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أكــدت وزارة الــصــحــة والــبــيــئـة
اتــــخـــاذهــــا االجــــراءات الالزمـــة
الكـات الـطـبـيـة لـتـحـسـ واقع ا
ـا يـتـنـاسب مع الـطـلـبـات الـتي
ضربة الكات الطبية  ا اعلنتها ا
عن العمل فيما بدأ االطباء امس
تـعلـيـقـا شـامال لـلـعـمل في جـميع
ــؤسـســات الــصـحــيــة.واشـادت ا
الوزارة في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
ـختـلف الكـات الـطـبـيـة  بـدور ا
الــتــخــصــصــات والــعــنــاوين في
مــواجــهــة وبــاء كــورونــا وزيـادة
نـــســبــة الـــشــفـــاء وتــقــلـــيل عــدد
الــوفــيـات وعــزت ذلـك ايـضــا الى
جناحها في زيادة البنى التحتية
وتـوفـيـر الــعالجـات الالزمـة عـلى
مــســتــوى الـــعــراق وقــالت انــهــا
ســــعـت لــــدعم ابـــــطــــال اجلــــيش
االبـيض بـعـد اســتـحـصـال الـدعم
من مـــجــلـس الــوزراء واجلـــهــات
ـوافقات عنـية  واستـحصلت ا ا
ـشـمولـ بـالـقـانون لـتعـيـ كل ا
رقم 6 لــســنــة 2000 والــتــعــديل
هـن الصـحـية الثـالث اخلـاص بـا
الـسـانـدة وكـذلك  اسـتـحـصـال
ـوافـقـات عـلـى تـخـصـيص قـطع ا
اراض البــطــال اجلـــيش االبــيض
واطالق الـعـالوات والـتــرفـيــعـات
ــقــاعــد والــتــســكــ وتــوســعــة ا
الــدراســيــة في الــبــورد الـعــراقي
والــعــربي وكــافــة الــدراســات في
اجلامعـات العراقـية واعتـبار مدة

الـــــعــــمـل في مـــــراكــــز كـــــورونــــا
ـسـتــشـفـيـات مـجــزيـة لـلـتـدرج وا
الـطـبي حلـ تـوزيـعـهم  لـلـتـدرج
الــــطـــبـي ومـــنـح عـــشــــر درجـــات
مــفــاضـلــة لــلــقـبــول بــالــدراسـات
العـلـيـا وكذلك مـنح عـشـر درجات
مــفـــاضــلــة لــلــقـــبــول عــلى قــنــاة
تـميـزين والـتنـسيق مع مـجلس ا
الــنــواب الصـــدار قــانــون عــد من
يـــــتـــــوفى مـن ابــــطـــــال اجلـــــيش
االبــيض شــهــيــدا واســتالم ذوي
تـوفـ راتـبا تـقـاعـديا مـسـاويا ا
ـسـتـمـرين بـاخلـدمة و القـرانـهم ا
دة سـتة منح كل الـعامـلـ قدمـا 
اشــهـــر واســتـــحــصــال مـــوافــقــة
مـــــجـــــلس الـــــوزراء عـــــلى مـــــنح
الـــوثــائق الـــدراســـيــة خلـــريــجي
الــكــلــيــات الـطــبــيــة والــصــحــيـة
والــــتـــمـــريـــضـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة
وتخـصيص مسـتشـفيـات ومراكز
خــاصــة لــلــمــصــابــ في بــغــداد
واحملـــافـــظـــات والــتـــنـــســـيق مع
مــــــجـــــلـس الـــــقـــــضــــــاء االعـــــلى
لــتــخــصــيص قــضــاة لــكل دائــرة
التخاذ االجراءات القانونية بحق
مـن يـــعــــتــــدي عــــلى مالكــــاتــــنـــا
ومـؤسسـاتـنـا ومـفـاحتـة اجلـهات
اخملـتــصـة بـتــعـديل مــادة اعـاشـة
ــســتــشــفـيــات في اخلــفــراء في ا
قـــانـــون الـــصـــحـــة الــعـــامـــة الى
امــكـانــيـة مــنـحــهم مــخـصــصـات
طـــــعـــــام.واضــــاف الـــــبـــــيــــان ان
(وزارتـكم مـسـتـمـرة بدعـمـكم بـكل
قاعد الظروف من خالل توسعة ا

الــــدراســــيــــة واقــــامــــة الـــدورات
ـسـتشـفـيات التـدريـبـية واجنـاز ا
ـــتـــلــكـــئـــة واســـتــقـــدام الـــفــرق ا
االجــنــبــيــة لــتــدريب مالكــاتــنــا)
مضـيـفـة (استـمـروا ايهـا االبـطال
ـواجـهـة هـذا البالء بـشجـاعـتـكم 
حماية لشعبكم واهلكم والتركنوا
ـغـرضـ لـلـوهن والـشـائـعـات وا
ن ال يـــريـــد بـــالــعـــراق اخلـــيــر و
ويبـحث عن مصـالح ضيـقة) على
حـــد تــعـــبــيـــر  الـــبــيـــان. وكــانت
الوزارة قـد اكـدت في بـيـان سابق
انــــهــــا تـــابــــعت بـ(قــــلق تــــكـــرار
االضــرابــات واالعــتــصــامــات من

قـبل بـعض الـلــجـان الـتـنـسـيـقـيـة
اليـــــقــــاف الـــــعـــــمل في عـــــدد من
ستشـفيات). واضافت ان دائرة ا
التـخـطيط في الـوزارة اسـتكـملت
(اطالق االسـتــمـارة االلـكــتـرونـيـة
ـنح وثـائق الـتـخـرج بـالـتـنسـيق
مـع وزارة الــــتــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
والبـحث العـلمي الطالق الـوثائق
الــدراســيــة خلــريــجي الــكــلــيــات
ـعاهـد الـصحـية خالل الطـبـية وا
االســبــوع الــقــادم ) مــشــيــرة الى
(االتـــفــــاق مع جلـــنــــة الـــصـــحـــة
والـبـيـئــة الـنـيـابـيــة عـلى تـشـريع
مقترح قـانون يتضـمن التعديالت

عــلـى قــانــون الـــصــحــة الـــعــامــة
لــتـضــمــ فـقــرة الــبـدل الــنــقـدي
ؤسـسات الصـحية للخـفراء في ا
الــذي سـبـق ارسـالـه الى مــجـلس
الـــــوزراء القـــــراره وارســـــاله الى
مجـلس الـنـواب). وحتدث الـبـيان
ـؤسـسـات االمـنـية عن (تـشـكـيل ا
غــرفــة عــمــلــيـات مـع تــخـصــيص
قـــــاض مـــــخــــتـص بـــــقــــضـــــايــــا
االعــــــتــــــداءات عـــــلـى االطــــــبـــــاء
ـؤســسـات ومـنــتـســبي مالكــات ا
الـصحـيـة لتـفـعـيل قـانون حـمـاية
األطــبــاء) مــنــوهـا إلـى (تــكـلــيف
الــشـــعب الــقــانـــونــيــة في دوائــر

الـصـحـة اقـامة الـدعـوى بـحق كل
من يعتـدي على مالكاتـنا العـاملة
ـؤسـسـات الـصـحـيـة وكـذلك في ا
رضى من يثـبت تقـصـيره بـحق ا
ويــــــســـــبـب تـــــوقـف اخلـــــدمـــــات
العالجيـة في ظل جائـحة خـطيرة
.( تـهدد حـيـاة وصـحـة الـعـراقـي
كـمــا أكـد الـبـيــان (تـشـكــيل جلـنـة
عليا في الوزارة برئاسة مديرعام
ـــــالـــــيــــة الـــــدائـــــرة االداريـــــة وا
ـثـلي نـقـابـة والـقـانـونـيـة تـضم 
االطــــبــــاء وعـــــددا من اخلــــبــــراء
ـتـابـعـة الـتـعـديالت الـتـشـريـعـية
ـقتـرحـة عـلى قـانـون تدرج ذوي ا
هـن الطـبـيـة والقـوانـ االخرى ا
ذات الـــصـــلــة).واهـــابـت الــوزارة
ؤسسـات التابعة لها نتسبي ا
(االســتــمــرار بــتــقــد اخلــدمـات
ـرضانا وعـدم االصغاء الصحـية 
الى االصـــوات الــــتي تـــدعـــو الى
ـــا ايـــقـــاف تـــقـــد اخلـــدمـــات 
يـــخـــالف الــقـــوانـــ الــعـــراقـــيــة
الـــنـــافـــذة). وبــدأ األطـــبـــاء امس
الــســـبت إضــرابــا شـــامال في كل
ستشفـيات في الردهات الباردة ا
واحلرجـة احـتـجاجـا عـلى اهـمال
الوزارة لـلـمـطـالب التي اعـلـنـوها
خـالل االضـــرابــــات الــــســــابــــقـــة
واستـمـرار تـعرضـهم لالعـتداءات
ــواطـنــ اثــنـاء مــزاولــتـهم من ا
عـمــلـهـم.  من جـهــة اخـرى تــنـظّم
ادة 57 احلملة الوطنية لتعديل ا
من قـانــون االحـوال الــشـخــصـيـة
وقـفـة احـتـجـاجـيـة صـبـاح الـيـوم
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يــذكــرني الــبــعض عــنــد احلــديث عن (اســتــقالل الــقــضـاء)
وضـرورة احلفـاظ عـليه بـشعـارات النـظام الـسابق الـتي كان
يـتجـمل بها مـثل (الوحدة واحلـرية واالشـتراكيـة) التي كانت
دارس ومـؤسـسات الـدولة تـوضع في الـساحـات الـعامـة وا
لــكن في الــواقع الـعــمـلي لم يــكن هـنــاك وجـود (لــلـوحـدة أو

احلرية أو االشتراكية).
ال يـخـتــلف اثـنـان عـلى أن مـبـدأ سـيـادة الـقـانـون واسـتـقالل
الـقـضـاء هو الـعـمود األسـاس الـذي يرتـكـز عـليه بـنـاء الدول
احملــتــرمــة وسـبب تــقــدمــهـا لــذا حــرصت مــعــظم األحـزاب
الـسـيـاسيـة بـعـد تغـيـيـر النـظـام السـيـاسي سـنة  2003 أن
بدأ في مقدمـة برامجها وشعاراتـها االنتخابية تـضع هذا ا
ــســنــاه من (بــعض) هــذه األحــزاب أنــهــا لــكـن لألسف مــا 
ـبدأ مـجرد جتـميـل لشـعاراتـها لـكسب ود اتـخـذت من هذا ا
جـمــهـور الـنـاخـبـ لـكـنـهـا في الــواقع الـعـمـلي خـرقت مـبـدأ
سـيـادة الــقـانـون واسـتـقالل الـقـضـاء في أكـثـر من مـنـاسـبـة
بـقصد أو بدونه ,والـيوم نشـهد إحدى صـور محاوالت خرق
ــنـاسـبــة سـعي مـجــلس الـنــواب إلقـرار قـانـون ـبـدأ  هــذا ا
تـــعــديل األمــر رقم (30) لــســنــة 2005 (قــانــون احملــكــمــة
االحتــاديـة) الـذي أصــدره رئـيس الــوزراء في حـيــنه (بـكـونه
نـصوص عـليه قـانـوناً مـؤقتـاً) حل إقـرار القـانـون األصل ا
ـادة (92) مـن الـدســتــور الــذي تـعــذر إقــراره بــسـبب فـي ا
اخلالفـات السياسية بـشأن بنود هذا القـانون. وهنا نب أن
مـجــلس الـقـضـاء األعـلى سـبق وان حـذر من حـالـة (الـفـراغ
الــدســتــوري) الـذي أوجــدته احملــكــمــة االحتـاديــة بــقــرارهـا
الـــصـــادر بـــالـــعــدد (2019/38 في 2019/5/21) الـــذي
ادة (3) مـن األمر رقم (30) لـسـنـة 2005 قـضى بـإلـغـاء ا
وهـو الـنص الـوحـيـد الـنـافـذ في حـيـنه وكـان مـعـمـوالً به مـنذ
ـوجـبه ســنـة  2005 لــغـايـة تـأريخ  2019/5/21 والــذي 
يـتم تـرشـيح وتعـيـ رئيـس وأعضـاء احملـكمـة االحتـادية إال
عني لـهذا التحذير الذي انه ولـألسف لم ينتبه الكثـير من ا
بـانت مصداقيته منـذ سبعة أشهر بـسبب إحالة احد أعضاء
احملـكـمة الى الـتـقاعـد وتعـطل عـمل احملكـمـة منـذ ذلك احل
ـتعـارف علـيه في اجملال ذكـور إذ انه من ا بـسـبب القـرار ا
الـتـشــريـعي والـقـانـوني في حـال عـدم الـقـنـاعـة بـوجـود نص
مـع ألي سـبب كان يـصار إلى مقـترح تـعديل أو إلـغاء هذا
ـعتـرض علـيه حل تـشريع الـنص ويـستـمر الـعمل بـالنص ا
ونـفاذ النص الـبديل إال ان احملكـمة االحتاديـة اجتهت عكس
ذلك حــيث ألـغت الــنص الـنـافـذ وطــلـبت من مــجـلس الـنـواب
تــشـريع نـص بـديل وبــذلك وقع الـقــضـاء فـي حـالــة (الـفـراغ
الـــدســتــوري) ,والـــذي يــؤسف له أن هـــذه احلــالــة الــشــاذة
دسـتورياً وقانونياً سببهـا احملكمة االحتادية نفسها في ح
تصدي حلاالت خرق يـفترض أن هذه احملكمة هي الـرقيب ا
الـدســتـور والـقـانـون سـواء من الـسـلــطـة الـتـشـريـعـيـة أم من
الـسلـطة الـتنـفيـذية لـكن أن تكـون احملكـمة االحتـادية هي من
يـخـرق الدسـتور والـقانـون فانـه أمر مـعيب النه فـسح اجملال
لــبــعض األحـزاب الــســيـاســيــة الن تـســتــغل حــالـة (الــفـراغ
الـدسـتـوري) لـطـرح مـقـتـرحـات بـحـجـة مـعـاجلـة هـذه احلـالة
بأفكار معظمها تشكل صورة من صور خرق مبدأ استقالل
الــقــضــاء وســيـادة الــقــانــون قــد نــفــصح عــنـهــا في الــوقت

ناسب. ا
لــذا حــرصـاً عــلى الــقـضــاء الــدسـتــوري في الــعـراق نــدعـو
الـسادة أصـحاب الـقرار داخل مـجلس الـنواب وخارجه إلى
ادة (90) مـن الدسـتور الـتي تـنص على أن مـالحظـة نص ا
(يــتــولى مــجــلـس الــقــضـاء األعــلـى إدارة شــؤون الــهــيــئـات
) الـتي تنـص على اخـتصاص ادة (91/ اوالً الـقضـائيـة) وا
مــــجـــلس الــــقـــضـــاء األعــــلى في (إدارة شــــؤون الـــقـــضـــاء
واإلشــراف عـلى الــقـضــاء االحتـادي) لـذا نــرى من الـواجب
إزاء هــذه الـنـصـوص األخــذ بـوجـهـة نــظـر مـجــلس الـقـضـاء
األعـلى فـي نـظـر االعتـبـار عـنـد تـشـريع قـانـون تـعـديـل األمر
(30) لـسـنة 2005 (قـانـون احملكـمـة االحتاديـة) بـاعتـبار ان
ــادة (92) من الــدســتــور عــرفت احملـكــمــة بــأنـهــا (هــيــئـة ا
قـضائية) مستقلة مالياً وإدارياً وهي فعالً مستقلة تماماً عن
ـنبع الـوحيد مـجلس الـقضـاء األعلى لـكن يبـقى األخيـر هو ا
سؤولة إدارياً لـترشيح قضاة هذه احملكمة باعتباره اجلهة ا
ن تـتــوفــر فـيه الــشـروط عن جــمــيع الـقــضـاة وهــو األعــلم 
ـؤهـلـة لـرئـاسـة أو عـضـويـة هـذه احملـكـمـة ونـدعـو الـسـادة ا
ـوضـوعـية ـهـنـيـة وا ـشـرعـ ان يـضـعـوا نـصب أعـيـنـهم ا ا
ـعيـار الـصـحـيح في صـيـاغـة الـقـوان ذلك أن بـاعـتـبـارهـا ا
الــقـاعـدة الـقـانــونـيـة تـعــرف بـأنـهـا قـاعــدة عـامـة مـجـردة (ال
تــفـصل) عـلـى مـقـيــاس شـخص أو جـهــة مـعـيــنـة وان تـكـون
حـسابـاتـهم مبـنيـة على أسـاس أن مصـلحـة العـراق فوق كل
اعـتبار وان يحافظوا على استـقالل القضاء وسيادة القانون
ا يدعون إليه حفاظاً على ما تبقى من وهـو الشعار الذي طا

مؤسسات الدولة أال وهو القضاء.
{ رئيس مجلس القضاء االعلى

األحد في بغداد . وتلقت (الزمان)
دعــوة من تــنـســيــقـيــة مــحـافــظـة
بغـداد لـلـحمـلـة الوطـنـية لـتـعديل
ـــادة  57اخلــــاصـــة بــــاحــــكـــام ا
احلـضـانـة. وقـال مـنـسق احلـمـلة
ابــراهــيم الــعــبــيــدي في بــطــاقــة
الـدعـوة ان (الـوقـفــة احـتـجـاجـيـة
سـتــبـدأ عــنـد الــسـاعــة الـعــاشـرة
صـبـاحـا حـتى الـواحـدة من ظـهر
الـيـوم األحـد في مـنـطـقـة الـكـرادة
ــحـافــظــة بــغـداد قــرب اجلــسـر
علق) موضـحا ان (الغرض من ا
ـان الــوقــفــة هــو مــطــالــبــة الــبــر
بــادراج قــانــون مـــقــتــرح تــعــديل
ــادة  57 عـــلى جـــدول أعـــمـــال ا
جلسـاته) واشار العـبيدي الى ان
(احلـضـور ســيـكـون من مــخـتـلف
محـافـظات الـعـراق فيـمـا سيـكون
شــــعــــار الـــوقــــفــــة هـــو انــــقـــذوا
الطفولة). وتطـالب احلملة بالغاء
قــرارات مــجـــلس قــيــادة الــثــورة
ــعـدلــة لـلــمـادة  57 من ـنــحل ا ا
عدل قانون االحوال الشـخصية ا
ـا ــرقم  188 لــســنــة  1959  ا
يـضـمن تـخـفـيض سن احلـضـانـة
الـى عـــمــــر ســــنـــوات ثـم يـــســــلم
احملـــــضـــــون الى ابـــــيـه او احــــد
اوليائه  مع الـغاء نهـائي الحكام
ـعــمــول بـهــا حـالــيـاً ــشـاهــدة ا ا
وإعـــطـــاء احلـق لـــلـــطـــرف غـــيـــر
احلــاضن بــرعـايــة مــشــتــركـة مع
الـــطــــرف احلـــاضن بــــأن يـــبـــيت
ا ال يقل عن 24 احملضون لـديه 

ساعة اسبوعيا .
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وتـابع ( نـريـدُ انـتــخـابـاتٍ نـزيـهـة
وعــادلــةً يــكــفَل فــيــهــا الــتــنــافس
الشريف بعيداً عن سطوةِ السالح
ـــــالِ الــــســـــيـــــاسي وحـــــمالت وا
التـسقـيط والتـشهـير والتـخوين 
وبـقـانونٍ عـادلٍ ومـنـصف ومـؤهَل
إلنـتــاج نـواب يــحـظــونَ بـتـمــثـيل
حقـيـقي وواقعي لـلـشعب  قـانونٍ
يــأخـذُ بــعــ االعــتــبــارِ حتــديـاتِ
ــرحــلـة ومــتــغــيــراتــهـا  ويــقفُ ا
ـرجعيـة العـليا طويالً عنـد رؤيةِ ا
في أنَّ مــا قــبل تــشــرين يــخــتــلفُ
تكافئةَ نحُ الـفرصَ ا عمابعدَه و
للجمـيع في التنـافس االنتخابي).
ـتـحـدة في ـثـلة اال ا وحـذرت 
الـعــراق جــيــنــ بالســخـارت من
ـنزلـي في الـعراق تـفـاقم الـعنـف ا
جـراء تـدابــيـر مـواجــهـة كـورونـا.
وقالت بالسخارت خالل كـلمة لها
ؤتـمـر إنه (لـديـنا مـسـؤولـية في ا
مــشـــتــركــة إلنـــهــاء الـــعــنف ضــد
الـنـساء) مـؤكـدة ان (العـنـف ضد
الــنـســاء والــفــتــيـات واقـع يـومي
قــاس) مــحـــذرة الــعــراقـــيــ من
ـــنــزلـي جــراء (تـــفــاقـم الـــعــنـف ا

تدابير مواجهة كورونا). 

صـــــفـــــر هـــــو الـــــيـــــوم اإلسالمي
ـرأة الذي نـاهـضة الـعنـف ضد ا
دعــا إلــيه عــزيــز الــعــراق  وأقـره
مـجــلس الــوزراء مـوافــقـاً لــذكـرى
دخول ذرية رسول الله سبايا الى
الشـام من بعـد مسـيرة طويـلة من
الـــعــنف والـــتـــنــكـــيل بـــالــنـــســاء
واالطــفــال بــعــد حــادثــة كــربالء)
مــشــيــرا الى انه (في هــذا الــيــوم
رأة نستذكر احلـوراء زينب تلك ا
العـظيمـة التي حـولت القـيود الى
رمــز لـــلــحـــريــة  وحـــولت األســرَ
والــســبي الى مــنــبــر لــلـدفــاع عن
ــــأســـاةَ احلـــقــــوق مـــتــــجـــاوزةً ا
واالنـتـهـاكـاتِ الـتي تـعـرضت لـهـا
بـرغم من قـدسـيـتـهـا ومـكـانـتـهـا)
مجـددا دعمه (إلجـراء االنتـخابات
بكرة وندعو مجلس النواب الى ا
ـــتــــعـــلــــقـــة حـــسـم اخلـــطــــواتِ ا
بـــتــنـــفـــيـــذهــا كـــحـــسم الـــدوائــرِ
االنتخابـية في قانون االنـتخابات
أو تــعــديل الــفـــقــرة الــثــالــثــة من
قانون احملكمةِ االحتادية اخلاصة
بــــــتــــــعـــــــويض االعــــــضــــــاء  أو
بالتـصويتِ عـلى مشروع الـقانون
اجلـديــد لـلــمــحـكــمـة االحتــاديـة)

هـذه االفــة الـتـي ال تـقل عن خــطـر
االرهـــاب ويـــجب ان يـــكـــون لـــنــا
موقف وخـطوات عـمـليـة). وطالب
ـرأة مـؤشراً احلـكـيم بـانـصـاف ا
نـقـاطـاً هـامـة تـخص االنـتـخـابات
وفتح مـلفـات الفسـاد  ووضع حد
للمـحاصـصة. وقـال احلكيم خالل
ؤتـمر  إنه (االول من كلمـته في ا

الــوطــنــيـــة ومن خالل هــذا االمــر
ـــكن ســـد الـــهـــوة بـــ الـــقــوى
ولفت الـسيـاسـيـة وجـمـاهـيـرها) 
الى ان (مالحـــقـــة اخلــارجـــ عن
الــقــانــون وحـــصــر الــسالح بــيــد
ــواطن حـر) الـدولــة وان يـكــون ا
واختتم احللبوسي كـلمته بالقول
(بضـرورة مالحقـة الفـاسدين وان

الـنــاشـطـات) واضـاف ان (هـنـاك
اهــــــمــــــاال المــــــهــــــات وزوجــــــات
الـشــهـداء) واشـار الى انـه (عـلى
الــــقــــوى الـــســــيــــاســــيـــة حتــــمل
مـسـؤولــيـاتــهـا في إكـمــال قـانـون
االنتـخـابات) مشـددا عـلى (اعادة
الثقة بـالعملـية السيـاسية ويجب
ـصـلـحـة ان نـتـمـكـن من تـغـلـيـب ا

الـــوزراء مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظـــمي
بتـنـشـيط اجمللس األعـلى لـلـمرأة.
ـــؤتــمــر وقــال الـــكــاظـــمي خالل ا
(نــتــشــرف بـــان نــكــون في مــوقع
رأة) مبيناً أن (مشروع انصاف ا
قانون العنف االسري الذي قدمته
احلـكـومـة ال يــزال في اطـار الـشـد
واجلـذب) مـؤكــدا ان (احلــكــومـة
ســتــعـمـل عـلـى تــنـشــيط اجملــلس
االعلى لـلـمـرأة وسـيكـون بـرئـاسة
رئيس الوزراء) واستطرد بالقول
ــــرأة نــــصف اجملــــتــــمع في ان (ا
الشـعـر والـكـلمـات الـرنـانة لـكـنـها
ـنـزل) وطـالب لـيـست كــذلك في ا
ــان الـــكـــاظـــمي (رئـــيـــسي الـــبـــر
واجلــمــهــوريـــة لــتــســريع إجنــاز
قانـون االنـتخـابـات وإرساله). من
جــانـــبه  شـــدد رئـــيس مـــجـــلس
الـنـواب مـحـمــد احلـلـبـوسي عـلى
احلـكـومـة مالحـقـة اخلـارجـ عن
القـانون.واشـاد احللـبوسي خالل
ؤتـمر بـ (مـبادرة احلـكيم وانـها ا
لـيـست بـجــديـدة النه عـودنـا عـلى
تــــأســــيس الــــفــــكــــرة وانــــضــــاج
الــتــجــربــة) داعــيــاً إلى (ايــقــاف
حــــــمــــــام الــــــدم واســــــتــــــهـــــداف
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اكــد رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة بــرهم
صـالح أن االصـالح واسـتــحــقـاقه
ــنـاخ الـوطــني يــتـطــلب تــوفــيـر ا
الـــســـيــــاسي.وقـــال صــــالح خالل
ــنـاهـضـة ـؤتـمــر الـثـانـي عـشـر  ا
ــرأة إن (مــبــادرة الــعــنف ضـــد ا
رئــيس حتــالف عــراقــيــون عــمــار
احلكيم مهمـة للوقوف على جانب
عظيم واستحقاق مهم لالصالح)
مشيرا الى ان (هناك تأريخ أسود
من الــــظــــلـم الــــذي تــــعــــرضت له
الـــــنـــــســــاء) ودعـــــا صـــــالح إلى
(اســتــكــمـــال قــانــون الــنــاجــيــات
االيـزيــديــات وتــوسـيــعه لــيــشـمل
الــشـــرائح االخــرى) مــبـــيـــنــا ان
(االصالح واســتـحــقــاقه الــوطـني
ـنـاخ السـيـاسي يـتـطـلب تـوفـيـر ا
عـــــــبــــــر ارادة جـــــــديــــــة ألجــــــراء
ـبـكــرة تـكـون حـرة االنـتـخــابـات ا
ونـــزيــــهـــة بــــعـــيـــدا عـن ســـطـــوة
الــــسالح) وتــــابـع (يــــجـب عــــدم
التـراخي في مـحـاسبـةِ الـفـاسدين
عرقل لـبناء دولة ذات سيادة وا
كــامــلــة). بــدوره  تــعــهــد رئــيس
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رأة الذي عقد في بغداد امس شارك في مؤتمر مناهضة العنف ضد ا dLðR∫ جانب من ا

عـن صـــــــــــرف رواتـب األجـــــــــــور
والـــعـــقـــود لـــغـــايـــة شـــهـــر اذار
ـــــاضـي. وذكـــــرت الـــــوزارة في ا
مؤتمر صحفي امس ان (الوزارة
ستـبـاشر بـصـرف رواتب األجور
والـعـقـود لـغـايـة الـشـهـر الـثـالث
الــــيــــوم األحـــد). وأشــــار الى ان
(صـرف رواتب األجــور والـعـقـود
ـتـبـقـيـة سـيـكـون بـعد لألشـهـر ا

وازنة العامة). تشريع ا

ــــعــــدل في عــــام 2003) 1988 ا
وعقد اجمللس ظـهر امس جلسته
اخلامـسة ضـمن الدورة الـنيـابية
الــرابـعـــة لـلــسـنـــة الـتــشـريــعـيـة
الـثـالــثـة في الـفـصـل الـتـشـريـعي
االول  بــرئــاسـة رئــيــسه مــحــمـد
احللبـوسي بحضور 182 نائباً.
ورفع اجملــلس جـلــســته الى يـوم

. غد االثن
الى ذلك أعـلنت وزارة الـكـهـرباء
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انــــهـى مـــجــــلـس الـــنــــواب امس
ـشـروع الـســبت الـقــراءة االولى 
الهيـئة الوطـنية لـلرقابـة النووية
ــشـروع قـانـون والـقـراءة االولى 
انــضــمـام الــعــراق الى اتـفــاقــيـة
الدولـية خلـطوط الـتحـميل. وقال
مــصـــدر نــيــابي فـي تــصــريح إن
(مــجـلس الــنــواب أنـهى الــقـراءة
ــشــروع قــانـون الــهــيــئـة األولى 
الــوطــنـــيــة لــلـــرقــابــة الـــنــوويــة
واإلشــعــاعــيـــة والــكــيــمـــيــائــيــة
والــبـــايــلـــوجـــيــة) مـــضــيـــفــا ان
(اجملــلس انـــهى ايــضــا الــقــراءة
ـشــروع قـانـون انــضـمـام االولى 
الــعــراق الى اتــفــاقــيــة الــدولــيـة
خلـطــوط الـتــحـمــيل لـعـام 1966
ـعـدل لـهـا لـعـام والـبـروتـوكــول ا

ـوافـقـات الرسـمـية والـتـمويل من ا
أجل اســتــيــراد الــلـقــاح الــصــيـني
الــذي انـتـجـته شـركــة سـيـنـو فـارم
وجــرى اإلعالن عــنه مــنــتـصف آب
ــاضي إضـافــة إلى اسـتــمـرارهـا ا
بـالـتـفاوض مع دول أخـرى انـتجت
لقاحات أخرى. وأكدت مقررة جلنة
الـصـحة والـبـيئـة الـنيـابـية صـفاء
مـسـلم الـتـمـيـمي في تـصريح امس
أن (الـلـجـنـة ضـيـفت الـوزيـر حسن
و تـناولت قضـية الـلقاح الـتمـيمي 
الـــصــيـــني والـــتــواصل مـع بــكــ
بـشـأنه وان هنـاك مسـاع جادة من
فاحتة رئاسة الوزراء من الـصحة 
أجل تـوفير غطاء مـالي للتعاقد من
أجـل هــذا الـــلـــقــاح) ,وأضـــافت أن
(الــلـقــاح الـصـيــني اسـتــخـدم وفق
جتـــارب ودراســــة طـــويـــلـــة كـــون
الـــوبــاء انـــطـــلق من الـــصــ ومن

بعدها روسيا وأمريكا). 

