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اكد قـاضي حتقـيق محـكمـة الكرخ
اخملتـصة بـقضـايا الـنزاهـة ضياء
ان فسـاد مـزاد العـمـلة في جعـفـر 
شـائك ومـتـداخل ـركـزي  الـبـنك ا
واشـــــار الى ان اغـــــلـب تـــــدخالت
الـسـيــاسـيـ فـي الـقـضــايـا الـتي
يحقق فيها الـقضاء تكون بجرائم
فـســاد. وقـال جــعــفـر في مــقـابــلـة
اجـرتــهـا قــنـاة (الــشـرقــيـة نــيـوز)
امس ان (بـــعض الـــســـيـــاســـيـــ
يـحاولـون الـتـشـويش عـلى بـعض
الـــــقــــــضـــــايــــــا من خـالل االعالم
ـارسـون ضـغـوطــات مـخـتـلـفـة و
حيث ولكن ال توجد اي استجابة 
ال تـتـجـرا اي جـهـة عـلى االتـصـال
بي والطلـب اطالق سراح شخص
يـــجــري الـــتـــحـــقـــيق مع او غالق
فـهذا امـر مـسـتـحـيل) قـضـيـة مـا 

مـؤكـدا ان (الـقـضـاء ال يـسـتـجـيب
لـــكــــنـــهـــا الي ضـــغـط ســـيـــاسـي 
مــوجــودة وحتــصل اغـــلــبــهــا في

ــالي واالداري جــرائم الـــفــســـاد ا
ـتـهــمـ الـذيـن تـسـنـد فـجـمــيع ا
اليـهم هـذه اجلـرائم بـالـطـبع تقف
ورائهم جـهـات سـياسـيـة) واشار
ـالــيـة ــبـالـغ ا الى ان (اسـتــرداد ا
هوبة ال يخضـع فقط لالتفاقيات ا
ا عن التي انـظم لـها الـعـراق وا
طـريق الـعالقـات الـقـويـة بـالـدولـة
االخــرى مـع وجــود قـــنـــاعــات في
هــذه الــدولـــة الســتــرداد االمــوال
وهـناك بـعـض الدول امـتـنـعت عن
اعادة االموال او اعطـاء معلومات
مـنـهـا عـربـية واجـنـبـيـة) ومـضى
الى القـول ان (العـراق لديه مـكتب
ـكـافــحـة تـهــريب وغـسل االمـوال
حـيث يعمل هذا وتمويل االرهاب 
ـــكــــتـب عـــلـى جـــمـع احلـــقــــائق ا
لــكن مـدى ــهــا لــلـقــضــاء  وتـقــد
كتب كاتب النظيرة مع ا تعاون ا
كـــقــــاضي حتــــقــــيق اجــــزم بـــإن

الـتـعاون ضـعـيـف وصعـوبـات في
احلــصـــول عـــلى مــعـــلـــومــات عن
ــتـــحــصــلـــة من جــرائم االمــوال ا
وطــبـقـنـا الـفـسـاد فـي تـلك الـدول 
ذلك في مــلف امــانــات الــضــرائب
التي حـاولنـا خاللهـا االبتـعاد عن
الكالسـيكيـة في التـحقـيقـات بهذه
اجلرائم وكيـفية اسـترداد االموال
الن بقـاءنـا عـلى نفس الـسـيـاقات
ــالــيـة او ــبــالغ ا فـإن اســتــرداد ا
االثـــــر الــــذي تـــــرتـب في انـــــهــــاء
ـة ال يــتـحـقق بــشـكل كـامل اجلـر
ـــبــالغ وعــمـــلــنـــا عـــلى حــصـــر ا
تهم والبالغة نحو ترتبة بذمة ا ا
تــريــلــيــون و 600مــلــيــار ديــنــار
وكــلـفــنــاه بــاعــادتــهـا خـالل مـدة
زمنـيـة محـددة) مـبيـنـا ان (بعض
الـدوائـر الـقـانـونـيـة في الـوزارات
لـعــبت دورا في طـمس ادلــة تـدين

متهم بجرائم فساد).

مواطنـون عراقـيون بل يسـتهدف
مــجــمل الـــعــمــلــيـــة واالســتــقــرار

الـســيـاســيــ واالتـفــاق الـذي 
ـــوجـــبـه تـــشـــكـــيـل احلـــكـــومـــة
االحتادية اجلديدة). مـن جانبها 
رفـضـهـا جـددت حـكــومـة االقـلـيـم 
لقرارات االحتـادية بإلـغاء إرسال
األموال إلى كـردسـتـان. وقالت في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(قـرارات االحتـاديـة تـعـدُّ انـتـهـاكـاً
صــارخــاً وواضــحــاً لــلــدســتــور)
واضـــاف ان (االقــــلــــيم يــــحــــتـــرم
الدستور والقوان واحملاكم التي
تـــتــمـــتع بـــشـــرعـــيـــة إال أن هــذه
احملــكـمــة لم تُــشــكّل وتــنــظم وفق
ــكن أن تــبت في الـدســتــور وال 
الــقــرارات كــمــحــكــمــة احتــاديـة)
داعــيــا احلــكـومــة االحتــاديــة إلى
(عـــدم اخلـــضـــوع لـــهـــذا الـــقــرار
واإليفـاء بـالـوعـود الـتي قـطـعـتـها
ـــالــيــة ــســتـــحــقــات ا بــإرســـال ا
لإلقليم) واستطرد الـبيان بالقول
ـــوقف اجلـــديـــد لـــهــذه ان (هــذا ا
ضي ثل تـأكيـداً على ا احملكمـة 
بسياستها التي وصفت باجلائرة
والــعـــدائــيـــة جتــاه االقـــلــيم  في
الــوقت الـــذي تــوجــد فـــيه أجــواء
ــركــز إيــجـــابــيــة وتـــقــارب بـــ ا
واالقليم لـلتـوصل إلى اتفاق وحل
ـشـاكل حتـت مـظـلــة الـدسـتـور). ا
ـقـراطي وكـان رئيـس احلـزب الد

الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني
قـد رأى ان االحتــاديـة ابــدت مـرة
اخـرى مـوقـفـاً عــدائـيـاً آخـر جتـاه
نع احلكومة اإلحتادية االقليم  
من إرســـــال األمــــوال الـــــتي كــــان
يفـتـرض إرسـالـهـا الى كـردسـتان.
فـيـمـا عـد امــ عـام عـصـائب اهل
الــقــضــاء احلق قــيس اخلــزعــلي 
ركيـزة اساسـيـة في الدولـة . وقال
في تغريدة تابعتها (الزمان) امس
هــــو الــــركــــيــــزة ان (الــــقــــضــــاء 
ونـدعــو الى االسـاســيــة لــلــدولــة 
احترام قرارته وااللتزام بها  كما
نـــرفض اي جتـــاوز عــــلى قـــرارته
ومــــــؤســـــــســــــاتـه) واضــــــاف ان
(الــســـبـــيل الــوحـــيـــد الســتـــقــرار
العملـية السـياسيـة واحلفاظ على
هــو االلـــتــزام بـــســقف احلــقـــوق 
الدسـتـور) مشـددا علـى (االبتـعاد
عن الـتـشـنج والـتـسرع فـي اتـخاذ
ـــضـي في اكـــمـــال وا الـــقـــرارات 
ـبـاحـثـات لـلـوصول احلـوارات وا
الى الـنـتـائج الـتي تـضـمن حـقوق
اجلـمـيع ضـمن ســقف الـدسـتـور).
ـسـتـقل مـصـطفى وأعلـن النـائب ا
فـي وقـت ســـــــــابق  أن ســـــــــنــــــــد
االحتـــاديـــة أصـــدرت امس قـــراراً
بإلغـاء كل قرارات مـجلس الوزراء
في حتويل االمـوال الى كـردسـتان
واد واعتبارها مخالفة للقانون و

الدستور.

لــشــؤون الـتــخــطــيط الــســيـاسي
وعـــبـــد الـــرحــــمن حـــامـــد وكـــيال

للشؤون االدارية والفنية).

حـيث سـتـشـهـد الـزيـارة بـوريـطـة
ـغــربــيـة في افــتـتــاح الــسـفــارة ا
بــغـــداد وتــوقــيع مـــذكــرة تــفــاهم
لــتــعــزيـز الــعالقــات الــثــنــائــيـة).
واصـدر رئـيس احلـكــومـة مـحـمـد
شـياع الـسـوداني  امـراً ديـوانـياً
بتـعيـ اربعة سـفراء في مـنصب
وكيل وزارة اخلـارجـيـة. واطـلعت
(الزمان) على وثيقة حتمل توقيع
مـــديـــر مـــكــــتب رئـــيس احـــســـان
العوادي جاء فيـها انه (بناء على
ـصــلــحـة الــعــامـة مــقـتــضــيــات ا
تــقـرر ومــوافـقــة رئــيس الــوزراء 
ـهــام وكالء تــكــلــيف الــســفــراء 
وزارة اخلارجية وهم مـحمد بحر
العـلوم وكـيال لـلعالقـات الثـنائـية
وعـمر الـبـرزجني وكـيال لـلـشؤون
مـــتــــعـــددة االطــــراف والـــشـــؤون
القـانونـية وهـشام الـعلـوي وكيال

الدولـيـة وفي مـقدمـتـهـا القـضـية
الـفـلـسـطـيـنـيـة). من جـانـبه  قـدم
بـوغـالـي (الـتـهـنــئـة لـلــحـلـبـوسي
نـاسبـة تكـليفـه رئيسـاً لالحتاد
ـانـي الــعـربـي مـؤكــداً دعم الــبــر
ـشــتــركـة وخــصــوصـا ــواقف ا ا
الـقضـيـة الـفلـسـطـيـنيـة وتـطـلعه
ان زيـد من التـعاون بـ البـر

مشـيرا إلى أهـميـة مكـانة الـعراق
العربية واإلسالمية). 

الــى ذلـك  أعــــــــــــــلــــــــــــــنـت وزارة
اخلـــارجــــيـــة  اعـــادة افــــتـــتـــاح
غربـية في بغداد اليوم السفارة ا
ـــتــحـــدث بــاسم الـــســبت.وقـــال ا
الـــوزارة  أحـــمـــد الـــصـــحــاف ان
(هنـاك دبلـوماسـيّـة فاعـلة لـتأكـيد
حضور العراق وفـاعليّته واليوم
يـســتـقـبـل وزيـر اخلـارجــيـة فـؤاد
ــغـربـي نـاصـر نـظــيـره ا حـســ 

ـســؤولـيـة بـيــنـنــا انـطالقــا من ا
الــــتـي حـــمــــلــــتــــهـــا الــــشــــعـــوب
ـانـاتـنا). واعـرب احلـلـبوسي لبـر
عن (إدانـته واستـنـكـاره لالعـتداء
الـسـافـر عـلى الـفـلـسـطـيـنـيـ في
مـديـنــة جـنـ ومـخـيــمـهـا).  كـمـا
مع نــظــيــره بــحث احلــلـــبــوسي 
اجلـزائـري ابـراهـيم بـوغـالي دعم
ـشـتركـة وفي مـقدمـتـها واقف ا ا
الــقـضــيـة الــفـلــســطـيــنـيــة. وذكـر
البـيان ان (الـلقـاء بحث الـعالقات
الـثـنـائـيـة بـ الـبـلـدين وأهـمـيـة
تـــفـــعـــيل جلـــان الـــصـــداقـــة بــ
ان وتنسيق التعاون على البر
ـسـتـويـات كـافة) مـؤكـدين عـلى ا
(ضـــرورة الــســـعي إلى تـــوحـــيــد
ـواقف حــول الـقـضـايـا الـرؤى وا
ــــشــــتــــرك في ذات االهــــتــــمــــام ا
ــانـــيــة مـــخــتـــلف احملـــافل الــبـــر
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بحث الـرئيس الـتـركي رجب طيب
مع رئــــــيـس إقــــــلــــــيم إردوغــــــان 
كـردسـتـان نـيـجيـرفـان الـبـارزاني
فرص التعاون ب بغداد واالقليم
وانـــقـــرة في مـــجـــالـــة الـــطـــاقــة 
ركز واالقليم بشأن والعالقة ب ا
ـلفـات العـالقـة. وقال بـيان حسم ا
تلقـته (الزمـان) امس ان (اردوغان
الـــتـــقى فـي الـــعـــاصـــمـــة انـــقـــرة
البـارزاني  وجرى بـحث عالقات
العراق واالقـليم مع تركـيا وكذلك
التـطرق لـألوضاع الـسيـاسـية في
الـعراق  وعـالقـات أربيـل وبـغداد
ــشــاكل الــعــالــقـة واحلــوار حلل ا
بينهما وفرص التعاون مع تركيا
في مـــــجــــال الـــــطــــاقـــــة) وشــــدد
اجلانـبـان عـلى (الـرغـبة الـثـنـائـية
في تعـزيز عالقـات االقلـيم وتركـيا
والســيــمـا في في اجملــاالت كـافــة 
مــجــاالت الـــتــجــارة واالقـــتــصــاد
ـــتـــاحـــة واإلفـــادة من الــــفـــرص ا
ــشــتـرك في لـتــوسـيـع الـتــعـاون ا
لء الــــفـــراغ مــــجـــال الــــطــــاقــــة 
واحلــاجـــة احلـــالــيـــة في الـــعــالم
وأوربا في مـجالي الـطـاقة والـغاز
الطبيعي) مؤكدين (أهمية توطيد
تعـاون وتنـسـيق العـراق واالقـليم
مع تـركــيـا حلــمـايــة أمن احلـدود
تـــطـــورات احلـــرب ضـــد اإلرهــاب
ومــــخــــاطــــر داعـش في الــــعــــراق
ـــنــــطـــقـــة وســـوريــــا وأوضـــاع ا
بصورة عامة التي شكلت محوراً
آخــر لـالجــتـــمـــاع). ويـــأتي لـــقــاء
إردوغان مع الـبـارزاني بـالـتزامن
مع حتــــضــــيـــر تــــركــــيــــا إلجـــراء
ـانية االنتخـابات الرئـاسيـة والبر
قـبل.  فيما وصف في شهر أيار ا
رئـــيس االقـــلـــيم قـــرار احملـــكـــمـــة
االحتــاديــة بـــعــدم صـــحــة صــرف
ـــالــيـــة ورواتب ـــســتـــحـــقـــات ا ا
وظـف بـغيـر الـعادل ومـجحـفا. ا
وقــــال في بـــــيــــان ان (الــــقــــرار ال
يسـتهـدف فقط مـتقـاضي الرواتب
وأبــــنـــاء كــــردســــتــــان الــــذين هم
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أعـلـنت وزارة اخلـارجـيـة بــدورهـا 
فـي أذربـيـجـان في بــيـان أن (رجـلًـا
مـسلحًا بـبندقية كالشـينكوف قتل
رئـيس حرس البـعثة الـدبلومـاسية
فـي طهران وجرح حارسَ اخرين.
مـن جـــــانـــــبـه  وصف الــــــرئـــــيس
األذربـــيــــجـــاني إلـــهــــام عـــلـــيـــيف
الـــهـــجـــوم بــاالرهـــابي. وقـــال في
تـغريدة على تويتر (نطالب بإجراء
ــــعـــــاقــــبــــة حتـــــقــــيـق ســــريـع و

 .( اإلرهابي
وكـانت بـاكو قـد حـملت عـلى لـسان
الــنـاطق بــاسم وزارة خــارجـيــتـهـا
أيــخــان حـاجــيــزاده (إيــران كـامل

مسؤولية الهجوم). 

يـســتـقل مـركـبـة بـرايـد تـوقف أمـام
بنى واطلق النار الـسفارة ودخل ا
وقـتل موظـفا اذربـيجـانيا من مالك
الــسـفـارة واصــاب اثـنـ آخـرين)
ــــهـــــاجم واشـــــار الى ان (دوافـع ا
شــخــصــيــة بــحــتــة حــيث زعم ان
زوجــته راجــعت الـســفـارة في آذار
ــاضي ولم تـعـد الى الـبـيت وانه ا
راجـع الـسـفــارة مـرات عـديـدة دون
ان يــــحـــصل عــــلى أي جـــواب في
حــــ كــــان يـــعــــتــــقـــد ان زوجــــته
مـــوجــــودة في مـــبـــنـى الـــســـفـــارة
والتـريد مـقابـلته لـذا قرر مـهاجـمة
الــســفـارة بــبــنــدقـيــة كالشــنــكـوف

اعدها لهذا الغرض). 
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وقع رئيـسا الوزراء مـحمـد شياع
انـويل الـسـوداني والـفـرنسـي ا
مــاكــرون في قـــصــر االلــيــزيه في
اتـــفــــاقـــيـــة الــــشـــراكـــة بــــاريس 
الـستـراتـيجـيـة في اطـار الـتنـمـية
واالصالح االقـتصـادي ومـكـافـحة
االرهــاب والـــتــطـــرف والــتـــبــادل
الثـقافي بـ الـبلـدين. وقال بـيان
تلـقته (الـزمان) امس ان (مـاكورن
اســتــقـبـل في قــصـر االلــيــزيه في
بـــــاريس الـــــســـــوداني والـــــوفــــد
وجـــرى مــــنـــاقـــشـــة احلـــكــــومي 
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ البـلـدين
والـقـضـايـا اإلقــلـيـمـيـة والـدولـيـة
شـترك فضالً عن ذات االهتمـام ا
بــحث عـدد مـن مـلــفــات الـتــعـاون
ـشـتـرك في عــدد من الـقـطـاعـات ا
احلــيـــويــة) واضـــاف انه (جــرى
عقب اللقاء مراسم توقيع اتفاقية
الــشــراكــة الــســتــراتــيــجــيــة بـ
الـــبـــلـــدين الـــتي انـــطـــوت عـــلى
مـــحـــاور مـــتــعـــددة فـي اجملــاالت
االقـتـصاديـة واألمـنـيـة ومـكـافـحة
اإلرهــاب والـــتــطـــرّف والــتـــبــادل
الثقـافي فضالً عن مـحاور أخرى
تتـعـلق بـإدارة األزمـات ومكـافـحة
ة ـة االقـتـصـاديـة واجلـر اجلـر
ــنــظـمــة وفي حــمــايـة الــبــيــئـة ا
وتـــــعــــزيـــــز حــــقـــــوق اإلنــــســــان
والتعليم). وتتضمن االتفاقية 26
ـعــاون بــ مــحــورا ابــرزهــا (الــتـَّ
البلـدين في مجـال تقـاسم اخلبرة
وتعـزيـز قُـدرات الـعراق وتـمـكـينه
وقراطيّ من حتقيق التحول الد
السـلمي وتعـزيز الـشفـافيّة داخل
مــؤســـســات الــدولــة ومـــكــافــحــة
الـفسـاد بـجـمـيع أشـكـاله بـصورةٍ
مــلــمــوســـة وفي مــجــال حــمــايــة
الــبــيــئـة ومــكــافــحــة االحــتــبـاس
احلــراري تـــمــاشــيـــاً مع أهــداف
ـعلـومات اتفـاق باريس وتـبادل ا
ـتــعـلـقــة بـالـتــعـاون الـعــسـكـري ا
ـــا يــضـــمن وضـــعــاً الـــثــنـــائيّ 

قـــانـــونــيـــاً وقـــائــيـــاً لـــلـــمالكــات
دنـية  اضـافة الى العـسكـريـة وا
تشـكـيل جلـان ثـنائـيـة في مـجالي
الـدفــاع واألمن ومـتـابــعـة تـنــفـيـذ
ـنـــويّـــة لــلـــتـــعــاون اخلـــطط الـــسـَّ
الثـنائي الـدفاعي) واضـاف بيان
تــلــقــته (الــزمــان) ان (االتــفــاقــيـة
تـــضــمن ايـــضــا تـــعــزيـــز قــدرات
الـدفـاع الـعـسـكـريّـة الـعـراقـيـة من
هـارات الضـروريّة خالل تنـميـة ا
ـــعـــدات وتـــســـهـــيل الـــتـــزوّد بـــا
احلـربــيـة فــرنـســيـة ومـن بـيــنـهـا
والتعاون في شراء طائرات رافال
مــجـــالي االقــتـــصــاد والـــتــجــارة
وتوظـيفه خلـدمـةِ تعـزيز الـقُدرات
وإيـجــادِ بــيـئــة داعـمــة ومـؤاتــيـة
سـتدامة) للتـنمـيّة االقـتصاديـة ا
مـشــيـرا الى انــهـا (حتــتـوي عـلى
تنفيذ مـشاريع محدَّدة ورائدة في
جمـيع ميـادين االقتـصاد الـزراعة
اء والنقل والصناعـة والطاقـة وا
والبـيـئـة والـسيـاحـة واالتـصاالت

والــبــنى الــتــحــتــيــة ومــكــافــحـة
صرفي الفساد وإصالح القطاع ا
والـــكــمـــارك واســـتــثـــمــار الـــغــاز
ـــصــاحب إلنـــتــاج الـــكــهـــربــاء ا
وتنفيـذ مشاريع جـديدة في قطّاع
ياه الصـاحلة للـشرب والصرف ا
شاريع القائمة الصحي وتنمية ا
ــــواصالت وحتــــســــ بــــرامـج ا
ـدن لـلمـسـاهـمة في العـامـة في ا
التخفـيف من االنبعـاثات الضارة
ناسبة شاريع ا بوساطة تنفيذ ا
من خالل تــنـفــيـذ مــشـروع مــتـرو
ـعلق) مـبينـا ان (االتفاق بغداد ا
تضـمن  تـسهـيل إجـراءات السـفر
بــ الـبــلـدين لــتــعـزيــز الـتــعـاون
التـجـاري واالقـتصـادي والـعـملي
والــعـمل عـلى مـجـال والـسـيـاحي
الـعـلـوم والـبــحـوث والـثـقـافـة من
خالل تـطويـر اجلـامـعات احملـلـية
ــواقع األثــاريـة وإعــادة تــأهـيـل ا
الــتي دمــرتـــهــا داعش). والــتــقى
نظيرته السوداني خالل الزيـارة 

الفـرنـسيـة إليـزابـيث بورن وذلك
خـالل زيــــارته الــــرســـــمــــيــــة الى
بــاريس الـــتي تــســتـــغــرق يــومــاً
واحداً. كما ألـتقى السوداني في
ــديــرة مــقــر إقــامـــته بــبــاريس ا
ــتــحـدة ــنــظـمــة األ ا الــعـامــة 
للـتـربيـة والعـلم والـثقـافة اودريه

ازوالي.
 وقـال الـبــيـان ان (الـلــقـاء تـنـاول
ـشـتـرك سـبل تـرسـيـخ الـتـعـاون ا
بــ الـعــراق ويـونــســكـو وبــنـاء
شـــراكـــات لــتـــعـــزيــز الـــتـــنــمـــيــة
ـسـتـدامـة في قـطـاعـات الـثـقـافة ا
والــتــعــلــيـم ومــخــتــلف مــجــاالت
الــــعــــلــــوم) وثــــمن الــــســــوداني
(مبـادرة يونـسكو فـي إحياء روح
ـوصل وإعــمـار جــامع الـنـوري ا
ــنـظـمـة والـتــطـلع لـلــتـعـاون مع ا
ـــواقـع عـــلى ـــزيــــد من ا إلدراج ا
ي واإلسـهام الئحـة الـتـراث العـا
ــهـنـي لـلــعــامــلـ في الــتــدريب ا

وتطوير قطاع التربية والتعليم).
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الفتا الى ان (اخلالفات السياسية
مـفــيـدة في بــعض االحـيــان النـهـا
تــكـــشِفُ جــرائـم الــفـــســاد) واقــر
جــعـــفــر بــإن (الـــفــســـاد في مــزاد
الــعــمــلــة شــائك ومــتــداخل اال ان
التـحـقيـقـات في عمـلـيات الـتـزوير
في احلواالت واالعـتمـادات التزال
مــســتـــمــرة وفي االونـــة االخــيــرة
ـرتبـطة عرضت بـعض القـضـايا ا
لــكـــنــهـــا كــانت ــزاد الـــعــمـــلــة 
خـجـولــة) واسـتــطـرد بــالـقـول ان
(مـلف تــهـريب الــنـفط فـي الـعـراق
ورائه جهـات سـيـاسـية واجـهـتـها
اشخاص يرتكـبون هذه اجلرائم)
واضـــاف ان (مــــلف بــــيع وشـــراء
العـقارات في الـعـراق  وضعت له
ضـوابط جــديــدة وانه يــجب عـلى
كل من يـشتـري عـقـارا الـفصح عن
النه من غــــيـــر مـــصــــادر امـــوالـه 
عـقول ان يـشتـري احدهم عـقارا ا

ــــــــبـــــــــلغ 10 مالي دوالر دون
ــبــلغ الــكــشـف عن مــصــدر هـــذا ا
ــتـهم هـيـثم الـهـائل) وتـابع ان (ا
اجلبوري سدد تسـعة مليارات من
أصل  17مــلــيــار ديــنــار وهــنــاك
إجـراءات قـانـونـيــة اتـخـذت بـحق
ؤسسة إعالمي وشخص يرتبط 
إعالمية لطلبهما مبالغ مالية تقدر
بـــنـــحــو 3 ماليـ دوالر من أحـد
ـتـهــمـ بــسـرقــة الـقـرن) واوح ا
جـعــفـر انه ( صــدور مـنع ســفـر
بــحق الــوكـــيل الــســابـق لــوكــالــة
االسـتـخــبـارات أحـمــد أبـو رغـيف
ومــنــحـه مــدة قــانــونـــيــة إلثــبــات
مشروعية مصادر أمواله) مشيرا
الى (اتـــخـــاذ اإلجـــراءات بـــحــــق
قام وزير فـي احلكـومـة الـسـابـقـة 
بـإدراج طــلب في جـلــسـة مــجـلس
الـوزراء لـشـراء أرض مــسـاحـتـهـا

 .( 2880 متراً مربعاً

UI¡∫ الرئيس التركي خالل لقائه في انقرة رئيس اقليم كردستان
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أوقــفت الـسـلـطـات اإليـرانـيـة امس
إيـرانـيًـا هـاجم سـفـارة أذربـيـجـان
فـي طـهـران وقـتل مــوظـفـا وأصـاب
عــنـــصــرين أمــنــيــ بــجــروح في
عــمـلـيـة اعـتــبـرتـهـا بــاكـو هـجـومًـا
إرهـابـيًـا وبـدأت عـلى أثـرهـا إخالء
بـعثـتهـا الدبـلومـاسيـة فيـما أكّدت
إيــــــران أن دوافـع الــــــرجـل كــــــانت
شــخــصـيــة.وأكــد رئـيس احملــكــمـة
اجلـــنـــائــيـــة في طـــهــران مـــحـــمــد
شـهرياري ان (الهـجوم على سفارة
أذربـيـجـان في طـهـران كـان بدوافع
شــخـصـيـة) واضـاف ان (شـخـصـا
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ـطرا الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون طـقس الـيـوم الـسـبت  غـائـما فـي الـوسط و
شـمـاال. وقـالت الـهـيــئـة في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (طــقس الـيـوم الـسـبت 
بـينما سيـكون غائماً مع فـرصة لتساقط نطـقة الوسطى غائـماً جزئياً  سـيكون في ا
ـطقـة الشـمـاليـة كمـا يـتسـاقط الثـلـوج فوق األقـسام اجلـبـليـة في ح أمطـار في ا
نطقـة اجلنوبية صـحواً مع الغيوم ودرجـات احلرارة ستكون سيكون الطـقس في ا
حيث تـسجل العـظمى في بغداد  18مئـوية). وخطفت امواج مقاربـة لليوم الـسابق 
لـتجرفه ب العـام في محـافظة ذي قـار  شابـا دهمه الـنعـاس اثنـاء قيـادة مركـبته  ا
ـياه بـعـيدا عن مـركبـته الـتي اعاقـتـها احـدى دعام اجلـسـر. وقال شـهود عـيان ان ا
بحثـا عن السائق الذي (اعـداد كبيرة جتـمعت قرب السـواتر التـرابية للـنهر الثـالث 
حمـلته االمـواج من ال نائف الى الـشبـكة في ذي قـار). ومرّ كـويكب بـحجم شـاحنة
بـالـقـرب من األرض من دون أن يـتـسـبب بـأي أضـرار بـحـسب مـا افـادت به وكـالـة

الفضاء األمريكية ناسا.

lO∫ رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي يوقعان في باريس اتفاقية شراكة ستراتيجية uð
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عاد رئيس مـجلس النـواب محمد
احللبـوسي الى بغـداد امس بعد
اختـتام زيـارته الى اجلزائـر التي
حـث خاللــــهـــــا اعــــضــــاء احتــــاد
واقف ان العربي على دعم ا البر
ـشـتـركـة في احملـافل االقـلـيـمـيـة ا
والــدولـــيــة. وقــال بـــيــان تـــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (احلــلــبــوسي
اخـتتـم زيارتـه الى اجلـزائر الـتي
جاءت لـلـمـشـاركة في اجـتـمـاعات
ؤتـمر احتاد مـجالس الدورة 17 
نـظمة الـتعاون الدول األعضـاء 
اإلسالمـي وتــــرؤسه اجــــتــــمــــاع
اجملـــمــوعـــة الـــعــربـــيـــة لالحتــاد
ـنــعـقـد عـلى ــاني الـعـربي ا الـبـر
ــؤتـــمــر في اجلـــزائــر). هــامـش ا
وكــان احلــلــبــوسي قــد حث عــلى
ــشـتــركـة في ـواقف ا عـلى دعـم ا
احملــافل االقــلــيـمــيــة والــدولــيـة .
وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الــزمـان) ان
(االجتمـاع التـشاوري للـمجـموعة
ـــاني الـــعـــربـــيـــة لالحتـــاد الـــبــر
ــنـــعــقـــد في اجلــزائــر الــعـــربي ا
الـذي تـرأس اعـمــاله احلـلــبـوسي
حث على مواصلة مـسار التعاون
ـــانــات والـــتـــنـــســيـق بــ الـــبـــر
واجملـالس الـتـشـريـعـيـة الـعـربـيـة
انـــطـالقـــا من أهــــمـــيـــة الــــعـــمل
ــشــتـرك في ــاني الــعـربي ا الــبـر
احملــافل اإلقــلـيــمــيـة والــدولــيـة)
واشــار الى ان (االجــتــمـاع يــأتي
ـواقف ووجـهات لبـحث تـوحـيد ا
ـوضوعات النـظر في مـا يخص ا
ــطـــروحــة عــلـى جــدول أعــمــال ا
اجتماعات الدورة السابعة عشرة
ــؤتـــمــر احتــاد مـــجــالس الــدول
ـــنـــظــمـــة الــتـــعــاون األعـــضــاء 
ــنــطــقـة اإلسالمي) مــؤكــدا ان (ا
ــر الـــعــربـــيـــة والــعـــالم أجـــمع 
ــرحــلــة دقــيــقــة تــشــهــد فــيــهــا
حتـديـات وأزمـات غـيـر مـسـبـوقة
األمـــر الـــذي يــســـتـــلـــزم تــكـــاتف
اجلمـيع وتـضـافر اجلـهـود في ما
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إســـتــــخـــبـــاريــــة دقـــيـــقــــة وبـــعـــد
ـوافقـات الـقـضـائـية إسـتـحـصـال ا
تـمكنت مفارز جهاز األمن الوطني
فـي بــغــداد من اإلطــاحــة بــشــبــكــة
لـتزوير وتبديل الدفـاتر اإلمتحانية
ـتـوسط من خالل ـرحـلـة الـثـالث ا
الـــتالعـب بـــالـــدرجــات بـــعـــد نـــقل
الـدفاتر إلى مكـان آخر باإلتفاق مع
مـــجــمـــوعــة من الـــطــلـــبــة مـــقــابل
احلـــصــول عـــلى مـــبــالـغ مــالـــيــة)
واضــاف ان (الـتـحــقـيــقـات افـضت
إلى أن الـــشــبــكـــة يــديــرهـــا مــديــر
مـــدرســــة مـــتـــوســـطــــة ومـــعـــاونه
وقــــد ضُـــبــــطـــوا وشــــخص أخــــر 
ـشهـود وبـحـوزتهم 280 بـاجلـرم ا
دفــتـراً إمـتــحـانـيــاً بـعـضــهـا جـرى
تــمــزيــقــهــا لــغــرض اإلســتــبــدال)

وديــالى وبــابل من مــصـادرة أكــثـر
ــشــتــقــات من 500 ألـف لــتــر من ا
كـانت ـعـدة لــلـتـهـريب  الــنـفـطـيـة ا

مــخـزنـة في مـركـبـات وخـزانـات 
ضـــــبـــــطـــــهــــا بـــــعـــــد دهـم أوكــــار
) واضـاف ـهـربـ ومـسـتـودعـات ا
ان (الـعمـليـة اسفـرت عن ضبط 20
مـركـبـة والـقـبض عـلى  29مـتـهـمـاً
ضبوطات وقـد جرى إحالتهم مع ا
إلـى اجلــهــات اخملـــتــصـــة التــخــاذ
اإلجـــــراءات الالزمــــة بـــــحــــقــــهم).
وفــكــكت مــفــارز اجلــهــاز  شــبــكـة
مـتـهـمـة بـتـزويـر دفـاتـر امـتـحـانـية
ـتـوسط ـرحـلـة الـثـالث ا خـاصــة 
عــبــر الــتالعب الــبــدرجــات مـقــابل
مــبــالـغ مــالــيــة. وقــال الــبــيــان انه
(إســـــتـــــنـــــادًا إلى مـــــعـــــلـــــومــــات
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صادرت مفارز جهاز االمن الوطني
 أكــثـر من نــصف مــلـيـون لــتـر من
عدة لـلتهريب ـشتقـات النفطـية ا ا
خـالل جــــــهـــــــد امــــــنـي في ســـــــبع
مــحـــافــظــات. وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس انه (اســتــنـاداً إلى
تــوجـيـهـات الـقـائــد الـعـام لـلـقـوات
ــسـلــحــة واسـتــمـراراً لــســلـســلـة ا
الـعمليات التي يُـنفذها جهاز األمن
الــــوطــــني في مـالحـــقــــة مــــهـــربي
تاجرين فيها شتقات النفطية وا ا
فارز بـطرق غيـر شرعيـة تمكـنت ا
علومات استـخبارية دقيقة ووفـقاً 
فـي مــحــافــظــات بــغــداد والــنــجف
وكـــركــوك ونــيــنـــوى والــقــادســيــة

ـتــهـمـ مع واشــار الى (تـســلـيم ا
ـضبوطات إلى اجلهات اخملتصة ا
إلتـــخــاذ اإلجــراءات الالزمــة). زفي
أن أكدت قيادة الـعمليات  سـامراء 
عــدد زائــري اإلمــام الــهــادي عــلــيه
الــسالم بـلغ أكـثــر من مـلـيـون زائـر
حـتى يوم امس. وقال قائد عمليات
ـالـكي الــلـواء الـركن عـلي مــثـجل ا
فـي تـــصـــريح امـس إن (الـــقـــيـــادة
والـقطعات الـساندة لهـا بالوحدات
فـي وزارتي الـــدفــاع والـــداخـــلـــيــة
مـنـتشـرة لـتأمـ احلـمايـة الالزمة
ـــراقـــد األئـــمـــة وزائـــري مـــرقـــدي
اإلمــامــ الــعــســكــريــ والــســيـد
مــحــمــد عــلــيـهـم الـسـالم والـشــيخ
ابـراهيم بن مالك األشتر باإلضافة

إلى مواكب خدمة الزائرين).

الهام علييف

محمد احللبوسي
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أعلنت اجلـمعية الـنموذجـية للنـحال الـعراقي انـخفاض انتـاج العسل في مـحافظة
ـاضـيـة وذلك بـسـبب اجلـفـاف وانـعدام ـئـة مـقـارنـة بـاألعـوام ا ديـالى بـنـسـبة  35 بـا

راعي. ا
وقــال رئــيس اجلــمـعــيــة عـلــوان عــبـد
ــيــاحي لــ(الــزمــان) امس إن الــرزاق ا
(إنــتــاج الــعــسل في ديــالى مع نــهــايـة
الــعــام  2022 انــخــفض من  150 طــنــاً
إلى  100 طـن تــــقـــريــــبــــاً عـن األعـــوام
الـســابقة وذلك بسبب اجلفاف وشـــح
ـســارح الـطــبــيـعــيـة ــيـاه وانــعــدام ا ا
ـيـاحـي  أن  (أزمة لـلـنـحل). وأضـاف ا
سـاحات اخلـضراء اجلـفـاف خفـضت ا
ومــسـارح الـنـحل الــطـبـيـعــيـة وغـيـاب
زراعـة احملـاصيـل السـتـراتيـجـية مـنـها
عــبـاد الــشـمس الــذرة والـقــطن  الـتي
تـعد مـصدراً لعـسل الفـيض أي اإلنتاج
ياحي  إلى أن  (أزمة الـغزير). ولفت ا
اجلــفـاف خـفـضت أعــداد مـربي الـنـحل
ــنــتــجــ فــعــلـيــا من  1500الى 600 ا
نـحـال فقـط إلى جانب مـشـكالت نقص
ــنـشـطــات الـغــذائـيـة الالزمــة إلنـتـاج ا
الـعــسل) مـعـوال عـلى  (مـوسم مـتـمـيـز
خـالل الـــعــام احلـــالـي بـــعـــد االمـــطــار
ـهـجـورة الــغـزيـرة وتـعــافي األراضي ا

بسبب اجلفاف). 
wM  o¹d

ومـن جــــانب آخـــــر قــــال الــــنـــــائب عن
مـــحــــافـــظـــة ديــــالى مـــضــــر الـــكـــروي
وارد لــ(الـزمان)  إن  (فريقـا فنيا من ا
شـروع تـطـهـيـر جدول ـائـيـة بـاشـر  ا
ــيـاه ألكــثـر من مــحـنــة ابـاد اليــصـال ا
اسرة في قرى السيلوندية وتبة 1000
جـرمي وعـلـوش والـبـجـاجـيل وخـزيـفة
شـرق ناحية جلوالء 70 كم شمال شرق
بــــعـــقــــوبــــة). واضـــاف الــــكـــروي  ان
(الـتـطـهـير سـيـتـضمن 12 كـم وسيـؤمن
ــيـــاه الى الـــقــرى مـــرونـــة في تــدفـق ا
ويـنهي مـعاناة اجلـفاف التي اسـتمرت
اشـهر طويلـة). من جانبه يـقول محمد
عـــبــــدالـــله عـــضــــو االحتـــاد الـــفـــرعي
لــلـجــمـعــيـات الــفالحـيــة أن  ( اجلـدول
قــد وعـمـره اكـثـر من 100 سـنـة وهـو
ياه الى يشكل شريان حيوي اليصال ا
الـقـرى لتـغـذية اكـثر من  10 االف دو
مـن االراضي الزراعية  مشيرا الى  ان
تــطــهـيــر وكــري اجلـدول مــهم من اجل
ـرونـة عـالـيـة ).  والى ـيـاه  ايـصـال ا
شـرق ديــالى قـال مـديـر نـاحـيـة مـنـدلي
وكـــالــة مـــازن أكــرم  لـ(الـــزمــان)  ان  (

ــاضي). كــمــا وجــهت نــقــابــة أطــبـاء ا
ديـالى  كـوادرها ومـنـتسـبـيهـا بـنصب
كـاميـرات مراقـبة لـدواعٍ احتـرازية على
خـلفيـة اختطاف طـبيب شهـير مختص
بـاألمـراض الـنـسـائـيـة في بـعـقـوبـة من
قــبل مـجـهـولـ ألســبـاب غـامـضـة قـبل
أربــعــة أيــام. وقـال مــصــدر في نــقــابـة
األطـباء لــ(الزمـان) إن (النقـابة وجهت
بـنــصب كـامـيـرات مـراقـبـة في عـيـادات
ومـــنـــازل األطــبـــاء لـــدواعٍ احــتـــرازيــة
وأمـنيـة على خـلفـية اخـتطـاف الطـبيب
عـــلي احلـــســـيــنـي وبــالـــتـــنــســـيق مع
اجلــهــات األمـنــيــة لــتـشــديــد إجـراءات
احلـمـايـة لألطـبـاء والـعـيـادات الـطـبـية
اخلــاصــة). وفي اجلــانب الــصــنـاعي 
جــهــزت شــركــة ديــالى الــعــامــة إحـدى
ـعـادن تــشـكــيالت وزارة الـصــنـاعــة وا
كــهـربـاء بــغـداد بــالـدفـعــة الـثــالـثـة من
مـحوالت التـوزيع  حيث قـال مدير عام
الـشـركـة عبـد الـسـتار مـخـلف اجلـنابي
لــ(الـــزمــان) انه ( تـــنــفــيـــذا لــلـــخــطــة
الـتسويقيـة للشركة   جتـهيز الشركة
الـعـامة لـتوزيع كـهـرباء بـغداد 24 اربع
وعــــشـــرون مــــحــــولـــة تــــوزيع ســــعـــة

400KVA  0.4/11حتويلKV والتي 
تـمثل الدفـعة الثـالثة من الكـمية الـكلية
تعاقد عليها في وقت سابق والبالغة ا

تبقي  1000   محولة871 محولة  وا
تـوزيع من نـفس الـسـعـة  الفـتا الى أن
كــافـة مـنــتـجـات الـشــركـة من احملـوالت
ـــواصــفـــات الــفـــنــيــة تـــنــتج حـــسب ا
ــعــمـــول بــهـا لــدى وزارة الــكــهــربـاء ا
وحــــاصـــلـــــة عـــلـى شــــهـــادة اجلـــودة

.(ISO9001-2015 الدولية
كــمـا أكـد اجلـنـابي   انه (   جتـهـيـز
شـــركــة روعـــة الــهـــديل قـــطــاع خــاص
بـ5067  مــــتـــر من مــــنـــتج الــــقـــابـــلـــو
الــضــوئي ذو 8 شـــعــيــرات من الــنــوع
ـنـيـوم  مضـيـفا أن ـسـلح بـشريط اال ا
ـــنــتج يـــصــنع بــالـــكــامل فـي مــعــمل ا
الـقابلو الضوئي الذي انشأ عام 2003 
لـتلبية احتياجات وزارة االتصاالت من
الـقـابلـوات الـضوئـيـة وبكـافـة انواعـها
وسـعاتهـا وبامتيـاز من شركة روزندال

النمساوية).
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مـــوضــحـــا  انه (  ايـــضــا جتـــهــيــز
الـشركـة العامـة لتـوزيع كهربـاء الفُرات
األوسط بـ3528    مــقــيــاس كــهـربــائي
مـيـكـانـيـكي ثُالثي األطـوار سـعة  20 -
  أمبير  والتي تُمثل الدُفعة األولى60
ُبرم بـ الطرف والقاضي من الـعقد ا
ُـستـفـيدة بـ  14000 بـتـجهـيـز اجلهـة ا
مــقـيــاس  مُــبـديــاً إسـتــعــداد الـشــركـة

لــتـلـبــيـة إحـتــيـاجـات تــشـكـيالت وزارة
الكهرباء دعماً لهذا القطاع احليـوي).
وفـي الشـأن االمني قـال مصـدر أمني لــ
(الــــزمــــان) أن (قــــسـم الــــســــيــــطـــرات
اخلــارجـيــة ونــقـاط الــتـفــتــيش شـرعت
ـال الحـقــة وتـعـقب ا بــحـمـلـة مـكــثـفـة 
االجــانب من مـخـالـفي ضـوابط االقـامـة
ومـهربي العمالة من بغداد واحملافظات

الشمالية نحو ديالى).  
ـصـدر  أن  (احلمـلـة تـشمل وأضـاف  ا
تـدقـيق ونـصب نـقاط تـفـتيـش للـتـحري
عـن جــمــيـع الــوافـــدين الى احملـــافــظــة
تـرافقهـا خطة وتـنسيق اسـتخباري مع
الـوكاالت األمنية اخملتصة) مشيراً إلى
أن (احلـــمــلــة تـــهــدف الى مــنـع تــســلل
عـنـاصـر مشـبـوهة مـع العـمـال األجانب
واحلــد مـن اســتــغالل بــعض اجلــهــات
واألشــخـاص لـلــعـامـلـ األجــانب عـبـر
طــرق تـــهــريب غــيــر قـــانــونــيــة مــرورا
بـديالى). ولـفت إلى  (اعتـقال الـعشرات
مـن األجانب اخملـالـفـ لشـروط اإلقـامة
عـــنـــد مـــداخل ديـــالى مع احملـــافـــظــات
الــشـمـالـيـة وبـغــداد) مـبـيـنـاً أن (أغـلب
اخملـــــالــــــفـــــ قـــــدمـــــوا مـن كـــــركـــــوك
واحملــافـظـات احملـيـطــة). كـمـا اعـتـرض
مـسـلـحـ مجـهـولـ طريـق مواطن من
ســكــان مـنــطـقــة خــرنـابــات في أطـراف

جلــنـة مـشـتـركـة تـتــابع تـدفق الـسـيـول
اجلــارفــة من  6مــحــاور قــرب الــشــريط
احلــدودي بـ الـعـراق وايـران بـاجتـاه
مـــنــحـــدرات ضــمن اخلـــارطــة االداريــة
لـنـاحيـتي مـندلي وقـزانيـة مـنذ سـاعات

بعد هطول امطار غزيرة).
واضــاف أكــرم  ان  (جـمــيع الــتـقــاريـر
تـؤكــد بـان تـدفق الـسـيـول ال يـشـكل اي
خـطر على الـقرى احلدوديـة او قطع ايا
من الطرق الرئيسية ما استوجب الغاء
حـالـة االسـتـنفـار في سـتـة مـحـاور على
الـــشـــريـط احلـــدودي مع بـــقـــاء حـــالـــة
احلـــيــطـــة واالنــتــبـــاه). واشــار الى ان
(الــوديـان احلـدوديــة اسـتــوعـبت تـدفق
الــســيــول اجلــارفــة دون اي تــؤدي الى
فـيضـانات عـلى اطرافهـا باجتـاه القرى
واالراضـي الزراعية) الفتا الى ان (قوة
الـسـيـول سـتنـخـفض االسـبـوع احلالي
وفق الــتـوقــعـات بــعـد تـوقـف هـطـــــول
االمــطــار الـغــزيــرة).  فـيــمــا قـال مــديـر
ائية في مـحافظة ديـالى مهند ـوارد ا ا
ــــعــــمـــــوري في تــــصــــريـح تــــلــــقــــته ا
ـائـيـة ـوارد ا الـ(الــزمـان) إن  (وزارة ا
شـكـلت جلـنة وزاريـة بـعـضويـة مـديري
ـائيـة في كركـوك وقضـاء طوز ـوارد ا ا
خـرمـاتـو إلعـداد خـطـة مـشـروع تـعـزيز
بـحـيرة حـمريـن عن طريق مـشروع ري
كـركوك واالسـتفـادة من سيـول األمطار
فـي وادي شـــــــــاي الـــــــــطـــــــــوز ووادي
ــعــمــوري أن الــشـــنــشــال). وأضــاف ا
(هــذه اخلـطـوة تــأتي ضـمن اإلجـراءات
ــيـاه وتــعـزيـز ـعــاجلـة شح ا الالزمــة 
ــائي الـذي يــخـدم مــحـافــظـة اخلــزين ا
ـــشـــروع يـــهــدف ديـــالـى). وأكـــد أن  (ا
لـالســتـــفــادة مـن الــســـيــول واألمـــطــار
الــــغــــزيــــرة الــــتـي تــــرد في الــــوديــــان
نـاطق الـشاسـعة ب ـنحـدرات في ا وا
كــركــوك وصالح الــدين وحــدود ديـالى
وتــقـســيــمـهــا بـ خــزان ســد الـعــظـيم

وخزان سد حمرين حسب احلاجة).
ـعـموري أن  (تـعزيـز بحـيرة وأوضح ا
حـــمـــرين مـن ري كـــركـــوك هـــو تـــكــرار
لــتــجــربـــة تــعــزيــز الــبــحــيــرة من ســد
دربـــنــدخــان الــتي جنـــحت في تــأمــ
ــيــاه االحــتـــيــاجــات األســاســيــة من ا
لـــســكــان ديـــالى خالل فــصـل الــصــيف

بـعـقـوبـة قـرب تـقـاطع عـبدالـله بـن علي
وقـامـوا بـسـرقـة  30مـلـيـون ديـنـار مـنه
حتـت تـهـديـد الـسالح والذوا بـالـفـرار 
مــــضــــيــــفـــــا أن قــــوات األمن تــــواصل
الــتــحــري ومالحــقــة مـنــفــذي عــمــلــيـة
الــسـطــو التـخــاذ اإلجـراءات الالزمـة ).
فـيـمـا قـال مديـر نـاحـيـة العـبـارة شـاكر
مـال جواد لـ(الزمـان) ان (وزارة الدفاع
ـنـهـجـة تـتـالف اقـرت خــارطـة طـريق 
مـن  3 نـقـاط رئيـسـيـة لتـامـ النـاحـية
وقـراها بشكل مباشر لدرء اي خروقات
والــسـعي الى اعــادة جـمـيع الــنـازحـ
مـن اجل مــسـك مــنـــاطــقـــهم). واضــاف
جــواد ان (وفـدا رفـيـعـا بــرئـاسـة قـائـد
الــقــوات الـبــريـة زار الــعــبـارة من اجل
الـشـروع في تنـفيـذ خـطة الـوزارة التي
تـتـضمن بـاألسـاس انهـاء خاليا داعش
االرهـابي في البسات من خالل جهود
اســتـخــبـاريــة مــبـاشــرة). الى ذلك قـال

مــــصــــدر امـــنـي لــ(الـــزمــــان) إنه ( 
إطالق ســراح طــبـيب الــنـســائـيــة عـلي
احلـسـينـي  بعـد أسـبوع من اخـتـطافه
في بـعـقـوبـة)  مـضـيـفـا  أن (مالبـسات
إطالق سـراحه غيـر معروفة لـكن هناك
مـعلومات متوفـرة عن دفع فدية مالية)
مـبينـا أن ( الطبـيب عاد إلى اسرته في

منزله ببعقوبة).

∫Y¹bŠ

علي رضا
القريشي يتحدث
للصحافة

يـخص قطـعة األرض والـقضايـا الفـنية
ــســتــشـفـى الـذي إســتــعــداداً إلنــشــاء ا
سـيُـقدم خـدمـات طبـيـة وصحـيـة نوعـية
ألهـــالي الـــنــاحـــيــة والـــقــرى واألريــاف
الـتـابـعـة لهـا). من جـهـة اخـرى اجنزت
الـدائـرة إجـراءات تـعـيـ  762 مــوظـفـاً
ـالك الدائم. مـن عـقـود قرار  315 عـلى ا
وذكـــر مــديـــر اعالم الــصـــحــة مـــحــمــد
الـــكــنــاني في تـــصــريح لـ (الــزمــان) ان
(قــسم اإلداريــة والــقــانــونــيــة الــدائـرة
ثــبــتت  762 مـن عــقــود قـرار  315عــلى
ن لديهم خدمة ألكثر من ـالك الدائم  ا
) موضـحاً ان (الـعقـود التـثبيت سـنتـ
تـأتي ضمن مفردات مالك صحة ميسان
حــسـب جــدول الــعــنــاوين والــدرجــات
الــــوظــــيــــفــــيــــة) واشـــار الـى (الــــبـــدء
بــإسـتـكـمـال اجــراءات الـفـحص الـطـبي
والـــقــانـــونــيـــة لـــيــتم اصـــدار األوامــر
الك اإلداريـة اخلاصـة بتـعيـينـهم على ا

الدائم). 

ا يـتنـاسب مع الكـثافة ـستـشفـيات  ا
الـســكـانـيـة لـكـركـوك) وبـ انه (سـيـتم
ـشـروع مـركـز األمراض إجنـاز الـعـمل 
الـسـرطانـيـة وجـراحة الـقـلب فضالً عن
حـــصــول مـــوافــقـــة رئــاســـة الــوزراء و
الـــلــجـــنــة االقـــتــصـــاديـــة عــلى إكـــمــال
مـسـتـشـفى احلـويجـة اجلـديـد) مـشـيراً
ـتــطــلـبــات لـلــشـروع الى (إســتــكـمــال ا
ستـشفيات داقوق والدبس باشرة  بـا
والـــــعـــــبـــــاسي ضـــــمن قـــــانـــــون األمن

الغذائي). 
vHA²  ŸËdA

عــلى صـعــيـد مـتــصل بـحث مــديـر عـام
صـحة ميسان عـلي محمود العالق مع
ـشـرح منـيـر رزاق آلـية مـديـر نـاحيـة ا
شرح ذو 50 تـنفيذ مـشروع مستـشفى ا
ــــنــــافع ســــريــــراً ضـــــمن مــــشــــاريـع ا
اإلجـتـمـاعيـة لـلـشركـات الـنـفطـيـة. وقال
الـــــعالق لـ (لـــــزمــــان) امـس ان (دائــــرة
الـصـحـة درست اخلـطـوات األولى فـيـما

ـراكز الطب النووي سـيجري تسـليمها 
والــــعالج بــــاالشــــعــــاع بــــنــــوعــــيــــهــــا
الـــتــشـــخــيـــصي والـــعالجي) وبـــشــأن
الــدورات الــتـدريــبــيـة اكــد ان (الـوزارة
ـــتــخــصـــصــة األولى خـــرّجت الــدورة ا
لـلتروية القـلبية بالـتعاون مع مركز ابن
الـبـيـطار جلـراحـة القـلب). وفي كـركوك
خـصصت احملـافظة  500 مـليـون دينار
لـــدعم دائــرة الـــصــحــة في احملـــافــظــة
وشــراء األدويـة الــعالجـيــة لـلــسـرطـان.
وذكــر مــحــافظ كــركــوك راكــان ســعــيـد
اجلـبوري في تصـريح تابعـته (الزمان)
امـس ان (إدارة احملـــافــظـــة خـــصـــصت
مـبلغ  500 مـلـيـون دينـار ضـمن مـوازنة
الـــعـــام اجلـــاري لـــدعـم دائـــرة صـــحــة
كــركــوك لـتــوفـيــر عالجــات الـســرطـان
حـسب توجيـهات مجـلس الوزراء لدعم
الـقــطـاع الـصـحي في احملـافـظـة) الفـتـاً
الـى (احلرص على دعم وإسـناد الـقطاع
الـصـحي وزيـادة السـعـة السـريـرية في
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وصـلت مـجـمـوعـة من األدويـة اخلـاصة
بـعالج األمراض السرطانية تزامناً مع
إطالق خـدمة استـفساراتي اإللكـترونية
ـواطــنـ بـحـسب لــتـسـهـيل قــضـايـا ا

وزارة الصحة. 
÷«d _« ÃöŽ

وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الـصـحـة اطـلـقت خـدمـة اسـتـفـساراتي
اإللـكـترونـيـة إلسـتقـبـال اإلستـفـسارات
واطـن واإلجابـة عليـها عَبر من قِـبل ا
ـــــوقع اإللـــــكـــــتـــــروني) واشـــــار الى ا
(وصــول انــواع مــخــتــلــفـة مـن األدويـة
اخلـاصة بعالج األمـراض السرطـانية)
مـبـيـناً انه (سـيـتم تـوزيـعهـا بـ دوائر
الـصحة في بـغداد واحملافـظات بحسب
اإلحـــتــيـــاج فــضـالً عن وصــول دفـــعــة
ُشع لتشخيص جـديدة من مادة اليود ا
وعـالج األمــراض الـــســرطـــانــيـــة الــتي
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يـبـحث االستـثـمار عن الـبـيئـة االسـتثـمـارية االمـنة  ,وحـيث ان الـفتـرة  التي
اعـقبـت عام االحـتالل في العـراق تخـللـتـها احـداث مأسـاوية  شـملت الـقتل
الـعمد واخلطف والسرقات  ودخول االرهابي الى البالد واحتاللهم بعض
ـالي واالداري والـذي يـكـاد ان ـدن الـعــراقـيـة  وتـفـشي ظـاهـرة الـفـسـاد ا ا
يـكون ثـقافـة مجـتمع  ,وكـان  لهـذه االحـداث نتـائج سلـبيـة كانت الـسبب في
ـهجـر حـيث يتـوفـر االمن  في دول اخـرى مثل هـروب رؤوس االمـوال الى ا
االردن والـبحرين واالمارات  وقطر  وغيرها   ,وبـعد كل هذه الفترة  تغيرت
ستثمرين  بعد تنظيم دورة خليجي  25في مدينة البصرة التي اراء بعض ا
حـضرته جـماهـير غـفيـرة من العـراقيـ من مخـتلف احملـافظـات ومن الدول
اخلـليجـية   ومسـتوى التـرحاب والكـرم العراقي الـبصري  ومـستوى االمن
ـشهـد الى الـبالد عمـا كان يـشـاع من قبل االعالم غـير الـذي عـكس تغـير ا
سـتـثـمـرين عـن رغبـاتـهم لـالسـتثـمـار في ـنـصف   ,ولـذلك  اعـلن بـعـض ا ا
الـعراق  وسـتشهـد الفـترة الـقادمة مـزيدا من طـلبـات الترخـيص لالستـثمار
ـتـوفــرة في  مـخـتـلف مــدن الـعـراق ولـكن ذلك في الــفـرص االسـتـثـمــاريـة ا
يـحـتاج الى مـجمـوعـة مقـومـات تتـولى   احلكـو مـة مسـؤوليـتـها  وابـرز هذه

اخلطوات هي ما يأتي : 
كن ان 1-حتـديد الـفـرص االستـثمـارية في الـقطـاعات االقـتصـادية  الـتي 

تـسـاهم بـتـطـوير االقـتـصـاد الـوطـني في مـختـلف  احملـافـظـات ووفق قـواعد
دن ـسـتـوى ا اخلـيـارات الـسـلـيـمـة لـلـمـواقع والـتي مـن شـانـهـا الـنـهـوض 

العراقية من خالل توزيعها  بعدالة جغرافيا . 
2- تـسـهـيل اجـراءات منح الـفـرص االسـتـثمـاريـة  دون عـوائق او مـعرقالت

مـقـصـودة   ,سـواء داخـل الـبالد او من خالل االسـتـيـراد وتـقـد اعـفـاءات
ـنـفعـة  االقـتصـادية ا يـتـناسب مع حـجم ا شـروعـات و ضـريـبيـة حـسب ا

واالجتماعية .  
ـشروعـات  والتي 3- حتـييـد اجلمـاعـات واجلهـات التي تـتدخل في تـنفـيذ ا

نفلت خارج ستـثمرين  من خالل امتالكها لـلسالح ا تـفرض اتاوات على ا
حدود القانون  .

الـية وإحـالة من يـثبت فـساده 4- مـحاربـة الفـسـاد بكل اشـكاله االداريـة وا

الى احملـاكم اخملتصة . لـيكون عبرة لـغيرة  وللـقضاء على الفـساد كليا  اذ
ان اسـتـمـرار هـذه الـظـاهـرة  عـامل هـدم لـطـمـوحـات الشـعب

واحلكومة .
ســيــادة الـقــانــون  عـلى اجلــمــيع دون اســتـثــنـاء -5

ومــهـمــا كــان مـوقع من يــخــرج عـلى الــقـانــون وعـدم
ن يــريــدون حـمــايـة الــتــأثـر بــطــروحـات االخــرين  

الفاسدين واخلارج عن القانون.

