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اعلنت وزارة الـصحة والـبيئة عن
تـسجـيل   2274 حـالة شـفـاء في
الـعــراق خالل  24 سـاعــة مــقـابل
 2229 اصابة جديـدة وهي للمرة
االولى مــنـذ تــفــشي الــوبــاء الـتي
تـسـجل بـهـا حـاالت الـشـفـاء اكـثـر
من االصابـات. وقـالت الوزارة في
ــوقف الــوبــائي الــيــومي بــيــان ا
امـس  انـه ( فـــــــــحص  15380
ــوذجـــا في كـــافـــة اخملــتـــبــرات
اخملـــتــــصــــة في الــــعـــراق امس ;
وبــذلـك يــكـــون اجملــمـــوع الـــكــلي
ـفــحـوصـة مـنـذ بـدايـة لـلـنـمـاذج ا
ــــرض في الــــعـــراق تــــســـجــــيل ا
698012)  مـــؤكـــدة (تــــســـجـــيل
 2274 حـالـة شـفـاء في الـعـراق).
وتوزع حـاالت الـشـفاء بـ بـغداد
/ الرصافة  518 وبغداد / الكرخ
283 ومديـنـة الطب  10 والنجف
األشرف  116 والـسـلـيـمـانـية 10
وأربــيل  68 ودهـوك  6 وكــربالء
 110 وكـــركــوك  60 وديــالى 75
وواسط  8 والـــــــبـــــــصــــــرة 149
ومــــــيــــــســــــان  118 وبــــــابل 88
والـديـوانـيـة  171 وذي قار 254
واألنبار  14 ونينوى  26وصالح
الــدين 190 . وبــلـــغت الــوفـــيــات
 100 حـالــة في بـغــداد الـرصــافـة
 19 وبـغــداد الـكـرخ  11ومـديــنـة
الطب  3 والسلـيمـانية  9وكل من

اربـيل وكــربالء ومـيــسـان  5 وكل
من كـــــركــــوك وبـــــابل  8 وكل من
ديـالـى وواسط ونــيـنــوى وصالح
10 الــــــــدين  1 والــــــــبــــــــصـــــــرة 
والــديــوانــيـة 7وذي قـار  6 وبـلغ
مـــــجـــــمـــــوع الـــــشـــــفــــاء 46998
واإلصــابـات  79735 ومــجــمـوع
الــــراقـــديـن الـــكــــلي 29487 وفي
ـركزة  412 ومـجـموع الـعـنـايـة ا
الــوفـــيــات  3250. من جـــهــتـــهــا
أعلـنت دائـرة صـحة الـرصـافة عن
تسجيل  أعـلى نسبـة شفاء يومي
من فـايـروس كـورونا امـس بلـغت

518 حالة. وقالت في بيان إنه 
(تسجل أعـلى نسـبة حـاالت شفاء
خالل يـوم واحـد في دائـرة صـحة
الرصافة منذ بدء االزمة) مضيفة
ان (حــاالت الــشــفــاء امس بــلــغت
ـالـية 518 حالـة). وكـانت وزارة ا
قد رفضت انـتقادات وجـهت اليها
تــضـمــنت عــدم صــرفــهــا االمـوال
ـــواجــهـــة الـــفـــايــروس. الالزمـــة 
وقـالت في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان)
ــوازنــة انــهــا (قـــامت بــتــمـــويل ا
الـتـشـغـيــلـيـة  لـوزارة الـصـحـة  و
دوائـرهـا والــدوائـر الـتـابــعـة لـكل
مـحـافـظـة بــالـكـامل خالل األشـهـر
نـصرمـة من دون أي اسـتقـطاع ا
ـــــالـــــيــــة بـــــالـــــرغم مـن األزمـــــة ا
ــــعـــــروفــــة) مــــشـــــيــــرة الى ان ا
يـزانيـة الـتشـغيـلـية لـكل دوائر (ا
الصـحـة بـلغت  7,3 ملـيـار ديـنار

شهرياً بواقع  36,5 مليار دينار
خلــمـســة أشــهــر).وتــابــعت انــهـا
(موّلت كلّ طلبـات األدوية شهرياً
بـحــسب الـعــقـود الــتي تـصل الى
ـبالغ متفرقة أقسام احملاسبة و
شـهـريــاً تـتـراوح بـ  80 مـلــيـار
ديــــنـــار و  28 مــــلـــيــــار ديــــنـــار
وجــمــيـــعــهــا خالل هـــذه الــســنــة

ـــالـــيـــة) مـــضــــيـــفـــة انه (خالل ا
اســتـــيــزار جــعـــفــر عالوي وافق
مـجـلس الـوزراء عـلى أن حتـصل
ــوافــقــة وزارة وزارة الــصــحـــة 
ـالـيـة علـى تـبـرعات مـن شـركات ا
ـــصـــارف الـــتــــمـــويـل الـــذاتـي وا
القـطـاع اخلـاص  وفـعال حـصلت
بلغ يعادل الصحة على تبرعات 

 40 مليار دينار .) منوهة الى إن
(هناك رصـيداً لم تسـتعمله وزارة
ـكـافـحة الـصحـة وهـو مـخـصص 
ـقدار  13 مـلـيار وبـاء كـورونـا 
ديـنار و  6مالي دوالر) مـشـيرة
الى أن (عظم التـبرعات جاءت من
مــؤسـســات حــكــومــيــة وخــاصـة
صرفي احلكومي التابع القطاع ا

ـــالــيـــة فـــقـــد ســاهم الى وزارة ا
ـصـرف الـعـراقي لـلـتـجـارة عـلى ا
ــبــلغ   5مالي ــثـــال  ســبـــيل ا
دوالر وبـلـغت مـسـاهـمـة مـصـرف
الـــــرافــــــدين  مــــــلـــــيــــــوني دوالر
ومصـرف الرشـيد  مـليـار  دينار 
عنى أن شركـات وهيئات وزارة
ئة من الية قـدّمت تقريبا 25 با ا
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سـاهمـات في التـبرّع حلـملة كل ا
مــــكــــافــــحـــة الــــوبــــاء مـن خـــارج

ـالـيـة انه ( ـوازنـة). وبـيـنت ا ا
االتـفــاق مع وزارة الــصــحــة عـلى
تــقـــد مــشــروع قـــانــون طــارىء
ــواجــهــة جـــائــحــة كــورونــا الى
مــجــلس الــنـــواب ولــكن لم يــقــدم
حـــتـى االن عـــلــــمـــا ان ال يــــوجـــد
موازنة لسنة  2020 لعدم تشريع
ـذكـورة ـوازنـة لـلـسـنـة ا قـانـون ا
ـــــبـــــالـغ اخملـــــصـــــصــــة وان كل ا
الحــتــيــاطـي الــطــوار  لــلــســنــة
الــســابــقــة اســتــعــمــلت الغــراض
اخرى قـبل قـدوم هـذه احلـكـومة)
مـضـيـفـة ان (وزيـر الـصـحـة طـلب
أثناء اجـتمـاع جلنـة كورونـا مبلغ
 300 مـــلــــيـــار ديـــنــــار لـــلـــوزارة
بـصـورة شـفـهـيـة من دون حتـديـد
أوجه الـصـرف الـقـانـونـيـة وبـعـد
ـالــيـة حتــديـد أوجه طـلب وزيــر ا
الـصـرف ضــمن اإلطـار الــقـانـوني
ــطـلــوب قــدّمت وزارة لــلــمــبـلـغ ا
ـتطـلبـات الوزارة الصـحة جـدوال 
ـــبــلغ بـــعــد الـــتـــدقـــيق خـــفض ا
ـطـلـوب من  300 مـلـيــار ديـنـار ا
الى  167ملـيار ديـنـار أي الى ما
ــطــلــوب ـــبــلغ ا يــقــارب نــصف ا
إبـــتـــداءً) الفـــتـــة الى (تـــصـــويت
مـــجـــلس الـــوزراء عـــلى تـــعـــزيـــز
ـبـلغ  50مـلـيـار ديـنـار الـوزارة 
كــتــمــويل أولـي بــنــاءً عــلى طــلب

وزارة الصحة واحتياجاتها).
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الــكـهــربـاء وســد جـمــيع مـنــافـذ
الفـساد في هـذا القـطاع احلـيوي
ــــهـم) ووجّه رئــــيـس مــــجــــلس ا
الــوزراء وزارة الـــنــفط بـــتــزويــد
الـــوقــود مـــجـــانــاً الى أصـــحــاب
ولدات األهلية مقابل تخفيض ا
أسعار االشـتراك وزيـادة ساعات

التجهيز).
من جـــهـــة اخـــرى أعــلـــنت وزارة
النفط عن تبرعها بالوقود مجاناً
الى مــولـدات الـكــهـربـاء األهــلـيـة
مقابل تخـفيض األسعـار احلالية
وزيادة سـاعـات التـجـهيـز.وقالت
الوزارة فـي بيـان ان قـرارهـا هذا
جــــاء بـــــتــــوجـــــيه مـن رئــــيــــس

الوزراء.
وشــــكــــا مـــواطــــنــــون من زيـــادة
ولدات األهلية ألسعار أصحاب ا
األمبـير لـشهـر تمـوز دون مراعاة
لـلــظـروف الـراهـنـة فــيـمـا احـالت
ـــنـــصـــور في بـــغــداد نــاحـــيـــة ا
ـولدات اخملـالـفـ من اصـحـاب ا
الى الـقـضاء بـعـد تـلـقيـهـا شـكاوٍ

بهذا الشأن.

احلــكـومـة احلــالـيــة) مـبــيـنـا أن
ـاضـية شـهدت إنـفاق (الفـترات ا
مـــلــيـــارات الــدوالرات عـــلى هــذا
الــقـــطــاع كـــانت تــكـــفي لـــبــنــاء
شبـكات كـهربـائيـة حديـثة إال أن
ــالي وســوء الــفــســـاد والــهــدر ا
اإلدارة حــاال دون مـعــاجلــة أزمـة
الـطـاقـة الكـهـربـائـيـة في الـعراق
ـواطنـ التي لتـستـمـر معـاناة ا
تتـفاقم فـي أشهـر الصـيف).وبيّن
أن (الـــوزارة الـــســـابــقـــة لم تـــقم
ــشــاريع اخلــاصـة بــصــيــانـة بــا
الــكــهـربــاء األمــر الـذي فــاقم من
مشكلة الكـهرباء السيما في هذا
الي الذي الظرف االقـتصـادي وا
يـعــيـشه الـعــراق بـسـبـب انـهـيـار
ـيــا نــتــيــجـة أســعــار الــنــفط عــا

تداعيات جائحة كورونا).
وأوضح أن( احلـــكـــومــة عـــازمــة
لف من خالل على معـاجلة هذا ا
تـنفـيـذ اخلطط الـكـفيـلـة بتـطـوير
قـــطـــاعــــات اإلنـــتــــاج  وأيـــضـــا
فاصل الـتي تقف الوقـوف عنـد ا
عـــقــبـــة أمــام الـــنــهـــوض بــواقع

الكـاظمي تأكـيده خالل االجـتماع
أن (ملف الـكـهربـاء يعـد أحد أهم
الــتـــحــديــات الــتـي تــواجه عــمل

عـاجلـة أزمـة الكـهـرباء خـصص 
احلالية.

ونـقـل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) عن

ـانية جاء ذلك خالل سيمـينز األ
اجتمـاع عقده الـكاظمي امس مع
وزيـــري الــــكـــهــــربـــاء والــــنـــفط

فـشل إنـتـاجـهـا) مـشيـرا الى  ان
(تـمـثـيـل هـيـئـة الـنـزاهـة وديـوان
ــالـــيــة أضــاف بُــعــدًا الـــرقــابــة ا
رقـابـيًـا شفـافًـا ومـحـايـدًا ويـنهي
اتهـامات االستـهداف الـسياسي)
مـشـددا علـى انه (يـجب ان تـعمل
وزارة الـكـهـربـاء بـرؤيـة واضـحة
يُصـادق علـيـها مـجلس الـنواب 
تنفذ خالل  5 سنوات  وال تتأثر
بــــتــــغـــيــــر الــــوزراء . واي خـــلل
يــــحـــصـل ســـيــــتـم مـــحــــاســــبـــة
). بــدوره بـارك رئــيس ــعــنــيــ ا
مــــجــــلس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الكاظمي تشكيل اللـجنة النيابية
لف الكهرباء وابدى التحقيقية 
استـعداده لـلتـعاون مـعهـا بهدف
الـقــضـاء عـلـى الـفـســاد بـحـسب
ــكـتــبه تــلــقــته ( الــزمـان) بــيــان 
امس. ووجه الـكــاظـمي بـتــفـعـيل
ــتــوقــفــة مـــشــاريع الــكــهــربــاء ا
وتزويد الـوقود مجـاناً للـمولدات
األهـــلــيــة. كـــمــا وجّه بــتـــفــعــيل
مشـاريع الـكهـرباء كـافـة السيـما
ــبـــرمــة مع شــركــة االتـــفــاقــيــة ا
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عقدت اللجنة التحقيقية النيابية
في قـطـاع الــكـهـربـاء امس اولى
جـلــسـات بـرئـاســة الـنـائب االول
ـان حـسن الـكـعـبي لـرئـيس الـبــر
بـــحــــضــــور عــــدد من اجلــــهـــات
احلـــكــومــيــة الــرقــابــيــة لــكــشف
الفساد في وزارة الكهرباء. ونقل
ــكــتب االعالمـي لـلــكــعــبي عــنه ا
الـقـول خالل اجلــلـسـة إنه (بـرغم
محـاربة الـفسـاد لكـننـا حتى االن
ـهـربة لم نـر اسـتـعـادة لألمـوال ا
وال دخـــول فـــاســد الـى الــســـجن
وهذا غيـر مقـبول مطـلقا لـلشارع
الــعــراقي) مــنــوهــا الى انـه (قـد
صُرِف عـلى قطـاع الكـهربـاء اكثر
مـن تـــخــــصـــيــــصـــات الـــوزارات
االخرى ولم نـشهد حـتى اللـحظة
اي تــــطـــور في هــــذا الـــقـــطـــاع).
واضــــاف أن (الــــفــــســــاد وســـوء
الــتـخــطـيط في وزارة الــكـهــربـاء
أوجدا لنـا محطـات توليـد بعيدة
عن مــصــادر الــوقــود وبــالــتــالي
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في حيـاة أي واحد منا ثمّة "مثابات" و"ربايـا" يلجأ اليها من يشعر
ان الـسـبل قـد ضـاقت أمـامه وانّـه بـحاجـة الـى ان يتـنـفـس يتـنـفّس

فقط
حتى من دون حـاجـة مـاديـة او وظيـفـيـة  لـكن إلثبـات ذات وتـأكـيد

صلة ال غير...
ـعـاصـرة قـلّـة قـلــيـلـة ان لم يـكـونـوا نـدرة ومـثل هـؤالء في حـيـاتــنـا ا

الندرة.
لـذلك نـصـرّ عـلى اإلنـتـمـاء الـيـهم ألنـهم وجـهـنـا اآلخـر الوجـه الذي

واقف النبيلة في تاريخنا يذكّرنا با
ن ينتزعون من "الغني" فنـستعيد بهم فروسية أبطال ذلك التاريخ 
ـسروق ما يـعيد حزامه الى ـنحون "الفـقير" ا الغـاشم ما سرقه و

نحه أمال بالغد .. ظهره و
هـدّمة التي يـعاد بنـاؤها هنـا او هناك جتـد اصابعه  في البـيوت ا
مـثــلـمــا جتـد الـيــد الـتي تــرّبت عـلـى كـتف احملــتـاج هي يـده واذا "

تفضّلت" عليه بالـ"فزعة" فهو أول القائل " حي هال .. ورحب"
ـا في نــدائي األخـيـر ودعـوتي لـنـصــرة األدبـاء الـذين هـاجـمـهم ور
اليـ لـنـجـدتـهم ـرض وهم بال إمـكــانـيـة تـوفـيـر دواء فـخـصّص ا ا
كن ان أضرب به مثال ... وسط صمت حكومي ومؤسساتي ما 

وماذا بعد ..
ماذا أقول عنه وهو صاحبي منذ ما يقرب من  40 عاما !!..

فـي الــشــائــعــات األخــيــرة الــتي طــالت سـالمــته كــتب عــنه "حــسن
العـلوي" والعلوي أبو أكثم "أستـاذ" والبدّ لألستاذ ان يطمئنّ على

تلميذه..
" ومن حــقّه عــلـيـهــا لـكــونه أحـد واتــصـلت بـه " نـقـابــة الـصــحـفــيـ
أقـطـابــهـا وفي فـتــرة من أحـرج فـتـرات عــمـر الـنــقـابـة وكـان مالذا

نتسب "حاجة مادية" او "انصاف مظلومية".. للكثير من ا
 وكنت انا أحد شهود أفعاله البيضاء..

والتي ربّما سأكتب يوما عن تفاصيلها بدقّة وتوثيق.
"ابو الطيب"

سعد البزاز .. 
سـتبـقى عـلـمـا عراقـيـا رائـعـا بعـيـدا عـمّا يـتـقـوّله الـسيـاسـيـون وما
تـخـتـلـقه الـشـائـعـات ألنـنـا الــذين زامـلـنـاك  وعـمـلـنـا مـعك نـثق بك

بادرات النبيلة  وستبقى بزّازنا الصديق وصاحب ا
رضى السيما وان هناك وجبة أخرى من ا

ينتظرون أخوتك ..
عافيت ابو الطيب

ا معافى سا
 اليوم وغدا والى ان يشاء الله.

ألنك تستحق احلياة وتسعى إلشاعتها وهذا هو النبل احملض
عتق  ايها الصديق ا

قدّسة . مثل زجنبيل األديرة ا
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بغداد

شـهود عنـدما يـصل التـحـدي واالستـهداف  لـقامـات إعالم العـراق ا
ان الـراسخ بـأحـقـية ـبادىء الـسـامـيـة  واإل لـهم بـالـقيـم الرفـيـعـة وا
العـراق في البقاء بلداً حـرا" وشعباً مُصان احلـقوق  وعندما جتتمع
كل تلك الـصفات بشخص فـارس يسمى "البزاز  "  لـتبرز في معارك
طـلق بأهمـية حفظ انه ا حب الوطن الـتي ينبـري لها دائـما"مؤكـدا" ا

حقوق  الشعب وكيان الوطن
صالح ـرجفون اصـحاب ا وأمام هـذه الفروسيـة العراقـية يتـقهقر   ا
هـزوزة   كونهم على يقـ  ان نهايتهم قد دنت  واقف ا الضـيقة وا
ومـطـامـعــهم قـاب قـوسـ او أدنـى سـتـتـحـطم  عــلى صـخـرة الـعـراق
الـشـامخ  ووعي شـعـبه  لذا يـلـتـجئـون الى ذبـابـهم االلكـتـروني لـنفث
ـوبـوء من أمـراض لـيـمألون ـتـلئ به خـيـالـهم ا سـمـومـهم ونـسـج مـا 
يـتخفون بطـنينهـا صفحات مـواقع التواصل االجـتماعي الـصفر التي

خلفها خشية مواجهه الفرسان
 لن أعــطي الـذبـاب أكــبـر من حـجــمه  ولم ولن أسـتــغـرب أصـرارهم
احلـثـيث لـقـتل كل مـاهـو عـراقي خـالص تـارة بـرصـاص الـغـدر وتارة
غرضـة .. لكن العراق أكبـر من ان تناله ذبابة ورجاالت بالـشائعات ا
العـراق لن يغيظهم طن ذبابـة  ولن يغير في داخلهم حب العراق أو

وقف . يبعدهم عن شرف الكلمة وضمير  ا
رجفـ بادعاء مـوت  قامـات ومفكـري ورمزيات فلم يـكن بث سمـوم ا
الـعـراق احلديث اال مـحـاولة بـائسـة لـلتـغطـيـة على فـشلـهم والـنيل من
ة فـرسـان العـراق اخلـالصـ .. والشك أن  االخ وقـامة االعالم عـز
ستـهدف عروف "سـعد البـزاز " كان عـلى مقدمـة قائمـة ا العـراقي ا

من ذباب الـفساد االلكترونـي متناس أن باسـقات النخل لن تموت 
ونـهـر دجـلـة والـفـرات لن يـجـفـا ومـحـبـة طـوائف الـعـراق سـتـتـجدد 
ـان واالهـتـمـام بـقـضـايـا الـشعب مـادامت حـوافـز تـغـذيـة احملـبة واال
صـيرية تعمل على مدار الـساعة من على منصـات الكلمة االعالمية ا
ـثـله االخ (ابـو احلـرة ومـنـابـر الـقـنـوات الـوطـنـيـة وفي مـقـدمـتـهـا مـا 

الطيب) !
ـنـازلـة ب مـبـارك لـشخـص القـامـة االعالمـية "سـعـد الـبـزاز" شرف ا
عاشق الـعـراق وب من يـجـتهـد لـتدمـير الـعـراق  وأكبـارا" له حتـمله
طعـنات الـغادرين وحتـامله عـلى اجلراح    لـلوقـوف بوجـههم شـامخاً

بادىء أو  حب العراق .  دون أن تختل لديه منظومة ا
نـصـيـحـتي للـمـرجـفـ ومن غـرر بهـم ..  أبحـثـوا في رفـات مـاضـيكم
ُغـبر  بكل سواته ستترأى لكم    صورتكم احلقيقية  التي اليختلف ا
علـيها اثنان ..  وتوضأوا  قبل ان تستهدفوا رمزيات العراق الن الله

سيحاسبكم  والتاريخ سيلعنكم في الدنيا واألخرة . 
اللهم أشهد أني نصحت ...
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اعـلـنت محـافظـة بغـداد عن استالم
ـــتــعــيـــنــ اجلــدد رواتـــبــهم في ا
مــديــريــات تــربــيــة بــغــداد الــست.
وبــحــسب بــيــان العالم احملــافــظـة

تـــلــــقـــته (الـــزمــــان) امس فـــانه 
تـعيـن اجلـدد رواتبهم (اسـتالم ا
جــاء حــسب تــوجــيــهــات احملــافظ
مـــحــمـــد جــابـــر الــعـــطــا لـــدوائــر
احملـافـظة ومـديـريات تـربـية بـغداد
الـــست بـــســرعـــة إجنــاز الـــصــرف
وتـسـليـمهم رواتـبـهم) مشـيرة الى
دة ـوظف تسلموا رواتبهم  ان (ا
ــاســتــر ســتـــة اشــهــر عن طــريق ا
كـــارد وفي حــالــة عـــدم امــتالكــهم
ـاستر يكـون استالمهم نقدا وعن ا
طـــريـق شـــعـــبـــة احلـــســـابـــات في

ـديريات واثنـاء الدوام الرسمي). ا
تعين اجلدد واضـاف البيان ان ا
ثــمــنــوا جــهــود احملــافظ ومــديـري
الـــتــربــيـــة ودوائــر احملـــافــظــة في
ـسـتمـرة واخملـاطـبات مـتـابـعتـهم ا
ـالـيـة الـتي اثـمـرت عن مـع وزارة ا
صــرف رواتــبــهم).وأعــلن مــصـرف
الــرافــديـن امس عن إطالق رواتب
ـتـعـينـ اجلـدد عـلى مالك بعض ا
مـديـريـات الـتربـيـة في بـغـداد.وقال
كتب اإلعالمي للمصرف في بيان ا
ــتــعــيــنـ إنـه ( صــرف رواتب ا
اجلــدد عـلى مالك بـعض مـديـريـات
ـاسـتر الـتـربـية عن طـريق بـطـاقة ا
كـارد الدولية) مضيفا أن (الصرف
جــــاء بــــعـــــد وصــــول الــــتــــمــــويل
ــالي واإلشــعــار والــتـــخــصــيص ا
صرف الذي قام اخلاص بهم الى ا
بــــــــــدوره بــــــــــرفـع رواتــــــــــبــــــــــهـم
).وأكد البيان ان (بإمكان الـكترونياً
ــوظــفـ تــســلم رواتــبـهم في اي ا
مـــكـــان يـــوجــــدون فـــيه).  الى ذلك
كـــشف وزيـــر الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـبـحث الـعلـمي  نـبيل كـاظم عـبد

الـــصـــاحـب عن رفع تـــوصـــيـــة الى
ـالية بـاستكـمال االجراءات وزارة ا
ـتـعـلـقـة بـالتـعـيـيـنـات عـلى حـركة ا
الك الحـتـضـان حـمـلـة الـشـهادات ا
ــبـاشـرة الــعـلــيـا وتـمــكـيــنـهم من ا
بــالــوظــيــفــة بــعــد تــشـريـع قــانـون
ـــــوازنـــــة االحتـــــاديـــــة وتـــــوفـــــر ا
الية الالزمة. وقال الـتخصيصات ا
عـبد الـصاحب لـدى استـقبـاله عددا
من حــمــلــة الـشــهــادات الـعــلــيـا إن

(الـوزارة تـتـابع بـاهتـمـام مـوضوع
تــــشـــغــــيل حــــمــــلـــة الــــشــــهـــادات
واخلــريــجــ األوائل ضــمن األطـر
الـتشـريعـية الـنافـذة ومن الدرجات
الك الـوظيفـية النـاجتة من حركة ا
لـلـسنـوات السـابـقة). وأوضح عـبد
الصاحب أن (الوزارة وجهت كتابا
ـالية واألمـانة العـامة جمللس الى ا
الــوزراء تـضـمن تـوصــيـة بـتـمـويل
ــعــيــنــ رواتـب ومــخــصــصــات ا
الك اجلـــدد عــلى درجــات حــركــة ا
ـتــعـلــقـة واســتـكــمـال االجــراءات ا
ـتـوفرة من بـالـدرجـات الوظـيـفـية ا
الك مــؤكــدا أن الــتــعـلــيم حــركــة ا
الــعــالي تــعــطي األولـويــة حلــمــلـة
ــا يــســمح الــشــهـــادات الــعــلــيــا 
ــهـمـة). بــاسـتـيــعـاب هـذه الــفـئـة ا
وأضـاف عبد الصاحب أن (الوزارة
في الوقت نفسه اتخذت االجراءات
الـتي من شـأنهـا أن تهيء وتـساعد
عــــلى تــــوظــــيف اخلــــريـــجــــ في
اجلـامعات والـكليـات األهلية خالل
الية  2020عـلى وفق آلية الـسنة ا

عادلة وشفافة).
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أحـبـطـت وكـالة االسـتـخـبـارات في
وزارة الـداخـلـية مـخـطـطًا إرهـابـيًا
ـواطـنــ في بـغـداد الســتـهــداف ا
. وقال اسفر عن مقتل  5انتحاري
بـــيـــان لـــلـــوزارة امس أن (وكـــالــة
االســتـخـبـارات أحـبــطت مـخـطـطـاً
ـواطـن في إرهـابـياً السـتـهداف ا
بـــغـــداد) مـــوضــحـــة أنه ( قـــتل
خـــــمــــســــة قــــيــــاديـــــ في داعش
اإلرهــابي كــانــوا يـرتــدون أحــزمـة
نــاسـفـة ضـمـن قـاطع ابـو غـريب).
كــمــا اعـلــنت الـداخــلــيـة عن الــقـاء
مفارزها االستخبارية القبض على
ـمـولـ ماديـا لـتـنـظيم اثـنـ من ا
داعـش في محـافظـة كركـوك.وقالت
فـي بــيــان آخــر إن (مــفــارز وكــالــة
االســتــخــبــارات في الــوزارة الـقت
الـــقــبـض عــلى إرهـــابــيـــ اثــنــ

ــادة 4 مـــطــلــوبـــ وفق أحــكــام ا
إرهــاب النــتــمـائــهــمــا لـعــصــابـات
داعـش اإلرهـابــيــة)  مـوضــحـة أن
(االرهــابـيـ الـلــذين يـعـمالن عـلى

تـمـويل الـتـنظـيم اإلجـرامي مـاديا
اعـــتــرفــا من خالل الـــتــحــقــيــقــات
األولــيـة مــعـهــمـا أن األمــوال الـتي
يـتم تـمـويل الـعـصابـات اإلرهـابـية
بـــــهــــا تــــوزع عــــلـى شــــكل رواتب
لـإلرهابي العامـل في ما يسمى
مفارز قضاء الدبس والية كركوك).
مـن جـهـتـهـا اعــلـنت خـلـيـة االعالم
االمـني في بـيـان امس إن (قوة من
لـــواء مــغـــاويــر عـــمــلــيـــات ديــالى
ضــــبـــطت وكـــراً لإلرهـــابـــيـــ في
مــــنـــطــــقـــة زور نــــهـــر الــــونـــد في
) مـــوضـــحـــة انـه (كــان خـــانـــقـــ
بــداخـل الــوكـر 4 احــزمــة نــاســفــة
وعـــدد مـن الــعـــبـــوات الـــنـــاســـفــة
ومـسـاطـر تـفـجـيـر واكـثـر من 100
كـيلـو غرام من مـادة سي فور) من
جــهــتــهــا اعــلــنـت هــيــئــة احلــشـد
الــشـعـبي في بــيـان عن عـثـور قـوة
مـن الــــلـــواء الــــرابـع في احلــــشـــد
الـشـعـبي عـلى مـضـافة لـداعش في
ديـــــالى تـــــضم أغــــذيـــــة ومالبس.
بــدوره اكـد نـائب قـائـد الـعـمـلـيـات
ـشتركة الفـريق الركن عبد االمير ا

الـشمري جتريد كل البـنى التحتية
ـناطق الـتي شمـلتـها لـداعش في ا
عـمـلـيـات ابـطال الـعـراق الـرابـعة 
وأشــار إلى اسـتــمـرار الــعـمــلـيـات
الـتي تميـزت بالتعـاون واالنسجام
بـــ الــقـــطــعـــات االمــنـــيــة. وقــال
الــشــمــري في تـصــريح امس أن (
الـعمـليـات تهـدف إلى تعـزيز االمن
واالســـــتــــقــــرار وضـــــبط احلــــدود
الــفـاصــلـة مع الـقــيـادات اجملـاورة
واعـادة النازح إلى مناطقهم في
ديـالى) واضاف أن(جهـاز مكافحة
االرهـاب نـفـذ عمـلـيـة تطـهـيـر احلد
الــفــاصل بــ الــقــوات االحتــاديـة
والــبـيـشـمـركـة بـاسـنـاد مـكـثف من
قــــبـل طـــيــــران اجلــــيش والــــقـــوة
اجلــويــة). وتــابع أن (الــعـمــلــيـات
اســــــــفـــــــرت عـن قــــــــتل عــــــــدد من
االرهـــابـــيـــ وضـــبط مـــضـــافــات
لــعــصــابــات داعش حتــتــوي عــلى
اسـلحـة وعبوات واحـزمة نـاسفة)
مـؤكداً (جتـريد كل الـبنى الـتحـتية
ـــنــــاطق خالل لــــداعش في تــــلك ا

العمليات).
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عـــبـــدالـــله دور 132 كي في ايـــضـــا
أجنــــز فـــــريق من قـــــسم صـــــيــــانــــة
احملـــطــات من الـــعــمل عـــلى  اجــراء
اعـمـال الـصيـانـة الـطـارئـة عـلى الـية
الــشـحن بــعـد تــعـرضــهـا الى عــطـلـة
وتبـديل غرفة اطـفاء الـشرارة لـلطور
ـــغــذي الـــداهــري 11 ي في في  (S)
متـنـقلـة الداهـري الـثانـوية 11/132
كي في في منـطـقة الـداهري الـتابـعة
ـغـذي لـقــضـاء سـامــراء و اعـادة ا

للعمل بوقت قياسي جدا.
»«uÐ« bOOAð

ـديـر الـعـام مـحـمـود وبـتـوجـيه من ا
عـبـاس عـلي تـواصل مالكـات هـيـئـة
مــشــاريع بــغــداد الــتــابــعــة لــشــركـة
ـشـاريع النـفـطـيـة تشـيـيـد االنـبوب ا
ـغذي حملـطـة كـهـربـاء صالح الدين ا
احلــراريـة بــقــطـر 12 إجنـا وبــطـول

اجمالي قدره 17 كيلومترا.
ويخـترق االنـبـوب مزارع االسـحاقي
عابرأ مجمـوعة من التقاطـعات منها
(عــبـــور نـــهـــر دجــلـــة في مـــنـــطـــقــة
اجلـالـسـيـة وعـبـور نـهـر االسـحـاقي
ـبطن وعـبـور سـكة قـطـار بـغداد - ا
موصل وعبور طريق بغداد-موصل
الـدولي) ويـقـوم بـنـقل الـنـفط اخلـام
مـن أنــــــبــــــوب (تـــــو كـي- دورة) الى
احملـــطـــة احلــــراريـــة في مــــنـــطـــقـــة
اجلالسيـة. وفي ظل اإللتزام الصارم
بـتـعلـيـمـات خـلـية األزمـة احلـكـومـية

ــواجــهـة والــتــوجـيــهــات الــوزاريـة 
فـــايــروس كــورونــا يـــجــري الــعــمل
بوتيرة متصاعـدة وبتنسيق مشترك
ـاسكة لالرض مع اجلهـات األمنـية ا
من قوات اجلـيش واحلـشد الـشـعبي
ـقــدس حـيث تـسـتــمـر اعـمـال هـذا ا
ـــشــروع بـــجــهـــود ابــطـــال شــركــة ا
شاريع النفطية وبسواعد كادر من ا
هــيـئــة مـشــاريع بــغـداد. وزار مــديـر
هـيــئـة مـشــاريع بـغــداد ايـاد حـسـ
ــشـروع صــبـاح الــثالثـاء اجلــوهـر ا
تـابعة سـير االعـمال من اجل اجناز
ـشــروع بـالـتـوقــيـتـات احملـددة. كل ا
ـالكــات هـيــئــة مــشــاريع الــتــوفــيق 
بغداد وهم يواجهـون ظروفا صحية

وبيئية استثنائية.
 وبـحـثـت الـشـركـة الـعـامـة لألنـظـمـة
اإللـكــتـرونــيـة إحــدى شـركـات وزارة
شترك عـادن التعـاون ا الصنـاعة وا
مع وزارة الـنفـط . وقـال بـيان تـلـقته
(الـــزمـــان) امـس ان (ذلك جـــاء خالل
زيـــارة مــديــر عــام الـــشــركــة أحــمـــد
الكعبـي الى مقر وزارة النفط ولقائه
مـع وكــيـل الــوزارة لـــشـــؤون الـــغــاز
والــتـصــفـيــة حــامــد يــونـس صـالـح
الـــــزوبـــــعــي حـــــيث جـــــرى عـــــرض
إمكانيات الشركة في مجال احملطات
ــــــنــــــظــــــومــــــات واإلتــــــصـــــاالت وا
وااللكتـرونيـات الصنـاعية والـتأهيل
الهـندسي وإنـتـاج البـرامج واالتمـتة

ـسـؤولة لـعـدم اسـتـجـابـة اجلـهـات ا
لـطلـبـاتـهم اخلـاصة بـتـحـويـلهم الى
ـالك الـــــدائم وصـــــرف رواتـــــبـــــهم ا
تاخرة الكثر من خمسة أشهر. كما ا
تـــظـــاهـــر الــعـــشـــرات من اصـــحــاب
العـقـود العـامـل لـدى شـرطة الـنفط
حــراس  االنـابــيب الـنــفـطــيـة الــيـوم
االحد أمام مستـودع ذي قار النفطي
الك لـلـمـطـالــبـة  بـتـحـويـلـهم عـلى ا
الدائم . وقـام العـشرات من اصـحاب
الـــعــــقـــود في شـــرطـــة الـــنـــفط   في
تــظـــاهــرة  امــام مــســتــودع ذي قــار
الـنـفطي لـلـمـطالـبـة بـتحـويـلـهم على
الك  بــعــد مــضي  تــســعــة اعـوام ا
عـلى عـمـلـهم بـصـفـة عـقـود  ورفـعـوا
شــعـارات (ظـلــمـنـا طــويال وسـكــتـنـا
كــثــيـــرا) (لن نــســكت بــعــد) وقــرروا
تــصــعـيــد الــتــظــاهــرات  لــتــحــقــيق
الكـــات مـــطــــالـــبــــهم. وتـــمــــكـــنـت ا
الهندسـية والفـنية التـابعة الى قسم
صــيـانــة اخلـطــوط والــقـابــلـوات من
اجنــاز اعــمــال الــصــيـانــة عــلى خط
احملولة الذاتية - شمال بيجي  132
ك.ف حـــيث شـــمل الــعـــمل صـــيــانــة
قطوع (الطور T) في قضاء السلك ا
بيجي واعادة اخلط لـلخدمة من قبل
مالكات الـصيانـة. وتمـكن فريق اخر
من قسم صـيانـة اخلطوط مـن العمل
رشة احملورية من خطي على إزالة ا
مال عـبدالـله - شـمـال سـامراء و مال
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ـديـر واإلدارة اإللـكــتـرونــيـة) وبــ ا
العام (إسـتعداد شـركته لتـقد كافة
اخلـدمات وتـوفـيـر اإلمكـانـيـات التي

حتتاجها وزارة النفـط).
وبـحـثــت الـشـركـة الـعــامـة لألنـظـمـة
اإللـكــتـرونــيـة إحــدى شـركـات وزارة
شترك عـادن التعـاون ا الصنـاعة وا
مع وزارة الـنفـط . وقـال بـيان تـلـقته
(الـــزمـــان) امـس ان (ذلك جـــاء خالل
زيـــارة مــديــر عــام الـــشــركــة أحــمـــد
الكعبـي الى مقر وزارة النفط ولقائه
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ال اقدر ان اكذب على الله فهو عالم بكل شيء في قلوبنا..
اتنـا فهـو اخلالق الـعظـيم  ولن اكذب وال اقدر قـبل ان يخـلقنـا وفي حيـاتنـا وبعـد 
ان اكـذب عـلى نـفـسي وعـلـيـكم بحـقـيـقـة مـشـاعـري وكل مـا افـكـر به   سـاقـول لكم

ا افكر وأحس به !! بصدق 
منذ يـوم وفي بـالي ان اكتب عن الـوضع العـراقي وهذا وطـني احلقـيقي وإن كنت
ـا يـحـمـل جوازاً كـرديـاً وافـتـــــــــــــخـر بـقـومـيـتي  فالزال كل كـردي عـراقـيـاً  طـا
عراقـيـاً ويسـتلم راتـبـاً من احلكـومة االحتـاديـة العـراقيـة  ويشـرب من مـاء الفـرات
ـوصل  في بـالي أن اكـتب عن ويـأكل من بـرتـقـال ديـالى وتـمـر الـبـصـرة وكـرزات ا
العـراق الذي أُحب كوطن لي  بدون ان احس انني مواطن من الـدرجة الثانية ألنني

كردي .
ألكن صـريــحـاً كــالـعــادة هــشـام الــهـاشــمي رأيـته مــرة واحــدة فـقط بــالـصــدفـة في
الـتـلـفـزيـون مـحـلالً لألحـداث الـسـيـاسـيـة في الـعـراق  االحـداث الـتي ال نـهـايـة لـهـا
بــوجـود جــارة الـســوء ايـران   واعــجــبـني انـه يـقــول مـا يــفـكــر به بــدون خـوف من
االرهابي الـذين ليسوا سـوى ارهابي وحـشداً مواليـاً كلياً اليـران ونظامها  وألن
الهاشـمي يقول احلق ويريد اخلير للعراق  قـتلوه ألن نظام الشر االيراني  ال يريد

للعراق ان ينهض ابداً .
الـذي يتـمـعن في الوضع الـعـراقي يـرى بوضـوح أن كل مـنطـقـة ترزح حتت سـيـطرة
ـهـندس  والـلذان تـخلص يـليـشـيات الـتي أسسـهـا قاسم سـليـمـاني وابو مـهدي ا ا
الـعراق والـعالم أجـمع من إجـرامهـما وحـقدهـمـا على كل مـا هو عـراقي او عربي او
كـوردي  بفـضل الغـارة االمريـكيـة في بدايـة هذا الـعام  تعـاني من الـقتل والـفساد
ونـظـام دولـة داخل دولـة مـثل لـبنـان وسـوريـا والـيـمن  فالـنـظـام احلـاقـد في ايران 
يـعرف جـيداً ان بـقاءه يـكمن فـقط  في اشغـال العـالم احلر عن مـشاكـله الداخـلية 
نطقة  سيطـر عليه في دول ا وذلك بنشـر االرهاب والقتل والفساد والـسالح غير ا
لـكي يـبـعـد اخلـطـر عن الـداخل االيـراني والـذي يـسـيـطـر عـلـيه بـالـقـوة ويـكـمم افـواه
االحـرار االيـرانـيـ فـيه بـاألعــدام في الـسـاحـات الـعـامـة او فـي الـسـجـون الـكـثـيـرة

نتشرة في عموم البالد . ا
الــقــتل بــكـــا الــصــوت اصــبـح سالح ايــران عن طـــريق اذنــابــهـم في الــعــراق من
االرهـابــيـ وامــثـالــهم من قـطــاع الـطــرق والـعــصـابــات مـثل حــزب الـله وغــيـره من
الـعصـابات   التـي تصورت انـها تـقدر ان تـضحك عـلى اجلمـهور الـشيعـي  بأنهم
ذهب ولـغبـائهم الكـبير لم يـعرفوا انـهم مكـشوف جـداً لهذا اجلـمهور  وأن حـماة ا
الـشـعب الـعـراقي يـعـرفــهم انـهم عـمالء وبـسـعـر رخــيص جـداً لـطـهـران وسـيـاسـاته
الفاشـلة . الذي قتل صفاء السراي هو نفسه الذي قتل اكثر من ٧٠٠ شهيد ونفسه
الـذي قـتل هـشـام الـهـاشـمي وهم هـؤالء األوبـاش  الذين يـسـمـون أنـفـسـهم احلـشد
االيراني ويدافـعون عن مـصالح ايران ويـتمنـون جعل الـعراق جزءاً من ايـران  كما

كانت قبل اكثر من 1500 سنة.
تصور ان صـديقاً لي وهو احد السـياسي  يقول لي في حلـظة صفاء  هل تعرف
انـني سألت الـسفـير االيـراني في بغـداد  ماذا تـريدون من الـعراق ? فـأجابـني بكل
صراحة  نـحن نريد منكم ان تكونوا فقط اخلط األول لنا لدفع اخلطر االمريكي عن
ال الذي ندافع به عن حدود ايران  حدودنا  أي ان تـكونوا انتم العراقيـ الدم وا
ومن تـسـمـونـهم قـادة الـعـراق هـم  لـيـسـوا سـوى كالبـاً لـنـا  يـدافـعـون عن حـدودنـا
بدمائكم وامـوالكم مقـابل دعمنا لـهم في البقـاء كرجال سلـطة  بعد ان كـانوا اشباه

رجال !!
وصـديق لي آخـر وهـو مـحل ثـقـة يـقـول لي  لـدي اكـثر من 100 الف دوالر اودعـته
في احـد الـبنـوك في احـدى مـحـافـظـات اجلـنوب الـعـراقي الـتي ولالسف تـقع حتت
ـديـرة الـبنك سـيـطرة احلـرس الـثـوري االيـراني  يـقـول اردت سـحب امـوالي واذا 
تقـول لي  يجب ان حتـضر كل يـوم الخذ الف دوالر فـقط قبل الـظهـر  ألن احلرس
الـثوري االيـراني وبواسطـة  والئيـ عراقيـ  يأتـون بعد ظـهر كل يـوم ويأخذون كل
ـوجـــــــــــــودة في الــبـنك بـقــوة الـسالح  ولـذلك لــديك احلق ان تـأخـذ الــدوالرات ا
ـئـة بــسـعـر امــوالك بـالــديـنـار الــعـراقي بــعـد ان نـخــصم مـنك 6 بــا
الـصـرف او تنـتظـر ونتـصل بك ان تـأتي بسـرعة وتـأخذ االلف
دوالر الــتـي جنــمـــعــهـــا  قــبل ان يـــأخــذه احلـــرس الــثــوري
االيــراني  هــذا هــو الــعـراق الــذي نــعــيــشه في ظل عــمالء
ايـران واذنـابه الـذين قـتـلـوا امس صـفـاء واصـدقـائه الـثوار

واليوم هشام الهاشمي وغداً يذبحون العراق بأجمعه.

مسرور البارزاني يشرف على اجتماع االصالحات في وزارة البيشمركة

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

أشــــرف رئــــيس حــــكــــومــــة إقــــلــــيم
كوردسـتـان مـسرور الـبـارزاني على

وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(رئيس احلـكـومة اشـاد بالـدور الذي
لعـبته قـوات الـبيـشمـركة في جـميع
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اطلق اجملـلس اإلسـتشـاري الـعراقي
ملتـقى سنـويا للـبحـوث والدراسات
بــــأسم الــــبــــاحث الــــراحـل هــــشـــام
الـهـاشـمي. وقـال فـرهـاد عالء الـدين
رئــيـس اجملــلـس في بـــيــان تـــلـــقــته
ــلـــتــقى يــأتي (الــزمــان) امس أن (ا
تخليدا لذكـرى رحيل عضو اجمللس
هـشـام الـهـاشـمي الـذي أغـتـيل عـلى
أيدي مسلح مجهول أمام منزله
وسط العاصمة بغداد ليلة السادس
من تـــــمـــــوز اجلـــــاري). وأوضح أن
ـقـرر أن يسـتـمر لـتـقى الذي من ا (ا
ليـوم بالـتزامن مـع ذكرى احلادث
الذي أودى بحيـاته في السادس من
تـمــوز إبــتـداء مـن الـســنــة الـقــادمـة
2021. ويـتـضـمن جـلـسـات بـحـثـيـة
ونـدوات عــلـمــيـة وحــوارات فـكــريـة
بــالـشــأن األمــني والــســيــاسي الى
جــانـب األعالن عن جـــائـــزة هـــشــام
الــهــاشـــمي الــســـنــويــة لـــلــبــحــوث
ـــتـــمــــيـــزة في ذات والـــدراســــات  ا
الــــشـــأن). مــــوضــــحــــا أن (دعـــوات
ستوجه الى أشهـر مراكز الدراسات
االسـتــراتــيـجــيــة من داخل الــعـراق
عنية وخارجه ومؤسسات الدولة ا
بـــــاجلــــــانـب األمـــــنـي والـــــدفــــــاعي
واجلامعات والـشخصيـات العراقية
ـيـة فضال والشـرق أوسـطيـة والـعا
على إعـادة طـباعـة وتوزيـع مؤلـفات
نجزة الهاشمي الصادرة وبحوثه ا
في مـــــجـــــال األمـن واجلـــــمـــــاعــــات
األرهـابــيــة وجـمـع وتـوثــيق ونــشـر
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اعـلن مـحـافظ ذي قـار نـاظم الـوائلي
انه الـتقى وزيـر الـكهـربـاء امس وقد
وجه االخير بزيادة  حـصة احملافظة
من التيار الـكهربائي وصرف رواتب
تـعـاقـدين واالجراء. وذكـر الـوائلي ا
في بـيــان  تـلـقـتـه (الـزمـان) ان (لـقـاء
جمع محـافظ ذي قاربـوزير الكـهرباء
الــيــوم فـي مــقــر الــوزارة ومن خالل
اللـقـاء وجه بـزيادة حـصـة احملافـظة
من التيار الـكهربائي وصرف رواتب
ــــتـــعـــاقـــديـن واالجـــراء في دوائـــر ا
الــــكــــهــــربــــاء). واضــــاف انه (وجه
شـاريع الـعاجـلة لـتحـس بتـنـفيـذ ا
واقع اخلـدمـات الــكـهـربـائـيـة في ذي
ئات من مـوظفي العقود قار) وكان ا
واالجـــراء الـــعــامـــلــ  فـي مــحـــطــة
الناصرية احلرارية قد قطعوا طريق
ناصرية بطحـاء احتجاجا على قطع
رواتـــبـــهم لــلـــشــهـــر اخلــامـس عــلى
الـــــتـــــوالـي. وان عـــــددا من  اجـــــراء
وعــقــود الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في
ــدخل الـغـربي الـنــاصـريـة اغــلـقـوا ا
لـلــمـديـنـة بـاجتـاه مــديـنـة الـبـطـحـاء
كخطوة تـصعيديـة للمطـالبة بصرف
ـتـاخـرة الكثـر من خـمـسة رواتـبهم ا
تـظاهـرون مـطالـبهم اشهـر. وجـدد ا
بــالـعــمل عـلـى حتـقـيــقـهــا وبـعــكـسه
مواصـلة  تـصعـيد وتـيرة االحـتجاج
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ــنـــشــورة. مـــضــيـــفــا ان مــقـــاالته ا
اجمللـس يعـكف اآلن مـن خالل جلـنة
لتقى حتضيرية عليا لإلعداد لهذا ا
الــذي يــعـــد أول مــنــتـــدى من نــوعه
تـشــهـده الـعــاصـمــة بـغــداد). ويـعـد
الـــهـــاشـــمـي من أبـــرز الـــبـــاحـــثـــ
والـكـتـاب واحملـلـلـ الـعـراقـيـ في
تـشددة مجـال األمن والتـنظـيمـات ا
وصـنــاعـة الــسالم وتــرك بـصــمـات
واضحة عـبر سلـسلة مـنشوراته في
وسائـل االعالم العـراقـيـة والـعـربـية
والدولية وخبـير معتـمد لدى أشهر
ـيـة. الـفـضــائـيـات والــصـحف الـعــا
ولــقـي حــادث إغـــتـــيــالـه ردود فــعل
واســـعـــة ومن مـــخـــتـــلف االوســـاط
ؤسسات مـنددة ومستـنكرة لهذا وا
الـفـقــدان الـفـادح لـواحــد من صـنـاع
الرأي على مستوى العراق والعالم. اني) مستشفى النجف التعليمي (اال

اجتماع خاص باإلصالحات اجلارية
في وزارة الــبــيــشــمــركــة وذلك عــبـر

دائرة تلفزيونية مغلقة. 
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ـراحل من أجل حـمـايـة أمن إقـلـيم ا
كوردستـان. وسلط وزير الـبيشـمركة
الـضوء عـلى خـطـوات تـنفـيـذ قـانون
اإلصـالح فـي الـــــــوزارة فــــــــضـالً عن
ــتــطــلــبــات الالزمــة في مــنـــاقــشــة ا
تـــطــبـــيق الـــعـــمـــلـــيـــة اإلصالحـــيــة
وإجنــاحــهـا).  واضــاف الــبــيـان انه
ـناقشـات حيال (بعد تـبادل اآلراء وا
ـهــمــة لإلصالح في وزارة احملــاور ا
شاركـ تقرر البيـشمـركة من قبـل ا
ـتــعـلـقـة ــواضـيع ا تــنـفـيـذ جــمـيع ا
ــا بـــاإلصالح وفق ســـقف زمـــني و
يـشمل تـرتـيب الـوحدات وتـنـظيـمـها
وإعادة هـيكـلة مالك الـوزارة والرتب
ـتــقـاعـدين الــعـسـكــريـة ومـوضــوع ا
ومـلف الـشهـداء وذوي االحـتـيـاجات
ــشــتــرك بـ ــشــروع ا اخلــاصــة وا
الـــــــــتــــــــحـــــــــالـف الـــــــــدولي ووزارة

البيشمركة).
وكـــــان الـــــبــــــارزاني قـــــد وصـل إلى
محافـظة السـليمـانية لـوضع احلجر
شروع إنشاء أحدث طريق األساس 
ســريـع في احملــافــظـــة. وهــو طــريق
( 100مــــتـــر) فـي مـــراسم رســــمـــيـــة
حـــضــرهــا نــائب رئـــيس احلــكــومــة
قـوبـاد الـطـالـبانـي وعدد مـن الوزراء

. وبعد أن  سؤول احلكومي وا
وضع احلجر األسـاس قال في كـلمة

إن (احلـــكـــومـــة تـــعـــهـــدت بـــإجنـــاز
مـشـاريع البـنـيـة الـتحـتـيـة في عـموم
إقـــلــيـم كــردســتـــان مــشـــيــراً إلى أن
أهــالي مـــحــافـــظــة الـــســلـــيــمـــانــيــة
شاريع اخلـدمية يستـحقون أفـضل ا
مـثـلـمـا هـو احلـال بـالـنـسـبـة جلـمـيع

أهالي اإلقليم). 
 U bš .bIð

وأكـــد (عـــدم الــتـــمــيـــيـــز بــ أي من
ــواطــنـ عــنــد تـقــد اخلــدمـات) ا
ـتـتـالـية وأعـرب عن أسـفه لألزمـات ا
التي يشهدها إقليم كوردستان وقال
انـه (عــــــــلـى الــــــــرغـم مـن ذلك إال إن
إرادتـــنــا قـــويـــة ولن تـــقف األزمــات
ـشـاريع وتـقد عـائـقـاً أمـام إجنـاز ا

 .( أفضل اخلدمات للمواطن
وشدد عـلى (ضرورة عـدم اخللط ب
ـــــالـــــيــــة مــــلـف اإلصالح واألزمـــــة ا
وخـفض الــرواتب) مـبـيــنـاً أن (الـهم
األول بـالنـسـبة لـلـحكـومـة هو تـأم
رواتب مــســـتــحـــقــيــهـــا) مــضـــيــفــاً
(مــــســـتـــمـــرون في إجنـــاز مـــشـــروع
اإلصالح إال أنه ال يوجد شيء يُنجز

ب ليلة وضحاها). 
وأوضـح رئـــــــــــــــيـس الــــــــــــــوزراء أن
(الـتـشـكـيلـة الـوزاريـة الـتـاسـعـة على
الـرغم من كـونـها ائـتالفـيـة ومـشـكـلة
من أحزاب لـكنـهـا ليـست حزبـية وال

تـضم أي وزيـر يـعــمل بـنـفس حـزبي
وتعـمل كفـريق واحد من دون تـميـيز
) مــردفـاً بــالـقـول ان ـواطــنـ بــ ا

(حكومتنا هي حكومة خدمات).
 وتـــنــاول رئــيس احلـــكــومــة األزمــة
الـية الـتي يشـهدهـا اإلقليـم بسبب ا
ــسـتــجـد تــفـشي فــيـروس كــورونـا ا
وتــراجع أسـعــار الــنـفط األمــر الـذي
ألـقى بـظالله عـلى دول عـديـدة وأكد
قــائال ان (إقـــلــيم كــوردســتــان لــيس
ــعـزل عـن هـذا الــوضع إال أن ذلك

لن يؤثر على برنامج احلكومة).
 وبـيّن أن (تـراجع واردات احلـكـومة
بــســبب جــائــحــة فــيــروس كــورونــا
بـاإلضافـة إلى إيـقـاف تـمويل رواتب
اإلقـليم مـن قبل احلـكـومـة االحتـادية
أدى إلـى خـــفض الــــرواتب وتــــأخـــر
) الفتاً إلى أن توزيعـها لـلمسـتحقـ
(األقــــاويـل الــــتي تـــــربط مـــــشــــروع
اإلصالح بـخـفض الـرواتب ال صـحـة
لها). يشار إلى أن طريق (100 متر)
ـشـاريع الـكـبـرى الـسـريع هـو أحـد ا
حلــكــومـة إقــلــيم كــردسـتــان ويــبـلغ
طـوله 146 كـيــلـومــتـراً عــلى أن يـتم
إجنــازه عـلى ثالث مــراحل وبــكـلــفـة
إجـمـالـيـة قـدرها 400 مـلـيـار ديـنار
رحـلة األولى إنـشاء 32 وستـشمـل ا
كيلومتراً من الطريق اإلستراتيجي.