ـــئــة من اول لـــقـــاح مــضـــمــون بـــا
ومـعتمد بـحسب توجيهـات منظمة
ـــيــة بــعــد ان قــرر الــصـــحــة الــعــا
ـــضي بـــالـــشـــراكـــة مع الـــعـــراق ا
الـصـ واالمارات بـتطـويـر اللـقاح
الــــصـــيــــني واالســــتـــفــــادة مـــنه).
وتـتـفـاوض الـصـحـة السـتـحـصال

عدم استقبال الزائرين من أي دولة
ـسـاجـد بـالــعـالم ووجـهت بـفـتح ا
تنزهات ومدن باالضافة الى فتح ا
االلـــعــاب مع االلـــتــزام بــالـــوقــايــة
والــتـبـاعـد) ,واضــاف ان (الـلــجـنـة
شـددت عـلى ضرورة االسـراع بدفع
بالغ لشراء 20 الـدفعة االولى من ا
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
 3907 اصـــابـــة جـــديــدة و 4234
حــالــة شــفــاء من كــورونـا وبــواقع
وفـــيــات  83 حـــالــة . وذكـــر بــيــان
لــلـوزارة تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(مـختـبرات الـوزارة اجرت 17438
فــــحـــصــــا حــــيث ســــجـــلت 3907
اصـابـة مـؤكـدة بكـورونـا في عـموم
الــعـراق و شـفـاء  4234 حــالـة من
كــورونــا وبــواقع  83 حــالــة وفــاة
ـوقـف الوبـائـي ليـوم امس ضـمن ا

السبت). 
وقــررت الـلـجــنـة الـعــلـيـا لــلـصـحـة
ـسـاجد والـسالمـة الـوطـنيـة فـتح ا
واحلــدائق الـعــامـة ومــدن االلـعـاب
مـع االلــتــزام بــأجـــراءات الــوقــايــة
والـــتــبـــاعــد. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته
(الــزمـان) امس ان (الـلــجـنـة قـررت
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رجع الديـني اية الله الـسيد علي الـسيسـتاني في النجف عن أعلن مـكتب ا
كتب في بـيان مـقتضب ان امس السـبت هو أول أيـام شهر صـفر. وذكـر ا
وافق 19 ايـلول اجلـاري هـو األول من شهـر صـفر لـعام ان (يـوم الـسـبت ا

1442 للهجرة).
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واشــارت دائــرة الـــتــحــقـــيــقــات في
الـهـيـئــة وفي مـعـرض حـديـثـهـا عن
تـ الـلــتـ نُـفــذَتـا من قـبل الــعـمـلــيـَّ
ـة حتـقـيق الــبـصـرة مالكــات مـديـريـَّ
ـديــريـة انـتـقل إلى أن (فـريـق عـمل ا
ينـاء وتمكَّن بعـد التحري من إلى ا
ضبط (178)  حـاويـة حتـتـوي عـلى
ـــةٍ إطـــــاراتٍ وأدواتٍ احـــــتـــــيـــــاطـــــيـَّ
ـصلحة إحدى للسيـارات مستوردة 
َّ إكــمــال الــشــركــات مــبـــيــنــة أنه 
إجــراءات تـلك الــبـضــاعـة بــإجـازاتٍ
غير معتمـدةٍ رسمياً وعدم ذكر أرقام
َّ الكشف اإلجازات.) وأضافت إنه (
عـن وجـــود فــــرقٍ كـــبــــيـــرٍ في أوزان
وكــمـيــات الـبــضـائـع بـعــد مـطــابـقـة

ـعاملة على اإلجازات التي أجنزت ا
ة أســاسـهـا والــتـصــاريح الـگـمــرگـيـَّ
الفـــــتـــــة إلـى أن الـــــغـــــرض مـن ذلك
التهـرُّب من دفع الرسـوم الكمـركيَّة).
وفي عمـليةٍ مـنفـصلـةٍ قامت مالكات
ـة بـــضــبط مــعـــمل أســفــلت ــديــريـَّ ا
ـينـاء غـيـر مـسـموح مـسـتـعمـل في ا
بــاسـتــيـراده والــتــصـريح به; بــعـده
مركـبة لـدفع الرسـوم الگـمرگـيَّة بأقل
من الرسـوم احلـقيـقـيَّة وأفـادت بأن
الــعـمــلـيــة أسـفــرت عن ضـبـط مـديـر
ركبات; لقيامه بالتوقيع على قسم ا
التـصريـحة الگـمرگـيَّة بأنـها مـركبة
علـماً أنـه غيـر معـني بالـتوقـيع على
هـكذا مـعـامالت. وأوضـحت الـدائرة

َّ ضـبـطـه عـبـارة ــعـمل الــذي  أن (ا
عن مـــعـــداتٍ مــــحـــمـــلـــةٍ عـــلى (14)
شـاحنـة كان مُـعـداً للـتهـريب مُـبيـنةً
ــعـــمل قــد وغـــيــر مـــســمــوحٍ أن ا
بـــإدخــاله إضــافـــة إلى عــدم وجــود
َّ ـنت أنه ( إجــازة اســـتــيــراد). وبــيـَّ
تـنـظـيـم مـحـضـري ضـبط أصـولـيـَّ
وجب تـ الـلتـ نُـفـذَتـا  بـالـعـملـيـَّ
تـ وعــرضـهـمـا مُــذكـرتـ قـضــائـيـَّ
ـتـهم عـلى الـسـيد رفـقـة األوليـات وا
ُـختصَّة قـاضي محــكمة التـحـقيق ا
بــقـــضـايــا الـنـــزاهــة في الـبـــصــرة;
هم في العمـليَّة ُتـَّ الذي قرَّر تـوقيف ا
ادَّة 340 الثانـية استنـاداً ألحكام ا

من قانون العقوبات).
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ـــنـــفــذ األمـــنـــيـــة والـــعـــامـــلــة فـي ا
احلـدودي  إخالء احلــاويـات بـعـد
اسـتـكـمـال كافـة إجـراءاتـهـا ونـقـلـها
بــشـكـل آمن إلى وجــهـتــهـا األخــيـرة
إلزالـة تهـديـدهـا للـدوائـر احلكـومـية
والتجمعات السكانية. بحسب بيان

تلقته (الزمان) امس. 
i³  d «

وأعـلـنت هـيـئـة الـنـزاهـة الـعـامـة عن
صـدور أمـر قــبضٍ وحتـرٍّ بـحق عـددٍ
ـهــمــ في شــركــة مــصــافي ُــتـَّ مـن ا
ـبـهم بـهــدر كـمـيـاتٍ الــشـمـال; لــتـسـبـُّ
كـثيـرة من الـنـفط األبـيض. واشارت
دائـرة التـحـقيـقـات في الهـيـئة وفي
مــعـــرض حـــديــثـــهــا عـن تــفـــاصــيل
ــة إلى أن الــســـيــد قــاضي الــقــضــيـَّ
ة ُـخـتـصـَّ مـحـكــمـة حتـقـيق كـركـوك ا
بـقضـايـا الـنزاهـة أصـدر أمـر قبضٍ
وحترٍّ بحق 21 متهـماً من العـامل
في شركة مصافي الشمال  –مصفى
بـهم بـهـدر  370ألف كـركـوك; لــتـسـبـُّ
لــتــرٍ مـن الــنــفـط األبــيض نــتـــيــجــة
اإلهمـال. وأضـافت الدائـرة في بـيان
تـلــقـته (الـزمــان) امس إن (حتـريـات
مـكــتب حتـقـيق الـهــيـئـة بـاحملـافـظـة
ووقوفه عـلى مـوقع احلـدث مُبـاشرةً
قــادت إلى أن الـهـدر حــدث; نـتــيـجـة
حـصـول تـسـرُّب الـنـفط من األنـبـوب
ـسـتـودع; ـصـفى إلى ا الـنـاقل مـن ا
بـسـبب الـتآكل احلـاصل فـيه وضخ
كـميـاتٍ كـثـيرة مـنه األمـر الذي أدَّى
إلى تسرُّب تلك الكمية إلى األراضي
رُّ عبرها األنبوب وهدر تلك التي 
الــكـمــيـات الــكـبـيــرة مـنه). وكــشـفت
الـهيـئـة عن قـيامـهـا بضـبط فـروقاتٍ
في أوزان وكميات البضائع بــ 178
حاوية فضالً عن معمل أسفلت غير
مسموحٍ باستـيراده محملة على 14

شاحنة في ميناء أم قصر.  

نــشـــرت مــقـــاطع فــيـــديــو تـــتــنــاول
مــــحــــاوالت دخــــول الــــزائـــــرين من
جـــمــهـــوريــة إيــران اإلسـالمــيــة إلى
ـــنــافــذ احلــدود الـــعــراقــيـــة عــبــر ا
ـشـتـركــة بـ الـبـلـدين. واكـدت في ا
قررات بيان ثان (التزامـها الكامل 
الـلـجـنـة الـعلـيـا لـلـصـحـة والـسالمة
الوطنية والتي أكدت إغالق احلدود
الــــبــــريــــة أمـــام دخــــول الــــزائــــرين
اإليرانيـ واألجانب عـلى حد سواء
بـســبب انــتــشــار جــائــحــة كــورونـا
ولــلـحــفــاظ عـلى أبــنـاء شــعـبــنـا من
انـــتـــشـــار هـــذا الـــوبـــاء وااللـــتـــزام
بالضـوابط والتعـليمـات التي نصت
على خـروج الـعراقـيـ عبـر احلدود
الـــبـــريـــة من هم بـــصـــفـــة طالب في
اجلـــامـــعـــات اإليــــرانـــيـــة ومـــرضى
الـــســـرطـــان وبــــتـــر أحـــد األطـــراف
وأصــحــاب الــضـغـط الـعــالي الــذين
يتعـذر سفرهم جـوا خالف ذلك كافة
منافذنا مـغلقة بالـكامل  و تعزيز
ـنع الـواقـع االمـني كــأجـراء وقــائي 
أي خــرق  بــالــتــعــاون والــتــنــســيق
ــشـــتـــرك مع قــيـــادة الــعـــمــلـــيــات ا

شتركة).  ا
ودعت الــــهــــيـــئــــة الـى (الـــتــــواصل
عـلومة الـصحـيحة للـحصول عـلى ا
مـن مــصــادرهــا الــرســـمــيــة لــتالفي
وضـوعـية في كل التـحـريف وعـدم ا
مـا يــنـشــر). وتـنــفـيــذـ لـتــوجـيــهـات
رئـيس الـوزراء مــصـطـفى الـكـاظـمي
باخالء احلـاويات شـديدة اخلـطورة
ـنـافــذ احلـدوديـة كـافـة  مـنـفـذ في ا
ميناء أم قصر الشمالي في محافظة
الـــبـــصـــرة بـــاخالء ثـالث حـــاويــات
بداخـلهـا برامـيل حتتـوي على مواد
شـديــدة اخلـطــورة تـعـود إلى وزارة
ـثلـها وجلـنة الكـهربـاء وبحـضور 
شــكـلت لــهـذا الــغـرض من اجلــهـات
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أكـثر مـا يـزعجـني تـلك االسـتعـراضـات التـي جتري في مـنـاقشـات الـرسائل
واألطـاريح اجلامـعيـة التي تـقـلل من شأن الـطلـبة كـاالسـتهـزاء بجـهدهم عـبر
عــبــارات جــارحــة عـنــد مــطــالـبــتــهم بــرفع هــذا اجلــزء او ذاك من الــبـحث 
واعـتراضي ليس على مطالبة الطلبة بـاختصار ما كتبوه او حذفه واستبداله
ـضـام أكـثـر أهـمـيـة  بل عـلى الـطـريـقة الـتي يـتـبـعـهـا بـعض األسـاتذة 
كـقولهم : هذا اجلزء ( شيل وشمر ) او ارمـيه ( في الزبالة )  متناس ان
الـبحث جـرى حتت اشـراف زميل لـهم  وان الطـالب ال يـخطـو أية خـطوة اال
بـتــوجـيه من مـشــرفه الـذي رافــقه لـســنـوات عـدة  وان األفــكـار الـواردة في
شكلة الـكبرى التي تضع شـرف ان لم يكن قد تبنـاها . وا الـبحث أجازها ا
ناقش برفع هذا الفصل او الـطالب في حيرة من أمره عندما يطالـبه أحد ا
ـبحث  بينما مناقش آخر يـثني على هذه األجزاء ويراها ضرورية وال ذاك ا
ـكن لـلـبـحث أن يـستـقـيم من دونـهـا  وتـشـتـد حـيـرته أكـثـر عـنـد مـباشـرته
بـالتعـديالت  وكيف يوفق بـ وجهات نـظر متـناقضـة  السيما وانـه بحاجة
دى تنفيذه لتعديل كل الى توقيعهم على استمارة اقرار اللجنة التي ترتبط 
مـنهم  مـاذا يرفع وماذا يـبقي ? .  بـالتـأكيد لـيس هنـاك عمل مـتكامل  وان
بذول نـاقشة تأتي لـترص اجلـهد العـلمي ا الـتعديالت التي تـبديهـا جلان ا
من الـطـالب وتـعزيـزه  وان اخـتالف وجـهـات الـنظـر بـاألعـمـال البـحـثـيـة أمر
طـبيـعي  لـكن التـطـرف فـيهـا غـير مـقـبول . ومع ذلك نـقـر باخـتالف وجـهات
الــنـظــر ازاء االطــروحـات الــتي يـتــبــنـاهــا الـطــلـبــة  ولــكـني أســتـغــرب أشـد
نـهجية  فـهي ثابتة االسـتغراب تبـاين وجهات النـظر بالقـواعد واالجراءات ا
ناهج الـعلـميـة  وال مجال لالخـتالف بشـأنها اذا ومـتفق علـيهـا من خبـراء ا
ـكنني تـفسيـر تبـاين وجهات الـنظر كانـت ثقافـتنا ومـعرفـتنا بـها كافـية  ال 
ـنـهـج الـعـلــمي وقـواعـده ــا هـو مــنـهـجي  اال بــتـبـايـن ثـقـافــة األسـاتـذة بــا
ام الكـافي بها من بعضهم  وهـذا يفترض باألستاذ واشـتراطاته  وعدم اال
هنية عايير ا ا ال يعرف اذا كان حريصا ومتحليا با جتنـب مناقشة الطلبة 
 وأن تـقـتـصر مـنـاقـشـته عـلى مـا هـو واثق من مـعـرفـته بـها  وبـخالف ذلك
ستـقل قيـمته العـلمـية بنـظر زمالئه  فـضال عن تعلـيم الطـلبة أشـياء مغـلوطة
تـؤسس خلـراب عـلـمي ال نـتـمــنى له احلـدوث  نـاهـيك عن ان بـعض الـطـلـبـة
األذكـيـاء يـعــرفـون بـعض األخـطــاء الـتي يـقع بـهــا األسـاتـذة اال ان اخالقـهم
ـنـاقـشــة او انـحـراف مـسـار الـرفـيـعـة وحتــسـبـهم من الــتـأثـيـر عـلـى درجـة ا

نعهم من الرد عليها.  ناقشة  ا
ـنطقي ـوضوعيـة وتقمـص حالة الـطلـبة مسـألتان مـهمـتان  فمن غـير ا  ان ا
مـحاسبتهم على امور ليـست من مسؤوليتهم روى لي صديق ان درجة أحد
الـطلبة انخفضت بـسبب عدم قناعة عـضو في جلنة مناقـشة بعنوان أطروحة
دكـتــوراه  مع ان الــطـالب غــيــر مـســؤول تــمـامــا عن الــعــنـوان الــذي جـرت
مـناقـشـته في مـحاضـرات (الـسمـنـر)  ثم في الـلـجنـة الـعلـمـيـة للـقـسم الذي
ركـزية يـدرس فيه الـطالب وجـرى التـداول به وتـعديـله في اللـجـنة الـعلـميـة ا
راحل وتأمل جـموعة مـن ا ـعنى انه مـر  لـلكـلية  وصـدر به أمر اداري  
كلف  وبالتالي فان الـصيغة النهائية له تتحملها فيـه العديد من األساتذة ا
ـذكـورة  وان الـطالب غـيـر مـسـؤول عمـا ورد فـيه من أخـطاء  اذا الـلـجان ا
ـنـهـجـية في كـان الـعنـوان يـنـطـوي على أخـطـاء بـاألصل . فـقـدرات الطـالب ا
الحظة تلك األخطاء  وان ثقته بعلمية بـدايات عمله البحثي فقيرة وال تؤهله 
اسـاتـذته عـالـية  لـذا يـنـطـلق الى الـتـنـفـيـذ مـبـاشـرة  وبـهـذا الـصـدد يـشـير
ناهج العلـمية األكفاء الى ان تراجـعا منهجيـا واضحا لدى العديد أسـاتذة ا
من األسـاتـذة  وان مـا يـجـعـلك تـغـلي عـنـدمـا يـبـدي بـعـضـهم وبـثـقـة مـطـلـقة
الحـظات ستؤثر على درجة الطالب  بـالنفس مالحظات خاطئة  وان هذه ا
ومـعـها ال تـتـحـقق الـعـدالـة بـ الطـلـبـة  أتـمـنى عـلى هؤالء
ـنهجية  ألن األسـاتذة تطوير أنـفسهم وتمتـ ثقافتهم ا
من شـأن اهـمـالهـا اتـاحـة الـفرصـة آلخـرين أن يـعـيدوا
عـلــيـهـم الـعــبـارة الــتي ســبق أن تـفــوهــوا بـهــا (شـيل

وشمر) .
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سـتشارين في كشف رئـيس هيئـة ا
رئـاسـة اجلـمـهـوريـة عـلي الـشـكـري
عن مقترحـات بتقلـيل أعداد النواب
ـــقـــبل مـع حتـــديــد ـــان ا في الـــبـــر
صالحـــــيـــــات جـــــديــــدة لـــــرئـــــيس
اجلـــمــهــوريـــة وتــشـــكــيل مـــجــلس
احتـادي وذلك فـي اطـار مـقـتـرحـات
قـدمـتـها جلـنـة خـاصة بـالـتـعديالت
الـدستـوريـة تابـعة لـلـرئاسـة  واكد
ان رئيس الوزراء يـبدي دعمـاً لها .
وقال الـشكري فـي تصريح امس أنّ
ـسـتــشـارين في الــرئـاسـة (هـيـئــة ا
شكلت جلنة للتعديالت الدستورية
وإنهـا تعـمل على صـياغـة تعديالت
بـعيـدة عن الـتوافـقات الـسـياسـية)
مـــبــيّـــنــاً أنّ (الـــلـــجــنـــة ضــمّت 23
ــيــاً من أسـاتــذة جــامـعــيـ أكـاد
ـتــظــاهـرين ــثــلـ عـن ا وثالثـة 
تحدة ثلـ عن األ ا فضالً عن 
واالحتاد األوروبـي وبالـتـعاون مع
معـهد احلـوكمـة الكـندي وال يـوجد

فيها أي سياسي). 
 ö¹bFð Õd²I

وأوضح أنّ (مــقـــتــرح الــتـــعــديالت
تــضــمن إعــداد مــشــروع مــتــكــامل
ابـــتـــداء مـن ديـــبـــاجـــة الـــدســـتــور
وانــتــهــاء بــآخــر نص و إكــمــال
بـعض الـنواقـص التي هـي باألصل
كانت موجودة في الدستور ومنها
تــشـكــيل مـجــلس االحتــاد وحتـديـد
صـالحـيــاته وشــمــلت الــتــعـديالت

االتـفـاق مـع مـكـتب رئـيس الـوزراء
وستـخرج بكـتاب مـطبوع ونـسخة
الـتــعـديالت مـوجـودة لـدى الـلـجـنـة

اآلن). 
„d²A  ŸUL²ł«

الية الـنيابية وكان عضـو اللجنـة ا
أحـمـد الـصـفـار قـد كـشف عن سـعي
ـاني لـعـقد اجـتـمـاع مـشـترك مع بـر
احلــكــومــة بــغــيــة اخلــروج بــورقـة
إصالحية واحدة لتعظيم اإليرادات
وترشـيد الـنفقـات.وقال الـصفار في
تصريـح امس ان (انخفـاض اسعار
ـيـا والـفـسـاد والهـدر في الـنـفط عـا
ــال الـعــام اضــافـة الى عــدم قـدرة ا
احلـكـومــة في الـوصـول الى جـمـيع
ــــســــتـــــحــــصــــلــــة من الــــواردات ا
االيـرادات غـيــر الـنــفـطـيــة السـبـاب
مختلفة جمـيعها امور اثرت بشكل
الـية في كبـير في حـجم السـيولـة ا
خــزيــنـة الــدولــة) مــنــوهــا الى انه
وجـودة ال تـكفي ـبـالغ ا ا ان ا (طـا
لــتـــســديـــد الــرواتب فـال مــجــال إال
لـــــــــلـــــــــجـــــــــوء مـــــــــؤقـــــــــتـــــــــا الى
االقـــتـــراض).وأضـــاف ان (مـن بــ
الـشــروط الــتي وضــعــنــاهــا ضـمن
قــــانــــون االقــــتـــراض هــــو تــــقـــد
احلـكــومـة ورقــة اصالحـيــة مـالــيـة
واقـــتــصـــاديـــة خالل مـــدة زمــنـــيــة
مــــحـــددة الى مــــجـــلـس الـــنـــواب)
مـسـتـدركـا (انـنـا ال نـتحـدث عن حل
ســـحـــري او اصـالحـــات تـــتـــحـــقق
بـالكـامل خالل اشـهر قـلـيلـة بل كان

راحل هدفنا إيجاد رؤية واضحة 
زمنية لإلصالح).واوضح ان (هناك
ـالية ورقة اصالحـية لـدى اللجـنة ا
ـــفـــتـــرض ورقـــة يـــقـــابـــلـــهــــا من ا
اصالحــيـة حـكـومــيـة ونـسـعى الى
االجــتـمــاع مع احلـكــومـة لــلـخـروج
بورقة واحدة باجتاه تعديل معادلة
تـعـظيم اإليـرادات وضـبط وتـرشـيد
الــنــفـقــات الــتي عــانـت من اخــطـاء
عديدة طيـلة الفترات الـسابقة على
شكلـة ليست في نقص اعتبـار ان ا

االمـوال بل في ســوء إدارتـهـا).  من
جــهـــة اخــرى كــشف عـــضــو جلــنــة
ـانـيـة االقــتـصـاد واالسـتـثـمـار الـبـر
عـلي الـالمي عن بـلـوغ نـسـبـة عـجـز
ــئـة. مــوازنـة الــعـام اجلـاري 45 بـا
وقـال في تـصـريح امس إن (الـعـجـز
ـقبـلة ـوازنة لالشـهر الـثالثة ا في ا
ــئـة من الــعــام اجلــاري بــلغ 45 بــا

وهي نسبة عالية جدا). 
ــوازنـة خـلت من اي وأضـاف ان (ا
تـخــصـيـصــات مـالـيــة اسـتـثــمـاريـة

لي صـديق تخـصص بعد تـخرجه في كـليـة طب بغـداد باألمراض الـنفـسية 
ثابرة .. كـلفه هذا االخـتصاص سنـوات عدة من الغـربة واجلهـد والصبـر وا
وبعد نيله الشهادة العليا  عاد الى الوطن من انكلترا  فرحا مسرورا بهذه
ستشفيات اختصاصيا بدوام كامل  يبدأ من الـشهادة  فالتحق بإحدى ا

الساعة الثامنة صباحا  حتى الثانية بعد ظهر كل يوم .
رور االيام مـكانا لـلقاء سـتشفى غـرفة منـاسبـة  لكن اصبـحت  هـيأت له ا
ـسـتــشـفى ـقــيـمـ واالخــتـصــاصـيــ  وايـضـا اداريـي ا زمالئه االطـبــاء ا
الحـتـساء الـشـاي والـقـهوة وتـنـاول الـسـاندويـشـات وقـراءة الـصحف  إذ لم
يـدخل هـذه الغـرفـة طوال اشـهـر عديـدة   سـوى مـريض واحد  جـاءه خـطأ
ـتخـصص بصرف حـيث كان يـعاني دوارا  فـتوقع ان الـدكتـور ( ... ) هو ا

الدواء لـ " دواره"!
ا نـصحه عدد من اصـدقائه  وانا مـنهم  للـسعي لفـتح عيادة خـاصة  فر
ـستـشفـى لعـرض حالـتـهم امام ـرضى الـنفـسـانيـون من مـراجعـة ا يـخجل ا
مـئـات االشـخاص .. اقـتـنع الـرجل بـالـفـكـرة  وعـلى بـركـة الـله فـتح عـيادة 
ـواصفـات حديـثة  راجـعهـا في االسبـوع االول شخـصان  وفي مـدة عام
كـامل لم يـكن عـدد مـراجعـيه  جتـاوز الـثالثـ .. لـكن طـبـيبـنـا اسـتـمـر يدفع
اء والكـهرباء  وايـضا يدفع من ايـجار عيـادته واجرة السـكرتيـرة وفواتيـر ا

رضى ... دون جدوى ! عمره يوميا اربع ساعات انتظارا 
وألنه عـنيد  فقد قرر ان يصرف من راتبه " احلكومي" على عيادته اخلاصة
 واخـذ " يستـلف" من زوجته الـتي اختصت في ( الـسونار) شـهريا لـقضاء
احـتياجاته والتـزاماته ... تنبه االبـناء الى حال ابيهم الـتي ال تسر  لكنه ظل

صامدا يداري خجله في ضحكات يتقاسمها مع زوجته وابنائه.
غـبـتُ عن صـديــقي  او هــو غــاب عـني  ال اتــذكــر .. وفي احــد صـبــاحـات
ــاضي  حملــته قـرب احــد االســواق الـكــبــيــرة  تـاركــا ســيـارته االسـبــوع ا
الـفارهة..  وبعد الـسالم وكلمات اجملامـلة سألته عن حاله  فـأجاب ضاحكا
لء الـفم  موضـحاً ان  مـسرورا : احلـمـد لله ( من صـبـر ظفـر) .. قـالهـا 
وعد ـرضى إال  عـيادته تـوسعت وازدهرت .. حـتى انه اصبح ال يـستـقبل ا
واعيد ألسابيع .. ورفع ثمن " الكشفية" لتصبح اربع مسبق .. وقد تمتد ا

الف دينار..
قلت له مبتسماً : حدثني .. كيف انقلب احلال ?

قـال : ان الـوضع ( الـنـفـسي) لـلـمـواطن تـأزم بـشـكل كـبـيـر نـتـيـجـة اخـبـار "
ـواصالت وكـثـرة وتـنـاقض ـعـيـشي  وزحـام ا ـسـتـوى ا كـورونـا" وتـدهـور ا
االخـبــار الــسـيــاســيـة  وحــوارات الــشـد واجلــذب الــتي جتـري فـي وسـائل
االعالم لـلمسؤول  ومئات التصـريحات التي توجع الدماغ  وغالء اسعار
دارس والكـليات الـبضائع  وبـطالـة اخلريجـ  واقسـاط ا
االهلية وغيرها من مزعجات احلياة ... اال ترى ان كل
ذلك يـسـبـب انـفـجـارا (نــفـسـيـا) عـنــد الـنـاس  ولـيس

(وعكات) نفسية !
فقلت في نفسي (رب ضارة .. نافعة)

ـعــهــد االمـريــكي لــتـدريس وكــان ا
اللغة االنكليزية في النجف تعرض
في وقـت مـتــأخــر من الــلــيــلـة قــبل
اضيـة الى انفجـار بعبـوة ناسفة ا
 ادى الى وقوع اضرار كـبيرة به .
كـمــا حـذر الـصــدر رئـيس الـوزراء
اإلسرائـيلي بـنيـام نـتنـياهو من
الــقــدوم إلى الــعــراق أو الـتــفــكــيـر

بفتح سفارة فيه.
 ونقل مكتبه عنه قوله خالل خطبة
ـركـزيـة (من عـبـد صالة اجلـمـعــة ا
الـله مـقـتـدى الـصـدر الى عـدو الـله

بنيام نتنياهو. 
أحـــــذرك مـن الـــــقـــــدوم الـى بـــــلـــــد
ــعــصـومــ الــعــراق وإيـاك وأن ا
تـفـكـر في فـتح سـفـارة أو أنـكى من
ذلك في العراق فهي حسب اآليات
القرآنية ستكون نهايتكم) وأضاف

(ثم أوجه كالمي للمسـتضعف في
مـشـارق األرض ومـغـاربـهـا وأقول:
التـطبـيع ذل ومـهانـة وهيـهات مـنا
الذلة يأبى الله لنـا ذلك ولتعلموا
أنـــنـــا لـن نـــنـــسـى شـــهـــداء ثـــورة

احلجارة). 
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وقال مـحـافظ الـنجف وكـالـة هاشم
الكرعاوي اجلمعة  ان (ماحدث من
استهـداف للـمعهـد االمريكي لـتعلم
الـلـغـة االنـكـلـيـزيـة  هـو عبـارة عن
أنــفــجــار عــبــوة نـاســفــة صــوتــيـة
محلـية الصـنع وذلك بحسب خـبير

تفجرات في الشرطة.  ا
وبـــــــــ الـكــرعــاوي انه (التــوجـد
أيـــة خــســائــر بــشــــــريــة بل كــانت
ــعــهــد أضــرار مـــاديــة بــواجــهــة ا
وتـكسـر الـزجـاج الـداخـلي  وكذلك

ـانـيـة النـهاء الـدبـلـومـاسـيـة والـبـر
االحتالل ومنع تدخالته .

وقـــال الـــصــدر فـي تــغـــريـــدة عــلى
تــويــتــر مـعــلــقـا  عــلى اســتــهـداف
ـراكـز الـبــعـثـات الـدبـلــومـاسـيـة وا
ــصـلــحـة الــثـقــافـيــة ( ال اجـد من ا
ادخال الـعـراق في نـفق مـظلم وفي
اتــــــون الـــــــعـــــــنف  وال اجـــــــد من
ـــقــرات ــصـــلــحـــة اســتـــهــداف ا ا
الـــــثـــــقـــــــــافـــــيــــة والـــــبـــــعـــــثــــات

الدبلوماسية).
ـــكن واضــــاف ان (غـــايــــة االمــــر 
انية اتباع السبل السياسية والبر
النــهــاء االحــتالل ومــنع تــدخالته)
وخــلص الى الــقــول ان (من يــفـعل
ذلـك مــنـــكم فــلـــيــعـــلم انه يـــعــرض
الـعـراق وشـعــبه لـلـخـطـر احملـدق 

فاتقوا الله واحسنوا ).
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اعــلــنت وكــالــة االســتــخـبــارات عن
شهود اعتقال سارق منزل باجلرم ا

في بغداد.
وقـالت الــوكـالـة فـي بـيـان امس (من
خالل جتـوال إحــدى دوريـات وكـالـة
سـؤولـية االسـتخـبـارات في قـاطع ا
حيث  اخبار الدورية من قبل احد
واطن عن حدوث سرقة مبلغ مالي ا
ومصـوغـات ذهـبيه من داخل مـنـزلة

في شقق حي السالم ببغداد). 
واضــافت ( تــشــكــيل فــريق عــمل
مــــــخــــــتـص من مــــــفــــــارز وكــــــالـــــة
تمـثلة باستخبارات االستخبارات ا
الــــشـــــرطـــــة االحتــــاديـــــة في وزارة
الــداخـلــيــة وبــعــد تــكــثــيف اجلــهـد

االســتـــخــبــاري وبــوقت قــيــاسي 
إلقاء الـقبض عـلى اجلاني في نفس
شـهود وبحوزتة نطقـة وباجلرم ا ا
سروق بلغ ا صوغات الذهبية وا ا
ومـــقــدارة خــمــســة ماليــ ديــنــار).
ـصـوغات وتـابعـت أنه ( تسـلـيم ا
ــتــهم ــبــلـغ الى مــالــكه وايــداع ا وا
الـــــتــــوقـــــيف التــــخـــــاذ اإلجــــراءات

القانونية بحقه). 
w u « dC×

وألـقى مـنــفـذ مـطـار الـنـجف الـدولي
القبض عـلى مسافـر عراقي بحوزته
مــــــبــــــلـغ مــــــالي 180 الف دوالر لم

يصرح بها بغية تهريبها. 
وقال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس انه
( الـــــقــــبـض عـــــلــــيـه في صـــــالــــة
سافـرين متوجهـاً للسـفر على م ا
اخلطوط اجلوية القطرية  وإحالته
وفق مـحـضــر أصـولي إلى اجلـهـات
الـــقـــضـــائــيـــة اخملـــتـــصـــة التـــخــاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه).
ـنـافـذ احلـدودية واوضـحت هـيـئـة ا
ان مـــواقع الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي
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تـــضـــرر واجـــهـــات بـــعـض احملــال
اجملاورة دون وقـوع أي حريق في

كان). ا
مـــؤكــداً أن (إجـــراءات الــتــحـــقــيق
مـسـتـمـرة حـالـيـاً من قـبل االجـهـزة

األمنية في احملافظة).
وتــعــرض رتل كــان يــنــقـل مــعـدات
ـنــسـحــبـة مِن الــتـحــالف الـدولـي ا
الـــعــراق بــواســـطــة شـــركــات نــقل
عـــراقــيــة وســـائــقي الـــعــجالت من
ــواطـــنـــ الــعـــراقـــيــ مـــســاء ا
اجلمعة الى انـفجار عبـوة ناسفة 
في قـضـاء االسـحـاقي ضـمن قـاطع

عمليات سامراء.
وقـــال بــيـــان امس ان قـــد احلــادث
ادى إلى إصابة احد مقاتلي الفوج
الـثــالث في لـواء مـغــاويـر سـامـراء

بجروح طفيفة). عهد االمريكي في النجف »½UI÷∫ رجل امن يتفقد اضرار ا

صالحيات رئيس اجلـمهورية وعدد
ــان) مـــضــيـــفــاً أنّ أعـــضــاء الـــبـــر
; األول أن (الـلـجـنة قـدمت مـقـتـرح
يــكــون لــكل 100 ألف نــاخب نــائب
واحد ولـيس لكل 100 ألف نسـمة
ان 175 ما يجـعل عدد أعضـاء البر
نـائـبـاً تـقـريـبـاً بـدالً من 329 نـائـباً
ـقـتـرح الـثـاني نص عـلى أن فـيـمـا ا
يـكـون لـكل 250 ألف نـســمـة نـائـبـاً
واحـداً ألن هـنـاك انـفـجـاراً في عـدد
أعــضـاء مــجــلس الـنــواب) . وأشـار
إلى أنّ (التـعديالت تـضمـنت تعديل

طــريـقــة اخـتــيـار الـنــواب حـيث 
ــرشح بـ25 عــامــاً حتـــديــد عــمــر ا
والتحصيل الدراسي إلى اإلعدادية
فــــضالً عـن تــــعـــديـل في تــــشـــكــــيل
احملكمـة االحتادية العـليا وأن هذه
الــتــعــديالت تــقــريــبـاً هـي مــشـروع
مـتكـامل وال توجـد مـواد بالـتحـديد
اختلـفت عليـها اللـجنة) مـضيفاً أنّ
(اللـجـنة اقـترحت ضـمن التـعديالت
أن يــكـــون تــشـــكــيل احلـــكــومــة عن
طـريق احلــزب أو الــكـتــلــة الـفــائـزة
بـاالنـتـخابـات ولـيس الـتي تـتـشكل
بــعــد االنــتــخــابــات بــحـيـث تــكـون
الــكـتــلــة الــتي حــصـلـت عـلـى أعـلى
ـــقـــاعـــد هـي الـــتي تـــقـــدم رئـــيس ا
الــوزراء مع مالحـــظــة أنّ الــكــتــلــة
الــفـائــزة قــد ال تــسـتــطــيع تــشــكـيل
حـــكــومـــة لــوحـــدهــا إلّـــا من خالل
حــــكــــومـــة ائــــتـالفـــيــــة).  وأكـــد أنّ
(الـتــعـديالت ســتـخــرج بـعـدمــا يـتم