حتية الى الشعب العراقي عامة
والى فريق كرة القدم حتديدا

حيي الريّاضةَ روحَ اجلدِ والعملِ
وأهتف بها علناً من غيرِ ما وَجلِ
وارفع لها علماً ال ينثني أبداً

فاجملدُ قد رفعَ األعالمَ للبطلِ
.. كُلهُم وحيّي كُلَ العراقي

بنصرِهِم في زمان النصرِ واألملِ
وقُل: سَلمتُم لنصرٍ شامخٍ أبداً
يا فخرَ كُلَ شعوبِ العالم األزلي

vHA²∫ صيدالني في مستشفى بكركوك

موسكو

ياه) الـتي تستهلك كمـيات هائلة من ا
الفـتاً الى (تشـكيل مجـلس اعلى لـلمياه
ائـي فضالً ـلف ا يـتـولى مـسـؤولـيـة ا
عن تــشــكــيل جلــنـة لــلــمــيـاه ) تــتــخـذ
قـــراراتـــهـــا بـــالـــتـــنـــســـيق مع وزارتي
ائيـة واجلهات ذات ـوارد ا الـزراعة وا
الـــعـالقـــة) وبـــ اهـــمـــيـــة (تـــطـــويـــر
الــعالقــات مع دول اجلــوار خـصــوصـاً
يـاه الى جانب فـيمـا يتـعلق بـقضـية ا
احلـوار والوصول الى اتـفاقات ترضي
شـتـركة) صـلـحـة ا اجلـمـيع وحتـقق ا
من جـهـتهـا اللـجنـة اوضحت (اخملـاطر
الـتي سوف تواجه الـعراق في الصيف

ـيـاه) مشـيرة الى ـقـبل نتـيـجة شح ا ا
(تــشــكــيل جلــنــة تــهــدف الــتــعــاون مع
ـائية وارد ا الـوزارات لتحـس إدارة ا
ـيـاه الى األهـوار وتـعـويض وتـوجـيه ا

تضررين من اجلفاف).  ا
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وافــتـتح مــحـافـظ مـيـســان عـلي دواي
مـشروع مجمع ماء ناحية العزير. وقال
بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس ان (دواي
افـتـتح مـشروع نـصب وتـشغـيل مـجمع
ــنّـــفــذ ضــمن مــاء نـــاحــيــة الـــعــزيــر ا
ــالـيــة احملــافــظـة) الــتــخــصـيــصــات ا
شـروع بطـاقة  100 مـتر مـوضحـاً ان (ا

تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـتـوجـيـهات
جــاءت بـهــدف ضـمــان إجنـازهــا بـوقت
قــيــاسـي ضــمن احملــددات الــبــيــئــيــة)
مــوعــزاً الى (دائــرة الـتــوعــيـة واإلعالم
الــــبــــيــــئـي بــــإســــتــــقــــبــــال شــــكــــاوى
ـواطـنـ الى جـانب واســتـفـسـارات  ا
حتــيـدد يــوم لـلــمـقــابالت الِـأســبـوعــيـة
ـنـتظـمـة) واشار الى (إتـخـاذ الوزارة ا
إجـــراءات صــارمـــة بــحق الـــتــقـــصــيــر
( ـوظـف ـالكـات وا ـتـعـمـد من قِـبل ا ا
ــتــهــمــ بــاإلهــمـال مــبــيــنــًا (إحــالـة ا
والـتهـاون الوظـيفي والتـورط بشـبهات
الـفـسـاد الى هيـئـة الـنزاهـة والـقـضاء)
واضــاف ان (دور الـرقــابــة الـبــيـئــيـة ال
ـكن التهاون به للحفاظ على شفافية
ونـزاهة عمل الـوزارة وحمايـة اجملتمع
من افة الفساد بصورة عامة). الى ذلك
شـدّد رئيس اجلـمهوريـة  عبد الـلطيف
جــمــال رشـــيــد بــإســتــثــمــار اجلــهــود

حلماية وتطوير األهوار. 
وذكــر بـيـان امس ان (رشــيـد نـاقش مع
وفـد الـلـجـنـة الـوطـنـيـة إلنـقـاذ األهـوار
ياه اإلهـتمـام باألهوار واحلـفاظ عـلى ا
إلدامـة عمل النظـام البيئـي) مضيفاً ان
ـة ألثـارهـا (جتـفـيف األهـوار تـعـد جـر
السيئة على عموم العراق) وشدّد على
ياه (الـتركيز بـشأن ترشيـد استهالك ا
واإلسـتعانة بطرق الري احلديثة ورفع
الــتــجــاوزات عــلى األنــهـر و احلــد من
ظـاهرة انتشار احـواض تربية األسماك
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مـكعب بالساعـة) واضاف انه (سيخدم
قـــــرى بـــــيـت دهـــــلـــــوز والـــــصـــــخـــــرة
والـتــجـمّـعـات الـسـكــانـيـة احملـيط بـهـا
وجــمــيع الــقــرى والــبـيــوت الــنــائــيـة)
مـشـيـراً الى ان (احملافـظـة مسـتـمرة في
ـاء عَــبـر إنـشــاء اكـثـر من دعم قــطـاع ا
124شـبـكـة و  138 مـجـمـع ماء و  145
خـــطـــاً نــــاقالً) مـــؤكـــداً (خـــدمـــة هـــذه
ـشاريع ألكثر من  500 قـرية في عموم ا
مــيــسـان). في ســيــاق مـتــصل تــسـعى
مـحـافـظـة الديـوانـيـة الى زيـادة وتـيرة
الـعـمل في مـشـروع اجملاري بـالـتـعاون
مـع وزارة اإلعمار واإلسـكان والبـلديات
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ــثّل بــرنـامج األغــذيـة اكــد اخلـبــيـر و
ــتــحــدة عــلي رضـا ي في األ ا الــعــا
الـقـريـشي ان مـزرعـة فـدك لـلـنـخـيل في
وذج مـحافـظة النـجف تعد جتـربة وا

مهم يجب تطبيقه في احملافظات. 
وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس
ان (جتــربـة فـدك لـلــنـخـيل تــعـد جتـربـة
نـاجحة نـحتاج إسـتنسـاخها في اماكن
زرعة مـختلفة باحملافظات) وب ان (ا
 تميزت بإنتاجها انواع التمور ونظام
ســـقـي مـــتـــطـــور وتـــقــــلـــيل األســـمـــدة
الـعـضويـة ماجـعلـها جتـربة فـريدة من
ــشــروع نــوعـــهــا) الفــتــاً الى (جنــاح ا
واهــمـيــته اقـتــصـاديــاً وإسـتــثـمــاريـاً)
واوضـح انه (ســـيــــوفـــر احلــــاجـــة الى
ائي الـنـاس األكثـر تضـررا من الـشح ا
ـساحة الـكُلية و الـزراعي) وتابع ان (ا
لــــلــــمــــزرعـــــة تــــتــــجــــاوز الــــفي دو

وتـــســتـــوعب  نــحــو  70الـف فــســـيــلــة
ــرحـلـة نــخـيل) مــشـيـراً الـى (شـمـول ا
األولـى زراعــــة  500دو بـــــأشـــــجــــار
الــزيـــتــون والــتــ والــعــنب والــســدر
ـــرحــلـــة الـــثــانـــيــة ـــاً في ا و 350دو
تـضــمـنت زراعـة ال نـخـيل والـزيـتـون).
وجّه وزيـــر الــبـــيــئـــة نــزار ئـــامــيــدي
بــإعـتــمـاد مــنـصــة إلـكــتـرونــيـة إلجنـاز
ــوافـقــات الـبــيـئـيــة ضـمن مــعـامالت ا
حـــــزمــــة من الـــــقــــرارات واإلجــــراءات
لـتعزيز النـزاهة والشفافـية . وقال بيان
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الـعـامة بـإشراف رئـاسة الـوزراء. وقال
مـحافظ الديوانيـة وكالة فارس وناس
فـي تـــصـــريـح تـــابـــعــــته (الـــزمـــان) ان
(اإلعـمار واإلسكان اطلعت ميدانياً على
ـشكالت في مـشاريع احملـافظـة) الفتاً ا
ـشـترك لـدعم اسـتـمـرارية الى (الـعـمل ا
ــشـاريع الســيـمـا مــشـروع اجملـاري) ا
واضــــاف ان (احملـــافــــظـــة اتـــفــــقت مع
ُنفذة على زيادة وتيرة العمل الـشركة ا
شاريع مـستـقبالً  والتـسريع بإجنـاز ا
ــتـلـكـئـة واإلرتــقـاء بـواقع اخلـدمـات) ا
مـشـيراً الى (مـتـابعـة حثـيـثة من مـكتب
ـــشــــاريع رئــــيس الــــوزراء إلكــــمــــال ا
توقـفة واجلـارية في بعض اخلـدميـة ا
األحـياء خصوصاً مايتعلق باجملاري).
و عــدَّت جلــنـة اخلــدمـات واإلعــمـار في
مــجـلس الـنـواب الـديـوانــيـة مـحـافـظـة
مــنــكــوبــة في اخلــدمــات مــشــيــرة الى
الـــتــوجه إلســتــضـــافــة احملــافظ. وقــال
رئـــيس الــلـــجــنــة مـــحــمــا خـــلــيل في
تـصــريح امس ان (الـلـجـنـة تـعـمل عـلى
تــنـفــيـذ مــشـاريع الــبـنى الــتـحـتــيـة في
ـتلـكئة ـشاريع ا احملـافظـات وإجناز ا
لـتـطـويـر الـواقع اخلـدمي) مـنـوهـاً الى
ــوازنــة (اإلقــبـــال عــلى إقــرار قــانــون ا
ـشـاريع ـضي بــإجـراءات ا الــعـامـة وا
اخلـدمية) واضاف ان (دور الـلجنة هو
ـيدانية الـتشريع والرقـابة والزيارات ا
لــلــكــشف عــلى الــعــمل وخــدمــة اهــالي

الديوانية واحملافظات األخرى).  
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الذ األخــيـر في مــنــظـومــة إدارة احلـكـم لـتــحـقــيق الــعـدالــة وحتــقـيق هــو ا
ه على احلـقوق ومقاضـاة كل سياسي يحـاول التأثيـر على القضـاء بتجر
ـساعدة على اإلفالت من العقاب وحماية الفاسدين #الـقاضيضياءجعفر ا
مع تـشـريع قـانـون جديـد لـلعـقـوبـات مع إعادة كـان مـوفـقا في تـصـريـحاته

الرقابة اإلستباقية.
…ešË

مـا يـجـري فـي سـوق الـصـرف نـتـيـجـة لـتـخـلف الـسـيـاسـة اإلقـتـصـاديـة في
بـتـعطـيل الـقـطـاع اإلنتـاجي الـصـنـاعي والزراعي الـعـراق
واإلعـتـمـاد عـلى اإلسـتـيـراد وتـعـطـيـل الـقـطـاع اخلاص
ا يـسـتـدعي تسـريب أمـوال الـعراق وتـعـويق عـملـه 
الى دول تــشـغل مــصـانــعـهـا ومــزارعـهــا وعـمـالــتـهـا

وتمويل إقتصادياتها نحتاج الى بداية صحيحة.
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هندس رجائي فايد صري ا تلقيت ببالغ احلزن واألسى نبأ وفاة الكاتب ا
الـصديق الـعزيـز وصديق الـشعـب الكـوردي وأحد األوفـياء لـعدالـة القـضية

صرى للدراسات الكردية بالقاهرة. ركز ا الكردية ومدير ا
كـان رحمة الـله عليه ذو نـشاط دائم في العـديد من الصـحف مدافعـا صلباً
ومـحارباً مخلصاً لـعدالة القضية الـكوردية فكان احد القـليل الذين كرسو
قـلـمهـم لنـصـرة الشـعب الـكردى والـدفـاع عن أحقـيـته فى ان يـكون له وطن

مــعــتــرف به كـشــعــوب الــعـالم
كـما كـان له العـديد من الـكتب
ــــؤلـــفــــات كـــشـــاهــــد عـــلى وا
الــعـصــر ومــؤرخ لـلــكـثــيـر من
احملـــطــات الــهــامـــة فى تــاريخ

الشعب الكردى
كــمــا اسس مع مــجـمــوعـة من
اصــدقـائه جــمـعــيـة حتت اسم

نصرة الشعب الكوردي والدفاع عن قضيته.... .
ـصـري ـنـاسـبـة األلـيــمـة أقـدم  عـزائى ومـواسـاتى الـى الـشـعـبـ ا بـهــذه ا
ـغــفـور له بـإذن الـله األسـتــاذ رجـائى وخـالص عـزائى والــكـوردي لـرحـيل ا

ألسرته ومحبيه داعية الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته 
{ عن مجموعة واتساب
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احتضنت العاصمة االردنية عمان
ي شارك فـيه العراق ملتـقى اكاد
ـنـاقـشـة واقع الـتـعـليـم العـالي في
الــبـلـدان الـعــربـيـة وسط دعـوة الى
تعـزيـز سـيـاسـيات الـتـعـلـيم وبـناء
ـعرفي والرقمي .  وقال االقتصاد ا
بــيـان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس انه (
شاركـة عربيـة واسعة من رؤساء
ـي عـقد مـنتدى جـامعـات وأكاد
الفكر العربي لـقاءً حوارياً وجاهياً
ــرئي وعــبــر تــقـــنــيــة االتـــصــال ا
حــاضـر فــيه األمــ الــعــام الحتـاد
اجلـامــعـات الــعـربــيـة عــمـرو عـزت
سالمـة  بـشـأن مـسـتقـبـل الـتعـلـيم
اجلـامـعي في الـعـالم الـعـربـي وأثر
ـيـة ـسـتـجـدات اإلقـلـيـمـيـة والـعـا ا

على التنمية البشرية).
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واكــد سـالمــة أن (هــنـــاك اخــتالفــاً
كـبـيـراً في جـودة الــتـعـلـيم وتـنـوع
يـة واحلـداثـة ب الـبـرامج األكـاد
اجلامـعات في الـدول العـربية وأن
الدول الـعربيـة بعـمومهـا تنفق أقل
ئة من إجـمالي الدخل من واحد بـا
الــقــومـي عــلى الــبــحث الــعــلــمي)
واشار الى ان (لـلجامـعات العـربية
مساهـمة واضحـة في تعزيـز النمو
االقــتــصـادي والــتــنـمــيــة لـكــونــهـا
حـــــاضــــنــــة لـألفــــكــــار واحلــــلــــول
ية ومُنتجة للقوى للمشكالت العا
ا ـهارات العـالية  العـاملة ذات ا
يــجـعــلـهــا قــادرة عـلى إحــداث أثـر
إيــجــابـي في بــنــاء اجملــتــمــعــات)
مــؤكـدا ان (الــعــالم يــعــيش عــصـر
الـــثـــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعــة
واخلـامـسـة الـلتـ تـعـتـمـدان على
الــذكـاء الــصـنـاعـي وتـكــنـولــوجـيـا
النانو وحتليل الـبيانات الضخمة
ــــئـــــة من الـــــوظــــائف وأن  50 بــــا
الـتقـليـدية سـتخـتفي بـحلـول العام
اجلاري وسـتظـهر وظـائف وفرص
عـمل جـديـدة لـلـشبـاب تـعـتـمـد على
الـريـادة واالبـتكـار واإلبـداع) الفـتا
ــشـــاريع الــتي الى ان (عــدداً مـن ا
يــعــمل عــلـيــهــا احتـاد اجلــامــعـات
الــعــربــيـة مــثـل مــعــامل الــتــأثــيـر
العربي وتـطوير الدوريـات العربية

و الــصـــنــدوق الـــعــربـي لــتـــمــويل
الــبـحث الـعـلــمي).من جـانـبه  قـال
وزيـر الـتـعلـيم الـسـابق نـبـيل كاظم
عــبــد الــصــاحب أن (الــتــعــلــيم في
الـوطن الـعــربي يـحـتــاج إلى بـنـيـة
ــتـــازة وإلى تـــســويق حتـــتــيـــة 
ــــعــــرفـــة الــــبـــحـث الــــعــــلـــمـي وا
واالسـتقاللـية في اتـخاذ الـقرارات
موضحاً أهمية أن تكون اجلامعات
جـهـة استـشـاريـة ألصحـاب الـقرار
ـنـاهج وفق والـعــمل عـلى رقـمـنـة ا
آلــيـــة واضــحــة وخـــطط مــدروســة
ــــتـــعــــلــــقـــة وخــــصـــوصــــاً تــــلك ا
بــاالخـتـصـاص مـبـاشـرة بـحـيث ال
يـؤثـر ذلك عـلى مخـرجـات الـعمـلـية
التـعليمـية وسوق الـعمل). بدوره 
شـــــدد رئـــــيـس الـــــوزراء األســـــبق
ـنتـدى عـدنان بـدران على وعـضو ا
نظومة التعليمية (أهمية حتديث ا
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ـاذا يُجـيبـنـا أبونـا آدم (ع) لو سـألـناه عن قـراصنـة الـنهب لـلـثروة الـوطنـية
العراقية وحيتان الفساد ?

هل هم مِنْ نَسْلكَ ?
هل تعترفُ ببنوتِهم وانتسابهم اليك ?

-2-

ا استـحلوا دمار الـبالد والعبـاد  فاآلدميـون منحهم لـو كانوا من نـسل آدم 
ـهاوي  ولكي يدركوا الـله العقل لئال يـقعوا فريسـة الشيطان ويـنزلقوا الى ا

واقف والعواقب ... تقدير ا
توحش انّ األضرار التي تكبدها العراق اجلديد منهم لمْ يتكبدْها مِنْ كُلّ ا

على مدى التاريخ .
-3-

جاء في التاريخ :
ان الـبـرابــرة وحتـديـداً ( بـني زيـري حــكـمـوا ( غـرنـاطــة ) فـطـغـوا في الـبالد
وأكـثروا فـيهـا الفسـاد  وتصـدى لهـجائـهم شاعـر عصره ( خـلف بن فرج )

فقال :
رأيتُ آدم في نَوْمي  فقلتُ له :
أبا البرية إنَّ الناس قد حكموا

إن البرابر نسل منك ? قال : اذاً 
حواءُ طالِقَة إنْ صَحَّ ما زَعَموا 

وعلى هذا :
ال الـعام - وبـشتى الـطرق واألسـاليب واحليل فـانّ عصـابات الـسطو عـلى ا

الشيطانية  –ال تمت الى  آدم    بنسب  
وبرءت منهم ذمة االنسانية جمعاء 

 وهــذا هـــو خــزي الـــدنــيـــا وعــارهـــا  وجــحـــيم اآلخــرة
ونارهــا.

ولن يستطيعوا أنْ يحملوا معهم الى قبورهم ما سرقوا
من الــثـروات  وســيـرحــلـون  لــكنّ الـلــعـنــات لن تـرحل
ـصــائـر عـلى مـعــهم ولن تـنـقــطع عـنـهـم  وهـذا أسـوأ ا

االطالق .
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بغداد ≈½ÃU²∫ هندي في معمل إلنتاج الزعفران
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ـوذجـية فـاالسـرة هي الـكيـان الذي ـكن ان نـرتقي ان لم نـصـنع اسرة  ال 
يـنـطـلق مـنه بـنـاء االنـسـان والدولـة فـكـلـمـا اسـتـطـعـنـا تـنـشـئـة االنـسـان بقـيم
ومـبـاد اخالقـية واجـتـمـاعـيـة صـحيـحـة كـلـمـا حـقـقنـا تـقـدم في بـنـاء الـفرد

واجملتمع.
فـتربيـة الفرد االخالقـية تبـدأ من االبوين  ويكـتسب منـهم االبناء الـتعامل مع
االخـرين ان كان االبـوين صاحلـ اما اذا كـان خلل في احـدهم فهـذا يكفي
الن يربك ويخلل عائلة بأكملها فينعكس سلوك االباء واالمهات على االبناء.
شـاكل ان كـان االب مـتـفـاهم مع االم ويـعـيـشـون في جـو عـائـلي بـعـيد عـن ا
ـهاترات ومنـشغلـ بتربـية وتوعـية ابناءهم  فـتكون عـائلة صـاحلة وتخرج وا
ابـنـاء قـدوة في اجملـتـمـع  فـمـا نـشـاهـده من تـسـرب اطـفـال في الـشـوارع او
عــمـلــهم وهـم صـغــار او حتــول الــشـاب الـى مـجــرم او ســارق او مــتــعـاطي
لـلـمـخـدرات سـبـبه اهـمـال الـعـائـلـة لـتـربـيـة االبـنـاء واالنـشـغـال بـالـصـراعـات
ـشاكل الـعـائلـية الـتي يـنفـر منـهـا االبن او البـنت فـيقع ضـحيـة سـلوكـيات وا
عـائلية مدمرة اضـافة الى االشرار في اجملتمع الذي يـستغل جراح االنسان

ا يجب ان يتربى عليها. ويستغله ليدخله في نفق مليء بعادات مغايرة 
ــدرسـة او ـســؤول االول عن ســمه االنــسـان االخالقــيــة فـفي ا الــبـيت هــو ا
اجلـامعـة او  الـعمل يـنـقل تربـيتـه وفي التـعامل مـع االصدقـاء فالـنـاس تنـظر
وتـقــيم وحتـمـد وتــتـرحم عـلـى من ربى ابـنـاءة عــلى احـتــرام اجلـار واحـتـرام

ـهـني وشــرف صـيـانـة االخـريـن في الـشـارع والـشــرف ا
ــالـيــة واالنــسـانــيــة هـذه ـســاعــدة ا الــعـرض وتــقــد ا
الـصـفـات جتـعل مـحـبـة لـلـعـائـلـة وتـمـيـز البـيـت وافراد
االسـرة من عـمــوم مـنـطـقـة ســكـنـيـة بـاكـمــلـهـا فـصـيت
الـسمعة اجلميلة يعم وصـيت السوء ينتشر على لسان

الصغير والكبير.
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) واضــاف ُـــزارعــ ــيـــاه ودعم ا ا
(ضـرورة تـطـبـيق مــشـروع األتـمـتـة
لــلـــقــضـــاء عــلى الـــبــيــروقـــراطــيــة
وتــبــســيط إجــراءات وآلــيــات مــنح
إجــازات الــتـأســيس لــلــصـنــاعــيـ
إلقـامـة مـشـاريع صـنـاعـيـة صـغـيـرة

ومتوسطة).
…dOš√ WOłU²½≈

من جانب اخـر انتج معـمل سمنـت
بـابـل الـتـابع الى الــشـركـة الـعـامـة
لـلسـمـنت اكـثرمن  30الـف طـن مـن
سـمـنـت آبــار الـنـفـط  خـالل الـعـام

اضـي.  ا
عمل حقّق 30 واوضح البيـان ان (ا
ـئة الف و  846طن  بـنسـبة  84 با
مقارنة بـالعام الذي سبـقه) مضيفاً
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الـتـاريخ يـقـول: الـشـخص الـذي ال يلـتـزم بـالـوعـد وال يـقـول الـصـدق ويـخون
األمـانة فإن سلوكه يترك صورة سيئة وأثراً سلبياً يتناسب حجمه مع أهمية
سؤول أو...... الـشخص وعملـه القائد أو الـرئيس أو الوزير أو الـنائب أو ا

الـذي يــعـد ويـخـلف ويــقـول وال يـصـدق ويــحـمل األمـانـة
ولـكنه يخونها يكون سلوكه وبائياً ومدمراً لكل اجملتمع
دى البعيد. كن عالجه حتـى على ا وأثـره السلبي ال 
ويـصف رسول الـله صلى الله عـليه وعـلى آله وصحبه
ــنـافق ثالث إذا وســلم هـذا الــشــخص بــقـوله: (آيــة ا

حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان).

فـأن (اإلجــتـمــاع شـدّد عــلى اهـمــيـة
ـــدن الـــصـــنــــاعـــيـــة في تـــنـــظـــيم ا
الــصـنــاعــات وخـلق فُــرص الــعـمل
والتـوجه نحو إنـشاء مدن صـناعية
جـــديــدة تــركــز عــلـى الــصــنــاعــات
اإلسـتـراتـيـجـية اهـمـهـا الـدوائـية )
واوضح بــتـــال ان (الــوزارة تــنــوي
ــشــاريع الــصــنــاعــيــة في احــالـــة ا
البصرة وكربالء والنجف بالتعاون
مع اجلـــانب الـــتــركـي إلقــامـــة مــدن
ـوصل وتلعفر ومدن صناعية في ا
اخـــرى). الفـــتـــاً الـى (إمـــكـــانـــيـــات
شــــــركــــــات الــــــوزارة فـي إنــــــتـــــاج
مـنـظـومـات الـري احلـديث وقُـدرتـها
نظومات على رفد وزارة الزراعة با
وفق آليـة مُحددة لـترشيـد إستهالك
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ــعـــادن وجّه وزيــر الــصــنــاعـــة وا
خـالـد بتّـال بـدعم القـطـاع اخلاص
وإســـتــحـــداث اإلنــتـــاج وتــطـــويــر
الــشــركــــة الــعــامـــة لـــلــصــنــاعـــات
الـــهـــيــدرولـــيـــكـــيــــة خالل زيـــارته
للـشركـة. وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس ان (الـــوزيـــر نـــاقش مع إدارة
الـشـركـة آلـيـات وعـقـود الـعـمل الى
جانب انـشطة الـشركة وإمـكانيـاتها
فـي دعم الـــــــدولــــــــة) واشـــــــار الى
(ضرورة إستحداث معامل وخطوط
إنـتـاجـيـة حـديــثـة ومُـتـطـورة لـرفع
مــســتــوى اإلنــتــاج والــوصــول الى
ـــنــافــســة واإلهــتـــمــام بــاجلــانب ا
اإلعـالني لــلــتــعــريف بــإمــكــانــيــات
وقُـدرات الـشـركـة فـضالً عن تـأهـيل
ـــعـــدّات الـــعــســـكـــريــة اآللـــيــات وا

العاطلة واخلارجة عن اخلدمة).
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وبـ (اهـمـية رفع رأسـمـال الـشـركة
وتــوســيع نـــشــاطــهــا عَـــبــر عــقــود
شاركة الرصـينة واإلقتراض وفق ا
الــضـوابط والــتـعــلــيـمــات). وبـحث
ُــســتـشــارين في بــتّــال مع هــيـئــة ا
ـدراء رئــاسـة الــوزراء بــحــضــور ا
الـعـام في مـجـال الـصنـاعـة ملف
ـدن الـصـنـاعـيـة إنـشـاء وتـطـويـر ا
وتــبــســيط إجــراءات مــنح إجــازات
الـتـأسيس إلقـامـة مـشاريع صـغـيرة
ومُتوسطة في مختلف الصناعات)
ُنتجات ولفت الى (مناقشة حماية ا
الـعـراقـيـة وإنـتـاج مـنـظـومـات الري
احلــديث وقــضـــايــا اخـــرى تــخص
القطاع الصنـاعي) وبحسب البيان
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ــيـا  وخــطـوة جـيــدة لـلــغـايـة  عـا
ــزارعــ  يــأمــلـون أن وبــحــسب ا
الي مستقبالً . يتحسن وضعهم ا
ـــادة وعـن خـــصــــائص وصــــافــــة ا
العشبية البالـغة االهمية اقتصاديا
وصحـيا وشـعبيـا  يُزرع الـزعفران
الـكـشمـيـري عـلى ارتـفاع  1600مـتر
إلى  1800مـتر فـوق مـستـوى سطح
ا يـزيد من تفرده وندرته البحر  
 ويـــعــتــبـــر الــزعــفـــران أفــضل من
توفـرة في جميع األنواع األخـرى ا
أنـحــاء الـعـالـم  تـتم الــزراعـة عـلى
نطاق واسع في مناطق  Pulwamaو
Srinagar  Budgam و  Kishtwar و 
في وادي الية كشمـير اقصى شمال
الــقــارة الــهــنـديــة  واجلــمــهــوريـة
االسيويـة ذات التنـمية االقـتصادية
السريـعة الشـاملة والـسكان االعلى
في العـالم عام 2022 سـجلت مـلـيار
وسـتـمـائـة مـليـون نـسـمـة  وتـشكل
قــــطب مــــهـم لــــلــــغــــايــــة لــــلــــسالم

واالستقرار الدولي.

ــــزارعـــون بـــشــــكل خــــاص. كـــان ا
ــشـــاركــون في زراعـــة الــزعــفــران ا
يــواجـهــون الــكـثــيـر مـن اخلـســائـر
ــنـتج  ولـكن بـسـبـب تـقـلــيـد هـذا ا
نــــظــــرًا إلدخـــال وتــــدابــــيــــر وضع
ؤشر اجلاليسيمي العالمات على ا
 فــقــد تــمـت حــمــايــة مـــصــاحلــهم
ــؤشــر االقــتــصــاديــة  مع عالمــة ا
اجلاليسـيمي لـلزعفـران الكشـميري
 أصـبـحت الـهـند الـدولـة الـوحـيدة
ـنــتـجـة لـلــزعـفـران الــتي حـصـلت ا
على مـؤشر جاليسـيمي  وبـالتالي
زادت أهـمـية الـزعـفران الـكـشمـيري

في األسواق الدولية .
GI وجتـــدر اإلشــارة إلـى أن عالمــة
نـتـجات الـتي لـها تُـسـتخـدم عـلى ا
مــنـــشــأ جـــغــرافي مـــحــدد  ولـــهــا
خـصــائص أو ســمـعــة بــسـبب ذلك
زارعون في وادي نـشأ  ويـأمل ا ا
كشمير اآلن أن يحـصلوا على سعر
ـنــتـجـاتــهم  ورحب بـقـرار أفـضل 
ـطلـوبة ـنتـجات ا احلـكومـة بدعم ا
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تــشـــتــهــر واليـــة كــشــمـــيــر شــمــال
جـمـهـوريـة الــهـنـد بـزراعـة وانـتـاج
وتـسـويق الـزعـفـران الـنـادر الـراقي
الرائـحة والـطعم  ويزرع في وادي
كشـمير ويـطلب ويسـوق الى جميع
الـــدول ويـــزداد الـــطـــلب عـــلـــيه في
ـية بـشـكل متـصـاعد  الـسـوق العـا

للفوائد الصحية والذهنية .
يـعتـبـر شاي الـزعفـران جـزءًا مهـمًا
من الـثـقـافـة احملــلـيـة في كـشـمـيـر 
وعــيـد خـاص في كـشــمـيـر  وكـذلك
الـــزعــفــران "الــهــريـــســة" في فــصل
الشتـاء  من أكثر التـوابل قيمة في
الـعـالم  ولـهذا الـسـبب يُـطـلق على
الـــزعــــفـــران أيــــضًـــا اسـم "الـــذهب
الـكـشـمـيـري"  ويـصل سـعـر عـشرة
غرامات من الزعفـران تباع بخمسة
إلـى ســتــة آالف روبــيــة بــالــعــمــلــة
الهندية  قد ال يـأخذ السياح الذين
يـدخـلـون الـوادي أي شيء آخـر من
كـشمـير  لـكنـهم يأخـذون الزعـفران

الـعـربـيـة ووضعـهـا عـلى أولـويات
األجـنـدة الـوطـنـيـة وذلك لـالنـتـقال
ـنتجة نظـومة اجلامـدة غير ا من ا
ـؤسسـات العـلمـية والـعمـلية إلى ا
ــعــرفــة الـــتي حتــول مــخـــرجــات ا
والـبـحث الـعـلـمي إلى تكـنـولـوجـيا
اإلبــداع والــريــادة). فــيــمــا تــطــرق
رئـــيس اجلـــامــعـــة االسالمـــيــة في
لــــبــــنـــــان حــــسـن الــــلــــقـــــيس الى
(الـتـحـديـات الـتي تـواجه الـتـعـلـيم
اجلـــامـــعي فـي الــدول الـــعـــربـــيــة
وأهـــمــــيــــة وجـــود إدارة رشــــيـــدة
وفــعّــالــة قـــادرة عــلى الــتـــخــطــيط
واإلدارة والـتـنـسـيق لـتـقـد خطط
واستـراتيجـيات ومـشاريع تنـموية
ـشـاريـع البـحـثـيـة في تـتـواءم مع ا
اجلـامـعـات ومنح الـبـحث الـعـلمي
ــطــلــوبــة ـــاديــة ا اإلمــكــانــيــات ا
وتوفير عدد من الباحث والعلماء

على مستـوى عالٍ وبخبـرة تمكنهم
من مـجـاراة التـحـوالت والتـغـيرات
اإلقـليمـية والـدوليـة). بيـنمـا تناول
رئـــيس مـــجــلـس أمــنـــاء جـــامـــعــة
األعـمـال والـتـكــنـولـوجـيـا في جـدة
عـــبــدالـــله صــادق زحـالن (جتــربــة
ـمــلـكــة الـعـربــيـة الـســعـوديـة في ا
قطاع التعلـيم العالي واجلامعات)
مــبــيــنــاً أن (مـفــهــوم الــتــعـلــيم في
َ على أُسس نـطقة الـعربيـة لم ي ا
تــتالئم مـع الـتــغــيــرات الــســريــعـة
ــعــقـدة الــتي يــشــهـدهــا الــعـالم وا

حالياً). 
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مـن جـــهـــته  اشـــار نــــائب رئـــيس
ـصــريــة الـروســيـة في اجلــامـعــة ا
مـــصــــر عــــصـــام خــــمــــيس إلى أن
(التصنيف العربي للجامعات الذي
أطـلـقه احتـاد اجلـامـعـات الـعـربـيـة

هـذا العـام بهـدف تـمكـ مخـرجات
الـتـعلـيم الـعـالي من قـيادة الـتـطور
الـعـربي تــضـمن مـعــيـاراً أسـاسـيـاً
ينص عـلى أن تكون نـسبة الـتعليم
اإللـكــتـروني عن بُـعـد في اجلـامـعـة
ــئـــة العـــتـــمـــادهــا فـي هــذا  25بـــا
التصنيف مبيناً جتربة اجلامعات
التـكـنـولـوجـيـة في مـصـر وأهـمـية
ــعـــرفــة الــتـــوجه إلـى اقــتـــصـــاد ا
ـعـرفـة). ـبــني عـلى ا واالقـتـصـاد ا
كما اوضح الـوزير األردني األسبق
ابــراهــيم بــدران (أهــمــيــة تــدريس
ـــشـــاريع الـــريـــادة واإلبـــتـــكـــار وا
الـصـغـيـرة لـلـطـلبـة فـي اجلـامـعات
الـــعــربـــيــة وإلى دور اجلـــامــعــات
والــتــعـــلــيم فـي مــســيـــرة الــتــقــدم
االجتـماعي واالقتـصادي والـثقافي
في اجملتمعات مؤكداً أهمية إعادة
ـــيــ في الـــنــظـــر في دور األكـــاد
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ـن لـيس مــريــضـا.دعــوني اقـول انـهــا تــمـطــر.رذاذ رائع وبــرد مـحــبب جـدا 
ـطر والـغيـم طقس غـربي.وعمـر الشـتاء الـقصـير عـزيز بـبسـاطة شـديدة ان ا

على البعض عندنا كما ان الصيف وحرارة الشمس مهمة لدى الغربي.
ناطق طر الننا نغرق في مياهه,وقـد تزحف الى غرف بيوتنا.وفي ا نـخشى ا
ـنـسـيـة قـد تـصـبح الـشـوارع مـيـادين لـلـتـزلج الـطـيـني.صـورة غـيـر جـمـيـلـة ا

نعيشها.لذا نحسب الف حساب لغيمة تفرغ احشاءها على شوارعنا.
طر بالسير والضحك وتامل وجه البنايات لسنا شعبا مدلال لنعانق زخات ا
ـتـعة.لـم نصل بـعـد الى تـرف الـغـربيـ الـذي يـصل احـيـانا الى واحلـدائق 

الشعور بالكابة ح تمطر,او ح حتجب غيمة سوداء ضوء الشمس.
ـطـر.ذلك الـشـخص لـكن كـان هــنـاك شـخص احس بـشيء مـا بـعــد هـطـول ا
ـريض حـاول ان يـفـتح في شـعـورنـا نافـذة صـغـيـرة نـطل بـهـا عـلى حـقـيـقة ا

طر. ا
ة فاخبرنا ان تعب قادرا على حتمل وجهة نظرنا القد لم يكن ذلك الرجل ا
حـزنا مـا يـنبـعث ح تـمـطر الـسمـاء.اظن ان اجلـميع يـعـرف انني اتـكلم عن
اضي تـذكرت ابا طـر صادف بالـطبع يوم االربـعاء ا الـسياب.وفي صـباح 
غـيالن وانـا اسيـر في شـارع مـوحل.فـكرت:هل يـتـحـدث السـيـاب عن شـعور

غربي ام انه يتحدث عن شعوره اخلاص.
في احلـقيقة كـنت وحيدا جدا,واحس بـحاجة كـبيرة لـلسيـر دون توقف.وكان
هـناك شـريط غـير واضح يـشتـغل في اعمـاق ذاكـرتي.هذا الـشريط لـيس فيه
شيء مـن الـســيـاسـة,وال مــشـاكل احلــيـاة,وال انــزعـاج شـخــصي من مـوقف

عابر.
احسست انني اعيش حلظة صافية جدا.السمها لكم,انها حلظة السياب.وال
طـر فيه.ال.هو اظن ان الـسياب كـان رومانسـيا ح حتـدث عن حزن يبـعثه ا

لـيـس حـزنـا بال مــعـنى بل هـو نــوع من ادراك صـاف جـدا
ـكـن احلـصـول بــان االنـســان في حـاجــة الى سـنــد ال 

عليه.
دن,ولـن يلـمسه ـطـر سر خـاص ال تعـرفه كـثيـر من ا ا
اليــ فـي هــذا الــعــالـم.وكم كــان طــرفـــة بن الــعــبــد ا
سـاذجــا حـ كــان يـقــضـيه في خــبـائه وفي احــضـانه

امراة ناعمة.
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إجـــازة حتـت الـــتـــأســـيس إلقـــامـــة
ــــخـــــتــــلف مــــشــــاريـع جــــديـــــدة 
الصنـاعات في مختـلف احملافظات
ـــاضي. وقــال بــيــان خالل الــعــام ا
امس ان (الـــصــنــاعــات الــغــذائــيــة
رتبة األولى بضمن اعداد جاءت با
ــمــنــوحـة وبــلــغت 637 اإلجــازات ا
إجـــازة تــــلــــيـــهــــا الــــصـــنــــاعـــات
الــــكـــيــــمــــيـــائــــيـــة  359إجـــازة ثم
ـعـدنـيـة واإلنـشـائـيـة الـصـنـاعـات ا
والـنــسـيــجـيـة) مــؤكـداً (إســتـمـرار
ـــديــــريــــة بــــتــــقــــد اخلــــدمـــات ا
والـتسـهـيالت الى مـشاريع الـقـطاع
اخلـــاص مـــنـــهــا خـــدمـــات إجــراء
شـاريع ومنح الـكشـوفات الـدوريـة 
شـهـادات إكمـال التـأسـيس الـبالـغة
 212شهادة وجتـديد الهـويات ألكثر

من الفي مشروع صناعي). 
على صعيد متصل جهـزت الشركة
الـــعـــامـــة لـــصــنـــاعـــة الـــســـيــارات
ُــعـدات فـي الـوزارة مــحــافــظـة وا
واسط بـخــبّـاطــات كـونــكـريت وفق
ُـبرم بـ الـطـرفيـن. الـعـقـد العـقـد ا
وذكــر الــبــيــان ان (مالكــات مــعــمل
صنع السيارات التابع احلافالت 
لــلــشــركــة جــهــز اخلــبــاطــات عــلى
مــرحــلـــتــ صــنــاعـــيــتــ حــسب
تـفق علـيها). الـتوقيـتات الـزمنـية ا
وقـدمت هـيـئـة الـبـحـث والـتـطـويــر
الـصــنـاعــي الـتــابـعــة الى الـوزرة
سـتنـصريـة تعـاوناً مع اجلـامعــة ا
فـي إجـراء البحـوث العلميـة. وقال
بـيان امس ان (الـهـيئـة تـعاونت مع
اجلـامعـة في مجـال إنتـاج البـحوث
الـعلـمـيـة اجلـديـدة  بـغـيـة مـواكـبة

ان (اإلنتاجية األخيرة جاءت حسب
ــعـمـل لـلــنــهــوض بـواقع مالكــات ا
عـمل وتطويـر اجلانب الـصناعي ا
ـعــمل يــنـتج الـوطــني) وبــ ان (ا
السمنت غير النمطي اخلاص بآبار
الـنـفط بـصـنـفـيه) الفـتـاً الى (سـعي
الـوزارة إلستـكمـال تأهـيل وحتديث
ـعمل ) وتابع اخملتـبرات لتـطوير ا
ان (الشركة تسعى لتطوير معاملها
من خالل إستمـرار اعمال الـصيانة
والــتـــأهـــيل لـــلـــوصـــول الى اعـــلى
الــطــاقـــات اإلنــتــاجــيــة وفق خُــطط
ــومـة مُــمـنــهــجـة وزمن مــحــدد لـد
ديـريـة الـعـامة ـعـمل). ومـنـحت  ا ا
للتنمية الصناعية إحدى تشكيالت
الـــــوزارة اكـــــثـــــر مـن الف إجـــــازة

الــتـطــور الـتــكـنــولــوجي احلـديث)
وبـــ ان (مــركـــز بـــحــوث وإنـــتــاج
األدوية الـبيطـرية في الـهيئـة حضّر
مُــســتـــخــلص لـــتــقــيـــيم مُــضــادات
األكسـدة وفعـاليته ضـد اإللتـهابات
بالتـعاون مع اجلامعـة) منوهاً الى
(دوره في تثبيط بـعض البروتينات
في اجلــــسم عَــــبــــر الـــكــــشف عــــنه
بـــواســــطـــة مـــؤشــــرات وحتـــالـــيل
بــايــوكــمــسـتــري وكــمُــســتــخــلص
يحافظ على مسـتويات كريات الدم
ويـــخــــلص من اجلــــذور احلـــرة في
زمنة اجلسم لتخـفيف اإللتهـابات ا

للحد من اإلصابة بالسرطـان). 
الى ذلك تـعـاقـدت الــشـركـة الـعـامـة
لــلـمـنــتـوجــات الـغـذائــيـة الـتــابـعـة
ـيسرة للـصنـاعة مع شـركة ارض ا
اخلـاصـة لتـأهـيل وتـشغـيل مـصنع

ُجفف . احلليب ا
صـنع عاد  وبـحسب الـبيـان فـإن (ا
الى الــعـــمل بــعــد إنــقــطــاع طــويل
وتــســـعى الــشــركــة الـى تــأهــيــله و
تــطـــويـــره مـن جــديـــد) الفـــتـــاً الى
(اهـمــيـة تــطـويـر صــنـاعــة احلـلـيب
ـنـتجـات الـغـذائـية وفق ُـجـفف وا ا
اسالـيب اإلنتاج والـتعـبئة احلـديثة
عــبــر جتـــهــيـــز ونــصب وتـــشــغــيل
خـطـوط إنتـاجـية جـديـدة) واضاف
ان (الـعقـد يتـضمّن تـدريب وتطـوير
قُــــدرات الـــعـــامــــلـــ اخملــــتـــصـــ
ـــهـــارات واخلـــبــرات إلكـــتـــســـاب ا
الـتشـغـيلـية والـفـنيـة على اخلـطوط
اجلـديـدة ونـقل تـقــنـيـات الـتـعـبـئـة
والـتـغــلـيف احلـديـثــة إلنـتـاج مـواد

ستورد). تضاهي ا l½UB∫ عامل في مصنع إلنتاج األدوية

اجلــامـعــات وتـعــلـيــمـات الــتـرقــيـة
والــبـــحـث الــعـــلـــمي فـي حتـــســ
وتــطـــويــر مـــؤســســـات الــتــعـــلــيم

العالي). 
واكـد الــرئـيس األســبق جلـامــعـتي
مـؤتـة والـيـرمــوك األردنـيـتـ عـلي
ـنـطـقة مـحـافـظـة أن (الـتعـلـيم في ا
الـــعــــربـــيـــة لم يــــعـــطى األولـــويـــة
الــقــصــوى في عــمــلــيــات اإلصالح
والـتطـوير) واشـار الى (أهمـية أن
تُـــبــنى الــقــرارات احلـــكــومــيــة في
الــدول عــلى الــدراسـات الــعــلــمــيـة
ـــقــدم من وبـــحث عـــلــمي رصـــ ا
اجلـامعـات وأن تتـبـنى اجلامـعات
الــتــحــول إلى الـــعــلــوم الــتــقــنــيــة
والتكنولوجية والعمل على إعطاء
اجلــامــعــات مـــســاحــة كـــافــيــة من
ي االســـــتـــــقالل اإلداري واألكـــــاد

الي). وا
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دعت دولـة لـيبـيا وزراء اخلـارجـية الـعرب
الى إجـــتـــمــاع تـــشـــاوري في الـــعــاصـــمــة
طـرابلس بصـفتهـا الرئيس احلـالي للدورة
ـتـعـلـقة ( (158حـيث شـهـدت الـتـرتـيـبـات ا
بـاإلنـعقـاد شـداً وجذبـاً وتـأويالً للـنـصوص
في غـيـر مسـارهـا حالت دون تـواجـد بعض
" الـدول العربية "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ

 46النساء وال يُعرفُ على وجه اليق
ـقاطعـة اإلجتماع إذ وضـوعية  الـطبيـعة ا
أنه تـشاوري ال تـتضمن أجـنده إنعـقاده أية
مــوضـوعــات أو مـســائل خالفــيـة قــد تـربك
ـشـهـد أو تـكـدر الـصـفـو الـعـربي أو حـتى ا
تــلـمح لـفـعـل يـخـلق تـوتــراً أو تـصـدعـاً في
الـعالقـات بـ الـدول الـعـربيـة. دولـة لـيـبـيا
عـاشت ظـروفاً اسـتثـنائـية تـهالـكت بنـيتـها
الـتـحتـية وتـخنـدق شبـابـها عـلى اجلبـهات
ـواجـهة بـعضـهم البـعض وتـكالب عـليـها
الـطـامـعـون ودمـرت مـدنـهـا.. أحـيـانـا بفـعل
الـذين كـنـا نـظـنـهم ظـهـيـراً ونـصـيـراً إذا ما
أقـتضت الضرورات لـكن... إنكشف تآمرهم
مع أول سـانحة إنتهـزوها لإلنتفاع إضراراً
ؤمل أن يدعم الـعرب حكومة بـالبلد!  كـان ا
الــوحـدة الــوطــنـيــة الـتـي بـدأت بــرنـامــجـاً
ا في طـموحاً حتت شعـار: "عودة احلياة" 
ذلك إجـراء انتخابـات شفافة ذات مـصداقية

في أقــرب اآلجــال.يــرى الــلــيــبــيــون إقــامـة
اإلجـتـمـاع في عـاصـمـتـهم وبـرئـاسـة وزيرة
خـارجيتهم رسالـة تضامن عربيـة الى ليبيا

التي تتعافي وتمضي قدماً نحو األمام.
ـنـطق ويفـكر ن يـتـحدث  لـكن الـبعض.. 
ـنطق مغاير.. يُسِرُ غيـر ما يُعلِنُ مفصحاً
عـمـا يضـمر في تـوقيـت مفـصلي أسـفر عن
رأى آخـر ورغـبة مـضادة نـتـاج مسـايرة أو
رضـوخ لـتـفـسـيـر االمـانـة الـعـامـة جلـامـعـة
الــدول الـعـربـيـة الـتـي تـرى ضـرورة تـأكـيـد
مـشاركة أربـعة عشـر دولة على األقل في أي

اجتماع تشاوري.
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ال تـتـفق دولـة ليـبـيـا مع األمانـة الـعـامة في
ربط مــسـألــة شــكـلــيـة تــتـعــلق بـاحلــضـور
الــصـرف لـهـذا اإلجــتـمـاع الـتــشـاوري غـيـر
ـسـألة الـتـوافق الـعـربي ووحدة الـرسـمي 
الـصف الـعربي.. الـذي لم يـصفُ او يتـوحد
يــومــاً فـنــحن أمــة إتـفــقت عــلى أال تــتـفق
وحــتى صــوت فــيــروز الــذي (كــان) يــوحـد

ذائقتنا شوشن عليه الطارئات.
ياخذ التوافق بع اإلعتبار مصالح الدول
االعـضاء ولـيبـيا تمـارس دورها الـسياسي
واإلداري والــقـومي من مــنـطــلق رئـاســتـهـا
جملـلس الـدورة احلـالـيـة لـوزراء اخلـارجـيـة

الـعرب; لذلك تعـترض على تطـبيق القواعد
اإلجـــرائــيـــة الــواردة فـي الــنـــظــام الـــعــام
الــداخـلي جملـلس اجلـامـعــة الـعـربـيـة عـلى
االجـتــمـاعـات الـتـشـاوريـة فـهـذا الـنـظـام..
وكـمـا يتـضح من مجـمل نـصوصه.. يـنعـقد
وفـق جــدول الــدورات الـــرســمــيـــة جملــلس
جـموعة اجلـامعـة والتي أحاطـها النـظام 
من االجـراءات  تـبدأ بـانعـقاد اجملـلس على
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{ جـن  (أ ف ب) - أسـفرت عـملـية عـسكـرية
إسرائـيـلـيـة فـي الـضـفّة الـغـربـيـة احملـتـلّـة عن
اسـتـشاد  10فـلسـطيـنيـ في تصـعيـد قرّرت
السـلطة الفلـسطينية عـلى أثره وقف التنسيق
األمــني مـع الــدولـة الــعــبــريــة الــتي قــالت من
جـهـتـهــا إنّ قـواتـهــا تـبـادلـت إطالق الـنـار مع
"مـطـلوبـ بـعـمـلـيـات إرهـابـيـة".وذكرت وزارة
الـصـحـة الـفـلـسـطـيـنـيـة أنّ تـسـعـة من الـقتـلى
الـعـشـرة سـقـطـوا خـالل الـعـمـلـيـة الـعـسـكـرية
اإلســرائــيـــلــيـــة في مــخـــيّم جــنـــ لالجــئــ
الفـلـسطـينـي في حـ سقط الـقتـيل العـاشر
في بلدة الرام قرب القدس برصاص إسرائيلي
خالل مــواجــهـــات أثــنــاء احــتــجــاجــات عــلى
.وأعـلن اجليش الـعمـلـية الـعـسكـريـة في جنـ
اإلسـرائيـلي شن غـارات على غـزة اجلمـعة ردا
عـــــــلـى إطـالق صـــــــواريخ مـن الـــــــقـــــــطـــــــاع
الـفلسـطيني.وقـال اجليش في بيـان إن القوات
اإلسـرائـيلـيـة "تـقـصف حـالـيـا قـطـاع غزة". من
جـهتـهـا قـالت مـصـادر أمـنـيـة في غـزة لـوكـالة
فــرانس بـرس إن  15غــارة نــفـذت من دون أن
تـرد أنباء عـن وقوع إصابـات.وبعـيد مـنتصف
لــيل اخلــمــيس اجلــمــعـة ( 22,00بــتــوقــيت
غــريــنــتش) أطــلق مــقــذوفــان مـن قــطــاع غـزة
بـاجتـاه األراضي اإلسـرائـيـلـيـة حـسب شـهود
ومـصادر أمنيـة محلـية.ولم تتـ أي جهة على
. وقــــال اجلـــيش ــــقـــذوفــــ الـــفــــور إطالق ا
اإلسـرائـيـلي إن نـظـام الـقـبـة احلـديـد اعـترض
"قذيـفتـ صاروخـيتـ أطلـقهـما مـخربون في
قـطاع غزة نحو جنوب إسرائيل".وقال اجليش
اإلسـرائيـلي إنّه نـفّذ صـبـاح اخلمـيس "عـملـية
في مــخــيم جــنــ ضــد نــشــطــاء مـن اجلــهـاد
اإلسالمي".وأضاف في بيان أنّه "أثناء محاولة
اعتـقال مـطلوبـ يشتـبه بتورطـهم مؤخراً في
عـملـيات إرهـابيـة واسعـة النـطاق.... قُـتل عدد
مــــــنــــــهـم في تـــــــبــــــادل إلطالق الـــــــنــــــار مع
قواتـنا".وبحسب البيان فإنّ ثـالثة فلسطيني
قــتــلــوا فـي تــبــادل إلطالق الــنــار مع اجلــيش
اإلسرائـيلـي فيـما أطـلقت الـقوات اإلسـرائيـلية
ــكـان" الــنــار عـلـى آخـرَين "كــانــا يـفــرّان من ا
إضـافــة إلى مــشــتــبه به ســادس داخل مــبـنى
وفـلسـطـينـيـ آخريـن.وأكّد اجلـيش في بـيانه

أنّ الــعـــمــلـــيــة لم تـــســفـــر عن خــســـائــر في
صـفوفه.وبـالقـرب من مديـنة البـيرة في وسط
الضـفة الـغربـية أصـيب فلسـطيـنيـان بجروح
خـطرة خالل احتجاجات وفق وزارة الصحة
الـفلـسطـينـيـة.وقالت الـوزارة في بيـان "سقط
تـسعـة شـهداء بـيـنهـم سيـدة مـسنّـة إضـافة
إلى أكـثر من  20مـصابـاً بيـنهم  4إصـابات
".وقــالت وزيـرة بـحــاالت خـطــيـرة في جــنـ
الصـحّـة الـفـلسـطـيـنـية مـي الكـيـلـة إنّ "قوات
االحـتالل اقتحمت مستشفى جن احلكومي
ـسيل وأطـلقت بـشـكلٍ مـتعـمـد قـنابل الـغـاز ا
ستشفى ما لـلدموع جتاه قسم األطفال في ا
أدى إلصـابـة أطفـال مـرضى وذويـهم وطواقم
طــبـــيـــة بـــحــاالت اخـــتـــنــاق".لـــكنّ اجلـــيش
اإلسـرائـيـلي نـفى هـذه االتّـهـامـات مـؤكّداً أن
ستـشفى ومن االشـتبـاك "لم يكن بـعيدًا عـن ا
سيل للدموع احملـتمل أن يكون بعض الغاز ا

قد دخل من نافذة مفتوحة".
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وكـانت الــوزيـرة وصــفت الــوضع في اخملـيّم
بـأنه "حـرج" واتّـهــمت الـقـوات اإلســرائـيـلـيـة
".وقــال وسـام بـكـر ـصـابـ ـنع إسـعــاف ا "
مــديـر مـســتـشــفى جـنـ احلــكـومي لــوكـالـة
سـتشفى كـان سيئا فـرانس برس "إن وضع ا
هـذا الصـبـاح االشتـبـاكات كـانت قـريبـة مـنا
ـسـتشـفى وجـيش االحـتالل لم يـراع حـرمـة ا
ـســيل لــلــدمــوع في مــحـيط وأطــلق الــغــاز ا
ـــــســــتــــشـــــفى ووصـل الــــغــــاز الـى قــــسم ا
األطـــفــال".وأضــاف "شـــكل ذلك خـــطــرا عــلى
األطـفال فقمنـا بنقلـهم الى قسم آمن بعيد عن
جـهة االشـتـباكـات".بـدوره قال نـائب مـحافظ
مـديـنة جـنـ كـمـال أبـو الـرب لـفـرانس برس
"نــعــيش حــالــة حــرب حــقــيــقــيـة فـي جــنـ
ومـخـيـمـهـا واجلـيش اإلسـرائـيـلي يـدمـر كل
شـيء ويــــــطــــــلـق الــــــنــــــار عـــــــلى كـل شيء
يـتـحـرك".وبـحـسب أبـو الــرب فـإنّ الـعـمـلـيـة
االســرائـيـلـيـة بـدأت عـنــد الـسـاعـة الـسـابـعـة
صـبـاحـا" وهي "األسـوأ مـنـذ االجـتـيـاح الذي
نــفــذه اجلـــيش في الــعــام ."2002في وقت
سـابق من الــنـهـار انـطــلق مـوكب ضـخم من
أمــام مـسـتــشـفى جـنــ احلـكـومي لــتـشـيـيع

القـتلى الـتسعـة الذين لفت جـثاميـنهم بأعالم
ـدينة فلـسطـينـية في مسـيرة جـابت شوارع ا
شـارك فيـهـا اآلالف فـيـما نـفـذ إضـراب شامل
حـــدادا.وأعــلـن الــرئـــيـس مــحـــمـــود عـــبــاس
اخلـميس "احلداد وتنكيس األعالم ثالثة أيام
عـلى أرواح شــهــداء اجملـزرة الــتي ارتــكـبــهـا
االحـــــتـالل اإلســـــرائـــــيـــــلـي بـــــحق أبـــــنـــــاء
شـــعــــبــــنــــا".وبــــذلك يــــرتــــفع إلى  30عــــدد
الــفـلــسـطــيـنــيـ بــ مـدنــيـ وأعــضـاء في
تنـظـيـمـات مـسـلّـحة الـذين قـتـلـوا مـنـذ بـداية
الــســنــة بـرصــاص إســرائــيــلي في الــضــفـة
الــغــربــيـــة الــتي حتــتـــلــهــا إســرائـــيل مــنــذ
.1967وشـهد العام  2022سـقوط أكبر عدد
من الـقـتـلى في الـضـفـة الـغـربـيـة مـنـذ نـهـاية

االنـتفاضة الـثانية ( ?(2005-2000حسب
ـتحـدة.ومن بـ الـقتـلى مـاجدة عـبـيد األ ا
( 61عـاما) التي أصيبت برصاصة في الرقبة
داخل غـرفــتـهــا وسط اخملــيم والحظ مـراسل
فـرانس برس دماء وسط الغرفة.وقالت ابنتها
كـفـاية ( 26عـاما) لـفـرانس بـرس إن والدتـها
اصــيـبت عــنـدمــا كـانت حتــاول مـشــاهـدة مـا
ـــنــــزل بـــعـــد ســــمـــاعـــهـــا يـــجــــري خـــارج ا
الـرصاص.وأضـافت "حـاولت أمي أن تـمنـعـنا
من الــوقـوف عــنـد الـنــافـذة لـكــنـهــا أصـيـبت
بــرصــاصـــة في الــرقــبــة".ومـن بــ الــقــتــلى
شـقيـقان يالحـقهـما اجلـيش اإلسرائـيلي مـنذ
فــتـرة طـويـلـة اضــافـة الى شـقـيــقـهم الـثـالث
ـركزة.وبحسب إحصاء ـوجود في العناية ا ا

ندوب وتـوجيه دعوة اإلنعقاد مـستوى ا
من قـبل األمـ الـعـام وفق سـقـوف زمـنـية
مـعـلــومـة شـريـطـة إتـبـاع  طـريق مـعـيـنـة
إلعــداد جـــدول األعــمــال وعــرضه وإعالنه
وإقـراره وآليـة التـصويت بـشأن مـا يصدر
عـــنه وال يـــنـــطــبـق عــلـى اإلجــتـــمـــاعــات
الـتشاورية الـتي سميت بذلـك لعدم إضفاء
ا ينتج عنها ومن ثم لم الـصفة الرسميـة 

يـتم إخضاعُـها للـمنظـومة اإلجرائـية التي
سـبقت االشارة إليـها.ويعزز الـرأي الليبي
مـا جرى بعرف جـامعة الدول العـربية منذ
أول إجـتماع تـشاوري وانتـهاءً باإلجـتماع
الـتـشـاوري مـا قـبل األخـيـر الـذي عـقـد في
لـبنان خالل تـموز / يوليو  2022حيث لم
يــســـبق اإلجــتــمــاعــات أي من اإلجــراءات
الالزمـــة إلنـــعــقـــاد الـــدورات الــرســـمـــيــة

لـلــمـجـلس; مـا يـدل عـلى أن اإلجـتـمـاعـات
الـتشاورية ال تـخضع لنفس الـقواعد التي
تــخــضع لــهــا االجــتــمــاعــات الــرســمــيــة
اخلـاصـة بـدورات االنـعـقـاد; مـا يـوصـلـنـا
إلـى عــدم اإلتـــفــاق مـع األمــانـــة الــعـــامــة
بـإشتراطها الثلث نصاباً لعقد اإلجتماع

التشاوري.
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ـقـابل.. الـلـيـبـيون يـسـجـلـون اإلمـتـنان بـا
والـشـكـر ألولـئك الـذين شـدوا الـرحال إلى
ــــتـــوسط.. عــــروس الـــبــــحـــر االبــــيض ا
ــســتــقـرة تــغــفـو.. الــوادعــة.. اآلمــنـة.. ا
ن .. على حافـة القمر.نـلتمس العذر  ةً حـا
غــاب عـمالً بـاحلـديث الــنـبـوي الـشـريف:
"جــد ألخـيك ســبـعــ عـذراً وإحـمــله عـلى
سـبع محـمالً" لذلك تبسـيط ليبـيا يديها
إلسـتـقـبال األشـقـاء مـتى شاؤوا زيـارتـها
كــمـا يـقـول الــعـراقـيــون "عـ غـطه وعـ
فــراش".دولــة لـيــبــيـا.. شــعــبـاً وحــكــومـة
وأرضـاً غير مـقتنعـة بعذر األمانـة العامة
لـتعليق مشاركتها بحجة إفتقار اإلجتماع
الـى تــأكــيــد حــضــور أربع عــشــرة دولــة
وتــرى إلـيه أمـراً جـانــبه الـصـواب! ألنـهـا
بـــاإلقــدام عــلـى اإلمــتــنـــاع عن احلــضــور
سـانـدت طـرفـاً يـقـوض إنـعـقـاد اإلجـتـمـاع
ويـعـارض رئاسـة لـيـبيـا لـلدورة احلـالـية
وهي.. أي األمـــانــة الــعــامــة لـــلــجــامــعــة
الـعربية.. غير معنـية بأسباب هذا الطرف
الــذي يـهـمه إحـبـاط لـيــبـيـا عن إسـتـعـادة
تقدم..ليـبيا كيان عربي مـوقعها العـربي ا
ـلم جـراحه وحـمل مـعاول الـبـناء وأوقف
دافع; مستحقاً مؤازرة أخوانه أصوات ا