مـع وكــيـل الــوزارة لـــشـــؤون الـــغــاز
والــتـصــفـيــة حــامــد يــونـس صـالـح
الـــــزوبـــــعــي حـــــيث جـــــرى عـــــرض
إمكانيات الشركة في مجال احملطات
ــــــنــــــظــــــومــــــات واإلتــــــصـــــاالت وا
وااللكتـرونيـات الصنـاعية والـتأهيل
الهـندسي وإنـتـاج البـرامج واالتمـتة
ــديـر واإلدارة اإللــكــتــرونــيــة) بــ ا
العام (إسـتعداد شـركته لتـقد كافة
اخلـدمات وتـوفـيـر اإلمكـانـيـات التي

حتتاجها وزارة النفـط).

ــفـصــلـيــة  في تـقـد ــرحـلـة ا هـذه ا
الــدعم لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة في
احملافـظة  وهي تـواجه أزمـة صحـية
خانقـة بسـبب فيروس كـورونا). وأكد
الكندي أن (مدة شهر واحد هي كافية
ـــــتـــــأخـــــرة في ألجنـــــاز األعـــــمـــــال ا
نفذة مستمرة ستشفى  والشركة ا ا
تبـقي  وهـناك تنـسيق اآلن بإجنـاز ا
مـن وزارة الـــــــــصـــــــــحــــــــــة مع وزارة
اخلــارجـيــة لــغــرض دخــول اخلــبـراء
الـلـبـنـانـيـ ومـشـرفـ الـصـيـانـة من
جــنــســـيــات أخــرى  لـــغــرض إجنــاز
بـعض األعــمـال الــفــنـيــة في تـشــغـيل
ـطبخ ـعـاجلـة وا صـاعـد ومـحـطـة ا ا
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وجه رئيس مجـلس الوزراء مـصطفى
الكاظمي وزارة الصحة بإجناز العمل
في مــسـتــشــفى الــنـجـف الـتــعــلــيـمي
اني) خالل شـهر واحد . وأوضح (األ
مـــديـــر عـــام دائـــرة صـــحـــة الـــنـــجف
رضــوان الــكــنـــدي في بــيــان امس ان
(هــذا الــتــوجــيه من رئــاســة مــجــلس
الــــوزراء يـــأتـي في ضــــوء احلــــاجـــة
تزايدة  لـهذا الصـرح الطبي الـكبير ا
 وذلك ألنه وصل الـى مــراحل إجنــاز
ا له من أهمية كبيرة متقدمة جداً  و
في تـــخــفـــيف الـــضــغـط عــلـى بــقـــيــة
مستـشفيـات احملافظة  وال سـيما في

احملـــافــظـــة وكـــذلـك من احملـــافـــظــات
اجملاورة للحاالت احلرجة.

ـعـلـومـات الـطـبـيـة الـدولـية وحـسب ا
ــصـابـ بــوبـاء كـورونـا فـان حـجـز ا
يحتاجون  14يوما  لـلحجـر الصحي

عاجلة ثم الشفاء او الوفاة. وا
وحسب احـصـائـيـة نقـلـتـهـا من موقع
ــوثــقــة (صــحــتـي لــرصــد احلـــاالت ا
يا) فان حاالت االصابة في العراق عا
خالل 14 يـــومـــا الــســـابـــقـــة (من 26
حزيـران الى 9 تمـوز) كـانت  30الـفا
ا و473 اصابـة في انـحـاء الـعـراق 
يـسـتـدعي الـتـسـاؤل هل لـدى الـعـراق
مسشتفيات تتوفر فيها اسرة وادوية

واوكسج لهذا العدد.
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واذا احـــصــــيــــنـــا حــــاالت الـــشــــفـــاء
والوفيـات خالل االسبـوع يـظهر ان
عـدد حــاالت الــشــفـاء 21 الــفـا و451
حــالـة شــفــاء وعــدد الــوفــيـات 1425
حــالـــة وفـــاة اي ان مــجـــمـــوع الــذين
صـاب  هو 22 يخرجـون من ارقام ا

الفا و876 مصابا.
مـعـنى ذلك ان الـعـراق يـحـتـاج حـالـيا
الى نـــــــحــــــو 10 االف  ســــــريـــــــر في
مسـتـشـفـيـات مزودة بـكل احـتـايـجات
. وتشـير االحصـائية الى ان صابـ ا
حاالت االصابة تـتزايد يومـا بعد اخر
فقد كانت قبل االسبوع اقل من الف
اصـابـة يــومـيـا  لــكـنـهــا خـاالل هـذين
االسـبـوعـ  جتـاوزت االلـفـ يـومـيا
في 11 يومـا واصـبح مـعدل الـوفـيات
100 يوميا بعد ان كان اقل من 100.

ـركزي والـبدالة والغـسيل والـتبـريد ا
الداخلية).

وفي خــطــوة تــعــد األخــطــر ألنــتــقـال
عــدوى فـــيـــروس كـــورونـــا في أكـــبــر
مـؤسـسـة طـبـيـة لـيـتـحـول مـسـتـشـفى
الـصدر الـتـعـلـيـمي وسط الـنـجف الى
مــديــنــة طــبــيــة ألســتــقــبــال احلــاالت
ــرضــيــة بـــكــورونــا  وكــان خــيــاراً ا
أضـطـراريــاً لـدائـرة الــصـحـة وخــلـيـة
األزمـــــة بــــــاحملــــــافـــــظــــــة بـــــحــــــسب
تـصــريــحـاتــهم . وذكــر بــيـان لــدائـرة
صــحــة الــنــجف أمس (نــحن كــجــهــة
صحـيـة أتخـذنـا قراراً بـتـحول مـديـنة
الصدر الطبـية الى مستـشفى للعزل 
ـصاب بـفيـروس كورونا ألستقـبال ا
بناءً عـلى توفـر األوكسـج و الـسعة
راكز السريرية فيهـا  على أن تبقى ا
الـتــخــصــصــيـة تــؤدي عــمــلــهـا وهي
ستشـفى). اجلدير معزولـة كليا عـن ا
بـالـذكــر ان هـنــاك مـسـتــشـفــيـات عـدة
باحملـافـظـة تـسـتـقـبل حـاالت األصـابة
بـجـائـحـة كـورنـا  ومـنـهـا مـسـتـشـفى
األمل الــــــتــــــخـــــصــــــصي لـألمـــــراض
األنتـقاليـة وهو عـلى طريق الـنجف -
كربالء  وكـذلك مـسـتـشفـيـات احلـكيم
ناذرة والسجاد والفرات والزهراء وا
ــــراكــــز واحلــــيــــدريـــــة  وجــــمــــيـع ا
الــتـخــصــصــيــة  مــسـتــمــرة بــتــقـد
خـدمـاتــهـا الــطـبـيــة اخملـتـلــفـة .  وقـد
جـوبه الـقـرار بالـرفـض من الـكـثيـرين
الـعـامـلـ في مـديـنـة الـصـدر الـطـبـية
وكـذلك أبــنـاء الـنــجف  كـونـهــا أكـبـر
مؤسسة طـبية يرتادهـا مراجعون من
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يـاه الزرق وهي البـحار واحمليطـات واالنهار وقد ينشط هـذا االقتصاد اجلـديد في ا
ياه في نـشاطات اقتصـادية متعددة ظـهرت تسميته عام 2012 وفيه يـتم استغالل ا
أهمها صـيد األسماك البحرية والنهرية وما يرتبط بهذا النشاط من صناعات غذائية
وتـعـليب وانـتـاج مـواد عـلـفـيـة وصـنـاعة اقـفـاص حـديـديـة عـائـمـة في جـوانب األنـهار
والبحار وكـذلك صناعة شبـكات الصيد وبـرادات خاصة بتجـميد األسماك وتـعبئتها
في اكيـاس ثم نـقلـها إلى مـناطق عـديدة حـول العـالم لبـيعـها وحتـقيق إيـرادات مالـية
كبيـرة وقد  استخالص ادوية وعالجات طـبية عديدة من األسمـاك ومنها الزيوت و
و تـساهم هـذه الـثـروة السـمـكـية بـتـحـقيق األمن الـيود واالومـيـكـا بأنـواعـهـا وغيـرهـا
طـلـة علـى البـحـار واحمليـطـات وكذلـك استـخـراج اللـؤلـؤ واحملار. الـغـذائي للـبـلـدان ا
ـائية صادر ا ـا لهـذه ا ياه  تجـددة من ا بـاالضافة الى  انـتاج الطـاقة الـكهربـائيـة ا
من قوة هائلة لـتشغيل محركات اإلنـتاج بطريقة صـديقة للبيئـة سعياً لتحـقيق التنمية
ستدامـة من مصادر رخيصـة الكلف حتقق االكتفـاء الذاتي من الطاقة الـكهربائية. ا
ائي في األنهـار والبـحار واحملـيطـات لنقـل السلع الى ومن هـذه النـشاطـات  النقـل ا
اماكـن قريبـة وبعـيدة يـتحقق من خـاللها ايـرادات كبـيرة واربـاح عاليـة ويعـتبـر النقل
ـائي صنـاعـات عديـدة منـها الـسفن ـائي من ارخص انواع الـنقل ويـرتـبط بالـنقل ا ا
يـة التـي تتم عـبر الـبـحار بـنسـبة 90 والـزوارق الـبحـرية وتـقـدر حركـة التـجـارة العـا
نقولـة تتراوح ب 3-6  تـرليون ئـة من خالل الشحن الـبحري وان قيـمة السـلع ا با
دوالر سـنويـاً كذلم فإن  الـسياحـة النهـرية وهذه أيـضاً حتقق إيـرادات عاليـة وترتبط
ياه بـها صنـاعة القـوارب واليخـوت والسـفن للسـياحة الـداخليـة فضال عن  إنتـاج ا
ـعـدنـية ـيـاه الـعـذبـة وما يـرتـبط بـهـذه الـصـنـاعـة من صـنـاعـة الـعـبـوات ا ـعـدنـيـة وا ا
ياه العذبة والبالستيـكية التي حتقق إيرادات مالية عالية وتسد حاجة الشعوب من ا
وجود في قـاع البحار الصاحلـة للشـرب. اضق الى ذلك  استخـراج النفط والغـاز ا
واحمليطـات وانتاجه واسـتغالله لالستهـالك احمللي وتصديـر الفائض مـنه وما يرتبط
به من انشاء مصـافي للمشتقـات النفطيـة والغازية وإنشاء مـصانع للبتـروكيمياويات
وانئ البحرية لتحميل وتفريغ السلع واحلصول على موارد مالية ناهيك عن انشاء ا
ـطاعم وصـناعة ـوانئ من انشـاء اخملازن وا الـصادرة والـواردة وما يـرتبط بـإنشاء ا
احلاويـات واحلـصـول على رسـوم الـترانـزيت والـرسـوم الكـمـركـية وفـحص الـسلع (
وانئ يـجب تطويـرها وتوسيـعها بـإستمرار وفق الـسيطـرة النوعـية ) وغيرهـا وهذه ا

ستجدات التكنولوجية. احدث ا
ـوارد الـبـحـريـة وجـعـلـهـا موارد كـبـيـرة تـعـزز مـوارد اخلـزيـنـة الـعـامة ان استـدامـة ا
ومـساهمـا فاعال في الـناجت القـومي يتطـلب خطوات عـدة منهـا احملافظـة على سالمة
ائية ويؤثر صادر ا البيئـة ونظافة البحار واالنهار واحمليطـات من كل ما يلوث هذه ا
عـلى سالمة حـياة األسـمـاك والكـائـنات الـبحـريـة األخرى وكـذلك احملـافظـة على امن
البـحار وابـعادهـا عن احلروب والـتـوترات األمـنيـة لضـمان انـسيـابيـة احلركـة فيـها 
وعدم الـصـيد الـعشـوائي في مـواسم تكـاثـر األسمـاك مع عدم الـسـماح بـالصـيد من
طلـة على البحار واحمليطات لتقاسم دون رخصة وكذلك عـقد االتفاقيات ب الدول ا
ياه مـسؤوليـة حمايـتها وتـنظـيم استمـرارية تدفق هـذه الثـروة العظـمى.وعدم تلـويث ا
ا لـهذا اإلجراء ـصانع في مـجراهـا  بـنصب شـبكـات الصرف الـصحي ومـخلـفات ا
من مـخاطر عـلى اإلنسـان واالحيـاء البـحرية  بـاالضافـة الى عقـد االتفاقـيات الـدولية

صب لضمان تدفق دائم واستغالل امثل للمياه. نبع وا ب دول ا
ان إدارة ملف االقتصـاد األزرق بكفاءة ومهنية وتكنولوجيا متطورة يحقق للبلد خلق
فرص عمل هـائلة مع حتقـيق أمن غذائي مستمـر وايرادات رسوم كمـركية وترانزيت
وانئ وشركات صيد كبيـرة وحصول البلد على ضرائب جيـدة من شركات النقل وا
ـشـتـقـة مـنـهـا ومن خالل هـذا الـثـروة الـسـمـكـيـة والـصـنـاعـات الـغـذائـيـة والـدوائـيـة ا
عيـشة ويقل الفقـر.ومن هنا ندعو االقتصـاد تتحسن مسـتويات ا
وزارات الــتـخـطـيـط ومـؤسـسـات االســتـثـمــار في الـدولـة إلى
ايالء هــذا االقــتـصــاد الـرعــايــة الـدائــمــة من خالل اصـدار
ـسـتثـمـرين لكي ـنظـمـة العمـاله وتـسـهيل عـمل ا القـوانـ ا
تـتحـقق موارد كـبـيرة لـلخـزينـة الـعامـة مع خلق فـرص عمل

باآلالف
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زار الـشــركـة الــعـامــة لـصــنـاعـة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة االدويـة وا
في ســـامـــراء قـــائـــد عـــمـــلـــيــات
ســـامــراء الـــلـــواء الــركن عـــمــاد

ياس الزهيري.
وكان في اسـتقـباله عـبداحلـميد
عـبـدالـرحـمن الـسـالـم مـديـر عام
الشركة الذي اطلع الوفد الزائر
عــلى اخـر الـتـطــورات فـيـهـا من

عـاجلة إنتاج االدوية احلديثة ا
خملــــــــــــــــتـــــــــــــــلــف االمـــــــــــــــراض
واألســــــــــلـوب احلــديث  الـذي
اعـــتـــمـــــــــــدتـه في الـــتـــعـــبـــئــة
والتغلـيف لكافة مسـتحضراتها

وبــــــشــــــكل جــــــديــــــد  يــــــلــــــيق
نتجاتها.

وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (الـــــــزهــــــــيـــــــري اعـــــــرب عن
االســـتـــعـــداد الـــكــامـل لـــقـــيــادة
عمليات سامراء لتسهيل دخول
واد االولية للشـركة وتسويق ا
ــــــنــــــافــــــذ االدويــــــة مـن خالل ا
الـــرئــــيـــســـيــــة اضـــافـــة الى اي
مـتــطـلـبـات حتــتـاجـهــا الـشـركـة
وتــــســــهــــيل إجــــراءات وصـــول
منتسبي الـشركة في فترة حظر
ــــفـــــروض عــــلى الـــــتــــجـــــوال ا

دينة).  ا
داعــــيـــاً (اجلـــمـــيـع  إلى نـــشـــر
الـتـوعيـة الثـقـافيـة ضـد جائـحة

كورونا) 
وأعــــلـــنـت الــــشـــركـــة الــــعـــامـــة
لـلــصـنـاعــات اإلنـشـائــيـة إحـدى
شـــــركــــات وزارة الــــصـــــنــــاعــــة
ـرحـلة ـعـادن عن إستـكـمال ا وا
األولـى من االســـــتـالم الـــــكـــــمي

لألجــهــزة اخملــتــبــريــة الــتي 
اســتــيــرادهــا من دولــة الــصــ
الـشـعـبـيـة ضـمن سـعي الـشـركة
لتطـوير صناعـتها ومخـتبراتها

الفاحصـة . 
ونقل بيان تـلقته (الزمان) امس
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حـثت النـدوة العـلمـيَّة الـتي عقـدتها
كافحة الفساد يَّة العراقيَّـة  األكاد
ـواطــنـ عـلى ضـرورة اإلبالغ عن ا
الي عـبر حـاالت الفـسـاد اإلداري وا
البـريـد اإللكـتروني واخلط الـساخن
الـلـذين خـصصـتـهمـا الهـيـئة لـتـلقي

الشكاوى والبالغات.
يَّة دير العام لألكاد وقال معاون ا
لـــلـــشـــؤون اإلداريـــة عـــمـــار مـــزهـــر
الـــقـــرغـــولي في مـــحـــاضـــرته خالل
ــنــصـة الــنــدوة الـتـي عـقــدت عــبـر ا
ـواطن في اإللـكـتـرونـيَّـة حـول دور ا
واطن مواجهـة الفسـاد ان حقوق ا
التي نـصت علـيها الـقوان الـنافذة
والـــقــــوانـــ والـــلـــوائـح الـــدولـــيَّـــة
كــتــمـتــعه بـاحلــريــات الـشــخـصــيَّـة
وتقـد مؤسـسات الـدولة اخلـدمات
الـفــضـلى له وتـوفـيـر سـكن وفـرص

. عمل حتفظ كرامته
واطن على الفتاً إلى أنَّ حصـول ا
ـشـروعـة كـفـيل بـتـشـكيل حقـوقـهم ا
دافـعـيـة لـديهـم للـحـرص واحملـافـظة

ــــرافق الــــعــــامــــة عــــلى ا
وأمـوال الــدولـة واالبالغ
عـــمن يـــقـــتـــرفـــون ضــرراً

ال العام.  با
وقال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (القـرغولي سلط
الــضــوء عــلـى الــتــعــريف
بـظـاهــرة الـفـســاد وبـيـان
أنـواعه مـعـربـاً عن أسـفه
لــتــجـــذر  هــذه الــظــاهــرة
اخلــطــيـــرة الــتي نــخــرت
مـؤسـسـات الـدولـة حـاثـاً
عـلى تـضـافـر اجلـهود من
أجل جــعل الـفــسـاد حـالـة
عــــابـــرة ولــــيس ظــــاهـــرة
مــتـــجــذرة عــبــر تــضــافــر
جــــهــــود اجلــــمــــيـع بـــدءاً
ــواطـــنــ واألجـــهــزة بـــا
الرقـابية وانـتهاء بـجهود
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جميع وزارات الدولة ومـؤسَّساتها
مــحــذراً من الــفـســاد الــكـبــيــر الـذي
يـــــــــرتـــــــــكـب مـن رؤســـــــــاء الـــــــــدول
ـــانــات والـــوزراء وأعـــضــاء والـــبـــر
ن مجالس النواب أو أي شخص 
ـتــلـكـون سـلــطـة الـقــرار) مـعـرجـاً
عـــلى (الــفـــســاد غــيـــر اجملــرم الــذي
ـصـالح ـواطن بـا يـتـمـثل بـإضـرار ا
اء منبهاً العامة كـهدر الكهربـاء وا
أن ازدواج الــــرواتـب هــــو نــــوع من

شرعن).  أنواع الفساد ا
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ـــشــــاركــــون في الــــنـــدوة وطـــالـب ا
األجـهزة الـرقـابـيَّـة بـأهـمـيـة تـكـثيف
جــهــودهـــا في مــكــافــحـــة الــفــســاد
وزيـادة النـوافذ اإلعالمـيَّـة للـتثـقيف
والتوعية بخطر هذه اآلفة مشيرين
إلى أن (إفـــراغ خــزيــنـــة الــدولــة من
األمــوال ومــشــكــلــة تــســديــد رواتب
موظـفي الدولـة كان نتـيجـة طبيـعية
لــــلــــفـــســــاد الــــذي اســــتــــشــــرى في

مؤسسات الدولة).
وضـبط مـنفـذ أم قـصر الـشـمالي في

مـحـافـظـة الـبـصـرة حـاويـتـ حـجم
40 قـدمـا بــداخـلـهـا ثــمـاني عـجالت
ـــوديل ال مــعـــدة لـــلـــتـــهـــريب دون ا

يسمح بدخولها إلى البالد. 
وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس انه
(تـمـت عـمـلـيـة الـضـبط داخل احلـرم
ــشــتـرك مع الــكــمـركي بــالــتــعـاون ا
مـركـز كـمـرك بــوابـة الـبـصـرة  نـظم
مـحـضـراً أصـولـيـاً من اجلـهات ذات
الـعالقـة وخــتم احلـاويـتــ بـاخلـتم
الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار
قــاضي حتــقــيق مــحــكــمــة أم قــصـر
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة

بحقها).
ياحي محافظ ودعا محمد جـميل ا
واسط الكاظمي إلى إرسال فوج من
اجلـيش لـلــسـيـطـرة وحـمــايـة مـنـفـذ

زرباطية احلدودي.
ـــيـــاحي في بـــيـــان امس إن وقـــال ا
نفذ حل طالبة جاءت حلـماية ا (ا
اســـتـــقـــرار األوضــــاع الـــعـــامـــة في
الــبـالد بــســبب الــظــروف األمــنــيــة
ـر به بلـدنا وعدم االسـتقـرار الذي 

الــعـزيــز بـصــورة عـامــة ومـحــافـظـة
واسـط بـصـورة خــاصـة ولألهــمـيـة
ـنـافذ الـكـبـيـرة في الـسيـطـرة عـلى ا
احلـدوديـة ال سـيـمـا مـنـفـذ زربـاطـية
نـافذ للـتبادل الذي يـعتبـر من أهم ا
ــســافــرين مع إعــادة الــتــجــاري وا
افـتـتـاحه بـشــكل جـزئي ومـنـعـا ألي
انـــفـالت وجتـــاوز عــــلى الــــقــــانـــون
ـنـفـذ شـهــد كـثـيـرا من السـيـمــا ان ا

نضبطة).  احلاالت غير ا
ـــــــنـــــــفـــــــذ وأضـــــــاف أن (مــــــــوقـع ا
االسـتـراتـيـجي يــسـتـدعي مـعـاجلـة
ــشــاكل والـتــداعـيــات الـتي بـعض ا
حتـدث فـيه خـصـوصــا بـعـد الـفـتـرة
الــــــطـــــويــــــلـــــة من اغـالقـه وتـــــوقف
االيـرادات احملـلـيـة للـمـحـافـظـة التي
ــشـاريع تــسـعــفـنــا في اســتـكــمـال ا
والــبـنى الــتــحـتــيـة ومــا يــؤمـنه من
فــرص عــمـل لــلــمـــواطــنـــ كــمــا أن
وجـود قــوة كــبــيـرة من اجلــيش في
ــنــفــذ ومـــحــيــطه ســـتــكــون عــامل ا
نـفذ من اطمـئنـان الدارة وموظـفي ا
نـاحـية تـأديـة واجبـهم دون ضـغوط

من هنا وهناك).
وأعلنت وكالـة االســـــــتخبارات في
وزارة الــــــداخـــــلــــــيــــــة عن إلــــــقـــــاء
الــــقــــبـــــــض عــــلى 11 شــــخــــصــــا
ناطق متفرقة من محافظة نينوى
ـــادة 4 مـــطـــلـــوبـــ وفق أحـــكـــام ا
إرهـاب النتـمائـهم لـعصـابات داعش

اإلرهابية.
وذكــرت الــوكـالــة في بــيـان امس ان
(اثــنـ من اإلرهـابــيـ عـمال في مـا
عسكرات العامة وآخر في يسمى ا
ـــعـــهــد الـــشــــــــــرعي مـــا يـــســمـى ا
ـــكــنى ابــو ـــكــنى ابـــو هــديــر وا وا
ـا يـسـمـى فـرقـة ع رقـيــــــة عـمل 
ــكـــنى ابــو رحــيل عــمل جــالــوت وا
ــنـظـــــــــومـة ــا يـســمى ا حـارس 
ــا يـسـمى فـيــمـا عـــــــــمـل أحـدهم 
مــركــز واليـــة اجلـــــــــنــد وآخــر في

والية نينوى) .
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احمد الكناني

بـعـد ان تلـقـوا معـلـومات بـرغـبة
رئيس الـوزراء باسـتبـدال اميـنة
بغداد احلالية بشخصية اخرى
قــــيل انــــهـــا مــــتــــحـــزبــــة وسط
تحزب مخاوف من ان يسـتغل ا
ــنـصب لــلـخــدمـة الــشـخــصـيـة ا
ــنـتـمي الـيـهـا. وخـدمـة اجلـهـة ا
وابــدى نـــواب بــغــداد رغـــبــتــهم
بــــتـــقــــد اســـمــــاء مـــرشــــحـــ
ـــا حــصل لـــلـــمــنـــصب اســـوة 
ســـابـــقـــا من نـــواب مـــحـــافـــظــة
الــبـصــرة حـ قــدمــوا مـرشــحًـا

لوزارة النفط.
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من جــهــة اخـرى بــحـث مـحــافظ
نــــيـــنـــوى جنـم اجلـــبـــوري  مع
مــحــافظ أربــيل فــرست صــوفي
تــــعـــزيـــز عـالقـــات الـــتــــنـــســـيق
. وقـال والـتـعـاون بـ اجلـانـبـ
بــيــان حملــافظ أربــيل انـه (جـرى
خالل االجـتـمـاع ايـضـاً مـنـاقـشة
الـــوضع الــــذي خـــلــــفه تــــفـــشي
فـيـروس كـورونـا والـتـطرق إلى
مـسـألـة إغالق الـطـريق الـواصل
بــــ احملـــافـــظـــات تــــطـــبـــيـــقـــاً
إلجــــراءات احلــــمـــايــــة) وشـــدد
اجلانـبان على ضـرورة (تكريس
كل اجلـهـود فـي غـرفـة عــمـلـيـات
ــرحــلــة اربـــيل الجــتــيـــاز هــذه ا
الــعـصـيـبـة ) وال يـزال قـرار مـنع
الــتـــنــقل بــ إقــلــيم كــردســتــان

احملافظات مستمراً.

وشـــارك الـــنـــائب االول حملـــافظ
نـــيـــنـــوى ســـيـــروان روژبــــاني 
ضــمـن وفــد حـــكـــومــة نـــيـــنــوى
احملــلــيــة الــذي تــرأسه مــحــافظ
نـيـنـوى وضم قـائـمـمـقـام قـضـاء
ــــــــوصل زهـــــــيــــــــر األعـــــــرجي ا
ومـــعـــاوني احملـــافظ لـــلـــشــؤون
ـنـظـمـات واخلـدمات االداريـة وا
رفــعت ســمــو وعــلي عــمــر و بــد
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طــالب رئــيس جلــنــة االقــتــصـاد
الـنـيـابـية احـمـد الـكـنـاني رئيس
مــــجــــلس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الـكــاظـمي بــالـتـشــاور مع نـواب
الــعـــاصــمـــة في اخـــتــيـــار امــ
بـغـداد.وقــال الـكـنـاني مــخـاطـبًـا
الكاظمي في رسـالة (تطرقت في
الـبـرنامـج احلكـومي الى أهـمـية
الـعاصـمة ومن خالل مـتابـعتـنا
ـلف مـدينـة بـغـداد منـذ سـنوات
والـــــظـــــلم الـــــذي تـــــعـــــرضت له
ـدة الـسـابـقـة الــعـاصـمـة خالل ا
واإلبعاد واالقـصاء احلاصل عن
ــســـؤولــيـــة من أهــالي تـــســلـم ا
بـــغـــداد وحتــويـــلـــهـــا من اســوأ

الــعــواصم في الــعـالـم وجتـريف
الـــبـــســـاتـــ والـــتـــجـــاوز عـــلى
الــتــصــمــيم األســاسي من خالل
قرارات اللـجنة العـليا للـتصميم
األسـاس والــفـسـاد احلـاصل من
خالل هذه اللجنة التي استغلت
ــشـاريع االســتـثــمـاريـة تـوزيع ا
وتـغــيـيــر اجلـنس واالســتـخـدام
ــديـنــة وتــشـويه عــلى حـســاب ا
ــــعــــمـــاري وفــــقــــدان الـــطــــراز ا
واالنـشـطـار احلـاصل لـلـمـسـاكن
نـاطق السكـنية وحتـويلها في ا
الى مناطق شعبية) مشيرا الى
ان (اللـجنة لم تـدرك قيمـة بغداد
احلضرية والتراثية والتاريخية
وسوء اخلـدمات البـلديـة وفساد
اجلــبـايـات والـرســوم وحتـولـهـا
الى مرتع للتجاوزات والنفايات
والــعـشــوائـيــات وانــهـاء مــعـالم

هذه العاصمة التاريخية). 
وعــــزا الــــكـــنــــاني االمــــر الى ان
ــســؤولـــ ال يــدركــون (اغــلـب ا
ادارة مــلف الـــعــاصــمــة بــســبب
جهلهم بالعـاصمة وانهم ليسوا
من أبــنـاء بـغـداد) داعـيًـا رئـيس
الـوزراء الى (التـشـاور مع نواب
بغداد في اختيار االم والكادر
ـتـقـدم لـلـعاصـمـة). وعـقـد اكـثر ا
من اربـــعـــ نـــائــبًـــا مـن ابـــنــاء
ـــاضي الــعـــاصـــمـــة الـــثالثـــاء ا
اجــتـمــاعًــا في مــجــلس الــنـواب
ناقشة ملف منصب ام بغداد

الـــقــادر الـــدخـــيل . وقــال بـــيــان
ـكـتب روژبــاني تلـقـته (الـزمان)
امــــــــــــــــس انـــــــــــــــه  خـــــــــــــــالل
ـواضيع االجـتـمـاع(التـبـاحث بـا
شترك وتسهيل ذات اإلهتمام ا
إجـراءات تــنــقل مــوظــفي دوائـر
نـــيــنـــوى الــقـــاطــنـــ في أربــيل
وتأكيد ضرورة تـعزيز العالقات
بـ حــكـومــتي نــيـنــوى وأربـيل

. ( ا يخدم أهالي احملافظت
وبحسب البيـان فقد ( اإلتفاق
عــلى تــشـــكــيل جلــنـــة يــرأســهــا
روژبــانـي لـغـرض الـتـنـسـيق مع
حــكـومــة أربـيل بــشــأن تـســهـيل
تــنـقالت مـوظـفـي دوائـر نـيـنـوى
ومنـتسـبي االجهـزة األمنـية من
أجل التـخفيـف من معانـاة أبناء

نينوى الساكن في أربيل).

»öſ‚∫ محافظ نينوى يبحث مع محافظ اربيل اغالق الطرق
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ـهـندس عن مـديـر عام الـشـركة ا
أحمـد حـسيـن عبــد في تصريح
لــلــمــكــتب اإلعالمي فـي الـوزارة
قوله ان (هـذه األجهـزة ستـسهم
في تـعــزيـز إمـكــانـيـات اخملــتـبـر
ـــركــزي في الـــشــركــة وجـــعــله ا
يــــتـــفــــرد بــــتـــغــــطـــيــــة جــــمـــيع
الــــفــــحــــوصــــات اخلــــاصـــــــــــة
بـاألنابـيب البـالستـيكـية إضـافة
ـواد اإلنشـائية الى فحـوصات ا
األخــــــــــــــرى الســـــــيــــــــمـــــــا وان
ــركـــزي حــاصل اخملــــــــــتـــبــر ا
عـلى شــهـادة الـهــيـأة الـعــراقـيـة

لإلعتماد).
5Dš ÕU² «

مـــوضــحـــاً أن (هــذا الــتـــحــديث
والـــتــــطــــويـــر تــــزامن مـع قـــرب
إفـتـتـاح خـطـ جـديـدين إلنـتاج
أنـابـيب الـبـولي أثـيـلـ بـأقـطار
تـــــصـل إلى 1200مـــــلـم لـــــرفـــــد
ـشـاريع احلــكـومـيــة والـسـوق ا
ــنـــتــجــات رصــيــنــة احملــلــيــة 
تتمتع بجودة وقدرة عالية على
حتـــمل الـــضــــغـــوط والـــتـــقـــادم

الزمنـي).
وأعــــلـــنــت الـــشــــركـــة الــــعـــامـــة
ـستـلـزمات لـصـناعـة األدويـة وا
الـــطـــبـــيـــة في ســـامـــراء إحـــدى

شـــــركــــات وزارة الــــصـــــنــــاعــــة
ــعـــادن عن زيـــارة فـــريق من وا
ـتـحـدة مــنـظـمـة بـرنـامج األ ا
ائي  إلى مـصنـع احملـاليـل اإل
الـــوريــديــــة الـــتــابـع لــلـــشـــركــة
والــــواقـع في مــــحـــــافــــــــــــظــــة

نينوى .
dz«“ o¹d

وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (الفريق الزائر عقد اجتماعاً
ـصـنع إكــرام عـبــد مع مــديـرة ا
الـــــلـه بـــــشـــــيــــــر وعــــــــــــدد من
ــــنـــاقـــشـــة ــــهـــنـــدســــ فـــيه  ا
االحـتـياجـات الفـعـليـة لـلمـصنع
واخلـاصة بـإعادة تـأهـيل بنـاية
اإلنـتـاج ومـخـتـبـرات الـسـيـطـرة
الــنـوعــيــة ومــخـازن الــتــسـويق
حــسب مــواصــفــات الــتــصـنــيع
الــــدوائـي اجلــــيــــد احملـــــــــــدث
إضـافــة إلى الـسـيـاج اخلـارجي
كن وغيرها من الـفقرات التي 

نظمة) . تنفيــذها من قبل ا
واضــــاف ان (الـــفـــريـق الـــزائـــر
اجـــرى جـــولـــة مـــيـــدانــيـــة  إلى
ــشــمــولــة بــالــتــأهــيل ــواقع ا ا
ــــــوقـــــعي إلجــــــراء الـــــكــــــشف ا
ـرافق واألبـنـيـة التي وحتـديـد ا

تتطلب إعادة التأهيـل ).

وأضافت أن (ثالثـة منهم عـمـــــــلوا
ـــــا يـــــســـــمـــــــى واليـــــة دجـــــلـــــة
واحلويجـة وحمام الـعليـــــــل ومن
خالل الـتحـقيـقات األولـية مـعـــــــهم
اعــتـرفــوا بـأنــتـمــائـهم لــلـعــصـابـات
ـبايـــــعة ولـهـــــم عدة اإلجرامـية وا
عــــــمــــــلــــــيـــــات ضــــــد الــــــقــــــــــــوات
األمــنــــــــــيــة وابــتــزاز وتــهــجــيـر
ـــــواطـــــــــــــنـــــ خالل وقـــــــــــــتـل ا
سـيـطرة الـعصـابـات اإلرهابـيـة على
احملــــافـــظــــة آنـــذاك لــــيـــتـم تـــدوين
أقوالهم وإحالتـــــهم للقضاء إلكمال

أوراقهم التحقـــــــيقية). 
وعثـر احلشـد الشعـبي على مـضافة
لــداعش في وادي الــقــصب في تالل

حافظة ديالى. حمرين 
وذكــر إعالم احلــشـد في بــيـان امس
ان (قوات اللواء 52 للحشد تواصل
تــقــدمـــهــا ضــمن عــمـــلــيــات أبــطــال
الـعـراق نـصـر السـيـادة الـرابـعة في

محافظة ديالى".
وأضـاف أن “الــقــوات عــثــرت عــلى
مــضـافــة لـداعش في وادي الــقـصب
في تالل حـــمـــرين شـــمـــال نـــاحـــيــة

اجنانة في ديالى).
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Husseinalsadr2011@yahoo.com
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رأة لـتـكـون قـرين الـوردة عـلى االرض  وخـلق الـرجل لـيـكون خـلق اللـه ا
طـر بعـيـدا عنـها حارس الـوردة وساقـيـها  وعـنـدما يـصادف ان يـهـطل ا
د اء ويـعود وكما عصفور  أل فمه با بأميال فيذهب كمـا عداء مارثون 
فمه الى جوف الوردة ويسقـيها وهكذا أصبـحت احلياة منطق عيش اول
ــقــدمـة ـودة بــ الــوردة والــرجل هي ا امــنـيــات آدم ان تــكــون رسـائـل ا

الكونية لدستور االرض.
يتـافيـزيقا ـتخـيلة لـدنيـا االرض  ابتـدأت  رؤية مثل هـذه هي اخلريـطة ا
الشـوق الـبدائي ايـام الـكهـوف وانـتقـلت الى قـرى القـصب والـط ثم الى
مدن االسـوار والـزقـورات واحلجـر وانـتهـت بنـاطـحات الـسـحـاب في مدن

العالم الكبرى.
ـسافـة الدنـيويـة نبـضهـا الروحي هـو عطـر امرأة ومـغامـرة سنـدباد هذه ا
ـطر الى قـائد سفـينـة يبحـر من اجل كنز حتولت وظيـفيـته من جالب ماء ا

واميرة تنتظره في جزر احالمه...
ـشـتـرك الكـوني بـ آدم وحواء  لـيـسـجل لنـا الـتأريخ هذه االحالم هي ا
وأن بـدأت ــتـغـيــرات وطـبــائع االنـظـمــة واجملـتــمـعـات والــتـقـالــيـد  وقـائع ا
الـبوصـلـة بـورقـة الـتـ انتـهت الـيـوم بـسـوق لـبـيع اجلواري فـي واحد من

ظلمة . اسواق نينوى ايام كان هناك فترة داعش ا
واظن ان من احلزن واخلسة واجلـرم أن تبيع امـرأة العتقـادي ان النساء
هن من تشتريـنا بنـظراتهن وطـيبتهن وبـأمومتـهنَ وعطرهنَ وعـقولهنَ التي

يسكنها احلنان أكثر من الفلسفة والرياضيات .
 لهذا فأن الدنيا اينما تدور تكون احلاجة للمرأة هي تبدا اوال .فمتى فقد
ـؤثر كـمل احلاسم وا الرجل شـيئـاً ال يشـعر سـوى انه يحـتاج الى هـذا ا
ـوسيـقى الوسـادة مثال في حيـاته  فال يتـخـيل احدهم أن االمـر يرتـهن 
او رقصة فالس او ايقاع طـبل بصري او فالمنكو مـتقابل ب غجري من
ـا االمـر يـرتهن أ غـجريـات لـوركـا  واخـر اتى لـلـحـانـة من اجل ثـمـالـته 
شاركة الروحية واحلسية والوحدانية التي اتت منها قصد وفكرة برؤى ا
انـزال آدم وحــواء اخملـلــوقـ مـن صـلــصـال ومــاء الى االرض لـيــصـنــعـا
احلقيـقة االزلـية الـتي ال توجـد غيرهـا حقـيقـة من ان العـقل هو من يراقب
ـوجـوداته ولــكن بـإيـعــاز وحـراسـة وضــبط من الـقـدرة الـعـالم ويــتـحـكـم 

االلهية التي ال ترى.
اخللق هو دنيا والدنيا هي سياحة ارواحنا واجفاننا في عالم يتسع ابعد
ـعجزة من كل ما تـفكر فـيه وكالـة ناسـا  ومتى قـدر للعـالم ان يكـتشف ا
بوجود كائنات اخرى غير التي على االرض فـحتما سيفاجأ اوال بكائنات
انثويـة العتـقادي انهن وحـدهن يصـلحن ليـكن سفـيرات اجلـسور الكـونية
شتري والزهرة واالرض او مجرة التبانة وما ابعد منهما. ب عطارد وا
كتابة هـكذا رؤية هـو ما يجـسده حضـور هذا الكائـن الرقيق  ووحده من
ـنا حتى عـندما يـتعرض الى مـحنة تلك الـقدرة على فـرض متغـيرات عا
ـلك والـرئيس سبي او تـقـليـد عشـيـرة او اقصـاء فـفي النـهـاية لن يـجـــد ا
ـــــرأة من ـديــر وعـامل الـطـ وعـــــــطـار الـبـهــــــارات غـيـر ا والـوزيـر وا
تـفـســر له طالسم الـنــهـار الـذي مــر عـلـيه وصــادف فـيه اشـيــاء كـثـــــيـرة

وغامضة .
أذن السندباد اينما تذهب سفينته فأن اجلزيرة التي سيصادفها ستكون
ـا ما وشم راياتـها وشـجر اثـمـارها واحـدة تنـسيه كـل عنـاء السـفر.. ور
ـغربيـة في طنجـة ما كان يـهم اسمهـا من انها يـثولوجـيا ا اكتشـفته في ا
دينة الـتي رست عندهـا سفيـنة نوح عـندما ارسل الـنبي الكـر حمامته ا

لتكتشف البر ولتكن اول طالعه شيء من انثى ..
يـقــال ان احلـمــامـة ذهــبت ألكــثـر من ســاعـة فــعـادت وهي

ترفرف بسعادة وتهتف :الط اجا ..الط اجا...
وهذا يعني انهم وصـلوا الى بر االمان ومن عبارة

هديل احلمامة الط اجا ..
ــكـــان طــنـــجـــة وهي الــيـــوم اجـــمل مــدن ســمـي ا
اخلرائط االنـثـوية وكـل مسـافـر اليـهـا هو سـنـدباد

بحري.
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ح نقرأ قوله تعالى :

" مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له "
البقرة /  245

نُذهل لـلوهـلـة االولى ذلك انَّ القـرض ال يـبحث عـنه اال احملـتاج فـهل الله
سبحانه يحتاج الى ما في أيدي عباده من احلُطام ?

ال 
ولـكـنهـا قـمـة البالغـة والـتـشويق تعـالى الـله عن ان يـكـون محـتـاجـاً ألحد 

ؤمن بدون ابطاء . لالنفاق البار يبادِرُ بِهِ ا
ـقتـرض ملـزماً بـأداء القـرض  فان الـتعـبيـر القـرآني بالـقرض واذا كان ا
احلـسن كــاشف عن ضــمـانــة إلـهــيـة ال تــقـبـل الـشك بــارجـاع مــا يـنــفـقه
ضـاعفة تتناسب مع الكرم وا نفقون في سبيـله ولكن بشكل مضاعف  ا
االلهـي من جانـب ومع القـدرة الالمـحـدودة لـله سـبـحـانه من جـانب آخر
فطوبى للمبادرين لالنفاق في سبيل الـله وهنيئا لهم ما قدّموه انطالقا من

انهم وطيبتهم . ا
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باركة التي تقول : وترن في االذان أصداء االية ا
{ مَـثَلُ الـذين يــنـفـقـون أمـوالــهم في سـبـيل الــله كـمـثل حـبــة انـبـتتْ سَـبع

ن يشاء } . سنابل في كل سنبلة مائة حبّة والله يضاعف 
البقرة / 261

ئـة وحتتـمل الزيادة ضاعـفة كـبيرة وكـبيرة لـلغـاية تصل الى 700با ان ا
ايضا ..!!

ال نع مـعـظم ذوي ا وهكـذا جتـد الشح والـبـخل واالمـساك عن االنـفـاق 
سـتضـعف الـتي تعـود على الـفقـراء وا ـبادرات الـبارة  والثـراء من تلك ا
والبائـس واليـتامى واالرامل واحملتـاج بالـنفع العـميم وبذلك يـحرمون
انــفـســهم من مــثــوبـات عــظــيـمــة ومن تــنــمـيــةِ مــا في أيــديـهـم من ثـروات
ويـفــضـلــون ان يـتــركـوا مــالـديــهم لــلـوارثِ واحلــادث  وال يـكــون لـهم من

اموالهم اي رصيد حقيقي يوم احلساب وهذا هو اخلسران الكبير .
-3-

ـا تـرتـبط ـالـيـة وا ومـسـألـة الـكـرم واالريـحـيـة ال تـرتـبـط بـحـجم الـثـروة ا
ـناقـبـيـة السـامـية الـتي تـدفع نـحو بعـوامل عـديـدة أبرزهـا الـثـقة بـالـله  وا
سـاهـمـات الـبـارة في االنـعاش واالغـاثـة والـنـفع االنـسـاني دون تردد أو ا

ابطاء ...
-5-

واقع ن نَـشَـرَ خبـراً في بـعض ا لقـد كـتبـنـا هـذه السـطـور حتيـة وتـقديـراً 
التـواصل االلكـتروني يُـعلنُ فـيه استـعدادَه الـكامل لـتزويـد مَنْ يحـتاج الى
رضى الـعـاجزين عن االدوية واجـهزة االوكـسـج ومـا شـابه ذلك  من ا

ها لهم مجانا ... الشراء وتقد
وليس عليهم اال االتصال بأحد ارقام الهواتف التي ذكرها االعالن .

هم : وا
باركة ـبادرة االنسانـية ا انّ االعالن لم يذكر اسمـاً معيّنـا لصاحب هذه ا

لئال حتمل على محمل شخصي محض .
ـبــادرة لـتـلـبي حـاجــةً قـائـمـةً في الـســاحـة  بـعـد أنْ كـثـرت ولـقـد جـاءت ا
االصـابـات بوبـاء الـكـورونـا  وانـتـشـرت في كـثـيـر من األوسـاط الـشـعـبـية

الفقيرة.
ـة ال يسوغ لـنا ان نـقابلـها بـالسـكوت فالبد من ـبادرة الـكر ومثل هذه ا
االشادة بـها وبـصـاحبـها فَـلَهُ منّـا الـشكـر اجلزيل والـثـناء اجلـميل ومن

ثـوبة وجعـله الله قدوة لـكل القادرين الله عظـيم األجر وا
على االنـفـاق في مـضـامـير الـبـر واالحـسـان والرفق
بــذوي الـفــاقــة واحلــرمــان وكــثّـر الــله أمــثــاله في

الرجال .
اللهم صُن العراق وأهـله من البالء والوباء وباركْ

بجهود الطيب اخمللص جميعاً .
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{ فــرانـــكــفــورت (أ ف ب) - انــتــشــر
الـعشـرات من عـنـاصر الـشـرطة امس
انـيا لـليـوم الثـاني على اإلثنـ في أ
روحـيات بـحثاً التـوالي مدعومـ 
عـن مـــــســــــلّـح فـــــارّ يــــــرتــــــدي بـــــزّة
عسـكـريةاخـتـبأ في الـغـابة الـسوداء
في عـمـليـة تـشـبه إلى حـدّ كبـيـر فـيلم
"رامبـو".وطـلبت الـشـرطة احملـلـية في
ـانــيـا) من أوبــيـنــاو (جـنــوب غــرب أ
ــنــطــقــة الــتي بــدأت فــيــهـا ســكــان ا
الـعـمـليـة األحـد أن يـلـزمـوا مـنـازلهم
ونــبّـــهــتــهم اإلثـــنــ إلى ضــرورة أالّ
يقلّـوا أشخاصـاً غرباء في سـياراتهم
قـد يـطـلـبـون مـنـهم الـتـوقف.وعـمّـمت
الـشــرطـة صـورة لـلــرجل الـفـار وهـو
مـشرّد مـدجّج بـتـرسانـة تـشـمل قوس
نــشّــاب وخــنــجـراً وأســلــحــة نــاريـة
ومـــعــروف مـن الــشـــرطــة نـــظــراً إلى
ـتمثـلة في حيازة سوابقه اجلـرمية ا
أسـلـحـة من دون تـرخـيص واالعـتداء
على رجـال األمن.وجنح الـرجل األحد
في جتريد عناصر دورية للشرطة من
أسـلـحتـهم عـنـدمـا حـضـروا إلخراجه
من مخـبأ شوهـد فيه. كـذلك تمكن من
الفرار والتوجه إلى الـغابة السوداء
حيث يشارك نـحو مئة عـنصر شرطة
في الـبـحث عــنه بـيـنـهم عـنـاصـر في
الــــقــــوات اخلــــاصـــــة إضــــافــــة إلى
مـروحـيـات.وأشـارت الـشـرطـة إلى أن

ـطـلـوب "شــهـر سالحـاً نـاريـاً فـجـأة ا
وهدد عـناصـر الشـرطة الـذين لم يتح
لهم الوقت لـلتصـرف" لدى حضورهم
ــكــان الــذي كــان يــخـتــبئ فــيه. إلى ا
ــطــلـــوب "أخــذ مــعه وأوضــحـت أن ا
عــلى األرجـح" لــدى فــراره األســلــحــة

التي جرّد منها عناصر الشرطة.
وأعلنت الشـرطة البولنـدية أن جندياً
سـابـقــاُ حـارب في أفـغـانــسـتـان سـلّم
نفـسه إلى الـشرطـة في جنـوب البالد
بـــعـــدمــا هـــرب قــبـل ثالثـــة أيــام إلى
إحــدى الــغـــابــات مع أســده من نــوع
"بوما" إثر رفضه تسـليمه إلى حديقة
حـــيــوانــات.وكــانت الـــشــرطــة شــنّت
عمليـة بحث واسعة عـنه شارك فيها
نــــحــــو  200عــــنـــــصــــر مـــــعــــززين
ـروحيـات وطـائرات مـسـيّـرة.وكتب
عـناصـر الـشـرطة فـي صفـحـتـهم على
موقع "فـيسبـوك" أن اجلنـدي السابق
لء ويُــدعى كـمــيل ســتـانك "حــضـر 
إرادته إلـى مـــــركـــــز الـــــشـــــرطـــــة في
زافــيـيـرتــشـيه(جــنـوب) وغــادره بـعـد
اســتـجــوابه" فــيـمــا سُــلّم األسـد إلى
حـــديـــقــــة حـــيـــوانــــات.وأبـــد هـــؤالء
سـعــادتـهم بــكـون األســد الـذي يـدعى
"نوبـيـا" بات مـحـاطاً "بـرعايـة مـهنـية
مـن الــعــامـــلــ في حــديـــقــة خــورزو
(جــنــوب) لــلــحــيــوانـات".ويُــمــنع في
بولـندا االحـتـفاظ بـحيـوانات خـطرة.

