة .2019 ا

بغداد
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بدأ مجلس النواب العراقي مناقشة قانون اخلدمة العسكرية االلزامية بهدف اقراره .
وهـذا القـانون كـان سـاريا في الـعراق قـبل االحـتالل االمريـكي عام  2003حـيث  حل
ـر . كـما  تـعـلـيق العـمل بـقـانون دني  بـول بـرا اجلـيش العـراقي بـقـرار من احلـاكم ا
اخلدمـة االلزامـية .ان اعادة الـنظـر في تشريع هـذا القـانون مجـددا قد اثـار خالفا حادا
ـناهـضـون له ان هذا الـقـانون في اجملـتـمع العـراقي  بـ مؤيـد او مـعـارضا له .يـدعي ا
يـستـهدف الـطبـقـات الفـقيـرة  او انه يؤدي الى عـسـكرة اجملـتمع .لـكن بـعض الفـعالـيات
االجتماعيـة تعتقد ان تشريع القانون سيسـاهم في القضاء على احملاصصة لكونه يضم
مـختلف طـوائف الشعب الـعراقي.ويبدو ان كـثيرا  من الـكتل واالحزاب احلـاكمة الترغب
ـوافـقـة علـيه .  حـيث ان مـثل هـذه اخلـطـوة تـمثل بـاصـدار  هـذا الـقـانون رغم ادعـائـهـا ا
ـسـلـحة  ,ولـذلك فـهي التـرغب في وجـود مـنـافس قـوي لـها , خـطـرا عـلى مـيلـيـشـيـاتهـا ا
اضافـة الى ان بعض القـوى الدولـية واالقلـيمـية تعـارض تشـريع مثل هـذا القانـون ايضا
خشية على مـصاحلها التي تتعارض مع وجود دولة عراقيـة قوية يحميها جيش محترف
متمرس كاجلـيش العراقي .ان اخلشية من عـسكرة اجملتمع ليس لهـا مابررها حيث اننا
نعـاني االن من العـسكـرة اكثـر من اي قت مضى . فـهناك عـسكـرة العـشائر  ,وعـسكرة
ـافـيـات والـعـصـابـات ـسـلـحـة احلـزبـية  ,واحلـشـد الـشـعـبي . اضـافـة الى ا الـفـصـائل ا
.ان قيام االحزاب بتجنيد منتسبيها في سلحة الـتي جتوب الشوارع في كل وقت وح ا
فصائل مسلـحة هو الذي ادى الى عسـكرة اجملتمع . وان التـجنيد االلزامي سـيستقطب
كل هؤالء في تنظـيم عسكري واحد  حتى تـنتفي احلاجة لوجـود رديف للجيش العراقي
.اضافـة الى كل هـذا فـان قانـون خـدمـة العـلم سـيـحـقق منـافع عـديـدة للـفـرد واجملـتمع 
لـكـونه مـؤسـسـة تـضم مــخـتـلف االخـتـصـاصـات يـتم تـدريب اجملـنـدين عـلـيـهـا او تـطـويـر
ـا سـيوفـر فـرص العـمل في الـقـطاعـ اخلـاص والـعام من خالل رفـدهـما مـهاراتـهم . 
بـعـنـاصـر مــتـدربـة ومـاهـرة .ومـن خالل هـذا الـقـانـون ســيـتـعـلم االفــراد ايـضـا الـشـعـور
سؤولـية  واالنضبـاط  وااللتزام بالـواجب والوالء للوطن  واحـترام اآلخرين  والعمل با
اجلـمـاعي  والقـدرة عـلى التـكـيف  واحتـرام الـوقت .ويـبعـدهم عن الـكسل والـتـسكع او
ـسكرات واخملدرات ويجعل منهم رجـاال قادرون على خوض معترك احلياة اللجوء الى ا
.كـما ان الـتـجـنـيـد االلـزامي يـحقق انـدمـاج وجتـانس افـراد اجملـتـمع الـواحد  ,وال يـفرق
صطنعة من قبل االحزاب بينهم على اساس الدين او الطائفة او القومية  ,هذه التفرقة ا
قيتـة .وسيحقق السـياسية احلـاكمة لضـمان بقائـها في السلـطة من خالل احملاصصـة ا
شترك والعرضات التآلف والتآزر بـ ابناء الشعب الواحد حيث يكون التدريب والنوم ا
ـناورات فرص لالندماج والـشعور بانهم ابـناء وطن واحد .تتولى بعض واالستراحات وا
ـدارس والطرقات في بـعض احملافظات قـطعات اجليـش حاليا مـهمة اعادة بـناء وترميم ا
ـستشري فيها . . هـمة للفساد ا بعد عجز احلكـومة واالدارات احمللية من الـقيام بهذه ا
وهكذا فان اجليش سيكون قادرا ليس فقط للدفاع عن الوطن وقطع االيادي الطامعة فيه

ا وسيلة للبناء والنظام في اوقات السلم ايضا  ,وا
ان اجلـيـش الـعـراقي الــبـاسل كـان وســيـظل حـارســا امـيـنــا مـخـلـصــا لـوحـدة االراضي
العـراقية وحامـيا المنه وحدوده  ,لكونه يـجمع كل العراقـي في مؤسسـة وطنية واحدة ,
جتـمع والتـفــرق  حتـمي وال تـتـخـاذل  ,ولـنــا في تـاريـخه اجملـيـد
شهادات وعـبر لكل اولـئك احلاقدين عـلى اجليش العراقي في

الداخل واخلارج .
ـكـاسب ان تـشـريع قـانـون خـدمـة الـعــلم سـيـحـقق كل هـذه ا

ويصبح تشريعه ضرورة وطنية قصوى .
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أعماله وضرورة تواجده في روسيا"
يـر بوت ال يعتزم موضحاً أن فالد
أيـضـاً تـوجــيه رسـالـة عـبـر الـفـيـديـو

خالل القمة.
فـــيـــمـــا أعـــلــــنت وزارة اخلـــارجـــيـــة
الـصيـنـية أن الـرئـيس شي جـينـبـينغ
سـيـحـضــر قـمـة مـجـمـوعـة الـعـشـرين
الـتي سـتعـقـد في بـالي بـإندونـيـسـيا
مـن  14إلـى  17تـــــــــــــــــشــــــــــــــــــريـن
الـثـاني/نــوفـمـبـر. وقـالت الـوزارة إن
شي سـيـتـوجه بـعـد ذلك إلى تـايالنـد
حلــضـــور قــمـــة مـــنــتـــدى الــتـــعــاون
االقـتـصـادي آلسـيـا واحملـيط الـهـاد
(أبــــــيـك) من  17إلى  19تــــــشـــــــرين
الـثاني/نـوفـمـبر. وسـيـلتـقي نـظـيريه
األمـــيــركي جـــو بــايــدن والـــفــرنــسي
انـويل ماكـرون كمـا ورد في بيان إ

لم يحدد فيه أي مكان او موعد.
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كل شيء ثـمـ في احلـيـاة يـجـب ان يـخـصص له (بـنك) لـلـحـفــاظ عـلـيه لـكي يـنـمـو ويـتم
اسـتـثـمـاره بـشـكل افــضل جلـمـيع فـئـات اجملـتـمـع  لـذا ارجـو من لـديه الـقـدرة عـلى  ان
يـؤسس (مصـرف للـثقـافة)  اعـني الثـقافـة التي تـسهم في تـنمـية اإلنـسان وبـناء اجملـتمع
دني وغيرها بكل فروعها من الـفنون والعلوم واآلداب والتنميـة وحقوق الطفل واجملتمع ا
ـوظـفـ حلـفـظه ـال الـذي خـصص له آالف الـبـنـايـات وماليـ ا ألنـهـا التـقل شـأنـاً عـن ا
ـقدمة هي نـافذة لـعرض حـالة خـطيرة وتداوله بـ الناس بـشكل صـحيح ومـثمـر . هذه ا
لألسف الشديد بدأت تتفشى بشكل سريع في مجتمعنا خالل السنوات األخيرة  هناك
جـهات دولـية خـطـيرة ومـؤثـرة خطـطت ومولت ونـفـذت برامج لـتـسطـيح الـثقـافة من خالل
قـنـوات إعالمـيـة لتـسـلـيط الـضـوء عـلى (فـتـيـات رخـيـصـات) و(شـبـاب تـافه) بال مـحـتوى
وتصـديـرهم عبـر االعالم لـلمـشـاهدين كـواجـهات سـيـاسيـة واعالمـية وفـنـية وانـهم جنوم
ومثقفـ وقادة مجتمع و...و...الخ  والطـامة الكبرى بدأت بعض الـبرامج تركز على ذكر
ناسبة أعياد بعض قادة اجملتمع بـاهداء سيارات فاخرة ( غالية الثمن) لبعض الفتيات 
تـعفـفة والشـريفـة من ان تكـون هؤالء الفـتيات ا ولّـد صدمـة كبيـرة للـعوائل ا ميالدهن 
ـفترض ان تـقتدي بـهن باقي الفـتيات. وهي ذات الـقنوات هُنّ الـنموذج اجلـيد الذي من ا
ـثقف وتـسطـيح قيـمته من خالل إبـعاده من أسست عـلى تغـييب وتـسفـيه وحتـجيم دور ا
عن مـكـانـته احلـقـيقـيـة وعـزله تـمامـا عن مـصـادر الـقرار و تـشـويه صـورته امـام اجملـتمع
واحيـاناً قتـله وهذا األمـر ليس غـريبـا علـينـا بل اصبح مـتداوال في اغـلب مجـاالت احلياة
ثقف بـات خطـراً عليـه ويجب تصـفيـته حتضرني حتى ان الـبعض بـات يرى ان وجـود ا
مـقولـة (غوبـلز) وزير دعـاية هـتلـر : (حيـنمـا اسمع كـلمـة مثـقف امسك قـبضـة مسدسي)
ـثـقف هـو من يـبـنى اجملـتمـع في كل اخـتصـاصـاته وهـو في طـبـيـعـته انـسان .االنـسـان ا
مسالم ومحتـرم من قبل اجلميع حـتى ان اغلب رؤساء الدول ومنـها فرنسا كـانوا حينما
يسافرون  يصطحبون معهم الفنان واألدباء كونهم الواجهات احلقيقية الثقافية لفرنسا
ـثقف وتـنـال منه بـشتى الـطرق لـتـكمـيمه وإسـكاته وفي ذات الـوقت هـناك دوال حتـاصر ا
كونه يعرف احلقـائق . نشاهد أليوم اغلب الفضائيات تـستضيف شخصيات سطحية...
رخيصة ... بائـسة ...غير نزيهة... مـضحكة ....تسلط علـيهم االضواء بشكل يومي على
حساب إقصاء وتهـميش شخصيات ثقافية وطنية مثمرة اسهمت وتسهم في بناء العراق
وثقـافته. ولـو اجـرينـا اسـتطالعـا لشـريـحة من الـشـباب عن مـدى مـعرفـتهم بـشـخصـيات
مهمة ومثمرة مثل( العالم عبد اجلبار عبد الله / القاص محمد خضير / الناقد سليمان
الئـكة / زها حـديد / مدرب التـنمية البكـري / اجلواهري / نازك ا
د. زامل شــيــاع ) وغــيـرهم لــكــانت اإلجــابـات مــضــحـكــة كــمـا
سـمعتـها من احـد الطـلبـة في واحدة من الـكلـيات في بـرنامج
جـوائز علـى الهـواء حينـما سـأله مقـدم البـرامج عن مـعرفة (
شكسـبير ) فكانت إجابته :( دوه كحة) يقصد شراب سعال

.
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الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهم مصِيبَة قَالوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . 
صدق الله العلي العظيم 

تنعى عشائر اجلبور في العراق فقيدها الراحل
© vM  u « ® ÍbMN « bL  r U  aOA « 

ـواساة النفسنا شـيخ عشيره الكريـعات  اجلبور  واتقـدم بخالص التعازي وا
رحوم وابنـاء عشيـرته ومحبـيه  سائل الـعلي القـدير ان يرحمه اوال وعائلـة ا
بـرحمته الواسعة وان يلهمنا واهلـة وذوية الصبر والسلوان انه سميع مجيب .
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اجلـنـابي احملتـرم  االتـفـاق على
ـعـادن اعـتـمـاد وزارة الـصـنـاعـة وا
واقع للحملة وتـنفيذ أهدافها في ا

الثالثة ويإسناد كل من:
-1شركة الزوراء العامة.

 -2شركة الصناعات الكهريائية.
 -3قسم البحوث.

و الـــــــتــــــواصـل مع اجلـــــــهــــــات
الصناعيـة األخرى الرسمية إال أن
ترك معالي رئيس الوزراء احملترم
ــنــصب أوقف الــعــمـل بــاحلــمــلـة ا

بـــعــد لــقـــائي مــعــالـي دولــة رئــيس
الـــوزراء الــســـيـــد مـــحــمـــد شـــيــاع
الـسوداني احملـتـرم ح كـان وزيرًا
ـعـادن في20 لــوزارة الـصــنـاعــة وا
نيـسان  2017في مـحافـظة الـنجف
خـالل جولـتي الـتـرويـجـية لـلـحـمـلة
في محـافظة الـنجف جـامعة الـكوفة
ومــــطــــار كـــريـالء "حتت اإلنــــشـــاء"
وكـــذلك مـــحــافـــظــة ذي قـــار أهــوار
اجلـــبــايـش بــدعـــوة من قـــبل وزيــر
ائية والري الدكتور حسن وارد ا ا

ة للنـقل والتوزيع التـقليـدية القـد
ـذكـورين ــا يـجـعـل ا الـكــهـربـاء 
آنـفــا يــشــاع اســتــخــدمــهــا دولــيـا
لـتـحـسـ الـشبـكـات الـوطـنـية ذات
اجلـودة الــعـالـيــة وكـذلك لـكــهـربـة
ــنــاطق الـــنــائــيــة الـــبــعــيــدة عن ا
احملطـات التـقلـيديـة وذات مصادر

تجددة متوفرة محليًا.  الطاقة ا
بـعد تكـليـفي للـعمل في الـعراق من
UNDEP GEF)) قــبـل مــنـــظــمــة
لــلــعــمل كــخـــبــيــر اســتــشــاري في
ـتـجـددة وتـقـنـية مصـادر الـطـاقـة ا
ـيـكروجـنربش بـعد ـيكـرو كرد وا ا
فـــشل مــــشـــروع كـــهــــربـــة اجملـــمع
السكـني (بيتي) في الـنجف أطلقت
حملـة "شمسك يـا عراق" في أواخر
عام  2015غايـتهـا تطـوير صـناعة
الـكـهـربـاء فـي الـعـراق بـاسـتـخدام
تـوفرة تـجـددة ا مـصـادر الطـاقـة ا
مــحــلــيــأء وبــدعم بــطــاريــات خـزن
الــــطـــــاقــــة وعن طـــــريق ســــفــــارة
جـــمــهـــوريـــة الـــعـــراق في عـــمــان
وتــــوصـــــلــــنــــا إلـى إقــــنــــاع وزارة
ــشــاركـة الـكــهــربــاء الـعــراقــيــة بـا
بـاحلمـلـة خالل عام  2016إال أنهم

أنهوا مشاركتهم في احلملة!!!

الـــيــــوم وردنـــا خــــبـــر عـن إعـــفـــاء
احلــكــومــة الــكــنــديــة - الــشــركـات
الـصيـنية حتـديدا - مـن االستـثمار
ـلقب في الـتـنـقـيب عن الـليـثـيـوم "ا
بــالـذهـب األبـيـض" وصـنــاعــته في
بطـاريات خزن الـطاقة الـكهريـائية
ألسـبـاب أمـنـيـة وطنـيـة. إن عـنـصر
الـــلـــيــثـــيـــوم هـــو أحــد مـــكـــونــات
ــذكـورة آنــفـاً والـتي الـبــطـاريـات ا
ـاء والتي تـشـبه في عـمـلهـا خـزن ا
ـاء مـسـتـمرا خالل تـضم جتـهـيز ا
االحـتــيـاج الــيـومي أو األســبـوعي
لـلـمنـزل أو الـبـنايـة الـتجـاريـة على

مدار الساعة.
تعود تسمـيته بالذهب األبيض ألن
لـونه أبـيض واكتـشف في تـشـيلي
والتي تمتاز بـسطوع شمسي عال
ــا دفع اخملـــتــصــ في الــطــاقــة
استـخدامه بدال من مـحطات تـوليد
الـكــهـريــاء من الـوقــود األحـفـوري
ـــيـــكـــرو كـــرد كـــمـــا أن تـــقـــنـــيـــة ا
"الـشـبــكـات الـدقـيـقــة" أتـاحت نـقـله
ــســتـهــلك بـكــفـاءة وتــوزيـعه إلى ا
عــالــيــة ويـدون ضــيــاعــات تـقــنــيـة
وكــلف تــركــيـبـه واطـئــة تــصل إلى

 50%من كلف التركيبات

الــسـابـقــة مـنـذ عـام  1958أهـمـلت
هــــذا اجلــــانب. تــــقــــد دراســـة
وضوع إلى الوزير متكاملة حول ا
(حــسن اجلــنـابي) بــتـاريخ /2017
 07/22وحلد اآلن لم جتب وزارة

ائية علي!! وارد ا ا
 -2الطاقة الشمسية والرياح.

ـــــصــــــدرين ال حـــــيـث أن هـــــذيـن ا
ـيــاه كــمـا يــتــطـلــبــان اسـتــخــدام ا
يـتــوجب في إنــتــاج الـكــهــربـاء من
الـوقـود األحفـوري. أمـا اآلن ويـعد
اعـتــمـاد حـمـلــتـنـا تـنــفـيـذ مـقـررات
ـنـاخ (كوب  (26ومـؤتـمر مـؤتمـر ا
(كـــوب  (27أضــــيـــفـت اســـتــــغالل
أمـواج اخلـلـيج لـتــولـيـد الـكـهـريـاء
.في ظل الظروف البـيئية اآلنية من

جـفـاف وتصـخـر وأزمة الـطـاقة 
إعــداد خـــطــة لـــتــنـــفــيــذ مـــشــاريع
اسـتــثــمــاريـة وتــوفــيــر الـكــهــريـاء
ــســتــمــرة وذات نــوعــيــة عــالــيــة ا
ويــدون ضـيــاعـات تــقـنــيـة وآمــنـة
ـهـنـية... تـراعي شـروط الـسـالمـة ا
سـنـتـطـرق إليـهـا في اجلـزه الـثاني

الالحق من التقرير أعاله.
وفي اخلتـام أود أن اذكر إن جـميع
ما ورد مـدرج في الـرسائل والـكتب
الـرسـمـية الـتي بـودلت بـيـني وب
اجلـهات الـرسمـيـة صاحـبة الـقرار
وإنى على استعـداد إلظهارها ح

الطلب.
هندس  { الدكتور ا

رئـيس خـبـراء صـنـاعـة الـطـاقـة من
تجددة مصادر الطاقة ا

ـدعـومـة بـبـطاربـات خـزن الـطـاقة ا
يكروجنربشن ا

ولـغـايــة الـيـوم. لـذا أنـاشــد مـعـالـيه
ــة بــإطالق مـبــادرتي تــلـبــيـة الــكـر
ــرحـلــة احلـالــيـة ــتــطـلــبـات هــذه ا

اآلتية:
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أوال : تـدهـور صـنـاعـة الـكـهـرباء من
الوقود األحفوري في العراق.

ثــانـــيــا : ارتـــفــاع أســـعــار الـــوقــود
ـا يجعـل صناعة يا  األحفـوري عا

الكهرياء منه أمرا غير مقبول
?ثالثا : نظرا الستهداف مستلزمات
نقل وتـوزيع الكـهرياء الـتقلـيدية من
ـتـجــاوزين بـيـنـمـا قـبل اإلرهـاب وا
يكـرو كرد تتصف بـصعوية تقنـية ا
ومــنع االســتــهــداف ألنــهــا رقــمــيــة

ومراقبة عن بعد.
رابــعـــا : ســـهـــولــة وســـرعـــة أعــادة
الــتـــشــغــيل عـــنــد حــدوث انـــقــطــاع
الكهرياء بدال من من االستهالك غير
برر للوقود و الوقت الطويل الذي ا

تتطلبه إعادة التشغيل.
خـامـسا : سـيـكون تـشـغيل مـحـطات
تـولـيـد الـكـهـريـاء بـاسـتـخـدام الـغاز
ـوجب مـقررات مـؤتـمـر (كوب (11
حيث سنستخدم مصائد الكاربونيه
وأسـنـاد بـطاريـات خـزن الـطـاقة مع
وضع خـطـة سـريعـة لـتـحوبـلـها إلى

محطات هيدروجينية.
ســـــادســـــا: في ذلك الـــــوقت كـــــانت
ــبــادرة إلى حــمـــلــتــنــا تــدعــو إلى ا
تـجددة اسـتـخدام مـصـادر الطـاقـة ا

توفرة محليًا فى العراق التالية: ا
تولدة من السدود: ائية ا  -1ا

هذه التقنية اعتمدت في العراق منذ
عــــــام  1940إال أن احلــــــكــــــومــــــات
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اعـتـرف انـني قـلق جـدا عـلى مـيـزانـيـة اقـلـيم كـردسـتـان,وقـلـقي مـشـروع ومـبـرر النـني
اخـشى على مـيزانـية االقـلـيم من االنهـيار بـسـبب ضخـامة الـتقـاعـد الذي تـستـلمه امي
العـجوز.وقـد يستـغرب الـقاريء من كالمي,ولكي اضـعه في الصـورة كمـا يقال اود ان

احكي تفاصيل تقاعد امي التي ستجعل القاريء يبتسم بال شك.
في عام  2006بعـد احلرب الـطائـفيـة قررنـا ان نعـود الى االقلـيم.وهنـاك بدأنـا بتـرتيب
حــيـاتـنـا.كـان مـن بـ االجـراءات الـتي قــمـنـا بـهــا هي نـقل تـقــاعـد والـدي واخي الـذي
اسـتشهد في احلـرب العراقيـة االيرانية.وال اعـرف كيف الغي تقـاعد اخي ليبـقى تقاعد
ـبلغ الكـلي الذي تـستـلمه امي هو  200الف والدي الـذي تسـتلمـه امي منذ سـنوات.وا
رعب الذي ال يسـد احتياجات كلب من كالب دينار ال غيـر.تخيلوا هذا الـرقم اخمليف ا
ـاذا لم تشـمل امي بـقانـون التـقاعـد الذي الـزينة,حاشـا امي.وانـا اطرح تـساؤلي االن:
نص على ان يـكون ادنى راتب تقاعدي هو  500الف دينار,وال يجوز ان يكون اقل من
عنية في االقليم بحيث تراجع ذلك.واتمنى ان احصل على اجابة واضحة من الدائرة ا

البيانات اخلاصة لديها وحل هذا االشكال.
ريضة التي  200الف دينار هذا هو التقاعد الكامل المي ا
جتــــــــاوزت الــــــــســــــــبــــــــعـــــــــ وتــــــــعــــــــانـي من امــــــــراض
ــصـرف ــفــاصل,والــضــغط.وحــ راجع احــد اخــوتـي ا ا
واراد ان يفهم سـبب قلـة الراتب لم يصل الى نـتيجـة.ومنذ
ســنـوات والـراتب عـلى حـاله,وانـا اخـشى ان يـدمـر تـقـاعـد

امي ميزانية االقليم النه تقاعد ضخم جدا,وال تستحقه. 
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كن أن نـعـدَّ يوم الـسـبت اخلامس من تـشـرين الثـاني اجلـاري يومـا وطنـيـا للـكتـاب فـقد أُقـيم فـيه مهـرجان
...أنـا أقـرأ) في نـسـختـه التـاسـعـة في الـعـاصمـة بـغـداد وست مـحـافـظات هي: الـقـراءة الـكـبـير (أنـا عـراقيٌّ
هرجان الشاعر الـبصرة ميسان الديوانـية ديالى األنبار ونينـوى في التاريخ والوقت نفسه وقد اخـتار ا
ـوسم تخليداً السمه الـكبير في عالم الشعـر بقطبيه: الشـعبي والفصيح وبوصفه مظفـر النواب اسماً لهذا ا
ـهـرجان ـهـرجان تـوزيع أكـثر من ( (70ألف كتـاب مـجانـا وتـضمن ا رمـزاً أدبيـاً ووطـنيـاً وجـرى في هذا ا
فعاليات ثقافية عديدة مـثل: حفالت توقيع الكتب جتمعات للقراءة اجلماعية معارض تشكيلية وفوتوغرافية
هرجان بـ نـدوات ثقافيـة مختلـفة ومعزوفـات موسيـقية وقد دعم اإلحتـاد العام لألدباء والـكتاب في العـراق ا
( (2000نـسخـة من كـتاب (مـختـارات من شعـر مـظفـر النـوّاب) بـطبـعة جـديدة صـدرت خـصيـصاً لـدعم (أنا
ناسـبة ترشيح النوّاب عـراقي...أنا أقرأ) وكان اإلحتاد قد أصـدر الطبعة األولى من هذا الـكتاب عام ٢٠١٧ 
ـترجم د.هـيـثم الـزبيـدي وتـميّـزت هـذه الطـبـعة إلـى نوبل لـآلداب وحـرص على تـرجـمة جـزء مـنه الـشاعـر وا
بزيـادتها وتنـقيحـها ومقـدمتها الـتي أشرفت أنا عـليهـا فضال عن وجبـة من منشـورات اإلحتاد وكتب أخرى
ا يقـرب من (٣٠٠٠) كتاب فـيما لألدبـاء حرص اإلحتاد عـلى جمعـها لـلمبـادرة الثقـافية اجملـتمعـية الـقيّمـة 
قـدَّمت وزارة الثقافة والسيـاحة واآلثار للمهرجان مـئات العناوين من إصدارات دوائرهـا بشتى صنوف الفكر
ـكن القول إن الـكتاب اليوم ـترجمة واجملالت الـدورية التي تصـدرها الدوائر.  و والثقافـة واإلبداع والكتب ا
يـستـعيـد عافـيته ويـعود مـن جديـد إلى السـاحات الـثقـافيـة واألدبيـة والعـلمـية والـفنـية بـاقتـدار وتعـود القراءة
هـنية وعندما شهدت معظم هارات والقدرات ا هني ولـتطوير ا بـوصفها قوة تأثيرية فـاعلة من أجل التطوير ا
دول العالم انتشار جائحة (الكورونا) فيها بدءا بالعام  ?2019واضطر الناس إلى أن يلزموا بيوتهم أثبتت
كافحة العزلة وأن لها القدرة الكبيرة الكتب أنها خير جليس وأنفع أنيس وأوفى صديق وأنها وسيلة فعالة 
زيد من ـعرفـية لـهم وحتفـيز عقـولهم من أجـل ا على تـعزيـز الروابط بـ النـاس وتوسـيع اآلفاق الـثقافـية وا
عـارف يـنـدلق عنـدمـا نـفتـحه لـيـنيـر الـعـقول والـقـلوب اإلبـداع.إن الكـتـاب نـور مكـنـون من األفـكار والـعـلـوم وا
واألرواح ولـيوسع اإلدراك ويعمق الوعي ويـفسح اجملال للخيـال ألن يتحرك في اآلفاق ويـهذب النَّفس ويفتح
أبـواب الـبصـيـرة علـى مصـراعـيهـا  ومـادمنـا نـتحـدث عن الـكتـاب فال بـد من أن نشـيـر إلى أن منـظـمة األ

ِي لِلـكتاب ـتحـدة للتـربيـة والعلم والـثقـافة (اليـونيـسكو( ?UNESCOقد أقـرت منذ عام 1995اليوم الـعا ا
ؤلف ( ?(World Book and Copyright Dayواتخذت من يوم  23أبرِيل / نَيسان من كل وحقوق ا
عـام يـومـا سـنويـا له وكـان سـبب اتـخـاذ هذا الـيـوم حتـديـدا ألنه يـوافق ذكرى وفـاة ثالث قـامـات سـامـقة من
ـيـ كـلـهم كـان تـاريخ وفـاتـهم ( 23نـيـسان 1616م) وهم كل من: الـشــاعـر اإلنـكـلـيـزي ولـيم األدبـاء الـعا
سرحي والروائي اإلسـباني ميغيل شكسبـير الكاتب والـشاعر اإلسبـاني غارثيالسو دي ال فـيغا والكاتـب ا
دي ثـيربـانـتس وضمن احـتـفاالت مـنـظمـة الـيونـسـكو بـهـذا اليـوم تـقوم بـالـتعـاون مع مـنظـمـات دوليـة مـعنـية
بصـناعة الكـتب باختـيار مديـنة من مدن العـالم لتكـون عاصمـة دولية للـكتاب وكـانت السيدة أودري أزوالي
ؤلف ي للكـتاب وحقوق ا ناسـبة اليوم الـعا ديرة الـعامة للـيونيسـكو قد وجهت رسـالة اليونسـكو السنـوية  ا
ا يتمثل في ؤلف إ ي للكتاب وحقوق ا ا جاء في هذه الرسالة: ((إن االحـتفال باليوم العا لعام  ?2022و
تـعزيز الـتمـتع بالكـتب والقراءة. وفي  23نيـسان/ أبريل مـن كل عام تُقـام احتفـاالت في جميع أرجـاء العالم
سـتقـبل وجسـراً يربط بـ األجيـال وعِبر ـاضي وا تبرز الـقوة الـسحـرية لـلكـتب بوصـفها حـلقـة وصل ب ا
ـعارف ونـقلهـا ونشـرها في مـيادين الـثقـافات)) وأضافت: ((يـعد الـكتاب حـقا وسـيلة ضـرورية لالنـتفاع ??

التـربية والتعـليم والعلـوم والثقافـة واإلعالم في جميع أرجاء الـعالم)).إن مهرجان
...أنـا أقـرأ) تظـاهـرة ثقـافـية ومـعـرفيـة كـبيـرة ومـبادرة مـجـتمـعـية (أنا عـراقيٌّ
هرجان أن تتوسع رقعة النسخة تنويرية المعة وأتـمنى على القائم على ا
الـعاشـرة لـلـمـهـرجان لـتـشـمل كل مـحـافـظات الـعـراق احلـبـيب وأن يـكون
ي هرجان  23نيسان القـادم ليكون متزامنا مع اليوم العا تاريخ أقـامة ا
ـؤلف وبذلك يكون الـنشاط الوطـني متناغـما مع النشاط للـكتاب وحقوق ا
...أنـا أقرأ) هـرجان (أنـا عراقيٌّ ي وهذه حتـية مـباركـة طيـبة كـبيـرة  العـا

وللقائم عليه ولداعميه وللمساهم فيه.
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تـشخـيص السـيد رئـيس مـجلس الـقضـاء االعلى لـلواقع
السياسـي  يحمل ب طـياته استـشراقهُ واقعيـة شجاعة
لـلـمسـتـقـبل الـسيـاسي الـعـراقي اخلـلل في بُـنيَّـة الـنـظام

السياسي !!تشخيص الداء بيت الدواء .

 Íd UM « d U  bL  aOA « w uM'« œuD «
الـــشــخــصــيـــة رقم ١٨٨ لــســنــة ١٩٥٩.
واســتــمــر الــنــاصــري بـنــشــاطه حــتى
سـقوط قاسم في ٨ شـباط ١٩٦٣ عندما
تــسـلم حـزب الـبـعث الــسـلـطـة مع عـبـد

السالم عارف. 
هــاجــر الــشــيخ الــنــاصــري إلـى إيـران
ــهــجـرين لــيــكـون قــريــبـاً مـن أبـنــائه ا
ـــهــاجـــرين. وكـــان يــرعـــاهم ويــحل وا

ا يستطيع.  مشاكلهم ويدعمهم 
فـي إيـران شـرك الـشــيخ الـنـاصـري في
تـأسيس جماعة الـعلماء اجملاهدين في
الــعــراق والــتي ضــمـت مـجــمــوعــة من
الــعـلـمــاء الـواعــ واحلـركـيــ أمـثـال
الـسـيـد كـاظم احلـائري الـشـيخ مـحـمد

مــــه
دي اآلصـــفي الـــســيـــد مـــحــمـــد بـــاقــر
درسي. احلـكـيم الـسـيـد مـحـمـد تقـي ا
واجلـماعة إحياء جلمـاعة العلماء التي
تــأسـست في الـنــجف األشـرف من قـبل
وضــمت كـبـار الــعـلـمـاء أمــثـال الـشـيخ
مـحـمد رضـا أل ياسـ والـسيـد محـمد
بــاقـر الـصـدر والــسـيـد مـحــمـد حـسـ

فضل الله وآخرين. 
وكـان في طهـران (مكـتب الـعراق) الذي
تــرأسـته مـنــظـمـة الــعـمل اإلسالمي في
الـبـدايـة. وكـان يـؤدي مـهـام إدارة ملف
الالجـئ العـراقي في ايـران وتعقيب
رتبطـة بالدوائر اإليرانية مـعامالتهم ا
. وكــان مـــكــتب الــعــراق حتت إشــراف
رئــاسـة الـوزراء اإليــرانـيـة قــبل إلـغـاء

منصب رئيس الوزراء عام ١٩٨٩. 
 تـعـيـ الـسـيد مـحـمـد بـاقـر احلـكيم
رئـيساً للمكـتب  والدكتور وليد احللي

كتبه. مديراً 
 فـي ١٧ تـشــرين الــثــاني عـام ١٩٨٢ 
دمج (جــمـاعـة الـعـلـمـاء اجملـاهـدين في
الــعـــراق) و(مــكــتب الــعــراق) مــعــاً في
مــؤسـسـة واحــدة هي (اجملـلس األعـلى
لـلـثـورة اإلسالمـية فـي العـراق) لـيـكون
مـــظـــلـــة تـــضم احلـــركـــات اإلسالمـــيــة
الـــعـــراقـــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة والـــكـــرديــة
والـتـركمـانـية وشـخـصيـات سنـيـة مثل
(حـزب الـدعـوة اإلسالمـيـة) و (مـنـظـمـة
الـــعـــمل اإلسالمـي) و(حــركـــة الـــدعــوة
اإلسالمـيـة) الـتي تزعـمـهـا عبـد الـزهرة
) و(حركة اجملاهدين عثمان (أبو ياس
) التي تـزعـمـهـا السـيـد عـبد الـعـراقـيـ

العزيز احلكيم.  
وكــان اجملــلس األعـلى يــضم (الــهـيــئـة
الـعامة) التي تضم قرابة (٢٠٠) عضواً
ـثـلـون شـخـصـيات عـراقـيـة مـجـاهدة
ــتــنــوعــة  و والــشــرائـح الــعــراقــيــة ا
(الــهـيـئـة الـقـيـاديــة) الـتي تـضم قـرابـة
ثلـون قيادات وعلماء (٢٥) شـخصية 
مـنـهم الشـيخ الـناصـري والـسيـد كاظم
احلـائــري والـسـيـد مـحـمـود الـهـاشـمي
والـسيد محمد باقر احلكيم وأخيه عبد
الـعــزيـز احلـكـيم وبـاقـر جـبـر الـزبـيـدي
والـشـيخ هـمام حـمـودي والـشيخ جالل
الــدين الـصـغــيـر والـســيـد صـدر الـدين
ـهـدي وحـامد الـقـبـاجني وعـادل عـبـد ا
ـولى الــبـيـاتي والــشـيخ مـحـمــد تـقي ا
وهـادي الـعـامـري والسـيـد مـحـمـد تقي
درسي ـدرسي وأخيه الـسيـد هادي ا ا
والــــشـــيخ مــــحـــمـــد مــــهـــدي اآلصـــفي
والــدكـتــور إبــراهـيم اجلــعـفــري. وكـان
رئـيس اجمللس أعلى سـلطة  ترتبط به
ـكـتـب الـتـنـفـيـذي الذي مـكـاتب مـنـهـا ا
ــكـتب تــرأسه إبـراهــيم اجلــعـفـري  وا
اإلعالمـي والـتـعـبـئـة الـعـسـكـريـة.  كـما
ضـم اجلــنــاح الــعــســكــري (لــواء بــدر)

الناصري مؤيداً ومتفاعالً معها. 
فـي عــام ١٩٨٢ زار الـــهــنـــد وكــشـــمــيــر
ــســلــمـ وزار وتــعــرف عــلـى أحــوال ا
مــــدارســـهم ومــــؤســـســـاتــــهم  وألـــقى
ؤتمر محاضرات هناك. كما شارك في ا
الدولي للحج في بنغالديش. كما حضر
ــؤتــمـر اإلسـالمي الـذي حــمل عــنـوان ا
(الـــصـــحـــوة اإلسـالمـــيـــة) عــام ١٩٨٣ .
وشـارك في مؤتـمر الـصحـوة اإلسالمية
الـتي عـقـد في سـانت لـويس عام ١٩٨٤.
ــتـحـدة وخـالل تـواجـده في الــواليـات ا
االمــريـكـيــة دخل الـشـيخ الــنـاصـري في
تـحدة في نيـويورك حيث أروقـة األ ا
ــســلــمــ في الــعـراق. عــرض هــمــوم ا
والــتــقى بــالـقــنــوات اإلخــبـاريــة وعــقـد

مؤتمرات صحفية في أمريكا وكندا. 
فـي عـام ١٩٨٦ تـلـقى الـشـيخ الـنـاصـري
دعـوة من اجلالـيات اإلسـالمية فـي كندا
ـســلـمـ لــزيـارتـهــا. وهـنــاك الـتـقـى بـا
الــزنــوج واألفــارقــة  وزار مــســاجــدهم
وألقى خطباً فيهم. وحرص على توثيق
الـعـالقـات مـعـهم  واسـتـقـدم إلى إيـران
مـجـموعـة من الـطـلبـة من غـرب أفريـقـيا
مــنــذ عــام ١٩٨٠ حــيث تـلــقــوا الــعــلـوم