واقــــتــــصــــرت عـــلـى دفع الــــرواتب
بـاالضـافـة الى تـخصـيـصـات مـالـية
لـــلـــصــــحـــة وتـــمـــويـل الـــبـــطـــاقـــة
الـــتــمــويــنــيــة).وأوضح الالمي ان
ـوازنــة سـيــجــري تـمــويـلــهـا من (ا
تحققة للحكومة اضافة االيرادات ا
ـالــيـة الــتي صـوت الـى الـقــروض ا

عليها مجلس النواب).
ــالــيـة الــنـيــابــيـة امس ان وقـالت ا
(احلــكــومـــة صــادقت عـــلى قــانــون

وازنة ولم ترسله حتى االن). ا
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مـقـتـدى الـصـدر رفـضه السـتـهداف
ـراكـز الـبــعـثـات الـدبـلــومـاسـيـة وا
الـثـقافـيـة داعـيـا الى اتـبـاع الـسبل

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

ابـــدى رئـــيـس الـــتـــيـــار الـــصــدري



تـخصص (ص 80)  فقـد كان ا
الـدبــلـومــاسـيــون  الـقــدمـاء من
ايــام الـشـاه   الزالـوا يـشـغـلـون
مــــنــــاصـــــبــــهم وان كــــانــــوا ال
يـحظـون بثـقة الـنظـام اجلديد 
ولــكـنــنـا كــانـا مــجـبــورين عـلى
ابـــــــقــــــــائـــــــهـم وكــــــــانت وزارة
اخلـــارجــيـــة عــاجـــزة وخــالـــيــة
تــمـــامــاً مـن الــكــوادر (ص -96
97). يــالحــظ الـــــــــــــــــقــــــــــــــــار
الـــبــراغـــمـــاتــيـــة الــعـــالـــيــة في
الـــســـيـــاســـةًااليــرانـــيـــة  بـــرغم
ثوريـتهـا  إال أنهـا  لم تعزل او
تـعـادي موظـفي الـعهـد الـسابق
بل بــــالـــعــــكس اســــتــــفـــادة من
خبرتهم في خدمة بلدهم وهذا
درس مــــهم فـي بـــنــــاء الــــدولـــة
وحتـولـهـا من جتربـة سـيـاسـية

الى جتربة سياسية اخرى.
WFÞUI  jÝË

عـــمـل ظـــريـف  في اروقـــة اال
ـتــحـدة وسط مــقـاطــعـة اكــثـر ا
الــدول لـهم ويــقـول: كــنـا نـدخل
تحـدة  فكانت الى قاعـة اال ا
غالبـية الوفـود تتحـاشى اللقاء
بنا او احلديث اليـنا وكنا شبه
مـــــنـــــبـــــوذيـن .ويـــــضـــــيف : لم
تــتــصـرف ايــران بــواقــعــيـة مع
مـجلس االمـن  وكانت عالقـتـنا
مع الـــدول االعــــضـــاء ســــيـــئـــة
لــلــغــايـة (ص89) حــيــنــمــا قـرر
واليــتي إرسـالي الى نــيـويـورك
كـمشـرف على الـبـعثـة االيرانـية
اتـــهـــمـــنـي مـــحـــتـــشـــمي وزيـــر
الـــداخـــلــــيـــة االيــــراني  انـــذاك
بأنن
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مـــنــحـت احلــكــومـــة الــســـويــديــة
جـــائـــزتــــهـــا حلـــقــــوق االنـــســـان
ـقــراطـيــة لــهـذا الــعـام الى والــد
الــنــاشــطــة الــعــراقــيــة انــتــصــار
ــــيــــالي وجــــاء فـي قـــرار مــــنح ا
يالـي من العراق اجلائـزة الى   ا
لنشاطاتها التطوعية التي عززت
حــــــــقــــــــوق اإلنـــــــــســــــــان وقــــــــيم
ـقـراطــيـة وحـريــة الـتـعــبـيـر الــد
ولــلــمـبــادرة والــروح اإلنـســانــيـة
الـــتي تــتــمــيـــز بــهــا.  وســيــكــون
الــتــكــر داخل الــعــراق في وقت
الحـق من شــــهــــر تــــشــــرين االول
قبل  في احـتفـال رسمي لم يتم ا

حتديده حتى االن.  
وذكـرت اجلـائـزة في بـيـانـهـا  انه
(في بـــيــئــة شــديــدة اخلــطــورة 
ـيالي من خالل جنحت انـتصار ا
قـــيـــادتــــهـــا الـــقـــويــــة في حـــشـــد
مجمـوعات كـبيرة لـلعمل من أجل
ـقـراطـيـة وحـقـوق اإلنـسـان الـد
بشجاعة والتزام وهي تعد مثاال
لـــلــقـــوة واإلرشــاد ألولـــئك الــذين
ترددوا وللـذين يختارون اآلن أن
يكونوا جزءًا من حركـة التغيير).
وفـي اول تــــصــــريـح لــــهــــا عــــقب
ـيـالي انه (يـجب اجلـائـزة قـالت ا
أن نـتـوجه إلى الـرجـال والـنـسـاء
وحـتـى الـشـبــاب من اجل تــعـزيـز

ـرأة إذا تــمــكــنـا من أن حــقــوق ا
نصبح شركـاء في هذا العمل بدال
من ان نـكـون أنـداد ومـعـارضـ 
نكـون قد اتـخذنـا اخلطـوة األولى
لــتـقــلــيل الـفــورقـات لــنــمـضي مع
قراطية صوب العدالة وبناء الد

والسالم.
وســيـكــون لي خــطـاب رســمي في
) . وعن نــظـــرتــهــا يـــوم الــتــكـــر
ـسـتـقـبل انـتـفـاضـة تـشـرين عـلى
الــذكــرى الــســنــويــة االولى لــهـا 
قـــالت لـ( الــزمــان) في طـــبــعــتــهــا
الدولية.  ان انتفاضة تشرين هي
ــضـيــئــة في تـاريخ االنــعــطـافــة ا
الـــــعــــراق مـــــا بــــعــــد 2003 وهي

الــصــرخــة االقــوى بــوجه الــظــلم
والــفــسـاد وســيــاسـة االســتــبـداد
والــطــائــفــيــة والــذكــوريــة  وهي
الـــشــرارة الـــتي التـــنــطـــفئ حــتى
ظلوم  وتصان كرامة ينصف ا
االنسـان االنسـان في عراق آمن 
هـي الــــدافـع وهي الــــقـــــوة الــــتي
ستـضرب عـروش الفـساد وتـنهي
حقـبة الـظلم من اجل اقـامة نـظام
مـــؤســـســـاتي ســـلـــيم قـــائم عـــلى
اساس سـيـادة الـقانـون واحـترام
حـــقــــوق االنـــســـان ويـــرسخ قـــيم
ـــــقـــــراطــــيـــــة والـــــعـــــدالــــة الـــــد

االجتماعية. 
يالـي   (عملنـا كنساء واضافت ا
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صــدر عن دار اوال فـي بــيـروت
كــــتــــاب ســــعـــــادة الــــســــفــــيــــر
ـترجمة عن بنسـخته العـربية ا
الــذي يــسـتــعـرض الــفـارســيـة 
الــتـجــربـة الــشــخـصــيـة لــوزيـر
اخلـــارجــيـــة االيـــراني مــحـــمــد
جواد ظريف وهي سـيرة ذاتية
بــنـكـهـة االحـداث الـتي عـصـفت
نطقتنا .يقع الكتاب  بـ 487
صفحة.اهدانيه الصديق عضو
ــان الــبـحــريــني الــسـابق الــبـر
ـهنـدس عـلي االسود .يـطـلعك ا
الــســفــيـر ظــريـف  عـلـى أسـرار
عـالم الـدبـلومـاسـيـة وخفـايـاها
ومـا يـدور في اروقـتـهـا  وكـيف
يتـعـامل الـدبـلـومـاسـيـون فـيـما
بـينـهم  ويعـرف الـدبلـوماسـية
بتعريف بـسيط وعميق في آن ٍ
واحـــــــد فـــــــيــــــــقـــــــول : هـي فن
ـصـالح احلــصـول عـلى أكــثـر ا
بــــأقل الــــتـــكــــالـــيف (ص 450)
وبـحـكم امـتالكه خلبـرة طـويـلة
ــفــاوضــات يـأخــذك مــعه في ا
بــــــاســــــتـــــقــــــراءاتـه إلى عــــــالم
الـسـيـاسـة. يـنـسج لك حـكـايات
مفاوضات احلرب  كما  يكشف
لـك  عن شـــخـــصــيـــات كـــبـــيــرة
اعـــتــرضـت طــريـــقه وعـــارضت
وجـوده في اخلـارجـيـة  واتهم
بــأنه امـريــكي واحـالــوا.. مـلـفه
لـــلــمـــخـــابـــرات االيـــرانــيـــة كي
نعـوه من استالم اي منصب
يـذكر ذلك في (ص 141) لـكنه
لـم يـــنس عــــلي اكـــبــــر واليـــتي
الـــذي اتــاح لـه فــرصـــة خـــدمــة
بالده كــــمــــا يــــقــــول .لم يــــفش
ظريـف سراً   في هـذا الكـتاب 
كــمـا يــعــتـقــد الـبــعض بل فــكـر
بــصـوتٍ عــالٍ مع الــقـراء  وقـدم
لـنـا جتـربـة  تـسـتـحق الـوقـوف
عــنــدهـــا. الــكــتــاب يــكــشف عن
صراحة مـتناهيـة  وموضوعية
في ســرد االحـداث كــمــا يــنـقل
اراء واقــعــيــة عن  الــعالقــة مع
امــريـــكــا  ويــثــنـي عــلى صــدام
حـــســـ و يــــتـــحـــدث عن واقع
الدبـلـومـاسـيـة الـعـراقـيـة أثـناء
ـندوب ـفاوضـات ومعـامـلة ا ا
الـدائم للـعـراق  عصـمت كـتاني
مـع الــوفـد االيــرانـي  ابـان تــلك

الفترة .  
كـــمــا يــعــرج ظــريـف عــلى قــلــة
خبرة الدبلوماسي االيراني
في الــــتــــعــــامل مـع الــــقــــانـــون
الـــــــــــــــــــــدولــي واالعـــــــــــــــــــــراف
الـدبــلـومــاسـيــة ولـعل الــقـار
ـا يـقـوله ظريف عن سـيُـصدم 
ابيه بـأنه كـان معـارضاً لـلثورة
 وعن مـــــــعــــــانــــــاتـه في وزارة
اخلارجـية من التـيار احملافظ 
وكـيف كـان يـصـفــونه بـالـسـيـد
واشـنـطن  كـما سـيـرى الـقار
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اراء جـون بـولـتون وكـيـسـنـجر
والصـحافة االمـريكيـة  بظريف

 .
وعـن حـقــبـة الــرئــيس االيـراني
الـسـابق أحـمـدي جنـاد يـكـشف
لــــنــــا ظــــريف نــــقــــده الالذع له
ويــقــول: ان  تـــأثــيــر اخلــطــاب
تشدد لـنجاد ساهم  في خلق ا
بيـئة معـادية اليران  (ص342)
وكـــــذلك  عـــــمـل  جنـــــاد  عـــــلى
حتــطـــيم الـــهــيـــكل الـــبــنـــيــوي
لــوزارة اخلــارجــيــة االيــرانــيــة
(ص 161) وسببت تصريحاته
تـشددة   اجتـاه الهـلوكوست ا
و إزالــة اسـرائــيل من الــوجـود
في  اصدار قـرارات من مـجلس
ــا اضـر بــالـدولـة ضــد ايـران 
(ص344) و يــــــســــــتـــــــمــــــر في
امتـعـاضه من سيـاسة الـرئيس
جنـــاد ويــقـــول كـــنـت ســـفـــيــراً
ـرشد مـفـروضاً عـلـيه من قـبل ا
االعلى (ص347) وعن الوجود
االيـراني في الـعـراق :  يـصـرح
بـــــان وجـــــودنــــا فـي الـــــعــــراق
يــضــعــفـــنــا ونــحن نــعــاني من
اخـــطــاء تـــنـــفــيـــذيــة (ص449)
ويـــــصف الـــــصــــراع االيـــــراني
االمريكي بانه اسـتنزاف يصب
في صـــالح  الــدول االخــرى أي
ـنــاوئــة اليــران   ويــقـول: ان ا
الـذين يصـفـقون لـنـا الننـا نقف
بــوجه امــريــكــا هم يــحــبــونــنـا
ولــكن هـــذا احلب ســـلــبي (ص
454) أي يضـربان من النـاحية
ــا من االســتــراتــيــجــيــة .. ور
ـلـفت ان الكـتـاب يبـدأ بـجمـلة ا
(الى عـــدوي احملـــتــرم مـــحـــمــد
جـواد ظــريف)  الــتي  كــتـبــهـا
ثــــعــــلـب الــــســــيــــاســــة ووزيـــر
خــــارجــــيـــة امــــريــــكـــا هــــنـــري
كـيـســنـجـر وهـو يــهـدي كـتـابه

(الدبلوماسية) لـه.
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وتــــكــــشف كــــلــــمــــات  االهـــداء
العقلـية الغربـية في اخلصومة
 وعن الـفـروسـيـة في الـتـعـامل
مع االعـــداء االذكــيــاء. مـــحــمــد
جــــواد ظــــريـف ابن  وحــــفــــيـــد
أشـهـر كبـار الـتـجار االيـرانـي

في بــازار الــعــاصــمــة طــهـران.
كــان ابــوه  مــعــارضــاً لــلــثــورة
االسالمــــيـــة حـــتى وفـــاته عـــام
1984 وهـنــا يـشـيـر ظـريف من
طرف خـفي ان والـده كان يـؤيد
او عـــــلى اقـل تــــقـــــديــــر غـــــيــــر
مـعــارض لـلــشـاه فـقــد ذكـر في
(ص 29) يـــقــــول: كـــان والـــدي
مــــــعــــــارضــــــاً لــــــلــــــثــــــوريــــــ
ولـلـجـمـهــوريـة االسالمـيـة قـبل
الــثــورة وبـــقي مــعــارضــاً لــهــا
حـتى وفـاته. كـان ظـريف شـابـاً
يـــافــعــاً  ابن الــســـابــعــة عــشــر
ربـيـعاً حـيـنمـا ارسـله ابوه الى
الـواليــات لـيُــبْـعِــدَه عن احلـراك

الثوري آنذاك  وليكمل دراسته
 فـــــقُـــــبلَ فـي ثــــانـــــويـــــة ســــان
فرانـسيسكـو   ثم تقـدم جلامعة

كولومبيا. 
لـــكــنه لم يـــحــصل عــلـى مــقــعــد
دراسي فـتـــــــحـول الى جـامـعـة
دنـفـر   Denver لـيـدرس عـلـوم
الكومـبيوتر .انـخرط الشاب في
العمل الـسياسـي وبدأ االتصال
بشبـاب اجلمعـية االسالمية في
امريكا وعكف على قراءة الكتب
الـثـوريـة لـكن لـقـاءاً حـدث بـينه
وبـــ مــنـــدوب إيـــران في اال
ـتــحـدة  حـسـ شـيخ االسالم ا
بعـد الثـورة غيـر مجـرى حياته
قال له جـملـة بقـيت راسخة  في
مـخـيـلـته : ( يـسـتـطـيع اجلـمـيع
الـــــــتــــــخـــــــصـص في  عـــــــلــــــوم
الـــكــــومـــبــــيـــوتــــر  لـــكــــنـــهم ال
يــســتـــطــيــعــون ان يـــصــبــحــوا
سـيـاسيـ جـيدين لـلـجمـهـورية
االسالمية (ص41).  انتقل الى
جــامــعــة ســان فـــرانــســيــســكــو
لدراسة العالقة الدولية حاصالً
ـاجـسـتـيـر    ثم عــلى شـهـادة ا
انـتــقل الى جـامـعــة كـولـومــبـيـا
Columbia فـي نـــــــيــــــويــــــورك
لدراسـة الدكـتوراه. عـمل ظريف
كـــمـــوظـف مـــحـــلي في ســـفـــارة
بالده  ولم يـــكن دبــلـــومــاســيــاً
رســمـــيــا فــقــد تـــســبب ذلك في
مـشـاكل  بـراتبـه التـقـاعـدي فلم
حتـسب سـنـ خـدمـته قـبل ذلك
(ص93) و في  الــــــعـــــام 1988

أي بـــــعــــد نـــــهـــــايــــة
احلـــرب الـــعـــراقـــيـــة
االيــرانـــيـــة عــ في
وزارة اخلــــارجــــيـــة
كدبلـوماسي رسمي
(ص56) حــــــــضـــــــر
وســاهم مــســاهــمـة
فــــــــــــــعـــــــــــــــالــــــــــــــة
ـــفــــاوضـــات فــــيــــا
الصـــــدار الـــــقــــرار
598 الـــــــقـــــــاضي
بـــايــقـــاف احلــرب
الــــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة
االيرانيـة يتحدث
ظــــريف عـن تـــلك
الــفـتــرةفـيــقـول :
اصـبـحت قـائـمـاً
بـاعـمـال الـبـعـثة
االيــرانــيــة وانـا
مــوظف مــحــلي
اتـقـاضى راتـباً
متواضـعاً جداً
 وكـــانت هـــذه
من عـــــجـــــائب
الدبلوماسية 
والـســبب كـمـا
يقول : افتقار
 ايــــــــــران الى
الــــــــــــكــــــــــــادر
الــــــســـــيــــــاسي

وبــات بــالــدعــوى من قــبل فــريق من
احملام يـؤلف من النـقابة بـاالتفاق
مع هــيـــئــة انــتـــداب غــرفــة مـــديــنــة

الصدر. 
وحـــذرت الـــنـــقـــابـــة من ان تـــصـــبح
االعــتــداءات عـلـى احملـامــ نــهــجًـا.
بدوره استنكـر رئيس مجمع احملاكم
في مـديـنــة الـصـدر االعـتـداء  ووعـد
ـعـتــدي جـزاءه الـعـادل  بـأن يــنـال ا
مــؤكــداً (أهــمــيــة مــعــامــلـة احملــامي
بــاحـتـرام وتــقـديــر  وفـهم امــتـيـازه

قرر وفق القانون). ا
 وشـهـد عـدد من غـرف احملـامـــــــــ
في بـغـداد واحملـافـظـات  وقـــــــفـات
اســتــنـــكــاريـــة مــنــددة بـــاالعــتــداء .
وتـــظـــاهـــر  مـــحــــــــــــتـــجـــون أمــام
الــســـفــارة الــفـــرنــســـيــة فـي بــغــداد
اخلـمـيس علـى إعادة نـشـر صـحـيـفة
"شــارلي إيــبـدو" الــفــرنــسـيــة مــطـلع
أيلـول اجلاري رسـومـاً كاريـكاتـورية
ـنـاسـبـة بـدء تـمـثّـل الـنـبي مـحـمــد 
مـحاكـمـة شركـاء لـلمـسـلحـ الـلذين
ارتكبا في 2015 مجزرة بـحق هيئة
حتـرير األسـبـوعيـة الـسـاخرة. ورفع
ـــتـــظـــاهـــرون األعالم الـــعـــراقـــيـــة ا
والفتـات كتب علـيهـا (اإلٍساءة لـلنبي

محـمد لـيست حـرية تـعبـير) و(لـبّيك
يـــا رســول الــله) واحـــتــشــدوا قــرب

مبنى السفارة في بغداد. 
ونــــشـــرت قـــوات األمن الـــعـــراقـــيـــة
تعـزيزات من قـوات مكـافحـة الشغب
في محيط السفارة لكنّ التظاهرة لم
تــدم ســوى 30  دقــيـــقــة وانـــفــضّت

بسالم.
وكــانت األســـبــوعــيـــة الــفــرنـــســيــة
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اصدر قـاضي مـحكـمة مـديـنة الـصدر
صباح امس توصـية بعقـوبة الفصل
اإلداريــة بــحق شــرطي اعــتـدى عــلى

أحد احملام اول أمس. 
وخــرج مـحــامـو مــديـنــة الـصـدر اول
امس  في وقــفـة احـتــجـاجـيــة  بـعـد
تـوجـيه نــقـابـة احملـامـ دعـوة بـذلك
بـحضـور نـقـيب احملـام الـعـراقـي
ضياء السعـدي ووكيل النقابة رزاق
العبـيدي. وتعـرض احد احملام في
مدينة الـصدر الى إطالق نار من قبل

أحد افراد شرطة احملكمة .
الكي قد تقدم وكان احملامي محمـد ا
بشكوى قال فـيها انه تعرض الطالق
نار من  افـراد حـمايـة الـقاضي االول
في مـحكـمـة االحـوال الشـخـصـية في
مـديــنـة الـصـدر مــا أدى إلى اصـابـة
مركـبته الـشـخصـية بـإطالقات نـارية
.ونـــدد الــســعـــدي في بــيــان تـــلــقــته
(الــزمــان) امس بــاالعــتـداء  وطــالب
اجلـــهـــات الــــقـــضـــائـــيــــة بـــاتـــخـــاذ
اإلجراءات الـقـانونـية الـعـاجلـة بحق
ــــعـــتـــدي  بـــاإلضـــافـــة الـــشـــرطي ا
للمطالبة بـالعقوبة اإلدارية وفصله .
وشـــدد الـــنـــقـــيب عـــلـى (ضــرورة أن

يحترم اجلمـيع احملام وصفتهم) 
مؤكدا وجوب (أن يتم التعامل معهم
عـلى أسـاس الـلـياقـة وقـدسـيـة مـهـنة
احملــامــاة)  مــســتــنــكــراً (مــحـاوالت

 . ( التعدي على احملام
وتقـدمت الـنقـابة بـالـشكـر الى رئيس
مجلس القضاء األعلى القاضي فائق
زيـدان  لــتـعـامــله اجلـاد مع حــمـايـة
حقـوق احملـام   وقـرارات القـضاء

عتدين.  احلازمة بحق ا
كــمـا حــضــر الـوقــفـة ايــضـا أعــضـاء
ـولى وشـهد مـجلس الـنـقـابة سـارة ا
الدليـمي وابراهيم رشـيد  فضالً عن
مـــشـــاركـــة عـــدد واسع من مـــحـــامي

الغرف األخرى. 
وكــانت الــنــقــابــة قـد دعـت في بــيـان
تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) احملــــامـــ  الى
االمتناع عن الترافع من الثامنة  الى
الـعـاشرة صـبـاحـا من يـوم اخلـميس
وكـــلـــفت رئـــيـس واعـــضـــاء هـــيـــئـــة
االنــتـــداب في احملـــكـــمــة بـــتـــنـــظــيم
االمـتـنـاع  لـيكـون وقـفـة احـتـجـاجـية
رافــضـــة لـــتــلـك الــتـــصـــرفــات غـــيــر
سؤولة الصادرة عن احلراس  مع ا
ـقـامـة مـتـابـعــة الـدعـوى اجلـزائـيـة ا
لـغـايــة صـدور حـكم قــضـائي نـهـائي

الـسـاخـرة أعـادت في مـطلـع اجلاري
نشـر رسوم كـارياتـورية تـمثّل الـنبي
نـاسـبة بـدء مـحاكـمة محـمـد وذلك 
شـركـاء لـلـجـهـاديَّ الـلـذين قـتال 12
من أفـراد هـيـئـة حتـريـر األسـبـوعـيـة
الـــفــرنــســيــة الــســاخــرة في كــانــون

الثاني 2015. 
وهــذه الــرسـوم االثــني عــشــر الـتي
نشرتها في البداية صحيفة يالندس

ـاركــيـة في 30 أيــلـول بـوســ الــد
2005 ثـم شــــارلي إيــــبــــدو في عــــام
2006 تُـــظـــهــر فـي إحــداهـــا الـــنــبي
مــحــمـد يــعـتــمـر قــنـــــــــبـلــة بـدالً من
عـمـامـة وفي أخـرى تـظـهـره مـسـلّـحـاً
بـــــســـــكـــــ وحتـــــيـط به امـــــرأتـــــان

منـــــــقّبتان.
وقُتل 12 شخـصـاً من بيـنـهم بعض
من أشـهــر رسـامي الـكــاريـكـاتـور في
فـــرنــســا فـي احلــادث عــنـــدمــا شنّ
األخـــوان ســعـــيــد وشـــريف كــواشي
هجوماً مسلـحاً على مكاتب اجلريدة
في بـــــاريس. ومـــــطـــــلـع األســـــبــــوع
تـعرّضت بـعـثتـان دبـلـوماسـيـتان في

بغداد لهجمات. 
استهدف صاروخا كاتيوشا السفارة
ــنــطـقــة اخلــضـراء األمــيــركـيــة في ا
الـشـديـدة الـتـحـصـ لـكنّ مـنـظـومـة
الــدفـاع اجلــوي الــتـابــعـة لــلـســفـارة
اعـــتــرضــتــهــمـــا في اجلــو بــحــسب

مصادر أمنية.
وبعيد ساعات انفـجرت عبوة ناسفة
أثـنـاء مـرور سـيـارة تـابـعـة لـلـسـفارة
الـبـريـطـانــيـة كـانت عـائـدة من مـطـار
بــــغـــــــداد الـــــدولي قـــــرب جـــــامع ام

الطبول.
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مدافعات عن حقوق االنسان ومن
ـقـراطـيـة لم يـكن سـهال أجل الـد
ـرأة في بـلــد الزالت تـعــامل فـيه ا
بـظـلم بـسـبب الـعـقـلـيـة الـذكـورية
وحـــكـم الـــعــــادات والـــتــــقـــالــــيـــد
واالعـراف العـشـائـرية والـقـوان
اجملــحــفــة وســيــاســـة الــتــمــيــيــز
والطائفـية. لكنه لـيس مستحيال
مــهـمــا كــانت الـتــحــديـات   ألنــنـا
ورغـم ذلك نـــــحـــــرص ان نـــــكــــون
شريك في عملـية التغـيير واعادة
بـــــــنـــــــاء الـــــــدولـــــــة وفـق االسس
الصحيحة وتـعزيز وبناء السالم
ـــــســــتــــدام من اجـل عــــراق آمن ا

ومستقر).
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عماري منهل احلبوبي   هندس ا رسالة الى ا
الذي تسلم منصب ام بغداد اجلديد

مبدأ عراقي  مشهور (الوحدة بآمرها) 
ومقولة آخرى (واآلمر بفريق عمله) 

تاز    عمار منهل احلبوبي مهندس  ا
نصيحة: 

ويحتـاج للغـوص في خبايا اخلـبرة  الوظيـفية في الدولـة العراقيـة  وخاصة امانه
بغداد النـها دائـره تنـظيـميـة خدميـة وعلـيه ان يكـون حازمـا مع مافـيا الـفساد في
االمـانه وعـلــيه االسـتـعـانــة  بـفـريق عـمـل هـنـدسي  مـتــخـصص وأمـ من خـارج

االحزاب ومن خارج العملية السياسية ومن خارج االمانه
ركز الوطني ويفـضل من اجلامعات العراقية ومن دائرة االعمار الهندسي ومن ا
لالستشـارات الهندسـية ومن شركة الفـاو الهندسـية التابعه لـلتصنـيع العسكري
ومن وزارة الــري ويـســتــبـدل اغــلب قــيــادات االمـانــة  من وكالء ومــدراء عــامـون

ومدراء 
هنية واالدارة ان كادر امـانة بغداد يغلب علـيه احملاصصة احلزبية ويـفتقر الى ا

احلديثة  
همه وينخره الفساد والرشا في مفاصله ا

آمـانـة بـغداد في وضـع ال حتسـد عـلـيه وعلى االمـ مـنـهل احلـبوبي فـتح مـلـفات
الفـساد الكبرى من مشروع ماء الرصافة ومشاريع تطوير مداخل بغداد وتطوير

شارع محمد  القاسم ومشروع تطوير قناة اجليش 
عدات وعقود التجهيز حلجر البازلت والكيربستون واآلليات وا
ومئات العقود التي يشوبها الفساد في فترة االمناء السابق 

وخاصة (صابر العيساوي و نعيم عبعوب) 
واهم فقـرة هي استرجاع امالك امانه بغداد من اراضٍ وابنية وكراجات وعلوات
وواجــهـات نــهــريـة والــتي بـيــعت  او اجــرت بـعــقـود فــسـاد مـن خالل سـمــاسـره

وجودين في االمانة منذ عام 2003 صعودا  االحزاب  ا
وهذه االموال  واالمالك كفيله

بتوفير عائد كبير المانه بغداد تستغله في مشاريعها 
وعليه اي االم االسراع باقرار مشروع التطوير والتنمية احلضرية الذي اعدته
كتـب اخلطيب اجلـامعـات العـراقيـة عام 2002 وتـشبيـكه مع اخملـطط احلضـري 
ـركــز الـوطــني لالسـتــشـارات الــهـنـدســيـة ودائــرة االعـمـار والـعــلـمي وتــكـلــيف ا
ذكور فـي مراجعه كتـب ا الهـندسي ومـركز الـتخـطيط احلـضري بالـتداخل مـع ا

وتنفيذ اخملطط احلضري 
وال يــنـسى امــ بـغـداد الــقـيــام بـتــحـديث واصـدار حــزمـة جــديـدة من الــقـوانـ

والتشريعات واالنظمه والضوابط ومنها :- 
1- قانون استعماالت االراضي 

2- قانون البناء 
دينه بغداد  3- قانون الواجهة النهرية 

4- قانون مواقف السيارات 
ساحات اخلضر واالبنية الصديقة للبيئة  5- قانون ا

ـساكن العـشوائيـة لتقـنينـها ووقف انتـشارها 6- قانون لـفرض غـرامات   على ا
العشوائي.

ترو ضمن حدود امانه 7- قانـون احلركة للشوراع واالرصفة وسـكك احلديد وا
بغداد 

8- قانون اخلدمة الوظيفية والتوصيف الوظيفي  لكوادر امانة بغداد
9-قانون جديد لالستثمار (غير اجملاني) في حدود امانه ومحافظة بغداد 

10- اشـراك اجلـهـات الـهـنـدسـيـة الـقـطــاعـيـة  في عـمل اصـدار الـرخص لـلـبـنـاء
هـنـدس كـما هـو معـمول به في ـتابـعه لـلمـشاريع بـنسـبة مـجـزيه مثل نـقابـة ا وا
ـملـكة االردنـية الـهـاشمـية وهـذا يـساعـد في تطـوير ـتحـدة وا االمـارات العـربـية ا
ـستشـري في جميع مـفاصل االمانة عمل االمـانه كما ونـوعا ويحد من الـفساد ا
طـالبة بدمج مـحافظة بـغداد بأمـانه بغداد  لوقف الـهدر باموال واخيرا انـصح با

الدولة وازدواجية القرارات في خطوط التماس ب حدود االمانه واحملافظة 
متمنيا له التوفيق في مهمته 

كي يسجل له التاريخ بصماته في بغداد
{ عن مجموعة واتساب

-1-
قال الشاعر :

مَنْ حُلِقَتْ لِحْيةُ جارٍ له
اءَ على لِحْيتِه فليسكب ا

كـنّا الى وقت قريب نستغرب من التعتيم عـلى أسماء مَنْ يُحكم عليهم بجريرة
الفساد ..

واذا كـان من الـصـحـيح جتـنب الـرجـم بـالـغـيب  فـانّ احملـكـوم عـلـيه بـجـنـايـة
االخـتالس ال يـســتـنـد ذكـره بـجــريـرته الى الـظــنـون واالوهـام بل الى صـارم

االحكام  فلماذا التعتيم على اسمه اذن ?
فسـدين عن أنْ يكونوا مثارَ ذم الناس انـها محاولة يائسة إلبـعاد الفاسدين ا

وسخطهم خليانتهم االمانة .
وهو مسلك محموم يُمالئُ الفاسدين ويُداهنُ أصحاب اخليانة ...

-2-
وفي يـــوم الــثالثــاء  15/ 2020/9 أُعــلن عـن الــقــاء الـــقــبض عـــلى بــعض
ـسؤولـ بـتهـمـة الفـساد  ولم يُـسمَّ االّ واحـد منـهم  في إشـارةٍ الى أنّ ما ا
تابعـة ملف الفساد عـنه يسمحُ بذكر اسمه دون جتـمّع عند اللجنـة اخلاصة 

حتفظ .
الحـقة الـفـاسدين بـارتـياح شـديد ـباشـرة  وقـد استـقبـلت اجلـماهـيـر خبـر ا
واعــتــبـروا مــا وقع اخلــطـوة األولـى اجلـادّة في عــمــلـيــة الـتــصــدي حملـاســبـة

الفاسدين .
-3-

ـبادرة الى وخـشـيةً من فـرار الـلـصـوص الكـبـار وحـيـتـان الفـسـاد البُـدَّ من ا
نعهم من السفر ومغادرة البالد قَبلَ فوات األوان. اصدار األوامر اخلاصة 

-4-
انّ (الـعراق اجلديد) قد يـكون البلـد الوحيد في الـعالم الذي أصدر الـعفو تلو

العفو عمن حُكِمُوا بجريرة االختالس ..!!
ـا يــدل عـلى أنَّ الـفــاسـدين كــانـوا يـعــلـمـون بـانَّ وهـذا إنْ دل عـلـى شيء فـا

وراءهم مَنْ يُغطيّ على جرائرهم  وما اجترحوه من جرائم الفساد .
وهنا تكمن الكارثة .