{  غزة (االراضي الفلسطينية) (أ ف
ب) لم تتـوقع جـاكلـ شحـادة عنـدما
فــقــدت عــيــنــا خالل مــشــاركــتـهــا في
مـسـيـرات الــعـودة عـنـد حـدود قـطـاع
غزة مـع إسرائـيل أن تـخسـر زوجـها
وتفقد حضانة أطفالها نتيجة لذلك.
حــصل ذلك فـي الــتــاسع من تــشــرين
الثاني/نـوفمبر  ?2018عنـدما كانت
جـــــاكـــــلــــ مـــــثـــــلـــــهــــا مـــــثل آالف
الـفـلـسـطــيـنـيـ اآلخـرين تـشـارك في
مـــــســــيـــــرة تـــــطــــالـب بــــحـق عــــودة
الــفــلــســطــيــنـيــ الى أرضــهم الــتي
خــسـروهــا في الــعـام  ?1948تـاريخ

نشوء دولة إسرائيل.
وانــطــلــقت مــســيــرات الــعـودة الــتي
كــانـت تــقـــصــد مـــنـــطــقـــة الــســـيــاج
احلـدودي بـ قـطـاع غـزة وإسرائـيل
فـي آذار/مــــــــارس  ?2018وكـــــــــانت
تــــطــــالب أيــــضــــا بــــرفـع احلــــصـــار
ــفــروض مــنــذ الــعـام اإلســرائــيــلي ا
 2006عـــلـى الـــقـــطـــاع. واســـتـــخــدم
ـسـيـرات الـفــلـسـطــيـنـيـون في هــذه ا
ـشـتعـلـة وألقـوا احلـجارة اإلطارات ا
والزجاجـات احلارقة بـاجتاه اجلنود
الذين كانوا يتـحصنون على اجلانب
اآلخــر ويــردّون أحــيــانــا بــالــذخــيـرة

احلية.
…œuF «  «dO

آمـنت جـاكـلـ ( 31عـامـا) صــاحـبـة
الـعــيـنـ الـبـنـيــتـ الـواسـعـتـ أن
مـســيـرات الـعـودة يـجـب أال تـقـتـصـر
عـــلـى الــذكـــور وأنـه ال بـــدّ أن يـــكــون

للنساء دور فيها.
وتــــقـــول إنـــهـــا ذهــــبت إلى احلـــدود

." لتهتف باسم "فلسط
وتـروي "شـعـرت فـجأة بـشيء سـاخن
وصلب يضرب عيني وفقدت الوعي".
كانت تلك رصـاصة مـطاطيـة بحسب

ما قيل لها الحقا.
نـقـلت جـاكــلـ إلى خـيـمـة طـبـيـة في
ــكــان قــبل أن يــتم حتــويــلــهــا إلى ا
ـسـتـشـفـى. ولم يـتـمـكن األطـبـاء من ا
إنـقـاذ عـيـنـهـا الـيـسـرى الـتي لم تـعـد

ترى بها أي شيء.
وال يالحظ من يلـتقي بهـا ذلك لكـنها
أصـبـحـت "مـعـاقـة" في نــظـر أقـاربـهـا

واحمليط بها.
ولــيـست جتــربـة جــاكـلـ فــريـدة من

نوعها.
وأجرت وكالة فرانس برس على مدى
أســـــابـــــيع مـــــقـــــابـالت مع عـــــشـــــرة
فــلــســطـــيــنــيــ أصــيـــبــوا بــنــيــران

إســرائـيـلــيـة عــلى هـامش تــظـاهـرات
انـــطــلــقـت في قــطــاع غـــزة والــقــدس

والضفة الغربية احملتلة.
وكــــان بـــــعض هـــــؤالء يــــشـــــارك في
الـتـظـاهـرات بـيـنـمـا صـودف تـواجـد

كان. آخرين منهم في ا
ويــــقـــــول اجلــــمـــــيع إنـــــهم كـــــانــــوا

مستهدف من اجليش اإلسرائيلي.
لــكن اجلــيش اإلســرائــيــلي يــؤكـد أن
لــديه قــنـاصــة يــفـتــحـون الــنــار فـقط
عندما يـكون اجلنود مـعرض خلطر

تظاهرين. ما نتيجة تصرفات ا
ويـقـول مسـؤول عـسـكـري إسـرائـيلي
كـــبــيـــر "دخــان اإلطـــارات احملــتـــرقــة
تحركة تـظاهرين ا والغاز وحشود ا
تــصـــعـب الــرؤيـــة عـــلى الـــقـــنـــاصــة

وجودين على مسافة بعيدة". ا
وردا عــلى سـؤال لــفــرانس بـرس عن
إصـــابــات بــالــذخـــيــرة احلــيــة أفــاد
اجليش بوجـود "حتد أمني" مـضيفا
مكنة للحد من "نتخذ كل اإلجراءات ا
اإلصــابــات في صــفــوف ســكــان غـزة
الـذين يــشـاركـون في أعــمـال الـشـغب

العنيفة".

بعد إصابتهـا لم تكن جاكل تتوقع
رد الفـعل "القـاسي" الـذي قابـلتـها به

عائلتها.
وتـقـول "تـوقـعت أن الـعـائلـة وزوجي
سـيـفـخــرون بي لـكن اإلصـابـة أثـرت
على بيتي وأوالدي ومـستقبلي (...).
تفـكّـكت أسرتي انـفـصلت عن زوجي

وخسرت أوالدي".
وتــضــيف الـشــابــة الــتي تـعــيش في
مـــجـــتــمع مـــحــافـظ جــدا "اجملـــتــمع

يلومني لذهابي للمسيرة".
وتتـابع بحـزن "تمـنيت لو أنـني كنت
شـــهـــيـــدة لــــكـــان ذلك أســـهل من أن

أصاب في عيني".
وحتاول جاكل أن تـبقى "قوية لكن
في داخـلي أشـعر بـاالنـكـسـار. هذا ال
يظهر للناس لكن اإلصابة دمرتني".
ويعيش في قـطاع غـزة الذي تسـيطر
عـــلـــيه حــركـــة حـــمــاس اإلسالمـــيــة

مليونا نسمة.
وخــلــفـت احلــروب الــتي خــاضــتــهــا
إســـرائـــيل وحـــمـــاس خـالل األعــوام
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اجلرحى.

ـــتـــحــدة إلى وتـــشـــيــر أرقـــام األ ا
وجــــود أكــــثــــر من ثــــمــــانــــيــــة آالف
فلسطـيني أصيبـوا بالرصاص احلي
ــــــطـــــــاطـي خالل عـــــــامـــــــ من أو ا
سـيرات الـتي استـمرت حتـى مطلع ا

العام اجلاري.
وتـشـكل اإلصــابـات بـاجلـزء الـسـفـلي
من اجلـسم فـي الـسـاقـ والــركـبـتـ
ـئــة من مـجـمل والـفـخـذين  80في ا
اإلصابات. وبـحسب بيـانات السـلطة
الـفلـسطـيـنيـة ومنـظـمات فـلسـطـينـية
غــيـر حــكـومــيـة وأخــرى دولـيــة فـإن
ـئة مـنهـا كانت في الـعنق ثالثة في ا

والرأس.
وأصـــيـــبت مـي رويــضـــة صـــاحـــبــة
ـاضي الــوجه الــبــيـضــاوي الــعــام ا
بـرصــاصـة مـطــاطـيـة مــبـاشـرة خالل

تظاهرة.
وتـقـول بـابـتسـامـة عـريـضـة "أحـيـانا
أشـعر بـاحلـزن علـى نفـسي اإلصـابة

ستؤثر على مستقبلي".
وتغـطي مي عـينـها الـيمـنى بضـمادة
بـيـضـاء ويـظـهـر إذا أزالـتـهـا جـرح

غائر ال ع فيه.

وتشهد القدس أحـيانا اشتباكات في
أحــــــيـــــاء اجلــــــزء الـــــشــــــرقي مــــــثل
الـعيـسـاوية وشـعـفـاط الذي احـتـلته
إسـرائـيل في الـعـام  ?1967وضمـته
الحــقـــا في خــطــوة لم يــعــتــرف بــهــا

القانون الدولي.
ويــشـــكــو الــســكــان من تــزايــد عــنف
الــشــرطـة اإلســرائـيــلــيـة الــتي تــقـول
بـدورهـا إنـهــا تـرد عـلى أعـمـال عـنف

متصاعدة.
فـي شـــبـــاط  لم يـــكـن الـــطـــفل مـــالك
عـيـسى ذو األعوام الـتـسـعـة يـعلم أن
الـشطـيـرة التي قـرّر أن يـشتـريـها من
أحـد مـطـاعم الـعـيـسـاويـة بـعد نـزوله
ـدرسـة ســتـتــسـبّب في من حــافـلــة ا

فقدانه لعينه.
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في ذلك الـيوم اتـصـلت شـقيـقـة مالك
الكبرى تاال بوالديها وطلبت منهما
كان الذي مالقاتها مع شقيـقها إلى ا

درسة. تتوقف فيه حافلة ا
كـان ذلـك الـيـوم هــادئـا فــطـلب األهل
من تــاال أن يـســيــرا عـلـى األقـدام إلى

نزل الذي يبعد نحو مئتي متر. ا
بــــعــــد خـــمس دقــــائق عــــاودت تـــاال
االتــصـــال بـــوالـــديـــهــا وهـي تــبـــكي

وتصرخ "أصيب مالك في جبهته".
ويـــقــول والــد مـــالك "قـــلت في قــرارة

نفسي أصيب مالك في عينه".
ستشفى نقل شباب احلي مالك الى ا
وحلق به والداه ركضا ليجدا جرحا
مـفـتوحـا في جـبـهـة طفـلـهم لم يـلـتئم
بشـكل كامل حـتى اليـوم مع جتويف

في مكان عينه اليسرى.
ويــــقـــول األب وائل "ابــــني مـــهـــذب

درسة". حتصيله جيد في ا
ويـــضـــيف "لـــكن جـــنـــديـــا وصل إلى
الــقـــريـــة وأطـــلـق عــلـــيـه الـــنــار (...)
ـــهــــاجـــمـــة يـــريــــدون قـــتل اآلبــــاء 

أوالدهم".
خالل الــلــقــاء جــلس مــالك صــاحب
الع الـزجاجـية على األريـكة حامال

هاتف والده الذكي.
ويــقــول األب الــذي يــعـمـل في قــطـاع
طـاعم في تل أبـيب "هذا لـيس مالك ا

الذي نعرفه لقد تغيّر كثيرا".
ويـروي "يــبـدأ مـالك بـالـبــكـاء عـنـدمـا
يذهب إلى النوم ويصرخ أريد عيني
أعيدوا لي عيني أحاول أن أشرح له

أن هذه مشيئة الله".
وقالـت وزارة العـدل اإلسـرائيـلـية في
اتصـال مع وكالـة فرانس بـرس إنها

فـتـحت "حتـقـيـقـا داخـلـيـا" في قـضـية
مـالك. لسـنـوات طـويلـة مـارس مـعاذ
عـمارنـة مـهنـة التـصـوير الـصـحافي
وغــطّى احــتــجــاجــات ال حتــصى في

الضفة الغربية احملتلة.
لـكن يــوم اخلـامس عـشــر من تـشـرين
الـثـاني/نـوفـمـبر  2019غـيّـر حيـاته.
فـي ذلك الـــيـــوم خـــرج عــمـــارنـــة من
منزله حامال كاميرا الفيديو اخلاصة
به مـــتــوجـــهـــا عـــلى وجه الـــســـرعــة
لـتـغـطــيـة تـظـاهـرة فـلـسـطـيـنـيـة ضـد
"مصـادرة" إسرائـيل أراضي في قـرية

صوريف في جوب الضفة الغربية.
كــان مـعــاذ الـذي عــمل مــراسال حـرّا
يــرتــدي درعــا كـتـب عـلــيــهــا بـالــلــغـة

اإلنكليزية "صحافة" وخوذة واقية.
في صــــوريف بـــدا كـل شيء هـــادئـــا.
ويــقـــول مــعــاذ إن عــنــاصــر اجلــيش
اإلسـرائـيـلي "لم يـطـلـقـوا حـتى الـغاز

سيل للدموع". ا
ويروي أنه "كـان هـناك قـنـاص يجـهّز
سالحـه مــتــحـــدثــا إلى الـــضــابط. لم

أفهم شيء لكنهما كانا يضحكان".
ويـقـول إنه شــعـر "أن اجلـنـود كـانـوا
." يــســتــفـزونــنــا نــحن الــصـحــافــيـ
ويــتـابع "بــعـدهــا شـعــرت أن شـيــئـا
أصــاب وجـــهي وكــأن رأسـي اهــتــز.
(...) رأيت دمـــــــــاء عــــــــلـى وجــــــــهي

وسقطت على ركبتي".
وسمع بحسب قوله جـنديا يقول له
"إصـابـتك تـسـبّب بـهـا اإلرهـابـيـون ال

نحن".
ويـــقـــول إنه مـــقـــتـــنع "أن إصـــابـــتي
مـتــعـمـدة هم لم يــسـتـهــدفـونـني أنـا
كـــمـــعــــاذ ولـــكـــنــــهم أرادوا إصـــابـــة
صحافي". وأصيب عمـارنة برصاصة
مطـاطـية أفـقـدته عيـنه الـيسـرى التي

استبدلت بواحدة زجاجية.
بـعـد احلــادثـة انـطـلــقت عـبـر مـواقع
التـواصل االجـتمـاعي حـملـة تـضامن
مـع عــمــارنــة والــتـــقط صــحــافــيــون
صـورا ألنـفــسـهم وقـد غـطــوا عـيـنـهم
اليسرى ونشـروها حتت شعار "ع

احلقيقة".
ــــصــــور الـــــصــــحــــافي ولم يـــــعــــد ا
الـثالثــيـني إلى الـعـمـل مـنـذ إصـابـته
قـــبل نـــحـــو ســـتـــة أشـــهـــر ويـــقــول
سـتحـيل العـمل بع "كمـصوّر من ا
واحدة أحتـاج إلى ع موجـهة على
عدسة الكاميرا وأخرى في اخلارج".
ويـــضـــيـف "أشـــعـــر أن حــــيـــاتي قـــد

انتهت".

وطلب الـقـضاء الـبـولنـدي من الرجل
ــقـيم قـرب زافــيـيــرتـشـيـه أن يـسـلّم ا
احليوان إلى حـديقـة حيوانـات لكنّه
رفض.وقـالت مـديـرة حـديـقـة بـوزنان
لــلـحـيــوانـات في غــرب بـولـنــدا إيـفـا

زغـرابـجـيــنـسـكـا"هـذا احلـيـوان لـيس
لــعـــبــة إذ هــو مــصــنّف بــ أخــطــر
ــكن أن احلــيــوانــات فـي الــعــالم و
يــشـكّل خـطــراً حـقـيــقـيـاً عــلى صـحـة
الــنــاس وحــيــاتــهم".وأفــادت وســائل

صــحــيـفــة "غــازيـتــا فــيـبــورتــسـا" أن
احملــارب الــســابق فـي أفــغــانــســتـان
اشترى أسد البوما قبل ستّ سنوات
في تــشـــيــكـــيــا وتــولـى تــربـــيــته في

بيتـــــه.

الـتنـمّـر هو ظـاهرة عـدوانيّـة ظـهرت بـشكل واضح عـنـد فئـة االطفـال لكـنـها حـقيـقتـها
مـوجـودة عنـد الـبـالغـ اكـثر  وهي ظـاهـرة تـنطـوي عـلى مُمـارسـة الـعنف والـسـلوك
الـعدواني من قـبل فردٍ أو مجـموعـة أفراد نحـو غيـرهم هناك لـلتـنمر انـواع واسباب

سنتاولها في موضوع اخر  لكن ما سنتطرق اليه هو التنمر االلكتروني .
الـتـنـمـر اإللـكـتـروني هـو اسـتـخـدام اإلنتـرنـت من فـرد او افراد فـي مواقـع التـواصل
االجـتـمـاعـي كـالـفــيـسـبــوك وتـويـتـر وغــيـرهـا مـن أجل إيـذاء آخـرين بــشـكل مــتـعـمـد
واسـتهـدافـهم و تهـديدهم أو كـشف أسرارهـم أو نشـر صورهم اخلـاصة أو تـشويه
الـســمـعـة عن طــريق إرسـال أو نـشــر شـائـعــات وافـتـراءات أو بـانــتـحـال شــخـصـيـة
الضحيـة وإنشاء حسابـات وهمية يـنشرون عبـرها معلومـات تثير الـكراهية وحترض
سـتهـدف وإحلاق أضـرارا إضـافيـة به  والتي يـترتب اآلخـرين على الـتـعاون ضـد ا

عنها عواقب وخيمة قد تصل إلى استخدام العنف أو القتل او االغتيال .
ومن انواع التنمر االلكتروني او االنترنت هو :-

× الـتنمـر الشـخصي : وضع أمـور كاذبـة أو مهيـنة لـلشخـص سواء علـنًا أو بـالسر
مثل رسائل وصور وفيديوهات وتشويه سمعة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

× الـتنـمّر الـعرقي: وهـو التـنمّـر على عـرق أو دين أو لون أو جـنس الشـخص اآلخر.
ذكورة أعاله واصالً وقـد يصل هـذا النـوع من التـنمّـر إلى شمل كل أنـواع التـنمّـر ا

إلى حدّ القتل.
× التـنـمـر الـسـيـاسي : وهـو الـتـنـمـر علـى االجتاه الـسـيـاسي او الـقـنـاعـات الـفـكـرية
والـصـاق تهم الـعـمـالة وعـدم الـوالء وعدم االنـتـمـاء على عـكس الـقـناعـات الـسيـاسـية
تنـمر عليه ا يـولد قنـاعات الفراد وجمـاعات للـقيام بـاعمال عنف ضـد ا لـلمتـنمر  

قد تصل الى القتل واالغتيال .
ومن أشكال التنمر اإللكتروني

× رسائل التهديد التي تصل الى الشخص من مصدر مجهول .
× التعلـيقات غيـر الالئقة اجتمـاعياً وأخالقيـاً على صورة خاصة أو مـقال أو فيديو

منشور على اإلنترنت وتداوله ب أوساط اجملتمع على انه حقيقة .
× التصـوير من غير علم الطـرف اآلخر ونشر صوره على وسـائل التواصل اخملتلفة

بهدف إحلاق اإليذاء به.
× نشر صـور حقيقية أو معدلة يبـدو فيها الطرف اآلخر في وضع ال يرغب لآلخرين

في مشاهدته من اجل التنمر عليه .
× نـشـر شـائـعة أو مـعـلـومـات كاذبـة او مـظـلـلـة عن الطـرف اآلخـر بـهـدف اإلساءة أو

تشويه السمعة .
أن التنمـر االلكتروني اصبح ظاهرة ملفتة لالنظار وفي دراسات ونتائج علمية اثبتت
ـياً وصـل الى اكـثر من   % 43من ارتـفـاع مـعـدل انـتـشـار التـنـمّـر اإللـكـتـروني عـا

ستخدم الذين تعرضّوا للتنمّر عبر االنترنت . ا
ن يعمل في الـسياسة النه التنـمر االلكتـروني اصبح وامسى الـشغل الشاغل حـتى 
ن يـعـارض او يــخـتـلف مــعه بـالـراي او الــفـكـرة بل سالح من الـســهل اسـتـخــدامه 
اصبح عند البعض منهم من ضرورات النجاح ( حسب عقليته ) الي عمل يقوم به .
في العراق الزلنـا لغاية اللحـظة بدون حتديث للمـدونة العقابيـة والتوصيف لعديد من
اجلرائم التي ظـهرت حديثاً وبقي االعتـماد على التكيـيف الشخصي لهذه احلاالت 
فيوصف تـارة هذه اجلرائم اخلـطرة ( التنـمر االلكـتروني ) بجـرائم القذف والسب 
ة او جرائم النشـر وكال التوصيفـ من الناحية الـواقعية بعـيدة جداً عن هذه اجلر
 لذلك نرى تـزايد جرائم التنمر االلكتروني وجرائم االنترنت بشكل مضاعف وبدون
يل جـداً الى سماع رادع واضح أو حمايـة للـمتضـرر  خاصة ونـحن في مجـتمع 

علومة . سلمات قبل ان يتيقن من ا االخبار السلبية واعتبارها من ا
هـمة في بـلدنـا حلمـاية تعـديل القـوان الـعقـابيـة وحتـديثـها اصـبح من الضـرورات ا
اجملـتـمع من هـذه االفات الـضـارة والـتي تتـسـبب يـوميـاً بـاراقـة دماء بـريـئـة لقـنـاعات
ـتنمرين ثبـتوا قناعاتـهم وعدائاتهم الشـخاص من اتهامات كـاذبة ووهمية من وهمية 

اجل حتقيق مصالح فئوية محددة .

ان يطاردون شخصا مدججا بالسالح œ—UD…∫ رجال امن ا

اإلعالم احمللية بأن كميل ستانك هدد
ـثـلي حـديـقـة احلـيـوانـات بـخـنـجر
عـندمـا حـضروا إلـيه اجلـمـعة ثم الذ
بـالـفـرار في اجتـاه الـغـابـة آخذا مـعه
احلـــيــوان مـــربــوطــاً بـــرسن.وذكــرت

ارتـبط هـذا اجلـزء مـن جـسـد الـفـتــاة في اجملـتـمع الــعـربي خـاصـة والــشـرقي عـامـة
بالشرف . اي شـرف الفتاة . وشرف عـائلتها وقـبيلتهـا التي تؤويها . وألنـنا مجتمع
رأة وذلك السباب عديدة ذكوري حصـرنا الشرف فقط في هـذا العضو من جسـد ا
منـهـا وأبرزهـا هو انـنا نـنحـدر من اصول الـبـداوة وثقـافة الـصحـراء . اي ان الفـتاة
التي تقع فـريسة لذئب بـشري اكبر هـمه اشباع غريزتـه احليوانية . ومـا يترتب على
هذه النكـبة من ذل وهوان يصيب الفتاة وعائلتـها ويبقى العار يالحقها الى عشرات
ـا تفـقـد حيـاتـها بـسـبب وعود الـسـن في مـجـتمع هـمه الـوحـيد.الـقـيل والقـال . ور
تلك كاذبة من شـخص عد األخالق والضمير وعد الشـرف بهيئة انسان وديع 
قـلب مليـىء باحلب العـذري الكـاذب. يكـون سبب مأسـاة عائـلة بأكـملـها. لـكن بسبب
ـظلـومة افـرازات هـذه السـن الـعـجيـبة الـغـريبـة . وجـدنا انـاسا تـكـون هذه الـفتـاة ا
تـسـارعـة هـذه نكـتـشف صـفة ـضي من ايـامـنـا ا اشـرف مـنـهم وأطـهر . وكـل يوم 
جـديـدة تظـهـر عـلى السـاحـة بـينـمـا في االمس الـقـريب كانت مـسـتـهجـنـة لـدى اغلب
عنـاصر اجملـتـمع. الظـاهرة الـتي اسـتفـحلت االن فـي مجـتمـعنـا هي ظـاهرة الـنصب
واالحتـيـال واكل اموال الـناس بـالـباطل عـبر خـداعـهم بحـجة تـشـغيـلهـا ودر االرباح
الـوفيـرة في اقل فتـرة زمنيـة دون جهـد وتعب . والن اغـلبنـا يبـحث عن الربح الـوفير
ــا سـاعـد احملـتــالـ عـلى ابـتــكـار طـرق جـديــدة لـلـنـصب دون بــذل اي مـجـهـود . 
واالحتيال. مـتطورة بتـطور العلـم والتكنـلوجيا. حـتى بتنا جنـد اشخاص ومن عوائل
معروفة في اجملـتمع قد اجنرفوا في عـمليات النـصب واالحتيال على الـناس بحذلقة
الــلـســان وبــسـمــعــة آبــائـهم الــطــيـبــة انــذاك . ومن يــعـطي أمــواله الــيــوم الى هـؤالء
االشـخـاص بحـجـة تشـغـيـلهـا امال في ربح وفـيـر . فهـو لن يـحصـل على الـطـمأنـيـنة
وراحة البـال ح يتولد الشك واالرتياب في قلبه من هذا الشخص. ان هذا التكالب
مـوجـود لـيس فـقط في مــجـتـمـعـات الـعـالم الـثــالث . بل هـو مـوجـود ايـظـا في الـدول
الناميـة وحتى في اجملتمعات الـراقية ولكن بنسب متـفاوتة . وان الشيء الذي ينجي
واطن واجملتمع واالمة من شؤم حياة الغاب والصيد اجلائر وغير اجلائر للمواطن ا
ة واحلـديثة هي الشـعور باالنـسانيـة . وينبغي ان الـبسبط الـطيب في طريـقتيه الـقد
تكون مفـردة االنسانية في ضمير كل انسان . ومـقياسآ لكل انسان. قياس الشرف
هـو ارجاع االمـانات الى اهـلـها . والـشرف ايـثار والـشـرف الوفـاء بالـوعد والـشرف
ـواعيد والشـرف صدق وامانة وانـتماء واعطـاء كل ذي حق حقه .والشرف احترام ا
تـوزيع االرث عـلى اجلـمـيع بـالـتسـاوي وبـالـشـروط الـتي فـطرتـهـا االديـان الـسـمـاوية
ـا في ذلك حق االناث مـن االرث واللـواتي دائمـا ال يحـصلن والـقوانـ الـوضعـية .
ـيراث وخـاصـة في القـرى واألريـاف. اما احملـتـال الـيوم . عـلى حقـهن كـامال في ا
فـقـد شـاعـوا في زمـانـنــا هـذا ولـعـلي ال اغـالي ان قـلت انـه االكـثـر شـيـوعـا عـلى مـر
التاريخ. وابـتكروا أساليـب جديدة ومتطـورة بتطور الـعلم واضف الى ذلك ان سمعة
عــوائـلـهم الـطـيـبـة قـد ســاعـدتـهم بـالـنـصب واالحـتــيـال .حـيث ان بـعـضـهم من ارقى
ثل الدارج. ومـنهم اشخـاص معروف . ولـو انك لم تكن احد العوائل . كـما يقـول ا
ن يـتـكـلم عــنـهم. حـتى صـار بـعض الـنـصـابـ يـفـتـخـرون ـا صـدقت  ضـحـايـاهم 
بـسـرقـتــهم المـوال الـنـاس . انه يـرى نـفـسه افــضل من اقـرانه . فـأذا رأى قـريـنـا له
سرق اكثـر واشترى القصـور العالية والـسيارات الفـارهة . حنق وتألم . ونسب الى
دينـة الفاضـلة التي حـلم بها نـفسه التـواضع . ال نقول انـنا كنـا سابـقا نعـيش في ا
الفالسفـة االقدمـون . ولكن مـا يحدث االن من نـصب واحتـيال في مـجتمع اسالمي
وبطرق مبـتكرة . يـجعلنـا في حيرة من امـرنا . والزلنا نـتشدق بـأن الشرف فقط في
جرد ان نراه مكن ان نـقول عن شيء انه غيـر معقـول  غشاء الـبكارة. ولـيس من ا
ؤلوفاتنـا السابقـة. ان ما نشتـكي منه اليوم ونـقول عنه انه غيـر معقول هذا مخالفـا 
الذي ساد واسـتفحل في اجملتمع .قـد يصبح معقوال غـدا وان االعذار التي يتحذلق
بـها النـصابـ ستصـبح اشيـاء مسلـم بها وعـادية. ويـتعلم اجملـتمع من الـتجارب ان
كـل شيء مهمـا بدا في نظـرنا سخـيفا االن . قـد يعتـاده الناس ويـكون صحـيحا في
قاييس االخالقـية التي اعتاد الـناس عليها في يوم من االيام القـادمة عندما تـتبدل ا
حياتـهم اليومـية. ان للدين االسالمـي دوره في حياة اجملتـمع وهو صمـام امان بحد
ذاته وعـليك اخـي القـارىء ان تـتصـور لـو انـنا نـعـيش االن في زمن اجلـاهلـيـة .ماذا
ـعـقـول أن يـسـيـروا في ـسـلـمـون بـشـر كـسـائــر الـنـاس ولـيس من ا سـيــحل بـنـا .وا
ـتــازون به عن ســائــر الـنــاس . وان الـلـه لم يـخــلق قــومـا تـاريــخــهم ســيـرا شــاذا 
دن حلفظ الـنظام . لعمت ثالب . ولو ال وجـود الدولة والعسـكر في ا خالصـ من ا
الفوضى واكل الـناس بـعظهم بـعظـا . واصبح بعض افـراد اجملتـمع ال يهمه من اين
ـكـانـة ـال وا تـأتي االمـوال حــرام كـانت ام حالل . هـمه الــوحـيـد ان يـجــد لـنـفـسـه ا
ـرموقـة ليتـفاخـر امام الـناس ويرفع أنـفه متـفاخـرا في اجملالس بـاحثا االجتـماعـية ا
عن اجلـاه بدال من ان يـكون عنـصرا مـنتـجا مـفيـدا للـمجـتمع وهو بـذلك يوهـم نفسه
تـذلـل له والـذين الزالت عـقـولهم تـعـيش في القـرن الـعاشـر هـذا اذا كانت ويـوهم ا
لديهم عـقول اصال . واغلب الناس في اجملتمع العـربي جبلوا على احترام مثل هذه
ـظـاهـر الفـخـمـة. امـا الـيـوم فـوسائل الـتـواصل االجـتـمـاعي كـشـفت احلـقـائق امام ا
اجلمـيع ومن سـتر عـيـوبه الـيوم فـظـحهـا الـناس غـدا .واالولى به ان يـعـترف بـعـيوبه
ويحـاول اصالحـها قـبل ان يـنفـظح علـى يد غـيره.. اذا عـلـينـا ان نعـتـبر ان الـشرف
ـوعــد واحــتــرام الــوقت وعــدم اكل امــوال الــنـاس اوال في الــصـدق فـي احلـديـث وا
تـبع في اجملـتمـعات الـراقـية والـناجـحة . وان بالـبـاطل. هذا هـو الشـرف احلـقيـقي ا
الفـتـاة الـتي فـقـدت عذريـتـهـا بـسبب مـخـلـوق بـائس عـبارة عن
ذئـب بـــشـــري ..هي اطـــهـــر وانـــبل من ذلـك احملـــتـــال الــذي
لبس ولم يدفع حـقهما للبـائع. وهو يعتبر يشتـري الغذاء وا
ذلك إجنازا حـققه في الضحك على البائع وهو يوعده كذبا

كنة بالسداد في اقرب فرصة 
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قــال الــبـابــا فــرنـســيس يــوم األحـد إنه
يـشعر باأللم لقرار تركيا حتويل متحف
آيـا صـوفـيا في اسـطـنـبول إلى مـسـجد
لـيـصـبح بـذلك أحـدث زعـيم ديـنـي يـندد
بـــهـــذه اخلـــطـــوة. وقـــال خالل عـــظـــته
األسـبـوعيـة في ساحـة الـقديس بـطرس
”فـكـري مشـغـول باسـطـنبـول. أفـكر في

القديسة صوفيا واأللم يعتصرني.“
وقـــال الــــرئـــيس الـــتـــركـي رجب طـــيب
أردوغـــان إن الـــصالة ســتـــقـــام في آيــا
صـوفـيـا اعـتـبارا من  24يـولـيـو تـموز
بــعــد اإلعالن عـن أن هــذا األثــر الــقـد
صـار مـسـجـدا مـرة أخـرى عـقـب صدور
حــكم مــحــكــمــة بــإبــطــال حتــويــله إلى

متحف.
wŠË— rOŽ“

ي وطـــالب مـــجــلـس الــكـــنـــائس الـــعــا
أردوغـــان بــــالـــعـــدول عن قـــراره الـــذي
وصـفه الـبطـريـرك بارثـولـوميـو الـزعيم
الـروحـي لـلـمـسـيـحـيـ األرثـوذكس في
الـعالم والذي يتـخذ من اسطـنبول مقرا

له بأنه مخيب لآلمال.
وقــال أردوغــان إن مــبـنـى آيـا صــوفــيـا
الـذي أقيم قبل نحو  1500عام والذي
كــان فـي وقت من األوقــات كــاتــدرائــيــة
ـــســلـــمــ ســـيــظـل مــفـــتـــوحــا أمـــام ا

سيحي واألجانب. وا
وأضـــاف أردوغــان أن تــركــيــا مــارست
بـنى حـقـهـا الـسـيـادي عـنـدمـا حولـت ا
إلى مـسجـد وأنها سـتعتـبر انتـقاد هذه

اخلطوة تعديا على استقاللها.
وأدانت الـــيــونــان اخلــطـــوة الــتــركــيــة

ـتحـدة لـلـتـربـية وقـالت مـنـظـمـة األ ا
والـعلم والـثقافـة (يونسـكو) إن جلنـتها
ي ســتـبــحث وضـع آيـا لــلــتــراث الــعــا
صـوفيا وإن قرار تركيا أثار التساؤالت
ية بنى الـعا بـشأن تأثـيره على قيـمة ا
بــاعــتـبــاره مــوقـعــا تــتــجـاوز أهــمــيـته

احلدود واألجيال.
وكـــان الـــرئـــيـس الـــتـــركي رجب طـــيب
أردوغـــان قـــد وقع مـــرســـومـــا بـــإعــادة
مـتـحف آيـا صـوفيـا إلى مـسـجـد حيث
سـتقـام أول صالة فيه خالل أسـبوع

وذلك بـعدمـا أبطلت مـحكـمة علـيا قرارا
بنى ـؤسس تركيا احلـديثة بتـحويل ا
إلـى مـــتـــحف.وحتـــدث أردوغـــان بـــعـــد
سـاعـات قلـيلـة من إعالن قـرار احملكـمة
مـتـجـاهال حتـذيـرات دولـيـة مـن تـغـيـير
علم األثري الذي يرجع تاريخه وضـع ا
إلى  1500عــام والـذي له قـيـمـة كـبـيـرة
.كــانت ــســلـمــ ــســيــحــيــ وا لــدى ا
ـتــحـدة والـيــونـان وزعـمـاء الــواليـات ا
كـنـائس ضمن من عـبـروا عن قلـقهم من
ـدرج على قـائمة ـبنى ا تـغيـير وضع ا
ـتـحـدة ـنـظـمـة األ ا ي  الـتـراث الـعـا
لـلـتـربـية والـعـلم والـثـقافـة (يـونـسـكو)
والـذي  حتويله إلى متحف في األيام
األولـى من عـــمــــر الـــدولــــة الـــتــــركـــيـــة
الـعـلمـانـية احلـديـثة في عـهـد مصـطفى
كـمال أتـاتورك.وآليـا صوفيـا شأن كـبير
في اإلمـــبــراطـــوريــتـــ الــبـــيــزنـــطــيــة
ــقـاصـد والــعـثـمــانـيــة وهـو أحـد أهم ا
الـــســـيـــاحـــيــة فـي تــركـــيـــا في الـــوقت
الـــراهن.ونــدد رئـــيس وزراء الـــيــونــان
كــيـريــاكـوس مــيـتــسـوتــاكـيس ”بــأشـد
الـعـبـارات “بـقـرار حتـويـل آيـا صـوفـيا

إلى مـسجد وقال مكتبه في بيان ”هذا
اخـــتــيــار يــسيء إلى كـل أولــئك الــذين
ـعلم األثـري باعـتباره يـعتـرفون بـهذا ا
ـيا. وبـالـطـبع لن يـؤثر مـوقع تـراث عـا
فــــقط عــــلى الــــعالقــــات بــــ تـــركــــيـــا
ا أيـضـا على عالقـاتـها والـيـونـان وإ
مـع االحتاد األوروبي.“وقــالت مـنـظـمـة
ي يــونــســكــو إن جلــنــة الــتــراث الـعــا
سـتـراجع موقف آيـا صـوفيـا. وأضافت
ــــؤسف أن الــــقــــرار فـي بــــيـــان ”مـن ا
الــتـركي لم يــكن مـحل نــقـاش وال حـتى
ا اقترح أردوغان إخطار مسبق.“ولـطا
ــــبــــنـى إلى مــــســـــجــــد مــــرة إعـــــادة ا
أخــرى.وقــال في خــطــاب لألمـة ”بــهـذا
احلــكم الـقــضـائي وبــاالجـراءات الـتي
ا يـتفق مع القرار عاد آيا اتـخذناها 

صـوفــيـا مـسـجـدا مـرة أخـرى بـعـد 86
عـامـا عـلى الـنـحـو الـذي أراده له فاحت
ـكنـها اسـطنـبول.“وأضـاف أن تـركيـا 
اآلن جتـــاوز ”لـــعـــنــة الـــله واألنـــبـــيــاء
الئكة “التي قال السلطان العثماني وا
ـلــقب بــالـفــاحت إنـهـا مــحـمــد الـثــاني ا
سـتحل على من يحوله من مسجد.وقال
الـــرئــيـس الــتـــركي الـــذي وقع في وقت
سـابق يوم اجلمعة قـرارا بتسليم إدارة
آيـا صوفـيا إلى هـيئـة الشـؤون الديـنية
”مـثل كل مساجد تركيا ستكون أبواب
آيـــا صــوفـــيـــا مــفـــتــوحـــة لــلـــجـــمــيع
لـلمواطـن واألجانب للـمسلـم وغير
.“وقــال مـجـلس الـدولـة الـذي ـسـلـم ا
يـعد أعـلى محـكمـة إدارية في تـركيا في
لـكـية حـكـمه إنه خلص إلى أن ”سـنـد ا

قـــد خــصـــصه كــمـــســجـــد ومن ثم فــإن
اسـتخـدامه في غـير هـذه الطـبيـعة غـير
جــــائـــز قـــانـــونـــا.“وأضـــاف ”الــــقـــرار
احلـكـومي الصـادر في عام  1934الـذي
أوقف اسـتـخـدامـه كـمسـجـد وخـصـصه
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فـي إشــــــــارة إلى مــــــــرســــــــوم وقــــــــعه
أتــاتــورك.وقـالت الــرابـطــة الــتي رفـعت
الــقــضــيـة إلى احملــكــمــة والـتـي كـانت
أحــدث خــطـــوة في مــعــركــة قــانــونــيــة
ـدة  16عـامـا إن مـلـكـيـة آيا اسـتـمـرت 
صـوفـيـا تـعـود لـلقـائـد الـعـثـمـاني الذي
ـــديــنــة في عــام 1453 ســـيــطــر عــلى ا
ـبنى األثـري الذي كـان بالـفعل وحـول ا
كـنيـسة بـيزنـطيـة عمـرها  900عـام إلى
مــسـجـد.وبــنى الـعــثـمـانــيـون مـآذن في
ــقـــبب وبـــالــداخل الـــبــنـــاء الــضـــخم ا
أضــافــوا ألـواحــا ضــخـمــة مــخـطــوطـا
عــلــيــهــا أسـمــاء الــله والــنــبي مــحــمـد
. وبعدما جرى حتويل سلم وخلفاء ا
آيــا صــوفــيــا إلى مــتـحـف  الـكــشف
ـــســيـــحــيــة مـــجــددا عن األيـــقــونــات ا
والـفـسـيـفـسـاء الذهـبـيـة الـتي طـمـسـها
الـعثمانيـون.وألقى أردوغان بثقله وراء
ـسجد مجددا قبل بنى  حـملة حتويل ا
انـــتـــخـــابـــات مــحـــلـــيـــة جـــرت الـــعــام
ئات قـرب آيا صوفيا ـاضي.وجتمع ا ا
لالحـتفـال بحـكم احملـكمـة. وقال عـثمان
وهـو مـعـلم ”الـذيـن بنـوا هـذا بـنـوه من
أجـل عـــبــــادة الــــله أيــــضـــا.“وأضــــاف
”احلـمد لـله لقد عـاد اليـوم إلى الغرض
األسـاسي مـنـه. اليـوم سـيُـعـبـد الـله في
ان الـتركي في سـجد.“وفـي البـر هـذا ا

أنـــقــرة وقـف أعــضـــاء حــزب الـــعــدالــة
والـــتــنــمــيـــة الــذي يــتـــزعــمه أردوغــان
وصـفـقـوا بـعد قـراءة مـرسـومه بـصوت
عـــال.وذكــرت وكـــالــة تـــاس الــروســـيــة
لألنـبـاء أن الـكـنـيسـة األرثـوذكـسـية في
روسـيـا عبـرت يـوم اجلمـعـة عن أسفـها
ألن الـقـضـاء الـتـركي لم يـعـر مـخـاوفـها
اهـتـمـاما عـنـدمـا اتخـذ قـراره وقالت إن
الـقـرار قـد يـثـيـر انـقـسـامـات أكـبـر.وفي
ـسـكوني وقت سـابق قـال الـبـطريـرك ا
بــارثـولـومـيـو الـزعــيم الـروحي لـنـحـو
 300مــلـيـون مـسـيــحي أرثـوذكـسي في
الـــعــالم إن ”حتـــويل آيــا صــوفــيــا إلى
مــــســـجــــد ســـيــــثـــيــــر غـــضـب ماليـــ
ـسـيـحيـ حـول الـعالم “وسـيـتـسبب ا
في ”شــــرخ “بــــ الـــشـــرق والـــغـــرب.
ويــتـخــذ الـبــطـريــرك بـارثــولـومــيـو من
اســــطـــنـــبــــول مـــقـــرا لـه.وقـــالت وزارة
اخلــارجــيــة األمــريــكــيــة إنــهــا شــعـرت
”بـخيـبة أمل “بـسـبب قرار حتـويل هذا
األثــر الــتـــاريــخي إلى مــســجــد.وقــالت
ـتـحـدثـة بـاسم مـورجــان أورتـاجـوس ا
الــوزارة في بـيـان ”نــفـهم أن احلـكـومـة
الـتركـية ما زالت مـلتـزمة باحلـفاظ على
إمـــكــانـــيـــة وصــول كل الـــزائـــرين آليــا
صـوفيا ونتطلع لالستماع إلى خططها
ــواصــلـة إدارة آيــا صــوفــيـا لــضــمـان
إمـــكــانــيــة وصــول اجلـــمــيع إلــيه دون
عــائق.“لــكن جــمـاعــات تــركـيــة نــظـمت
حـمالت منذ فتـرة طويلة تـدعو لتحويل
آيـا صـوفـيـا إلى مـسـجد وقـالت إن ذلك
ســيـعـكس بــشـكل أفــضل هـويـة تــركـيـا
كـــدولــــة ذات أغـــلـــبـــيــــة ســـاحـــقـــة من
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تـموز 1958 ومـا زالت االجابـة عن تلك
الـتسـاؤالت مثـار خالف جوهـري يصل
ـلـكـيـ حــد الـقـطـيـعــة و الـشـتم بــ ا
والقومجـية والشيوعي اجلـمهوري 
ــذكـرات .والــســؤال االهم هل اجــابت ا
واالطــــاريـح اجلــــامــــعــــيـــــة والــــكــــتب
والــدراسـات والــبـحــوث الـتي تــنـاولت

احداث 14 تموز عن تساؤالتنا .
كــتــبت كــثـيــر من ال نــغــالي اذا قــلــنــا 
ـــــذكـــــرات والـــــرســـــائـل واالطـــــاريح ا
اجلـامـعـية وعـشـرات الـكتب والـبـحوث
ــقـاالت عن  14 تــمــوز وقـادتــهـا في وا
ولــيس سـرا ان ضــوء اهـواء كــتـابــهـا 
الـباحث كثيرا ما يقع في اهواء مذهبه

الـسـيـاسي او الـطـائـفي او الـقـومي او
وبالتالي يفقد ناطـقي  الـعشائري او ا
مـــصـــداقـــيـــتـه في تـــفـــســـيـــر احلـــدث
ويفقد ابرز صفات التاريخي وحتليله 
ـــؤرخ وهـي احلــيـــاديـــة فـي الـــطــرح ا
والـنـزاهة في الـتحـلـيل . وحتى الـكتب
الـوثــائـقـيـة الـتي تـنـاولت هـذا احلـدث
الـذي زلزل كيان الدولة الـعراقية كتبت
ــا يــتــوائم و بــانــتــقــائــيــة غــريــبــة 
ويــتـوافق مع مـنـظـورهــا وخـلـفـيـاتـهـا
الــســيــاســيـة ورؤيــة كــتــابــهــا ودرجـة
بـعـدهم و قربـهم من زعـيمي الـثورة او
ـعنى ادق من فـكـرهمـا الـسيـاسي . و
عـرض الوثائق التي تخدم الغاية التي

يؤمن بها الكاتب . 
هم االشـارة الى دعـوة دكتـاتور ومـن ا
الـعـراق صـدام حسـ ومـنـذ عام1979
الى مــا اسـمــاه اعـادة كــتـابـة الــتـاريخ
عـــلى وفـق الــرؤيـــة (الـــبـــعـــثــيـــة ) في
اذ الـكـتـابـة الـتـاريخ الـسـيـئـة الصـيت 
انـبرى (لالسـف )خيـرة اقالم مؤرخـينا
الدجلـة احـداث العـراق عـلى وفق رؤية

قبور ) .  (القائد ا
وكـانت كتابة موسوعة تاريخ ثورة 14
تـــمـــوز ابـــرز مـــشـــاريع  دعـــوة (بـــطل
ــة الـــقـــومي ) العــادة كـــتـــابــة الـــهـــز
ونــتج عن ذلك قـرابــة عـشـرة الــتـاريخ 
اجـــزاء ابـــتــعـــدت في مـــجــمـــلـــهــا عن
انــصــاف رمــز الــثــورة -عــبــد الــكــر
قــاسم- لـتـمـجـد الـضــبـاط الـطـمـوحـ
الــلــذيـن لم يــكن لــهم دورا في الــثــورة
وقتـلوا وتـطـلعـوا الى منـاصب اعـلى 
نـتيجـة تامرهم من امـثال رفعت احلاج
سـري وعـبـد الـوهـاب الـشـواف و ناظم
الــطـبـقـجـلـي . وبـتـقـديــري ان تـمـجـيـد
اولـئك الـضـباط يـكـمن في معـارضـتهم
في لــقـائـد الـثـورة عــبـد الـكـر قـاسم 
حـ لـم تـنـصف تـلك الـكـتـابـات نـاجي
طــالب  ورجب عـبـد اجملــيـد و صـبـحي

عبد احلميد . 
وبالعودة الى السؤال االول  

هـل ما جـرى صـبيـحة  14تـموز 1958

ثـــــورة ام انــــقالب ام
حركة عسكرية ? 

لـالجـــــابـــــة عن هـــــذا
الــــتـــســـاؤل البـــد من
الـتـوقف عنـد تـعريف
الـــــثـــــورة بـــــابـــــسط
مـعـانيـها . ان الـثورة
: هــو تـغــيـيــر جـذري
فـي نـــــظــــــام احلـــــكم
الـــســيــاسي يـــتــبــعه
تــغـــيــيــر اجــتــمــاعي
واقــتـصـادي وثـقـافي
فـي ح يرى ماركس
ان الـثورة هي مرحلة
مـن مــراحل الــتــاريخ
وان حـتـمـيـة احلـركـة
الـــثــوريــة تـــكــمن في
عــدم مالئـمـة الـنـظـام
الـــــقـــــد وضـــــرورة
اســـتـــبــدالـه بــنـــظــام

جــديـــد يــعــبــر عن مـــطــامح الــشــعب .
ـتــواضع ان هـنـاك ثالثـة وبــتـقـديـري ا
شـروط يـنـبـغي توافـرهـا قـبل ان نـطلق

على احلدث التاريخي ثورة هي :-
1- الواقع الفاسد 
2- اداة التغيير

ناسب  3- البديل ا
وحــ نــطــبق مــا جـرى صــبــيــحـة 14
بان احلدث فـيمـكن القـول  تـموز 1958
ثـم حتـول الى بــدأ انــقالبــا عـســكــريـا 
ثــورة شـعـبــيـة حــقـيـقــيـة ضـد الــنـظـام

لكي .  ا
نـاسب الـتـوقف عن مواقف وارى مـن ا

البعض حيال الثورة 
يـــرى مــعــارضــو ثــورة  14 تــمــوز  ان
الــثـورة قــد رسـخت ثــقـافـة االنــقالبـات
واضـفت الــشـرعـيــة عـلى الــعـســكـريــة 
ــسـتـشــري اصال في الـبــيـئـة الــعـنف ا
وتــاريـخــهـا االجــتــمـاعــيـة الــعــراقـيــة 
اذ سـرعان ما شـكلت االحزاب الـدموي 
كـلــفت بـقـمع مــلـيـشــيـات خـاصـة بــهـا 
فــعـلى ســبـيل ــنـافس احلــزبي االخـر ا

قاومة الـشعبية )الـتي شكلها ـثال (ا ا
احلـزب الـشيـوعي العـراقي و (احلرس
الـقــومي ) الـتي اسـسـهـا حـزب الـبـعث

العربي االشتراكي الفاشي .
و يـسـتشـهد انـصار هـذا الراي بـرواية
تــاريــخـــيــة وان كــانت ضــعــيــفــة لــكن

مغزاها كبير 
حـ سأل احدهم نوري السـعيد "باشا
انـت رابض عـلى صـدورنـا مـنذ ثـالث
اال يـكــفي " . فــرد عــلـيـه رئـيس عــامــا 
وزراء الـعـراق الربـعـة عـشـر مـرة قـائآل
اشـــبه :- "بـــقـــائي عـــلى راس احلـــكم 
بـــالــســدادة في فـــوهــة بــرمـــيل تــمأله
فــاذا ابــعــدتــوني عـن فــوهـة الــقــذارة 
فـان الـقـذارة كـلـهـا سـتـطـفح الـســدادة 

عليكم".
في ح يرى انصار الثورة 

ان الـثورة رغم عـمرهـا القـصيـر حققت
اصـالحـــا زراعـــيــــا ثـــوريـــا واصـــدرت
قـانـونـا تـقـدمـيـا لالحـوال الـشـخـصـيـة
ـنحـها حـقوقـا اسوة رأة و يـنـصف ا
ــقـراطـيــات االوربـيــة وانـشـات بــالـد

مـدنا جديدة لسكن الـضباط  والفقراء
والـكادح في احزمة الـبؤس احمليطة
بـبغـداد . واصدرت قـانونـا ثوريـا حدد
من صـالحيات شركات النـفط االجنبية
ــــــمــــــنــــــوحــــــة وقــــــلـل من االراضـي ا

الستثمارها.
وبـــقـى  ان اقـــول ان هـــنـــاك عـــشـــرات
الـكــتـابـات الـتي تـنـاولت احـداث ثـورة
14 تـموز لـكن ال احد مـنهـا توقـف عند
امـال مسـؤول بريـطاني بـعدم الـسماح
(الي بـغـدادي وضـيع الـوالدة بـالرقص
لكي –قبل عـلى قبره –يـقصد النـظام ا
االوان وبال لـيـاقة ).انـظر حـنـا بطـاطو
,الــطــبــقـات االجــتــمــاعـيــة واحلــركـات
ـلـكي حـتـى قـيام الـثـوريـة في الـعـهـد ا

اجلمهورية ,ص 113.
ثــورة 14 تــمــوز  1958 وبــعــد احــدى
وســتـ ســنــة من انـطـالقـهــا بـحــاجـة
مــاسـة العـادة كـتـابـة تــاريخ فـصـولـهـا
وانصاف زعمائها وبيان اثر الطبقات
ـستـفيد الـكادحـة الفـقيرة الـتي كانت ا
االول مـن  الـــثـــورة ,فـي الـــوقت الـــذي
ينبغي ان ننصف بناة الدولة العراقية
لك فيصل االول ـعاصرة من امثال :ا ا
والـباشا نوري السعـيد والفريق جعفر
الـعسكري والشـخصية الوطـنية جعفر
ابـي الـتــمن  وزعـيـم احلـوزة الــديـنــيـة
مــــحـــمـــد تــــقي الـــشــــيـــرازي وفـــاضل
اجلـــمـــالـي وحـــيـــدر رســـتم وغـــيـــرهم
كـثـيرون. وان الـقـطـيعـة بـ النـظـام
ــا ـــلـــكي واجلـــمــهـــوري والـــتي طـــا ا
كـرسـها كـثيـر من مـؤرخيـنـا ينـبغي ان
تـنتـهي الى ان مـا حدث تطـور طبـيعي
لــشــعب مــثل الــشــعـب الـعــراقـي عـرف
بـخـذالن قادتـه .حيـنـذاك فقط سـيـجيب
عـن الـســؤال الــذي حـاول عــبــدالـسالم
مـحمـد عارف -الـرجل الثـاني في ثورة
14 تـموز- انـتزاعه من زعـيمه في اخر
حلـظـات حـيـاة عبـد الـكـر قـاسم بانه
غـيـر ان مـن كـتب بـيـان ثورة 14 تـمـوز
قـاسم ظل  مصرا علـى انه قائد الثورة

وهو من كتب بيانها.  