ناكفة. وليس ا
{ القائم باألعمال الليبي في بغداد
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ـهـمـة الـتي تـرافق الـعـمـليـة الـتـربـويـة الـتـعلـيـمـيـة  أسـاس الـهدر ـفردات ا الـهـدر الـتـعـلـيـمي من ا
عرفة .وزارة التربية من الوزارات التي تنظر للهدر اقتصادي لذا نـضعه ضمن ركن اقتصاديات ا
ال باعتباره الهدف االسمي بل ما نظور اقتصـادي مختلف فهنا العمل التربوي ال يـنظر إلى ا
نتج ضمن قوة العـمل للدولة ال يرتبط ـواطن ا تعلم .الفرد أو ا تؤكد عليه مفـردة استثمار الفـرد ا
هني الـتجريبي هـني العلمـي أفضل من ا ؤهل العلـمي كاساس بل مُسـاند وسنـد ألن الطريق ا بـا
هنـة وأسرارها واتقانـها .الكوادر الـوسطية ركيـزة مهمة ببـلد القاعدة ففـيه اختصارا لـزمن تعلم ا
شاريع األوسع للشباب مـثلنا وهو ما يجب النظر إليه مليا  وهو ما يجب أن تبنى عليه اخلطط وا
اإلستـراتـيجـية لـلدولـة وحكـومـاتهـا.ما يـحدث مـنذ عـقـد تقـريبـا أن مفـهوم الـهـدر التـعلـيمي امـتزج
ـوضـوع يـدخل تقـريـبـا كل عام 500000 لـنوضح أصل ا ـفهـوم دخـول الكـلـيـات واجلامـعـات
خمـسمئة ألف طـالب للمـرحلة االبتـدائية ولـلصف األول االبتدائي حتـديدا لنـجد نفس الرقم تـقريباً

رحلة اإلعدادية وهو ما يجب التنويه عنه . هو من يتأهل لدخول للكليات بعد االنتهاء من ا
ؤهـالت العـلـمـيـة وإذا نـظـرنا سوق الـعـمل لـلـدولـة تـتـضمن مـخـتـلف الـشـرائح واألعـمـال وكـذلك ا
ي خملتلف الدول جنـدها تنظـر لنسبة%25كمعـدل حسابي لقـبول طلبـة اجلامعات اإلحصاء الـعا
شـوار الـدراسي.النـظرة احلـقـيقـية لـسوق وقـوة الـعمل واسـتثـمار من العـدد األصـلي عنـد بدايـة ا
ـوضوع الكوادر الوسطية وخصوصا إعداديات أما عدم النظر بجدية  الشباب طريق بنـاء حقيقي
الصناعة التـجارة معهد السياحة والتي من خاللها ننـطلق لتخصصات أخرى ترفد سوق العمل
ان امعنا التظر للمستقبل جيدا .اخلالصة مليون عامل أجنبي من مختلف اجلنسيات وجد فرصة
عمل هنا  بينـما هناك أكثر من مليون خريج بال عمل ويجب تـصحيح هذه النسبة والعدد. معادلة
إعـداد الكوادر الـوسطية تـديرها الـدولة لكن عرَابـهَا وزارة التـربية برسم
اسـتـراتـيـجيـة بـالـتـعـاون مع احلـكـومـات حلث وتشـجـيع الـطـلـبـة نـحو
الكـوادر الوسـطيـة بـفرص عـمل منـاسـبة سـواء بالـقطـاع اخلاص أو
اخملتـلط أو احلـكومي. هـذا هـو الطـريق احلـقيـقي لالنـتهـاء من ملف
العـاطلـ عن العمل والـتخـمة اجلامـعيـة التي ستـكون واقع مـلموس
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تربعة على عرش العقول رغم كثرة األلعاب الشـعبية تبقى كرة القدم معبودة اجلماهير ا
شاهدتها.. ارسها يزداد متعة وترفية  والقلوب الفائزة بحب اجلميع الذي ال 

ـئات من عـشـاق الـكرة  _في اخلـليج قـام في بـصـرة النـخـيل حـزم ا  في خـلـيجي  25ا
ـرحـبـة العب ا ـشـاهـدة مـنــافـسـات الـبـطـولـة من عــلى مـدرجـات ا والـعـراق _حـقــائـبـهم 
ـبـاريـات نـرشده ن طـار او قـطع الـطـرق الـبـريـة  الى هـنـاك  بـعـد مـتـعـة ا بضـيـوفـهـا.. و
لـلـوقـوف امـام صـانع الـذوق االدبي ورائـد الـشـعـر احلـر الـسـيـاب ويـكـحل بـصـره بـرؤية
الـشـناشـيل قـصور الـتـجار واالثـريـاء في الـبصـرة الـفيـحـاء قبل 300 عـام ويسـافر الى
ـناظر الـطبيـعيـة اجلميـلة   لهـور احلويزة الـقرنة لـيسـتريح نظـره بعنـاق دجلـة والفرات وا
. ويـنـضم للـوافدين الى قـضـاء الزبـير لـيزور مـرقد وهـور احلمـار وبيـوت الـقصب والـط
دينة الـصحابي اجللـيل الزبيـر بن العوام(رضي الله عـنه ) شهيد واقـعة اجلمل وليـرى ا
الـتي نـاطـحت راس االرتـال الـغـازية بـريـطـانـيـة وأمـريـكـيـة  ويـقـرأ هـنـاك آيـات من الـذكر
عـتزلة اواخـر العـصر االمـوي وال ينسى في احلكـيم عنـد مرقد احلـسن البـصري إمـام ا
دينة والفاو وابو اخلـصيب ان يطرب اسماعه بغـناء عمالقة  الطرب جتواله ب اقضيـة ا
ـكـتــبـات لـيـقــرأ شـيـئـا عن الـبـصـري فــؤاد سـالم وريـاض احــمـد وامل خـضـيــر ويـزور ا
االصمـعي و ظرائف البـخالء لعالمـة البصـرة اجلاحظ وكتـاب الع لـلفراهـيدي وتفـسير
اضي عن كـتب سـيـبويه ولـيـغذي االحالم ألبن سـيـرين ويـنفض اتـربـة التـاريخ ورائـحـة ا
ـا بـقي خالـدا من جتـارب وافـكـار عالم الـبـصـريـات احلسن بن فـكـرة 
ـسـتـحم في مـيـاه شط الـهــيـثم وعـنـدمـا يـقف بـ ظالل الـنــخـيل ا
ينـاء الريـاضي هادي احـمد وعـالء احمد الـعرب ليـكن لـنجـوم ا
وجليل حـنون نصيب في ذاكرته وعـندما ينـام  يضع ب طيات

الوسادة قصص محمد خضير واشعار كاظم احلجاج.
 بطـولـة اخللـيج زهـو وامل فمـتع الـبصـر وغـذي العـقل واهتف

مع اجلميع عراق.. عراق.
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فصلي في احلياة العـراقية  األولى االنتصار على فرصتان نادرتـان يوصفان بالعمـل ا
ـعاصـر الـعراقي وهي داعش  أو مـا يـسمى اخـطـر شبـكـة تنـظـيم إرهابي في الـتـاريخ ا
غربياً ( بـتنظيم الدولة اإلسالمـية ) حدث هذا اإلجناز التـاريخي اشتركت به كل فصائل
اجملتمع العراقي ومـكوناته االجتمـاعية  كان بإمـكان أصحاب القـرار السياسي توظيف
كل الـطـاقـات الـعـراقـيـة لـلوحـدة الـوطـنـيـة والـنـهـوض والـبـنـاء وتـطـويـر مـؤسـسـات الـدولة
رتش وحتـويل البالد الى ورشة عمل تشـترك فيها كل القوى والقضاء عـلى الفساد وا
الـشبابـية الـعاطـلة عن الـعمل وتـطوير الـعمـليـات التربـوية والـصحـية ووقف نـزيف امتداد
االمية ب صفـوف الفتيان والشباب  لكنها ضاعت لم تستغل ولم توظف لها الطاقات (
ة ) اخـتالفات ومـناكـفات وصـراعات وفـساد ونـهب للـمال وعـادت حلـيمـة لعـادتهـا القـد
العام وتردي في البـنى التحتيـة وانهيار في العالقـات االجتماعيـة من التضامن والتأخي
ؤمن الى التدافع والتـقاتل العشائـري ومن االلزام اجلمعي بوصايـا الدين وارشادات ا
ـنابـر وتكـاثر الـوعـاض . امـا الفـرصة الـثـانيـة نأمل اال تـضيع وهي الى الـتنـافس في ا
جناح مـنتـخبـنـا الوطـني في حتقـيق الفـوز الـباهـر في خلـيجي (  (25هذا الـفوز تـنـظيـما
ولـعبـاً وحـد كل اجملـتـمع والـشـعب الـعـراقي مـن الـشمـال الـى اجلنـوب ومـن الشـرق الى
الـغرب انه اشبه بنهـضة شعبيه عـامة تهتف للـعراق  كل القوى الشـعبية العـراقية كبيرا
وصـغيرا شبـاب وشابات يهـتفون باسم الـعراق ويطمـحون للمزيـد من اإلجنازات والتألق
والبناء في الريـاضة والعمل والفكر والتربية والصـحة والزراعة والعلوم والهندسة  لكن
السـؤال الكبـير الـذي بات يـؤرق االنفس  هل تضـيع هذه الـفرصـة الوطنـية كـما ضاعت
فـرصت الـبـنـاء والـتـطــور في االنـتـصـار الـوطـني الـعـظــيم عـلى داعش  نـأمل اال تـضـيع
ـاراثـونـيـة وفـي تـوظـيف من فـشل سـابـقـا في مـكـان بـات من ـداوالت واالجـتـمـاعـات ا بـا
ستقبل اجلـديد لشعب يستحق أن يكون من ب الضرورة أن يقوده من يـطمح بتحقيق ا
تـقدمة .أنه العراق ياجـماعة والد في االبداعات الوطـنية وصادق في حتالفاته الشعوب ا
ا الى اسـتنـهاض الشـعبـية ومـتمـتـرس بوحـدته الوطـنيـة اليـحتـاج لتـدوير الـفـاشلـ وإ
الكـامن في طـاقاته الـبـشـرية  ولـعل من يـنظـر لـفوز فـتـيـة صغـار مع اسـتاذهم من طـلـبة
ـتحـدة من ب (  (152دولة نيـنوى بـجائـزة االمل التي نـظمـتهـا دولة االمـارات العـربية ا
ـلـحمـة اإلبداعـيـة لشـباب الـعـالم علـيه ان يقف اجـالالً لهـؤالء الشـباب مـشاركـة في تلك ا
دينة التي هدمتـها داعش ورسموا خارطة الوطن اجلديد الذين خرجوا من بـ انقاض ا
تـفـتـحة عـلى احلـيـاة الـعـصريـة .  نـحن النـدعي بـأن بان ـعرفـة والـعـقـول ا بـاإلصـرار وا
ا في حقـيقة االمر انهم مثابرون عاملون حكومة السـيد السوداني قد ضعف همها  وإ
زيد اضية  وخـطوات العمل بينـة واضحة نأمل ا الستنهاض وبـناء ماخلفته الـسنوات ا
كي يـعـود الـعـراق الى حـيث ان يـكون مـتـطـورا داخـلـيـا ومحـوريـا في الـعالقـات الـعـربـية
ـا يحفظ للعراق استقالله  العربية وفي صـياغة العالقات مع الدول اإلقلـيمية والدولية 

وهذا بالتأكيد يحتاج الى تظافر جهود كل ابناءه واخمللص من القادة السياسي .
ان فرض أو حتى تـرشيح خارج اخـتيارات الـسوداني في أي مكـان من مواقع الدولة إذ
كـان ذلك من خالل الـكـتل الــسـيـاسـيـة واألحــزاب أو عـبـر الـعالقـات الــشـخـصـيـة  فـأنه
بالـضـرورة يـعـطل الـهـمـة ويـخل بـحـركة الـعـمل وبـالـتـالي تـضـيع فـرصـة اسـتـغالل حـالة
دينة ومن النهوض التي شهدها الوطن كل الوطن من القرية الى ا
اجلبل الى السـهل بفوز مـنتخب الـعراق الريـاضي البطل . إذن
اتركوا للـسوداني اختياراته وطـريقة عمله في الـبناء والنهوض
ـطـالب وفـرض الـرغـبات  وسانـدوه دون ان تـشـغـلـوه بدوار ا

لكي ال تضيع هذه الفرصة مثلما ضاعت من سبقها ..

{ تـــونس  (أ ف ب) - تـــشــهـــد تـــونس غــدا
األحـد دورة ثانيـة من االنتخـابات الـتشريـعية
دعي نـــحـــو ثـــمــانـــيـــة ماليـــ شـــخص إلى
ــشــاركــة فــيــهــا وسط اســتــيـاء شــديــد من ا
واطـنـون الـذين أثـقلت الـسيـاسـة يـشـعر بـه ا
ـــتـــزايـــدة الـــصــــعـــوبـــات االقـــتـــصــــاديـــة ا
كـاهـلـهم.يـتـنافس  262مـرشـحـا بـيـنهم 34
امـرأة في هـذه اجلــولـة الـثــانـيـة الــتي تـمـثل
ــراحل األخــيـرة فـي تـأســيس نــظـام إحـدى ا
رئــاسي يــعــمل الــرئـيس قــيس ســعــيّــد عـلى
تــثــبــيـتـه مـنــذ أن قــرّر صــيف الــعـام 2021
احتكار السلطات في البالد عبر جتميد أعمال
ـان وحلّـه الحقـا وإقالـة رئـيس احلكـومة الـبر
الـسـابق.وفي تـمـوز/يـولـيـو  2022 إقـرار
دسـتـور جديـد إثـر اسـتـفـتـاء شـعـبي تـضمن
ــان مـقــابل تــمـتع صالحــيــات مـحــدود لـلــبـر
الرئـيس بغـالبيـة السلـطات الـتنفـيذية ومـنها
ان الـ تـعي احلـكومة ورئـيسـها.ونواب الـبر
 161الـذين سينتخبون األحد ليس بإمكانهم
كن أن دسـتوريـا "مـنح الثـقـة للـحكـومـة وال 
يـوجهوا الئـحة لـوم ضدها إال بـأغلـبيـة ثلثي
أعـضاء اجملـلس" وفق مـا قـال أسـتاذ الـعـلوم
الـسيـاسـية حـمّادي الـرديـسي لوكـالـة فرانس
ــــكن عـــزل بـــرس. بــــاإلضـــافــــة إلى ذلك ال 

الرئيس أيًا تكن األسباب
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.من جـهته يـرى الباحث في "مـركز كـولومـبيا"
يوسف الشريف أنه "بالنظر إلى عدم االهتمام
" باحلـياة السيـاسة فإن "هذا التـام للتـونس
ـان لن يـتمـتع بـشـرعيـة كـبيـرة. وبـفضل البـر
دسـتور  2022سـيتـمـكن الرئـيس الـقوي من
الـهيمنة عليه كـما يشاء".نُظّمت الدورة األولى
مـن االنـتــخــابــات الـنــيــابــيـة في  17كــانـون
األول/ديــســمــبـر الــفــائت وســجــلت نــســبـة
مـشـاركـة في حـدود  %11,22وهـي أضعف
نـسبة مشاركة منذ ثورة  2011التي أطاحت
نـظام الـرئـيس األسـبق الراحل زين الـعـابدين
ـوقراطي بن عـلي وفـتـحت اجملال النـتـقـال د
ـنطقـة وكانت جتربـة فريدة صـمدت أمام في ا

كـثير من االضطـرابات.ويقدّر اخلـبراء أن تكون
شـاركة ضـعـيفـة جدا كـمـا كانت عـليه نسـبـة ا
ــقــابل دعت األحــزاب في الــدورة األولى.فـي ا
ـعــارضـة وفي مــقـدمــهـا حـزب الــسـيــاسـيــة ا
ـرجـعـيـة اإلسالمـيـة والـذي كان الـنـهـضـة ذو ا
ان منذ هيمنة على البر انية ا أكبـر الكتل البر
ثورة ?2011إلى مقاطعة االنتخابات واعتبار
مــا يــقـوم بـه سـعــيّــد "انــقالبـا".بــدت احلــمــلـة
االنـتـخـابـيـة بـاهتـة إذ وُضِـع عدد مـحـدود من
ـعـلّـقـات االنـتخـابـيـة في الـشوارع الالفـتات وا
وعلـى الطـرق لتـقد مـرشحـ غالـبيـتهم غـير
مــعــروفـ لــدى الــرأي الـعــام الــتـونــسي.وفي
مـحاولـة لـلتـعـريف بهم في شـكل أفـضل سعت
ستـقلة لالنتخـابات إلى تنظيم الهـيئة العلـيا ا
منـاظـرات بـيـنـهم بـثـهـا الـتـلـفـزيـون احلكـومي
شـاهدة لـيال.لكن خالل سـاعات ارتـفاع نـسب ا
اهــتـمــام الــتـونــســيـ مــنــصب عــلى الـوضع

ــشــاكل االجــتــمــاعــيــة وغالء االقــتــصــادي وا
ـعيـشة الـذي دفع كـثيـرين إلى الـهجـرة سواء ا
ــوت نــحـو بــشــكل قــانــوني أو عــبـر قــوارب ا
أوروبــا.انـــتُــخِب ســـعــيّــد أســـتــاذ الـــقــانــون
الـدستوري في العام  2019بنحو  %72من
األصـواب ولعـبت فـئة الـشـباب دورا مـفـصلـيا
فـي فـوزه لــكن هــذه الـفــئــة لم تـشــارك بــشـكل
مـلــحـوظ في االســتـفـتــاء أو في الـدورة األولى

لالنتخابات النيابية.
يـواجه الـتونـسـيـون تدهـورًا حـادًا في قـدرتهم
الـشرائـيـة مع تضـخم جتاوز  %10ويـعـانون
ـواد الغذائـية األساسيـة على غرار نـقصا في ا

احلليب وزيت الطبخ والسميد
.تعـبّر عـائدة الـثالثيـنيـة التي تـعمل بـائعة في
مـتجـر بالـعاصـمة تـونس عن رفضـها الـذهاب
اذا ننتخبهم? لالنتخاب وتقول لفرانس برس "
هم يـفكرون في مـصاحلـهم".وأرسلت السـلطات

الــلـيــبـيـة  170شـاحــنـة مـســاعـدات غــذائـيـة
ــــاضي اعــــتــــبــــرهـــا الــــبــــعض األســــبــــوع ا
"مـذلّة".ويعتبر الـرديسي أن الوضع االقتصادي
"مـأســوي" وأن الــبالد عــلـى "وشك االنــهــيـار"
و"الـزيـادة في األسـعـار مــصـحـوبـة بـنـقص في
واد الـغذائيـة بينمـا الرئيس يتـهم احملتكرين ا

واخلونة" بالتسبب باألزمة.
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ورغم "الـسـخـط الـعـام" في الـبـالد الـذي تـغـذيه
إضـرابات متواصلـة في قطاعات خـدماتية عدة
عـلى غرار النقل والتعليم "قد يتواصل الوضع
ـواطن الـتـونـسي الـعادي ال ـا أن ا الـراهن طـا
يــرى بـــديال من الـــرئــيـس ســعـــيّــد" بـــحــسب
عـارضة التي دعـت الرئيس إلى الـشريف.أمّـا ا
االســتـقـالـة بـعـد نـسـبــة الـعـزوف الـكـبـيـرة عن
التصويت خالل اجلولة األولى من االنتخابات
فال تـــزال مــنــقــســمــة بـــدورهــا إلى ثالث كــتل
مــخـتــلـفــة الـتــوجـهــات هي "جـبــهـة اخلالص
الـوطني" التي يتقـدمها حزب الـنهضة واحلزب
الـدستور احلرّ بقيادة عـبير موسي التي تدافع
عن نــظـام احلــكم مــا قـبل  ?2011واألحــزاب
الـيساريـة.يتـرافق الغـليـان السـياسي مع مأزق
اقــتــصـادي يــتــمــثل في مــفـاوضــات حــاســمـة
ومـتعـثرة مع صـندوق الـنقـد الدولي لـلحـصول
عـلى قرض يبلغ نحو مـلياري دوالر وقد توقفت
مـنذ شـهور.ويـبـدو أن هنـاك عوامل عـدة تؤدي
إلى إبـطاء احلـصول عـلى هـذا القـرض أهمـها
ــتـحـدة" وفـقًـا لــلـشـريف هــو "دور الـواليـات ا
الـالعب األبــرز في صـــنــدوق الـــنــقـــد الــدولي
خــصــوصــا الـقــلـق بـشــأن االجنــراف الــنــحـو

االستبداد في تونس
.بـصيص األمل الـوحيـد لهـذه األزمة يتـمثل في
"مـبـادرة اإلنقـاذ" الـتي أطـلـقـهـا "االحتـاد الـعام
ركـزية) القوي مع التـونسي للـشغل" (النـقابة ا
"الـرابطـة التـونسـيـة حلقـوق اإلنسـان" و"هيـئة
ــنــتــدى الــتــونــسي لــلــحــقـوق " و"ا احملــامــ
االقــتــصـاديــة واالجـتــمــاعـيــة" من أجل تــقـد
مقـتـرحات سـيعـرضونـها عـلى سـعيّـد للـخروج

من األزمة.
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اضي مقتل 201 لـفرانس برس شهد الـعام ا
فـلسطينـي على األقل بينهم  150في الـضفة
الـغـربـيـة و 26إسـرائـيـلـيـاً.وفي أعـقـاب هذا
التـصـعيـد قـرّرت الـقيـادة الـفلـسـطيـنـية وقف
الــتــنــسـيق األمــني مع إســرائــيل.وفي خــتـام
اجتـماع طار للقيادة الفلـسطينية قال نبيل
أبـو ردينة الـناطق باسم الـرئيس عباس إنّه
ـتكـرّر على أبنـاء شعـبنا "في ضـوء العدوان ا
ـوقّـعـة عـرض احلـائط وضـرب االتـفـاقـيـات ا
قــرّرت الـقــيــادة الـفــلــســطـيــنــيـة اعــتــبـار أنّ
الـتنسـيق األمني مع حـكومة االحـتالل لم يعد
قـائـماً اعـتـبـاراً من اآلن".وبـحـسب أبـو رديـنة
عـقـدت الـقــيـادة هـذا االجـتــمـاع إثـر "اجملـزرة
الـتي ارتـكـبـتـهـا قـوات االحـتالل اإلسـرائـيـلي

صباح اليوم في جن بحق أبناء شعبنا".
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كــمــا قــرّرت الــقــيــادة بــحــسب أبــو رديــنــة
"الـتوجّه الفـوري جمللس األمن الـدولي لتنـفيذ
قرار احلـمـاية الـدوليـة لـلشـعب الفـلـسطـيني
حتـت الـــفـــصل الــــســـابع ووقف اإلجـــراءات
األحـاديـة".كـمـا قـرّرت "الــتـوجّه بـشـكل عـاجل
لـلـمـحـكـمـة اجلـنـائـيـة الـدولـيـة إلضـافـة مـلف
اجملــزرة الـــتي ارتــكـــبــتــهـــا قــوات االحــتالل

ــلـفـات الـتي  اإلسـرائـيـلـي في جـنـ الى ا
تّـحدة ـها سـابقـاً".وسـارعت الواليـات ا تـقد
إلى الــــتــــعــــبــــيــــر عن أســــفــــهــــا لــــلــــقـــرار
الــفـلــســطـيــني.وقــالت بــاربــرا لـيف كــبــيـرة
الـدبـلـومـاسـيـ األمـيـركـيـ لـشـؤون الـشرق
األوسط "واضح أنّــنـا ال نــعـتــقــد أنّ هـذه هي
اخلــــطـــــوة الــــصـــــحــــيــــحـــــة الــــتـي يــــجب
ـهم جداً اتّـخاذهـا".وأضـافت "نـعتـقـد أنّ من ا
أن يـبقي الطرفـان على التـنسيق األمني وإذا
كان هـنـاك من أمر فـيـتعـيّن تـعزيـز الـتنـسيق
األمـني بينهما".وأعربت اخلـارجية السعودية
ـــمــلــكــة في بــيـــان عن "إدانــة واســتـــنــكــار ا
الشـديدين" لـلعـملـية العـسكـرية اإلسـرائيـلية
ا تـقوم به قوات ـملكـة التـامّ  مـؤكّدة "رفض ا
االحـتالل اإلسـرائـيلي مـن انتـهـاكـات خـطـيرة
لـلـقـانـون الـدولـي".بـدورهـا قـالت اخلـارجـيـة
الـقـطريـة إنّ الـدوحـة "أدانت بـأشـدّ الـعـبارات
الـعـدوان اإلسـرائــيـلي الـوحـشـي عـلى مـخـيم

" مـحـمّـلـة "ســلـطـات االحـتالل وحـدهـا جـنـ
مـسؤولـية اتسـاع دائرة الـعنف الـتي ستـنتج
ــمــنـهج ضــد الــشـعب عن هــذا الــتـصــعــيـد ا
الـفـلـســطـيـنـي".في غـزة قـال عــضـو بـارز في
اجلـهــاد االسالمـي لـفــرانس بــرس إنّ حــركـة
اجلـهاد أبـلـغت مـصر بـأنّ "تـصعـيـد االحتالل
االســرائــيــلي وعــدوانه واجملــزرة في جــنــ
سيـفـتح البـاب أمام مـعـركة مـفتـوحـة يتـحمل
االحـتالل مـسـؤولـيـة تـبـعاتـهـا".دعت فـصـائل
فــلــســطـــيــنــيــة الى إضـــراب عــام اخلــمــيس
احـتـجـاجــا عـلى مــا جـرى في مـخــيم جـنـ

والـى تــــنــــظـــــيم تـــــظــــاهــــرات فـي انــــحــــاء
الضفة.وأشاد الناطق باسم اجلهاد اإلسالمي
ــيــدانــيــة الــتي طــارق ســلــمي "بـــالــوحــدة ا
ـواجــهـة واالشــتـبـاك في تــشـهــدهـا سـاحــة ا
قاومة في كل مكان " مؤكدا أن "ا مـخيم جن
وجــاهـزة ومـسـتـعـدة لـلــمـواجـهـة".واعـتـبـرت
حـماس التـي تسيـطر عـلى غزة أن مـا يجري
في جــنــ هـو "مــلــحـمــة خــالـدة في مــحــطـة
تـاريخيـة فاصلـة في مواجـهة االحتالل" وفق
ـتحـدث باسـمهـا حازم قـاسم.من جهـته قال ا
كتب السـياسي حلماس صالح نـائب رئيس ا
الـعـاروري إن "االحـتالل سـيـدفع ثـمن اجملزرة
التـي نفذها في جن ومخيمها صباح اليوم
ـقـاومـة لن يـتــأخـر".من جـانـبـهـا دانت ورد ا
اخلـــارجـــيـــة االردنـــيــــة بـــشـــدة "الـــعـــدوان"
اإلسـرائيلي في مخيم جن معتبرةً أن "حملة
التـصعيد العسـكرية اإلسرائيليـة تنذر بتفجر
دوامـة جديدة من العنف التي سيدفع اجلميع
ثـمــنـهـا".مـسـاء األربــعـاء قُـتل فـلــسـطـيـنـيـان
بـرصـاص الـقـوات اإلسـرائـيـلـية أحـدهـمـا في
شـمال الـضـفـة واآلخر فـي مخـيم شـعـفاط في
مـدينـة الـقـدس الـشـرقـيـة احملـتـلـة. كـما دارت
مواجهات في حي سلوان في القدس الشرقية
أدت إلى جـرح اثن إصابـة أحدهمـا خطيرة
واآلخــــر مـــتـــوســـطـــة بـــحــــسب الـــشـــرطـــة
االســرائــيـــلــيــة.وأشــاد وزيــر األمن الــقــومي
اإلســرائــيــلي إيــتــمــار بن غــفــيــر الــيـمــيــني
ـتطـرف بـعـمـلـيـة الـقـوات االسـرائـيـليـة في ا
عـركة جـن وقـال "نـحن ندعم جـنـودنا فـي ا

." ضد اإلرهابي
واشنطن
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ـا لم يكن مـشـخصـاً بـشكل دقـيق كـما االن  واحـد من االمـراض التي لم نـكن نـسمع بـهـا سـابقـا أو ر
وأغلب الظن انه نفسه اخلَـرف الذي يصيب األنسان في الكبر حيث درج اهلنا على إطالق صفة اخملرف
عـلى الـشـخص الذي تـكـون ذاكـرته مشـوشـة وتـضعف بـشـكل كـبـير الى حـد يـفـقد فـيه الـقـدرة على ربط
الـوجـوه باألسـماء حـتى ألقـرب النـاس اليه !! يـوصي األطـباء بـاجراء اخـتبـارات وتـمارين خـاصة وتـناول
اطعـمة مـحددة تـساعـد في احملـافظـة على الـنبـاهـة وكفـاءة خاليا الـدماغ الـتي تـشيـر التـقاريـر والبـحوث
مكن ان تستوعب أضعاف ما الطبية الى ان االنسـان اليستخدم سوى جزء بسيط جدا منـها والتي من ا
نـتخـيل من الـصور واالرقـام واالسمـاء والـذكريـات ..خطـر في بـالي هذا الـصـباح إعـداد تمـرين لـتنـشيط
الـذاكـرة  وذلك من خالل اسـتذكـار رائـحـة وعـطر األمـاكن !!  في طـفـولـتي كانـت حضـرة األمـام الـكاظم
ـزوجة راد  نـثـورة فوق الـرؤس مصـحـوبة بـالهالهـل التي تـعلن حتـصـيل ا مـزيج ب رائـحـة احللـوى ا

لفحات بالعباءات السود يحملن نفس الرائحة !!  ا يجعل كل الزائرات ا بعطر ماء الورد  
نبـعثة من اخملبز الـعسكري عند ـتنبي الذي كان مـزيجا ب رائحـة اخلبز ا ثم تعـرفت على عطر شارع ا
مـدخل الشـارع قرب سوق الـسراي الـذي التفـارقه رائحة قـدر الكـبة الـعمالق  وباجتـاه شارع الـرشيد
ـحالت اجملـلــدين جتـدهـا تـعــبق بـرائـحــة الـصـمغ األبـيض حتـضــر رائـحـة الـكــتب والـورق وحـ تـمــر 
ـتنـبي عنـد ذاك بل تـضم اليـها رائـحة والـشريس ذي الـلون األصـفـر والتنـتهي مـجمـوعـة عطـور شارع ا
ــرتـبـطـان اجلـلــود وخـانـاتــهـا وبـ كل هــذا اخلـلـيط ال تــغـيب رائـحــة شـيش الـگـص وكـبـاب االخالص ا
تنبي فأن رائحـة كعك السيد في احليدرخانة ال تـنتسى وقريبا منها بشخصية زاير !! وليس بـعيدا عن ا
صحوب بقطعة الكيك الغارقة بطعم بالهيل  لكل مكان عطر خاص او يفوح شربت زبيب احلاج زبالة ا
يز ارتبط بذاكرتي فشـوارع الوزيرية تفوح بالشبوي والقداح والكـسرة تفوح منها رائحة الكاهي وعند
مـرقـد االمام األعـظم كـانت رائـحة مـنـاقل الـفـحم وشي الكـبـاب والـتكـة ال تـنـقطع كل
مساء وتستمـر حتى ساعات الفجر والكورنيش هناك يتعطر بذات العطر الذي
يـزين جـرف دجـلـة عـنـد الـعـطـيـفـية ذاك الـذي اطـلـقت عـلـيـه عـاشقـة الـنـخل
والتـراب ريحة تـراب الدرب مرشـوش عصريـة !! تمارين الـصباح مـفيدة 
وتــمــارين الـذاكــرة مــهـمــة وخـصــوصــا وأني بـدأت اتــوهم حــ أنـادي (
خضوري ) الـببـغاء الصـغيـر مسـتخدمـا أسمـاء اوالدي الذين ال يـفارقني

عطر طفولتهم مهما كبروا !!
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{ سـبـريـنـغـفــيـلـد  (أ ف ب) - أكـد الـرئـيس
األمـيـركي جـو بـايـدن بـأنه سـيـسـتـخـدم حق
الــنــقض ضــد أي تـشــريع جــمـهــوري يــهـدد
بـــــإثـــــارة "الـــــفـــــوضـى" في االقـــــتـــــصـــــاد
األمـيـركي.وقــال في خـطـاب اســتـعـرض فـيه
رؤيـته االقتـصاديـة في فيـرجيـنيـا "لن أسمح
ـا أنا هنا. سـأستخدم بـحدوث ذلك. ليس طا
حق الــنـــقض ضــد كـل شيء".وأشــار إلى أن
نع مـحاوالت اجلـمـهوريـ في الـكونـغـرس 
رفع سـقف الــدين في الــبالد يـهــدد بـتــخـلّف
ـتــحـدة عن ســداد ديـونــهـا ومن الـواليــات ا
شـأنه أن يثـير حـالة "فوضى" و"ألـم" في أكبر
قــوة اقــتــصـاديــة في الــعــالم.ووصف فــكـرة
اقـتصادية جـمهورية مـهمة أخـرى تقوم على
اســتـبــدال ضــريـبــة الـدخل بــضــريـبــة عـلى
ـئة بـأنـها "غـير ـبيـعـات نسـبتـها  30في ا ا
الي مـعقـولـة تـقـريبـا" وتـتـيح "ألصـحـاب ا
ــلــيــارات" جتــنّب دفع الــضــرائب.وحــدد وا
اخلـطاب الـذي ركّـز عـلى تـعهّـد بـايـدن إعادة
تحدة مالمح إطالق الـتصنيع في الـواليات ا
وقراطيون اتباعه في النهج الذي ينوي الد
انـتخـابات .2024ولم يـعلن الـرئيس الـبالغ
 80عـاما والـذي يـعد األكـبر سـنـا في تاريخ
الـبالد إن كان سـيسـعى للـفوز بـوالية ثـانية.
لـكن يـتـوقع بـأن يــصـدر قـراره قـريـبـا.وأفـاد
مـصـدر في احلـزب فـرانس بـرس بـأن بـايـدن
سيـحضر مناسبتـ جلمع التمويل األسبوع
ــقــبل في نــيــويــورك وفـيالدلــفــيــا إلقــنـاع ا
الــداعـــمــ األثـــريــاء بـــالــتـــبــرّع لـــلــحــزب
ـوقـراطي قـبـيل االنـتـخـابـات.ويـبدو أن الـد
اإلطـار الـزمنـي لتـعـافي االقـتـصـاد األمـيركي
من تـدابــيــر اإلغالق الـتي فــرضت في فــتـرة
كوفـيد يصب في مصلحة بايدن. فقبل بضعة
أشـهــر فــقط بـدا بــايــدن في وضع ضــعـيف
لـلغاية مع بلـوغ التضخم أعـلى معدل له منذ
أربــعـة عـقــود بـيـنــمـا بــدا الـتـشــاؤم حـيـال
إمــكـانــيـة جتــنّب الـركــود جـلـيــا في أوسـاط
خــبـراء االقــتـصـاد.لــكن الـبــيـانــات األخـيـرة
ـو الــصــادرة اجلــمــعــة الــتي كــشــفت عـن 
إجـمـالي الـنـاجت الــداخـلي بـنـسـبـة  2,1في
ـــئـــة عـــام  2022مع ارتـــفـــاع أقـــوى من ا

ـئة في الفـترة ب ـتوقع نـسبته  2,9في ا ا
تــــــشـــــريـن األول/أكــــــتـــــوبــــــر وكــــــانـــــون
األول/ديـسمبـر أعطت دفعـة للمـسؤول في
إدارة بـايدن الـذين أشاروا إلى أنـهم تمـكنوا
من إبـعاد أكبـر قوة اقـتصاديـة في العالم عن
طـريق اخلطر.كما أن التضخم يتراجع بشكل
مـضطـرد.مع ذلك تـكـشف االستـطالعـات بأن
ــئـة. شـعــبـيــة بـايــدن ال تـتــجـاوز  42في ا
ويـــــبــــــدو أن حـــــتى أعـــــضـــــاء فـي حـــــزبه
ـوقراطي غير متحمس لترشحه لوالية الد
ثــانــيـة ســيــكــون في سن الـ 86عــامــا لـدى
إكــمــالـهــا.لــكن مـع هـيــمــنــة اجلــمــهــوريـ
ــتــشــددين عــلى مــجــلس الــنــواب وحتـرّك ا
دونـالد ترامب سعيا لـلعودة إلى السلطة في
 ?2024يـأمل بايـدن بأن يـتمكـن مجددا من
تــكــرار ســـيــنــاريــو  2020عــنـــدمــا فــضّل
األميـركيون رسـالته الوسطـية.وللتـأكيد على
أوراق اعـتمـاده اقتـصاديـا أعلن بـايدن عـما
سـماها الـبيت األبـيض "حكومـة استـثمر في
أمـيركا" تضم وزراء الـتجارة والـعمل والنقل

واخلزانة والطاقة والصحة والبيئة.
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رشح نتنشر في الشوارع  WKL∫اعالنات ا

lOOA∫احلشود تشيع جثام الشهداء الى مثواها االخير



ـعلـومات البـيانيـة  وبعـد جهدٍ كـبير ا
ومــشـقــة وصـبــر جنـحت فـي الـوصـول
قدوري الـى ما أسعي اليه فـقد صار 
الــــتـــقـــاط مـــا خــــزن فـــوق  تـــلك االداة
الــعــجــيــبــة   كــانت حلــظــات مــروعــة
انـتـقلت فـيـها عـينـاي  ومـا حتويـه الى
أعــــمــــاق الــــتــــأريـخ   وراح جــــســـدي
يــرجتف  وسط جــو من الــرعب عـصف
بأجواء غرفتي في جوف الليل  وهبط
عــقـــلي مــذعــورا" هــو اآلخــر  يــشــارك
بـصـري معـجزته وهـو يـشاهـد من على
شاشة التلفزيون مشاهد حقيقية آلالف
الـعـمال وهم يـحمـلـون صخـورا" كبـيرة
فــوق عــربـات ورافــعـات يــصل ارتــفـاع
الـــواحـــدة مـــنـــهـــا الى ســـتـــة  امـــتـــار
يـواصـلون   حتت لـهـيب الشـمس بـناء
هــــرم كــــجـــبـلٍ شـــاهـق  عـــشــــرات من
الــنـحــاتـ يــقـومــون بـتــعـديل أشــكـالٍ
هـندسيـة  لصخـورٍ كبيـرة وهناك ثالثة
من الــكـهـنــة  يـرفـعــون  فـوق روؤسـهم
عــ  ذئـب ربــطــوهــا عــلى ســاريــة من
خـشب  ويـصـيـحـون بأصـواتٍ مـخـيـفة
فــتــرتــفع فـي الــهــواءِ صــخــرة كــبــيـرة
وسط ضـربـات من بـرقٍ ورعـد لتـسـتـقر
عـلى أحد أركان الـهرم العـظيم   يرحل
نـظري نـحو صحن طـائر بحـجم ساحة
صابـيح وفسـيفساء كـرة القدم مـليء 
مــدهـشــة يـحــوم فـوق أحــد األهـرامـات
لـيال"ويـطـلق حـزاما" مـن أشعـة لـيـزرية
عـلى فـتـحـة في أعـلـى الـهرم تـمـتـد الى
األعـــمـــاق ويــخـــتــفـي وراء الــســـحــاب
بـسـرعـة خـاطـفـة عـجـيـبـة .رأيت ايـضـاً
مـجـمـوعـة من الـسـفن الـصـغـيـرة وسط
الـبحر يـقودها ربـابنة أشـداء يطاردون
حـيوان ثائر يشبه الى حدٍ ما اخطبوط
البحر يضرب باحدى خراطيمه  أحدى
الـزوارق فيـحيله الـى حطام ....يـتحول
ــشـــهــد فــجــأة صــوب ســهــول وتالل ا
ويـظهـر مئات من الـعمـال منهـمك في
بـناء دعامـات لتثبـيت حدائق متـناسقة
فـوق هضبـة تتصاعـد متدرجـة ( أعتقد
ــعـلـقـة ) يـرفـعـون أنــهـا جـنـائن بـابل ا
مـياه السقي الى أعلى الروابي بطريقة
عـجـيـبـة ( سـأبـيـنـهـا لـكم بـعد أن أكـمل
ـشـاهـد ) أسـوار قالع شـاهـقـة بـقــيـة ا
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عـقد السبعينيـات من القرن العشرين بعد أن
كــان خالفــهــمــا عـام  1963ســبــبـاً مـن تـلك
األسـبـاب التي أدت الى فـقـدان قيـادة احلزب
الـسـيـطـرة على مـفـاصل الـدولـة وتنـظـيـمات

البعث.
عـــلـى أيـــة حـــال تـــولى حـــازم جـــواد وزارة
الــداخــلــيــة في  12أيــار  ?1963وفي وقت
الحـق راجت في دوائر األمن التابعة لوزارته
 مـعامـلة رسمـية إلسقـاط اجلنسـية العـراقية
عن  12مــثــقــفــاً يـعــيــشــون خــارج الــعـراق
بـعضهم  قادة شـيوعي ومثـقف وشعراء 
ـسـؤولـ في الوزارة لـكـنـها ووقـعـهـا أحد ا
حتـمل هامشـاً يثبت أن الـوزير إطلع عـليها 

وقطعاً أقرها .
ونُــشـرتْ صـورة هــذا الـكـتـاب فـي صـفـحـات
الـتواصل االجتماعـي وكان عباس عبود أول
من نـشـرهـا لـكن متـابـعـتي لـلنـتـائج أظـهرت
أنـهـا إقـتـصـرت عـنـد الـبـعض عـلى الـشتـائم
وتـكرار أسطـوانة عيوب الـنظام الـبعثي عام
 1963دون ان يقولوا لنا كيف عاد عزيز

احلـاج مـثالً الى الـعـراق وقـاد االنـشـقاق في
احلـزب الشـيوعي? وكيف عـاد  محمـد مهدي
اجلــواهــري  وفــيــصل الــســامــر وغـيــرهم ?
وكـيف أصبح عبد الوهاب البياتي مستشاراً
ثـقـافـيـاً لـنـظـام الـبـعث الـثـاني فـي الـسـفارة

العراقية في مدريد?
وانـغمس الـبعض أيـضاً في تـشويه الـتاريخ
ولم يـفصحوا عن طبيعـة احلفل الكبير الذي
أقــامـته وزارة الـثـقـافــة واإلعالم  في مـنـتـزه
صـدر القناة لالحتفال باجلواهري وبحضور
الــوزيـر صالح عـمـر الـعــلي والـوزيـر صـالح
مــهـدي عــمـاش وآخــرون وقـد حــضـرت ذلك
احلـفـل شـخـصـيـاً بـصــفـتي مـراسالً لـوكـالـة

سانا السورية.
ونـكـر هـؤالء ان نـظام الـبـعث الـثـاني هو من
أعـاد اجلنـسيـة للـذين ظُلمـوا في وقت سابق

وعادوا جميعاً  الى العراق تباعاً .
وفي االنـتقائية حـاول  آخرون حصر قرارات
رئــيس الـوزراء نــوري الـسـعــيـد عـام 1955
بــإسـقـاط اجلـنـسـيــة عن اجلـواهـري وعـزيـز
شـــريـف وآخـــرين دون أن يـــذكـــروا مـــعـــهم
الـشـاعـر القـومي عـدنان الـراوي الـذي نزعت

اجلنسية عنه أيضاً   وجلأ الى القاهرة.

ويــتــغــافـلــون أيــضــاً عن ان نــظــام االنـقالب
الـعـسكـري عام  1936الـذي أيـدوه آنـذاك هو
أول مـن أدخل إسـقـاط اجلـنـسـيـة في احلـيـاة
الـســيـاسـيـة الـعـراقـيـة عــنـدمـا أسـقـطت تـلك
احلـكومـة اجلنسـية عن عبـد القادر إسـماعيل
الـبستاني وشـقيقه عبـد الله وكانـا شيوعيان
سـاهما مع جماعة االهالي في تدبير االنقالب
الـعسكري ودعـموه قبل ان ينقـلب الفريق بكر
صـدقي وحكمت سليمـان عليهم ويطردهم من
ــصــيــر قــرار وزيـر نــظــامه.وفي مــتــابــعــة  
الداخلية حازم جواد وجدت أنه قد  تنفيذه
 فــعالً وأســقــطت اجلـنــســيــة الـعــراقــيـة عن
ـشـمـولـ بـالـكـتـاب ويـوضح الـدليـل الذي ا
ــنـــعم اجلـــادر في مـــجـــلــته نـــشــره عـــبـــد ا
األسـبـوعـية ( كل شـيء) قرار مـجـلس الوزراء
في  25آب  1968وبـعـد بـضـعـة أسـابـيع من
تـولـي الـبـعث لـلـسـلـطـة مـرة ثـانـيـة  بـأعـادة
ـبـادرة ) من صالح اجلـنـسيـة لـلجـواهري ( 
مــهـدي عــمـاش وزيـر الــداخـلــيـة في الــنـظـام

الـبعثي الثاني أن كتاب الوزير السابق قد 
تـنفيـذه في حينه .لـكن عماش كـان في النظام
الــبــعــثـي األول عـام  1963مــوجــوداً وزيــراً
لـلـدفاع عـندمـا إتخـذ رفيـقه حازم جـواد وزير

الداخلية ذلك القرار  ولم يعترض. 
ـعـلـوم أن عالقـة الصـداقـة الـتي ربطت ومن ا
عـمـاش واجلـواهـري بدأت بـعـد تـولي الـبعث
الـسـلـطـة مـرة ثـانـيـة عـام  1968ولـيس قـبل
ذلك وحتـديـداً بـعـد تـخـويـل وزيـر الـداخـلـية
عـماش الشـرطة بصـبغ ركب الفتـيات اللواتي

شـكل أحـمـد حسن الـبـكـر وزارته األولى يوم
الـثـامن مـن شـبـاط عام  1963وفـيـهـا حـازم

جواد وزيراً للدولة  متحدثاً رسمياً .
لــكن األمــور  لم تـســتــقـر لــلـنــظــام الـبــعـثي
اجلــديــد ودب اخلالف بــ أركــانـه مــبــكـراً
أسـفر عن تـعديالت وزاريـة هدفـها نـزع نفوذ
هــذا الــشـخـص أو ذاك وأبـعــد عــلي صـالح
الــســـعــدي عن وزارة الــداخــلــيــة الى وزارة
اإلرشـاد  وأسـتقـدم حازم جـواد من منـصبه
وزيــراً لــلــدولــة لــيـكــون وزيــراً لــلــداخــلــيـة

بالوكالة.
وبـقيت األمور كـما أصبح مـعروفاً مـضطربة
ؤتـمر القومي ومـتوترة حتى أنـفجرت  في ا
الـسادس للحزب الذي عـقد في دمشق بتبنى
نـطلقات الـطريق العـربي الى االشتراكـية وا
الــنــظــريـة أو مــا أصــطــلح عــلى تــســمــيـته

االشتراكية العلمية.
كـل ذلك وضع حــــازم جــــواد الـــذي لـم يـــكن
ـؤتـمـر الــقـومي وأنـصـاره في عــضـواً في ا
زاويـة قد يـتعـرضون فـيهـا لإلهمـال وبعـدها

اإلقصاء .
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الحــظــات والبــد مـن الــتــأكــيــد بـــأن هــذه ا
احلـصرية ال تعـني إطالقاً احلديث عن سيرة
حـــيــاة حــازم جــواد ألن كـــتــابــة ســيــرة أي
سـيـاسي أو صـحـفي  لـيس من إهـتـمـاماتي
وكـان حــازم جـواد يـتـمـتع بـالـنـزاهـة وقـدرة
قــيـاديــة وله مــكـانــة تـاريــخــيـة  في الــبـعث
وســاهم  في حـمـايـة تـنــظـيـمـات احلـزب في
مـرحـلـة مـا بـعد مـحـاولـة الـبـعثـيـ أغـتـيال
رئــــيس الـــوزراء عــــبـــد الـــكــــر قـــاسم في
اخلامس من تشرين األول عام  1959وتمتع
بـــعالقـــات جـــيـــدة مع رفـــاقـه قـــادة احلــزب

اآلخرين.
وفـي حتــلـــيـل مــوضـــوعـي وجــدت أنـه كــان
قـيـاديـاً يتـمـتع بـكـفاءة تـنـظـيـميـة وشـجـاعة
ووفــيــاً لــرفــاقه وكــان يـرى فـي عـلـي صـالح
الـسعدي خالل عملهما في القيادة عقبة أمام
طـموحـاته  احلـزبيـة  والسـياسـية  فـأصبح
في الــواجـهــة األمـامــيـة في مــا كـان يــسـمى

بالتيار اليميني في احلزب. 
ويـقــتـضي احلـال الـتـأكـيـد بـأن حـازم جـواد
وعـلي صالح السعدي  قد تصاحلا في أوائل

ــكن مــعــرفــته عن حــصــول حـازم وكـل مـا 
جــواد عـلـى تـلك الــوظـيــفــة هـو ان صــديـقه
احملـامي شـوكت حـبـيب الـشـبيـب  توسط له
بـهذا اخلصوص وكان محامياً للشركة وأحد
ـسـاهمـ فـيهـا وهـو يعـيش حـاليـاً الـعام ا
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وبــقي حـازم مـديـراً مـفـوضــاً لـهـذه الـشـركـة
إعـتبـاراً من اواخر عام  1967وحـتى أواخر
عـــام  ? 1977وكـــان اصــــحـــاب الـــشـــركـــة
وأغـلـبـهم يـقـيـمون فـي بريـطـانـيـا يـصـرفون
رواتب سـخـيـة لـلـعامـلـ مـعـهم وسـهلت له
ادارته لــلــشــركــة إيـداع بــعــضــاً من مـوارده
ـصرفي في لـندن  وباع ـاليـة في حسابه ا ا
ـلـكه في عـرصـات الـهـنـديـة بـبـغداد بـيـتـاً 
وتـرك الــعـمل وغـادر لإلقـامـة في بـريـطـانـيـا
لــسـنـوات طـويـلـة حـتـى أسـتـقـر مـؤخـراً في
مـاربيال األسبانـية وعمره وصل الى حوالي
تـسـعـ عـامـاً  وله أبـنـته الـوحـيـدة سـفـانة
الـتي تـعـيش فـي بـغـداد وهي فـنـانـة رسـامة
تــرسم عــلى الــزجــاج  ومـا تــزال إضــبـارته
مــوجــودة في إدارة الــشـركــة بــبــغـداد وهي
حـاليـاً تـنتج الـكحـول الطـبي لـلمـستـشفـيات
والـصيـدليـات .ولم يتـسن لي مـعرفـة طبـيعة
عـالقة حازم جواد مع احملامي شوكت حبيب
 وفي الـوقت نفسه لم يتسن لي كذلك معرفة
تــفــاصـيل عالقــة عــلي صـالـح الـســعـدي مع
احملــامي يــحــيى الـدراجـي الـذي عــيــنه عـام

 1963مديراً عاماً لإلرشاد والصحافة

يلبسن تنورات قصيرة! 
سؤوليات في وزارة وفي مـراجعة سلسـلة ا
الـثقـافة واالعالم بـعد تـموز عام  1968جند
ــؤثـرين في أن هــنـالك عــدداً من الـشــعـراء ا
مـنــاصب حـيـويـة  ومـنــهم الـشـاعـر شـفـيق
الـكمالي عضـو القيادتـ القوميـة والقطرية
وزيـر الـشـباب الـذي كـان يـتولى مـهـام وزير
الــثـقـافــة واالعالم وكـالـة في غــيـاب الـوزيـر
األصـلي عـبـد الـله سلـوم الـسـامـرائي خارج
الـعـراق وكـذلك الـشـاعر شـاذل طـاقـة وبـعده

الشاعر زكي اجلابر وكيالً الوزارة.
وفي هـذه األيام أصـدر مجـلس قيـادة الثورة
قـرارين بـصرف راتب تـقـاعدي مـقطـوع مدى
احلـيـاة للـشـاعـر محـمـد مهـدي اجلـواهري 
وراتب تــقـاعـدي لـورثـة الـشـاعـر بـدر شـاكـر

السياب.
 ولـلـتـوثـيق التـاريـخي جنـا حـازم جواد من
جـمـيع مالبسـات االنـشقـاق ومـا ترتب عـليه
بـعد  18تـشرين الثاني  1963سـوى إقامته
الـقصـيرة في مـصر بل تـمكن في وقت الحق
من احلـــصــول عــلـى وظــيــفــة فـي الــقــطــاع
ـفوض لشـركة التـقطير دير ا اخلـاص هي ا
ـنتوجات الشرقية التي كانت تنتج آنذاك وا
( عــرق مـسـيّح ) ومـقــر إدارتـهـا  في بـدايـة
شـارع أبي نـؤاس من الـبـاب الـشـرقي  وكان
يــديـر الــشـركــة من مـكــتـبـه الـذي يــتـصـدره
صـورة كبـيرة جـداً لصـاحب الشـركة يوسف
مـسـيّح حـتى نـبـهه جلـيل الـعـطـيـة على ذلك

فرفع الصورة.
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فـأسٍ عنيـفة أوجعت ذراعي  كان داخل
الـصـندوق ألـواح طـينـيـة نقـشت عـليـها
كـتـابـات ورسـوم سـومـريـة  الشك أنـهـا
حتـــــكـي عن اإللـه ( مـــــردوخ ) أو اإلله (
أنـــونـــيت عـــشــتـــار أكــــد ) أو شيء عن
قـراصنة القـوافل  أو لعلهـا كانت قصة
ــشــهــورة الــتي أنــتــحــر فــيــهـا احلب ا
ــلك احلـــبــيب بـــعــد أن اخـــتــطـف أبن ا
ـشعـوذ حبـيبـته ….يحـتوي الـصندوق ا
أيـضا" عـلى أختـامٍ حجـرية وقـطع نقود
مــعـدنـيــة رسـمت عــلـيـهــا صـورة لـرجل
وقـور يبـدو انه إمبراطـور زمانه ....كان
في قـــعــر الـــصــنــدوق قـــطــعــة ذهـــبــيــة
مــسـتـطـيـلــة نـقـشت عـلــيـهـا زخـرفـة من
رمــوزواشـكـال عــجـيـبــة دعـاني تــلـهـفي
اجلـنـوني اإلسـراع إلى ( بـابان ) خـبـير
ــعــقـد( اآلثــار ذلك الــعــجــوز الــنــحس ا
ـندلق ونـبرة الـصوت صـاحب الـكرش ا
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 لـكي يـترجم لي تـلك الرمـوز من مجـلده
ــسـمــاريـة ) الـذي الــوحـيــد (الـكـتــابـة ا
ــزمن لــكل من يــســبـب صــداع الــرأس ا
يـتـطـلع علـيه ويـكـمل قراءتـه فهـو كـتاب
يـحتوي على رمـوز عجيبـة فيها رؤوس
حـيوانات وإشـكال مخيـفة يقـولون إنها
رؤوس لــعـلــمـاء اجلن ! أتــضح بـعـد أن
تـرجمـتـها لـنا أن تـلك القـطعـة ماهي اال
أداة تــسـجــيل خُــزنت عـلــيـهــا مـشــاهـد
صــــوريــــة حـــقــــيــــقــــيــــة عن حــــضـــارة
الــســومـريــ واالشـوريــ والــفـراعــنـة
ــيالد وأقــوام رومــانــيــة  نــشـأت قــبل ا
وشـيء"عن الـــصــــحــــون الـــطــــائـــرة مع
شـعـوب تـتـخـذ من أروقـة الـكـون مـواقع
لـها  أهـدتها مـركبـة فضائـية جاءت من
مــــجــــرة ( أنـــدورا  ســــيــــفـــال ) 1الى (
لكة أشنونا) 2 أددوشا ) أحد عظماء 
هـــذا مــا كــتـب حــرفــيـــا" عــلى خـــاتــمــة
الــقــطـعــة) .قــفــزت من مـكــاني مــســرعـاً
أبــحث عن طـريــقـة عــلـمـيــة في ورشـتي
تـعيد إظهـار ما خزّن فوق تـلك القطعة 
اسـتـعـمـلت مـتـحسـسـات رأس الـفـيـديو
أللـتـقط مـعـلومـات الـتـسجـيل الـصـورية
ولــكن دون جـدوى  اسـتـعـنت بـعـد ذلك
بــــبـــرنــــامج حـــاســــوبي ألفـك شـــفـــرات

أنــواع الــعـقــارب الـســوداء الــبـشــعـة !
وأسـمـاك تـبدو  بـأشـكـالٍ مرعـبـة حتمل
رؤوس خــــفـــافـــيـش مـــشـــعــــرة تـــرهب
الـصيادين  وكائنات بـرمائية  النعرف
سـالالتـهــا تــتــحــول فــجــأة الى أفــاعي
طـــائـــرة تــهـــاجم الـــنــاس بـــضــراوة  
بــعـضـهــا يـتــقــرفص بـحــركـةٍ عـجــيـبـة
لـيـظـهـر عـلى شـكل سـالحف مـتـوحـشة
تــفــزع الـقــلــوب  ! بـعــد ثالثــة أيـام من
رعــشــات زلــزال خــفــيف ضــرب شــمـال
ــديــنــة أخــذت مــيــاه تــلك الــبــحــيــرة ا
تتسرب في شقوقٍ أرضية ظهرت فجأة
 أسـتطـلعـنا األمـر نحن ثـلة مـن شباب
مــديــنــتــنــا  ورحــنـا نــغــوص مع تــلك
الـشــقـوق بـفـؤوسـنـا ومــعـاولـنـا بـحـذر
شــديـد .. واصـلـنــا أليـام عــدة تــوغـلـنـا
نــحــو اجملــهــول وأذا بــنــا نــعــثــر بــ
طــبــقــات الــوحل عــلـى آثــارٍ وكــتــابـاتٍ
مـســمـاريـة تـعـود إلى عـصـورٍ بـعـيـدة 
كـنا ال نصدق مانـرى  فنحن نقف فوق
أطالل حـضارة خالدة برق مـنها شعاع
الــعـظــمـة والــدهـاء وتــفـاخــرت الـدنــيـا
بـعلـمائـها وشـجعانـها وروعـة  فنـونها
..وصــلـنـا بـعـد اخـتــراق شـبـكـة أنـفـاق
مـخـيفـة إلى غرفـة صغـيـرة تفـوح منـها
رائـحـة الـتـاريخ  هـنـاك عـلى مـصـطـبة
مـتـآكــلـة ( عـلـهـا كـانت تـابـوتـا ) بـقـايـا
عــظــام نـخــرة  وفـوق رفٍ مــنــزوٍ تـقف
ثالث مـن الــتـمــاثــيل الــذهــبــيـة حتــكي
بـانحنائهـا قصة االضطهـاد والعبودية
 وبـــ هــذا وذاك صـــفت جــنـــبــا" الى
جـنب صـنـاديـق مـكعـبـة أقـفـل بـعـضـها
بــأسالكٍ تــداخــلت رؤوســهـا بــطــريــقـة

مشفرة تثير األعجابِ
والـــــتــــــأمل  تــــــعـــــاظـــــمـت جـــــرأتي 
وأسـتـطعت أن أفـتح إحـداهـا بضـرباتِ

هـنـاك صـوب الـشـرق  تـنـتـصب جـبـال
شـاهقة ذات قـمم مدببـة تعانـق السماء
 يـخــتـرق هـدوء وديـانـهـا خـريـر مـيـاه
عـذبـة تنحدر مسـرعة من فوهات عيون
أزلــيــة تـنــاثـرت هــنــا وهـنــاك  غـرست
الـطبيعة حولـها باقات من زهورٍ رائعة
 تــداعــبــهــا أجــنــحــة فــراشـات حتــلّق
ـتــرامـيـة مــتـمـوجـــة في فـضـاء آتــهـا ا
بـسـعادةٍ النـظيـر لـها  وفي خطٍ مـتوازٍ
من مــنــخـفـضٍ بـعــيــد ارتـفــعت بــنـسق
أشـجار الـنخيل تـقف متراصـة بطلـعها
الــنـضـيـد حتــاور بـحـفــيـفـهــا الـسـاحـر
طيورا" ملونـة تسر الناظرين  بعضها
يــشـدو مـغـردا" بـلـحـنٍ مـتـقـطعٍ حـزين 
والــبـعض اآلخـر يـبـدو فــرحـا" يـتـغـازل
بـصــوتٍ رقـيق نـبـرته فـيـهـا كـبـريـاء ...
وعــلى مـسـافـةٍ قـريــبـةٍ من وادٍ عـمـيق 
تـلـتقي اجلـداول متـحـدة لتـصنع نـهرا"
كــبــيــرا" يـــخــتــرق مــديــنــتــنــا األثــريــة
ــضي مـرحتال" بــ غـابـاتٍ كــثـيـفـة و
حاذاتـه على أمتدادِ البصر .... تـمتد 
بـــعض أســراب اإلوز حتـــلّق عـــالــيــا" 
تـتـراصف بـنسقٍ مـنـظمٍ يتـقـدمهـا قـائد
الــســرب  تـراه بــ الــفـيــنــةِ واألخـرى
يـتفحص تشكيله بنظرةٍِ ثاقبة ليتمسك
اجلـمـيع بـنـظـامٍ صـارمٍ عـنـد الـطـيران 
فـتـعـود الـطـيـور مطـيـعـة  مـنـضـبـطة 
صــافـات أجــنـحــتـهــا بـســعـادةٍ وغـرور
تـــطـــارد أحالمـــهـــا نـــحـــو الـــغــرب ....
جتــمــعت خـلـف مـديــنــتـنــا األثــريـة في
مـنـطقـة تـسمى بــ ( وادي اجلن ) مـياه
مـتـسـربـة لـتـكوّن بـحـيـرة صـغـيرة ذات
مــنــفـــذ واحــد  حتــتل تــلك الــبــحــيــرة
كــائــنـات مــخــيــفـة  بــعض الــضــفـادع
تتحول في حلظات اخلسوف أو عندما
يــصــبح الــقــمــر مــحـاقــا" إلى نــوعٍ من
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حتـيط بـهـيكل زقـورة ودعـامـات متـيـنة
ثـبـتت عـلـيـهـا أبـراج خـشـبـيـة مـحـكـمة
يــتــنــقل عــلــيــهــا مــئــات الـعــمــال وهم
مـنهمكون في بناء أجـزائها بتآلف كما

في تآلف النحل  في خالياه .
مـــــشـــــاهـــــد ألقـــــوام أخـــــرى غالظ
األجـساد  مـنتفـخي العضالت
 مـشوهي الوجوه  تشبه
إشــــــكـــــالــــــهم صـــــور
اإلنـــســـان الـــبــدائي
ـطـبـوعـة في كتب ا
ـدرسية الـتأريخ ا

 يشقون طرقا"
 لــــــعـــــربــــــاتـــــهم
اخلـــشـــبــيـــة بــ

مـرتفـعات صـخرية
مـلتوية بعضـها شديد االنحدار 
( تــذكـرني تــلك الـوجـوه عــنـدمـا
كـنت مع طـاقم الطـائرة الـعجوز
( الــيــوشن الـروســيــة  ) ونـحن
نــحـلّق صــوب الـغـرب بــسـرعـة
نـصـف ماخ  500كــلم / سـاعـة
فــحـــدث انــفــجــار مــفــاجئ في
مـــؤخــــرة الـــطـــائـــرة بـــســـبب
ـفــرط داخل غــيـوم تــوغــلـنــا ا
رعـــديــــة مـــتالطـــمـــة أدى الى
انـفصال وحدة الدفـة اخللفية
فـقـذفـنا انـفـسـنا من الـطـائرة
ـــظالتــنــا فــوق وهـــبــطــنــا 
أدغـال كـثـيفـة لـنـجد أنـفـسـنا
وسـط أقــوام مـتــوحــشــة من
آكـلـي حلـوم الـبـشـر  فـقدت
فـي معـركـة مـعـهم سـبـابتي
واإلبـــهــام  فــاســتـــيــقــظت
صـــــارخـــــا" مـن كـــــابــــوس
ــــرعـب ألجــــد غـــــفــــوتـي ا
نــفـسـي مـحــاطـا" بــرفـاقي

الــــــطــــــلـــــبــــــة في (
كــافــتـيــريــا الــقـسم
الــــــــــــــداخـــــــــــــلـي )

ههههههههه .