اإلسالمية والوعي والدعوة. 
وخال هــجــرته الــطــويــلــة بـقـي الـشــيخ
الـــنـــاصــري يـــرعى ويـــزور اجلــالـــيــات
الــعــراقــيــة في أوربــا وأمــيــركــا وكــنـدا
وغـيرها. وكان يـحل علينا ضـيفاً عزيزاً
في هـولـندا و يـكمل سـفـره إلى بلـجيـكا
ــانــيــا. إذ كــان يــلــتــقي اجلــمــاهــيـر وأ
ـهاجـرة ناصحـاً ومسدداً في مـواجهة ا

التحديات الثقافية واالجتماعية. 
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لـم تــكن أســرة الـــنــاصــري بـــعــيــدة عن
الـسـيـاسـة  وكان والـده الـشـيخ عـباس
اخلــويــبـراوي ضــمن نــخــبــة الـعــلــمـاء
والـثـوار مـنـذ أحـداث عـام ١٩٣٥ عـنـدما
حـدثت انـتـفاضـة في الـنـاصـرية عـنـدما
كــــان رشـــيـــد عــــالي الـــكــــيالني وزيـــرا
لـلداخلية وتعامل بعنف مع الثوار. كان
الـشــيخ الـنـاصـريـة آنـذاك عـمـره خـمس
ســنــوات.  ثم عــام ١٩٤١ الــتي ســمــيت
بــثـورة رشـيــد عـالي والـعــقـداء األربـعـة
الـتي انـتـهت بـشنـقـهم وهـرب الـكيالني
إلى مـصر. واعـقبهـا أحداث التـظاهرات
ـــعـــارضـــة لـالتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة ا

البريطانية عامي ١٩٤٨-١٩٤٩ . 
وبـعد استالم عبد الكـر قاسم السلطة
فـي ١٤ تـمـوز ١٩٥٨ كـان الــنـاصـري في
عــنـفــوان شــبـابه وحــيـويــته. فــلم يـقف
ســـاكــتــاً ازاد مــا يـــحــدث من تــطــورات
ــارس اخلــطــابـة وتــظــاهــرات فــكـان 
الــســيــاســـيــة . إذ طــالب مع كــثــيــر من
الـعلمـاء بإيقـاف تشريع قـانون األحوال

الوكالء إلى مناطق اجلنوب. 
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اهـتم الشـيخ الناصـري بالسـفر وزيارة
الــبــلــدان األخـرى. األمــر الــذي أكــسـبه
اطالعـاً واسـعـاً عـلى ثـقافـات الـشـعوب

ـا ساعـده على أداء عـمله فـي الدعوة
إلـى اإلسالم. وكـــان مـــهـــتـــمـــاً بـــلـــقــاء
الـشـخـصـيـات اإلسالمـيـة سـواء كـانـوا
عــربــاً أو غـيــرهم. وقــد اعـتــمــد مـوسم
احلج كــمـنـبــر لـلـتـبــلـيغ. وكـان يــلـتـقي
بــــعــــلـــمــــاء األزهــــر في احلج ويــــوثق
الــعالقـة مــعـهم حــيث يـتـواصـل مـعـهم
ويـزور الـقاهـرة ليـلتـقي بعـلمـاء األزهر

ومشايخه. 
زار الـنـاصـري مـدينـة الـقـدس الـشريف
قــبل عـام احـتاللـهـا عـام ١٩٦٧ وجتـول
هـا واثارها وصـلى في مسجد في مـعا
الــصــخــرة. كــمــا زار ســوريــا ولــبــنـان
واألردن ودول اخلـلـيج. وفي عام ١٩٧٤
جتول في بلدان الشمال األفريقي ليبيا
ــغــرب والـتــقى وتــونس واجلــزائــر وا
بـــعـــلــــمـــائـــهـــا واطـــلـع عـــلى آثـــارهـــا
ـة. ومن هـنـاك عـبر ومـسـاجـدهـا القـد
مــضـيق جــبل طـارق لـيــضع رحـاله في
الــبــر األنـدلــسي حــيث جتــول في مـدن
األنــدلس الـتـاريـخـيــة وزار مـسـاجـدهـا

العريقة. 
فـي عام ١٩٧٦ بدأ جولة أوربـية شملت
انـيا بـريطـانيـا وفرنـسا وسـويسـرا وأ
ويــوغـسالفـيـا وبــلـغـاريـا حــيث الـتـقى
ـقـيـمـة هـنـاك. بـاجلـالـيـات اإلسالمـيـة ا
وفـي عــــودتـه زار تــــركـــــيــــا والـــــتــــقى
بـالـشـخـصـيـات اإلسالمـيـة والـشـيـعـيـة

فكرين.  والعلماء وا
فـي عـام ١٩٧٩ بـعـد احـداث رجب الـتي
تـعـرض فيـهـا اسـتاذه الـشـهيـد الـصدر
لـالعـتـقــال  وتـعـرضت كــوادر احلـركـة
اإلسالمـية إلى سلسـلة من االعتقاالت 
ســافــر إلى الــعــمــرة في الــعــام نــفــسه
بـرغـبة من الـشـهيـد الصـدر  حـيث بقي
خـارج الـعـراق في حـالـة هـجـرة وسـفـر
دائم مــتـنـقـالً بـ الـبـلــدان اإلسالمـيـة.
كــمـا قــام بـزيـارات إلى أمــريـكــا وكـنـدا
وأروبـــا وإيــران. وعــنــدمـــا انــتــصــرت
الــــثـــورة اإلسـالمـــيــــة في ايــــران كـــان

الـشـيخ النـاصـري طود جـنـوبي شامخ
نــبع عــلـى ضــفــاف الــفــرات  مــجــاهـد
شــجـاع ال يــخـشـى في الـله لــومـة الئم.
حـمل همـوم شعـبه من مهـجر إلى آخر.
واطن بـقي ملتصـقاً بتراب الـعراق وبا
ـظلوم في كل مـكان. لم يتـردد باجلهر ا
بـكلمـة احلق مهما كـان خصمه متـعنتاً
. كــان الــعـــراقــيــون في دول أو حـــاقــداً
اً فـقيهـاً وخطـيباً ـهجـر يرون فيه عـا ا
ومـحاضراً يـحمل قضيـته ب ضلوعه
ـستـقـبل الـبـاهر. يـبـعث فـيـهم األمل وا
كـانوا يرون في وجهه األسـمر وشيبته

 . ة قائداً ومربياً وموجهاً الكر
الوالدة واألسرة 

اشـتهر الشـيخ الناصري بـلقب األول:
اخلـويبـراوي نسـبة إلى جـده اخلامس
(خـويـبـر). والثـاني: الـنـاصري نـسـبته
إلى مـدينـته النـاصريـة التي ولـد ونشأ

فيها. 
ولـــد الـــشـــيخ مـــحــمـــد بـــاقـــر عـــبــاس
اخلـويبـراوي (١٨٩٢- ١٩٦٦) في أسرة
عـلـمــيـة تـنـتـمي لـعـشـيـرة اجلـوابـر من
قـبـيلـة عـنزة في قـضـاء اخلضـر الـتابع

ثنى.  حملافظة ا
ولـد عـام ١٩٣١ وتلـقى الـعلـوم الـدينـية
عـلى يد والده  إضـافة إلى دراسته في
ـــدارس احلــكـــومــيـــة حــيث درس في ا
ـركـزيـة في الـنـاصـريـة. وقـد ـدرســة ا ا
اسـتقدم له والـده مدرساً للـقرآن الكر
قدسة. وكان والده الشيخ مـن كربالء ا
عــبـاس اخلـويـبـراوي مــجـتـهـداً حـصل
عــلى سـت إجــازات اجــتـهــاد مـن كــبـار
الــعــلـمــاء أمـثــال الــسـيــد أبــو احلـسن
األصـفـهـاني. وقد شـيـد مـدرسة عـلـمـية
ومــكـتـبــة عـامـة في الــنـاصـريــة. وبـعـد
وفــــاته دفـن في الــــصــــحن احلــــيـــدري
الـــشـــريف. ولـــلـــشـــيخ اخلـــويـــبــراوي
ـنـطـق والـعـقـائد مـؤلـفـات في الـفـقه وا

وديوان شعر. 
فـي عـــام ١٩٤٦ هــــاجــــر إلى الــــنــــجف
األشـــرف الكــمــال دراســـته في احلــوزة
ــدرســة الـــعــلــمـــيــة حــيـث الــتــحق بـــا
اإليـروانـيـة في مـحـلـة الـعـمـارة وكـانت
تضم طلبة من جنسيات مختلفة. كانت
ــــدرســـة بـــإشـــراف الــــشـــيخ صـــادق ا
اإليــــرواني. وقــــد ارتـــدى الــــنـــاصـــري
الــعـــمــامــة في وقت مـــبــكــر جــداً بــعــد
وصــــــولـه الــــــنــــــجف األشــــــرف. درس
ـقـدمـات) ثم (درس الـسـطوح) والزم (ا
خــيـرة أسـاتـذة احلـوزة أمــثـال الـشـيخ
مــحـمـد أمــ زين الـدين الـشــيخ بـاقـر
الـــقـــرشـي الـــســـيـــد مـــحـــمـــد جـــمـــال
الـــهـــاشـــمـي الـــســـيـــد عـــبـــد الـــكـــر
الـكشميـري الشيخ حسن مـطر الشيخ
جـــعــفــر آل الـــشــيخ راضي. ثـم انــتــقل
حلــضــور الــبــحـث اخلــارج لــدى كــبـار
الـفـقهـاء أمثـال الـسيـد مـحسن احلـكيم
والـسيد أبـو القاسم اخلـوئي  والسيد

محمد باقر الصدر. 
ــراجع حــصل الــنــاصــري عــلى ثــقــة ا
حــيث أعـطي الـوكــالـة الـعــامـة من قـبل
الـسيد محسن احلكـيم والسيد محمود
الـشـاهـرودي والسـيـد اخلـوئي. وكانت
لــلـشـيخ الـنـاصـري عـالقـة مـتـمـيـزة مع
الـشــهـيـد الـصـدر تـعـود إلى عـام ١٩٥٨
حـيث اكـتـشف أهمـيـة ومنـزلـة الشـهـيد
ـرجـعـية. الـصـدر وجـدارته لـلـقيـادة وا
وروى أنـه شــاهــد الــصـــدر يــســيــر في
ـتـوفـ  فــاقـتـرب مـنه تــشـيـيع أحــد ا
وقـبّل يده أمـام الناس الـذين ذهلوا من
ــشــهـد عــنــدمــا رأوا الـشــيخ وعــمـره ا
يـــنــاهـــز الــثـالثــ يـــقــبل يـــد شــاب ال
يـتـجـاوز عـمـره الـعـشـرون فـسألـوه عن
ذلك فـقال: هذا الشـاب سيكون من أعلم

فقهاء الشيعة واحلوزة العلمية. 
وقـد تـوطدت عالقـة النـاصـري بالـصدر
حــيـث كــلــفه الــصــدر بــاالشــراف عــلى
حــركـة الــتــبـلــيغ اإلسالمي في مــنـاطق
جـــنــوب الـــعــراق. كــمـــا جــعـــله وكــيالً
ومـعـتـمـداً له ومـسـتـشـاره في تـنـسـيب

والـسيـاسية واالجـتمـاعية. كـان حديثه
ســلــسـاً يــنــســاب من نــفس مــطـمــئــنـة
بـــصـــدق وإخـالص. كـــمـــا كـــان يـــقــوم
بـضيافتي بنفـسه بكل تواضع ومحبة
فــيـجـلب الـشـاي ويـعــد الـطـعـام فـنـأكل
ســــويــــة. وفي بــــعض الــــلـــقــــاءات مع
سـمـاحــته يـجـلب نـسـخـة من تـفـسـيـره

قارن ويهديني إياها. ا
وشــارك ســمـاحــته في أعــمــال مـؤتــمـر
ـنعـقد في لـندن قـراطي ا ـنـتدى الـد ا
بـــــــتـــــــاريخ ٢٥ كـــــــانــــــون األول ٢٠٠٢
وحـضـرته مـجـمـوعـة من الـشـخـصـيات
الـسياسية العراقية وكنت حاضراً فيه.
ـا قـالـه الـشـيخ الــنـاصـري في وكــان 
ـؤتـمـر: (التـقـيت هـذا الـعام في احلج ا
ـرزا الــشــيخ مــهــدي الــنــائــيــني ابـن ا
الـنـائـيـني صـاحب كـتـاب (تـنـبـيه األمة
ـلــة) فـأكــد لي أكــذوبـة قــيـام وتــنـزيـه ا
والــده بـحـرق كــتـابه الــشـهـيــر بـعـد أن
. وأضـاف الــنــاصـري: أصــبح مــرجــعــاً
الـتـاريخ صـادق فـاألفغـاني لم يـحـضر
تــشــيــيـعـه سـوى شــخص واحــد. كــمـا
صدرت فتوى بحرمة تشيع الشيخ عبد

الكر الزجناني).
بــعــد ســقـوط الــنــظـام زرتـه في مــنـزله
بـالـنـاصـريـة حـيث اسـتـقـبـلنـي وبعض
أوالده  وصــلـيـنــا في اجلـامع اجملـاور
ـنـزله الـذي بـناه في وقـت سابق. وفي
ــرات طــلـب من مــديـــر مــدرســة أحـــد ا
الـتـضـامن الـتي تـرعى عـشـرات االيـتام
ـــــدرســـــة في ـــــرافــــــقـــــتي وزيــــــارة ا

الناصرية. 
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لـم يـــتــــوقـف الــــتــــواصل مع الــــشــــيخ
الـنـاصري خالل سـنـوات الهـجـرة التي
دامـت ٢٣ عــامــاً. وكــنت أتــواصل مــعه
عـبر جـهاز الـفاكس حـيث لم تكن آنذاك
وســــائل الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي أو
ــيل مـتــوفـرة. فــبـعـد وفــاة زوجـته اال
احلـاجة أم جـعفـر عام ١٩٩٥ أرسلت له
بــرقــيــة تـعــزيــة فــأجـابــني بــالــرســالـة

التالية: 
(بسم تعالى 

ــزيـد مـن الـشــكـر واالمــتـنــان تـلــقـيــنـا
ـصابنـا بفقد مـواساتكم وتـعازيكـم لنا 
ـرحومـة احلاجة (أم جـعفر). والشك إن ا
مـواسـاة االخـوان ومـشـاطـرتـهم األحزان
ـصائب لـهـا أكبـر األثر في تـخـفيف ألم ا

وكسر شورة األحزان. 
وهـي من الس الصاحلـة التي وعد الله
ولى عز عـليها باألجر العـظيم. سائل ا
ـتعـكم بـوافر الـصـحة ومـزيد اسـمه أن 
الـكـرامة  وأن يـجعل هـجرتـنا وآالمـنا
زيد من ومـحنتـنا في ع الـله و
الرفعة والكرامة ألمواتنا  وأن
يــفـــرّج لــشــعــبـــنــا الــعــراقي
ـظلـوم وألمتنـا اإلسالمية ا
اجملــاهــدة وأن يـجــعـلــنـا
ــــهــــتــــدين وإيــــاكـم من ا

بهدي الله تعالى:
(وبــــشـــر الـــصــــابـــرين
الـــذيـن إذا أصـــابـــتـــهم
مــصـيـبـة قـالـوا إنـا لـله
وإنـــا إلـــيه راجـــعــون 
أولـئـك علـيـهـم صـلوات
مـن ربــــهـم وأولـــــئك هم

هتدون) ا
 {  تـــتــمــة عـــلى مــوقع
(الــــــــــــــــزمــــــــــــــــان)
االلكتروني

بزعامة هادي العامري. 
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أول لــقـاء مع الــشـيخ يـعــود لـعـام ١٩٨١
عــنـدمــا كـان الـنــاصـري يــعـقــد مـجـالس
أسـبــوعـيـة تـتـضـمن مــحـاضـرة ثـقـافـيـة
وإسالمـيـة وسـيـاسـيـة. وكـانت الـندوات
ـتــواضـعـة في ـنــازل ا تــعـقــد في أحـد ا
مـنـطـقـة الـسـيدة زيـنب (ع) فـي ضواحي
ـرات حضـر الـكـاتب دمـشق. وفـي أحـد ا
حــسـن الــعــلــوي إلى اجملــلس فــأعــطــاه
الـــشــيخ الــنـــاصــري فــرصـــة الــكالم عن
جـرائم النظام البعـثي. فأخذ يتحدث عن
جــرائـم الــنــظــام ودمــويــته وطــائــفــيــته
عـذرة من الـعـراقـي ـقـيـتـة ثم طـلب ا ا
ألنه كــان أحـد عـنـاصـر الــنـظـام. عـنـدهـا
شـكـره الـشـيخ الـنـاصـري وطـلب مـنه أن
ـارسات وطـائفـية حزب يـدون جرائم و
البعث. وبالفعل أصدر العلوي عدة كتب
بـهــذا الـصـدد مـنـهـا ( الـشـيـعـة والـدولـة
ــنــظــمــة الــقــومــيــة) و (الــعــراق دولــة ا
ـؤسـســة الـســريـة حلـزب الــسـريــة) و (ا
الــبــعث) الــتي اشــتــهــرت بــشــكل واسع
ــعـارضـ الـعــراقـيـ في خــاصـة بـ ا

هجر.  دول ا
وفي الــثـمـانـيــنـات عـنـدم انــتـقل الـشـيخ
الــنــاصــري إلى إيــران كــنت ألــتـقــيه في
ناسبات اإلسالمية فأسلم عليه. بعض ا
وفـي عــام ١٩٨٦ الــتــقــيـــته في مــعــرض
الـكـتـاب الـدولي فـي طهـران  وكـان مـعه
الـشــيخ خـالـد الـعـطـيـة. وحتـدثـنـا حـول
أهــمـيــة ودور الـكــتــاب في نـشــر الـوعي

السياسي وفضح جرائم نظام صدام. 
في الـتـسعـينـيات كـان الشـيخ النـاصري
يــزورنـا في هــولـنــدا حـيث نــسـتـضــيـفه
ونـــرافـــقه في جـــوالته لـــتـــفـــقـــد أحــوال
اجلـاليـة العـراقيـة وخاصـة القـادم من
رفــحـا في هــولـنـدا أو إلــقـاء كــلـمـات في
بـعـض الـلـقـاءات الـتي كـنــا نـقـيـمـهـا في
ـناسبة قدومه حيث قـاعات أو مساجد 
يـبث الروح الوطنـية والتمسك بـالعقيدة
اإلسـالميـة والدفـاع عن الـعراق وشـعبه.
كــمـا كـان ال يـتـوان فـي نـقـد أيـة دولـة أو
جــهــة تــمــارس الـظــلم ضــد الــعــراقــيـ
قيم فيها وحتى لو كانت إيران.  ا

ـدن والتـجـمـعات وكـنت أرافـقه لـزيـارة ا
رات الـعـراقـيـة في هـولـنـدا. فـفـي أحـد ا
زرنـا مركزاً لالجـئ العـراقي الـقادم
ـدن الـهولـنديـة. وقد من رفـحـا في أحد ا

فرحوا كثيرا بالزيارة.
وكــنت عـلـى تـواصل مــعه عـبــر الـفـاكس
آنـذاك. فـبعـد استـشهـاد ابنـته في حادث
مـــكـــة عـــام ١٩٨٧ الـــذي راح ضـــحـــيـــته

عــشــرات احلـجــاج اإليـرانــيـ
عــنــدمــا أطــلــقـت الــقـوات
الــــســــعـــوديــــة الــــنـــار
عــــلــــيــــهم ســــارعت
حلـــضــور مـــجــلس
الـفاحتـة. وعنـدما
توفيت زوجته أم
جـعفر أرسلت له
بــرقـيــة تـعــزيـة.
وكـانت الـعلـوية
أم جــــعـــفـــر قـــد
رافـــقت الـــشــيخ
فــي إحـــــــــــــــــدى
زياراته إلينا في

هولندا. 
عـــنــدمــا اســـتــقــر
الــشـيخ الـنـاصـري
ــــتــــابع فـي لــــنـــدن 
عـالجه وفـــحــوصـــاته
الـطـبـيـة كنت أزوره
فـي مـــــــــــنـــــــــــزلـه
نـــــــتـــــــجـــــــاذب
أطـــــــــــــــــــراف
احلــديث في
شــــــــــــــــتـى
اجملــــاالت
اإلســـالم
يـــــــــــــــة
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مشكلة الـكليات الطبية ال تعود الى مجرد كونها حكومية
ــنــاهج وضــعف الــتـدريب ــا الى جــمـود ا او اهــلــيـة وا
العمـلي والسريـري والى سوء االنظـمة االدارية وانـهيار

ية والعزلة الدولية. االخالق الطبية واالكاد
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  بـاشـرت احلـكـومـة الـعــراقـيـة مـهـامـهـا بــعـد مـخـاضـات عـسـيــرة من اإلنـسـداد الـسـيـاسي
وإنـعكـاسـاته عـلى الـشارع الـعـراقي والـفـوضى التـي ضربت الـدوائـر احلـكـوميـة فـأصـبحت
مـشـلـولـة والـتـهـديـد الـذي تـعـرضت لـه الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة بـعـد تـعـطـيل مـؤسـسـات الـدولـة
الــدسـتــوريـة فــكــاد أن يـكــون فـيــضــانـا يــغـرق اجلــمـيـع ويـأخــذ بـهـم الى اجملـهــول.   ولـدت
اجلـمـهـوريـة اخلـامـسـة بـعـد أن شقـت شرنـقـة الـتـحـديـات الـتي كـانت تـمـنع والدتـهـا وعـطلت
ـدة سـنـة كـاملـة هـي ذات الطـريـقـة الـتي تـشـكـلت بـهـا احلـكـومـات الـسـابـقة ألن تـشـكـيـلـهـا 
رة والتـحديات التي تواجه احلكومة كونة لها ذاتـها لكن الرهان هذه ا الـتركيبة السياسـية ا
ـواطنـ وسقف طـلبـاتهم تـغيـر عن الدورات الـسابـقة وعودة تخـتلف عـما سـبقـها وطـموح ا
ستوى االداء الـذي تقدمه والتطـمينات التي تـبعثها عن اجلمهـور الى الشارع تظل مرهـونة 
لفـات الشائكة التي يعيشهـا الواقع العراقي.  أولى مهام هذه احلكومة هو طريق جناحها با
الـتواصل ب الطبقة الـسياسية واجلمهـور وإستعادة ثقته بالـنظام السياسي وإدامة احلوار
ـعتـرضة من أجـل الوصـول الى تفـاهمـات مـشتـركة فـاجلـمهـور بسـبب األحداث مع الـقوى ا
الـسابـقـة أصبح فـي أغلـبه نـاقمـا عـلى السـلـطة وغـيـر متـفاعـل مع ما تـطـرحه من برامج ألنه
يـريـد واقـعا مـلـموسـا يـشـاهده بـعـينـه وينـعـكس علـى واقعه االجـتـماعـي واإلقتـصـادي وليس
وعـودا وأحالمـا من اخلـيـال وس وسـوف الـتي لم يـلـمس مـنهـا اجلـمـهـور إال كلـمـات رنـانة
لـفات التي يجب أن تهتم بها احلـكومة وتكسب ثقة اجلمهور على منابر االعالم.   أهم تلك ا
الي وإصـطـياد حـيـتانه وجتـفيـف منـابعه من خاللهـا هـو ملف مـكـافحـة الفـسـاد اإلداري وا
ؤسسـات الرقابيـة والقضـائية من أجل مـحاسبة رؤوس الـفساد وإيـقاف نهب أموال ودعم ا
العراق بطرق غير مشروعة ومشروعة في أحيان أخرى فنجاح أي عملية تنموية ال يكون إال
راقبة واحملاسبة بـالقضاء على مافيـات الفساد التي تغولت وتـمكنت وظنت أنها بعـيدة عن ا
ستشري.العالقة وإيقاف نزيف األموال من وزارات احلـكومة بسبب سوء اإلدارة والفـساد ا
ب السلطت التشريـعية والتنفيذية يجب أن تختلف عن سابقاتها وأن تشهد تكامال بينهما
واطن على مختلف األصعدة من أجل تـهيئة األرضية إلنتاج قوان وتشريعات تمس حياة ا
العراقي وحتل كافة االشكاليات الـتي تعانيها الساحة العراقية وتخضع أحيانا للمساومات
عطلة مـنذ سن وأصبـحت حبيسة والصفقـات السياسيـة واحلزبية ال سيـما تلك القوانـ ا
ـان بل إن بـعـضـهـا أقـر ولـكن لم يـأخذ طـريـقه لـلـتـنـفـيـذ خـاصة وأن أدراج احلـكومـة والـبـر
ـياه وملف الـكهرباء ثلـون كتلـة احلكومـة.  الواقع اخلدمي وملف ا ان  غـالبية أعـضاء البـر
ـلفات تـغييـرا واضحا تمـثل قضايـا ضاغطـة على احلكـومة اجلديـدة ويجب أن تشـهد هذه ا
ـهمة التي أقرت شاريع ا واطن جمـلة من ا خالل الثالثـة أشهر القـادمة ويجب أن يشـهد ا
ضـمن قانـون األمن الغـذائي إضـافة الى مـوازنة  2023التي يـجب أن تـهتـم بهـذه الـقضـايا

ــواطن عـلى مــدى جـديـة ـهــمـة والــتي من خاللـهــا سـيــحـكم ا ا
احلـكومـة في تـقـد اخلـدمـات وحرصـهـا عـلى تـغيـيـر الـصورة
النمطية السـابقة.  لقد جاءت للجمهورية اخلامسة بداية جديدة
ة لـذلك يـجب أن تـسبق لـكن عـلـيهـا أن ال تـكـرر األخطـاء الـقـد
ـواطن هـو الــذي يـتـحــدث بـإجنـازات األفـعــال األقـوال ويـكــون ا
احلكـومة قبـلهـا وذلك يسـتلـزم جهـودا إستـثنـائيـة وفريـقا يضع
ـصـالح مـصـلــحـة الـوطن والــشـعب نـصـب عـيـنــيه بـعـيــدا عن ا

احلزبية والفئوية.
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ركز بية الـعراقية ان مـنتخب العـراق للكرة الطـائرة من وضع اجللـوس جاء با أعلنت اللـجنة البـارا
التاسع على مستـوى العالم. وقال رئيس الـلجنة عقيل حـميد ان منتـخبنا الوطني لـلكرة الطائرة من
وضع اجلـلـوس تـمـكن من حتـقـيق الـفـوز عـلى نـظـيـره الـكـرواتي بـثالثـة اشـواط مـقابـل شـوط واحد.
ـباريـات الـترتـيبـية لـبطـولة كـأس الـعالم لـلكـرة الطـائرة من وضع ـباراة جـاءت ضمن ا واضاف ان ا
ـباراة اليوم يكـون منتخب العـراق للعبة اجللوس اجلارية حـالياً في البوسـنة. واشار الى ان الفوز 
ثـلـون مـخـتلف ـركـز الـتـاسع في بـطولـة الـعـالم الـتي شـارك فـيهـا سـتـة عـشر مـنـتـخـبـا  قـد احرز ا

القارات.
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أعلن االحتاد الـعراقي للجـوجيتسو
نتخب علي البازي انسحاب العب ا
أمـام نـظيـره االسرائـيـلي للـمـنافـسة
ركـز الثالث في بطولة على حتديد ا
الــعـالـم لـلــشــبـاب اجلــاريــة في أبـو

ظبي. 
وقــــال رئــــيس االحتـــــاد الــــعــــراقي
مـخلص حـسن في تـصريح صـحفي
ـــنــتـــخب الــعـــراقي عــلي إن العب ا
ـبـاراة الـبـازي وزن  66 كـغـم وصل 
ـركزين الـثـالث والرابع في حتـديد ا
بـطولـة العـالم للـشبـاب لكن الـقرعة
أوقـعــته مع العب اسـرائـيـلي لـنـقـرر
كـاحتـاد جـوجـيـتـسـو عـراقي سـحب
العـــبـــنــا رغـم أن بـــإمـــكــانـه الـــفــوز
بــسـهــولـة وحــصـولـه عـلى الــوسـام
يـاً. وأضاف حسن ان النـحاسي عـا
ـنـظـمـة رفض االحتـاد بـرر لـلـجـنـة ا
الـعــراق مـواجـهــة العب إسـرائــيـلي

مـعلال لـهم أن ذلك قـرار سـياسي وال
. وكان يجوز اللعب مع اإلسرائيلي
الـعـراق حـصل عـلى وسـام نـحـاسي
واحـــد في الــبــطــولـــة احلــالــيــة عن
طــريـق الالعب ســجــاد فالح حــسن.
وصــوّت أعــضـــاء مــجــلس الــنــواب
ـــــاضي الـــــعـــــراقي في  26 أيـــــار ا
لــصــالح مــقــتــرح قــانــون لـــتــجـر
الـتطـبيع مع إسـرائيل وهـو مقـترح
قـــانـــون طــــرحـــته كـــتـــلـــة الـــصـــدر

وحلفاؤها.
WOÝU uKÐœ  U öŽ

ويـــنص الــــقـــانـــون اجلــــديـــد عـــلى
ـؤبد أو عـقـوبـات بـيـنـهـا الـسـجن ا
ــؤقت ويـهــدف وفق مـادته األولى ا
إلـى مــــــنـع إقـــــــامــــــة الـــــــعـالقــــــات
الــدبــلـومــاســيـة أو الــســيـاســيـة أو
الــعـــســـكــريـــة أو االقـــتــصـــاديــة أو
الـثــقـافـيــة أو أيـة عالقــات من شـكل
آخر مع الـكيـان الصـهيـوني احملتل.

ـــــادة  201من قــــــانـــــون وتـــــنـص ا
العـقوبات الـعراقي عـلى أنه يُعاقب
بــــاإلعــــدام كل مـن روج لـــــمــــبــــاد
اسونية ا في ذلك ا الصهيونية 
أو انـتسب إلى أي من مـؤسـساتـها
أو ساعـدها مـاديا أو أدبـيا أو عمل
بأي كيفية كـانت لتحقيق أغراضها.
وال يـــقـــيم الـــعـــراق أي عالقـــات مع
إســــرائــــيل وتــــرفـض احلــــكــــومـــة
وأغلـبية القـوى السيـاسية الـتطبيع
مـعــهـا. ومن أصل  22دولــة عـربــيـة
تــــقــــيم  6 دول هـي مــــصـــر واألردن
ـــغـــرب واإلمــــارات والـــبـــحـــرين وا
والـــســـودان عالقــــات مـــعـــلـــنـــة مع
إسرائيل. ويقول الرافضون لتطبيع
العالقـات مع إسرائـيل إنهـا ما تزال
حتـتـل أراضي عـربـيـة في فـلـسـطـ
وسـوريا ولـبـنان مـنذ  1967وترفض
قـيـام دولــة فـلــسـطـيــنـيــة مـسـتــقـلـة

وعاصمتها القدس الشرقية.
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ـنـتخب الـوطـني اليـوم الـسبت يـعود ا
الى مــلـعب نــادي جــيـرونــا اإلســبـاني
خلوض الـلقـاء التـجريـبي الثـاني امام
ــؤهـلـة الى كـاس مــنـتـخب االكـوادور ا
الــعـالم فـي قـطــر والــتي تــلـعـب ضـمن
اجملـمـوعـة الـتي تــضم مـنـتـخـبـاتـقـطـر
والسـنغـال وهولـندا ومـتوقـع ان تكون
مـواجهـة غيـر سـهلـة امام احـد مدارس
ــعـد الـكــرة االمــريــكــيــة اجلــنــوبــيــة ا
ي ـســرح الـكـروي الـعـا لـلـدخـول في ا
في العشـرين من الشهر احلـالي عندما
بـيـاد قـطر يـخـوض مـباراة افـتـتـاح أو

نظم. الكروي في مواجهة البلد ا
dO³  Íb%

ومـؤكــد سـيــكـون الـتــحـدي اكــبـر امـام
الوطـني الـذي فـقـد ثـقـة جـمـهـوره بـعد
االداء الـفـاشـل في لـقـاء اخلـمـيس دون
ان يــعــكس ولــو الــشيء الــبــســيط من
ستوى اجلماعي اجلانب الفني علـى ا
أو الفردي في مـباراة سارت من جانب
واحــد دون ذكــر لــلــوطــني فــقط االسم
وهـو الـذي سـيـكـون امـام مـبـاراة اكـثر
من مـهـمـةمن كل اجلـوانب ومـتـوقع ان
ـتلك يـواجه صـعـوبات بـالـغـة النه ال 
احلد األدنى من احللول الـتي لم تظهر
اطالقـا في مـثل هـكــذا مـواجـهـات كـمـا
ــكـسـيـك و كـان يـجب ان حــصل امـام ا
تقـدر االمور وتدرس مـسبقـا من جميع
اجلوانب قبل زج الفريق في مثل هكذا
مـبـاريــات وهـو الـذي أكــد عـدم قـدرته
على اسـتعـادة التـوازن وليس بـإمكانه
كن تـداركه من الصـعوبات تدارك مـا 

التي ستأتي ال محاله.
…bF  ‚d

شـكلـة ان الفـريق يواجه فـرق معدة وا
اساسا ألكبر محـفل كروي فيما استمر
الوطـني يبـحث عن هويـته الغـائبة من
مــــدة وال زال بــــعــــيـــدا عـن اجـــواء اي
منافـسة على اي مسـتوى كانت وحتى
لو فـرضـنـا يـعـد لبـطـولـة اخلـلـيج فمن
ــعــقـول أن يــواجه مــنــتـخــبـات غــيـر ا
ـــكــســيـك االكــوادور وكــوســـتــاريــكــا ا
ويـتعـرض لهـزات غيـر مسـوغة بـسبب
عدم تقدير االمور لـيعود بعدهاليالعب
اليمن في بطولـة اخلليج وهذه حقائق
ــكــسـيك ــكن جتــاوزهـا ومــبــاراة ا ال
زادت من قـنــاعـات اجلــمـهـور مـن انـنـا
ر بـحالة ـعنى و  تـلك منتـخب با ال
تفكك وافتقد للحس التهديفي والبسط
ـفردات الـفـنيـة وافتـقـد ثقـة جمـهوره ا
الـذي أنــتـظــر وهـو يــامل ان يـتــحـسن
االداء وتــــصـــبح االمــــور افـــضـل لـــكن
الـوطـني ظــهـر مـرهق وبــائس بـكل مـا

تعني الكلمة.
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ـنــتــخب الـوطــني بــدوامـة واســتـمــر ا
النتـائج السلـبية اخملـيبة بعـدما خسر
ــــكـــســـيك امـس االول من مـــنــــتـــخب ا
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ـنــاصب زائــلـة والــكــرسي دوار ويــبـقى فــقط الــعـمل ا
درجــال الـوزيـر تـرك الــوزارة واجلـمـيع اكـد واالجنـاز 
عـلى انه نزيه اليد لكنـه لم يستطيع محـاسبة الفاسدين
الن حـيـتـان الـوزارة مـحـمـيـة من االحـزاب وان درجـال
شيت الـوزير تاه ب عمل الوزارة واالحتاد فاضاع ا

.
فروض في بداية عمله كوزير يقدم استقالته في كـان ا
مـؤتمر صحفي او اثناء اجتماع مجلس الوزراء النه ال
يـستطيع ان يستخدم صالحيته كوزير نتيجة الضغوط
من االحـزاب والـنواب و يـطلـب من احلكـومـة ان تعـطيه
صالحـيـات يــسـتـطـيع من خـاللـهـا مـحـاســبـة الـفـاسـد
نصب واعـفائه من مـنصبـه لكنه لم يـفعل الن بـهرجـة ا
ـصـفـحــات واحلـمـايـات الـتي تــركض امـامه وخـلـفه وا
ـنـصب واحلـيـاة وكـان عـلـيه ان جـعـلـته يـعــيش زهـوا ا
يـعلم انه جـاء الجل الكـرة العـراقيـة كونه احـد جنومـها
ميزين ويكرس خبرته الرياضية الجل الكرة العراقية ا
تعطشة لالنتصارات واالجنازات لكن منصب الوزير ا
في الـعراق يغري حتى االموات فما بالك باالحياء االن
رحل الـوزيــر درجـال وبـقى الـرئــيس درجـال فـهـو االن
رئـيـســأ جلـمـهــوريـة كــرة الـقـدم الــعـراقـيــة ويـســتـطـيع
ــســار بــعــيـدا عـن ضـغــوطــات وتــاثــيـرات تـصــحــيح ا
االحـزاب تـابع جلـمـهـورية الـفـيـفـا الـكـبـرى التـي حتكم
يـة وعنـدما يـشعـر رئيس الـفيـفا هـناك كـرة القـدم العـا
تـدخُل من الـدولـة في عـمل جمـهـوريـته في الـعراق أول
شي يـفـعـله هـو كتـاب حتـذيـر من الـتـدخل واذا تـمادت
احلـكـومة فـي تدخـلـهـا واعـطت االذن الـطرشى لـلـفـيـفا
فـحيـنـها تـتـوقف الكـرة الـعراقـيـة عربـيـا ودوليـا وهـناك
جتـارب سابـقـة حلكـومـات تدخـلت في عـمل احتاداتـها
احملـلـيــة وجـاء الـكــارت االصـفـر واالحــمـر من الــفـيـفـا
فـاستجابت احلكومة لقـرار الفيفا الذي ال يُميز من اي