لم يـخـتـلـف الـعراقـيـون عـلـى حـدث مر
ـعـاصـر  مـثـلـمـا عـلـى تـاريخ الـعـراق ا
اخــتـلـفـوا عـلى ثـورة  14 تـمـوز 1958
هـذا احلـدث الـذي غـيـر مـجـرى تـاريخ
وزلـزل االوضـاع الــعـراق بـشـكل كـامل 
الــسـيـاسـيـة في الـشـرق االوسط واثـار
تحدة . مـخاوف بريطانيـا والواليات ا
وظـلت االسئـلة  قائـمة من قـبيل هل ما
حـــدث صــبــيــحــة  14 تـــمــوز ثــورة ام

انقالب? 
هل جــاءت الـثـورة بـوصـفـهـا من ثـمـار
ـــعـــســـكـــرين احلـــرب الـــبــــاردة بـــ ا
السوفيتي  و االميركي ? ام كانت ثمار
الـصراع بـ معـسكـرين عربـي اثـن
احـــدهـــمـــا عـــروبـي تـــرأسه الـــرئـــيس
ـصري جـمال عبـد الناصـر وثانيـهما ا
غـربي قـاده نوري الـسعـيد ? عـلمـا بان
االخـيـر كـان من حـمـلة لـواء الـسـيـاسة
الـعروبـية وكانـت له مشاريـعه العـربية
وفي اولـهـا مشـروع اجلـامعـة الـعربـية

ومشروع الكونفدرالية العربية .
هل كان احلدث ثمرة صراع داخلي في
الــعـراق بــ مـجــتـمع نــخـبــوي مـدني
تقليدي و ب مجتمع ثوري شعبوي ?
من هـو الـقائـد احلقـيـقي للـثورة  ? هل
هـو الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم ام عـبد
الــــسالم مـــحــــمـــد عـــارف ? هـل كـــانت
الـــثــورة حــتـــمــيـــة ام كــانت الـــبــدايــة
النـحـدار احلـكم الى الـديكـتـاتـورية في

عقود الحقة ?
اكــثـــر من ســتــة عــقــود مــرت عــلى 14
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مـسـميـات مـخـتـلفـة حتت عـنـوان "دواء "  مـجـهولـة مـكـونـاتهـا إذا كـانت أعـشـابا
طبيـعية أو مواد كـيميـائية  تاريخ إنـتاجهـا وإنتهائـها غير مـذكورين على الـعلبة 
أمـا مكـان تـصـنيـعـهـا فهـو غـيـر معـلـوم أن كـان مـصنـعـا أو بـيتـا أو حـتى كـراجا
نشأ يقال والعهدة على القائل للسـيارات أو مخزنا أو إسطبال للحيوانات  بلد ا

دولة أوربية ..!!
أمـا هــذا الـدواء اخلـارق والــسـحـري فـال جتـده إال في أمـاكـن مـحـددة تــعـد عـلى
أصابع الـيد  ويفـضل أن تتصل على رقـم تلفوني خـاص قبل أن تأتي لـلحصول

عليه  أما نتيجته فبالتأكيد إلى التهلكة .
منـتج يصفونه زورا وبـهتانا عـلى أنه دواء تظهر دعـايته في قنوات فـضائية  أقل
كـلـمة يـقال عـنـها إنـها هـابـطة  حـتى أنهـا تـبث من دون مذيـعـ أو سيـاق برامج
نـتج مع نص دعائي  ركيك يدعو للـضحك ويصفونه بأنه ال محـدد  فقط يظهر ا
بديل له  وأنه الـعالج السحـري وآخر ما أكتـشفه علمـاء الطب احلديث  و بيع
ـاليـ مـنـه  وهـنـاك عــدد هـائل مـن الـضـحــايـا الــسـذج الــذين يـصــدقـون هـذه ا

الدعايات مع األسف الشديد.
كثـير من العقالء وأصحاب الـتخصصات الـطبية يدقـون ناقوس اخلطر  لكن من

دون جدوى ألن هذه القنوات الفضائية في تزايد مستمر كالوباء .
ــتــداولـة لــلــزكـام ــعـروفــة وا كـنــا في الــســابق نــعــرف عن الـعـالج بـاألعــشــاب ا
واإلنـفـلـونـزا أو اجلـروح الـسـطــحـيـة  لـكن حـالـيـا يــدعي هـؤالء الـنـصـابـون أنـهم
ـريض الـيـائس أو ـزمـنــة  وا ـلـكـون الــعالج لألورام الـسـرطــانـيـة واألمـراض ا

نهك من العالج يجري وراءهم فكما يقال " الغريق يتعلق بقشة ". ا
نتـجات عن الطاقـة اجلنسيـة فالدعايـات لكال اجلنسـ للذكور أما فيـما يتعـلق با

واإلناث وأخـذت أبـعـادا مـتـطـورة  دواء يـخـلط مـع الـطـعام أو
العـسل ودواء فـيه أعـشـاب أفـريقـيـة نـادرة  ودواء يـجعل

الزوجة تنجب فقط الذكور..!!
إننـا إمام كارثة طبية تهدد جيال بأكمله  واحلل األمثل
نتـجات الـتي تتـستر حتت والوحـيد هـو مكافـحة هـذه ا
مـسمى "دواء " كـما تفـعل كل دول العـالم مع اخملدرات

بأنواعها اخملتلفة.
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والضـدان هما حكّام اخلـضراء وعبد الكر الضـدّ في احلكم يظهر قـبحه الضدّ
ـنـطق سـيكـولـوجـيا الـشـخـصيـة فـان األنـسان ومـا بيـنـهـما هـو األخالق.و قـاسم
يشـعر بالنـقص ح يكون اآلخـر افضل منه في صفـة أو اكثر وتشـتد حدّة هذا
النـقص ح يكون هذا االنسان شخصية عامـة او قائدا في السلطة. ولقد تابعت
حـكومات ما بـعد التـغيير من (2005) فـلم اجد رئيس حـكومـة او رئيس حزب او
بل أن حــكّـام اخلـضـراء لم يـحـيـوا ذكـرى كـتـلـة يـذكـر عـبـد الــكـر قـاسم بـخـيـر
استـشـهاد عـبـد الكـر قاسـم في انقالب شـباط 1963 الـدمـوي وكأن ذلك الـيوم
ولم وت ناضلون بقطار ا ولم يحشر فيه ا كان عـاديا لم يقتل فيه آالف العراقي
فارقـة أن الطائـفي يـحيون ذكـرى مناسـبات تسـتمر يسجـن فيه مئـات اآلالف.وا
(180) يـــومــا وال يـــحـــيــون ذكـــرى يـــوم واحــد اســـتـــشــهـــد فــيـه قــائـــد من اجل

شعبه..فلماذا?!
ان اي عـراقي غـيـر طـائـفي سـيجـيـبك بـسـطـر يـغـني عن مـقـال:(ألن سمـو اخالقه
ونزاهـته وخدمته لـشعـبه..تفضح فـسادهم وانـحطاط اخالقـهم وما سـببوه لـلناس

من بؤس وفواجع).
نعم. قد نـختلف بخصوص عـبد الكر قاسم كونـه عقلية عسكـرية يعوزه النضج
ولك ان تدين شـنّه احلرب عـلى الكـرد عام (61) واسـتئـثاره بـالسـلطة الـسيـاسي
واصطـناعه ـوصل ومعـاداته لقـوى عـروبيـة وتقـدمـية ومـا حـدث من مجـازر في ا
حزبـا شيوعيا بديال لـلحزب الشيوعي العـراقي الذي عاداه رغم انه ناصره حتى
في يـوم االنقالب عليه ( 8 شباط 1963). ولك ان حتـمّله ايضا مـأساة ما حصل
وتـصف حـركـته بأنـهـا كـانت انقـالبا وضـعت الـعـراق على ـالكـة ألفـراد الـعائـلـة ا
سـكـة األنـقـالبـات.ولك ايـضـا أن تـتـغـاضى عـن انـصـافه الـفـقـراء واطالقه سـراح
ال مـصطـفى الـبرزاني ـنـفيـ وفي مـقدمـتـهم ا ـسـجونـ الـسيـاسـي وعـودة ا ا

الذي استقبله اهل البصرة باألهازيج..
ـكنـهم أن يـتـهـمـوا الـرجل بالـفـسـاد واحملـاصـصة ال  حـتى أبـغض اعـدائه ولـكن
مع أن قـادة الـنظـام احلالي ـنـسوبـية..وتـردي األخالق والـطـائفـيـة واحملسـوبـية وا
ا بعثت وان رسـالة النبي محمد كانت اخالقيـة بالدرجة االساسية (إ رجال دين
ن خصه الـله سبحـانه بقوله(وانك وأن علـيهم ان يقـتدوا  ألتمم مـكارم األخالق)
لـعـلى خلق عـظـيم)..فيـما عـبـد الكـر قـاسم ليس له اهـتـمامـات بالـدين .فـلم يطل

حلية وما لبس عمامة. 
واحلـقـيقـة التي تـسـكن اعمـاق قـلوب حـكّام اخلـضـراء أنهم يـكرهـون عـبد الـكر
ـوذج احلــاكم الـقـدوة من حــيث نـزاهــته.فـالـرجل كــان يـعـيش ــثل ا ألنه  قـاسم
ولـهـذا لم يـجـرؤ في زمـانه وزيـر او وكـيـله او ـلك رصــيـدا في الـبـنك بـراتـبه وال 
مديـر عام على اخـتالس او قبول رشوة او الـتحايل عـلى مقاولـة.وما كان اهله او
فــشـقـيــقه األصـغــر كـان نـائب ضــابط في اجلـيش اقــربـاؤه يـحــظـون بـامــتـيـازات
وبـقي بـتـلك الـرتـبـة طـيـلـة مـدة حـكم أخـيه عـبـد الـكـر قـاسم. ومـا كـان الـعـراقي
بل كـان ينام على سريـر عادي بغرفة في للـرجل قصر او بيت لرئـيس اجلمهورية
وزارة الـدفـاع. ولقـد مـنـحه العـراقـيون لـقب(ابـو الـفقـراء)..ألنه بـنى مـدينـة الـثورة
ومـدنا اخـرى في الـبـصـرة واكـثر من لـسـاكـني الصـرائف في مـنـطـقـة الشـاكـريـة
فـيـمـا حكّـام اخلـضـراء حـولوا ـشاريـع االروائيـة 400 مـديـنـة جديـدة وعـشـرات ا
وافقروا 11 مـليون و 400 ألف عـراقي بحسب وزير الـتخطيط في الـوطن خرابا 
وأن مـا فـيـهم نـظيـف يد (2020) وسـرقـوا 840 مـلـيـار دوالرا بـحـسب (بـومـبـيـو)
بـشـهـادة مـشـعـان اجلبـوري  :(البـو عـكـال وال ابـو عـمـامه وال االفـنـدي  وال جلـنة
النزاهـة كلنا نـبوك من القمـة للقاعـده) ..ووصف مرجعيـتهم الدينيـة لهم بانهم في
الفسـاد..حيتان ! ولهـذا فهم يخشون احيـاء ذكراه ألن الناس ستعـقد مقارنة ب
وأخـرى تخـزيهم ما صـنعه من اعـمارفي أربع سـنوات وبـ ما صـنعـوه من دمار

في اربعة اضعاف مدة حكمه!.
وصاروا ـلكـون ثمن تـذكرة الـطائـرة فـمـعظم الـذين جاءوا بـعد الـتغـييـر كـانوا ال 
يسكـنون في قصور مـرفهة ويتـقاضون رواتب خيـالية وعزلـوا انفسهم لـوجستيا
ـنطـقة مـسـاحتـها (10) كم مربع مـحـاطة بـالكـونـكريت وبـنقـاط حـراسة مـشددة
وأوصلـتـهم الى اقسى سرقت احالم الـعـراقيـ وجلـبت لـهم الـفواجــع الـيومـيـــة

حاالت اجلزع واألسى..
قـارنة ستـفضي بالـناس الى احتـقارهم.واخملجل ان ولهـذا فهم ينـؤون عنه..ألن ا
وآخريـن صـاروا سخـريـة في وسـائل كـثـيـرين مـنـهم صـاروا مـحـتـقـرين شـعـبـيـا 
الـتـواصل األجـتـمـاعي..وال يـخـجـلــون! وحـكّـام اخلـضـراء فـعـلـوا من الـقـبـائح مـا
يجـعلهم صغارا امام فضائل عبد الكر قاسم..اقبحها أن الفساد في زمنه كان
واصبح الـعـراق في زمنـهم افسـد دولة في عارا فـيمـا صيّـره الطـائـفيـون شطـارة
نهوب من قبل وزراء ومسوؤل كبار ما يعادل ميزانيات ست نـطقة حتى بلغ ا ا
وراحـوا ينعمون بها في عـواصم العالم دون مساءلة. وصار دول عربـية مجتمعة!
رئيس اجلـمهورية ورئيس الـوزرارء والوزراء يعينـون ابناءهم وبناتـهم مستشارين
بل ليحصل من هـو في العشرين تـلكونهـا لديـهم..ال ليقدمـوا خبرة هم اصال ال 
مـن عـــمــــره عــــلى راتـب يــــعـــادل اضــــعــــاف راتب اســــتــــاذ جــــامــــعي..دكــــتـــور

! وبروفيسور..بلغ الست
ومبدأ وضع فيمـا كان عبد الكر قـاسم يعتمد معـايير الكفاءة واخلـبرة والنزاهة
نـاسب في اغلب اخـتـياراته..مـثال ذلك:ابـراهيم كـبة كـان ا ـناسب فـي ا الرجل ا
مـحـمـد حـديـد (مـالـيـة) فـيـصل الـسـامـر(ارشـاد)هـديب احلـاج حـمـود (اقـتـصـاد)
(زراعـة) نـاجي طـالب (شـؤون اجـتـمـاعـيـة)...نـزيـهـة الـدلـيمـي(بـلديـات)..وهي اول
يا عـبقريا درس على يد آينشتاين وزيرة في تـاريخ العراق. واختياره عقال اكاد
ـندائي الـدكتـور عبد  لرئـاسة جـامعة بـغداد الـتي تاسـست في زمـنه..الصـابئي ا
بــــرغم مـــعـــارضـــة كـــثـــيـــريـن قـــالـــوا له كـــيف تـــعـــ هـــذا اجلـــبـــار عـــبـــد الـــله

الصابئي..فأجابهم :(عينته رئيس جامعة وليس خطيب جامع)..
ـهـمة ـواقع ا فـيمـا اعـتـمـد الـطـائفـيـون مـبـدأ االنـتـماء الـى احلزب والـطـائـفـة في ا
ـــتــلك كـــفــاءة وال خـــبــرة وال نـــزاهــة. وكــان الـــعــراق في بـــالــدولـــة وان كــان ال 
بل ان كل وزارة في فــيــمـــا صــار بــزمن ســادة اخلــضـــراء دويالت زمــانه..دولــة
وما كـانت فيه دولـة عمـيقة او ـكون الـسيـاسي او ذاك احلكـومة هي دويـلة لـهذا ا
ولـهــذا كـانت مــيـلــيـشــيـات.وكــان عـبـد الــكـر مــحـبّــا لـلــعـراق ومـنــتـمــيـا له فــقط
فيما انهارت بزمن بوصفها قيمة اخالقية شائعة في زمنه ب العراقي واطنـة ا
وصـار الـناس يـعـلون االنـتـمـاء الى الطـائـفة والـقـوميـة والـعشـيـرة على الـطائـفـي

االنتماء للوطن..وتلك اهم وأخطر قيمة اخالقية خسرها العراقيون..
ألن احيـاء ذكراه تـوحّد الـناس ولـهـذا فان الـطائـفيـ يـكرهـون عبـد الكـر قاسـم

ضــدهم..وألن الــضـد اجلــمــيل في األخالق يــبـرز الــضـد
القبيح في األخالق.  

وتبـقى حقيقـة..أن عبد الكر قـاسم برغم مرور ست
سنـة ونيف فانه باق في قلوب العراقي الذين نسجوا
فيـمـا حكّـام اخلـضراء سـوف لن يـبقى عنه االسـاطـيـر
ومؤكـد ان العراقـي سيـلعـنون معـظمـهم بعد لهم ذكـر

اتهم.
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األنهار تـصب مياهـها العذبـة في البحر من
ــلــوحــة?". بـــابــلــو نــيــرودا أين إذن جــاءتـه ا

التساؤالت.
تــشـيــر األخـبــار أن درجـة احلـرارة في
أغـلب مـحافـظـات البالد وصـلت نصف
درجـة الغلـيان. شمس الهبـة على نحو
يـليق بسـمعة شـهر تمـوز. ضيّقت على
خــنــاق األحــيــاء وأشــعــرتــهم بــدرجــة
ضـعـفــهم. لـديـهم الـكـثـيـر لـيـفـقـدوه إن
غــامــروا بــاخلــروج خــوفــا من شــمس
وقــفت في سـمت الـســمـاء مـثل جـنـود
ـديـنة لـها احـتـلوا قـلـعة تـشـرف على ا
سـلطـة عسـكريـة على أحـياء يـجلـسون
في بــيـوتـهم وعــيـونـهم مــصـوبـة عـلى
اخلـارج. سحنتهم مـحرومة من الهواء
الـنـقي غمـرهـا شحـوب يـتشـح بصـفرة
هي عـ ما يرتاب األطـباء منه. الهواء
غـيـر الـنقـي جعل تـلك الـوجـوه حتصل
عــلى الـصـفـقـة األســوأ مـبـقـيـة مـرافق
ـرئـيـة كـالـقـلـب والـكـبد اجلـسم غـيـر ا
عـند تـقسـيم فيـئهـا من األرزاء حتصل
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عــلى الـنـصـيب األوفــر جـاعـلـة قـوانـ
الـفـنـاء حتـكم مـواطـني الـبالد بـدال من

قوان احلياة.
اتـذكّـر واحـدا من األيـام التـمـوزيـة قبل
الـثورة وكـنت واقفـا وراء شبـاك البيت
أشـاهـد كلـبـا كانت أكـثـر همـومه شـأنا
الـــعــبـــور نــحــو الـــضــفـــة األخــرى من
الـشـارع حـيث زرعت الـبـلـديـة أشـجارا

وارفة ليجد ظال. 
اختار مكانا ظليال وتبول حتت شجرة
مــا انــفـكت تــوفّــر ظالال لـلــهــاربـ من
قـطط وكالب. بـعـد مـرور عـشـرين عـاما
وكــنت واقـفـا أشـاهــد مـنـظـرا شــبـيـهـا
لـكــلب من نـفس ساللـة الـكالب الـتي ال
تـنـقـصهـا احلـيـلة لـلـعبـور إلى الـضـفة
األخـرى مـعـتـقـدا أن األشـجـار مـا زالت
فـي مـــواقـــعـــهـــا. حـــ انـــتـــقل كـــانت
األشــجــار قـد قــطــعت من قــبل من كـان
يــقـولـون أن األشـجـار بـدأت تـوفّـر ظال
لــعـاشـقـ وشـبـاب يــحـتـمـون بـهـا. لم
يـعرف الـكلب أن األمـور ساءت بدال من

أن تـتحـسن على عـكس ما كـانت إذاعة
صــوت اجلــمـاهــيـر تــدّعي. لم يــتــمـكن
الــكــلب مـن الــعــبـور كــان يــرفـع ســاقـا
ويـنزلها بسرعة خـوفا من يتلفها احلر
الـشديـد. الشـمس بطيـشهـا الصـبياني
راحـت تـمــطــر اجلــو بــقــذائـف نــاريـة.
كــانت عـيــونه مــصـوّبــة نـحــو أشـجـار
زالـت وتالشت وهـــو مـــنـــظـــر أحـــزنه
كـثيرا فراح يعوي عـواء مظلوم يطالب
بـــحــقـه في تـــفــريغ مـــثـــانــتـه. مــنـــظــر
قـطـوعة والـشـمس اللـهّـابة األشـجـار ا
جـــعــــلـــته يـــراجـع حـــاجـــته فـــقـــرر أن
يـــتـــخــلص مـن احلــمـل ســائـــرا بــدون
تــوقـف بــعــد أن كــانت مــثــانــته أشــبه
بـكيس مـنفـوخ. هرول بسـرعة مـتطـلعا
نـحو نهايـة الطريق. عندمـا بلغ نهايته
تــوقف قـرب كــراج لـلــخـردة دخل وهـو
ـــثل احملـــلـي الـــذي يـــقــول" يـــتـــذكّـــر ا
بــالـعـربـان وال بـالـتــربـان" حـوّر الـكـلب
ـــثل قـــائال" بـــ خـــردة احلـــديــد وال ا

شواظ الشمس الشديد". 
صـنعت العـربات حائـطا كثـيفا قلّل من
نع احلر لـهيب الـشمس بـرغم أنه لم 
مـن الــولــوج. شــاهــد وهــو يــدخل في
أحـدى الـعـربـات احملـروقـة  كـلـبـا آخر
وقـطّت وغـراب ومجمـوعة من احلمام
وثـالثـة ثـعــالب.. تـعـرضــوا حلـشـد من
احملن فـي البريـة فبات الـكراج مسـكنا

أمينا الح في وقتٍ مناسب.
هــذه الـصــورة وهـذا الــوضع أعـاداني
إلى ســفـيــنـة نــوح الـتـي جلـأت إلــيـهـا

ـاعـز الــذئـاب وقـطـيع من ااخلـرفـان وا
والــبـقــر... لـكن نــوح كـمــا يـقـال تــلـقّى
تــعـهـدا من األعـالي بـتــعـطـيل الـغـرائـز
حتى الوصول إلى جبل أرارات حفاظا
عـلى اجلنس البشـري من الفناء. كانت
تـدخل الزواحف واحليوانـات السفينة
وهي تــبــتـسم لــوجــود ضـمــانـة بــعـدم
الـتعرض مـردّها تعـطيل الغـرائز وهو
قــرار أســـدل خــمــارا من الــهــدوء عــلى

تناحرة. احليوانات ا
مـن شـدة احلـر تـهـاوت بـتالت الـزهـور
فـي احلـــدائق وامــــتـــزجت بــــإســـفـــلت

الــــشــــارع فــــراحـت تــــعــــطي رائــــحــــة
اســتــحــضـر عــلــمــاء الــبــيـولــوجي كل
ـنحهـا أسما وحـ لم يجدوا ذكـائهم 
لـهـا مـثـيال سـابـقـا قـالـوا أنـهـا " ريـحة
جـمهورية" ألنهم لم يقعوا على أمثالها
قــبـل الــثــورة اجملــيــدة. اعــتــرت قـادت
اجليش نوبة زهو ألنهم أصابوا مجدا
جـديـدا من رائحـة مُـهرت بـاسم واحدة
مـن اجنـازاتـهم. هــكـذا رائـحــة أنـعـمت
عـليـهم بشهـرة جعلت اجلـمهور يـتذكّر

ثورتهم. 
كـــمـــا يـــقـــال مـــا من وبـــاء يـــحــدث إال

هـنة يفـهمون والـفئـران ورائه. زمالء ا
بـعـضـهم بـعـضـاً: العـسـكـريـون عـهدوا
بـــــاألمــــر إلى الـــــعــــارفــــيْـن ثم صــــدام
واإلسـالم الــســيــاسي حـــيث أعــلــنــوا
كـلهم حربا على اجملتمع مثل سموم لم

تعلن هدنة منذ ما يقارب ستة عقود.
 لــيس في حـوزتــنـا نـحن غــيـر الـكالم
ـاغوط هـدانـا إلى طريـقة لـكن مـحمـد ا
ـيّـزة سوف جنـازيه عـليـهـا بالـشـكر.
ـاغـوط الالجئـ الـعرب في دول دعـا ا
ـهجـر للتـجمع في مكـان معيّن ورسم ا
خـريـطـة طريق: لـهم الـتـوجه نحـو قـبر
ــغـفـور له هـرتــزل ورفع الفـتـة تـقـول" ا
أيـها السيد هـرتزل أعطنا وطـنا قوميا
ولـو عـلى مزبـلـة". أدعو أصـدقائي اآلن
ـاغـوط ورفع الفـتـة الـتــوجه إلى قـبـر ا
نـكـتب فـيـهـا" أمـنـيـتك بـاتـت حـقـيـقة ال
وهـم وخيـالك لم يـعـد خيـاال بل واقـعا
تـخطى الواقع. لقد حظيت بالدنا بهذا
االمـتـيـاز: الـتـحـول إلى مـزبـلـة الحظت
ا ـعـمـورة مـدى زفـارتـهـا".  كـل دول ا
ــاغــوط قــد حتـــقّــقت فــأنــا أن دعـــوة ا
أطـالب أصـدقائي بـالتـجمع مـرة أخرى
وتــوجـيه خــطـانـا نــحـو مـركــز الـطـفح
األخـــضــر كي نــصــرخ أمـــام ســاكــنــيه
مـتضـرع أن يـوفروا لنـا سكـنا" ليس
كـثيرا عليكم أن تعطونا سكنا حتى لو

كان خرابة في مزبلتكم". 
شيء مـا ينبغي فـهمه: إن كانت الثورة
ســـيل من مـــاء عــذب طـــاهــر مـن جــلب

العفونة إذن  للبالد?".
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لـقـد كُتـبّ الـكـثيـر عـن ثورة 14 تـموز
ـية يـولـيو 1958  من دراسـات اكـاد
وسياسـية على مـختلف الـتوجهات –
قومـية وبـعثـية وشـيـوعيـة وليـبرالـية
قراطية وسواء اتـفقوا ام اختلفوا د
فـاجلـمــيع قـام بــتـوثـيـق مـا حـدث من
وجهة النـظر األيدولوجـية او الثورية
ضادة واخملتلفة او احملايدة وحتى ا
مع هـذا الــفــاصل الــتـاريــخي مــا بـ
مرحـلـتـ ونـظامـيّن  ونـقـول هُـنا أنّ
لـكل نـظـام اخـطـاء وبـالـتـالي يـتـحـمل
هذه النتيجة بصفة فردية او جماعية

وبدون تعميم . 
أنَّ ثـــورة تـــمـــوز 1958 قـــد وضـــعت
سـيـاقـاً تـاريـخـيـاً جـديـداً  فـقـد كـانت
حــلــقــة من ســلـــســلــة وبــالــوقت ذاته
وضعت بصمات سياسية واقتصادية
واجتمـاعية فـي آن واحد حتمل مـعها
ريــاح الـــتــغـــيــيـــر الــثـــوريــة ان جــاز

التعبير.
ُــنـظم كـان البــد من الـعــمل اجلـدّي وا
بـــ صــــفــــوف اجلـــيـل اجلـــديــــد من
السـياسـيـ والعـسكـريـ  وتوحـيد
الـعـمل  والســيـمـا لـصــفـوف الـقـوات
سـلحـة التي أخـذّ ضبـاطهـا وبعض ا
قـادتـهـا عـلى عـاتـقــهم مـهـمـة تـفـجـيـر
الثـورة  فـضالً عن تأثـيـرات االحداث
الـسـيـاسـيـة الـعـربـيـة والـدولـيـة الـتي
حــــفــــزت جــــمــــيع الــــثــــوار االحــــرار
. يـضـاف الـيـهـا احـداث لـتـفـجـيـرهــا 
حركـة ايـار مايس  1941كانت مـاثـلة
للعيـان بعد فشـلها والـتنكيل بـقادتها
واعدامـهم ال بل التـمـثيل بـهم من قبل
ـلـكـي وعـلى سـبــيل الـطـرح الـنـظــام ا
(عُـلـقت جــثـة الــشـهـيــد الـبـطل صالح
الــديـن الــصـــبــاغ امـــام مـــبــنى وزارة
ـــدة  24ســـاعـــة بــــأمـــر من الـــدفـــاع 
ـلــكي وكـذلك الـوصي عــلى الـعــرش ا

اعـدام قـادة سـيـاسيـ فـي الـسـاحات
الـعـامـة عام 1949 وبـنـفس الـطـريـقة
دة 24 ساعة ) ! هذا كُله في السابقة 
ـاني من الـفروض ظّل نظـام مـدني بر
ـقراطي يـعمل ان يكـون مُتـسامح ود
وفق القـوانـ الوضـعيـة والـسمـاوية
?. وتـمــضي الــسـنــ لـيــأتي يـوم 14
تـمـوز وبــالـرغم من الــسـلـبــيـات الـتي
رافــقت هــذا احلــدث - من مُالبــســات
لك وعائلته  الذي جاء نتيجة مقتل ا
انـدفـاع او انـفـعال مـن صـغـار ضـباط
اجلــيـش  عــلـــمــاً ان بـــعض ضـــبــاط
اجلـــيش اتـــفـــقـــوا عـــلى مُـــحـــاســـبــة
وتـــصــفـــيـــة مـــا يـــســمـى (بــالـــوصي
والنـوري) اللـذيّن كانـا سبـباً بـانهـيار
ـلكي واسبـاب اخرى ال يسع النظام ا
اجملــال لــذكــرهــا االن . ولــكل فــعل رد
قدار وعكسه في فعل مساوي له في ا

االجتاه .  
هـنـاك الـعـديد مـن احلـكـايـات ما وراء
االحداث ومـنهـا ما حـدث يوم االثـن
14 تـــمــوز 1958 فـــكـــادت ان حتــدث
حــرب اهـــلــيـــة شــامـــلــة في بـــغــداد 
عــنـاصــر الــصــراع فــيـهــا عــراقــيـة –
عــراقــيــة  وكـذلـك فــرصــة ال تــعـوض
بــالـنــســبــة لـلــنــظــام الــغـربـي الـداعم
ـلـكي بـتلك الـفـترة من خالل للـنـظام ا
حـلـف بـغــداد  ومن هــذه احلــكــايـات
وّثقـة هي محـاولة اجهـاض احلركة ا
الـعــســكـريــة في صــبـيــحـة 14 تـمـوز
ــثـال ال 1958 ومـنــهــا عــلى ســبــيل ا
شاة االول –ل احلصر (حـادثة لـواء ا
ـــــنـــــا من اجلـــــانب م 1) والـــــرؤيــــة هُ
ـؤيد لـلثـورة العـراقية  االحادي أيّ ا

والعهدة على الراوي كما يُقال . 
تبدأ احلكـاية وكما يرويـها الرئيس -
(الرائد)- طارق رشيد الذي كان يعمل
ضابـطـاً للـتـشريـفـات بوزارة الـدفاع 

وكان يوم الثورة آمـر سرية في الفوج
ـــــــشــــــــاة االول في االول من لــــــــواء ا
ـسـيب ويـقـول : " عـنـدمـا كـان آمـرية ا
ــشـــاة االول بــعـــده الى وفــيق لــواء ا
عـارف شـقـيق رئـيس اركـان اجلـيش .
ـسـيب وكـنـا مُـعسـكـريـن في مـنـطـقة ا
علـى بـعد 70 كـيـلـو متـرا مـن بـغداد 
وفي الـليـلـة الـسـابـقة لـلـثـورة  مـساء
يوم 13 تـمــوز اتـصل بــنـا من بــغـداد
الــعــقــيـــد احــمــد حــسـن الــبــكــر احــد
الضباط االحرار وقال لنا : استعدوا 
وادركـنــا انــنـا بــســبـيـل انـقالب  وان
ساعة الصفر قد اقتربت  ولكن متى ?
وبتـنـا ننـتـظـر ليـلـتـنا . وفي الـصـباح
صباح 14 تمـوز العـظـيم سمـعـنا نـبأ
االنقالب من االذاعة  فـاجتـمعـنا فوراً
نـحن الـضـبـاط الـشـبـان الـذين تـتـوفـر
الـثــقـة فــيـمــا بـيـنــنـا : الــرئـيس االول
عبداجلبار عبدالكر والرئيس جميل
الزم فــالح مــحـمـود خـلــيل حـداد  وا
(حمـود) الـنـاصري . وقـررنـا ان نـفتح
عـسكر اجهزة االذاعـة في كل مكـان با
وان جنـمع اجلــنـود  ونــخـطب فــيـهم

لنوضح لهم الثورة واهدافها . 
شاعر وفعلنـا  وابدى اجلنود أنـبل ا
وأصدق االخالص للثورة . ثم سمعنا
في االذاعـة بـأن مــجـلس الــسـيـادة قـد
أحـال الـزعـيم (الـعــمـيـد) وفـيق عـارف
آمــر لــوائـنــا الـى الــتـقــاعــد  ونــصبّ
العـقيـد الركن عـبد اجلـبار يـونس آمر
الــفـــوج االول من الـــلـــواء بـــدالً مــنه .
وذهــبــنـــا في ســيـــارة الــرئــيس االول

عبداجلبار عبدالكر الى بيت العقيد
عسكر  عبداجلبار يونس في طرف ا
ـنصبه اجلديد  لتهنئـته باحلركة و

ولكنه استقبلنا بفتور وضيق . 
ومع ذلك قدمـنا له الـتهـنئـة  وقلت له
باحلـرف الـواحـد : سـيدي .. انت االن
آمر للوائنا  ويُسرنا ان نتعاون معك
بـــــــــكـل اخـالص مـن اجـل الــــــــــوطن .
وتظـاهر بـعـدم الفـهم وسـألني : - من

قال انني آمر اللواء االن ? 
أنّ امر اللواء هو الـزعيم وفيق عارف
.  –لـقـد صــدر امـر مــجـلس الــسـيـادة
بإحالته الى التقاعد وتنصيبك مكانه
.. ألم تــســـمع هــذا االمـــر في االذاعــة
واجـابـني : - ال لم أسـمـعه .. سـمـعت
فــقط نـــبــأ االنـــقالب .. عـــلى أي حــال
سأرتدي مالبـسي وأذهب الى مـكتبي

في الفوج ألتب حقيقة االمر . 
وتركناه وسبقناه الى الفوج  ونبهنا
راسيم على آمر احلرس باسـتقباله 

التحية اخلاصة بآمر اللواء . 
ووصل الـعـقـيـد عــبـداجلـبـار يـونس 
وحـيـاه احلـرس كـتـعـلـيـمـاتـنـا  وكـنا
ننتـظر أن يدخـل مكتب آمـر اللواء في
الـــطـــابق االول  ولـــكـــنه صـــعـــد الى
مكـتـبه  مكـتب آمـر الفـوج الـثاني في
الـطـابق االعـلى  ولـم تـلـبث أن رأيـنـا
الـزعـيـم وفـيق عــارف  يـأتي مُــرتـديـاً
ا لم مالبسه الـعسكـرية كـاملـةٍ  وكأ
يـصــدر آمـر بـإحــالـتـه الى الـتــقـاعـد 
ا ال يعلم بـه  وصعد الى مكتب وكأ
الـعـقـيــد عـبـداجلـبــار يـونس  وأقـفال

علـيهـما الـباب . وبعـد ربع سـاعة نزل
وفيق عارف الى مكتبهِ . 

ومــضت دقـــائق  واذا بـــأمــر إنــذاري
بتوقيع الزعيم الركن وفيق عارف آمر
ـشــاة االول  يـخـرج الــيـنـا من لـواء ا
مـكـتـبه ويـقـول فـيه : "  أمـر إنـذاري –
تتهيأ مراتب اللواء االول مشاة تهيؤا
كامـالً  وتكـون عـلى أهُـبـة االسـتـعداد
لــلــحــركــة . والــقــيــام بــعــمل حــربي 
وتـتــســلم عـتــاد اخلط االول  ويــكـون
الـتـجــهـيــز بـالـقــيـاس الــسـفـري  –أي
جتـهـيــز حـرب -  ولـيــسـتـعــد الـلـواء
للـتـحـرك فـوراً الى بـغداد " . وتـلـقـيـنا
االمر االنذاري وبينما كنا نتشاور فيه
 استدعانـا العقـيد عبـداجلبار يونس
الى مكـتبه  وأفـهمـننـا مضـمون االمر
االداري وأمرنا بتهيئة جنود سرايانا
في احلـال واالسـتــعـداد لـلــتـحـرك الى

بغداد . 
وحــاولـنــا ان نــنــاقــشه وصــاح فــيــنـا
محـتـدا : " ال مـنـاقـشـة .. نـفـذوا أوامر
الـلـواء الـزعـيم الـركن وفـيق عـارف " 
واتضح لـنا بـبسـاطة  أن عـبداجلـبار
يــونس  قــد اتــفق مع وفــيق عــارف 
وأنهما مستعدين للتحرك ضد الثورة
. ونـهض عـبـداجلـبار يـونـس وقال : "
هذه هي االوامر . تفضلوا وانا ذاهب
ألستـعد  وخرج مـعنـا وعاد الى بـيته
لـيـسـتـعـد  وتـشاورنـا نـحـن الـضـباط
فــيــمــا بــيــنــنـا وقــررنــا احــبــاط عــمل
الضـابـطـيّن الـكـبـيـري واعـتـقـالـهـما.
وكانت مُـفاجـئة سـارة لنـا شدّت أزرنا
مُــقـدمــاً  أن جــاء رد الــعــقــيـد فــاضل
ـهـداوي آمـر مـخـازن الـعـتـاد عـبـاس ا
تنع عن تـنفيذ والسالح ويقـول انه 
امــر الـــزعـــيم وفـــيق عـــارف االنــذاري

بتسليم عتاد اخلط االول للواء . 
ودخـلـت انــا (طـارق رشــيــد) وزمالئي
الرئـيس االول عـبداجلـبـار عبـدالـكر
والـرئـيـس طـارق عـبــاس حـلــمي عـلى
الـــزعــيـم وفــيـق عـــارف في مـــكــتـــبه 
فالتقـيناه يـحاول أن يتكـلم بالتـليفون
مع (امــيــر الــلــواء عــمـر عــلـي ) قــائـد
الفـرقة األولـى التي كـانت تُـعسـكر في
سيب وكان الديوانية جنوبي مدينة ا
قدم داود البدري وامر معه مساعده ا
ـقدم جنيب الفوج الـثاني من الـلواء ا
محـمـد عـلي  لـكـنـنا قـطـعـنـا االتـصال
التـليـفـوني والالسلـكي لنُـسـيطـر على
عـسـكر .. وتـقـدمت الى وفـيق عارف ا
وقـلت له : " انك مـوقـوف  وقـد قـررنـا

ان يــكـــون الـــعـــقــيـــد فـــاضل عـــبــاس
ـهـداوي آمــرا لـلــواء مـكـانك بــصـفـة ا
مـؤقـتـة لـيُـسـيطـر عـلـيـه حتـى تـأتـيـنا
االوامـر اجلـديـدة من قـيـادة الـثورة –
وهبّ  وفـيق عـارف غــاضـبـاً  وصـاح
فينا وهـو يشير الى الـباب ويده على
مــســـدسه : اخــرجـــوا و أال ..  وبــكل
هدوء صـوبنـا اليه مـسدسـاتنـا وقلـنا
له : اننـا نـأمرك بـالسـكـوت واالمتـثال
ألوامرنا .. ارفع يدك عن مسدسك وإال
اطـلـقـنـا الـنــار ..  وتـظـاهـر بـالـهـدوء
وتــقـــدم نــحـــونــا وهـــو يــقــول : ردوا
مسدساتكم الـى مكانها .. ال داعي ألن
تـشـهـروهـا في وجـهي .. انـتم أوالدي
وقد ربـيـتكم .. فـلـنتـفاهـم باحلـسنى 
وفي نــفس الــلــحــظــة وصل الــعــقــيـد
عـبـداجلـبـار يــونس وقـد أرتـدى بـدلـة
يدان وعـتاده  فـجردناه من سالحه ا
 وضممـناه الى الـثالثة االخرين  ثم
وضـعــنـا عــلـيــهم احلـرس  واقــفـلــنـا
ـكـتب بـجـنـزيـر قـيـد حـديدي عـليـهم ا
سامير ثبتنـاه في الباب باخلـشب وا
. و ترحيلهم فيـما بعد الى بغداد ".

وفي الـــيــــوم الـــتـــالـي جـــاءنـــا االمـــر
بالتـحرك الى احلـبانـية (غـرب بغداد)
لـلـدفـاع عن الـقــاعـدة اجلـويـة هـنـاك .
صور  انتهى . مـقتـبس عن (مجلـة ا

1958/10/17 ص36). مصر 
ـــنـــاسب االشـــارة الـى أن هــذا ومن ا
ـسـيب" او ـوضـوع " اسـرار تــمـرد ا ا
ما يُـعرف "خـطـة امن بغـداد" حـينـئذ 
قد  تـوثـيـقه من عـدة جهـات ومـنـها
محـكـمـة الـثورة "احملـكـمـة العـسـكـرية
الـعلـيـا اخلـاصـة" ولألمـانـة بـالـنـسـبة
لـلـشــخـوص الـذين لـم يـرد ذكـرهم في
ـوضــوع ال يـعــني الـتـقــلـيل من هـذا ا
شـأنـهم  فـقـد  تـوثـيقـهـم بـدراسات
وابـحــاث اخـرى  وهي بــالـوقت ذاته
دعوة للقار اخملـتص وغير اخملتص
ــوضـوع لــتـصــويـب اخلــلل واثــراء ا

للحقيقة وللتاريخ .. 
وخــتــامـــا : حتــيــة لــثـــوار تــمــوز من
السـياسـي والـعـسكـري  فـرجالـها
هم من بـــني الــبــشـــر والــبــشـــر هُــنــا
يـصــيــبــون ويـخــطــئــون بـاســتــثــنـاء
األنبـياء  والـقول هـنا ايّ خـطأ حدث
ُــطـلق ويـبـقى ال يُـحـسب بــالـقـيـاس ا
بشـكل نسـبي اجتاه الـنوايـا احلسّـنة
واخمللصة الـتي حققهـا هؤالء الرجال

. رحمهم الله . 
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الناصرية 

زعيما الثورة قاسم وعارف

لك فيصل االول ا

نوري السعيداحمد حسن البكر
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ـقبل مـوعداً الستـئناف اعلن االحتـاد العراقي لـكرة السـلة حتـديد الثـاني من شهـر أيلول ا
متاز. مسابقة الدوري ا

وذكر االحتـاد في بيـان صحـفي  ان االحتاد الـعراقي لـكرة الـسلـة عقـد اجتمـاعاً اون الين
عن طريق الهاتف. 

ـمــتـاز الـعــراقي بـكـرة الــسـلـة يــوم األربـعـاء وأضــاف ان االحتـاد قـرر اســتـئـنــاف الـدوري ا
صادف 2020/9/2 وحسب الـظروف وتعلـيمات خلـية األزمة الصـحية في البالد. وأوضح ا
ــمـتــاز بـكــرة الـســلـة لـلــمـوسم 2021 - 2020 في أن االحتــاد قـرر بــدأ الـدوري الــعـراقي ا

2020/11/1 وحسب الظروف ومراعات لتوجيهات خلية األزمة الصحية في البالد.
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احــــتـل اســــطـــــورة الــــكــــرة
الــعـراقــيــة يـونس مــحــمـود
ـركز الـ47 في قـائمـة اكـثر ا
نتخباتهم الالعب تمثيالً 
في العالم على مر التاريخ.
ونشـر االحتـاد الدولي لـكرة
الـقـدم "فـيـفا" قـائـمـة الـنادي
ئوي لالعبـ اخملضرم ا
الــذيـن مــثــلــوا مــنــتــخــبــات
بالدهم فـي جـــمــيـع انـــحــاء

العالم.
ــــلـــقب يـــونس مــــحـــمـــود ا
بـ"السفاح" امـتدت مسيرته
مع اسـود الـرافـدين مـنذ 19
تـــمــوز 2002 فـي مــواجـــهــة
سـوريـا حـتى 29 اذار 2016

واجهة فيتنام.
واســـــتــــطـــــاع األســـــطــــورة
ــثل اســود الــعــراقـــيــة ان 
الـرافدين في 142 منـاسـبة
ـــــركــــز  47في لـــــيـــــحــــتـل ا
القـائمـة متفـوقاً عـلى النجم
االرجنتيني لـيونيل ميسي
الــذي بـدوره مـثل الــتـاجنـو

االرجــــــنــــــتـــــيــــــنـي في 138
مناسبة.

ـــصــري وتـــصــدر الـــنـــجم ا
احمد حسن القـائمة بعدما
مـثـل مـنـتـخب الـفـراعـنـة في

 184مناسبة.
وبــدأ يـونس مــحـمــود لـعب

كـرة الـقـدم مع نـادي الدبس
فـي عـــــــام 1997 وفـي عـــــــام
1999 انـــــــتــــــقـل إلى نــــــادي

كركوك.
وفي عــام 2001 انـــتــقل إلى
نادي الـطلبـة العراقي وفي
انــتــقل مــوسم 2004–2003 

دة موسم مواحد. وذكر النادي الفريق 
فـي بــيــان صــحــفي  أن مــحــمــد كــاصــد
يـنـضـم رسمـيـا لالنـيـق قـادماً مـن الـقوة

اجلوية.
ــتـــلك جتـــدر اإلشـــارة الى ان كـــاصـــد 
خــبــرة دولــيــة كــبــيــرة ولــعب فـي كـأس
القارات ومـثل اكبر األنديـة العراقية من
بينها الشـرطة والزوراء والقوة اجلوية

واربيل.
وأعــلن نـادي الـقـوة اجلـويـة الـريـاضي
جتــــديـــد عـــقــــد العب فـــريــــقه الـــكـــروي

إبراهيم بايش حتى صيف 2021.
وذكـــر الـــنـــادي في بـــيـــان صــحـــفي  ان
الــقــوة اجلــويــة جــــــــــدد الــتــعــاقــد مع
ـــدة مــــوسم الالعب ابــــراهــــيم بــــايـش 

واحد.
وفـي ســيـــاق مـــتــصـل بــ الـــنــادي أن
اإلدارة ســـمـت هـــاشم خـــمـــيس مـــدربـــا
ـوسم حلــراس مـرمى الـقــــــوة اجلـويـة 
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ـيـناء قـال مـساعـد مـدرب نادي ا
الــسـوري عــمــار الــريــحـاوي ان
الدوري الـعراقي  بـشكل عام في
حتــــسن  مــــلــــحـــوظ فـي بـــعض
الـــنــواحي  واهـــمــهــا الـــتــطــور
العب ــا يـــخص ا ــلـــمــوس  ا
اجلـديــدة واحلـضـاريـة وتـواجـد
ــنــافــســة عـلى عــدة فـرق عــلى ا
ـســتـويـات الـبــطـولـة وتــقـارب ا
بـــشــكـل عــامـــو بـــ ان  الالعب
الــعـــراقي مـــوهــوب بـــالــفـــطــرة
ــــتــــاز بـــالــــروح الــــعـــالــــيـــة و
والــقـتـالـيـة بـاالداء  واعـتـقـد انه
يـحتـاج للـعـمل معه عـلى تطـوير
الــفـكــر والـثــقـافــة الــتي تـتــعـلق
بــعـمـله كـاالعـب مـحـتـرف من كل
ـلـعب وخارج الـنـواحي  داخل ا

لعب . ا
ـيـنــاء كـمـا هـو و زاد ان نــادي ا

ي جديد يونس محمود يتألق برقم عا
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أعلن نادي لطـلبة تعـاقده بشكل رسمي
مع احلــارس مــحــمــد كـــاصــد لــتــمــثــيل

زدوجة W¹œË∫ اسود الرافدين جتهز مباراة ودية اخرى استعدادا للتصفيات ا

5 d²;« 5³Žö « s  dOš_« tH u  sKF¹ g²O½UðU

درب كـاتاتـنتش الـتي تضم قبـل ا
34 العـبـا  مع هـدف الـوصـول الى
التـشـكيل الـذي سيـدافع عن ألوان
ـــبـــاريـــات الـــثالث الـــفـــريـق في ا
القادمـة  وسط الرغبة الـكبيرة في
حتقيق الـفوز فيهـا ومهم ان يفوز
والـكل يـأمل ان يـاتي ذلك وحلـسم
ـدرب األمــور كــمــا يــخــطط لــهــا ا
ــهــمــة بــشــكل الــذي لـالن يــقــود ا
واضح ومـسـيــطـر عـلـيــهـا بـعـدمـا
جتــاوز عـقـبـات الـتـحـدي من الـكل
مـعـتـمـدا عـلـى خـبـرته الـتـدريـبـيـة
وتــصــوراته  عن الالعــبــ  بــعــد
فـتــرة الــعـمـل مـعــهم في أكــثـر من
بـطـولـة لـكن الـكل هـنـا يـنـتـظـر ان
نـتـخب بـحصـد الـنـقاط يـسـتـمـر ا

الــتــعــامل مـع األمــور  بــدقــة عــبـر
طـلـوبـة في فـترة تـامـ األجـواء ا
اإلعـداد لــتـحــقـيق فــرصـة الــتـأهل
الـتي تظـهر قـريبـة منه وهـو قريب
مــنــهــا وقــادر مـن الـتــمــكـن مــنــهـا
بــعـدمـا تـعــززت وحـدة الـفـريق من
درب الذي اهتم حيث شخصـية  ا
بـاالســتـفـادة مـن جـمـيـع الالعـبـ
حــيث الـوجـوه الـشــابـة الـتي اخـذ
يركز عليها في مشروع  يسير كما
درب الذي يقدم نفسه يخطط  له ا
بثقة علية  ألنه استهدف الوصول
لــكـاس الـعـالم الـهـدف الـذي حـدده
من يــوم تـوقـيع عــقـده مع االحتـاد
وجتاوز الـكثـير من الـعقـبات التي
واجهت مـهمتـه  في بداية  صـعبة

قبل ان يفرض
نـفــسه ويـبـني
فـريــقـا صـعـبـا
كــمــا ظــهـر في
الــتــصـــفــيــات
وفــــــــــــــــــــــــــــــي
االخــــتـــبـــارات
األهـم  مـع انـه
خـــــــــاض أربع
مــــــبــــــاريــــــات
خــارج مـلــعـبه
ما يـعكس قوة
الــشــخـــصــيــة
الـــتي يــتــمــتع
بـهـا في مـهـمة
لـالن لــــيـــــست
بــالــسـهــلـة مع

الذي حتقق.
االقــــتـــراب من
النهائيات

درب يـسـعى ا
لالقتـراب أكثر
من النـهائـيات
إمــام  مـــهـــمــة
غـيـر مـسـتـقـرة
بـــــعــــد اإلعالن
عــن دعــــــــــــــوة
الـــــقــــــائـــــمـــــة
األولــــــيــــــة من

الالعـــبـــ احملــتـــرفـــ في الــدول
األوروبية.”