ـــوضــوع { تـــتـــمــة ا
عـلى مـوقع (الـزمـان)

االلكتروني
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عندما نـقرأ كتاب او نسـمع محاضرة عن عـلم االجرام او القانـون او االجتماع  فان اول
ـة قتل قابيل الخيه هابيل والتي ة أُرتكبت على االرض هي جر ما يذكر هـو ان اول جر
ذُكرت في قوله تعـالى (واتل عليهم نبأ ابني آدم باحلق …فـطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله
فـاصبـح من اخلاسـرين) واحلـقيـقـة صحـيح انـها ذكـرت في الـقرآن الـكر ولـكن اليـوجد
ـوارد القـرآنـيـة مايـشـير الى ان مـايدل عـلى انـهـا االولى  بل العـكس وجـدنـا هنـاك من ا
هنـاك نـوع من الـبـشـر كـان يعـيش قـبل ابـيـنـا ادم ع وهم من أُرتـكب الـكـثـير مـن اجلرائم
بدليل قوله تـعالى (واذ قال ربك للـمالئكة اني جاعل في االرض خلـيفة قالـوا أجتعل فيها
من يـفـسـد فـيـهـا ويـسـفك الـدمـاء ونـحن نــسـبح بـحـمـدك ونـقـدس لك قـال اني اعـلم مـا ال
الئـكـة عـنـدمـا صرحـوا بـهـذا الـتـصريـح فهـذا يـعـني احـد امـرين امـا انهم تـعـلمـون )  وا
يعلمون الـغيب او انه يوجد اقوام اخرون وشـهدوا جرائمهم وانا اسـتبعد االحتمال االول
مستنداً الى ادلـة منها ان علم الغيب يختص به اللـه سبحانه وتعالى وحده وهذا ماتؤكده
جـمـيع الـكـتب الـسـمـاويـة والـقـران الـكـر كـمـا جـاء بـقـوله تـعـالى (وعـنـده مـفـاحت الـغـيب
صطفى ص اليعلمون الغيب بدليل قوله اليعلمهـا اال هو) حتى االنبياء وخاتمهم احلبيب ا
تـعـالى(ولـو كـنت اعـلم الـغيـب الستـكـثـرت من اخلـيـر وما مـسـني الـسـوء)   ومـاذُكـر دليل

صريح واضح على وجود هذه االقوام.
اما من هم هوالء القوم فتشير دراسة حديثة جداً ان هناك نوعاً من البشر يشبه كمن هو

تـالزمة دارون وعـليه مـالمح الهـمجـيـة والوحـشـية وغـير مصـاب 
قـابل لـلـتـطـور واالرتـقـاء مـثل االنـسـان  يـسـمى بـاجلـان والـذي
اختـلط نـسله مع ابـناء ادم ع وانـهم ليـسـوا كمـا يظن الـكثـير
انـهم غيـر مـرئـيـ حسب مـايـروج له بـدون دلـيل  وفي نفس
الوقت هـذا الـتفـسيـر سـوف يوضح احلل لـلـمشـكـلة االزلـية
وضوع لزواج ابـناء ادم عليـه السالم  ?وسوف اتـرك هذا ا

الصحاب االختصاص ليدلوا بدلوهم .
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منـذ ان ولدنا وحتى يـومنا هـذا تتردد على مـسامعـنا شعارات مـنها مـااكل عليهـا ومنها
ماتـطورت لـتواكب فـترات احلـكم اجلديـد جمـيع تلك الـشعـارات كانت تـتحدث عن ارواح
الـشعب ودمـائهم الـتي تعـتبـر ارخص وسيـلة لـبيـان تعـاطفـهم مع احلكـومات الـتي توالت
عليناوكأنـنا شعب ولد ليفـتدي حكامه من احلكومـات تلك التي اقحمتـنا بحروب خارجية
ـفهوم من بـاب حترير وطن ? ومـنها من اتت بـعدها لـتجعـلنا نـتناحـر فيما معززة لـدينا ا
ـفــهــوم األول ! وبــكل االحــوال وبـغض الــنــظــر عن اســمـاء مـن حـكم بــيــنــنـا ومـن ذات ا
وشكليات تـلك احلكومات هي ارواحنـا ذاتها التي تهدر يـستوقفني هـنا مشهد حدث في
مباريات اخللـيج عندما لعب العراق مع اشقائه العرب حـينها حمل مجموعة من الشباب
العراقي الفتاتهم وصدحت حناجرهم (بالروح بالدم نفديك ياعراق?) وايضا اتسائل هل
ان تـلـك الـريـاضـة والــبـطـولــة دخـلت حـيــز الـدمـاء من جــديـد ??? ومـا عالقــة تـوارث تـلك
ـا اعـيـد ذات الـسـؤال الـذي ابتـدأت به الـشـعـارات في بـطـوالت جل مـا فـيـهـا اخـوي لـر

مقالي وانـتهيت هنا ... ولم تنتهي تلك الشعارات بعد ... إلى متى
نتـحدث عن الـدمـاء ... ومتى سـنبـني وطنـنا بـاحملبـة والتـعاون
... الم نـكــتـفي مـن احلـروب وجــمـهــرة الـشــعـوب... امـا ان
االوان لـنـعـتـرف بأن الـبـشـر أغـلى ما فـي الوجـود وانـا لـنا
رســائـل مــحـــبـــة وحــيـــاة انــســـانـــيــة هي اســـمى مـن تــلك
الشعـارات نريد ان يكون شعار الـقادم ... بالروح وبالقلب

نخليك يا عراق
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وصل ا

ـغربي (ريان اورام) ذو ـاضية 2022حدثت مـأساة الـطفل ا .. في مستـهل شهـر شباط من الـسنة ا
تروكة والـغير مسيـجة ذلك الفم اللعـ الذي ابتلع ريان اخلـمس سنوات ح كان يـلهو  قرب البـئر  ا
ن تابعوا سيناريو تلك الي معهما  وابتلع معه نقاء الطفولة وبراءتها فأرق قبا والديه وأدمى قلوب ا
روعة قبل عـام عبر شاشـات التلـفاز في العالم فـاجعة تخـشع لها الـنفوس وترتـعد الفرائص أسـاة ا ا
فالضحيـة طفل بعمرالورد ورغم أن القدر مـحتوم ال مفر منه االّ أن التقـصير والالمباالة الواضحة في
ـشـهد الـدرامي قـد فـعلت فـعـلـها وكـان مـاكـان من احلزن واحلـسـرة والـندم وتـلك حـادثـة (غرق هـذا ا
وصل) قـبل عامـ أو أكثـر التي راح ضـحيـتهـا العـشرات من مـختـلف األعمـار ستـبقى الـعبـارة في ا
شـاهـدعيـان ودلـيل عـلى االسـتـهانـة بـحـيـاة االنسـان ورخص دمه ولـو بـحـثـنا في احـصـائـيـات وأرقام
حلوادث مشابهة نـتيجة االهمال لتبـ لنا مدى خطورة األمر وأهـمية اعادة النظر والـتفكير في ترسيخ

وعي حقيقي في اجملتمع  .انها ثقافة مجتمع شرقي ال يبالي باألسباب وينسب كل شيء الى
األقدار فكم حادثـة من هذا النوع قد سبقت موت ريان وكم من أرواح بريئة أزهقت في مواقف مختلفة
ـا يجب ـا يـجب فعـله و وأسـبـابهـا واحـدة هي االهمـال وعـدم استـشـعار اخملـاطـر فهل فـكـرنا مـلـياً 
تـغـيـيـره من ثـقافـة ومـفـاهـيم ?? هـذه دول ومـجـتـمـعـات مـتحـضـرة حتـتـرم االنـسـان وتـشـرع الـقـوان
نفـذة للمشاريع الكبيرة خارج سنا ورأينا مؤسسـاتها وشركاتها ا والضوابط التي تدعم هذا الـتوجه 
عدات حدودها كيف أنهـا تتبع أعلى درجات السالمة وتضع في حسبـانها أسوأ االحتماالت وتصنع ا
واألنظـمـة الـتي حتمي الـعـامـل من اخملـاطـر احملـتمـلـة وتنـظم الـدورات والـندوات الـتـوعويـة لـعـاملـيـها
دني ـكنـنا حـمايـة األرواح البـريئـة  ?? للـحكـومات ومنـظمـات اجملتـمع ا احتقـيقـاً لهـذا الغـرض كيف 

الـدور األســاس في وضع بــرامج تــوعـويــة وزرع ثـقــافـة احلــذر والـتــحـسب
سببات األقدار واستشعار

اخملاطر بكل أنـواعها وأحجامـها ونبذ ثقافـة الالمباالة وعدم االكتراث
سائل مـهمة تمس حياة االنسان وسالمته وترجمة هذه البرامج الى
واجلديّـة اعالءً لـقيـمـة االنسـان الـذي خلـقه الـله سبـحـانه وكرّمه في
أحـسن تقـو ولـتكن تـلك االجـراءات متـداولة فـي كل مرافق احلـياة
ومنها قطـاع التعليم لتـصبح ثقافة الزمـة للمجتمع يـتوارثها األجيال

ويطزرونها حسب متغيرات احلياة.

Êu∫ نسخة من القانون U

بــوزارة اإلرشـاد  وكــان مــعه في لـنــدن عـام
 1976عندما توفي السعدي.

وعـنـدمـا قـصف الـطـيـار مـنـذر الـونداوي في
الــثـــالث عــشــر من تـــشــرين الــثــاني 1963
الـقصـر اجلمهـوري لم يكن في أروقة الـقصر
سـوى الـرئـيس عـارف ومرافـقـيه في مـكـتبه
وكــذلك خــمـســة من قــادة احلـزب هم أحــمـد
حــسن الـبــكـر وحــازم جـواد وطـالـب شـبـيب

وطارق عزيز وعبد الستار الدوري.
وعـنـدمـا أعـتـقـلت سـلـطات  17تـمـوز 1968
عــدداً من الـسـيـاسـيــ والـوزراء الـسـابـقـ
والـبـعـثـي ومـنـهم عـلي صـالح الـسـعدي لم
يــتـعـرض حـازم جـواد لالعــتـقـال وكـان عـلى
عالقـة حـسنـة مع بـعض رجال حـكم الـبعث 
هـذا بـالرغم من أن الـسـلطـات البـعـثيـة ألقت
بـالـلـوم عـلى عـارف عـبـد الـرزاق في اعـتـقال
الـبعثي علي صالح السعدي والناصري عمر
ــعــســكـر الــبــجــاري في ســجن رقم واحــد 
الـرشيد  مع أن البـعثي ناظم كـزار شخصياً
هــو من أعــتــقـل  الــبـجــاري وأطــلـق الــبــكـر
ـعــسـكـر ســراحـهـمــا من سـجن رقـم واحـد 
الـرشيد بعـد التخلص مـن عارف عبد الرزاق
 وقـابـلـهـمـا في الـقـصـر اجلـمـهوري قـبل أن
يـصطـحبـهمـا صالح مـهدي عـماش بـسيارته

الرسمية الى منزليهما.
وهـما السعدي والبجاري من قصدهما البكر
في خـطابه في مـساء يـوم الثالثـ من تموز
 1968ألقصاء النايف وأنصاره باتهامه أنه

أعتقل عناصر لم يتفق على أعتقالها.

حـــديـن ويـــجب عــــلى األفـــراد أن يــــحـــســـنـــوا
ا يـنفع صاحـبها واجملـتمع وأنها اسـتخدامـها 
تـعـبـر عن ذات قـائـلـهـا وتـدل عـلى مـراده ويـحـكم
عــلـيه من خاللـهـا مــؤكـدين أن اإلسالم حث عـلى
الـكلمة الطيـبة ونهى عن الكالم الذي يناقض ذلك
ويــــحــــول دون األثـــر الــــطــــيب في الــــنــــفـــوس
ـواجـهة واجملـتـمـعات كـمـا أشـاروا إلى احلاجـة 
ة ـتعـلـقـة بـالـلـغة والـهـويـة والـعـو الـتـحـديـات ا
ــتـسـارعــة في الـوطن الــعـربي خالل الــنـهـوض ا

بالفكر واخلطاب العربي.
W Ëœ U

وأوضح اخلــصـاونــة أن الـكــلـمــة مـنــذ والدتـهـا
عناها وثابتة في داللتها لذا ينبغي أن حتتفظ 
نـحـسن اختـيـار الكـلمـة الـتي نقـولـها أو نـكـتبـها
لـكـونهـا تبـقى بعـد رحـيلـنا.وأشـار إلى أن كل أمر
ـتـلـقي يـفسـر الـكـلـمة وحـدث يـبـدأ بـكلـمـة وأن ا

ـا لها أثر طيب (اإلسالم حـث على الكلمـة الطيبة 
في الـنـفوس وأجـر كـبيـر فهي قـادرة عـلى تقـوية
الـروابط ب الناس وإصـالح اجملتمعـات وتغيير
أحـوالها مبيناً أهميـة احترام اللغة وأخذ الطيب
من كـلماتـها الستحـداث خطاب عـربي ينسجم مع
مـتـطلـبات الـعصـر احلالـي).وأكد مـحمـد سمـحان
ضـرورة أن تتوافق الكـلمات سواء أكـانت مكتوبة
ـواضـيع أو مـســمـوعـة مع األفـعـال وأن تـكـون ا
ـطـروحـة لــلـنـقـاش مــفـيـدة لألفـراد واألحــاديث ا
واجملـتمع خصوصاً في الوقت الراهن الذي يكثر
ـواجهة فـيه التـباين بـ األقوال واألفـعال وذلك 
الـغـزو الـثـقـافي والـلغـوي واحلـفـاظ عـلى الـلـغة
رء سيحـاسب على الكلمة الـعربية موضـحاً أن ا
الـتي يقولـها لذا يـجب أن تتميـز كلمـاته باألمانة
والـصدق وأن تكون قابلة للفهم والتطبيق.وقالت
ة شـاهيناز الـفقي إن (حرية التـعبير حق أساسي
من حـقوق اإلنـسان إال أنه يـقف عنـد حدود إيذاء

ـوقف حـسب رؤيـته وثقـافـته ومن هنـا تـكمن وا
ـناسب ـقام ا أهـمـية حـسن اختـيـار الكـلمـة في ا
تـلك اخلطيب بـوصلة لـكلمـاته ليصل لـها وأن 
إلى الـذين يخـاطبهم وتـصل كلـماته بفـاعليـة كما
ـكـن أن تـكـون أرادهــا أن تـكــون كـمـا بــ أنه 
لـلكلـمة مـعان عدة تـتضح من خالل السـياق التي
ـعـنى الـذي تمـتـلكه من جـاءت فـيه إضـافة إلى ا
مـوقع قــائـلـهـا الـذي يـسـتـلـزم أن تـكـون كـلـمـاته
صـادقة وقابـلة للـفهم.وقال أبـو حمور في كـلمته
ـيـة إن (الـلـغـة وعـاء الـفـكـر واحلـضـارة الـتـقــد
لـلمـجتـمعات بـعمـقهـا الثقـافي وأساس الـتفـكير
ــفـضي لـلـتــطـور واالزدهـار وأنـهــا تـتـألف من ا
الـكلمـات التي جتعل األفـراد قادرين على الـكتابة
والـتعبـير واحلديث ?”مـؤكداً أهمـية دراسة مثل
ـواجـهة الـتـحديـات الـتي تواجه ـواضيع  هـذه ا
ـنــا الــعـربي في ظـل الـتــطـورات الــسـريــعـة عــا
ـة واالنفتـاح على دول الـعالم).وأضاف أن والـعو

اآلخــر أو هـدم الـقـيم أو اإلضـرار بـاجملـتـمع وأن
لـكل فـرد مـبـدع احلق في التـعـبـيـر عن إبداعه من
ــنــابــر اإلعـالمــيــة والــصـــحف في حــال خـالل ا
اسـتـخدامـها بـالطـرق السـوية ?”مـشـيرة إلى أن
األفـراد يـستـطـيعـون الـتـعبـيـر عن وجهـة نـظرهم
بــحـريـة من خالل وسـائل الــتـواصل االجـتـمـاعي
ودون وجـود رقـابـة األمر الـذي أدى إلى نـشـر ما
يـخـالف الـقـيم والـعـرف الـعربي).وأوضـح ناجي
من جـانـبه أن (الـكـلـمـة بـعـمـومـهـا حـرة ال قـيود
ـسـمـوعـة واألحـرف عــلـيـهـا وتـمـثل األصــوات ا
ـومـة والـتفـاعل مع ـكـتـوبـة وتـملـك صفـة الـد ا
ـتلـقي وتشكل جـزءاً أساسيـاً من وعيه لألحداث ا
واخلـطـاب وأنـهـا تـعبـر عن قـائـلـهـا وذات مـعان
عـدة ومن هنا ينبغي احلذر عـند اختيار الكلمات
أجورة الـتي تسعى إلى واالبـتعاد عن الـكلمـات ا
الـتخريب والـتشويش وتغـيير احلـقائق والعودة

إلى مسؤولية الكلمة لكونها أمانة وطنية).

عـقد مـنـتدى الـفكـر العـربي لقـاءً حواريـاً وجاهـياً
ـرئي حـاضر فـيه عـضو وعـبـر تـقنـيـة االتصـال ا
مـجلس النواب األردني والكاتب يسار اخلصاونة
ـسؤولة في لغة اخلطاب?” حول “حـرية الكلمة ا
ـداخـالت في هـذا الـلــقـاء الـذي أداره وشــارك بـا
ـنـتـدى مـحـمـد أبـو الـوزيــر األسـبق وأمـ عـام ا
ـؤرخ مـحـمد حـمـور كل من الـشـاعـر والـكـاتب وا
سـمـحان والـكـاتبـة والـروائيـة والـسيـنـاريست ة
شـاهيناز الفقي من مصر والكاتب الدرامي حسن

. هتم ناجي وحضر اللقاء عدد من ا
أوضح احملــاضـر يـسـار اخلـصــاونـة أن الـكـلـمـة
والـسـلـوك تـوأمـان ال يـفـتـرقـان يـكـمل كـل مـنـهـما

اآلخـر وأن الـكـلـمـة تـتـجـاوز حـد الـصـوت فـهي
الــصـورة والــصـوت مــعـاً في مــفـهــوم الـعــصـر
احلــديث وأن كل أمــر يـبــدأ بـكـلــمـة ومـن هـنـا
ـقـام يــنـبـغي أن نـحـسـن اخـتـيـار الـكــلـمـة في ا

ناسب لها. ا
وأشار اخلصاونة إلى صفات الكلمة وأنها حرة
ا حتـفظ حـقوق اآلخـرين في حريـة التـعبـير طـا
مـؤكـداً أن حـريتـي الكـلـمـة واخلطـاب يـنـبغي أن
تـقـابـلـهـمـا حـريـة االسـتـمـاع وأن عـلى صـاحب
ـسؤولـية ويـفهم اخلـطاب أن يـخـتار الـكلـمات 

تلقي الذي يخاطبه. ا
ــتـداخــلــون إلى أن الـكــلــمـة سالح ذو وأشــار ا
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وصل ا

ؤسـسات الصـحفية ا مـعروف إن من أساسـيات عمل الـصحفي واإلعالمي في جـميع ا لـطا
ـصـادر ) والـوثائق ـعـلومـات والـبـيـانات ( ا ـكن أن يـعمـل بهـا هي جـمع ا واإلعالميـة الـتي 
تلقي من هـا إلى ا واألدلـة ذات الصلة بـأي موضوع على اخـتالف أنواعها وأهـميتهـا وتقد

 . اجلمهور لغرض صناعة محتوى صحفي مع ورص
وعادة ما تسمى تلك ب " الـصحافة اإلستقصـائية " والتي تعتـبر مصدرا رئيسيـا للمعلومات
ـعـنـيـة بـإجـراء حتـقـيق صـحـفي في مـوضـوع مـا مـثل كـشف مـلـفـات الـفـساد والـبـيـانـات وا
صـارف والـشـركات أو ؤسـسـات اإلداريـة وا الـسيـاسي أو مـلـفـات الفـسـاد اإلداري لـدى ا
تعلقة بأمن الدولـة والتي قد تؤدي إلى الضرر العام ويكمن ذلك كشف اجلرائم اخلطـيرة كا
ـوضوعات بـالبـحث واإلجتـهاد والـسعي جلمـع معلـومات سـرية مـهمة حـول تلك الـقضـايا وا
عـرفة احلقـيقة حـولهـا . إال أننا الـيوم من خالل مـا نشاهـده أو نلـمسه في عمـلنا والتقـصي 
بأن نوع الصحافـة اإلستقصائية في إعالمنا العراقي لم تـعد تأخذ حقها أو لم تأخذ طريقها
ا يأتي ذلك ألسباب مـتعددة ومنهـا السياسة التـعسفية الـتي تتبعها احلـقيقي في العمل ولـر
ساحة الـكافية لـلصحفي واإلعالمي السـلطات احلـكومية في الـدولة العراقـية والتي ال تتـيح ا
ها إلى طـلوبة عـلى مدى اختالفـها وتقـد ـعلـومات ا العـراقي في القيـام بواجبه عـبر جمع ا
ا يجـعلـنا نتـسائل حـول وجود تلك تلـقي سواء أكـان ذلك مرئيـا أم مسـموعا أم مـقروئـا  ا
القـيود الصـارمة التي تـفرضهـا الدولة عـلى الصحـفي واإلعالمـي في العـراق وعن أسباب

ذلك ?! 
ثال نالحظ إن الصحـافة واإلعالم العراقي الـيوم وحتى في األمس القريب ال وعلى سبـيل ا
يـستـطيع تـغطيـة بعض الـقضـايا اإلجتـماعـية والتـي تالمس اجملتمع الـعراقي وتـخصه ومـنها
كن ألية مؤسـسة إعالمية أو صحفية عتقلـ العراقي " فال  وذجا قضية " الـسجناء وا إ
أن تصـل إلى مبـنى الـسجـون الـعـراقيـة ومـراكز الـتـوقيف فـي مخـتـلف أنحـاء الـبالد وجتري
حتقـيقا استـقصائيا عـن قضايا السـجون والسجـناء وما يحصل مـعهم وما يعـانوه لسنوات
عتقالت ال سـيما وإن بعض أولئك السـجناء قد يكونـوا معتقل طويلة داخل تلك الـسجون وا
لعدة سنوات دون أن يـصدر أي حكم قضائي بـحقهم. وعلى الصـعيد نفسه نـذكر عندما يتم
رفض إدخال الـهـاتف النـقـال ألي صحـفي وإعالمي عـراقي داخل جـميع مـؤسـسات الـدولة
احلكـومـية وغـير احلـكـوميـة وداخل وزاراتهـا فـيتم سـحب الهـاتف مـنهم عـنـد الدخـول إليـها
ارسه الـصحفي ـسؤول العـراقي من الدور الـذي  وهذا بـحد ذاته يـشيـر لنا إلى مـدى قلق ا
تلـقي من اجملتـمع . ومن اجلديـر بالذكـر أيضا هـا إلى ا علـومات وتـقد واإلعالمي من نـقل ا
أننـا اليـوم نشـاهد بـعض البـرامج التـلفـزيونـية " اإلسـتقـصائـية " الـعراقـية قـد أخذت تـعرض
وتقدم من قبل خـارج البلد كبرنامج " سـتوديو التاسعـة " الذي يقدمه اإلعالمي العراقي أنور
احلمـداني أو كبـرنامج " البـشير شـو " الذي يـقدمه اإلعالمي العـراقي أحمـد البشـير والذي
أخذ األخـيـر فـي طـرحه طـريـقـة الـنـقد الـسـاخـر بـاإلضـافـة إلى تـنـاولـه عرض بـعـض قـضـايا
. وإن تقد مثل هكذا برامج سؤول العراقيـ شبهات الفـساد السياسي واإلداري لبـعض ا
ناقدة أو برامج استـقصائية من خارج القطر وهجـرة مقدميها إلى خارج العراق إن دل فهو

فـروضة علـى اإلعالم العراقي عـبر سـياسة يـدل على حـجم القيـود ا
ـتلقي عـلومة احلقـيقة إلى ا تـكميم األفـواه وعدم السـماح بتـقد ا
الــعــراقي مــا جـعل الــصــحــفي واإلعالمي الــذي يـعــيش داخل
هـمة ويـحجب ـعلـومـات والبـيانـات ا الـبلـد يـهمل الـكثـير من ا
ــهــا إلـى الــرأي الــعــام وال يــأخــذهــا بــعــ اإلعــتــبــار تــقــد
واإلهـتمـام وذلك خـوفا من الـقـمع واإلستـهـداف والقـتل الذي

ا يطاله في حال إن قدمها وتناول عرضها . ر
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بـاراةِ التي أقيمت في مـلعب ميركل. انـتهى الشوطُ األول حققَ منـتخب الشبـاب الفوزَ على نـظيره القِـرغِزِستاني بـهدف مقـابل هدفٍ واحد في ا
باراة بتقـدم منتخبنا بهـدفٍ جاءَ عن طريق ركلة جزاءٍ نفذهـا اسهر علي في الدقيقةِ 39  بينمـا عادلَ منتخب قِرغِزِستان الـنتيجة من متابعةٍ من ا
رمى  وفـي الدقـيقة  72جنحَ مـحمد ـهاجم الـقِرغِـزِستـاني تابـعهـا وأودعهـا في ا لركـلة جـزاء في الدقـيقة  62ردهـا احلارس عـباس كـر لكن ا
ـنتخبـنا. هذا وسـيخوض منـتخبنـا مباراته الثـالثة أمام األردن في الـتاسع والعشـرين ويختتم مـعسكره بـلقاء نادي جـميل بإحراز الـهدف الثاني 
قبل. سـويسري في احلادي والثالث من هـذا الشهر استعدادًا لـنهائياتِ كأس آسـيا للشباب التي تـستضيفهـا أوزبكستان في األول من آذار ا
ـقام في مديـنةِ أنطـاليا العب الـقوة اجلوية كـاظم رعد والعب الـشرطة عبـد الرزاق قاسم واالي عـلي فاضل العب غـوتبيرغ عـسكر ا وغابَ عن ا

بارات الوديت أمام طاجكستان وقرغزستان. السويدي وغيبت اإلصابة بلند إزاد عن ا
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لكـة البحرين السـتضافة تستـعد 
اجتماع اجلـمعية العـمومية العادي
الثـالث والثالثـ لالحتاد اآلسـيوي
لكرة الـقدم والذي سيـعقد يوم األول
ـقــبل ويــشــهـد إعالن من فـبــرايــر ا
بـدايـة فتـرة الـوالية الـثـالـثة لـلـشيخ
سلـمـان بن إبراهـيم آل خلـيفـة على
سدة عرش الكرة اآلسيوية ورئاسة
االحتاد القـاري بعد فـوزه بالتـزكية
ــنـصب الـرئــيس لـلــدورة الـقـادمـة
(2027-2023). وســتــقــوم اجلــمــعــيـة
العمومـية لإلحتاد اآلسيـوي بتزكية
معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل
خــلـيــفـة رســمــيـاً لــواليــة ثـالــثـة في
خــطــوة تــعــكس تــقــديــر اإلحتـادات
الوطـنيـة في القارة اآلسـيويـة للدور
الواضح الـذي لـعبـته قيـادة اإلحتاد
اآلسـيـوي في تـطويـر مـسـيـرته على
امـــتــداد عـــشــرة أعـــوام من الـــعــمل
ـسـتنـد عـلى تـوحـيـد الـكرة ـثـمـر ا ا
اآلسيويـة و إعالء مصاحلـها العـليا
ـنظـومة ـسـتمـر مع ا  والـتواصل ا
الــكـرويــة الـقـاريــة وإشـراك األسـرة
اآلسيوية في صنـاعة القرارات التي
بـاإلضـافة تـرسم مالمح مـسـتـقـبلـهـا
إلى تــنـــفــيــذ الــعــديـــد من الــبــرامج
شاريع احليوية التي بادرات وا وا
إنـعــكـسـت بـصــورة إيـجــابـيــة عـلى

مسيرة اللعبة.
—«dI²Ý≈ W³IŠ

وكـانت كرة الـقدم اآلسـيـوية شـهدت
عـلى امــتـداد رئـاسـة مـعـالي الـشـيخ
سلـمان بن ابراهـيم آل خلـيفة حـقبة
نجـزات الواضحة من اإلستقـرار وا
حــيـنـمـا جنح الــرئـيس اجلـديـد في
تحدة) خالل ترجمة شعـار ( آسيا ا

فترة رئـاسته التي سـادت فيها روح
الوحدة والـتضامن أركـان كرة القدم
حيث جتلت وحدة العائلة اآلسيوية
الــكـرويـة اآلسـيـويــة في الـعـديـد من
احملــطـــات الــهـــامــة خـالل ســنــوات
ؤسـسي ب مـتواصـلة من الـعـمل ا
فــــكـــان جــــدران اإلحتــــاد الــــقــــاري 
اإلجـمــاع اآلســيــوي حـاضــراً بــقـوة
عــلى كــافــة الــقــرارات الـتـي طـرحت
على إجتـماعات اجلمـعية العـمومية
ناط بها بروح التي مارست الدور ا
ــســئــولــيــة الــعــالــيــة والــثــقـة من ا

الكبيرة برؤى وأفكار رئيس اإلحتاد
الـقـاري الـراميـة لـتـطويـر مـخـرجات

اللعبة على كافة األصعدة.
وســــيــــشـــهــــد كـــوجنــــرس اإلحتـــاد
ـــكـــتب اآلســــيـــوي انـــتـــخــــابـــات ا
الــتـــنــفـــيــذي لالحتـــاد اآلســيــوي و
ـثلي الـقارة االسـيـوية لـعضـوية و
مـجـلس الـفيـفـا  وهـو احلـدث الذي
تـتــجه إلـيه أنـظـار أسـرة كـرة الـقـدم
وســـتـــكـــون بـــالـــقــــارة الـــصـــفــــراء
االنتـخابـات على مـركز نـائب رئيس
االحتـــاد ( 5نـــــواب) بــــواقع نــــائب

ـثال لـكل منـطقـة جغـرافية رئيس 
ــنـــاطق اخلـــمس وهـي شــرق مـن ا
آسـيــا غــرب آسـيــا جــنـوب آســيـا
وسط آسيا وآسيـان باإلضافة إلى
مقاعد آسيوية في مجلس االحتاد 6
الدولي لكرة القدم فيفا من ضمنهم
ــكـتب عــضـو نــسـائي مـن أعـضـاء ا
التنفيذي في االحتاد اآلسيوي لكرة
الـقـدم بـاإلضـافـة إلى  5أعـضـاء من
الـنـساء من بـيـنـهن واحدة سـتـكون
ضــمن أعـضــاء مـجـلس فــيـفـا  و 9 
ــــكـــتب أعــــضــــاء إضـــافــــيــــ في ا

ـناطق ـثـلـون بـاقي ا الـتـنـفـيذي 
لـفـئـة العـضـويـة عالوة عن خـمـسة
ثل لإلحتادات اإلقليمية أعضاء 
اخلمس الـذين سـيتم انـتخـابهم من
قـــبـل اجلـــمـــعـــيـــات الــــعـــمـــومـــيـــة

إلحتاداتهم الوطنية.
q UŠ ‰Ëbł

فــيـمـا يـنـتـظـر أن يـشـهـد كـوجنـرس
االحتـاد اآلســيـوي اخــتـيــار الـبــلـد
ـنـظم لـكـأس آسـيا  2027 مع بـقاء ا
مـلف وحـيـد في الـسـبـاق وهـو ملف
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة كـمـا ا

ســــــيــــــتم اســــــتــــــعــــــراض
ــتـــتــالـــيــة الـــنــجـــاحـــات ا
لالحتــــــاد الـــــقـــــاري خالل
السـنـوات األخيـرة وكيف
استـطاع أن يعـبر االحتاد
أكـــــبــــــر الـــــتــــــحـــــديـــــات
وأصــعـبــهــا مع جـائــحـة
كــــورونـــــا بــــاإلضــــافــــة
لـلـنجـاحـات الـتسـويـقـية
ــــــــداخـــــــيل وزيـــــــادة ا
بــاإلضـافــة لــلــتــصــديق
عـلى تـوصـيـات الـلـجـان
وأبــــرزهـــا الــــتـــطــــويـــر
الــــشـــــامل لــــبــــطــــوالت
األنــديــة ودوري أبــطـال

آسيا.
كــمـــا ســيـــعـــرض عــلى
هامش الـكوجنرس كل
ــوازنـة مــا يـتــعــلـق بــا
الـية وجنـاح االحتاد ا
الــــــقـــــاري في حتــــــقـــــيق

ــيــزة مع عــرض جنـــاحــات 
ـــشــــروعــــات الـــتـي ســـاهم أبــــرز ا
االحتـاد اآلسيـوي في تـنفـيـذها عـبر
مختلف مناطق القارة بهدف تطوير
الــلـعـبــة ودعم االحتـادات الــوطـنـيـة
األعــضــاء في مــشــاريع الــتــطــويــر
وجنــاحـــات مــخـــتــلف الــقـــطــاعــات
الـعــامـلـة في االحتــاد.  والـتي عـلى
ضـوئــهـا تـمـسـكت أسـرة كـرة الـقـدم
بـــالـــقــــارة اآلســـيـــويــــة بـــضـــرورة
إســـتــــمـــرار الـــشـــيخ ســـلـــمـــان بن
إبـراهــيم آل خـلــيـفــة عـلى مــقـعـد
الـرئاسـة بعـد النـجـاحات الـكبـيرة
والـقـفـزات الـهـائـلـة التـي حتقـقت
ـسـيـرة تــطـور الـلـعــبـة في الـقـارة

مترامية األطراف.
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فـرضـت الـظـروف الـتي مـر بـهـا الـعـراق هـجـرت الـكـثـيـر من
أبـنــاءه الى عـواصـمٍ شـتى  وتــوزعـوا في كـل بـقـاع األرض
بـاحثـ عن فـرصٍ أفضل لـلعـيش ومـستـقبل يـلـبي طمـوحهم
ة عـادلـة  وهنـاك أبدع الـكثـير وأنـظمـة تؤمـن لهم حـياة كـر
منهـم في مختلف اجملاالت وكانوا عالمـات فارقة أينما حلوا
ا يحمله العراقي من روح التحدي واألصرار على أن يكون
ـهـجـر يـجـرفهم ـمـيـزون في دول ا األفـضل دائـمـاً أبنـاءنـا ا

احلن للعراق وأن كان الكثير منهم لم يرى العراق!!
الـكـفاءات الـعـراقـيـة في مخـتـلف اجملـاالت هي ودائع نـفـيسه
ــهــجــر وهي ثــروة نــامــيــة ومـتــطــورة لن تــبــخل في بــنــوك ا
بـأسـعـاف الوطن حـ يـحـتاج ذلك  ولـعل اجملـال الـرياضي
هو مثـال حي ألستغالل هذه الثروة الوطنية وأستثمارها من
أجل رفع أسم الوطـن  واليقتـصر األمـر على الـعراق فقط 
ـهــاجـرون الـذين يــلـبـون نـداء فـهــذا أمـر يـشـتــرك به أغـلب ا
أوطـانــهم األم مــتى أحــتـاجـت خـدمــاتـهـم وكـمــا فــعل العـبي
غـرب مؤخـراً في كأس الـعالم ومـثلـهم الكـثير من مـنتـخب ا

هاجرين. الالعب ا
غـتـرب في مـخـتلف اجملـاالت والتـواصل مـعهم األهـتمـام بـا
يـؤمن للـوطن طاقـة بشـرية جـاهزة لـتقـد خدمات فـي جميع
ـنـاسبـة ألطالق األخـتـصـاصـات عـلى شـرط تـوفـيـر الـبـيـئـة ا
مواهـبهم وأسـتثـمـارها بـالشـكل األمثل 
ولـــعـل فـــشل أســـتـــقــــطـــاب الالعـــبـــ
ـغـتـربــ سـابـقـاً مــثـال لـسـوء أدارة ا
لف والـذي نتمنى تـصحيح أخطاءه ا
ألعطـاء الـفرصـة جلـميع أبـنـاء الوطن
خلــدمــته ورفع أســمه عــالــيــاً في كل

احملافل.
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طار إلى سيارات رئاسية خاصة من ا
مــكـــان اإلقــامـــة ومن ثم اقـــلــتـــنــا مع
ـقـدمـتـهم األخ مـحافظ ـسـؤولـ و  ا
أربـــيل إلى ولــــيـــمـــة فــــاخـــرة ومن ثم
تـوجـهـنـا لـلـمـطـار وكـان مـعـنـا ايـضـاً
مـبــيـنــاً أن خـوشـنــاو كـان في مــقـدمـة
مـستقـبليـنا و تـوديعنـا وكان مضـيافاً
ـنتخب وهو ما وترحيـبه حار جدا با

حـقــقــوه. وأضـاف أن رئــيس اإلقــلـيم
كـانت لـديه كــلـمـة جـمــيـلـة وهي: نـحن
وطن واحد وما عجز عـنه السياسيون
فعله الرياضيون. وبشأن التصريحات
الـــتي نــســـبت حملـــافظ أربــيـل أومــيــد
ـنـتـخب خـوشـنـاو بـشـأن عـدم دعـوة ا
ه في أربـيل أوضح الـزاملي أن لـتكـر
رئـاسـة اإلقـلـيم مـشـكورة هـيـأت لـلـوفد

خــوشـنــاو رئـيس احلــكـومــة احملـلــيـة
سـتـقبـل لـعـاصمـة اإلقلـيم كـان أول ا
ــنــتـخب. وقــال الــزامـلي في لــبـعــثـة ا
تـــصـــريح صــحـــفي إن رئـــيس إقـــلــيم
كـوردسـتــان نـيـجـيــرفـان بـارزاني كـرّم
ــنــتـخـب الـعــراقي الــفـائــز بــبـطــولـة ا
ـكـافـأة رمـزيــة تـثـمـيـنـا خـلـيـجي  25
جلـــهــــود الالعــــبـــ واالجنــــاز الـــذي
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كــشف عـضــو االحتــاد الـعــراقي لــكـرة
نتخب القدم غالب الزاملي أن العبي ا
الـعـراقي الـفـائـز بـبـطـولة خـلـيـجي 25
حـظـوا بــاسـتـقـبـال وتـرحـيب حـار من
قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان
بــارزاني خالل الـزيـارة الــتي أجـروهـا
ــــديـــنـــة أربــــيل مـــؤكــــدا أن أومـــيـــد

يثبت عدم صحة ما أُثير بعدم ترحيبه
ـــنـــتـــخب. وأبـــدى الـــزامـــلي بـــوفـــد ا
فتعل الذي أخذ استغرابه للتصريح ا
مـدى واسع والسـيـمـا بـعـدمـا شـاهـدنا
عــكس مـا تـداولــته وســـــــائل االعالم
إذ كـــــان االســـــتــــــقـــــبـــــال حـــــافـالً من
مـســـــؤولي حكـومـة إقـليم كـوردسـتان
الفـتـا إلى أنه لـو كـان في نـيـة احملافظ
ا كانت هذه ما نشرته وسائل االعالم 
احلـفـاوة الـرائـعـة الـتي يـشـكـر عـلـيـها

اإلقليم.
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وتــابع الــزامــلي قــائال نــكــرر شــكــرنـا
اجلــزيل وامــتـنــانــنـا لــرئــيس االقــلـيم
ا نـيـجـرفـان بـارزاني ومـحـافظ اربـيل 
قدموه من كرم واحترام داعياً وسائل
االعالم الـى عــــدم اثـــــارة وافــــتـــــعــــال
اخلالفات وتوخي احلذر بنقل االخبار
والســـيــمــا ان الـــعــراق واحـــد بــعــربه
وكـــورده وبـــاقي مـــكــونـــاته. وكـــانت
وسـائل اعـالم تـنــاقـلت تــصـريــحـات
خلوشناو لم يتم التأكد من صحتها
ـنـتخب الـعراقي هـو من طلب بأن ا
احلـضـور إلـى أربـيل ولم نـوجه له
دعـــوة لـــلـــحـــضـــور. وفي ســـيـــاق
مــــنــــفــــصل فــــاز رئــــيـس االحتـــاد
الـعراقي لـكرة الـقـدم عدنـان درجال
ـثالً بـعـضـويـة االحتـاد اآلسـيـوي 
عن غــرب آسـيـا. وذكـر احتـاد الـكـرة
فـي بـــيــــان أن رئــــيـس االحتـــاد

الـــعــراقـيّ لــكـــرةِ الـــقــدم
عــدنــان درجــال يــفـوزُ

ثالً عن بـعضـويةِ االحتـاد اآلسيـوي 
منطقةِ غرب القارة. وشارك العراق في
االجـــتــمــاع بــرئــيـــسه عــدنــان درجــال
وعضـو االحتاد محـمد ناصـر شكرون.
وصوت احتـاد غرب آسيـا لكـرة القدم
عـــلى مـــنح الــعـــراق حق اســتـــضــافــة
بية بطولة غرب آسيا للمنتخبات االو
ـقبل. وذكـر احتاد الـكرة في حـزيران ا
أن احتاد غـرب آسيـا لكـرةِ القـدم منح
الـــعـــراقَ حـق اســـتـــضـــافـــة بـــطـــولـــة
ـبيّة دون  23 عاماً في نـتخـبات األو ا
ــقـبل ويـبـارك جنـاحَ شـهـر حـزيـران ا
االحتـــاد الـــعـــراقـيّ لـــكـــرةِ الـــقـــدم في
دينةِ استـضافةِ بـطولة خـليجي  25 

البصرة.
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فشل الزوراء استـعادة توازنه عقب
اضي خسـارته من الطالب الـدور ا
بهدف بـعدما خـرج بتعادل من دون
اهـداف مع الـكهـربـاء مع استـئـناف
الـــــــدوري امس االول اخلـــــــمــــــيس
حينما توقف بـحدود الشهر بسبب
اقـامـة خـلـيجي 25 في الـبـصرة في
الـلـقـاء الـذي جـرى في مـلعـبه امس
االول ضــمن الــدور 13 الــذي شــهــد
تبادال للهـجمات لكنـهما لم يستغال
الـفـرص وتـرجـمـتـهـا ومن اخـطـرها
لـلـزوراء الــتي اهـدرهـا احــمـد عـبـد
احلــسـ قـبل نـهـايـة الـشـوط االول
فيمـا حتسن اداء الكـهرباء وكاد أن
ــنـافس رغم يـقـلـب الـطـاولــة عـلى ا
ظـروف الــلـعب الــتي تـقف جلــانـبه
عـندمـا وصل إلى مـرمـاه واخطـرها
تـسـديـدة سـتـيـفـ بـافـورمـن خارج
اجلزاء ولم يـظهر بـ الفـريق من
ــنـقــذ وقــبـلــهــا فـشل يــقــوم بـدور ا
الـزوراء وعــجـز من إيـجـاد احلـلـول
ـهم لـتـتـراجع مـسـاعـية لـتـحـقـيق ا
نـحـواسـتـعـادة توازنـه رغم حتـقيق
الــصــدارةمــؤقــتــا لــكــنه قــد يــفــقــد
ــرة اذا مــاتــمـكن الــوصــافـة هــذه ا
الطالب من التغلب على اجلوية في
الـلـقــاء الـذي يـكــون قـد جـرى امس
والنـه لم يــســـتــطــيـع الــتــأثـــيــر في
ـستـوى و النـتيـجة مـرت تـواليا ا
همة طـلوب تنتـظره ا في حتقيق ا

الصعبة جـدا عندما يالعب اجلوية
ـقـبل جـولة في االولى من الـشـهـر ا

في ملعبه وهذا بدوره سينال 14
من اجلـهود والـتطـلعـات للـمنـافسة
عـلى لقـب الدوري في ظل اسـتـمرار
نــــزف الــــنـــــقــــاط من ثـالث هــــزائم
وتـعـادلـ بـخـسارة 13 نـقـطـة امـام
ـرحـلـة سـتـة جــوالت عـلى نـهـايــة ا
األولى وسط مــخـاوف االنــصـار ان
ـاضي ــوسم ا يـتــكـرر سـيــنـاريـو ا
فـيمـا استـمـر الكـهربـاء في الظـهور
ــــــتـــــوازن وفــــــرض نـــــفـــــسـه في ا
ـنـافـسـات الـصـعـبـة مـستـفـيـدامن ا
الـنـقـطـة بـالـتـقـدم ثـالـثـا مـؤقـتـا في
جــدول الـــتـــرتــيب  25 وفي مــردود
واضح من الـبـدايـة والزال مـنـافـسا
مــهــمـا لــكـنـه لم يـســتــغل الـفــرصـة
لـلـتـقـدم لـلمـوقع االول فـيـمـا تـصدر

الزوراء مؤقتا 26.
¡öÐd Ë ÊU O  ‰œUFð

وعانى نـفط مـيسـان وتعـادل بهدف
مع ضـيــفه كــربالء ولم يــتــمـكن من
احلــفــاظ عــلى تــقـدمه د5عن طـريق
ـرور به لـلـنـهـاية بـنـيـامـ اكـور وا
قـــبل أن يــواجه رغـــبــة الـــضــيــوف
بــفــرض الــتــعــادل بــواســطــة رضـا
فاضل د 68لـيسـتمرافـي موقـعيـهما
حيث االول سابعا 22والثاني ثالث
عــشـر 14ولـم يـتــمــكن كــربالء الـذي
صعد مجددا من مـضيفه ومن كسر
عــقـدة مــبـاريــات الــذهـاب وايــقـاف

ــتــعـثــرة ومــعــهــا نـزف الــنــتــائج ا
الـنقـاط دون فـوز لالن قـبل أن يدرك
ذكـور بصـعوبة ويـحتاج التـعادل ا
إلى الــتــوازن فـيــمــا يـرى جــمــهـور
مـيـسان الـنـتيـجـة أشبه بـاخلـسارة
في ظل الــظـروف الــتي لــعب فـيــهـا
فــريـقــهم قـبل الــتـنــازل عن الـتــقـدم
واالكـتـفـاء بـالـتـعـادل امـام صـعـوبة
مـــبـــاريـــات الـــذهــــاب الـــتي اغـــلب
نتائـجها سلـبية عنـدما سقط الدور
اضي في ملعب النجف ويبدو ان ا
الفريقـ يعوالن على مـباريات عقر

الدار.
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وتـراجع احلــدود لـلــمـركـز الــتـاسع
ـهـدد ايـضـا عـلى ضـوء مـا تـسـفر ا
عنها مباريـات امس اجلمعة عندما
عاد من ملعب القاسم بتعادل بدون
اهداف  22تـاسـعــاقـبل ان يـســتـمـر
ـضـيف في مـكـانه الـرابـع عـشر13 ا
والزال يـعيش الـقـلق جـراء افتـقاده
ــطــلــوب مع مــقــابالت لــلــتــعــامل ا
ــديــنــة الــتـي تـتــطــلـب االهــتــمـام ا
والتـركيز قـبل أن يعجـز من حتقيق
رجوة وهو يدرك صعوبة الفوائد ا
الـلـعب بـاريـحــيـة خـارجـهـا والنـهـا
تــبـــقى دومــا مـــصـــدر دعم مــهـــمــة
شاركـة عندما الوصول إلى هـدف ا
واجه صـعوبـة بالـغة لـلبقـاء موسم
اخـر و تـمكـن من ذلك بـشق االنفس
اضي وسم ا في اجلولة االخـيرة ا

ـرة فـيـما ـا خـدمه احلظ تـلـك ا ور
فـشل احلـدود مـرة اخـرى ولم يـقـدم
شيء وقــاطـع نــتــائـج الــفــوز خالل
اجلـــــــوالت االربـع االخــــــيــــــرة دون
العـودة لالنتـصارات وقبـلهـا فقدان
الـبـداية الـواضـحة وهـذا بـدوره قد
يغير من االمـور بوجه بطل الدرجة
ر ـرة فيـما  األولى والعـائد هذه ا
االخر بأزمـة مستـمرة الفتقـاد الثقة
للتـعامل مع الضـيوف في عقر داره

وامام جمهوره.
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وتـوقفت سـلـسلـة جنـاحات الـنجف
ـة فـي مـيـدانه عـنـدمـا جتـرع الـهـز
االولى والـــثـــالــثـــة في الـــدوري من
دهــوك بـــهــدف احملــتـــرف زاكــيــري
يــاجن د 42من تـــســديـــدة بــعـــيــدةو
قـويـةحتـت انـظـار جـمـهـوره بـعـدما
ـنـافس لــيـسـقط فـشل في مـجــارة ا
من دهـوك بـهـدف لـيـتـجـمـد رصـيده

22وبات مهدد من الشرطة 24
ـتجه لالمـام عـندمـا يالعب نوروز ا
اليوم السبت في اربـيل وقلبها فقد
الفريق الشيء االهم الـتقدم للريادة
لــلـمــرة األولى بـســبب الــتـعــثـر في
مهمة كان ينتظرها جمهوره الكبير
بـــلــهـــفــة لـــيس الــبـــوم بل من وقت
ـدة  24سـاعــة لـكـنه والــبـقـاء فــيـهـا
خــرج مع الـفــريق بــخـيــبــة بـعــدمـا
ذهــبت الــنـقــاط كــامـلــة لــلـضــيـوف
ــنــافس ومـنــحـوا الــذين اتـعــبـوا ا

لـنفسـهم االريـحية ونـالوا مـنه قبل
أن يحبطـوا محاوالته بفضل االداء
الــواضح كـمـا جنــحـوا في الـعـودة
بالفوائد في افـضل نتائجهم ذهابا

Æ22 والتقدم ثامنا مؤقتا
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ولـم يـتـمـكن الـصـنـاعـة والـنـفط من
محاولة الوصول لتـحقيق النتيجة
االيجابية الثانية تو اليا للتخفيف
ـشـاركـة الـتي تـتـسع مـن مـخـاطـر ا
امـامهمـا بعـدما انـتهت مـواجهـتما
بـالـتـعـادل بـدون اهـداف لـيـسـتـمرا
في مـوقعـيهـما االول  9سابع عـشر
وبـــعـــده الــصـــنـــاعــة  6مــا زاد من
تأثرهما خصـوصا الصناعة بتسع
ــتـلك احلــلـول و هــزائم والزال ال 
االمـور تـزداد صــعـوبـة و ســيـكـون
التـحدي اكـبر وهو مـا ينـطبق على
النفط في موسم مـختلف تماما عن
االربــعـة االخـيــرة والزال بـعـيـد عن
الـــعـــودة واخلـــروج من مـــنـــطـــقـــة
الـهـبـوط ويـنـتـظـر أن يـلـعب حـكـيم
ـنـقـذ وان يـقـوم خـالـد شــاكـر دور ا
مـــحــمــد صــبــار بـــنــفس الــدور مع
الــصــنـاعــة بـعــدمـا حــقق الــنـقــطـة

األولى في أول اختبار له .
WÞdA «Ë “Ë—u½

ويـــتــطــلع الـــســادس الــشــرطــة 22
النـتـهـاز فرصـة لـقـائه والـتـمكن من
مـضـيـفه نـوروز في لـقـاء إلـيوم في
اربــيل ويــســعى الــتــقــدم مــركــزين

مــبـاشـرة في ظل مـا أسـفـرت عـنـهـا
نــتـــائج اخلـــمـــيس بـــعــد خـــســارة
النجف  24وتعادل الكهرباء  25كما
يامل ان يتعادل الطالب مع اجلوية
ليضرب ضـربته ما يجـعله التعامل
والـلعب بـتـركيـز وجـهد عـالي بدون
ـــدرب بـــدور اخـــطـــاء وان يـــقـــوم ا
تـكتـيـكي في اختـبار مـهم قـد يتـقدم
بـه ثـالــثــا واالسـتــمــرار بــسـلــســلـة

تقدمة بالفوز ثالث مرات النتائج ا
ـتـوازنة وتـعـادل و تعـزيـز احلـالة ا
وسيـلعب لقـاء اليوم بتـلك احلوافز
ــتـــكــامل الســـيــمـــا وانه الــفـــريق ا
ـنـطـلق لألمام لـلـدفـاع عن الـلقب وا
بـــعــدمــا حتـــسن كــثــيـــرا من حــيث
ـسـتـوى والنـتـائج وقـبلـهـا تـخلى ا
عن البـداية الـغير مـتوقـعة وينـتظر
ــوعــد جــمــهـــوره ان يــكــون عــلى ا

وجتــاوز عـقــبــة فــرانـســو حــريـري
الغير سهلة بعد عودة نوروز للعب
حتت انظار عدد من جـمهوره لقرب
ــلـعب ويـسـعى جـاهـدا الـتـخـلص ا
مـن حتـــديـــات الـــلــــعب في بـــغـــداد
والتـراجع سادس عـشر12من الفوز
بـــاربـع مــواجـــهـــات ويـــعــول عـــلى
ظروف اللـعب اجلديدة لـلدخول في

وضع اخر مختلف.