-5-
انّ قـراصـنة الـسـرقـة لـلـمال الـعـام مـعـروفـون حيـث أنّهم حتـوّلـوا بـ عـشـية
وضـحاها من االعتـماد على االعـانة االجتمـاعية التـي تقدمهـا لهم الدول التي
ـسـتـضـعـفـ - الى اصـحـاب جلـأوا الـيـهـا  - وهي ال تُـقـدم االّ لـلــفـقـراء وا

ثروات مالية ضخمة فاقوا بها كبار التجار ورجال االعمال ...
-6-

ـالية ُه عن الذ ا وهـناك تسـامح كبـير في ما يـتعلـق بالكـشف الواجب تـقد
لـلمسـؤول  ونحن هـنا نـدعو للـتشديـد على تـقد تلك الـكشوف شـريطة ان
ـكـن الـتالعب في االرقـام الـتي يـتم تـدقـيــقُـهـا من قـبل جلــان خـاصـة حـيث 

تنطوي عليها تلك الكشوف .
-7-

ونـحن لن نفاجأ ابداً اذا ما تَمَّ االعالن قريباً عن نتائج مذهلة تكشفها ملفات
الـفسـاد عمن مأل االسـماع بـوطنـيته وحـرصه على مـصالح الـبالد والـعباد

بينما هو لم يحرص االّ على الولوغ في مستنقعات الفساد ..
واحلر تكفيه االشارة .

-8-
ال الـعام حتوّل الى يد الـصبيان يـتالعبون به كـيفما ـا يُقرح القـلوب أنَّ ا و

الي من العراقي بأوجاع الفاقة واحلرمان. شاؤوا بينما تغصُ ا
-9-

ان الـليل مـهـما طـال فالبـد أنْ يـعقـبه طـلوع الـفـجر  وهـو آتٍ ال مـحاله  ولن
يلوم الفاسد االّ نفسه .

-10-                        
ـنـهوب ـال الـعام ا ـكن انـتزاعه من ا ان انـتـزاع ما 
ــرحـلـة يـحــتل صـدارة األولــويـات الــتي تــفـرضــهـا ا
الـراهنة  –بـكل ما انطـوت عليه من خـواء واضطراب

الي واالقتصادي . في اجلانب ا
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الدبـلومـاسي الـذين يعـتمدون
عـــلـى  فـــرض وجـــهـــة نـــظـــرهم
بالشعارات الـثورية  فيقول في
الـ (ص123) كنـا نخـفي جهـلنا
وعـدم معـرفتـنـا بالـنقـاش وعدم
اتـقـان الـلغـة االنـكلـيـزيـة  باسم
ـي وهـــو االســــتــــكــــبــــار الـــعــــا
تــصـــريح خــطــيـــر من ظــريف 
يــوضح فــيه مــفــهــوم الــثــقــافـة
الـــشــــعـــاراتـــيـــة الــــتي تـــخـــدع

الشعوب .
ــــا يـــــثــــيــــر االعـــــجــــاب في و
شخصـية هذا الدبـلوماسي هو
واقــعــيــته ونــبــله وهــو يــحــمل

شرف اخلصومة مع اعدائه .
يـــــقــــول الـــــســــيـــــد ظـــــريف عن
الـــرئـــيس صـــدام في (ص130)
ان صــدام شـخـص ذكي)  وهـذا
اعتراف وتقييم  من دبلوماسي
ايــراني مـهم لـعــدو   ويـضـيف
لـقــد أنـشـأنـا عالقـات مع بـرزان
االخ غـيـر الـشـقـيق لـصدام ادت
الـى تـــــبـــــادل الـــــرســـــائل بـــــ
رفـــســنـــجــاني وصـــدام  ولــكن
صــــدام ظل يـــعـــتــــقـــد الى يـــوم
اعــدامه ان ايــران خــطــر وعــدو
اســــاسـي لــــلــــعــــراق (ص130)
ــتــوتــرة بـيــنه ورغم الــعالقــة ا
ـــثل وبـــ جــــون بـــولــــتــــون 
تحدة امريكا الـدائم في اال ا
انــذاك فـقــد قــال عـنه بــولــتـون:
ليت لدينا ديبلوماسياً  كالسيد
ــــــــكن تــــــــوضـــــــيح ظـــــــريف  
سـيـاستـنا بـهـذا الشـكل اجلـيد)
(ص354) اما بشأن العالقة مع
تحـدة فينظر ظريف الواليات ا
بـبـرغـمـاتـية عـالـيـة لـهـا   وتراه
واقـف الـعـقـائـدية يـبـتـعـد عـن ا
ـتـشـنـجة فـيـقـول : ان الـعالقة ا
مـع امـــريـــكــــا او بـــلـــد هي أداة
يــجـب االســـتـــفــادة مـــنـــهـــا في
ــصــالح الــوطــنــيـة  حتــقــيق ا
والعالقـة مع امريكـا ليــــــــست
واجــبـة وبـنـفـس الـوقت لـيـست

حرام !!! 
(ص198) ويــــــــــــــضــــــــــــــيـف ان
االمريكان  ليسوا  اصدقاء  لنا
ويـجب ان  ال نضع بـ ايـديهم
االدوات واالســــــلــــــحــــــة الــــــتي
كن سيحاربوننا بها  لكن ال 
جتــــنب نــــوعـــــمــــا من احلــــوار
والــــعـالقــــة مــــعــــهم (ص449).
ويــخـتـم  سـيــد الـدبــلــومـاســيـة
االيـرانـيـة  الـكـتـاب بـفصـل مهم
يـــتـــحــــدث فـــيه عـن الـــعالقـــات
الدولية  والدبلوماسية متعددة

االطراف).
{ ســـعــادة الـــســـفــيـــر (مـــحــمـــد جــواد
ظـــــريـف) . حـــــوار: مـــــحـــــمـــــد مـــــهــــدي
راجيترجمة: محمد العطاراصدار مركز
أوال لـــلـــدراســـات والـــتـــوثـــيـق بـــيــروت

.2017

{ عن مجموعة واتساب

كنني  الذهاب ي امريكي وال 
وتمـثـيل ايران (ص116) كانت
عالقتنـا بالوفد الـعراقي سيئة
فــــكـــانـت لـــغــــة الــــشـــتــــائم هي
الـسـائـدة ب مـنـدوبي الـبـلدين
رجــــائي  وريــــاض الــــقــــيــــسي
وكـانت تـطـلق فـي االجـتـمـاعات

الرسمية وباللغة االنگليزية .
لــكن عـالقــتي كــانـت جــيــدة مع
منـدوب العـراق السـيد عـصمت
كــتــانـي والــتــقـــيــته بـــبــرنــامج

تلفزيوني. 
فــــســـــلم  عـــــليَّ ورددت عـــــلــــيه
الـسالم وبـقـيـنـا اصـدقـاء  حتى
وفـــاته (ص119) رغم الـــعـــداء

ب بلدينا.
عـــصــمـت كــتـــاني دبــلـــومــاسي
عـــراقـي كـــردي شـــغل مـــنـــصب
رئـيس اجلـمـعـيـة الـعـامـة لال

ــــتـــحـــدة بــــ عـــامي -1981 ا
1982 ولــــد فـي الــــعـــــمــــاديــــة
(الـعـراق)  وتـوفي  عـام 2001.
يـتـحدث ظـريف في ( ص -121
122) عن ابتعاد الدبلوماسي
االيــرانـــيــ بــعـــد الــثــورة  عن
االتـــــكـــــيت وفـــــنـــــون الـــــعـــــمل
الـــدبــلـــومــاسـي وعــدم مـــعــرفــة
الكثير منهم باللغة االنكليزية 
بــاالضـافـة  ان مالبــسـهم كـانت
غـيـر مــنـاسـبـة  وكــان الـبـعض
عطف عسكري او منهم يأتي 
بـثـيــاب مـتـسـخـة وبــشـكل غـيـر
مــــتـــنـــاسـق ويـــتـــركــــون يـــاقـــة
الـقـمـيص مـفـتـوحـة ويـقـول ان
ثــــــمـــــة يــــــاقــــــة بـــــطــــــول ثالث
سـنتيـمتـرات يطـلق علـيهـا ياقة
ــــــــــــــاللــــــــــــــي ا
اصــــــــــبــــــــــحـت
مــــــــوضــــــــة في

وزارة
اخلارجية  ولم
تــــــــــــكـن هـــــــــــذه
الـصــور مـألـوفـة

في نيويورك .
وعـن لـــــــــــــغـــــــــــــة
اخلـــــــــــــــطــــــــــــــاب
الــــســــيـــــاسي مع
الــغــرب وطــريــقــة
اقــنــاع الـغــربــيـ
بـــوجــــهـــة نـــظـــرك
عـــلــــيك ان تــــكـــون
واقــعــيــاً عــقالنــيــاً
تـــبـــتـــعـــد عن لـــغــة

التأز .
يـشيـر بـكل شفـافـية
ووضـــوح ويـــقــول :
اذا كـــنـت تـــريــــد من
الــــــغـــــــربــــــيــــــ  ان
يـــســـتــــمـــعــــوا الـــيك
ويــقــبـــلــوا بــنــظــرتك
يــــــجـب ان. يـــــــكــــــون
كـالمك مـــــحـــــســـــوبــــاً
ودقــــيـــقــــاً .  لـــذا هـــو
يـنـتـقـد سـلـوك  بـعض

رزاق العبيديضياء السعدي

يالي انتصار ا

غالف الكتاب
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{ الـضــفــة الـغــربـيــة- (أ ف ب) يـقف
إبــراهــيم الـــبــرغــوثي مــديــر مــدرســة
ثانوية في إحدى قرى الضفة الغربية
احملــتــلــة أمــام كــومــة من األخــشــاب
ومــواد الـبــنــاء ويــبــدو مـنــهــمــكـا في
توزيع األدوار على الـهيـئة التـعليـمية
الـــتي تـــطـــوعت لـــتـــرمــيـم وتــوســـيع
ــدرسـة مــســتــغـلــة تــوقف الــدراسـة ا
بــســبب كــورونــا. ويــريــد الـبــرغــوثي
وطـاقـمه تـشـيـيـد ثالث غـرف إضـافـية
سـاحـة تـصل إلى حـوالى لـصـفـوف 
 280مـــتــرا مـــربــعـــا وتــرمـــيم غــرف
ـة. ويقـول البـرغوثي الصـفوف الـقد
مـديـر "مـدرسـة حـسـان عالن" الـواقـعة
في قـرية ديـر أبـو مـشـعل شـمـال غرب
مـدينـة رام الـله لـوكـالـة فـرانس برس
ـدارس "انــتــهــزنــا فــرصــة تــعـطــيـل ا
بسـبب كـورونا وبـدأنا بـتـرميم وبـناء
مـدرستـنـا بـأيـدينـا وبـتـبـرعـات أهالي
الـقـريـة". قـبل شـهـرين طـرح إبـراهـيم
درسة وتوسـيعها على فكرة ترمـيم ا
ـدرســة الــبـالغ مــعـلــمي ومــعـلــمــات ا
ن يـسـكـنون عددهم  24ومعـظـمـهم 
في الـقريـة بـينـمـا يـأتي آخرون إلـيـها

من أماكن بعيدة. 
wŽuDð qLŽ

ويضـيف "وافق اجلمـيع على الـتطوع
والــــعــــمل بــــأيــــديــــهم خــــاصـــة وأن
غـالبـيـتـهم عمـلـوا سـابقـا في الـبـناء".
: ــــعــــلــــمــــ وتــــوزعت األدوار بــــ ا
بعضهم اهتم في البناء وصف البالط
بـيـنــمـا شـرع آخـرون بــأعـمـال احلـفـر
والــــتــــنــــظــــيف أو بــــاشــــروا بــــطالء
الصـفوف. وبـدت أعمـال التـرميم عـند
ـدخـل الـرئــيـسـي لـلــغـرف الــصـفــيـة ا
ـعلـم مكـتمـلـة بعـد أن قام عـدد من ا

بوضع اللمسات األخيرة على البالط.
وبــــدأ  285ألـف طـــــالب وطـــــالـــــبـــــة
فلـسطـينـيون من أصل حـوالي ملـيون
و 341ألف بـالعـودة الـتـدريـجـية إلى
مقاعـد الدراسـة. وكان التالمـيذ الذين
تـقـل أعـمــارهم عن عــشـر ســنـوات من
أوائل الـــعــائــدين. وقـــالت الــســـلــطــة
الفلـسطينـية إن هذه الـسياسـة هدفها
مـــراقـــبـــة انـــتـــشـــار الـــفـــايـــروس في
ــدارس. ويــقــول الــبــرغــوثي "يــصل ا
األسـاتــذة صـبـاحــا مـنـهم مـن يـحـمل
مالبس أعمال البناء بيده بينما يكون

آخــــرون قــــد تــــركــــوا مالبــــســــهم في
درسة الذي درسة". وبحسب مدير ا ا
ـسـاعـدة أحـد األسـاتـذة قـطع حـديـثه 
في رفـع األخــــشــــاب "يـــعــــطـي هـــؤالء
األسـاتذة حـصـة تـعـلـيمـيـة أو اثـنـت
قبل أن يـبدلـوا مالبسـهم ويسـتكـملوا
أعــمــال الـــبــنــاء والــتــرمـــيم". تــتــسع
ـدرسـة الــتي بـنـيت بــتـبـرع من أحـد ا
أهـالـي الـقــريـة وحتــمل اســمه لـنــحـو
 300طالب وطالبـة لكن مسـاحتها لم
تعد تستـوعب هذا العدد كـله. ويعتبر
درسـة في مـنـطـقة مـنـخـفـضة مـوقع ا
وبــعــيــدة عن مــركــز الــقــريــة عــائــقـا
إضافيا يواجهه األسـاتذة والطلبة ال
ــؤدي إلــيــهــا ســيــمــا وأن الـــطــريق ا
تـرابي وغـيــر مـعـبــد. وبـاإلضـافـة إلى
مشـاركـته في أعـمـال التـبـلـيط أوكلت
ألستـاذ األحـيـاء محـمـد عـثمـان مـهـمة
الـتنـسـيق بـ زمالئه وأهـالي الـقـرية
الــذين يــتـبــرعــون لألســاتـذة بــطــعـام
درسة الغـداء. ويقـول عثـمان "كانـت ا
بحاجة إلى ثالث غـرف إضافية وإلى
ـــدرســة الـــتــرمـــيم وتـــقـــدمت إدارة ا
بطلـبات إلى وزارة التـربية والـتعليم
لـــكن كـل مـــرة كــنـــا نـــواجـه بـــغـــيــاب
التـمويل". ويـضيف "قـررنا أن نـساهم
بأنفسنا في البناء معتمدين على دعم
أهـالي الـقـريـة". وتـسـبـبت الـتـطورات
السـيـاسيـة الـتي طرأت عـلى الـقضـية
الـفـلــسـطـيــنـيـة بـدايــة الـعـام احلـالي
بأزمة مالية خانـقة أصبحت احلكومة
خـاللـــــهــــــا عـــــاجــــــزة عن دفـع رواتب
ــوظـفــ الــعـمــومــيـ ومن بــيــنـهم ا
. وتـــعـــتـــمـــد الـــســـلـــطـــة ـــعــــلـــمـــ ا
الفـلـسطـينـيـة في بنـاء مـدارسهـا على
انـحون. وتـشيـر معـطيات ما يـقدمه ا
اليـة الفلـسطينـية إلى تراجع وزارة ا
هـذا الدعم مـنـذ مـطـلع الـعـام اجلاري.
ـعـلـمـ في مـدرسـة ومع ذلك يـبـدو ا
ديــر أبــو مــشــعل غــيــر آبــهــ بــعــدم
حصولهم على رواتبـهم كاملة. ويقول
درسة يوسف سـلمان الذي سكرتيـر ا
ــشـاركــة تــطـوعــا في أعــمـال واصل ا
الترميم والبناء على الرغم من إصابة
عنـوي من أهالي في يده إن "الـدعم ا
ـعلم القرية كـان كافيـا كي يتطوع ا
في أعمـالهم الـتي تعـتبـر أعمـال خير
بدون النظر إلى قلة الراتب". ومن ب

{ طـــــهــــران (أ ف ب) - أكـــــد قــــائــــد
احلـــرس الـــثـــوري اإليـــراني الـــلــواء
حــسـ سالمي امـس أن ثـأر طــهـران
الغــتـيــال اجلـنــرال قـاسم ســلـيــمـاني
" فيـه وذلك بـعد ـتـورطـ سـيـطـال "ا
تقارير عن تخطيط طهران الستهداف
ســــفــــيــــرة واشــــنــــطـن في جــــنــــوب
إفـريقـيـا.وقـتل سلـيـمانـي قائـد فـيلق
القـدس في احلـرس الـثوري بـضـربة
جــويـة أمــيــركـيــة قـرب مــطـار بــغـداد
مطـلع هذا العـام.وفي وقت سابق من
هذا األسبوع هـدد الرئيس األميركي
دونالد ترامب إيـران برد "أقوى بألف
مـرة" في حـال شــنت أي اعـتـداء عـلى
بالده وذلك فـي أعــقــاب تــقــاريــر عن
تخـطيط طـهران السـتهـداف السـفيرة
األمـيــركـيـة في جــنـوب إفـريــقـيـا النـا
مـــــــــــاركـس ردا عــــــــــلــى مــــــــــقــــــــــتـل
ســــــلــــــيــــــمــــــانـي.وقــــــال سالمـي في
تصريـحات نقلـها اليـوم موقع "سباه
نــــيــــوز" الــــتـــــابع حلــــرس الــــثــــورة
اإلسالمـــيـــة "ســـيــــد تـــرامب ثـــأرنـــا
الستشـهاد قـائدنا الـعظيم هـو مؤكد
جدي وواقـعي لكـننـا شرفـاء ونأخذ
مسألة الـثأر بإنصـاف وعدالة".وتابع
"تعـتـقد أنـنـا سنـستـهـدف سفـيرة في
جـنـوب إفـريقـيـا (ثـأرا) لـدمـاء أخـيـنا
الـشـهـيـد. نـحن نـضـرب أولـئك الـذين
كـانوا بـشـكل مـباشـر أو غـير مـبـاشر
مـتـورطـ في اسـتـشـهـاد هذا الـرجل
الــعـــظــيم وعـــلــيـك أن تــعـــرف أنــنــا
سنـستـهدف من تـورط كائـنا من كان
(...) وهـــذه رســــالــــة جــــديـــة".وقــــتل
ســــلــــيــــمــــاني أحــــد أبــــرز الــــقــــادة
الـعــسـكـريــ اإليـرانـيــ في ضـربـة
جوية نفذتـها طائرة أميـركية مسيرة
قــرب مـطــار بـغــداد فــجـر الــثـالث من

كـانــون الـثـانـي/يـنـايــر. وقـضى مـعه
نـائب رئـيس هـيـئـة احلـشـد الـشعـبي
ـهـنـدس الذي الـعـراقـية أبـو مـهـدي ا
كـــان بــرفــقــتـه.وأكــدت وزارة الــدفــاع
األميـركيـة "البـنتـاغون" في حـينه ان
تـــرامب هـــو مـن أمـــر بـــاســـتـــهـــداف
اجلــنــرال اإليــراني.وبــعــد أيـام ردت
إيـران باسـتـهداف صـاروخي لـقـاعدة
عــ األســد في غــرب الــعـراق حــيث
يــتــواجــد جــنــود أمــيــركــيــون.وأورد
موقع "بوليتيـكو" اإلخباري األميركي
قبل أيام نقـال عن مسؤولَ مـحلي
لـم يــســمـــهــمـــا أن طــهــران تـــخــطط
الغـتيـال مـاركس القـريـبـة من ترامب
قبل االنتـخابـات الرئاسـية األميـركية
فـي الــــــــــثـــــــــــالـث مـن تـــــــــــشــــــــــريـن

الثـاني/نوفمـبر.ونـفت طهـران بشكل
قـاطع ما ورد فـي التـقـريـر ووصـفته
ــتــحــدث ــغـــرض" عــلى لــســان ا بـ"ا
بـــاسم وزارة خـــارجــيــتـــهــا ســـعــيــد
خــطــيب زاده الــذي شــدد في الــوقت
عــيــنه عــلى ان بالده "لـن تـغــفــر ولن
تـــــنــــــسى" اغــــــتـــــيـــــال واشــــــنـــــطن
لــسـلــيـمــاني.وفي أعــقـاب حتــذيـرات
تحـدث باسم احلكومة ترامب أمل ا
اإليــرانــيــة عـــلي ربــيــعي أال يــرتــكب
ــســـؤولـــون األمــيـــركـــيــون "خـــطــأ ا
اسـتراتـيـجيـا جديـدا. وبـالتـأكـيد في
حال (ارتكبوا) أي خطأ استراتيجي
ســــــيــــــشــــــهــــــدون الــــــرد اإليــــــراني
احلـــاسم".وتـــشـــهـــد الـــعالقـــات بــ
واشنطن وطهران توترا منذ انتصار

الـثــورة اإلسالمـيــة في الـعـام 1979
وقُـــطِـــعت بـــالـــكــــامل بـــعـــد عـــام من
ذلك.وتـزايــدت حـدة الـتــوتـر مع قـرار
تــــرامـب االنــــســــحــــاب األحــــادي في
وقع أيار/مـايو  2018من االتفـاق ا
بــ طــهــران والــدول الــكــبــرى حـول
الــــبـــرنــــامج الــــنـــووي اإليــــراني في
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ــتــحـدة الى ذلـك تـعــتــزم الــواليــات ا
اإلعالن مـن طــرف واحـــد في نــهـــايــة
األسبـوع عن إعـادة فـرض العـقـوبات
يـة على إيـران في خطـوة تقابل األ
بــرفض دولي واسـع وتــهــدد بــزيـادة
وفـد األميركي عزلـة واشنطن.وقـال ا
إيـليـوت أبـرامـز "كافـة عـقـوبات األ
ـتـحـدة عـلى إيـران سـتـكـون سـاريـة ا
من جـديــد في نـهـايــة األسـبـوع عـنـد
الـســاعـة  20,00 الـســبت" أي عــنـد
الــســاعــة  00,00 ت غ األحـد.إال أن
واشنـطن تـكاد أن تـكـون وحيـدة ضد
ـوقف إذ تـعـترض اجلـمـيع في هـذا ا
عليه القوى الـعظمى األخرى روسيا
والـــصــ بـــاإلضــافـــة إلى احلـــلــفــاء
ـتـحـدة.كـيف األوروبـيـ لـلــواليـات ا
ـواجـهـة بـ أول وصـلـنـا إلـى هـذه ا
قـوة في الـعــالم وسـائـر الـدول? فـهـذا
يـــعـــود إلى قـــبـل شـــهـــر.مـــنـــتـــصف
آب/أغـســطس تــلـقّت إدارة الــرئـيس
دونـالـد تــرامب انـتـاكـســة كـبـيـرة في
مجلـس األمن الدولي لدى مـحاولـتها
تـمـديـد حــظـر األسـلـحـة عـلى طـهـران
الـــذي تـــنــــتـــهي مــــدّته في تــــشـــرين
األول/أكتـوبر.واتّـهم وزير اخلـارجية
األمـــيــركي مــايك بـــومــبــيــو فــرنــســا
ـانيـا في هجـوم اتّسم وبريـطانـيا وأ
ــســتــوى نـادر من الــعــنف بــأنــهـا

"اخــتــارت االنــحــيـاز إلـى آيـات الــله"
. وفـعّل بــومـبــيـو في 20 اإليــرانـيــ
آب/أغـــســـطـس آلـــيـــة "ســـنـــاب بــاك"
ــثــيــرة لــلــجــدل الــتـي يُــفــتـرض أن ا
تـــســمح بــإعــادة فـــرض الــعــقــوبــات
يـة على إيران بـعد شـهر.ورُفعت األ
هـذه الـعـقـوبـات عـام  2015 عـنـدمـا
ــوجب االتــفــاق تـــعــهّــدت طــهـــران 
الــدولي حــول بـرنــامــجـهــا الــنـووي
بـعـدم حــيـازة الـسالح الـنـووي.إال أن
تــرامـب يــعــتــبــر هــذا االتــفــاق الــذي
تفـاوض بـشأنه سـلـفه الرئـيس باراك
أوبـامــا غـيـر كـاف وســحب الـواليـات
تحدة منه عام  2018وأعاد فرض ا
أو تشـديد الـعـقوبـات األميـركيـة على
إيـــران.أمـــا اآلن فـــتــتـــذرع الـــواليــات
تحدة بوضعها كدولة "مشاركة" في ا
االتفاق الـذي انسـحبت مـنه بصخب
بهـدف وحيـد هو تـفعـيل آليـة "سناب
بـاك".وتعـتـرض كـافة الـدول األعـضاء
في مجلس األمن تقريباً على إمكانية
اسـتـفـادة واشـنـطن من هـذا الـوضع
وبـالـتـالي لم تـسـتـجب مـجـلس األمن
لـــلـــمـــســـعى األمــــيـــركي.لـــكن حـــوار
الطـرشان يـسـتمـرّ إذ إن إدارة ترامب
تـنــوي الـتـصـرّف وكــأنه أُعـيـد فـرض
العقـوبات الدوليـة على طهـران فيما
تعتزم الـقوى األخرى الـتصرّف وكأن
شـيئـاً لم يـكن.فـهل تكـون تـلك خـطوة
رمــزيــة لــلـتــذكــيــر بــاخلطّ األمــيـركي
تشدد حيال طهران أو ينبغي توقع ا
تـدابـيـر مـلمـوسـة أكـثـر?يـؤكـد مـصدر
دبـلــومـاسي أوروبـي أن األمـيــركـيـ
"سيدّعون أنهم فعّلوا آلية سناب باك
وبـالــتـالي أن الـعـقــوبـات عـادت" لـكن
"هذه اخلـطوة لـيس لديـها أي أساس
ـكن أن يـكون قـانوني" وبـالـتـالي ال 

لـــديــهـــا "أي أثــر قـــانــوني".ويـــتــوقع
ـي أن "ال شيء دبـــــــلــــــــومـــــــاسـي أ
سـيـحدث" مـضـيـفـاً أن الـوضع "أشبه
بالضغط على الزناد من دون انطالق
الـرصـاصـة".ويــنـدد دبـلـومـاسي آخـر
بــخــطــوة "أحــاديــة اجلــانب" ويــقـول
"روسيـا والصـ ستـراقبـان بارتـياح
... األوروبـــــيـــــ واألمــــــيـــــركـــــيـــــ
ينـقسـمون".لكن اخلـارجيـة األميـركية
دة تقـول إن حظر األسـلحـة سيُـمدد "
غير محـددة" وإن الكثيـر من األنشطة
ـرتــبـطـة بـالـبـرنــامـجـ اإليـرانـيـ ا
الــنـــووي والـــبــالـــســـتي ســـتـــصــبح
ـسـتـوى خـاضـعـة لــلـعـقـوبـات عـلى ا
الــــدولي. وتـــــضــــيـف أن الــــواليــــات
تحدة "سـتقوم بكل ما يـلزم لضمان ا
تــــــطــــــبـــــيـق هـــــذه الــــــعـــــقــــــوبـــــات
واحـتـرامهـا".وقـال بـومبـيـو "سـنـمنع
إيــران من حــيــازة دبــابـات صــيــنــيـة
ومـنـظـومـات دفـاعـيـة جـويـة روسـية"
مضيـفاً "نـنتظـر من كل أمة أن تـمتثل
لقرارات مجلس األمن".وقـد تثير هذه
ـــلف تــوتــراً الـــنــقــطـــة بــالــذات في ا
جــديــداً/ إذ إن تــرامب قــد يــعــلن عن
عــقـوبــات ثــانـويــة بــحق كل دولـة أو
يـة عبر كيـان ينـتهك العـقوبـات األ
عرقلـة الوصـول إلى السوق والـنظام
.ويــرى ريـتــشـارد ــالي األمـيــركــيـ ا
غوان من "مجـموعة األزمـات الدولية"
لـلـوقـايــة من الـنـزاعـات أن قـبل سـتـة
أســـابــيـع من خــوضـه االنــتـــخــابــات
األمـيــركـيـة لـلـفـوز بــواليـة ثـانـيـة قـد
يـرغـب الـرئــيس األمـيــركي في "إثـارة
فـاجأة" أُثـنـاء خطـابه الثالثـاء أمام ا
ـتحـدة "عبر اجلمـعيـة العـامة لأل ا
اإلعالن عن عقوبة ماليـة" على الهيئة

الدولية للتعبير عن "استيائه".

ـتـطـوعـ ظــامـر حـمـدان الـذي فـقـد ا
إبـنه بـرصـاص اجلـيش االسـرائـيـلي
ـــاضي. وقــد في الـــعــشـــرين من آب ا
تطـوع في أعمـال التـنظـيف في أروقة

درسة.  ا
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ويـــقــول حـــمــدان "هـــنـــاك كــثـــيــر من
مكن أن يقولوا إن كان وظف من ا ا
ال يـوجـد راتب فـلـمــاذا نـعـمل? لـكـنـنـا
هـنــا نــعـمـل عـكس ذلك ونــتــطـوع من
أجل اهـــالي الــقـــريــة وابـــنــائـــهــا من

االجيال القادمة".
علمون أشغال البناء إلى  ويواصل ا
مــا بـعــد الـظــهــر ويـتــنــاولـون طــعـام
الـــغـــداء الـــذي يـــقـــدمه مـــتـــبـــرعـــون
وحتـــضــره نـــســـوة الــقـــريـــة قــبل أن
يــعــودوا إلى أســرهم. وحــذر تــقــريـر
نشرته مـؤسسة بيل ومـيليـندا كيتس
ــتـرتــبـة يـوم الــثالثــاء من أن اآلثـار ا

على جائـحة فايـروس كورونا أرجعت
ي في مجـال الصـحة 25 التـقدم الـعـا
اليـ خلـطر عامـا لـلـوراء وعـرّضت ا
ميتة والفـقر.وقال التقرير األمراض ا
إن كوفيد- 19تسـبب في زيادة نـسبة
ـدقع إلى سـبـعـة من يـعـانـون الـفــقـر ا
ئة وانـخفاض حـمالت التطـعيمات با
نـتظـمة -وهي مـقيـاس لكـيفيـة عمل ا
الـنـظم الـصـحــيـة- إلى مـسـتـويـات لم
يشهدها الـعالم منذ التـسعينات.وقال
ــــشــــارك بــــيـل كــــيــــتس الــــرئــــيس ا
ــؤســـســة وهــو مـــســاهم بــارز في بــا
تـبـرعــات خـيـريــة في مـجــال الـصـحـة
والـتـنــمـيـة بــالـعـالم في تــصـريـحـات
لــوســائـل اإلعالم عــنــد إعـالن نــتــائج
التقرير “إنها انتـكاسة كبرى.”ووجد
ؤسسة الذي يتابع التقدم في تقرير ا
ــسـتــدامــة الــتي أهــداف الــتــنــمــيــة ا
تحدة للحد من الفقر وضعتها األ ا

الــفـــايــروس.”وأشـــار الــتـــقـــريــر إلى
تقـديـرات لصـندوق الـنـقد الـدولي بأن
ي سيفقد  12تريليون االقتصاد العـا
دوالر أو أكــثـر بــنــهــايــة عـام - 2021
وهي أكبـر خـسارة في الـنـاجت احمللي
اإلجـمـالي عـلى مــسـتـوى الـعـالم مـنـذ
يـة الثانـية- وذلك نهـاية احلـرب العـا
عـلى الــرغم من إنــفـاق  18تـريــلــيـون
دوالر بـالــفـعل في مــحـاولــة لـتـحــفـيـز
االقــتــصـــاد في أنــحــاء الـــعــالم.وقــال
شهد كيتس إنه بالرغم من “قتامة ”ا
في الـوقت الـراهن فـإنه عـلى ثـقـة من
أن العـالم سيـخرج من أزمـة اجلائـحة
ويــســتـــأنف الــتــقـــدم نــحــو األهــداف
ــتــعـلــقــة بــتــحـســ الــصــحــة عـلى ا
ي.وأضــاف “سـواء ــســتــوى الــعــا ا
استـغـرق األمر عـامـ أو حـتى ثالثة
فـإننـا عـلى يـق أنـنـا سـنتـغـلب عـليه

وسنعود للمسار.”