 وأوضح ان “كــاتــانــيــتش يــراقب
الـالعــــبـــ عـن كــــثب تــــمــــهــــيـــداً
الســتــدعــائــهم مــجــدداً لــصــفــوف
نتـخب الوطني ”مشـيراً على أن ا
مكن درب لـديه خيـاراته ومن ا “ا
ان نـــرى احملـــتـــرفـــ مــجـــدداً مع

نتخب.” ا
 يـذكــر ان الالعـبــ احملـتــرفـ لم
يلعبوا في صفوف اسود الرافدين
مـنـذ اجلولـة الـثـانـيـة لـلـتـصـفـيات

زدوجة. االسيوية ا
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ويــبــدو ان بـرنــامج اإلعــداد اخـتل
بــعــدمــا كــان مـقــررا ان يــتم جــمع
الالعـــبـــ  مـن الـــرابع عـــشـــر من
حـزيــران حــتى احلــادي عــشـر من
تـــــمـــــوز اجلــــاري فـي ظل تـــــوقف
األنـــشــطــة الـــكــرويـــة لــكن األمــور
اصـطدمت بـفـيروس كـورونـا الذي
ـــدرب قــبل فـــتــرة وعــبــر أعـــلــنه ا
مــتــابــعــة  دقــيــقــة وتــنــســيق  مع
اللجنة التطبيعية  يسير باالجتاه
الـــصــحــيح بــعـــد احلــصــول عــلى
خـــوض مــبــاراتــ جتـــريــبــيــتــ
قـبل عـنـدمـا يـخرج بـدايـة ايـلـول ا
ــواجــهــة مــنـتــخب الى  مــســقط  
عـــمــــان في الــــثــــالث من  ايــــلـــول
ـوقع ويـحــتل الـفــريق الــعـمــاني ا
الـثـاني في مــجـمـوعــته اخلـامـسـة
ب12 نــقـطــة  من خـمس مــبـاريـات
حــــقق الــــفــــوز في اربـع وخــــســـر
واحـــدة وتـــضم اجملـــمـــوعـــة فــرق
ـــتـــصـــدرة مـــنـــتـــخـــبـــات قـــطـــر ا
وأفغـانسـتان  والـهنـد  وبنغالدش
ـواجـهة عـلى ان يـعود الى اربـيل 
مــنــتــخب ســوريــا الــذي يــتــصــدر
اجملــــمـــوعـــة األولى ب 15نــــقـــطـــة
عنـدما تمـكن من حتقـيق الفوز في
جميع مبارياته في اجملموعة التي
تضـم منتـخبـات الصـ  والفـلب
ـــالــديـف وغــوام  وأكــدت وجــزر ا
ـنـتـخب مـصــادر في  االحتـاد ان ا
ســيــلــعب مــبــاراة ثــالــثـة مـع احـد
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تـلـقت الهـيأة الـتـطبـيـعيـة لالحتاد
الــعـــراقي لـــكــرة الـــقـــدم مــوافـــقــة
االحتـاد الـفـلـسـطيـنـي لـلعـبـة عـلى
خـــــوض مـــــبــــاراة وديـــــة جتـــــمع
نـتخبـ خالل سبـتمبـر / أيلول ا
ــــقــــبـل في أربــــيـل وذلك ضــــمن ا
ـنتـخبـ للـتصـفيات حتـضيرات ا

زدوجة. اآلسيوية ا
وفــاحتت الــهــيـــأة الــتــطــبــيــعــيــة
لالحتاد الـعـراقي في وقت سابق
اجلـانب الـفلـسـطيـني عـلى خوض
ـنـتخـب في مـباراة وديـة جتمع ا
الـرابع عـشـر من أيـلول/ سـبـتـمـبر
قبل عـلى ملعب فرانـسو حريري ا

في محافظة أربيل.
ووافق االحتـاد الـفـلسـطـيـني لـكرة
الـقــدم بـشـكل مـبـدئي عـلى خـوض
ـوعد ـكان وا ـباراة الـودية في ا ا
احملــددين عـلـى أن يـتم الــتـواصل
ـقـبـلـة بـ الـطـرفـ خالل األيـام ا
لكي يـتم التـحضـير للـمبـاراة وفقاً
لــلـظــروف الـتي يــشـهــدهـا الــعـالم

بسبب جائحة فيروس كورونا.
يـشـار إلى أن مــنـتـخـبــنـا الـوطـني
لكرة القدم سـيالعب منتخب عُمان
بالثالث من شهر سـبتمبر / أيلول
في مسقط ومن ثم يواجه منتخب
سـوريـا بالـثـامن من الـشهـر نـفسه
في أربــــــيل عــــــلى أن يــــــخـــــوض
مــبـاراته الـوديـة األخــيـرة بـالـرابع
عشـر  وذلك في ختـام حتضـيراته
بـاراة هونغ كونغ ضمن النهـائية 
اجملـمـوعة الـثالـثـة والتي سـتـلعب
بالثالث عشر من اكتوبر / تشرين

قبل. األول ا
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ـديـر اإلداري لـلــمـنـتـخب وكــشف ا
الـــوطـــني لـــلـــكـــرة الــقـــدم  بـــاسل
ـنـتـخب كـوركـيس مـوقف مـدرب ا
الوطني سريتـشكو كاتانيتش من

. الالعب احملترف
وقـــــــال كــــــوركــــــيس  إن “مــــــدرب
ــنـتـخب الـوطـني كـاتـانـيـتش لم ا
يـــضع أي خـــطـــوط حـــمــراء عـــلى
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معروف نادي جـماهيري وعريق
و هو  منـافس دائم على األلقاب
 بـتـكـاتف اجلـمـيع داخل الـنادي
فـيـجب ان نـحـافظ عـلـى الـبـداية
ـوسم ــبـشــرة  لــلـفــريق  فـي ا ا
الـقــادم و الـبـنــاء عـلــيه السـعـاد
جـمـاهـيـره و تـقـد فـريق يـلـيق

يناء. باسم ا
ومن جــانـــبه أبـــرم نــادي زاخــو
صـفـقـت جـديـدتـ خالل فـترة
االنــتـقــاالت الــصـيــفـيــة لــيـدعم
صفوف فريقه حتضيرا للموسم
ـقــبل.وقــال مـصــدر مــقـرب من ا
اإلدارة في تـصريـحـات صحـفـية
إن الـنادي جنح فـي التـعـاقد مع
مـدافع الـشرطـة الـدولي الـسابق
وليد سالم بـشكل رسمي وكذلك
العـب الـــنــــجف الــــســـابـق عـــلي
رشــيــد. وأضــاف اإلدارة جتــري
اتصاالتها بـشكل مكثف مع عدد

من الـالعــــــبـــــ
وهـنـاك من أبدى
رغبته في تمثيل
الــفـريق ويــبـقى
فــــقط االتــــفــــاق
عــــــلـى األمــــــور
ــالــيـة إلنــهـاء ا
الـــــصــــفــــقــــات
واإلعالن عنـها
بشكل رسمي.
يـــشــار إلى أن
زاخــو تـعــاقـد
ـــــــــدرب مـع ا
الشـاب أحمد
صــــــــــــــــــــالح
لـــــــقــــــيــــــادة
الـــفــريق في
ــــــــــــــوسـم ا
ـــــــقـــــــبل. ا
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سـؤال قد يبدو لـلوهلة االولى مـستفزا  ولـكنه في واقع االمر سؤال
يجب طـرحه والتـفكـير في االسـبـاب احلقـيقـية الـتي دفعت الـكثـيرين

لح. إلثارة هذا التساؤل ا
ـنـعـنـا من ـانـنـا الـكــبـيـر بـالـقــضـاء والـقـدر غـيــر ان ذلك ال  ومع ا
منـاقشة هـادئة لـقضـية مـهمة تـخص حيـاة أحد اكـثر الـوجوه تـأثيرا
في حيـاة الـشـعب العـراقي وهـنـا انا ال اوجـه اللـوم وال اتـهم احدا
ـكانـة احـمد راضي كـان يـعيش في ولكن لـو فـرضنـا ان مـريضـا  

صير?. دولة غير العراق فهل كان سيالقي نفس ا
البـسـات الــتي رافـقت دخـول وبـعــد االطالع عـلى كــافـة الـوقـائـع وا
سـتـشفى الـنعـمان لـوجدنـا انه لم يـحصل حـتى على احمـد راضي 
الرعـاية الطـبيـة التي حـصل علـيها مـرضى عاديـ في مسـتشـفيات
اخرى!! فـقد أشاد الكثيرون باخلدمة الصـحية الراقية التي قدمتها
مسـتشفيـات اخرى في بغداد مـثل مستشفى ابـن اخلطيب والتي لو

ا حصل ما حصل.  نقل احمد من البداية اليها 
وهنا نشير الى نقطة في غاية االهمية أن بعض  التصرفات السلبية
التي بـدرت من البعض قد ساهمت في ترك اثارها الـسلبية النفسية
عـنــد احـمـد راضي ومن اسـوأ تـلك الــتـصـرفـات مـا قـامت به ادارة
ـنـاعة في جـسده الى مسـتشـفى النـعـمان وتـسبب بـتـدني مسـتوى ا
احلضـيض عـندمـا قـامت بتـصويـر الالعب في وسـائل االعالم وهو
ــرض وفي حـالــة يـرثى لــهـا واجلـمــيع يـعــلم ان احـمـد في فـراش ا
ستحـيل ان يوافق على راضي كان  مـعروفا بـأناقته الـبالغـة ومن ا
الـظـهـور االعالمي وهـو فـي هذه احلـالـة الـصـعـبـة فـانـشـغـلت ادارة
ستشفى بسمعتها في االعالم وأهملت صحة احمد اعتقادا منها ا
ــسـتــشـفى أنه هـو من أوحـى لـبــعض االعالمـيــ بــسـوء مــعـامــلـة ا
تعمد له ثم ارتكبت االدارة خطأ آخر حينما امتنعت عن واهمالها ا
تـخـصيـص  واحد من الـكـوادر الطـبـية تـكـون مهـمـته متـابـعة الالعب
عـلى مــدار الـسـاعـة وهـو اقل مـا تـقـدمـه لالعب خـاصـة ان االطـبـاء
ـعـانـاته مـن مـشـكـلـة صــحـيـة مـزمــنـة في حـجـابه كـانـوا عـلى عــلم 

احلاجز.
ـسـتـشفـى التـي تعـانى مـن نقص ونـحن ال نـلـقي بـالـلـوم فـقط عـلى ا
كـبــيـر في بـنـيـتــهـا الـتـحـتـيـة بل هـنـاك تـقــصـيـر واضح من قـبل كل
احلـكومـة بـكافـة مسـتـوياتـها مـن أعلى الـهرم في الـسـلطـة التـنـفيـذية
والتـشريعية حتى أصغـر موظف في وزارتي الصحة والرياضة ألن
االطــراف احلــكـومــيــة  تــعـلم جــيــدا انه ال يــنـتــمي حلــزب مــؤثـر في

السلطة وان موته لن يثير حفيظة الساسة الكبار!!.
ـتـلكـون زمـام السـلـطة ن  وانـا أجـزم ان الكـثـيريـن من الفـاشـل 
تـمـنـوا مـوت احـمـد راضي ألنـهم ال يـتـحـمـلون رؤيـة رجل مـن الزمن
الـسـابق بــقي الى الـيــوم مـســتـحـوذا عــلى عـرش قــلـوب الـعــراقـيـ

ختلف طوائفهم ومشاربهم.
لقـد فـات على احلـكـومة ورجـاالتـها ان احـمـد راضي ثروة وطـنـية ال
تـقـدر بـثـمن كـان عـلـيـهـا ان حتـافـظ عـلـيـهـا كـمـا حتـافظ عـلى الـنـفط
ــشــافي ان ــؤســســـات كــمــا فــات عــلى االطــبــاء وا والــدســتــور وا
رسالـتهم العـظيمـة يجب ان تـبقى بعـيده عن تصـفية احلـسابات وان
ولقد فات على ريض ال ذنـب له ان تعرضوا للـنقد من قبل االعـالم ا
الـسـيــاسـيــ ان الـعــالم ال يـعـرف اثــار اور وبـابل بــقـدر مــا يـعـرف
اسطـورة العراق احمد راضي وهذا ما اتضح للجميع حينما شاهد
العـراقيون صـدمة شعـوب العالم اخملـتلـفة وحزنـهم احلقيـقي برحيل
احمـد راضي. لقد قتل االهمـال والالمباالة واخلذالن احمد راضي
رض ولم يتـحـمل رؤيـة كل هـذا االجـحاف بـحـقه وهـو عـلى فـراش ا
وهو الـذي تـعود ان يُـحـمل عـلى االكتـاف بـعـد كل هدف لـلـعراق في
العب. وحتى بعد رحيله كان رد احلكومة باهتا وباردا ولم تشيعه ا
ـا يـلـيق به فـقـتـلـته مـرتـ لـكـنه حـتى وهـو مـيت سـجـل هـدفـا هو
االغلى من كل االهـداف التي سجـلها بـحياته حـينمـا مزق شباك كل
ـراهن عـلى تفتـيت الشعب الـعراقي و حتول راب وا احلاقـدين وا
موته الى ادانـة ولـعنـة بـحق كل من لم يـحتـرم تـأريخ العـراق وابـناءه

البررة .

محمد كاصد

في الــــبــــطـــــولــــة األهم واحلــــدث
الـكـروي األبرز  وعـنـدهـا سـيدخل
الـــتــــاريخ مـن أوسع أبــــوابه  في
مـهمـة يـتوجب  ان تـتضـافـر فيـها
جهود احلكومة واالحتاد  وتام
عـسكر بشـكل مبكر مستـلزمات  ا
والن كـل شيء  اليــــــزال بـــــأيـــــدي
ــؤكـد يـدركــون أهـمـيـة العـبــيـنـا ا
ـــبــــاريـــات األخــــيـــرة وقــــيـــمــــة ا
احلـاسـمـة وكل واحـدة مـنـهـا تـعد
نهائي  وكان االحتاد األسيوي قد
حـــدد مــواعـــيــد مـــبــاريـــات  فــرق
اجملموعـة  الثالـثة في التـصفيات
العب ـزدوجــة  عـلى ان حتـدد ا ا
الى مـــا قـــبـل شـــهـــرين  عـــنـــدمـــا
ـــنـــتـــخب ـــتــــصـــدر ا يـــخـــرج   ا

نتخبات. ا
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ـنــتــخب في وقــبــلــهــا ســيــكــون ا
مـعسـكر تـدريبي في مـدينـة اربيل
واجـهـت ومن اسـتـعدادا لـتـلك ا
ثم الى  ما يتـضمنه الـبرنامج من
اثلة خوض مباريات جتريبية  
مـن اجل  إكـــمــــال فـــتـــرة اإلعـــداد
طلوب حل يحل موعد بالشكل ا
ــواجــهــة األولى الــرســمــيــة مع ا
مـنـتـخب هـونغ كـونغ   في الـثالث
عـشـر من تـشـرين اول الـقادم  ولم
يــحـدد مــلــعب الـلــقــاء بـعــد وكـان
ـنـتـخب الـوطـني قـد تـغـلب عـلى ا
هـونغ كـونك في الـبـصـرة بـهـدف
دون رد في  الـلـقـاء الـوحـيـد الذي
خاضه الـفريق في مـلعـبه  قبل ان
ـنامة يتـعادل مع الـبحـرين   في ا
بـهـدف  كـما تـغـلب عـلى  مـنـتخب
كـمـبـوديـا في عقـر دارهـا  بـأربـعة
أهداف دون رد ثم حـقق  النتـيجة
األهم عــنــدمــا  جنح في الــتــغــلب
عـــلى مـــنــتــخـب إيــران  بـــهــدفــ
لـــواحـــد في األردن  الـــتي دعـــمت
جـهود الـفـريق الذي كـان عـليه ان
يــوسع الـفـارق مع الــبـحـرين قـبل
الــتــعــادل مــعه في  الــلــقــاء الـذي

جرى في عمان.
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ـنتـخب احلـفاظ وسـيـكون عـلى  ا
عـلى تـقـدمه بفـضل الـنـتـائج التي
خـــــرج بـــــهـــــا وهــــو قـــــادر عـــــلى
ـدرب تــعــزيـزيــهــا من خالل دور ا
وثـــقــة الالعـــبــ والــســـعي عــلى
ـهـمـة كـمـا يـجب  بـعـدمـا اجنـاز ا
ترك االنـطبـاع االيجـابي من بداية
التصفيات التي استمر يقدم فيها
مــســـتــويـــات واضــحـــة مــنـــحــته

صدارة اجملموعة  باستحقاق.
ـدرب والالعـبــ أهـمـيـة ويــدرك ا
ـبـاريـات الـقـادمـة الـتـي سـتـكون ا
مخـتـلـفـة تـمـامـا ويـجب خـوضـها
بحذر شديد في ظل تازم  فيروس
كـورونـا واحلـالـة الـنـفـسـيـة الـتي
ــر بـــهــا الالعــبــ مــا يــتــطــلب

ستريشكو كاتانيتش

العراقي في الـثالث عشر
ــقـبل من تــشــرين اول  ا
واجهة الى هونغ كونغ 
مــنـتـخـبــهـا الـذي احـتل
ـــــــركـــــــز الـــــــرابـع في ا
اجملـــــمـــــوعــــة مـن فــــوز
وتـــــعـــــادلـــــ  قـــــبل ان
يــســتــقـــبل  في الــثــاني
عـشــر مـتـذيل اجملـمـوعـة
كــمـبـوديــا ويـخـتـتم
مـــبـــاريـــاته في
تـصـفـيـات

اجملمـوعة الثـالثة في
العــــبـــة اخلـــروج 
مـنـتـخب إيـران في
الــســابع عــشـر من

تشرين الثاني.

درب السوري عمار الريحاوي
ا

إلـى نـــــــــــادي الـــــــــــوحــــــــــدة
اإلمـــاراتي وفـي عــام 2004
انــــتــــقل إلـى نــــادي اخلـــور
الـــقــطـــري وفـي عــام 2006
انــتــقل إلـى نــادي الــغــرافــة
وفي عـام 2007 حـصل عـلى
لـــــــقـب كـــــــأس اســـــــيـــــــا مع
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اعــلن االحتـاد الـعــراقي لـبـنـاء
االجــســـام تـــســمـــيـــة مـــعــالج

نتخب الوطني. لالعبي ا
وقـال رئـس االحتـاد فـائـز عـبـد
احلــسن إن االحتــاد الــعـراقي
ــركـزي لـبـنـاء االجـسـام قـرر ا
تـسـمــيـة مـحـمــد عـبـد الـواحـد
جنم معاجلـاً رسمياً لـلمنتخب
الـــوطــــني الــــعـــراقي لــــبـــنـــاء
االجــــســــام.وأضــــاف ان جنم

ســيــتــولى مــعــاجلــة وتــأهــيل
نـتخب اصـابات كـافة العـبي ا
الـوطـني لـبـنـاء االجـسـام عـلى
ــركــزي بــعـد نــفــقــة االحتــاد ا
ـقـر االحتـاد مـراجــعـة الالعب 

وتقد طلب لغرض العالج.
ـــنــــتـــخب يـــذكـــر ان العــــبي ا
الــوطــني كــانــوا يــعـانــون من
اإلصــــــابــــــات الــــــتـي كــــــانت
ــــشـــاركـــة في حتـــرمــــهم من ا
الــــــبــــــطــــــوالت الــــــدولــــــيــــــة.

جانب من احدى منافسات بناء االجسام

ــنـتـخب الــعـراقي وحـصل ا
عـــلى جــــائـــزه أفـــضل العب
ببـطوله اسيـا وثاني أفضل
العب اســيـــوي بــعــد يــاســر
الــقـحـــــــــطــاني الـسـعـودي
ثم أعــيـر إلى نــادي الـعـربي
الـــقــــطــــري وفي عـــام 2008
رجـع إلى نــــادي الــــغــــرافـــة
الـــقـــطـــري بــــدالً من الالعب
هـــاكــان يـــاكــ وفي آب من
عــام 2011 انــتـــقل لــيـــلــعب
لــنـادي الــوكـرة الــقـطـري ثم
انــتــقل في 2013 إلى نــادي
السد القطـري وأعلن بعدها
اعــــتــــزالـه كــــرة الـــــقــــدم ثم
تـــــراجع عـن هـــــذا الـــــقــــرار
ــــدة قـــصــــيــــرة مع ولــــعـب 
األهـلـي الـسـعــــودي كـبـديل
عن الـالعـب اآلســـــيــــــوي ثم
 2015 عـــــــــاد فـي مــــــــــوسم 
لــلــدوري الــعـــراقي لــيــخــتم
مــشـواره مع نــادي الـطــلـبـة
ـــوسم اعــلن وفي نــهـــايــة ا
تــوقــفه وابــتــعــاده عن كــرة

القدم.



الـــذي يـــقـــوده يــورغـن كــلـــوب من
الـفوز بـلـقب طـال انتـظـاره من قبل
جـــمــاهـــيـــر الـــنــادي اإلجنـــلـــيــزي
الــعــريق.واآلن لم يــتــبق لــلـفــريق
سـوى أربع مـبـاريـات فـقط في هـذا
وسم وقائد الفريق مصاب. وقد ا
تتغلب الـطبيعيـة البشرية ويدخل
لــــــيـــــــفــــــربـــــــول فـي حــــــالـــــــة من
االســتـرخــاء.ولــكن مــا هـي األرقـام
الــقــيــاســيــة الــتي قــد يــحــطــمــهـا

ليفربول في الدوري اإلجنليزي?
◊UIM « w  ‚—U  d³ √

منذ عام فاز مـانشستر سيتي
بــلــقب الــدوري اإلجنــلــيــزي
وكان مـتقـدما بـ 19نقـطة
ــركـز عــلى صــاحـب ا
الـــــثـــــاني فـي ذلك
وسم مانشستر ا
يــونـايـتـد بــيـنـمـا
كـان لــيـفـربـول في
ـــــركــــــز الـــــرابع ا
بـفـارق ست نـقـاط
عــن وصــــــــــــــــيـف
الــــــــــــــــــــــــــــــدوري
اإلجنـــلــــيــــزي في
ذلك الــــعــــام.لــــكن
ـوسم يـحتل هـذا ا
أشبال يـورغن كلوب
مركـز الصـدارة بفارق
23 نقـطـة عن السـيتي
ـركــز الـثـاني صــاحب ا
ــا يـعـني أن الــريـدز قـد
يـــحــطـم الــرقم الـــقـــيــاسي

ألشبال بيب غوارديوال.
◊UIM « s  œbŽ d³ √

فـي مـــــــوسم 2018 أصـــــــبح
مـانـشسـتـر سـيـتي أول فريق
يـحصـل على 100 نـقـطة في
مـــــوسم واحـــــد بـــــالـــــدوري
ــــوسم اإلجنــــلــــيــــزي.وفي ا
احلـــــــالـي وصل رصـــــــيـــــــد
ليـفربول إلى 92 نقـطة حتى
اآلن ولـــكــــنه ال تــــزال أمـــامه

أربع مباريات.
وإذا فــــاز بـــثالثــــة مــــنـــهــــا فـــقط
يـستـطيع حتـطـيم رقم السـيتي في

.2018

AZZAMAN SPORT
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ـوقـعـة على أعـلنت مـحـكـمـة الـتـحكـيم الـريـاضي "كـاس" إسـقـاط العـقـوبـة ا
شاركة بالبطوالت األوروبية. دة عام عن ا مانشستر سيتي باإليقاف 

ـوقـعـة على الـسـيـتي والتي ـالـية ا كمـا أمـرت احملـكمـة بـتـقلـيص الـغـرامة ا
قدرت بـ 30 مليون يورو إلى 10 مالي فقط.

وكـان االحتــاد األوروبي لــكـرة الــقــدم (يـويــفــا) قـرر في فــبــرايـر/ شــبـاط
شاركة في البطوالت األوروبية في اضي حرمان مانشستر سيتي من ا ا
ه 30 مـليـون يـورو بـدعـوى "ارتـكـاب انـتـهـاكات قـبلـ وتـغر وسـمـ ا ا

الي النظيف". جسيمة فيما يخص قواعد اللعب ا
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كـشف حتــقـيق أجـرته قـنـاة بي بي
سي الـبريـطانـية عن تـسجيـل أكثر
ــدربــ ريــاضــيـ من 16 حــالــة 

انـخـرطـوا في أنـشـطـة جـنـسـية مع
قصر تراوحت أعمارهم ما ب 16
و  17 عاما مـنذ عام 2016  األمر
الــذيـن دفع نــاشــطــ لــلــمــطــالــبـة

بـتغـييـر الـقانـون البـريطـاني "على
وجه السرعة".

ان وجدَّد الضـحايا وأعضـاء البر
البـريـطـاني واجلـمـعـيـة الـوطـنـية

ــــنع الــــقــــســــوة ضــــد األطــــفـــال
الــدعــوات لـســد "ثــغــرة" قـانــونــيـة
بهدف حـظر أي عالقة جنـسية ب

شخص ما له سلطة على طفل.
ــهن ومن بـيــنـهـا وتـمـنـع بـعض ا
ـدرسـون واألطـبـاء االنـخراط في ا
نشاط جنسي مع األطفال حتى لو
جتاوزوا سن الرشد.بـيد أن قانون
اجلـــرائم اجلــــنـــســـيــــة ال يـــشـــمل

. درب الرياضي ا
وجتـــري وزارة الـــعــدل مـــراجـــعــة
للـقانون احلالـي قائلـة إنها سوف
تـــعـــرض خــــطـــطـــهــــا في "الـــوقت
ـنـاسب" لـكن ســارة تـشـامـبـيـون ا
قـــالـت إن األرقـــام الـــتـي حـــصـــلت
عــلـيـهــا بي بي سي تــمـثل دلـيال ال
كن "تفنيـده" يقضي بأن القانون

يحتاج إلى تغيير "فورا" .
ــوجب قــانــون وطــلــبـت الــقــنــاة 
ـــعـــلـــومـــات من جـــمـــيع حـــريـــة ا
اجملــالس احملـلـيـة (الــبـلـديـات) في
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كان مـوسمـا رائعـا لنـادي ليـفربول
ـســتــويـات إذ تــمـكن عــلى كـافــة ا

الــفــريق

 ôU Ë ≠5 dÐ

أكد يورجن كلوب مـدرب ليفربول أن مبـاراة فريقه أمام نظيره آرسـنال منتصف األسبوع
اجلاري ستكون مثيرة لالهتمام.

ـبـاراة التي سـتـقام األربـعاء وقع لـيـفربـول الـرسمي عن ا وقـال كلـوب خالل تـصريـحـاته 
قبل "أمامنا مساحة لالستعداد وهذا أمر جيد". ا

اضية كانت ال تـصدق خضنا وأضاف "سيكـون لدينا يوم واحـد إضافي األيام السـبع ا
3 مباريات خالل أسبوع واحد".

وتابع كلوب "هـذا هو الوضع واآلن لدينا يـوم إضافي نأمل أن نتمـكن من التحسن بشكل
كامل".

ــواجـهــة آرســنـال وهي مــبـاراة ســتـكــون مـثــيـرة ونـوه "ســنـتــحـسـن ونـذهب مــرة أخـرى 
لالهتـمام". ويـحل ليـفربول الـذي توج بـلقب الدوري فـي وقت سابق ضيـفًا عـلى آرسنال
ـرحلـة الـسادسـة والـثالث من الـدوري اإلجنـليـزي.ويـتصـدر لـيفـربول ضمن مـنـافسـات ا
ـركز الـتاسع جـدول تـرتيب الـدوري اإلجنـليـزي برصـيد 93 نـقطـة فيـمـا يحـتل آرسنـال ا

برصيد 50 نقطة.

في الفـترة من 27 أكتوبـر/ تشرين
األول 2019 إلى 24 فــــــبــــــرايــــــر/

شباط 2020.
ــة لـيـفــربـول عـلى يـد وقـضت هـز
واتـــفــــورد في فـــبــــرايـــر/ شـــبـــاط
ـاضي عـلى أمل بـطل الـدوري في ا
كـسـر الـرقم الـقــيـاسي الـذي حـقـقه
فـريق األرسنـال اإلجنــــــليـزي ح

أما إذا فاز باألربعة فسوف يحطم
الــرقم بــفـــارق أربع نــقــاط لــيــصل

رصيده إلى 104 نقطة.
 «—UB²½« œbŽ d³ √

هـنـاك رقم قيـاسي آخـر يـحـتفظ به
أشـــــبــــال غـــــوارديــــوال هـــــو عــــدد
االنـــتـــصـــارات في مـــوسم -2017

2018 وفي موسم 2018-2019.
أما ليفربول فقد فاز في  30مباراة
ـكــنه كـسـر الـرقم حــتى اآلن لـذا 
الـقـيـاسي لـســيـتي حـال الـفـوز في
ثالث مباريات فقط من أصل أربعة

وسم. متبقية في ا
t³FK  vKŽ  «—UB²½« œbŽ d³ √

ـبـاريـات الـتي فـاز أكــبـر عـدد من ا
فـيهـا فريق في الـدوري اإلجنلـيزي
عـــلى أرضه في مـــوسم واحــد هــو
19 مباراة وهو الرقم الذي سجله
تـشيـلـسي في موسم 2005-2006
ومــان يـونـايــتـد في مـوسم -2010
2011 ومــان ســيــتي فـي مـوســمي

2012-2011 و2018-2019.
لـــكن مـــا ســـبـق ال يـــنـــطـــبق عـــلى
ليفـربول صاحب اللـقب هذا العام
إذ أجـــبــــر الـــوبــــاء فـــرق الـــدوري
اإلجنـــلـــيـــزي عـــلى الـــلــعـب بــدون

جمهور. 
وبالطبع ال ذنب للنادي في ذلك.

ــــكن لــــبـــطـل الـــدوري ومع ذلـك 
حتــقــيق رقم قــيــاسي جــديــد حـال
ـتبقيت على بارات ا فوزه في ا

أرضه.
‰uÐdHO  UNIIŠ WOÝUO  ÂU —√

كـان اإلجنـاز األكبـر لـلـيفـربـول هذا
ــوسم هــو احلـــصــول عــلى لــقب ا
الـدوري اإلجنــلـيــزي بـعـد تــعـطش
جـمـاهـير الـفـريق لـذلك مـدة ثالث
ســنـة.ولــكن تــتــويج الــريــدز بـطال
ـوسم بـسبع لـلـدوري قـبل نـهـايـة ا
مباريات يظل رقما قياسيا إذ يُعد
ـوسم الـوحـيـد بـالدوري هـذا هـو ا
اإلجنــلـيـزي الـذي يــفـوز فـيه فـريق
بــــالـــلـــقـب بـــعـــد هــــذا الـــعـــدد من

باريات. ا
وحـقق أشبـال كلـوب رقـما قـياسـيا
جـــديــدا فـي الــدوري اإلجنـــلـــيــزي
عــنــدمــا فــازوا عـلـى أســتـون فــيال
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إجنلترا وويلز تزويدها بالشكاوى
الــتـي تــلــقـــتــهـــا بــشـــأن انــخــراط
شـــخص يُــــفـــتــــرض أنه يــــشـــغل
مـنصـبـا ذا ثقـة في نـشاط جـنسي
مع أطفال تتـراوح أعمارهم ما ب

16 و 17 عاما.
وأُحِـيـلَت الـشكـاوى إلى الـسـلـطات
احملــلـيــة بـاعـتــبـار أنــهـا ال تــشـكل
ـوجـب قـانـون جـرائم مــحـتــمـلــة 
اجلــــــرائم اجلــــــنـــــســــــيـــــة.وخالل

ـــاضـــيـــة  الــــســـنـــوات األربع ا
تسـجيل  164 حالـة انخـرط فيـها
مــدربــون ريــاضــيــون أو بــالــغــون
يــعـمـلـون في مـجـال الـريـاضـة من

مجموع 1481 حالة  رصدها.
ان وقالت تشـامبيون عـضوة البر
عن دائـرة روذيـرام لـلـبي بي سي:
"هـنـاك ثغـرة قانـونـية كـبـيرة تـتيح
لــلــمــســيــئــ لألطــفــال الــوصــول

إليهم".
وأضافت "ظلـلت أثير هذه الـقضية U¹UHš∫ حتقيق يكشف خفايا عالقات الرياضي
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خـورخـي بـيالردو شــقـيق كــارلـوس
ـنتـخب األرجـنـتـيـني الـفـائز مـدرب ا
ــونــديــال 1986 لــكــرة الــقــدم أن
تـــشـــخـــيص إصـــابــــته في نـــهـــايـــة
ستجد األسبوع بفيروس كـورونا ا

 عن طريق اخلطأ.
وكـــتب خـــورخي عـــلى حـــســـابه في
تـويـتـر "شقـيـقي ال يـعـاني من شيء
اخملـــتـــبــر (الـــذي أجـــرى الـــفــحص)

ارتكب خطأ".
ـــســـتــــشـــفى وأُدخـل بـــيالردو إلـى ا
الـــســـبت بـــعـــد اخـــتــبـــار إيـــجـــابي

لفيروس "كوفيد-19 .
ويــعـيـش بـيالردو (82 عــامــا) الـذي
يعـاني من اضطـراب دماغي في دار
ــــاغــــرو بـــــضــــواحي رعــــايــــة فـي أ
الـــعــاصـــمــة بـــويــنس إيـــرس حــيث
اصـــيـب ايـــضـــا عـــشـــرة اشـــخــاص
آخرين بـفـيروس "كـوفـيد-"19 ولكن

درب. دون أن تظهر أعراض على ا

اضي وهو الفوز رقم 24 األحد ا
عـلـى الـتـوالي لـبـطل الـدوري عـلى
ملـعبه.وحقق لـيفربـول إجناز مان
سـيتي عـنـدمـا فاز في 18 مـباراة
عـلى التـوالي.وحقـق السـيتي ذلك
في الـــفـــتــرة بـــ أغـــســطس/ آب
وديـســمــبــر/ كــانـون األول 2017
بـيـنـمـا حـققه لـيـفـربـول هـذا الرقم

 كريستيانو رونالدو

ـركـزة ونُـقل بـيالردو الـى الـعـنـايـة ا
في تموز/يوليو 2019 بعد إصابته
ـــتالزمــــة حـــكـــيـم-آدامـــز. ومـــنـــذ
ـســتـشـفى يـعـيش في خـروجه من ا
اغرو أحد دور الرعـاية في مـنطقـة أ

في العاصمة.
ـــنـــتـــخب وأشـــرف بـــيـالردو عـــلى ا
الـوطـني بـ 1982 و1990 وأحـرز
كسيك مع األسطورة لقب مونديال ا
ديــيــغـو مــارادونــا ثم قـاد مــنــتـخب
ــبـــاراة الـــنــهـــائـــيــة في بـالده الى ا
مـونـديـال 1990 عـنـدمـا خـسـر أمـام
ــانــيــا الــغـربــيــة بــركــلــة جـزاء في أ
الــنــهـائـي.وسُـجّــلت 1233 وفـاة في
األرجنت من أصل أكثر من 59 ألف

إصابة بـ"كوفيد-19.
وأعـلن الـرئـيـس ألـبـرتـو فـرنـانـديس
اجلمعة تشديد اجراءات االغالق في
نـطقة العـاصمـة بويـنوس أيـرس وا
احملــــيـــطــــة بــــهــــا مع تــــزايــــد عـــدد

االصابات.

بعض التـعديالت بسـبب تنقالت فرق
سابقة ملبورن إلى سيدني.“وتأمل ا
في إنــهــاء آخــر 27 مــبــاراة بــالــدور
الـتـمـهـيـدي خـالل أربـعـة أسـابـيع مع
إقامـة الدور النـهائي احلاسم في 23
أغـسـطس آب.وأغـلـقـت سـلـطـات نـيـو
ســــاوث ويــــلــــز حــــدود الــــواليــــة مع
ـاضي لـتـصبح فـيـكـتوريـا األسـبوع ا
فـرق مــلـبــورن عـالــقـة قـبـل احلـصـول
عــــلـى اســـتــــثــــنــــاء لــــلــــســــفــــر يـــوم
اجلـــمــعــة.وعـــزلت الــفـــرق في فــنــدق
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أكـد االحتــاد االسـتــرالي لــكـرة الــقـدم
يـوم االثنـ استـئـناف دوري الـدرجة
ـقبل بعـد أربعة األولى يوم اجلـمعة ا
أشـهـر مـن الـتـوقف ومع دخـول ثالثـة
فرق مـن ملـبورن احلـجر الـصحي في

سيدني.
ــفـــتــرض عــودة دوري ســوكـــان من ا
ـبـاراة بـ األضـواء يـوم اخلـمـيس 
ملـبورن فاكـتوري وويسـترن يونـايتد
لـــكن تـــغــيـــر اجلـــدول بـــســبـب أزمــة
جـــــــائـــــــحــــــــة كـــــــوفـــــــيـــــــد- 19في
باراة ب ـسابقـة  ملبـورن.وتعود ا
سـيـدني ضـد ولـنــجـتـون فـيـنـكس في
استاد جوبيلي يـوم اجلمعة.وانتقلت
فــرق مـلــبـورن فــاكـتــوري وويـســتـرن
يونايتـد وملبورن سـيتي إلى سيدني
مـطلع األسـبـوع لقـضاء  14يـوما في
احلجـر الـصحي.وقـال جريج أورورك
ـسابـقات بـاالحتاد االسـترالي مـدير ا
”واجـهـنـا الكـثـيـر مـن التـحـديـات في
ـــاضي مـــنـــذ اإلعالن عن األســـبــوع ا
ــبــاريــات الـذي احــتــاج إلى جــدول ا
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ـــمـــــــــــتـــاز دون فـــاز بـــالـــدوري ا
أيـــــــــــة هــزائـــــــــم في مــــــــوسم
2004-2003. وكما يحـتاج الريدز
إلى 32 هـــدفـــا لـــتـــحـــقـــيق الـــرقم
ــانــشــســتـر الــقــيــاسي اخلــاص 
ســـيـــتـي الـــبـــالغ 106 أهـــداف في
مـــــوسم 2018-2017 ومـن غـــــيــــر
ـنـطــقي أن نـتــوقع من لـيــفـربـول ا
ـنافـسة عـلى هذا الـرقم القـياسي ا
ــتـبــقــيـة ــبــاريــات األربـعــة ا في ا
له.ويـــحـــتـــفـظ الـــســـيـــتي بـــرقـــمه
القياسي اخلاص بإحراز 50 نقطة
من مـبـاريـات خـاضـهـا عـلى مـلـعب
اخلصم عالوة على الرقم اخلاص
باريات التي فاز بها خارج بعدد ا
مـلعـبه الـبالغ  16مـباراة.ويـحـتفظ
تشيلسي أيـضا برقم قياسي وهو
أقل عــدد من األهــداف دخل شــبـاك
فــريق في الــدوري اإلجنــلــيـزي في
موسم واحد. وحقق تـشيلسي هذا
الــــــرقـم فـي مــــــوسم 2004-2005
عــنـــدمــا دخل شـــبــاكه  15 هـــدفــا
فقط.وفي نفس الـوقت دخل شباك
وسم  26 هدفا رغم ليفربول هذا ا
حـصـول الـفـريق عـلى أفـضـل دفاع

في الدوري اإلجنليزي هذا العام.

 ôU Ë≠ U Ë—

ذكر تقرير صحـفي أن البرتغالي كريـستيانو رونالـدو هداف يوفنتوس حدد
موقـفه بـشأن الـبـقاء أو الـرحيل عـن صفـوف السـيـدة العـجـوز خالل الفـترة

قبلة. ا
وقــالت صــحــيــفــة "تــوتــو ســبـورت" إن رونــالــدو يــرغب فـي الـبــقــاء مع

يوفنتوس ويستهدف صناعة التاريخ مع الفريق اإليطالي.
ـوبـيـلي مـهـاجم وأضـافت أن الـدون يـسـتـهـدف مـنـافـسـة شـيـرو إ
التـسـيـو علـى لقب هـداف الـكـالـتـشـيو وكـذلك مـنـافـسـة روبرت
ليفانـدوفسكي جنم بايـرن ميونخ على جـائزة احلذاء الذهبي

األوروبي.
ونوهت بأنه ليس هناك أي مجال للشائعات حول انتقال
رونالدو لبـاريس سان جيرمان أو العودة لريال مدريد
ألن الــنــجم الـبــرتــغـالي يــريــد مـواصــلـة مــغــامـرته مع
الـبيـانـكـونيـري.وسـجل رونـالدو 28 هـدفًـا حتى اآلن
ـتـصدر بـالـكـالـتـشيـو مـتـأخـرًا بهـدف واحـد خـلف ا
ـعـادلـة رقم ــوبـيــلي بـيـنــمـا يــفـصـله 6 أهــداف  إ
ـوسم عــلى جـائـزة احلـذاء لـيــفـانـدوفـســكي هـذا ا

الذهبي بالدوريات اخلمس الكبرى.

بـسـيـدني وخـضـع أفـرادهـا لـفـحوص
يــوم االثـــنــ بـــعـــد ظــهـــور أعــراض
كــــوفـــــيــــد- 19عـــــلى العـب مــــطـــــلع
األســــبــــوع.واذا جــــاءت كـل نــــتــــائج
الفـحوص سلـبية سـتتمـكن الفرق من
الـتـدريب يوم الـثالثـاء.وحـدد الدوري
عـددا من اجلـمـاهـيـر لتـجـنب مـخـاطر
العـدوى حيث سـمح بحـضور 4500
مـشــجع في مـبــاراة سـنــتـرال كـوست
مــاريـــنـــرز ضــد بـــيـــرث جـــلــوري في

جراسفورد شمالي سيدني.
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ــدة ست ســنــوات مع احلــكــومـــة 
ويـكــمن إحـبــاطي في أنــنـا ال نـزال
ـراجعـات". ومـضت قـائـلة نـقـوم بـا
"في الـســنـوات الــتي تـخــلـلت هـذه
دة وبيـنما لم تتـصرف احلكومة ا
ــــســـــألــــة) وأجــــريت (حلل هــــذه ا
اسـتشـارة تلـو استـشارة حتـطمت
زيد من األطفال". وقالت إن حياة ا
األرقـام الـتي أ=وردتهـا بي بي سي
ــتـعــلـقــة بــعـدد احلــاالت جتـعل وا
احلـكـومـة مُـلـزمة بـالـتـصـرف جتاه
وضوع" لكنها حذرت من أن هذا ا
هـــذه األرقــام تــعــتــبـــر "قــمــة جــبل
اجلليد".وتابعت "الـغالبية العظمى
من هـذه احلــاالت لن يـتم الــتـبــلـيغ

عنها أبدا".
ومـضت قـائـلـة "وأحـد أسـبـاب هـذا
ـدربـ الـريـاضـي هـو أن هـؤالء ا
يـهـيـئـون هـؤالء األطـفـال لالعـتـقـاد
بـأنــهم يـقـيــمـون عالقـات شــرعـيـة.
لـــيس األمــر كـــذلك. يــتـــعــلق األمــر
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بلي جنم بـرشلونة كشف تقريـر صحفي إسـباني عن موقف عثـمان د
من اهتمام مانشستر يونايتد.

بلي ( 23عامًا) من إصـابة قوية تـعرض لها في فـبراير/شباط ويـعاني د
ا ـرجح عدم حلـاقه  ـاضي وخضع عـلى إثرهـا لعـملـية جراحـية ومن ا ا
وسم احلـالي.وكانت أنباء قد تـرددت عن رغبة مانشسـتر يونايتد تبقى من ا
بلي في ظل الصعوبات التي واجهها الفريق في التفاوض في التعاقد مع د
مع دورتــمـونــد من أجـل ضم جـادون ســانــشــو.وبـحــسب صــحــيـفــة "مــونـدو
ديبـورتـيفـو" اإلسبـانـية فـإن خيـار االنـتقـال إلى مانـشـستـر يونـايـتد ال يـقنع
بلي الـذي يفضـــــــل االستمرار مع برشلونة وتـــــــعويض كل ما فاته د
مـنذ انـضمـامه للـفريق الـكتالـوني في صيف 2017. في الـوقت ذاته فإن
بلي يترقب رحيل النجم الفرنسي بوروسيا دورتموند الفريق السابق لد
عـلى بـرشـلـونـة حيـث يحـق له احلـصول عـلى  20 مـلـيـون يورو من وراء

بيعه.
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وث { وكاالت - قـال إيدي هاو مدرب بور
ـدافع نـيـثـن آكي سـيـغـيب عـلى األرجح إن ا
عـن آخــــــر ثالث مــــــبــــــاريـــــات فـي الـــــدوري
وسم ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم هـذا ا اإلجنـليـزي ا
بـعـد إصابـته بـكدمـة خالل الـفوز 1-4 عـلى

ليستر سيتي يوم األحد.
وغـادر قـلب الـدفــاع الـذي شـارك أسـاسـيـا
لعب وسم ا في 29 مبـاراة بالدوري هذا ا
بـعد 40 دقيـقة عقب إصـابته في الـتحام مع

جيمي فاردي.
وأبلغ هـاو شبكـة سكـاي سبورتس ”ال تـبدو

إصـابـة جـيـدة. في ظل هـذا الـوقت الـقـصـير
وسـم سيكـون من الصعب أن تـبقي في ا ا

يلعب مرة أخرى.“
ـوث هو األول في عـشر وكان انـتصـار بور
مـبــاريـات وعـزز آمــاله في الـبـقــاء إذ يـحـتل
ـركز 18 بـرصـيد 31 نـقـطـة بفـارق ثالث ا
نـقــاط خـلف واتـفــورد أول فـريق في مــنـطـقـة
ــــوث ضــــيــــفــــا عــــلى األمــــان.ويــــحل بــــور
ركـز الثاني يوم مانشـستر سـيتي صاحب ا
ـوسم ضـد سـاوثـامـبـتـون األربـعــاء ويـنـهي ا

وإيفرتون.

بــانــتــهــاك (الـثــقــة) الــنــاجــمـة عن
ـــتـــلـــكـــونـــهــا الـــســلـــطـــة الـــتي 
ـــدربــون)".وأردفـت "يــســـتـــغــرق (ا
األمــر في بـــعض األوقـــات عــقــودا
حـتى يــدرك األطـفــال بـالـضــبط مـا
الذي وقع ويـتحـدثون عـنه. ولهذا
فــإن  160 شـــخــصـــا حـــسب مــا
عـرفـنا  يـشـكلـون أغـلبـيـة صغـيرة
جـدا مقـارنة بالـرقم الـفعلـي لهؤالء
األشـخـاص الـذين ينـتـهـكون الـثـقة
ـناصـبـهم".وبـالرغم من ـتـعلـقـة  ا
ـرتـبـطـة بـهـذه أن انـتـهـاك الـثــقـة ا
ـــــدربـــــ ــــــنـــــاصب مـن قـــــبـل ا ا
ـة إال إذا الـريــاضـيــ لـيس جــر
كـــانــوا يـــعـــمــلـــون في مـــؤســـســة
دارس فـإن بعض تـعلـيمـية مـثل ا
الــبــلـــديــات أحــالت هــذه احلــاالت
للـشرطـة للنـظر في إمـكانيـة اتخاذ
ـمكن أيـضا إجراءات أخـرى.ومن ا
أن اجلـهـات الـريـاضيـة احلـكـومـية
اخملــتـــصــة وســلـــطــات احلـــمــايــة

األخــــرى أُخْـــطِــــرت بــــشــــأن هـــذه
احلــاالت وقــد تــتــخــذ اإلجــراءات

التأديبية اخلاصة بها.
وقــال مــتـحــدث بــاسم احلــكــومـة:
"إســاءة اسـتــخــدام الــسـلــطــة أمـر
ــة تـنــطـوي بـغــيض وهــذه اجلـر
بــحق عــلـى أحــكــام مــشــددة. لــقـد
ـتــعـلـق بـهـذا راجــعـنــا الـقـانــون ا
األمر وسـنضع خـططـنا في الوقت
نـاسب".هذا اجلانب من الـقانون ا
ظـل حتت الــــــفــــــحـص الــــــدقــــــيق
لــســنـوات عــديــدة.فـي عـام 2017
وفي أعـقـاب الـفضـيـحـة اجلنـسـية
الـتي استـهدفـت أطفـال كرة الـقدم
أعــلــنـت وزيــرة الــريــاضــة آنــذاك
تـرايسي كـروتش أن وزارة الـعدل
ووزارة الــداخــلـــيــة وافــقــتــا عــلى
إجـراء تـغـيـير في الـقـانـون.بـيد أن
ـراجعـة قـضائـية الـتـعديل خـضع 
مطـولة بـينـما ظل قـانون اجلرائم

اجلنسية دون تغيير.