نتخب الوطني الفائز ببطولة خليجي 25 b∫ احتفاء نيجرفان برزاني بوفد ا Ë
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ــلك فـهـد الـدولي { الـريـاض - وكـاالت: عـادل االحتــاد رقم نـظـيـره الـنــصـر في عـدد االنـتـصــارات عـلى مـلـعب ا
بـالعـاصـمة الـرياض عـنـدما كـسـبه بثالثـية مـقـابل هدف فـيـنصف نـهائي كـأس الـسوبـر الـسعـودي ليـصل لـلنـهائي
ضاربـا موعـدا مع الفيـحاء الذي أقـصى بدوره حامل الـلقب الـهالل. وهذا االنتـصار السـابع لالحتاد على الـنصر
ـلـعب فـيـما حـضـرالـتـعـادل ب ي عـلى العـمـيـد في ذات ا العب وهـو نفس رقـم عدد انـتـصـارات الـعـا فـي درة ا
سـابـقات. وواصل االحتـاد تخـصـصه بالـنصـر لـيخـرجه من ثالث الـفريـق سـبع مـرات على االسـتـاد في جمـيع ا
مسـابقة عـلى مسـتوى بـطوالت الكـؤوس في آخر سـبع سنوات. وفـاز االحتاد بـنهـائي آخر نسـخة من نـهائي كأس
ـلك فهـد الـدولي. وفي العـام الذي يـليه ولي الـعـهد عـلى حسـاب النـصـر بهـدف نظـيف عام   2017 عـلى اسـتاد ا
لك عبـدالله بجدة بـرباعية لك على مـلعب مدينـة ا أقـصى االحتاد النصـر مرة آخرى لـكن من نصف نهائي كـأس ا
مـقابل هدف قـبل أن يخسر الـنهائي ضد الـتعاون بهـدف مقابل هـدف. وفي هذا العام أقصـاه من نصف نهائي
كأس الـسوبر الـسعـودي ليـنجح االحتاد مـن الفوز عـلى النـصر وإخـراجه خالي الوفـاض من كلـبطـوالت الكؤوس

ختلف مسمياتها خالل ست سنوات. السعودية 
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{ مـدريـد- وكـاالت: تغـلب ريـال مـدريد
عـلى أتلـتيكـو مدريـد بنتـيجة 1-3  بـعد
سـيناريو درامي مـساء اخلميس على
مــلــعب سـانــتـيــاجــو بـرنــابـيــو ضـمن
مـــنـــافـــســـات ربع نـــهـــائي كـــأس مـــلك
إسـبانيا. وسجل موراتـا هدف أتلتيكو
فـي الـدقـيـقـة 19  بــيـنـمـا سـجل ثالثـيـة
ـا ريــال مـدريـد رودريـجـو وكـر بـنـز
وفـينيـسيوس جونـيور في الدقائق 79

و 104 و120. 
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ـباراة وكـان أتـلتـيكـو مـدريد قـد أكمل ا
ب 10 العب بعد طرد مدافعه ستيفان
ســافــيـتش في الــدقـيــقـة  99 بــالــشـوط
اإلضــافي األول. واكــتــمل عــقــد الــفـرق
ـــشـــاركــة في الـــدور قــبـل الــنـــهــائي ا
بوجود برشلونة وريال مدريد وأتلتيك
بـيـلبـاو وأوساسـونـا حيث تـقام قـرعة
قبل. الـدور قبل الـنهائـي يوم االثنـ ا
ـبـاراة بـسـيطـرة لـريـال مـدريد بـدأت ا
وجـاءت أولى احملاوالت بتمريرة بينية
ا نحـو فينيسـيوس جونيور مـن بنز
لـكن دفاع أتلتيكـو مدريد شتتها. ومرر
مـولـيـنـا عـرضـيـة نـحـو ألـفـارو مـوراتـا
ـــســة الـــذي هـــرب من الـــرقـــابـــة ومن 
واحدة سجل في شباك كورتوا ليتقدم
أتـلـتـيـكـو مـدريـد بـالـدقـيـقـة 19. وسـدد
فـيدي فـالفـيردي كـرة من خـارج منـطقة

اجلـــزاء تــصــدى لــهــا بـــســهــولــة يــان
أوبـالك ثم ســدد كـــوريــا كـــرة ســهـــلــة
أمــسك بـهـا تــيـبـو كــورتـوا. واحـتـسب
ـبـاراة ركـلـة حـرة لـريـال مـدريد حـكم ا
نـفذهـا توني كـروس وصلت إلـى إيدير
مـيـلـيـتـاو الـذي سـدد بـعـيـدا عن مـرمى
أوبـالك. واســتـــمـــرت مــحـــاوالت ريــال
مـدريد دون أي فعالية حقيقية لينتهى
الــشـوط األول بـتـقـدم أتـلــتـيـكـو بـهـدف
دون رد ســـجــله ألــفـــارو مــوراتــا. ومع
بـــدايــة الــشــوط الـــثــاني واصل ريــال
مـدريد الضـغط واالعتمـاد على الكرات
ــنــطــقــة لــكن دون الـــعــرضــيــة داخل ا
اسـتـغـالل جـيـد. وسـدد فـالـفـيـردي كرة
ا كرة رمى ثم سـدد بنز مـرت أعلى ا
تــــصـــدى لـــهـــا أوبـالك لـــتـــرتـــد أمـــام
فــيـنـيـسـيـوس الـذي فـشل في وضـعـهـا
ـباراة داخـل الشـباك. واحـتـسب حكم ا
ركـلـة حـرة مـبـاشـرة ألتـلـتـيـكـو مـدريـد
نـفـذهـا أنـطوان جـريـزمـان الـذي صوب
بـــقــوة وحــولــهــا تــيــبــو كــورتــوا إلى
ركــنــيــة.  وكــاد فــيــتــســيل أن يــخــطف
الـهدف الثاني ألتلتيكو مدريد إذ تلقى
كـرة عرضيـة وسدد ركلـة مزدوجة مرت
ن لـكـورتوا. وجنح بـجـانب الـقائم األ
الــبــديل رودريـجــو في تــسـجــيل هـدف
الــتـعــادل بـالــدقـيــقـة  ?79حـ انـطـلق
ــهــارة فــرديــة وســدد وراوغ الــدفــاع 

بـــوجه الـــقـــدم لــيـــهـــز شـــبــاك أوبالك.
وانــتــهى الــوقت األصـلي 1-1  وتــدخل
ســافــيــتش بـعــنف عــلى كــامــافـيــنــجـا
بـالـدقـيـقة   99لـيـشـهـر احلـكم الـبـطـاقة
الـصـفـراء الـثـانـيـة فـي وجـهـة والـطرد.
ــا في تــســجــيل الــهــدف وجنـح بــنــز
الـــثــانـي بــالــدقـــيــقــة  104 حـــيث مــرر
أسـيـنـسيـو كـرة عرضـيـة داخل منـطـقة
ــا الـــذي هــز اجلـــزاء وصـــلت لـــبــنـــز
الـشـبـاك. وقـتل فـيـنـيسـيـوس أتـلـتـيـكو
مـدريد بالـهدف الثالث في الـدقيقة 120
حــيث تــلــقى تـمــريــرة من ســيـبــايـوس
ـجـهـود فـردي ثم هـز شـباك وانـطـلق 

أوبالك.
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كـما أثار ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو
مـــدريـــد جــدال واســـعــا خالل مـــبــاراة
فـريقه ضـد ريال مدريـد في ربع نهائي
كـأس مـلك إسبـانيـا. وسـلطت صـحيـفة
مـاركـا اإلسبـانيـة الـضوء عـلى احتـفال
مـوراتا بهدفه في شباك فريقه األسبق
والــذي ســجـلـه في الـدقــيــقـة  19 خالل
ــقـــامــة عــلى ســانـــتــيــاجــو ـــبــاراة ا ا
ـهـاجـم اإلسـبـاني بــرنـابــيـو. وحــاول ا
اســتــفــزاز جــمــاهــيــر الــريــال بــعــدمــا
واصـلت الـهتـاف ضده بـإساءات بـالغة
مـنذ بدايـة اللقاء إذ ظـلت تردد موراتا
أنـت جــــرذ.  وبــــعـــدمــــا ســــجـل هـــدف

الـروخيـبالنكـوس اجته مـوراتا صوب
مـدرجات جـماهـير الريـال ليـدير إلـيها
ظــهـره فـيــمـا وضع يـده الـيــمـنى عـلى
أعـلى ظـهره من الـيـسار لـيـظهـر اسمه
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فــسخ عــقـده مــعه. وقـالـت احملـكــمـة في
بـيان إن قاضيًـا في برشلونـة اتخذ هذه
اخلـطـوة بعـد اسـتجـواب الالعب الـبالغ
 39 عـــامًــا بــشـــأن أحــداث يُـــزعم أنــهــا

وقعت في ملهى ليلي.
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ــــلف إن وقــــال مــــصــــدر مـــــقــــرب من ا
الـقـاضي اتـخذ اخلـطـوة - الـتي طلـبـها
ـدعون العامون - ألن احملكمة اعتبرت ا
أن هـــنـــاك خـــطـــرًا من مـــحـــاولـــة العب
بـرشلونة السابق الفرار.في وقت الحق
قــال لــيــوبــولـدو ســيــلــفــا رئـيـس نـادي
بوماس أونام التابع جلامعة ناسيونال
أوتــونـومــا دي مـيــكـســيـكــو إن الـنـادي
اتــخـذ قــرار إنـهـاء عــقـد الالعـب لـسـبب
مــبـرّر مـضـيـفًـا يــجـدد الـنـادي الـتـزامه
بـعـدم التـسامح مع أفـعال أي عـضو في
مـؤسستنا أيًا كان والتي تتعارض مع

بكفالة بعد اعتقاله في برشلونة بتهمة
االعــتـداء اجلـنـسـي عـلى امـرأة قـبل أن
ـكـسـيـكي يــعـلن نـاديه بـومـاس أونــام ا

{ بـرشـلونـة - (أ ف ب): أمـرت محـكـمة
ـدافع الـبـرازيلي إسـبـانـيـة بـاحتـجـاز ا
اخملـضـرم داني ألـفـيش من دون اإلفراج
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احلالي بـسبب عدم تـأسيـسه لفرق
الــفــئــات الـعــمــريــة وهـو مــا أفــقـد
ــسـابــقــات الـكــثـيــر من االهـتــمـام ا
اجلـمـاهـيـري واإلعالمي والـتـنـافس
ــؤقـتـة الــقـوي. وأشـارت الــلـجــنـة ا
لــنـــادي الــوحــدات إلى اســتــحــداث
بـطــولـة درع االحتـاد الـتـي سـتـقـام
مــطـلع شــهـر فــبـرايــر/شـبـاط 2024
ــنــتـخب لألنــديــة من دون العــبي ا
األول. وذلك لــضــمــان اســتــمــراريـة

مع أنــديـــة تــركــيــة دون اإلعالن عن
هويـتهـا حـتى اللـحظـة. وسيـستـمر
ـعـسـكـر احلـكـمـاوي اسـبوع كـامل ا
يـتــخـلـله بــعض األنـشـطــة لـلـفـريق.
ـركـز الـثـاني في ويـحـتل احلــكـمـة ا
سلم تـرتـيب الدوري الـلبـناني لـكرة
الــســلــة بــرصــيـد  27 نــقــطـة خــلف
ــتــصـدر ب 28نــقـطــة مع بــيــروت ا

مباراة اكثر.
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mtvوlbci  كــــمـــا أعـــلــــنت قـــنـــوات
الـلـبـنـانـيـة أنـهـا سـتـنـقل مـبـاريات
بـطـولـة دبـي الـدولـيـة لـكـرة الـسـلـة.
وتنطلق البطولة عصر غد اجلمعة
ــديــنــة دبي فـي صــالــة الــنــصـــر 
ـسابقة شاركة  9 فرق. وحتظى ا
بـاهـتـمــام إعالمي كـبـيـر في لـبـنـان
شـاركة  3 أنديـة لبـنانـية في نظـرا 
مـــنــافـــســـاتـــهـــا وهي: الـــريـــاضي
وبيروت ودينامو. وتضم اجملموعة
األولى: ســــتــــروجن الـــفــــلــــبـــيــــني
وديــنـــامــو الـــلــبـــنــاني والـــوحــدة
السوري والنصر الليبي ومنتخب
اإلمـارات بـيـنـمـا تـشـمل اجملـمـوعـة
الــثـانــيــة: الـريــاضي وبــيـروت من
غـربي واإلفـريقي لبـنـان وسال ا
الـتـونـسي. وتـنـطـلق الـبـطـولـة
بلقاء النصر الليبي والوحدة
ـرتـقب أن الـسـوري. ومن ا
تـنقل الـقـنوات الـلـبنـانـية
مباريات الفرق اللبنانية

فقط.
وكــــــشف الـــــوحـــــدات
مــــســــاء أمس عن أن
ـــؤقـــتــة الـــلـــجـــنــة ا
لـالحتـــــــــاد األردني
لــــكــــرة الــــســــلــــة
خـاطــبـته بــكـتـاب
رسمي للـمشاركة
فـي الــــبــــطــــولـــة
زمع التأهيـلية ا
إقـامـتـهـا بـدءًا من
قبل  1مايو/آيار ا
والـــتي تـــتــمـــكن من
خاللــهــا الــفــرق من
اللـعب في الدوري
ـمــتــاز. وكـانت ا
ؤقـتة اللـجنـة ا
قـــــد مـــــنـــــعت
الــــــوحــــــدات
حــــامل لــــقب
الـــــدوري من
ــشـاركــة في ا
بــــــــــطـــــــــوالت
ــــــــــــــــــــوســم ا

لكي { مدريد- وكاالت: تغـنى البرازيلي فيـنيسيوس جـونيور جنم ريال مدريـد بالفريق ا
عـقب االنتصار  1-3 على أتلتـيكو مدريد ضمن مـنافسات ربع نهائي كـأس ملك إسبانيا.
ونشـر فـينـيسـيوس عـلى حـسابه الـرسـمي عبـر موقع الـتـواصل االجتـماعـي تويـتر: مـدريد
واحد فقط واجلـميع يـعرفه. وسـجل فيـنيسـيوس الـهدف الـثالث لريـال مدريـد في الدقـيقة
ـيـرجني. وهـتـفت 120  واحـتـفل الـنـجم الـبـرازيـلي راقـصــا وسط هـتـافـات من جـمـاهـيـر ا
جـماهير الريـال في معقلهـا سانتياجـو برنابيو بـاسم فينيسـيوس في الدقيقة  20 وهو رقم
قـميـصه قـائـلـة: إنه واحـد منـا فـيـنـيـسيـوس واحـد مـنـا. أتي ذلك بـعد أن عـلـقت جـمـاهـير
أتلـتيكو مـدريد دمية مسـيئة لفـينيسيـوس على أحد اجلسور فـي العاصمة اإلسـبانية قبل
خـوض الديـربي مع عبـارة تقـول مـدريد تـكره ريـال مدريـد. يذكـر أن أتلـتيـكو أصـدر بيـانا
رفض فيه العنصريـة ضد فينيسـيوس جونيور كما اسـتنكر ريال مدريـد العنصرية جتاه

األجانب رافضا تواجد مثل تلك األفعال في اجملتمع اإلسباني.

ؤقـتة { القـاهـرة - وكاالت: رد حـس لـبـيب  رئيس الـلـجنـة ا
الـسـابـقــة بـنـادي الـزمـالك  عـلى الـتــصـريـحـات الـتي أدلى بـهـا
مرتـضى مـنـصـور رئـيس الـقـلـعـة الـبـيـضـاء ضـده في الـسـاعات
ـاضـيـة. ونشـر لـبـيب بـيـانـا رسـمـيـا عبـر صـفـحـته الـشـخـصـية ا
وقع فـيـسبـوك للـتـواصل االجتـمـاعي قائال: الـقـائم على رئـاسة
نادي الـزمـالك كلـمـا ضـاق به احلال أطـلق الـعـنان ألكـاذيـبه يرمي
بـهـا الـشـرفـاء عــسى أن يـنـشـغل بـهـا الـنــاس عن فـشـله ومـا بـلـغه
ـسـتـويـات. وأضـاف: يـزعم الـنـادي من تـردي وانـهـيـار عـلى كـافـة ا
أنني والـدكـتور كـمال درويش رئـيس الـزمالك األسـبق نـنتـمي للـنادي
األهـلي في األصل وأنـنـي كـنت أمـضى سـاعــات في انـتـظـار مــقـابـلـته
وفـرطت في خـدمـات مصـطـفى محـمـد وأسـامة فـيـصل ومـحمـود عـبد

الـرحـيـم جـنش  إلى نـهــايـة مـا قـيل مـن عـبث وافـتـراءات. ووجه
لبيب عدة تساؤالت ردا على رئيس الزمالك قائال: هل أنا من
كـنت عـضــوا بـالــنـادي األهـلـي وسـعـيـت لـلـتــرشح لـعــضـويـة
سعى وجدت ضالتي في نادي مجلس إدارته وعندما خاب ا
الزمـالك?. وأضـاف: أنا كـنت العـبا وقـائـدا للـزمالـك ومنـتخب
الـيــد في الـفـتـرة بـ  1971 إلى  1985 فـمــتى كـنت انــتـظـر
رئـيس الـزمالك ولم أتـقـاضى أي أمـوال عن عمـلي الـرياضي
ناصب الـتي شغلتهـا. وواصل: جتديد عقد جنش  في كل ا

قـبل رئاسـة اللجـنة وكـان هناك بـند في الـعقـد يسمح لالعب أن
يـتـرك النـادي والـلـجـنـة لم تـكـن مسـؤولـة عـن هـذا العـقـد وتـمت
ـدير إعارة جـنش إلى فـيوتـشر كـقرار تـربوي بـعد مـشكـلته مع ا
الفـني. وأكد أن فـيوتـشـر قام بـتفـعيل بـنـد شراء جـنش بعـد عودة
قدوره منع ذلك موضحا أن جلنته مرتضى لـرئاسة الزمالك وكان 
ـدة موسم واحـد ثم قام أعارت أسـامة فـيصل مـقابل  4 مالي جـنيه 
قـابل الذي مجـلس الـزمالك احلـالي بتـجـديد إعـارته فكـم مدة اإلعـارة وا
حـصل عـلـيه الـزمالك? وأشـار إلى أن إعـارة مـصـطـفى محـمـد إلى جـالـطة
سراي التركي تـمت قبل أن تتولى الـلجنة عمـلها متـسائال عن موقف األلعاب
اجلـماعـية في عـهد اجملـلس احلالـي. وأ لبـيب بسـؤال أخيـر: هل سبق لي أن
اتـهـمت عـلـنــا اثـنـ من أفـضل العــبي الـفـريق بـتـعــاطي اخملـدرات كـمـا سـبق أن
اتهمت بذلك أحد أشهر من لعب الكرة في مصر واحترف في أعظم أندية أوروبا.
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{ بـيـروت  –وكـاالت: غـادرت بـعـثـة
نـادي احلـكـمـة بـيـروت لـكـرة الـسـلة
إلى تـركـيا من أجـل إقامـة مـعـسـكر
مــغــلق.  وتــوقــفـت عــجــلــة الـدوري
الـلـبـنـاني لـكـرة الـسـلـة لـعـدة أنـدية
حــيث تـــســتــكــمل في  8 فــبــرايــر /
ـقــبل حـيث تـشـارك أنـديـة شـبـاط ا
الــريــاضي وبــيــروت وديــنــامــو في
بـطـولـة دبي الـدولـيـة في حـ قـرر
ــشــاركـــة في مــعــســكــر احلــكــمــة ا
تــدريـبـي بـتــركـيــا. ويـتــرأس بـعــثـة
احلكمة إلى تركـيا نائب الرئيس
األول كــــمــــيل ســــعــــادة حــــيث
عسكر عدة تدريبات سيتخلل ا
مكثفة صـباحا ومساء من أجل
رفع اجلاهزية الـبدنية والـفنية
.  واكــدت مـصــادر في لالعــبــ
الـــنـــادي األخـــضـــر ان الـــفـــريق
سيخوض عدة مباريات ودية

دافع البرازيلي اخملضرم داني ألفيش ا

نــاقـصـا Orata. وفــتح هـذا االحــتـفـال
بــاب الـتـكـهـنــات حـيث أشـارت مـاركـا
إلـى احتمـاليـة رغبـة موراتـا في إخفاء
أول حــرفــ من اسـمه  MO لـــيــظــهــر

ــــا أراد اسم  Orata بـــــدال مــــنه.  ور
مـوراتـا بـذلـك اسـتـفـزاز جـمـاهـيـر ريال
مـدريـد بهـذه الكـلـمة الـتي تعـني جرذ
فـي إشـــارة لــــعـــدم اهـــتــــمـــامه بــــتـــلك

¡«b²Žù« WLN²Ð gOH √ “U−²ŠSÐ d Qð WO½U³Ý≈ WLJ×

ÁbIŽ a H¹ t¹œU½Ë w M'«

u“∫ العبو الريال في فوز على أتلتيكو

WKÝ∫ فريق احلكمة بكرة السلة
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{ الرياض - وكاالت: أعـلن اجلبل السـعودي تعاقـده رسميا مع األردني يـزيد أبو ليلى
حارس مرمى الفيـصلي. ورحب اجلبل عبر حـسابه على إنستجرام بـيزيد أبو ليلى وقام
دة تد عقد األردني يزيد أبـو ليلى مع اجلبل  بنشر صورته مع األمـنيات له بالتوفـيق. و
 4 أشهر على أن يعود بعد ذلك لصفوف الفيصلي. وجاءت رغبة أبو ليلى باالحتراف في
ـقررة في مـايـو/أيار ـسـابقـات في األردن وا ـدة الـطويـلـة التي تـفـصله عـن انطالق ا ظل ا
رمى قـبل. ويخـوض أبو لـيلى أول جتـربة احـترافـية في مـسيـرته وهو يـعد من حـراس ا ا
مـيزين سـواء مع الفـيصـلي أو منـتخب األردن. وبـدأ يزيـد أبو ليـلى صاحب ال 30 عـاما ا

مسيرته الكروية مع فريق شباب األردن قبل أن ينتقل للفيصلي.
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فينيسيوس
جونيور

البس الـــداخــلـــيــة وضـع يــديه داخـل ا
المـرأة من دون مـوافـقـتـها بـيـنـمـا كانت
تــرقص مع أصــدقـائــهـا ثم تــبـعــهـا الى
ـرحاض. وكانت مـحكمة في بـرشلونة ا
أعــلــنت في  10 الــشــهــر احلــالـي أنــهـا
ــة اعــتــداء فــتــحـت حتــقــيــقًــا في جــر
جـنـسي مـزعـومـة بـعـد شـكـوى قـدمـتـهـا
امــرأة ضــد العب كـرة قــدم من دون ذكـر

اسم الالعب.
وأكـــــد العـب بــــاريـس ســـــان جـــــرمــــان
ــلـهى الــفــرنـسي ســابــقًـا أنه كــان في ا
الـليلي في ذلـك الوقت لكنـه نفى ارتكاب
أي سـلوك إجـرامي وقال لقـناة أنتـينا 3
فـي وقت سابق من هذا الشهر إنه لم ير
ـرأة من قبل. وأضاف العب يوفنتوس ا
االيــطـالي الـسـابق كــنت هـنـاك في ذلك
ــكــان إلى جــانب الــكـثــيــر من الــنـاس ا

الذي يستمتعون.

روح اجلـامعـة وقيمـها. وكان ألـفيش قد
احـتُجز في وقت سابـق من يوم اجلمعة
بـــعـــد اســتـــدعـــائه إلـى مــركـــز شـــرطــة
ـثــول أمـام الــقـاضي. بــرشـلــونـة قــبل ا
قـالت الـشـرطـة الكـاتـالـونـية إنـهـا تـلقت
شـكـوى في  2 كـانـون الـثـاني مـن امرأة
اتـهمت ألفيس باالعتداء اجلنسي. وفي
حـ رفـضت الـشـرطة اإلدالء بـتـفـاصيل
عن الــقــضــيــة قــال مــصــدر مــقــرب من
الـــتــحــقــيـق لــوكــالـــة فــرانس بــرس إن

ألفيش متهم باالغتصاب
ــــرأة كــــررت ــــصـــــدر أن ا .وأضـــــاف ا
اتــهـامـهـا أمـام الـقــاضي يـوم اجلـمـعـة.
وحـــسب الـــصـــحـف احملــلـــيـــة حـــدثت
زعومـة في ملهى ليـلي شهير الـوقائع ا
فـي بـرشلـونـة لـيل  31-30 كـانـون األوّل
ــاضي. وقــالـت صـحــيــفــة أي بي سي ا
ــزاعم تـقــول إن ألــفـيش الــيــومـيــة إن ا

األنديـة وعدم انـقطاع الـالعب عن
ارسة اللعـبة خالل فترة التوقف
ـنـتـخب في الـتي تـشــهـد مـشـاركـة ا
ـونــديـال. ولــفت نـادي تــصـفــيـات ا
الوحدات عـبر موقـعه الرسمي إلى
أن مــحــمـد عــلــيـان رئــيس الــهـيــئـة
ؤقـتة الحتـاد كـرة السـلة سـيعـقد ا
بـعـد غـد الـسـبت مـؤتـمـرا صـحـفـيا
يـوضح من خاللـه تـفـاصـيل أجـنـدة

وسم اجلديد. ا

فينيسيوس
جونيور

{ مدريد - وكاالت: أثار دييجو سيميوني
مــدرب أتـلــتــيـكــو مــدريــد الـشــكــوك حـول
اسـتـمـراره مع الـفـريق اإلسـبـاني مـشـيـرا
وسم مـا يناسب إلى أنه سـيدرس بعـد ا
اجلــمــيع. وقــال ســيــمــيــوني في مــؤتــمــر
صحـفي عـقب توديع كـأس مـلك إسـبانـيا
بــــاخلـــســـارة  3-1 أمـــام ريــــال مـــدريـــد
خـرجنـا من دوري أبـطـال أوروبـا وكأس
لك ويـتبقى لنا الدور الثاني في الليجا ا
لـــنـــصـل إلى الـــهـــدف الـــذي يــحـــتـــاجه
الــنــادي وبـعــدهــا ســنـدرس بــهــدوء مـا
ينـاسب اجلميع. وتابع أنـا سعيد لـلغاية
بوجـودي في أتلتيكو مدريد مستمر في
تقـد أقـصى ما لـدي حتى آخـر يوم لي
هـــنـــا كــمـــا فـــعـــلت مـــنــذ أول يـــوم. وعن
مـواجـهـة الـديـربي عـلق لـقـد قـدم الفـريق
الــكــثـيــر من األشــيــاء اجلـيــدة حــتى جـاء
هــدف رودريــجــو الــرائع الــذي أحــرزه من
مهـارة فردية مذهلـة. وتابع أنا راض تماما
عن جهـد الالعب والصورة الـتي ظهر بها

الفريق.
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ـسـيـئـة.  يـشار الـهـتـافـات ا
إلـى أن ريـال مـدريــد انـتـصـر
بـنـتـيـجة   1-3 بـعـدمـا خـاض

. الفريقان شوط إضافي
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Good Govern-) احلـــــكم الـــــصــــالح
ance)  هو احلكم الذي يستند

لــقـيـادات سـيــاسـيـة مـنــتـخـبـة وكـوادر
إداريـة ملـتزمـة لتطـوير مـوارد اجملتمع
وتـقد اخلـدمات للـمواطنـ وحتس
نـوعـيـة حـيـاتـهم ورفـاهيـتـهم من خالل
ـشاركة في حتـقيق عـنصري الـرضا وا
فـهـوم يرتـكـز على ثالث احلـكم وهـذا ا
أبـــعــاد يـــنـــتج عن تـــرابــطـــهـــا احلــكم

الصالح وهذه االبعاد هي .
تـعلق بطبيعة أوالً : الـبعد السياسي ا
الـسلطـة السيـاسية وشـرعية تـمثيـلها
ـتعـلق بـعمل وثـانـيـاً : البـعـد التـقـني ا
االرادة وفــاعــلـيــتــهـا وثــالــثـاً : الــبــعـد
ــتــعــلق االقــتــصــادي  –االجــتــمــاعي ا
بـطبـيعـة بنـية اجملـتمع ومـدى حيـويته

واســـتــــقالله عن الــــدولـــة وطـــبـــيـــعـــة
الـــســـيــاســـات الـــعــامـــة في اجملـــالــ
االقـتصـادي واالجتـماعي  وقـدر تعلق
االمـر بالبـعد السيـاسي للحـكم الرشيد
فـــإنه يـــعــتـــمـــد عــلـى وجــود قـــيــادات
مـنتخـبة تـتمتع بـالشرعـية الدسـتورية
حـتى حتـوز رضا اجلـمهـور وموضوع
الــشــرعــيـــة يــرتــبط ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً
ـارسـتـهـا ـقـراطـيـة  ووســائل  بــالـد
وهـذا يقتضي وجود حَوْكَـمَة تشريعية
ـتعـلـقة بـانتـخاب لـكـافة الـتشـريـعات ا
ــثـلي الــشـعب ســواء عـلى مــسـتـوى
الـتـشريع الـدستـوري أو عـلى مسـتوى
تـعلقة بوضع الـتشريعـات االساسية ا
احلـقـوق الـسـيـاسـيـة مـوضع الـتـنـفـيذ
كــقــوانـ االنــتـخــابــات الـتــشــريـعــيـة

واحملـليـة وقوانـ االحزاب الـسيـاسية
سؤولـة عن إدارة شفـافية والـقوانـ ا
الـعـملـيـة االنـتخـابـية لـضـمان مـشـاركة
فـعـالـة من الـشـعب في اخـتـيـار نـوابهم
ـشــاركـة الـفـعـالـة في مـراقـبـتـهم من وا
ـان مع وضع خـالل تقـيـيم أعـمـال الـبـر
ضـوابط وآليـات للمـساءلة واحملـاسبة
شاركة ال يـقتصر على كـما أن مفهـوم ا
ــفـــهــوم الــضـــيق لــلــمـــشــاركــة وهــو ا
مـــبــاشــرة احلــقـــوق الــســيـــاســيــة في
ـشــاركـة في االنــتـخــاب والـتـرشــيح وا
ــتـد لـيـشـمل ـا  الــشـؤون الـعـامـة وا
ــرأة في حق ــســـاواة بــ الــرجل وا ا
ــشــاركـة بــالــتـصــويت وابــداء الـرأي ا
مـبـاشـرة أو عـبـر اجملـالس الـتـمـثـيـلـية
ــقـــراطــيــاً بـــالــبــرامج ـــنــتــخـــبــة د ا
شاركة والـسياسات والقـرارات وهذه ا
تــتـطـلب تـوفــر الـقـوانـ الــتي تـضـمن
حــريـة تـشــكـيل اجلـمــعـيـات واالحـزاب
وحـريـة التـعبـير واالنـتخـاب ومبـاشرة
احلــريـات الــعـامـة عــمـومــاً واحلـريـات
واحلـــقـــوق الـــســــيـــاســـيـــة عـــلى وجه
شـاركة الـفعـالة اخلـصـوص لتـحقـيق ا
لــلــمــواطــنــ في تــرســيـخ الــشــرعــيـة

السياسية.
ولـذلك فإن غـياب احلَوْكَـمَة الـتشريـعية
مـن شــــأنه أن يــــوصـم نــــظــــام احلــــكم
بــاحلــكم الــسيء وهــو نــقــيض احلــكم

الـرشيـد وتتمـثل مظاهـر احلكم السيء
الــــنـــاجــــمــــة عن غــــيـــاب احلَــــوْكَــــمَـــة
الـتشـريعـية في غيـاب االطار الـقانوني
ــا يــؤدي إلى غــيــاب تــطــبــيق حــكم
الـقــانـون وتـطـبـيق الـقـوانـ بـطـريـقـة
اسـتنسابية وتعـسفية مع بروز ظاهرة
ــســـؤولـــ من خـــضـــوعــهم اعـــفـــاء ا
لــلــقـانــون أو عــدم فـاعــلــيـة الــقــوانـ
ـسؤولـ حلكم الـقـائمـة في اخضـاع ا
لـقـانـون بـسـبب الـثـغـرات الـتـشـريـعـية
وهذا ينعكس بطبيعة احلال على مبدأ
الـشفافـية حيث يـؤدي قصور الـقوان
إلى وجـود قاعدة ضيـقة ومغلـقة وغير
شـفـافـة لـلمـعـلـومـات ولعـمـلـيـات صنع
الــقــرار بــشـكـل عـام وعــمــلــيــات صـنع

السياسات بشكل خاص.
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ومن هــنـا جـاءت حــتـمـيــة الـتالزم بـ
ــــقـــراطـي وآلـــيـــات وجــــود نـــظـــام د
انــتـخـاب وتــرشـيح وتــبـادل الـســلـطـة
بــشــكل شــفــاف وبــ مــفــهــوم احلــكم
ـا يساعـد على القـضاء على الـرشيد 
الــفــسـاد الــسـيــاسي الــذي يُــعـد أكــبـر
قـراطـية وبـرغم استـمرار مـعـوق للـد
الــبــنـك الــدولي في رفــضه لــلــتــصــدي
لـقضـية الفـساد كونه يـنظر إلـيه كشأن
سـياسي وال يـدخل ضمن وثـائق البنك
ــوقـف قــد تــغــيـر الــدولـي االّ أن هـذا ا
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بـشكل ملفت لالنظـار عندما طرح البنك
الـدولي اآلراء القانونـية عرض احلائط
ــــثل قــــضـــيـــة واعــــلن أن الـــفــــســـاد 
اقـتصاديـة ذات أهميـة مركزيـة حليوية
ـولهـا الـبنك ـشاريع الـتي  وفـعـاليـة ا
ن عام 1999 بـأن أسـبـاب االزمـات وبَـيـَّ
ـالـية وفـسـاد السـلـطة والـفـقر قـضـية ا
واحدة إذا لم يكن لدى الدول حكم جيد
وهــذا يــتــطــلب وجــود نــظــام قـانــوني
لكية مـتكامل يحـمي حقوق االنسـان ا
والـعقـود وإن غيـاب مفـاهيم احلَـوْكَمَة
ـستـوى الـسـياسي الـتـشـريعـيـة عـلى ا
واالقــتـصــادي يـحــول دون تـطــور هـذه
الدول وعدم استمراريتها  وهنا يظهر
ــقــراطــيــة مــجــدداً كــأســاس دور الــد
لـتوفير مرتكزات احلَوْكَمَة التشريعية 
ــقـراطــيـة كـآلــيـة حــكم يـجب أن فــالـد
تـتـضمن مـنـظومـة سـياسـيـة وقانـونـية
مــتــكــامــلــة قــادرة عـلـى االطــبـاق عــلى
الــفـسـاد الــسـيـاسـي وحتـقـيق مــفـهـوم
احلـــــكم الـــــرشـــــيـــــد من خـالل وجــــود
ـــنح االمــة حق دســـتــوراً تـــعــاقـــديــاً 
الـوالية على نـفسها وتـعددية سـياسية
تــوفــر أحــزابــاً ذات بــرامج ســيــاســيـة
تـتنافس فيما بينها في انتخابات حرة
ونـزيهـة لتشـكيل مـجلس االمة بـأسرها
طـلوبة نـيابة ـهام التـشريع ا ويـقوم 
عــنــهــا والــتي تــتـمــتع  –أي الــهــيــئـة
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الـبصـري هو جـزء من ثـقافـة العـراقيـ  . غيـر ان األهم ان فـعالـياتـهم االجتـماعـية
واإلنسـانية في خليجي  25 مزقت كل خـطابات الساسة وسائل االعالم والتواصل
االعالمي التي صرفت عليها مالي الدوالرات في تشويه صورة العراق و عزله. 
تـلك اخلـصــال أضـحت عالمـة بــاذخـة اجلـمــال كـشـفت عـن جـوهـر الـعــراقـيـ في
الـتعـامل مع الـضـيوف وفـتـحت صفـحـة جديـدة. وكشـفت ايـضاً عـن سقـوط مروع
لتـلك اخلطابـات والفـتاوى الطـائفـية . وبذلك فـأن اجلمـهور يقـود ألول مرة الـساسة

وضوعية على خطاب تلك الوسائل.  صداقية وا واالعالم ويضفي النزاهة وا
WLKJ «

كن إعادتـها أو تغـيير وجـهتهـا. و يظل أثرهـا قائماً , كالـرصاصة حـ تنطـلق ال 
ليس يسيراً إزالـته. لتغدوا منفذاً للصراع و الـكراهية . و قال عنها االمام علي(ع)
(مفتاح الـشر كلمـة) و يتجلـى ذلك في وسائل االعالم و التواصل االجـتماعي التي
ـذهبـية الـتي تسوق ـنابر ا تعـكس ثقـافة اجملتـمع و اخلالف االيديـولوجي و تـعدد ا
خطاب الكـراهية عند االزمـات االجتماعيـة و السياسية  ,بأسـتخدام مفردات سلبية
تقتـرن بفئة او فضاء ثقافي مع في اجملتمع  ,ليـقع األبرياء ضحية ذلك اخلطاب ,
ضـمر في أحـاي أخـرى عند عـلن أحيـاناً و ا و مفـردات تسـهم بأنتـاج الصـراع ا

غياب الوعي و عدم إنتقاء الكلمة التي حتمل وجوها للوئام أو للخصام.
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ـة في كل االنظـمة السـياسيـة و االديان السـماويـة و الوضعـية و اجملتـمعات و جر
االزمـان و االمـاكن  ,بـأسـتـثـنـاء مـا يـجـري في الـعـراق  ,حـ يـسـرق طـفل مـنـاديل
ورقيـة يسجن ستة أشهر  ,و ح تـسرق ثالث ترليونات و 700 ملـيار دينار يطلق
ـال و الدولة الـتي تسـتخدم سراح الـسارق بـعد أسبـوع . إنهـا سلطـة االحزاب و ا
عنى أن ال خـير من إعـتقال الـلص)  خطـاب التضـليل بـاستخـدام كلمـات(إعادة ا
نـاديل الورقـية الـذي أغتصـبت طفـولتـة و كرامته و ئات مـثل لص ا حريـته تعـادل ا
ا في حريـته . وبذلك تـعطي درسـاً ليس في الـفضـيلة و تـطبـيق عدالـة القـانون و إ

شكل السرقة ولك أن تختار ب االول و الثاني .
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سـاواة و احلرية  ,و احلقـيقة أن شـكل النـظام الـسياسي و يشـير الى الـعدالـة و ا
االيديولوجيا التي يروم تطبيقها و ترويج خطاب السلطة بهدف االستمالة و االقناع
دبجـة في الدستور . إذ ـنمقـة ا هو الـسائد في عـمليـة التطبـيق . و ليس الكـلمات ا
أن قرارات السـلطة واجـبة التـنفيذ  ,و تتقـاطع أحيانـاً مع كلمـات الدستور و أحالم
تـخلـفة الـتي ال تبحث عن الـناس  ,السيـما في االنـظمة الـدكتـاتورية و اجملـتمـعات ا

ا عن العبودية في قانون القوة. قوة القانون و إ
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يهـدف التحليل الـى تفكيك النص  ,اخلبر  ,البـيان و التصريح و يـستند احمللل الى
عنى و العوامل التي أفضت الى إطالقه علومات و إستيعاب ا أمكانيـته اللغوية و ا
ـتلقي من إدراك احملتوى و ما يـضمر . غير أن معظم مـا يسمى باحمللل لتمك ا
الـذين يـتــقـافـزون من قـنـاة تـلـفــازيـة الى أخـرى يـتـكـئـون عــلى الـتـأويل الـذي يـعـمق
علومة احلقـيقية من ناحية تلقي  ,بسبب غـياب ا الغـموض و ال يشيع الوعي لدى ا
ا أفقد البرامج و تقويض حرية التعبير من ناحية أخرى في بيئة ملوثة إعالمياً . 
ـسـاءلة و الـسـيـاسيـة قـدرتـهـا على الـتـأثـيـر و صنـاعـة رأي عـام لـديه القـدرة عـلى ا

تعاقبة ما أدى الى هشاشة الدولة. الضغط على احلكومات ا
 «—UFA «

صداقية و احلقيقة ؤسسات  ,كالنزاهة و ا ترفعها السلطات و وسائل االعالم و ا
فـردات التي تتـلفع بـها بهدف االسـتمالـة و االثارة في واقع غارق و نـحو ذلك من ا
ـناضـل قـبل إستالم الـسلـطة. يـطالـبون باخملـاتلـة و التـزييف  ,فهي تـشبـه إدعاء ا
ساواة و بعد إستالم السلطة يقرأون كل أساليب الطغاة  ,و باحلرية و الـعدالة و ا
يضيفـون عليها أساليب أخرى بأدوات جديدة حتت شعارات و ذرائع القضاء على
ـعـارض . فـالـكل يـدعي احلق في مـا يـرى . و احلـقـيـقة هي ـؤامـرات في قـمع ا ا

ال للهيمنة. الوصول الى السلطة و ا
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الـفقيـر اذا غمز ألمـرأة في الطريق أقـاموا الدنـيا علـيه و أقعدوها  ,إمـا أذا أشترى
زاً كـان ذلك علـيه حالالً طـيبـاً (د. علي الغـني مئـات اجلـواري و أشبـعهن غـمـزاً و 

الوردي).

الــتـشـريــعـيـة  –بــأدوات رقـابـة فــعـالـة
ـكن ـراقــبـة عـمل احلـكـومـة وهـذا ال 
حتـقيـقه االّ من خالل وجـود تشـريعات

تتيح هذه الرقابة.
وبـــعــبــارة أخـــرى أن مــفـــهــوم احلــكم
الــصــالح (Good Governance) هــو
مــفـهـوم مـوازي لــدولـة الـقــانـون وفـقـاً
لــلــمـفــاهـيم الــدســتـوريــة إذ ال وجـود
لـــدولـــة الــقـــانـــون في غـــيــر الـــنـــظــام
ــبــاد ـــقــراطي الــذي بــلــورته ا الــد

االساسية لدولة القانون.
Michel) إذ يـشــيـر الـفـقـيه الـفـرنـسي
Coudrec) إلى هذه احلالة بقوله (ال
وجــود لـدولــة الـقــانـون عــنـدمــا ال تـتم
مـنـاقـشـة الـقـانـون بـحـريـة في مـجـلس
)  لذلك ـقـراطـيـاً تـشـريـعي مـنـتخب د
جنــد أن مــلــخص الــوثــيــقــة رقم (15)
ـبــاد احلـكم الــرشـيـد في اخلــاصـة 
الــقــرن الـواحــد والــعــشـرين اعــتــبـرت
الـشرعـية (Legitimacy) والـتـصويت
ــبـــاد اخلــمـــســة (Voice) مـن أهم ا
لــلــحــكم الــرشـيــد وهــذا يــعــكس مـدى
الــــــتـالزم بــــــ احلــــــكم الــــــرشــــــيــــــد
قراطية وما يترتب على ذلك من والـد
اهــــــمــــــيـــــة إقــــــرار ســــــيــــــاســــــيـــــات
واسـتراتـيجـيات حلَـوْكَمَـة التـشريـعات
تـــعــمل عـــلى حتــقـــيق مــبـــاد احلــكم

الرشيد.
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لــو كــانت بــيــد هــذه الـفــئــة الــضــالّـة كلُّ
ســلــطــة األرض وثــروتــهــا وســطــوتــهـا.
كن أن يكون ذريعة الستغالل فالدّين ال 
بـــني الـــبـــشـــر حتت ســـتـــاره وبـــدعــوى
الـشريـعة والـشرع الـتي ينـبغي أن تـكون
لــصــالح اإلنـــســان وفي خــدمـــته ولــيس
ـا ـسـيح "إ ه وقـتــله. ألم يـقل ا لـتـجـر
جُـــعِـلَ الـــســـبت ألجل اإلنـــســـان ولـــيس
اإلنــســان ألجل الـــســبت?"(مــرقس (2:27
وهذا ما اتّضحَ مؤخرًا بالصحة احلسنة
ـبـادرة الــطـيـبـة والـصـحــوة الـراقـيــة وا
ـشـيخـة األزهـر عـنـدما عـرضت مـوقـفَـها
األخـــيــــر الـــنـــاصـع والـــصـــريـح حـــيـــال
ـيالد بـالردّ الـرافض االحـتـفـال بـأعـيـاد ا
إزاءَ مَن جتـرّا ومـازال يـتـطـاولُ بـتـحـر
تـهنـئة أبـنـاء الوطن من إخـوتهم األقـباط
ـواطـنـة ـتـشـاركـ مـعــهم في تـعـزيـز ا ا
والــبـــنــاء ورقـيّ الــبـالد كلّ من مـــوقــعه

ووفق طاقاته وقدراته الوطنية.
ـبـادرة األزهريـة الـرائـعـة تأتي إنّ هـذه ا
ضـمن ثمـار اللـقـاء التـاريخي الـذي جمع
شـيخ األزهر مع قـداسة الـبابـا فرنـسيس
بـتوقيعهما لوثـيقة األخوّة اإلنسانية من
ـشـتـرك ي والـعــيش ا أجل الـسالم الــعـا
في دولـــة اإلمــارات في  4شــبــاط ?2019
ـــة شــكل الــتــســامح والــتي وضــعت ســكّ
والـــتـــعــايـش في طـــريــقـــهـــا اإلنــســـاني
الـــصــحـــيح. وهي تـــســـتــحق أن تـــكــون
خـارطـة طـريق جلـمـيع أتـبـاع األديان في
ـسكونة في احلوار والتفاهم والتراحم ا
ـكـنـنا بـ األ والـشعـوب. تـاريـخـيًا 
ـشــهـد اإلنـسـانـي في مـنـطــقـتـنـا قـراءة ا
ـزيدٍ مـن الرقيّ في احلـكم عـليه عـنـدما
نــســتــشف من األحـــداث حــمــايــة كلّ من
ـسيـحـية واإلسالم لـبـعضـهـما الـبعض ا
عبر التاريخ منذ قدوم اإلسالم وانتشاره
قـبل أكثر من  1400سـنة. حـتى مع أتباع
الـدين الـيـهـودي كـانت هـنـاك تـفـاهـمـات
ـكن نـكـرانـها وأشـكـال من الـتعـايش ال 
أو نـفيُها. فـالتاريخ كـفيل دومًا بالـتذكير
بـتـفاصـيـله ومـجـريـاته ووقـائعـه وليس
بـاحلـكـم عـلـيه وتــسـيـيــره من جـهـاتٍ أو
أطـرافٍ مــدســوسـة شــاذّة ال حتـمل غــيـر
الـغلّ واحلقد واحلسد والغيرة والعداوة
ـتسـامـح والـطيـب "الـقائـينـيـة" ضدّ ا
ّن يــقــدّســون احلــيـاة  " "الــهــابــيــلــيّــ
ـشـتركـة بـ الـبـشـر ويـعـونَ أهـمـيـتـها ا
اإلنـسـانـية وفق الـنـظـرة اإللـهـيـة التي ال
تـقــبل الـتــجـاوز لــكـائنٍ ضــدّ نـظــيـره في
اإلنـسانيـة. ولعلّ ما أثـلج صدور األقباط
ــســيــحــيــ عــمــومًــا في ــا وا خــصــوصً
تـوضــيح شـيخ األزهــر في رسـالــته هـذه
ــيالد ورأس ــنــاســبــة أعــيـاد ا الــســنــة 
يالديـة اجلديدة  ?2023تـأكيدُه الـسنـة ا
بــكــون "الــتــهــنــئــة لــيــست مــجــامــلـة أو
ـمـا من تعـاليم دين اإلسالم شـكلـيات وإنّ
احلـنيـف وبكـون التـوراة واإلجنـيل هدىً
ونـورًا وعدم جـواز مسّـهمـا دون طهارة"
مـضـيـفًــا أنّه "في الـقـرآن ال تـوجـد أديـان
مـخـتــلـفــة بل رسـاالت إلـهــيـة تــعـبّـر عن
الـدين اإللهي الـواحـد وأنّ العالقـة بغـير

سلم عالقة البرّ واإلنصاف...".  ا

أصـحاب العقول النيّـرة والقلوب الطيبة
في حـينها قد استـنكرت تلك احلادثة في
ـةً بـحق حـيـنـهـا وعـدّتـهـا األجـيـالُ جـر
إنــســانٍ بــريء. وهــكــذا تــوالت حــوادث
ـاثـلـة عـبـر الـتـاريخ وتـعددت اجلـرائم
وزاد احلـسد والغيـرة واحلنق والعداوة
بـ أفراد البـيت الواحـد واحليّ الواحد
ـدينة الواحـدة لغايـة جتاوزها حدود وا
ـــنـــاطـق واأل والـــدول كـــمـــا ــــدن وا ا
نـشهـده الـيوم من تـمـزّق وحروب وقـتال
في العائلة البشرية الكبيرة التي أرادها
"الـله" في حـيـنه أن تـنـمـو وتـكـثـر وتـزيد
األرض ثـمـرًا وحـبًـا وتـسـامـحًـا وتـنـوّعًا
ـا وسعادة. كـما تـعاظـمت مساعي وتـقدمّ
إلـغاء اآلخر اخملتـلف من جانب جماعات
تـدّعي الدّين والـتديّن واحلـكم باسم هذا
"اإللـه" الـــــذي يـــــرفـض أن يُـــــزجّ اســـــمُه
ـه في شــــكـل هــــذه الــــصــــراعــــات وإرادتُ
الـبـشــريـة غــيـر الـســويـة. فـهـي "الـنـفسُ
ـارة بالـسـوء" التي تـأبى إالّ أن تـشذَّ األمّ
عن الـقاعدة اإلنسـانية التي حـباها "الله
اخلـالق" خلليقته. وهذا ما نشهدُه اليوم
من خـروجٍ عن القـاعـدة "اإللهـية" الـطيـبة
فـي اجلـنـس الــبـشــري عــنــدمــا يــتـقــاتل
ــمـــا ألجل الــســطــوة اإلخــوة ال لــشيءِ إنّ
والـهيمـنة والـسلـطة والنـفوذ والـوجاهة
والـكـبـريــاء مـتـنـاسـ نــهـايـة أمـر هـذه
وت احملـتوم مـهما الـقاعدة اخملـتومـة با
طــالت األيـام وطــابت احلــيــاة وتــنـوعت

تع وتشكلت الذرائع. ا
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ـنـطـلق بــتـحـديـداته الـبـشـريـة من هـذا ا
احملـتـومة يـكـون الـعقل الـراجح والـفـكر
ـنفتـح والرؤية الـناضـجة هي الـفيصل ا
في احلـكم على أحداث احلياة ومتاعبها
ومـصاعبها ومتعها واشكالها وألوانها.
وهـي الـــــتـي تـــــصـــــوّر وتــــــرسم مـالمح
الـتـعـايش السـلـمي واحملـبـة بـ الـبـشر
ــعــتــقـد مــهــمــا اخــتـلــفــوا في الــدين وا
ـذهـب والـقــومــيــة واجلــنس والــلـون وا
والــشـــكل ومــهــمــا تـــعــددت طــوائــفُــهم
وطـرائقُهم في احلـياة والعـبادة والوالء
ـنـغـلق الـذي ال ولـيس أصـحـاب الـفـكـر ا
يـقبل اآلخـر اخملتلف عـنه بل يعـدّه كافرًا
ــا عن الــطــريق الـذي هــو عــلـيه وخـارجً
ــا أو مـتــجــاهالً عــمل "الــله" الـذي نـاســيً
يـدّعي عــبـادتَه بــخـلق الــبـشــر جـمــيـعًـا
سـواسيـة في الـقـيـمة اإلنـسـانـية الـعـلـيا
والـعدالة اإللهية الصحـيحة التي ينبغي
أن تـرقى إليـها كلّ اعـمال الـبشـرية حتّى

الـبشرية كلُّـها خليقةُ كـائنٍ جبار بقدرات
ـكن إدراكُـهـا أو تخـيّـلُـهـا في حتريك ال 
عــنــاصــرهـــا من أرضٍ وســمــاءٍ وهــواءٍ
وأقـمارٍ وشـمسٍ وجنومٍ وعنـاصر كـثيرة
أخـرى وكلّ مــا حتـويه الــبـيـئــة من غـيـر
ـؤكد فيـها أن هذا ذكورة. إالّ أنَّ ا هـذه ا
الـكائن اجلبّار الـذي أخذ أسمـاءً متعددة
عـــبـــر تـــاريخ الـــشـــعـــوب واأل والــذي
ــله" قـد خــلق الــبـشـر نـســمـيّه الــيـوم "الّ
ا متسـاوين في احلقوق اإلنسانية جـميعً
ـــيــزات بـــكلّ أشـــكـــالـــهـــا بــالـــرغـم من ا
اخملـتلفـة للـكائن الـبشري جـنسًـا وبشرةً
ولـونًا وشـكالً وديـنًا ومـعـتقـدًا أو خارج
يّـز البشر سـياق هذا األخيـر. وهذا ما 
عن سائر اخمللوقات غير اآلدمية األخرى
بــكــونه كـائــنًـا مــخــيَّـرًا ولــيس مـســيَّـرًا
بـالـرغم من هـواجس الـقـدر واحلظ التي
آمنَ ويـؤمن بها نفـر من خالئق الله عبر
الـتاريخ. أسطـوريًا تعـلمـنا أن البـشرية
قـد تكـوّنت من خلق أبـوينـا "آدم وحواء"
الـلذين افـتـرشا "جـنّـة عدن" الـتي أُهديت
لــهــمــا من هـذا الــكــائن اجلــبّـار "الــغــيـر
احملــســوس". ولــكن مـــا هــو شــكلُ هــذا
األخـيـر أو لـونُه أو جـنـسُه فـهـذا خـارج
ـهمّ عن قـدراتـنــا الـعـقـلــيـة احملـدودة. وا
اعـتقـادُنا بـكونه مـحرّكًـا جبّـارًا ومقـتدرًا
لألرض والـــســـمـــاء ومـــا فــيـــهـــمـــا ومــا

عليهما.
قـدمة الصـغيـرة أردتُهـا أن تكون هـذه ا
ـة أو مسـألة أو جـدليـة أكبر ـهمّ تـمهـيدًا 
في مـفـاهـيم الــفـكـر الـبـشـري ومـحـدّداته
ــكن جتـاوُزهـا حـدودَ الـقـدرات الـتي ال 
الـبـشـريـة الـضـعـيـفـة الـتي تـتـصف بـهـا
والـتي حدّدهـا "هـذا اإلله" القـديـر لتـكون
عـلــيه ضـمن فــتـرة الـبــقـاء عـلى األرض
فـتـرةَ حيـاةٍ قـصـيـرة ال تتـجـاوز سـنواتٍ
مـــــعــــدودات فـي حـــــســــابـــــات اخلـــــالق
ــفــكــر والـواعظ واخلــلــيــقـة كــمــا قـال ا
الـفرنسي الكبـير بوسيويه  Bossuetفي
ــائـة سـنـة أو إحـدى رواعه:" مــا قـيـمـة ا
ـا مـحـوُهـا يأتي بـلـحـظة األلف سـنـة طا
خـاطفـة". لكنّ هـذه اخلـليـقة لـديـها مـيزة
الـعقل والتفكير والتـمحيص في التمييز
ب اخلير والشرّ ب الصالح والسيّء
ــفــيــد والــضــارّ وهــكــذا. ولـو أنّ بــ ا
الـبـشـريـة قـد قـستْ قـلـوبُـهـا بـعـد تـكـاثر
عـديدهـا عبـر الزمن بـدءًا من أول حادثة
ـأسـاوي الحـقًـا قـتلٍ كـان لــهـا وقـعُـهــا ا
" ألخـيـه "هابـيل" ـتـمـثـلـة بـقتـل "قـائ وا
بـدافع الـغــيـرة واحلـسـد واحلـقـد إالّ أنَ

بـعـد الـغـزو األمريـكي اجلـامح في 2003
عـنـدمـا فـقـدت الـبالد األمـان واالسـتـقرار
ــــواطن من الــــتــــجـــاوزات وحــــمـــايــــة ا
واالعـتـداءات الكـثـيـرة التي تـعـرّض لـها
أهل الـبالد السـيّمـا اجلـماعـات الـدينـية
الــهـــشــة مـــنــهـــا من أبــنـــاء مــا يـــســمّى
ب"األقـليات" جزافًا وظلـمًا من مسيحي
وصـابئيـ وإيزيـدي وبهـائيـ بسبب
مـا عـانـتـه عـبـر تـاريــخـهـا من ظــلمٍ بـعـد
َ من الـدرجـات الـدنـيا أتـبـاعـها مـواطـنـ
ـواقع الــقـيــاديـة ــنـاصـب وا ـد ا في تـقــلّ
ـــعـــتـــقـــد مع الخـــتـالفـــهم في الـــديـن وا
ـهيـمنـة على مـقالـيد ـسلـمة ا األغـلبـية ا
الـسلـطـة منـذ قرون دون مـراعـاة صائـبة
ــوقـعـهم وجـدارتــهم وقـدراتـهم وعـادلـة 
ومــواقــفــهم الــوطــنـيــة الــراســخــة عــبـر
األزمــان وجتــذّرهم في األرض أكــثــر من
غـيـرهم. عـنــدمـا حتـدّثَ مـلك األردن عـبـد
الـله الثاني في مقابـلته األخيرة مع قناة
"سي إن إن" األمـريــكـيــة بـصــدد حـمــايـة
سيحية إلى جانب مثيالتها ـقدسات ا ا
اإلسالمــيــة نـســتــشف مـن حـديــثه تــلك
الـرؤيــة الــثــاقـبــة في احــتــرام خــيـارات
تنوعة عتقداتية ا واطن الدينية وا ا
لـيس في بـلــده فـحـسب بل في كلّ بـقـعـة
من أرض الـــــله الــــواســـــعــــة والــــشــــرق
بـعـمومه ومـنـهـا القـدس والـبـلدات ذات
الـطبيعـة القدسيـة تاريخيًـا. فوفق نظرة
جاللـته يكون للقدس مثالً مكانة خاصة
ـدينـة التي في قـلوب اجلـميع لـكونـها "ا
ــكن جتـمـع وال تــفــرّق" وبــغـيــابــهــا ال 
سيحية واإلسالم" "تـعزيز الروابط ب ا
ـــا عــلـى اإلرث الــتـــاريــخي عـــبــر حـــفــاظً
األجـــيـــال. ولـــكـــون مـــثل هـــذه الـــرؤيـــة
ــكن أن تـأتي بـثـمـارهـا إالّ الـشـامـلـة ال 
ــســيـحي في بـاحلــفـاظ عــلى الــوجـود ا
ــنـــطــقــة لـــذا يــتـــرتب عــلى الـــشــرق وا
الـــســـلـــطـــات واإلدارات الــتـي تـــتــحـــكم
نـطقـة والعالم ـفاتيـح ومغالـيق دول ا
ــــنــــطــــقـــة أن تــــعي خــــطــــورة إفــــراغ ا
الـتاريخيـة من مسيحـيّيها وسـائر أتباع
نـات الديـنـية واإلثـنيـة قـليـلة الـعدد ـكوّ ا
األخـرى الـتي أحـالـهـا الـزمن الـغادر إلى
مـجتمـعات صغـيرة وهشّة بـفعل عواديه
وأشـكال القـهر والـظلم الـتي عانت مـنها
عـبر الـتاريخ ولـغايـة السـاعة. وكـما كان
ـكـوّنـات ـسـيـحــيـون ومـثــلـهم سـائــر ا ا
الدينية األخرى جزءً من ماضي وحاضر
ـا يـنـبـغي أن يـبـقوا ـنـطـقة عـمـومً أهل ا
كـذلك جـزءً مـكـمّالً ومـشـاركًـا بـالـتـساوي
والـعدل واحلقـوق من مسـتقبـلهـا أيضًا.
وهـذا عـ الـعـقل والـصـواب في إحـقاق
احلق وتـمتّـع كلّ ذي حقّ بحـقّه مشـاركةً
ومــقــاســمــة وتــفـــاعالً في كلّ شيء وأيّ
شيء. فـالتـعدديـة أيًا كـان شكـلُهـا كانت
ــواطـنـة وسـتـبــقى إرثًـا مــكـمّالً لــشـكل ا
الـــصــحـــيــحــة وغـــنى لـــشــعــوب األرض
ـــكـن جتـــاهلُ مـــا . من هـــنـــا ال  واأل
كوّنات الدينية الهشة تـعرّض له أتباع ا
عـبـر الـتـاريخ الـطـويل من حـكم اإلسالم
والسـيّـما الـسـياسيّ مـنه بـسـبب خروج
سالطـ وزعــامــات سـيــاســيـة وديــنــيـة

تواضعة يكون شيخ من وجـهة نظري ا
األزهــــر قــــد أغــــلقَ كـلّ أبــــواب احلــــقـــد
والـــكــراهــيـــة واإللــغــاء واالســـتــصــغــار
ـعـتـمــرة في نـفـوس وقــلـوب نـفـرٍ شـاذٍ ا
قـاصر في الرؤيـة اإلنسانـية وناقص في
ـفـاهـيم الــراقـيـة الـتي يــحـمـلـهـا إدراك ا
الـقرآن في طيات كـلماته وآيـاته السيّما
ـيـة مـنـهـا ورؤيــته لـشـكل الـتـعـايش ـكّ ا
وإشــــاعــــة روح الـــــتــــســــامح واألخــــوّة
اإلنـسـانـية مع أتـبـاع الـديـانـات األخرى
حـمـايةً لـلـمـجـتمع من مـوجـات الـتـطرّف
والـتـشــدّد واالنـغالق الـعـقــلي والـفـكـري
ــبــرّر. هــذا إذا أخــذنــا في نــظــر غـــيــر ا
االعـتـبـار تــركَ جـانـبًـا كلّ مـا حـادَ وزاغَ
وابـتعد عن جـوهر التـعاليم الـقرآنية من
تـأويالت وتفاسير وإضافات خارجة عن
حــــدود اآليــــات الــــتي تــــرسم الــــعـالقـــة
ـتــبــادلــة بـ اإلسالم وســائــر األديـان ا
الـتي تــعـايشَ مـعــهـا في فــتـرة تــكـويـنه
وانــتــشــاره وهــيــمــنــته. من هــنــا نــقف
ـسألة ا عـند تـقرير شـيخ األزهر  احـترامً
غـايـة في األهـمـيــة وهي تـغـيـيـر وجـهـة
ـثــقـفـ نـظـر الــعـقـالء والـنــاصـحــ وا
إلغالق مـفـهوم أهـل "الذمّـة" الـذي ما زال
ـوقف لـدى فئـات ال تريـد تـغيـيره سـيّد ا
إزاء اخملــتــلــفــ عـن أتــبــاع اإلسالم في
الـدين. ومــا تــأكـيــدُ شــيخ األزهـر بــكـون
صطـلح وما سـواه مثل مـصطلح "هـذا ا
ــاضي في األقــلـيــات قــد أصـبــحت من ا
تــاريــخــيـتــهــا لـعــدم جتــاوبــهـا مع روح
الـعصر لـكونهـا ال تعبّرُ عن روح اإلسالم
ـواطـنـة تـعـني وال عن فـلـسـفـته بل إن ا
ــــســــاواة الـــــكــــامــــلــــة فـي احلــــقــــوق ا
والـواجــبــات بــحــسب مــفــهـوم اإلسالم
ـسيـحـي في مـصر ـواطـن ا وبـكون ا
مـــواطـــنــــ مـــتـــســـاويـن في احلـــقـــوق
والــواجـبــات". وهــذا اعــتـراف واضح ال
يـقـبل الــلـغط وال الـتـرجــيح في الـتـأويل
ــا بـــواقع جــديــد ورؤيــة اخلــاطئ مــؤذنً
ـــدارك لـــلـــتـــفـــاهم واحلـــوار واســـعـــة ا
تواصل تـسامح ا والـتعايش السـلمي ا
ذاهب واجملتمعات. فهذه بـ األديان وا
جـميعُها مدعوة للتشارك في هذه الرؤية
الـواضـحـة من أعـلـى مـشـيـخـة إسالمـيـة
ُــهـا لــهـا صــفــتُـهــا ورجـاحــتُــهـا وتــقـو
لـموسة. هـا للـحيـاة ووقائـعهـا ا وتـقييـمُ
ـــا أوردته جـــريـــدة صــوت ّ هــذا جـــزء 
األزهـــر لــســانُ حـــال مــشــيـــخــة األزهــر
ــيالد ورأس الــسـنـة ـنــاسـبــة أعـيـاد ا
ـــيالديـــة اجلـــديــدة  2023بــالــلــغــتــ ا
الـعـربـيـة واإلنـكـلــيـزيـة ونـقـلـته وسـائل

اإلعالم اخملتلفة.
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الــعــيش الــكـــر واألمــان واالســتــقــرار
والـتمتع بـجميع احلـقوق واخلدمات من
ـــواطـــنـــة الـــصـــحـــيـــحــة أبـــجـــديـــات ا
ـشروعـة في أيّ بلـدٍ وأليّ شعب. ومن وا
غـير قـيـام قانـونٍ شـاملٍ أو عدلٍ مـتـكافئٍ
ــكن الــعــيش ــواطــنــ ال  حلـــمــايــة ا
بـأمـان واسـتـقـرار والــقـيـام بـالـواجـبـات
الـديـنــيـة والـوطــنـيـة واإلنــسـانــيـة عـلى
الـسواء. وهذا ما نحنُ عليه في عراق ما

كــثــيــرة عن قــاعــدة الــدين احلــنــيف في
جــزئــيــات عــديــدة مــنـه حــ االحــتــكـام
الـصحـيح إليه بـأساسـيات الـعقل وروح
ـشتـرك واحلق في الـتـسـامح والـعـيش ا

شاركة فيها. احلياة ووسائل ا
حـقًا لـقد دقّ نـاقوس اخلـطر مـنذ سـن
بـتــسـارع وتــيـرة الــهـجــرة من مـخــتـلف
شـرائح الوطن والسيّـما أبنـاء الديانات
ة الـتي شعرت بـأشكال مـتعددة من الـهشّ
الـتميـيز من أطـرافٍ تسعى إلفـراغ عموم
سا نطقة من هؤالء األتباع ا بلدان ا

ـكن نـكـران أو جتـاهل والئـهم الـذين ال 
ألوطـانهم وأرضهم والتـمسّك بجذورهم.
ولـكن عـنـدما تـضـيق بـهم دائـرة الـعيش
والــكـرامــة واحلــقــوق يــحق لــهـم إعـادة
راجـعة والـبحث عن األفضل الـتقيـيم وا
بـبلـدانٍ وأ وشعوب حتـترم خـياراتهم
وتـخــدم حـاجـاتــهم وتـعـزّز مـن قـدراتـهم
ـــتـــنـــوعـــة. وال شيء غـــيـــر الــتـــكـــامل ا
اإلقـليمي اجلاد والعـادل بوسعه احلفاظ
عـلى الـوجـود اجملـتـمـعي لـلجـمـيع وذلك
بـكسر احلـواجز ووضع أسس صحـيحة
وعادلة للجميع من دون تمييز وال تفرقة
ـتــشـدّد مـازال وال عـنـصــريـة. فــالـفـكــر ا
ــا ولم يــغــادر عــقــول بــعض مــســتـــشــريً
نغلقة بالرغم من دحر أصـحاب األفكار ا
ــكــوّنـات تــنــظــيــمه الــذي قـاتـلَ أتـبــاعَ ا
الـديـنـيـة اخملـتـلـفـة وجـارَ عـلـيـهـا بـهدف
كن مـحـو وجـودهـا وجـذورهـا التـي ال 

جتاهلُها ومغادرتها.  
ـا دروس الـتاريخ كـثـيرة وآخـرها خـتامً
مــا قــرأنــاه في الـتــصــريــحـات الــوافــيـة
الــصــادرة من جــانـب مــشــيــخــة األزهــر
بـــــخــــصـــــوص الــــعـالقــــة بـــــ اإلسالم
ـسـيـحيـة الـتي يـنـبـغي أن يـكـون لـها وا
ـــــا في أوســـــاط عـــــمــــوم صـــــدى واســــعً
تسامحة ـسلم للتحلّي بالـفروسية ا ا
الـتي حتـلّى بـها شـيخ األزهـر بـكلّ جرأة
وإقـدام بـفـضل رؤيـته الـراقـيـة في قـراءة
الـتـاريخ وقرائـنه الـعـديدة الـتي رسـمـها
الـقرآن الكر ألتـباعه من دون تشدّد وال
تـغوّل وال اسـتـعالء على الـغـير اخملـتلف
ــصـــاحلــة مع مــعه. تـــلــكم هي طـــريق ا
الـذات ومع اآلخر اخملتلف عـندما ترتقي
ـصافـحـة واحملـبـة ب عالمـة الـسالم وا
شـركـاء الـوطن حتت رايـة األوطـان فـوق
أي مـسمّى آخـر لتـبـقى الهـوية الـوطنـية
أرقى في أولـويتها على ايـة هوية فرعية
كـننا ترقب حصول أخـرى. وهنا فقط 
تـغـيــيـر وحتــوّل في الـرؤيــة والـوطــنـيـة
والـفكـر عنـدمـا يعي كلّ مـواطن وكلّ فردٍ
دوره في بــنـاء مــجــتـمــعه وتــرقّي بــلـده
وتـطوير محيطه باحـترام شرعيةِ الدولة
وسـيـادتــهـا وهــيـبـتــهـا واحلــفـاظ عـلى
أمـنها واستقرارهـا وصيانة ثروتها من
الـتـبديـد والـفـساد والـسـرقـة والـهدر في
تـسبّب حـاسبة ا ـال العام واألهمّ  ا
بـالكوارث اجملتـمعية واجلـرائم الوطنية
واالقـتصـادية التي تُـفقـرُ الشـعب وتعود
به إلى الـوراء نكايةً بـحضارته وتاريخه
وجتــاهالً لــســمــة الـتــعــدديــة اجلـمــيــلـة

والعميقة التي يتسم بها.