ـسـتـوى نـحن نـعـيش الـيـوم في الـظـروف الـقـاسـيـة حـيث اخملـاطـر كـثـيـرة عـلى ا
الـسـيـاسي واالجـتـمــاعي وال نـرى أحـدا يـبـادر إلى الـسالم ويـقـول تـعـالـوا إلى
الــسالم تـعــالـوا لـنــجـدد الــعـالم تــعـالــوا لـنـحــمي سالمــة الـنـاس وأمـن الـعـالم
الـسـيـاسي واالجـتــمـاعي واالقـتـصـادي تـعـالــوا أن جنـعل األرض يـسـود فـيـهـا

السالم واألمن واالستقرار تعالوا لنصنع العالم جنة األرض. 
السالم هـو فكرة تـستـطيع أن تغـير مـجرى التـاريخ  ونقـلها من عـصور الـقسوة
والـظـلم واالسـتـبـداد إلى عـهـد الـسالم واحملـبـة واالسـتـقـرار يـدعـو الـسالم إلى
الـوحـدة الـكـبـرى في هـذا الـعـالم اخملـتــلف أنـواعه وأشـكـاله وأسـالـيـبه لـتـرسـيخ
الــسـالم من سالم الــفــرد إلـى سالم األســرة وإلى سالم اجملـــتــمع وإلى سالم

طاف العالم في نهاية ا
إن الــسالم له مــفـاهــيم واســعـة حتــمل في طــيــاتـهــا الــكـثــيــر من مــعـاني احلب
عـاني الراقـية تـبادل وسـعة الـصدر والـعفـو والصـبر وغـيرهـا من ا واالحتـرام ا
التي يـجب أن تسود ب الناس جميعاً بغض النـظر عن خلفياتهم االجتماعية أو

الثقافية أو الدينية والعرقية.
السالم سـمة إنسانية بارزة وفلسفة راسـخة يهدف إلى حتقيق اخلير والسعادة
لـلبـشريـة جـمعـاء. والسالم قـيم إنسـانيـة مشـتـركة لـلتـسامح والـتعـايش واحلوار
واحـترام الـتـعـددية الـثـقافـيـة وقـبول اآلخـر ونـبذ الـعـنف كـافة أشـكـال الـعصـبـية

والتطرف والكراهية والتمييز.
 يخـلق السالم جـوا من التـوافق والوئـام واألمن واالستـقرار الـذي يسـود العالم
إلى التـقدم ويـتيـح فرصـة التـطور واالزدهـار لـلجـميع. الـسالم هـو البـاعث الذي
سـلحة نح اجملتـمعـات استقـراراً اجتمـاعيـاً واقتصـادياً وثقـافيـاً فالنـزاعات ا

وغياب االستقرار السياسي لهما انعكاسات خطيرة على مؤشرات التنمية.
ا. ا ومـتسا اإلنسان قـد يولد في بـيئة جتـعله قاسـيا ولكن بداخـله هو يكـون سا
ولقـد مرت علـيه سنوات عـديدة وال يقـدر على الـتغيـير وإتبـاع سلوك جـيد ولكن
فـكـرة السالم هـو الشـيئ الـوحيـد الذي سـيجـعـله أن يقـاوم هذه الـبـئيـة ويتـحول
سلـوكه جتاه احلياة والـناس واجملتـمع فاحلقـد ال يولد إال احلقـد والدم ال يجر
إال الـدم فــإلى احملـبـة بـاحملـبـة والـسـالم بـالـسالم وأفـدح اخلـسـارات في زمن
الــفـ أال يـكـون بـيـنــنـا من يـصـرخ ويـنــادي بـأعـلى الـصـوت تــعـالـوا إلى كـلـمـة

"السالم".
واليـوم لقد آن األوان لكي يلعب السالم دورًا عظيـما في بناء اإلنسانيةمن جديد
ويقـود التاريخ اإلنساني مرة أخرى إلى عصر جـديد من التقدم. تعالوا أن نبذل
ـشـتـرك الـديـني في إرسـاء قـيم الـسالم والـعـدل وتـعـزيـز فـرص االلـتـقـاء حـول ا
ـا يـدعم الـتـعايـش السـلـمي ألن الـسالم يـدعـو إلى إشـاعـة الـكـلـمة واإلنـسـاني 
ـتـبـادل ونــسـيـان الـفـوارق الـطـيـبــة بـ الـنـاس عــلى أسـاس احلب واالحـتــرام ا

العرقية واالجتماعية. 
تـعــالـوا إلى كـلــمـة "الـسالم" والـسـالم هـو نـبـذ احلـروب
والـصراعات والـتطاحن والـعيش في عـالم يسوده األمن
واالسـتقرار. تـعالـوا أن نضع أسـاس السالم مـن جديد

في هذا العالم. 

ون مدرستهم بايدهم rO∫ معلمون فلسطينيون ير dð
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وحتس الصحة أن العالم تراجع في
ـاضــيـة في كل االثـني عــشــر شـهــرا ا
ؤشرات تـقريبـا.وقال إنه إلى جانب ا
ـنتـظمة انخـفاض مـعدالت الـتطـعيم ا
الــتي ذكــر أنــهــا “أعــادت الــعــالم 25
عـــامـــا لـــلـــوراء في  25أســـبـــوعــا?”
ـســاواة مع تــزايـد يـتــرسخ انــعــدام ا
مـــــســــتـــــويــــات الــــفـــــقــــر واألضــــرار
االقتصـادية نـتيجـة اجلائـحة.وخلص
الـتـقـريـر إلى أن تـأثـيـر اجلـائـحـة كان
ـرأة واألقـلـيـات الـعـرقـيـة أفـدح عـلى ا
ـدقع. وقال مارك ومن يعانـون الفـقر ا
ـؤسسة سوزمان الـرئيس الـتنفـيذي 
كـيـتس في مـقـابـلـة مع رويـتـرز “بـعد
ـدقع عـلى مـدى 20 انـحـسـار الـفــقـر ا
عـامـا متـتـالـيـة نـرى اآلن انـتـكـاسة...
لديـنـا ما يـقرب من  40ملـيونـا عادوا
دقع زيـادة بـأكـثر من لدائـرة الـفـقـر ا
مـــلـــيـــون أســـبـــوعـــيـــا مــنـــذ تـــفـــشي

Í“UN²½ù«

صديـقي ابو كر حـكى لي هذه الـقصة يـقول  كـنت في احد االيام واقـفا امام
بـيـتي  وشـاهـدت جـاري الـعـزيـز ابـو مـحـمد يـخـرج من بـيـته  ويـنـظـر الى بـيت
رحـوم حـجي رشيـد اجملاور الى بـيـتي  ويعـود الى داخل مـنزله مـرة أخرى  ا
وقد تـكررت احلالـة اكثـر من مرة  واقعـا استغـربت من هذه احلـركة  وقلت مع
ا هـناك أمر يـستوجب مـني التدخل به نفـسي  دعني أساله عن سـبب ذلك  لر
 وحجي رشـيد رحمة الله على روحه الطاهرة كـان انسانا طيبا وورعا وخايف

الله ولديه اوالد كثيرون  لكن البعض من اوالده رحمه الله يدعون التدين .
ال تـوجـد ذرة رحـمـة في قـلـوب حجي رشـيـد  عـكس والـدهم  فـالـطمـع واجلشع
والـتـسـلط طـبع من طـباعـهم  فـهم ال يـتـوانون عن ارتـكـاب ابـشع اجلـرائم بأسم
ـهم ـاء  ا الـدين  وعـنـدهـم قـتل االنـسـان او االعـتـداء  عـلـيه كـشـرب قـدح من ا
ـنزل  تقـدمت الى جـاري ابو مـحـمد  وسـالـته عن سـبب خروجه ودخـوله الى ا
فـأجـاب وبـصـوت جـهوري عـالي  الـله يـرحم حـجي رشـيـد بـرحـمـته الـواسـعة 
احلجي ابـو قلـب الطـيب  وقلت له اي والـله حجي رشـيد ابـو قلب الـطيب راعي
سـاك  وإذا بـجاري العـزيز ابو مـحمـد االنسان الـوديع الذي يزور الفـقراء وا
قـدسة كل لـيلـة جمـعة ويـذرف الدمـوع على االمـام احلسـ (ع) على العـتبـات ا
رحـوم حجي رشيد سك يـدي بقوة ووجهه بـاجتاه بيت ا مدار الـعام  وإِذا به 
ويـقــول  وبـكل حــده وبـصــوت عـالي  أســمع زين  ابــو كـر  وكـأنـه يـريـد ان
ـنـطـقـة كـلـهـا حتـلف بـاسـمه سـمـعت  احلـجي يـسـمـعـهم  حـجي رشـيـد هـاي ا
انـسـان طـيب  احلـجي نـصـيـر الفـقـراء  احلـجي بس الـثـوابـات الـكـان يـوزعـها
تـدخـله اجلـنـة  ال عبـالك . يـقـول صـديـقي جتـمدت الـدمـاء في عـروقي  وأنـعـقد
لسـاني وأُصبت بـالذهول  فـأنا لم أقول عن احلـجي اي كالم سيء بل مدحته 
وتـوقـعت ان احـد أبـناء احلـجي سـوف يـسـمع كالم ابـو مـحـمد ويـخـرج عـلـيـنا 
وأصـبح انـا وعـائـلـتي في خـبـر كـانَ  وذهب ابـو مـحـمـد وهـو يـتـمـتم الـله يـرحم
قـابل لـبـيتي احلجي ودخل الى بـيـته  يـقـول والكالم له خـرج جـاري ابـو عـلي ا
على صـوت صياح ابو محمد وهو مستغـرب  وسألني عن القضية  فرويتها له
مـن االول الى االخــيــر فــقـال  ان احــد اوالد حــجـي رشـيــد ســوف يــتم تــعــيــنه
ـهـمـة  وجارك ابـو مـحـمـد تعـرف قـبل فـترة ـنـصب مـدير عـام الحـد الـدوائر ا
طـلـعـوه تـقـاعد لـعـدم كـفـاءته واالن جـالس في الـبـيت ويـطـمح في ان يـعـيدوه الى
الوظيفة  وعسى ابن احلجي يسمع كالمه ويعينه فقلت له  أَال يخاف الله . لو
سـمع واحد من اوالد احلجي كالمه وتصوروا اني كنت اسب اباهم وابو محمد
يـدافع عـنه  وصـدقـوا به وقـتـلـوني مـاذا سـيـقـول لـله  قـال أنت الى قـيـر وبـئس

هم اوالد احلجي يسمعوه ويقولون له عفيه السبع . صير ا ا
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أدت النائـبتان وفاء حس سلـمان اليم خلفـاً للنائب السابق قاسم األعرجي
والنائبة إقبال عدنان بديلة من النائبة الراحلة غيداء كمبش اليم الدستوري 
ـواطن  فـمـا رأيـنـا أو سـمـعـنـا اال مـجرد  الـيـمـ لم يـنـقذ الـوطن ولـم ينـصف ا

قراءات دون قرارات ولقاءات دون نتاجات .
ـنـتج احملـلي حتت أتـذكـر قـبل أشـهـر حتـركت حـمـلـة كـبـيرة وطـنـيـة وهي لـدعم ا
سـتورد .. وصار الـناس يـشترون نـتج احمللي وأتـرك ا شعـار وهاشـتاك ادعم ا
نتـج الوطني وقـبل شرائـهم للـسعلـة يدقـقون من اي بـلد وصـناعة هـذه السـلعة ا
ستوردة في حينـها لكن احلق يقال بعد فترة الغذائـية ولقد انكسرت السـلعة ا
قـليـلة لم نـنـصف انفـسنـا كمـواطـن وشـعب متـراحم فـيمـا بيـننـا فـمجـرد دعمـنا
لهـؤالء التجـار بدأوا بـاجلواب العـكسي وهـو رفع أسعار الـسلع.. مـثل البيض .
ـنـتج احملــلي اخف عـبـأ عـلـيــنـا فـهـو ال يـحـتـاج تـفــاجـأت حـيـنـهـا وقــلت: ألـيس ا
ضـرائب وتـراخـيص دخول وكـمـارك فصـنـاعتـنـا وزراعـتنـا مـوجودة واحلـمـد لله

شكلة? واجابني البعض: هذا حال العراقي . فأين ا
شكـلة في قـلوبنـا ونفوسـنا وعدم وحـدتنا... انـنا ال نـتعاون عـلى البر والـتقوى ا

مثل ما نتعاون بالعدوان النتحد باحلب بل نتحد بالكره واإلكراه . 
اإلكراه صـار واقع حال مثل ماتـفضلـوا اجلماعة.. هـذا حالنا ولـكن ياسادة لو
ا حصل ذلك ستـورد  كان لـدينا قـوان صارمـة مفعـلة تضع قـواعد لـلتاجـر وا
ا صرنـا نعاني من التزييف والتمييع والتبخيـر فتتحول اكبر مشكلة سياسية و
اضي لـيصبح وأمنـية أو اختـراق سيادي لـدينا من حـديث الساعـة إلى حديث ا
ـان وأين الـدسـتـور من كل حـدث واحـاديث مـتـبـخـرة . فــأين الـقـانـون واين الـبـر
ــرأة الـشـابـة الـتي تـبـيع ـشــكالت أين أصـحـاب الـكـرسي من ا االخـتـراقـات وا
نـاصب من العـجوز ـال أين أصحـاب ا ـناديل لـتـكسب ا أوراق( الكـليـنكس ) ا

التي تشتغل "عمالة" بعمر الست عاماً لتعيش بكرامة وشرف !!? . 
الشرف ياسادة .. أين? أليس اليم كلمة دين.. أليس كلمة شرف ? 

أعـلم أن السـيـاسة لـعـبـة.. قد تـكـون لعـبـة سوداء أو حـفـلة غـيـر صاخـبـة بأقـنـعة
ا لعبة شطرجن ازاحة واستراحة.. أو ملعب ومكسب . تنكرية أو ر

ـتفـرجون ومـثل ما أما مـكسب الـشعب فال .. ال يـوجد لـنا مـكـسب اعتـقد انـنا ا
يقال عـلى البعض مـراقبون لـيس لنا سلـطة أو سيـطرة ليس لديـنا منـصب بعيد

عن الشعب .. لدينا احلرف واحلرف شرف .
مبـارك للـسـيدات الـنـائبـات الـفاضالت نـتـمنى كـمـا أردنا في
ـثـلن الــعـراق وشـعب الـعـراق ونـسـاء الـسـابـق نـائـبـات 
الـعــراق بــعــمـلــهن اجلــاد.. واجلـهــاد في ســبــيل إكـرام
ـة تـلـيق بـصــبـره عـلـيـكم ـواطن الـعــراقي بـحـيـاة كــر ا

وكرمه لكم .

بغداد
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ــتــدرّب عـــلى ارتــبــاط بــالـــعــنــصــر ا
ـــتــــطـــرّف الــــتــــابع لــــسالح اجلـــوّ ا
السعـودي الذي قتل ثالثـة بحارة في
الــقـاعـدة الــعـسـكــريـة األمـيــركـيـة في
بــنــســـاكــوال في واليــة فــلــوريــدا في

كانون األول.2019
وبــحــسب مــيـلــر ال تــزال الــفــصـائل
التـابعـة للـقاعـدة في اليـمن وإفريـقيا
قادرة عـلى شنّ هـجـمات دمـويـة لكنّ
قدرات الـتشـكـيالت التـابعـة للـتنـظيم
في الهـند وبـاكسـتان أُضـعفت بـشكل

كبير.
أمـــا في أفــغــانــســـتــان فــقــد تــراجع
حـضـور الـقـاعـدة إلى "بـضع عـشرات
قـاتلـ ينـصبّ تركـيزهم بـشكل من ا
أســـاسي عـــلـى الـــبـــقـــاء عــــلى قـــيـــد

احلياة".
ـوجب اتــفـاق وقّـعـتـه طـالـبـان مع و
ـتّــحــدة في شــبـاط وافق الــواليــات ا
ـتمـرّدون عـلى مـنع تـنظـيم الـقـاعدة ا
من اســتــخـدام أراضي أفــغــانـســتـان
مالذاً آمناً ومنطلقاً لتنفيذ هجمات.
لــكن عـلـى الـرّغم مـن االتّـفــاق ال يـزال
التـنظـيم اجلهـادي على عالقـة وثيـقة
تـمرّدين األفـغان وفق مـا كشف مع ا

البنتاغون األربعاء.

وأضاف إن التنظيم يـركّز حالياً على
حتـــــــريــــــر اآلالف مـن عــــــنـــــــاصــــــره
ـتـواجـدين مع عـائالتـهم في مـراكـز ا
اعـتـقـال في شـمـال شـرق سوريـا في
ظل غـــيــاب أي مــســار دولـي مــنــسّق

للبتّ بأوضاعهم.
ــيـة وقــال مــيــلــر إن الــشــبــكــة الــعــا
لــلــتــنــظــيم خــارج ســوريــا والــعـراق
"تـشـمل حـالـيـاً نـحـو عـشريـن فصـيالً

ب فرع وشبكة".
وتــابع إنّ الــتــنــظــيم يــحــقّق نــتــائج
مـتـفاوتـة لـكـنه يـسـجّل أداءه األقوى
في إفـريـقــيـا وفق مـا أظـهـره هـجـوم
الـنيـجـر. كذلك يـسـعى تـنظـيم الـدولة
ــهـاجـمـة أهـداف غـربـيـة اإلسالمـيـة 
وفق مــيـلــر لـكن عــمـلـيــات مـكــافـحـة

اإلرهاب حتول دون ذلك.
نافس لـتنظيم أما تنـظيم "القاعـدة" ا
الدولة اإلسالمية والذي شن هجمات
 11أيـــــلـــــول 2001في الـــــواليـــــات
ـتـحـدة فـقـد أضـعـفه الـقـضـاء عـلى ا
قادتـه وأبرز شـخصـيـاته لكـنّه يـبقى

مع ذلك فاعالً.
وقـــال مـــيــلـــر إن "الـــقــاعـــدة" ال تــزال
مــصـــمـــمـــة عــلـى شنّ هـــجــمـــات في
ـتــحـدة وأوروبــا وكـانت الـواليــات ا

وغــيـره من الــقــادة الـبــارزين تــمـكّن
الــقـائـد اجلــديـد مـحــمـد سـعــيـد عـبـد
ــولى من إدارة هــجــمــات الــرحــمـن ا
جـــديــدة بــواســطــة فـــصــائل تــابــعــة
للتنظيم بعيدة جغرافياً عن القيادة.
واخلـمـيـس تـبـنّى الـتـنــظـيم هـجـومـاً
وقع في الـنــيـجـر فـي الـتـاسع من آب
وأسفـر عن ثمـانيـة قتـلى بيـنهم سـتة

. عمال إغاثة فرنسي
وقـــال مـــيــــلـــر إن تـــنـــظــــيم الـــدولـــة
اإلسالمـيـة نــفّـذ في سـوريـا والـعـراق
اغتـياالت وهـجـمات بـواسطـة قذائف
صـنعة الهـاون والعـبوات النـاسفـة ا

يدوياً "بوتيرة ثابتة".
 UL−¼ cOHMð

ومن ضــمن هـذه الــهـجــمـات عــمـلــيـة
نـفّــذت في أيـار وأسـفــرت عن سـقـوط
عشـرات اجلنود الـعراقـي بـ قتيل

وجريح.
وقـال ميـلـر إن الـتـنـظيـم وثّق جناحه
هـذا بتـسـجـيالت فيـديـو اسـتخـدمـها
عــلـى ســـبـــيل الـــدعـــايـــة إلظـــهــار أنّ
اجلــهـــاديـــ ال يـــزالــون مـــنـــظّـــمــ
ونـشـطـ عـلـى الـرغم من اجـتـثـاثـهم
ــنــطـــقــة الــتـي أعــلــنـــوا فــيــهــا من ا

"اخلالفة" في سوريا والعراق.

اضية باالتكال على كادر مخصص ا
من القـادة اخملـضرمـ من الصـفوف
ـتوسـطـة وشـبـكات سـريـة واسـعة ا
الـنـطـاق وتــراجع ضـغـوط مـكـافـحـة

اإلرهاب".
ومنـذ القـضـاء في تشـرين األول على
قــائـد الـتــنـظـيـم أبي بـكـر الــبـغـدادي

وخالل جــلـســة اسـتــمـاع أمــام جلـنـة
األمن الـــقــومي في مـــجــلس الــنــواب
ـركـز الـوطـني األمـيـركي قـال مـديـر ا
كافحة اإلرهاب كريستوفر األميركي 
ـتــطـرف "أظـهـر مـيــلـر إن الـتــنـظـيم ا
مراراً قدرة على النهوض من خسائر
فـادحـة تـكـبـدهـا في الـسـنوات الـستّ

{ واشـــنــطـن (أ ف ب) - أكــد مـــديــر
ــكـافــحـة ــركـز الــوطـني األمــيـركي  ا
اإلرهــاب أن تــنـــظــيم داعش يــواصل
يا مع نـحو عشرين فصيال تمدده عا
تــــابــــعــــا له وذلـك عــــلى الـــــرغم من
اجـتـثـاثه مـن سـوريـا والـقـضـاء عـلى

قيادييه.
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ـشـروع قـانون ـاضي الـقـراءة االولى  أنـهى مـجـلس الـنـواب الـعـراقي االسـبـوع ا
ـساكن رقم (40© لـسـنة 2008 التـعـديل االول لقـانـون التـعـداد الـعام لـلـسكـان وا
لغرض إعـادة تشـكيل الـهيئـة العـامة للـتعـداد ومنح رئـيسهـا الصالحـيات الالزمة

ألجراء التعداد العام.  
ـوضوع لـيس له عالقـة باجـراء التـعداد الـعام أي ان هذا الـتعـديل او اثـارة هذا ا
وعد احملدد له تقوم ـقرر اجراؤه في تشرين الثاني 2020 والـذي كلما اقترب ا ا
ـرة ايضـاً) حـيث كشـفت وزارة الـتخـطيط ـتـوقع هذه ا احلـكـومة بـتأجـيـله وهو (ا
قبل عدة اسابيع عن رفعها توصية جمللس الوزراء بتأجيل اجراء التعداد ألسباب
وافـقة عـليه تأجـيل اجراء الـتعداد لـلمرة صحيـة ومالـية وهو مـا يعـني في حال ا
الـثـانية عـشرة السـباب وخالفـات سياسـية واقـتصاديـة وامنـية وغـيرها. ورغم ان
العـراق استـطاع اجـراء اربع انتـخابـات نيـابيـة وتوالت عـليه حـكومـات (اجلعـفري
هدي) لكـن لم تستطع اي مـنها اجراء الـتعداد بحجج الـكي والعبادي وعـبد ا وا
واسبـاب مخـتـلفـة رغم ان االسـاس االول الي انتـخابـات وجـود قاعـدة مـعلـومات
ـشـاركة  صـحـيـحة ودقـيـقة العـداد الـسـكان ومـوالـيـدهم التي حتـدد من له حق ا
ومناطـق سكنـاهم واقامتـهم لغرض حتـديد حـجم واستحـقاق كل مديـنة او منـطقة
هم حلـكومـة السـيد مـصطـفى الكـاظمي قـاعد في مـجلس الـنواب. ان مـن ا من ا
بكرة في حزيران 2021 أن يسجل ويحقق اجنازاً الـذي قرر اجراء االنتخابات ا
لم يسـتطع ان يحققه غـيره وهو اجراء التعـداد العام للسـكان خصوصا في هذه
ر بـها الـعراق النـه سيـمثل جنـاحـا وخطـوة نحـو حتول الظـروف احلرجـة التـي 
العـراق من دولة فاشلـة وفاسدة ومـفلسـفة الى دولة تـعرف مالـها وما عـليها وان
ـسـتـقـبل سـيـكـون عـلى اسـاس عـلـمي واحـصـائي ولـيس عـلى مـا سـيـتم بـنـاؤه بـا
ـبـكـرة اجـراء واجنـاز نـتمـنى ان اسـاس الـتـخمـيـنـات والـتـقـديـرات. االنـتـخـابـات ا
يتحـقق لكن يجب ان تـكون انتخـابات نزيهـة وعادلة وحقـيقية تـعكس ارادة شعبه
في انتـخاب القـوي االم الذي يـستـطيع ان يبـحر بسـفيـنة العـراق الى بر االمان
ـاضيـة لم تـكن عـادلة وال نـزيـهة وهي والسالم الن االنـتـخابـات خالل الـدورات ا
ــشـوه والـفــاسـد والـدمــار والـتـخــريب الـذي طـال كل الـتي افــرزت هـذا الـوضع ا
شئ. ان انـتـشار احملـاصصـة احلـزبيـة والـطائـفيـة والـقومـية والـديـنيـة وكل انواع
اخلالفــات الــتي تــغــلــغــلت في اجملــتــمع وفي اســاس وعــمل احلــكــومــة والــقـوات
ـيزانـيـة ونسـبة الـواردات واالستـحـقاقـات سواء في  واخلالفـات حول ا سـلحـة ا
االقليم واحملـافظات كلـها مبنـية على اساس الـتخميـنات والتقـديرات التي وصلت
وظـف بـالدولة الى حد تـصريح وزيـر التخـطيط  احلـالي بانه (ال اعـرف اعداد ا

الية يعرف اعدادهم!!).   العراقية وال حتى وزير ا
ان اجراء الـتعـداد سوف يـب كل شئ ويـعرف كل واحـد حجـمه وحقه مع الـعلم
ان اجرائه مـا زال يصطدم بجداريـن او سبب هما الـسبب الرئيسي واالساسي
كن ذهب) حـيث ال  في كـل تأجـيل للـمواعـيـد السـابقـة وهـما حـقلي (الـقومـيـة وا

ابدا حتـقيق االتفاق او االجماع عـلى ادخال هذين احلقل
في اية اسـتمارة احصائية وهو مـا يتطلب قراراً جريئاً
وشجـاعاً من الـكاظـمي وحكومـته التي نـتمـنى ان تكون
حكـومة عراقـية قويـة قائمـة على اساس الـهوية الـوطنية
العـراقيـة الـتي يجب ان تـقـوى وتتـغلب وتـتـقدم عـلى ما
سـواهـا من هـويـات قومـيـة ومـذهبـيـة وديـنـية وعـشـائـرية

ومناطقية.  
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سـتـ عـامـاً  تـغـيـرت فـيه الـعـديد من
مالمـح هذه الدول من ناحـية أنظـمتها
ـاط حيـاتـها الـفكـرية اإلجـتـماعـية وأ
والـسيـاسيـة واإلقتصـادية . وقـد تبدو

احلاجة إلى تقييم جديد .
يـستمـر الوردي في بحـثه عن مكونات
احلــــضـــــارة في الــــعــــراق وأســــبــــاب
ضــمـورهـا وانـتـعــاشـهـا . فـيـؤكـد أوالً
عــلـى أن احلــضــارة تــتــمــيــز بــوجــود
الـدولـة فـيـهـا  بـينـمـا تـتـمـيـز الـبداوة
بــوجــود الــعــصــبـيــة الــقــبــلــيـة . وأن
الــعــراق شـهــد في فــتـرات كــثــيـرة من
تـاريــخه ظـهـور دول قـويـة تـعـمل عـلى
ــــاء احلـــضـــارة فــــيه  ولـــكـن تـــلك إ
الـفتـرات لم تدم طـويالً  إذ سـرعان ما
حتل الـفـوضى والنـزاع كمـا في العـهد
الــعــثــمــاني . وبــقي الــعــراق مــتــأثـراً
بــالــصـحــراء حــيث ال يــفـصـل بـيــنــهـا
وبــــيـــنه فــــاصل من بــــحـــر أو جـــبل .
وبـقـيت الـصـحـراء الـعـربـيـة من أعـظم

منابع البداوة في العالم .
الثقافة اإلجتماعية

حــــاول الـــوردي أن يــــحـــدد مــــفـــهـــوم
الــبـداوة ومــفـهــوم احلـضــارة  فـهــمـا
مـــــتـــــضــــادتـــــان فـي الـــــكــــثـــــيـــــر من
ـيل الـوردي إلى خــصـائـصـهــمـا . ال 
اســتــخــدام لـفــظــة احلــضــارة عـلى الـ
 Cultureأو Civilization  بـــــــــل
يـفــضل اسـتـخـدام مـصـطـلح "الـثـقـافـة
صـطلح اإلجـتـماعـية" لـتدل عـلى ذلك ا

الغربي .
يــصف الـوردي الـثـقـافــة اإلجـتـمـاعـيـة
لألمـة كالشـخصيـة للفـرد . فكما أن كل
فـرد له شخـصيته اخلـاصة به  إذ هو
يــتــمـيــز بــهـا عن أي فــرد آخــر . كـذلك
تـــكـــون كل أمـــة مـن األ  إذ أن لـــهــا
ثـقـافة اجـتـماعـيـة معـيـنة  ال تـمـاثلـها

أية ثقافة أخرى في أية أمة .
تــعـرّف الـثــقـافــة اإلجـتـمــاعـيـة بــأنـهـا
مـجمـوعة الـتقـاليـد والقـواعد واألفـكار
ـوجـودة في أيـة أمة من األ . وهي ا
تـشــمل مـخـتـلف شـؤون احلـيـاة فـيـهـا
كـــالــدين واألخـالق والــقــانـــون والــفن
والـــصـــنـــاعـــة والـــلـــغـــة واخلـــرافــات

وغيرها.
والـثقافـة اإلجتمـاعية لـيست مجـموعة
بـسيـطة مـؤلفة من أجـزاء متـفرقة  بل
هـي كلّ مـتــمــاسك ومــتــرابط  بــحـيث
تـكون األجزاء فيه متفاعلـة فيما بينها
تــفـاعالً قــويـاً يــجـعــلـهــا ذات طـبــيـعـة
جــديــدة لم تــكن فــيــهــا عــنــدمـا كــانت

منفردة . 
ويـضرب مثالً بظاهرة الـكرم  فطبيعة
الـكرم في اجملتمع الـبدوي تختلف عن
طــبــيــعـة الــكــرم في احلــضــارة  فـهي
مـطبوعـة بطابع الثـقافة البـدوية . فقد
جنـد لــهـا مـا يـشـابـهـهـا في الـثـقـافـات
ـا هــو تـشــابه بـاإلسم أو األخــرى  إ
الــشــكل الــظـاهــري فــقط . ولـذلـك يـقع
الـغـربـيـون من مـسـتـشـرقـ أو رحـالـة
في خــطــأ عــنــد دراســتــهم لــلــخــصـال
الــبــدويـــة  إذ أنــهم يــنــظــرون فــيــهــا
ـنظار ثـقافتهم األجـنبيـة فيفهـمونها

على غير ما هي في الواقع .
وقـد أشار بـعضـهم إلى أجـزاء الثـقافة
الـبدوية دون أن يتـعمقوا فـيها . يقول
Eduard Browne ـستشرق براون ا
 :أن الــفـضـائل الـرئــيـسـة في الـبـداوة
هي الــشــجــاعــة والــكــرم والــضــيــافــة

والوالء للقبيلة والثأر . 
وحـصــرهـا مـور في فـضـيـلـتـ هـمـا :
ـــســتـــشــرق الـــشــرف والـــثـــأر . أمــا ا
Ignaz الـهــنـغـاريـا األصل غـولـدزيـهـر
Goldziher فقد حصرها في واحدة 
ــروءة  ولــكـنـه جـعــلـهــا تــشـمل هي ا
مــــظــــاهـــر شــــتى هـي : الـــشــــجــــاعـــة
الـشخصية  والشهامة التي ال حد لها
 والــــــــكــــــــرم إلـى حــــــــد اإلســـــــراف 
واإلخالص الـتـام لـلقـبـيـلة  والـقـسوة
ن فـي اإلنــتـــقــام  واألخـــذ بــالـــثــأر 
اعـتـدى علـيه أو عـلى قـريب له أو على

قبيلته بقولٍ أو فعل .
نظرية الوردي في البداوة
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الـسـلـوك الـتي تتـمـيـز بـها الـشـخـصـية
الـعـراقـيـة الـتي ورثت الـكـثـيـر مـن هذه
الــصــفـات  وتــمـارســهــا في شـؤونــهـا

اليومية وحياتها اإلجتماعية . 
ويــأخــذ الـوردي في مــنــاقـشــة صــفـات
الــشـخـصـيـة الـبــدويـة وردود أفـعـالـهـا
ومـواقـفـهـا جتـاه الـفـضـائل والـرذائل 
فـيـذكر نـزعة احلـرب  وعـدم اإلنضـباط
لــلـدولـة  وأهـمــيـة الـنــسب  وصـيـانـة
ـــهن ـــرأة وشـــرفــــهـــا  واحـــتـــقـــار ا ا
كـاحلدادة والنجارة والدباغة واحلالقة
ــفــرطــة واحلــيــاكــة  واحلــســاســيــة ا
لــلــكــرامــة  وحـب الــرئــاســة واألمـرة 
والــنـــفــرة من الــطـــاعــة واإلنــصــيــاع 
واحلـسد والـنفاق واإلنـتهازيـة والوفاء

بالوعد . 
وحــول قــضــيــة الــنــزعــة الــديـنــيــة في
الـبداوة  يرد الوردي اآلراء التي تقول
يـلـون كـثـيراً إلى دين . بـأن الـبـدو ال 
ويرى الوردي أن هؤالء يقيمون التدين
الـبدوي من خالل مـعاييرهـم احلضرية
. ويـعزو الـتدين فـي معنـاه اإلجتـماعي
الـعـام إلى وجـود ثالثـة أركان هي : 1-

العقيدة 2- الشعائر 3- األخالق . 
ويــرى أن الـركــنـ األولـ مـن الـتـدين
واضــحـ فــيـهـم. أمـا من حــيث الـركن
الـثـالث أي األخـالق فـهم قـد يـخـتـلـفون
فــيه عن احلـضـر . فــمن جـانب جنـدهم
ذوي صـدق وعـفة وأمـانـة  ومن جانب
آخـر جنـدهم ذوي عـصـبيـة وثـأر وغزو
واعـــــتــــداء  وهي أبــــعـــــد عن األخالق

الدينية .
قضية تأريخية 

يـــــطـــــرح الــــوردي قـــــضـــــيـــــة خــــروج
مـجموعـت بدويـت  همـا خروج بدو
الــــعـــــرب إلى الــــعــــالـم إثــــر الــــدعــــوة
غـول إليه  اإلسـالميـة  وخروج بـدو ا
بــعــد ذلك بــســتــة قــرون  فــنـشــأت من
جـراء هـذين اخلروجـ إمبـراطوريـتان

كبيرتان . 
ويـــعــتـــرض الــوردي عـــلى آراء بــعض
ـسـتشـرقـ الذين عـقـدوا مقـارنـة ب ا
هـذين اخلروجـ  وانتـهوا إلـى القول
بــأنـهـمــا من طـبـيــعـة مـتــشـابـهـة  وأن
مـحمداً (ص) ال يختـلف عن جنكيزخان
كــثــيـراً . فــيــقــول : هـذا خــطــأ فـادح ال
نـقـرهم علـيه  وأن هـناك فـرقـاً شاسـعاً
بـ اخلروجـ  والرجلـ . وال مجال

للقياس بينهما . 
ــؤرخــ ويـــذكــر الــوردي آراء كـــبــار ا
وعــلـمــاء اإلجــتـمــاع أمـثــال غـوســتـاف
ستـشرق أدوارد براون الذي لـوبون وا
يـقول عن الـعرب بـأنهم كـانوا عـلى حد
تــعــبـيــر أعـدائــهم اإلســبــان ( فـرســانـاً
ــتـازون بـكــثـيــر من الـرقـة وأبــطـاالً  
ـغــول الـذين والــدمـاثــة ) عـلى عــكس ا
كـانوا مـتعـطشـ لسـفك الدمـاء والقتل

والتدمير والتخريب. 
وفـي الوقت الـذي يرد فيـه الوردي على
آراء الــذين يـعـلــلـون تـمــيـز الـعـرب عن
ا يـسـميه ـغـول ألسـباب قـومـيـة أو  ا
الـتعليل القائم على أساس من (الغرور
يل إلى (الـتعـليل الـديني) الـقـومي)  
الــذي يــرى بــأن الـدين اإلسـالمي الـذي
حـمله الـعرب عـند فتـوحهم جـعلهم أقل
ـغـول . وأن قــسـوة وأكـثـر مـروءة من ا
مــحــمـــداً (ص) قــد بــعث في أصــحــابه
باد العدل وأهل بيته روحاً فياضة 

ساواة .  وا
وقـد سـار هـؤالء مع اجلـيـوش الـبـدوية
ثابـة (صمام أمان) الـفاحتة  فكـانوا 
فــيـهــا يـردعـونــهـا عن الــسـفك والــظـلم

والتخريب جهد إمكانهم .