محكمة او قاضي .
عـلى الكـاب عـدنان درجـال ان يصـارح نفـسه قبل ان
يصارح االخرين بقرارات اتخذها وتب فيما بعد انها
قــرارات خــاطــئـة ولــيـس عــيــبــا ان يــعــتــرف االنــسـان
تـسرعـة الـتي أدت الى خروج مـنتـخبـنا من بـاخطـائه ا
شـاكل االخرى التي عصفت تـصفيات كـأس العالم وا
فـي عــمـل االحتــاد الـــعـــراقي وغـــيــرهـــا الـــتي جـــعــلت
اجلـمهـور العـراقي غيـر راضي على مـسار الـتصـحيح
الـذي جــاء به الـكـابــ عـدنـان درجــال لـيـعــلم الـرئـيس
درجـال ان منـصبه كـرئيس لالحتـاد العـراقي هو اكـبر
من مـنــصب الـوزيــر في احلـكــومـة الــعـراقــيـة الن كـرة
تنفس الوحيـد الشعب العراقي وقد يجهل الـقدم هي ا
ـواطن العراقي الـبسـيط اسم وزير التـجارة او البـيئة ا
بل حـتى وزيــر الـدفـاع لـكـنـه بـالـتـاكـيــد يـعـرف من هـو
رئـيس احتاد الـكرة الـعـراقيـة الهمـيتـهـا وتاثـيرهـا على
الـشعـب العـراقي اتـمنى مـنك ان تـفتح صـفـحة جـديدة
ــعــنـيــ بــشـؤون كــرة الــقـدم ــدربـ وا مع االعالم وا
وتـعقـد مـؤتمـر صـحفي يـحـضره اجلـمـيع بال اسـتثـناء
ويـكون لـقاء مـصارحـة ومـكاشـفة وتـنفـيذ وعـود ال فقط

كالم ينتهي مفعوله بعد انتهاء اللقاء .
واخــــر كـالمي لــــلــــكــــابــــ عــــدنــــان ان
الـــشــــخص الــــذي يُـــشــــخص عــــمـــلك
االداري بـحـسـن نـيـة وقـلب صـافي هـو
ــصــلـــحــته ــدحـك  افــضل مـن الــذي 

الشخصية.
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صارعـة احلرة اجلارية نتـخب الوطني لـقب البطـولة العـربية بـا خـطف مصارعـي ا
شاركة منـتخبات مصر نزاالتها في مـدينة اإلسكندريـة بجمهوريـة مصر العربيـة 
الــبــحـريـن و األردن و الـكــويت و الــعـراق و الــســعـوديــة أعــلن ذلك رئــيس االحتـاد
ركـزي للمصارعـة األستاذ شعالن عبد الـكاظم وقال أن منتـخبنا الوطني العراقي ا
ـركـز الثـاني إلى مـنـتـخب مـصر ـركـز األول كـان قـد جمع 205 تـاركـا ا الـذي حل با
ـركـز الـثـالث مـنـتــخب الـبـحـرين جـامـعـا 120 نـقـطـة الـذي يـضم بـرصـيـد 195 يـلـيـه بـا
ــصـارعــ اجملـنــسـ من دولــة روســيـا االحتــاديـة مــشـيــرا إلى فـوز مـجــمـوعــة من ا
صارع عيس صـارع مصطفى عبدالباسط بالوسام الذهبي بوزن 86 كـغم كما فاز ا ا
ـصـارع خـطاب عـبـدالـسالم بـالـوسام الـذهـبي أيـضـا بوزن 62 كـغم في حـ أحرز ا
ـصـارع عــبـد الـله اركـان عــمـر الـوسـام الــفـضي بـوزن 57 كـغـم ونـال ا
الــوســـام الــفــضي بــوزن 61 كــغم وفي وزن 65 كــغم أحــرز
ـصـارع مـحـمـد اجلـواد الـوسـام الـفـضي كـمـا أحرز ا
علـى عصـام الوسـام الفـضي بوزن 70 كـغم وفي
ـصارع قـتـيـبة مـصـطفى وزن 74 كـغم احـرز ا
الـوسـام الــفـضي وتـابع قــائال : كـمـا حـصل
ــصــارع احـــمــد مـــحــسن عـــلى الــوســام ا
صارع الـفضي بوزن 79 كـغم فيما نال ا
عــبــد الــله أركــان الــوســام الــبــرونــزي
بـــــوزن 97  كــــغـم واخــــيــــرا أحـــرز
ــصـارع احــمـد صالح الــوسـام ا
الــــــفـــــضي بـــــوزن 125 كـــــغم.
واعــــرب رئــــيس االحتــــاد عن
ـصارعـيـنا شكـره وأمـتنـانه 
األبــطــال لـلــجــهــد الـكــبــيـر
الـــذي بـــذلــوه فـي نــزاالت
الـبــطــولــة الــتي خــطــفـوا
لــــــقــــــبـــــهــــــا بــــــجـــــدارة
واستـحـقـاق بـعـد غـياب
طــــويـل عن مــــنــــصـــات
الــتــتــويج الــعــربــيــة في
ــصــارعـة احلــرة إلكــثـر ا
من أربـــــعـــــ عـــــام حـــــيث
االجنـــــاز الـــــتـــــاريـــــخي الى
مـــــعـــــالي وزيـــــر الـــــشـــــبـــــاب
برقع والريـاضة السـيد أحمـد ا
ـبـيـة الـوطـنـية ورئـيس الـلـجـنـة األو
العـراقيـة الـكابـ رعـد حمـودي الذي
ـعــسـكــر الـتــدريـبي ســاهم في تــوفـيــر ا
لـلـمنـتـخب الـوطني. وشـهـدت صالـة مـبارك
لاللـعـاب الريـاضـيـة التي حتـتـضن منـافـسات
شاركة نالت البطـولة تنافسـا مثيرا ب الـفرق ا
ثــنـاء احلـضـور وفي مـقــدمـتـهم الـســيـد كـمـال أبـو
عـزيـز رئـيس االحتاد الـعـربي لـلعـبـة الـذي اعرب عن
ــصــارعـة الــعـراقــيــة وحتـقــيق هـذا ســعــادته بـتــطـور ا

االجناز .
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علي البازي

ووزاري. وجـددت الــهــيــئــة الــعــامـة
ثـقـتـهــا بـرئـيس االحتـاد ظــافـر عـبـد
األمير لدورة إنـتخابيـة جديدة حيث
حـصل عـلى  62 صـوتـاً من أصل 64
عضواً. كما فاز فرحان نصير جاسم
ـنــصب الــنــائب األول فــيــمــا فـاز
نـصب النائب الـثاني عبـد الهادي

مفتول مهيري.
…—«“u « q¦2

وفاز بعضـوية مجلس إدارة االحتاد
كل من أســـعـــد إســمـــاعــيـل وبــاسم
جــبـارة وبـشـتــوان أحـمـد وحـسـ
كــــــاظـم ويــــــوسف يــــــاســــــ وعن
الـعـنـصـر الـنـسـوي سـنـدس مـحـسن
ــؤتــمـر . هــذا وقــد حــضــر ا حــســ
االنتخابي مديـر القسم القانوني في
ــبـــيــة عــلـي الــبــدري الـــلــجـــنــة األو
ـثل وزارة ومـعـاونـه لـيث خـضـر و

الشباب والرياضة أحمد حسن.
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جـــددت الــهـــيــئــة الـــعــامـــة لالحتــاد
العراقي للكرة الطائرة ثقتها بجميل
العبادي رئـيساً الحتاد الـلعبة لدورة
ــــــؤتــــــمـــــر جــــــديــــــدة وذلك خـالل ا
االنـــتــخـــابي الــذي عـــقــد فـي فــنــدق
نصب النائب نصور ميليا. وفاز  ا
األول الدكتـور آزاد حسن قادر فـيما
ـنصب الـنائب الـثاني الـدكتور فاز 
حــبــيـب عــلي. كــمــا فــاز بــعــضــويــة
مــجــلس إدارة االحتــاد عـبــد الــكـر
عـبــد الـعـبــاس وأحـمــد عـبــد الـكـر
وبــــشـــار عــــلي وعــــلي عـــبــــد كـــاظم
وابراهيم مـزهر وعالء شاكـر ومناف
خلـيل والـدكتـورة نعـيمـة خلف. وفي
ـنصور سيـاق منفـصل أقيم بـفندق ا
ـؤتـمر مـيـلـيـا في الـعـاصمـة بـغـداد ا
االنتخابي للمكتب التنفيذي لالحتاد
بي الـعـراقي لـلشـطـرجن بـأشـراف أو
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حقـقت الالعـبة الـعـراقيـة جنلـة عمـاد الـفوز عـلى مـنافـستـها
يًـا بنـتيـجة 1-3  ضـمن مـنافـسات ـصنـفة  6 عـا الـفرنـسـية ا
ـقـامة حـالـيًا في مـديـنة بطـولـة كأس الـعـالم لـتنس الـطـاولة ا
غــرنـاطـة اإلسـبــانـيـة. وقــدمت جنـلـة عــمـاد مـسـتــوى مـبـهـرًا
وجنـحت في حتقـيق نتيـجة تـاريخـية خالل أولى مـشاركـاتها
ببـطولة كأس الـعالم للتنـس. وتمكنت الالعبـة العراقيـة الثانية
رسل فاضـل من التغـلب على مـنافـستـها الـبرازيلـية بـنتـيجة
ــيـة. وتــعـد هـذه  3-1 لــتـحـقـق أولى مـفــاجـآت الـبــطـولــة الـعـا
ـبــيــاد بـاريس الــتي ســتــقـام في الــبـطــولــة مـؤهــلــة إلى بــارا
عـــــــــام 2024. يـذكـر أن الــعـراق يـشـارك في بــطـولـة كـأس
بي بـ  3 العبات هن: جنلة عماد الـعالم بتنس الطاولة البارا
درب الـعراقي جـمال وزيـنب حسن ورسل فـاضل بـقيـادة ا
جالل بـيـنـمـا يـرأس الـوفـد الـعــراقي لـلـبـطـولـة الـنـائب األول
بيـة ورئيس احتاد تـنس الطاولـة سمير لرئـيس اللجـنة البـارا

الكردي.
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ــرتــدة عــلى الــوطـــني عــلى الــكـــرات ا
استحـياء حتى لم يتـمكن من الوصول
نـافس الى نـهـاية الى مـرمى الـفريـق ا
الـــشـــوط االول الــذي انـــتــهـى بــتـــقــدم

كسيك بهدف. ا
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كسـيكي وواصل فرض وعاد الفـريق ا
ـطـلـقـة مـنـذ بـدايـة الـشـوط سـيـطـرته ا
ـلعب وسـير الـثاني وكـان لوحـده في ا
ـبــاراة كــمـا يــريـد بــسـبب احلــضـور ا
اخلـجـول جلـمـيع أفـراد الـتـشـكيل دون
اسـتثـناء الـذين واجهـوا صعـوبات في
إخراج الـكرة من مـنطقـتهم الـتي بقيت
ـقـابل مـسـرحـا لـتـنـقـل أفـراد الـفـريق ا
وتمكنهم من اضافة الهدف الثاني بعد
مـرور ثالث دقـائق عـلى بـدايـة احلـصة
الثانية مـا زاد من اطماعه والرغبة في
زيادة االهداف الن كل شيء استمر في

باربـعة اهداف في لـقاء جتـريبي كانت
تفائل في نتيجته متوقـعة مع أشد ا
ـنـتـخـب ظـل الفـوارق الـوضـحـةبـ ا
كن مـقـارنتـهـما والـتي القت والـتي ال
بظاللها عـلى سير اللـعب بعدما أخفق
العــبي الــوطـنـي في تــقـد مــلــمح من
ابسط مالمح اللعب واخلـطورة بسبب
االداء الــبـــاهت قـــبل ان يــتـــرك االمــور
قابل الذي والسيطرة الكاملة للفريق ا
بـدأ وواصل وانــهى الـلــقـاء مـســيـطـرا
عـــلى مــجـــرى الــلــقـــاء طــوال وعــرضــا
بـــتــفـــوق شــامل فـي كل شيء عـــنــدمــا
افـتـتح التـسـجـيل في الدقـيـقة الـرابـعة
ــبــاراة ولــتـــمــر دقــائق عـــلى بــدايـــة ا
الـــشـــوط االول ثـــقـــيـــلـــة عـــلى العـــبي
الــوطـــني الــذين فــشـــلــوا في مــجــاراة
ـنافس واحلـد من سـرعتـه الذي امـتد ا
مهاجـما دون توقف فـيما اعتـمد العبو

ـــرة فـي احلـــال االســـوء اداءا وهـــذه ا
ونتيجة وافتقد لكل مفاتيح اللعب ولم
تـقـتصـر االمـور عـلى النـتـيجـة وحـدها
كن ان تـتعرض لهـا فرق كبيرة التي 
لـكن ليس بـشـكل االداء الذي كـان عـليه
الـــوطـــني حـــتى لـم يـــقـــدر عـــلى تـــرك

مايسمى باالنطباع.
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وال يـــخـــتـــلف عـــلى وجـــود الـــفـــوارق
ـســتــوى الـفــني الــعـالي الــواسـعــة وا
كـسـيـكي وتوقـعـات اجلـميع لـلـفـريق ا
كن ان نشاهد للنتيـجة مسبقـالكن ال 
الوطـنـي بـهـذه احلـالـة الـبـائـسـة وكان
ســـراب وعــجـــز في تـــقــد ولـــو حملــة
ــبــاراة الــتي لم واحــدة طــيــلــة وقـت ا
كـسـيـكي قبل نـشـاهـد فيـهـا احلـارس ا
ان تزيد النتيجة الط بلة وعمقت من

جراح الوطني.

تـناول و باالنـدفاع والهـجوم بكـثافة ا
عاليـة وظل في مأمن من دفـاع الوطني
ستسلم تمـاماوانعدام قدرة عناصره ا
في أبعاد الكرة بل كانوا مجرد أشباح
قـابل على نفس فيـما استـمر الـفريق ا
وتــيــرة الــشــوط االول وسط ســيــطــرة
مـطـلــقـة و تـمــكن من تـسـجــيل الـهـدف
الـــــثـــــالث د 67ووجــــد مـن الــــطـــــريق
مفتـوحة الضافـة االهداف و التـسجيل
في ظل السيطرة الكاملة على مجريات
الـلــعب قـبل ان يـضـيف الـهـدف الـرابع
ـنـتخب من ركـلـة جزاء د  92لـيـنـجـو ا
الـوطــني من خــســارة كـادت ان تــكـون
كــارثــيــة وثــقــيــلـــة لــو تــرجم الــفــريق
كسيكي الفرص واستغلها كما يجب ا
ـنـتخب كـما لـم يتـوقع احـد ان يظـهر ا
الـوطـني بـهـذه الـهـزالـة وبـقي كـمـا هو
يـعـانـي من احـمـال نــكـسـة الى نــكـسـة

نتخب الوطني العراقي في إحدى منافساته U ∫ ا UM

مصطفى
عبد الباسط

راضي
شنيشل



بـاراتهما { مدريـد- وكاالت: تقدم ريـال مدريد على ضـيفه قادش بـهدف دون رد مع نهايـة الشوط األول 
لـكي انـتظـر حـتى قبل نـهـاية الـشوط ـلعـب سانـتيـاجـو برنـابـيو في الـدوري اإلسـباني. الـفـريق ا اجلـارية 
ـدافع الـبـرازيــلي إيـديـر مـيــلـيـتـاو. وأشـارت شــبـكـة أوبـتـا بـــخـمـسـة دقـائـق لـلـتـقـدم بــالـهـدف األول عـبــر ا
فـارقة يـرينـجي بكـافة الـبطـوالت. ا لإلحـصائـيات إلى جنـاح ميـليـتاو في تـسجـيل سـابع أهدافه بـقمـيص ا
تـكمن في إحراز مـيلـيتاو كـافة أهدافه الـ 7 بـالرأس عبـر مساعدات من  7 العـب مختـلف آخرهم توني
نـافس في مبارات متتاليت ألول مرة دافع البرازيلي جنح في هز شباك ا كروس. وأفادت أيـضا بأن ا

مع الريال في الليغا.
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{ بـــــــاريـس-(أ ف ب) - لــــــقـي العب
إيراني لكرة القدم الـشاطئية إشادات
عــلى وسـائل الــتــواصل االجـتــمـاعي
بـــاعــتـــبــاره بـــطالً في الـــوقت الــذي
عـاقـبة في بالده بـعد يواجه خـطـر ا
لفتة واضـحة قام بها أثـناء مشاركته
في مسابقـة دولية تضـامناً مع حركة
ــنـاهـضـة لـلـنـظـام.وفـاز االحـتـجـاج ا
الـــفـــريق اإليـــراني األحـــد فـي "كــأس
طيـران اإلمـارات للـقـارات لكـرة الـقدم
الـــشـــاطــئـــيـــة" الــذي جـــرى في دبي
بـحـصـوله عــلى هـدفـ مـقـابل واحـد
أمــام الـبــرازيل بــفـضل هــدف سـدّده

سعيد بيرامون.
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وبـــدالً من االحـــتـــفـــال بـــهـــدفه وقف
ـــاءة واضــحــة بـــيــرامـــون وقــام بــإ
ــقص فـوق رأسه بــأصـابــعه تـشــبه ا
لتـقليـد قصّ الشـعر وفقـاً للـعديد من
نشورة على وسائل مقاطع الفيديو ا
الـتـواصل االجــتـمـاعي. وحتـوّل قصّ
الشـعـر في إيـران وخارجـهـا إلى رمز
لــلــتـضــامن مـع االحـتــجــاجــات الـتي
اندلـعت على أثـر وفاة مـهسـا أميني
بعد ثالثة أيـام على اعتقـالها من قبل
شـــرطـــة األخالق الـــتي اتـــهـــمـــتـــهـــا
بانتـهاك قواعـد اللبـاس الصارمة في
اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة. وكـان فـريق
كــرة الــقـدم الــشــاطـئــيــة يـخــضع في

راقـبـة بعـد عدم األساس لـلـتحـقّق وا
غنائـه النشـيط الوطـني اإليراني قبل
ـبــاراة نـصف الـنــهـائـيـة حــسـبـمـا ا
أظـهـرت الــصـور. وأدّت هـذه احلـركـة
ــــبـــــاشــــر عــــبــــر إلى قـــــطع الــــبـث ا
الــتــلــفـزيــون الــرســمي وفق قــنـوات
تلـفزيونـية مقـرّها خـارج إيران.كذلك
لم يحتـفل الفريق عـندما مُـنح الكأس
لـفوزه بـالـلـقب األحـد بل وقف ثـابـتاً
ــاءة قص مــكــتــوف الـيــدين.وأدت إ
شعر بيرامون على الفور إلى انتشار
ـنـشـورات عـلى وسائل سـلسـلـة من ا
الـتــواصل االجـتــمـاعي الــتي أشـادت
بالالعب لشـجاعته.وعلى تـويتر كتب
الـالعب اإليـــرانـي الـــدولي الــــســـابق
مهرداد بـوالدي أن "هذه اللـعبة وهذا
ـاءة ال الــفــوز قــد يُــنـسـى ولـكـن اإل
كن نسيـانها. أهم من البـطولة كان
الشرف الذي أظـهرته".من جهته غرّد
العب كرة القـدم السـابق وجنم بايرن
ي الـذي مـيـونـيخ الــسـابق عـلي كـر
ـــتــــحـــمّـــســـ ــــؤيّـــدين ا كـــان من ا
لـالحــتـــجـــاجــات "مـــنـــتــخـب وطــني
اءة إيراني بشرف" ناشراً فيديو إل
ــقــابل أكّــد االحتــاد بــيــرامـــون.في ا
اإليراني لـكرة الـقدم أنه سيـعاقب كل
أولـئك الذين يُـعـتـقد أنـهم فـشـلوا في
ـلعب وذلك إبـقاء الـسـياسـة خـارج ا
من دون تـســمـيـة بــيـرامـون.وقـال في

بـيـان "بنـاءً عـلى أنـظـمة اجلـمـهـورية
اإلسالمـيـة في إيـران والـفـيـفـا بـشـأن
جتـــنّب الــــســـلــــوك الـــســـيــــاسي في
الريـاضـة يجب عـلى أولـئك الذين لم
ـهنـية والـرياضـية يتـبعـوا األخالق ا
أن يُعـامَلـوا وفقـاً للـقواعـد".يخصص
عــادة لــلـفــرق الــريـاضــيــة اإليـرانــيـة
الـفــائـزة في مـسـابــقـات خـارج إيـران
طارات حيث "استقبال األبطال" في ا
غالبا ما تـتولى الطواقم التـلفزيونية
تـغــطـيـة عــودتـهم لـلــبالد.لـكن صـورا
تداولها مستخدمون لشبكة اإلنترنت
أظـهرت صـحـافـي مـسـتـائ بـعـدما
مـــنـــعــهم عـــنـــاصــر األمـن من دخــول
ــسـافــرين الــوافـدين داخل مــحـطــة ا
ـــطـــار. وأورد مـــوقع "إيـــران وايــر" ا
اإلخبـاري أن عناصـر بالـزي الرسمي
اقـتـادوا الالعــبـ فـور خـروجـهم من
طار وأن بعضا مـنهم ربّما اقتيدوا ا
إلى احتاد كرة القدم.انتقدت صحيفة
"إيران" احلكومية الشرطة اإلماراتية
مشيرة إلى أنهـا لم تتخذ "أي إجراء"
ـــتـــفــرّجـــ الـــذيـن أطـــلـــقــوا ضـــدّ ا
شــعــارات "مـنــاهــضـة لــلــجـمــهــوريـة
ـبـاراة. وتـسـتـقـبل اإلسالمـيـة" بـعـد ا
ــــنـــفــــيـــ دبي عــــدداً كـــبــــيـــراً من ا
. وفي أيـلــول/سـبــتـمــبـر اإليــرانـيــ
رحّـبت إيـران بعـودة سـفـيـر اإلمارات
بـعــد خـفض مـسـتــوى الـعالقـات بـ

ـــدة ست ســـنـــوات.ولــكن الـــبـــلــدين 
الصحـيفـة قالت "إذا لم تتـصرّف هذه
الــدولــة (اإلمــارات) بــشـكـل مـنــاسب
فـسـيتـعـيّن عـلـيهـا قـبـول عـواقب هذا

عادي إليران". العمل ا
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حتوّلت الرياضة إلى فسحة حساسة
لــلــتــعـبــيــر عن االحــتــجــاج في إطـار
التظاهرات التي تشهدها اجلمهورية
اإلسالمـيـة خــصـوصـاً قـبل مـشـاركـة
إيران في كأس العالم لكرة القدم هذا
الـعام في قـطـر.وكانت بـطـلة الـتـسلّق
إلـنـاز ركابـي قد أثـارت ضـجّـة كـبـيرة
ـاضـي عـنـدمـا تـسـلّـقت من الـشـهـر ا
دون حــــجــــاب - وهــــو أمـــر إلــــزامي
جلــمـــيـع اإليـــرانـــيــات حـــتـى أثـــنــاء
الـتـنـافس في اخلـارج - في مـسـابـقة
في كوريا اجلنوبـية.لدى عودتها إلى
إيــــران اعـــتـــذرت ركــــابي وقـــالت إن
احلــجـــاب ســقط عن طـــريق اخلــطــأ.
ولكنّ نـاشطـ جادلـوا بأنّ خـطوتـها
كــانـت مــتـــعـــمّــدة وأنـــهـــا خـــضــعت
لــضـغــوط الــسـلــطـات لــلـتــعـبــيـر عن
أســـــفــــهــــا.في وقـت ســــابق من هــــذا
الشـهـر رفض فريق نـادي "اسـتقالل"
اإليـراني أيـضـاً االحـتـفـال بـعـد فـوزه
بـكأس الـسـوبـر اإليـراني بيـنـمـا قال
العـبه ســيـافـاش يـزداني فـي مـقـابـلـة
ــبــاراة إنّه يــهــدي الـفــوز إلى بــعــد ا
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{ بــرازيــلــيــا-(أ ف ب) - اخــتـارت
الـبــرازيل بـطل الــعـالم ســبع مـرات
لــــســــبـــاقــــات الــــفـــورمــــوال واحـــد
البريطاني لويس هاميلتون جلعله
مـواطـنـاً فـخـريـاً وذلك فـي احـتـفال
أقــيم اإلثــنــ في مــجــلس الــنـواب
الـــــبــــرازيــــلي. ويــــتــــمـــــتع ســــائق
مرسيدس البالغ من العمر  37 عاما
بـعالقة وثـيـقة مع الـبـرازيل موطن
مثـله األعلى الـبطل الـراحل أيرتون
ـية سـيـنا ومـسرح أول ألـقـابه الـعا
عـــــام  2008 حـــ كــــان يــــدافع عن
ألوان مـاكالرين. مرتـدياً حـلة زرقاء
فـاحتـة اسـتـلم هـامـلـيـتـون شـهادة
ومــيـــدالــيـــة بــالـــلــونـــ األخــضــر
واألصـــفــر لـــلــعـــلم الــبـــرازيــلي من
رئـيس مــجـلس الــنـواب آرثــر لـيـرا
الـــــذي قـــــال وسـط الـــــهـــــتـــــافـــــات
والــتـصــفـيق إن "هــامـيــلـتــون بـطل
الـعــالم سـبع مــرات في الــفـورمـوال

{ واشـنـطن-(أ ف ب) - تـنقل روسـيـا العـبة كـرة الـسـلة األمـيـركـية احملـتـجزة
بريتني غـراينر إلى سجن عـقابي في روسيا عـلى ما أعلن محـاموها األربعاء

مـا أثـار تـنـديـدا شـديـدا من الـبـيت األبـيض.ونُـقـلت غـرايـنـر الـتي أديـنت
بحيـازة كمية صغيرة من زيت احلشيش من مركز احتجاز في الرابع
من تـشـرين الـثـاني و"فـي طـريقـهـا اآلن إلـى سجـن عـقـابي" كـمـا قال

فـريــقـهـا الـقــانـوني في بـيـان.وأوضـح مـحـامـوهـا أن روســيـا تـرسل عـادة
إخطارات بنـقل السجناء عبر الـبريد في عمليـة تستغرق ما يصل إلى
. وأضافوا "لـيس لديـنا أي معـلومات عـن موقعـها احلالي أو أسـبوعـ
تحدة وجهتهـا النهائية". وأثارت قـضية غراينر غضـبا في الواليات ا
مع تـواصل وزير اخلـارجيـة أنتـوني بلـينـكن مع روسيـا القتـراح اتفاق
ـتـزايد بـشـأن غزو مـوسكـو ألوكـرانيـا.وأكدت لـتـحريـرهـا رغم التـوتر ا
ـتـحدة الـنـاطـقـة باسم الـبـيت األبـيض كـارين جـان-بـيار أن الـواليـات ا
قدّمت "عرضا مهما" لروسيا حلل قضيتها. وتابعت في بيان "كل

دقـيقة يـتع عـلى بريتـني غراينـر أن تتحـمل فيهـا احتجازا
غـــيــــر قـــانــــوني فـي روســـيــــا هي دقــــيـــقــــة طـــويــــلـــة
جـدا".وأضـافـت "فـيـمـا تــواصل اإلدارة الـعـمل بال
كــلل إلطالق سـراحـهــا أمـر الـرئـيـس بـالـضـغط
عـلى مـحـتـجزيـهـا الـروس لتـحـسـ مـعامـلـتـها
والـظــروف الـتي قــد تُـجــبـر عـلـى حتـمـلــهـا في

مجمّع للسجون".

أفضل ذكرياته تعود الى عام 2008 
ــاني تـــيـــمــو عـــنــدمـــا تـــخــطـى األ
ـنـعطـف األخيـر آلخر غـلـــــوك في ا
ــركــز لــفــة في الــســـبــاق لــيــنــال ا
اخلـــامـس الـــذي كــــان كـــافــــيـــــاً له
للـتفوق عـلى صاحب األرض سائق
فـــيـــراري فـــيـــلـــيـــبي مـــاســــــــا في
ي الترتيب العام والفوز بلقبه العا
ـثـيـرة األول. وبـعـد هـذه الـنـهـايـة ا
للـسباق الـبرازيلي بـات هاملـيتون
أصــغـر بــطل في تـاريخ الــفـورمـوال
واحـــد وأول ســــائق أســـود يـــفـــوز
بـالـلـقب. ويقـام الـسـباق الـبـرازيلي
في عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع احلـالي
على حلبة انـترالغوش الشهيرة في
ساو باولو ليـكون اجلولة احلادية
والــــعــــشــــريـن قــــبل األخــــيــــرة من
ـوســــم الـذي حُـسِمَ لـقـبه لـصـالح ا
ســائق ريـد بـول الـهــولـنـدي مـاكس

فيرستابن.
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ــاني إصـابــة يـوشــكـو - وكـاالت: أعــلن نــادي اليـبــزيغ األ { بـرلــ
جفـارديـول مـدافع الـفـريق بـكـسر في األنـف ولكـنه سـيـكـون جـاهزا

ـنـتخب الـكـرواتي في بـطولـة كـأس العـالم قـطر 2022. للـمـشاركـة مع ا
وتـعــرض جـفـارديــول لإلصـابــة في تـصــادم مع زمـيـلـه بـالـفــريق ويـلي
ــبـــاراة الــتي فــاز بـــهــا الــفــريق عـــلى فــرايــبــورغ  1-3و أوربــان في ا
ئة بسـبب تورم عينه استبداله. وذكـر اليبزيج أنه ال يرى بـنسبة  100با
قرر إقامتها السبت  أمام شاركة في مبـاراة الفريق ا كنه ا لكن نظريا 
ن. وأضـاف النادي: ال يحـتاج الالعب جلراحـة ومشاركته في فيردر بر
كأس العـالم ليـست في خطر. وتـبدأ مـنافسـات بطـولة كأس الـعالم يوم 20
ـنـتـخب الـكـرواتي مـباريـاته تـشـرين ثـان/نوفـمـبـر اجلـاري. ويـسـتـهل ا
ـغربي يوم  23تشرين ثـان/نوفمـبر اجلاري ثم ـنتخب ا واجهة ا

يواجه بلجيكا وكندا 
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ـانشـستـر يونـايتد ـدير الـفني  { لنـدن- وكاالت: كشف إريـك ت هاج ا
سبب غياب البرتغالي كـريستيانو رونالـدو عن مواجهة أستون فيال على

مـلــعب أولـد تــرافـورد ضــمن الــدور الـثــالث من كـأس رابــطـة
احملترف اإلنكليزية. وخرج الدون من التشكيل األساسي
ـانـشـسـتـر يـونـايـتد أمـام أسـتـون فـيـال بـعد  4 مـبـاريات
سـابقات متتـاليـة شارك فـيها رونـالدو أسـاسيـا بجمـيع ا
كما لم يتواجد على دكـة البدالء. وقال ت هاج في تصريح
مـقــتــضب نــقـلــته صــحــفي جــادون سـانــشــو مـريـض وكـذلك
رونـالـدو بــيـنـمــا أنـتـوني مــصـاب. وسـبـق أن تـوج مـانــشـسـتـر

يونايـتد بكأس الـرابطة في  5مناسبـات آخرها في موسم - 2016
رات آخرها في 2017  كما أحرزها أستون فيال نفس العدد من ا

موسم 1996 - 1995.

{ رومـا- وكـاالت: عـبـر يـوهـان هـيـنـكس وكـيل أعـمـال الـهـولـنـدي ريك
كارسـدورب العب روما عن انـدهاشه من الـتصـريحـات التي أدلى بـها
ـدير الـفـني لـلـفريـق عقب الـتـعـادل أمام البـرتـغـالي جـوزيه مـورينـيـو ا
ساسـولو 1-1. وكان مـوريـنـيـو قد وجه اتـهـامـا بـاخليـانـة ألحـد العبي
روما دون أن يـدلي باسـمه عالنيـة لـكن الصـحف اإليطـاليـة أشارت
ـدرب ــشـار إلــيه بـتــصـريــحـات ا إلى أن كـارســدورب هـو الالعب ا
الـبـرتـغـالي. وقـال يـوهـان في تـصــريـحـات نـقـلـهـا مـوقع كـالـتـشـيـو
مـيركـاتـو اإليـطـالي: فـوجـئـنـا بـتصـريـحـات مـوريـنـيـو وأن اجلـميع
قصـود هو كارسدورب دون أن يسـميه مورينيو يراهن على أن ا
أو نـادي رومـا. وأضـاف نـريـد من الـنـادي أن يـشـرح لنـا مـا قـاله
درب وكيف فعل ذلك.. لـيست هذه هي الطـريقة التي يـعامل بها ا

دة  5 سنـوات نـحن نـطالب بـاالحـترام. الالعب الذي لـعب لـرومـا 
يذكر أن روما تعادل مع ساسولو إيجـابيا وعقب نهاية اللقاء شن
موريـنـيـو هـجـوما عـلى العـبه مـؤكـدا أنه كـان راضـيا عن أداء 15
باراة متهما إياه بخيانة من أصل  16العبا من الذين شاركوا با

زمالئه بالفريق وإهدار مجهودهم.
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لويس هاميلتون

"الـــنــــســـاء وأولــــئك الــــذين فــــقـــدوا
أحـــبـــاءهـم".في هـــذه األثـــنـــاء هـــنّــأ
الـرئيس إبـراهـيم رئـيـسي فـريق كرة
الــقـدم الــشـاطـئــيـة عــلى اعـتــبـار أنه

ـولــد لــكـنه واحــد هـو بــريــطـانـي ا
برازيلي في الـقلب". ورد هامـيلتون
بـــعــــد اإلعـــراب عن فــــخـــره بـــهـــذا
الـتـكـر بـالـتـحـدث بـشـكل عـاطفي
عـن ســــيــــنــــا بــــطل الـــــعــــالم ثالث
مــــــــرات 1988و 1990و 1991الــــــــذي
تـوفي في حادث خالل جـائـزة سان

مارينو الكبرى عام 1994.
r UFK  qDÐ

وقال سائق مرسيدس "أريد حقاً أن
أهدي هـذا التـكر أليـرتون سـينا"
مـضـيفـاً "عنـدمـا كنت فـي اخلامـسة
من عـمـري رأيت أيـرتـون يـتـسـابق
ألول مـرة وفي تلك الـلـحظـة عـلمت
بــأني أريـد أن أصـبح بــطالً لـلـعـالم

مثله تماماً". 
وفـــاز هـــامـــيــــلـــتـــون الـــذي وصف
الـــبــرازيـل بــأنــهـــا وطــنه الـــثــاني
بــجــائــزة الــبــرازيل الــكــبــرى ثالث
مـــــرات  2016 و 2018 و 2021 لـــــكن
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 جوزيه
مورينيو

دائـمـة وتـنـمـراً في حـيـاته اجلـديدة
عـلى غرار تـهـجم أحـد جيـرانه عـليه
مـطالـبـا اياه بـالـعودة الى بالده إال
انه فخـور بتـمثـيل أستـراليـا "بعض
الـنــاس عـنـصـريـون لــكن هـذا الـبـلـد

للجميع".
ÍuOÝ¬ œU%≈

بعدها بدأت مرحلة جديدة من حياة
ـنضمة الى مابيل فودع أسـتراليا ا
االحتاد اآلسـيـوي عام  2006متـجـها
إلى الـقارة الـعـجـوز. بفـضل سـرعته
ـراوغة انضم الى نادي ومهارته با
ــاركي عــام 2015 مــيـــدتــيالنــد الــد
بــعـمـر الــعـشـريـن وأعـيـر في أول
ـــــارك مــــــوســــــمـــــ فـي الــــــد
والبـرتغـال حـيث هبط نـادياه

إلى الــــدرجــــة الــــثــــانــــيــــة.

بي سي" معاناة عائـلته اليومية "كل
شخص كـان يحـصل على كـيلـوغرام
من األرز وبـالـتـالي  4كـيــلـوغـرامـات
لـــلـــعــائـــلــة و 3كـــيــلـــوغـــرامــات من
احلبـوب لذا كـانت القـسمـة صعـبة.
كنا نحصل عـلى وجبة طعام واحدة
لـــيـال وفي بـــاقي األوقـــات يـــجب أن
ـارس جتــد حــلــوال بــنــفــسك".بــدأ 
الـلـعـبــة بـعـمـر اخلـامـسـة في مـخـيم
ــفـــوضــيــة األ كــاكــومـــا الــتـــابع 
ـتحـدة لـشـؤون الالجـئـ ثم تابع ا
مـانـشـسـتر يـونـايـتـد اإلنـكـلـيزي مع
مــدربه األســطـوري الــسـيــر ألــيـكس
فــــيـــرغـــوســــون من خالل دفع دوالر
ــــشـــاهـــدته عـــلى امـــيـــركي واحـــد 
الــتـلـفـزيــون عـلى بـعــد سـاعـتـ من
كوخه "إذا لم أكن قادرا على الذهاب

{ سيـدني-(أ ف ب) - سيُـكمل أوير
مـابيل رحـلـة مثـيرة بـدأت في مـخيم
لالجـــئــ الى اكــبــر حــدث ريــاضي
ـي عـــنــــدمــــا يـــدافـع عن الـــوان عـــا
مـنــتــخب اسـتــرالــيــا في نـهــائــيـات
مــونـديـال قـطــر الحـقـا هــذا الـشـهـر
متخطياً مـأساة شخصية خالل هذه
الرحلة.صـعود هذا اجلنـاح من بيئة
ـثــابـة احلـلم لـكن مـتــواضـعـة هي 
ابن السابعة والـعشرين الذي يدافع
عن الـوان قـادش االسـبـاني لم يـنس
من اي أتى ويــقـول في هــذا الـصـدد
لشبكة "أس بي أس" االسترالية "بال
شك كان هـذا االمر (بـيئـته) األساس
بـالنـسـبة الي. لـقد مـنـحتـني الـكثـير
من الــــــقــــــيم ال زالـت مــــــعي حــــــتى
ـيـزات الــيـوم".وتـابـع "احـدى هــذه ا
هي التـواضع - أن ابـقى مـتواضـعاً
دائــمــاً - هــذا مـا تــعــلــمـتـه من هـذه
الــبـيـئـة عــنـدمـا كــنت طـفال".وُلـد في
كـيـنـيــا في مـخـيم لالجـئـ بـعـد ان
هـرب والـداه مـن احلـرب في جـنـوب
الـسـودان وكـان يـحـصل عـلى وجـبة
طـعـام واحـدة في الـنـهـار في الـوقت
الذي كـان يسـدّد حافي الـقدمـ كرة
مؤلفـة من مادة البالسـتيك.ويضيف
"وُلدت في كوخ كـوخ صغير ال شكّ
ان غرفتي في الفـندق كانت أكبر من
الـكـوخ الـذي حـصـلت عـلـيه عـائلـتي
".وتــابـع "اريـد في مــخــيم الـالجــئـ
توجيه الشكر الى الدولة االسترالية
الــتي مـنــحـتـنـي واقـربـائـي وجـمـيع

عائلتي فرصة للحياة".
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ويـقــول صـاحب الـهــدف الـثـاني في
مــرمى فــلــســطــ واألول في مــرمى
ســوريــا بـــتــســديــدة رائـــعــة ضــمن
اجلـولــتــ الــثــانـيــة والــثــالــثـة من
ـؤهلة الى كـأس العالم التصـفيات ا
في قـطــر لـدى شـرحه عـن مـؤسـسـة
"بـــيــرفـــوت تــو بـــوتس" (من حـــفــاة
األقـــدام إلـى ارتــداء أحـــذيـــة) الـــتي
أنــشــأهــا لــتـقــد األحــذيــة ألطــفـال
اخملــيــمــات "انــتــقــلـت عــائــلــتي من
الـسـودان إلى كيـنـيـا بـسـبب احلرب
في 1994. بعـد عام وُلـدت في اخمليم
وعـــشت هـــنـــاك  10 ســـنـــوات قـــبل
االنـتقـال الى اسـتـراليـا مع أقـربائي
في  2006. الـــضــــيـق والـــطــــفــــولـــة
القاسية طبعا حياة الشاب اخلجول
في كينيا.روى في حديث لشبكة "بي

ا واجهه الالعب وسقوط ال يقارن 
في طـفـولته "رحـلت بـعـمر الـتـاسـعة
عـشـرة وكـنت أتـوقع أن ألـعب فـورا.
لكن في الـواقع لم أكن جاهـزا للـكرة
األوروبــيـــة. الــهـــبــوط مـــرتــ كــان
صـعـبا عـلي من الـنـاحـية الـذهـنـية"
متـابـعـا "لن أغيـر ذلك ألن مـا حصل
جـعـلــني أقـوى وأقـدر األوقـات الـتي
أعـيـشـهـا اآلن" . ويـخـتم "كـرة الـقـدم
خــدمــتــنـي كــثــيـــرا أريــد رد الــدين
لالطــفــال.. الــهـــدف الــبــعــيــد األمــد
هـــــــــو أن جنــعل حــيـــاة الالجــئــ
أكــــــــــثــــــــــر
سهولة".