بغداد
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بغداد

ـلـكـون عـقـلًـا كـافـيًـا  لـيـكـونـوا صـرحاء احلـيل واخلـداع شـيـمة احلـمـقى الـذين ال 
( (بنجام فرانكل

ان الـوهم النـقدي يـحدث عـندمـا يتـم أهمـال األثر الـتشـويشي لـلتـضخم والـفقـاعات
ا تـستـحق فعـليا الـسعـرية ظنًـا بأن اقـتصـاد أو سلـعة أو عـملـة ما تسـاوي أكثـر 
وأن األسعـار البد وأن تـرتفع أكـثر وأكـثر دون أخذ الـقدرة الـشرائـية احلـقيـقية في

االعتبار .
سـتمرة في ويعـتبر من أهم مـسببـات أزمة الكـساد العـظيم في التـضخم بالـزيادة ا
ـسـتمـر في الـقـدرة الشـرائـية أسعـار الـسـلع واخلدمـات لـدولة مـا مع االنـخـفاض ا

ا يعد مناقضا لثبات األسعار. للعملة الوطنية لها 
ــرور الــوقت إلى تــقــلص الــقــدرة الــشـرائــيــة لألمــوال اخلــاصـة ـكـن أن يـؤدي 

باألفراد.
ان االهمية الكـبرى للدوالر بالنسبة لالقتصاد العراقي خاصة والعالم العربي عامةً
وارد الدوالرية للوفاء باإلحتياجات اإلستراتيجية اليومية للمواطن وألهمية توفيـر ا

سواء كانت سلع غذائية أو مستلزمات ومواد.
و الـذي أصاب الكثـيرين بالذهـول مسألـة اإلرتفاع الرهـيب للعـملة األمريـكية والذى
زاد سـعـر صرفه لـ 169 الف ديـنـار عراقـي لكل 100 دوالر أمـيـركي فى أقل من
ـنـتـجـات واخلـدمـات ــا أدى إلى ارتـفـاع صـادم في أسـعـار الـسـلع وا أسـبـوعـ 
حديث الشارع الـعراقي ومتابعة فـي اسعار الصرف حيث من الـصعب االن التنبؤ
تعلـقة بظروف بسـعر صرف الدوالر صـعوداً ام هبوطـاً نظراً للـتشابكـات الكثيـرة ا
ـسهم مـباشرة ويـؤثر في قـدراتهم الـشرائيـة ويستـنزف مـا لديهم االقتـصاد كونه 

ال. من بعض ا
فـالرواتب بـالـدينـار و اسعـار االدوية والـسلع األسـاسيـة منـها والـثانـوية واخلـدمات
حتدد وفق الدوالر هكذا خالل بضعة أيام فقط قفزت اسعارها بشكل غير معقول
ـنخـفضـة وكيف سـتويـات ا ـواطنـ ذوي ا تـوقع والريـبة الـتي تالزم ا واجملـهـول ا

سيمضي احلال.
W¹Ëœô« —UFÝ«

ـالي في الدولة وفي إطار الـتنسيق ب السؤال كيف سـيكون اإلستقـرار النقدي وا
الية? السياست النقدية وا

ـاليـة الـتي عصـفت بـاالفراد كـيف ستـسـيطـر الـدولة عـلى األوضـاع االقتـصـادية وا
واد? والسوق وا

رأيـنا الـصريـح حول مـفهـومـية االوضـاع الـقانـونيـة االقـتصـاديـة حلـول حول وضع
خطة عاجلة و البدء في تنفيذها في:

1- احلفاظ على مستوى أسعار السلع في األسواق
2- زيادة معدالت التنمية االقتصادية من أجل زيادة فرص العمل وخفض معدالت

البطالة.
3- وضع سياسات من شأنها حتقيق اإلستقرار النقدي واالقتصادي عبر إجراء
إصالحات هـيـكـلـية لـتـعـزيـز الـثقـة في الـعـمـلة احملـلـيـة ومـعـاجلة الـعـجـز فى مـيزان
ـيـزان التـجـاري بسـبب اإلسـتهالك احملـلي من الـسلع ـدفـوعات الـنـاجت عن خلل ا ا

ستوردة تامة الصنع ا
ـستوى النقـدي أو االقتصادي هو عدم ان األساس في االزمة احلالـية سواء على ا
ـتـاحـة إلنـتاج قدرة االقـتـصـاد عـلى تـنمـيـة مـوارده مع تـراجع و ضـعف الـطـاقات ا
ـا يضطـر الدولة السـتيرادهـا فضلًا عـن اعتماد السـلع االساسيـة أهمهـا الغذاء 
كـون احمللي وعدم سـتوردة وضـعف ا واد ا الكـثيـر من الصنـاعات الـقائـمة علـى ا

ساحات اخلضراء للزراعة وتشغيل االيادي العاملة  استغالل ا
ا لديها من إمكـانيات بالشكل الذي فنجاح اي مؤسـسة يقاس من خالل التحـكم 
ـثلى ,وكيـفـية إجنـاز خطـطـها ومـراقبـتـها بـشكل يـحقق إجنـاز اهدافـهـا بالـطريـقة ا

دوري .
ان مـا نقل عن خبـراء اقتصـاديون يحـذرون من أن السـعر لن يعـود بسرعـة لسابق
اضي وأن تواصل ـعتمدة على مدى الـعام ا عهـده عند عتبة 147 ألف دينار ا

ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل سيقود لرفع معدالت التضخم والغالء أكثر.
ـواطـنـون هم من يـدفـعـون الـثـمن جــراء مـا يـحـدث والـضـرر يـطـالـهم في مـخـتـلف ا
ـعيشيـة  عليه اآلن دفع مبـلغ أكبر بالـدينار العراقي ـستويات ا اجملـاالت ومختلف ا

ا كان يدفعه سابقًا مقابل الدوالر.

ÍbIM « r¼u « »dŠ
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واالسالم ?«ومن الـطـبـيـعي نـحن ال نـتـفق
على ما يزعمونه بل من وجهة نظرنا نرى
بدأ. ووفقاً أنّ االسالم حـداثوي من حيث ا
لـتـعـريف احلـداثـة فـهي عـبـارة عـن هـيـمـنة
ـيتـافـيـزيـقـيات ـا هـو عـقل عـلى ا الـعـقل 
»الـغــيــبــيـة ?«عــلى الــتــقـالــيــد واالعـراف
واخلـرافــات والـهـيـمـنــة عـلى الـواقع عـبـر
الــتـــفــكـــر والــتــعـــقل والــتـــدبــر.. وذلك من
خـصـوصـيـات األطـروحـة االسالمـيـة فـيـمـا

سبق.
WŁ«b(« n¹dFð

ـــفـــكـــرين أمــا تـــعـــريـف احلـــداثـــة عــنـــد ا
االسالمــيــ التــعـد وال حتــصى!.. ســألــنـا
) عرباً ماذا تـقصدون باحلداثة (حداثـوي
فكـانت أجوبتـهم ضمن مـروحة واسعة من
فـهوم كـما هـو سائد التـعريـفات حـقيـقي ا
في الغـرب فعنـد الكثيـرين هناك تالزم ب
»احلـداثة «و»الـتغريب «وحـالة الـنهوض
العـربـية لن تـتم إال إذا سـلك الـعرب سـبيل
ـوذجي أو ــقــال  الـغــرب ونــسـتــشــهـد 
ـــطي لـــلــصـــحــافـي حــازم صـــاغـــيــة في
صــحــيــفــة االحتــاد اإلمــاراتــيــة الــصـادرة
بــتـاريخ 2008/6/21م وذلك عــلى سـبـيل
ـثال ال احلـصـر. العـنـوان بـحد ذاته الفت ا
للـنظر. فالـكاتب يرى أن احلداثـة البد منها
وان العرب مأزومون بقضية احلداثة. كلتا
الفـرضيت غيـر الدقيقت فـ»احلداثة «لم
يعـرفها الكاتب إال في سـياق جتربة الغرب
ودور فالسفـة الـتـنـويـر الذـن عـمّـمـوا مـبدأ
الــشـك فــكـــان الـــتــقـــدم. أمــا »األزمــة «مع
احلـداثـة عـنـد الـعـرب فـهي حـال تـخـلّـفـهم.
عنى أعاله غـير أن إعتناقه »الـتغريب «بـا
أدّى الى قـبـوله بـاطـروحـات الـغـرب إجتاه
ـسـلــمـ (نـقــد الـعـقـل الـديـني) الـعــرب وا
ـثــيـر ص:45. لـقــد أصــبح هــذا الـكــتــاب ا

احلسـني الـبـغـدادي يـكـتب بـاسم احلـداثة
االسالمية حصرياً حيث قال: 

»تـعــتـمــد هـذه الـدراســة مـجــمل اخلـطـاب
الـديــني في دراسـة مـنــظـومـة عــقـائـد هـذه
ـسلـمـة لم تأتِ بـأطروحـة حداثـوية األُمة ا
إسالمـــيـــة جــديـــدة مـــتـــألــقـــة ذات نـــزعــة
ـوذجية اخالقـوية ومردودات ايـجابـوية 
مـذهـلـة. غـيــر أن أولـيـاء الـدّين الـسـلـفـيـ
التـقلـيدين مـتـخشـبون في نـظرة ارتـيابـية
ــنــجـز مــتــقــوقــعــة ويــخــافــون من هــذا ا
ـتـطـور ويــعـتـبـرون ـعـرفـي ا الـثــقـافي وا
الــقـراءة االخــرى هــتــروذكـســيــا وطــرحـاً
غريـبـاً اجنـبيـاً وبـدعة وضالالً وكـفراً وال
تنمو اطروحة احلداثة االسالمية وتزدهر
ـعـنى من وجــهـة نـظــرنـا ألن احلــداثـة بــا
االوربي والـغربي هي قـطـيعـة مـعرفـية مع
ــعـنى ــوروث الـديــني وألن احلـداثــة بـا ا
االسالمي تـقترب في الـنتـائج واآلليات من
أفــكــار دعــاة الــتــنــويــر الــفــكـري الــعــربي
) الـذيـن زعـمـوا أنه ال تـوجـد (احلـداثـويـ
أحكـام شرعـيـة ثابـتة الى يـوم الـدّين كلـها
مــصــاديق تــاريـخــيــة ولـيــست تــوقـيــفــيـة
شـكـلة. حـ يرون أنه تعـبـدية هـذه هي ا
يــوجـــد تــنـــاقض صــارخ بــ »احلـــداثــة

أود إثــارة قــضــيــة قــبل الــولــوج في أصل
ـوضوع سوف أُسجل بإختزال شديد في ا
الحظات األختالفية كتـاب مستقل بعض ا
واألنـتقـادية ألن كـتاب: (نـقد الـعـقل الدين
أديـــان األرض.. وديـن الــــســـمــــاء) جــــدلي
يـحتـاج مني حـوار ثـنائي وتـبادل رأي في
مـنـظـومـة الـتـخـلف اجملـتـمـعي واخلـطـاب
الـسـلـفي واحلـدثي والعـمـلـيـة السـيـاسـية
احملاصـصاتية وصفـقة القرن التـطبيعية
ــســتــشــريـة والــنــصــوص الــروايــاتـيــة ا
ؤسسة الدينية التي وإشكـالية متبنيـات ا
قام عـليـها االجـماع بـ االوساط الـفقـهية
كــمـثـل: الـتــقـلــيـد.. األعــلــمـيــة.. الـطــقـوس
ذاهب العـاشـورية.. األضـرحة الـديـنيـة.. ا
االسالمــيــة.. األمـور احلــســبـيــة.. الــواليـة
الـعـامـة.. وسـوف أُحـدد مالحـظـاتي وهي
من وجـــهــة نــظـــر مــغــايــرة أحـــيــانــاً ومن
معلومات مختلفة أحياناً أخرى. أتمنى أن
يـتـسع صـدره الرحب وحـسب إطالعي أن
هـذا الـفـقـيه اجملـدد ال كـغـيـره من الـفـقـهـاء
ــعــاصــرين من قــبــيل مــحــمــد اجملــددين ا
حـــســـ فــضـل الــلـه وكــمـــال احلـــيــدري

ومحمد باقر الصدر. 
رجع أحمد كـان أن الفقـيه ا من البـداهة 

اإلســـتـــثـــنـــائي يـــدور حـــول »الـــتـــخـــلف
ستشري في اجملتمع العربي واالسالمي ا
الــذي تــرجتف وتــئن وتــتــوجع وتــتـفــجع
الكـلمـات.. الدفـاتر.. األقالم.. خـوفاً ورهـبةً
ـــفـــكـــريـن والـــثــوار من كـالم الـــكـــتــاب وا
والـــدعـــاة والـــقـــادة بل وحـــتـى االولـــيــاء
سـلم واالتقـياء والـرحماء من الـعرب وا
عـنه? أنه الـتخـلف الـساللي أو الوراثي أو
الـتكويني أو الذاتي. لقد رأيت اجلرأة الى
ابـعد االغـوار لـلنـطق بـذلك بل الـكالم عنه

صدر نفسه ص: 16.  ا
إن قــراءة هــذا الــكــتــاب حتت هــذا اإلطــار
الـــهــوهــوي ســوف تـــسيء فــهـــمه بــشــكل
مرعب فقد تبدو احلداثة االسالمية غريبة
من الـوجـهـة الـسـرديـة إال إنـهـا التـعدو أن
تـكــون احلــداثـة االسالمــيـة احلــالـيــة بـكل
تـفــاصـيــلـهــا. صـحــيح أن اآليــة الـعــظـمى
ـنـاضل أحـمد احلـسنـي البـغدادي االمام ا
يــضــعــنـا حتـت اسم احلــداثــة اإلسالمــيـة
الــتـــقــدمــيــة (نـــفــســهــا) فـي مــوضع آخــر
»اآلخــر «الــذي لـم يــشـــارك مــبـــاشــرة في
مــغـامـرة احلــداثـة الـغــربـيـة إال أن هـذا ال
ــــــنـع أصـالً ولم يـــــــســـــــمح مـن وقــــــوع
»احلـداثــة احلـديـثـة «عـلــيـنـا عالوة أصل
شريـعتنا اخلـاتمة شمـولية تكامـلية التي
ال تؤخذ في االعتبار حق قدرها إال عرضاً
الحـظـة هـذه هي مالحـظـتي األولى. أمـا ا
الثـانيـة في شجبـه للمـؤسسة »الـدينـية«
النـجفيـة والقـميـة الرسمـية الـذي إكتشف
منـذ ريـعـان شبـابه الـيافـع إنهـا غـارقة في
ــطـلــســمـة ــعـقــدة ا ــنــاهج الــدراسـيــة ا ا
ــذهـــبــيــة ــســـائل ا الــعــتـــيــقــة ونـــبش ا
اضـوية التـاريخية والـتمسك في األمور ا
احلـســبــيـة (فــقط) و عـدم تــبـني أُطــروحـة
الـواليـة الـعـامـة الـرامـيـة لـتـحـقـيق الـدولـة

ــيـــة. إنه يـــتــعـــامل مع االسالمـــيـــة الــعـــا
ــؤسـسـة »الـديــنـيـة «دون أن يـتــحـداهـا ا
ـــفـــردة ودون أن يـــخــــضع لـــهـــا. وهـــذه ا
جتــعــلــنــا أن تــؤكــد عــلى ضــرورة ثــقــافـة
الــتــعــامل ال ثــقــافــة الــتــحــدي وال ثــقــافــة
اإلستـسالم اللـت كـنا والى هـذه اللـحظة
نعـانـيـهـا في حـياتـنـا ومن الـنـدرة أن نرى
ـحسن طريـقة التـعامل مع اآلخرين مثـقفاً يُ
اخملـتلف مـعـهم أو اخلضـوع واالسـتسالم

لهم . 
آراء الـــســـيـــد احلـــســــني الـــبـــغـــدادي في
ـــؤســـســـة واالخــتالف «هي أُطـــروحــة »ا
تكاملية تتنفس في الهواء الطلق والرؤى
واالشـــكــاالت أن تــتــطــور وحــدهــا تــعــيــد

لعـملـية االجـتهـاد واالستـنباط
مـكــانــة مـتــألــقـة فـي مـواجــهـة
الــنــزعــة االســتـعـالئــيــة ونــقـد
الـرؤى التـقديـسيـة األسطـورية
الالتــاريــخــيــة. هــذا من جــهـة

ومن جهة أخرى.
dE½  UNłË

سـواء إتـفــقت أم إخـتـلــفت مـعه
لـكـنك ال تـسـتـطـيع إال أن حتـترم
آراءه ووجـــهـــات نـــظـــره ألنـــهـــا
نـــابـــعـــة من جتـــربـــةٍ جـــهـــاديــة
عاناة مرة ومضايقات خاضها 
ومقـاطعـات لـيست قـليـلة نـاهيك
عن أنـه يـتــسم بــاجــتــهــاد حـدثي
تـقدمـي يسـاري إنـبـعاثي إسالمي
تــؤهـله إلجــراء إضـافــات ثـقــافـيـة
ومــعــرفـيــة وقــراءات مــســتـحــدثه
لـلـتـجـربـة الـتـاريـخـيـة وذلك هـدفاً
لــلــوصـــول الى كــشف احلـــقــيــقــة
الــــضـــائــــعـــة.. فـي حـــ تــــصـــور
ـنـظرين أنـهـا نامت الكـثـيرون من ا

في ســبـات عــمــيق أو إنـدثــرت بــوصـفــهـا
تتـعلـق باألطـروحة االسالمـيـة فقـد أعتـبر
هــؤالء الـنـظــائـر أن االطـروحــة االسالمـيـة
ــة دولــة إنــتــهـت من األســاس بـــعــد هـــز
اخلالفة االسالمـيـة العـثمـانيـة لكن أحـمد
ــؤمن بــتــطــبـيق احلـســيــني الــبــغـدادي ا
ـبدع ان اجملـدد ا طـروحة اإلسالمـيـة إ األُ
ـتشـائـم ـرضى ا ان ا النـاقـد ولـيس إ
ــؤدحلـــ يــأبى أن يــكــشف ــهــزومــ ا ا
ـــصـــداقــــيـــة عن الــــوجه الـــذي غــــطـــته
ـفارقات اخلـاطئة واخـطفته مـارسات وا ا

دنية الغربية. الليبرالية وا
{ كاتب وباحث سياسي



واضيع حـيث احتـوى العدد عـلى مواد بالـلغات ديـنة دهوك  بـالعديـد من ا حفل الـعدد اجلديـد من مجـلة جنم بيث نـهرين  الصـادرة 
فهوم الـفلسـفة واالخالق كمـمارسة فـعلية السريـانية والـعربيـة  واالنكلـيزية وجاءت افـتتاحـية اجمللـة  حول  جتاهل  بـعض الساسـة  
وعلمية  في الـعمل القومي  بينـما كتب الكاتب  سلـيمان  يوسف يوسف مقـاال بعنوان  بريطـانيا والدولة االشوريـة  اما الكاتب دانيال
سـليـفو فـخصص مـقالـته حول شـجرة احلـياة االشـورية  بـكونـها سـر الكـون والنـبات  امـا االديب نزار الـديراني  فـتحدث عـن الصورة
قالـته حول  قـرية دركني الشعـرية  وانـزياحاتـها في مـجاميع الـشاعـر الراحل شاكـر سيفـو  السـريانيـة  وسلط الـكاتب  لورنـس نادر  الضـوء 
وصناعة االواني الفـخارية  بينما كتب االعالمي واللغوي سامر الياس سعيد حول االفكار  واالساليب اخلاصة  بتوسيع ادارة  مهارات  الصف
وضـوعه الـذي حوى مـتـفرقـات من بلـدته كـرملـيس  اما النـشط اخلـاص بالـلغـة الـسريـانيـة  واسـهم الكـاتب  قـصي مصـلوب في سـيـاق العـدد 
الـشاعـر  رمزي عقـراوي  فكـتب قصيـدة نشـرت في عدد اجمللـة حتت عنـوان  انهار الـدماء فـيما كـتب  الشـاعر يونـادم  بيـنام عن مـيكـافيلـليون
بجدارة  اما ايف خـاني فكتبت  حول االعشـاب  واخلضراوات في تاريخ وتراث اجـدادنا االشوريون  وكتب الـشاعر  ايفان علي قـصيدة بعنوان
دلـدار  بيـنما نـشرت اجمللـة قصـيدة للـشاعر  دشـتو  الـريكاني عـنونهـا بفـتاة  اشوريـة وتضـمن العدد ابـوابه الثابـتة الـتي  ابرز فيـها اصدارات
ركز ..جتدر االشارة الى ان مجـلة جنم بيث نهرين  هي مجلة  فصـلية ثقافية تصدر عن ركز الثقـافي االشوري وباقة من انشطته التي شهـدتها اروقة ا ا
دينة دهـوك وصاحب  امتيازهـا  ازريا ادم  اما رئيس الـتحرير سنـور دانيال  وسكرتـير التحـرير  داود هيدو  ومديـر التحرير ـركز الثقافي االشـوري  ا

زيا شيبا وهيئة التحرير فتتالف من كال من  هرمز موشي  والبرت  عوديشو  ونشوى عمانوئيل وعيسى  يعقوب . 

وصل رسالة ا
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ـتـحدة  ـحـاولـةٍ لـتحـقـيـقه في الـواليـات ا ـال  وا
لـكنه لم ينجح ويتملكه األحباط . و تتوق "فوما"  -
صـديـقـتـة الى الـلـحاق به ولـكـنـهـا حتـمل مـعـها كل
ــاضي يـوم كــانت تـلــتـقـط حـاجــاتـهـا تــعـقــيـدات ا
ـا حتـصـله من مـصـادقـة األجـانب زوّار الـيـومـيـة 
ـتـعة!!  تـطـلـعـ للـجـمـال والراحـة وا اوكـرانـيـا ا
ويـقول بـوب عـندمـا عرف بـطمـوحهـا "  ان محـاولة
االلــتـقـاء مـع عـاهـرة ســابـقـة فـي امـريـكــا  تـسـبب
اضي عـنـدما ـتـعـة فتـداعـيـات ا مـشـاكل أكـثر من ا
تـلـتـقي بـالـفـشل في نـيـويـورك مـثـال تشـكـل فـاجـعة
تـشبه احلرب الفاشلة ". وفي سـردية " ميسوبتاميا
 –ماب النهرين " يبدو الناس جميعًا في عالقات
الـرواية وتداخالتها أشـخاصا صادف وجودهم في
ــكــان اخلــطـــأ في الــوقت اخلــطــأ كــمــا تــظــهــره ا

األحداث.
ان روايــة بالد مــا بـ الــنـهــرين لألوكــراي سـرغي
جـادان  ارادت ان تروي مـاحصل من قـبل ومن بعد
كان من صراعات دموية مستمرة في هذه في هـذا ا
ــنـطــقـة احلــيـويـة الــواقـعــة بـ نــهـري دنــيـبـرو ا
ودونـتس  مع تـأثـيـراتـها اخملـربـة عـلى ثـاني أكـبر
مــديـنــة في أوكـرانــيـا  خــاركـيف كــمـركـز ســكـاني
وثـقـافي وسـيـاسي . أنه الـكتـاب الـذي اراد الـكاتب
ــديــنــة الــتي يــحــاصــرهــا الــدخـان تــكــر هــذه ا

" جتـلـيـات احلـرب الـيـومـيـة هي لـيـست كـوابيس
فـقط بل هي ا كـتـشـاف مـتجـدد لـلـدخـان واخلراب
ــوت" هـــكــذا عــلق الــشـــاعــر األوكــراني الــذي وا
اخـتارته جريـدة غازيتـا ويبوركـزا البولـندية رجل
الـعـام  . انه " سـرغي فـيـكـتـوروفـتش جـادان" كـما
يـلفظ  في الـلغة األوكـرانيـة  وهو شاعـر ومترجم
وروائـي وكاتب له الكثير من األصدارات التي كان
لـهـا تـأثيـر كـبـيـر في نفـوس طالبه ومـجـايـليه من

الشعراء والكتاب .
 ولــد عـام  1974ودرس فـي جـامـعـة سـكـودورودا
بـخاركـيف  وظهـرت اعمـاله األبداعـية عام 1990
حــيث نــشـر مــجـمــوعـاته الــشــعـريــة وتـرجــمـاته
وروايـاته الـتـي لفـتـت األنـظار الـى صـوت شـعري
وسـردي مــتـمـيـز . لـقـد أحـدثت أشـعـاره ثـورة في
الشعر األوكراني: فقد كانت أقل عاطفية  وأعادت
إحـياء أسلـوب الكتـاب الطلـيعيـ األوكراني في
ـاضـي مـثل سـيـمــيـنـكـو أو عــشـريـنـيــات الـقـرن ا
جـوهان  وغيـرهما واحيت الـروح الفني جليل من
ـسـتـقـبـلـيـ األوكـرانـيـ ايـام األحتـاد الـكـتـاب ا
الـسوفيتي السابق ولكن األهم ان خواص الكتابة
في اعـمال سـرغي جادان تـمنح الشـعراء والـكتاب
راجـعة تـاريخ ادبي عـميق حتت الـشـباب فـرصـة 

ظالل احلرية وفي ظل احلرب اليوم .
»U  “u

كـان كتابه "بالد مـاب النـهرين" الذي فـاز بجائزة
احــسن كـتـاب ادبي عـام  2015نــوعـا من مـقـاربـة
لـسردية بالد الرافـدين في زمن األحتالل األمريكي
 وهــو اســتــعــمــال مــجــازي وتــصــويــر مــقــارب
ـا جرى لـبالد الـرافدين   حـيث كانت واسـتـعارة 
مـديـنـتي اولـيـبـرو و خـاركـيف األوكـرانـيـت تـقع
بـ نهري دنيـبرو ودونتس مكـانا حلرب ضروس
ومـعارك فاجعة . لـذلك استعار سرغي ذلك احلدث
. وفي الــكـتـاب تـتـقـاطـع افـكـار سـرغي جـادان مع
مـسـارات افـكـار شـعب نـشـأ بـعـد سـقـوط الـسـتـار
ـزيـد من األوهـام حـول احلـديــدي وفـقـدوا بـعـده ا
وطن مـا بـعـد الشـيـوعيـة الـفـوضوي حـيث تـشكل
ة كـتاباته يـقظة وطـنية لشـعب يحمل اوهـاما قد
واجـيال من الـكتـاب والشـعراء يطـلقـون كتـاباتهم
احلــرة مـابـعـد احلـقــبـة الـسـوفــيـتـيـة . اذ ال يـزال
ة ألنفسهم . لـديهم أمل ضئيل في خلق حـياة كر

في كـتـابه " ميـسوبـتامـيا  –بـالد ماب الـنهرين "
يـتبـع بطل الـرواية "بـوب" حلـمه باحلـرية والـعمل

فــقــد تـمــيــز ســرغي جــادان في كــتـابه والــقــصف 
ــيــزة من الــتــداعـي احلـر بــأســلــوبــيــة ســرديــة 
باني وصـحوات الوعي حيث يصف كتل الشقق وا
الـسكنية من األرث السوفـيتي   والشقق الضيقة 
تداخـلة والالأبالية  واألقـبية السريـة والعالقات ا
ويـصور كيف تشق الشخـصيات الرئيسـية طريقها
ـتــهـالــكــة واألزقـة اخلــلـفــيـة ــوانئ ا عــبـر غــرف ا
ويـعرض تداعيات الشخصيات من خالل القصص
ـتشـابـكة  واجلـدل الداخـلي الصـامت حول فـكرة ا
احلـلم الـتي تـتـمـلك اجلـمـيع لـلـخـروج من اجلـحيم
ــــا امل . خـــــاركــــيف فـي ذلك الـــــوقت ولــــكـن دو
ـتداخـلة خالل االنشـطة الـسياسـة األوكرانـية برز ا
سـرغي جادان عـندما كـان طالـبًا في اجلامـعة خاف
كــواحـد من مـنــظـمي مـجــمـوعـة خـاركــيف األدبـيـة
ـضادة  في التـسعـينات من ـستـقبلـية اجلـديدة ا ا
ـاضي  اذ شـارك خـالل مـظـاهـرات الـثورة الـقـرن ا
الـبرتقـالية ضـد الفساد وضـد ترهيب الـناخب في
انـتـخـابـات اإلعادة الـرئـاسـيـة يومـذاك وكـان قـائد
مــجــمــوعــة مــؤثـــرة في خــاركــيف . وقــد نــتج عن
االحـتجاجات إعادة النظر بـنتائج األنتخابات بأمر
من احملـكـمة الـعـليـا في أوكـرانيـا. لـقد أعـرب مرارًا
عن تـعـاطـفه مع "األنـاركـيـ "واألناركـيـة  " فـلـسـفة
سـيـاسـيـة ,فـكـرتـهـا ان الـدولـة غـيـر مـرغـوب فـيـهـا
وايـضـاً غـير مـهـمة و هي مـضـرّة لـلمـجـتمع ,و من
جــهـــة اخــرى تــروّج جملــتــمـع بال دولــة و تــســعى
لــتــحـجــيم او الــغــاء تــدخل الــسـلــطــة فى ســلـوك
الـعالقات االنسانية  وظـهرت في العديد من أعماله
مــالـديه من دوافع "يــسـاريـة مــضـادة حـتـى لـفـكـرة
الـدولـة واحلـكومـة بـشكل يـعـبـر فيه عن اجملـمـوعة

تلك . 
وصف ســرغي جـادن الـتــزامـاته الـسـيــاسـيـة عـلى

النحو التالي
غـالبًا ما توصف بأنك "يساري" - هل هذا دقيق? لم
أصف نـفـسي مطـلـقًا بـأنني يـسـاري ولكن يـقال لي
دائـمًـا إنـني أنتـمي إلى اجلـنـاح اليـسـاري! كل هذا
هـراء. إن تـقـسـيم الـناس إلى الـيـسـار والـيـم في
أوكـرانـيا احلـديثـة ليس بـاألمـر البـنّاء. أنـا مواطن

أوكراني يحب بلده ويحاول مساعدته.
هل تـقول أنك "قومـي" أم "وطني"? أنا لـست قوميًا .
وطـني - نعم. أنا وطني وأحب بـلدي موطني . لكن
مـصـطـلح "وطـني" في أوكـرانـيـا احلـديـثـة وأوروبا
احلـديثة له دالالت مـختلـفة . أواجه هذا في أوروبا
وأمـريـكا  حـيث يـقارن بـعض أفـراد اجلـمهـور ب
يـنًا "الـوطـني" و "القـومي"  أو يـعتـبر "الـوطـني" 
مـحافظًا . لكن هذا غير دقيق للغاية. في أوكرانيا 
"بـاتـريوت" مـرادف للـشـخص الذي يـقف إلى جانب
جــنـودنــا في اخلـطــوط األمـامــيـة - شــخص يـدعم

بلدنا.
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ـاذا ال تـسمي نـفـسك قومـيًـا? ألنني عـرفت احلـركة
الـقوميـة األوكرانيـة منذ الـثمانـينيـات. لدي الكـثير
من األصــدقــاء في احلـركــة الـقــومـيــة  لـكن أفــكـار
الـقومـية ال تـتوافق مع رؤيـتي ألوكرانـيا. أوكـرانيا
أكـثر تعقـيدًا بكثـير  وأقل من ذلك بكـثير .. واليوم
مـنـذ عـام تقـريـبا يـواصل الـشـاعر والـكـاتب سرغي
نـكوبة من دن ا ساعـدات لسكـان ا جـادان تقـد ا
دن ـتكـافلـة التـي تقـدم لسـكان ا خالل مـجمـوعته ا
والـقرى التي خربها الهجوم الروسي والتعبير عن
احـتـيـاجـاتـهم وقـد زار عـدة مـرات جـبـهـات الـقـتال
ووثق بــنــصـوصه الــتي يــنـشــرهـا يــومـيــا اهـوال
ـوقف انـساني احلـرب والـدمـار بـسخـريـة مـرة و 

وفكري جاد مرة اخرى ..
وقـد اخـترت مـن يومـيـاته نصـوصـا هي ب الـلـغة
الـشعريـة ولغة البـيانات احلـكومية والـشهادة على
اجملـزرة التي حتـصل لبالده عـلى حد تـعبـيره وهو
يـتجـول ب الـقرى ومـواقع اخلراب الـتي احدثـتها
احلـــرب الـــروســيـــة في اوكـــرانـــيــا  كـل يــوم ومع

دافع األوكراني عن قراهم ومدنهم. ا
1

لقب رجل العام  كم افهم ذلك تماما
وكل ما هو تقليدي لهذا التعريف

الـيـوم جـميع األوكـرانـيـ الذين يـقـاتـلون من أجل
بلدهم 

والذين يعملون من أجلها  هم شعب العام 
األشخاص الذين لديهم حرف كبير اول اسمائهم 

اشعر بشرف وسعادة أن أعيش بجانبهم 
في نفس الوقت وفي نفس البلد.

2
سوف نهزم معا امبراطورية الشر

3
أقول لكم يا اصدقائي 

أمامنا أيام وأسابيع صعبة

ا أننا معًا  ا أننا نتماسك  وطا لكن طا
فلن تكون لديهم فرصة. 

هذه أرضنا  هذه هي قرانا ومدننا 
عشناها جيدًا وبها وبدونها سنواصل العيش.

الشيء األساس هو التحمل وليس اليأس.
4

دينة باردة اآلن   ا
السماء مغطاة بالغيوم.
أوائل الربيع االخضر 

تبدو سميكة وثاقبه.
5

أرسل أطفال ترنوبل صورة مرسومة 
دافع عن خاركيف إلى ا
يالها من اشارة حياة
وت برغم رائحة ا

6
انقلبت حياتنا رأساً على عقب.

السنوات الثالث االخرى التي عشناها 
فـي أوقــــات سالم واســـــتــــقــــرار ورفـــــاهــــيــــة
ـال من اجل ظـاهـريـة.لـقـد أنفـقـنـا الـكـثـير من ا
ــســتــقــبل  وكــنــا نــخـطـط لـرحـالت اإلجـازة ا

التالية 
حـتى جتـاوزنا فـتـرات االنتـظـار لسـداد قروض
اإلقـامـة.  اكتـشاف قـاربـنا الـبـولنـدي من قبل

حكومة حزب القانون والعدالة 
لكننا اعتقدنا أن هذه مشكلة. هيا لنواصل.
سيكون من اجلميل أن تكون حياتنا أفضل

على الضفة األخرى.
7
نحن جميعاً أوكرانيون

منذ أشهر ونحن نشهد صورا مروعة 
مدرعات ضد العدوان الروسي 
نرى ثروة اجلنود األوكراني 

وقـد وضـعوا قـائـد "اجلـيش الثـاني في الـعالم"
في مشكلة

وقد اخروا خططه 
لـلحظـة البرق الـتي اراد ان يكتـسح بها بالدنا.

8
نرى منظمة مجنونة من احلكومة
ال تتوقف عن العمل رغم القصف.

نـــرى الــوحــدة الـــتي ال تــصـــدق لــلــمـــجــتــمع
األوكراني

ــسـبـوقـة  ومن نــاحـيـة أخـرى الــوحـدة غـيـر ا
للغرب  

ـشـاكـل الـتـاريـخـية والـتي - تـخـلـيـداً لـذكـرى ا
أساوية - ا

ؤتمر الثاني في موناشيا  لم تنظم ا
من اجل الوصول اآلن واآلن فقط

ألهداف مشتركة غامضة.
وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا
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عنوان الرواية  يؤشر للمتلقي انَّه سوف يدخل
عــالم مــأزوم  يــعــانـي من الــتــشــوش واألربـاك
واخلـــلل الــنـــفــسي وفق أعـــلى مــســـتــويــاته 
فــالـفـالـيـوم  10هـي جـرعـة عـالـيــة من الـعـقـار
ـهـديءقبـله فالـيوم  5وفـالـيوم  ? 2فـالـزيدي ا
يـأخذنـا عبر 25لـوحة بـانوراميـة أستعـراضية
ـتوسط من وبـواقع  224صـفـحـة من احلـجم ا
الــــســـرد بــــضـــمــــيــــر األنـــا  الــــكــــلي الــــعـــلم
وبــعـددكـبـيـرمـن الـشـخـصـيــات الـروائـيـة  كـان
قطبها الشاب العراقي(سالم الوافي) الذي تقيأ
الـواقع كما الواقع وضعه عـلى الهامش  وعبر
ـا يقـارب اخلمـسة أشـهر أبـتداء من زمن امـتد 

 2014-6-10ولغاية 22-11-2014
لــيــعــرض لــنـــا واقع اجملــتــمع الــعــراقي بــعــد
االحــتـالل االمــريــكي لـــلــعــراق ((ذهب الــرفــاق
الـقدامى سائـرين الى حتوفـهم  وجاء احلجاج
والـسـادة والـشـيـوخ لـيـحـكـموا وفـق ارادة الله
ـقدسـة كما يـزعمون ...)ر ص120وبـالتـحديد ا
ــوصل بــيــد الـدواعش بــعــد سـقــوط مــديــنـة ا
ذلة وأنعكاسات هذه ة اجليش العراق ا وهـز
ـة على سـلوك وحـياة الـضبـاط واجلنود الـهز
ثلة الـعراقي الشـرفاء  جسمها لـنا الروائي 
بـشـقـيـقه الـعقـيـد غـسـان أبـو محـمـد الـذي فـقد
الـنـطق والـسـمع فـأصـيب بـالـصـم والبـكـم بـعد
ـة وسـمـاعه خلــطـاب الـرئـيس وخـطـاب الــهـز
اخلـلـيفـة الـداعشي  وقـد أنـهى حيـاته مـنتـحرا
ضــمن مـجـمـوعــة (كـفى)  وهي مـنــظـمـة سـريـة
عــراقـيـة تـدعـو الى خـالص الـفـرد الـعـراقي من
ـعــانـاة عـبـر األنـتـحـار األخـتـيـاري وفق حـفل ا
شـعائـري خاص كـانت له جذور وأمـتدادات مع
قــوى داخــلـيــة وخــارجـيــة خــفـيـه  وهي دعـوة
لـلـتـمـرد الـسـلـبي لألنـسـان الـعـراقـي وأشـعاره
بـالـعـجز عن مـقـاومة قـوى الـتـجهـيل واألفـساد

توفي .
نـاهيك عن عصـابات النشـل والسرقة والـتسليب
ـغشـوشة ... هـذا حال والـقـوادة وباعـة السـلع ا
قموع همشـ  وا قـاع اجملتمع العـراقي من ا
ـشـردين  كـما يـضـعه أمـامنـا الـشاب الـشـاعر وا
ـــثــقف ((سالم الـــوافي)) في حــ تـــنــشــغل وا
الــســلــطــات وهي جــمع من الــســراق والـعــمالء
والـلصوص أمـثال دكتور نـاعم وهاتف الصراف
نهمك بسرقة أموال تسترين بستار الدين  ا ا
الـشعب العراقي وثرواته وخـدم قوى األستعمار
ـنـطـقـة  فــرحـ  مـسـرروين  بـكل وذيــوله في ا
خـطوة يـخطـوها  العـراق لألنزالق نـحو الـرذيلة
والــيـأس والـصــعـلـكــة والـتـشــرد واألدمـان عـلى
اخملــدرات الـتي تـدخل بــوسـطـتـهم وبــرعـايـتـهم

وحمايتهم 
ـا يـجب الـتـوقف عـنـده في م هـنـاك الـكـثـير 
هـذه الـروايـة الـرائعـة لـلـمـبـدع الزيـدي  ولـكـنـنا
ــاذج من نـسـاء الــروايـة اللـقـاء ســنـتـوقف مع 
ـرأة الــعـراقــيـة من أثـر الــضـوء عــلى مـعـانــاة ا
ـارسـات ـآسي الـتي عـانــتـهـا من  احلــروب وا
احلـكـام الـديكـتـاتـوريـ ومن احلكـام الـفـاسدين
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ضيفة بصوت عـال على جميع الركاب ربط األحزمة ,وصـلنا حدود العراق .وحمدا (نـادت ا
ـوقف تـركت العـراق ال كـثـر من ثالث عـامـا غـربة .وأنـا أتـذكر لـله عـلى سالمـتكم ,هـزني ا
ريض .ووالدتي التي األحـداث التي جرت في العراق منذ مغادرتي له ,وكـيف حال والدي ا
تـعــاني فـراقي وتـبـكي عـليّ في كل حـ ,نــزلت في مـطـار بـغــداد أتـأمل وجـوه احلـاضـرين

.ومناظر اخلراب التي حلت بالعراق)..
في مـجـموعـته الـقصـصـية  (غـبـار الرفـوف) وبواقع ( (45قـصـة قصـيرة ,يـطرح الـقاص د.
مـصطـفى العارف  ,ومـن خالل جتربته الـسردية  ,كـاشفا عن نـضجها لـديه  أو تكاد  حيث
ـكـثف تـبـدو مالمح الـنـضج ومـؤشـرات الـوعي مـبـثـوثـة هـنـا في تـضـاعـيف هـذا اجلـنس ا
حـكـائـيـا.والـعـنوان يـحـمل مـعـنى أشـاريـا داالً عـلى الفـتـات تـهـكمـيـة الـغـارقـة في عـزلـتـها.
والـهروب من سطوة الـواقع واإلحساس بعـدم اجلدوى التي تشي بعـزلتها األبـدية.واللغة
ـعيش الـذي حتيـاه شرائح اجـتمـاعيـة متـنوعة . في هـذه القـصص هي ذاتهـا لغـة الواقع ا
فـإنها ال تكتفي بعـرض مصائرها بل تعري تـشوهات هذا الواقع أو تعبـر عنه تعبيرا الذعا
داال سـردها كاتـبها  بـلغة لـها مـنطقـها اجلمـالي اخلاص الذي يـغاير في طـبيعـته وآليات

ي . استخدامها األكاد
يقدم القاص شخوصه متكئا علي إقامة سياق (اجتماعي/ نفسي) يتحرك فيه هذا السياق
كـان كفيال برصـد نوازعه علي مسـتوى الشخصي ,لـذا جند ان من  يهيـمن على  السرد هو
ـتراوح بـ زمن الـقص الـراهن والتـوظـيف الدال ضـمـير اخملـاطب عـلي مـقدرات احلـكي ا
ــشـــوب بـــاألسى ـــمـــزوج بـــاحلـــنـــ ا بـــحـــكي ا

تكررة.  واخلسارات ا
أحــداث مـأســاويــة حـدثت ومــا زالت حتـدث ,هــذه
األحـداث وقـسـاوتـهـا جتـسـدت في أكـثـر مـن قـصة
.هـذه الــنـصـوص تـتـكئ  بـتــنـوعـاتـهـا (الـدرامـيـة)
وبـشـكل يـشي بـقدرة الـقـاص عـلى التـقـاط الـصور
الـدقـيـقة هي من الـيـوميـات ورصـدهـا ثم تدويـنـها
صنوعة بحرفية ووعي كبيرين ,تلك النصوص ا
ويـشـعــرنـا الـقـاص أنـنـا أمـام الفـتـات إدانـة فـيـهـا
تـسمون بـعدم الـقدرة علي عذبـون ا الـشخـوص ا
قـاوم  وهنـا ال يـوقف القـاص ( مصـطفى الـفـعل ا
نسـحقون الـعارف )  بـعرض عذابـات شخـوصه ا
ـا الــذين يـعـيـشــون أزمـنـة االسـتـالب فـحـسب وإ
امـتد إلى قـساوة حاالتـهم النـفسيـة أمام أقدارهم 
وهــذا مــا يــتــجـــلى في احلــمــوالت الــلــغــويــة في
تلـقي ان يشارك اسـتخـدام (بالغة احلذف) وتـرك ا
في إكـمالها..(رن هاتفي النقال دكتورة سوزان نعم
ابــنك في أمــان مــعــنــا عــلــيك ان تــدفــعي اجلــزيـة
والـفـدية عـنه لم استـطيـع الرد والـكالم كان بـكائي
وصـمـتي هـو الـرد عـلـيـهم ثم قـال عـليـك دفع مـبلغ
ـراد مـني اضـطـرتني بـلغ ا خـمس دفـاتـر مـقابـل سالمته وأغـلق الـهـاتف ولم يـكن عـنـدي ا
الـظروف إلى بـيع بيـتي بثمـن بخس في منـطقـة العـامرية من اجـل إنقاذ حـياة ولـدي احمد
بلغ كـامال وسلم لي ولدي احمد جـموعة من اجملرم والـلصوص سلـمت لهم ا والـتقيت 
وأغـمي عـلـيـهـا وهي تـتـحـدث عن مـأسـاتهـا حـمـلـتـهـا والـزمالء مـعي إلى الـقـاعـة اجملاورة
وضـربتها عـلى خدها أفاقت وأغمي عـليها مـرة أخرى بعدها أفـاقت وهي تصرخ كان ولدي
.. )أقـول هناك ثـمة قـدرة على احلـكي في القصص احـمد مـقطـوع الراس واليـدين والرجـل
تزج الواقعي بالفني والذي يعري الواقع عـامة  الذي يسلم بعضه إلى بعض متواشجاً 
ويـكشف زيفه تلك صرخة إدانة بـإزاء هذا العبث الذي نحياه.. ,ويـبقى القول إن في بعض
تخـيل محدود إذ تـنتفي قـدرة النص على صـنع التخيـيل  لتحل الـنصوص يـكاد العـالم ا
اثله يقترب منه كثيراً مـحلها الرغبة في إقامة عالم موازي للعالم الـواقعي يضاهيه وال 

وينفصل عنه عبر لغة مشحونة بدوال متعددة.
. في اخلـتام أقول  أن هذه اجملموعة القصصـية  أوصلت الرسالة بوضوح أصابت الهدف
ـرصودة سرديـا من خالل مشاهد بـدقة عرضت الـواقع بشجـونه عبر مـراحله التاريـخية ا
ا حتمل في ثـناياها األمل.مشاهد تشارك أساوي ,هي صـرخة احتجاج ر تـعرض الواقع ا
فـيـهـا الفـردي واجلـمـاعي معـا  تـصـور بكـامـيـرا الكـاتب والـقـاص     ( مصـطـفى الـعارف)
حـياة شعب بأكمله يتعرض حملاولة طمس وجـوده. من عبثية حروب ال تريد ان تنتهي ما

تزال تؤثر وتصوغ حاضر ومستقبل هذا الشعب الذي يأبى االندثار.
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بغداد

ماقبل  االحتالل  ومابعده ...
رأة الـعراقـية ارمـلة أحد ×((أم أبـو العـوف )) ا
جــنــود صــدام حــســ الــذي خــطــفـتـه احلـرب
رأة التي اضـطرتها الـعراقيـة األيرانية  هـذه ا
احلــيـاة الـقـاســيـة  وفـقــدان الـزوج الى سـلـوك
طـريق الرذيـلة  يـقول عنـها  ولـدها ابـو العوف
(( تــصـور تـزوجت حـتى واحــد بـاكـسـتـاني ثم
عـافته لتلحـقه بواحد هندي تتـطاير منه رائحة
ـا لي أخوة في كل أرجاء الـتوابل الـهنـدية ور
الـعـالم من دون عـلـمي ... تـصور سالم كل رجل
يـقابلـني في الباب الـشرجي أشك أنَّه أبي  نام
مــعـهــا كل جـنـود اجلــبـهــات في أيـام احلـروب
ـا كـان أحـدهم ـجـهـود حـربي.. ر بـاجملــان و
لعون ... هي اآلن عمياء تكفر عن ذنوبها أبي ا
ــســتــمــرة ــيــة بــالــصالة ا الــقــومــيــة والـــعــا

))ص.163
ــرء حـول هــذه احلــالـة ــكن أن يـقــول ا مــاذا 
كن لـلعـشرات من النـساء الـعراقيـات ??وماذا 
ثل أن يـقول حول الـوضع النفسي والـسلوكي 

أبو العوف ومن شاكله ??
×(سـليـمه حنـضل) األمـرأة العـراقيـة البـغدادية

واحلــكـام (( كــانت تـكـره الــرؤسـاء قــاطـبـة  في
أثـناء الصالة كانت تـطيل الدعاء اخملـيف عليهم
 كل رئـيـس يأتـي يقـتـل شر قـتـله أو يـسـحل في

احلبال أو يشنق أو ينزوي كجرذ ...))ص43
وصل ة التي ((مـاتت قبيـل سقوط مديـنة ا هـز
أذ داست كـقــطـة مـهـروسـة عـلى الـطـريق الـعـام 
عـلـيـها كل مـركـبـات الكـون الـطويـلـة  أضالعـها
نــاتـئـة ووشـمـهـا األزرق عــلى وجـهـهـا الـرمـادي
ــزقــة لــلــوطن كــخــريــطــة \دجــحـخــهع6543

بجغرافيته القلقة )) رص43
ـرحومة حـيث وصفـها سالم الـوافي (( خـالتي ا
ـة تشـبه باذجنـانـة احلصـار األقتـصادي )) هـز

ص.42
ـــوذج ألغـــلـب األمـــهـــات واألخــوات ـــة   هـــز
والـــزوجـــات واخلـــاالت  والـــعـــمـــات واجلـــدات
الـعراقيات اللواتي الحيل لهن اال الدعاء وتوسل
اخلـــــــالق لـــــــهـالك احلــــــكـــــــام والــــــسـالطــــــ
والرؤساءبسبب ما سببوه من مجاعات وحروب
وأرهـاب وقتل وتـعذيب أفـقدهـن أحبائـهن سواء
بـالـتشـريـد أو الهـجرة أو الـسـجون  أو اجلـنون

واألنحراف .
ـدللـة بنت ×نـاديـة احللي  - الـشـابة الـعـراقيـة ا
اجلـنـرال العـسكـري احملال عـلى الـتقـاعد بـسبب
الـتــخـاذل  في احلـرب الـعـراقـيـة عـلى الـكـويت 
هــذه الـشـابـة الـتى  أرسـلـت من الـعـراق لـتـكـون
زوجـة لـسالم الـوافي  في مـهـجـره في كـنـدا هذا
امـــر اصــبح شـــبه شــائع وعـــادي  بــالــنـــســيــة
ـهـاجــرين الى الـدول الـغـربـيـة  أذ لـلــعـراقـيـ ا

يصعب عليهم 
االنـسجـام مع  ثقـافة الـفتـيات الـغربـيات  وعدم
قـدرتهم التـخلص من ثقـافتهم الـشرقيـة  فكانوا
يـطـلـبـون من ذويـهم أخـتـيـار فـتـيـات  عـراقـيات
لألقـتران بهن  في مهجـرهم  لألسف الكثير من
هـذه الزيـجـات كانت تـؤول للـفشل بـسبب الـشد
الـنفسي وتغير طبيعة احلـياة بالنسبة للطرف
ـولـود فــولـد ((سـراج)) الـولـد لـم يـرزق سالم  
الـوحـيـد عن طـريـقـة األنـابـيب وزرع اجلـن في
رحـم  نـاديـة  وهي داللــة الى صـعـوبــة الـتـآلف
واألنـسجام بـ الطبـقة األرستقـراطية الـعراقية
والـطبقة  الـوسطى العراقيـة  ومن الصعوبة ان
تـكـون هذه الـعالقـة منـتـجة بـشكـل طبـيعي دون

تداخل (جراحي).
أخـيرا تعـود نادية الى الـعراق  مسـكن عائـلتها

في احلــلــة  لــتــتــرك سالم يــعـيـش وحـشــته في
صقيع كندا .