كـــــمـــــدرب في مـــــيـالن العـــــبـــــيه
ــســتــمــر الــذي تـردد بــصــيــاحه ا
صـــداه فـي أرجـــاء اســـتـــاد ســـان
بـــــــــــــــاولــــــــــــــــو اخلـــــــــــــــالــي مـن
اجلـمـاهـيـر.وبـهـذه الـنـتـيـجة بـقي
ــــركـــز الــــســـادس نــــابــــولي في ا
برصيد 52 نقطة ويقل عنه ميالن
ـركز الـسابع وهو بنـقطـت في ا
مــا يــكــفــيه لــلــتــأهل إلـى الـدوري
األوروبـي إذا أنـــــهى نـــــابـــــولي -
ـتــأهل بـالـفــعل بـاعـتــبـاره بـطال ا
ـــوسم في لـــكـــأس إيـــطـــالــيـــا - ا
ـــراكــــز الــــســــتــــة األولـى.وقـــال ا
جاتوسو الذي شـعر بالغضب من
العــــبي فــــريــــقه ”هــــذه أول مـــرة
أواجه فــيــهــا مــيالن وكــان هــنـاك
ــشــاعــر.“وأضـاف الــكــثــيــر من ا
”يــجب أن أشـــعــر بــالــغــضب من
الالعــبــ ألنــنــا عــنــدمــا نـصــنع
الـكـثـيـر من الـفـرص عـلـيـنـا وضع
الكرة في الشباك لكن بدال من ذلك

واجهنا صعوبات كبيرة.“

جانب من مباريات الدوري االسترالي
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نـــفـــذ فـــرانك كـــيـــسي العب وسط
مـيالن ركـلـة جـزاء بـنـجـاح لـيـقود
فـــــريــــــقه لـــــلــــــتـــــعـــــادل 2-2 مع
مــســـتــضــيــفـه نــابــولي في دوري
الـــدرجــة األولى اإليـــطــالـي لــكــرة
القدم يوم األحـد ويحفظ ماء وجه
حارس مـرمى فريـقه جيـانلـويجي
دونـاروما الـذي تـسـبـبت أخـطاؤه
في هـدفي أصــحـاب األرض.وبـقي

ســجل مــيـالن خــالي من الــهــزائم
ــوسم وواصل مــنــذ اسـتــئــنـاف ا
طـــريـــقه نــحـــو الـــتــأهل لـــلــدوري
ـــقــــبل بــــعـــد ـــوسـم ا األوروبـي ا
ـــتـــعــة واجـه خاللـــهــا مـــبـــاراة 
جـيـنارو جـاتـوسـو مـدرب نـابولي
نــاديه الــقــد من خــارج خــطـوط
ــعــتـاد ــلــعب ألول مــرة.ومــثـل ا ا
حـفـز جـاتـوسـو الذي أمـضى 12
عامـا كالعب وعامـا ونصف الـعام
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بكي حقا ان هناك مـن يتباكى على إسقاط النظام ضحك ا من ا
لـكي بذريـعة أن "اإلنـقالب"الذي وقع في الـرابع عشـر من تموز ا
عام  1958قـد أطـاح بـالـشرعـيـة الـدسـتوريـة وإنـقـلب عـلى نـظام
وأن اإلنــقالبـيــ كـانــوا مـجـرد ــان مـنــتـخب  ـقــراطي" له بـر "د
ضـبـاط مـغـامـرين إسـتـهـوتـهم الـسـلطـة وأن كل شـيء في الـعراق
خـتلف الـنواحـي السـياسـية واإلقـتصـادية كـان هادئـا وطبـيـعيـا 
واإلجــتــمـاعــيــة وغــيـرهــا وبــالــتـالي فــإن مــاحــدث في ذلك الــيـوم
التاريخي الشهير ال مـبرر له وأنه ليس أكثر من إنقالب عسكري
قام به أولئك الضباط ألسباب مصلحية وشخصية أدى في نهاية
األمر الي صراعات دموية ب األحزاب والقوى السياسية بشتى
توجهاتها الفكرية والعقائدية من أجل اإلستئثار باحلكم والهيمنة
عـلـيه..وبـنـظـرة بـسـيـطـة فــسـنـرى إن ذلك لـيس أكـثـر من إكـاذيب
صداقية على أرض وإفتراءات ليس لها أي حظ من الصـحة أو ا
الواقع..لـقد كـان العـراق قبل ثورة تـموز دولـة ضعـيفة تـابعـة غير
يتحكم عنى احلقـيقي لإلستقالل مستقلة سـياسيا وإقتصـاديا با
بـقـرارهـا الـسـياس واإلقـتـصـادي الـسـفيـر الـبـريـطـاني في بـغداد
ـسك بزمام الـسلطة فـيها سـياسيون و وشركات الـنفط األجنـبية
تــقــلـيــديــون أذالء مــصـلــحــيــون ربـطــوا مــصـيــرهم بــوجــود قـوى
يـأتـمـرون بـأمـره ويـنـفـذون مـا يـطـلب مـنـهم بـكـل حرص اإلحـتالل
ـعاهـدات وإتـفـاقيـات جـعـلت منه وإخالص..كـان الـعراق مـكـبال 
دولــة هـــامــشــيــة تــدور في فــلك األســـتــعــمــار الــغــربي وخــاصــة
إضافة سـتوي الـعربي والـدولي "البـريطانـي"ال أهميـة لها عـلى ا
الى وجوده في "حلف بغداد"األستعماري الذي رفضه العراقيون
ـخـتـلف شـرائـحهـم اإلجتـمـاعـيـة وقـواهم وأحزابـهم الـسـيـاسـية
بإعتباره حلـفا مشبوها إصطـنعه األستعمار البـريطاني للتصدي
حلركة التحرر العربي الصاعـدة التي كان يقودها الزعيم اخلالد
جمال عـبد النـاصر الذي كـان يتمتع بـشعبـية ساحـقة في العراق
ويـنـظـر الـعـراقيـون إلـيـه بـإعـتبـاره الـبـطـل الـعربـي الـذي سـيـوحد
العـرب ويحقق إسـتقاللـهم ويعيـد إليـهم أمجادهم ومـكانـتهم التي
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ان الـذي كان قـائـما آنـذاك فـقد كـان مـجرد إسم وبـالـنسـبـة للـبـر
على غـير مسـمى ال تأثيـر  له على مـا يجري من أحـداث وخاصة
في مــجـال الــســيـاســة اخلــارجـيــة الــتي كــانت رهـيــنــة اإلحـتالل
ـطالبة باحلرية والـتحرر من الهيمنة ومعادية للتـوجهات الوطنية ا
األجـنـبيـة واإلصـطـفاف مع حـركـة الـثورة الـعـربيـة الـتي إجـتاحت
ان في ظل الوطن العربي مـاب احمليط واخللـيج .. كان ذلك البر
أي حــكـومــة وفي كل وقت مـؤلــفـا من أعــضـاء من لــون سـيـاسي
ـعـارضـة أو ـتـلك حق ا واحـد يـؤيـد احلـكــومـة في كل شيء وال 
ـثلون سـوى أنفسـهم وهم ليسوا اإلعتراض..أولـئك األعضاء ال 
أكــثــر من أدوات طـــيــعــة بــيــد من جــاء بــهـم من الــذين إرتــضــوا
ألنــفــسـهـم أن يـكــونــوا خــدمــا أوفـيــاء ألســيــادهم احملــتــلـ وهم
سـتغـل وجتـار الـسيـاسة الـذين قمـعوا مـجمـوعة اإلقـطـاعيـ وا
وأضطـهدوا احلركـة الوطـنية الـعراقيـة وأذاقوا الـطبقـات الشعـبية
الـفقيـرة وخاصـة العـمال والـفالح شـتى صـنوف القـهر والـظلم
األجـتمـاعي وهو مـا جعـلهم فـريسـة سهـلة لـكل أنواع اإلسـتغالل
ا أيـقظ لديـهم روح التـمرد ـرض  واحلرمـان والـفقـر واجلهل وا
ـلكي ومن يحـميه ويـقف وراءه وهو ما وكراهـية ورفض النـظام ا
ـسـلحـة التي كـان نـوري السـعيـد يـعتـقد دفع بـعد ذلـك بالـقوات ا
بـأنـها في يـده ولن تـنـقلـب علـيه الى الـتـحرك والـتـخـلص منه ومن
نــظــامه اإلســتـبــدادي الــذي بــدأ لـيــله الــطــويل الــثـقــيل بــالــذبـول
واألنـحـسـار ولم يـعـد صـاحلـا لـلـبـقـاء .. ولـعل مـن الـضروري أن
ان غالـبا ما كان يجـري حله قبل أن يكمل نذكر هنـا ان ذلك البر
هيـمنة على سدة ـشيئة الـطبقة السـياسية الـفاسدة ا دورته تبعا 
ــا يــدل بــوضــوح عــلى اإلســتـــهــانــة بــتــلك الــشــرعــيــة احلــكـم 
ـان الــدسـتــوريـة الــتي يـتــبـاكى عــلــيـهــا الـبــعض وعـلى عــدم اإل
ـقـراطـيـة احلـقـيـقـيـة الـتي تـرفض الـتـزويـر وتـزيـيف اإلرادة بـالـد
الـشـعـبيـة وهـو ماكـان مـتـبعـا وسـائـدا في أي "إنـتخـابـات" جتري
آنـذاك وهي كمـا هـو معـروف إنـتخـابات صـوريـة معـروفـة النـتائج
قــبل أن تـظـهــر نـاهـيك عن غــيـاب وعـدم تــوفـر أهم األسس الـتي
قراطي وهي التداول السلمي للسلطة ب يقوم عليها النظام الد
يدان الـسياسي وحرية القوى واألحزاب الـسياسية العـاملة في ا
التعـبير عن الرأي بـواسطة الصـحافة ووسائل اإلعالم كـما تعني
من بـ أمـور كـثـيرة حـريـة تـشـكـيل األحزاب ومـنـظـمـات اجملـتمع

دني وغيرها الكثير.. ا
ـقراطي"إال أنه كان مـعطال وليس له أي وبرغم وجود "دسـتور د
حـضور فـعلـي في الواقع الـسـياسي واإلجـتمـاعي الـعراقي وذلك
سـتبدة  مـصادر القـرار بشتى إلحتـكار تلك الـطبـقة السـياسيـة ا
ـثلـة بـالـوصي "عـبـد اآلله ونـوري السـعـيـد"الـذي شكل جتـلـيـاته 
ـسـرح احلــكـومـة الـعـراقـيـة أربع عــشـرة مـرة طـوال وجـوده في ا
السياسي الذي إمتد سبعا وثالثـ سنة كان خاللها مؤمنا بقوة
ـدرسـة الـسـيـاسـيـة الـبـربـطـانـيـة بـالـفـكـر الـسـيـاسي الـغــربي وبـا
ـكن له اإلستـغناء بصـورة خاصـة حيث كـان يرى أن الـعراق ال 
عن بريطانيا في كل شيء ألنها القوة العظمى الوحيدة في العالم
التي تـدعمه وحتـميه وتـمنع نظـامه من اإلنهـيار وإنـها لن تزول أو

تلكاتها فوق سطح األرض.. تغرب الشمس عن 
وتــبـعـا لـذلك فـقـد كـان الـعــراق في عـهـده قـد أصـبح خط الـدفـاع
األول عن مـصــالح بــريـطــانـيــا في الـشــرق األوسط وخــاصـة في
الـوطن الـعـربي وباألخـص بعـد أن أصـبـحت بـغداد مـقـرا وقـاعدة
للحلف الذي حمل إسمها بالرغم منها وهو ما أوقعه في مواجهة
عـلــنــيـة مع عــبـد الــنــاصـر الــذي أشـعـل روح الـثــورة في وجـدان
اإلنسـان العربي ورفع رايـة محـاربة األحالف اإلسـتعمـارية ودعا
الى إزالة القـواعد األجنـبية من على األرض الـعربيـة والتحرر من
ختلف صـوره وأشكاله وبناء أمـة عربية جديدة النفوذ األجنـبي 

حرة مستقلة..
لـقد جـاءت ثورة الـرابع عـشر من تـموز اجملـيـدة وهي إبن شرعي
وإمـتـداد طـبـيـعي لـثـورات وإنـتـفـاضـات وطـنـية وقـعت فـي األعوام
طالب شـعبية 1920و1941و1948و1952و 1956إستجـابة 
مـتواصـلة مـلحـة بعـد أن توفـرت لهـا الشـروط الضـرورية الـكامـلة
ـستويـ الوطني والـقومي التي جـعلت من وقوعـها أمرا ال على ا

بد منه..!
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وأيـــديــــولـــوجـــيًـــا حتت مـــظـــلـــة
زعامـتهـا واقـتصـاديًـا عبـر بسط
ـــال ســـطـــوتـــهـــا عـــلى شـــؤون ا
والــــثـــروات الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدول
الــضـــعـــيــفـــة الـــتي حتـــولت إلى
أشـباه دول بال سـيـادة حـقـيـقـية.
ّـا ساعـدها ـا ال شكّ فيه أنّ  و
في حتقـيق هذا الهـدف بل مجمل
ـعـلـنـة ــعـلـنـة وغـيـر ا األهـداف ا
قــدرة زعــامــاتــهـا الــديــنــيــة عـلى
اســـتـــغالل حـــاجــة أشـــبـــاه هــذه
الـدول الــتي حتــولت إلى واليـات
تابـعة خـانـعة لـسلـطتـها الـدينـية
ولـســيــاسـتــهـا االســتـفــزازيـة في
نطقة والعالم. وقد ساعدها في ا
ـذهــبي ذلـك الـعــامـل الـديــنـي وا
الـلـذيـن تـتـذرع بــهـمـا الــزعـامـات
اجلـديدة واألحـزاب الديـنيـة التي
ـشهـد الـسـياسي تسـلـطت عـلى ا
بـــعـــد   2003في تـــبــــعـــيــــتـــهـــا
الــواضــحــة لــلــجــارة الــشــرقــيـة.
ــــــكن أن وعـالوة عــــــلى هــــــذه 
نــضـــيف مـــدى اســـتـــعـــداد هــذه
الـزعـامـات لـفعـل أيّ شيء إرضاءً
ــذهب الــذي صـار لألســيــاد في ا
أقـــــوى وأولى من أيّ إحــــســــاس
وطــــنيّ أو حــــرص عـــلى إتــــمـــام
ســــيـــادة الـــوطن وحـــفظ كـــرامـــة
ــواطن. نـــاهـــيك عن اســـتــغالل ا
ثـروات الــعـراق ونــهـبــهـا بــطـرق
ووسـائـل شـيـطـانــيـة عـبـر أدوات
الـســلــطـة اجلــاثـمــة عــلى صـدور
العـراقيـ منـذ أكثر من  17عامًا
خـلت وتـفنـنـها بـاخـتالس ونهب
ـا هم يؤدون مـا يسـتطـيعـونه طا
واجب اجلـــبـــايــة واحلـــلب غـــيــر

تناهي في البالد.  ا
أمــام هــذه احلــقـــائق والــوقــائع
يبدو مـشهد فرض العـقوبات غير
ا توجد مثل هذه مجزٍ تمامًـا طا
الــثــغـرات الــتي تـغــطي وتــسـمح
بـالـتـنفس عـبـر رئـات بـديـلـة أمام
أنــــظـــار الـــدول والـــتــــحـــالـــفـــات
ـــشـــاركــة فـي ســـيـــاســـة فــرض ا
الـعـقـوبـات ومـتـابـعـة تـطـبـيـقـهـا.
ّـا يـفـسح اجملـال لـلـتيـقن وهـذا 
بــــــوجــــــود تـــــــوافق دولـيّ بــــــ
حـــــكـــــومــــات الـــــدول الــــقـــــويــــة
وكــارتالتـهـا وأجـهـزتــهـا األمـنـيـة
واالســتــخــبــاريــة والــســيــاســيــة

علـيـها لـغايـة السـاعـة بوسـائلـها
وسـيـاسـاتـهـا احملـلـيـة اخلـاصـة.
وفي الـواقع مَن يقع عـليه الـظلم
والـــقـــهــر نـــتـــيــجـــة فـــرض هــذه
العقـوبات فعلـيًا هي شعوب هذه
الــــدول قـــــبـل حــــكـــــومـــــاتـــــهــــا.
فـاحلـكـومـات سـائرة فـي أسـلوب
حـيـاتـهـا وفث سـيـاسـة زعـمـائـها
هيمـنة على الـسلطة وأحزابـهم ا
ـال والبشـر. فيـما الـشعب هو وا
الــــــذي يــــــواصـل الــــــرزوح حتت
طــائــلــة شــكـل هــذه الــعــقــوبــات
وفـنـونـهـا تـمـامًـا كـمـا شـهـدتـهـا
حــــالـــة الـــعـــراق أيــــام الـــنـــظـــام
السابق. وذات احلال كاد ينطبق
عـــلـى شـــعـب ســـوريــــا وكـــوريـــا
الـشــمــالـيــة وكـوبــا وغـيــرهـا من
ـنـطـقـة والـعـالم الـنـائم شـعـوب ا
(عفوًا الـنامي). والعقـوبات مهما
كانت شـديـدة الـتـنـوع والـظلم ال
ـعـاقَب بـدّ أن يـجـد لـهـا الـطرف ا
طرقًا للتصرف معها والبحث عن
ثـغـرات فـيـهـا ألجل الـتـمـلّص من
تـــأثــيــرهــا وأدواتـــهــا. وهــذا مــا
تفـعلُه إيـران مثالً إزاء العـقوبات
ـفـروضـة عــلـيـهـا مــنـذ سـنـوات ا
عـلى يد اإلدارة األمريـكيـة. لكـنها
ــراوغـة ـنــاورة وا تــمــكـنـت من ا
والـنــجـاح في االلــتـفــاف عـلــيـهـا
جميعًا حكومة وأفرادًا وشركات
بوسائلـها ومتابعاتـها وتعاونها
وصفقاتـها مع دول عظمى أخرى
تــكنّ تــقــلــيـديًــا الــعــداء واحلــقـد
والنـديّـة لإلدارة األمـريـكـيـة مثل
الــــصـــ وروســــيــــا مـــا يــــؤمّن
ـتـخلف لـنـظامـهـا الـثيـوقـراطي ا
ـــومـــة الـــبـــقــــاء في احلـــكـم ود
الــســيـاســة الـعــنـجــهــيـة بــسـبب
تـأمــيـنــهـا كــلـيًــا شـكــلًـا مــنـافــقًـا
ومـتــحـايالً لـلـتــعـاون الـدولي مع
دولٍ مـــنــــافــــســــة ألمــــريـــكــــا في
: سيـاسيًـا عبر مـسألـت مـهمتـ
مــيـكــانــيــكــيــة الــتـوسـع الـديــني
ــذهـبي عــلى حـســاب شـعـوب وا
ــنـــطــقــة والـــعــالم حـــ تــوفــر ا
الئـم ومـــنــهـــا تـــأتي الـــظـــرف ا
سياستـها في التوسع اجلغرافي
والطـوبوغـراغي باالسـتيالء على
مــــا أمــــكن مـن أراضي وثــــروات
الــدول الـــتي تـــنــضـــوي فــكـــريًــا

لم تـعد سـياسـة فرض الـعقـوبات
الـتي تـتـمـتـرس بـهـا دول عـظـمى
ضـدّ أخرى أضـعف مـنهـا أو ضدّ
مــــؤســــســـــات أو أفــــراد تــــؤتي
ثمارها كما كان يعتقد. فلكل باب
أصـــبـــحت لـه نـــافــذة بـل نـــوافــذ
يــحــدق مـنــهــا وتــشــرئـبُّ مــنــهـا
األعــنـاق لــلــخــروج من الــســيـاج
الــذي يـقـيّــدهـا بـســبب مـثل هـذه
الـعــقـوبـات هـزيـلـة الـتـطـبـيق في
أحــيـانٍ كـثــيـرة. بل يــبـدوأن هـذه
الوسـيـلـة لم تعـد ذا فـائدة مـهـمة
كــمـا كـان يــرجتي مـنــهـا صـاحبُ
الــقــرار الــذي يــظنّ أن بــإمــكــانه
ــــقـــابـل ســــيــــاســــيًـــا تــــركــــيـع ا
واقــتـصــاديًــا وهــمـا مــوضــوعـا
الـسـاعة الـلـذان يـحـركـان مـطابخ
الــدول الــعــظــمى الــتي طــالــتــهـا
ضــائـقـة اقــتـصـاديــة ودخـلت في
مرحلة كساد أضافت أعباء مالية
عــلى مــا كـانـت عــلـيـه قـبـل بـروز
جائحة كورونا. أما الدول وعلى
ــــتــــحـــدة رأســــهــــا الــــواليــــات ا
األمـريـكـيـة الـتي تـتـبـجّح بـقـدرة
كــبـيـرة عــلى فـرض عــقـوبـات في
ـكان الـلذيـن ترتـأيهـما الـزمن وا
فـقـد نـالـها الـتـعب ووجـع الرأس
بـعـد خـيــبـات األمل الـتي تـكـررت
بــســبب عــدم إتـــيــان الــنــتــيــجــة
ــطــلــوبــة من تـــلك الــعــقــوبــات ا
ـعـاقَـبـة (بـفتح وتـمـلّص اجلهـة ا
الــقـــاف) من أدوات الـــعــقـــوبــات
وأسـالـيـبـهـا ومـفـرداته وجنـاتـها
بـــالــتـــالي من نـــتــائـــجــهـــا غــيــر
سـألة أصـبحت احملـكمـة وكـأنّ ا
لـعبـة. بل هي فعالً لـعبـة يجـرّبُها
ـتــجـبّــر عــلّـهــا تــفـتح الــطــرف ا
أبــوابًـا غــيـرهــا لـلـكــسب وفـرض
ــــطـــالـب واألوامـــر ــــزيــــد من ا ا

والقرارات.
واقـعـيًـا الــكـثـيـر مـن الـعـقـوبـات
تـحدة الـتي فـرضتـها الـواليـات ا
األمريكيـة مثالً لم تنجح في قطع
تمردة على الطريق أمام الـدول ا
سيـاسـتـها شـرقًـا وغربًـا شـماالً
وجـنوبًـا. فدول أمـريكـا الالتيـنية
الـتي تـرى اإلدارة األمــريـكـيـة في
سـلوكهـا التـمرّد علـى سياسـاتها
عـصـيـانًـا عـلى إرادتـهـا أمـكـنـهـا
فروضة التعايش مع العقوبات ا
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الفـعالـة في التـظاهـرات متـناغـما
ـــطـــالب بـــإجـــراء مـع الـــشـــارع ا
الـتـغـيــيـر وهـذا كـفــيل بـتـرجـيح
كـــفـــته وزيـــادة اعـــداد مـــقـــاعــده
االنـتــخــابــيـة لــيــصـبـح الـكــتــلـة

األكبر. 
عصـائب اهل احلق أيضـا تطالب
بـإجـراء انـتـخـابـات مـبـكـرة ألنـها
تـعـتـقـد بان الـعـمـلـية الـسـيـاسـية
مــتــجــهــة الى مــســار يــتــعــارض
وتــوجـهـاتــهـا ومـا تـتــمـتع به من
اني نسـبي وكون حتالف ثقل بـر
الـفـتح قـد تـفـكك وفـقـد الـسـيـطـرة
عــلى زمـام احلـكـم بـعـد اســتـقـالـة
ـــهـــدي حــــكـــومـــة عـــادل عــــبـــدا
ـــانــــهم بـــأن بـــاإلضــــافـــة الـى إ
ـــعــارضــة ــقـــاومــة وا خــطـــاب ا
يــتـنـاغـم مع مـزاج الــشـارع وهـذا
كـفيل بـان يزيـد من عدد مـقاعدهم
في االنتـخابـات القادمـة وترسيخ
مكانـتهم السيـاسية. الى ذلك فأن
حتــالف الــنــصــر وحــزب الــوفـاء
بـرئــاسـة عـدنــان الـزرفي حتـديـدا
مع اجــراء انـــتــخـــابــات مـــبــكــرة
ـرجـعـية تـمـاشـيـا مع تـوجـهـات ا
ــنــظــومــة والعــتــقــادهــمـــا بــأن ا
الــســيـاســيــة عــاجــزة عن إيــجـاد
حــلــول حـقــيــقــيــة لالزمــات الـتي
تـواجه الـبلـد. فيـمـا يؤيـد ائتالف
احملـــــافــــظـــــات احملـــــررة إجــــراء
انتخـابات مبكـرة بشرط ان يكون
التـصويت بالـبطاقـة البايـومترية
ـــتـــحـــدة وحتـت اشـــراف األ ا
وانــهم يـــعــتــقـــدون بــانه لـــديــهم

االنـــتــخــابـــات وتــطــبـــيق كــامل
لـقانون األحـزاب لضـمان حـماية
الـعـمـلـيـة االنـتخـابـيـة ونـزاهـتـها

تحدة) بالتعاون مع األ ا
وتـبـنى مـجـلس االمن الـدولي في
13 أيار دعمه للـحكومة والشعب
العراقي ( دعم ومسـاعدة حكومة
الــعــراق والــشــعـب الــعــراقي من
خـالل احلــــــوار الـــــــســـــــيـــــــاسي
ساعدة االنتخابية الشامل.... وا
حلـكـومــة الـعـراق ولــلـمـفــوضـيـة

ستقلة لالنتخابات) العليا ا
والـــســــؤال هــــنــــا أيـن األحـــزاب
ـان واحلكـومة السـياسـيـة والبـر
ـفوضـية من اجـراء انتـخابات وا
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ـــراقــبـــون بـــأن أكـــثـــريــة يـــرى ا
األحـزاب الــسـيـاسـيــة لـيـست مع
خــــيـــار الـــذهـــاب الى صـــنـــاديق
االقـــتـــراع مــــبـــكـــرا وذلـك النـــهم
لـــيــســـوا عـــلـى قـــنــاعـــة بـــانـــهم
ــقـاعـد ســيـحــصـلــون عـلى ذات ا
الــتي تـشــغــلـهــا حـالــيـا كــمـا أن
االنــتـــخـــابــات لـن تــضـــيف لـــهم
ســيـاســيـا مــايـخــدم تـطــلـعــاتـهم

بشكل عام 
ـالحظ هنـا أن الـتـيـار الـصدري ا
دون بـقيـة األحـزاب يدفع بـاجتاه
إجـراء إنـتـخـابـات مـبـكـرة حـيث
يـعـتقـد أن االنـتـخـابـات اصـبحت
واجــبــا حــتـمــيــا بــعــد مــطــالــبـة
ـــرجــــعـــيــــة بـــذلك الـى جـــانب ا
ـــعــارض ومــشـــاركــته خـــطــابه ا

ـــرجــعـــيــة الـــشــيخ ـــثل ا قــال 
ـهـدي الكـربالئي في خطـبة عـبدا
اجلـمـعـة يـوم 31 كــانـون الـثـاني
2020 ( الـــرجــوع الى صـــنــاديق
االقــتــراع لـــتــحــديــد مـــا يــرتــأيه
ـناسب في الـشـعب هـو اخلـيـار ا
الــوضع احلــاضــر بــالــنــظـر الى
االنقسامات التي تشهدها القوى
كونات السيـاسية من مخـتلف ا
وتـبـايـن وجـهـات الــنـظـر بــيـنـهـا
فـــيــمـــا يـــحـــظى بـــاألولــويـــة في
ـقـبلـة وتـعـذر اتفـاقـها ـرحلـة ا ا
عـــــــــلـى اجـــــــــراء اإلصـالحـــــــــات
الـــضــروريــة الــتي يـــطــالب بــهــا
ـا يــعـرّض ـواطــنــ  مــعــظم ا
شاكل زيد من اخملاطر وا البلد 
فــــيـــتـــحـــتم االســـراع في اجـــراء
ـــبــكــرة لـــيــقــول االنــتـــخــابــات ا

الشعب كلمته)  
ومـنذ ذلك احلـ تبـنت األحزاب
الـسـياسـيـة هـذا اخلـطـاب بـشكل
مـــــتـــــبــــــاين ودعـت الى اجـــــراء
إنتخابات مبـكرة بطريقة خجولة
عــلى اقـل تــقــديـــر أي أصــبــحت
مــجـرد شــعـار ضــمن الــشـعـارات
الـــتي تـــرددهـــا فـي بـــيـــانـــاتـــهــا
السيـاسية وخطابـاتها اإلعالمية

التي تدعو الى التهدئة. 
من جـــــانــــبه وضـع مــــصــــطــــفى
الكـاظمي في بـرنامـجه احلكومي
االنـتـخـابات كـأولـويـة حيث نص
البـرنامج عـلى (اجراء انتـخابات
مـبـكـرة بـعـد اســتـكـمـال الـقـانـون
االنــتـخـابي وتــفـعـيل مــفـوضـيـة

1- استكمال القانون االنتخابي
2- تفعيل مفوضية االنتخابات
3- تــــطـــبــــيـق كــــامل لــــقــــانـــون
األحزاب لضمان حمـاية العملية

االنتخابية ونزاهتها
وكـمـا اسلـفـنـا لم يـكـتـمل تـشريع
عروف ان قانـون االنتخـابات وا
ـفـوضـيــة لـيـست مـفــعـلـة كـلـيـا ا
حـتى الـلـحـظـة وقـانـون األحـزاب
ــا عـــلى حــاله بــدون تـــغــيــيــر 
مـعـنـاه أن احلـكـومـة لـديـهـا اكـثر
ضـي بإجراء من سبب فـي عدم ا
اإلنــتـخـابــات بـشـكل مــبـكـر. ومن
بـــــــ األســـــــبـــــــاب األخــــــرى ان
احلــكـومـة تــواجه أزمـات كــبـيـرة
مـتمثـلة بجـائحة كـورونا واالزمة
الـية اخلـانقـة ولـيس بإمـكانـها ا
ـالي الالزم تـخصـيـص الغـطـاء ا
لـلــمـفـوضـيـة وهـذا الـتـخـصـيص
يـــــــعــــــــد اهـم عــــــــوامـل إجـــــــراء
اإلنتخابات. في الوقت الذي ترى
فـيه احلـكـومـة إنـهـا بـحـاجـة الى
تـقـد اإلجنازات ولـهـذا الـسـبب
فــإنـهـا بــحـاجــة الى وقت اطـول
ـا يــعـني بـانـهـا تـعـتـزم الـعـمل
عـلى اجراء االنـتخـابات في ابـعد

كن وليس بوقت قريب. وقت 
فوضية العليا لالنتخابات ا

 انــتــخـاب 7 قــضـاة كــأعــضـاء
ـســتـقـلـة لـلـمــفـوضـيــة الـعـلــيـا ا
لالنـتخـابات في 23 كـانون األول
2019  حتت ضـــغط تـــظـــاهــرات
االول من تـــــشــــريـن حــــيـث قــــرر
مـــجــلس الـــنــواب إنــاطـــة مــهــام
ـفوضيـة للـقضاة بـدل تعيـينهم ا
من قــبـل مــجـــلس الـــنــواب وذلك
فـوضية من احملـاصصة إلبعـاد ا
ــفـوضــيـة احلـزبــيـة. وبــاشـرت ا
ـــهـــام عـــمــلـــهـــا في اجلـــديـــدة 
مــفـوضـيــة مـنــهـارة تــمـامــا بـعـد
ــدراء الــعــامــ ومـدراء ابــعــاد ا
كـاتب الـفرعـيـة حسب الـقـانون ا
ــفــوضـيــة اجلــديـدة اجلـديــد. وا
ــــشـــاكل واجــــهت جـــمــــلــــة من ا
ـالـيـة واإلجـرائـية. الـقـانـونيـة وا
وتـعـاني من فراغ قـانـوني عنـدما
يـأتـي احلـديث عن االنــتـخــابـات
الن الــقــانـون اجلــديــد لم يــصـدر

فــرصــة كـبــيـرة بــتـغــيــيـر مــعـالم
اخلارطة السياسية السنية. 

ـتـحـمـسـة إلجراء األحـزاب غيـر ا
االنـتـخـابات تـشـمل ائـتالف دولة
الـقانـون وتـيار احلـكمـة وحتالف
الـــقــــوى واألحـــزاب الــــكـــورديـــة
تـنـفذة وغـيـرهم. وتتـمـتع هذه ا
األحــزاب بــنــفــوذ ســيــاسي الفت
وتـشغل مـناصب عـليـا في الدولة
ومــشـارِكـة بــالـسـلــطـة في الـوقت
الراهن وال تعتقد ان االنتخابات
بـكرة ستـوفر لهـا فرص جديدة ا
اكـثـر من الفـرص احلـالـيـة فـيـما
يـــذهب الـــبـــعـض مــنـــهـــا الى أن
بكرة ستقلل إجراء اإلنتخابات ا
من نـفوذه الـسـياسي وقـد يبـعده

عن حلقة التنافس.
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ــبــكـرة أن إجـراء االنــتــخــابـات ا
تتـطـلب موافـقـة مجـلس الـنواب
وكـمـا اسلـفـنا ان مـعـظم األحزاب
لــيــست مع إجــراء االنـتــخــابـات
وعــــــدد نــــــواب هــــــذه األحـــــزاب
ستقل تفوق ال 200 والنواب ا
نــائب وأن اجـــراء االنــتـــخــابــات
ـــبــكـــرة يـــعــني انـــتـــهــاء دورة ا
ا يعني مجلس الـنواب مبكـرا 
تـضـرر الـنـواب احلـالـيـ بـشـكل
شـخــصي من فـقـدانــهم لـلـرواتب
واالمـــتـــيـــازات مع عـــدم وجـــود
ضــمـان بــفــوزهم بــاالنـتــخــابـات
القـادمة او حـتى مشاركـتهم على
ـقـولـة أقل تـقـديــر مـتـمـســكـ 
(طـيــر في الــيــد خـيــر من عــشـرة

على الشجرة)
ولـــــعـل عـــــدم اكـــــمـــــال قـــــانــــون
االنـتـخـابـات الـذي  التـصـويت
عـليه في 24 كـانون األول 2019
بــعــد مـرور 7 اشــهـر خــيــر دلـيل
عـلى عـدم جـديـة مـجـلس الـنـواب

بكرة. بإجراء اإلنتخابات ا
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بـالـرغم من ان احلـكـومة احلـالـية
اخـــذت عــــلى عـــاتــــقـــهـــا إجـــراء
ـبــكـرة وجـعـلـتـهـا االنـتـخـابـات ا
أولى أولـويـاتـهـا لـكـنهـا لم تـعط
هــذا الــوعــد بــدون شـروط حــيث

اشترطت 

بـــعــد مـــقــابـل الــغـــاء الــقـــانــون
الــــســـــابق والــــتـــــحــــضــــيــــرات
لالنـتــخــابــات الـقــادمــة يـجب ان
تـكون وفقـا للقـانون اجلديـد. كما
إنـهـا بــحـاجـة الى تـخـصـيـصـات
مـالـية كـبـيرة ولم يـتم دعـمهم من
قــبـل احلــكــومــة بــاخملــصــصــات

طلوبة.  ا
ـــفـــوضـــيــة مـــصـــادر من داخل ا
أبـلـغــتـنـا بــأنـهـا تــواجه عـراقـيل
إدارية قـاسـية في إعـادة هـيكـلـية
ــدراء ــفــوضــيــة بـــعــد اقــالــة ا ا
الـعـامـ من قبـل مجـلس الـنواب
وانهـا حتتـاج الى ما اليقل عن ٦
اشــهـر إلعـادة الــهـيـكــلـة اإلداريـة
ـالـيـة والقـانـونـية والـداخـليـة وا
طلوبة بعد تخصـيص األموال ا
ومن ثم اجـراء االنـتـخـابـات بـعـد
ــــا يــــعـــني ان ســــنــــة من ذلك 
ـفــوضــيـة لن تــكـون مــسـتــعـدة ا
إلجراء االنتـخابات الـقادمة حتى
أواخر سنة 2021 او الربع األول
من 2022 مــوعـــد االنـــتــخـــابــات

القادمة
ـبكرة كـانت وسيلة االنتـخابات ا
ضغط عـلى األحـزاب الـسـيـاسـية
عارض تظـاهرين وا من قبل ا

ـرجــعـيــة الـديــنـيـة وقــد عـمـلـت ا
الـــعـــلـــيـــا عـــلى اســـتـــخـــدامـــهــا
ـسـار لكـن األحزاب لـتـصـحـيح ا
الــســيـــاســيــة تــمــكـــنت كــمــا في
ـــاضـي من تـــســـويـف مـــطـــالب ا
رجعية وااللتـفاف عليها بشتى ا

الـــوســائل والـــعــقــبـــات الــتي 
وضـعهـا عـلى طريق االنـتخـابات
ــبـــكـــرة والــتـي افــرغـــتـــهــا من ا

محتواها بشكل تام.
وفي هـذا الـصـدد يـرى مـراقـبـون
ـــــــا يــــــســــــمى بـــــــانه الوجــــــود 
ا هناك بكرة وإ باالنتخابـات ا
إنـــتـــخــابـــات قـــادمــة. بـل يــذهب
ـراقـبـ الى الـكـثـيــر من هـؤالء ا
أبـعد من ذلك بـإعتـماد نـيسان أو
أيار 2022 موعدا متوقعا إلجراء

رتقبة. اإلنتخابات ا

{  رئيس اجمللس اإلستشاري
العراقي

واالقـتـصاديـة علـى السـواء على
شكل العقوبات وطـريقة تطبيقها
مع ضــــمـــان هــــوامش مــــتـــاحـــة
لـلــتــمــلّص من شــدة تــطـبــيــقــهـا
أحـيـانًا عـبـر اتـفـاقات جـانـبـية ال

تخلو من صفقات فساد.
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ّن عــــاش ســــنــــوات مَن مــــنّــــا 
العقـوبات التي فرضـها التحالف
الـدولي بقيـادة أمريكـا وحلفـائها
الغربي في سنوات التسعينات
ـا حــمــلـته غــبـة غــزو الــكـويـت 
آنــذاك من قــهـر وجــوع وحــرمـان
ويأس من احليـاة لم يعشـها غير
ـــســكــ وهي شــعب الـــعــراق ا
ة ومـظلـمة في تـاريخه فـترة ظـا
ولم يكن لـلشـعب فيهـا ال ناقة وال
جـمل. ومازلـنا نـعاني من آثـارها
غرافيا دمّرة لغاية الـساعة د ا
ومــالـيًـا واقـتـصــاديًـا وسـيـاسـيًـا
واجــتـمـاعـيًـا وعــلـمـيًـا وأخالقـيًـا
بــعـد أن فـقـدنـا كلّ شيء إالّ األمل
بـقـادم أفـضل في  يـوم من األيام.

ونأملُه قريبًا ووشيكًا جدًا!
لـكن األمريـكان وإدارة حـكومـتهم
احلـاقـدة آنذاك ودومًـا وانـطالقًا
من حب االنـــتـــقـــام بــســـبب وطء
كرامة دولتـهم العظمى من جانب
تمرّد على رأس النظام السابق ا
سـياستـها الـتعسـفية قـد أوغلوا
في فـرض عقـوبات أفـقرت قدرات
عــــامــــة الــــشــــعـب حلــــدّ اجلـــوع
والـــــــضــــــائـــــــقـــــــة في كـلّ شيء
وأطــاحت بـطــمـوحــات مـكــونـاته
ــــبــــادرة واالســــتــــعـــداد ألخــــذ ا
لـتـجـربـة الـتـغــيـيـر الـتي اخـتـفى
بــريـــقُـــهــا وتـالشت آمـــالُــهـــا من
الــداخـل في الــوقـت الــذي ألّــبت
ــــة فــــئــــاتٍ هـــــذه اإلدارة الــــظــــا
مـطرودة وعـاصيـة وغيـر مرغوبٍ
بــــهــــا في الــــبـالد لالســــتــــعـــداد
السـتالم الـسـلطـة من عـلى ظـهور
ـــتـــوحـــشـــة الـــتي دبـــابـــاتــهـــا ا
جتـــــاهــــــلت كـــــرامـــــة الـــــعـــــراق
والــعــراقـيــ في نــيــسـان 2003
حـ وطــأت سـرفــاتـهــا الـدنــسـة
أرض احلــضـــارات والــثـــقــافــات
تعددة التي واألديان واإلتنيات ا
لم تــشــعـــر يــومًــا بــالـــغــربــة عن
الوطن ومشاكله. فقد كان بإمكان
نزعجة من تجبرة ا هذه الدول ا
اسـتمـرار حـقـبـة النـظـام الـسابق
تـــســهــيل إحــداث الــتــغــيــيــر في
الـــنـــظـــام احلـــاكم بـــوســـائل أقلّ
خـسـارة وأخفّ وطأة عـلى قـلوب
ــتـلــكـات ونـفــوس وضــمـائــر و
ـواطـنـ وحـقــوق وطـمـوحــات ا
الذين كانوا يعلقون آماالً واسعة
على أي بريق أملٍ قادم بالتغيير.
لـكـنّ هـذه اإلدارة عـبـر أجــهـزتـهـا
االســتــخـــبــاريــة واخملـــابــراتــيــة
وبـــالـــتـــعـــاون والــتـــنـــســـيق مع
مـثـيالتـها فـي دول طامـعـة أخرى
بـــــالـــــعـــــراق قـــــد أفـــــشـــــلـت كلّ

احملـاوالت التي جـرت في مـديات
ومـنـاســبـات مـخــتـلـفــة لإلطـاحـة
بالـنـظـام الـسابق داخـلـيًـا سواء
بــالـتــعـاون مع دول إقــلـيــمـيـة أو
دولـيـة بالـكشـف عن اية نـوايا أو
مـشــاريع أو حتــركــات تـصبّ في
هــذا الـــهــدف الــذي كـــان مــطــمع
ا الكثيـرين من الذين استاؤوا 
وصـــــلت إلــــيـه الــــبالد وأحــــوال
العـباد في الـسنـوات األخيرة من
كـمّ لألفــواه وخـوف عــلى األرزاق
وخـشــيـة عـلى احلــيـاة. وهـذا مـا
ــثـقـفــ وأصـحـاب قــصم ظـهـر ا
ـروءة واحلــمـاسـة والــشـجـاعـة ا
ح تيقنوا بوقوف جهات دولية
ذات نـفـوذ وسيـادة أمـام أي حتدّ
أو مشـروع من هذا النـوع بسبب
اخلــوف من مالقــاة مــصــيـر ذات
اجلـهات الـتي حاولت طـيلـة أكثر
مـن عــقـــدين من الــزمـن بــإحــداث
عـمـلـيـة الـتــغـيـيـر داخـلـيًـا حـتى
وقـــوع الـــبالد بـــيـــد أهل اجلـــور
والـفــجـور ومّن ســار في دروبـهم
ذيالً ذلـــــيالً ســــتـــــظلُّ األجــــيــــال
تـسـتـمـطـر عـلـيه نـقـمـات الـسـماء
ـــغــدور في ولـــعــنــات الـــشــعب ا
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واليـوم يجد الـعراق نفـسه غارقًا
في مـسـتـنــقع الالدولـة بل غـيـاب
الـــــدولــــة بـــــســــبـب مــــا أفـــــرزته
الـصوالت واجلـوالت واحلمـاقات
األمــريـكــيـة الــتي لم تـنــقـطع ولم
تــــتـــــوقف مــــنـــــذ فــــتــــرة فــــرض
الـعـقوبـات اجلـائرة عـلى الـشعب
ولــيس عـلـى الـنــظــام في حــقــبـة
التـسعيـنات ولغـاية السـاعة. فقد
ضـــاعت فـــيه مـــفـــاهـــيم الـــدولــة
ـؤسـســات الـرصـيـنـة واخـتــفت ا
ـكـن االعـتـمـاد عـلـيـهـا في الـتي 
تــسـيــيـر شــؤون الـبالد والــعـبـاد
ــسـاواة عــلى أسس الــعــدالــة وا
والـــتــفــاهـم والــتــضـــامن. بل قــد
انـقلـبت فـيه موازين احلـياة ولم
يعـد للمعـايير اإلنسـانية وحقوق
البشر الـتي كفلتـها شرعة حقوق
اإلنـسـان والـعـراق أحـد أطـرافـها
وقع ايـة آماٍل إلعادة احلياة ا
تهالك الطـبيعيـة إلى هذا البلـد ا
فـي كـلّ شيء بــــــســـــبـب إيـــــداعه
بأيادي غير أمينة من قبل احملتلّ
ـتـحـالــفـ مـعه من األمـريــكي وا
نافـقة التي تـشاهد دول الغـرب ا
بـأم عــيــنـيــهـا مــا جـرى ويــجـري
لألحـــــرار مـن طـــــالـــــبي الـــــوطن
ــفـــقــود والـــبــاحـــثــ عـــنه في ا
سـاحات الـتـظاهـر والكـرامة وفي
الـشـارع وحتى في الـقـمامـة التي
كن يـبحـثون بـ أكوامـها عـمّا 
أن يسدّ رمق حياتهم ويحفظهعم
وعوائلهم من جوعٍ فرضه ساسة
الـــصـــدفــــة وأســـيـــادُهم وهي ال
تــفــعل شــيــئًــا مــحــسـوسًــا ألجل
إنـقــاذهم من هـول الـكــارثـة الـتي

مـاتـزال قـائـمـة مـنـذ أكـثـر من 17
عامًا. 

لـقـد طـفح الـكـيل ووقع الـبالء في
إبالغ الــبالد إلـى حــافــة اإلفالس
واالســتــجـــداء واشــتــداد أفــعــال
اجلـرم والـقــتل واغـتـيـال الـكـلـمـة
وكّم أفـــواه كلّ مَـن يـــجـــرؤ عـــلى
نطق كـلمة احلق وكـشف الباطل.
ولـــعـــلّه بـــســـبب هـــذا الـــصـــمت
اخملـزي وطنيـا وإقلـيميًـا ودوليًا
ـــة اجلــــمـــاعـــات اشـــتــــدت عـــز
اخلـــارجـــة عن ســـلـــطـــة الـــدولــة
وعــصــابــات الــدولـــة الــعــمــيــقــة
لــتــصــول وجتـول وتــهــدّد أركـان
الـــدولـــة وتــــخـــيف الــــقـــائـــمـــ
ّن بـخـشون واألوصـيـاء علـيـها 
بـطش طاغـوت أدواتهم الـتي يتم
الــتـحــكم بــهم من خــلف األسـوار
الـشــرقـيــة. وإذ يـنــقـسم الــعـقالء
راقـبون السـاكتون ـثقفـون وا وا
عن إبـراز صـوت احلق ألي سبب
كـائن فـاجلمـيع مـتـفقـون سرًا أو
عـــلـــنًــا عـــلـى ضـــرورة تـــغـــيـــيــر
ـنـظـومـة الـسـيـاسـيـة بـأكـمـلـها. ا
ومن ثمّ فقد أيقن اجلميع أنه لن
ــــنـــــظــــومــــة تـــــنــــفع مـع هــــذه ا
الـسيـاسيـة القـائمـة أية إجراءات
ـصاحلة تـرقيعـية أو مـا يُدّعى با
ـــشــاركـــة أو احلـــفـــاظ عــلى أو ا
حـــقــوق الـــشـــعب بــعـــد أن فـــقــد
الــشــعـب كلّ أملٍ له مع الــطــبــقــة
ثقلة احلاكمة وأحزاب السـلطة ا
بـالفسـاد. فهـذه األخيرة تـفعل ما
تـريـده وال تـطــبق مـا تـقـول ومـا
تعـد به. ورهـانُـها الـيـوم بـالرغم
من الـثورة الـتـشريـنـيـة الوطـنـية
اخلـالـدة قـائم عــلى الـزمن وعـلى
إمـــكــانـــيــة تــمـــديــد فــتـــرة بــقــاء
نظومة السياسية الهزيلة التي ا
أتـى بــــهـــــا احملــــتـل األمــــريـــــكي
والتـمـادي في احلـكم الـفـاسـد ما
أمــكــنـــهــا ذلك بـــدعم من أطــراف
عـادلـة جـميـعًـا أمريـكـا وإيران ا
وتركـيا بخـاصة مع دول اجلوار
وبــــاقي الالعــــبـــ الـــغــــربـــيـــ
. لـــقـــد فــقـــدت هــذه ـــتــفـــرجــ ا
ـنـظومـة الـسـياسـيـة شـرعيـتـها ا
في ظل الثورة الـشعبيـة الوطنية
الــــتي لن تــــتـــوقف حــــتى عـــودة
الـــــبـالد إلى ســـــالـف عـــــهـــــدهــــا
وكرامتـها وسيادتهـا وحضارتها
وشـموخـهـا وعزتـهـا لـتعـود بـلد
ـنـصور والـرشـيـد وأبـي نؤاس ا
ـتنـبي معـانقـة ثورة الـعشرين وا
فـي طـــرد الـــغــــزاة الـــطــــامـــعـــ
والـدخالء واألغــراب. حـيــنـهـا لن
ـــقـــدس ســـوى الـــوطن يــــكـــون ا
ولـيس الـفـرد ولن تـكون الـطـاعة
سـوى لـلــقـانـون ولـيس لـشـريـعـة
الغاب ولن يكون العراقي إالّ في
مـقـدّم صـفـوف الـدول والـشـعـوب
احملـتـرمـة فـي عـزة نـفـسه وكـرمه
وصــــدقه ونـــظـــافـــة يـــده وطـــيب

سريرته وحسن نيته
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ؤسـسات الثـقافيـة على جتاوز اآلثـار السلـبية سارح ودور الـعرض الفـنية وسـواها من ا ساعـدة ا أعلنت احلـكومة الـبريطـانية أنـها ستـنفق نحـو مليـاري دوالر 
ستجد.وشكلت جائحة كوفيد- 19ضربة قاسية لقطاع الثقافة والفنون البريطاني إذ ال تزال احلفالت احليّة محظورة فيما الناجمة عن أزمة فايروس كورونا ا
ؤسسات التي تقام فيها األنشطـة الثقافية مستقبالً غامضـاً في ظل استمرار تطبيق تدابير التباعـد االجتماعي.وسيخصص صندوق بقيمة  1,57مليار تواجه ا
ستقلّة.وأوضح بيان وسيقية احليّة والسينما ا واقع التاريخية إضافة إلى الشركات العاملة في مجال احلفالت ا تاحف وا جنيه استرليني ( 1,96مليار دوالر) لدعم ا
ؤسـسات ثقافية وتـراثية مهمة ثـابة حبل إنقاذ  رة واحدة في القطاع الـثقافي البريـطاني "سيكون  بلغ الذي يشـكّل أكبر استثمـار  أصدرته احلكومة األحد أن هـذا ا
في كل أنحـاء البالد تـضررت بـصـورة كبـيرة من اجلـائحـة".وجاء اإلعالن عن هـذا الصـندوق عـلى اثـر نداء مـؤثر أطـلقه األسـبوع الـفائت نـحو  1500موسيـقي بيـنهم
وسـيقـية في بـريطـانيـا من االنهـيار.ويـعتـبر عـدد الوفـيات في غـني وكاتب األغـاني إد شيـران وفرقـة "روليـنغ ستـونز" نـاشدوا فـيه السـلطـات إنقـاذ أوساط احلـفالت ا ا
ثبتة نحـو ربع مليون.ويعمل أكثر من  700ألف شخص في القطاع بريطانيا جرّاء فـايروس كورونا األعلى في أوروبا إذ جتاوز  44ألفاً فيما بلغ إجمـالي اإلصابات ا
نصرم تخفيف بعض القيود ذات الصلة بفايروس كورونا إذ سمحت لدور السينما الثقافي والفني البريطاني وفقاً لبيان احلكومة.وكانت بريطانيا أعلنت في نهاية األسبوع ا

كتبات استقبال اجلمهور مجدداً بعد ثالثة أشهر من اإلقفال رغم استمرار اخملاوف من جتدّد تفشّي الفايروس. تاحف وا ودور العرض الفنية وا

رسالة لندن
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وتـــعـــني بـ((تـــقـــد احملـــتـــوى الـــذهـــني
والعـمـليـات الذهـنيـة للـشخـصيـة مبـاشرة
من الـشـخـصـيـة إلى الـقـار بـدون حـضور
ؤلف ولكن مع افتـراض وجود اجلمهور ا
افــتـراضــا صـامــتــا)) ().  ويـكــون احلـديث
ـونـولوج فـيهـا ((عـلى انـفـراد شأنه شـأن ا
الداخلي إال انه يقوم على التسليم بوجود
وقفها جمهور حاضـر ومحدد)). وتتمـيز 
ـرء احلــواري من الــنـفس إذ أن اقــتــراب ا
حـــواريــا من نـــفــسـه ذاتــهـــا من شــأنه أن
يـكـسـر األغـلـفـة اخلـارجـيـة لـصـورة نفـسه.
هــذه األغــلــفــة مــوجــودة فـي نــظــر الــنـاس
اآلخــرين الــتي حتــدد الـقــيــمـة اخلــارجــيـة
لإلنـــســان والـــتـي تــعـــكـــر صـــفــاء الـــوعي
ـصطلـحات يقـدمها الداخلي وفـي معجم ا
مـجـدي وهـبـة عـلى أنـهـا (( طـريـقـة لـلـسرد
يـلتـزمـهـا بـعض كتـاب الـروايـة في الـكشف
عمال يدور في نفوس شخوصهم بعيدا عن
ـلفـوظ ومن غير تقـد احلدث أو احلوار ا
نطقي للكالم تقيد بالـترتيب النحـوي أو ا
ويــكــون ذلك مـحــاكــاة لــتـطــور األفــكـار في
الـذهن الـذي يـشـرد من مـوضـوع إلى غـيره
. والـغـرض من دون قـاعـدة أو اجتـاه مـعـ
ــــنــــاجــــاة هـــو كــــشف هــــذا الـــنــــوع من ا
مـسـتويـات الـوعي الـسـابق علـى التـعـبـير
ــــنـــاجـــاة خــــالـــيـــة من ويالحظ أن هـــذه ا
عالمـات الـترقـيم والـغـرض من تـسجـيـلـها
ـسـتـمرة ـتـدفـقة ا اإليـحـاء بحـركـة الـعقل ا
عاني من بكل ما تشـتمل علـيه من تداعي ا
غــيــر ضـــبط وال مــنــطق )) . وعــادة تــأخــذ
ـــنــــاجـــاة مـــســــافـــة زمـــنــــيـــة أطـــول من ا
ــونــولـوجــات ومـســاحـة طــبــاعـيه أكــثـر ا

أيضا:
(("هـا أنــا أزيح الـغـطــاء وأتـمـدّد مـتــسـلّـلـة
أحـاول أن أســتـنـشق رائــحـة سـلــيـمـان من
ـستـغرق في الـنّوم لـكنّني رائحـة البـشير ا
ال أســتـطـيع فــجـبل من الــصّـخـر والــشّـجـر
احملـتـرق يــحـول بـيـني وبــيـنه". " كم أهـفـو
إلى الطّالق كـم أهفـو إلى أن أصـاحبه إلى
نزل وأغلق الباب وراءه إلى األبد" " عتبة ا
أتـــمـــدّد وأغـــرز نـــظــري فـي الــسّـــقف أرى
احملــيـط يــزحف نــحــوي أشــجــار الــدّفــلى
ؤدّيـة إلى سـاحة ـصطـفّـة على الـطّـريق ا ا
احملــطّـة شــجــرات الـصّــفــصـاف وإســفـلت
ـــقـــابل وأشـــجـــار احلـــديـــقــة الـــرّصـــيف ا
ـنــكبّ عـلى اجملــاورة وأنـفــاس سـلــيـمــان ا
ألهــا حــروفـا ورقــة بــيـضــاء يــحـاول أن 
وكالمـا وأحـاسـيس.. كلّ فـضـاء مـكـتـبه آت
نـــحـــوي وهــو جـــالس ال يـــعي مــا يـــجــري
هـزومـة سأقـتلـعه من جذوره حوله.. أنـا ا
ـهـزومة الـتي ال أنـهزم الـهـازمة رجال أنا ا
مــهـزومــا". " وأتــذكّـر دمــوع عـبــد الـصّــمـد
أتـذكّر جـروح خـدّيه وشـعـره األبـيض الذي
ـرّ فــوق أذنه الـيــمـنى ويـدور حــول قـفـاه
لـيتـوقّف عـنـد أسـفل األذن اليـسـرى أتـذكّر
صلعـته التي تتـلقّى أشعّـة الشّمس احلارّة
طـر البـاردة مثل الرّصـيف مثل وقطـرات ا
بـلّطـة مثل السّـطوح.. ويـسير السّـاحات ا
ارّة عبـد الصّمـد منـحنـيا يسـتوقـفه أحد ا
فــيـتــوقّف ويــرفع رأسه عــالـيــا حـتّى تــكـاد
مــؤخّـرة رأسه تــلــتـصق بــكـتــفه الـيــسـرى
تــنــفــرج شـــفــتــاه ال هــو مـــبــتــسم وال هــو
مـــنـــدهش يـــوجّه لـه كالمـــا فـــيــردّ بـــكالم
ويـــواصـل الـــسّــــيـــر عــــلى نــــسق الـــدّوابّ
الـهـزيـلـة". " أتـذكّـر طـيـفه وأنـا أحـدّق فـيه..
أهو يتقدّم أم يتأخّر! أهو يصعد النّهج

في اتّــجــاه سـاحــة احملـطّــة أم يــنـزل نــحـو
مجـرى الوادي الـذي يـحدّ بـناءات احليّ!" "
أتــذكّـر أنّـني مــتـعـبــة والـفــضـاء من حـولي
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ونولـوج ((الذي يقدم فيه ط من ا وهو 
ـعرفـة مادة غـيـر متـكلم ؤلف الـواسع ا ا
بها ويقدمها كـما لو أنها كانت تأتي من
وعـي شــخــصـــيــة مــا)) واعــتـــمــادا عــلى
التـنظيـرات التي تـناولت تـعدد األصوات
في الرواية فقد وصـفه باخت بـ((صنف
أدبي خـــطــــابي األســــلـــوب ( مـــتــــكـــلف)
وحــواري داخـلي يــبـنى اعــتـيـاديــا عـلى
شكل مناقشة مع غائب األمر الذي يؤدي
إلى إسبـاغ الـروح احلواريـة على مـجرى
عـمــلـيـة الـكـالم  والـتـفـكــيـر)). كـمـا أنه ((
ؤلف يعـطي القار إحـساسـا بحـضور ا
ـفرد ـسـتمـر ويـسـتـخـدم وجهـة نـظـر ا ا
تكلم فرد ا الغائب بدال من وجهة نظر ا
والطـرق الوصـفيـة والتـفسـيريـة وإمكان
ــزيــد مـن الــتــرابط والــوحــدة حتــقـــيق ا
عاجلة)) (). واد ا الشكلية في اختيار ا
فـي احلــوار الـــذي يــجـــري بــ عـــثــمــان
ـبـاشر ـنـولـوج غيـر ا ورقـيـة يتـمـظـهر ا
إلى الـتـأكـيـد عـلى قـنـاعـات الـسارد الـتي
تشـكل ضغطـا ال منـاص منه لـلخروج من
ــنــســحــقــة. وقـد أتـى هـذا أزمــة الــذات ا
ــنــولــوج عــبــر خــلق مــتــلـق (مــوهـوم/ ا
حــقــيـقي) خلــطــاب كل مــنـهــمــا إذ شـكّل
تـعــالـقـا بـ احلــوار اخلـارجي واحلـوار

الداخلي:
 ((- كم أنا محظوظ يا رقيّة.