ــاضـي . فــقــد ظن مـــنــتــصف الـــقــرن ا
الـعـلمـاء يومـذاك أن كل مجـتمع بـشري
ر في هـو كـالـكـائـنـات احلـيـة البـد أن 
تـطوره عبـر التاريخ بـسلسـلة متـتابعة
راحل  راحل احملتـومة . وهذه ا مـن ا
ـرحلة الـبدائية كـما تخـيلوهـا  تبدأ با
الـتي يعيش فـيها اإلنسان عـلى الصيد
واإللـتقاط   ثم تـأتي من بعدهـا مرحلة
الـبداوة التي يعيش فيها اإلنسان على
الــرعي  وتــلـيــهـا مــرحــلـة الــزراعـة ثم

مرحلة الصناعة).
ويـستـنتج الوردي "بـأن البـداوة ليست
مــرحـلـة ضــروريـة من مـراحـل الـتـطـور
اإلجــتـمـاعي  ولـيس من احملـتـوم عـلى
كل أمـة أن تمـر بها خـالل تطورهـا عبر
الـتـاريخ . إن الـبـداوة في الـواقع نـظام
إجـتـماعي ال يـنـشأ إال فـي الصـحراء …
وفي أكثر األحيان ال تتخذ أمة ما نظام
الــبــداوة كـنــظــام اجـتــمــاعي إذا كـانت
أرضـــهــا غــيـــر صــحــراويـــة." ويــعــقب
الـوردي عــلى أخـطـاء يـتـداولـهـا بـعض
الـباحـث مـثل قولـهم "أن العـرب كانوا
في جـــاهــلــيــتــهم يــعــيــشــون في طــور
الـبداوة  وهـو طور اجـتمـاعي طبـيعي
تــــمــــر به األ أثــــنــــاء ســــيـــرهــــا إلى

احلضارة" . 
هــــذا ولم يـــشــــر الـــوردي إلـى نـــشـــوء
ــنـطــقـة الــعـربـيــة قـبل حــضـارات في ا
وأثـــنــاء عــصـــر اجلــاهــلـــيــة كـــالــيــمن
ـــدائن . كــمــا رد واحلـــضــر وتــدمــر وا
الــوردي من يـقـول بــأن أهم خـصـائص
الـبداوة هـو التنـقل وقلة اإلسـتقرار في
األرض  فــيـعــتـبـر ذلـك خـطـئــاً عـلــمـيـاً
يـنـبغـي جتنـبه  ألن ذلك يـعني تـشـبيه

البدو بالغجر وسكان األسكيمو .
يــصــنـف الــوردي الــوطن الــعــربي إلى
ثالثة أصناف حسب تأثرها بالبداوة :
1- وجــود احلـضــارة والـبـداوة جــنـبـاً
إلى جــنب  فـتـسـيــطـر احلـضـارة تـارة
والـبداوة تـارة أخرى  كـما فـي العراق
واألردن والـــشـــام وتـــونس واجلـــزائــر
ــغـرب والـيـمـن . والـصـراع في هـذه وا

البلدان كبير وفي العراق أشد .
2- تكون البداوة أشد وأكثر تأثيراً من
احلــضــارة . ولــهــذا فــالــصــراع فــيــهـا
ضــعـيف ال يــظـهـر إال في نــطـاق ضـيق
جـــداً . ويـــشــــمل هـــذا الـــصـــنف جنـــد
واألحـسـاء والـعسـيـر ولـيبـيـا  واجلزء
الـــصــــحـــراوي من اجلـــزائـــر وعـــمـــان
والـقسم اجلـنوبي من مـصر (الصـعيد)
. ولـم يــذكـــر الــوردي الـــكـــويت ودولــة
اإلمـــــــــارات والــــــــبـــــــــحـــــــــريـن  مع أن
اخلـصائص التـي ذكرها تنـطبق عـليها
مـثل قـلـة السـكـان وكـثرة الـبـدو . ولعل
ذلـك يعود إلى أن تـلك الدول لم تـتشكل
بــعــد أو تــظــهــر كــدول أثــنــاء تــألــيــفه

الكتاب في بداية الستينات .
 -3والصنف الثالث هو الذي تكون فيه
احلـــضـــارة أقــوى أثـــراً من الـــبــداوة 
وأكـثر تغلـغالً في احلياة اإلجـتماعية .
وال يــنــطـبق  بــرأي الــوردي  إال عـلى
الـوجه البـحري أو الـقسم الـشمالي من
مــصــر . ونــسي الــوردي لــبــنــان الـذي
ـكـن تـصـنـيـفه ضـمن هـذه اجملـمـوعـة

احلضارية .
وقـد مضى على هـذا التصـنيف حوالي

أربيل
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يـعــد الـدكـتـور عـلي الـوردي من أشـهـر
عــلـمـاء اإلجـتــمـاع الـعــرب في الـعـصـر
احلــديث . وقــد صـرف مــعـظم أبــحـاثه
لــلـغـوص في الـشــخـصـيـة الــعـراقـيـة 
فــكــتب (دراســة في طــبـيــعــة اجملــتـمع
الـــعــراقي) الــذي حـــاول فــيه أن يــضع
نـظريته في تـفسير طـبيعـة تكوين هذه
عقدة . كما كانت دراسته الـشخصية ا
ــوســوعــيــة (حملـات إجــتــمــاعــيـة من ا
تـأريخ العـراق احلديث) تـعكس نـظرته
خلـــلــفـــيــة الـــشـــخــصـــيــة الـــعــراقـــيــة
ومـكـونـاتـهـا ومـوروثـاتـهـا الـتـأريـخـية
الـتي تراكمـت على مدى الـقرون . فكان
الـوردي يـقوّم األحـداث من خالل قراءة
حتـليلية للواقع اإلجتماعي قبل وأثناء
وبــعــد احلــدث الــتــاريــخي .وكــانت له
أبــحـاث أخـرى مـثل (شـخــصـيـة الـفـرد
الـعـراقي) و(اإلزدواجـيـة في شـخـصـية

الفرد العراقي) .
يـــتــمـــيــز أســلـــوب الــوردي بـــسالســة
الـعـبارة وبـسـاطتـهـا  فهـو يبـتـعد عن
الـتـكلف أو اسـتخـدام عبـارات غامـضة
أو مـصطلحات مبهمة على أذن القار
الـعـادي . ويـجعل الـوردي من الـتاريخ
ـمـتـعـة التي مـجـمـوعـة من الـقـصص ا
تــسـتـهـوي الــقـار  دون أن يـخل ذلك
ـادته الـعـلـمـية أو سـيـاقه الـتـاريخي
.هــذا إضـــافــة إلى تــوثــيـق مــا يــقــوله
بــــــــالـــــــوثــــــــائـق وكـــــــتـب الــــــــرحالت
والـدبلومـاسي ومـذكرات السـياسي
ومــصــادر تــاريــخــيــة أخــرى . كــمــا ال
يـفـوته تـدوين مالحظـة رجل عـجوز أو
زبون في مقهى أو غيرهم من الطبقات

الشعبية . 
وكـــثـــيــراً مـــا يـــنــتـــقـــد الــوردي اآلراء
الـنظرية التي تهدف إلى تثبيت منحى
ايـديولوجي مع حيث يجري التركيز
ا تميل عـلى الدعاية السياسية أكثر 
إلى كـونها دراسة موضـوعية واقعية .
ــنــهج الــوعــظي في فــيــنــتــقــد مـــثالً ا
مـخاطـبة الـشبـاب العـربي بهـدف خلق
جـيل من الشباب القومي الواعي أثناء
ــد الــقــومي فـي بــدايــة الــســتــيــنـات ا
(دراسـة في طـبيـعة اجملـتمع الـعراقي/

ص 9).
ــشــاكل الــتـي واجــهــهــا الــوردي مـن ا
أثـنـاء دراسـته لـلمـجـتـمع الـعراقي هي
ــعــلــومــات من أفــراد كــيــفـــيــة جــمع ا
الــشـعب . فـيـرى أن األســلـوب الـغـربي
فـي اإلستـبـيـان أو طـرق أبـواب الـناس
كن ألخـذ أرائـهم في قـضـيـة مـا غـيـر 
ألن هـنـاك "فـجـوة واسـعـة بـ الـشـعب
واحلـكومـة . فالشـعب يعـتبر احلـكومة
عـــدوة له ال تــأتـي له بــأيـــة مــنـــفــعــة 
وكـــثــيــراً مـــا يــأتي الـــضــرر مـــنــهــا" .
ويصف موقفه أمام الناس بقوله "وإذا
جـاءهم بـاحـث إجتـمـاعـي حسـبـوه من
جـالوزة احلـكـومـة . فــهـو (أفـنـدي) في
مـالبـسه  وبـيــده قـلم ودفــتـر . أمـا إذا
لــــبس الـــبـــاحـث مالبس اعــــتـــيـــاديـــة
(دشـداشة) مثلهم  ظنوا أنه جاسوس
أرسـلـته احلـكومـة لـلـتجـسس عـلـيهم .
ولــهـذا كـنت إذا أردت الـدراسـة أحـاول
نــيل ثــقــتــهـم قـبـل أن أبــدأ بــالــسـؤال.
وكـنت أوجه إلـيـهم األسـئـلة تـلـقـائـياً 
وأحـــرضــهم عــلى اإلجـــابــة عن طــريق
إثـــارتــهم وبـــعث احلـــمــاس والـــفــخــر

فيهم".
ولــذلك يـرى الـوردي أن أفـضل طـريـقـة
لدراسة اجملتمع العراقي هي تلك التي

ـاني ماكس فـيـبر . وضـعـها الـعـالم األ
وهي الـــتي تـــعــتـــمــد عـــلى "الــتـــفــهم"
ــثــال الــنـــمــوذجي". فــهي وتــكـــوين "ا

مالئمة جملتمعنا وظروفه اخلاصة.
ويـنـتقـد الـوردي ظـاهرة الـتـقلـيـد التي
كـــثــيـــراً مــا يـــقع فــيـــهــا الـــبــاحـــثــون
ـيـون في تـفـكـيـرهم وأسـلوب واألكـاد
تـنفيذهم لـبرامجهم أو أرائـهم . فيقول
" فـــنــــجـــد أحـــدهم مـــثـالً يـــدرس عـــلم
اإلجـتـمـاع في جامـعـة أجـنبـيـة فـيرجع
إلـى مجتمعه يـريد أن يدرسه في ضوء
مـا درس هـنـاك حـرفـياً  نـاسـيـاً الـفرق
بـ مجتمـعه واجملتمع الذي درس فيه
. إنـه قد يظن أن الظـواهر التي درسها
هناك "قوان عامة" تصدق على جميع
الــشـعـوب في الـعـالـم من غـيـر تـفـريق"
(دراسـة في طـبيـعة اجملـتمع الـعراقي/

ص 20)
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حــاول الـوردي تــطـويــر نـظــريـة قـادرة
عـلى حتـلـيل شـخـصيـة الـفـرد الـعراقي
بـشكل علمي مـقبول . فقـد تأثر ببعض
ـفـكــرين  فـكــان يـنـاقش الــفالسـفــة وا
أرائـهم ويـرى مدى إمـكـانيـة انـطبـاقـها
عـــلى الـــنـــمـــوذج الـــذي يـــعـــنـــيه  أي
اجملــتــمـع الــعــراقي . وبــلــور آرائه في
ثـالث فــــــرضـــــــيــــــات هي : 1- ازدواج
الـشـخصـية 2- الـتـــــناشـز اإلجتـماعي

3- صراع البداوة واحلضارة . 
وضـوعيـة أن هذه ويـعـترف الـوردي 
الـفـرضـيـات لـيـست مـن بـنـات أفـكاره 
بـل اقـتـبس كل واحــدة مـنــهـا من عـالم
اجـتمـاعي معـروف . فاألولى اقـتبـسها
مـن (روبـرت مـريـســون مـكـايـفـر-1882
1970) والــثــانـيــة من (ولــيم اوكــبـرن)
والـثـالثـة من (ابن خـلدون)  ثم وصف
دوره هـــو بـــقــوله ( غـــيـــر أني حــورت
وبـدلت في كل واحـدة مـنـهـا  قـليالً أو
كـثــيـراً  لـكي أجـعـلـهــا أكـثـر انـطـبـاقـاً
وانــــســـجــــامـــاً مـع ظـــروف اجملــــتـــمع
الـعـراقي وطـبـيـعـة تـكـويـنه). ( صـائب
عــبـــد احلــمــيــد / عــلي الــوردي: عــالم
ـثــيـر لـلـجــدل ) / قـضـايـا اإلجــتـمـاع ا
إسالمــيـة مـعــاصـرة /الـعــدد الـثـالث /

ص 156)
ظل عـنصر الـبداوة يحـتل موقـعاً هاماً
في صــيـاغـة الــوردي لـنـظــريـته . فـهـو
يـرفض الـنظـرية الـتي تـعتـبر (الـبداوة
مرحلة إجتماعية مرت بها جميع األ

قـبل دخـولـهـا فـي مـرحـلـة احلـضارة) 
حـيـث يـعـتـبـرهـا مـسـتـمـدة من نـظـريـة
ـــشـــهــــورة الـــتي صـــارت الـــتــــطـــور ا
(مـوضة) علـمية مـنذ ظهور داروين في

يــــــــــــذكـــــــــــر
الـــوردي أنه
كــــان يــــقـــلب
الـــنـــظـــريــات
والــفـرضـيـات
ـــــعــــروضــــة ا
أمــــــــــــــــــــامــه 

فــــيـــنـــاقش هـــذه
ويـرد تـلك  من أجل الـعثـور على

فــرضـيـة وافـيــة تـفـسـر هــذه الـظـاهـرة
اإلجـــتــمـــاعــيــة . وبـــعــد بـــحث وتــردد

يتوصل إلى فرضية (التغالب) .
ويــرى الــوردي أن مــركــبــات الــثــقــافـة

البدوية هي ثالث :
1- الــعـصـبــيـة  : وهي الـرابــطـة الـتي
تـربط الـفـرد بقـبـيلـته  ويـحصل مـنـها
عـلى ما يـقوّم حـياته . فـهي التـي توفر
لـه األمن واحلــــمــــايــــة فـي مــــجــــتــــمع
الــصـحــراء الـذي يـحــتـد فــيه الـصـراع

على البقاء . 
ـنـافسـة على 2- الـغـزو : حيث تـكون ا
ـكــانـة الـعـالـيـة في الــقـبـيـلـة تـتـحـدد ا
بـالشجاعة والقوة والبأس في القتال .
فـــاحلــيـــاة في الــصـــحــراء ال حتـــتــمل
الــضـعــيف اجلـبــان الـذي يـبــقى ذلـيالً

محتقراً في قومه .
ـروءة : وهي الصفـة التي تضفي 3- ا
على شخصية البدوي صفات الشهامة

وجندة الضعيف أو حماية من       
يـلـجـأ إليـه في حاالت الـسـلم . كـما أنه
يـــقــري الــضـــيف ويــســـاعــد اجلــار أو

سافر بأقصى ما يستطيع . ا
ويـــخــتـــصــر الـــوردي صــفـــات الــرجل
الــبـدوي بــأنه يـجب أن يــكـون (نــهّـابـاً
) أي تـقـاس شـجـاعـته بـغـنـائـمه وهّـابـاً
الـتي يحـصل عليـها من الغـزو والنهب
ـقدار كـرمه وبذله لـآلخرين . لذلك  و
يـــصــــبح الـــبـــخل دلــــيالً عـــلى اجلـــ
والـضعف  ألن الـشجـاع ال يبخل . إنه
واثق بــأنه سـيـنــال بـشـجـاعــته غـنـائم
أخــرى يــنـــفــقــهــا في خــدمــة ضــيــوفه

والالجئ إليه .
وفـي نــهـــايـــة بـــحـــثه يـــبـــدي الــوردي
تــواضـعه الـعـلـمـي حـ يـقـول ( لـست
أدعـي أن هــذا الــبـــحث الـــذي قــمت به
حــول الــبــداوة كــان بــحــثــاً عــلــمــيــاً .
واجلـــديـــر بي أن أســـمـــيه (مـــحـــاولــة
عـــــلــــمـــــيــــة) . والـــــرجــــاء مـن زمالئي
الـبـاحثـ أن يعـيـنوني فـيه ويـكشـفوا
عـن أوجه اخلـــطـــأ والــــصـــواب مـــنه .
(دراسـة في طـبيـعة اجملـتمع الـعراقي/

ص 115)
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ويـحـاول الـوردي إثـبـات نـظـريـته هـذه
(الـتغالب) من خالل استشهاده بأبيات
من الـشعر اجلاهلي مثل قصيدة عمرو
بن كـــلـــثـــوم الـــتي يـــتـــفـــاخـــر فـــيـــهــا
بـالـشـجـاعة وطـعن اخلـصـوم ثم يـعرّج

على التفاخر ببذل الطعام لآلخرين .
ويــبـدأ في حتـلــيل شـخـصــيـة الـبـدوي
حــيث يـقـول : الـبـدوي يـحب أن يـكـون
غـالباً ال مغلوباً في كل شأن من شؤون
حـياته . إنه يريد أن يغلب بقوته وقوة
ـروءته . ولـهذا كان قـبيـلته  ويـغلب 
مـن الــصــعب عــلى الــبــدوي أن يــكــون
مـوضع عـطـف أو رعايـة أو تـفـضل من
قـبل أحـد . فذلك يـعـني في نظـره دليالً
عــــلـى الــــهــــوان والــــضــــعـف . وعــــلى
الـنقيض من ذلك  نراه يشـعر بالفخار
حــ يـأتـيه أحـد يــطـلب مـنه فـضالً أو
حــمــايــة . فــهـو يــعــد ذلك من عـالمـات

كانة في اجملتمع . القدرة وا
إن نـــزعـــة الــتـــغـــالب تـــســيـــطـــر عــلى
شخصية البدوي وجتعله ينظر في كل
األمـور حـسـبـمـا تـوحي إلـيه . إنـه يود
أن يـكـون ناهـباً ال مـنهـوباً  مـعتـدياً ال
مــعـتــدى عــلـيه  مــعــطـيــاً ال قـابــضـاً 
مـقصوداً ال قاصداً  مغيثاً ال مستغيثاً
 مـجيراً ال مستـجيراً  قادراً ال مقدوراً
عـلـيه  حـامـيـاً ال مـحـمـيـاً  مـسؤوالً ال
سـائالً  مـرجـواً ال راجـياً  مـشـكوراً ال

شاكراً …
وقـد تـفـسـر هـذه احملـدّدات الـعـديـد من
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االوضـــاع في الــســـودان حــالــيــا  اذن
ـــا ســـتــــحـــقق اتــــفـــاقـــيــــة جـــوبــــا ر
الــطــمـــوحــات الــشــخــصــيــة لالطــراف
ـوقعة ولو مؤقـتا  ولكنهـا بكل تأكيد ا
لـم ولن حتــــــقـق طــــــمـــــوح الــــــشــــــعب
ـــا في ذلك الـــســـوداني ايــنـــمـــا كــان 

دارفور.
{ وعـن أسـبـاب عـدم الـتـوقـيع بـرئـاسـة عـبـد

الواحد نور على هذا اإلتفاق قال:
- ان احلــركــة لم تــوقع عــلى اتــفــاقــيـة
جــوبـا النـهـا لـم تـكن جـزءا من عــمـلـيـة
الـــتـــفــاوض  وهـي غـــيــر مـــؤمـــنــة او
ـنجـية الـتفاوض الـتي اثبت مـعتـرفة 
فـشلهـا كآليـة مثلى حلـل ازمة السودان
 بــجــانب ان احلــركــة غــيــر مــعــتــرفــة
بـالـوثـيـقة الـدسـتـوريـة التـي وقعت في
اغـسطس  2019بـ اجمللس الـعسكري
االنـتــقـالي وقـوى احلـريـة والـتـغـيـيـر 
وبـــطـــبــيـــعـــة احلــال غـــيـــر مــعـــتـــرفــة
ــؤســـســات احلــكم االنــتـــقــالي الــتى
تـعـامل مـع ثـورة شـعـبـنـا بـفـوقـية دون

الوصل الغراضها النبيلة .
{ وهل تـــتــوقع أن يــؤدي هــذا اإلتــفــاق إلى

سلحة في منطقة دارفور ? إنهاء األعمال ا
- اوال : االزمـــة غـــيـــر مـــحـــصـــورة في
ـسـلـحـة او االطراف الـتي الـعـمـلـيـات ا
وقـعت اتفاقية جوبا  فاالزمة هي ازمة
عــمـيــقـة اجلــذور  ومـتــعـددة االبــعـاد 
ســيــاسـيــا  اجـتــمــاعـيــا  اقــتـصــاديـا
وامـنـيـا  بـجـانب هـذا فـان الـوضع في
الـسـودان عـمـوما هـنـاك سالح مـنـتـشر
ــلــيــشــيـات الــتي بــكــثــافــة في ايــدي ا
ســلــحــتــهــا الــدولــة  وفــقــدت الــدولــة
سـيطرتها عليها  وهذا واحد من اعقد
جــــوانب االزمـــة االمــــنـــيـــة  ومن دون
مــــخـــاطـــبــــة هـــذه الــــوضـــعــــيـــة بـــ
الـسـودانـي كـافـة  من ثم بـنـاء جيش
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عــــلى الـــرغم مـن تـــوقـــيـع احلـــكـــومـــة
ـســلــحـة الــســودانـيــة مع احلــركــات ا
ــعـارضـة إلنـهـاء احلـرب إال أن هـنـاك ا
شـكـوكـاً حول جنـاح تـلك اإلتفـاقـية في
حتــقـيق الـسالم الـشـامل فى الـسـودان
في ظـل مقاطعة عدد قليل من احلركات
تــلك اإلتــفــاقــيـة وعــلى رأســهــا حــركـة
جـــيـش حتـــريـــر الـــســـودان  وفي ظل
الـغـمـوض الذي يـكـتـنف مسـتـقـبل تلك
اإلتـفاقـية  قـال كمـال عبـد العـزيز عـبد
الــشــافع رئــيس مــكــتـب حـركــة جــيش
حتـرير الـسودان بـالقـاهــــرة في حوار

لـ (الزمان)?
- ان اتـفاقية جوبا ما هي اال استمرار
تـوارث من قبل لـذات النـهج القـد  ا
االنـــظــمــة الــتـي تــعــاقــبـت عــلى حــكم
الــسـودان مـنــذ االسـتـقالل الـى يـومـنـا
هــــــذا  في الــــــتــــــعــــــاطي مـع االزمـــــة
الـسودانية  والتي تـنتج عنها وصول
حـــمــلــة الــسالح الـى الــســلــطــة  دون
مـخـاطبـة جـزور االزمة  ووضع حـلول
جـزرية لـتحـقيق سالم شـامل حقـيقي 
ومـعـظم احلركـات التي وقـعت اتـفاقـية
جـوبا مع احلـكومة احلـاليـة  قد سبق
لها ان وقعت عدة اتفاقيات مع حكومة
الـبــشـيـر  وبـالـتـالي مــصـيـر اتـفـاقـيـة
جــوبـا هي نــفس مــصـيــر االتـفــاقـيـات
ـســؤول الـسـوداني الــسـابـقــة. ورأى ا
ـعـارض  ان من االخـطـاء الـتـاريـخـية ا
الـنـظر والـتعـامل مع اتفـاقيـات السالم
ان حتــقق طـمـوحـات جـزء من الـشـعب
في مـنـطقـة مـعيـنـة دون االخرين داخل
دولــة واحــدة  ولالسف الــشـديــد هـذه
هي مـنـهـجـيـة احلـكـومـات الـسـودانـية
واجملــتع الــدولي واالقــلـيــمي عــلى مـر
الـتـاريخ  وهي الـتي ادت مـا آلت الـيه
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وطــنـي واحــد  ذات عــقــيــدة قــتــالــيــة
وطــنــيــة  تــتــمــثل في حــمــايــة حـدود
كن ـواطن والـدسـتـور  ال  الـدولـة وا
ـسـلـحـة بـأي حال من انـهـاء االعـمـال ا
االحــوال  واتـفـاقـيـة جــوبـا لن تـعـالج
االزمـة في جذورهـا  وبالـتالـي الرهان

عليها فشل في حد ذاتها.
وعـــلى الــرغـم من الــتـــغــيــيـــرات الــتي
احـدثتـها انـتفـاضة ديـسمـبر  اال انـها
تـغـيـير اشـخـاص باشـخـاص  وكل ما
فـي االمر هـو مـسـاومـة بـ جلـنـة امن
الـبـشيـر وصفـوة انتـهـازية  فـالعـقلـية
احلــــاكـــــمــــة هـي ذات الــــعــــقـــــلــــيــــة 
ــمــارسـات  ــمــارسـات هـي نـفس ا وا
بـدلـيل اسـتـمـرار الـقـتل وبـشـكل يـومي
ــنــاطق الــطـــرفــيــة وانــتــقــال في كـل ا
عـيشي من سـيئ الى اسوا  الـوضع ا
فــاحلـكـومـات الـسـابــقـة اعـتـمـدت عـلى
سـاومـة الـثـنـائـية في اسـتـراتـيـجـيـة ا
الـــتـــعـــامل مع االزمـــة الـــســـودانـــيــة 
واحلـــكــومـــة احلـــالــيـــة هي نـــتــيـــجــة
لـلـمـسـاومـة الـثـنـائـيـة  واتـفـاق جـوبا
مـسـاومـة ثـنـائـيـة  اذن االخـتالف بـ
مـوقف احلكومة احلالية والسابقة هي

ليس إال اختالف اشخاص وتاريخ  .
{ وتـعـليـقا عـلى: وجـود من يرى أن مـجلس
احلـكم االنـتقـالي لم يـحقق الـطـموحـات التي
يـطــمح إلـيـهـا الـشـعـب الـسـوداني في إقـامـة

قراطي سليم . قال: نظام د
- نـــعم لـم حتــقق مـــؤســـســـات احلــكم
االنـتـقالي اي من الـطـموحـات واهداف
الـشـعب الـسـوداني  النـهـا مـؤسـسات
اتـت بـهــا افـراد لــيس لــديـهم مــشـروع
وبـــرنــامج وطــنـى خلــدمــة تـــطــلــعــات
الـشـعب  هم عـبـارة صـفـوة اخـتـطـفوا

ثورة الشعب .
{ مــا هـي األســبــاب الـــتي دفــعـت الــنــظــام

احلــالي إلى الـــتــقــارب مع إســـرائــيل وفــتح
اجملــــال اجلــــوي الـــســــودانـي لـــلــــطــــائـــرات
اإلسرائـيـلـيـة ? وهل هـذا متـعـلق بـرغـبـة هذا
الــنـظــام في رفـع إسم الـســودان من قــائــمـة

اإلرهاب ?
- تــاريــخــيــا كــان هــنــاك  تــقــارب بـ
احلـكومـات السـودانيـة واسرائـيل منذ
اخلــمــســيــنــات مــرور بــعــهــد جــعــفــر
الــنـمـيـري  وحـتى عـهــد الـبـشـيـر كـان
هـنــاك مـحـاوالت لـتـرتـيب لـقـاءات لـكن
الـبـشـيـر اشـترط ان يـقـابل هـو بـنـفسه
ـسـئـولـ االسـرائـلـيـ  االمـر الـذي ا
قـوبل بالرفض من اجلانب االسرائيلي
 بـحـجـة ان الـبـشـيـر مـطـالب لـلـعـدالـة
الدولية  ولكن اجلديد في التقارب هو
الـقــدرة عـلى اكـتـشـاف مـا يـجـري سـرا
فـي ذات الـــتـــوقـــيت بــــفـــضل تـــطـــور
الــوســائـط االعالمــيــة  وفي الــعــمــوم
هـنـاك دوافع متـعـددة منـهـا اقتـصـادية
واخـرى ســيـاسـيـة تـتـعـلق بـاحلـصـول
عـلى الشرعيـة والتأييـد الدولي خاصة

من جـانب الـعـسكـري  بـاالضـافة الي
رفـع اسم الــــــســــــودان من الـالئــــــحـــــة

االمريكية للدول الراعية لالرهاب .
{ مـا هي رؤيـتك لـتعـامل الـنـظـام الـسوداني
في مــلف سـد الــنـهــضـة وعـالقـاته بــاجلـانب

األثيوبي ?
- اتـضح جلـيا ان احلـكومـة االنتـقالـية
لـيـست لـديـهـا بـرنـامج واضح   او اي
رؤيـة للقـيام بدور اقـليمي مـؤثر وفاعل
وحـاسم وجوهري لـصالح حل ايجابي
مـرضي جلـمـيع االطـراف  انـطالقـا من
مــــوقع الــــســــودان اجلــــيــــوســـيــــاسي
واجلــيــوبــولــيــتــيـكـى  الــذي يـتــوسط
ـصب  والـدلـيل عـلى ـنـبع وا دولـتي ا
ـيل الـشديـد والواضـح للـحكـومة ذلك ا
الــســودانــيـة جتــاه اجلــانب االثــيـوبي
وهــذا يــرجع لـلــنـفــوذ االثــيـوبي داخل
الــسـودان  عــلــمـا بــان اثـيــوبــيـا لـٍــهـآ
الـفضل في مؤسـسات احلكم االنـتقالي

القائمة حاليا. 
{ مـا هي رؤيـتك لـدور جـنـوب الـسـودان في

التوصل التفاق السالم ?
- عـلى الرغـم من رفضـنا لـلمنـهج الذي
اتــــبع في جــــوبـــا  اال انــــنـــا نــــكن كل
االحــتـــرام والــتــقــديـــر لــدولــة جــنــوب
الــسـودان  حـكـومــة  شـعـبـا وارضـا 
ذلك الهـتـمـامـهـا ومـجـهـوداتـهـا الحالل
الــسالم في الــســودان و ايـقــاف نـزيف

الدم فى السودان .
{ هل تـؤيـدون مطـلب احلـركـة الـشـعـبـية في

فصل الدين عن الدولة ?
- نـحن كحـركة جـيش حتريـر السودان
في طــرحـنـا الــفـكـري  نــطـرح مـشـروع
سـيـاسي يـهـدف إلعـادة هـيـكـلـة الـدولـة
الــسـودانـيـة  عـلى الـنــظـام الـعـلـمـاني
قـراطي احلر الـلـيبـرالي الفـدرالي الـد
ــواطـنـة ــبـني عـلـى مـبـدا ا ــوحـد  ا ا
ــتـــســاويــة  كـــمــعــيــار اوحـــد لــنــيل ا
احلــقــوق واداء الــواجــبـات  وهــذا لن
ــخــاطــبــة جــذور األزمـة يــتــحــقق إال 
الــســودانــيــة الــتي تــتــمـثـل في غــيـاب
ـتساوية  عـبر حوار وطني ـواطنة ا ا
ســـــوداني ســـــوداني خـــــالص شـــــامل
وجـامع  وليس عبـر مفاوضات ثـنائية

التي اثبتت التجربة فشلها. 
{ ما هي مطـالبكم من العالـم العربي بصفة
عامة ومصر بصفة خاصة جتاه السودان ?
- نـــحـن جـــزء من الـــعــــالم واجملـــتـــمع
الــدولي  لـذا جتـمــعـنـا االنــسـانـيـة في
ـصالـح  ومـصر ـقـام االول ومن ثـم ا ا
هـي دولــة مــجــاورة لــلــســودان بــحــكم
اجلــغــرافــيــا  وهــنــاك صالت وتــرابط
وتـداخل بشري عبر التاريخ  وعالقات
ازلـيـة ال تنـقطع  نـامل ان تكـون وتظل
عالقـات السودان بالـعالم اجمع ومصر
عـــلى وجـــهه اخلـــصــوص عالقـــة تــآخ
وتــــعـــــاون وتــــكــــامــل وفـق مــــصــــالح

متبادلة.