كـان عــلي الـتــأكـد من ذهــاب أحـدهم
البالغـي بـالــنــتـيــجــة".عـاش مــأسـاة
وفاة شـقـيـقته في حـادث سـير خالل
مـشـاركـته في كـأس اسـيـا عام 2019
في ابـــــو ظــــبي مـــــا جــــعـــــله حتت
الــصـدمــة. وقــسـوة احلــيـاة مــنـحت
مابيل فرصة أخرى عندما انتقل في
 2006 إلى أسـتـرالـيـا ضمـن برنـامج
انــســانـي "قــلت لــنــفــسي +هــذه هي
فرصـتي إذا عـملت جـاهدا كل شيء
ـكنـني مـطاردة كـن أن يحـصل و
أحالمي+".بــفــضل كـرة الــقـدم تــعـلم
االنكـلـيزيـة وبدأ يـعبـر عن مشـاعره
فـتـعـاقـد بعـمـر الـسـادسـة عـشرة مع
نـــادي أدياليــــد وأحــــرز مـــعـه لـــقب
الــــكــــأس في 2014. وصــــحــــيح أنه
واجه بـسـبب لـون بشـرته عـنـصـرية

l∫ أوير مابيل يخوض مدافعاً في إحدى مبارياته «b

بريتني
غراينر

ـــوذجــــا إليـــران رائـــعـــة عــــكس "
وقــويـة عــلى الــسـاحــة الـدولــيـة"
وذلك من دون اإلشـارة إلى اجلدل

اءة بيرامون. ثار بشأن إ ا
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ال بأس ان نـتذكـر في هذا احليـز تعـريف ارسطو لـلدولـة والذي يقـول فيـها :  أن دولة هي
جـماعـة بالـبديـهيـة دالـة عن االجتـماع الـبشـري وان كل جمـع ال يتـألف او يسـتمـر اال على
اخلير ومادام النـاس أياً كانوا اليعلمـون ابداً شيئاً اال وهم يتعـهدون الى مايظهره اخلير)
ـا ترمي الـى خير مـن نوع مـا ..وان جميـع انواع اخلـير هو … وان كل اجتـماع بـشري ا
الذي يـجب أن تمارسـه اجملتمـعات البـشريـة .ان فرضيـة (الضبـط) وهي التي تمـارس بها
ا تاتي من اهميتها من الدولة عمليـة ضبط االجتماع البشري ومـراقبة اداء مجتمعاتهـا ا
ـا يــحـقق اسـتـقـرار مـجـتـمــعـاتـهـا  واخلـيـر كل اخلـيـر في كـون االخـذ بـأسـبـاب اخلـيـر 
االسـتقـرار .. النه نـقـيض لـلفـوضى او الالدولـة  اي ان هـذا االنضـبـاط مـدعاة لـبـروز قيم
اخليـر في اجملتمع في انتـقاالتهـا السيـاسية واالجتـماعيـة والثقافـية واالقتـصادية وان قيم
ا تكمن في فرضية الوعي اخلير واهمية الوجود .. االجتماع ان لم نقل ابـرزها مظاهر ا
ــدونـات الــفـكــريــة تـشــيـر مـن ان االفـتــراض هـو بــوصــلـة الــوجـود اخلــيـر … الن أن كل ا
االفتراض (assumption) هو نقـطة بداية مـسلم بهـا دون نقاش او جـدل ان تشتبه في
فـرضيـة وجودنـا البـشري مـا اذا كـان لنـا تعـدد مالمح هذا االجـتمـاع البـشري اخلـير في

عينات ثالث … فأننا نفترض أن هذا الوجود قائم على :
1- قيم اخلير 

نظم  2- العقد االجتماعي ا
3- التفكير 

وأنـنـا نــعـتـقـد ان كل الـتـجـمـعـات الـبـشـريـة كــانت قـد تـراكـمت وتـطـورت وتـنـامى عـطـاءهـا
واجـتمـاعهـا البـشري بعـد أن .. تعـافت قيم اخلـير فيـها وأن هـذا التـراكم قد انـعكس على

تفكيرها من خالل …
1- الوعي بالوجود 

2- التضرع بهذا الوجود وافتراضاته واخراج هذا الوعي الى النهار
3- دراسة اجملـتـمع واالفراد عـملـية الـعـقد رغـبة مـنـهم في تثـبيت قـنـاعة الـوجود  وتـطور
ــعــاكـســة في تــعـقب افــرازات هـذا ــارسـة شــيــئـًا من ا ادوات الــتــفـاعل مــعــهـا وكــذلك 

الوجود……
ولكي ال نـسهب بالـتنـظير نـقول : ان النـظام السـياسي الـعربي وخالل قرن كـامل كان ب

اشكاليت 
التغول السياسي االيدلوجي… وحتييد الثقافي الفكري 

ـشاكل رجـعـياتـه االسالميـة الـسـياسـيـة فهـنـا ا ـارس عـمـليـة الـتـغول الـسـياسـي  وهو 
هنجية الثالثة  ا

ـا يتـحـرك هـذا الـفكـر والـذي يـكـون من فرع ـعـرفي لـسـياسـته وافـكـاره ا 1-ان احلـقل ا
ـعـرفيـة ومـرجعـيـتهـا قـد ال تصـمـد امـام متـغـيرات سـيـاسيـة واجـتمـاعـية ـادة ا واحد من ا

شارب  وثقافية معاصرة ومتعددة ا
ضمون االديولـوجي الذي يحاور ذلك الفكر  االشكالـية النظرية التي توسس وحدة 2- ا
ـعرفي (الـسـيـاسي  االقتـصـادي  االجـتمـاعي  الـثـقافي) ..ان هذا الـفـكـر   التـحـدي ا
عـرفي ال يعتـد بالضـرورة في ان يقدم هو حالً انـتماء نـفس االشخاص وان نفـس العقل ا
ـشاكل اجملتمع او قـد يهدد قيم اخلـير والفكـر واجلمال … النهـا تدير نصف قـناعة االخر

او يقينه … 
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3- ان مـشـكـلة االنـخـراط في هـذا النـوع من الـتـفـكيـر الـسـياسي  يـكـمن في تـقـاطعه مع
معطيات الدولـة واجتماعها البشري  وقيم التداول السلمي للسلطة .. هذا االمر هو الذي
جـعل الـكثـيـر من منـظـري هذا الـفـكر من (مـالك بن نـبي)  الى (سيـد قـطب  (ووصوالً الى
ـاغـوجـية فـريـدة من نـوعـها تـمـثـلت بـاجلـمع ب (قـيم الـفـرضـية (راشـد الـغنـوشي) … ود
واالسالمــيـــة) كــمــا هــو في مــشــروع مــالك بـن نــبي (احتــاد اجلــمــهــوريــات االسالمــيــة)
وفقة من العنف الثـوري اليساري والتي جلأ اليها سيد قطب واستعارته لراديكـالية غير ا
في مــؤامـرته ضــد الـزعــيم جـمــال عـبــد الـنــاصـر عـام 1965 واخـر تــقــلـيــعـات االسالم
ـقـراطـية فـي اوربا ـتـطـلـعـة لـلـد الـسـيـاسي - اسـتـعـارة جـوهر فـكـرة االحـزاب الـديـنـيـة ا
اني الـفـرنسي وقـاصـدة استـعـارة اسالـيب .. الـوصول الى وحتديـداً الـتجـربـة اليـمـ اال
السـلطة حـتى وأن تعارضت االسـباب مع احكـام الشريـعة ومقـاصدها كـما فعـلها (راشد
ثال  هـدفه يكمن في الوصول الى السـلطة واستخدام الغنوشي في تـونس) على سبيل ا
ـقـراطـية كـهـدف والـتداول ـانه بـالد امـكـانيـاتـهـا لفـرض مـشـروعه االيدلـوجي .. ولـيس ا

السلمي للسلطة كمبدأ.
ـعـروفـة أو في جتـاربه ـعـاصـر في سـرديـاتـه ا ان مـاقـدمه الـفـكــر الـسـيـاسي االسالمـي ا
عـطى الذي عـبرت ـعاصـرة في منـاطق شتى من الـوطن العـربي قد تـأسى ا الـسيـاسـية ا
سلـم أمثال الـكواكبي ومحـمد عبده ريدين من العـرب ا عنه حتـوالت وتفرعـات ليثق بهـا
ومـحمد أقبـال والبيطـار و جمال الدين االفـغاني وحسن حنـفي ومحمد عـابد اجلابري في
التعامل مع مـعطى قيم اخلير في (التراث العربي االسالمي) والتعاطي مع قيم العلم التي
أفرزت اجـماعاً اجتـماعيـاً بشريـاً متنوعـاً وغزيراً وراغب لـلحريـة وباحثـاً عن دولة احلرية
والـرفـاه وأن رموز وزعـامـات ومريـدي هـذا النـوع من اخلـطاب ونـقـصد (الـفـكر االسالمي
ـعـاصر) قـد أداروا ظهـورهم لـرصـيد الـتجـديـد والتـراكم الـفكـري وأصـروا على العـربي ا
استـمرار السـلفـية السـياسيـة استنـساخـاً للسـلفيـة بعنـوانهـا الديني والـقائم على فـرضية
قرأة الـتراث الـعربي االسالمي الـقد … في تـعزيـز. قيم االجـتمـاع البـشري الداعـي لقيم

اخلير واالخالق والفضيلة  ثم االنقطاع عنها .
والـقطيـعة الـثالثـة في مفـهوم االسـتيعـاب والتـجديد تـمثـلت في غياب فـرضيـة قراءة الواقع
ـعاصـر والـذي كـرس مـفـهـوم الـتـعـدد األثني ونـقصـد واقع االجـتـمـاع الـبـشـري الـعـربي ا
والـطـائـفي والـثـقـافي  وجـنـوح أفـراد مـجتـمـعـاته لـلـتـعـاطي مع حـركـة الـنـهـضـة في اوربا
عـبـرت عنـها مـقوالت والـتفـاعل مع قـيم العـلم وافرازاته فـي التـقاطع مع مـسـلمـات الدين  
روادهـا وتـقاطـعـها مع مـفـهوم الـدولـة ونظـامـها الـسـياسي الـقـد الذي تـخادم مـع مفـهوم
التبعية او(الـالدولة) (العثماني  الـصفوي) اخلديوي ونظـام حكم البايات لـلمغرب العربي
وجنوح الـناس واجملـتمعـات الى الدولة احلـديثـة ومؤسسـاتها الـراكزة ورغـبتهم في تـثبيت
اركــان دولـة الـعــدل الـنــسـبي ومــفـهـومــهـا االجــتـمـاعـي الـذي يـقـف بـالـضــد من تـطــلـعـات
اقـطـاعـياتـهـا (الـقـبلـيـة  الـدينـيـة  االولـغاركـيـة) إن اخلـطأ الـفـكـري الذي وقع فـيه (الـفـكر
االسالمي الـسـياسي) والـهـادف الى الغـاء دولـة اخليـر ودولة الـعـقد االجـتـماعي الـضامن
لفـكـرة الـتداول الـسـلـمي للـسـلـطة الـكـفـيل بتـوفـيـر حقـوق وحـريات االفـراد ..وهـشم فـكرة
الـوطـنـيـة اجلـامـعـة وقـفـز عـلى مـوروث الـعـروبـة وقـيـمـهـا اخلـيـرة مـرسـخـاً فـكـرة االقـصاء
عـاصر االيدلـوجي والوطـني في مـتبـنـياته الـسيـاسـية .. وهـكذا يـبـدوا ان الفـكر الـعـزبي ا
رسـخة لـفكـرة العـروبة الـنقـية .. ولم (الـقومي) قـد حصـر نفـسه في زاوية االيـديولـوجيـا ا
يتجاوز اخطـاء االسالم السياسي في بناء دولـة العدل القائمة عـلى فكرة (اخلير  احلرية
 الـعـدل) والتي يـضـمنـها عـقـد اجتـمـاعي جديـد يـضمن بـناء دولـة الـعدل ويـكـرس مفـهوم
الـتـداول الـسـلمي لـلـسـلـطـة وخق االخـرين في الـتـعبـيـر . ان ظـاهـرة االقـصـاء االسالموي
للـوطنيـة وحقوقهـا .. عند االسالم الـسياسي وظاهـرة التجاوز عـلى حقوق بـعض االقليات
واالثنيات واسبـاغ ايدلوجيا الـعروبة قد اوقع اجملتـمعات العربيـة في حيرة من امرها  أذ
ـعـطيـ االسالمـوي والقـومي قـد جعل الـنـاس بعـيـدون عن حلـم دولة الـعدل او أن تـغول ا
عاصرة… وبـدأ الناس يـعون انهم ال يعـيشون في دولة الـواقع ودولة العدل دنيـة ا الـدولة ا

واطنة اجلامعة  واحلرية وا
قوالت التنويري والذين قال أغلبهم ان الدولة احلق التي يجب ان تستمر : ونسوا ا

تنتصب على ارضـها ..  وتتوكأ على ذاتها ..  وتغادر بيت أبيها .. وال تعود تنسفه بيدها
او تنجرح باجنراحه .

ـأخـذ على الـتغـول الفـكر الـسيـاسي االسالمـوي والقـومي الكالسـيكي والـذي حددته ان ا
كتابات (طه حس  صادق جالل العظم  صالح الدين البيطار  محمد عابد اجلابري 
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غـياب فـكـرة الـعدل  ـعـاصـرة  ـستـجـدات احلـياة ا -مـاضويـة االفـكـار  وعـدم مالئمـتـهـا 
ـدنـية فـيـها  تـقاطع الـعـلم مع الدين والـتفـريد بـحـقوق مـجـتمـعاتـهـا  تأخـر ظـهور الـدولة ا
وغـياب مـبـدأ الـتداول الـسـلمي لـلـسلـطـة . وأن نظـريـة أستـيـعاب الـتـراث واالنتـفـاع منه ثم
جتـديـده هي الوظـيـفه الـتي قد تـصـمد أمـام تـداعيـات وتـطلع الـنـاس للـحـرية والـتـعامل مع
شروعـ (االسالموي والقـومي) في متنهـما السيـاسي  والثقافي مـعطياتـها  أن كل من ا
… كل مـنـهـمـا قــد خـذل صـاحـبه فـقـد بـدأ االسالم الـسـيــاسي  يـخـلط بـ مـفـهـوم الـدولـة
ـدنـية ورفع لـهـا عـنوانـاً حـيـنمـا إطـر دولته قـراطـيـة والدولـة ا الـوصـول لـلسـلـطـة عبـر الـد
ـجالس شـورى … ومـثـلـمـا وقع الـفكـر الـعـربي كـذلك… في اشـكـالـيه الـدمج ب احلـديـثـة 
ـركـزية الـقويـة ليـتـجاوز .. مـفهـوم التـعدد ـدنيـة ومـباديء الـعروبـة ودولة ا مـفـهوم الـدولة ا
والـتـنـوع  وركـز عـلى مـفـهـوم الـوحدة عـلى حـسـاب الـعـدل الـنـسـبي نـعم لـقـد جـمع الـفـكر
ـعاصر في مغـالطة ثـقافيه ومعـرفية واضـحة ح لم يوازن السـياسي العـربي والعراقي ا
ؤدجل ـقراطـية ودولـة القـانون واربك ذلك االسـالمويـون وا بـ السـيادة احلـقيـقيـة والد
وضاعوا ولم يظهر لهم  حس حينما لم يشرعوا في االنتقال من حاكمية الدين او حاكمية
ارسة اخلليفة او احلـزب وب دولة القانون والشرعـية التي يؤطرها عقـد اجتماعي عبر 
فهوم احلكومات وشعارات عاصرة  قـراطية لقد بزت الدولة الوطنية العربية ا الفرد للد
فهوم واطنة كعنصر اساس  التوافق والشراكـة والتوازن وجتاوزوا على مفهوم الوطن وا
ـدنيـة احلديثـة.. وظلـموا ايضـاً مفـهوم الوطـنيـة اجلامعـة التي هي سـر وجود هذه الـدولة ا
البلدان وطبيـعة مجتمعاتها عبر التأريخ فـاالكراد واالقباط واالمازيغ والتركمان والبهائي
فـهوم ـورسكـيـ والبـويهـي … ايـقـونات ثـقافـيـة مجـتمـعـية .. كـانت متـعـلقـة  والـشبك وا
شـترك ان ما قدمنها الوطن وملحقاته الـغير سياسيـة احليز اجلماعي التـاريخي العيش ا
عـاصر (االسالموي ـشاكل في الـفكر الـسيـاسي العـربي ا يـجعـلنـا أن نؤكـد ان مشكـلة ا
والقومي العربي العـاصر) هو براغماتية الواجهة للوصول للسلطة ليس للتعبير عن اخلير
ـودودي  الى سـيد قـطب) كان الـوطن ودولته في وجـودها الـبشـري  فاالسالمـويون من (ا
وثنهم الذي يـجب ان يرجم اما القومـيون فقد وقـعوا في شرك احالم شعـاراتعم الغضة 
دون أن يـهـيـئـهـوا مـسـتـلــزمـات الـعـدل في اوطـانـهم الـصــغـيـرة وان جـوهـر ازمـتـهم تـغـول
السياسي االيدلـوجي على االنساني الواقعي حتى بدى للجميع بعد ان تغول خطابهم من
انه لم يكون اال خطاباً وهـمياً رفضته او قاطعته مجتمعاتهم فبدا مشروعهم الفكري وكأنه

حمل العقائدي الكاذب … 
ـعلي من الـقراءة الـثقافـية الـواعيـة. عن القراءة الـسيـاسية انـنا نـدعو الى مراجـعة فـكرية  تُ
االديـولوجـية  اننـا ندعـو الى عدم تـغويـل الفكـر السـياسـي الفاشـل على الـقراءة الـثقـافية
عـرفية الواعـية التي تعيـد انتاج. جتربـة تقوم على فـرضية االستيـعاب الفكـري والتجديد ا
.. الن مـبدأ ولـيس اسـتنـسـاخه وطـمس مـعالـم اجملتـمع ايـاً كـانت تـسمـيـاته عـربـيـاً وتراثـيـاً

االستيعاب والتجديد هو الكفيل هما الكفيل ببناء دولته وحماية امال امته.
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االنــتــهـازيــة الـوالئــيــة غـيــر الــوطـنــيـة
شهد منذ ومـيليشيـاتها التي تتصـدّر ا
تـشـكـيل أول حـكـومـة مذهـبـيـة طـائـفـية

انتقامية! 
مَـن تـابع في ســالف الـسـنــ واألشـهـر
ـنصرمة بـعضًا من تصريـحات السيد ا
الـسـوداني بشـأن اخلـروقات واألخـطاء
الـكبـيرة والـكثيـرة للـحكومـات السـابقة
الـتي حـرص عـلـى تـشـخـيـصـهـا عـنـدما
كـان عـضوًا في مـجـلس "نواب الـشعب"
ـصـالح الـوطن والـشعب ـكـترث  غـيـر ا
أســاسًــا فـإنّ انــبــهـارَه يــبــدو عـمــيــقًـا
ومـؤثـرًا في نفـوس سـامعـيه ومـتابـعيه
. ــلـتــفــ حـولَه أليّ غــرضٍ أو سـببٍ وا
وهـذه مـيـزة حـسـنـة تُـحـسبُ لـه وتدوّن
في ســجــلّه وسـيــرته الـذاتــيـة الــتي قـد
تـشفع له في مهمته الـصعبة التي عليه
أن يـواجـهَـها سـواءً بـالـلّ والـكـيـاسة
والــسـيـاســة أحـيــانًـا أو بـالــلـجـوء إلى
أجنـع الـوسـائل والـسـبل الـتي تـوصـلُه
ـــثـــلــوم ـــكـــســـور وردم ا إلـى إصالح ا
ــمــزّق في كلّ مــنــاحي احلــيــاة ورتـق ا
ـمكـنـة حـفـاظًـا على وبـأقلّ اخلـسـائـر ا
حــيـاته وسـيــرته وأخالقه وإنـســانـيـته
أوالً وتـــعــزيـــزًا لــصـــوت الــوطن وحق
ظلوم وسدّ النقص ـواطن وإنصاف ا ا
فـي أي قـــطّـــاع من قـــطـــاعـــات الـــدولـــة
ــتـهـرّئـة ورأب الــصـدع في أخالقـيـات ا
مـؤسسـات الدولـة التي اسـتشـرى فيـها
ـيًـا الــفـسـاد وبــلغ مـراتب مــتـقـدمــة عـا
لـغاية لصق سمة الـلصوصية وسرقات
الــعـصـر بـهـذا الـبـلــد وبـسـاسـته الـذين

ــهـنـدس "مــحـمـد شـيــاع الـسـوداني" ا
الـــذي قـــذفـه قـــدرُ أحـــزاب الـــســـلـــطــة
الـتحـاصصيـة التـقليـدية الـفاسدة إلى
ــوقـع الــتــنــفــيــذي األول في الــدولــة ا
الــعـراقــيـة بـالــصـيــغـة الــتي يـعــرفـهـا
اجلــمــيع. عــسـاه يــتــعظ من ســابــقـيه
ـــنـــاصـــريه الـــنـــاصـــحــ ويـــنـــصتُ 
األصــحـاء ويــخـطـو خــطـوات وطــنـيـة
جــادّة نـــحــو إصالح مــا دمّــره أسالفُه
فـي كـلّ شـيء وفـي كـلّ قـــــــــطـــــــــاعٍ من
قـطـاعـات الدولـة الـهـشّة والسـيّـما في
ـواطـنـة الـتي أخالقــيـات الـوطـنـيــة وا
اخــتــفت وتــوارت وزالت مـن أجــنـدات
هؤالء في التربية والتعليم واالقتصاد
ــال واخلـدمـات والـصــحـة والـبـنـاء وا
ومــعـاجلـة الـفــقـر واتـســاع مـسـاحـات
الـعشوائـيات واالستـيالء على عقارات
وأمـالك الـدولــة ســواءً بـغــطــاء الـدين
ـظلومـية أو بحـمايةٍ ـذهب وعقدة ا وا
من زعـــامـــات الــســـلـــطــة وأحـــزابـــهــا

ـعـارضة غـير اعـتـدنا أن يـكـون صوت ا
مـا سيكون علـيه وهي في السلطة. وقد
خــبـرنـا هــذه احلـقـيــقـة في كلّ كــابـيـنـة
وزاريـة مـنذ الـسقـوط اآلثم بـيد الـغازي
األمــريـكي األحــمق. فــهـذه حـال جــمـيع
ـــســـؤولـــ بال اســـتـــثـــنـــاء فـي هــذا ا

اجلزئية التنفيذية. 
ــسـؤول في الــدولـة فــعـنــدمــا يـرتــقي ا
الـعـراقـيـة إلى كـرسيّ الـسلـطـة تـتـغـيّر
ــفــاهــيم والــطــروحـات لــديه بـل وقـد ا
ـعـايـيـر والـرؤى بـدرجـة 180 تـنــقـلب ا
كـي يـجــاري الــواقع اجلــديـد ويــســايـر
الـوضع باجملامالت وجبر اخلواطر من
أجل تـــمــشــيــة األيــام بــأقلّ اخلــســائــر
ــكــاسـب واالمــتــيـازات حــفــاظًــا عــلى ا
اجلـديدة التي تؤمّنها السلطة احلاكمة
ـسـؤول الــذي كـان الـكـرسيُّ ــثل هـذا ا
حـــلـــمَه األكـــبــر أيـــام الـــفــقـــر والـــعــوز
واحلـرمان. ولن يكون اسـتثناءً صاحبُ
كـرسي رئـاسـة احلـكـومـة اجلـديـد دولـة

ــشـبــوهـة لــلــوطن في ســلـوكــيــاتـهــا ا
وبُـعــدِهـا عن مـصـالح الـشـعب ونـأيـهـا
عن مــآسـيه ومـظـلـومـيـاته بـالـرغم من
تـسلقها على أكتاف هذا األخير في كلّ
دورة انـتــخـابـيـة فـاشـلـة فـيـمـا يُـسـمّى
قـراطية التي ـهزلة االنـتخابـات الد
صـدّرهـا الغـازي األمريـكي وأيـده فيـها

نتفع من كلّ هذا وذاك.  الغرب ا
وبـــخـــصــوص الـــشـــأن االقــتـــصــادي
ـسـألـة وبـصــورة خـاصـة مـا يـتـعـلّق 
الـسـياسـة النـقديـة فـهذه األخـيرة كـما
ســمـعــنـا من دولــة الـســيـد الــسـوداني
نـــفــسـه بــعـــد لــقـــائه مع إدارة الـــبــنك
ـركزي أنّ هـذا الشأن من اخـتصاص ا
ـعــنـيـة ــالـيــة والـنــقـديــة ا اجلــهـات ا
ــركـزي ووزارة ومــنــهــا إدارة الــبــنك ا
ـعـقـول تـصـحـيح ـالــيـة. فـلـيس من ا ا
خـطـأٍ اقـتـرفـته احلـكـومـة الـسـابقـة في
هــذا الــشـأن بــخــطــأ أكـثــر ضــررًا مـنه
لـــلــمـــواطن الــبـــســيط عـــبــر االرجتــال
وفـرض سياسـة تغيـير سعـرية للدوالر
األمـــريــكي الـــنــافـــذ بــهـــدف كــسب ودّ
ــتـــضــرّر أصالً والســـيّــمــا الـــشــارع ا
الـطبقـة الفقيـرة والعاملـة فيه على قدر

حالها. 
وهـذا مـا نالحظه من تـذبذبٍ في حـركة
الـسوق هـذه األيام مـنذ أن أدلى بعض
الــســاسـة غــيـر اخملــتــصـ وزعــامـات
سـياسية وحزبـية منتفـعة بدلوهم غير
االخـتـصـاصي بـهـدف الـتـهـيـئـة لـشـكل
الــتـغــيـيــر الـذي يــرومـون فــرضه عـلى
السوق مرة أخرى. ليس بهذه الطريقة

يـــديــرون دفــة احلـــكم "غــيــر الـــرشــيــد"
بــعــقــلــيـة الــنــهب والــســلب والــســرقـة
ــال الــعــام وبــثــرواته وفق والــهــدر بــا
ـتعارف عـليه شيـعيًا" نـظام "الـفرهود ا
وبــشــتى الـوســائل والــطـرق واألدوات
ومــنـهـا أجــهـزته األمــنـيـة الــتي أثـبـتت
الــوقـائـع األخـيــرة تـورط قــادة أمـنــيـ
وعــســـكــريــ كــبـــار في هــذه األعــمــال

الشائنة. 
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في اعــتـقـاد الـكـثـيـرين تـأتي مـواضـيع
مـعــاجلـة الـفـسـاد والـشـأن االقـتـصـادي
ــالي ومــشــكــلــة الــبــطــالــة وتـنــويع وا
ــوازنـــة وتــطـــويــر مـــصــادر تـــمــويـل ا
الـصناعة والـزراعة والتر بيـة والتعليم
والصحة واخلدمات البلدية وما يتعلق
بــاإلعالم واالتــصـاالت وإعــادة هــيـكــلـة
ــصـارف احلــكـومـيــة ووضع ضـوابط ا
ـــصــارف اخلـــاصـــة والســيّـــمــا ألداء ا
اإلسالمــيــة مــنــهـا ومــحالت الــصــرافـة
ــشـبــوهـة ضـمن أولــويـات احلــكـومـة ا
اجلــديــدة. ويــأتي من ضــمـنــهــا أيــضًـا
إعــادة الـــنــظــر في االســتـــراتــيــجــيــات
ـاليـة ضـمن هذه األولـويات الـنـقديـة وا
ـطلـوب دراستـها بعـنايـة وباسـتشارة ا
أربـاب الـنـخب الـثـقـافـيـة واالقـتـصـادية
ـفـروضة والـتـعـلـيـميـة اجلـادة ولـيس ا
من قـبل أحـزاب السـلطـة وميـليـشيـاتها
من أجـل جتـيـيـر كلّ خـطـوة لـصـاحلـهـا
في سياق منظومة التحاصص وتقاسم
ـوارد الـريـعـيـة الـتي يـسـيل ـغــا وا ا
ـنـتـمـيـة لـهـا لـعـاب هـذه الـفـئـات غـيـر ا
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تُـدار الـسيـاسات الـنقـديـة للـبلـدان التي
تـعتمد أساسًا عـلى مورد النفط الريعي
ومــنـــهــا الــعـــراق الــذي يــعــتـــمــد عــلى
ئة مـردودات بيع نفطه بأكثر من 92 با
فـي موازناته. بل بـاألحرى ينـبغي على
احلـــكـــومــة احلـــالـــيــة بـــحـــسب وعــود
غـمور مـذ كان نـائبًـا ووزيرًا رئـيـسهـا ا
ـتـكـررة في وسـائل عــبـر تـصـريـحـاتـه ا
عتدلة في نطقية ا اإلعالم ومـداخالته ا
وسـائل الـتـواصل االجـتمـاعي أن تـركز
ــوازنــة كـل اجلــهــود لالســتـــفــادة من ا
االنــفـجـاريـة بــعـد زيـادة أســعـار الـنـفط
وتوظيفها من أجل إنقاذ اقتصاد البالد
وانـــتــشـــالـــهــا مـن مــافـــيـــات الــفـــســاد
والـسـرقـات احلاصـلـة في وضح الـنـهار
وبـعلمٍ ودراية وصمت مطبق من أجهزة
الـدولة التنفيذيـة كما فاحت بها رائحة
اجلــيـفــة الـتي أزكـمـت األنـوف وتـداعت
لــــهــــا األفــــكــــار واإلرادات والــــنــــوايــــا
ــــزيج من الــــصــــحـــوة واخــــتــــلـــطـت 
والـتــشـفي والـدعـاء بـالـثـبـور والـعـقـاب
ونـيل اجلـزاء الـعـادل من الـقـضـاء الذي
يــخـشى الــفـواجع والـكــوارث في حـالـة
فـــتح "ســـدادات" و"أقــفـــال" واقع احلــال
الـتي ما يزال الـكثير مـنها مقـفالً خشية
من انـتـقام اجلـهـات التي تـغـطي عـليـها
وتـسندها وتدعمها وتـشاركها تخطيطًا

. وتنفيذًا وحمايةً
وكـان الـله فـي عـون الـعراق وأهـلـه بـعد
غـيــاب سـمـة االنـتـمـاء إلـيه وحلـضـارته
ولـثقـافاته وتـعدديـة مكـوّناته الـتي غدر

بها الزمن األسود!
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حـتى نــظـريـة الـيـد اخلـفــيـة لـلـمـفـكـر
االقـــتــصـــادي آدم ســمـــيث لم تـــنــفع

معهم.
13- التربية والتعليم

اوال . مـــكـــافــحـــة األمــيـــة تـــلك اآلفــة
ـتـصـاعـدة كان نـصـيـبـها اخلـطـيرة ا
صفري في البـرنامج احلكومي  هذا
فــضـال عن الـــزامــيـــة الـــتــعـــلـــيم مع
طـلـوب بذله مالحـظة حـجم اجلـهـد ا
عـندمـا نـعـرف ان هنـاك مـلـيون وربع
ـلــيـون طــالب دخـلــوا الـصف االول ا

االبتدائي هذا العام
ثانـيا . قـامت الصـ مؤخـرا بتـأم
نـوم الـقـيـلـولة خـالل الدوام  وكـانت
مــدارس الـعــراق قـبل ســبـعــ عـامـا
تـــوزع الــــفـــطــــور اجملــــاني الــــكـــعك
واحلليب او الـل الـرائب مع حبوب
دهن السـمك  ولعل هـذا ما يـحتاجه

دارس الطينية طلبة ا
ثــالــثــا . يــنــبــغي تــكــثـيـف االشـراف
احلـــكــومـي عــلى الـــتــعـــلــيـم االهــلي
واالسباب معروفة فتنشئة اجيالنا ال
كن تـركهـا للـمسـتثـمرين بـأي حال

من االحوال .
رابـــعـــا . كم هـــو رائع ان يـــكــون من
شــروط االســتــيــزار في الــتــربــيـة ان
يـــــــكـــــــون قـــــــد خـــــــدم بـــــــصـــــــفـــــــة
مـــشــرف  تــربـــوي او ان يــكــون قــد
اشــغل مــوقع عـــمــيــد كــلـــيــة لــوزيــر

التعليم العالي .
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الـبرنـامج واألمـر ليـس مسـتـحيال من
ـــفـــاوضــات او الـــلـــجــوء الى خالل ا
الـقـضـاء الــدولي خـصـوصـا وأن تـلك
اجلوالت غير شرعيـة كونها لم تقترن

وافقة مجلس النواب .
كن الـقـبـول بـأيـة خـطوة ثـانـيـا . ال 
تـتـعـلق بـالـصـناعـة الـنـفـطـيـة اال بـعد
اسـتـعـادة مـصـفى بـيـجي الـكـبـيـر من

لصوص النهار
تـلك خـبـراء كـبار في ثـالثـا . بـلـدنـا 
كل اجملـاالت الـنـفطـيـة اسـتـخـراجا ام
تصنـيعـا ام تسويـقا  ويـنبغي وضع
خطة الستعادتهم بعيدا عن السياسة
ـصـلحـة الـعلـيـا للـشعب ـاضويـة فا ا

هي االهم .
رابعا. وضـع خطة امـنية تـعتـمد على
تـطورة حلـمايـة اخلطوط الوسـائط ا
الـنـاقـلــة لـلـنـفط  واحـكـام الـسـيـطـرة
ــنـع الــتالعب ــنـــافــذ  الـــفــنــيـــة في ا
بـــالـــعـــدادات وغـــيـــرهــــا من وســـائل

السيطرة
خـــامـــســـا. فـــصـل مـــوضـــوع الـــغـــاز
واقف السياسية فمن صاحب عن ا ا
احلب مــا قـــتل .. ولــنــرفع شــعــار " ال
ـشـتقـات الـنفـطـية اسـتيـراد لـلغـاز وا

بعد العام الفالني "
سادسا. عـليـنا دراسة اسـباب التـلكؤ
باستثمار الغاز احلر وسنتوصل الى
ان الـــــســــبـب االســـــــاس ان لـم يــــكن
الوحـيد هو (الـسياسـة) وحلـها سهل
لــلــغــــــايــة ويــكـــــــــمن في الــتــمـسك
ـــــــــبــدأ الــذهــبي الــســيــاســة في بــا

قــائـم ومــطــلــوب رغم صــغــر حــجــمه
احلالي ب القطاع العام واخلاص
ـكـن اعـتـبـاره مــرحـلـة ابــتـدائـيـة  و
لـتــنـفــيـذ هــيـكــلـة الــشـركــات الـعــامـة
الواردة في نفس الفقرة  ويسند هذا
الـتـوجه حــقـيـقـة ان الـقـطـاع اخلـاص
حجـمه كـبيـر جدا قـياسـا بالـقطـاعات
االخــرى  بال نــتـائـج مـرضــيــة كـونه
ـؤسفـة دائما  وأن يخـشى النـتائج ا
مــشـاركــة الـدولــة له قــد تـعــزز الـثــقـة
بــالـنــتــائج  وتـتــيح لــلـدولــة الـقــيـام
بــعـمــلـيــة الـتــأهـيل والــتـدريب الالزم
والـــذي لم يـــشـــر الـــبــرنـــامج الـــيه ..
وهـنــاك نـقـطـة مــهـمـة اخـرى وهي ان
يـتـم االيـعـاز الى دوائــر الـدولــة بـسـد
حاجتها من موارد الصناعة العراقية
بــــدال من االســــتــــيـــراد اخلــــارجي . .
وهناك رقم قد يفـيد البرنامج وهو ان
قطاع الصـناعات الـتحويلـية بلغ عدد
الـعـاملـ فـيه بـعـد عـقـد من احلـصار
والـتـدمـيـر وفي الـعـام 2002 بـحدود
93 الـفـا فقـط وانخـفض الى 50 الـفا
تـقــريـبـا في الــوقت احلـاضـر. أي اقل
من الـعـامـلــ في شـركـة سـيـمـسـونك
بــيــنـمــا يــبـلغ عــددهم في تــركــيـا (4)
مــلــيــون عـامـل . فـلــنــنــطـلـق من هـذه