" يا كـلبـة ابنـة الكـلب ستـضطرّيـنني إلى
أن أكــون مــجــرمــا مــحـتــرفــا.. لــلــظّـروف

أحكام. " (مونولوج غير مباشر)
- حظّي أنا أعظم يا عثمان.

" يـا أوسـخ من كـلب مــزابل. "(مــونـولـوج
غير مباشر)

- أودّ أن نـقـضي بـقـيّـة الـلّـيل في الـهـواء
الطّـلق نـنظـر إلى النّـجوم وتـنظـر إليـنا..

أنا وأنت والنّجوم فقط.
" ســأجــعـلك تــشــربـ حــتّى تــتــعـتــعـ

ساعتهـا لكلّ مقـام مقال. "(مونـولوج غير
مباشر)

- سنفعل ما تشاء.
- يـا مقـاول الـزّمن يـا بـذاءة كلّ األزمان:
»لن تظفر منّي بشعرة واحدة يا أرذل

خلق الله. "(مونولوج غير مباشر)
- سيـتألأل القـمر من أجـلنـا كمـا لم يتألأل

من قبل.
" يحـزنني أن تـختـفي قبل اخـتفـاء القـمر
يــا رقــيّـــة الــعــزيـــزة. "(مــونــولـــوج غــيــر

مباشر).
- أنـت مــهـــنـــدس األمـــاكن اجلـــذّابـــة في

الهواء الطّلق.
" أنت مـــهـــنـــدس الـــوســـاخـــة والـــبــذاءة

فاسد. "(مونولوج غير مباشر). وا
- كـلّ اجلـــمــــال من حـــولــــنـــا بــــعض من

جمالك.
" كـم ســيـــنـــقـــبض صـــدري وأنـــا أودّعك.

"(مونولوج غير مباشر).
- ال تـدّعـي شـيـئـا يــا عـثـمـان فــمـا تـقـوله

أوهام ال تفـتعل ال تكـذب ال تتصابى ال
تسخر.

" مـهـمـا أخفـيت نـفـسك وأيـنـما أخـفـيـتـها
فسأخرجها وأصبّ عليها الوقود وأشعل
فيـها الـنّار.. الـقطـرة التي نـزلت في كأس
الــوسـكـي سـتــجـعــلك حتكّ جــلـدك كــكـلب

أجرب. "))(مونولوج غير مباشر).
فـــالــكـــاتب قـــد أراد من الــســـارد في هــذا
كن تـطويـعها قـطع أن يعـالج فكـرة ال  ا
بـــســهــولــة وهي الـــتــداخل بــ احلــوار
اخلارجي والـداخـلي  لذلك شـكـلت اللـغة
عنده كما عند كثير من كتاب تيار الوعي
هاجسا مقلقا لم يتردد في اإلفصاح عنها
مــــنـــذ الــــتــــداخـل بـــ صــــوتـه وصـــوت
ونـولوج الشـخـصيـة الذي مـر ذكـره في ا
باشر. وذلك للحد من سيطرة أو هيمنة ا
السارد العـليم الذي قـد يتدخل في أمورـ
حسب رؤيته ـ تـخص الشخصـية وحدها
دون رؤيـة يـشـتـركـان فـيـهـا. وهـذا بـدوره
يــقــلـل من فــرصــة الــتــعــرف عــلى دواخل
ظهرها اخلارجي الشخصية واالكتفاء 
في وصف تـقـلــيـدي يـسـعى الـقـاص عـلى

مغادرته. 
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ـونـولـوج تـوارى الـسارد خـلف في هـذا ا
الـشـخصـيـتـ لـيقـدم لـنـا وعـيه في ح
يــتـصــور الـقــار أن الــسـارد يــقـدم وعي
شــخــصــيــاته وهــذا يــتــطــلب فــضال عن
هارة الفنية قدرة على التحليل والنفاذ ا
إلى أعـمـاق الـشــخـصـيـة وقـد جتـلت لـنـا
ـرأة (رقـيـة) بـدال من وجـهة وجـهـة نظـر ا
نظر الرجل (عثمـان) بوضوح عبر تناوب
الـكالم الـذي يـتـلـفظ به كل مـنـهـمـا فـمـرة
يأتي احلـوار بـدون أقـواس ويأتي داخل
األقــواس مــرة أخــرى. وقــد شـكـل الـنــمط
الثاني مـنولوجـا وليس حوارا خـارجيا
هـو الكالم الـذي أتى عـلى لسـانـهمـا. فـقد
جلأ إلى شـطر ذات الشـخصـية إلى ذات
تــعــلن أحــدهــمـا مــا في داخــلــهــا بــلـطف
وتودد وتخفي األخرى ما في داخلها من
حقد وانـتقام لآلخـر ولكنـهما في اجململ
تــتـــحــاوران وتـــعي كل مـــنـــهــمـــا وجــود
األخـــرى. تـــمــثـل كل شـــخـــصـــيـــة حـــالــة
اجتـماعيـة ونفسـية وثقـافيـة مختـلفة عن
اضي ذاته األخرى وأنـهمـا تـتقـاسمـان ا
والـــذكــــريــــات ذاتـــهــــا حتت وطــــأة األلم
الــيــومـي من دون أي عــلــة نــفــســيــة وإن
تـــشــابــهـت احلــالــة مع مـــرض انــفــصــام
ـنقـسمـت الشـخصـية ذلك الن الـذات ا
يـعـيـشــان في ذات واحـدة وكل ذات عـلى
وعي تـام بـاألخــرى وحتـاورهـا في مـاض
مشترك بيـنهما يتـمظهر في حوار مؤثث
بــثــنــائــيــة الــوهم (احلـب) / احلــقــيـــــقـة

وت) . (ا
ونولوج   ويبدو أن مثل هذا النمط من ا
يكثـر توظـيفه في الـروايات ذات التـحليل
النفسي ذلك أن الكاتب قد وظف مساحة
واسعة من الوعـي إن لم نقل الوعي كله

في تـقـد شـخـصـيـتي  (رقـيـة و عـثـمـان)
بــوصــفـهــمــا ضـحــيـتـي عـنف اجــتــمـاعي
ـنبـعثة من وسيـاسي. والتقط الـوحدات ا
وعـي الـشــخــصـيــة بــدال من الــتـعــبــيـرات
الـلـفـظيـة الـتي تـتـعـمدهـا الـشـخـصـية في
ــنح الـقـار عــرض يـحـاكي الــتـفــكـيـر و
ـكن شــعــورا بـالــتــدفق الـعــقــلي وبــذلك 
الـــقـــول أن الــقـــاص قـــد جنح في تـــوريط
الـقـار مـبــاشـرة في جتـربـة الـشـخـصـيـة
ــنـولـوجــات شـبــيـهـة بــعـمــلـيـة فــجـاءت ا
(الـتـحـلـيـل الـنـفـسي). وقـد المس الـقـاص
ظـــاهـــرة (االنــــتـــقـــام) مـن جـــوانب عـــدة
ـكنـنـا أن نعـد هـذه الـقصـة تـشخـيـصا و
بــلـيــغـا لــهـذه الــظــاهـرة في عــرض دقـيق
مارسة هذا رأة التي اضطـرت  لنفسـية ا
الـفـعل لـذا فــإن مـا دار في عـقـلـهـا حلـظـة
مـــحـــاورته كـــان مــــرعـــبـــا وهي تـــتـــذكـــر
ــة والـيـأس االغــتـصـاب والــقـهــر والـهـز
والفـراغ الـنفـسي وانطـفـاء األمل. مشـاعر
دفعتـها إلى محاولـة االنتقـام فهي ليست
ــا ضــحــيــة ضـــحــيــة رجل فــحـــسب وإ
مــجــتــمـع فـاســد. أمــا عــثــمــان  فــلم تــكن
ارسته لـهذا الـفعل الذي كـان يخطط له
إال عبـارة عن الـتخـلص من االنـتقـام الذي

يدور في عقل رقية. 
لقد شـكلت قصص تـيار الوعي صـعوبات
لــلــكــاتب والــقــار عــلى حــد ســواء. وقـد
تمثلت الصعوبـات لدى الكاتب في تمثيل
الـوعي بـواقـعــيـة بـواسـطـة احلـفـاظ عـلى
طابع خـصوصـية الـشخـصيـة (التـشوش
عـدم التـواصل والـتضـمـينـات اخلـاصة).
وتـمـثـلت لــدى الـقـار في الـتـواصل مـعه
عـبــر هـذا الـوعـي. وبـهـذا أضــفى الـكـاتب
كــثــيـــرا من احلــيـــويــة الــنـــفــســـيــة عــلى
شخصـية (رقية) األمـر الذي أنتج تـعاطفا
مـكثـفا مـع شخـصيـة ال تـمتـلك إال فـضيـلة
احلــضـور الـقــوي. كـمــا لم يـغـفـل الـكـاتب
بعـدا نـفسـيا آخـر بالـغ األهمـية ذلك أنـها
مـا زالت تـفـقـد اإلحسـاس بـأنـوثـتـهـا على
الـــرغم مـن كل اجلــمـــال الـــذي تــمـــتـــلــكه
فأنـوثتـها نـاقصـة من دون أخذ ثـأرها من
إرادة االسـتـبـداد والـظـلم والـسـلـطة الـتي
تـريــدهـا حلـمـا ابــيض مـغـتـصــبـا يـلـوكه
الـظـلم ويـقـذفه عـلى احلـافـة; ألن مـجـتـمع
النـفاق يـغتـال نصف احلـقيقـة على األقل.
ولـــكن عــثــمـــان عــلى الــرغـم من ســطــوته
ــثل الـشـذوذ والــفـسـاد وجـبــروته وهـو 
ــال والــهـــيــمـــنــة الـــذكــوريـــة وســطـــوة ا
واجلـــنس إال أنه مـــحــبط مـن الــنـــاحــيــة
الـنـفـسـيــة ويـعـاني من أزمـاته اخلـاصـة.
ـكن اخـتـزالـهـا ومـا حلـظـة الـفــعل الـتي 
نفسـيا وعـمليـا في جملـة واحدة ( هيـمنة
الـذكــورة  الـتي صـنـعــهـا االسـتـبـداد) إال
تــفـــســـيـــر الـــعــنـف الــذي وجـــهه الـــرجل

رأة  (الضحية).   (الضحية) إلى ا
فـفـي غـمـرة انـخــراط (عـثـمــان) في فـضـاء
الـتــذكـر واألمـانـي كـانت حـركــات (رقـيـة)
تشـكل مثيـرا جعله يـجتـر الذكريـات أكثر
فـتنـهمـر سـياطـا تـلسع فـحولـته وتـوقظه
ـسـتـبـد. وإذا كـان من نـشــوة الـتـلـبس بــا
عـثـمان يـرمـز إلى الـسـلـطة بـكل أشـكـالـها
(األبـوية واالجـتـماعـيـة والسـيـاسيـة) فإن
(رقــيـة) تــرمــز إلى شــريـحــة من اجملــتـمع
ارس الـعنف فـالعنف ثقـل باستـبداد  ا
ــقــمــوع هـو دورة مــســتــمــرة وطــمــوح ا
ـارسة دور الـقـامع فيـمـا تظل (فـاطـمة)
رمزا للقـهر والدونيـة والضحيـة منذ فجر
الـتـاريخ إلى نـهـايـة الـظـلم. إنـهـا ضـحـيـة
سلطة األب واستـبداد الذكورة  وتشويه

التاريخ.

دوّارات ريح عـــــواصف ثـــــلـــــجــــيّـــــة.. كلّ
سارات جرف هار هـنا وجرف هار هناك ا
والــبـشــيـر مــسـتــلق عـلـى عـرض الــسّـريـر
وطــوله وأنــا مـســتــلـقــيــة عـلـى احلـاشــيـة
أتـــفــادى أن يــلـــمس جــســـدي جــســده أن
تــسـقـط يـده عــلى يـدي حــ يـنــقــلب عـلى
جـنبه أن تـغـمـرني أنفـاسه حلـظـة أسحب
" " دقّات قـلبي تـعبـتـ الهـواء إلى رئـتيّ ا
تتسارع وصدري يعلو      وينخفض".)).
لــقــد عــمــد الــروائي عــبــد الــقـادر فـي هـذا
ــنــاجـاة االشــتــغــال الــســردي إلى جــعل ا
طـويــلــة وعــمــيــقــة مــصــحــوبــة بـتــداخل
ـتــكـلم والـغـائـب) عـبـر تـدفق ضـمــيـرين (ا
ـــا يـــكـــتـــنف داخل شـــعـــوري وانـــثـــيـــال 
الـشــخــصــيــة لإلشــارة إلى تــقــنــيــة تــيـار
الــوعي. وهــذا مـــا حــصل مع (زهــراء) في
ـــنــاجــاة الـــطــويـــلــة وهـي جتــســد هــذه ا
أحـاسـيـسـها جتـاه (سـلـيـمـان) وحـرمـانـها
مــنه ولــشـدة مــا تــدفق داخــلـهــا نــتـيــجـة
كوابح اجملـتمع وموانـعه انهت مـناجـاتها
بـتداخـلـها مـع مونـولـوج مبـاشـر ((" دقّات
قـــــلــــبـي تــــتــــســـــارع وصــــدري يـــــعــــلــــو

وينخفض")).
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وهــنــا أخــذت (زهــراء) تــبــحث عـن ذاتــهـا
الضـائعة حـبيـبهـا الغائب أنـوثتـها التي
تخلى عنها إذ لم يعد بـإمكانها استيعاب
واقع مـتـرد افـتـرقت فـيه عن حـبـيـبـهـا في
أول مــحــنــة لــهــا. فــزهــرة الــتي عــرضــهـا
الـقاص مـنشـطـرة على ذاتـهـا للـتـعبـير عن
نزعات الذات هي شـخصية سـوية تقترب
كــثـــيــرا مـن الــوعي وتـــطـــارد ذاكــرتـــهــا
وتـتـلـمـس مـسـتـقـبـلـهـا وتـتـفـهم واقـعـهـا
وتشخص علتها بل وتخطط لقادم أيامها
بوعي تـام ثم تشـرع بالـتنـفيـذ. وعلى هذا
األساس فالهـدف دائما عنـد عبد القادر بن
احلـــاج نــــصـــر هــــو الــــبـــحـث عن الـــذات
الـضائـعـة والبـحث عن الـذات عـمل شاق
وصـراع نـفـسـي طـويل الزم اإلنـسـان مـنـذ
سـتقبل وجوده األول فـهو انـطالق نحـو ا
ـعـلـوم. اجملـهـول وتـمـحـور حـول الـواقع ا
ـــفـــردات لـــذلك فــــان تـــوظــــيف الـــروائـي 
(الهزائم الـعواصف االنهـيار) جاء ضمن
اإلطار العادي. فالهزائم جاءت في معرض
هزومـة سأقـتلعه ـة مرت بهـما: "أنـا ا هز
ــهــزوم الــتـي ال أنــهـزم من جــذوره أنــا ا
ـرء ح تهزه الهازمة رجال مـهزوما" "  فا
هزائم ونكسات تفـوق قدرته على التحمل
تتخلخل أفكاره ويالزمه القلق الوجودي

وهذا ما حدث لزهراء. 
ا إن الشـخصـية هـنا ال تـخاطب ذاتـها إ
تـنــشــطــر ذاتــهــا إلى ذاتــ مــتــقــابــلــتـ
تـخـوضـان حـوارا بـ الـذات الـتي عـصف
بـــهـــا الـــعـــشق وهي حتـــاول الـــبـــحث عن
ــنـهــارة حتت سـطـوة هــويـتـهــا والـذات ا
الواقع وعلى هـذا األساس وظف الروائي
إحدى تـقنـيات رواية تـيار الـوعي بطـريقة
مبـتكرة إذ نـقل إليـنا بـطريقـة مبـاشرة ما
يـدور في ذهن زهراء مـا يـتـعلق بـحـبيـبـها
سلـيمـان او ما يتـعلق بـزوجهـا البـشير. "
البشير مستلق على عرض السّرير وطوله
وأنـا مسـتـلـقيـة عـلى احلـاشيـة أتـفادى أن
يلمس جـسدي جـسده أن تسـقط يده على
يـدي ح يـنـقـلب علـى جنـبه أن تـغـمرني
أنـفــاسه حلـظــة أسـحب الـهــواء إلى رئـتيّ

" تعبت ا
ــنــاجـاة ال تــتــحــدث زهـراء إلى في هــذه ا
الـقـار واصـفــة مـا جـعـلـهـا تـتـشـظى بـ
واقع حتــلم بـه وواقع مــفــروض عــلــيــهـا
ا تنقل نشاطا وعمليات عقلية تدور في إ

ا يـطلق عـليه رأسهـا في تـطويـر ملـحـوظ 
ــنــاجـاة الــنــفـســيــة الـتـي تـتــوجه نــحـو ا
الباطن لـنقل فـيضان الـتجربـة العقـلية في
مـحـاولـة لــوضع الـقـار في هـذا الـفـضـاء
الـعقـلي للـشـخصـية: " أتـذكّر أنّـني مـتعـبة
والــــــفـــــــضــــــاء مـن حــــــولـي دوّارات ريح
ـسارات جـرف هار عواصف ثـلجـيّة.. كلّ ا
هــنـــا وجــرف هــار هـــنــاك" بـــهــذا الـــلــعب
الــتــرمــيـزي مــحــورت زهــراء مــا يـدور في
ـفـتــرض ان تـظل حـرة عـقــلـهـا فــهي من ا
وصــاحـبــة إرادة  تـدفـعــهـا نــحـو اخــتـيـار
أفعـالها وأنـها قـد عمـلت على سـبر أغوار
الــنـفس الـبــشـريـة كي تــنـتـقل مـن كـونـهـا
مـوجـودة وجـودا فـائضـا ال نـفع فـيه وهي
في بـيت الـبـشـير إلـى وجود لـه دور فاعل
فـي تـغــيــيـر مــجــريــات حـيــاتــهـا فـي بـيت

سليمان. 
وفي هـذه الـتقـنـيـة يعـرض عـبـد الـقادر بن
احلـاج نـصـر نـشـاطـا نـفـسـياً مـع مـستـمع
مـفـترض عـلى الـرغم من أن الـشـخـصـية ال
ــا تــنـــطق بــهــذا الــنــشــاط (احلــوار) وإ
نـاجـاة) في أعمـاقـها وهي تـفـكر حتـدث (ا
وتكـشف أفـكارهـا. ومن اجلـديـر بالـذكر أن
ناجاة) ونولوج) و (ا نذكر اللبس بب (ا
عـلـى الـرغم من أن كالهــمـا نــشـاط أحـادي
يـــجــري داخل الـــشــخـــصــيــة ولـــكن عــلى
تـماثـلـهـما في بـعض الـعـنـاصر إال أنـهـما
ناجاة تقانتان تخـتلفان فالشـخصية في ا
تــقـــوم (بــالــتـــفــكـــيــر بــصـــوت عــال) وفي
ـنــولــوج تــقـوم بــالــتــفـكــيــر وحــدهـا في ا

الداخل:
(( لو أجلس يـوما إلى زهـراء فسأعـلن لها
عن أشيـاء كـثيـرة تؤرّقـني وأبـوح لهـا بأنّ
هـــذه األشـــيـــاء تـــكـــاد ال تــــبـــرحـــني لـــيل

نهار)).ص20.
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 نستنتج من كل ما سبق من تداخل ب
ــونـــولــوجــات ذاتــهــا وتــداخالتــهــا مع ا
ــنــاجــاة أن اشــتــغـال الــروائي فـي هـذا ا
ـكــنــنـا الــفــضـاء كــانت لـه عـدة غــايــات 

ا يلي: إجمالها 
احلـد مـن سـلـطــة الـسـارد الــعـلـيم -
تـكلم (أنا) وهيـمنة سـارد جديد بـضمـير ا
يــكــون هـو الــشـخــصــيـة ذاتــهـا وهــذا مـا
يـجــعل الـسـرد مــتـداخال بـ الـشــخـصـيـة
والسارد في الوقت نفسه وحامال رؤيت
وصــوتــ وغــالــبــا مـا يــتــعــاطف مــعــهـا
. وهــذا مـــا يــقع فــيـه الــقــار من الـــقــار
الــــلــــبس مـن خالل اجلــــمـع بــــ الــــواقع

احملكي (احلدث) والتعبير الداخلي.
عــنـدمــا يــنـقل الــســرد عـلى لــسـان -

الشخصية ذاتـها يكون متطـابقا تماما
مع مـا يـجـول في دواخـلـهـا وكـمـا ترى
هي ولــهـذا تـأتي الــكـلـمـات مــتـرابـطـة
والتراكيب منسقـة حسب وجهة نظرها
أحــيــانــا أو تـــأتي مــخــلـــخــلــة حــسب

نفسيتها.
يــــســــتـــــمــــر جــــريـــــان احلــــكي -
ونـولـوج أو ينـقطع بـسـبب الفـراغات ا
(..) للداللة على االضطراب إذ يأتي في
لــغــة حتــمل من الــعــنف والــقــســوة مـا
يجعلها أقرب إلى نـقل األفكار الداخلية

للشخصية.
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   1- اجتـاهـات جـديدة فـي األدب جون
ــانع دار فــلـــيــتــشــر تــرجــمــة جنــيب ا
احلرية وزارة االعالم بغداد 1974م.
2-تيـار الوعي في الـرواية احلـديثة
روبــرت هـــمــفـــري تــرجـــمــة مـــحــمــود
صر 1975م . ـعارف  الربيعي دار ا

تــــيــــار الـــــوعي فـي الــــروايــــة -3
الـعــربـيـة احلــديـثـة دراسـة أســلـوبـيـة
مـــحــمـــود غــنــا دار اجلـــيل لــلـــطــبع

والنشر والتوزيع مصر 1993م.
الــقـصـة الــقـصــيـرة الـنــظـريـة -4
والـتـقـنــيـة انـريـكي انـدرسـون امـبـرت
تــرجــمـة: عــلي إبــراهــيم عــلي مــنـوفي
مـراجـعـة صالح فـضل اجملـلس األعـلى

للثقافة مصر 2000.
القـصة الـقـصيـرة احلديـثة في -5
الــعــراق د. عـمــر مــحـمــد الــطـالب دار
الـكــتـب لـلــطــبــاعــة والــنــشــر جــامــعـة

.1979 وصل العراق  ا
6- قــــضـــايـــا الـــفن اإلبـــداعي عـــنـــد
دسـتــوفـسـكي م. ب. بـاخــتـ تـرجـمـة
الدكتور جميل نصيف التكريتي وزارة

1986م. الثقافة واالعالم بغداد
7- اللغة في األدب احلديث احلداثة
والتجريب جاكوب كورك ترجمة أيون
ـأمون يـوسف وعزيـز عـمـانوئـيل دار ا

للترجمة والنشر 1989م.
مـــعــجم مـــصــطـــلــحــات األدب -8
مــجــدي وهــبــة مــكــتــبــة لــبــنــان ج?1

1984م.
9-من قتل شكري بـلعيد عـبد القادر
بن احلاج نصر منشورات دار زخارف

تونس 2020.
ــــاس الـــبــــنــــيـــات وجــــوه ا -10
اجلــذريـة في أدب عــلي عـقــلـة عــرسـان
مــحـمــد عــزام احتـاد الــكــتـاب الــعـرب

دمشق سوريا  1998.
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قراءة في رواية موت األم 

ــؤلف الــذي تــمــرس في الــتي اقــتــحــمــهــا ا
ــتــقن  والـدافع احـتــراف صـنــاعــة الـنص ا
اخلفي الذي كان أكثر إيـضاحا ما قادنا إليه
في منـعـطـفات كـثـيـرة مثـيـرة كـشف فيه أهم
سـر أال وهـو احلـدث الـسـيـاسي الـذي اتـسع
تـأثـيـره عـلى احلـيـاة كـهـزة عـنـيـفـة صـاخـبة
ـيـاه السـاكـنـة الـصافـيـة في صـباح عكّـرت ا

صـدر آخـر مـنــجـز لـلـكـاتب حــنـون مـجـيـد
ــوســومـة بــعـنــوان " مـوت األم " روايـته ا
بطبعة أنيـقة صادرة عن دار أمل اجلديدة
سـوريـا ـ دمــشق الـطــبـعـة األولى  2020م
توسط تضمنت  264صفحة من احلجم ا
.. تنـاولـتـهـا بشـغف كـمـوقفـي من رواياته
ـعـرفتي وقـصصـه القـصـيـرة الـسـابـقـة. و
بقدرات الـكاتب تـولدت لـدي رغبـة مسـبقة
ـتــابــعــة كل مــا يــصــدر له كــون الـروائي
يضع أمام خيالنا مواقف وصوراً وأماكن
تتحرك فيهـا شخصيات حـية تشد القار
بـصـدق سـلــوكـهـا ويـعـبــر من خاللـهـا عن
فكرة ورأى. هذا ما عودنا عليه دائماً إذ ال
يـسـتـطـيع أن يـكــتب إال وفي خـيـاله فـكـرة
مـعـيـنـة يـريـد أن يـثب بـهـا ويـضع الـدلـيل
على صـدقـهـا  لذلـك جتده يـتـوجه كـكاتب

موهوب إلى اإلخالص الفني واإلبداع. 
ـسـلم به أن جـوهـر الـعـمل الـفـني إن من ا
ـضـمـون الـذي يــتـلـمـسه الـقـار في هـو ا
مــدار األحــداث الـــتي أحــاطــهــا بـــتــأثــيــر
الــظــروف الـــســيــاســـيــة واالجــتـــمــاعــيــة
والـنـفــسـيــة ونـرى انه اعــتـمـد فـي مـعـظم
أجـزائــهـا عــلى تـيــار الـوعي فــكـان يــقـظـاً

ــنـظــر واحلـدث ويــحـرك ـكــان وا يـرصــد ا
شـــخــــوصه فـي وسط اجــــتـــمــــاعي ســــكن
وتعايش معه وسـلك دهاليزه وعرف دروبه
وسلوك من حوله  ليزيد من درامية احلدث
ـأسـاة الـتي ويـضـعـنـا وجـهـاً لـوجه أمـام ا
يطويها كل بطل في أعماقه ليصل بالنهاية
إلى الـفـاجـعـة واحلـزن الـذي سـاد بـعـتـمـته
أغلب أجواء الـرواية  وهنـا جتدر اإلشارة
إلى أنها من الروايات الطويلة اجلادة كما
أنها تختلف عما كـتب قبلها وبال ريب. لقد
جـاءت هـذه الـروايــة في حـقـبــة حـرجـة من
حـيــاة الـشــعب الــعـراقي  تــمــكن بـاقــتـدار
عرض الـواقع والـبـنـاء االجـتـماعـي احمليط
ـؤثرات بشـخصـيات الـروايـة وجسـد تلك ا
ـكـتسـبة  ـوروثة وا نـهجـيـة الفـكـرية وا ا
ارسـاتها نعـكسـة بطـريقـة تفكـيرهـا و وا
ــجــالــهــا الــســلــوكــيــة وأحــاط األحــداث 
االجـتــمـاعي في ســوسـيــولـوجــيـة احلــيـاة
اليـومـيـة  كـما لـم يغـفل عن إيـجـاد أجـوبة
ناجعة عـبر مساحة مـيدان محدد في وسط
رصـافـة الـعـاصـمة بـغـداد الـتـي تعـتـبـر من
ـأهـولــة بـكـثــافـة اتـسـاع أقـدم مـنــاطـقـهــا ا
عمقها السكني  شوارع جتارية وصناعية

 أسـواق مــكـتــظـة بــاحلـركــة من الـصــبـاح
للـمـسـاء  من هـنـا تـتاح فـرصـة لـلـقار أن
سك اخلـيط األول لـيـرافق أديـباً يـتـحدث
بعاطـفته وخـياله اخلصب لـيعـالج أمراضاً
اجتماعـية خلـفتهـا محنـة سياسـية ليرسم
بإسـلـوب زاخـر بـصـور مـشبـعـة بـالـعـاطـفة
وأطرها بـاحلزن الـعمـيق  لذا وقع اخـتيار
عـنوان " مـوت األم " فـكـان اخـتـيـارا مـوفـقاً
محمالً بـفاجـعة أم أبنـائه ( ليـلى ) التي قد
ــا يـرمــز إلـيه ــهم اآلخـر  تـكــون اخلـيط ا
ـؤلف الـذي اسـتـطـاع أن يـرصـد ويـصـور ا
نطـقة التي رسم بدقة مـسرح الروايـة في ا
حدودهـا اجلغـرافيـة توحي لـلقـار صورة
مـصـغــرة لـلـوطن الـكــبـيـر بــكل مـا احـتـوت
ألـوانه من أعــراق وأديـان وطـوائف فــنـجـد
الــعــرب والــكــورد والــتــركــمــان وصــروحـاً
شــامــخـــة وأضــرحــة لـــهــا هــالـــة قــدســيــة

ساجدها وكنائسها.
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هكذا انتظم تكـوينها ليـجمع الدين والدنيا
بــسالم وأمن واســتــقــرار وبــهــذه الــرؤيـة
تعايش اجلـميع بـود وعالقات حمـيمة رغم
تعدد تـوجهـاتهم في ص 102 الشـارع منذ
الـصبـاح مـزهـو بـالـشـمس واحلـركـة عـليه
دائـبـة بـنـظـام واألذان فـي الـشـيخ كـمـا هـو
ـا هـو مـعـهــود جـمــيل يـطــيّب الـنــفس إ
نفسه في اجلوامع القريبة جامع اخللّاني
الذي ال يبعـد سوى مئـات األمتار مثالً  أو
ــصــلــوب إن أطـرقـت  لـيس حـتـى جـامع ا
غيـر الـله يـعـلم األسـرار. ) نـعم إن اخلـفـايا
ن يـقرأ الـرواية كثـيـرة وأسرارهـا تتـطـلب 
الــطـــويــلــة  رصـــيــداُ مــعـــرفــيــاُ نـــفــســيــاُ
ضـام الفـكرية واجتمـاعياً  حلل رمـوز ا

ـأسـاة واحلـزن  ( دامٍ مـعـتم لـيـكن بـدايـة  ا
ص  .. ( 34قـبـل أن يـنــهي عــامه الــدراسي
اجلــامـــعـي األول حــدث انـــقالب  8شـــبــاط
 1963فـأصـبـح مـطـلــوبـاً لــلـقــانـون  كـونه
عضواً ناشطا في احتاد الـطلبة العام الذي

يديره الطلبة الشيوعيون .
لم يُلقَ القبض عليه إذ بادر إلى السفر إلى
كـركــوك  واخـتــبــأ حتت حـمــايـة
مسـؤول كـبيـر من حـزب السـلـطة
اجلديدة هناك يدعى عادل عثمان
. بيـد أنه عاد إلى احلـيـاة العـامة
ـسؤول  بعـد أن توسـط له هذا ا
وبعـد أن ثـبت أنه لم يـنـتم حلزب

من األحزاب.
 الراوي احلزين يـستـدرج القار
ويــضـــعه أمــام تـــوصــيـف دقــيق
لــلـحــظــات عــاش تــأثــيــرهـا بــكل
الــــــتــــــفــــــاصــــــيل ذات الــــــدالالت
االجــتـــمـــاعــيـــة  اســـتــخـــدمـــهــا
لــيـوظــفــهــا ضــمن ســيــاق مــنـاخ
الــروايـــة لــيـــحـــاكي من خاللـــهــا
الواقع ويعكس صورة حلدث ذي
سك أحد اخليوط أهمية يدعـنا 
ا يهدف إليه التي ترمز بوضوح 
الـراوي حــ وضع الــبــطل عــبـد
الــغـفــور فـي مــأزق خـلـق شــرخـاً
غاب عنه إتـقان حـسابه ونـتائجه
ؤثـرة عـلى نفـس شريـكة ـة ا ؤ ا
ريضة حيث حياته الزوجة أألم ا
أضـــاف إلى مـــعـــانـــاتـــهـــا جــراء
سـقـوطـهـا عـلى أثـر مـرور طـائـرة
ـاً مــضـنـيـاً آخـر كـمن أمـريـكـيـة أ
ــوت يــدس الــسم لــيــســتــعــجل ا

ـظـلـة الـنسـائـيـة الزرقـاء الـتي خـرق بـها با
عـقل (لـيـلى) لـيـغـرس الـشك والـقـلق واألرق
ا خـلفت من رائـحـة خيـانة كـانت قاسـية

على نفسها الرقيقة الطاهرة.
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وما زاد الط بلّة أنهاعندما حققت ودققت
جاءها الرد واهياً وغير مقنع. لم تكن مظلة
بل صدمـة عدو تـسـلل ليـفتك بـجـسد عـليل
يقترب من النـهاية. كما أن الـندم أحياناً قد
يـأتي مـتـأخـراُ " إذ أن الـشيء الـطـار غـيـر
ـبــهج وغـيــر احملــبـوب  لــو تـيــسـر له أن ا
ـظـلــة خـارج الـدار أللــقـاهـا  إذ ال يـلـقي بــا
يـدري كـيف ارتـبط وجـودهـا بـهـذه الـغـيـوم
الـتي تـعـكـر سـمــاء الـبـيت . " هـكـذا اعـتـمـد
الواقع ليقدم توصـيفاً دقيقـاً للحظات عاش
ـا استحـضر الكـثير تشـعبة  تفاصـيلهـا ا
من األحـــداث ذات الــدالالت االجـــتـــمــاعـــيــة

والنفسية.
ؤلف أن يسـتقطب آليات الفعل هنا تمكن ا
ا يسهم في تـسليط الضوء على السردي 
أبعـاد أغنت اإليـحاء بـتعـبيـر لغـوي سلس
حيث تناول األحداث الـتي تفجرت بانقالب
ــرعـــبــة الــنـــظـــام الــســـيـــاسي واألهـــوال ا
الصادمة التي هزت احلي الـسكني بسقوط
الطـائرة وما خـلفـته من خوف وهـلع زلزلت
ـقـاربـة لـدار سـكن بـطـلـة الـرواية الـبيـوت ا
ليلى ليـحدث انقالباً نـفسياً تـظهر أعراضه
فاجأة في سلوك األم حيث يـتأزم ويشتـد 
ـظـلة الـزرقـاء وما تالهـا من قـناني دخول ا

العطور التي لم تألفها سابقا. 
امتازت الرواية كـرواياته السابقـة باحلبكة
وبأسـلـوب شـفـاف رصـد كل الـتـحـركات من
تعددة عـبر حوار رص ولم يغفل جهاته ا

عن جـوانب الـتـشـويق فـكـان لـشـخـصـية
اجلــارة األرمــلـــة أم ســمــيــر وعـالقــتــهــا
ـراهق رأفـت لـيـروي الـســريـة بــالـفــتى ا
غليلها ويطفئ لهيب اجلسد ( ص( 203
 ..ضمتني إلـيها بلـهفة جامـحة وختمت
قبـلـة عمـيـقة عـلى فـمي قطـعت أنـفاسي
وهي تتعرف بلمس كمـا لو غير مقصود
عـلى مـحـرار لــهـيـبي والـتــهـابي وتـغـلق
خلـفـنـا الـبـاب . ال أتذكـر يـومـاً أصـبحتُ
فـيه أكــثـر حــمّى مـني اآلن  وهـي تـعـود
تضـمـني إلـيهـا بـصـورة أشد  تـطـوقني
بـذراعــيــهــا وحتـثــني عــلى أن أطــوقــهـا
بذراعيّ وأكاد أخترق مالبسها . تسحب
يـدهـا الـيـمـنى من وراء ظـهـري  وتـفـتح
زيقـها  وتـلقم فـمي حلـمة ثـديهـا  حتى
تصبح أقرب إلي من روحي  تلهج بلغة
فائرة يـشوبهـا نواح مـعتم  أنت ابني 

أنت روحي  أنت حبيبي ; ... )
ــا هــو ــؤلف حــاجــة الــقــار   تــدارك ا
مشوق ويبدد مسحة احلزن التي سادت
وعــتــمت مــنــاخ الــروايـة فــأضــاف عــلى
ـتـلـقي مـائـدة الـسـرد مــطـيـبـات تـبــهج ا
كـحـكــايـة شـيخ إعــرابي وفـد الــعـاصـمـة
واعتـرضه أحـد الـظرفـاء لـيـقع في مـقلب
سـاخـر .. أن هـذا االمـتــزاج مـطـلـوب من
دون اجلنوح بعيـدا كي ال ينقطع اخليط
الذي يوصلنا للـهدف والرمز الذي يختم
ـمـتـعـة " عد يـا أخي ـؤلف روايـته ا به ا
من حيث أتـيت  أو ابقَ لتـبدأ من جـديد
 فـلــقــد تـبــدلت األدوار  الــطــريق شـاق
والـضـريـبـة عـاتيـة  لـك وحـدك اخلـيار 
ــــســـؤول عــــنك .. هّـــدوا وأنت وحـــدك ا

اخليمة  وافسحوا الطريق للعابرين .
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التعبيرية الواقعية للروائي عبد القادر بن احلاج نصر    (2-2)

عبد القادر بن احلاج نصر 

غالف الرواية
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. دأبتْ على اتمامِ صومِها في عَمانَ
كان يقـول لها هـذه فطنـة التفاف على

الفريضة.
ليثنيها عن السفر.

كانت جتـادله أن سـاعاتِ الـصـيام في
السويد مرهقة.

 . حتصي عدد الساعاتِ
. يصمتُ

تغرفُ من القرآن 
  حُججاً وآياتٍ

ما تشاء.  
"ال يكلف الله نفساً إال وسعها."

و و و
الــتــاويلُ مــخــرج لــكل من تــضــيق به

. احليلُ
ال يَــلــيـقُ لــهــا أن يُــجــادلــهــا بــحُــجج

أخرى.
الرجحان لتأويالتها.

2
أتأتي معي أم ال?

أراكَ غـــيــرَ مـــتــحـــمسٍ هـــذه الــســـنــة
للذهاب إلى عمان. أجابت نيابةً عنه.
احلقيقةُ إني سوف ألتحق بك بعد أن
أ مــا بــ يـدي مـن كـتــابــة خــاتــمـة
الكتاب ليكون جاهزاً للنشر. قال لها.

لم تعترض.
رة.  كانت مطمئنة هذه ا

فبنتُها وسـبطُها سوف يـسبقانها من
. بغدادَ إلى عمانَ

فردها. كانت تأبى أن تسافرَ 
 . سافرتْ

3
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اردوغان اردوغان اردوغان.
13

الساعاتُ تزحفُ زحفَ السلحفاة.
خيمَ السكونُ بعد منتصف الليل.

. ال فرجَ
ليس هناك سوى االنتظار.

14
 تتناقش مجاميع فيما بينها.

 كل يعطي راياً

ويتوقع امراً
اقترب منه رجالن. 

هل أنت عربي ?سأله أحدُهم.
  إلى أين مسافر? الى عمانَ أجابه.
سمعنـاك تتكلم بـاالنكليـزية فهل لديك

من اخبار عما سيحدث لنا?

W¹—uNL'« ÂUOI  ∂≤ Èd c «

هل انتما من االردن? سألهما.
 . نحن أخوان من عرب فلسط

نــحن تــاجــران جــئــنــا لـنــتــبــضع من
اسطنبول.

اخبرهم من هو?.
15

. طمأنهما. نحن في زورقٍ واحدٍ
 . يُقال أنهم سوف يجدون لنا حالً

"فصبر جميل."
16

ـــــذيــــاع أُعْـــــلِن بـــــا
ارشـاد لـلـمسـافـرين
مـن الــــــــبــــــــلــــــــدان
االوروبـيـة لـلتـوجه
الى مكاتب سفرهم
فقد جاءت طائرات
لــــتــــنــــقــــلــــهم إلى

بلدانهم.
حتسرّ أحدُهم

 ومَنْ لنا نحن?
الله. قال اآلخر.

نظر إليه.
ــــــولى  و"نــــــعم ا

ونعم النصير".
أخرسه.

17
العرب أخوة في الغربة.

يَسِرُ احدُهم اآلخرَ بال قيود.
تندثر بينهم احلدود.

18
. طلعَ الفجرُ
ال خبرُ
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لئال يـتحـجر ويـتجـمد عـقلي: أقـرأ. ألنَّ حيـاةً واحدة ال تـكفي: اقـرأ. ألنَّ السَّـفَرَ مُـتعِبْ
طارات كئيـبة وشبه مغلقة اقرأ.  هربـاً من الضغوط النفسية لـلحياة اليومية: اقرأ. وا
ـشـاكل الـبـيولـوجـيـة لـلقـلب اقـرأ. تـدريـباً هـرباً من جـحـيم اآلخـرين: اقـرأ. خـوفاً من ا
وتقويـةً للذاكرة: اقرأ. هكذا قررتُ اليـوم أنْ أعيشَ سعيداً سأرمي وراء ظهري كلُّ ما
وبـايل الفيس بـوك بُعداً لـكل ما يحـولُ بيني ال يجـعلنـي سعيـداً أغلقتُ الـتلفـزيون ا

. وب سعادتي بُعداً
ـال اجلـاه والسـلـطـة الصـحـة األمن راحـة الضـمـير...الخ. لـكنَّ مـا هي الـسعـادة? ا
الئم) الـعـمل الـذي يالئـمه سـيجـعـله سـعـيداً عـبـدالكـر اخلـطـيب (الـسـعادة إدراك ا
ستـويات. إذاً كنتُ في أية حلظة قادراً عـلى تغيير حياتي سيتفـوق فيه ويدرك أعلى ا

 ? فلماذا أعيشُ تعيساً
وت ببطء. للشاعر استمع لقـصائد الشعراء: روديارد كبلينغ: إذا استطعت نيرودا: 
والت وايــتـمــان (أحــسبُ أنَّ بــوســعي تــبــديل حــيـاتـي/ واالنـصــراف إلى الــعــيش مع
احليوانات/ فهي جـد هادئة وصلبة/ إنَّها ال تبقى مستيقظة ليالً لكي تبكي خطاياها/
ـهـا ال تـتـدخل بـأعـمـال الـسـمـاء وال تتـدَّعي الـوكـالـة/ ولـيس ثـمـة حـيـوانٍ واحـد غـير إنَّ

/ ال يوجد حيوان مصاب بجنون التملك/ ال أحد يحتجُّ جتاه اآلخر). راضٍ
أن تـعـيش سـعيـداً يـعني أنْ تـعـيش بسـيـطـاً بال طمـوح أكـثر أو أقل من الـسَّـعادة. أنْ
تـبتـسم بصدق أنْ تـغضبَ فـوراً ال بعـد ذلك. أنْ ترفضَ كـرسيَّاً ال يـفهم الـسعادة. أنْ
تـتـوقَّف عن لـقاء األصـدقـاء الـذين ال يـتوقـفـون عن الـلـوم والـعتـاب فـلـيس صـديـقاً من
ينـتظـرُ اعتـذاراً من صـديق. أنْ تتـعلم كـيف تسـعد نـفسك واآلخـرين أال توقف حـياتكَ

على نتيجةٍ واحدة. 
ـلل ما دمتَ مـشـغوالً بـقراءة كـتاب أو ـلل ولن تـشعـر با تـبـدأ تعـاستك حـ تـشعـر با
ـنـحك شـعوراً مسـاعـدة اآلخـرين أو االهـتـمام بـاحلـديـقـة. تـناول الـفـاكـهـة الطـازجـة 

شاكل.  باالنتعاش األرق وقلة النوم بابان للفشل وا
توقف عن التفـكير في عصافيرٍ على الشجرة لئال تهمل عصفورك الذي في يدك. إذا
كـنتَ تـعـيـسـاً فـأنتَ مـتـنـاقض مع قـانـون الـطـبـيـعـة مع قـانـونك الـداخـلي الـبـيـولـوجي

السعادة في داخلك. 
مشاكل الـيوم قرارات األمس حلظـة اتخاذ القـرار حلظة مقامـرة من أبسط القرارات
صديق يسـألنا صحبـته إلى سفرةٍ طويـلة نخجل من الـرَّفض أو نخاف أو نتردَّد إلى
أخـطر القـرارات كاختيـار شريك احلياة. فـجأة جندُ أنـفسنا مـتورط في تعـاسة تبدو
ال نـهـائيـة ألنـنا عـاجزيـن عن اتخـاذ القـرار خـوفاً من الـقـرارات اخلاطـئـة لكن مـا هو
مـصدر القـرارات اخلاطئة? غـالباً ما يـقرر اإلنسـان قراراً وهو يعـتقدُ فيه الـنجاح فإذا
بهِ يـوصله إلى الـتعـاسة والفـشل ال أقصـد احلاالت الـواضحـة كطـالبٍ كسـول ال يقرأ
تـابعة بـرشلونـة أو غيرهـا لكن أقصـد احلاالت الغامـضة التي يـنشغل عن الـدراسة 
يشـترك فيـها اإلنـسان بـخداع نفـسهِ بتـقد مـعطـيات خاطـئة تـنتـهي إلى قرارٍ خاطئ.
ا بسـبب النظرة العاطفية. هذه اضي ر كل القرارات اخلاطـئة مصدرها عدم فهم ا
ـشـاعـر تـخدعـنـا كـمـا احلـواس اخلـمس أيـضاً تـخـدعـنـا لـو وقـفنـا صـبـاحـاً لـرأيـنا ا
شـرق وعـند الـظـهر تـصـير في كـبـد السـمـاء وعنـد الـعصـر تـميل الـشمس تـطـلع من ا
شـيــئـاً فـشــيـئـاً نـحــو الـغـروب حـواســنـا تـخــبـرنـا بـأنــنـا واقـفـون
والشمس تـتحرك بينما احلقـيقة أن األرض تدور حول نفسها
مـرة كل  24سـاعـة وبـسـرعـة ( (11كـم في الـثـانـيـة الـنـفس
تملي عـلى اإلنسان رغبة خدَّاعة بـسعادة زائلة ونصر سريع

وزائف ينتهي بكارثة.
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في باد األمر كنـا قد تعرضنا لصدمة مفاجئة أوقفت عقولنا عن التفكير  فلم يكن
أمامنـا إال أن نؤيد ونروج لإلجراءات الـتي ففرضتهـا منظمات وحكـومات كنا ال نثق

ا تقوله .  بها وبقراراتها ولدينا األدلة التي تمنعنا من التصديق 
أمـا اآلن وقـد وصل الــوبـاءُ بالدَنـا  وأصـيب به مـعـارفــنـا وأصـدقـاؤنـا  وتـنـاقـصت
نـسـبة الـرعب لـدينـا بـفعل مـا اتـضح لنـا من أمـور تطـرقـنا لـها فـي مقـالنـا الـسابق 

أصبحنا نبحثُ ونتقصى وندقق  فتوصلنا إلى الكثير من احلقائق . 
كـلنـا نـعـرف إن "حـظـر التـجـول" يـعـني مـنع حركـة الـنـاس في مـنـطقـة أو بـلـد بـسبب
ـا يكون نـافعا في ظـروف استثـنائيـة  ولكن اإلشكـاليـة في الفائـدة من تطبـيقه  فر
قـال هو الـتـثبت من ظـروف محـددة  وضـارا في ظروف أخـرى  وهـدفنـا في هـذا ا

ستجد . فائدته في مواجهة فيروس كورونا ا
"ال فائدة من حظر التجول القسري"

وضعتُ هـذه الفـرضـية الـصـفريـة قبل أكـثـر من شهـرين مـتأثـراً باألسـتـاذ الفـرنسي
تخصص في األمراض ديدييه راولت عـالم األحياء وأستاذ عـلم األحياء الدقيـقة وا
عديـة الذي رفض حالة اإلغالق الـتام لألفراد األصحاء والـناقل احملـتمل - وهو ا
مـا يـعـتـبره أسـلـوب "الـعـصـور الـوسطى" ( ? (1وبـدأتُ عـمـلـيـات الـبـحث والـتـقصي
لـلتحـقق من صحتـها  وقـد ثبتت عـندي بنـسبة كـبيرة حـتى اآلن  وألسباب كـثيرة :

علمية وإحصائية وعقلية وواقعية . 
 ∫ ÎUOLKŽ

سـتجد هـو الوصول إن القصـد من فرض "حظـر التجـول" في ظل فيروس كـورونا ا
إلى ظاهرة "الـتباعد االجتـماعي" التي تعـد من أهم سبل إيقاف الـعدوى واالنتشار 
وهنـا يـكمن اخلـطـأ  ألن الـتبـاعـد االجتـمـاعي ال يـحدث قـسـرا  فاألشـخـاص الذين
ـقـاهي والنـوادي سـوف يتـجمـعـون في أماكن تمـنـعهم من الـتـجمـهـر في األسواق وا
قـاهي والسـاحات أخـرى بعـيدة عن سـيطـرة احلكـومة كـ "الـبرانـيات في الـبيـوت" وا