ابن خلدون روبرت مريسون مكايفر

غالف الكتاب
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يــقــيـــنــاً أن لــكل مــتـــصــد وإن عال أو نــزل فـــريق يــعــمل ب ومـن خالله  وفــريق
ـتـصدي مـرة مـفروض وأخـرى منـتـقى  حيث يـكـون للـمـسؤول اخـتـيار فـريقه . ا
ــتـصــدي إذا كـان فـريــقه مــفـروض  والالفت في وبـالــقـطع لــيس من لــوم عـلى ا
سؤول جله ال كله مفروض  بلحاظ أن الوكيل من طائفة العـراق اليوم أن فريق ا
ـديـر الــعـام من حـزب  ورئــيس الـقـسـم من فـئـة  ويــنـزل الـتـقــسـيم الى أدنى وا
ــكـتب ومن يــقـدم ـتــصـور أن يــكـون مــوظف ا ـنــاصب  فـهـل من ا الـدرجــات وا

الضيافة موزع على الطوائف والقوميات!!!!  
ـسؤول يـنتـقون حـتى مـسؤول الـضيـافة من الـطائـفة نـعم اضـحى اليـوم حاشـية ا
ضيف من الطائفة األخرى بعـد أن اقنعوا األعلى أن سم قد يدس له إذا جيء بـا
 ويــحـدثـونك عـن الـشـراكـة والــعـراق الـواحــد واخـتالط الـدمــاء ومـتـانـة الــنـسـيج
االجـتــمـاعـي . وبـالــقـطـع أن من يـقـف وراء هـذا الــتـخــريب وعــاظ الــسالطـ من
ـسؤول أسيـر عبثـهم  وكل تخريب ـسؤول  وا احلاشـية  الذين اضـحوا هم ا
وراؤه منـافع ومقـاصد وحصص ونـسب  ويالـيت فسـاد احلاشيـة يقف عـند هذا
احلد  لـكنهـا تذهب للـمتاجـرة باألعلـى في سوق النـخاسة  في الـعراق ليس كل
ـتـصدين من تـصـدى فـاسـد مفـسـد  وإن كـان الـغالـب منـهم  لـكن ال يـزال من ا
الشـريف النزيه احلريص وإن كانوا هم األقل  وكثيرا مـا وسموا بالغفلة أو عدم
اخلبـرة أو االدعاء  وهي األضعف في صـناعة الـقرار  وفي الـتصدي لـلفساد 
ـؤسـسـة كــونـهـا ال تـدفع الــسـحت احلـرام  ومن أيـن لـهـا أن تـدفع وفي قـيــادة ا

رتب .  وتشتري الود وتكسب الرضا وهي تعتاش على ا
وهـذه الـقـلـة الـتي صـانت نـفـسـهـا وحـمت تـاريخـهـا وجتـنـبت الـزائل وجنـحت في
اختبار الدنيا واثبتت طهارتها  راح بعضها مبتلى باحلاشية  التي مرة توهموه
نصب  وأخـرى باحـتمال االنـقالب الذي سـيطيح ـؤامرة بقـصد اإلزاحـة من ا با
به  وثالـثه بالتشكـيك بكل اخمللصـ وهم قلة  ورابعة بـتوريطه ببـعض الصغائر
نـصب  ووراء كل صغـيرة رذيـلة وحـصيلـة وسحت  ومن بداعي احلـفاظ عـلى ا
جنح في االختـبـار من النـدرة  في غـفـلة بـعـد أن ضلـلـته احلاشـيـة  التي راحت
تتـبـاكى علـيه حـرصـاً وإخالصـاً ووفاء  وهي تـدق في كل حـركـة ووشايـة وكـذبة
ومكيدة مسمار في نعش منصب من اذرفوا دموع التماسيح عليه  وليس البأس
ـنـافق وسـار عـلى من تــصـدى وقـاد وحـمل الــرايـة  وقـد صّـدق كـذاب واطــمـأن 
خـلف مـقـامـر  لـكن الـبـأس كـله عـلى مـا آل الـيه حـال الـوطـن  فـقـد راح الـعراق
يصـنف في مقدمـة الدول األكثـر خطرا وعـاصمته األقل ظـروف مالئمة لـلعيش 
ـواً  وسالحه األكـثـر انفالتـاً  ومـياهه وبـيـئـته األكثـر تـلوثـاً  واقـتـصاده األقل 
األكثـر شحاً  ومنـتجه االقل جودةً  وشـعبه األكثـر هجرةً  وعقـاره االقل قيمة 
وماله األكـثر نهباً  وشعبه االقل اطمئناناً  وخدمته الصحية االقل رعاية  وامنه
ـسؤول  هذا شيعي وذاك الغـذائي االقل آمناً  وال تزال احلاشـية تعبث برأس ا
ســنـي وتــلك كـــورديــة  الـــصــادق كـــذاب  واخملــلص مـــنــافـق  واألمــ أفــاق 
ــتـصــدي ابــتــداء من ادنى واحلــريص مــتــآمــر  ولـذة الــســلــطــة تــعــبث بــرأس ا
سؤوليات وليس انتهاء بأي منصب  فقد ابتلي العراق بداء احلاشية الهدامة  ا
فمـا تميز قائد اال بفـريقه  وما فشل مسؤول اال بحـاشيته التي تقلب احلق باطل
سؤول عزلته  وقلة تابعيه   والباطل حق  ويقيناً أن واحداً من معايير نزاهة ا
وكثـرة طعناته  وكراهية األدنى واألعلى له  وضعف مـجلسه  وسعة مقاطعيه 
ـؤسسة بجيوش العاطـل  وليس للطائفة كيف ال وهو ال يـخرق القانون فيغرق ا
نصب فتسـنده قائماً والحـقاً  ولم تمتلىء خـزائنه بالسحت كي دور في إسنـاد ا
يوزعه عـلى مداحيه  ويبدو أن ليس للـشريف النزيه اليوم أن يـتصدى فإما متهم
بسـلوكه  أو معزول مبغـوض مقاطع  ويقيـناً أن وحشة الطـريق  وقلة سالكيه 
وطـول مـشـواره  وقـلـة أنصـاره  وكـثـرة طـعـنـاته  لـيـست دعـوة خملـالـفـة النـفس
سروق بـاد واالرتماء في احضـان من يدفع من ا وسلـوك االنحراف ومخـالفة ا
 لكن من أين تـأتي بـعلي بـن ابي طالب  الـذي تنـبـأ بوحـشـة طريق احلق  وقـلة
ســالـكـيه  فــقـد عـاش عــلي زاهـد  واسـتــشـهـد عـابــد  ومـهـد لــدولـة احلق الـتي
انحرفت مـسيرتها مذ استشهد وهو في مـحرابه يتعبد  لكن صوت علي سيبقى
وذجاً مدويـاً باحلق  فلم يكن علـياً " عليه السالم" أيـة للعدل ومثالً لـلقسط  وا
انه أن للـحكم  ومناراً للباحث  بحاشيته ولكن بدينه وزهده وحكمته وفطنته وإ
ال زائل والـدنيا فانـية  والذكر خـالد والعدل قائم والـظلم زائل وإن طال خرابه ا
وكـثـرت ظالمـته وكـثـر مــشـايـعـيه  فـدول الـظـلم سـاعـة ودولـة احلق الى ان تـقـوم
السـاعة  وعـلى من قبل الـتصـدي في كل مـستـوى أن يتـق أن احلـاشيـة تتـطلع
جملـد وغـنيـمة وسـحت ومنـفـعة  اال مـا رحم ربي  فعـلى السـعـيد االكـتفـاء بغـيره
ـتنـكرين ن سـابق وعايش ورافق  فـدوام احلال من احملـال  وليس اكـثر من ا
ساعـة الرحيل  سالم عليك سيدي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم قهرت الدنيا
حـينـمـا لويت ذراعـها وكـسـرت شوكـتهـا واهـنت كبـريائـهـا بقـولتك الـشـهيـرة التي
ذهـبت خــالــدة لـكـل حـكــيم  " ....... يَــا دُنْـيَــا إِلَــيْكِ عَــنِّي أَ بِي تَــعَـرَّضْتِ أَمْ إِلَيَّ

تَشَـوَّقْتِ الَ حَانَ حِينُكِ هَـيْهَاتَ غُرِّي غَيْـرِي الَ حَاجَةَ لِي فِيكِ قَدْ
طَلَّقْتُكِ ثَالَثاً الَ رَجْعَةَ فِيهَا فَعَيْشُكِ قَصِير وَ خَطَرُكِ يَسِير
وَ أَمَـلُـكِ حَـقِـيـر آهِ مِنْ قِـلَّـةِ اَلـزَّادِ وَ طُـولِ اَلـطَّـرِيقِ وَ بُـعْـدِ
اَلسَّـفَرِ وَ عَظِيمِ اَلْمَوْرد ........"  سالم عليك سيدي يا
عـلي  حكـمت فقـسطـت  وأدرت فأحـسنت  واؤتـمنت
فصـنت  واختُبرت فـنجحت  فذهـبت خالداً في ذاكرة

التاريخ  وذهب مناوئيك الى أظلم صفحاته .
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ـدة يـوم واحـد  بـسـبب مـشـاركة اعـلن نـادي الـزوراء الـريـاضي تـعلـيق تـدريـبـات الـنـوارس 
الالعـبـ والـكادر الـتـدريـبي واالداري في مـراسـيم تـشيـيع اسـطـورة الـكـرة العـراقـيـة احـمد

راضي.
وذكـر النـادي في بـيـان ان الوحـدة الـتـدريبـيـة لـلفـريق   تـعـليـقـهـا من اجل مشـاركـة جـميع
الـعامـلـ فـي الـنـادي مـتمـثـالً بـالـهـيئـة االداريـة والـكـوادر االداريـة والـتـدريـبـة والالعـبـ في
التشييع الرمزي ألسطورة نادي الزوراء النورس الطائر الكاب احمد راضي (رحمه الله).
ـا سـبب وتـوفي راضي في 21 حـزيـران بـسـبب مـضـاعـفـات اصـابـته بـفـايـروس كـورونـا 

نتخبات الوطنية السابق. ية شديدة حملبي جنم النوارس وا صدمة عراقية وعربية وعا
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ـشهـود فيـهما والـرياضـة وتطـورها ا
مـشــددا عـلى روح الـتـعـاون واالصـرار

على التطور عبر اكثر من مشروع.
وبـ الـسـفـيـر االسـبـاني ان الـعالقات
الـطـيــبـة بـ الـبــلـدين في هـذا اجملـال
الـرحب تـدفـعـنـا الى اكـثـر من ذلك فـقد
سـبق وان دعـمـنا كـرة الـقـدم العـراقـية
واالحتاد العـراقي لكرة القـدم واللجنة
ـبــيـة وكـان فـي االفق الـكــثـيـر من االو
ـشاريع مـنهـا زيـارة ريال مـدريد الى ا
العراق وما زال العـرض قائما لقدومه
بــعـــد زوال خــطـــر جــائـــحــة كـــورونــا
ــر بــهـا والــظــروف الــصــعـبــة الــتي 

العالم اجمع.
واشــار الى ان الــفــرق الــعــراقــيــة هي

االخــرى ســتــكــون لـهــا فــرصــة اقــامـة
معسكرات تـدريبية في اسبـانيا سيما
درب االسبان قد عملو وان عدد من ا
في الـعـراق  مضـيـفا ان مـساعـيـنا لن
تتوقف عند هذه احلدود وستصل الى
اخلــبـــرات وعـــمل شـــركــات الـــقـــطــاع
ـجال اخلـاص االسبـاني في الـعراق 
لك الـبنى الـتحـتـية واالعـمار ونـحن 
خبرة كثيرة في هذا اجلانب حتديدا.
واعـرب درجــال عن ســعـادته بــالـلــقـاء
واصـفـا الـسـفـيـر بـصـديق الـعراق وله
مكـانـة خـاصـة بالـتـاكـيـد منـوهـا انـنا
النـريـد ان نــتـحـدد بـاجملــال الـريـاضي
فـقط ولـكن ان تـكـون اجلهـود مـنـصـبة
فـي اجملــالـــ الــريـــاضي والــشـــبــابي
ايـــضــــا  مـــوضـــحــــا ان في الـــعـــراق
مـشـاريع اسـتـراتيـجـيـة كبـيـرة تـوقفت
ـشـار اليـهـا ومـنـها بـسـبب الـظـروف ا
العب الريـاضية الـتي تنفـذها شركة ا
( تـري اريـنـا) االسبـانـيـة ملـعـبي عـمو
بابا (الرصافة) في بغداد وملعب بابل
وقد طـالبنا الـشركة بـاستئـناف العمل
ونـــنـــظـــر الى الـــشـــركــة االســـبـــانـــيــة
كــصــاحـــبــة ريــادة ومــكــانــة من وحي
ؤمل ان اخلـبرة الـتي تـمتـلـكهـا ومن ا

زيد من افاق العمل. يتم فتح ا
ولـفت الى ان الـعـراق لديه الـكـثـير من
ـشاريع الـواعدة فـي مجـال الريـاضة ا
ـدربــ بـاعـداد لــلـفــئـات الـعــمـريــة وا
كبيرة جـدا ونطمح ان يكـون للمدرسة
االسبانـية حضورها مـعنا نظـرا للثقة

الكبيرة التي حتظى بها.
واختتم حديثه باالشارة الى جملة من
ــشـــاريع الـــكــبـــيــرة الـــتي تـــخــتص ا
وهـوب واستـضافة بصـناعـة البـطل ا
االنـديـة العـراقـية وبـنـاء قاعـدة كـروية
كبيرة للموهوب الصغار على شاكلة
سباير الـقطرية وامتـدح وزير الشباب
درجــال واصـفـا تـواجــده بـهـذا الـوقت
بــانـه مــكـــسب كــبـــيــر لـــلــريـــاضــة في

العراق.
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ÕuLÞ∫ يسعى منتخب اسود الرافدين في حتقيق طموحه ببلوغ نهائيات كاس العالم
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ـاليـة بـتـشـكيل وجه ديـوان الـرقـابـة ا
ـؤسـسـات فـريق لـتــدقـيق حـســابـات ا

الرياضية.
وذكــر مــصـدر في الــديــوان في حـديث
الـية قرر صحـفي  ان ديوان الـرقابـة ا
تـشكـيل فـريق لتـدقيـق حسـابات جلـنة
القرار  140 ووزارة الشـباب واللـجنة

بية واالحتادات الرياضية. األو
وأوضـح أن الـلـجـنـة سـتـكـون بـرئـاسة
بـالل مـــصــــطــــفى حــــيـث ســـتــــتــــابع
ؤسسـات الرياضية حسابات جـميع ا
خاصة بعد ورود انباء عن وجود هدر

للمال العام في بعضها.
وتـــشـــوب شــبـــهـــات الـــفـــســاد اغـــلب

ؤسـسات الـرياضـية في الـعراق و ا
رصد معظمها في هيئة النزاهة.

 ومن جـانـبه إســتـقـبل وزيــر الـشـبـاب
والــريــاضــة عــدنــان درجــال الــســفــيـر
اإلسـبـاني في العـراق خـوان خـوسيه
ـرافق له بحـضور اسـكوبـار والوفـد ا
مـسـتـشـار الـوزارة لـشـؤون الـريـاضـة
ومـدير عـام دائرة الـعالقـات والتـعاون
الـــدولـي  ونـــاقـش مـــعه الــــكــــثـــر من
الـــقـــضـــايــــا ذات الـــشـــان الـــريـــاضي
والـــشـــبـــابي ومـــا يـــتـــعــلـق بـــالــبـــنى

التحتية.
وعبر درجال بحـسب بيان للوزارة عن
سـروره بـتـواجـد سـفـيـر دولـة صـديـقة
ي الـشـبـاب رئيس فيفا يعزي الكرة العراقية برحيل ناظم شاكر باجتماع الكونغرسلـهـا مـكـانـة كـبـيـرة في عـا
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وافق االحتــاد الــعُـمــاني لــكــرة الــقـدم
على طـلب الهـيأة الـتطبـيعـية لالحتاد
الـعـراقي لكـرة الـقـدم بخـوض مـباراة
ـــنـــتـــخـــبـــ حتـــضـــيــراً وديـــة بـــ ا
ــزدوجــة لــلـــتــصــفـــيــات اآلســيـــويــة ا
ونديال قطر 2022 ونهائيات ؤهلة  ا
كـأس آســيـا 2023 في الـصـ والتي

قبل.  تأجيلها إلى العام ا
ـبــاراة الـوديـة فـي الـثـالث وسـتــقـام ا
عـشــر من تـشــرين الـثــاني / نـوفــمـبـر
ـــقــبـل بــدولـــة االمـــارات الــعـــربـــيــة ا
ـتـحدة عـلى أن يـتحـمل كل مـنـتخب ا
ـتــرتـبـة عــلى إقـامـة هـذه الـتــكـالـيف ا
ـبـاراة فيـما سـيـتم التـنـسيق الحـقاً ا
بـاراة الـودية ـلعب وتـوقـيت ا حـول ا

. نتخب ب ا
وتسـعى الـهـيـأة الـتطـبـيـعـيـة لالحتاد
العراقي لـكرة القدم الى تـأم مباراة
ثـانـيـة ألسـود الــرافـدين خالل الـفـتـرة
ـنهـاج الذي ـقبـلة وذلك عـلى وفق ا ا
ــنــتـــخب الــوطــني تــقـــدم به مــدرب ا

السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.
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خـاطبـت الهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة لالحتاد
العراقي لـكرة القـدم االحتاد األوزبكي
لـلـعبـة بـشأن إقـامـة مبـاراة وديـة ب
ـــقــبــلــة ــنـــتــخــبــ خـالل الــفــتــرة ا ا
حتــضــيــرا لـــلــتــصــفــيــات اآلســيــويــة

زدوجة. ا
وطالـبت الـهـيـأة الـتطـبـيـعـيـة اجلانب
ـبـاراة في الـسابع االوزبـكي بـإقـامـة ا
عــشــر من تـشــرين الــثــاني /نـوفــمــبـر
ـــقــبل في دولــة االمـــارات الــعــربــيــة ا

تحدة. ا
وتنـتـظر الـتـطـبيـعـيـة موافـقـة االحتاد
ـــبــاراة من االوزبــكـي عــلـى خــوض ا
أجل اعـتـمــادهـا بـشــكل رسـمي ضـمن
ـقــرر في تــشـرين ـنــتــخب ا مــنـهــاج ا
الثاني بـخوض مباراتـ وديت بعد
تـأمـ مـبــاراة مع مـنـتــخب عُـمـان في

الثالث عشر من الشهر نفسه.
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وتـلـقت الــهـيـأة الـتـطــبـيـعـيـة لالحتـاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم إشـعـاراً رسـمـياً
من االحتـاد اآلسـيـوي العـتـمـاد مـلـعب
الــعـراق فـي مـبــاراة كــمـبــوديــا ضـمن
مباريات اجملموعة الثـالثة للتصفيات
ونديال ؤهلة  زدوجـة وا اآلسيوية ا
قــطـر 2022 ونــهــائــيــات كــأس آســيــا

. 2023 في الص
ويأتي كتاب اآلسيوي بعد أن  نقل
مباراتي مـنتخـبنا الوطـني في مرحلة
الــــذهــــاب أمــــام مــــنــــتــــخــــبي إيــــران
والـبحـرين إلى خارج الـعراق نـتيـجة
األوضــــاع الــــتي شــــهــــدتــــهـــا الــــبالد

والـتـظـاهـرات في جـمـيع احملـافـظات
ـبــاراتـ في وقــتـهـا إلى لـيـتـم نـقل ا

العاصمة االردنية عمان.
وردّت الــهـيــأة الـتـطــبـيــعـيــة لالحتـاد
الــعـــراقي لــكـــرة الــقـــدم بــخـــصــوص
ــلـــعب الــذي ســيـــحــتــضن األرض وا
مــبـــاراة مــنـــتــخــبـــنــا الـــوطــني أمــام
مـنـتخب كـمـبوديـا بـاجلولـة الـسابـعة
من التصفيات والتي ستقام بالثاني
عــشـر من تــشـرين الــثـاني/ نــوفـمــبـر
ــقــبل بــاخــتــيــار مــلــعب الــبــصــرة ا
ــبـــاراة في تـــمــام الـــدولي خلـــوض ا

الساعة السابعة مساءً.
وجاء اخـتيـار ملـعب البـصرة الدولي
بــعـد الـتــشـاور مع مــدرب مـنــتـخــبـنـا
الــوطــني "الـســلـوفــيــني سـتــريـشــكـو
كـاتـانـيـتش" والـذي وافـق بـأن يـكون
مـلـعب جــذع الـنـخـلـة مــسـرحـاً دائـمـاً
ـــــبـــــاريـــــات أســـــود الـــــرافـــــديـن في

التصفيات اآلسيوية.
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ويــتــصـدر مــنــتـخــبــنـا الــوطــني فـرق
مـجــمـوعـته الـثــالـثـة في الــتـصـفـيـات
ــشــتــركـة بــإحــدى عـشــر نــقــطـة من ا
الـــفــوز بــثالث مــبـــاريــات والــتــعــادل
بـــــهــــدفـــــ وفي ســـــجل جـــــيــــد لالن
ويسعى لالحتفـاظ على نظافة سجله
لألخـير ومن ثم الـتأهل الى نـهائـيات
قــطـر احلــلم الـذي بــرواد الــعـراقــيـ
ـهمة ـنتخب ا جمـيعا في ان يـحقق ا
كمـا يـجـيب بـعـدمـا قـدم نـفـسه بـشكل
جيد  وأهـمية ان تأتي عـملية اإلعداد
مــتـكــامــلـة مـن حـيث دعــوة الالعــبـ
ـــبـــاريـــات الـــتـــجـــريـــبـــيــة وإقـــامــة ا
ــدرب والــتـنــسـيق واالنــفـتــاح عـلى ا
مــــعـه في  دعـم خــــيــــاراته في إعــــداد
ـنـتـخب في مــهـمـة خـطـرة وصـعـبـة ا
امـــــام اخـــــر طـــــريـق الـــــوصـــــول الى
نهائيات كاس العالم احلدث  األبرز.
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ــدرب جـاء  يـحــمل مـعه ويــبـدو ان  ا
ـثل بـالـوصول الى تـنـفـيـذ مـشـروع 
نـهـائيـات كـاس  الـعالم بـقـطر   وراح
يـتـابع األمـور بـنــفـسه بـعـدمـا تـعـرف
عـلى  خــفـايــا اإلطـاحـة بـه واخـذ يـرد
بثقة عـالية على كل االتـهامات وبقوة
ـلي مـا يــريـده عـلى االحتـاد واخــذ  
وبـقـنـاعـات وحتـديـد األشـيـاء بـنـفسه
مـع اقـــتــــراب انـــطالقــــة تـــصــــفـــيـــات
ـنـتخـب ( البـحـرين إيران مـجـمـوعة ا
هــــونغ كـــونـغ وكـــمــــبـــوديــــا )  وهـــو
ـــطـــالب بـــإتـــمـــام األمــور الـــفـــنـــيــة ا
واخــتـيــارات دقـيــقـة  لـالعـبــ الـذين
ــهــمـة ــنــتــخب وهي ا سـيــمــثــلــون ا
ـا دفـعه لـلـبـحث والـتـغـير األصـعب 
من فترة ألخرى لتـحديداالسماء التي

ـنتخب تسـتحق الـلعب في صـفوف ا
وألنـه وعـــــد  وقـــــطـع عـــــلـى نـــــفـــــسه
االنـتــقـال بــالـفـريق لــنـهـائــيـات كـاس
الـــعـــالم وألنه مـــطـــالب  بـــاتـــمــام كل
ـشاركـة التي ـتعـلقـة  با الـتفـاصيل ا
يعـلم انه وحده سيـتحملـها نتـائجها
بعد الذي حصل  للفتـرة التي سبقت
طـــبـات التي جتاوزه بـحنكة ذلك وا
وثـقــــــة والدفع بـاألمـور عبـر الـبحث
وتــــغـــيـــر األجـــواء امـال في حتـــقـــيق
االســتـقــرار وحتــقـيـق مـنــتــخب قـادر
ــبـاريـات ــواجـهــة  وخـوض ا عـلى ا
بــــقدرات عناصره التي تعامل معها

ستويات. بثبات ومن حيث ا
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ـدرب من حتـقــيق تـشـكـيـلـة وتـمـكن ا
مــثــالـيــة  بـاالعــتــمـاد عــلى الالعــبـ
نتخب الشباب إضافـة الى من مثل ا
ــهــمــة  وجنح في رسم قـبـل تـولــيه ا
ــبــاريــات مــعــالـم الــتــشــكــيـل عــبــر ا
الــتـجــريـبــيــة من خالل طــريـقــة عـمل
تــوالهــا بــنـــفــسه من دون تــدخل الي
ــنــتــخب شــخص  وحتــديــد مالمح ا
قـبل الـدخول في مـبـاريات اجملـمـوعة
الرسـمية االختـبارات الرسـمية األهم
له ولـــلـــمـــنـــتـــخب  في كـــســـر عـــقــدة
الوصول مرة ثانية لكاس العالم بعد
ـكـسيك 1986 ـشـاركـة األولى في ا  ا
وسـط لـــهــــفــــة الــــشــــارع الـــريــــاضي

ومـــطــالـــبــاته في
تــكـويـن مـنــتـخب
قــوي ومـتــجـانس
ومــــؤثــــر  وفي ان
يــعــكـس مــســتـواه
مـن بـــــــــــــــدايـــــــــــــــة
الـتــصـفــيـات بــثـقـة
ورهان كبير ورفض
اية مـسـوغات تـطلق
مـن هــنــا  او هـــــنــاك
فـي مـــهـــمـــة وطـــنـــيــة
يـــتــحــمــلـــهــا اجلــمــيع
ـنـتخب الـذي سانـدو  ا
ــا في ذلك جـــمــاهــيــر
االحــــتـــجـــاجــــات  الـــتي
تــزامــنت مـع  مــبــاريــات
نـتخب ومـتابـعتـها من ا
خالل شـاشـات في سوح
الــتــظــــــاهــر لــتــوفــيـــــر
همة الدعم واإلســــنـاد  
ـنتـخب  وفي ان يـظـهر ا
فـي الـــصــــورة  بــــشـــــكل
كــــبـــيــــر يـــعــــكس رغــــبـــة
الـــــــشـــــــارع  الـــــــريــــــاض
والــــــشــــــعب  وعــــــشــــــقه
الــكـــــبـــيــر لـــلــمــنـــتــخب
واألمـل فـي ان يــــــــــصــل
الى نـــهــائـــيــــــات كــاس

العــــالم بقـــطر.