رة . احلقائق ا
10- الــفـــقــرة حــادي عــشــر الــقــطــاع

النفطي :
اوال . االولـــــويــــــة االولى بــــــرأيـــــنـــــا
ـــــتـــــواضع هـــــو أنـــــهـــــاء جـــــوالت ا
الـــتــراخـــيص الــتي لـم يــشــر الـــيــهــا

ــنــتــهــيـة ان الــبــديل هـي الــزراعــة ا
واليتـها قريـبا بفـضل التـصحر ?? ام
صيد االسماك وتـربية اجلاموس في
ـرحـومــة ام في الـصـنـاعـة االهـوار ا
ـــدمـــرة الـــتي نـــســـبـــة اخلـــاســـرة ا
صادراتها  4مليار فقط جـلها تتعلق
نتجات نفطية مصنعة  فضال عن
ــشـاريع في الـصـنـاعـات ان نـسـبـة ا
واحلـديث ــئـة   الــكـبــرى تــبـلغ 2 بـا
يطول ولننتقل الى مواد البرنامج

9- الـــفــقــرة عــاشـــرا : الــصــنــاعــة..
ــوارد االقـــتــصـــاد له شــقـــ االول ا
ـــوارد ولـــكل والـــثـــانـي ادارة تـــلك ا
مـــنــهــمــا دورا في بـــنــاء االقــتــصــاد
ــئـة  وتـتــعـلق ادارة بـنــسـبـة 50 بـا
وارد بـهيـكل تـنظـيمي سـليم اوال  ا
قترح ونرى ان اجمللس التـنسيـقي ا
تـفعـيل مـهامه يـنـبـغي الغـائه .. كـما
ونرى ان الـقطاع الـصنـاعي اخملتلط
لم تـــتم االشـــارة الـــيـه رغم انه واقع

خـالل مـنــاقــشـتــنــا لـلــبــرنـامـج اعـلن
الــسـيــد الـســوداني ان االنــتـخــابـات
ــبـكـرة ســتـجــري بـعــد عـام واحـد  ا
ولـعل في ذلك مـوقف ايجـابي يـتـعزز
بـــتـــعـــديل قــــانـــوني االنـــتـــخـــابـــات
واألحـزاب  خـصـوصـا وأنـنـا ال نـزل
دولــة احــزاب ولـم نــنــتــقل الى دولــة
ــهم في هـذا االعالن مـؤســسـات  وا
انه سيضع حكومة السيد السوداني
في زاويــة ضـيـقــة قـيــاسـا بــبـرنـامج
طــمـوح لــلـغــايــة  فـلــو تـصــورنـا كم
يتطلب حتقـيق اجناز واحد من جهد
ــوضــوع مــعــقـد ووقت جنــد كم ان ا
كـحل مشـكـلـة الـبطـالـة مـثال والتي ال
جتر بـقـرارات عـشوائـيـة او ألغراض
ـتلك اعلى نـسبة انتخـابيـة في بلد 
ــوظــفــ ويــعــاني من تــضــخم في ا
احادية اجلـانب النـفطي  فـهل يعمل
اجلـمـيع في قـطـاع الـنفـط وفيه 200
ـقنـعة?? ام الف موظف مع الـبطـالة ا

خدمة االقتـــــــــصاد وليس العكس"
سـابـعـا . رفـع شـعـار " االنـابـيب بـدل
الـصـهــاريج" والـعـمل عــلى حتـقـيـقه

كن بأسرع ما 
صرفي      الي وا 11- القطاع ا
اوال . ظـــاهـــرة (الــدولـــرة ) يـــنـــبــغي
الـعـمل عـلى تـقـلـيـصـهـا في الـتـعـامل

عروفة . ضارها ا الداخلي 
ــصـرفي ثــانــيـا .لــتــنــشـيط الــعــمل ا
يـنـبـغي  اشــاعـة الـوعي اجملـتـمـعي
بـأن الـفـوائــد الـتي تـفـرضـهـا الـدولـة
ـقتـرضـ  او فـوائـد الودائع عـلى ا
الـتي تـمــنح لـلـمـودعـ هـمـا لـيـسـتـا
حــاالت ربــا فـــالــدولــة هي الــشــعب 
وبـالـتـالي فـأن لـيس في نـيـتـهـا اذيـة
ــودع بــقـــدر مــا هي ـــقــتـــرض او ا ا

للنفع العام .
ثــالـثـا. يــنـبـغـي ان تـؤمن الـســيـاسـة
الضـريـبيـة حتـقيق االنـصـاف وليس
ساواة من خالل جـعلـها تصـاعدية ا
عــلى اصــحــاب الــدخــول الــعــالــيـة 
ويـعـفى مـنـهـا اصـحـاب دخـول احلـد

االدنى .
رابـعـا. الـفـقـرة بـرمـتـهـا فـيـهـا حـشـو

وتكرار يفضل ازالته .
12- ثــــــــالـث عـــــــشــــــــر .. الـــــــنــــــــقل
واالتــــصــــاالت :- ال داعي بــــرأيــــنـــا
ـتواضـع من طرح مـشـروع الـشـركة ا
ـسـاهــمـة لالتـصـاالت بل الـوطـنــيـة ا
البدء بتـنفيـذه كونه السبـيل الوحيد
إلجبار شـركات احليـتان الثالث على
الــسـيـر بــالـطــريق الـسـلــيم حـيث ان
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األنثروبولوجية تقلّل من أهميتها أو
ـكن ـهم كـيف  جتـعـلـهـا نـسـبيـة وا
استخدام االختالفات الثـقافية سبيلًا
ــا لـالتــصـــال ولــيس لـالنــفـــصــال 
يــعـطــيـهـا داللــة اجـتــمـاعـيــة بـتــغـيّـر

احملتوى الثقافي للهويّة ذاتها?
ــهـــاجــرين ويــبـــدو مــنــطـــقــيًـــا أن ا
وخـــصــوصًــا مـن اجلــيــلـــ الــثــاني
ّـن ولــــدوا وعـــــاشــــوا والــــثـــــالث 
ــدارس الــبــريــطــانــيـة ودرســوا في ا
سيكونون مجبرين على إقامة صِالت
ــثّــلــون وثــيــقــة بــالــســكــان الــذين 
األكـثـريـة وبـالـنـظـام الـذي تـقـيـمه في

ـثّالن انـتـماءً ـكتـسـبـة فـكالهمـا  ا
هاجرين بعد مندغمًا في شخصية ا
العـيش في مجتـمع بقـيمه الـسائدة.
وقد بيّنت التجربة أن توتّرًا يحصل
 بــــ اجلـــيـل األول ومـــا يـــلــــيه من
أجـــيــال أي بــ األبــنـــاء من جــهــة
واآلبــاء واألجــداد من جــهــة أخــرى
وثـمــة عــوامل حتـول دون االنــدمـاج
داخــلـــيًـــا وخـــارجـــيًـــا وقـــد حــاول
تــــومــــاس هـــــايالنـــــد إريــــكــــســــون
مــــعـــاجلــــتــــهـــا مـن وجـــهــــة نــــظـــر
أنـثروبـولـوجيـة في كـتـابه "العـرقـية

والقومية".
صحيح أن العيش في ثـقافت ليس
أمـــرًا إشــكــالــيًــا إذا كــانت الــبــيــئــة
االجتماعـية تسمح بـذلك إلّا أن ثمة
مـعــوّقـات وعــقـبــات حتـول دون ذلك
أحيانًا فالهويّـة الغالبة أو السائدة
يُراد لها أن تـكون مترابـطة ومحدّدة
ـعــنى ــعــالم وبــهــذا ا وواضــحــة ا
ـــهــاجـــرون من الـــذين لم يـــصـــبح ا
ينـدمجـوا أقرب إلى الـتمـايز واألمر
ال يـتـعلّـق بالـثـقـافـة بقـدر مـا يـتـعلّق
بــالــفــشل في االنــدمــاج والــتــواصل
ـهـيمـنـة على ـنسـجم مع الـفـئات ا ا

التركيبة االجتماعية.
قد تنبعث حـركات باسم "الهويّة" أو
"اخلصوصـيّة" أو "األصل" أو "احلق
في الــتــعــبــيـــر" لــكــنــهــا بــالــتــدرّج
ثل تـتـضاءل األهـمـيّـة االجتـمـاعـيـة 
هذا التمايز مع مرور األيام ويندفع
هاجرين أو أحفادهم أحيانًا أبنـاء ا
إلى االنـــدغـــام الــذي هـــو أقــرب إلى
إضاعة األصل بل أن بعـضهم يبالغ
به أكـثـر من الـلّـازم خـصـوصًـا ح
يــزداد الـشــعــور بـعــدم أهــمـيــة هـذا
الــتـمــايـز ورغــبـة األكــثـريــة في عـدم
رؤيــته أو االســتـجــابــة إلــيه سـواء
ـــســـاواة الــثـــقـــافــيـــة أو تــوازن بــا

صالح واتفاقها. ا
ومن مالحــظــتي الــشـخــصــيـة خالل
إقامتـي في بريطـانيـا أن التبـاينات
ـا فـيـهــا الـلـغـة لـيـست الـثــقـافـيـة 
مـفـصـولـة عن الـعـرقـيـة تـمـامًا عـلى
الـــــرغـم من أن بـــــعض الـــــدراســــات

كــان تــولّـي ريــشي ســونــاك مــنــصب
رئــيـس وزراء بــريــطــانــيــا وهــو من
أصل هندي خلفًا لرئيسة الوزراء ليز
تــراس الـتي لم تــسـتــمـر في رئــاسـة
احلــكــومــة ســوى 44 يــومًــا والــتي
جاءت على أعقاب بوريس جونسون
ة سـببًـا جـديدًا في طـرح أسـئلـة قـد
وجـــديــدة بل مـــعــتــقـــة بــخــصــوص
الـهـويّة والـثـقـافـة فاجلـيـلـ الـثاني
ـهاجرين إلى بريـطانيا والثالث من ا
وإلى عـمـوم الـبـلـدان األوروبـيـة مـرّا
بـتجـارب ذات طـبيـعـة إشكـالـية بـقدر
مـــــا هـي مـــــشــــــكـــــلـــــة فـي اآلن ذاته
ثالن خـصوصًـا وهـمـا يـحـمالن أو 
أو يـعـبّـران عن ثـقافـتـ مـخـتـلـفـت

السـيّـمـا بـالـنـسـبـة لـلـمـهـاجـرين غـيـر
. األوروبي
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لم يـكن مـفــاجـئًـا تـكـلـيف سـونـاك من
ــلك تــشــارلــز الــثـالـث وهـو جــانب ا
ــعـــروف بـــانــفـــتـــاحه عـــلى الـــقــيم ا
اإلنـســانـيـة لـلـحــضـارات والـثـقـافـات
واألديان والـشـعوب واأل اخملـتلـفة
وذلـك بــعـــد اســتـــقــالـــة تــراس وسط
ذهـول داخــلي وتـرقّب خـارجـي فـيـمـا
يتعلّق بـإعادة لُحمـة حزب احملافظ
من جـهـة واسـتـعـادة دور بـريـطـانـيا
ي من جهة أخرى على الصعيد العا
خـصــوصًـا بـعـد األزمــة االقـتـصـاديـة
اخلـانـقـة الـتي تـعـاني مـنـهـا إضـافة
إلى تــداعـيــات احلــرب الـروســيـة في

أوكرانيا وأزمة الطاقة.
ـــهـــاجـــريـن من غـــيـــر يُـــنـــظـــر إلـى ا
األوروبــيــ بــاعــتــبــارهم يــحــمــلـون
يّـزة". وقد أظـهرت "ثقـافة خـاصّـة و
ـة صــيــرورات هـذه احلــداثـة والــعــو
الـــــــهــــــويّـــــــات بــــــإدراك الـــــــذات في
تــداخـالتـهــا خــصــوصًــا لــلــجــيــلـ
الثاني والثالث وذلك من خالل القيم
هـاجرين وفي واحليـاة الـعامـة بـ ا
داخــلـــهم مع مـــجـــتـــمــعـــاتـــهم الــذي
يـعـيـشـون فـيـهـا; فـضـلًـا عن الـتـحولّ
الذي يظهـر على اإلنسان بـ الهويّة
األولى والــهــويّــة الـثــانــيــة وال أريـد
الــقــول الــهـويّــة األصــلــيّـة والــهــويّـة
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كل تــــــلك الــــــدعــــــوات و االشـــــارات
والــــفــــضــــائـح لم تــــزيـح جــــزءاً من
ــشـكــلـة  بل غــدت ثـقــافـة يــخـضع ا
الـنـاس لـهـا  وتـسـهم في تـكـريـسـها
شـاركة بـأشكـال مخـتلـفة من خالل ا
كــتــقــد الــرشى والــتــقــديــر و عـدم
ــــنــــحــــرفــــة بل رفض االســــالــــيب ا
مــســاعـدتــهم في عــمـلــيــة االحـتــيـال
واخلـنـوع لـالبـتـزاز  ألن االرادة الى
االصالح مازالت مـتـوارية خـلف تلك
االسـاليـب من ناحـيـة و عـدم تـطـبيق
ساواة من ناحية قوان العدالة و ا

أخرى .
إذ أن الـتغـيـيـر يـقوم عـلى االحـتـياج
والـشجـاعـة و الـرغبـة اجلـامـحة الى
االصالح  و لـــيس الــكــلـــمــات الــتي
تــفـقــد صـداهــا بـتــكـرار الــكـتــابـة أو
التلـفظ بها . فالـكتب السـماوية على
قدسيـتها لم تشـيع الفضـيلة لدى كل

ؤمن بها . ا
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غـيــر أن االرادة والـكــلـمـة و تــطـبـيق
القانون يفضي الى نتائج ايجابية .
هذه الروافد الـثالثة تتقوض في ظل
الدولـة الهـشـة  فقـد قتل 74 قاضـياً
مـــنـــذ عـــام 2003 و لـــغـــايـــة /11/2
2022  و قمع إرادة احملتـج بقتل
650 وجـرح 25 ألف مــتـــظــاهــر في
حــراك تـــشـــرين فـــقط  فـــيـــمــا قـــتل
عنـاصر من االجـهزة االمـنيـة أبلـغوا
عن حـاالت فـساد كـبـيـرة كـان آخـرها
ــنـتــسب (كــاظم جـواد الــعــيـداني) ا
الذي أبلغ عن عـمليات تـهريب النفط
اضي في الـبصـرة خالل االسـبـوع ا
ثم قــتـــله و إلـــقــاء جـــثــتـه بــالـــنــفط

االسود!.
أن الــفـــســاد لـــيس مــفـــردة تــقـــتــرن

عـضـلة الـتي أدت الى أنتـشـار تـلك ا
وسـبل مـعاجلـتـهـا  و قـبلـهـا حتـديد
الــبــؤر الــتي أنــتــجـتــهــا . بل أن جُل
شغل في الكُتاب و الـصحفيـ و ا
وسـائل االعالم لــيس لـديـهـم الـرغـبـة
الـــصـــادقـــة بـــأزاحـــة هــذا الـــداء كي
يـسـتـمـر بـالـكـتـابـة واإلدعـاء بوصـفه
مصـلحـاً و رجل غيـور وطني يـسعى
لترمـيم ما أصاب الـناس من معاضل
و معـاناة . إضـافـة الى إغراق فـضاء
الـبــلـد بـالــتـرددات لـقـنــوات إعالمـيـة
مـدعـومة خـارجـيـاً تـستـخـدم خـطـاباً
يــتـسـم بـالــتــضـلــيل و إعــداد بـرامج
يــطــغي عــلـيــهــا الـلــغــو و االهـتــمـام
يـــقــضــايــا ثــانـــويــة بــهــدف حتــويل
ـهـمـة الـتي االنـتـبــاه عن الـقـضـايــا ا
حتـــيق بــاجملــتـــمع وإعــاقـــة الــســبل
لتحس جـودة احلياة  التي أصبح
الـفـساد أحـد أهم عـوائق الـتـنـمـية و
االرتــقــاء بــاجملــتــمع . فــيــمــا تـشــكل
وســــائل الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي
واالعالمـي أحـــد أدوات الــتـــشـــويش
ـتلـقي  إذ تـشيـر دراسات الى على ا
نــشــر مــعـلــومــات أو أخــبـار مــزيــفـة
بسرعة تـوازي ستة أضعـاف إنتشار

االخبار الصحيحة.

أن ديـــنـــامـــيـــة عــــرض الـــرســـائل و
تكرارها للـقضايا السـلبية ذات األثر
الـضــار عـلى اجلـمــهـور  دون تـوفـر
ـــعـــاجلـــتـــهـــا تــــفـــضي الى االرادة 
الالمباالة واالغـتراب السـياسي لدى
تلقي  واخلنوع وعدم القدرة على ا

الرفض.
وقــد أســتـشــرت قــضـايــا عــديـدة في
اجملـــتـــمـع و الـــدولـــة خالل االعـــوام
الي اضيـة  لعل أبـرزها الفـساد ا ا
مـثــاالً  حـتى أقـتـرن بـســمـعـة الـبـلـد
وأضحى معوالً لتـهد الدولة و قيم

اجملتمع .
فـــلــيـس ثـــمــة جـــهـــة ســـيـــاســـيــة و
أجـتــمـاعــيـة دون أن تـشــيـر الى هـذا
الـــداء الـــذي أنــعـــكس عـــلى الـــواقع
ــــــوضــــــوعي  بــــــدءاً مـن رئــــــيس ا
اجلـمـهـوريـة الـذي- يـدعـو- ورئـيس
ان الوزراء  – يهدد  –و رئيس الـبر
ان  –يطالب  –يشير  –و عضو البر
 –و رجل الـدين  –يــنـصـح واحملـتج
تـظاهر  –يحذر- و كل هؤالء و او ا
غــيـــرهم يــعــرض أو يـــنــشــر االعالم
رسائـلهم  لـيـؤدي واجبـة الروتـيني
في عـــكس مـــا يـــدور في الـــواقع  و
ـعـلـومات لـيس الـتحـدي في كـشف ا

ـوجـبه مع بـقـاء بعض والـتصـرّف 
اخليـارات قائـمـة نسـبيًـا. على سـبيل
ــســـلم يــذهـب إلى اجلــامع ـــثــال ا ا
حتى وإن لم يـكن مـتديّـنًـا وقد يـكون
ا نـاسبات  ذلك في األعياد أو في ا
فيـهـا حضـور مـراسم العـزاء ويـفعل
عـبد الهـندوسي ذلك بـالذهـاب إلى ا
وهـكـذا كلّ مـنـهـمـا يـجـد طـريـقـة ذات
مـعـنى في تـعـبـيـره عن خـصـوصـيـته
العــتـــبـــارات رمـــزيــة أو تـــاريـــخـــيــة
ا وثقافية فـالهويّة ليـست ثابتة وإ
مـفــتـوحــة وتـقـبل اإلضــافـة واحلـذف
والـتـجـديــد وهي لـيـست نـهـائـيـة أو

ـهـاجـر االنـتــاج واالسـتـهالك فــابن ا
"الـــبـــريـــطــــاني" من أصل هـــنـــدي أو
إفريـقي أو عـربي لم يـختـر أن يـكون
كـــذلـك فــــذلك مــــفــــروض عـــلــــيه وال
يـستـطـيع هـو إن كـان رجـلًا أو هي
إن كـانـت امـرأة أن تــتـجــاوز الـدولـة
وقوانـينـهـا من التـدخّل في حيـاتهـما
ومـســتــقــبـلــهــمــا وانـدمــاجــهــمـا في
ط كنهما تغيير  اجملتمع فهما ال 
حـيــاة الـنــاس أو عالقـاتــهم أو شـكل
انــتـاجـهـم أو خـلـفــيـاتـهـم الـثـقــافـيـة
ـا علـيـهم هم أن يـتـغـيّـروا مع ما وإ
هـــو ســـائـــد ومـــتـــواصل وتـــاريـــخي

ا هي في عنى سـرمدي وإ كاملـة 
حــالــة تــفــاعل وتــراكب وتــواصل مع
محيطهـا وفي ظلّ تراكم طويل األمد
فــمـا بــالك حـ تــعـيـش في مـجــتـمع
بقـيم وتـوجهـات أخرى سـائدة. بـهذا
ـعـنى تـكـون الـهـويّـة غـيـر راكـدة أو ا
مـسـتـقـرّة سـواء كـانت هـويّـة اجلـيل
ـا األول أو األجــيـال الــتي تــبـعــته 
تــفــرضه عـوامـل مـخــتــلـفــة وأوضـاع
اجــتـمــاعــيـة واقــتـصــاديـة وثــقـافــيـة
سـائـدة ولـعلّ تــلك هي هـويّـة ريـشي
سـونـاك وهـو مـا عـبّـر عـنه بـوضوح
منذ وصوله إلى 10 داونغ ستريت. 

ـا فايروس جتـمع دون آخر  و إ
يـنم و يــتـمـدد في كل بـيــئـة تـوفـر له
ناسب أو أسباب االنتشار . ناخ ا ا
و لالفـــادة مـن جتـــارب الـــشـــعــوب 
نشير الى االجراءات و الـدور الكبير
لـلـصـحـافـة في أمـريـكـا الـتي أنـتـهى
الفـساد فـيـها نـسبـياً . بـعد تـأسيس
ـــــنـــــدوبــــــ و احملـــــررين إحتـــــاد ا
االسـتقـصـائـي كـجـمـاعة صـحـافـية
لــتــشـــجــيع و تــنـــمــيــة الـــصــحــافــة
االســتــقــصـــائــيــة إثـــر إغــتــيــال 68
صـــحــــافـــيـــاً عـــام 2001 و كــان 15
صـحفـيـاً أغـتيـلـوا بـسبـب حتقـيـقات
إســتـقــصــائـيــة عن قـضــايــا تـتــعـلق
بالـفساد . لـذلك قام االحتـاد بتجـنيد
إعضائه و قرر  50صحافـياً حملاربة
ـافـيـا الـتي سـبق لـها أن عـصـابات ا
قــتــلت أحــد زمالئــهم بــالــذهـاب الى
واليـــة أريـــزونـــا لـــلـــكـــشف عن تـــلك
العصابات ونشر أسمائهم  ما أرغم
احملاكم على التحـرك و القاء القبض
عليهم . و إثرها لم يقتل صحفي في

تــحدة االمريكية.  الواليات ا
ـــعـــنى أن نــشـــر حـــاالت الــفـــســاد
يـفضي الى تـشـويه سـمعـة الـدولة و
البـلد  و ال يـؤدي الى القـضاء عـليه
دون نشر أسماء اجلـهات الساندة و
ــســـتــفــيـــدة بــاجـــراء حتــقـــيــقــات ا
ة  إستقصائـية تتابع أدوات اجلر
وبذلك يتحقق الرافد الثالث . إلرغام
احملـاكم عـلى الـتـنـفـيـذ  والـسـيـطرة
ـــنــــفـــلت) . عـــلـى الـــسالح (غــــيــــر ا
ـرة واحـدة الى ولـتـضـحـيـة بـعـدهـا 
األبد  خير من إستمرار التضحيات
بــــنــــشــــر االخــــبــــار و الــــدعـــوات و
الـتـمنـيـات والـتـحذيـرات و الـتـواطؤ

علن . غير ا



ـوسوعـة الصغـيرة) الـتي تصـدرها دار الـشؤون الـثقافـية  صـدر حديـثاً لـلكـاتب حس ضمن سـلسـلة (ا
ـعاييـر النقـدية وحتامل تـنبي  ب ا عنـون(السرقـات في شعر ابي الـطيب ا خـلف صالح احلـلو كتـابه ا
وأقـسامـها ومصـطلحـاتها قدمـة والتمـهيـد وفيهـا نقرأ عن الـسرقـة :تعريـفها   يضم الـكتـاب ا ( ؤلـف ا
بحث ـتنبي بـالسرقة) امـا ا ـبحث األول عنـوانه (في ذكر من اتَّـهموا أبـا الطيب ا وفي الـكتاب ثالثـة مباحث  ا
بحث الثالث بـعنوان (نظرات في تنبي) وجـاء ا الثـاني فحمل العنـوان التالي(في ذكر من أنـصفوا أبا الطـيب ا
ـتنبي).ويقع الكتاب في  153صفحة من القـطع الصغير.كمـا صدر ايضا عن  دار الشؤون سرقات أبي الطيب ا
ـوسـوعي - دراسـات في منـهج عـبد الـله إبـراهيم) ضـمن سلـسـلة دراسـات كـتاب بـعـنوان (الـتـأليف ا الـثـقافـيـة 
شهـد الثقافي العربي والـعراقي هو الناقد ي عن عـلم كبير في ا وسوي وهذا اإلصـدار هو كتاب تكر للكـاتب مناف ا
ـيـزة كتـبت بأمـهر األقـالم على إمـتداد اخلـارطة اجلـغـرافيـة من احمليط الى ـفكـر عبـد اللـه إبراهـيم وعن دراسات  و ا

اخلليج.ويقع الكتاب في ٣٥٢ صفحة من القطع الكبير.

رسالة بغداد

فاهيمي  اإلجتاه ا
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ـصـطـلح من فـنـون جـمـيلـة أو تـشـكـيـلـية إلى ا
Visual Arts. فنون بصرية

ـا هو " ـا سمي بـعد ذلك  وكـلـها كـانت جزءاً 
أصـلي  " Originalأو مـا هـو فريـد وغـير دائم
 فـهـو لـيس للـبـيع وليـس لالقتـنـاء بل هو (فن
لـلـفن) والـتـعـبيـر فـقط  ويـخـتـلف كـليـاً عن كل
الـسيـاقات الفـنيـة التـقليـدية  وقـد ال يكون من
اط الـسهل أن جتتمع كـل تلك االجتاهات واأل
نشورات في شـيء واحد ولكـنها مُجـمعة مـن ا
ـكتوبة والـصور الفوتـوغرافية والـتسجيالت ا
واخلـرائط واألفالم والفيديو وأجـساد الفنان
ذاتـها وكذلك اللغة ذاته  فالـنتيجة كانت نوعاً
مـن الــفـن ال يـــهـــتم بـــالـــشـــكل وفي حـــالـــة من
ا يـتـطـلب ـركب فـي عـقل الـفـنـان  الـتـكـوين ا
نـوعاً مـختلـفاً من الـتلقـي واالنتبـاه واالشتراك

شاهد. الذهني مع ا
ـفـاهـيـمي والبـد مـن االشـارة الى جـذور الـفن ا
وإنـــشـــطـــاره بـــشـــكل او بـــآخـــر عـن احلـــركــة
الـدادائية اجلـديدة سواء في أوروبـا أو أمريكا
هــذا فـي مــطــلع الــقــرن الــعـــشــرين ثم تــأصل
ـفهوم في السـتينات مـرسخا ً بأن الـفنان هو ا
االسـاس بتـرجمـة فكـرته باسـتخـدام أي وسيط
طلقة يـراه مناسباً للـتعبير عنهـا وله احلرية ا
في اخـتـيـار أي نـوع مـن اخلامـات الـتـي تـخدم
الــفــكــرة من دون الــتــقــيــد بــاألسـس الــفــنــيـة
ـألــوفـة عـلى أسـاس أن الـعـمل الـتــقـلـيـديـة وا
الـفني ليس منتجا جمالياً  بقدر ما هو منتجاً

فكرياً مترجماً تشكيلياً.
واذا عـدنــا بـعـيـداً بـالـتـأريخ فـان بـعض من
ـارســات الـفـنـون االشـوريـة والـسـومـريـة
والــفــرعــونــيـة والــيــونــانــيــة واالسالمــيـة,
لـوجـدنـا ان الـفـنـان الـقـد قـد اجته بـعـيـداً
ايـضاً عن النمطية التـقليدية وجاء باالبداع
مـترجـماً بـاالعمـال التي وصـلتـنا والى هذه
الـلحظة جنهل كـيف كان يفكر بهـذه العقلية
ـــوضــوعـي لــلـــفــكــرة الـــعــالـــيــة والـــفــهم ا
وتـرجمـتها وصـياغـتهـا بالشـكل الذي تـميز
بـه وتـفــرد عن بــاقي احلــضــارات بــالــشـكل
الـذي يــجـعـلـنـا نــقف مـتـأمـلــ ومـنـبـهـرين
بـالتقنيـات العالية التي روضـها خللق بيئة
فــنـيــة غـايــة في الــفـانــتـازيــة والـغــرائـبــيـة

فرطة. ا
فاهيمية الفنية مفهوم ا

ــفــاهــيــمي) فن يــتــضــمن فــالــفن (ا
الـعـمـلـيـات الـفكـريـة  ((فـالـفـكرة
ـــفــهـــوم وهي األداة هـي فن ا
الــتي تـصـنع الـفن)) حـيث
تـعـلـو فـيه الـفـكـرة على
الـــعـــمل الــفـــني ذاته

اخـذت الـفكـرة هاجـسـا مهـماً عـنـد العـديد من
الـفنانـ الذين يبـحثون عـما هو غـير مألوف
فـذهـبوا بـعيـداً جـدا بخـيـالهم اخلـصب وجاء
هـذا في الـعـمل الـفـني والـعمـل االبداعي وفي
شـتى مـيـادين الـثقـافـة والـفـنون فـلم تـقـتـصر
احلـداثة على مجال واحدٍ بحد ذاته بل تعدته
الى مـيادين شتى حتى اصبـحت حاجة ملحة
رحلة لـترجمة افـكار وهواجس وارهاصـات ا
ــفــاهـيم اجلــديــدة وقـد الــراهــنـة وتــرجــمـة ا
ا (بـعد احلداثة) او (احلداثة اصـطلح عليه 
ــعــاصــرة) فــلــيـس االمـر اال الــقــصــوى ,او ا
مـحــاولـة مـنـهم السـتـعـادة االرض الـسـحـريـة
اخلـصــبـة الـتي اهـمــلـتـهـا تـراكــمـات تـقـالـيـد
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فـمـنـذ أفالطـون وهـيـكل ووصـوالً الى هـربرت
ريـد. كان لـلجمـال الفني قـوانينه الـتي تكرس
رئي في جوانب االشتغال ُشاهد وا الـواقع ا
ـسـتـمـدة غـالـبـا من الـطـبـيـعة ـرجـعـيـات ا بـا

رهونة بالقواعد التقليدية الفيزيائية . ا
وفـي هــذا اخلـــضم والــتـــخــبـط احلــاصل في
ية واالجتماعية عند اجملتمعات فاهيم العا ا
والـــشــعـــوب وضــرورة احلـــاجــة الـى اتــبــاع
اسـاليب وتـقنـيات حـديثـة بعـد االنهـيار الذي
ــنـظــومـة االنــسـانــيـة واالحـداث حــصل في ا
ـــيــة االولى احلـــاصــلـــة بـــعــد احلـــرب الــعـــا
والــثـانـيــة الـتي طـالت مــعـظم مـنــاطق الـكـرة
االرضــيــة وانـصــهــار االنــظـمــة الــدولــيـة في
مـنظمـات وهيـئات وحركـة النمـو بعد الـتفتت
ــة ومــرحـــلــة الــبــنــاء فـي مــنــهــجـــيــة الــعــو
وااليـــدولــوجــيــات الـــتي اثــرت عـــلى مــســار
وحـركة التـفكيـر لدى الفـرد .. فقد شـاع شعار
(احلـــريــة لــلــجـــمــيع في الـــفن) هــذا كــان في
دخل الذي اضي فبدء ذلك ا مـنتصف القرن ا
ســاهم في حتـقــيق نـشـاطــات فـنـيــة مُـتـعـددة
ـفاهـيميـة أو (فن الفـكرة) بـاالتصال عُـرفت با
مـع فن اجلـــــســـــد وفن األداء وفـن الـــــعــــرض
الـضوئي واالشـتغـال علـى استـفزاز احلواس
ـألـوف ويــظـهـر ذلك جــلـيـاً في اخلــروج عن ا
بـالتشـكيل والتـصوير الـفوتوغـرافي والنحت
بـل وحتى فـي الفـضـاءات اخلـارجـيـة التي لم
يــعـد االبـداع مـحـصــوراً بـ اروقـة الـقـاعـات
ــسـرحي والــكــالـيــريــات وصــاالت الـعــرض ا
فـضالً عن ذلك انـسحب ايـضا علـى فن السرد
والـشعـر والنصـوص النـثرية بـشكل عام وفن
ـسـايـرة الـتـطـور الـنـوعي الـعــمـارة. وأيـضـاً 
الــتــكـــنــولــوجي بــســبـب الــتــأثــيــر الــطــاغي
لالكـتـشـافـات الـعـلـمـيـة عـلى جـميـع اجلوانب
احلـياتيـة ومنها الـتشكيـل وهنا يأتي تـغيير

فـتُــصـبح الـعـمـلــيـة اإلبـداعـيـة مــثل الـفـلـسـفـة
يُــحـددهـا اجلـدل ووضع الـتــسـاؤالت جلـدلـيـة
ــدرك الـــبــصــري لـــيــنــتـج عن ذلك تــوظـــيف ا
بــالـــتــنــاغم مع شــتى احلــواس ,حـــيث كــانت
أعـمال فنـاني هذا االجتاه مُـتحررةً مـن القيود
االجـتماعيـة  والثقافـية  والشكـلية  والطرق
الــتـقـلـيــديـة اخلـاصـة بــالـعـمل الــفـني  حـيث
تـخطى هـذا االجتاه الـرؤية اخلـاصة بـتحويل
الــواقع وصــيـاغــته من جـديــد في عــمل فـني 
وأصـبح الـواقع هو اجملـال األسـاس للـمـقابـلة
ــفــاهــيـمـي لـيس إال اجلــمــالــيـة  ,فــإن الــفن ا
امــتـدادا طــبــيـعــيـا لــتـطــور مــفـهــوم الـلــوحـة
الــتــشـكــيــلــيـة او الــعــمل الــنـصـي اواحلـركي
بدع مع سرحي  وتفاعـل اإلنسان ا االدائـي ا
قـضـايـا مـجـتـمـعه اإلنـسـاني عـلـى اعـتـبار أن
ارسه يفـترض أنه مـر بتجارب الـفنان الـذي 
ومـــدارس فــنـــيــة مـــتــعـــددة إلى أن وصل إلى
مـرحـلـة النـضج والـوعي إضـافـة إلى ضرورة
إســـهــامه في إقــامـــة احملــاضــرات والــنــدوات
ـقاالت ألن وظيفـة الفنان ال والـورش وكتابة ا
تـنحـصر في إنـتاجه اإلبـداعي وحسب بل في

الفهم واإلدراك والتنظير لنتاجه.
وقـد وصــلـتـنـا هـذه احلـركـة الــفـنـيـة مـتـأخـرة
بـعض الـشيء ولـيس هـذا مـبرراً لـعـدم الـسـير
تلك في خـطى واسعة وجريئة فـنحن العرب 
توارث وكماً عـرفي ا كـماً هائالً من اخملزون ا
فـردات احمللـية والـتاريـخية  وان هـائالً من ا
بــقي ارث الــشـرق االقــصى ال يــزال فـاعال ,في
ــعـاصـرة. فـان االرث ـفـاهـيــمـيـة ا مــنـطـقـتـه ا

الـبصري الصوري االسالمي هو االخر ال يزال
قـابال للتـداول عند الـفنان الـعربي بتـخريجات

مفاهيمية ال تخلو من احاالت ماضوية .
فــنـحن اآلن مـثـلــمـا نـتـلـقـى سـيالً من مـفـردات
ـعارف ضمن الفضاءات الشاسـعة للمشهدية ا
اإلبــداعـيـة الــفـنــيـة الـواســعـة عــلـيـنــا أيـضـا
اخلـوض في إمكانية عرض مكتـشفاتنا الفنية
ي. رغم أننا وازية أو اجملاورة للمشهد العا ا
أيــضـا وكـشــعـوب عـربــيـة تــعـرضـنــا لإلعـاقـة
ــعـلـومــاتـيـة بــسـبب الــعـديـد من احــبـاطـات ا
تـزامـنة وزمن احلـداثة تـواريـخنـا احلديـثـة (ا
ـعــروفـة. لـكن اآلن ,وبــعـد انـتـفـاء األوربــيـة) ا
ي ـعــيــقـة ,بــانــفـتــاح األفق الــعـا األســبــاب ا
الـسبراني ,والـرقمي ,عـلى أرحب فضاءاته. لم
يـعـد هنـاك من سـبب لتـأخـرنا عـن اللـحاق ,او
حاذاة ـساهمة في صـناعة أعمـالنا الفـنية  ا
يـة األكثـر نفـوذا. فلـقد صـناعـة مـراكزهـا العـا
دخـلـنا فـضاءات مـشاعـة للـمـعلـومات وعـليـنا
جتـاوز بـعض عـثـرات طـمـوحـنا ,و جتـاوز مـا
تـبقى منها. علينـا ان نتحسس نبض عصرنا,
وان نـحـاور حداثـتنـا التـي رثت جوانـبهـا حد
ـعاصر ثـبات عـزلتهـا. والدخول الى الـفضاء ا
تمرس فـناً اجتمـاعياً ال يلـغي جتربة الفـنان ا
مـثـلـما جتـربـة أي شـخص اخر يـحـاول دخول
ــشـاعـة. انه فـضــاء الـفـكـرة ـسـاحـات ا هــذه ا
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فـقــد اصـبح ضـرورة رفع اخلـطـاب الـفـني الى
ية مـستوى يليق او يتمـاشى مع احلركة العا
الـعــنـيـفـة واالنـفــجـاريـة في الـتــطـور الـعـلـمي
احلـاصل والـتـوجـهـات الـفـنيـة الـعـالـيـة الـدقة
ــفـرطــة بــالــتـنــاسق والــتــمـاهي والــرقــمـيــة ا
والـغريب ان نستمع لـتشكيلـي يتحدثون عن
ـدارس فـنيـة مـضى عـليـهـا دهر من تـعـلـقهم 
الـزمــان بـانـتـمـائه الى االجتـاه الـتـعـبـيـري أو
ا ينـتمون زمنياً الـتأثيري أو السـريالي وكأ
الى عـصور النهضة والقرن الثامن والتاسع
ـا هـم من أتـبــاع تــلك احلــركـة عــشــر بل كــأ
ــنـطــقـة ولم ـا ســفــرائـهــا في ا آنــذاك أو ر
ــا هي ــدارس الــفــنــيــة إ يــدرك هـــؤالء أن ا
ـؤثرات وفق نـتـيـجـة حـتمـيـة جملـمـوعـة من ا
ثـقـافة وبـيئـة محـددة وليـست تـطورا حـتمـياً
لـلفـن بشـكل عام. فـاألسالـيب التي ظـهرت في
أوروبـا مـثال فـي وقت مـا ال يـتـحتـم أن يـكون
لــهــا مــثــيالً بــذات الــشــكل والــتــســلــسل في