ـأسـاويـة يــتـحـدث  الـروائي حـول الـتــغـيـرات ا
لــلـغــجـريــات ولـلــغـجــر عـمـومــا بـعــد األحـتالل
األمــريـكي لـلــعـراق حـيث أصـبــحـوا هـدفـا ألذى
وتــذمـر وحــتى الـقـتـل من قـبل قــوى أسالمـويـة
مــتـطــرفـة  فــشـردوا من  مــسـاكــنـهم األصــلـيـة
لـيـسكـنـواعلى أطـراف مـدينـة بـغداد  وأمـتـهنت
نـــســاؤهم  الــتـــســول في تـــقــاطــعـــات الــطــرق
والـساحـات بدال من مـهنتـهن األولى في الرقص

والغناء والطرب ...
تـمكن الروائي من الغـوص في ثقافة وواقع قاع
اجملــتــمع الــعــراقي ومــعــانــاته وأزمــاتـه  هـذا
ـســتـتـر خــلف بـريق ـســكـوت عــنه وا الــواقع ا
ـوالت البراقة والسيارات الـعمارات الشاهقة وا
ـظـاهـرة اخلـادعـة كـما الـفـارهـة والـكـثـيـر من ا
ـفــاهــيم وثق  الــلــغــة الــشــعــبــيــة مــصــنــعــة ا
عبرة عن الظـواهر السائدة في ـصطلحـات ا وا
هــذا الــوسط والــتي اليــفـقــهــهــا من هــو خـارج
الـــوسط  مـــثل ((اشــطـح  افــلت  اكـــلب  بالع
...الـخ)) ...تـمـكن الـروائـي من كـشف زيف رمـوز
الـســلـطـة وتـمـزيـق أقـنـعـة الـتــزيـيف والـقـردنـة
قدس سـتترة حتت أرديـة الدين وا والـثعلـبة  ا
ومـثاله الدكتور ((نـاعم))  و الشاذ((توفي هاتف
ـاثـلـة الـوضع الـعـراقي الـصــراف)) وغـيـرهم .
ـأساة بـحـال وواقع بلـدان أخرى تـعـيش نفس ا
مـثل الصومال  حـينما يشـير الى صديقه ((جاد
ـهـاجــر الى كـنـدا ـواطن الــصـومـالـي ا الــله)) ا
الـــذي يــرفع شــعــار الــنـــوم هــو احلل من خالل

تعاطيه للمخدرات .
ا لم يـتبع الروائي أسلوب السـرد التقليدي وا
ـتـقطـعة  مع ـتنـوعة ا أتـبع اسـلوب الـلوحـات ا
ــضـمـون انَّه ربـط بـعـضــهـا بــبـعض بــخـيـوط ا
تـلقي من متابعة احلدث الـسردي  بحيث مكن ا

على شاشة الواقع ...
ــكــان يـعــطي خــصــوصــيـته تــمــكن من جــعل ا
لـألشــخــاص واألحــداث مـــثل الــبـــاب الــشــرقي
والـبـتـاوين ومنـطـقة الـغـجـر ومطـعم حـيدر دبل
ـنـاطق من ــنـطـقـة اخلـضـراء ومــابـ هـذه ا وا
تـواشج أو أنشطار وتـصادم  وتضاد بـ الفقر
ـدقع والثراء الـباذخ  ب توفـر اخلدمات بكل ا

أنواعها وب األهمال الكامل ...
وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا

ـنـدائـيـة بـاذخـة اجلـمـال  الـتي أضـطرت الى ا
الـهرب من العراق للـحفاظ على شرفـها وعفتها
عـلى أثر مـطاردتهـا وتهديـدها حتى بـالقتل من
قـــبل أحــد ضـــبــاط اخملـــابــرات الـــســلـــطــويــة
وأخــتـطـاف زوجـهـا وتــغـيـيـبه في مــتـاهـاتـهـا
وسـجونـها الـرهيـبة  تـزيت بزي األسالم خالل
مـعيشـتها في قطـر  وهي حامل  بابنـتها سالي
الـتي ولـدتهـا في كنـدا بعـد استـقرارهـا في هذا
الـبلد الذي احتضنـها ووفر لها السالم واألمان

 والكرامة ...
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أضــطــرت ســلــيـمــة ان تــتــرك ولــدهـا ((أصــيل
يـوسف)) عـند احـد اجلـيران  عـنـد هربـهـا  وقد
ســجل بــأسم ((يــوسف عـبــد احلــمـيــد )) وهـو
ـسلم الـذي تـبنـاه ونـسبه لـنـفسه  الـشـخص ا
هــنــا أشــارة الى  انــســانــيــة الــفــرد الــعــراقي
وحــنــوبــعض عــلى بــعض لــلــخالص من قــمع
الـسلـطـات وعدوانـيتـها  وهـمجـيتـها  تـذكرني
قـصة (سـليـمة حـنضل) بـقصـة حيـاة ((أميـنة))
الـعراقية البـغدادية  في رواية األرملـة للروائية
الـعراقـيـة أعتـقال الـطائي  الـتي أضطـرت على
الــهـرب مـن الـعــراق بـعــد أخـتــطــاف وتـغــيـيب
حـبيـبهـا من قبل  أحـد رجال الـسلـطة والـسعي
لاليــقــاع بــهــا  وضــمــهــا الى رعــيل عــاهــراته

وعشيقاته ...
تـكرار هذه األحـداث في الرواية العـراقية  داللة
عــلى حــجم األذى واألرهــاب وأمــتــهــان جــسـد
ـــرأة الـــعــراقـــيـــة في زمن وحـــيـــاة وكــرامـــة ا
الـديـكـتـاتـوريـة والـدم قـراطـيـة ... ولـيس هـناك
أبـلغ من شـاهـد أقدام الـديـكتـاتـور على تـطـليق
بـنت الشابـندر((أم علي)) من زوجـها  وزواجها
مـنه وهذا حدث مـعروف  لكل الـعراقيـ ناهيك
عـن أفــعــال ولــده اجملـــرم عــدي وبــطـــانــته من
اجملــرمــيــ ومالحــقـة الــفــتــيـات الــعــراقــيـات
وأخـتـطـافـهن من بـيوتـهن ومن أزواجـهن عـلـنا

دون أي وازع من  قيم انسانية ...
ـة )) وهي أسم عـلى مـسمى في ×(اخلـالـة هـز
بــلـدان الــطــغـاة واجلــهـلــة  انَّــهـا خــالـة سالم
الــوافي األمــرأة الــواعـيــة لألنــظـمــة  اجملــرمـة
والـــتي خــبــرت احلـــيــاة  وأمــتــلـــكت اخلــبــرة
واحلـكمـة  واحلياة في مـثل هكـذا بلدان وحتت
ـأزومـة  األمـرأة الـتي ظل مـثـل هـذه األنـظـمة ا
كـانت تـلـهج بـلـعن وشـتم وسب هـذه  الـرؤساء

واخلـراب وبالـتـالي األنتـحارهـذه طريـقة الـقتل
الـبـايـولـوجي لألنـسـان احلر الـعـراقي  بـيـنـما
ثلية اجلنسية) التي يقودها هناك دعوة الى (ا
 تــوفي أوهـاتف الــصـراف الـفــرنـسي من أصل
ـأبـون  والــشـاذ  في مــحـاولـة أخـرى عــراقي  ا
لـقـتل األنـسان الـعـراقي عـبر الـشـذوذ اجلـنسي
وهـو أحـد وكالء ((جوو) الـفرنـسيـةحيث تـعمل
هـذه الـوكالـة عـلى أنتـاج األفالم الـوثائـقـية عن
الـبـلدان الـتي تشـهد أزمـات وتـوترات مـحلـية 
ـدافـعـ عـن حـقوق الـصـراف ((كـان من أشـد ا
سلـوبة في العـالم العربي كـان يكثر ـثليـ ا ا
من احلــديث عن مــعــنى احلــريـة الــشــخـصــيـة
لـلجسد...))رص 51وحـينمـا سأل سالم الوافي
أبـو العوف عن هاتف الصراف أجابه ((ههههه
بالع مـن جـــوه ..يــخـــرط الـــلـــبـــاس بـــســـرعــة

))رص...19
»d(« q «—«

نبوذين نـوع أخر من البشر يـوفر لليائـس وا
واخلــائـفـ حـبــوب اخلـدرويـؤمن لـهـم تـفـعـيل
شـعارالنوم حال عبـرحبوب التخـدير والهلوسة
ـاركـات واجلرعـات  حـيث بـرع بـها ـخـتـلف ا
((ابـو الــعـوف))  أبن أشـهـر قـحـبـة وقـوادة في
بـغداد  كـما يقـول هو الذي اليـعرف هو أبن من
?? ابـن عـــراقي او مــــصـــري او بــــاكـــســــتـــاني
اوهـندي أو ... وكما يقولعن أمه العاهرة ((هذا
عــادي جـدا حــالـهــا حـال الــكـثــيـرات من أرامل
احلـرب ...خـاصـة في سـني حرب أيـران عـنـدما
غــاب الــعــراقــيــون في اجلــبــهـات)) رص 162
البائع االشهرلهذه احلبوب في الباب الشرقي.
((ايـــوب األبــتــر)) الــلـــواط واالخــتــصــاص في
اقـتنـاص الـصبـيان  والـتغـرير بـهم واسقـاطهم
وســـلــوكــهـم عــلى طـــريق الــلـــواطه والــشــذوذ
ـلقب اجلـنـسي  أحـدهم  ((هـاتف الـصـراف )) ا
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 سرغي جادان وثّق يوميات احلرب األوكرانية وفاز بلقب رجل العام 

مؤلفات سرغي جادان

غالف الرواية خضير فليح الزيدي



وظف الـذي يـرتـكب جرائـم معـيـنـة عن وظيـفـته وال يـجوز ـشرع الـعـراقي إلى وجـوب عـزل ا ذهب ا
إعـادة تعييـنه في دوائر الدولـة والقطـاع العام سـواء إرتكب هذه اجلـرائم بصورة تـامة أم وقف فعله
عند حد الشروع فيها  ويكون هذا العزل بحكم القانون وذلك من أجل احملافظة على نزاهة الوظيفة
ـوظف عن وظيفـته بحكم الـقانون ـوجبـها عزل ا ال الـعام  واجلرائم الـتي يطبق  العـامة وحمـاية ا
ـرقم (١٨) لسنة ١٩٩٣ هي جرائم الرشوة أو االخـتالس أو السرقـة وذلك إستنادا ألحـكام القرار ا
ـوظف ويـكـون مـجـرد احلـكم بـالـعـقـوبـة في أي من اجلـرائم وهي جـرائم مـخـلـة بـشـرف مرتـكـبـهـا ا
ـوظف فإن ذلك يـستـتبـعه بحـكم القانـون عزله من اخلـدمة ومن ثم ال ذكـورة إذا ارتكـبت من قبل ا ا
يجوز تـعيـينه في دوائر الـدولة والـقطاع الـعام وتـطبيـقا لـذلك أفتى مجـلس الدولـة بتأريخ ٢٤ / ٥ /
ادة ( ٣١٦ ) من قانون العقـوبات وكان مجلس األنضباط ـوظف احملكوم وفق ا ٢٠١٨ بأنه " يعزل ا
دعي ـوظف قـد قضى بتأريخ ٩ / ٧ / ٢٠٠٠ في واقـعة شرع ا الـعام حلت مـحله محكـمة قضاء ا
فيها باختالس ثالث صفيحة دهن غذائي من أحد مخازن الشركة العامة للمواد الغذائية وقد حكم
عـليه من قبل محـكمة اجلنايـات اخملتصة وبـعد إن أنهى محكـوميته راجع دائرته إلعـادته لوظيفته إال
ذكور طالـبا إلزام دائرته بـإعادته للوظـيفة وبعد إنـها لم توافق على ذلك فـأقام دعواه أمام اجملـلس ا
وظف مـعـزوال بـحـكم القـانـون عـند الـتـدقيق قـضى اجملـلس بـأنه " يـعـد ا
ـادة (٣١٦ / ـة الـشـروع في االخـتالس وفق ا احلـكم عـلـيه عن جـر
٣١) من قـانـون الـعقـوبـات ويـطبق بـحـقه قـرار مـجلس قـيـادة الـثورة
ــادة (٣٢) من قــانــون الـعــقــوبـات ــرقم (١٨) لــسـنــة ١٩٩٣ ألن ا ا
تـقـضي بـشـمـول الشـروع بـاألحـكـام اخلاصـة بـالـعـقـوبات الـتـبـعـية

ة التامة " . قررة للجر والتكميلية ا

ـرأة حتب أن تكذب في سـنها وفي وزنهـا وفي عواطفـها وهي تطلـب من الرجل أن يكذب عـليها ا
أيضا وهي حتب أن يكذب الـرجل أن يجاملها وأن يدللها وأن يقول لها بأنها الوحيدة في حياته
إنـها أجمل وأرق امـرأة في العالم كـله. والرجال صـادقون في كذبـهم وكاذبون فـي صدقهم هذه
رأة هي الغابة الهائلة والرجل هو الصياد في هذه رأة واحلقيقة عند ا الالحقيقة التـي تريدها ا
ـرأة أن تكـون مـظـلـمـة كـالـغـابة ـرأة مـا تـزال حتب الـرجل الـصـيـاد. حتـاول ا الـغـابـة الـكـثـيـفة ا
متوحشة كحيوانات الغابة وعندما حتس أنها متوحشة حتلم بالهرب من الكهف إلى البيت لكي
رأة مسـتأنسة فإنهـا حتلم بالهرب من البـيت إلى الكهف لتكون تكون مستأنـسة وإذا أصبحت ا
رأة بأن القمر رأة في الكهف اجلـديد هو مرآة.. تظن ا متوحشة مـن جديد وأول ما حتتاج إليه ا
مثل األرض فإنها تطلب من الرجل أن يقول لها: أنت كالقمر بل أجمل من القمر.. والرجل الذي
ـرأة والـرجل الـذي يـربط الـكـواكب والـنـجـوم فـي قـانون يقـهـر جـاذبـيـة األرض تـقـهـره جـاذبـيـة ا
رأة ثم يـتركـها رأة.الـرجل يـنشـغل بـا ريـاضي دقيق يـفقـد عـقله ويـنسـى جدول الـضرب أمـام ا
لـلكـفـاح في حيـاته وعلى الـرغم من أن الـرجل يعـرف هـذه احلقـيقـة فإنه يـحـاول أن يتـخلص من
رأة لم واقف الـصعـبة بـاأللفـاظ اجلارحـة ولكن ا رأة فـيشـنقـها في ا ـرأة وقيـود ا رأة وعذاب ا ا
تقتلـها الكلمات.الـرجل يعرف أنه ال خالص له من أن تكون له إمرأة لـكن يحاول أن يرفع احلجر
إلى أعـلى اجلبل فإذا بـلغ أعلى اجلـبل تدحـرج احلجـر إلى األسفل فـيرفـعه من جديـد ويكافح
في سبيله وهو يعلم أنه ال نهاية لرفع احلجر وال نهاية لسقوطه فكان يلعن احلجر ويلعن القدر.
رأة رأة ال تـنظر إلى الـسماء وال تـصلح لشـيئ على األرض ا ـرأة ترى كل شـيئ وال شيئ وا ا
رأة إذا نـسيت أخطاء الـرجل فلن تسامحه تـكره الرجل الغـيور وتكره أكـثر من ال يغار علـيها ا

رأة تسامح وال تنسى..  أبدا وإذا سامحت فلن تنسى أخطاءه الرجل ينسى وال يتسامح وا
ـرأة تعـرف كل عيوبـها ولكن حتب أن ـرأة تشكـو من قلة الـتسـلية ا الرجل يـشكو من الـعمل وا

رأة أقوى من الرجل هو من تراب وهي من عظم وحلم.  يحدثها الرجل عن مزاياها فقط  ا
ـرأة تـتـزوج ألنـهــا تـريـد أن تـعـرف والـذي يـقـدم الـرجـل الـذي يـتـزوج ألنه يـريـد أن يـســتـريح وا
الـصداقـة لـلـمـرأة بدال من احلـب كالـذي يـقـدم احلب لإلنـسـان عطـشـان فـهي ال تـريد إال احلب.

رأة ال تكره رجال يحبها إنها تكره رجال يصادقيها.. ا
رأة تـمسـاح في بحـر من الدموع ,التـمساح يـبكي عـندمـا يأكل فقط ا
ـرأة تكذب بـعقـلها ولـكنهـا ال تسـتطيع رأة تـبكي عـند كل شيء. ا وا

ة. أن تكذب بجسمها هذا هو كذب جميل وهذه هي حقيقة مؤ
ساعد قسم اللغة العربية وآدابها { األستاذ ا
جامعة عالية  - الهند
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الـتجـميل هـوس أم مرض قد اصـاب النـساء والـفتيـات عمـوماً? هـذا ما يتـساءل عـنه بعض الـعامة
حيث ان  )مواقع التواصل ومـا تعرف به بالسوشيال ميديا والسيما الفيسبوك) نشاهد من خالل
شـاهير جلذب ـوقع والتي تتـقصد استـخدام الفـنان وا شتركي ا الدعـاية االعالنية الـتي تظهـر 
اكبـر عدد من الـنـاس وبذلك تـتحـول مـهنـة الطب االنـسـانيـة الى مـهنـة التـجـارة باالرواح الـبشـرية
مستغلـ بذلك الهوس الذي بدأ يستولي على عقول الناس والسيما النساء منهم حيث اصبح من
اولـويات امور احلياة عـند اغلبهـن فأين ما تنظـر جتد مالمحهن غيـر طبيعيـة ومتالعب بها اذ يتم
نفـخ الشـفـاه وتعـريض الـفك ومـد الذقن ومـا الى ذلك من عـمـلـيات الـتـجمـيل فـضال عن الـنحت و
رأة بل امـتد الى الـفتـيات وهن في ربـيع العـمر حتى (البوتـوكس والفـلر) لم يـقتـصر االمـر على ا
بات شـغلـهن الـشاغل هـو الـتجـميل. تـتـردد في داخلي كـثـير من االسـئـلة ومـنهـا هل مـهنـة الطب
جتـارة ? عمليـات التجميل ومـا يعقبهـا من اذى نفسي  اما الـتشابه في الشكل فـهذه هي الكارثة
والت ووجدت الكبرى  حيث ان ال غرابة اذا خرجت الى االسواق او الدوائر احلكومية او حتى ا
كل الـنسـاء واحد كـل النـساء مـتشـابـهات وقـد يصل احلـال الى عدم الـتـفريق بـ الزمـيالت وقد
عامالت يبـدو وكأن آفة التـجميل ستـشكل خطرا عـلى احلكومة تخـتلط االمور في تـمشية بـعض ا
ايضا لـيس على اجملـتمع فحـسب وهنا يـجب ان تكون هـناك تدخالت سـياسيـة ومخاطـبات لنـقابة
ا يـدفع االطباء الى االطباء وتـشريع الـقوان وفـرض عقوبـات على الـتشابه بـعمـليات الـتجمـيل 
بذل جهود كبيـرة البتكار اشكال بشرية جديدة وهنا خطرت ببالي فكرة بان يكون هناك تخصص
ا لتـصـاميم االشـكال الـبـشريـة قد يـضـاف الى كلـيات الـهـندسـة يبـدو وكـأنه قسم ال بـأس به ور
يفـرضه الواقع اجملتـمعي الى ان يـكون من اعلى االقـسام الهـندسيـة?! شر الـبليـة ما يضـحك فقد
راكز الـتي تضع خصـومات ماليـة وكأنه افتتـاح احدى محال جتـد اقبال الكـثير من النـساء الى ا
ـغـشـوشة البس والتـخـفـيضـات لـلـبضـائع حـتى يـنـتهي االمـر الى الـتـشوهـات نـتـيجـة لـلـمواد ا ا
ـسـتخـدمـة فـضال عن اعتـمـاد ايـاد غيـر مـختـصـة وبـالتـالي تـؤدي الى اضـرار كبـيـرة في جسم ا
عني االول والسـيما  انـتهاك االنسـان.ظاهرة الـتجمـيل البد من احلـد منهـا ووزارة الصحـة هي ا
حرمـة اجساء النـساء وجعلـها مادة دسمـة لالعالن(بالسـوشيل ميديـا) فتصويـر النساء والـفتيات
ونشرهن يـعد  انـتهـاكا حلرمـة اجملتـمع اوالً والعوائل ثـانيـا.الغـريب باالمر ان االقـبال يـتزايد الى

عمليات التجميل وسط فشل الكثير منها وانهاء حياة النساء اثناء العمليات.
اخبرتني ذات مرة احدى  الفتيات اللواتي بدأ هوس التجميل يتغلغل الى دواخلها بانها قد

ـعايـنـة تـب بـان الـطبـيب قـد تـناول الـكـحول داخل طـرقت بـاب اطبـاء الـتجـمـيل الول مـرة واثنـاء ا
ا دفـعها لالنـسحاب فـور استيـعابها ارسته لـلمهـنة  العـيادة واثنـاء 
ر به لوضـعه غيـر الطـبـيعي مـشيـرة الى جهل بـعض الـفتـيات مـا 
الطبـيب وبالتالي حتدث حـاالت االعتداء اجلنسي وما الى ذلك من
جـرائم.عـملـيات الـتـجمـيل بـاتت آفـة تسـتولـي على عـقـول الشـباب
واقع ـا يفـعله بـنشـره في ا ايضـا حتى اصـبح بعـضهم يـتبـاها 

أل انه ألمر عجيب ! وامام ا
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ال ينبـغي لنـا ان ننـظر الى هذا الـعنـوان نظرة قـاصرة ال تـتعـدى انتصـارا رياضـيا وحسب او ان
نحسبه هـو جتمع جماهيـري شعبي لالخوة من اهل اخلـليج الذين تربـطنا واياهم اواصر االرض
ـصـيـر والـلـغـة والــدين والـتـاريخ الـعـريض الــذي سـاق مـعه الـتـرابط الـعــشـائـري ووحـدة الـدم وا
ن لعبوا الواحد..نعم   اقولها وهـذه التجربة التي جمعتـنا بعد فرقة طويلة كان ابـطالها العديد 
تـطرف للنظـرة التي باعدت ب اخـوتنا العرب في ادوار الـسياسة واالطـماع الشخصـية والنهج ا
  وقـد كان الدلـيل واضحا ونـحن نرى بأم اعـيننـا ذاك الترابط والـتآخي والود ونـكران الذات ب
مـجاميع االهل في اخللـيج الذين حضروا لـلقاء اخوتـهم في بصرة السـياب والفراهـيدي والعشار
وشط العـرب الذي جـمع رافدي الـعراق الـبلـد صاحب الـتاريخ واجملـد ومنـار العـلم واحلضارة  
باراة الـرياضية بـ منتـخبات هذه ا مـا فاجئ الكثـير منـا ونحن نحضـر ا ليس هـذا وحسب وا
العب بل والـطريف ان يحضـر هذا العدد من الـدول باالعداد الـغفيرة الـتي لم تسعـهم مدرجات ا
ـشارك فـيها وتـلك والله ؤازرة وتـشجـيع منـتخـبات لم يـكن بلـدهم هو اخلـصم فيه او ا اجلـمهـور 
ا اسـهبت من رسالـة انسـانيـة بلـيغـة على الـكل ان يعـيهـا ويفـهمـها جـيدا  ..لـكني لم اكن اعـني 
ـا افضل مـنـا  ولكـني اردت الى تـوصيف مـوضوع قـد يـعرفه الـبـعض ويدرك رسـالـته جيـدا ور
الـرؤية السلبـية التي كانت حتمـلها مخيـلة اهلنا في اخلـليج عن واقع عراقنا واهـله وما كان للدور
ـمـنـهج لـعـزل الــعـروبـة وتـشـويه مـعــانـيـهـا  ومـا الـتـآخي وااليــثـار وحـسن الـضـيـافـة االعـالمي ا
والترحيب من اهلنا في البصرة الفيحاء بضيوفهم الذي حلوا بدارهم بعد غيبة طويلة    اقول ما
كـانت كل هـذه اال درسا اخالقـيـا وعودة حـقـيقـيـة الدراك من كـانت في مصـلـحـته كل هذه الـعـزلة
ـعادي الذي لالسف الـشديد كان طـرفا منه كل الذين والـتفرق  .ولـعلي اعود ثانـية لنهج االعالم ا
نحسبهم قـادة وعنوانا للعراق واهله    ذاك الذي كان سهـما اصاب في مقتل طيبة اهلنا وحسن
نوايـاهم وبراءتـهم من كل ارهاب وفـساد وسـوء معـاملـة او تطـرف او نظـرة شر في واقع وحـقيـقة
ـا غشـتنا بلـدنا الـعريق ..اعـود ألقول ان من كـنا نـحسـبهم عـنوانـا وفخرا واسـما لـعراقـنا   لـطا
فيـهم تلك الـنوايـا التي تـربيـنا علـيهـا وعرفـنا االخـرين بهـا من النخـوة والشـجاعـة والكـرم واحملبة
واالعـتـزاز بالـعروبـة والـدين   وما اعالمـنـا وفنـانيـنـا الكـبـار الذين كـنا نـحـسبـهم عـناوين سـفراء
للسالم في اخلـارج اال هذا النموذج الذي اسعفتنا جتربة خليجي  25لنتعرف عليهم ونضع فوق

عناوينهم الف عالمة استفهام ..ورحم الله شاعرنا الكبير محمد مهدي اجلواهري الذي قال  :
وتمتحن الرجولة في محك
زيف واالصيل از فيها ا

مـبارك لشـعبنا واهـلنا بـاالنتصار الـرياضي رغم كل هذا اجلـحود واالنكار
والـرحـمـة لشـهـدائـنـا الـذين سـبـقهـم االجل وهم في طـريق أحـيـاء حفل
اخلـتام  والسالمـة والنصـر لعراقـنا العـظيم  وكل العـرفان والتـقدير
لـلجنـود الذين كـانوا خلف هـذا العمل اإلنـساني التـاريخي من رجال

االحتاد الرياضي واحلكومة احمللية و ورجاالت األمن والقانون ..
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ــســألــة الــكــرديــة في الــشــرق بــقــيـت ا
ـشـاكلـهـا عصـيّـة على ايـجاد األوسط 
أنـــظــمـــة احلــكم حلـــلــول لـــهــا في ظل
ـــصــالـح بــ الـــدول حــيث تـــضــارب ا
يــــتـــواجــــد األكـــراد وعــــدم االعـــتـــراف
بـــحــقـــوقـــهم مــصـــحـــوبــة بـــتــدخالت
ورهــانــات إقــلـيــمــيــة ودولــيـة أدّت إلى
شــرذمـــة تــلك الــشــريـــحــة وانــعــكــست
واقف عـلى مسـتقـبلـها في ازدواجـيـة ا
ــنــطــقــة وهـو مــا ركــزت عــلــيه نـدوة ا
ــسـألــة الـكــرديـة في الــشـرق األوسط "ا
بـ الـتـأجـيل والـتـعـجـيل" الـتي حتدث
ــفــكــر والــبـــاحث الــســيــاسي فــيـــهــا ا
الــعــراقـي الــدكــتــور شــيــرزاد الــنــجــار
وعـرض بـاسـهـاب لـتـعـقـيـداتـها الـتي ال

تزال حتول دون ايجاد احللول لها. 
لم تـغفل النـدوة التي أقيـمت بدعوة من
“مــنــتــدى جــنــوبــيــة ”فـي رأس الـنــبع
ـسـألـة الـكـرديـة التـي مسّت تـداعـيـات ا
الـــعالقـــات الــكـــرديــة الـــكـــرديــة إن في
الــعـراق أو سـوريـا كـمــا تـركـيـا وإيـران
كـــمــا أوضــاع األكــراد فـي الــدول الــتي
يـعـيشـون فيـها وأدارهـا رئيس حتـرير
مـــوقع “جـــنـــوبـــيـــة ”عــلي األمــ في
حـضور الـدكتـور عبد احلـس شـعبان
الـدكتـور حارث سـليـمان الـزميل حسن
فـحـص الـزمـيل أحـمـد عـيـاش الـزمـيل
يــاســ شـبــلي أحــمـد عــلــيق يـوسف
مـــــرتـــــضى نـــــوال احلــــوار ســـــوسن
مـــحــمـــود افــرام احلـــلــبي مـــونــيـــكــا
اخلـوري الـزمـيل مـجـيد مـطـر الـعـمـيد

محمد سبيتي وشخصيات. 
ال يـــزال الــعــنـــوان الــكــردي أســـاســيــاً
ــنــطـــقــة بــحــسب مــا ومــحـــوريــاً في ا
أوضـــحه األمــ الفـــتــاً الى أنه “بـــقي
الــشـعب الـكـردي خــارج عن الـتـشـكالت
ـنـطـقـة وتــوزع في الـدول األربـعـة فـي ا
تـركيـا وإيران والـعراق وسـوريا سواء
نـظرنا اليـوم إلى سوريا او حتى إيران
فضالً عن البعد العراقي واألسئلة التي
ال زالـت مــــطـــروحــــة حــــتـى اآلن حـــول

عضلة العراقية .” ا
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ــسـألـة الـكـرديـة واقــعـة جـغـرافـيـاً في ا
الـــشــرق االوسط مـــا زادهــا تــعـــقــيــداً
خــصـوصــاً أن األكـراد مــوزعـون بـ 4
وقراطية بلدان حتكمها انظمة غير د
ــعــنى "هل هـــنــاك قـــضــيــة كـــرديــة بـــا
احلـقـيقي ومـا هي مـعالم هـذه الـقضـية
الـــكــرديــة? ?”ســؤال طــرحه األمـ الى
جــــانب تـــســــاؤالت عـــدة فـــقـــال: ”هل
ـسـألة تـقـريـر مصـيـر الشـعب الـكردي ا
ضـمن دولة واطار كـما هو مـتداول هو
عـنـوان أساسي ومـحوري? هل مـطالب
األكــراد هـي واحــدة? هل نــتــحــدث عن
أكــراد سـوريــا كــمـا نــتـحــدث عن أكـراد
الــعـراق أو في تـركـيـا أو في إيـران? أم
ـشكلة األزمة لـها عالقة باحلضارة أن ا
الـثـقـافـيـة تـتـعـلق بـشـعب له ثـقـافة وله
ـا هـنـاك سـلة حـضـارته? وبـالـتـالـي ر
ـا تـكـون في جـانب مـطــالب مـوحـدة ر
ا مـعـ ولكـن متـمـايزة ومـتـناقـضـة ر
فـي أمــاكـن أخــرى?  .”أضـــاف: ”حـــتى
الـــيـــوم  لــيـس هــنـــاك من إطـــار كــردي
ـعــنى الـسـيــاسي اجلـامـع لـكل هـذه بــا
ـكــونـات عـلى مـخـتـلف هـذه الـدول?” ا
الفـــــتــــاً الى أن “اإلجــــابــــة عـــــلى تــــلك
الـعــنـاوين الـعـريـضـة سـتـكـون عـبـر مـا

سـيسـرده النـجار   .”وقـدم األم نـبذة
ـتحـدث الـعراقي عن سـيـرة ومـسيـرة ا
فـأشـار الى أن  ”الـنـجـار حـامل شـهادة
دكـتـورة فـلـسـفـة في عـلم الـسـيـاسـة في
ـاجـستـير جـامـعة فـيـينـا عام  1986وا
في الـديـبلـومـاسيـة والـعالقـات الدولـية
ية الـديبلومـاسية في فـيينا من األكـاد
عـام عـام  1975وبــكـالـورويـوس عـلـوم
سـياسية من جامـعة بغداد عام ?1968
ولـــديه خـــبــرة واســـعــة وعـــمــيـــقــة في
الـتعـليم الـعالـي تدريـساً وبـحثاً وادراة
وقـــد درس مـــواضـــيع مـــخـــتـــلـــفـــة من
الــــدراســــات اجلـــامــــعــــيـــة الــــدولــــيـــة
والـدراسـات الـعـلـيا لـهـا عالقـة بـحـقول
عــلم الـسـيــاسـة والـقـانــون الـدسـتـوري
والـنـظـام الـسـيـاسي والـقـانـون الـدولي
والـديبـلوماسـية والسـياسة اخلـارجية
ـؤلفـات  كتب عـدة والعـديد ولـديه من ا
مـن الـدراســات في اجملــاالت الــعـلــمــيـة
ـتـخـصـصـة ?”مـتـحـدثـاً عن  ”اتـقـانه ا
لـلـغات الـعـربيـة واالنكـلـيزيـة والـتركـية
انية وباعه الطويل في والـفرنسية واأل
حـقـول السـياسـة والـقانـون الدسـتوري
والــدولي ومـؤلــفـاتـه الـتي كــان آخـرهـا
كــتــابـه بــالــلــغــة الــكــرديــة والــذي يــتم
طـباعـته بالـلغـة العـربيـة بعـنوان: كيف
نـفكـر سيـاسياً  .”وتـطرق الى “جدارته
في عــمــلـه كـمــســتــشــار لــنــائب رئــيس
الــوزراء الـراحل مــحـمـد مــحـمــود عـبـد
الرحمن وخبرته ليس فقط في اجلانب
الـــتـــدريـــسي واشـــرافه عـــلى عـــشــرات
األطــــروحـــات بـل أيـــضــــاً خـــبــــرته في
الـتعليم العالي وبأحوال اجلامعات في
اخلـارج ما أدى الى اختياره كـمستشار
لـرئــيس وزراء اقـلـيم كـردسـتـان وفـيـمـا

بعد لرئيس اإلقليم .”
الـنـجار: الـعامـل اخلارجي الـدولي لعب
دوراً كـبيراً في تأجيج الصراع وتأجيل
احلل فـي قراءتـه للـمـسـألـة الـكـردية في
الــــــشـــــرق األوسط بــــــ الـــــتــــــأجـــــيل
والـتــعـجـيل كـمـا اإلهـمـال والـتـعـجـيل
جزم النجار بأن “األكرد لم يتعلموا من
الـتــاريخ هـذه احملـصـلـة الـنـهـائـيـة من
حتـديد الوضع الكردي ?”مشدّداً “على
أنـهم هم يـجب أن يتـعـلمـوا من حوادث
الــتــاريخ وأحـداث الــتــاريخ ويـجب أن
ـكـن مـنه اإلطاللـة يــكـونـوا فـي مـوقع 
ــعـنـى أنه يـجب أن عــلى قــضــيـتــهم 
يــكـون هــنـاك مــوقـفــاً مـوحــداَ أو نـقـاط
ـكن من خاللهـا الـولوج إلى مـشـتركـة 

حل عقالني  للمسألة الكردية .”
احلـلول التي وضـعت للـمسألـة الكردية
كـانت هي حلول عسكريـة عنفية حربية
ـقــابل اضـطــرت احلـركــة الـكــرديـة وبــا
الــلـجـوء إلى ايـضـاً إلى حــلـول عـنـفـيـة
ـسألة لـتحقـيق أهدافهـا  واعتبر أن  ”ا
الــكـرديـة واقــعـة جــغـرافـيــاً في الـشـرق
االوسط مـا زادها تعقـيداً خصوصاً أن
األكـراد موزعـون ب  4بـلـدان حتكـمـها
اذا ـوقراطية وسأل : ” انـظمة غير د
هل هم السـبب بهذا عـقد هـذا الوضع ا
ـوضوع أم هناك أسبـاباً أخرى ذاتية ا
ومــــوضــــوعــــيـــة ?  .”وقــــال: ”مـن أهم
األسباب أن األكرد يتوزعون ب بضعة
بـلـدان وهـذه البـلـدان حتـكـمهـا أنـظـمة
حــكم ال تـعـتــرف بـالـتـنــوع وال تـعـتـرف
بــالـتــعــدد وهي ذايـتــة شــمـولــيـة وفي
الـغـالب هي استـعالئيـة وفـيهـا عنـاصر

مـن الـــعـــنـــصـــريــة   .“أضـــاف: ”هـــذه
ــنــطــقــة أو هـذه الــبــلــدان لم تــتــهــيـأ ا
قـراطـية كـفـكـرة وكتـطـبيق لـتـقبل لـلـد
اآلخـر ولذلك ظـهرت نزعـات انكـسارية
والــقــيــادات في هــذه االنــظـمــة لم تــكن
مـــهــيــأة لـــتــســتـــوعب احلل الـــســلــمي
ــسـائل الـكـرديـة   .“وأكـد لــلـقـضـيـة وا
على أن “الـعامل اخلارجي الدولي لعب
دوراً كـبيراً في تأجيج الصراع وتأجيل
احلـل وعــنــدمــا نـــتــكــلـم عن اإلهــمــال
وعـندمـا نتكـلم عن األكرد الذين أهـملوا
ــوضـوعـيـة ــوضـوع  من الـنــاحـيـة ا ا
وعـنـدمـا نـتـكـلم عن الـتـأجـيل يـعـني أن
الـدول الـكبـرى لعـبت دوراً في التـأجيل
هــذه الــقــضــيــة ابــتــداء من اتــفــاقــيــة
سـايـكس بـيـكـو ونـهـايـة اإلمـبـراطـورية
نطقة العربية الـعثمانية والى تفتـيت ا
والـى تشـكيل دول وطـنـية لـكن ال حتمل
مـــقـــومـــات الــدولـــة الـــقـــويــة  .”وقـــال
الـنـجار: ”لـهـذه األسبـاب احللـول التي
وضــعت لــلــمــســألــة الــكــرديـة فـي هـذه
الـبـلـدان كـانت حـلـوالً عسـكـريـة عـنـفـية
ـقــابل اضــطـرت احلــركـة حــربــيـة وبــا
الـكـرديـة الـلـجـوء إلى ايـضـاً إلى حـلول
عـنـفــيـة لـتـحـقـيق أهـدافـهـا إذاً الـعـنف
يــقـابـله عـنف واإلهـمــال يـقـابـله عـنف
والـتـأجـيل يـقـابـله عـنف  .”وشـدّد عـلى
“أن األطـراف جمـيعهـا فشلت في وضع
حـل لــلـــمـــســـألـــة والبـــد من حـل آخــر
والـبحث عن أسـباب الفـشل وعن حلول
ـوضـوع ?”الفـتـاً الى أنه أخـرى لـهـذا ا
“إذا ركــزنــا عــلى الــعـراق ســنالحظ أن
هــنـاك تـدرجـاً في وضـع احلـلـول نـبـدأ
مـن هــــــذه احلـــــــلــــــول عــــــام  ? 1963
احلـكـومـات الـعـراقـيـة وضـعت مـشروع

الـالمــركـزيــة وفــشــلـت وعـام  1966
وضـع بـيان  29حـزيـران تـضمن نـقـاطاً
لـكيفية حل القضـية الكردية في العراق
وفــــشــــلت ثـم تـــوصـل الــــطـــرفــــ في
احلـكـومـة الـعـراقـيـة واحلـركـة الـكـردية
إلـى بـيـان سـمي بـبـيـان  11آذار 1970
وضـع مــرحــلــة انــتــقــالــيــة  4ســنــوات
لـلوصول إلى احلكم الذاتي في العراق
وخـالل فــتــرة  4ســـنــوات كــانت ادارة
ـنـطـقـة الـكـرديـة من كـوادر من احلزب ا
ـقراطي الـكردسـتـاني الذين كـانوا الـد
ــنــطــقــة مـن مــحــافــظـ هم يــديــرون ا
وقــائـمـقـامـيــ ومـدراء شـرطـة لـكن لم
يـتــوصـلـوا الى كـيـفـيـة  صـيـغـة قـانـون
حـول حـكم ذاتـي واضطـربـت األوضاع
وحـدثت أعمال عنـفية وحرب خالل عام
واحـد من  1974الى  ?1975وبـعد ذلك
بـتأثير دولي وبإتفاقية سميت بإتفاقية
اجلـــزائـــر بـــ شــاه إيـــران والـــعــراق
وضــعت حــلــول لــلــمــشــاكل بــ إيـران

سـألـة الكـردية والـعـراق على حـسـاب ا
ـسـألـة الـكـرديـة في الـعراق وأصـيـبت ا

بنكسة .”
لــعب الــعــامل الــدولي دوراً في تــأجـيل
ـسـألة بـحـسب النـجـار الذي حل هـذه ا
أشـار الى “أنـه بعـد ذلك ظـهـرت أطراف
في احلـركة الكـردية في العـراق مقاومة
وضوع وبدأت األعمـال العنفية لـهذا ا
تـلـعب دورهـا فـي عدم اإلسـتـقـرار وفي
الــعــام  1975كــان هــنــاك حــزب واحــد
مـسيطـر على الوضع في الـعراق وبعد
العام   1975ظـهرت اجتاهات وأحزاب
عــدة في احلـركـة الــكـرديـة مـا أدى إلى
ـــوقف ــشـــتـــرك أو ا ـــوقـف ا تـــفـــتت ا

وحد لألكراد في العراق  . ا
الـالعب الــــدولي كــــان لـه دور مــــهم في
ـسـائـل وتـركـيــا وايـران لـعــبـتـا هــذه ا
ـا ــسـألــة لـيس ايــجـابــيـاً إ دوراً في ا

دوراً سلبياً 
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ولـفت الى أنه ”بـدأ التـفكـير مـرة أخرى
ــســألــة في ــكن حـل هــذه ا فـي كــيف 
الـــــعــــراق وفـي عــــام  1946أعـــــلـــــنت
جـمــهـوريـة ذات حـكم ذاتي في مـنـطـقـة
هــذه لم تــســتــمـر إلى  11ســنـة ايــران
وبـــعــد ذلك انــتـــهت بــفــعـل انــســحــاب
ــــســــانــــد لــــهــــذه الــــعــــامـل الــــدولي ا
اجلـــمـــهـــوريـــة ونــــقـــصـــد به الـــعـــامل
الــسـوفـيـاتي بـاتــفـاقـيـة مع شـاه إيـران
حـول مـسـائل الـنـفط قبـل السـبـعـيـنات
كـان هناك حتركات ضد الدولة التركية
فـي الـــنـــهــــايـــة لم جتــــدي إلى أي حل
بــيــنــمــا في ســوريــا لم تــكـن هــنـاك أي
ا كـان هنـاك أحزاب حـركـات عنـفيـة إ
سـيــاسـيـة تـنـشط  إليـجـاد وعي قـومي
وضوع  كان اذاً بـكل هذه التـعقيـدات ا
يـتطـلب تفـكيـراً في حل معـ وبطـريقة
أخرى  .”وفـي احللول رأى الـنجار أنه
“في الـعراق بـدأت حركـة معـارضة ضد
نـظـام احلكم في الـعـراق وبدأت تـطرح
أفـــكــاراً حـــول أن احلــكم الـــذاتي لــيس
سـألة الـكردية الـسبـيل الوحـيد حلـل ا
ــا يـجب أن نـطـور احلل إلى مـسـألـة إ
فـيدراليـة وطرحت الفيـدرالية ألول مرة
ــــان فـي عــــام  1992بـــــقـــــرار مـن بـــــر
كــردسـتـان في يـوم   4شـهـرالى  10من
ان الكردستاني عام  ?1992يـعني البر
بــعـد انــسـحــاب الـقــوات الـعـراقــيـة من
ـنطـقـة الكـردية في تـشرين الـثاني من ا
الــعـام  ?1991أجــريت انــتـخــابـات في
ان وبعد ذلك ـنطقة الكردية وشُكّل بر ا
ـان الـكـردي في شـكـلت حـكـومـة والـبـر
اقـليم كـردستان الـعراق قـرر في تشرين
األول مـن الـعـام  1992مـن طـرف واحـد
الـفيـدراليـة هي السـبيـل الوحـيد  لـبناء

عـالقــــات مـع الـــــدولــــة الـــــعـــــراقـــــيــــة
ــؤتــمــر ـــعــارضــة الــعـــراقــيــة فـي ا وا
الـــوطــني الــعــراقـي قــررت في تــشــرين
الــثـاني مـن الـعـام  1998أيــضـاً تــبـنى
اخلـيـار الـفيـدرالي لـكن مع ذلك ظـهرت
تــعـــقــيــدات من الــعـــامل الــدولي الــذي
فـرض عـلى احلـكومـة الـعـراقيـة   حـظر
طـيران خط  36وانـشـاء بـنك وفي هذه
الـفـتـرة جـرت مـفـاوضـات مع احلـكـومة
الـعـراقـيـة ولـكـنـهـا فـشـلت وبـعـد حرب
اخلـــلــيج الحـــظــنــا هـــجــرة جــمـــاعــيــة
مـلــيـونـيـة ايـضـاً لــسـكـان األكـراد نـحـو
إيـران وتـركـيـا وصـدر في هـذه الـفـتـرة
عـن مجـلس األمن قرار   688يـطـلب من
احلــكــومـة الــعــراقـيــة اجــراء حـوار مع
ـعارضة العراقية .”واعـتبر النجار أن ا

“احلــلـــفــاء بــدون أي قــرار من مــجــلس
األمـن فرضـوا حـظـراً عـلى الـطـيران في
منطقة الكردية وبعد ذلك فرضوا حظراً
ـــنـــطـــقـــة اجلــــنـــوبـــيـــة وهـــذه عـــلـى ا
الــتـعـقـيـدات ادت إلى فــقـدان الـبـوصـلـة
ـــوضـــوع أصـــبح ذو إليـــجـــاد حل الن ا
صـفة دولية وله عناصـر متعددة تدخلت
ـوضـوع بـحـيث لـم تكـن هـناك فـي هذا ا
الـبيـئة صـافيـة الجراء حـوار ومحاوالت

إليجاد حل سلمي”
ـسـألـة الـكـرديـة خرجت  .وأوضح أن “ا
مـن اإلطـــاراحملـــلي الـــداخـــلي لـــلـــدولـــة
الــعــراقــيــة وأصــبــحت في الــســاحــتـ
ـتـحدة الـدولـيـة واإلقـلـيـمـيـة من األ ا
إلـى الدول اجلـوار والـتحـالف األمـيركي
الـغربي ?”الفـتاً الى “أن الـالعب الدولي
ــســائل كــان لـه دوراً مــهــمــاً في هــذه ا
ـسـألة وتـركـيـا وايران لـعـبـتا دوراً في ا
”? ــا دوراً ســلــبــيــاً لــيس ايــجــابــيــاً إ
وقال: ”نـالحظ احلكومـة السـورية تدعم
عارضة عـبدالله أوجالن العراق تدعم ا
االيـــرانـــيــة تـــركـــيــا تـــدعم شـــيـــئــاً من
ـــعـــارضـــة الـــعـــراقـــيــة إيـــران تـــدعم ا
ـعــارضـة الـعـراقـيـة إسـرائـيل تـتـفـرج ا
سار وتـنتظر الـفرص للدخـول في هذا ا
ولــدق اإلسـفــ مـا بــ الـعــرب واألكـرد
بـــشـــكل خــاص لـــتـــشـــجــيع الـــنـــزعــات
االنـعـزالـية ومن الـواضح لـهـا مصـلـحة
ــــقـــبل ?”الفــــتـــاً الى أن فـي الـــعــــراق ا
“الــقـوى الــدولــيـة واإلقــلـيــمـيــة حتـاول
اســتــغالل احلــركــات الــكــرديــة من أجل
مـصـاحلـهـا اخلـاصة  وبـالـتـالي حتـيـيد
هــذه احلــركــة لــلـطــالــبــة عن حــقــوقــهـا
شـروعة .”وأكـد الـنجـار على الـقـوميـة ا
ـسألـة الكـردية يـعني مـواطنة أن “حل ا
ومـساواة وحـكم ذاتي وفيدرالـية وحتى
ـا في كـونـفـدرالـيـة أو تـقـريـر مـصـيـر 
ذلـك تشـكيـل دولة خـاصة ?”مـشـيراً الى
ـسـألـة الـكرديـة مـرهـون بـعدد “أن حل ا
من األنــظــمـة مــنـهــا أنـظــمـة شــمـولــيـة
ـكن ــقــراطــيــة وال  وأنــظــمــة غــيـر د
الـتكـهن في حل مـسألـة الكـردية سـلمـياً
ــقـراطي وتـفـاهم لــكن بـوجـود نـظـام د
ــــكن وصــــول إلى حل واتــــفـــاقــــيـــات 
مـنطقي وعقالني .”وشـدد على أن “هذا
احلـل يحـتـاج إلى حل مـشاكل الـشـعوب
ـنـطــقـة  أي حل مـشـكل ــوجـودة في ا ا
الـــشــعب الــتــركـي وااليــراني والــشــعب
الـعـربي خصـوصاً في الـعراق وسـوريا
ـشـتـرك مـع ذلك اإلبـقـاء عــلى الـتـاريـخ ا
والــبـــقــاء عــلى الــعـالقــات والــتــضــامن
ـوجــود بـ هـذه الـشـعـوب واقـنـاعـهم ا
ـسـتـقـبـلي هـو مـصـيـر بـأن مـصــيـرهم ا
ـكن عزل شـعب عن شعب مـشـترك وال 
آخـر ألن هناك تداخالً قوياً وواسعاً من
الــنـاحــيـة االجــتــمـاعــيـة واالقــتـصــاديـة
والـسـيـاسـيـة ويـجب اإلقـرار بـأن هـناك
مـصـيـر مـشـتـرك لـهـذه الـشـعـوب .”وعن
ـكنها لـعب هذا الدور لفت الـفئة التي 
ـــثــقـــفــة الـــنـــجــار الى “أن الـــنــخـــبــة ا
الـعقالنيـة لها دوراً عـقالنياً يـحتاج إلى
وعي وسـلسلة من األفعـال العقالنية من
ــوجــود في هـذه أجـل اقـنــاع األطـراف ا
الــقـضـيـة وأن حــلـهـا يـحــتـاج إلى فـكـر
ــقـراطي ودســتـوري قـانــوني يـحـقق د
ـواطـنـ .“ ـســاواة بـ ا ــواطـنـة وا ا
وجزم “بأن القضية الكردية بحاجة إلى
كن احلـكـمـاء والـعـمقـاء وبـدونـهـمـا ال 
حـقيـقة الـوصول إلى حل ?”مـشـيراً الى
“وجــود احـتـمـاالت مــسـتـقـبــلـيـة ثالثـة:
األول تـــعــزيــز الـــعالقــات بـــ الــشــعب
نطـقة وثانياً ضعف الـكردي وشعوب ا
الـعالقـة وتـدهورهـا وانـهـيارهـا وثـالـثاً
كــيــانــيـــة مــســتــقــلــة امــا بــاإلتــفــاق او
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واحدٍ منهما.
مــنــهــمـــا عــنــده (قــوة) في كـلُ واحــدٍ 
(الـفـعل) وفي جتديـد نـظرتهِ و جتـربتهِ
حــتى نـهـايــة اكـتـمـال بــدءاً من تـراثهِ 
الـعالم بـإلغاء اسـتغالل االنـسان ألخيه

االنسان.
منهما له رؤية خاصة  كلُ واحدٍ 

مـــنـــهـــمــا ال تـــخـــلـــو رؤيــة كـلِ واحــدٍ 
شاركةٍ   في الواقع احلاضر

ستقبل وله رؤية في ا
تنوع. ا األفضل ستقبل رؤية ا

ـشاركـة ببـناءِ مـنهـما يـريد ا كلُ واحـدٍ
ألنهـما يـظنان مـنطقِ الـتاريـخ العراقـي

. أن االنسان العراقي لم يولد بعدُ
مــعـاً من عــمّـال لــهــذا و ذاك فـأنــهـمــا 
الـــزمـن اآلتي حـــيـث يـــولـــد االنـــســـان

العراقي. 
ال تــوجـد عــلى طـاولـتـي أيـة اشـكــالـيـة
تـتـعـلق بطـبـيعـةِ نـشـاطِ الدكـتـور قاسم
حـــــســــــ في مــــــجـــــال الــــــعـــــلـــــوم و
الـسـيكـولـوجيـا. ال ارى شـيئـاً مـشتـركاً
عرفة ). ليست  معرفة بـينهما سوى (ا
لــكـنــهـا نــاجتــة من عـقل مــثل ( كــوكل)
ـنـظـومة مـعـرفـة نـاجتـة عن االرتـبـاط 
احلـريـة..تتـكون من ظـاهرتـ عقـليـت

مصقولت في أعماقها:
 -1ظــاهــرة الــشــعــر جتـثـم عـلـى صـدرِ
مــظـفـرِ الـنـواب يـريــد االنـطالقـة نـحـو

الناس
 -2ظـاهرة علـوم السيكـولوجيـا تتجلى
بقدرة و اختيار الدكتور قاسم حس

لــيس بـيــنـهــمـا أي مــحـرّكٍ بــالـقــسـرِ او
ـكـن أن تـسـجـنه لــلـقـسـر.ِ   ال الــشـعـر 
األيـديولوجيـا و ال علوم. السيـكولوجيا
ـتـخيل تـتـحـرك في حـدودٍ مـنظـمـةٍ من ا
الـى الــواقـــعـي. ال يـــحــتـــاجـــان الى أي
بروفيسور من جامعة اوكسفورد او من
جــامـعـة مــوسـكـو ألنــهـمـا مــتّـحـدانِ مع
شـتـرك مع كل الـشعب بـعض لـلـعيـش ا

في عالم ما بعد الغد.
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  الــعالقــة بــ عــالم الــســيــكــولــوجــيـا
مع احلــديـثــة الـدكــتــور قـاسم حــسـ 
هي عالقـة من الــشـاعـر مـظـفــر الـنـواب 
لـم أتـمـكن مـن حتـلـيل نــوعٍ خـاصٍ جـداً
مــــثالً اســــبــــابــــهــــا. ال يــــخـــتــــصــــان 
بـــــاخـــــتـــــصــــاصٍ عـــــلـــــمـيٍ واحــــدٍ وال
. اي انــهــمـا بــاخــتــصــاصٍ أدبـيٍ واحــدٍ
لـيسا من اخـتصاص عـلمي واحد  مثل
اختصاص الطاقة الذرية او اختصاص
الـهنـدسة الـكهـربائيـة. كمـا انهـما لـيسا
مـن اخــتـــصـــاص واحــد  مـــشـــتــرك او
مـــنـــفـــرد  في األدب الـــعـــربي او األدب
ـقـارن و ال يـحـمل اإلسـبـاني او األدب ا
الــدكـتــور قــاسم صـفــة نــظم الـشــعـر ال

الشعبي و ال احلديث الفصيح.
الـشـاعر مـظفـر  و العـالِم قـاسم  ابتـعدا
عن االنـقـسام و تـقـرّبا مـن غايـةٍ واحدةٍ
تـمـارس ـكـنـة و مـنـتـهـجـة إنـسـانـيـةٍ 
حق الـتـعـبـيـر بــ(الـكـلـمـة) ألن (الـكـلـمة)
ــعــاصــر هي هـي مـغــامــرة اإلنــســان ا
ال حق فـي هـذا الـدور  من ــثـالي دوره ا

بل توحّد دون الـكلمة و من دون احلرية
هن. ـتغايرين بـاألعمال وا ـتباعدين ا ا
تُـرى..هل بإمكـان (الكلمـة) ان توحّد ب
مع غــيــاهب صــخـب الــشــعــر وكــفـــاحه
رئـية و غـيـر ا الـصـور السـيـكولـوجـية 
ــمــكن ــطــبــوعــة. تُــرى هل من ا غــيــر ا
تـوحـيد حـكـمة الـشـاعر ولـيم شـكسـبـير
مع  سـرّاء و ضـرّاء الطـبيب الـنمـساوي

السيكولوجي  سيجموند فرويد..?
بـسرعـة ألن (احلـكيم) أقـول كـلـمة نـعم 
ــعــرفــة و يالمــســهــا. كــذلك يــلــتــمس ا
ـعرفة الساكن وسط (الـطبيب) حليف ا
ـــتــاعب كـل نــزاعٍ و في وسـط جــمـــيع ا

اإلنسانية. 
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الـشـاعر من هـنـا جـمعَ كل واحد مـنـهـما
مــظـفـر الــنـواب و الـعـالِـم قـاسم حـسـ
شـتركة عـلومـات ا خزيـناً مـن ا صـالح 

شتركة. و الذكريات ا
حـبـسوا مـظفـر النـواب كي يـفقـد نصف

حياته او نصف ذكرياته.
حــبــســوا قـاسم حــســ صــالح لــنـفس

السبب و نفس الغرض.
  لـــكن هـــذه الـــبـــيــئـــة أوجـــدتْ لـــهـــمــا
غـير اإلرادية في االسـتجـابة التـكميـلية
مـنـهـمـا صـديـقـاً ان يـتــحـوّل كلُ واحـدٍ 
من دون اي تخـطيط بيـنهما الى اآلخـر
الى حـد  قـيـام الـدكـتور قـاسم بـتـسـمـية
ابــنه الــبــكــر مــظــفــر من شــدة اعــتـزاز
الــعـالِم بـالـشـاعــر إذ وجـد في تـسـمـيـة
ابــنـه عــلى نــفس احلــروف قــوةً وثــقــةً
بـزمـان اصـطراع (احلـركـة) و (اجلـمود)
ـجتـمعنـا العراقي الـدامي بالرغم من
ـعـقّـد في ابـتـعـاد الـفــاصل الـسـيـاسي ا

الصِّلة ب االثن ابتعاداً كليا.
نـهجٍ مخـتلفٍ وطريقٍ كل واحـدٍ يسـير 
مـختـلفٍ عن اآلخر بأكـثر أشيـاء احلياة
رغم اشـتـراكـهـما بـالـكـفاح ضـد انـكـسار
الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة وبـقـاء قـلـبـيـهـما
بـحالـةِ التشـامخِ و االتّصاف بـالتواضع
ـهارة الـشعـرية لدى و الـكرامـة.صارت ا
هـارة السـيكـولوجـية مـظفـر النـواب و ا
لــدى قــاسم حــســ بــدرجــةٍ عــالـيــةٍ من
الـتمـاسك في قدرة الطـرف عـلى  إبقاء
خـيوط الـصداقـة باقـية  بـينـهمـا  مهـما
سـافـات واخـتلـفت الـظروف. ابـتـعـدت ا
ومـن هنا ظلّ  اخليطُ موصوالً ب قيود
ـعـظم و الــقـلـعـة اخلـامـســة في الـبـاب ا

كازينو هافانا في دمشق الشام .
يّـز ب   ال ادري هـل يتـمكن قـلـمي أن 

على خبرِ ركوبِ قبل سن ح اطلعتُ
 الـــدكــتـــور قــاسـم حــســـ صــالح الى
(سـفـيـنـةِ  مـظفـر) انـتـابـتـني مـوجة من

السرور البالغ.  
  ظـنـنتُ ان الـشـعر الـشـعـبي و شـاعره
بـحاجـةٍ الى عالمٍ اجملـدد مظـفر الـنواب
ــكـانــةٍ مـتـمــيـزة في مــتـمــيـزٍ يــحـظى 
ـعرفـة حقـيقة الـتحـليل الـسيـكولـوجي
مـا ينتـاب حالة الالشـعور عنـد الشاعر
وهـو في حالة النظر الى الفراغ أو الى
من عـــلى اعــــلى مـــكـــان في الـــفــــضـــاء
ـبـحرة بـاحـثـاً عن كـلـمةٍ أو سـفـيـنـته ا
عـن حـــــرفٍ واحــــــدٍ  من عـن عـــــبــــــارةٍ 

احلروف الدقيقة. 
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ـا يـبـتـهج الـقـرّاء الـكـرّام إذا تـكرّم   ر
الـــــــــدكــــــــتـــــــــور قـــــــــاسـم حـــــــــســــــــ
بـاسـتـخراج جـهـده الـنـفـساني عـلـيـهم
عما اً شـامالً الـعمـيق ليـمنحـهم تقـو
حــ يــقــابل يــواجـه  مــظــفــر الــنــواب
بـصـفةٍ قـصـيـدته الـشـعـريـة الـشـعـبـيـة 
لـــيـــست دبـــلـــومـــاســـيـــةً بـل بـــصـــفــةٍ

. سيكولوجيةٍ
الــقـرّاء ال يــكـتـفــون بـقــراءة الـقــصـيـدة
التعرّف فـحسب يريدون عـن حبٍ وافرٍ
عـتمد ا عـلى النـظام الـرمزي الـشعـري

من الشاعر.
هــذا األمـر عـنــصـر اصـيل مـن عـنـاصـر
الـغـوص في أعـماق الـرحـلـة الشـاعـرية
في (سـفينة مـظفر) ومشـروعية اإلبحار
فـيها على ضفـاف دجلة و الفرات وهي
حتــــمـل  زوجــــ زوجــــ صــــنــــفــــ
صـنـفـ من كل شيء يـتـعـلق بـالـشـعر
الـشـعبي بـدءاً من اجنـاسه وأوصافه و
أوزانـه ورؤيــــــــــــتـه الــى مـــــــــــدارسـه و

تخصصاته.
لـذلك فـأنني كـنتُ و سـأظلّ مـنتـظراً من
الـــدكــتـــور قــاسـم حــســـ و من طالّبه
ـهتم باجـتماعية الـشعر الشعبي و ا
إذ أن بـالـدرجة األولى بـسـيـكـولوجـيـته
احملـــلّل الـــنـــفــسـي شــأنـه شــأن كـــاتب
ــجـرد ال يــكــتــفي  الــروايــة احلــديــثـة

ــرور تـــنـــفّس الـــعـــمل الـــشـــعـــري أو ا
مــروراً عــابــراً أو ــوحــيــة ــســالــكهِ ا
. إنه يـــدخل الى ســـريـــعـــاً أو جـــزئـــيـــاً
تـفاصيل التفاصيل في صلبِ  األحداث
وفي عـمق  الشخصيات كافة. أملي ان
نــسـتـفـيــد من إمـكـانـيــة   صـعـود عـالم
نـفـساني  الى (سـفيـنـة مظـفر) من اجل
ان يـسهم في تـأسيسِ حضـورٍ فرويديٍ
ـمارسة (التحليل النفسي) جلميع ما
حتـــمــله و حتـــتــويه قـــصــائــد مـــظــفــر
في من تـفــاصــيل الـتــفــاصـيل الــنــواب
أبــيــات الــشـعــر الــشــعــبي و أمــثـاله و

مزاميره.
مـعـرفـتي بـحـجمِ ثقـافـةِ الـدكـتـور قاسم
جتــعـلـنـي واثـقـاً في قــدرة دخـوله  الى
ــرات و زوايــا (الــســفــيــنــة) جــمـــيع 
وكــشف األجـزاء احملــركـة فـيــهـا جـزءاً
جـــزءاً وأن  يـــتـــيـح جلـــمـــيع  مـــحـــبي
مـظـفـر الـنـواب رؤيـة و تلـمّس الـشـاعـر

جوهر فراستهِ بالشعر الشعبي.
: ســأظل بــانــتــظــار عــهــداً هــنـــا  أقــول
ســانــحــات الــزمــان أمــام صــديــقــنــا و
لـيــقـدم لـنـا صــديق الـشـعــر الـشـعــبي
مــسك الـشـعـر و الـشــاعـر و الـشـاعـريـة
في (سـفـيـنـة مـظفـر)  احملـمـلـة بـزوج
مـن ريـــاحــــ الــــقـــول و الــــتـــفــــاعل و
االنــفـــعــال و الــتــمــيــز و الــنــهــوض و
الـــتـــعـــبـــئـــة و االنـــهـــاض و الـــنـــبض

باحلياة. 
بــهـذه الـصـورة الـكــادحـة تـفـوز ابـيـات
مـثـلـمـا ـظـفـري بـيـتـاً بـيـتـاً  الـشـعــر ا
كــلــمــةً بـعــد الــتـأمل و تــتــكـوّن كــلــمـةً 
الـتفـكير فـيهـا.هذه احلركـات اجلسـيمة
كـانت بنظـر الدكتور قـاسم حس فعالً

شعرياً  –عقلياً  –إيجابيا.
هـنـاك مالحظـتـان متـوازيـتان حتـيـطان
بــســطـورٍ تــالــيـةٍ  عـن عالقـةِ صــديــقـ
ليسا من مهنة او حرفة فنية واحدة.ما

يجمعهما ليس غير وجود ما يلي:
١ . االصالة في أخالق احلرية .