البعيدة . 
ثـقـفون وعـامـة النـاس  إن حـظر األمـر الـذي يـجب أن تفـهـمه السـلـطات  ويـفـهـمه ا
الـتـجـول الـذي يـؤدي إلى الـتـباعـد االجـتـمـاعي الـنـافع هـو ذلك احلـظـر الـذي يـفرض

بالوعي إلى جانب القوة  وهو يتأثر بعامل اثن : 
دى اعتقاد الفرد بخطورة الفيروس ـعرفي والعقلي الذي يتعلق  األول هو العامل ا

 وسرعة انتشاره  وضرورة الوقاية منه . 
دى إدمان الفرد أو اعتياده على التجمع واللقاء الثاني هو العامل النفسي ويتمثل 
ـعــتـاد مـدفـوع بــيـولـوجـيـا ـدمن أو ا بــاألصـدقـاء او حـضــور احلـفالت ... فـالـفــرد ا
سـتوى الوعي والـشعور ونـفسـيا إلى كسـر احلظر  وإن كـان اإلدمان يتـأثر قـليال 

باخلطر . 
دمن على حضـور التجمعات قتنع بـوجود كورونا أو بخطـورتها  أو ا فالفرد غـير ا
 ال تستطـيع احلكومة مهما بلغت قوتها أن تـفرض عليه احلظر وجتبره على التباعد
نتحر من قتل نفسه  أو منع الفرد  وإن تعامل احلكومة معه يشبه محاولتها منع ا
من قتل عائـلته أو أصدقـائه  فهي ال تـستطـيع التواجـد مع مالي البـشر في األزقة

نازل طيلة أربع وعشرين ساعة  –هذا شيء مستحيل  – الضيقة وفي ا
وجتـدر اإلشـارة إلى أن عـدم الـقــنـاعـة بـوجـود الـفـيــروس أو خـطـورته نـتج عـدم ثـقـة
الـشـعـوب بـاحلــكـومـات ووسـائـل اإلعالم  فـضال عن ظـهــور الـكـثـيــر من الـفـضـائح
ـتعـلـقـة بـالـفيـروس  كـتـسـجـيل وفيـات بـأمـراض أخـرى عـلى أنهـا بـالـفـيروس  أو ا

صاب ... إلى آخره من األسباب .  التخبط في أعداد اإلصابات والتعامل مع ا
ـنـوع مرغـوب" بـدأت تـظـهـر بـشـكل واضح بـعـد منع ثم أن الـقـاعـدة الـسـائـدة "كل 
التـجـول  إذ أن الرغـبـة في التـجـمهـر ازدادت أضـعافـا لـدى كثـير مـن النـاس  وقد
أجريتُ استـطالعا بهـذا اخلصوص أظـهرت نتـائجه أن األفراد الـذين اعتادوا الـبقاء
ـنازل خالل الـظروف الـطبـيعـيـة قد تـولدت لـديهم الـرغـبة في اخلـروج والتـجمع في ا

بعد فرض احلظر . 
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أجرى كثيـر من الباحث تتبعا احصائـيا ألعداد اإلصابات والوفيات في فترات قبل
فـرض احلـظر وبـعـد رفـعه كـلـيا أو جـزئـيـا  فـكانت الـنـتـيـجة مـدهـشـةً إذ أن الـزيادة

حدثت بعد فرضه  ولم يؤدِ حظر التجول إلى أي نتيجة نافعة . 
ـنـحـنـيات مـثال أجـرى الـسـيـد "جون بـوسـبـيـشال"( (2حتـلـيال احـصائـيـا مـدعـوما 
توضيـحيـة شملت بـيانات الـوفيـات في (بلجـيكا  –هـولندا  –أسـبانيا  –بـريطـانيا –
ئوية إيـطاليا  –فـرنسا  –مدينة نـيويورك)  فأظـهرت نتيـجة التحلـيل زيادة النسـبة ا
لــلـوفــيـات بــشـكـل كـبــيـر بــعـد فــرض حـظــر الـتــجـول  فــضال عن الـزيــادة في عـدد
جـموعـة من التـساؤالت أهـمها : اإلصابـات  ثم اختـتم السـيد بـوسبـيشـال مقالـته 
ــاذا يـوجـد ارتـبـاط وثــيق بـ بـدء عـمـلــيـات اإلغالق والـزيـادات الـكــبـيـرة في مـعـدل
الوفيـات اإلجمالي? إن اإلجابة الـتي تطرحها وزارات الـصحة في دول العالم من أن
فحـوصة ليست مقـنعة  ألن حلظة الزيادة في األعـداد كانت بسبب زيادة الـنماذج ا
تـفكيـر واحدة توصـلنا إلى نـتيجـة تقضـي بعدم خـطورة الفـيروس  ألن مئات اآلالف
يــصـابـون ويــتـعــافـون دون ان يـعــلم بـهم أحــد  وأن بـروتـوكــوالت الـعالج اخلــاطـئـة
واحلالة النفسية هما اللذان يؤديان إلى وفاة الكثيرين بعد الكشف عن إصابتهم . 
أو قد يرد الـبعض على هذه الدراسات بأن احلكومـات فرضت احلظر بشكل متأخر
ـقـابل هـنـاك دول أخـرى فـرضت احلـظـر أي بـعـد انـتـشـار الـفـيــروس  فـنـرد : في ا
ـزيــد من اإلصـابـات  ثم إذا كــان مـتـأخـرا وأن مـبــكـرا ومع ذلك مـا زالـت تـسـجل ا
الفيروس منتشر وسيصيب الغالبية ال محالة فما الداعي إلى فرضه وتدمير الوضع

االقتصادي.
 ∫ öIŽ

مـا دمـنــا ال نـتـوقع الـتـوصـل إلى لـقـاحٍ أو عالجٍ في الـوقـت الـقـريب  وإن الـفـيـروس
سـيصـيب عددا كبـيرا شـئنا أم أبـينا  فـما الـداعي لالستـمرار في احلظـر الذي بدأ
يـؤثـر ســلـبـا في احلـالـة الـنـفـسـيـة والـوضع االقـتـصـادي  فـكـثـرت جـرائم االنـتـحـار

والعنف األسري  والوفيات بسبب الرعب  وأخذت ميزانيات الدول باالنهيار . 
ختاماً :

كن أن نـقـدمه للـبشـريـة في الوقت احلـاضر هـو أن نـرفع التـهويل إن أفـضل لقـاح 
اإلعالمي عن الفـيروس  ونوقف الـرعب الذي يـقتل أعدادا كـبيـرة يوميـا  وأن نفهم
بـان الفيـروس ليس إرهـابيا يـحمل سالحـا فنفـرض حظـر التجـول كي نقـبض عليه 
بل ينـبـغي أن نفـهم بأنـنـا بحـاجة إلى الـتـباعـد االجتـماعـي الذي لن يـحدث إال طـوعا

ومن خالل طرق توعية أكثر فعالية . 
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ــاذا تـمــنع فـرنـســا عالجـاً رخــيص الـثــمن ومُـجـرّب { د. حـسـ ســرمك حـسن  
ثقف  العدد   5043التاريخ : 26/6/2020م .  لفيروس كورونا?  صحيفة ا

• https://medium.com/@JohnPospichal/questions-for-
lockdown-apologists-32a9bbf2e247
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السويد

ـقدم الركـن محمد صـورة جتمع نوري الـسعيـد والزعيم الـركن عبد الـكر قاسـم وسكرتيـر وزارة الدفاع ا
عسكر منصورية اجلبل في لواء ديالى عام 1957 . رشيد اجلنابي اثناء زيارته 
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قـــال الــبــاحث فـــارس عــبــد الــوهــاب
االمــ جنل عــضـو حــركــة الـضــبـاط
االحرار  "الـزعـيم الـركن عبـد الـوهاب
"  الـــتي قـــامت بـــثــورة تـــمــوز امـــ
1958في الـعـراق  ان ربط مـا حـدث
58 وتـأثـيـرات الى عـام 2020 نافع
لــتــصــور دقــيق وجــاء بــوقت صــعب

يواجـه البالد مـقـارنة بـالـظروف عـبر
62 عـــامــاً  وقـــد تــتـــمــكن حـــكــومــة
مــصــطــفى الــكـاظــمي مـن كـسب ذات
الـشـعـبـيـة وحتـقق شي لـلـعـراق كوّن
االحـداث واالزمـات مـتـطـابـقـة ونـفس
عاناة السائدة تـتكرر حاليا خاصة ا
لـلـشبـاب وإصالح مـؤسـسـات الـدولة

وانهاء الفساد .

واكد ان ثورة 1958شكـلت حتوالت
مجتمعية واقـتصادية ومرت بازمات
وجتـاذبـات سـيــاسـيـة وفـتـحت افـاق
تــركــيــز عــلى الــعالقــات االقــلــيــمــيـة
والدولـيـة  وخطـوات الـنهـضـة التي
دنـية ـجال األحـوال ا سارت بـها  
واحلــريـة الــسـيــاسـيــة والـتــوازنـات
الــدولـــيــة شــرقــا وغــربــا  واجتــهت

ـنـتـشـر ـعــانـاة ا لـلــبـؤس والـفـقـر وا
بــأكــثــر من نــصف الــشــعـب انـذااك 
واول خـطـوة بـدأت سـكـان الصـرايف
وحــــلـــــهــــا  واآلن نـــــواجه ســـــكــــان
الـعـشـوائـيـات  ومـهم االسـتفـادة من
الــبــرامج الـنــاجــحــة وحـتى الــتي لم
تـتــحــقق لــتـكــون خــبــرة لـلــحــكــومـة

احلالية .
WHÝR  W¹UN½

ولـــفت االمـــ ان مـــحــاور مـــتـــعــددة
دفـعت لـقيـام الـثـورة ونـقـاوة اخلطط
وإجنــــازاتـــهــــا االســـتــــراتــــيـــجــــيـــة
وشــعـبــيـتــهـا واألعــداء واخلـاسـرون
ؤسفة التي وصلت منها  والنهاية ا
الــيـــهــا واخلــيــانــة والــغــدر ودروس
للحاضر من الـثورة  وتبقى مشاريع
االســـكـــان والـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة
ــيــاه ومـعــاجلــة الـفــقـر والــزراعـة وا
والـــبــطــالـــة  واالســتــعـــانــة بــوزراء
مـستـقـلـ تكـنـوقراط وتـشـكـيل فريق
خـــبــراء مـــتــخـــصص ســاعـــد قــيــادة
الثـورة بـرسم رؤية مـسـتقـبـليـة نرى
ـا من عــاصــر تــلك الــفــتـرة يــشــيــد 
حتــقق . وركــز الـبــاحث عــلى انــشـاء
مــنـــظــمــة االوبك لــلـــنــفط ووانــطالق
تـــأســيــســهــا فـي بــغــداد بــدعــوة من
الزعيم قاسم لتحديـد اليات التصدير
واحلــــفــــاظ عـــلى االســــعــــار  وبـــيع
الــبــتــرول بـالــديــنــار الــعـراقـي حـقق
هــدفـ زيـادة قــيـمــة صـرف الــديـنـار
مـــقـــابل الـــدوالر وحتـــقــيـق ايــرادات
لــلــمــيــزانــيــة ســاعــدت عــلى انــشــاء

مصافي تـكريـر وخطوط سـتراتيـجية
لألنــابـيب ومـشــاريع مـحـطــات طـاقـة
كهـربـائيـة وكـهرومـائـية  أعـطت قوة
لــلـــدولــة وحــقق خــدمــات لــلــشــعب .
وشــدد جنل عــضـو حــركــة الـضــبـاط
االحرار ان الثورة وطنية لم تكن ضد
ـا ضــد الــظـلم ــلــكي  وإ الــنــظـام ا
واإلقـطاعـيـة وتـكـونت الوزارة االولى
من شـخـصيـات تـكـنـوقـراط  ورافقت
الـــثــورة أخــفــقــات الــثــورة كــســرعــة
صــــدور قــــانـــــون اإلصالح الــــزراعي
بــــاعـــداد ارجتـــالي وســــريع  حـــيث
اجملـتـمع الــريـفي والـزراعـة وقـوانـ
الك االراضي وتنظيم والـعالقة ب ا
والـفالح ونــرى اجـراء  265تـعـديل
على الـقانـون ادى الى اخـفق القـطاع
الـزراعي . واشـار االمـ الى  حـاالت
غـير مـقـبو الـتي حـدثت جـاءت اوامر
دخول قـصر الـرحـاب من قبل الـعقـيد
الـركن عـبـد الـسالم عـارف والفـوضى
ــظـلــومـ الــعــارمـة الــشـعــبـيــة من ا
ـا بــالــســحل والــقــتـل واالعــتــداء  
ـعلـنة  تتـناقض مع مـباد الـثورة ا
ورد فـعل طـبـقـات مـسـحـوقـة واسـعـة
لالقطاع وتأثيرات غربية . ولفت الى
اإلجنــازات الـســاخــنـة والــتي نــراهـا
للـيوم بانـهاء الـصرائف  وبـناء مدن
جــديــدة وتــشـكــيل فــريق اقــتــصـادي
وتــشــكــيل مــنــظــمـة اوبـك في بــغـداد
  1960وحلـــــد االن مـــــا يــــقًـــــرر من
ـنــظــمـة يــسـيــطــر عـلى أســعــار من ا
ـية   اضافة الى أسعار السـوق العا

ــا جـعل تـنــويع مـصــادر الـسالح  
مصانع األسلحة الغربية ضد الثورة
وعـداوة شركـات الـنقـط الكـبـرى  لذا
نــرى ان الـــكـــثـــيـــر من قـــادة الـــفــرق
العـسكريـة لم يتـحرك احـد منـهم عند
بـاحداث 8 شـباط 1963. ونوه الى
اعـطاء احلـريـة السـيـاسيـة من قـيادة
الــثـورة الــتي كــانت غـائــبــة وتـواجه
احلريات واالحتجاجات والتظاهرات
الحــقـة  خــاصـة االحـزاب بـالــقـمع ا
الـصـفيـرة وقـد يـكـون انـدفـاع احلزب
الـشـيـوعي السـنـاد الـثـورة  وطـهرت
مـعـارضـة كــحـركـة الـقـومـيـ الـعـرب
وحــزب الــبـعث  لــكن حتــركــات ضـد
خـطـوات الـثـورة اإلصالحـيـة خـاصـة
ــتــحـــدة االمــريــكــيــة مـن الــواليــات ا
وبـريـطـانـيـا وإسـرائـيل ودوّل عـربـية

أدت الى نهاية الثورة .

فارس عبد الوهاب االم 

هبطت الطائرةُ بسالم في اسطنبول.
.  الساعة احلادية عشرة ليالً

هـدوء غـيـرُ عـادي في سـاحـات وقوف
الطائرات.
. لم يتعجلْ

لديه ساعتان.
سارَ صوبَ قاعات االنتظار.

4
. رنَّ الهاتفُ النقالُ

هلو.

بابا.
? أينَ أنتَ

جاءَ صوتُ ابنته مشحوناً بفزع.
ـطار انـتظـر موعدَ االقالع طبـعاً في ا

 . ِبعد ساعت
لم تطمئن إلى اجلواب.

بابا بابا بابا. رددت.
نعم نعم نعم. أجابها.

? هل أنتَ بخيرٍ
نعم بخير. شكراً

مـــا هـــذا الـــســؤالُ الـــغـــريبُ قـــال مع
نفسه.

فـهــذه لـيـست أول مــرة يـسـافــر فـيـهـا
وحده.

بـابا لـقـد وقع انـقالب في اسـطـنـبول.
اسرعت في قولها.

? ماذا تقول
إن محـطات التـلفـزيون تـنقل االحداثَ
مــبــاشــرةً عـلـى اجلـزيــرة والــعــربــيـة

واحلدث والشرقية وغيرها.
ال تقلقوا كلُ شيء على ما يرام.

5

. نفدَ الرصيدُ
. انقطعَ االتصالُ

6
سافرين. شاعَ اخلبرُ ب ا

. سادَ الوجومُ
تَبسمر كل في مقعده.

ال يريد أن يخسرَه.
افترشَ األرضَ آخرون.

جتمع االفرادُ حسب اوطانهم.
يتباحثون.

. ال خبرَ
. ال مرشدَ

. ال مسؤولَ

.  ال شرطيَ
. ال عسكريَ

شهد.  اختفوا من ا
7

طائرات جاثمات.
حقائب وعربات.
ساللم  ثابتات.

أبواب مُشرعات.
معطلة اخلدمات.

8
سكون وتيه وحَيرة.
كل يسألُ ما العمل?

9
حامت طائرة بسرعة فائقة. 

اصدرت صوتاً كصوت انفجار. 
دوى في قاعة االنتظار. 

منبطحون.
قاعد الئذون . حتت ا

اطفال يصرخون.
10

. ثم عادت بعد ح
. وفرقعت مرت

منبطحون.
ـــقـــاعــد حتت ا

الئذون.
دوي 

ال انفجار
ال  نار.
ال دمار.

11
. خيمَ السكونُ

ــــــــــــــــثــــــــــــــــرت كَ
االجتهادات.
كُل يسألُ

 كيف النجاة?
12

دوي أصوات 
جــــمــــوع جتــــوبُ

مرات ا
تَصدحُ (احلنجرات).

تكبيرات.
تشق سكونَ القاعات

اعالم ورايات.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
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اثـنان و سـتـون عـامًا تـمـرُ عـلى ثورة
14 تـــمــوز  كُــتـــبت فــيـــهــا عــشــرات
ـقــاالت و الـبــحـوث تُــنـاقش اجلـدل ا
الـذي مازال قـائـمًـا حـولهـا بـ مـؤيدٍ
لــهـا و رافض  و بــ من يـعــتـبــرهـا
ثـورة وطـنـيــة و آخـرين يـعـتـبـرونـهـا

انقالب دامِ .
الذكرى التي يستغـلها انصار الثورة
و خــصــومـهــا لـلــتــعـبــيــر عن آرائـهم
ـقاالت الـتي حتـمل عـناوين بـكتـابـة ا
رنانه حتت شـعار (كلـمن يحـوز النار

لكرصته) .
الثورة التي تُعتـبر تغييرًا شامال في

تأريخ الـعـراق سيـاسيًـا و اقـتصـاديًا
و اجتماعيًا .

بــعـد ان اخــفـقت ثــورة "رشـيــد عـالي
الـــگـــيالني" و اخـــفـــاق اغــلـب الــدول
الـــــعــــربــــيــــة في حــــرب  1948 بـــدأ
مــجــمــوعـة مـن الـضــبــاط بــتــأسـيس
وتشكيل مجـموعة اطلق علـيها الحقًا
بـ "تــنـــظــيم الــضــبــاط االحــرار" عــام
 1949 الذي كـان يعـتبـر اول تشـكيل
ســــيـــاسي داخـل اجلـــيش الــــعـــراقي
ـقـدم "رفـعت احلـاج سري" بـرئـاسـة ا
الــذي كـان قــائــدًا لـلــجــيش في حـرب

.1948 

العراق "اجلمهورية الـعراقية"  لتبدأ
مرحـلة انهـيار العـراق و تفـتح بوابة
من الـدمـاء عـلـى مـصـراعـيـهـا  حـيث
يـعـتـبـر تـنـفـيـذ الـثـورة حدث  و قـتل
الـكة و الـتمـثيل بـهم حدث العـائلـة ا
اخــر صــور ابـــشع مــشــاهــد اجلُــرم 
حــيـث دخل الــرئــيـس "عــبــدالــســتــار
الـــعــــبــــوسي" قــــصــــر الـــرحــــاب في
احلــارثــيــة صــبــاح يــوم " 14تــمـوز"
ــلك فـيــصل الــثــاني و جـدته وقــتل ا

وخاله و خاالته في حديقة القصر .
ـلك الـعـبـوسي الـذي حـلت به لـعـنـة ا
وعــائــلــته حـــيث عــانى فـــيــمــا بــعــد
اضطرابات نفسية و كوابيس جعلته

يطلق النار على نفسه عام 1970.
من رحبوا بـالثورة وصـفقوا وطـبلوا
لهـا في البـدايـة هم ذاتهم من لـعنـها
يوم  8شباط  1963 بعد ان ثَبُتَ لهم
ان الــبالد دخــلت في نــفق مــظــلم من
الـــكــوارث  وراحـــوا يــلــقـــون الــلــوم
علـيـها في كـل ما أصـاب الـعراق بـعد
ذلك الــيــوم الـشــبـاطـي الـذي يُــعـتــبـر

انقالب السحر على الساحر .

ـــظـــهـــر إذ يـــحـــاولـــون الــــظـــهـــور 
ـوضـوعـيـة والـعـلـمـيـة واحلـيـاديـة ا
والـيـســاريـة...الخ ولـكن فـي حـقـيـقـة
األمـر هـم قـصـيـرو الــنـظـر يــطـلـقـون
أحــكــامــهم بــتـأثــيــر الـعــاطــفــة لـيس

غــــــير.
قاسم الذي يُـعتبر نـاكرًا للجـميل بعد
ــلك فـيـصل و جـعـله كل مـا قـدمه له ا
ــقــربــ حــتى انه قــبـل الــثـورة من ا
بـــعـــام عـــرض عـــلـــيـه وزارة الـــدفــاع
ولــكــونه كـان يــخــطط لــلــثـورة رفض
تــــــــــســــــــــنـم الــــــــــوزارة  و الـى االن
يـسـمـيالـبـعض عـبـدالـكـر قـاسم ابًا
لـلفـقـراء بقـطـعة اخلـبـز التي يـتـجول
بها في احياء و ازقة بغداد و التي ال
تــغـني عــنه شيء بـعــد ان فـتـح انـهـر

الدم على بالد السالم .
من كُل مـا تـقـدم ال يُـمـكن ان نـنـكـر ان
الثورة حدث عـظيم في تأريخ العراق
 غــيـر الــكـثـيــر من مــسـاره الـثــقـافي
والــــــســــــيـــــاسـي و االقــــــتــــــصـــــادي
واالجـتــمـاعي و انـعـطــافه في مـحـور

عالقاته اإلقليمية و الدولية .
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الكاتب على م الطائرةالكاتب في صالة االنتظار

سافرين فارغة صالة ا

. مرت الساعاتُ
. ال ارشاداتُ

. خَلتْ القاعاتُ
إال مَنْ ال أحدَ له.

. نحن أيتامُ األرضِ
19

ما العمل? قال احدُ األخوين.
. . رد عليه أخوه مواسياً ال أملَ

طمأنهما.
"ال تيئسوا من رحمة الله".
لنا الله. قال احدُ األخوين.

20
أمضى النهارَ كلَّه وقسطاً من الليل.

 . أضناه األرقُ واالرهاقُ
. يُقلبُ األمرَ

 . ال يرى له حيلةً
سوى االنتظار.

21
. جاءَ الفرجُ

سافرين الى عمانَ سوف اذاعوا أن ا
 يُدبر أمرُهم.

ـــســــافـــرين تـــتــــبع لـــوحـــة  وعــــلى ا
واقيت. ا

. أُعْلِنَ وقتُ االقالعِ
الساعة الثانية فجرا.

22
. هبطت الطائرةُ في مطار عمانَ

. سَمعَ األذانَ
الله أكبر الله أكبر.

بال اردوغان اردوغان.

. حَمد اللهَ على ما كانَ
{ استاذ دكتور 

الطائرات التركية جاثمة في طار اسطنبول

خوض العراق في سياسة احملاور و
الدخـول في مـعـاهدات اخـرهـا "حلف
بـــغــــداد" و خــــضــــوع الــــعــــراق الى
الــهـيــمــنـة الــبـريــطـانــيـة كــانت ابـرز
الـعــوامل الــتي ادت الى قـيــام "ثـورة
 14تموز" كمـا يدعي تنظـيم الضباط

االحرار .
لكن هذا لم يكن السـبب خلف قيامها
 فكمـا في اغلب الـثورات و االحداث
التي تدور في الدول الـعربية التي ال
بُــد ان يــكــون خــلـفــهــا من يــدعــمــهـا
اقليمًـا  كان قُرب "االحـرار" من الفكر
الشيوعي ان ذاك مُمهدًا لدعم الثورة
خـــارجــيًـــا  خـــصــوصًـــا من االحتــاد
السـوفيـتي الـذي كان يـعيش صـراعًا
ـتــحـدة االمـريــكـيـة و مع الــواليـات ا
حــلــفـائــهــا  نــاهـيـك عن دعم جــمـال
عـبـدالنـاصـر لـلـثورة خـصـوصًـا بـعد
الرسـالـة التي ارسـلهـا له عـبدالـكر
قـاسم طـالـبًـا مـنه الـدعم  و الـتي رد
وافـقـة الغـير عـليـهـا عبـدالـناصـر بـا

مباشرة .
بـعـد كل تـلـك االسـبـاب قـامت الـثـورة

الــتي كــانت غــايــتــهــا الـتــخــلص من
الــوصي عــبــدااللـه و الــبــاشــا نـوري

السعيد .
أُذيع البـيان رقم واحـد و اصبح اسم

عبد الكر قاسم
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مهدي احلسيني في ادوار متميزة

ـــمـــثـــلــة { بـــرلـــ - وكـــاالت - دخـــلت ا
الـتركـية مـر اوزرلي الـشهـيرة في الـعالم
الـعـربي بـ (?الـسـلـطـانـة هـويـام) ?رسـمـيـاً
عـالم األعمال وذلك بافتتـاحها للفرع األول
? من مــطـعــمــهـا (نــوش نـوش) في ?بـرلـ
ـانـيـا وكـتـبت في صـفـحـتـهـا الـرسـمـيـة بـأ
عـلى أحد مواقع التـواصل االجتماعي :(يا
ــطـعم له من افــتـتــاح جــمــيل لـديــنــا في ا
شـكـرا جلــمـيع الـضـيــوف الـذين انـضـمـوا
إلـينـا اليوم من اآلن فـصاعـدا: من فضلك
ـنــزل هـنــا واسـتــمـتع أشـعــر نـفــسك في ا
بــقطعنا اللـذيذة بسبب كوفيد19كـان لدينا
افـتــتــاح نـاعـم الـيــوم وســيــكـون االفــتــتـاح
الـــــكــــبــــيــــر فـي ايــــلــــول   2020من اآلن
فـــصــاعـــدًا  األبــواب مـــفــتـــوحــة لـــكم كل
ـــوقع الــــفن.وشـــاركت مـــر يــــوم)وفـــقـــا 
مـتـابـعـيـهـا بـالـعـديـد من الـصـور من داخل
ـطعم ظهرت فيـها بإطاللة ناعـمة وبسيطة ا
لـكن في الوقـت نفـسه أنيـقـة فارتـدت ببـذلة
تـنتـمي بالـلون الـسكـري مكـونة من شورت
قــــصـــيــــر لـــيــــتالءم مع ألــــوان األثـــاث في
مـطعـمهـا وكـذلك نسـقت البـنتـها الـتي بدت
في صـور أخـرى وهي تلـهـو معـها
شـــــورت بـــــالـــــلـــــون األبـــــيض
واألســــــــود عـــــــلـى شـــــــكل
مـربعـات وارتدت بـلوزة
بـــالــــلــــون الــــزهـــري.
وكــــــــــــانـت اوزرلـي
نـــشــــرت مــــقـــطع
فـــيــــديــــو عــــبـــر
حــســابــهـا عــلى
أحـــــــد مـــــــواقع
الــــــــــتــــــــــواصل
االجـــــتــــمـــــاعي
حتـــدثت فــيه عن
ــــــــــــــــطــــــــــــــــعـم ا
وأوضــــــحـت (أنه
ســيـقــدم أطـعــمـة
لـذيـذة وصحـية).
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ـقيم في ايـطـاليـا ضـيـفته الـسـفارة التـشـكـيلي الـعـراقي ا
ـتـقـدم بـعـنوان ـحـاضـرة لـكادرهـا ا العـراقـيـة في رومـا 
(الـفن الـتـشـكـيـلـي وتـاريخ الـعالقـات الـثـقـافـيـة االيـطـالـيـة

العراقية).
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االديب االردني ادار الـلـقــاء الـذي اقـامه احتـاد الـقـيـصـر
لآلداب والفـنون ضمن بـرنامج (أربعـاء القيصـر الثقافي)

لالحتفاء بتجربة سعيد يعقوب الشعرية.
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Áb «ËË UNłË“ ئة من مـشاهده الذي حوالي 70 با
 استئناف تـصويره منذ أن توقف
ـــاضي بـــســبب فـي شــهـــر شــبـــاط ا
ارتـبـاط أبــطـاله بـتـصــويـر أعـمـالـهم
التي عرضت فـي شهر رمـضان على
رأسـهم رامـز جـالل بـبـرنـامج (رامـز
مــــجـــنــــون رســـمـي) و غـــادة عـــادل

سلسل (ليالينا).
والفـيلم من بـطولـة رامز جالل غادة
يرغني عادل بيومي فؤاد حمدي ا
محـمـد ثروت شـيـماء سـيف تـأليف

. لؤي السيد وإخراج محمود كر
ويعد التعاون الثالث ب رامز جالل
وغـادة عـادل بــعـد أن شـاركـا سـويـا
في فـيلم (عـيـال حـبيـبـة) مع حـمادة
هالل وحـسن حسـني ومـحمـد لـطفي
ومحمد جناتي وفيلم الباشا تلميذ
مع كـر عـبــدالـعـزيـز ومـهـا أحـمـد

ومحمد رجب.
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ـصري رامـز جالل ـمـثل ا يـخـوض ا
جتربـة سيـنـمائـية جـديدة من خالل
فـيـلم يـحـمل عـنـوان (هـيكـل نظـمي)
وقد انتهى صنـاع العمل من تصوير
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أعلن العارض البريطـاني بروكل بيكهام 21
عـامـاعن سـعـادته بـقـرب زواجه بـعـد احـتفـاله
بـخــطـوبــته عــلى نـيــكــوال بـيــلــتـز وهي ابــنـة
ـلـيارديـر نـيـلسـون بـيـلـتز الـذي تـقـدر ثروته ا
الـصـافـيـة بـ 2.45 مـلـيــار دوالر  وعـلق عـلى
صـورة من احلـفل الـذي أقيـم للـمـنـاسـبـة: (أنا
أســـعـــد رجل فـي الـــعـــالم) وتـــابـع لـــزوجـــته
ــســتـقــبـلــيــة: (أعـدك بــأن أكــون أفـضل زوج ا

وأفــضـل أب في يــوم
مـن األيـــــــام أحـــــــبك

حبيبي).
وشـــاركت خـــطــيـــبــة
بـــيـــكــهـــام الـــصــورة
نفسها التي جتمعها
به وكتبت معها: لقد
جعـلتـني أسـعد فـتاة
فـي الـــــــــــعـــــــــــالـم ال
أســتـطــيع االنــتــظـار
لقـضاء بـقـية حـياتي
إلى جانبك حبك هو
أغــلى هـــديــة أحــبك
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اشـــــــــطـب االرقـــــــــام مـن داخل
الـشــبــكـة مع حــلك الــصــحـيح
تالحظ ارقـــامــــا ســـريـــة تـــؤلف
طلوب: مجموع الرقم السري ا

-63279-752800
-9087-3716-52988

-6341-506219
-75418-130025

-432-532-563-42011
-5147-1621-3951
-1254-762-6514

-81-3020-713080
-932508-6971-8570
-5826-90146-70521
-675200-963-2918

52800-84216

ـتوسط - الـكـاتبـة الـسوريـة صـدرت لهـا عن مـنشـورات ا
عـنـونة (في بـيت آن فرانك). إيـطـاليـا رّوايتـهـا اجلديـدة ا
وسـتـتـاح الـروايـة الـكـتـرونـيـاً عـلى مـنـصـة أبـجـد لـلـكـتاب

العربي ومنصات أخرى.

وزيــر الـثـقـافـة االردني مــنح درع الـشـخـصــيـة اإلبـداعـيـة
ــهـنـدس اجلـســد مـحـمـد خـالــد الـبـقـاعي لـلـعـام 2020 
ا مؤسس عالم الـبقاعـي للرعايـة والتأهـيل الشامـل تكر
صنف العـلمي األول لهندسة وإصداره ا له على جـهوده 

ياً. اجلسد التأهيلية محلياً و عا

ؤسسة الـعربيـة للدراسات الكـاتب العراقي صدرت له عـن ا
والنشر رواية بعنوان (درويش) تقع في 250 صفحة.

تحـدث باسم شـرطة كـركوك نعـته االوساط االمـنيـة بعد ا
وت اثر اصابته بفايـروس كورونا سائل الله ان غيـبه ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته . 
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الـية والدين العام دير الـعام السابق لـدائرة العمـليات ا ا
ـركزي الـعـراقي حاضـر في الـندوة االلـكـترونـية بـالبـنك ا
التي اقـامها بـيت احلكـمة بـعنوان (الـدين العـام وخيارات
ـوازنـة االحتــاديـة في الـعـراق في ظل انـخـفـاض تـمـويل ا

ية واستمرار جائحة كورونا). أسعار النفط العا

ايشواريا

ـــدرســـة بـ 15لـــوحـــة فــــنـــيـــة من ا
الـواقـعيـة جـسدت احلـيـاة اليـومـية
للمواطن السماوي ). وكان معرض
الــدائـرة الـثـالـث واخلـمـسـون حتت
عــنـوان (ســجـود عــراقي) لـلــنـحـات
عالء احلمـداني وقـدم فيه 15 عمالً
نـحتـياً عـلى مـادة الرخـام واخلشب
بـأشـكـال انـسـيـابـيـة جـاذبـة لـلـنـظر
وشغلت مساحات جمالية حمل كالً
منـهـا فـكـراً عـلـمـياً وثـقـافـيـاً وفـنـياً
مــتــمــيــزاً بــاألســلــوب الــتــجــريـدي
اخملــــتـــلف والــــذي تـــرســـخـت فـــيه
ورغم بـسـاطـة أعـماله إال إبـداعـاته 
دورة التي إنها تـميزت باألشـكال ا
تعـطي كل اجتاه لـها مـعنى مـغايرا
عـن اجتــــاهـــــهــــا األخـــــر وحتــــاكي
مــوضــوعــاً وحــدثــاً مــغــايــراً . امــا
ـعـرض الـثـاني واخلـمـسـون الذي ا
اطلـقتـه الدائـرة الكـترونـيا اجلـمعة
ــــاضـــيــــة فــــكــــان حتـت عــــنـــوان ا
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أطلـقت دائـرة الفـنون الـعامـة االحد
ــــاضي مـــــعــــرضــــهـــــا اخلــــامس ا
واخلمـس الكـترونيـاً حتت عنوان
(بـغـداديـات) لـلـفـنـان أسـعـد عـلـوان
ــــديـــر الـــعـــام الــــصـــكـــر وأوضح ا
للدائرة علي عويد إن (الفنان أسعد
عـلـوان قدم  15لـوحـة فـنـيـة حمـلت
ـــــوروث الــــــثـــــقــــــافي والــــــفـــــني ا
واحلــــضـــاري لــــلـــعــــراق جـــســـدت
الـتـراثـيات والـشـنـاشيل الـبـغـدادية
تلقي ـة التي تعـيد بذاكـرة ا القد
إلى أزمــنــة الــنــهــضــة الــفـنــيــة في
الــتــصـمــيم والــبــنــاء واجــاد بــدقـة
عـمـلـهـا وجـمـال تــفـاصـيـلـهـا). كـمـا
ــاضي اطــلــقت الــدائـــرة الــســبت ا
مـــعـــرضـــهـــا الـــرابع واخلـــمـــســ
الـكــتـرونــيــاً حتت عـنــوان (تــرانـيم
سمـاوية) لـلفـنان مـهدي اجلـياشي.
وعـنه قـال عـويـد (إن الـفـنـان شـارك

ـــدن الـــعـــراقـــيــة خـاللـــهـــا تـــراث ا
ومناطقها األثـرية وعادات سكانها.
و حتت عنوان (الـنصر) وفي ذكرى
يــوم الـنـصــر عـلى (داعـش) اطـلـقت
الدائرة معرضا شارك فيه 58 فنانا
تــشــكــيــلــيــاً وضم 60 عــمال فــنــيــا

(الضوء) للفنان ناجي حمد .واشار
عويد الى (حمد قدم 15 لوحة فنية
حــمـلت األلـوان اخلالبـة لــلـطـبـيـعـة
واقع الـطبيـعية في مجـسداً فيـها ا
العراق وجمال التناسق اللوني في
ســاعـات الـغـروب والــشـروق وعـلى

ضــفــاف األنــهـار)
وفي الـيـوم نـفسه
اطـــلــقـت الــدائــرة
معرض (القلب قد
أضـــــنـــــاه عـــــشق
اجلـمـال) لـلـفـنـانة
ســمـيــرة اخلــيـاط
وضم  15لــــوحـــة
فـــنــــيـــة تـــكــــلـــلت
بـألـوان الـطـبـيـعـة
اخلـــالبـــــــــــــــــــــــــــة
مـــــســـــتــــخـــــدمــــة
ــدرسـة أســلـوب ا
الـواقـعـية ووثـقت

ـدير تـخلـيـداً للـمنـاسـبة. وأوضح ا
ــقـــدمـــة في الـــعـــام إن (األعـــمـــال ا
دارس عرض حـملت العـديد من ا ا
الــفـنــيــة الـتــشـكــيـلــيــة وبـأســالـيب
مـتــعـددة مـنــهـا مــا كـان عــلى شـكل
بوسترات جسدت تضحيات قواتنا

األمـنيـة البـاسلـة وشهـدائنـا األبرار
ومــنـهـا مـا كـان عـلـى شـكل تـمـاثـيل
ــخـتــلف اخلـامــات حـتى ونــصب 
ـثـابـة تـظـاهـرة فـنـيـة خـلدت جـاء 
مـنـاســبـة الـذكــرى لالنـتــصـار عـلى

عصابات داعش اإلرهابي).

كـثـيــرا يـا عـزيـزي. وشــاركت والـدة الـعـريس
فـيـكـتــوريـا بـيـكـهـام عـبـر حـسـابـهـا عـلى أحـد
مــواقـع الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي لـــلـــتــواصل
االجــتـــمـــاعي صـــورة البـــنـــهـــا مع عـــروسه
وأرفـقــتـهــا بــتـعــلــيق: (إنـهــا األخــبـار األكــثـر
ـكن أن نـكـون أسـعـد من عـلـمـنا تـشـويـقا ال 
بخـبر زواج بـروكلـ بيـكهـام ونيـكوال بـيلـتز
نــتــمـنى لــهــمـا احلب وســعــادة دائـمــة نـحب

كالكما).
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هاجـرين  من حقول تكون  كل الذين جـاءوا الى حقل التمنـية البشريـة وفدوا كا
الشـمس اقرب اليهم من علم النفس ; اعرف بعضهم ; هم وفق الترتيب التالي :
هنـدسة زراعية ; جيولوجيا ;  صيدلة ; معادن ; نفط ; فلك.إنهم يدرأون  السأم

قيته بخيانتها .اجلواهري يقول : من تخصصاتهم ا
لقد أسرى بيَ األَجلُ و طُولُ مَسيرةٍ مَلَلُ

و طُولُ مَسيرةٍ من دون غايٍ مَطمح خَجِلُ
يـقـال ان القـمـر وهو في حـالـة الـبدر الـتـمام  يـلـحق بـالبـحـر  مدا وجـزرا فـكيف
اء. ا الناس سطور كتبت لكن  بالبشر ?  وما االنسان اال دوم وحلم وماء إ
ـلـة  بــفـعل حــاولت ان افـنــد هـذه الــنـظــريـة : لـقــد نـقـل مـخـرج اعــرفه اليــؤذي 

ركزة. تنمروتمرد  من بطلة مسلسله  الى غرفة العناية ا
 لقـد طلبت جارتنا الطالق من زوجها وهي تطل من النافذة غير خجلة من القمر

أل السماء شعاعا. هو 
قمرة ) تـقريرا عن اقدام والد على  احراق ذريته بعد  حمـلت انباء هذه الليلة (ا
حبسهم في غرفة محكمة ناهيك عن اغتياالت  تتالحق اخبارها ب العواجل.

قَمَر واحِد يُطِلُّ عَلَينا
ُوَطَّد وَعَلى الكوخ وَالبِناءِ ا
إِن يَكُن مُشرِقاً لِعَينَيكَ إِنّي
ال أَراهُ مِن كُوَّةِ الكوخِ أَسوَد

 كانت قمـر معي ..سيدة نابلسية  مدربة للتنمية البشرية ; تعلمني تقنيات ضبط
ـعـروف عـنوانه الـغـضب.. يـكـتب لي أحـدهم  عـلى احلـائط وأنـا اروج لـكـتـابي  ا
وكان يـنوي انتـخاب عـدة حوارات وتـنضـيدها  ثم نـشرهـا  :  ستـقتـلك احلسرة
والتفـرح وتبقى تـتارجح وال اعتـقد تنـجح النك نقضت الـعهد واسـتهزئت بـالوعد
وتـهـرب مـنك الـفـرحـة وتـغـادرك الـسـعـادة وحـطـمت زهـو ونـشـوة حـفلـة تـوقـيـعك
كـورونا...لـيسـت شمـاتة ولـكنه قـدر الله ...  تـعالي يـاقـمر عـلمـينـا تقـنيـات ضبط
الـغـضب ! قـالت خـذ نـفـسـا عـمــيـقـا واشـرب كـأس حـلـيب بـارد ثم اعـتـبـر االمـر
ا هو مسجل ; فيه حتليالت مزحـة. كتبت أنا :صديقي الكتاب ليس نقال حرفيا 
واضافـات وتعقيبات وكواليس كل حلـقة .. كانت رغبتك في نسخ احلوارات كما
هـي .. اتـمــنى ان يـصــلك الــكـتــاب هـديــة مـنـي لـتــطـلع عــلـيـه .. في كل االحـوال
متـفضل في الـتعـاطف معي ; هـكذا فـهمت من الـقراءة االولى لـتعـليـقك .. اجلزء
الـثـاني جـاهـز لـلـطـبع .. حتـيـاتي.ثم جـاء الـرد عـلى اخلـاص : التـنـقـهـر الـكـتـاب

ويرتفع صيته حتما ...والفايروس البد أن ينتحر.. سيشتهر 
ثل على سريـر الزوجية  –طـبقا للـنص -لكنها ثـلة وفق السيـناريو تنـام مع 
تصـرح في الواقع انهـا تراه مثل دم اسـنانهـا ; تكرهه . لكـن اخملرج اليعلم ذلك
ـهجر شـهد لم يعـجبـني ; وين احلب ? وين اللوعـة ; رجل جاي من ا : ستـوب ا

شنو هذا البرود ?! 
تسـتـمر قـمر في اسـداء نصـائحـها لي  –وعـبري الـيكم:اخـتبر نـفسك ; هل انت
شخص دائم الـشكوى?دائم االنتقاد لذاتك واالخرين ? هل تتابع اخبار الكوارث
صـائب طوال الوقت ?هل تلقي بالالئمـة دوما على االخرين ?هل تركيزك على وا
ماينـقصك والتـستـشعر الـنعم حـولك ? هل تشعـر بانك غـير قادر عـلى السـيطرة
على االمور في حياتك ?  حدد بنعم اوال ساعرف ان كنت صاحب طاقة ايجابية

ام نقيضها ?
 فـنـان مشـهـور اشـهـر من عـبدالـقـادر بـيك واسـمـاعيـل جلـبي يـقـول عـلى الـهواء

مـبـاشـرة : (تـره يـاجــمـاعـة مـيـخش بـعـقـلي اكـو شي اسـمه
كـورونـا )... طـاقـة ايـجـابيـة عـالـيـة االعـلى مـنـهـا احملامي
طــارق حـرب : اذاعـوا خــبـر رحـيــله وهـو عــلى الـهـواء لم
يـكـتـرث قـال لي وهو يـلف عـلى بـنـصـره حبـات مـسـبـحته
الفيروز ذات اخلرز الصيني وهي نادرة وطاردة للحسد.

تـقرر الـبـحث عن مـجال آخـر يـرضي طمـوحـاتك. يوم
السعد االربعاء.

qL(«

ــنـــاسب واصـــطــحب حــاول أن تـــســـتــغل الـــظـــرف ا
الشريك في رحلة ترفيه أو في سفر.
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 تـكـون مـتــشـوقـاً لـلــتـعـرف إلى شـخـص قـيل لك عـنه
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التـعب ال يفيد صحتك على اإلطالق ال بأس من أخذ
قسط من الراحة. 
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كل شيء زاد عن حده انـقلب ضده عالقتك العاطفية
اليوم تسير كما يرام .
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تـمـر في الـعــمل الـيـوم بــوضع يـشـغل بــالك ويـجـعـلك
تفكر في السبب فتضطرب .
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إكـثارك من سـاعات الـعـمل اإلضافـية يـؤثـر سلـباً في
وضعك الصحي. 
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تكون مـستعـداً أكثر من أي وقت مـضى إلقامة عالقة
جدية تكون نهايتها سعيدة .
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ـنـاسب ـغـريــة فـتــخـتــار ا تـنـهــال عـلــيك الـعــروض ا
منها.يوم السعد الثالثاء.
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تعارف يتـكلل باالستقـرار العاطفي. تتـجنّب النزاعات
وتبحث عن حلول مقبولة.
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عـــرض جـــديـــد يـــشـــعــرك أنـك قـــادر من خالله عـــلى
هني.  حتس وضعك ا
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تشـعر بـراحة نـفسـية كبـيرة عـندمـا كل ما يـبعدك عن
ارسة الرياضة.
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{  مومبـاي - وكاالت - أثـبتت الـفحـوص إصابة
جنـمـة بـولـيـوود آيـشــواريـا راي بـاتـشـان وابـنـتـهـا
بـفــايـروس كــورونـا األحــد بـعــد يـوم من نــقل والـد
زوجـهـا وأشـهـر جنـوم الـسـيـنـمـا الـهـنـديـة أمـيـتاب
ـمـثل أبـهــيـشـيك لـلـمـسـتـشـفى بـاتـشـان وزوجـهـا ا
لتـلـقي الـعالج من كـوفـيد-19. وقال راجـيـش توب
وزير الـصـحـة بواليـة مـاهـاراشـترا في تـغـريـدة على
تويتر (إن الفـحوص أثبتت إصـابة آيشواريـا وابنتها
البـالغـة من العـمر ثـمـاني سنـوات).ولم يتـضح ما إذا
ــســتـشــفى مــثــلــمــا نــقل أمــيــتـاب كــانت نُــقــلت إلى ا
وأبـهـيـشــيك يـوم الـسـبت بــعـد ظـهـور أعــراض خـفـيـفـة
علـيـهـما. عـمـلت آيـشـواريا (46 عامـا) الـتي سبق أن
فـازت بــلـقب مــلـكــة جـمــال الـعـالـم في عـدد من أفالم

بوليوود وهوليوود.
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رئـــــيـس مــــحـــــرريـن في جـــــريــــدة
(الـــزمـــان) تــلـــقى تـــعـــازي زمالئه
لـوفـاة عــمه سـعـيـد كـاظم اخلـطـاط
فـي محـافـظـة الـنـجف بـعـد صراع
ســـائــلــ الــله ــرض  مـــريــر مع ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

نــعت االوســاط الـفــنــيــة مــســاء االحـد
ــمـثل مـهــدي احلـسـيـنـي الـذي غـيـبه ا

وت أثـر جلطـة قلـبية مـفاجئـة.ونعاه ا
وزير الثقـافة والسيـاحة واآلثار حسن
نـاظم في بــرقـيـة تــعـزيــة الـتي نـقــلـهـا
ــــكــــتب اإلعالمـي قــــائال ( إن رحــــيل ا
ثل الفـنان الـكبيـر مهـدي احلسـيني  
خـسـارة لـلـحـركـة الـفـنـيـة في الـعراق .
ـنـجـزه الفـني لـقـد عـرف  احلـسـيـني 
ـلتـزم وتنـوع األعـمال الـدراميـة التي ا
شارك فيـها). كمـا نعته نـقابة الـفنان

سرح  العـراقي ودائـرة السـينمـا وا
سائل (الله تعالى أن يتغمده بواسع
رحـــمــــته وأن يـــلـــهم ذويـه ومـــحـــبـــيه

وزمالءه الصبر والسلوان). 
كـمــا ضـجت وســائل الـتـواصل
االجتـماعي بـكلـمات الـصدمة
واحلــزن مـن قـــبل فـــنـــانــ
واصـــدقــاء الـــراحل. وكــتب
الفنـان حسن حسـني (يبدو
أن عــام 2020 عـــام تــوديع
األحبة  ال حول وال قوة اال
بــالـله .. مـهــدي احلـسـيـني
بدع ايها الصديق الفنان ا

قـبـلـة وداع عـلى جـبـيـنك  تـغـمـدك الله
بـــرحــمـــته والـــهم عـــائـــلـــتك الـــصـــبــر
والــســـلــوان .. بــلغ حتــيـــاتي ومــعــهــا
قـبالتي الخـوتي مـنـاف طـالب وحـسـ
السلمان وكـامل ابراهيم .. انا لله وانا

اليه راجعون ).
فـيـمـا كـتب الـقـاص شـوقي كـر (مالك
ايها الـوجع التريد مفـارقة قلوبـنا.أيها
الـرب.. ايــهـا الــرب.. الــطف بـنــا فـلــقـد
ودعــنــا الــكــثــيــر من االحــبــة.مــهــدي..
يـامـهـدي..  االـذي اقـوله االن.. مـاالـذي
ـــــكن ان يــــوقـف في اعــــمـــــاقي هــــذا
الــصــراخ. وداعــاً مــهــدي احلــســيــني.

وداعا ايها الفارس الذي ترجل).
وكتب الـسيـناريست عـلي صبـري(سيد
مـهدي احلـسيـني ذات يـوم في حديـقة
احتاد االدباء  قـلت لي:يا خويه علي 
ـوت إال بــإرادتـنــا .هل تـذكـر نــحن ال 
ذلك ??قبل يوم كتبت لك  مشتاق لك
قـلت لي  سنـلـتقي قـريبـا.حتـما مـهدي

عد لنا مهدي). سنلتقي على احلب 
وقــال الــفـنــان عــامــر الــعــمــري (أعـزي

ــعـري) و الــفــنــدق و ا
وفي الدراما العربية
(هـــــدوء نـــــســـــبي
وفــــرقــــة نــــاجي
عــــطــــا الـــله و
مـــــــديـــــــنـــــــة

النارجن).

نــفــسـي والــعــراق وأهــلـه وجــمــهــوره
لــرحـيـل زمـيل الــدراسـة 30عــامـا ولم
اعــرف اال الـطــيـبــة واإلبـداع والــصـبـر
وحــريـة الــتــعـبــيــر فـيك أيــهــا الـفــنـان
االنـسـان حبـيـبي ابـو كـرار رحـمك الله
واسكنك فسيح جناته ..والله اصبحنا
نـخـاف نــفـتح الـفــيـسـبــوك ...وال خـبـر
يـفــرحك ..انه امـر الـلـه الـلـهم ارحم كل

من غادرنا ).
ــــثل و مــــصــــمم اضــــاءة والــــراحـل 
تلـفزيـونية و مـسرحـية.. ومديـر إنتاج
تــلــفــزيــوني ولــد بــبــغــداد عـام 1956
حصل عـلى بكـالوريـوس فنـون جمـيلة
سـرحية- فرع التمثيل /قسم الفنون ا
1980-1981. شهرته كممثل جاءت
مـــتــأخـــرة حــيـث شــهـــدت الــســـنــوات
االخــــيـــرة بـــروزه كــــنـــجـم من جنـــوم
الدراما العراقية قـدم فيها العديد من
االدوار اجلادة و الكوميدية كما قدم
.. االدوار الـصعـبـة واجلـريئـة ايـضاً
من اهـم اعــمـالـه (الــسـيــدة و احلب
والسالم و طائـر اجلنوب و الـباشا

مهدي احلسيني
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