نطقة االبداعية ا
فاهيمي في اوربا وامريكا . فـقد جاء الفن ا
بدع من اإلطار التقليدي للعمل لل ا نتيجة 
الـفني أيـضاً لـتحـول مفـهوم اجلـمال الـفني
جلـمال الفكـرة أو التعبيـر عنها حـيث تعتبر
الـفكرة الـتي ينضوي عـليها الـفعل الفني أو
ـوضوع.فـعـليـنا يـطـرحهـا أكـثر أهـميـة من ا
الـتـوجه الى البـحث عن الـذهنـية االبـتكـارية
ـنـفـتحـة واخلالقـة إلعـادة صيـاغـة االجتاه ا
الــتــشـكــيــلي الـعــراقي احملــلي بــحـيث
ـتغـيرات احلـاصلة  يـتواكب مع ا
فــالـفن هـو إبـداع الــفـنـان ولـكـنه
مـلك للثـقافة ومـوجه للمـجتمع
لــذا يـجب أن يـكــون مـبـلـوراً
حلـــــاجــــاتــــهـم ووفق رؤيــــة

مــسـتـسـاغــة ويـخـلق حـواراً بــ الـفـنـان
ـتلقي وعلـيه من اجلميل أن يذوي الفن وا
في ثـقافـتنـا ليجـاري التـطور احلاصل في
اجملــتـــمــعــات األخــرى ولــكن من الــســوء
ـكان أن نكـون مسخـاً لثقافـة نستـعيرها
دون أن نـهضمهـا ونكون محل اسـتهجان
لـتلك الثقـافات! وبدالً من أن نكـون مقلدين
عرفة نتمنى أن كما نحن في كافة فروع ا
نـكـون مـبـدع ومـبـتـكريـن ألسالـيب فـنـية
مــسـتـحــدثـة نـابـعــة من دواخـلـنــا بـكل مـا

نحمل من حضارة وثقافة ورؤى.
واخــتـــلــفت اوجه الــتــعـــبــيــر عن الــرؤيــة
بـــــأشــــكـــــال شـــــتى فـــــبـــــاتت الـــــصــــورة
الـفوتوغرافـية الفنـية والفيـلم الفيديوي و
ــرصــوصـات الــبــرامـجــيــات الـرقــمــيـة وا
الـــرقــمـــيــة ,مـن عــوامل انـــتــشــار الـــعــمل
ـــفــاهـــيــمي ,والـــعــمل الـــتــجــمـــيــعي أو ا
اإلنـشائي ,فـضالً عن الـوسائل والـوسائط

تعددة التقنيات. اخملتلطة ا
وجنــد الــقــلـيـل جـداً في وطــنــنــا الــعـربي
ـهتـم بـهذا اجملـال من احلركـة الفـكرية ا
واالبـداعيـة ولكن جنـدها في بـعض اعمال

. غترب الفنان العرب ا
ولم يـعـد لـلـريـادة دخل فـي هـذا األمـر(كـما
كــانت احلــداثــة). فــالــفــضــاء الــســبــراني
مــفــتــوحـاً عــلى ســعــته لالطالع والــتــأثـر
والــتــأثـيــر والـتــداول. هــذا بـســبب تــلـقي
فاهيمي هتمون بالفن ا الفنانون العرب ا
(عـلـومـهم الـفـنـيـة) في أهم جـامـعـات الفن
في الـعـالـم  مـا يـوفر لـهـم فـرصـة اخـتزال
ي زمـنهم لـلدخـول إلى اجملال الـفني الـعو
ــعــاصــرة األكــثــر تــأثــيـرا. وإن بــأدواته ا
حــافـظ الــعــديــد مــنــهـم عــلى صــلــة وصل
بحواضنهم احمللية األولى ,فان اإلغراءات
ـتلبسة بأهـداف شتى أخذتهم بعيدا عن ا
ذلك. لــكن يـبـدو أن لـلـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة
واالجــتــمــاعــيـة األكــثــر إحلــاحـاً ,ومــنــهـا
ــشـاكل احلــاصـلــة في الــعـراق وقــضـيـة ا
فــلـســطـ ولــبـنـان والــربـيع الــعـربي ,في
الـشرق. والـهجـرة غيـر الشـرعيـة والهـوية
الـوطـنـية ,في شـمـال إفـريـقيـا. والـقـضـايا
الــعـــامــة كــالـــتــلــوث الــبـــيــئي واحلــروب
الـــطــائــفــيـــة واإلرهــاب وصــراع األضــداد
الـثـقافي والـبـيئي ,نـصـيبـاً وافـراً من هذه
ـــهــتــمــ بــهــذا االشــتـــغــاالت.نــأمل من ا
ـفـاهـيـمي االلـتـفـات بـجـديـة الى االجتـاه ا
حتــديث مـهــاراتـهم ومــسـارهم االبــداعـيـة
والـتـوجه الى تفـعـيل هذا اجملـال اخلصب
الـذي يعـطي مساحـة كبيـرة وفضاء واسع
الى ادخـال الـفكـرة الـعالـية الـقـيمـة وخلق
اجــواء عــذريــة لـم يــطــئــهــا احــد من قــبل
ا ينسجم وتـرجمتها على سطح اللوحة 

رحلة التي نعيشها . وا
فاهيمية اذج من اعمال فناني احلركة ا
وصل / العراق حكم الكاتب /  / 1977ا
ميشا جوردن  / 1946ريغا  –التفيا

جــــوزف كــــوزوث  / 1945نــــيــــويــــورك /
تحدة االمريكية الواليات ا

مـارسيل دوشامب  1968 – 1887باريس
/ فرنسا
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التـكــتـفي الــروايـة الـنــفـسـيــة بـسـرد
أحــداث واقــعـة في مــكــان مـا بــإطـار
زمـني وصـوالً إلى حلٍ لـعـقـدة ما; بل
جتـعل مـن الـشــخـصــيـات الــعـنــصـر
األهم في الــــروايــــة: مــــشــــاعــــرهــــا
صراعـاتها تخـبطاتهـا وتساؤالتها
وكــثـيـرًا مــا تـتـابع هــذه الـتـسـاؤالت
بقدرٍ من الفلسفة من قبل شخوصها
وكــــذلك تــــتــــرك بــــعض الــــروايــــات
واألعـمـال ذات الـطـابع الـنـفـسي أثراً
كـبـيــراً عـلى الـقــار لـكـونــهـا تـأتي
مـخـتلـفـة من حـيث أسـلـوبـيـة الـسرد
والـرؤى واألفـكـار الـتي يـحـتـشـد بـها
النص مثل رواية (غابة آدم) للكاتبة
تـرجمة شـيماء عـقيل هادي  التي وا

نحن اليوم بصدد ذكرها.
في هـذه الروايـة تفـتح شيـماء ملف (
الــسـيــطــرة عـلى الــعــقـول) من خالل
بـطــلــهــا آدم وهـو شــاب في مــقــتـبل

يومياً قرب احدى نوافذ منزله.
لــكن ســرعــان مــا تــتــســارع األحــداث
عـنـدما يـسـتـيـقظ آدم في احـدى االيام
لـيـجـد امـرأة في الـبـيت غـيـر زوجته !
تـشـبـهـها فـي الصـفـات لـكـنـهـا لـيست

هي..
عــزيـزي الــقــار هل فـكــرت يــومـاً في
كمية األشياء التي كنت تراها بوجهة
نـظـر معـيـنة بـيـنمـا يحـاول كل الـعالم

من حولك تفنيد وجهة نظرك ! 
من ســتــصــدق ? حــدسك وافــكــارك ام
ن تثق بهم ? ..  اآلخرين من حولك 
هــذا مـاتـطـرحـه الـكـاتـبــة في الـروايـة
الـبـسيـطـة في ظـاهرهـا والـعمـيـقة في
بـاطـنـهــا حـتى لـيـشـعــر الـقـار انـهـا
تـوجه سؤال مبـاشر له عقـلك وافكارك

أو مايقنعك به اآلخرون ? 
رء " فليس هناك ابشع من ان يطعن ا

من اقرب الناس له " 
يحتار آدم ب عقله وعيناه التي ترى
ان زوجــتـه لــيــست زوجـــته بل امــرأة
أخـرى ووالــده ووالـدته لـيـسـوا نـفس
االشـخـاص والـوجـوه بل حل مـحـلـهم
أشـــخـــاص آخــريـن حــتى طـــبـــيـــبــته
النفـسية اخـتفت وحـلت محلـها امرأة

أخرى.
 يثور آدم ويصرخ ويبحث عن والديه
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ـا شغـفي بقـراءة قـصائـده البـاذخة  ,وزاد تـعـلقي بـشـخصه من مـنـذ أيام الـصبـا 
خالل لـقـاءاتي به في مـجلـة الـتـراث الشـعـبي في أواخر سـبـعـينـات الـقرن الـغـابر ,
ه في أمسية رائـعة في مديـنتي احللة عـبر نشاط دور الـثقافة وكـان لي شرف تقـد
اجلـماهـيرية  ,ومـا زلت أتذكـر صحبه الـكرام فـوزي كر وفاضل الـربيعي  ,ودارت
بـنا األيام دورتها الغرائبية  ,فـغادر الشاعر سعدي يوسف الوطن مع من غادره من
مـبدعي العراق وانقطع التواصل بـيننا ألسباب كثيرة  ,لـست في معرض تفصيلها
االن  ,أمـا أبن مدينـتي الشاعـر حميـد سعيـد فكنت اراه في خـميسـنات احللة  ,وقد
تـعلمت في حضـرته الكثير  ,احملّـبة والتسامح والتـواضع كانت من صفاته النادرة
ـؤلفـه الراحل  ,وكـان لي شـرف عـرض كـتـاب (( الـثـورة في شـعر حـمـيـد سـعـيـد )) 
الـــنــاقـــد مـــحـــمـــود جـــابــر عـــبـــاس في عـــدد مـــجـــلـــة الـــطــلـــيـــعـــة االدبـــيــة االول
الـصـادرعـام1975م,وتـوثـقت اواصـر احملـبـة بـيـنـنا ,ولـم يبـخل عـلي وعـلى اقـراني
بــالـرعـايـة والـدعم ,ونــفـتـرق قـســرا بـعـد عـام 2003م  اذ اخــتـار مــغـتـربه االردني,
واخـتـرت العـزلة احـتـجاجـاً على مـا جرى ,وظل الـهـاتف وسيـلتـنـا للـحوار رغم كل
شيء ,وذات مساء وصلتني قصيدته "من حميد سعيد الى سعدي يوسف" واالثنان
ـن أحبهم انسـانية وشعراً ,قـرأت القصيـدة بلهفـة العاشق ورأيت فيـها ما يطيب
خاطري ويزيح عن صدري بعض هموم الزمن العاثر ,حميد سعيد وسعدي يوسف
ي مـشهود, شـاعران كـبيـران مخـتلـفان مـعتـقداً وسـلوكـاً ولهـما حـضور عربـي وعا
عنى ,لم ال أعـدت قراءة القـصيدة ثالث مرات ,فـوجدت فيـها تطابـقها في الـرؤية وا
والـهم االنساني هو مـا يجمع هذه القـامات الشامـخة القصيـدة عتب عراقي شفيف
ض لزمن االخضر بن يوسف وما تطفح باحملبة ,رغم االختالف ,وفـيها استذكار 
ـا اراد حـمـيـد سـعـيـد االنـسـان عـانى مــنه صـاحـبه ابن يـوسف من عـنـت وجـور ر
فاهيم برؤية ثاقبة من ب التباسات احلاضر وتداعياته الشاعر أن يعيد صياغة ا
ـوجعة ,فـكانت قصـيدته محـاولة مبـدع كبيـر ازاح عن صدورنا مـراراتها وألـهمنا ا

بعض الصبر ,وسيتضح ذلك كله من خالل:
بانتظارك جتمع حمدان اشجارها

والصبايا اجلميالت والفتية احلا ..وانهارها
فلماذا تأخرت عنها?

ومن حال بينكما فأكلت الغياب
التي شاركت العشيات في الفندق اجلبلي

اء كي حتصدا علقم العواصف اغادرتما مدن ا
هـنا يستنـهض الشاعر حميـد سعيد كل شواهـد الواقع الذي دمرته عواصف الزمن
الـقاسي ,والـشاعـر  اليكـف عن تذكـير شـاعره اخملـاطب بذلك الـزهو الـذي عاشه في
بـسات ابي اخلصيب وظالل نـخيله الذي أحالـه الغزاة الى رؤوس وجذوع خاوية

ت الى احلياة من نسب ورحم.... ليس فيها ما 
وأنـا كقار منتج أرى ان شاعرنا الكبير حميد سعيد بتعلقه بأرضه وذكرياته أراد
أن يـحـرض دواخل شـاعـرنا الـكـبـيـر سعـدي يـوسف عـلى الـتشـبث الـقـوي بـجذوره

العراقية وان ال يستسلم لعواصف الضغينة والنكوص :
لك في هذه البالد .. بالد

تعيدُ إليها القصيدة بعض الذي رُاح منها 
الذين أقمنا لهم مدناً في االناشيد

ما وجدوا وتراً صاحلاً فأستبد النشاز بنا
سنحاول ان نتجاور ليالً تعيث الضباع به 

أنت حاولت ..
حاولت …

آهٍ ومـا اكثر اآلهـات التي تـشعل الضـمائر قـبل الصـدور جراء ما اقـترف الطـاعنون
بـالكـراهيـة فأحـالوا أيـام العـراق الى منـاحات ونـشازات بـعد ان أقمـنا لـهم كل هذا
الـزهـو يا شـاعري .. ولـكن لن يـطول هـذا اللـيل الذي تـعـبث به الضـباع  ,وسـيـكون

األمل هادينا في إقتناص فرصة اخلالص من كل تلك االوضار الشائنة :
هل أعاتبك االن 

كيف ذهبت الى ما ذهبت إليه ?
دعنا نعود الى زمن األخضر بن يوسف 

كنت رأيت .. رأينا .. تقاو اخرى
بسات حمدان تخرج من كل بيت إلينا 

تشير الى وطن نتمناه
تدخلنا في حماه

وأخـيـراً ال بـد مـن االشـارة الى ان هـذه الـقـصـيـدة (( من حـمـيـد سـعـيـد الى سـعـدي
يـوسف)) تلخص محنة العراقي وهو ب فكي الضباع .. لكن الغد لن يكون إال الى

األصالء رغم أنف الزمن العاهر ...
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وزوجـته  عن االشـخـاص احلـقـيـق
في حـياتـه عن آثـارهم ووجـوههم إال

شـيء ســـوى انه مـــريض !   مـــجـــرد
مـــريـض يـــعـــاني من ضـــغط نـــفـــسي
يـجعـله يـراهم اشـخـاص آخـرين! فهل
ـرض النـفـسي عـلى الـعـيون ! يـؤثـر ا
وإن خـــانــته عــيــنــاه فــهل ســيــخــونه

إحساسه ! ..
w H  i d

وهـنا آدم يتـسائل اذا كـان هو مريض
نـفسي وتـتبدل األشـياء باسـتمرار من
حــوله (زوجــته ووالــديه والــطــبــيــبـة
ــنـزل) فــلـمـاذا ـنــزل وقـطـة ا واثــاث ا
الـعـصـفــور الـذي يـزقـزق يـومـيـاً قـرب
نـافـذته مـازال هو نـفس الـعـصـفور لم
يـتـغيـر شـكله وال لـونه مـثلـمـا تغـيرت
وجـوه من حوله ! من قـام بخـيانة آدم

عقله أم زوجته ? 
" إن اصـعب األزمــات الـتي قـد تـواجه
ـرء أن يكون بكـامل صحتـه وعافيته ا
وقواه الـبدنية والـنفسية والـعقلية ثم
يـعبر في حـياته إنسـان يدمره تـدميراً
 ويـخـلـفه ضــائـعـاً تـائـهــاً فـاقـداً لـكل
قــــوته وقـــدرتـه  تـــخـــبـط في الـــظالم
لوحده . قوة تأثـير البشر في بعضهم
الـبــعض هــائـلــة جـداً  لــكن الــسـؤال
ـــطـــروح  هل كـــلــنـــا نـــتــشـــابه في ا
اسـتجابـاتنا حملـاولة اآلخرين الـتأثير
فــيـــنــا وغــسل ادمــغـــتــنــا واإلطــاحــة

بقلوبنا ? " 
(رواية لكل زمان ومكان)

الـــقـــار لـــغـــابـــة آدم يالحـظ غـــيــاب
كان للرواية وهذه عنصري الزمان وا
نـقطـة حتـسب لـلكـاتـبـة وليس عـلـيـها
إلنــهـا روايـة نــفـســيـةعـمــيـقــة الـداللـة

تصلح لكل زمان ومكان.
فــفي آخـر قــرنـ من الــزمـان احــتـلت
فــكـــرة إمــكــانــيـــة الــتــحــكـم بــالــعــقل
الـبشـري مـركز الـصدارة مـن اهتـمام
الـسـياسـيـ والـعـلـمـاء; بل والـعـامة
ايـــضــــاً وانـــعـــكـس ذلك في دراســـات
وكــتب واخـتــبــارات لـبــعض احلـاالت
قيل إنه قد جرى التحكم بعقول أهلها
والــتـالعب بــهم وامــتــد هــذا األثــر -
حـــــــتـى اآلن- حـــــــامـال مــــــــعه دالالت
ومـفـاهـيم كـثـيـرة. ويـظل اإلنـسـان في
حـيرة مسـتمرة مـاب مايـراه وما ب
مـاتـريـده االنـظـمـة واآليـدلـوجـيـات ان
يراه .. شـيماء عقيـل هادي من مواليد
 1976خريـجة قـسم الـترجـمة تـعمل
في تـرجمة الـبحـوث واألطاريح صدرَ
لــهــا روايــة ( ســجن الــقــاصـرات) و (
غـابة آدم) و حالـياً تـعمل على تـرجمة
مـجمـوعة قـصصـيـة للـكاتب األمـيركي

مارك توين.

أن طـبـيـبته الـنـفـسيـة حتـاول اقـناعه
بأنهم نفس األشخاص ولم يتغير اي

الـعـمـر مـتـزوج وعـدد األشـخـاص في
حـيـاتـه مـحـدود جـداً بــحـيث يـتـضح
لــلــقـــار من خالل الــســطــور األولى
لـلرواية انه شـخص يسهل الـسيطرة
عــلـيه نــفـسـيــاً والـتـحــكم به لـكن هل

سيثبت آدم صحة هذه الفرضية ! 
واحد من الناس ! 
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عـدد صفـحـات الـرواية ال تـتـجاوز ال
ــــجـــرد قـــراءة ٨٠ صـــفـــحــــة لـــكن 
الـسـطـور األولى يـجـد الـقـار نـفـسه
يـتـابع شـريط حــيـاة إنـسـان مـثل كل
الناس الـبسـيطـة متـزوج ويعمل في

مكتبة.
 في بـدايـة الـروايـة  اليـجـذب انـتـبـاه
الـقـار عن حـيـاة هـذا اإلنـسـان غـيـر
ثالثة اشياء هي انه قار نهم للكتب
ــلك اصــدقــاء وشــخص مــنــعــزل ال
وعــاشق لــلــعــصــفــور الــذي يــزقــزق



عـروفة كرر احملاوِر وأحد ضيـوفه عبارة(السياسة فن في اسـتضافة أخيرة في أحـد البرامج احلوارية ا
ـشاركـة في حكـومة الـسيـد السـوداني التي غـيرت خـطابـها مـكن)مشـيدَين بـسيـاسة بـعض األطراف ا ا
ـتاز ُحـاوِر الذي  (التـحريـري)الى خطـاب(تبـريري)لـلـتواجـد العـسكـري األمريـكي في الـعراق.قـال لي ا
بفطنة وحـنكة (هذا ذكاء من اجلـماعة)فهم يلـعبون سياسـة. قلت له أنكم تخلـطون ب السيـاسة والفهلوة

مكن!  بسبب تفسيركم اخلاطىء لتعريف السياسة وما يعنيه فن ا
دينة.وقد عرفها أرسطو فكلمـة سياسة مشتقة أصالً من كلمة  politikaاليونانيـة والتي تعني شؤون ا
عـيشة أفـضل لألنسان. ـا يؤدي  بأنهـا تعزيـز وترويج الفـضيلة  الذي يعـدّه كثيـرون أبو علم الـسياسـة
فأن الـسياسة هي مـعيار احلكم وهو يعتـقد أنه كما تُـعد األخالق هي معيـار احلكم على األنـسان اجليد
فاألولى ال أخالقية على الدولـة اجليدة. واضح إذاً البون الـشاسع ب مفهـوم الفهلوة ومـفهوم السيـاسة
بل يـعني أن السيـاسة ال تعني والـثانية أخالقـية. هذا ال يعـني أن السيـاسة معيـارها األخالق والفضـيلة

التجرد من االخالق وقبول الرذيلة!
كن أو أفـضل مـا  ـمـكن ـؤرخـ أن بـسـمارك هـو أول من عـرّف الـسـيـاسـة بأنـهـا فن ا يـشـيـر معـظم ا
حتـقيقه. وقد أستخدم بايـدن هذا التعريف في حملته األنـتخابية األخيرة.كمـا وصفت سياسات كثير من
ـنا ـمـكن).وفي عا الـقـادة األميـركان مـثل ريـغان وكـيـسنـجر والـغـربيـ مثل تـشـرشل بأنـهـا سيـاسات(ا
ـدرسة لـك احلسـ بـأنـهـما أبـنـاء ا ـرحـوم نوري سـعـيـد والـراحل ا الـعربي غـالـبـاً مـا كان يـشـار الى ا
ـمكن. هـنـا يجب الـتـفريق بـ مدرسـة الـتفـكيـر الـواقعي ومـدرسة الـواقـعيـة في الـسيـاسة الـتي تـؤمن با
فهوم بخـاصة عند التطبيق اال الـبراغماتية في السيـاسة. فعلى الرغم من أوجه التداخل والـشبه ب ا
بـدأ والغايـة.فالبـراغماتـية فلـسفة تـؤمن بأن قيـمة الشيء في مـقدار منـفعته وهي ال انـهما يـختلـفان في ا
بادىء وال حقائق ثابتة. إنها طريقة وكل شيء نـسبي بالنسبة لها. انها ال تؤمن  طلقة تؤمن باحلقائق ا

حياة تختلف عن الواقعية التي تعني التعامل مع احلقائق على االرض لتحقيق الهدف. 
كن مـكن) لنفـهم كيف  ولتـوضيح األمور أكـثر نعـود للتعـريف الذي يحـفظه اجلمـيع عن السيـاسة(فن ا
التعامل معه من منظورين مختـلف تماماً بعكس ما يفهمه كثُر. فحينما نقول أن السياسة هي(فن) فهذا
ال يعـني أنهـا ليـست حقالً مـعرفـياً أو لـيست عـلمـاً لكي يـدلي من هب ودَب بدلـوه فيـها. الـفن هنـا يعني
كن الـتـحكم بـها. لـذا ال تـوجد قـوان في بـادىء الـعلـوم الطـبـيعـية ألن مـتغـيـراتهـا ال  أنـهـا ال تخـضع 
السياسة لكن توجد قواعد ومبادىء جرت دراستها وأختُبرت فأعطت نتائج متباينة في ظروف متباينة.
أمـا الــشق الــثـاني من الــتـعــريف وهـو الــذي يـخــطىء في تــفـســيـر مــعـنــاه وفـهم مــغـزاه كــثـيــرون فـهـو
فـهل يعني تقلـيل مستوى الـتوقعات أو الطـموح والتخلي ـمكن هنا يـعتمد على تـفسيره مكن). وا كـلمة(ا
بادىء كما يفعل االن من طالب بخروج االميركان ومحاربتهم ثم صار يدافع عن وجودهم ُعتَقد وا عن ا
ـمكن?! أنه بالـضبط كاالختالف في مـكن يعني فن الـقدرة على صـنع وبلوغ ذلك ا أم أن ا مكن بحجـة ا
ة(ال يكـلف الله نفـساً اال وسـعها). فـالتحـديديون (اجلـبريون)يـفسرونـها بأن قـدراتنا تـفسيـر اآلية الكـر
وبالتالي ال نستطيع القيام بكل شيء. أما القدريون فيفسرون (وسعها) بأن الله ا خُلقنا عليه محدودة 
! أن التـبريـري مـا كـان ليـأمرنـا بشيء لـوال مـعرفـته أننـا نـستـطيع الـقيـام به. والـفرق هـائل ب الـفـهمَـ
ن يـبررون تغيـير مبادئـهم اآلن وبعد ان أستلـموا السلـطة يريدون الـقول أن الواقع يفرض  ( (اجلبري
علينا أن نستجـيب لألقوى منا ألن قدراتنا محدودة ونحن مـجبرين على التعامل مع القوي وعدم حتديه.
سـلم قـائال لهم أنـا قدركم الذي اخـتاره الـله لكم وانتم مـجبرين أنه نفس مـنطق مـعاوية حـ خاطب ا
لكن من الصعب هضمه ؤدجل  نطق من قبل البراغماتي غير ا على التعامل معه! كنت سأفـهم هذا ا
بادىء وانتقدوا من قبلهم ا صدّعوا رؤوسنا با الذين طا ؤدجل بخاصـة اإلسالموي  ح يأتي من ا
لتعاملهم مع االميركـان ح كانوا يتحججون أيضاً بـقراءتهم للواقع كما يفعل اإلسالمويون االن.أن فن
مكـن في السياسـة ال يعني الفـهلوة. فمن يـختار طريـقاً وفلـسفةً وطريـقة (تقلـيد) في السيـاسة عليه أن ا
ا كـان يـنـتقـد اآلخـرين عـلـيه. السـيـاسـة بال مـبادىء ومـحـددات تـغدو يـلـتزم بـهـا أو عـلى األقل ال يـأتِ 
ــقـبـول كــسـوق(الـهــرج) الـذي ال حتـدّه ضــوابط. هـنــا يـجب الـتــأكـيـد أن من ا
ـبادىء واالدوات واالفكار في السـياسة لكن من غير أختالف الضوابط وا
او التـحايل والـتالعب بها بـادىء قـبول عدم وجـود تلك الـضوابط او ا ا
بـحجة الـواقعية. حـينذاك سـيفقـد اجلميع بوصـلتهم وتـتحول الـسياسة
ال رضا الـناس ـمكن الى فن الـتـمكّن بـحيث تـصبـح السـلطـة  من فن ا
هي الغـايـة. السـيـاسة هي فن تـمـك الـسـاسة من وإشـبـاع حاجـاتـهم

بلوغ اآلمال وليس فن تمكينهم من الرقص على احلبال.
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االنــتــاجــيــة الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة
وغـــيـــرهــا  ,مـــا ســـمح لــلـــمـــنــتـــجــات
ـسـتـوردة خـصـوصـا من دول اجلوار ا
بـاكتـساح الـسوق احمللـية عـلى حساب

نتجات العراقية . ا
وبــــرفـع االجـــراءات احلــــمــــائــــيــــة عن
مـنتـجات القـطاع الزراعي واهـمال هذا
الـقـطاع  ,اصـبح الـعراق يـستـورد سلة
غـــــذائه من دول اجلـــــوار خــــاصــــة من
ايـران وتركيا والدول االخرى. وبعد ان

ـرتـبـة االولى في كــان الـعـراق يـحـتـل ا
الــعــالم في انــتــاج وتــصـديــر الــتــمـور
الـعـراقيـة اصـبح اليـوم يـستـوردها من
ا يدلل ايـران والسعودية واالمارات ,

ـــتـــنـــفــذة عـــلـى ســـوء ادارة الـــقـــوى ا
احلــاكــمــة لـشــؤون الــبالد. ومــنــذ عـام
 2003والـى الــــيـــــوم ازدادت بــــشـــــكل
مـــضــطـــرد ســنـــويــا ســـيــاســـة اغــراق
ستوردة نـتجات ا األسـواق احمللية با
الـزراعيـة والصنـاعيـة دون تدخل فاعل
او وضع قـوان تـنظم عمـلية اسـتيراد
الــبـضــائع او اخـضــاعـهـا الـى قـوانـ
الفحص والتقييس والسيطرة النوعية
واصـبح االغراق معضلـة تتطلب حلوال
قصود باإلغراق السلعي جـذرية. فما ا

?
االغـــراق الــســـلــعي  ,هـــو قــيـــام دولــة
بـتـصـدير مـنـتج بـسعـر يـقل عن قـيـمته
ـعـتادة ( اقل من سـعر بـيـعهـا احمللي ا
او اقـل من تـكـالـيـف انـتـاجـهـا )  ,وهـو
اسـلـوب يـتـبع عـادة من قـبـل الـشـركات
ــصــدرة الــتي تــبــيع فـي ســوق دولـة ا
اخــرى . لـــقــد ادى الــنــمــو الــهــائل في
حجم االنتاج العالي جلميع السلع الى
انـــتـــشــار صـــراع مـــتـــوحش بــ دول
الـعـالم لـلـسـيـطـرة عـلـى األسـواق وفـقا
لـنـظـرية الـتـهام الـسـوق الـتي تتـخـذها
الـشركات مـتعدية اجلـنسية شـعارا لها
كن التحقق من االغراق في ابسط . و
صـورة عند مـقارنة األسـعار في سوقي
صـدر .لقـد اشار ـستـورد وا الـبـلدين ا

لــيـنـ في مـؤلـفـاته الى االغـراق  ,عـلى
انه نـظـام الـتصـديـر القـائم عـلى اساس
وذجـا لسـياسة كـسر األسـعار ويـعده 
ـالـية  ,حـيث الـكـارتالت والـرأسمـالـية ا
حـدد مـسـار هـذه الـعـمـلـيـة عـلى الـنـحو
اآلتـي :يـبـيـع الـكـارتـل داخل بـلــد مـعـ
ـنـتج مـثال بـضـائـعـه بـأسـعار كـالـبـلـد ا
احـتكاريـة عالية  ,اال انـه يبيع مثل هذه
الـبضـائع في األسـواق األخرى بـأسعار
ـنتج نع ا اقل بـكـثيـر في مـحاولـة منـه 

ـنافس مـن زيادة انتـاجه الى مـستوى ا
طـاقته االنتاجية القصوى . وفي الوقت
الــذي يـقـيــد الـكـارتل من حــجم االنـتـاج
اخملـــصص لألســواق الــداخـــلــيــة فــإنه

ــوجه لـألسـواق يــتــوسع فـي االنـتــاج ا
اخلـارجية. ويـعبر االغـراق عن منهـجية
مـتعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات
االحـتكاريـة في محاولـتها الـضغط على

نافس . . نتج ا ا
شروط االغراق :

هــنـاك ثالثــة شـروط لــتـحـقــيق اإلغـراق
وهي كاالتي :

.1وقــــوع حـــالـــة االغـــراق : اذا كـــان
ـنــتـج يـقـل عن ســعـر ســعــر تــصــديــر ا

البيع.
.2وجـود ضـرر لـلـصـنـاعـات احملـلـيـة

ستورد . في البلد ا
.3تـوفـر عالقة سـبـبيـة بـ الواردات

نتج احمللي . ووجود ضرر على ا
االغراق السلعي في العراق :

وفـي الـــعـــراق تـــعـــد ظـــاهـــرة االغـــراق
الــسـلــعي واحــدة من الـتــحـديــات الـتي
تواجه االقتصاد العراقي وال سيما بعد
 2003حـيث شـهـدت الـسـوق الـعـراقـيـة
سـتوردة انـفـتاحـا كبـيـرا امام الـسـلع ا
مـن مـخــتـلف دول الــعـالم  ,وكــان لـهـذه
الــظــاهــرة اثــر كــبــيــر عــلى االقــتــصــاد
الــعـراقي  في جـوانــبه اخملـتـلــفـة حـيث
ادت الـى تــراجع الـــقــطـــاع الــصـــنــاعي
والــزراعـي وتــزايــد مــعــدالت الــبــطــالــة
ـا ـيـل نـحــو االسـتــهالك . و وزيــادة ا

سـاهم في اسـتـشـراء هـذه الـظـاهـرة هو
عــدم وجــود قـوانــ تــنـظم االســتــيـراد
والـضـعف الـواضح في اجـهـزة الـرقـابة
ـتعـاقـبة في وضع وتـأخـر احلـكومـات ا
احلـلول لهذه الظاهرة . والعراق يعاني
مـن ظاهرة االغراق السلعي  منذ 2003
والـى الـــيـــوم حـــيث شـــهـــدت الـــســـوق
الـعـراقـيـة انـفـتـاحـا كـبـيـرا عـلى الـسـلع
ــسـتــوردة والــتي تـكــون ذات نـوعــيـة ا
ـا ادى الى رديــئـة ورخــيـصــة الـثــمن 

مـنافستهـا للمنتـجات احمللية وكان ذلك
احـد اسباب انكشاف االقتصاد العراقي
عــلى الـعـالم اخلـارجي  ,اضف الى ذلك
ضـعف القدرة على تكوين قاعدة وطنية
لـتطوير القطاعات الزراعية والصناعية
واخلـدمــيـة وبـالـتـالي عـدم الـقـدرة عـلى
مــنــافـســة الـســلع األجــنـبــيــة من حـيث
الـنـوعـيـة والـسـعـر األمـر الـذي ادى الى
اســتــشـراء هــذه الــظـاهــرة في الــسـوق
العراقية وساعد في ذلك غياب القوان
والـــتــشــريـــعــات الــتـي حتــكم عــمـــلــيــة
ــا تــرتب عــلــيه هــدر في االســتــيـــراد 
ــاديــة والــبـشــريــة واضــعـاف ــوارد ا ا
الــقــاعـدة الــصـنــاعــيـة لــلـبــلــد وتـراجع
القطاع الزراعي وزيادة معدالت البطالة
ا ـيل نحـو االستـهالك اكثـر  وزيـادة ا

كان عليه سابقا .
اسباب ظاهرة االغراق في العراق :

هــنــاك عــدة اســبــاب لــظــاهــرة االغـراق
السلعي في العراق منها :- 

(1تـعطـيل قانون الـتعـرفة اجلمـركية
عــلى االسـتــيـرادات ادى الى انــخـفـاض
ـسـتـوردة حيث لـم يتم اسـعـار الـسـلع ا
ســوى فــرض ضــريــبــة اعــمــار الــعـراق
بنسبة (  (%5باستثناء الغذاء والدواء
وهي نــسـبـة مـتـدنـيـة ال تـوفـر احلـمـايـة
الـكـافيـة للـمنـتـجات الـوطنـية  ,في ح
ـواد ان هــنــاك ضـريــبــة تـفــرض عــلى ا
اخلـــام الـــتـي يـــســـتـــوردهـــا الـــقـــطـــاع
الــصــنــاعي الالزم لــلــتــصــنـيـع بـنــسب
مــرتــفــعـة تــصل الى  %20مــا ادى الى
ـصـانع صــعـوبـة اســتـمـرار اصـحــاب ا
بـالعمل او تطـوير صناعـاتهم او القدرة

ستوردة. على منافسة السلع ا
(2وجــــــدت دول اجلـــــوار خــــــاصـــــة
والــدول االخـرى عـامـة في الـعـراق بـعـد
 2003ســــوقـــــا واســــعــــة لـــــتــــســــويق
مـنـتجـاتهـا ذات النـوعـية الـرديئـة حيث
غـزت ( سـاخت ايـران ) الـسوق احملـلـية
دون ان تـخـضع لـرقـابـة كـافـيـة لـفـحص
الـنـوعيـة خاصـة الـسلع الـغذائـيـة منـها
الـــتي وجــد الـــكــثــيـــر مــنـــهــا مــنـــتــهي
الــصـالحــيـة  ,كــمــا وجــد ان بــعــضــهــا
حتـتوي على مـركبات غـير مسـموح بها
ــنــتــجـــات تــنــافس صـــحــيــا  ,وهـــذه ا
مــنــتــجــات الـقــطــاع اخلــاص الــعـراقي
كــاأللــبـان والــلـحــوم والــدجـاج اجملــمـد

وغيرها .
(3انــسـحـاب اجلــهـات الــزراعـيـة من
تـوفـير مـسـتلـزمات االنـتـاج الزراعي من
بـــذور واغــطــيـــة بالســتـــيــكـــيــة ومــواد
ـزارع ــا جـعـل ا مــكــافــحــة األمــراض 
الـعراقي ضحـية االغراق السـتيراد سلع