٢. الـــشــرعـــيــة في الـــســلـــوكــيـــة شــبه
ـرتـبــطـة بـاحلــريـة  لـكلِ الــصـوفـيــة  ا
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كل واحـدٍ مـنهـما مـخـتلف عن شـخـص
اآلخــــــر بــــــكـل شيء. انــــــضـم األول الى
مـعسـكر الـشعـراء بيـنمـا انضم اآلخر\
الى مـعــســكـر الــدكــتـور قــاسم حــســ 
الـعلـماء.كـما لـو يظـهر ويـعني  ان االول
قـد انـضم الى ( العـاطفـة) بـينـما الـثاني

انضم الى ( العقل).
هــذا إرث قـد فـي الـتــقـســيم. الـشــاعـر
مـظفر النواب تسلّح بالعلم إلشراك ارثه
منذ ان وعى مأزق  بـعاطفـته الشاعريـة 
شـــعــبـــنــا حـــتى حتـــوّل الى مـــنــاضلٍ
مـحترفـاً قول الشـعر. و هنـاك طرف اخر
اســــتــــغل  الــــدراســــة اجلــــامــــعــــيـــة –
باحلـفر حـتى وصل  ـية الـعلـيا األكـاد
و الــــبـــــنــــاء الى مــــخـــــتص بــــعــــلــــوم
الـسـيكـولوجـيـا. هنـا جند داللـة ثـقافـية
داللـة  من نـوعٍ غيـر اعـتبـاطيٍ تـتبـلور 
حـــتــمـــاً بــ انـــدمــاج ( الـــعــاطـــفــة) و
(الــعــقل).لــكن الـســؤال  يــأتـيــنــا  مـرة
أخــرى  اســتــجــابــةً إلى أول لــقــاءٍ بـ
األثــنــ في ســجن الــقــلــعــة اخلــامــسـة
بـبـغداد..هـو سجن لـيس بعـيداً من بـناءٍ
ّ بـنـاء ٍ يـعـود الى ألف عــامٍ مـنـذ  قــد
ّ في مـديـنة بـغداد. أمـا ثاني لـقاء فـقد 
دمــشق بـعـد ان تــخـطى الـدكــتـور قـاسم
حـس أودية (جبل قاسيون) ليصل الى
ـ شارع (كـافـيه هافـانا) الـواقع على 
قـهى منذ تـأسيسه عام بـورسعيـد.كان ا
ـوذجاً المـعاً من لقـاء يومي ب  ١٩٤٦
..لقاءات ب  سورين و شـباب نخبويـ
ســـورين أو ســوريـــ و لــبــنـــانــيــ أو
مـصرين او عراقي من  ابناء العاصمة
الــــســـوريــــة أو من طـالبِ اجلـــامــــعـــات
الـدمشقـية أو من شعرائـها و نقّادهم أو
من   سـوّاحٍ غـربيـ يـزودون الشـرقـي
بــنــوعٍ من أفــكــارِ احلـريــة الــغــربــيـة أو
يـتزوّدون ببعض أفكار احلرية الشرقية.
كـــثـــيـــر مـن الـــطالب الـــراغـــبـــ في ان
ــسـتــقـبـل..تـراهم في يــكـونــوا أدبــاء بـا
ـنـاقـشاتٍ مـتـواصـلةٍ ـقـهى يـهـتمـون  ا
ي  حــول نــوعـ فــقط من األدب الــعـا
األدب االجنـليزي و األدب الفرنسي. كما
انـــهم يــتـــنــاقـــشــون حـــول الــروائـــيــ
الـرومانتـيكيـ و تأثيرهـم على أقرانهم
الــعـرب. يـتــردد اسم  الـفـرنــسي فـكـتـور
هـوجـو و اإلنـكلـيـزي  ولـيم شكـسـبـير و
الـــروسي ديــســـتــويـــفــســـكي في زوايــا
وتـتردد أسـماء مـوهوبـ عرب  ـقهى ا

قدمتهم اسم مظفر النواب.  ايضاً 
وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا
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طير جاسم ا مظفر النواب
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عهد الفرنسي ببغداد WOŠd∫ لقطات من مسرحية (في قولِ آل) في ا

ــربـيه ويــعـتـبـر بـأداءهـا اجلــمـيل بـدور ا
اضافـة نـوعـيه لـتـاريخـهـا الـفـني الـطويل
وهي هـنا اكـثـر تـألـقـا من جـمـيع ادوارها
ــمــثــلــة اســراء رفــعت الــســابــقــة كــذلك ا
ــمـثل بـحــضــورهــا  الالفت الــوهــاج.. وا
بـهــاء اخلـيـون (ابـن احلـاكم) كــان جـديـرا

بدوره. 
ـمـثل مـصـطـفى حـبـيب امـا دور احلـاكم ا
تمكن من اظهار شخصية احلاكم الطاغيه
ـمثـل عبـد الـرحـمن مـهدي تـعـجـرف. وا ا
اظـــهــر شـــخـــصـــيــة قـــائـــد احلـــرس بــ
الـكــومــيـديــا واخلــوف وكـان مــوفــقـا الى
ــمــثل وئــام وافي وصــادق والي جــانب ا
ـــمــثـــلـــون االخـــرون والـــذين ذكـــرونــا وا
ـسرح بشـبـابـنـا عـندمـا انـتـمـيـنا لـفـرقـة ا
الفـني احلديث بـداية الـسبـعيـنات.. مـيزه
ـألـوف اخـرى بـهـذا الـعــمل.. انه جتـاوز ا
في شـــــكــــلـه وحــــجـــــمه مـن حــــيـث عــــدد
ــطــروحه.. الــشــخـــوص وعــدد االفــكـــار ا
ــســرحــيـات ولــيس كــمــا اعــتــدنــا 
لغرض االيـفاد وتـقلـيل الكلف
عـــــلى حـــــســـــاب الــــقـــــيم
اجلـمـالـيـة والـفـكـرية.. .
وهــــــــــــذا يـــــــحــــــــسب
حملــــــتــــــرف بــــــغــــــداد
ـسـرحـي ومـؤسـسه ا
ـقـتدر عـزيز الفـنان ا

خيون .
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يت طـرب السـوري يـحيي حـفال في منـطـقة الـبحـر ا ا
قبل. باألردن في العاشر من شباط ا
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U O _ w×B « التي تـزيَّنت بـها بـغلت تـكلـفتـها ثلث
قــيــمـــة عــرضــهــا.ووفـق مــوقع "بــيج
ســــيــــكس" انــــهــــالــــفــــتـت األنــــظـــار
جوهرات تـبلغ قيـمتها 7.5 مليون
دوالر.والفـــتـــتــــاح الـــعـــرض ارتـــدت
النجـمة البـالغة من الـعمر  41عامًا
وتزيَّـنت بأقـراط لورين شـوارتز التي
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ــا حـصــلت الــنــجــمـة األمــريــكــيـة ر
بيونسيه على ما يقارب الـ 24مليون
ـقـابل عـرضـهـا الـغنـائـي الذي دوالر مُ
أقــيم في افــتــتــاح احــد فــنــادق دبي
ي الذي حضره أشـهر النجـوم العا
ــا أن إحــدى اجملــوهـرات والــعــرب إلَّ

حتــتــوي عــلى زمــردتــ بــوزن 100
قـيـراط مـحـاطـتـ بـ 60 قـيـراطًـا من
ـاس األبـيض كـمـا ارتـدت خـاتـمًـا األ
ـــــاس األصـــــفـــــر عـــــيـــــار 30 مـن األ
ــا.وإلطاللـتـهـا الــثـانـيـة ارتـدت قـيـراطً
ــاس أقــراط ذهـــبــيـــة مــرصــعـــة بــاأل
ــاسـتـ عــلى شـكل وتـتــوسـطـهــمـا أ
كــــــمـــــثــــــرى عـــــيـــــار 50
قيراط.ولـعرضهـا األخير
ارتــدت أقـــراطــا هـــرمــيــة
ـاس يــبـلغ مـرصــعـة بــاأل
مـجـمـوع وزنـها أكـثـر من
60 قــــيــــراطًــــا.وأشــــارت
التقارير إلى أن بيونسيه
تقاضت  24مليون دوالر
عـلـى الـعــرض الــغــنـائي
الـذي اسـتمـرت مـدته 73
دقـيـقـة أي أنـها تـقـاضت
عـــــــــلى 328 ألف و767
دوالر عــــلـى الــــدقــــيــــقــــة
الواحدة. كما بلغت تكلفة
الـغـرفـة الـتي أقـامت بـهـا
للـيـلة الـواحدة 100 ألف

دوالر.
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كـشـفت النـجـمة الـلـبنـانـية نـانسي
عجرم عن وضع مواطنتها النجمة
إلـيـسـا و طـمأنت جـمـهـورهـا  على
آخر تطورات حالتها الصحية بعد
إجـرائهـا جـراحة في يـدهـا وقالت
عــجـرم في تـصــريح (تـواصـلت مع
إلـيـســــــــا وأكـدت لي أنـهـا بـحـالـة
صــحــيـــة جــــــيــدة وإن شــاء الــله
تـــرجـع لـــنـــا بـــألف سالمـــة نـــحن

مفتقدينها).
وكانت إليسا قد كشفت عن سفرها
إلجـرائهـا عمـليـة جراحـية بـسيـطة
في يـدها ولم تـكـشف أي تفـاصيل
أخـرى عن ســبب إجـراء الــعـمــلـيـة
واكــتــفت بــكــتــابــة تــغــريــده عــبــر
حــســـابــهــا عــلى مــوقع (تــويــتــر)
وكـتبت قـائـلة: (سـأسـافر في رحـلة
ســريـعــة إلجـراء عــمـلــيـة صــغـيـرة
وسـهلـة في يـدي  فال داعي للـذعر

والقلق جـمهوري وبحـبكم و شكرا
ـرة عــلى الـســؤال).وهـذه لــيـست ا
األولى الـتـي جتـري فـيـهـا الـنـجـمة
الـلــبـنـانـيــة عـمـلـيــة جـراحـيـة في
يــــدهــــا فــــســــبق أن خــــضــــعت
لـلـجراحـة في يـدهـا عام 2019
في بـلـجـيكـا نـتـيجـة انـحـباس
الـــســـوائـل كـــعـــرض جــــانـــبي
لـعـمـلـيـة تـعـافيـهـا مـن سـرطان

الثدي.
عـلى صـعـيـد آخـر يـسـتـعـد الـنجم
الــلــبـنــاني مــروان خــوري إلحــيـاء
حـــفـل غـــنـــائي ضـــخـم في دمـــشق
وسط حضور جمهوري وذلك يوم
ــقـبل احـتـفــاال بـعـيـد  14شـبـاط  ا
). ويــقـــام حــفل احلب (الـــفالنــتـــ
خوري داخل أحـد الفـنادق الـكبرى
فـي الـعـاصـمـة دمـشق  ويـعـد هـذا
احلــفل لـه األول في ســوريـــا بــعــد

غياب دام لسنوات.

صـور التلـفزيوني العـراقي نعته األوسـاط الفنـية بعد ا
وت الثالثاء سـائل الله الـعزيز احلكيم ان ان غيـبه ا

يرحمها برحمته الواسعة.

الـشاعـر االردني الراحل  االحـتـفاء بـاشهـار ديوانه
كتـبة الوطـنية بـعمان ن الديـار) بجلـسة أقيـمت في ا )
بـالـتـعـاون مع جـمـعـيـة سـمـاء الـثـقـافـة ونـادي الهـريس

الثقافي.

الــــكـــاتـب الــــعــــراقي تــــوجه الى
الــقــاهــرة حلــضــور مــعــرضــهــا
الـدولي لـلكـتـاب حـامال مـؤلـفاته
وفي صــــدارتـــــهــــا كــــتـــــابه (مع

اجلواهري قارئاً).

التـدريسي في كلية الفـنون اجلميلة بـجامعة بابل تلقى
واساة بوفاة زوجته. التعازي وا
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ــشـتـركــة الـعـراقـيــة شـارك عـضـوا نـائب الـعــمـلـيـات ا
ـوسـوم (مـكانـة شـبه جـزيرة ـنـاقـشة بـحث الـتـرقـية ا
الـــقـــرم فـي االدراك االســـتـــراتـــيــــجي :دراســـة جـــيـــو
سـتـشار احـمـد علي قـدم من قـبل  ا استـراتـيجـيـة ) ا
اركان ) لـلتـرقيـة الى درجة وزير مـفوض.وتـرأس جلنة

ناقشة الدكتور محمد ياس خضير. ا

نانسي عجرم

ــحــافــظــة مــلــعب جــذع الــنـــخــلــة 
الــبــصـــرة .ومن اعــمــال الــبــحــراني
نـصـبــ كـبـيـرين في ســتـاد خـلـيـفـة

ومن مفارقـات القدر ان الـكأس يعود
إلى أرض الـعــراق بـفـوزٍ لـلــمـنـتـخب
الـعـراقـي عـلى شـقـيــقهِ الـعـمـاني في

الـــــــــدولي
نــفــذا عـام

.2005
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حـضــرنـا مـبــكـرا الـى مـكـان الــعـرض في
ـعـهـد الــفـرنـسي في الــعـراق وكـنـا اول ا
الـواصــلــ بــحـســاب ازدحــام الــشـوارع
وطرق الـسيـر... اال انـنا لم جنـد مسـرحا
ـعـنى الـتقـلـيـدي غيـر حـديـقة صـغـيرة با
حتت الـسـلم وفي اول عـتـبـة من الـنزول.
فاجئـنا اخملـرج القـدير عزيـز خيـون  بعد
الـتـرحـيب قـال هـنــاك كـافـتـريـا ومـعـرض
ـتـعا. حـيـنـهـا ادركت ان الـسـلّم ووقـتـا 
هو جزء من مـكان الـعرض... جتـولنا في
ـــكـــان والـــذي يـــحـــمل حـــالـــة من هـــذا ا
الــرفــاهــيـة فـي جتــلـيــاتــهــا رغم حــجــمه
الـصـغـيـر نـوعـا. حــيث الـدقـة في تـرتـيب
طـبق في زوايـاه فضال كـان والنـظـام ا ا
عن االنــاره الــهــادئـة اال انـه يــفـتــقــد الى
ن ـوســيــقى مع ذلك فــهـو مــكــان آسـر  ا
ـا يـبـحث عن الـهــدوء و راحـة الـبـال. و
يثـيـر الـدهـشة ايـضـا انه ال مـكـان لالبـهة
ا زاد من الزائـفة كـما يـفعل االخـرون.. 

جماله.
مع ذلك ان اخملـــرج قــد اعـــتــبـــره قــصــرا
للملك الذي سنـتحدث عنه الحقا.... حيث
يتـناول الـعرض تـراجيـديا هـامة بـتاريخ
ي. فـي مـوضـوع يـتـنـاسب ـسـرح الـعـا ا
لكل العـصور. ومـا اشبه اليـوم بالـبارحة
سلط على فالقساة من احلكام وظـلمهم ا
شــعـوبــهم واســالــيب حــكــمــهم بــحـاالت

الـتــعــذيب الــقـاسـي والـقــهــر والـتــنــكـيل
ـواطنـيـهم وهـاهي (انـتـيـگـونـا) الـفـتاة
الرقيـقة والـنحيـله تعـرضت ألبشع انواع
التعذيب  جملرد انهـا طالبت بدفن اخيها
ا يلـيق به كأنـسان.. ألن احلاكم الثائـر 
أمر بـعدم اكـرام جثـته ودفنه وأصـر على
ذلك ووضع حــــراس عـــلى اجلــــثـــة لـــكي
اليتـقرب مـنـها احـد لدفـنهـا ولـكي تتـعفن
وينهـشها الـغربـان وهنا يـريد اخملرج ان
يـذكـرنـا بــأن هـذه الـطـريـقــة هي نـفـسـهـا
اسـتـعــمـلـهــا ارهـابــيـو الـعــصـر احلـديث
ـيت ودفنه كـمـا تـفعل القـتل دون اكـرام ا
كل اديـــــان االرض. ولــــو رجـــــعــــنـــــا الى
التـاريخ قـلـيال لـيـطّـلع الـقار عـلى اصل
احلكايـة (ان انتـيكـون واختـها واخـويها
هم ابنـاء اوديب ملك طـيبه الـذي اكتشف
أنه تــزوج امه وســمـل عــيــنــيه وهــام في
االرض) . حـــــدث خـالف بـــــ االخــــــوين
ودفعـهـما خـالـهمـا لـلـقتـال فـيمـا بـينـهـما
وقُتـال االثنـان مـعـا واصـبح خـالـهـمـا هو
احلـــاكـم الـــذي اســـتــــعـــمـل اشـــد انـــواع
القسوه مع احد االخوين على اعتبار انه
قد تمرد على السلطة.. وهنا تبدأ معاناة
اخـتـهـمـا الـصـغـيـره انـتـيـكـون وتـصـاعد
ارسـات احلاكم خالها وعيها برفـضها 
تـغطرس على الرغم ـتجبر ا الدكتاتور ا
من حــبــهـا ألبـن خــالـهــا والــذي طــلــبــهـا
لـلــزواج رغم انه كــان يـراقـص اخـتــهـا...

لكنها وصـلت الى مرحلة الـنضج الفكري
قاومة الدكـتاتور وبأمكانها ان والعملي 
تضـحّي في كل شيء لـكي تـدفن شـقيـقـها
ـشـددة مـع انـهـا الــفـتـاة رغم احلـراســة ا
ــلـكي.. ــدلــله في الــقـصــر ا الـصــغــيـرة ا
اتـخـذت طـريــقـهـا هـذا بــالـضـد من نـصح
اخـتـهـا ومـربـيـتـهـا الـتي حتـبـهـا كـثـيرا..
واستطاعت ان تقنع خطيبها ابن احلاكم
بـأفـكـارهـا الـثـورية والـوقـوف فـي صـفـها
انها تـعي تمـاما ان الـطريق الـذي سلـكتة
ـوت صــعـبــا لــلــغــايـة ونــهــايــتــة لــيس ا
فـــحـــسب يل الـــتـــعــــذيب الـــقـــاسي وهي
الـنــحـيــلـة الــتي التــتـحــمل ولـكن جتــسـد
عندها الفـكر الثوري والروح (الـهاملتيه)
في عـقـلـهـا وروحـهـا لـقـد لـعـبت دور هـذه
مثـلة (شيماء جعفر) واضح الشخصية ا
ـساعدة اخملرج انها بذلت جـهدا خارقا 
انه دورا صـعـبـا ومـجـهـدا وقـد انـهـكـتـهـا
ـشــاهـد االخــيـرة لــكــنـهــا اجـتــهـدت في ا

تقمص الشخصية الى النهاية... 
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فتـاة صغـيـرة قالت (ال) بـصـوت احتـجاج
مدوي حلـاكم ظالم اليـعرف الـرحمـة حتى
مع افــــراد اســـرتــــة ولــــديه من الــــرجـــال
درب حسـبهم اخملرج كرجـال (الننجا) ا
بحركتـهم السريعـة وطاعتهم الـعمياء له.
امـــســكـــوهـــا احلـــرس وهي حتـــاول دفن
اخــيـــهــا في فـــجــر ذلك الـــيــوم الـــشــديــد

ـســرحي الـذي اسـسه مـحـتـرف بــغـداد ا
ويـــقـــوده اخملــــرج نـــفـــسـه.. اســـتـــخـــدم
االســلـوب الــكالســيــكي فـي الـعــرض مع
وجود اجلـدار الـرابع فال داعي خملـاطـبة
اجلـمـهـور بــشـكل مـبـاشــر فـهـو مـوجـود
ــكــان (الــقــصــر) وزوايــاه.. كــمـا داخل ا
رتـبت الـكــراسي بـشـكـل عـمـلي بــطـريـقـة
(الكـيـرفـات) لـيـتـسنـى للـمـشـاهـد الـرؤية

رنة .  مثل ا ريحه وحركة ا ا
كان عهد بتوسعة ا وقد اوعدت مديرة ا
بعـد ان رأت كـثـافـة اجلـمهـور.. الـفـنـيون
ـسـتـوى  العـرض.. كـان مـصـمم كـانـوا 
االنـــاره (مــــصـــطـــفـى الـــطـــويـل) يالحق
ـــمــــثـــلـــ واحلــــدث ايـــنـــمــــا حل رغم ا
كـان وغـرابـته كـذلـك (ضـياء مـحـدوديـة ا
ــوســـيــقى .. عــايـــد) مــصــمـم ومــنـــفــذ ا
البس والفنانه سـاهره عويد بـتصميم ا
الــغــرائـــبــيه وبــاالخـص مالبس احلــاكم
ـمـثـلــون جـمـعـيـهم اجـادوا وجـنـوده... ا

بـادوارهم بــعــد ان عـمــلـوا
بـــــــروح الـــــــفـــــــريق
الـواحـد والســيـمـا
ـمـثـلــة شـيـمـاء ا
جـــعـــفـــر الـــتي
حتمـلـت الثـقل
االكـبـر.. كـذلك
الفـنـانة سـمر
مـــــــحــــــــمـــــــد

الـبــروده وسـلــمـوهــا لــلـحــاكم (مـثل دور
ــمـثل مـصــطـفى حــبـيب والـذي احلـاكم ا
بـذل جـهـدا طــيـبـا رغم مــاكـان يـلـبس من
مالبس ثــقــيـلــة) وهــنــا انـفــردت الــفــتـاة
بحوار مـعمق و خاص فـكريا وعقـليا مع
احلــاكم الــذي انـصــعق بــقــوة حــجــتــهـا
ومــوقـــفــهـــا الــصـــلب وتـــهــديـــده الــدائم
ـوت وهي غـيـر خائـفـة من بـالـتعـذيـب وا
ذلك اطالقا.  ومن خالله اظـهر ان احلاكم
كم هو خـسيس وضـعيف وجـبان ودنيء
حتى بتعذيب افراد اسرته ورفاقه.. وهنا
يـذكــرنــا اخملـرج بــأن هــؤالء مــازالـوا في
هذه االرض يكررون نفس اسـاليب القمع
واالضـطـهــاد اذ اسـتــخـدم اخملـرج سالح
ـــســـدســــات وبه انـــتــــحـــرت الـــبــــطـــله ا
وخطيبها بـعد التعذيب الـشديد.(وحسنا
فــعل بــأرتـدائــهــا الــقــمـيـص االحـمــر في

النهاية رمزا للحرية واالنعتاق) .
ـــكــان لــقـــد اســتـــغل اخملـــرج رفــاهـــيــة ا
سـنــوغــرافـيــا بــشـكـل رائع ووضـبـه بـكل
تفاصـيله ابـتداءا من احلـديقـة الصـغيرة
شـاهدين الى بـاحة وهي مكـان جلـوس ا
الــقــصــر (الــطــارمـه) الى الــســلم واعــلى
الـسـلم واعــمـدة الـطـابق الــعـلـوي ونـحن
داخل الــقــصـر وسـط هـذه الــتــراجــيــديـا
العظـيمة والدعـوه الى التطـهير.. واضح
ان هـناك جـهـدا اسـتـثـنـائـيـا في مـعـاجلة
ــمــثل واعــداده ضــمن الــنص وتــدريب ا
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الـتـشـــــــكـيـليـة والـطبـيـبة الـعـراقيـة تشـارك في الـندوة
ــلــــــــتـقـى الـعـراقــــــي لــلـثــقـافـة الـتي يــقـيــــــــمــهـا ا
ـنـاقـشـة والـفـنـــــــون بــالـعـاصـــــــمـة األردنـيــة عـمـان 
ظـــاهـــــــــرة اإلدمـــان عــلـى الــتـــدخـــ واثـــارهــا عـــلى

اجملتمع.

w½UF « œuFÝ ‰UN²Ð«

ـطـربــــة الـلـبـنـانــــــيـة حتــــيي فـــي الـعـاشــــــــر من ا
ــقـــــــبـل عــلـى مـــســـرح دبي أوبـــرا بـــاالمــارات اذار ا

العربية.

اهـتـمـامك بـسلـوكك سـيـجـعـلك مـحـتـرمـا من اجلـميع.
تمتلك أفكارا بناءة.
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ـقـبــلـة تـهــتم بـعــمـلك أكــثـر وتـنــتـبه حلل في الــفـتــرة ا
شاكل التي تواجهك . ا

Ê«eO*«

تـــعــامــلـك بــحــدود مع مـن حــولك ســـيــجــعل قـــيــمــتك
تتضاعف .يوم السعد االربعاء.
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جتـذب كــثـيـرين وتـؤثـر فـيـهم بـلــبـاقـتك وتـفـهـمك. نـظّم
أعمالك ووقتك كي تتقدم.
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طـــاقــتك الـــعــاطــفــيـــة تــمــدك بـــالــقــدرة عـــلى احــتــواء
. اجلميع.يوم السعد االثن

¡«“u'«

ــثـابــرتك حتـقق تـنــطـلق الــيـوم نــحـو آفــاق جـديـدة و
جناحا.رقم احلظ .4
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الـتـفـاؤل والنـظـرة اإليـجـابـية لـبـعض األمـور سـيـجعال
منك شخصاً براقاً مبهجاً .

ÊUÞd «

حتـصل عــلى تــرقـيــة أو مـكــافـأة فى الــعـمل نــتـيــجـة
للمجهود  الذى بذلته.

Íb'«

فاجآت كن على استـعداد للحصول على الكثير من ا
بهجة . السارة ا

bÝô«

ـهـام فى حتـرص عـلى مـسـاعــدة زمالئك فى إجنـاز ا
طلوب . الوقت ا

Ë«b «

اليوم يجب أن تعطي لكل مسألة حقها من الوقت.رقم
احلظ.9
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تــتــصـرّف بــحــكــمــة  إزاء مــا يـســتــجــد من تــطـورات
مالية.يوم السعد االحد.
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اكـتب أجـوبـة الـتـحـديـدات الـتي
تــســيـر عــكـس دوران الــســاعـة
لـــــتــــــصـل الى ربـط صـــــحــــــيح

للكلمات:
1- معمل

2- ينتج عن تآكل احلديد

3- ساندت ودعمت

4- أفراد في اجليش

5- محبه

6- طفل في بطن امه (جمع)

7- ألبسه واقية

اً 8- من أدوات احلرب قد

9- أبحث عن االثر

بغداد
œ«uł ezU
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بـالـرغم من مـرور اكـثر من 38 عـامـا عـلى رحـيل اسـطـورة اجلنـوب داخل حـسن
الـذي اعلـن عن وفاته في الـعام 1985 في مـدينـته الـناصـريـة وان اختـلفت االراء
دونـات عن يوم رحيله لكن اعماله ومنجزاته تبـقى حاضرة بيننا الى يومنا هذا وا
بل وجتدد حـيث  يعد الغـناء الريـفي أجمل من صيغ الـغناء الشـعبي العراقي من
حـيث ادائه وطـرقه ومـا احـتـواه من مـعـان عـبـرت عن مـعـانـاة الـشـعب في افـراحه
واتــراحه ولــذلك فــإن هــذا الـنــمط من الــفن يــعــد اهم ركــيـزة مـن ركـائــز الــتـراث

الشعبي.
وولد اسـطورة الـريف الغـنـائي داخل حسن في مـديـنة الـناصـريـة قضـاء الشـطرة
عـام 1912 وكـان مـنـذ طفـولـته يـتردد عـلى مـجـالس الطـرب الـتي كـان يحـضـرها
ـطربـ امثـال محبـوب العـبد وهـو في الثـانية عـشر من الـعمـر أي في سنة اكبر ا
1924. وكان على صلة كبيرة مع الفنان الريفي الراحل حضيري ابو عزيز في
احـيـاء احلفالت الـغـنـائـية لـذلك كـانت عالقـة الـفن قـوية بـيـنـهمـا السـيـمـا احلفالت
عروفـة هناك. وفي عام  1927دخل مـسلك الغـنائية في مـجالس الطرب الـريفي ا
الشـرطة ومع ذلك كـان يقـوم باحـياء احلـفالت الغـنائيـة التي زادت من شـهرته في
ــتـاز بــصــوت شـجي جــمــيل وفي عـام  1936وعــنـد عـالم الــطــرب حـيث كــان 
طرب االوائل الذين طرب داخل حـسن من ا تأسـيس دار االذاعة العراقـية كان ا
غنـوا من خاللها خاصة اغنية (آنه غريب بهـالبلد) مع مجموعة اخرى من االغاني
ـطـرب داخل مـجـمــوعـة كـبـيـرة من الـريـفـيـة اجلــمـيـلـة وقـد سـجـل ا
االغــاني الذاعــة بـغــداد بــعـد افــتـتــاحــهـا ومــا زالت مــكـتــبـة
االشرطـة االذاعيـة حتـتفظ بـأغانـيه ومنـهـا (يا قـلبي صـبراً)
واغـنـيـة (تـنـشـد اشـبــيك الـنـاس) وعـدد كـبـيـر من الـبـسـتـات
الغـنائـية واالبوذيـات  ليـبقى صوت بـلبل الـريف يصدح الى

يومنا هذا .

الـكـأس لـؤلؤة تـسـتـقـر أعـلى الـكأس
وهذا الـيشمـاغ يلـتف حول سـاعدها

حتى تصل القمة. 
و نحـت خارطـة دول اخلـلـيج فوق
اجلـزء الـظـاهـر من الـلـؤلـؤة في قـمة
الـكـأس وهي اشـارة الى جـوهر دول
اخلـــلـــيج الــعـــربي كـــمــا حـــفــر اسم
الـبـطـولـة عــلى الـتـصـمـيم االسـاسي
بــخط طــفل خـلــيــجي رمــزيـة الى ان
االطـــــــفـــــال هـم مــــن يــــــرســــــمـــــون

ُستقبل.  ا
وكـل هــذه الــتـــفــاصـــيل اســتـــغــرقت
تـالبـحـراني لتـصـميـمـها  وتـنـفيـذها
اربـعــة اشـهـر ونــصف بـعـد تــكـلـيـفه
نـظمة وصنع بذلك من قبل اللـجنة ا
ـديـنة مـيالنـو في اجملـسم لـلـكـأس 
ابـــرز مــــعــــامل الــــصب والــــصــــهـــر
بــايـــطــالـــيـــا وقــد نـــفــذ مـن الــذهب

االبيض اخلالص.

 ÍuODF « ÂUF½≈  ≠ œ«bGÐ

الكل فرح بحصول العراق على كأس
اخلليج العربي بدورتهِ  25ولكن من
هــو مــصــمم ومـنــفــذ كــأس اخلــلـيج
الـــعـــربي? بـــكلِ فـــخـــر انه الـــفـــنـــان
ـغـتـرب احـمـد الـبـحـراني الـعـراقي ا
وهـومن مـوالــيـد كـربالء  اسـتـوحى
البحـراني في فكرة تـصميـمهِ للكأس
من االنقطـاع الذي عـاشهُ العراق عن
بطـوالت اخللـيج وعلى هـذا االساس
لفوف على اختار اليشماغ العربي ا
الـكـأس والـذي يـشـير فـيه الـى عودة
العراق الى الـبطوالت وتالحـمها مع
اشقائهـا العرب  كمـا يحوي الكأس
علـى شرخ من احـدى اجلـوانب يـبدأ
من االسـفل حـتى يـنـتـهي في االعـلى
ليـأتي اليشـماغ الـعربي يـلتف حوله
ويــلـــحــمه اشــارة الـى الــتالحم بــ
الدول اخلليج وبلد العراق ثم يعلو

ÊU e « ≠÷U¹d «

ـطـربـة أروى حتـقـيق الـنـجـاح تـواصل ا
في فــيــديــو كــلــيب اغــنــيــتــهــا اجلــديـدة
"هـنيـالو" بـعدمـا جتاوز في وقت قـياسي
ملـيـونيّ مشـاهـدة على يـوتـيوب وتـصدّر
الـتـراند في الـسـعـوديـة وعـدد من الدول
ـوسـيـقار العـربـيـة. االغـنـيـة من تـوقـيع ا
طـالل الــذي خـصّ أروى بـــهــذا الـــعـــمل
ـــفــعم بـــالـــطــاقـــة االيـــجــابـــيــة الـــرائع ا
ـتـجـددة.ورافق ــوسـيـقى الــشـرقـيــة ا وا
تـعاون اروى في هذا الـعمل الـغنائي مع
ـوسيـقي حسام ـوسيقـار طالل تولّي ا ا
كامـل مهـمة الـتوزيع أمـا الكـلمـات فهي
لــلــشـــاعــر احــمـــد عــلـــوي وقــد طــرحت
بالـلهجة اخلليجيـة .ونفذ تصوير الكليب
اخملـــرج عالء االنــصـــاري بــ الـــربــوع
الـلبـنانـية اخلضـراء حيـث ظهرت أروى
بـعدة اطالالت كـاجوال مـنـاسبـة لـلفـكرة

كان تواجدها في الطبيعة اخلالبة.  و
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{ نـــــيـــــويـــــورك (أ ف ب)  –بـــــاع
غنّي الكندي جاس بيبر حقوق ا
ـــوســـيـــقـــيـــة لـــشـــركـــة أعـــمـــاله ا
“هـيـبغـنـوزيس سونـغـز كابـيـتال”
لــقـاء  200مــلـيــون دوالر عـلى مـا

أفـادت الشركـة ومصدر مـطلّع على
لف الثالثاء. ا

وكــانـت صــحــيــفـة “وول ســتــريت
جــــورنــــال ”أشــــارت فـي كــــانـــون
األول/ديـــســمـــبــر الـــفــائت إلى أنّ

{  احمد اباد (الهند) (أ ف ب)
 –حــكـــمت مــحــكـــمــة في غــرب
الــهـنـد عـلى رجل مــسـلم مـتـهم
بتهـريب ماشية بـالسجن مدى
احلـيـاة قـائـلـة في حـكـم يـجدد
تأكيد قدسية األبقار في البالد
ـصنـوعة من روث إن البـيوت ا
الــــبـــقـــر مــــحـــمـــيــــة حـــتى من

تداعيات اإلشعاعات.
وحتظى األبـقار بـاحتـرام كبـير
في مـعـظـم أنـحـاء الــهـنـد وقـد
اتــخــذت الــســلــطــات إجـراءات
واشي كـافـحـة ذبح ا صـارمـة 
فـي الـــــســـــنــــــوات األخـــــيـــــرة
ـسـاعدة اجلـمـاعـات القـومـية

الهندوسية.
وكـانت مـحـكـمـة في غـوجـارات

تـحدة) (أ { هـيوسـ (الواليـات ا
ف ب)  –هـل من قــــوى غـــامــــضـــة
تـعمل في حديقة حيوانات داالس?
سؤال حتاول الشرطة احمللية حلّه
وقع األكـبر من بـعـدما شـهد هـذا ا
نـوعه فـي واليـة تـكـسـاس بـجـنوب
ــــتـــــحــــدة حــــوادث الـــــواليــــات ا
مـشـبوهـة كـان آخرهـا نـفوق نـسر
مـــحــبــوب. وقـــال رئــيس حـــديــقــة
احلـــــيــــوانـــــات غــــريـغ هــــدســــون
لـلـصـحافـيـ اجلـمـيع موضع شك
ــــــرحـــــلــــــة مـن داخل فـي هــــــذه ا
احلــديـقــة أو خـارجــهـا نـدرس كل
الــفـرضــيـات.  وعُـثــر عـلى الــنـسـر
ـعـرض خلـطـر الـبـالغ 35 عـامـا وا
االنـقـراض واسـمه “ب ?”نـافـقـاً
خالل عطلة نهاية األسبوع. وقالت
حــديــقــة احلــيــوانــات ال يــبــدو أن

موته ناجت عن أسباب طبيعية. 
وقــالت حــديـقــة احلــيـوانــات عـلى

تــفـصل في قــضـيــة رجل مـتـهم
بــتـهــريب قــطــيع لــقـتــله وهي
وجب ارسـة غيـر قانـونيـة 

قوان الوالية. 
وقـال رئــيس احملــكـمــة سـمــيـر
فــــيــــنــــوشــــانــــدرا فــــيــــاس إن
تــصــرفــات الــشــاب الــبــالغ 22
عــامـاً كــانت (مــخــيـبــة لــآلمـال
لـلـغـايـة) وحـكم عـلـيه بـالـسجن
مدى احلياة بعد أن خلص إلى
أن ذبح األبـــقـــار كـــان مـــصـــدر

مشاكل كثيرة.
وقال بحسب نـسخة من احلكم
الــذي صـدر في نـهــايـة تـشـرين
الــثـانـي/نـوفــمـبـر 2022 ولـكن
ــاضي نُــشــر خـالل األسـبــوع ا
“ثـبت عــلــمـيــاً أن اإلشـعــاعـات

تـويتر الثالثاء رحيله مفجع ليس
فــقط لـعـائــلـة حـديـقــة احلـيـوانـات
لـدينا ولـكن أيضاً جلـهود احلفاظ
عـلى هذا الـنوع مـضيـفة سـيفـتقد
اجلـــمـــيع بـــ كــثـــيـــراً. وعــرضت
حـديـقة احلـيـوانات مـكـافأة قـدرها
10 آالف دوالر مقابل أي معلومات

تساعد في التحقيق.
في 13 كـــانــون الـــثـــاني/يــنـــايــر
هـــربت أنـــثى الـــنــمـــر (نـــوفــا) من
حــظـــيــرتــهــا بــعـــد قــطع جــزء من

السياج.
ة في وعُـثر عـلى (نوفـا) الحقـاً سا
وظـف حـديـقة احلـيوانـات لـكنّ ا
اكـتشـفوا أن حظـيرة قـرد الالنغور

. كان قد اختُرقت أيضاً في ا
ونـــظـــراً ألن الـــنـــســـر مـن األنــواع
ـهـددة بـاالنـقـراض اعـتُـبـر األمـر ا
ـا يـكـفي إلشـراك عـنـاصر خـطـراً 

فدرالي في التحقيق.
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قـيـمـة الصـفـقة  200مـلـيون دوالر
وهو ما أكّده الثالثاء مصدر مطلّع
ـلف لـوكــالـة فـرانس بـرس. عــلى ا
وبـهذه الـصفـقة يـكون بـيبـر البالغ
28 عــامـاً قـد حـذا حـذو مـجـمـوعـة
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ال يــزال الــتــوافق الــســيـاسـي هـو األســاس في إدارة
احلـكم العـام في العـراق. االنتـخابـات تعمـل من جهة
لكن في الـنهاية هـناك توافقـات سياسيـة تتأسس على
مـا تـفرزه تـلك االنـتـخابـات من نـتائج في سـيـاق نسب

مشاركة لم ترتق الى مستوى الئق حتى اليوم.
 من هـنـا يــعـلم اجلـمـيع انّ هــنـاك في اجلـانب اآلخـر
احملـكمـة االحتـاديـة لـذلك يـكـون ثـمـة غـرض سـياسي
واضح إذا حـدثت اتفـاقات سـياسـية او حـكومـية ومن
َّ الــلــجــوء الى احملــكــمــة االحتــاديــة الــتي تــكــون ثمّ 
قراراتـها في الـغالب في الـضد من الـتوجه الـسياسي
بـحــكم مـا لــديـهــا من مـعــطـيــات قـانــونـيـة هـي ذاتـهـا
موجـودة في حـيازة الـسـيـاسيـ عـند حـدوث الـتوافق

ضون غير مبال بها. لكنهم 
سـيبـقى العـراق يعـيش ثنـائيـات أو ثالثيـات ورباعـيات
مـتـنـاقـضـة حتت ســقف الـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة ولـيس
قراطيـة ألنّ التوافق الـسياسي ال يدخل العـملية الـد

قراطي أبداً. في صلب آليات العمل الد
في هـذه األجـواء نـشــأت مـشـكـلـة جـديـدة بـ بـغـداد
وإقليم كردسـتان في وقت كانت فيه التـوجهات العامة
تـنـحـو مـنـحى احلـلول والـتـقـدم خـطـوة بـاجتـاه تـطـبيق
ـشكلة بنـود دستوريـة غير مـفعلـة وال أقول منـسية. وا
قام األول اذْ ترفض احملكمة اجلديدة هي مالية في ا
االحتـاديـة قــيـام احلـكـومــة الـعـراقــيـة بـتـحــديـد مـوعـد
لصـرف دفعة مـالية الى اإلقـليم لغـرض تسديد رواتب
وسـوى ذلك بـدعـوى انّ هـنـاك الـتـزامـات عـلى اإلقـلـيم

الكردي لم يؤدها بعد.
تـشبيه زعـيم كردي احملـكمـة االحتادية بـالقـيام بأدوار
ــاثـلــة حملـكــمـة الــثـورة ســيـئــة الـصــيت في الـنــظـام
السابق استفز بعض القوى لـتظهر اتهامات متبادلة
قد ال تخدم حالة التقارب التي جنح نيجرفان بارزاني
رئـيس اإلقــلـيم في صــنـعــهـا مع احلــكـومــة الـعــراقـيـة

اجلديدة.
الـعالقة مع احملـكمـة االحتاديـة مسـتمـرة وهنـاك قوى
تـصفهـا باحلصن احلـص لـلعمـلية الـسياسـية وهذا
تناقض اخر ألنّ العملـية السياسية قامت على أسس
غـيـر قـانــونـيـة وانّـمـا ســيـاسـيـة وربّــمـا اضـطـراريـة 
واحـيـانـا بـضـغــوط من عـوامل خـارجـيـة  فـهل يـجـوز
اعـتـبـار احملكـمـة االحتـادية ذلك احلـصن الـذي يـحمي
بــشـكل غــيـر مــبـاشــر عـمــلـيــة غـيــر قـانـونــيـة بــحـسب

شهد السياسي العراقي? عطيات اجلارية في ا ا
 ال تـوجد حـلول لـكن األفـضل هو تـخويل ايـة حكـومة
ـوقف بـحـكم الـضـرورات تـتـولى إدارة الـبـلـد تـقـديـر ا
الوطـنية وليس الـسياسـية لتجـنيب جر القـضاء دائما
الى الساحة السياسية الصاخبة وكذلك جتنيبه تلقي

اتهامات من جهات يصيبها الضرر من قراراته.
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ــكن أن تـؤثــر عـلى الــذريـة ال 
ــصــنــوعـة من روث الــبـيــوت ا
الـبـقـر. شـرب بــول الـبـقـر قـادر
عـــلى مـــعـــاجلـــة الـــكــثـــيـــر من
لكن ــسـتـعـصـيـة .” األمـراض ا
الــــقــــاضـي لم يــــقــــدم أي أدلـــة

زاعم.  علمية على هذه ا
ونـــفّـــذت جـــمـــاعـــات قـــومـــيـــة
هندوسـية حملة فـي الهند ضد
اشـية كانـت لها أحـياناً ذبح ا

يتة. عواقب 
فــــفي الــــســــنــــوات األخــــيـــرة
تسـببت هـذه احلمالت بإفالس
ـلكـها مـسلـمون كـما مـسالخ 
جـرى إعـدام مـتهـمـ بـالـتورط
ــــــاشــــــيــــــة من دون فـي ذبـح ا

محاكمة.
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ســـبق ونــــشـــرت في كـــتــــابي "الـــعـــراق مـن األحـــتالل الى
مـدعمـاً بأرقام حتت نـفس العـنوان األعتالل" فـصالً كامالً 
كـثــيــرة تــوضح مــقـدار مــا دخل لــلــعـراق مـن أمـوال خالل
. لـكــني أطـلــعت يـوم أمس عــلى أرقـام ــاضـيــ الـعــقـدين ا
بل أخــرى صـــادرة عن الـــبــنـك الــدولـي زادت من حــيـــرتي
صدمـتي الرقـميـة! تتبـع البنـك الدولي مـقدار النـاجت احمللي
أي مـجمـوع مـا أنـتـجه الـعـراق من سلع األجمـالي لـلـعـراق
وخدمات وفي مـقدمـتها الـنفط مـنذ عام 1960 لآلن. كان
مؤسـفاً عـدم توفر أرقـام عن النـاجت األجمـالي خالل الـعهد
قارنة ثالث حقب لكي لدى البـنك الدولي. لذا سأكتـفي  ا
سـيـاسـيــة خالل الـعـهــد اجلـمـهـوري هي 1967-1960-
1968-2002-2003-2022 مع األشـــــــارة الى عــــــدم

توفر أرقام ثالث سن لألسف في احلقبة األولى.
بــلـغ مــجـــمـــوع الــدخـل الــقـــومي الـــعـــراقي خالل كـل تــلك
ـتـوسط سـنـوي يـبلغ الـسنـوات حـوالي 4 تريـلـيـون دوالر 
67 مـلــيـار دوالر تــقـريــبـاً. ســجل عـام 2013 أعـلى نـاجت
ــا يــعـادل 235 مـلــيـار دوالر مـحــلي في تــاريخ الــعـراق 
في حـ سـجـل عام تـقـريـبـاً نـتـيجـة أرتـفـاع أسـعـار الـنـفط
1960 أقل نـاجت(حـوالي 1.7 مـلـيــار دوالر فـقط). وخالل
دة تـضاعف نـصيب الـفرد(رقمـياً) من الـناجت احمللي تلك ا
من حوالي 230 دوالر سنويـاً الى أكثر من 5000 دوالر!
أي أن الـفــرد الـعـراقـي الـيـوم وبــغض الـنــظـر عن عــمـله أو
ـســتـوى دخل مـعـدله عـمـره أو جـنــسه يـنـبـغي أن يــتـمـتع 

يوازي حوالي 420 دوالر شهرياً ! 
وفي الـوقت الــذي لم يـنــتج الـعــراق أكـثـر من 263 مـلـيـار
فقد قفز اجملموع الى دوالر كمجموع كلي قبل حكم الـبعث
حــوالي 1900 مـــلـــيــار دوالر خـالل الـــســـنــوات 1968-
2002.صـاحب ذلك أرتــفـاع في مــتـوسط دخل الــفـرد من
 253دوالر سنـويـاً قبل 1968 الى 1853 خالل سنوات
حـكم الــبـعث ثم تــضـاعف أكـثــر من أربع مـرات (كــمـعـدل)
ــاضــيـ لــيــصل حلــوالي 4500 دوالر خالل الــعــقــدين ا
. لـقد بلـغ مجمـوع النـاجت احمللي األجـمالي الـعراقي سنـوياً
أي لـلــســنـوات 2003- 2022حـوالي 3 تـريــلــيـون دوالر
ثالث أضعـاف ناجت الـعراق في 42 سنـة منذ 1960. أما
مــقــدار مــا دخل الــعــراق من أيــراد دوالري(نــفــطي وغــيــر
ـاضيـ فـقد نـاهـز تريـلـيون وربع مـلـيار نفـطي) لـلعـقـدين ا
الكي منـها ثلثي ذلك الدخل دوالر كان نصيب فتـرة حكم ا
وتــوزع الـثــلـث اآلخـر عــلـى كل بــقــيـة

حكومات مابعد 2003!!
لن أتعب نـفسي بتـفسـير الـنتائج ألن
هـذه األرقــام تـصـرخ: فــلـوســنـا وين

يامعودين?!

تـعددة ـواقف ا تصـادفنـا في حيـاتنـا اليـوميـة العـديد من ا
وحتمل معها احداث كثيرة منـها ما هو مفرح ومنها ما هو
مزعج والـتي تـصبح فـيمـا بـعد ذكـريات قـد ننـظـر اليـها في
ستقبل بـاستصغـار عن ما حدث وقد نـتألم عن التصرف ا

واقف. الذي قابل هذه ا
والن الله تـعالى قـد انعم عـلينـا بنـعمـة النـسيـان فقـد ننسى
بعضها ونـتناسى البعض االخـر والقليل منـها قد يبقى في
الذاكرة ولكن مع تقدم التكنـلوجيا وحداثة وتطور االجهزة
ــواقف االلــكـتــرونــيــة اصــبح بــاإلمـكــان تــوثــيق كل شيء ا
واالحـداث والـتــصـرفـات واي شـيء اخـر سـواءً بــقـصـد او

دون قصد وبعلمنا او دون علمنا.
لذلك جنـد هناك حـالة لـدى البـعض من الهـوس التـصويري
وتـوثيـق تفـاصـيل حـيـاتـهم الـيـومـيـة مـنـهم من يـحـتـفظ بـها
كـذكريـات وبـعـضـهم يـجـعـلـها مـادة اعالمـيـة يـروجـهـا عـبر
مواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي حلصـد مـشـاهـدات فقط دون
ادنى فائـدة منـها ومـنهم من يـتعـمد الـتعـري او استـعراض
عائـلته دون اي حـيـاء كمـا ان البـعض يتـعـمد نـشر مـقاطع
ـا يـتـسبب محـرمـة ديـنـياً وقـانـونـاً ومـرفوضـة اجـتـمـاعيـاً 
بـكـسـر حـاجــز احلـيـاء وتـغـيـيــر اعـدادات اجملـتـمع ونـخص

. راهق منهم فئة الشباب وا
وضوع فهو ذو تفرعات كثيرة قد ال نريد ان نسهب بهذا ا
. ولكن وهو االهم فقـد الحظنا خالل بطولة تناولناها سـابقاً
خليجي 25 والتي كانت ذات اثر واضح في نفوس وعقول
بادرات مستـقبلية مهمة الدول العربية واالجنبـية واسست 
صـلحة بـلدنا والـذي اثبـتنا لـلعالم اجـمع اننا اهالً تصب 
لـلــمــسـؤولــيــة فـبــاألمس نــحـارب االرهــاب والــيـوم نــحـارب
االجـرام واالهــاب من جـهــة ونُـبــدع في اجملـاالت الــعـلــمـيـة
والثقافيـة وما زادتها الريـاضية اضافـة الى الكرم العراقي
الذي اصبح حديث السـاعة عبر القـنوات االعالمية ومواقع
التـواصل االجـتـمـاعي وهـو اجناز مـجـتـمعـي كبـيـر يُـضاف
الى رصيد العراق وشعبه. ولكن وما بعد ولكن?! هناك من
ن حضرن مباريات بالغ واسرف في نشر صور لفـتيات 
ــدرجـات بـحــضـورهن وحتـمــلن عـنـاء اخلـلـيــجي وتـزيـنت ا
السـفـر والـطـريق واالزدحـام وسـوء االحـوال اجلـويـة وطول
ساعات االنـتظـار من اجل مؤازرة مـنتخـبنـا الوطـني ليأتي
بعض من يـجـهل فن التـصويـر لـيسـتعـرض صـور بعـضهم
واقف مـعيـنة دون عـلمـهن لنـشرهـا عبـر مواقع الـتواصل
اثله ن  االجتماعي ويجعلها مادة دسمة لشحذ اعجاب 
ـبدأ. ان اسـلوب الـتسـول االلكـتروني الـذي امتد بالـفكر وا
ـواقع بأسـاليب خـبيـثة الـقصـد منـها الـشهرة او الى هذه ا
(الـطــشــة) كـمــا يُــسـمــيـهــا الــبـعـض عـلى حــســاب سـمــعـة
االخرين.. مـتى يفـهم ويعي هـؤالء ان مواقع الـتواصل غـير
مختـصة بـالعراق فـقط وانهـا تدور عبـر العـالم بأيجـابيـاتها
وسـلـبـيــاتـهـا والــتي تـنـعـكـس بـشـكل او بـأخــر عـلى الـواقع

شرقة لبلدنا. الناصع واجلوانب ا
ــهـم ان نُــثــقف هــؤالء اوالً وبـــعــدهــا نــضع اذاً صــار من ا
ـسـاس بـسـمـعـة الـعراق ضـوابط مـقـيـدة عـلى من يـحـاول ا
وشعبه فالوطن وطـننا والشـعب شعبنا
واالرض ارضـنــا. فـال نـبــخل بــشيء
مـثـلــمـا لم يـبــخل شـهـدائــنـا االبـطـال
بأجسادهم الطاهرة ذوداً عن العراق

وشعبه.
{ لواء دكتور
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ـنـصة كـلـوبـوتشـار بـسـياسـة ا
قـائـلـة “هـذا تـعـريف االحـتـكـار
بـــــــالــــــــضــــــــبط .”وأضــــــــافت
كلوبوتشـار التي تترأس أيضاً
الـلـجنـة الـقانـونـية الـنـافذة في
مجـلس الشـيوخ “اليف نايشن
قــويـة لــدرجــة أنـهــا ال حتــتـاج
ـمــارسـة أي ضـغط أو تـوجـيه
أي تـهديـدات. النـاس يـلتـزمون
بــقــواعــدهــا بــبــســاطــة .”وقـد
أثــارت أســعـار تــذاكــر حــفالت
أســـــــطــــــورة الـــــــروك بــــــروس
ســبـــريـــنــغـــســتـــ الــتـي بــيع
بـــعـــضـــهـــا بـــآالف الـــدوالرات
موجة تنديد مطلع عام 2022.
وظــهـر الـثالثــاء جتـمع بـعض
مـحــبي تـايــلـور سـويــفت أمـام
مـــقــر الــكــونـــغــرس األمــيــركي
للتنديد بسـياسة منصة (تيكت

االسـتـماع في مـقـر الكـونـغرس
في واشـنــطن اسـتـمع أعـضـاء
مـجــلس الـشــيـوخ إلى شــهـادة
كـاليـد لـورنـس مـغـنـي الـسـول
الذي انـتـقد “التـعـتيم الـكامل”
الــذي يــعــاني مــنـه الــفــنــانـون
بـسـبب الرسـوم الـباهـظـة التي
تــتــقــاضــاهــا مــنــصــات حــجـز

التذاكر.
فـبـاإلضــافـة إلى بـيـع الـتـذاكـر
تــمــلك “اليف نــايــشن ”أيــضــاً
عـــــدداً كـــــبــــيـــــراً من قـــــاعــــات
ــــوســـيـــقي احلــــفالت. وقـــال ا
ــــكـــــنــــهم إذا مــــا أرادوا أن “
يـــتـــقـــاضـــوا مـــنــا  250دوالراً
مـقـابـل عـشـرة منـاديـل نـظـيـفة
وقــــد فــــعــــلــــوا ذلك .”ونـــددت
ــوقــراطــيــة في الــعــضــو الــد
ي مــــــجـــــلـس الـــــشــــــيـــــوخ ا

{ واشــــنــــطن (أ ف ب)  –أقـــر
الـقـائـمـون عـلى مـنـصـة (تـيكت
مـــــاســـــتـــــر) الـــــثـالثـــــاء أمــــام
الكونـغرس األميركي بـتحملهم
مــسـؤولـيـة فـي الـفـوضى الـتي
حـــصـــلت بـــشـــأن بـــيع تـــذاكــر
الــنــجــمـة األمــيــركــيـة تــايــلـور
ســــــــويـــــــــفت فـي تــــــــشـــــــــرين
الـثـاني/نـوفمـبـر الـفـائت. وأقر
جــو بـيــرشـتـولــد رئـيس (اليف
نايـشن إنتـرتاينـمنت) الـشركة
األم لـ(تـــيــكت مـــاســتـــر) بــأنه
ــرور الــوقت تـبــ لــنـا أنه “
كان في إمكانـنا أن نفعل أموراً

كثيرة على نحو أفضل.
لـــكـــنه أشـــار إلى مـــســـؤولـــيــة
مـــشـــتـــركـــة في مـــا حـــصل مع
هجمـات عبر بـوتات اإلنترنت”
كـان لــهـا أثـر كــبـيــر في إبـطـاء
ــنــصــة خالل بــيع عــمــلــيــات ا
تـذاكـر حفـالت تايـلـور سـويفت
مــــــــنـــــــــتـــــــــصف تـــــــــشـــــــــرين
الثـاني/نوفمـبر. وكان كـثيرون
من مـحـبي تـايـلـور سـويـفت قد
اشـــتـــكـــوا عـــبـــر الـــشـــبـــكـــات
االجـتـمـاعـيـة من عـيـوب كـثـيرة
شابت عمليـة طرح تذاكر جولة
(إيـراز) الـتي تـطـلــقـهـا تـايـلـور
ســــويـــفت في  18آذار/مـــارس
ـــا يـــشــــمل أوقـــات ـــقـــبـل  ا
االنـتـظــار الـطـويــلـة واألعـطـال
اإللكـترونيـة واالرتفـاع السريع

في األسعار.
وقـــــــد أعــــــــاد هـــــــذا الـــــــوضع
الــفـوضـوي االنـتــقـادات بـشـأن
ـهـيـمن لـهـذا الـعـمالق ـوقـع ا ا
في قــطـاع بــيع الــتــذاكــر الـذي
اندمج سنة 2010 مع مجموعة
(اليف نــايـــشن) الــعـــمالقــة في

مجال الترفيه.
ومن دون تــســمــيــة مــبــاشــرة
ـغـنيـة مـنـصـة الـبيع انـتـقـدت ا
الـــعــمـالقــة في مـــنــشـــور عــبــر
إنستـغرام أبدت فيه اسـتياءها
بـعـدمـا رأت “الـكـابـوس ”الذي

عاشه محبوها.
250 دوالراً لعشرة مناديل 

ورغـم أن جنـــــمــــة الـــــبـــــوب لم
حتــــضــــر الـــثـالثـــاء جــــلــــســـة

ماسـتر). وقـالت جنيـفر كـيندر
وهي مـحـامـيـة تـبـلغ 56 عـاما
ـنــصـة تــتـحــكم بـالــقـطـاع إن ا
وسيـقي) بطريقـة غير عادلة (ا

. بتاتاً للمستهلك
وفـي تـشـرين الـثــاني/نـوفـمـبـر
ـــرأة 2022 انــــتـــظــــرت هـــذه ا
ـتــحــدرة من واليــة تـكــسـاس ا
األمــيـركـيـة تــسع سـاعـات عـلى
(تــــيــــكت مــــاســـــتــــر) أمالً في
احلــــصــــول عــــلى تــــذكــــرة مع
ابنتـها وسماع تايـلور سويفت
فضل تؤدي أغنـيات ألبومـها ا

(ميدنايتس).
ـــــرأة الـــــتي قـــــدمت وقــــالـت ا
ـنـصة الـعـمالقة شـكـوى ضد ا
من أمـام الـكـونـغـرس األمـيركي
لـم أجنح بــتــاتــاً في احلــصـول

على أي تذاكر.

من الــفـنـانـ الـذين بـاعـوا أخـيـراً
حـقـوق كـامل أعـمـالـهم لـقـاء مـئات
ـاليـــــ من بــــــيـــــنـــــهم بـــــروس ا

سبرينغست وبوب ديالن.
تخصصة في وأوضـحت الشركة ا
ـوسـيـقـيـة والـتي إدارة احلــقـوق ا
تــمــلك أصالً حـقــوق أعــمـال فــرقـة
(ذي رد هـــوت تـــشـــيـــلي بـــيـــبــرز)
األمـيركـية أنّـها “اسـتحـوذت على
كــامل حــصص جــاسـ بــيــبـر في
حــقـوق الــنــشـر (وبــيـنــهـا حــقـوق
ـؤلف في التـنفيـذ) والتـسجيالت ا
الــرئـــيــســيــة واحلــقــوق اجملــاورة
لــكـامل أعــمـاله .”لــكنّ الـشــركـة لم
تـشر إلى قيمة الـصفقة. واحتدمت
نافسة في السنوات األخيرة ب ا
أدوات االســــتـــثــــمـــار عــــلى غـــرار
(هـــيـــبـــغـــنـــوزيـس)و(كـــونـــكــورد)
ــري ويـف) وبــ شــركـات و(بــرا
رئــيـسـيــة في قـطـاع الــتـسـجـيالت
وسيقية من مثل وإنـتاج األعمال ا
(يــونـيــفــرسـال مــيـوزيك). وتــعـود
ـسـتـثــمـرين في احلـصـول رغــبـة ا
وسيقية إلى على حقوق األعمال ا
حـدّ كبيـر إلى ظهور الـبث التدفقي

الــذي فـتح فـرصـاً لــصـنـاعـة كـانت
ـوذج جديد في أوائل تـبحث عن 
الـــعــقـــد األول من الـــقــرن احلــادي
والــعـشـريـن. وبـاع أكـثــر من فـنـان
حــقـــوق أعــمــالــهم فـي الــســنــتــ
األخــيــرتـ إلى شــركــات صـنــاعـة
ــوســيــقى الــكـبــرى لــقــاء مــبـالغ ا
ـــغـــني مـــرتــــفـــعـــة ومن هــــؤالء ا
الـبريطـاني ستيـنغ الذي تخلّى عن
حــقـوق كـامل مــجـمـوعــته كـمـؤلف
أغــــــــنـــــــيــــــــات إلـى فـــــــرع تــــــــابع
لـ”يونيفرسال ميوزك ?”في صفقة
قــــدّرت وســـائل إعالم أمــــيـــركـــيـــة
قـيـمتـهـا بنـحو 250 مـلـيون دوالر.
لقّب وبـاع بروس سـبرينـغستـ ا
(ذي بـوس) عـام 2021 إلـى شـركـة
ؤلف والتسجيل (سـوني) حقوق ا
ـرتـبطـة بكـامل أعـماله في مـقابل ا
أكـثر من 550 مـليـون دوالر وحذا
غـني احلائـز جائـزة نوبل حـذوه ا
لـآلداب بوب ديالن الذي تخلى عن
مــــجــــمـل حــــقــــوقه كـــــمــــؤلف إلى
“يــونـيـفـرسـال ”فـي صـفـقـة قُـدرت

قيمتها بـ 300مليون دوالر.
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