زراعية منتجة من دول اجلوار .
(4ضــعف هـيـئـات الـتــقـيـيس الـكـمي

نتجات العراقية يـهدف قانون حماية ا
رقم( (11لـسنة  ,2010حـسبما ورد في
نـتجـات الـعراقـية بـنـوده الى حمـايـة ا
ـــمــارســات ــتـــرتــبـــة عن ا مـن اآلثــار ا
الـــضـــارة في الـــتــجـــارة الـــدولـــيــة مع
الــعـراق ومــعـاجلـة االضــرار الـنــاجـمـة
عــنـهـا ,وتــوفـيـر بــيـئــة مـنـاســبـة لـرفع
ـنـتـجـ احملـلـيـ وتـهـيـئتـهم قـدرات ا
لـــلــمـــنـــافــســـة في االســـواق احملــلـــيــة
يـة . ومنـذ صـدور القـانون في9 والـعـا

آذار 2010
ـمـارسـات الـضـارة   لم تــتم مـعـاجلـة ا
في الـتـجـارة الدولـيـة مع العـراق وبـعد
مــرور أكـثـر مـن  عـشـر ســنـوات لم تـتم
حـمايـة منـتجـاتنـا الوطـنيـة الصـناعـية
والـزراعية سواء الـتابعة للـقطاع العام
او لــلـقـطـاع اخلــاص حـيث  وبـشـكل
واضح اهــمــال الـقــطــاعـ الــصــنـاعي
ـنـتـجـات والـزراعـي وأغـرق الـسـوق بـا
ـا فيـها الـرديئة , االجـنبـية اخملـتلـفة 
ولم تـتـمـكن مـنتـجـاتـنـا من مـنافـسـتـها
وألسـبـاب عـديدة ,كـمـا لم تـتم مـعـاجلة
ـــمـــارســـات الـــضـــارة في الـــتـــجــارة ا
الـــدولـــيـــة مع الـــعـــراق وبـــقي الـــبــاب
مــــفـــتـــوحــــا وبـــدون ضـــوابـط حتـــمي
مــنـتـجــاتـنـا ,اضــافـة الى ذلـك لم تـوفـر
ـنتـج ـناسـبة لـرفع قدرات ا الـبيـئة ا
احملــلـيـ وتــهـيـئــتـهم لــلـمـنــافـسـة في
ــيــة ,وبــقي االســواق احملــلــيــة والــعــا
ـا شـجع الــقـانـون حـبـرا عـلى ورق  ,
نـتجات عـلى اغراق السـوق احملليـة با
ارسة ضارة لم تتم معاجلتها. وهي 
وجبة لـلقانون بناء ورد في االسـباب ا
صـنـاعة وطـنـية ولـتـفادي حـدوث ضرر
مـارسـات الـضارة من يـلـحق بـهـا من ا
ـنتـجات او سـياسـة اغراق االسـواق با
ا ـبررة في الواردات  الـزيادات غير ا
ــنــافــســة يـــؤدي الى فــقــدان شـــروط ا

الـعـادلـة ,فــأين هي الـصـنـاعـة الـتي 
بــنــاؤهــا? وأين هي مــشــاريع الــقــطـاع
اخلــــــــاص ? وأيـن هي احلــــــــمــــــــايـــــــة

نتجاتنا?
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ــكن االســتــفــادة من وبــهــذا الــصــدد 
جتـربـة الـيابـان في حـمايـة مـنـتجـاتـها
وتــشـــجــيع صــنــاعــتـــهــا حــيث حتــتل
ــتـوســطـة ــشــروعـات الــصــغـيــرة وا ا
حـجـما كـبـيـرا في اقتـصـادها وقـدرتـها
الـكـبيـرة على تـصديـر مـنتـجاتـها ,وقـد
بــنت الـيــابـان نــهـضــتـهــا الـصــنـاعــيـة
مــــعــــتــــمـــدة بــــالــــدرجــــة االولى عــــلى
ــشــروعــات الــصــغــيــرة وكــان لــهــذه ا
ــشـاريع دورهـا فـي تـخـفـيـض نـسـبـة ا
الـبـطـالة ,كـمـا شرعت الـيـابان الـقـانون
ـــنــــشــــآت الـــصــــغــــيـــرة اخلــــاص بــــا
توسطة وضرورة القضاء على كافة وا
الـعــقـبـات الـتي تـواجـهـهـا اضـافـة الى
تــنــظــيـمــهــا االعــفــاءات من الــضـرائب
والـرسوم ورفع مـستـوى التـكنـولوجـيا
ــشـــروعــات ـــســتـــخــدمـــة في هـــذه ا ا
ومـعـاونـتـهـا عـلى تـسـويق مـنـتـجـاتـها
ـشـروعــات الـكـبــيـرة عـلى وتــشـجـيـع ا
الـتـكـامل مـعـهـا وحتـديث مـا لـديـها من
آالت ومــعــدات وتــنــظــيم الــعالقــة بـ
شـروعات والـعـمال. كـما ان أصـحـاب ا
ـتـوسطـة تـعمل ـنـشآت الـصـغـيرة وا ا
من خـالل أطــر مــؤســســيــة تــقــدم لــهــا
ساعدات الفنية الـتراخيص وتمدها با
واخلـبرة االستشارية والتمويلية وذلك
ــنـشــآت الــصـغــيـرة من خـالل وكـالــة ا
ـتـوسطـة الـتابـعـة لوزارة االقـتـصاد وا
والــتـجـارة والـصــنـاعـة. وقــد اعـتـمـدت
الـيــابـان بـعض الـسـيـاسـات والـبـرامج
ــنــشـآت لــتــشــجـيع وتــطــويــر قـطــاع ا
ـــتـــوســـطـــة من خالل الـــصـــغـــيـــرة وا
الـتـمـويل عن طـريق الـبـنـوك الـتـجـارية
وهـيــئـات الـتـمـويل احلـكـومـيـة ونـظـام
ضـمان القروض وكذلك من خالل الدعم

الــفــني وتــقــد اخلــدمــات االرشــاديـة
,اضـافـة الى بـرامـج التـدريـب اخلـاصة
ــتـوسـطـة ـشـروعـات الــصـغـيـرة وا بــا
نشآت والـتي يقوم بها معهد خاص با
الــصــغــيــرة ,كــمــا وضــعـت احلــكــومـة
الــيــابــانــيــة بــرامج اداريــة لــتــحــسـ
مـجـاالت االدارة وتقـد الـتكـنـولوجـية
احلــــديـــثــــة واخلـــدمــــات االرشـــاديـــة,
واهــتـمت الــيـابــان ايـضــا بـالـتــسـويق
ـشـروعـات الـصـغـيـرة على وتـشـجـيع ا
نتجاتها وذلك غـزو االسواق الدولية 
نـتجات هذه ـعارض الدولـية  بـإقامة ا
ـشروعات ومساعـدتها على احلصول ا
ـتـطـورة واجراء عـلى الـتـكـنـولـوجـيـا ا
ـفــاوضـات نـيـابـة عـنـهـا في اتـفـاقـيـة ا
ــواد اخلــام الـــتــصــديــر واســـتــيــراد ا
ومـسـتـلزمـات االنـتـاج. اضـافة الى ذلك
فـقـد اتخـذت الـيابـان اجـراءات متـعددة
لإلعـفاء من الضرائب واعـتماد سياسة
احلـمايـة من االفالس لتشـجيع وتنـمية
ــنـشـآت الـصـغـيــرة والـتي تـقـوم بـهـا ا
ــالـــيــة ـــؤســســـات ا مـــجــمـــوعــة من ا

والتأمينية.
ـكن االستفادة من الـتجربة الـيابانية
في حـــمــايــة مــنــتــجـــاتــهــا وتــشــجــيع
ا ينـاسب واقعنا وظروفنا صـناعتها 

 من خالل :
.1االعــتـمـاد بـشـكـل أسـاس عـلى الـدعم
ـباشر من الدولة للـمشاريع الصغيرة ا
ـشـاريـع الـكـبـيرة, ـتـوسـطـة ودعم ا وا
كن ان حـيث ان الـنهـضـة الصـنـاعيـة 
ـــشـــاريـع الـــصـــغـــيـــرة تـــقــــوم عـــلى ا
ــشــروعـات ــتــوســطــة وتــشــجــيع ا وا

الكبيرة على التكامل معها.
.2االهـتمام باجلـودة وعمل االختبارات

الالزمة لتحقيق التميز.
.3تـــشــجـــيع االســـتــثـــمــار في مـــيــدان

الصناعة.
.4تـشريع الـقوانـ الداعـمة لـلمـشاريع

توسطة . الصغيرة وا
.5تـــقــــد االعـــفـــاءات الـــضــــريـــبـــيـــة

للمشاريع .
ا ـسـتوى الـتـكنـولـوجي لهـا  .6رفع ا
يـساعد على تطوير انتاجها وحتسينه

نافسة. لتتمكن من ا
ـشــروعــات في تــسـويق .7مــســاعــدة ا

منتجاتها.
ــشـورات الـفــنـيــة واخلـبـرة .8تــقـد ا

االستشارية والتمويلية.
يسرة لها. .9تقد القروض ا

.10مــســاعــدتــهــا في مــجــال الـتــدريب
الفني واالداري.

.11االهتمام بتسويق منتجاتها.
.12وضـع حد لسيـاسة االغراق وفرض
الــرســوم اجلــمــركــيــة عـلـى الــبـضــائع
ـستوردة وخاصة تـلك التي لها مثيل ا

من االنتاج في الداخل.
.13الــقــضــاء عــلى االرهــاب وحتــقــيق

االستقرار االمني .
. 14مـعــاجلـة أزمـة الـكـهـربـاء مـعـاجلـة

جذرية . 
لـقد ادى االحتالل األمريكي للعراق عام
 2003الـى تـدمـيـر االقـتـصـاد الـعـراقي
ـــركــــزيـــة وانــــهـــيــــار بـــنـى الـــدولــــة ا
ومـؤسـساتـها ,وقـامت سـلطـة االحتالل
بـتحـويل بنـية االقتـصاد الـعراقي الذي
كـان يشـغل فيـه قطاع الـدولة وشـركاته
احلـكـوميـة واخملـتـلطـة دورا مـهيـمـنا ,
الى اقـتصاد السـوق حيث قامت بإزالة
 جـمـيع القـيود عن الـتجـارة اخلارجـية
وفــتـح األســواق الــعــراقــيــة امــام غـزو
الـســلع األجـنـبـيـة اخملــتـلـفـة الـزراعـيـة
والــصـنـاعــيـة دون عـوائق  ,فـي الـوقت
الـذي سـعت فيه الى تـصـفيـة الشـركات
الـعـامـة الصـنـاعـية عـبـر عـدم تأهـيـلـها
واالبـقاء على قدراتها االنتاجية معطلة
تـمهيـدا خلصخـصتها ,األمـر الذي ادى
ــتــواصل لـألنــشــطـة الـى االنـحــســار ا
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بغداد

والــنـوعي لــتـحــديـد  ومــتـابــعـة الــسـلع
والصناعات ومدى جودتها. 

(5غــيــاب األجــهــزة الـرقــابــيــة وعـدم
ــزودة بــاألجــهـزة كــفــايــة اخملــتـبــرات ا
ا انعكس سلبا تخصصـة  والـكوادر ا
ــواطن الــعــراقي  ,حــيث عــلى صــحــة ا
اشـــارت احــدى احــصـــائــيــات حـــمــايــة
ـستهـلك الى اكثر من  %50مـن السلع ا
ــســتــوردة غـيــر صــاحلــة لالســتـهالك ا

البشري .
(6االفـتـقـار الى نـظـام جتـاري مـحـكم
يـحـمي الـسـوق الـعـراقـيـة مـن مـحاوالت
سـتمرة الـتي تمارسـها الدول االغـراق ا

االقليمية .
(7ضــعف الــقــاعــدة الــقــانــونـيــة في
الـنظم والـقوان الـعراقيـة الالزمة لردع
ـغشـوشة ذات األسـعار مـوردي الـسلع ا
ـــتــدنــيـــة الــتي تـــزخــر بــهـــا الــســوق ا

العراقية حاليا .
ـنـظـمـات اخلـاصـة بـحـمـايـة (8قـلـة ا
ـادية ـسـتـهـلك وضـعف امـكـانـيـاتـهـا ا ا

والفنية .
(9غـــــيــــاب الـــــوعي الـــــكــــافـي لــــدى
ــسـتــهــلك يـســاهم في اســتـمــرار هـذه ا

شكلة . ا
(10انــتــشــار بــضــاعــة األرصـفــة في
ـتـداولـة الــعـراق  ,اذ ان اغــلب الـسـلـع ا
عــلى األرضـيـة هي سـلـع رديـئـة الـصـنع
ومـنخـفضـة السـعر وهي سـريعـة التلف
وتـفتـقر الى خدمـة ما بعـد البيع وغـالبا
مـــا يــكـــون مــصــدرهـــا تــركـــيــا وايــران

والص ..
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وفــيـمـا  يــتـعـلق بــالـبـرنــامج احلـكـومي
للسنوات 2022 – 2018 لـلحكومة فإنه
لـم يتـطـرق الى الـعالقة بـ مـهام وزارة
الـتـجـارة ودورهـا بـضـرورة الـعمـل على
تـنميـة الصادرات غـير النـفطيـة وتنظيم
الـضـوابط لتـقـييـد االستـيـرادات حمـاية

للمنتجات احمللية .
آثــار ســيــاســة االغــراق الــســلــعي عــلى

االقتصاد العراقي :- 
ان الــســـلع الــرديــئــة والــرخــيــصــة -
ـنـافـسة في تـخـرج الـسـلع اجلـيـدة من ا

السوق احمللية .
ان ســيـاســة االغـراق الــسـلـعي ادت -
الى تـراجع الـقـطـاع الـصـنـاعي الـعراقي
بــسـبب انـخــفـاض الـقــدرة الـتـنــافـسـيـة
ـنـتـجات الـعـراقـيـة وبـالـتالي لـلـسـلع وا
صانع او سـاهم في اغالق الـعديد مـن ا
انـخـفـاض طـاقـتـهـا االنـتـاجـيـة وارتـفاع
نـــسب الـــبـــطـــالـــة وتـــســرب الـــعـــمالت
األجــنـبــيـة الى اخلـارج  ,كــمـا ادت هـذه
الـسـيـاسـة الى تـراجع االنـتـاج الـزراعي
ـزارع العراقي ايـضا بـسبب عـدم قدرة ا
نـتجات الـزراعية عـلى مواكـبة اسعـار ا
ــــــســـــتــــــوردة من دول اجلــــــوار وذلك ا
ـنتـجات النـخفـاض اسعـارها مـقارنـة با
الــعـراقـيـة. اضف الى ذلـك عـدم تـطـبـيق
ـواد ــقـايــيس الــصـحــيــة في مـجــال ا ا
ـستـوردة. وقـد شمل الـضرر الـغـذائيـة ا
ــسـتـهـلك ايـضــا بـسـبب رداءة نـوعـيـة ا
ــنـتـجــات نـتـيــجـة السـتــشـراء ظـاهـرة ا
الـــغـش الـــتـــجـــاري والـــفـــســـاد االداري
ــالي . وبــلغ  االغــراق حـدا جــعل من وا
مــنــتــجــات الــقــطــاع اخلــاص الـعــراقي
تــخــتــفي بــشـكـل يـكــاد يــكــون تــامـا من
األســواق الـعـراقـيـة واصــبح االقـتـصـاد
الـعـراقي مـنـكـشـفـا عـلى اخلـارج بـنسب
تزداد سنة بعد اخرى حيث بلغت 94%
فـي عــام  2008 واصـــبــحت  %115في
عــام . 2009ان اضـــعــاف الــصـــنــاعــات
احملــلــيــة في الـعــراق قــد انــعـكـس عـلى
الـقوى العـاملة وخـصوصا الـفنيـة منها
ـتخـصصـة حيث انهـا اما ان تـتحول وا
الى اعـمـال اخـرى او تـفكـر في الـهـجرة,
ـواد اخلام اذ وكـذلك اثـر في اسـتغالل ا
يـــتم تـــصـــديـــرهـــا بــشـــكل اولـي وعــدم
االســتــفــادة مــنــهــا من قــبل الــصــنــاعـة
الـوطـنيـة . ولم يتـضرر الـقطـاع اخلاص
ــا امـتـد الـضـرر الى الـقـطـاع وحـده وا
الـعام ايضـا حيث عانت صـناعة األدوية
في سـامراء وصـناعة االسـمنت وغـيرها

من الصناعات من سياسة االغراق.
ـــوضــوع عـــلى مـــوقع (الـــزمــان) { تـــتـــمــة ا

االلكتروني
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ال تـوجد في عراق اليـوم لغة سيـاسية واحدة لـيست هذه حالـة معيبـة فالتنـوع اللغوي يـنتج تنوعه
ا قدمه عيب هـو ان تكون اللـغة السـياسيـة جوفاء ان جرت مـقارنتـها  في اللـغة السيـاسية لـكن ا
طلوب و كل من طلـوب مع امتالكه لقـرار الصناعـة صناعـة ا ـتكلم بـها وهو يُقـصّر في حتقـيق ا ا
مـوقعه. نحـن جيل انسـاني و سياسي و حـزبي  كردي يـتقن اللـغة الـعربيـة و بسبب ان من هم من
غـير الكرد ضمن القـوميات التي تمثل انـظمة تبسط نفوذهـا على ثالث من اربع اجزاء كردستان ال
يـتكـلمـون لـغتـنا كـان لزامـا عـليـنا ان نـصل لـهم بلـغتـهم اعالنـا و دعوات و حـوار و نضـال و حتى
كـفاح و قـتاال هـكذا اخـتاروا هم و هـكذا تـعامـلنـا نحن اخـتاروا احـيانـا كثـيرة ان يـقتـحمـوا لغـتنا
ضـمـون منـقـول جاهـز مـترجم لدفع اسـلـوب تفـكـيـرهم داخلـهـا فيـكـون الصـوت لـلكـلـمة كـرديـا و ا
ـضام بأكـثر من لغة. هـذا االسلوب الذي دخل يتراكم لـيقدم فردا و جـماعة و جيال يـقول نفس ا
الى لغـة التـخاطب الـيومـية كان غـزوا ثقـافيـا ناعـما هو في الـظاهـر خدمـة لكـنه و على بـعيد االجل
اغـتـيال لـلـتـنوع الـثـقـافي و قـرار باالفـضـلـيـة لقـومـيـة عـلى اخرى و لـيس سـرا ان اجـيـاال بأكـمـلـها
ا لم يلحظ خطورتهـا كثيرون. ثمة فرق كبير ب ان عايشت و لم تزل تتعرض لهـذه احلملة التي ر
نتـحاور وإن بـلغـة واحدة لـكن بعـقلـية مـستـقلـة نقـية و بـ ان نتكـلم وبـيننـا متـرجم لكـننـا من نفس
العقليـة العقائديـة ناهيك عن بقيـة جتميعات الـثقافة. ما جـعلتني اكتب هـو احساسي الذي تصدقه
التجـارب و احملصالت من ان الـلغة الـسيـاسية في جـزئهـا احلالي من الـعملـية السـياسـية في طور
تداول ب اجـيال صناعهـا فاحلياة تمـضي و من سننها اجلـديد و التجديـد وهذا اجلديد و هؤالء
اجلـدد من صـنـاع الـقرار سـيـكـون عـلـيـهم الـتفـاهم حتت سـقف مـصـالح مـنـهـا اطـراف تبـحث عن
ه وذاك امر سيـكون على عاتق ـغا مصالح شـعبها ومـنهم من قد يتـخذ من مصالـح الوطن الفتة 
ذكاء و قـوة الطـرف االصـيل ان ينـحل من معـادلة مـداخالتـها خـطأ ومـخرجـاتهـا كارثـية امـا االمر
ن اخلطورة االهم فهو ايـالء التعليم و الـثقافة اهتـماما خاصـا تمويال و استقالال و تـوجها اذ انه 
ـكان ان تـنحـرف بعض الـعقـول ايا كـان انتـماؤهـا متـأثرة بـغزو مـضامـ التـفكـير الـتي ال تلـتفت
دينة او ما تبقى من مدينة اء سـواء في ا للشعب أمنا و سالمة و كـرامة عيش و برامج تنمية و إ
و في الريف او ما بقي منه و تـرى ان العسكرة و ما يلفـها هي االصل و الباقي زوائد ال تُعد و ال
تُـفتـقد!.اسلـوب التـفكـير هذا و الـذي دفعت بـاهض فواتـيره اجـيال دما و سـجنـا و فقـرا و جتهيال
الزال هذا االسلوب مـتصال وتنـتجه هويات حـزبية قصـدا او بالدة و ايا كان قـصدها فنـحن لسنا
ـرض او االصـابـة به لـقـلـة مـنـاعـة يـعـمل عـلى بـثـهـا فـيـنـا اصـحـاب الـلـغـة مـلـزمـ بـحـضـانـة هـذا ا
الـسـيـاسيـة اخلـاويـة فقـد مل اغـلب الـنـاس تصـريـحات و بـيـانـات من ال جتـمعـهم و واقع شـعـوبهم
جامـعة.هـذه الفـطـنة لـهذا االمـر هـو درس اخذنـاه في منـهج مـصطـفى البـارزاني الـذي نادى بـاكرا
بالـوطنيـة الرصيـنة و بالـلغة مـضمونـا و فكرا تـدفع لتشـكيل اجلمـلة التي
تـحـقق من االجناز لـغتـنا تـصف الوقـائع و تـنطـلق بواقـعـية لـتعـادل ا
كـرديـتهـا وعـربـيـتـهـا و فـارسـيـتهـا و تـركـيـتـهـا و بـاقي الـلـغـات التي
نـستع بهـا في قضيتنـا ابدا لم تك جوفاء و لن تكـون النها تنطلق
تـد هو فـكر الـبـارزاني الذي لم يـنل منه من فـكر حـيوي عـميـق و 

وهن و ال اصابته عدوى.
ولذا ايضا فمواطنتنا سليمة ايضا.

الـزعيم السـوفيتي خـروتشوف وحـكومته.
وقــام كـاسـتـرو بــتـأمـيم جـمــيع الـشـركـات
ـملـوكة ألمريـكا في كوبـا ".وعلى أثر ذلك ا
ـتــحـدة عـدة خـطـوات اتــخـذت الـواليـات ا
مـنها احلظر التجـاري على السلع الكوبية
 وفـي نيسان عام  1961وافـق جون كندي
تحدة على بـعد تنصيبه رئيسا للواليات ا
خـطة لغزو كوبا واإلطاحة باحلكم.وأنزلت

ـركـزيـة األمـريـكـيـة  1400من اخملـابـرات ا
ـنفي الكوبي في خليج اخلنازير على ا
الــسـاحـل اجلـنــوبي لــكـوبــا بـهــدف إثـارة
انـتـفاضـة منـاهضـة للـشـيوعـية. لـكنه  في
الـلحـظة األخيـرة تقريـبا ألغى كـندي أمرا

ة ا أدى إلى هز قاومة الكـوبية  بـدعم ا
ـتمـردين بسـهولـة  و اعتـقالـهم جمـيعا ا
أو قــتــلـوا.وقــد أدى فـشـل عـمــلـيــة "خــلـيج
اخلـنـازير" إلى تـعزيـز مـركز كـاستـرو الذي
اتــفق مع الــسـوفــيت عــلى نـشــر صـواريخ
ـدى عــلى أراضي بالده لـردع مــتـوســطـة ا
واشـنطن عن التفكير في أي محاولة أخرى
لـغزو اجلزيرة وقلب نظام احلكم الشيوعي

فـيـها. وبـذلك صـارت كوبـا قاعـدة عـسكـرية
متقدمة لالحتاد السوفيتي.

×× تسلسل احلوادث في تشرين االول
في  14تــشـرين األول عـام  1962الــتـقـطت
طـائـرة جتـسس أمريـكـيـة حتلق فـوق كـوبا

صـورا تظهر بـناء مواقع إطالق الصواريخ
السوفيتية.

وقـدر اخلبـراء أنهـا ستـكون جـاهزة لـلعمل
فـي غــــضـــون  7أيــــام. وفـي غـــضــــون ذلك
اكـتشفت طائرة جتسس أمريكية أخرى 20
سـفـيـنة سـوفـيـتـية حتـمل صـواريخ نـووية

في احمليط األطلسي متجهة إلى كوبا.
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وتــبــعــد كــوبــا  90مـــيال فــقط عن ســاحل
ـتـحدة ا يـعـني أن الـواليات ا فـلـوريـدا 
ـا في ذلـك الـعديـد مـن أكـبـر مدنـهـا مـثل
واشـنـطن الـعـاصـمة ونـيـويـورك سـتـكون
ضــمن مــدى هـذه الــصـواريـخ. لـقــد كـانت

حياة  80مليون أمريكي على احملك.
كـان االحتـاد الـسـوفيـتي يـسـعى لـتـحـقيق
ـــســـاومـــة عـــلى عـــدة أهـــداف مــــنـــهـــا  ا
تـمركزة في تـركيا الـصواريخ االمـريكيـة ا

قرب  االحتاد السوفيتي. 
فـي اجلــــانب االمـــــريــــكي  واجـه كــــنــــدي
مــجــمــوعــة من اخلــيــارات لــلــتــعــامل مع
الــتــهـديــد الـســوفــيـتـي في كـوبــا بــيـنــهـا
الهجوم البري أو شن هجمات جوية

وكـــان قــرار كــنـــدي األخــيــر هـــو حــصــار
تحدة لكوبا والذي أطلق عليه الـواليات ا
كـنـدي "مـنـطـقـة احلـجـر الـصـحي" والـذي
ــزيـــد من الـــصــواريخ ـــكن أن يـــوقف ا
نحه ـا  الـسوفـيتـية القـادمة إلى كـوبا 

الوقت للتفاوض مع السوفييت.
في  22تـشرين األول فـرض كنـدي حصارا
ـنع السـفن السـوفيـتية بـحريـا على كـوبا 
ـشـتـبه في حـمـلـهـا صـواريخ نـوويـة من ا

الوصول إلى اجلزيرة.
في  23تــشـرين األول تـلـقى كـنـدي رسـالـة
من خــروتــشـوف يــقـول فــيــهـا إن الــسـفن
السوفيتية لن تتوقف عند احلصار لكنها

ستشق طريقها.
في  24تــــشــــرين األول: عــــادت الــــســــفن
الـــعــشــريـن الــتي تـــقــتــرب مـن احلــصــار
ـبـاشـرة مع ـواجـهـة ا أدراجـهـا لـتـجـنب ا

البحرية األمريكية.
في25تـــشـــرين األول: أفــادت طـــائــرات
جتـسس أمريكية بزيادة وتيرة أعمال
الـبناء في مـواقع إطالق الصواريخ

في كوبا.

كـانت ازمـة "خـليج اخلـنـازير" أخـطـر أزمة
خـالل احلـرب الـبـاردة والـتي كـادت تـؤدي
إلى حـرب نووية تشـمل االخضر واليابس
.ففي تلك االيام من حـسب مقولة العراقي
تـــشــرين األول عــام  1962انـــدلــعت أزمــة
ــا كــانت الــصــواريـخ الــكــوبــيــة الــتي ر
الـبؤرة األكثـر سخونـة في احلرب الباردة
فــقــد بـدا الــعــالم وكـأنـه عـلى شــفــا حـرب
ـدة  13يــومـا في ذلك الــشـهـر من نــوويـة 
عــام .1962وكــان لـلــعــراق نـصــيب فـيــهـا
شـهـدته بـحكم عـمـلي الـصحـفي في وكـالة
االنـــبـــاء الـــعـــراقـــيـــة الـــتي مـــضى عـــلى
تــاســـيــســهــا  ثالث ســنــوات.واشــهــد ان
الــعــراق حـيــنــذاك كــان قـلــقــا من تــوجـيه
ضـربات للـعراق بسـبب عالقته السـياسية
والــعــســكــريــة مع االحتــاد الــســوفــيــاتي

تورط في بناء الصواريخ في كوبا. ا
×× تصريح من الزعيم

في ايـام اشتـداد ازمة الـصواريـخ الكـوبية
فـي مـــثل هــــذه االيـــام من تــــشـــرين االول
 1962اســتـدعــيت بــعـد مــنـتــصف الــلـيل
ـقابـلة رئـيس الوزراء الـزعيـم عبـد الكر
قـاسم الذي قاد ثورة  14تموز  1958على
ــوالي لـلــغـرب و خـاض ـلـكي ا الــنـظــام ا
حـــربـــا مع شـــركـــات الـــنـــفط بـــتـــحـــديــد
امـتـيـازاتهـا حـسب الـقـانون رقم  80وكـان
صـدرة لـلـنفط ـنـظمـة االقـطـار ا ـؤسس  ا
(اوبـك) وعدة اجـراءات اخـرى كـانت تزعج
الــدول الـغــربـيــة وعـلى راســهـا الــواليـات

تحدة. ا
كنت في ذلك الوقت مدير االخبار الداخلية
في وكــالــة االنـبــاء الـعــراقـيــة (واع) الـتي
كـنت احد مـؤسسيـها عام  1959بـقرار من
الـزعيم نفسه وكثيرا ما يدعوني سكرتيره
الـصــحـفي سـعـيـد الـدوري لـوزارة الـدفـاع
للقاء الزعيم في مكتبه لنشر خبر او بيان.

الـتـقيت بـالزعـيم في تـلك  اللـيلـة وكان من
ــعــظم نــشـاطـه لـيال. ــعــتــاد أن يـقــوم  ا
وعـندما دخـلت إلى مكتـبه كان هـناك مدير
االسـتخبـارات العسكـرية محـسن الرفيعي
ومـدير األمن العام عبـد اجمليد جليل وفي
احلـــال قــال لـي إنه يــريـــد أن يـــعــطـــيــني

تصريحا عن قضية خليج اخلنازير.
ومن الــسـاعـة الــثـانــيـة عـشــرة لـيال حـتى
الـسـاعة اخلـامسـة والـنصف صـباحـا كان
رات ـلي علـي أقواال ويـعدلـها عـشرات ا
وكــانت الـنــتـيـجــة تـصــريـحـا ال يــتـجـاوز
خــمـسـة أســطـر طـلـب مـني ان اذهب فـورا
الـى االذاعـة الذاعـته في نـشـرة الـسـاعـة 6

صباحا. وهكذا فعلت. 
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×× ماذا حدث في تلك االيام?
ـن ال  يـعـرف ازمـة الــصـواريخ  اذكـر ان و
كـوبـا جـزيرة تـقع عـلى بـعد  90مـيال فـقط
مـن ســاحل فــلــوريــدا وحــتى عــام 1959
كــانت كــوبـا مــتـحــالــفـة بــشـكـل وثـيق مع
ـتحـدة حتت قيـادة الديـكتـاتور الـواليات ا
اجلـنـرال بـاتيـسـتا وكـان هـنـاك استـثـمار
تحدة أمـريكي كبير في كـوبا والواليات ا
ا تـنتـجه كوبا سـتهـلك الرئيـسي  كـانت ا
مـن ســـكــــر وتـــبـغ.وفي عـــام  1959تــــمت
اإلطـاحـة ببـاتـيـستـا في ثـورة قادهـا فـيدل
كــاســتــرو وكــانت إحــدى أولـى خــطـوات
تحدة كـاسترو هي الذهاب إلى الواليات ا
لـــتـــأمــ دعم واشـــنـــطن لـــكن الـــرئــيس
أيـزنـهاور رفض الـتـحدث مـعه.وفي مـكتب
ـتحدة في نيويورك حتدث كاسترو األ ا
ــثــلي االحتـــاد الــســوفــيـــتي الــذين مـع 

عرضوا دعمهم حلكومته اجلديدة.
وحــسب مـعـومــاتي فـان كـاســتـرو لم يـكن
شـيوعـيا قـبل عام  1960لـكنه اجنذب إلى
الــشــيــوعــيـة مـن خالل الــدعم الــذي قـدمه
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بيروت

في  26تــشـرين األول تـلـقى كـنـدي رسـالـة
من خـروتـشـوف يـعـد فـيـهـا بـإزالـة مـواقع
إطـالق الــصــواريخ إذا وافـــقت الــواليــات
ـتـحـدة علـى رفع احلصـار ووعـدت بـعدم ا

غزو كوبا.
في 27تــشـرين األول تــلـقى كـنــدي رسـالـة
ثــانــيـة من خــروتــشـوف تــقــول إن مـواقع
اإلطـالق ســتـــتم إزالــتـــهــا فـــقط إذا أزالت

تحدة صواريخها في تركيا. الواليات ا
في  28تــشــرين األول وافـق خــروتــشـوف
عــلى إزالــة جــمــيع الــصــواريخ من كــوبـا

وإعادتها إلى االحتاد السوفيتي.
وهـــكـــذا انـــتـــهت هـــذه األزمـــة واعـــتـــبــر

اجلانبان أنهما حققا النصر.
امــا نـحن في الــعـراق فـقـد ازاحـت نـهـايـة
االزمـة هموم القيادة العراقية من تدخالت
ال قـدرة لـنا عـلـيهـا.ا الـدكتـور أبـو احلسن
سـالمــة  من مـــصــر مـع تــكـــر الــلـــجــان

هرجان. ساندة وإعالن جوائز ا ا

U UN ô« W UI
ا يختـلف الكثيـرون على تفسـير مفاهـيم ما يجري في اجملـتمع منذ سـنوات لكن الذي أتفق ر
عـلـيه وال خالف في ذلك هـو أن خط إجتــاه بـنـاء ثـقـافـات جـديـدة في اجملـتـمع قـد وِجـد وأصـبح
واقف السـياسية واالجتـماعية وهذا واقعا كظـاهرة غريبة عـلى مجتمعـنا ذلك نتيـجة إفرازات ا
ـواقف حـيث أن جمـيع الـبلـدان الـتي تتـعـرض الى تغـيـيرات جـذرية في ـثل هذه ا أمر طـبيـعي 
هياكلها وتشهد تقلـبات سياسية سريعة تعقبها تقـلبات اقتصادية وإدارية تكون عرضة لظهور
ـؤسـسـات بـكل ـفـاهـيم وطـمس مـفـاهـيم وقـيم أخـرى مـقـابـلـهـا هـذا إذا لم تـتـكـفل ا كـثـيـر من ا
أبعـادها من مـحـاربة هـذه الـظواهـر ومـحاولـة وضع الـنصـاب في مـحله وإعـادة حـقوق اجملـتمع
بطـريقة تـضمن أيقـاف الظاهـرة ومحاسـبة من يـقومون بـالترويج لـها عن عمـد أو جهل تلك هي

ظاهرة (ثقافة اإلتهامات).
  لـقـد دفع اجملـتـمع ثـمـنـا كـبـيـرا نـتـيـجـة هـذه الـثـقـافـة الـدخـيـلـة وضـحى بـالـكـثـيـر من عـنـاصره
ن ساهموا وكانـوا حجر بناء في اجملتمع من علماء توارثة وبالـكثير من أفراده  احلضارية ا
وأطباء وفنـان وأدباء وأصحاب الـفكر وخبـراء التنميـة والهندسـة والبناء والقـادة ومن العامل
ـستـفـيد ـاذا هـذه اإلتهـامـات? ومن ا ـا يكـون هـنـاك تسـاؤل مـنطـقي:  ـهـنيـتـهم ور اخملـلـص 
ا ذكرناه من وضوع ال يحتـاج الى عناءً كبيرا إلثباته أو قراءته فهو نتيجة وليس سبباً  منها? ا

فاجأة.  إرتباط مباشر بالتغييرات ا
كن أن نقول أنـها نخرت   ال نوجه اإلتهام ألحـد ونحن نتـحدث عن هذه الثـقافة السـلبية الـتي 
ـكــانـات وشـغـلت ضـعف جـسـد مـجــتـمـعـنـا وشـوهـت نـقـاء األفـكـار وأمـتألت بــهـا كل شـواغـر ا
الـنـضوج فـي التـفـكـيـر فقـد يـكـون الـكثـيـر قـد سـاهم فيـهـا دون درايـة لـكن األهم في مـثل هذه
كن أن تتـكفلها واقف هي سـرعة مواجهة الـظاهرة من خالل برامج (تنـقية اإلتهـامات) التي  ا
دني وقـد يكـون هذا ـشاركـة بـعض مؤسـسات اجملـتـمع ا تـخصـصة و الدولـة ومؤسـساتـهـا ا
سانـدة إدارة الدولة في عـمليات الـبرنامج حتت أي عـنوان فهـذا البرنـامج االجتمـاعي يتكـفل 
الـتـصـحيح والـبـنـاء وهـو في ذات الـوقت بـرنامـج ياخـذ حـيـزا ال بـأس به من عـمـليـات مـكـافـحة
الـفــســاد اإلداري وذلك لـو أتــهم شــخص نــزيه ومـهــني في عــمـله يــعــني ذلك أســقـاط تــاريـخه
وحاضره الـذي تكـفلت به الـدولة بل كلـفهـا الكثـير عالوة عـلى أنه في بنـاء مثل هذه الـشخـصية
تهم مع خبرته مضروبـا في اثن لكي نحصل على بديل سوف نحتاج الى زمن يسـاوي عمر ا

واصفات. بذات ا
ساس بحرية الرأي أو مواقف وضوع يحتاج الى وقفـة مراجعة سريعة وجدية ودقـيقة دون ا ا
قصود هنـا هي اإلتهامات الباطلة التي تـهدم اجملتمع وكل من حولهِ حاالت وأمثلة اآلخرين فا
شكـلة ال تنـتهي عـند أتهـام بر وقطع تـواصله مع اجملتـمع ألي سبب كان كـثيرة عـلى ذلك.. وا
بل تمتد الى اإلتيان ببديل فاسـد يساهم في نشر هذه الثقافة بحرية فتكاً باجملتمع وقد يدعمها
ـؤشرات الـسـلبـيـة الـتي تنـخـر بـاجملتـمع بـصورة أحـيـانـا محـلـلون دون درايـة وعـمق وهـذه من ا
ن مسـتمرة. اآلن لـدى اجملتمع أبـناء يشـكلـون نسبـة عاليـة منه أما مـهجرون أو مـهاجرون أو 
ــتـلــكـون رأس مــال فـكــري يـعــادل مـئـات ن  ضـاعـت هـويـتــهم بــ هـذا وذاك ومــنـهم أالف 
تنقـلة وح تبرز إحدى هذه الشـخصيات بعد عناء ؤسسات الـفكرية ا ثلون ا ـصانع وهم  ا
ومعـاناة يـعـود اجملتـمع ليـعتـرف انهم من أبـنـاءه وهذه مـشكـلة عـامة وال تـخص بلـد عربي دون
ـؤسسـات الفـكريـة الـشخـصيـة وغالـبـهم مبـعدون بـسبب ـتلـئة بـا آخر فـالغـرب ودول الـشرق 
ـراهنة ضمن هذه الثقافة هو العجز الثقافات السلبيـة كاإلتهامات واخلوف وغيرها. لقد كانت ا
واحلاجـة االقـتـصاديـة والـتسـكع بـ دوائر اإلقـامـات ب الـدول وفـعال أدت نتـائـجهـا الـسلـبـية
فمنهم من مات او عجز ومنـهم من غير مهنيته وعلميته الى ما يسد رمقه والذي يهمنا اآلن هو
ـثل هذه ـؤسـسـات اخملـتـصة أصـوات اآلخـرين من خـالل من  ـتـمـثل بـا أن يـسـتمـع اجملتـمع ا
ـؤسسـات في إسلـوب علـمي حيـادي ليـتعافـى اجملتمع مـن بعض ما ا
أصابه من ضـعف نـتـيـجة هـذه الـظـاهرة ولـتـكن بـرامـجنـا الـقـادمة
كـونة إلرادة تهـتم بإعـادة إحيـاء القـيم اجملـتمـعيـة مع عنـاصرهـا ا

عبر عن تأريخ وأصالة اجملتمع. اجملتمع النقي الصادق ا
{ األم العام للرابطة الدولية للباحث العلمي - لندن
ركز البريطاني للدراسات والبحث العلمي رئيس ا
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لتقى االذاعي والتلفزيوني بفوزية عارف »UH²Š¡∫ لقطات من احتفاء ا
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وظفـة العراقـية في دار ثقافـة االطفال نـعتهـا الدار بعد ا
وت  اثر مرض عضال مشيرة الى انها كانت ان غيـبها ا
ثابرة والفاعلة في مجال الرسم  وقدمت مثال للموظفة ا
زمار). العديد من الرسوم اجلميلة جمللتي (مجلتي) و(ا

ÍdÝUO « qBO

اخملــرج الــعـراقـي الـراحـل يـســتــذكــره احتــاد اإلذاعــيـ
والتلفزيوني في الساعة احلادية عشرة من صباح اليوم
الـسبت عـلى قاعـة مركـزه الثـقافي في الـصاحلـية بـبغداد

بحفل تأبيني يديره حافظ العادلي .
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االديب السـوري نعـاه احتاد الـكتـاب العـرب بعد ان غـيبه
مـشـيـرا الى ان ـوت االربـعـاء عن عـمـر نـاهز  81عـامـاً ا
الـراحل أحـد أهم أدبـاء األطـفـال في سـوريـة وذا مـسـيـرة

حافلة بالشعر والقصة .
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صـالـح الـعـبــدي واحـمــد حـسن الــبـكـر
وآخــرون ويـقف خـلـفـهم عـدد كـبـيـر من
خـــيــــرة اســـــــاتـــذة الــــطب فـي تـــاريخ

العراق.
{ الصورة من صفحة اطباء العراق

صـورة نـادرة اثـناء الـدراسـة في كـلـية
الــضـبــاط االحـتــيــاط خلـريــجي كـلــيـة
الــطب دورة عـام 1949 يــظــهـر فــيــهـا
جـــالـــســـا في الـــصف األول مـــعـــلـــمي
ـــرحــومـــ احــمــد الـــدورة و مــنـــهم ا

÷U¹d « w  wÐËd  qHŠ

الـفـيلم شـخـصـية هـدى وهي فـتاة
تـعـمل في الـبـنك وجتـمـعـهـا عالقة
صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم
مــنـذ الــصـغــر وتـدور األحـداث في
إطــار كــومـــيــدي اجــتــمــاعي. كــمــا
شـاهد األخـيرة تـنتـظر اسـتـكمـال ا
توقف (حفلة 9) الذى في فيلمهـا ا
يــجــمـعــهــا بــطـارق لــطــفي أحــمـد

وفيق محمود البزاوي.
ــطـربـة من جـهــة اخـرى تـســتـعـد ا
روبي إلحــيــاء حــفال غــنـائــيــا لــهـا
ضــمن فــعـالــيــات مــوسم الــريـاض
ـمــلـكــة الـعــربـيـة ــقـام حــالـيـا بــا ا
ــقــرر أن يــقـام الــسـعــوديــة. ومن ا
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أعــلـنت الـنـجـمـة غـادة عـبـد الـرازق
ـوسم الــرمــضـاني عن خـوضــهــا ا
ـسـلـسل يـحمل اسـم (تلت  2023
الـتالتـة). وأعـربت عـبـد الـرازق عن
حتـمـسـهـا لـلــعـمل قـائـلـة: (إن شـاء
الــله ربــنــا يــكــرمــنــا ويــطــلع عــلى
أحـــــــــــسـن وجـه) وذلـك حـــــــــــسـب
تـصــريــحـاتــهـا لــبــرنـامج (اي تي)
بـالـعــربي. وتـســتـأنف عــبـدالـرازق
تـصوير فـيلـمهـا (جوازة بـالعـافية)
بطولة أحمد آدم ومن تأليف محمد
نبوي وعالء حسن وإخراج شريف
إسـمــاعـيل وجتـسـد ضـمن أحـداث

احلــفل يـوم اخلــمـيس 17 تــشـرين
الثاني اجلاري.

و فـــتـح بـــاب احلـــجـــز لـــلـــحـــفل
ـــوقع ـــاضي  عــــبـــر ا األربــــعـــاء ا
ــــوسم االلــــكــــتــــروني الـــــرســــمي 
ا أعلـنته روبي عبر الرياض وفـقا 
مـــنــشــور لـــهــا عـــبــر صـــفــحـــتــهــا

على(إنستغرام).
وتــنــتــظــر روبي عــرض فــيــلــمــهـا
ــامـيــز) بـطــولـة اجلـديــد (جـروب ا
مــحـــمــود حــافظ ويـــســرا الــلــوزي
ومــــحــــمــــد ثــــروت وداريـن حـــداد
إخراج عـمرو صالح ويـدور العمل

في إطار كوميدي اجتماعي.

{ لـوس اجنلوس –وكـاالت - تصدّرت
الـنـجمـة الهـولـيووديـة الشـهـيرة بـيلي
ايـلـيش وسـائل الـتـواصـل االجتـمـاعي
ـواقع وحــديث اجلـمـهــور عـلى هـذه ا
وذلـك بـعـد ظـهـورهــا لـلـمـرة االولى مع
حـبـيـبـهـا النـجم جـيـسي رذرفـورد مـعاً
عــلى الـســجـادة احلـمــراء. اذ حـضـرت
ـثـيـرة لـلـجـدل الى ـيـة ا الـنـجـمـة الـعـا
حـــفل فــيـــلم كــطــاال 2022 الـــذي أقــيم
وسـط حــضــور عــدد كــبــيــر من جنــوم
هـــولـــيـــوود. وأثـــارت بــيـــلـي ايــلـــيش
وحـبيبها جـدال كبيرًا حلظـة وصولهما
الـى السـجـادة احلمـراء حـيث كـان هذا
الــظـهــور االول لـهـمــا مـعــاً مـنـذ اعالن
عالقـتـهـمـا وقـد لـفـتـا األنـظـار الـيـهـما
بـإطاللـتـهـمـا الـتي وصـفـت بـالـغـريـبة.
ـيـة فسـتان يـشبه ارتـدت الـنجـمة الـعا
قـــمـــيص الــنـــوع الـــواسع من قـــمــاش

الـساتان وبنـقشة بنيـة اللون من تشبه
نـقشات مالبـس النوم "الـبيجـامة" كما
ارتـدت فـوقه روب نوم مـطابق وإلتـمام
إطاللــتـهـا وضــعت غـطــاء الـعـ الـذي
يــســتـخــدم عــادة عـنــد الــنـوم لــتــبـدو
وكــانــهـا داخل غــرفــتـهــا وخــارجـة من
ـقـابل حـرص حـبـيـبـهـا سـريــرهـا.في ا
عــلى إكـمـال سـتــايل بـيـلي ومــطـابـقـة
اطاللـتهـما حـيث ظـهر مـرتديًـا بيـجاما
مـن نـفس الـقـمـاش والـلـون من عالمـة
ــيــة  (غـــوتــشي) كــمــا األزيــاء الـــعــا
حـرص الثنـائي على انـتعال سـلبير
مـن نفس عالمـة غوتـشي لـيظـهرا
بــإطاللـة مــتـشــابـهــة ومـخــتـلــفـة
أثـارت الـكـثـيـر من ردود الـفعل.
ولـم يــكـــتف الـــثــنـــائي بـــهــذا
ـقدار حيث أحضرا بطانيّة ا
كـبيرة خاصة بـالنوم والتفا

تـشـعـر بـبـعض الـتـوتـر مع الـشـريك تـعامـل مع األمر
بحكمة.رقم احلظ.9
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تـشعـر بـعدم الـرضى عن دخـلك وتـسعى لـزيـادته.يوم
السعد االربعاء.
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 تـنـتـظـر مـكـافـأة تــقـديـرا لـعـمـلك قـد تـكـون مـالـيـة أو
معنوية.رقم احلظ .2
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الضـغط في الـعـمل يصـيـبك بـالتـوتـر. علـيك اجلـلوس
نزل لتجديد نشاطك. با

»dIF «

حتـتــاج إلى الـتــحـدث مع الــطـرف اآلخــر ولـكن جتـد
صعوبة ببدء محادثة.

¡«“u'«

راجـعـة حسـابـاتك ومصـروفـاتك الفـترة أنت بـحاجـة 
احلالية.رقم احلظ .3
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الـيـة كي ال حـوّل طـاقتـك لـصاحلـك لـزيادة أربـاحـك ا
. تشعر باإلحباط

ÊUÞd «

تــواجه بـــعض الــصـــعــوبـــات في عــمـــلك.ال تــتـــطــابق
احتياجاتك مع احتياجات أصدقائك.
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 تـنمـية مـهاراتك أمـر ضروري لـلحـصول علـى فرصة
عمل أفضل.

bÝô«

الـية. أنت بحـاجة ألخذ تـشعـر بالقـلق بشأن أمـورك ا
قسط من الراحة.
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الـيوم مـنـاسب لـلـتنـزهه مع األهل واألقـارب بـعـيد عن
ضغط العمل.
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طـاقة حب تـسيـطر علـيك جتاه الـشريك. احلظ حـليفك
الي. بالصعيد ا

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

وعمودي.

هـام مديـر حمـاية الـضابط الـعمـيد الـعـراقي  تكـليـفه  
طارات في وزارة الداخلية. ا

ـي مـرشـد ـيــة اجلـزائــريـة حـاضــرت مع االكـاد االكــاد
راقي من سـلـطـنـة عـمـان  في اجلـلـسـة االولى مـن الـندوة
ـعنـونة سـرحي بدورته  29 ا ـهرجـان االردن ا الفـكريـة 

سرح العربي ب التنوير والتثوير). (ا

ـكـتبـة الـوطنـية فـي عمـان حفل الـروائي االردني ضـيفت ا
بــجــلــســة ادار حــوارهـا اشــهــار روايــتـه (كــأس الـعــالـم)

الباحث أسيد احلوتري.

طـالـبة الـدراسـات الـعلـيـا العـراقـية
ناقـشت في قسم الـعالقات الـعامة
في كلـيـة االعالم بجـامـعة بـغداد 
ــــوســــومـــة (دور اطــــروحــــتـــهــــا ا
الـــعالقـــات الـــعـــامــة فـي الــتـــنـــبــؤ
ــالـيــة الـعــامـة ــؤسـســات ا ــسـتــقـبــلــيـة في ا بـاألزمــات ا
واخلـاصــة/دراسـة مــسـحــيـة لــلـمــصـارف في مــحـافــظـة

بغداد).
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ـركـزيـهـة للـحـزب الـشـيـوعي الـعراقي سـكـرتـيـر الـلجـنـة ا
نبـر التقدمي شارك الثالثـاء في ندوة الكـترونيـة اقامهـا ا
ـقــراطي الـفـلــسـطـيــني بـعــنـوان (الـواقع الــسـيـاسي الـد

نطقة وآفاق التغيير). واالجتماعي في العراق وا

بيلي ايليش

ـاني ــايــســتــرو اال وعـن احلـفـل قـال ا
لــورنــزو غـيــرالنـدا ( اتــبــعـنــا في هـذا
احلــفل مــنــهج مـتــبع في االوركــســتـرا
ــيـــة وهــو الـــعـــزف عــلـى شــكل الـــعـــا
مـــنــفــصل قـــطع لــلــوتـــريــات عل حــدة
ولـلـبـراصات ولـلـهـوائيـات وقـطـعة في
الـنـهايـة جمـاعيـة لـكل العـازف وبـهذا
نـركز على الفرق الـصغيرة ليـتحمسوا
اكــثـر وتـبـرز مــواهـبـهم وكــذلك يـخـلق
الـتـفـاهم والتـقـارب بـ العـازفـ وانا
ـا لــهم من مـواهب اشــد عـلى ايــديـهم 
وابــدعــوا فـي مــقــطــوعــاتــهم ). يــذكــر

فـريق االدارة في قـسم الـفـرق الوطـنـية
ركز الوزارة وهو يقدم اداءا ـرتبط  ا
نــوعـــيــا عــلى مــدى االشــهــر االخــيــرة
والــســمـفــونــيــة الـوطــنــيــة الـعــراقــيـة
ـمـيـز التـزال بـاعـضـائـهـا وبـطـاقـمـهـا ا
تـشكل نـقطه مضـيئة وعالمـة فارقة في
ــشــهـد االداء الــثــقــافي الــرصــ في ا
الـثقافي الـعراقي  التـحام معـهد كوتة
ـاني مع السمفونيـة العراقية برؤيا اال
جـديدة ونسق جـديد وحضـور مختلف
ميز مع مـواظبة جمهـور السمفونـية ا
عـلى احلضور بـالتاكـيد مسـاحة جناح

اخرى).

لـلـمـايـسـتـرو لـورنـزو فـرقـته اخلـاصة(
انيا .  اوركسترا ) في ا
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ايسترو هانز روتمان  قائال وحـدثنا ا
( بــدأ الـتـعـاون قـبـل سـنـة في مـشـروع
ايـــكــمــونت ولـــكن لم اشـــارك بــقــيــادة
الــفــرقـة وهــذا الـتــعــاون االن في حـفل
شـاريع اخـرى واشـكر الـيـوم وفـاحتـة 
وزارة الــثــقـافــة ووزيــر الــثـقــافــة عـلى
الـســمـاح بـالـدخـول في هـذه الـتـجـربـة
ـانـيـة   قـمـنـا ـاني واعـمـال ا لـقــائـد ا
بــتـقـسـيم الـفــرقـة عـلى اسـاس الـعـزف
عـلى شـكل مجـاميع  لـكل من مـجمـوعة
الــهــوائــيـات ومــجــمــوعـة الــبــراصـات
ومــجـمـوعـة الــوتـريـات  وفي الــنـهـايـة
قـطـعه مـوسـيـقـيـة جتـمـعهـم وهذا شي
مــــهم لــــيـــخــــرج افــــاق جـــديــــدة لـــدى

.( العازف
وعـــنـــد ســـؤالـه بـــخـــصـــوص مـــهــارة
الـعـازفـ العـراقـيـ قـال ( اني اشجع
واشــــد واهـــنئ الــــعـــازفـــ رغـم قـــلـــة
االمـكـانيـات وهم يـبرزون في مـهـارتهم
بــجـهــد مــضـاعف كــمــا وقـمت بــزيـارة
ــوســيــقــيــة وقــد مــعــهــد الــدراســات ا
اعـــجــبت بــالـــعــازفــ الـــشــبــاب ومن
اهـدافـنـا تـشـجـيع الـشـبـاب والـسـمـاع
لــهم والــعـمل مــعـهـم ويـجب ان نــهـتم

ستقبل). بهم النهم جيل ا

بعـدها ـعلـمـة  اجلـيـران واصبـحت بـنت ا
ـركـزيــة في مـنـطـقـة ـدرسـة ا ذهــبت الى ا

الفضل.
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ـــدرســــة في اخلــــطــــابـــة كــــنت جنــــمــــة ا
ـوسـيـقى والـكـشافـة بـعـدهـا ذهبت الى وا
درس ثـانوية الرشـيد للبـنات كانت امل ا
ــثل زمــيــلــتـي في مــدرســة واحــدة كــنــا 
ونـغــني  في هـذه الـفـتـرة ظـهـر اعالن في
الـتـلـفـزيـون عـبـارة عن كـارتـونـه يـحـمـلـها
شـخص مـكـتوب عـلـيهـا في الـنـية تـشـكيل
ن يـريد احلضور فـرقة تابـعة للتـلفزيون 
كــتــبت نــصــا انـي فــوزيــة عــارف اريـد ان
اشـتـغل في الـتـلـفزيـون ذهـبت الى الـبـريد
بـعــد فـتـرة ظـهـر اعالن ثـاني وكـان اسـمي
ـــدرس قــــدمت الى مــــوجـــود قــــلت المـل ا
الــتـلـفـزيـون وظـهــر اسـمي قـالت لي خـذي
ديـرة قـلـت لهـا قـدمت اجـازة ذهـبت الـى ا
الـى االذاعـة ولــدي اخــتـبــار قــالت اذهـبي
بــسـرعـة ذهـبــنـا انـا وامل ركـبــنـا الـبـاص
وصـلـنـا الى االذاعة والـتـلفـزيـون كان ذلك
فـي عام 1962  قـلت مـقـدمـ لـلـتـلـفـزيـون
وظـهـر اسـمي ولـدي اختـبـار جـاء شخص
دخلنا االذاعة كان اسـمه فيصل اجلميـلي 
مـوجود خليل الرفاعي وحمودي احلارثي
دخـلت غرفة االختـبار قال تعرفـ تمثل
اجــــبت :نــــعم. كــــانت امل واقــــفــــة خـــلف
قــال لـهــا تــعـالي قــدمـنــا حـوار من الــبـاب

مـسـرحـيـة مجـنـون لـيلـى. قال تـعـالـوا غدا
انـــتـم مـــقـــبـــولـــ قــــبـــولـــنـــا بـــاجـــور
كل هـذا حصل دون عـلم االسرة اسـبـوعيـة
ذهـبـنا الى ام طـلـبـوا مـنا جـلب ولي االمـر
امل قــلـنــا قـدمــنـا الى الــتـلــفـزيــون فـوزيـة
كان تـعينت جاءت معنـا ام امل و قبولنا
انـــــذاك مــــوجـــــودة عـــــدة فــــرق مـــــنـــــهــــا
والــفـن احلــديث عـــمــلـــنــا في الـــزبــانـــيــة
مـسـرحيـة مجـنون لـيـلى على قـاعة اخلـلد
درس اخراج ثم تـمثيلـية شعبـية مع امل ا
حـــســ عــلـي حــســ وخالل عـــمــلي في
االذاعـة والتلـفزيون كان لـدى خليل شوقي
بـرنـامج فكـر واربح قـال لي :هل تـقدمـينه?
ثم فـاخــذت الـبـرنـامج وكـان يـقـدم مـبـاشـر
عـملت مـسلسل نـافذة عـلى احلياة يـتناول
بعدها الـعالقات االجتـماعية داخل االسـرة
جــاء خــريـجــو دورة اولى فــنــون جـمــيــلـة
مـــنـــهم فـــوزي مــهـــدي يـــوسف اجلـــنــابي
ومـرسل الزيدي ) مضيفـة (بعدها تخرجت
مـن ثـالث مــتــوسط وكـنت مــحــتـارة اذهب
في هذه االثناء جاء سامي عـلمي لو ادبي 
عــبــد احلــمــيــد من لــنـدن قــال اذهــبي الى
مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلة العـلـمي وال ادبي
كــان ســامي انــذاك يــعـمل فـي الـســيــنــمـا
شــاركت في كــافــة مــســرحــيـات ــســرح وا
مـعهد الفنون مع جعفر السعدي وابراهيم
ـسـرحـيات جالل وحـقي الـشـبـلي وكـانت ا
ـعــهـد جـاء سـامي عـبـد في ا من بــطـولـتي

حـقـيـقي لـلـمـراة الـعـراقـيـة في زمن صـعب
ـراة للـوسط الفـني فـوزية اثـبتت دخـول ا
مـوهـبـتـها مـع فرقـة مـسـرح الـفن احلديث
ــعــهـــد مــثــلـت لــيــلــة كــانـت طــالــبـــة في ا
تـــاجــر عــدو الـــشـــعب والـــبـــخــيـل صـــيف
رهف كـانت متفـوقة في حسـها ا الـبنـدقية
ـسـرح). وشـهـادة رشـيــقـة احلـركـة عـلى ا
اخـــرى من الـــفـــنـــان مـــيـــمـــون اخلـــالـــدي
قـائال(عـرفتـها عـام ١٩٧٧ ذهبت الى وزارة
الـتربية كانت مشرفة فنية وعرفتها حقيقة
عــنــدمــا جـئـت الى تــربـيــة الــكــرخ فــوزيـة
شـخصية مهمة قدر لي ان اعمل مع سامي
عـبد احلـميد عـندمـا اذهب الى بيت سامي
التـشعر بالـغربة ابدا واخـر عمل مسرحي
كــان رومـيـووجـولـيت كـانت هي بـدور االم
وانـــا االب). وقـــال االمـــ الـــعـــام الحتـــاد
االدبـــــــــــاء عـــــــــــمـــــــــــر الـــــــــــســــــــــراي فـي
شهادته(مااسعدنا في هذا اجلمع العراقي
االصـــيل احــمل في قـــلــبي امــانــة  االولى
عـندما نراك في الـتلفزيـون نذهب الى امنا
طـــلــعت بــالـــتــلـــفــزيــون الن امي اســـمــهــا
وامانـة اخـرى مسـجـلة من صـديـقة فـوزيـة
عـزيزة وهذه هي االمـانة (ماما انـا سعيدة
لـعودتك الى الـوسط الفني وسـعيدة وانت
تـشـارك الـناس الـذين يـعتـزون بتـاريخك
الــفــنـي وانت فــرحــة بــوجــود اجلــمــيع

حولك اسيل سامي عبد احلميد).
وفي مـــداخــلــة لــلــفــنــان صــبــاح

كان لدي تمرين مع بدري حسون احلـميد 
ـسـرح وقـال فــريـد ضـرب الـطـاولــة عـلى ا
يــاجـمــاعـة تــرى اني احب).هــنـا قــال لـهـا
الـصـحن (حـدثيـنـا عن الراحل سـامي عـبد
احلــمــيــد) .أجــابت  وهـي تــذرف الــدمـوع
انع في تـقد (سـامي انـسان وفـنـان لم 
اي عـــمل اقـــوم به كـــان يــنـــاديـــني فــوزي
ولـيس فوزيـة سافـرنا الى الـعديد من دول
ــنـــهج مــشـــاهــدة عــروض الـــعــالم كـــان ا
مــســرحــيــة كــان يــعــطــيــني االدوار الــتي

اريدها).
وقـدم  الـصـحن تـسـجـيال صـوتـيـا لـلـفـنان
صـبــاح عـطـوان قـال فـيه (حتــيـة لـلـفـنـانـة
فــوزيــة عــارف وعــزائي بــفــقــدان الــفــنـان
هـو حي في ضـمـيـر ســامي عـبـد احلـمـيــد
الـناس واالجـيال كـان معـلم كبـير وانـسان
ــوت)واضـاف(حتـيـة لك انت قـدمت كل ال
ولـديـنـا جـزء شـى ء في عـالم ست وهـيـبـة
ثــاني ونــريــد من الــفــنـانــة فــوزيــة عـارف
ــشـــاهــد هل لـــديــهــا اســـتــعــداد بـــعض ا
لــلـمـشــاركـة كــوني قـلق النك ابــتـعـدت عن
الـوسط الـفني نـعم ام ال? كي اعيـد النـظر

داولة ). سلسل الرد بعد ا بهذا ا
w³¼– qOł

ـداخالت والشهادات بحق بـعدها توالت ا
احملـــتــفـى به مــنـــهـــا مــداخـــلــة لـــلــفـــنــان
ــمـثــلـة ي عــقـيل مــهـدي قــائال(ا واالكــاد
فــوزيــة عــارف مـن جــيل ذهــبي وهي نــبل
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الـوطـنيـة الـعراقـيـة وقادة االوركـسـترا
ـانـيـة بقـيـادة مـشـتركـة بـ الـعراق اال
ـقطوعات ـانيا وقـدم احلفل اجمل ا وا
ــيــة لــكل مـن ( شــتــراوس وبـاخ الــعــا

وكونو وهندل).
وكــان لـلـوكــيل االقـدم لـوزارة الــثـقـافـة
ــــشـــــــــــرف الــــعـــام عــــلى الــــفـــرق وا
الـوطـنـيـة نـوفل ابـو رغـيف كـلـمـته قال

فيها:
 (نـحن سـعـداء بـانـعقـاد هـذه االمـسـية
ــمــيـزة وهـي نـتــاج لــثـمــرة اجلــهـود ا
ـتـواصـلـة عـلى مـدى اسـابـيـع قـدمـها ا
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¡UO{ bL× ترجمة : 
 أقـام قـسم الـفـرق الـوطنـيـة بـالـتـعاون
ــاني حــفال فـنــيـا مع مــعــهـد گــوتـة اال
ــوســيـــقى)احــيــته بــعـــنــوان (الــوان ا
الـفرقـة السـمفـونيـة الوطـنيـة العـراقية
ـايستـرو علي خصاف بـقيادة كل من ا
ــاني هــانــز روتــمـان ــايــســتــرو اال وا
ــايــسـتــرو لـورنــزو غــيـرالنــدا عـلى وا
سرح الـوطني مسـاء الثالثاء خـشبـة ا
ـاضي .وجـاء احلـفل نـتـاج لـسـلـسـلة ا
ورش عـمل مع االوركسترا الـسمفونية

w$“d³ « —U vIOÝu∫ لقطات من حفل السمفونية الوطنية العراقية  – عدسة : —“

و كـان للـمايـستـرو على
خـــــصــــاف حـــــديث عن
ـبذولـة قائال اجلـهود ا
( هـي فرصـة حقـيقـية 
الـــتــعـــاون مع مـــعــهــد
ـــاني بـــشـــكل گـــوتـــة اال
رســــمي بـــحــــضـــور قـــادة
اثــنــان هـمــا هــانـز روتــمـان
ولـورنـزو غـيـرالندا  لـنـا كـفرقه

ســمـفـونــيـة عــراقـيـة ولــهم كـقـادة
ــان ومن اجلـمـيل ان يــكـون تـعـاون ا
تـبادل ان شالـله مسـتقبال ولي هـذا وا
سـاهمـ معهم الـفخـر ان اكون احـد ا
واقـود مجموعـة اخلشبيات ومن خالل
ورشــة الـعـمل مــعـهم كـانـوا مــعـجـبـ
ستوى الفرقة وكانت تشكيلة جميلة
بــالـــعــزف عــلى شــكـل مــجــامــيع وهي
فـرصـة طيـبـة لـشبـابـنا لـيـتعـرفـوا على
افـكـار ووجهـات النـظـر اخملتـلفـة ولكن
ــيــة ــوســيــقى هي عــا بــشــــكـل عــام ا
واحــدة لـذلك  الـتـفـاهم رغم اخـتالف
الـلـغة بـ الـقاــئـد والعـازف ونـتـمنى
انـيا الن ان يـنـتقل هـذا التـعـاون الى ا
نــحن مــحـتــاجــ هـذا االحــتــكـاك وان
نـــشـــــــــاهـــد هــذه االوركــســـتــرات في
ـهـا وهذا اوربـا كـيـفيـة عـزفـهـا وتقـد
ــــة الـــــعـــــازفــــ يـــــقـــــوي من عـــــــــز

ومواهبهم) .
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بـها معاً بطريقة
حـــــمـــــيـــــمـــــيــــة
ورومــانــســيــة
وهـــمـــا عــلى
الـــســجــادة

احلمراء.

غادة عبد الرازق

فوزية عارف

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ــلـتــقى االذاعـي والـتــلــفــزيـوني احــتــفى ا
وعـلى قـاعـة اجلـواهـري في االحتـاد الـعام
لالدبــاء والــكــتـاب في الــعــراق بــالـفــنــانـة
فـوزية عارف للحـديث عن مسيرتـها الفنية
بــحــضــور حــشــد كــبــيــر من واالبــداعــيـــة
بجلسة ادارها ثقـف الـفنان واالدباء وا
ـــــلـــــتـــــقـي صـــــالـح الـــــصـــــحن رئـــــيـس ا
ثلة من طراز (الفنانة فوزيـة عارف  قـائالً
ــســرح والــتــلــفــزيـون مــثــلت فـي ا فــريــد 
والسينما وكانت دقيقة في اختيار االدوار
تدرك وتظيف الى شخصيتها وتعيه جيدا

هذا النوع جدير باخللود و احملبة).
بــعـــدهــا بــعــدهــا حتــدثـت احملــتــفى بــهــا
قــائــلــة(اديت كل ادواري بــصـدق ومــحــبـة

بــــدأت بـــشــــكل مــــبــــكـــر من
طــفــولـتـي كـنت احب
وسيقى والرسم ا
ــدرســة كـانت وا
نزل قـريبة من ا
مـــــــــــــدرســـــــــــــة
االعـــــــــــتـــــــــــدال
ذهـبت لـالطـفـال
ـــعـــلـــمــة مـع ا
بــــــــــــــــــــــنــت

ـندالوي قال (من حقنا ان نفتخر بالفنانة ا
واشــعـر بــاحلـزن الــكــبـيــرة فــوزيـة عــارف
واالسى الــذكـرى الـسـنـويــة لـرحـيل سـامي
عــبـــد احلــمــيــد دون ان تــلـــتــفت اجلــهــات
ـعنية لرحيله وانا زرته اكثر من مرة في ا
حتـية لـلفـنانة مـنزله الطـمئن عـلى صـحته 
فـوزية عـارف ونتمـنى عودتـها الى الوسط

الفني).
وقـال الـفـنان مـحـمـود ابـو العـبـاس (عـطاء
كـنـا نــسـوي كـبـيـر لــلـفـنـانـة فــوزيـة عـارف
طالب فـي الكـليـة جـاء سامي عـبـد احلمـيد
من لـنـدن كـنـا نلـعب مـعه مـنضـدة صـبـاحا
قـال لي سـوف جتـىء فوزيـة االن شـوف لك
)واضـاف(كــنت اتـمـنى واحــد يـلـعـب ويـاك
حـضور الشـباب والطـلبة كي يـسمعون من
لديهـا موهبة في الصوت هي فـوزية عارف
واحلــضـور وااللـفــة الـعـظـيــمـة سـامي مع

ة). فوزية بيت قدم عائلة كر
ـــداخالت والـــشـــهــادات بـــحق  وتـــوالت ا
وفي احملــتـفى بـهـا من الـزمالء واالصـدقـاء
نــهـايــــة اجلـلـسـة  تــكـر احملـتـفى بـهـا
ي بـدرع اجلـواهـري قدمه الـفـنـان واالكاد
عـــقــــــــيل مــهــدي وقـالدة االبــداع قــدمــهــا
ــلــتــقى اخملــرج صــالح الــصـحن رئــيس ا
ؤشـهادة تقديرية قدمها الفنان محمود ابو
الـعبـاس وباقة ورد من
الـــكـــاتب ســـمـــيــر

النشمي.
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يـجري في بغداد  صباح اليوم السبت 
تــكـــر عــدد من الــصــحــفــيــ واالدبــاء
والــفـنـانـ . وقـال االعالمي الـبـارز عالء
اخلـطاب في دعوة تلقـتها (الزمان) أمس
ان (مـؤسـسـة خـطى بـالتـعـاون مع هـيـئة
االعـالم واالتـصــاالت تـقــيم دورة اخملـرج

وفـاطـمـة الـربيـعي وسـمـر مـحـمد) وذلك
في الـسـاعة الـعاشـرة من صـباح الـسبت
في مـطـعم حـدائق الـسلـطـان بـالقـادسـية

مجاور جسر اجلادرية.
ـؤسـسـة قـد كـرمت فـي احـتـفال وكـانت ا
سـابق الـرائـد الـصـحـفي مـحـسن حـس

بحضور اعالمي واسع.

الراحل فيصل الياسري لتكر مجموعة
من الـــصــحــفــيــ والــفــنــانــ الــرواد)
واضــاف ان (الــتـكــر يــشـمل عــمــيـدهم
سـجـاد الـغـازي الـصـحـفـيـ زيـد احلـلي
ـقــدادي وهـاشم حــسن وحـسن وكــاظم ا
الــــعـــاني واالديـب شـــوقي كــــر حـــسن
والـفـنانـ سامـي قحـطان وهـنـاء محـمد
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ـاذا حتـولـت كـلـمــة األمن الى مـفـردة كــريـهـة يــنـفـر مــنـهـا
الـعـراقـيـون مـنـذ عـقـود ولـيس االن اذ كـانت دوائـر االمن
مطـلـقـة الصـالحيـة في االعـتـقال والـتـحـقـيق واالرسال الى
وت حتت بـنـود وتـشريـعـات تسـاعـدهـا على ذلك من دون ا
اية مـسـؤوليـة قـانـونيـة. وكـان مديـر االمن الـعـام شخـصـية
مـرعـبـة لــلـشـعب وال يــزال اجلـيل الـذي لم يــنـقـرض بـعـد
يتذكر جيـدا علي حسن اجمليـد مديراً لألمن العام ولك ان
تتخـيل الصـورة وتتـساءل كيف تـسمح سـلطـات الدولة ان
يتبـوأ شخص ال مؤهـالت علمـية او مهـنيـة له مسؤولـية ما
يفـترض انه بث الـطمـأنيـنـة في نفـوس الشـعب من الشـمال
الى اجلنوب وليس ارعابهم. والسبب انّ مفهوم األمن كان
سـيـاسـيـاً حـصــريـاً يـصب في مـصـلــحـة نـظـام الـشـخص
شهد الواحد واحلزب الذي ال يـقبل أن يشاركـه أحد في ا
الـســيــاسي او حــتى في الــوطـنــيــة الــتي ال تـكــون مــؤطـرة
بإطـاره وتـلك االنـهـيارات جـلـبت مع سـواهـا الـويالت على
الـبالد وال نـزال نـعـيش في تـرددات تـلك االمـواج الـعـاتـيـة
الـتي تـســبب به جـاهـلــون قـادوا الـعـراق الـى الـهـاويـة ولم
يفـسحـوا اجملال ألصـحاب الـرأي والـعلم ان يـشتـركوا في
س االمن الوطني في تصويب أي قـرار أعوج بـحجة انـه 

ح انّ البالد كانت تتهاوى يوماً بعد آخر.
في النظام اجلديد بعد االحـتالل االمريكي ارتكبت أخطاء
آسي الـسابـقة الـتي كان مـفهوم جسيـمة كـرست خطـوط ا
االمن يـسـيـر عـليـهـا ونـتـجت مـنـزلـقـات كـثـيـرة اسـتـغـلـتـها
ليشـيات وأجهزة خـارجية في التـصفيات على األحزاب وا

أساس سياسي أيضا لكن عبر الوان جديدة.
ـدن الـتي احـتـلـها التـدقـيق األمـني مـهم جـداً السـيـما في ا
تــنــظــيم داعـش ثالث ســنــوات وأكــثـــر ومــزق نــســيــجــهــا
نابع االجتمـاعي بحـسب نظـرية شـمولـية عدمـية غـامضـة ا
صبات ضمن خلطة دوليـة لم تعد خافية على احد. لكن وا
دخل األمني في التجاوز على حقوق جرى استغالل هذا ا
االنـســان بـوضـوح وحــدثت اعـتــقـاالت وعــمـلــيـات تـغــيـيب
واسـعـة لـشـبـاب لـيس لــهم ذنب سـوى انـهم بـقـوا في مـدن
حتت احــتـالل داعش وال يــزالـــون في اجملــهـــول ويــرجح
بحـسب تـقـارير انه جـرى تـصـفيـتـهم قبـل دخول أسـمـائهم
في سجالت رسمية. واستغل السيـاسيون السُنة الهزيلون
ذلك االمر في الدعاية االنتخابية التي أوصلتهم الى مواقع
ـانيـة ووزاريـة ناكـثـ بالـعهـود والـوعود من دون قـطرة بر

حياء.
أمس ســمــعت انّ احلــكـــومــة اجلــديــدة أوقــفت عــمــلــيــات
ـدن احملررة وهـذا قـرار واع يحـتاج التـدقيق األمـني في ا
الى تعزيـز وتوجـيه باستـعادة الـثقة مع الـناس السـيما انّ
عمـليـات الـتدقـيق اسـتنـفذت أهـدافـها عـبـر أكثـر من خمس
واطن. هناك أساليب سنوات ثم حتولت قيداً على حـرية ا
ـكن مـراقـبة اجملـتـمع عـبـرها من دون علـمـيـة واحـصائـيـة 
ساس بـاحلقـوق الفـردية واحلـريات الـعامة ومن دون ان ا
دن هي أماكن واطن انّ نقاط السـيطرة مثالً ب ا يشعر ا
ـكن ان يـحـدث فــيـهـا اعـتـقـال تــعـسـفي في أي وقت من
ــادة أربــعــة إرهـاب دون رقــيب او حــسـيـب السـيــمــا انّ ا

طاطية ال تزال تفتح شهية البعض على التجاوز. ا
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زيد احللي سجاد الغازي
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