جنح فـريق  نادي الشـرطة الـعراقي من تعـديل اوتار قيـثارته  بـاقتنـاص الفوز
ه فـريـق نـادي االهـلي الـســعـودي في مـبـاراة االيـاب ـهم والـصــعب من غـر ا
الـتي جرت ضمن بـطولة دوري ابـطال اسيـا  بعـد استئـناف مبـارياته  بطـريقة
الـتجـمع  خصـوصا وان الـفوز جـاء بعـد نحو  يـوم من اخلـسارة الـتي مني
باراة بها امام ذات الفريق بهدف وحيد بعد ان كان فريق نادي الشرطة في ا
ـباراة وكـان قـاب قـوس او االولى  االفـضل واالخـطـر طيـلـة دقـائق شـوطي ا
ادنى من حتـقــيق الـفــوز لـوال مـخــالـفـة احلـظ لالعـبـيـه وتـاثـره الــواضح بـطـرد
الالعب عالء مـهــاوي في اخـر دقـائق الـشـوط االول لــيـعـود في مـبـاراة االيـاب
لـيصحح جميع االخطاء الـتي وقع بها  ويسهم بتـسجيل هدف السبق مع قلب
الـفريق النـابض سعد ناطق في  الـدقيقة 14 قـبل ان يعاود الفـريق السعودي
تـرتيب اوراقه  مع  دقـائق الشـوط الـثاني  ويـستـثمـر االرتبـاك الدفـاعي  الذي
عـانى منه الـفريق الـعراقي لـيحـقق هدف الـتعـادل  تمـاما في اعـادة لسـينـاريو
هـدف  مـبــاراة الـذهـاب الــوحـيــد  قـبل ان يـتــدارك جنـوم الــشـرطـة فــرصـتـهم
احلـقيـقيـة  بتـحقـيق الفـوز واالبتـعاد عـن عنق الـزجاجـة بتـسجـيل هدف الـفوز
ثـابر الـغـالي في للـدقيـقة 65 من احـداث الـشوط الـثـاني  عن طريق الالعـب ا

مازن فياض..
ـاضي كان مـفخرة حـقيـقة ما قـدمه الفـريق الشـرطاوي في مـباراة اخلـميس ا
بـحق ويترجم احـقية الـفريق  بـالدفاع عن سـمعـة الكرة الـعراقيـة اال ان هنالك
الحظـات الـتي  غابت عـن مفـكرة الـفـريق  وهي  تعـرضه لـلغـ جراء بـعض ا
لـعبه لثالث مـباريات في غضـون ستة ايـام حيث خاض الـفريق مباراته االولى
ضـد اهــلي جــدة  الـســعــودي يـوم االثــنــ ثم عــاد لـيــواجه الــفـريـق ذاته يـوم
ـقـابـلـة فـريق االسـتقالل اخلـمـيس قـبل ان ينـهي سـلـسـلـة لـقـاءات اجملـموعـة 
باراة الـتي يدخلهـا الفريق الـعراقي بخـياري الفـوز والتعادل االيـراني  وهي ا
لك بحصيلة  نقاطه  اربع نقاط  بـينما الفريق السعودي ضمن التاهل حـيث 
 دون  ان يـعزز التـاهل بتـرتيـبه كمتـصدر او وصـيف اجملمـوعة انتـظارا  لـلقاء
الـشرطـة بـنـظـيره اسـتـقالل طـهران  وقـد الـتـفت مـحلل قـنـوات بي ان سـبورت
ـدرب العراقي عـدنان حـمد لهـذه النـقطة مـعتـبرا ان الفـريق العـراقي تعرض ا
الى غـ واضح جراء  اعداد اللقاءات وبرنامجها وفق البطولة االسيوية حيث
ـكـن ان  يـنــجح اي مــدرب بــوضع خــطـطـه الي مـبــاراة في ظــرف يــومـ  ال
ـباريات مـهمـة بتحـديد بطل كـفاصل ب مـباراة واخـرى خصوصـا وان هذه ا
اجملـموعة او  الوصيف  لتبرز لها الـفرق التي سيقابلها في خضم دور ال16

همة .. من البطولة االسيوية ا
 وقـد بــدا الــتــاثــر واالرهـاق  في اغــلب مــبــاراة االيــاب عــلى  العــبي الــفـريق

الـعراقي بدليل  الـبطء في بناء الهـجمة او سهـولة فقدان الـكرة  االمر الذي 
تـبريره بغياب الفريق بشـكل عام عن مواصلة التدريبات لـنحو ستة اشهر بعد
اضي   في ضوء قـرار  الهيئة الـتطبيعـية  بالغاء  مـسابقة الدوري لـلموسم  ا
انـتشـار جـائحـة كـورونا االمـر الـذي قوبل بـالـكثـيـر من االنتـقـادات  من جانب
ـدربـ لعـدم تـمـكـنـهم من اسـاعـادة اجلـاهـزيـة الـبـدنـيـة ووقوعـهم الالعـبـ وا
ـاضـية حتت وطـاة االرهـاق نـتيـجـة  الـراحـة الـسـلـبيـة الـتي طـبـعت  االشـهـر ا
والـتي بالشك سـيدفع ثـمـنـها الـفـريق العـراقي سـواء  فـريق الشـرطـة او حتى
ـنتـخب الـعـراقي  الـذي تـنتـظـره االسـتـحقـاقـات الـرسـميـة السـيـمـا في ضوء ا
ـنـاشـدات الـتي تـبـرز بـ فـترة واخـرى من ـنتـخـبـات مـجـمـوعـته  وا تـصـدره 
ـدرب ستـريـشـكـو من اجل تامـ بـاريـات اعـدادية من شـانـهـا  اعادة جـانب ا
كن على باريات  وجتهيزه للمباريات الرسمية  فال الالعب العراقي الجواء ا
ثال ان يكون العب فريق الشرطة  وهو الـذي  تعرض للراحة السلبية سـبيل ا
ـدة ستة اشهر من ان يجـاري فرق لها محترفـيها وجاهزيتـهم البدنية  فضال
عسكرات االعـدادية  وتوظيفهـا لصاحلهم كما هو عن تـمكنهم من استثـمار  ا
احلـال مع الفريق السعودي  والذي عـانى كثيرا  في مباراتيه الـسابقت وكنا
قـد اثرنا مـسالـة  الفـرضية  بـان يكـون فريق اهـلي جدة قد تـاثر بـحالـة الطرد
ـقـارنـة مع فـريق الـشـرطـة فـحـتـمـا سيـمـنـى بخـسـارة كـبـيـرة جـراء ذلك في بـا
ـباراة االولى والـتي عنـونت  بان الـشرطـة االفضل خـسر ا
نـتـيـجـة خـطـا دفـاعي عـابـر  فـكـان الـتعـويـض مهـمـا في
ـباراة الثانية ونتامل التوفيق في مباراة الفريق امام ا
اســتـقـالل ظـهــران  البــراز حــظــوة الــكــرة الــعــراقــيـة

شاركته بدوري ابطال اسيا ..
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شـارك عضو الـهيـأة التـطبـيعـية لالحتاد
الـعـراقي لـكـرة الــقـدم احـمـد كـوچـر في
اجـتمـاع كونـغرس الـفيـفا الـسبـع عـبر
رئي والـذي أقيم مساء تقنـية الفـيديو ا
الـــيـــوم اجلـــمـــعـــة بــــحـــضـــور جـــمـــيع
ـنـظـمـة حتت راية االحتـادات الـوطـنـيـة ا

الفيفا.
واستعرض الكوجنرس التقرير السنوي
لألعمال والذي تضمن جميع أنشطة عام
الي 2019 إضافـة إلى كل من التقـرير ا
دقق الي احلالي وتقرير ا والوضع ا

كـمـا  اسـتـعـراض تـقـريـر رئـيس جلـنـة
الي للفيفا للعام نفسه. التدقيق ا

وقـال انفـانتـيـنو في كـلمـته االفتـتاحـية:
إن هـذه الـسنـة والسـنـة السـابـقة شـهدت
رحيل عدد من أسـاطير ورمـوز كرة القدم
على مسـتوى العالم ويـجب أن نتذكرهم

ونشاطر أهلهم األحزان.
وتضـمنت القائـمة التي عـرضها الـفيفا
اسم االسـطورة أحـمـد راضي الـذي فارق
احلياة بعد إصابته بفيروس كورونا في
الـواحـد والعـشـرين من حـزيران/ يـونـيو

اضي. ا
وأجـريت عمـلـية الـتصـويت عـلى اعتـماد
ــالي الــســنــوي لــعـام 2019 الــتــقــريــر ا
ـيزانيـة للـفترة 2019-2022 ومراجـعة ا
ـيزانـية الـتـفصـيلـية لـعام 2021 وفي وا
ـدقــقـ خــتــام هـذا الــبـنــد  اعــتـمــاد ا

للفترة 2022 - 2020.
وقـام األعضـاء بالتـصويـت على انـتخاب
أو عــزل أعــضـاء الــهــيـئــات الــقـضــائــيـة
وجلــنـــة الــتـــدقــيق واالمـــتــثـــال وجلــنــة
احلــوكــمـة ومــقـتــرحــات الـتــعــديل عـلى
الـنـظام األسـاسي والـلـوائح الـتي حتكم

تطبيق النظام األساسي للكوجنرس.
وفـي خــتــام االجــتــمـاع تــمـت مــنــاقــشـة

ــقـدمـة مـن قـبل االحتـادات ـقــتـرحـات ا ا
األعـــــضــــاء واجملـــــلس داخـل الــــفـــــتــــرة
ادة 28 الفقرة "1 نصوص عليها في ا ا
من الــنــظــام االســـاسي لالحتــاد الــدولي

لكرة القدم.
ومن جانبه ارسل رئـيس االحتاد الدولي
لـكــرة الــقـدم جــيــاني انــفـانــتــيــنـو الى
الـهيئـة التـطبيـعية  بـرقيـة تعزيـة لرحيل
جنم الــكــرة الـعــراقــيـة الــســابق ومـدرب
ـنـتـخب الـوطـني االسـبق نـاظم شـاكر ا
جـاء فـيـهـا: ان الـكــلـمـات غـيـر كـافـيـة عن
مــــدى احلـــزن الـــذي نــــشـــعـــر بـه لـــهـــذه
ـــؤثـــرة عـــلى كـــرة الـــقـــــدم اخلـــســارة ا

العراقية .
واشـار انـفــانـتــيـنـو في رســالـته الى: ان
ـرحــوم نـاظـم شـاكــر كـان من الالعــبـ ا
الذين مثلوا العـراق بجدارة في نهائيات
كـــأس الـــعـــالم 1986 وعـــلى مـــســـتـــوى

الـنادي سـوف يتـذكره اجلـميع في عـمله
الــطـويل مع نـادي الـقـوة اجلـويـة وبـعـد
اعتزاله درب العديـد من االندية ألكثر من
ثالثة عقود بـكفاءة عاليـة ابرزها قيادته
لــلـــمــنـــتــخـب الــوطــنـي في الــعـــديــد من

ناسبات. ا
واوضح رئيس االحتـاد الدولي: ان ناظم
نـتخب الـوطني شـاكر من اشـهر جنـوم ا
في السـبـعـينـيـات والـثمـانـيـنيـات ويـعد
ايـقــونـة الـكـرتــ الـعـراقـيــة واالسـيـويـة
إلرثه واجنــازاته وشــخــصــيـتـه الـودودة
وشــعــبــيــته وصــفـاته االنــســانــيــة الـتي

كن نسيانها وسنفتقدها الحقاً. ال
 واخـتـتم انـفانـتـيـنـو بـالـقـول: نـيـابة عن
مـجــتـمع كــرة الـقــدم الـدولـي اود تـقـد
الـتـعـاطف الـعـمـيق الى االحتـاد الـعراقي
لكرة الـقدم ولعائـلة ناظم شاكـر وللشعب

العراقي.

نتخب الوطني مدرب ا
كاتانيتش



ـديـر الـفـني إليـفـرتـون عن رقم { رومـا- وكـاالت - يـدافع اإليـطـالي كـارلـو أنـشـيـلـوتي ا
يـرليج عندما يـواجه وست بروميتش ألـبيون في اجلولـة الثانية تـاريخي في سجله بـالبر
مـتاز عـلى موقع الـتواصل ـسابـقة.ووفـقًـا للـحسـاب الرسـمي للـدوري اإلجنلـيـزي ا من ا
يـرليج أمام االجتـماعي "تـويتر" فـإن أنشـيلـوتي لم يخـسر أبـدًا أي مبـاراة في البـر
فريق صـاعد حـديثًا لـلمـسابـقة.وأشار إلـى أن أنشيـلوتي واجه الـفرق الـصاعدة
ــيــرلـيج 15 مـرة حــيث حــقق أمــامــهـا 11 فـوزًا و4 طــوال مــســيـرتـه بـالــبــر
يـرلـيج أن هـذا أكبـر عـدد مبـاريـات واجهه أي تـعـادالت.وأوضح حـساب الـبـر

ة. مدرب ضد الفرق الصاعدة ولم يتعرض ألي هز
ـاضي لـكن سـبق لـه خوض ـوسم ا ويـتـولى أنـشـيـلـوتي قـيـادة إيـفـرتـون مـنـذ ا

يرليج مع تشيلسي من 2009 حتى 2011. جتربة أخرى في البر

تخصص. ركت" ا
ـــمـــتـــدة من 1 فـــفي الـــفــــتـــرة ا
حــــــزيــــــران/يــــــونـــــــيــــــو الى 8
أيــلـــول/ســـبــتـــمــبـــر من الـــعــام
ـــــاضـي غـــــادر 194 العـــــبـــــا ا
أنـديـتـهم الـبـرازيـلـيـة لـلـعب في
اخلارج إما عـلى سبيل اإلعارة
أو بـانـتـقال دائم وفـقـا لـلـموقع
تخصص باالنتقاالت.لكن هذا ا
العام وصل العدد الى  74فقط
وهذا ما أشار اليه مـعلق شبكة
"إي أس بي أن" الرياضية
غـــــوســـــتـــــافـــــو
هـوفـمـان الذي
قـــال "هــــنـــاك
انـــخـــفـــاض
فـي ســـــــــوق
االنـتــقـاالت.
حتــــــــــــــــــــاول
األنـــــــديــــــة أال
تنفق كثيرا ألن
ــــالي الــــوضع ا
عـــــــــــــنــــــــــــد
اجلـــمـــيع
مــعــقـد".و

AZZAMAN SPORT

هاجم سـيرجيو { لندن- وكـاالت - أعلن بيب كـوارديوال مدرب مـانشسـتر سيـتي موعد عـودة ا
اضي. أجويرو الذي يغيب عن الفريق منذ إصابته في الركبة في يونيو/حزيران ا

وغاب النجم األرجنتيني عن آخر 12 مباراة للسيتي في موسم 2019-2020. 
وقال كـوارديوال لهيـئة اإلذاعة الـبريطانـية (بي.بي.سي) إن أجويرو (32 عـاما) قد يغيب عن أول

وسم حيث لم يتدرب حتى اآلن مع الفريق. شهرين بالدوري اإلجنليزي هذا ا
ـــــقـبل.. نـعـــرف أن اإلصـابـة ـا لن تـكـتـمل لـيـاقـته حـتى نـوفـمـبـر/تـشـرين الـثـاني ا وأضـاف: "ر

صعبة".
: "لم يــخـض أي حــصــة تــدريــبــيــة حــتى اآلن مــعــنــا وســيــرجــيــو لــيس من الالعــبــ الــذين وأ
ا يـحتـاج لـشهـر أو شهـرين ليـكون يسـتـعــــيـدون ليـاقتـهم الـبدنـية سـريعـا. غاب لـفـترة طـويلـة ور

جاهزا".
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{ وقّع العب الـوسط اإلسـبـانـي تـيـاغو
ألـكــانــتــارا عــقــدا مع فــريق لــيــفــربـول
اإلجنــلــيـزي قــادمــا من بــايــرن مــيـونخ
ــدة أربع ســنــوات مــقـابل 20 ـاني  األ
مليون جـنيه استرليـني.وقد تصل كلفة
انـتقـال ألكـانـتارا الـبالغ 29 عاما إلى
نـحو 25 مـلـيـون جـنـيه اسـتـرلـيـني مع

كافآت. ا
وقـــال الالعب "إنه شـــعـــور رائع. كـــنت
أنتـظر هذه الـلحـظة لفـترة طويـلة وأنا
سـعـيـد جـدا لـوجـودي هـنـا".وسـيـرتدي
تـيــاغـو الـقـمــيص رقم سـتــة  لـيـصـبح
ثاني صفقة صيفية للنادي بعد الظهير
األيـــــســــر الـــــيـــــونــــانـي كــــوســـــتــــاس
تسـيميـكاس.وسيـكون ألكانـتارا مؤهال
لـلـعب ضـد تـشـلـسي في مـعـلب األخـيـر
غــدا األحـد.وحـقق تـيـاغـو لـقب الـدوري
اإلســبـانـي مـرتــ مع بــرشـلــونــة قـبل
االنـتـقال إلى الـبـايـرن عام 2013 حيث
ــانـي في ســبع فــاز بـــلــقـب الــدوري األ
مــنـاسـبـات ولــقب دوري أبـطـال أوروبـا

ــــــاضـي.ووضع فـي أغــــــســــــطس/آب ا
وصــوله إلى آنـفـيـلــد حـدا ألسـابـيع من
التكهنات حول ما إذا كان بطل الدوري
ــمــتــاز ســيــوقع صــفــقـة اإلجنـلــيــزي ا

يزة صيفية 
وســيــدفع مــبــلغ الـ 20 مــلــيــون جــنـيه

اسـترلـيـني على أقـسـاط على طـول مدة
الــصـفـقـة وسـيــتم دفع مـا يـصل إلى 5
ماليـ جـنيه إسـتـرليـني إضـافـية بـناء
عــــــلى جنـــــاح الــــــفـــــريـق في الـــــدوري
اإلجنـــلــــيـــزي ودوري أبــــطـــال أوروبـــا
باإلضافـة إلى أي جوائز فـردية يحصل

عــلـيـهــا تـيــاغـو.وقـال مــدرب لـيــفـربـول
يورغن كلوب "هذا أمـر رائع للغاية أنا
سـعـيد حـقا ألن األمـر كـلل بالـنـجاح في

النهاية".
وأضـاف "أعــرف أن اجلـمـيع في بـايـرن
أرادوا إبقائه. هذا طبيعي ومفهوم ألنه
ــاضي ــوسم ا لــعب دورا مــهـمــا في ا

أيضا".
وأضــاف تــيـاغــو "يــجب أن أتــأقــلم مع
ـكـننـي. سـأسـاعد الـفـريق بـأسـرع مـا 
الــفـريق بــطـريـقــة دفـاعــيـة وهـجــومـيـة

وأيضا في اجلانب الذهني".
وقـال كـلوب "عـندمـا حتـدثنـا عن جـميع
الالعبـ كان يـحتـرمهم جمـيعـا بشكل

كبير إنه معجب بهم".
وأردف "لقـد لعبـنا ضده مـيونـــــيخ في
دوري أبـطـال أوروبـا قـبل عـامـ لـذلك
ــــــــكن فـهو يـعـلم أي نـوع من اآلالت 
أن نــكــون وأراد أن يــكــون جـــــــزءا من

ذلك".
في غـضــون ذلك يـسـتــهـدف لـيــفـربـول
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{ سـاو بـاولـو (أ ف ب) - بـعـد
ُــــــــصــــــــدِرة األولى أن كــــــــانت ا
لـلــمــواهب الــشـابــة في الــعـالم
ـسـتـجد دخل فـيـروس كـورونا ا
عــلـى اخلط ووضع كـــرة الـــقــدم
الـــبــرازيـــلـــيــة في وضـع صــعب
نــــتــــيـــجــــة انــــخــــفــــاض حــــجم
االنتقـاالت الدولية لالعـبيها ما
الية األندية التي تعتمد أضر 
بــشـــكل أســاسي عـــلى مــدخــول

ربحة. الصفقات ا
وانــــخــــفـض عـــدد الـالعــــبـــ
الـــبــــرازيـــلــــيــــ الـــذين
يـنـتــقـلـون ســنـويـا الى
خـارج الـبالد بـنـسـبـة
ئـة خالل فترة 62 با
االنـتقـاالت الصـيفـية
األوروبـــــــيـــــــة هــــــذا
العـام وفق إحصاء
وكالة فرانس برس
اســـتــــنــــادا الى
بـــيـــانــات من
مـــــــــــــــــوقـع
"ترانسفرما

{ مدريـد- وكاالت - كـشف تـقريـر صحـفي إسبـاني عن سـبب فشل إدارة بـرشلـونة في
يـركاتو الصيفي.ووفقًـا لصحيفة "سبورت" درب رونالد كومان في ا حتقيق أحد طلـبات ا
اإلسبانـية فإن انـتقال الـهولنـدي جورجيـنيو فـينالـدوم العب وسط ليفـربول إلى بـرشلونة
بات مستـبعدًا تمامًا في الصيف احلالي.وأشارت إلى أن برشلونة دخل في مفاوضات مع
ليفربول حـول فينالدوم بطلب من كومان لكـنها باءت بالفشل وقرر الالعب االستمرار في

"أنفيلد"
.وأوضحت أن فشل الصفقة يعود لتقييم مسؤولي برشلونة لطلبات ليفربول بالباهظة بعد
كن دفع أن اشترط الريدز احلصول على 17 مليون يورو.ويرى مسؤولو برشلونة أنه ال 
هـذا الرقـم في العب ينـتـهي عقـده خالل عـام واحد.وقـالت الـصحـيـفة إن مـوقف فـينـالدوم
غامرة واصـلة ا نفسه من الرحـيل تغير بعـد أن اجتمع مع مدربه يورجن كـلوب واقتنع 
في لـيـفـربـول.وذكـرت أن تـرحـيب فـيـنـالـدوم بـزمـيـله اجلـديـد تـيـاجـو ألـكـانـتـارا عـلى مـواقع
الـتواصـل االجتـماعـي أمس اجلمـعة خـيـر دليل عـلى أن الالعب الـهـولنـدي أغـلق صفـحة

برشلونة تمامًا.

لألنــديـة الــبــرازيــلـيــة في وقت
تكافح فيه لتغـــــطية نفـــــقاتها
مـن اإليـــــرادات األخــــــرى الـــــتي
تقلص حجمـها بسبب تداعيات

"كوفيد-19.
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لــكن "األنــديــة األوروبــيــة تــشــد
أحزمتها" أي تبخل في االنفاق
ألنها تكافح أيضا في حالة عدم
الــــيــــقــــ االقــــتـــصــــادي الــــتي
فـــرضــــتـــهــــا اجلـــائــــحـــة وذلك
بحسب وكـيل الالعب إدغاردو
أغـــــيـالر.وتـــــراجــــعـت قـــــيـــــمــــة
االنتقـاالت التي أجرتـها شركته
"ســـــــــــوكـــــــــــر

ــرتـبـة األولى حتــتل الـبـرازيل ا
في الــعــالم من حــيث الـالعــبـ
الــذيـن يــلــعــبـــون خــارج الــبالد
(2742 العــبــا) مــتــقــدمــة عــلى
ـتــهــا األرجــنــتـ (2330) غــر
وفـرنـسا (1740) وفـقـا لـتـقـرير
ـركـز صـدر في أيـار/مـايـو عن ا
الدولي للدراسات الرياضية في

سويسرا.
5³Žô  ôUI²½«

في بلد بيليه ورونالدو ونيمار
تدر االنتقاالت عادة حوالي ربع
رتبة الثانية دخل األندية في ا
بـعـد حـقـوق النـقل الـتـلـفـزيوني

من ناحية اإليرادات.
لــــكن عــــدد االنــــتـــقــــاالت لــــيس
الشيء الوحـيد الذي انـخفضت
أرقامه فوسط حالة عدم اليق
ــــالي الـــــذي فــــرضه تـــــفــــشي ا
انـخفض فـيـروس "كـوفـيـد-19  
أيضـا حجم األمـوال التي تـنفق
إلبـــرام الـــصـــفـــقـــات.في الـــعــام
اضـي كان مـردود أكبـر ثالثة ا
انتقاالت دولية 77 مليون يورو
(91,4 مـــــلـــــيـــــون دوالر) عـــــلى
ألنـديــة الـبــرازيـلـيــة وضـمــنـهـا
صفقة بـقيمة 45 مليون يورو
بـ ريــال مــدريــد اإلســبـاني
ونــــادي ســـانــــتـــوس الـــذي
ــلـكي عن تـخــلى لــلـنــادي ا

اجلناح الشاب رودريغو.
هــذا الــعـــام جــلــبت أكــبــر
ثالثة انـتـقاالت أقل من 62
مـــلــــيـــون يــــورو لألنــــديـــة

البرازيلية.
وفي أكبر صفقـة دفع بنفيكا
الــبــرتــغــالي 28 مــلــيــون يــورو
ـــيــو من أجـل احلــصــول لـــغــر
ــهــاجم الــدولي عــلى خــدمـات ا
إيـفـرتون. كـمـا دفع الـنادي ذاته
 مـــلـــيــون يـــورو لـــضم العب18
ـهـاجم بـيـدريـنـيـو من الـوسـط ا
كورينثيانس.ورأى هوفمان أنه
"لـو كـنـا في عـام (زمن) آخـر قد
يـضـطـر بـنـفــيـكـا الى دفع مـبـلغ
أكـبــر (لـضم إيــفـرتــون)".ويـأتي
ـــكن الــركـــود في أســـوأ وقت 
بـالــنـسـبـة لـألنـديـة الـبــرازيـلـيـة
الـــتي كــــانت تـــعــــاني أصال من
ديون كـثـيرة واآلن هي تـعاني
أيــــــضــــــا مـن الــــــتــــــداعــــــيــــــات
االقـتــصـاديــة لـ"كـوفــيـد- 19في
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{ واشـنطن -  وكـاالت- قـدم أنطـوني ديـفـيز
عـرضـا مـذهال لـيــفـوز لـوس أجنـلـيس لـيـكـرز
 عــلى يـوتــا جـاز ويــضـمن صـدارة116-108
تصنيف القسم الغربي في األدوار اإلقصائية
بـدوري كرة السـلة األمـريكي لـلمـحتـرف يوم

. االثن
وسجـل ديفـيز 42 نـقطـة واسـتحـوذ على 12
كــرة مــرتــدة وأضـاف لــيــبــرون جــيـمس 22
نـقـطة ومـرر تسع كـرات حـاسمـة فـيمـا أحرز
دوايت هاوارد  11نقـطة لـيحـقق ليـكرز فوزه
ـة واحـدة مـنذ اسـتـئـناف الـثـاني مـقـابل هز
ــوسم بــعـد تــوقف طــويل بــسـبـب جـائــحـة ا

كوفيد-19.
ــة الـوحــيـدة لــفــريق لـيــكـرز وجــاءت الــهـز
رشح لـلمنـافسة عـلى اللقب أمـام تورونتو ا
ـــدافع عن الـــلـــقب يـــوم الـــســبت رابــتـــورز ا

اضي. ا
وسجل دونوفان ميتشيل 33 نقطة منها 21
نــقـــطـــة في الـــنـــصف األول وأضـــاف مـــايك
كونلي 24 نقطة لكن جاز خـسر للمرة الثاني

البلد الذي لديه ثاني أعلى عدد
وفيات في العالم بعد الواليات
ــــتــــحــــدة.وأشــــار رودريــــغــــو ا
تـخصص كـابيـلو الـصحـافي ا
في الــــنـــاحـــيـــة االقــــتـــصـــاديـــة
لـلــريـاضــة في شـبــكـة "غــلـوبـو"
الـبـرازيـلـيـة الى أن "الـهـشـاشـة
ــالـيـة لألنــديـة ازدادت بـسـبب ا

الوباء".
ودفـع تــــفـــــشـي "كـــــوفـــــيــــد-19
السـلطـات البرازيـليـة الى إلغاء
جــمـــيع مـــبــاريـــات كــرة الـــقــدم
ـا أثـر لـقــرابـة أربـعــة أشـهــر 
عـلى عــقـود الــرعـايــة وإيـرادات
الــنــقـل الــتــلـــفــزيـــوني وتــذاكــر

باريات. ا
وجــعـــلت األزمــة االقـــتــصــاديــة
مــســـألــة االنــتـــقــاالت الـــدولــيــة
لـالعــبــ الــبــرازيـــلــيــ أكــثــر
أهــمـيــة من الــســابق ألنــهـا
تـــســــبـــبت في انـــخـــفـــاض
الـريــال الــبـرازيــلي مــقـابل

الدوالر واليورو.
وهــــذا يــــعـــنـي أن قــــيــــمـــة
األموال القادمة من اخلارج
قـــد ارتـــفـــعت بـــالـــنـــســـبـــة

على الـتوالي بـعدمـا فاز
في مبـاراته األولى بـعد
ـوسم يـوم اسـتـئـنـاف ا
اخلـــمـــيس.واســـتـــفــاد
ليكرز (15-51) من 14
نــقـطــة مـتــتــالـيــة قـرب
نــهــايــة الـــربع الــثــالث
ليعوض تأخره إلى تقدم

 وانتهى هذا الربع81-71
بـتـسـجـيل لـيـكرز 19 نـقـطة
مــــــقــــــابـل خــــــمس نــــــقــــــاط
لـلمـنافس.وخـاض ليـكرز ثالث
مـبـاريـات قويـة مـنـذ استـئـناف
وسم بعد التوقف منذ مارس ا
ه آذار حـــيـث فـــاز عـــلـى غـــر
صنف لوس أجنلـيس كليـبرز ا
الـثــاني بــالــقـسم الــغــربي يـوم
اخلـمــيس قـبل أن يـخـسـر أمـام
صنف الثاني في رابتورز ا

القسم الشرقي.
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ســـتـــارز غـــروب" بــنـــســـبــة 70
ـئـة هـذا الــعـام.وهـذه األزمـة بــا
ليست مـحصورة بـالبرازيل بل
طــــــالـت الـــــــدول اجملـــــــاورة في
أمــيـركـا اجلـنـوبـيـة.في األوقـات
العادية تُعَدُ البرازيل أيضا من
واهب ستـوردين الرئيـسي  ا
كـــرة الـــقـــدم. لـــكن هـــذا الـــعــام
قـلصـت األنديـة بـشكل كـبـير من
صـفـقـات تـعـاقـداتـهـا مع العـب
مـن دول مــــــــــثـل األوروغـــــــــواي
والــبــيــرو وكـولــومــبــيــا.وأشـار
الــوكـيل الــكــولـومــبي كــارلـوس
كــــالــــيــــرو من شــــركــــة "وورلــــد
ســبــورتس مــاجنــمــنت" الى أن
األندية البرازيـلية اضطرت الى
"االكتفاء بالتعامل (التعاقد) مع
العب كانوا مـطروح (للبيع)
في ســــوق الـــبـــرازيل".واعـــتـــاد
كـالـيـرو عـلى أن يـكـون وسـيـطـا
في ثالث صــفــقــات كــمـعــدل في
ـــــوسـم إلرســــال العـــــبـــــ من ا
أمـــــاكـن أخـــــرى فـي أمـــــيـــــركـــــا
اجلـــــنــــــوبـــــيــــــة الى األنــــــديـــــة
الـبـرازيـلـيــة لـكن هـذا الـعـام لم

يجر أي صفقة حتى اآلن.

ـديـر الـفني { بـاريس- وكـاالت- أكـد الـفرنـسي بـاتـريس كـارتيـرون ا
ـدربـ أو تـغـييـرهم لـنـادي الـتـعـاون الـسـعودي أن عـمـلـيـة انـتـقـال ا

حتدث في كرة القدم.
وفاجأ كارتيرون إدارة الزمالك وجماهيره في وقت سابق باإلعالن
ــقـدر بـ250 ألف عن رحــيـله ودفـع الـشــرط اجلــزائي في عــقـده ا
.وحقق دة مـوسمـ درب الـفرنـسي مع الـتعـاون  دوالر ثم تـعاقـد ا
بـيــرسـبــولـيس اإليــراني فـوزا ثــمـيــنـا (0-1) عــلى الـتــعــاون ضـمن

منافسات اجملموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.
ؤتمـر الصحـفي عقب اللـقاء: "نحن نـتحدث عن وقـال كارتيـرون في ا
كـرة الـقـدم عـنـدمــا يـقـوم رئـيس الـنـادي بــإقـالـة مـدرب ال تـكـون هـنـاك

اذا تكون هناك مشــــكلة?". مشكلة أما عندما يرحل مدرب عن الفريق 
درب وأضاف: "بالنـسبة لي حاليا أركـز على إدارتي لفريق التـعاون وأنا ال أريد وضع ا

الذين يرضون على أنفسهم التعامل بشكل غير الئق".
وواصل: "أريد العمل في ظـروف طبيعية ولـذا قبلت هذا التحـدي رغم صعوبته نعرف أن

اضية وال تسير النتائج على نحو طيب". أداء الفريق كان سيئا خالل األسابيع ا
ـوقف من قــبل في كـازابـالنـكـا ومــوزمـبـيـق وكـان الـوضع وتـابع: "ســبق أن مـررت بـهــذا ا
حـرجـا وســوف أحـاول أن أرفع مــسـتـوى الــفـريق وأغــيـر وضــعـــــــيـته خـالل األسـابـيع

قبلة". ا
وأشـــار مــدرب الـــتــعـــاون إلى أنه وصـل إلى الــدوحـــة يــوم أمـس اخلــمـــيس وحتــدث مع
بــــــاراة ساهـمة في التحضـير لهذه ا الالعب مضيـفا: "لم تســـــــنح لي الفـرـــــصة ا
هـذه بــطـولــة صـعـبــة ألنـنـا ســنـلـعـب مـبـاراة كل 3 أيــام لـكن لــديـنـا 6 نــقـاط وال زلــنـا في

نافسة". ا
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كارلو
أنشيلوتي

أغـلى العب فـي الـعـالم.وقـالت الـوزارة في
بـيان "في مـواجـهة حـالة عـنـصريـة أخرى
رأة واألسرة في الريـاضة تعـرب وزارة ا
وحـقـوق اإلنـسان عـلـنـا عن تضـامـنـها مع
الالعب نــــيــــمــــار جـــونــــيــــور" مــــشـــددة

ة". "العنصرية جر
ويواجـه النجم الـبرازيـلي إمكـانيـة إيقافه
لعدة مباريات من قبل جلنة االنضباط في
رابــطـــة الــدوري الــفــرنــسي كــمــا احلــال
ـسؤولون بالـنسبـة لغونـزاليس إذ وجد ا
بـأن مـا زعــمه نـيـمـار كــان صـحـيـحـا.ومن
ــتـوقـع أن حتـقـق جلـنــة االنــضــبـاط في ا
مـزاعم نيـمار ضـد غـونزالـيس الذي ادعى
مـرسـيـليـا أنه كـان ضـحيـة بـدوره بـعد أن
بــــصـق عــــلــــيه جـــــنــــاح ســــان جــــرمــــان
األرجـنـتـيـني أنـخل دي مـاريـا.وأي سـلوك
عـنــصـري قـد يــؤدي الى عـقـوبــة اإليـقـاف
كن لـعـشر مـبـاريـات كحـد أقـصى فيـمـا 
ـوجه الـى العب آخـر أن يــؤدي الــبـصـق ا
الـى اإليــقـــاف لـــست مــبـــاريـــات.ويــواجه
كــورزاوا احـــتـــمـــال إيــقـــافه حـــتى ســـبع
مباريات بـسبب سلوكه العـنيف بعد لكمه

أمافي.

{ ســــــاو بــــــاولـــــــو (أ ف ب) - أعــــــربت
واطـنها احلـكومة الـبرازيـليـة عن دعمهـا 
نيمار الذي طرد األحد بعد ضربه للمدافع
اإلسـباني ألـفارو غـونـزاليس في الـثواني
األخـيـرة من الـلـقـاء الـذي خـسـره وفـريـقه
ه بـاريس سان جـرمـان أمام ضـيـفه وغر
مــــرســــيـــلــــيــــا (صــــفـــر-1)  في الــــدوري
ـبـاراة تـوتـرا كـبـيرا الفـرنـسي.وشـهـدت ا
بـ العـبي الـفريـقـ مـا أرغم احلـكم على
اشهـار البطاقـة الصفـراء خمس مرات في
الـشـوط االول وتسـع في الثـاني ثم زادت
حـــدة الــتـــوتــر في الـــوقت بــدل الـــضــائع
بـاشـتـبـاكـات ثـنـائـيـة بـ األرجـنـتـيـنـيـ
لـيانـدرو باريـديس (سـان جرمـان) وداريو
بــيــنــيـديــتــو من جــهــة وجــوردان أمـافي
(مــرســيـلــيــا) واليـفــ كــورزاوا فــطـردهم
صير لضربه احلكم قبل أن يلقى نيمار ا
ألــفــارو غـــونــزالـــيس بــدون كـــرة حلــظــة
االشـتـباك.وبـحسب مـشـاهد بـثتـهـا شبـكة
"تـيــلـيـفـوت" اشــتـكى نـيـمــار بـعـد نـصف
ـبــاراة إلى اجلــهـاز ســاعـة عــلى بــدايــة ا
الــتـحــكـيــمي مـكــررا في عــدة مـنــاسـبـات
"الــعـنــصــريـة ال!" فـي إشـارة إلـى مـدافع

ـكـلّـف مـراقـبــته والـذي نـعت مـرســيـلـيــا ا
الـبـرازيلي بـالـقرد بـحسـب مزاعم األخـير
دافع اإلسباني.وعلى غرار وهو ما نفاه ا
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي
أعاد اإلثن نشر تغريدة للمهاجم الدولي
يـتـهم فـيـهـا غونـزالـيس بـوصـفه بـ "الـقرد
سؤولة عن ابن العاهرة" وقفت الوزارة ا
قضايـا حقوق اإلنسـان في البرازيل خلف

إضـافـة
أخــــرى
تــتــمـثل
بديـوغو
جـــــوتـــــا
مــــهــــاجم
ولــفــرهـام
بــــــــتــــــــون

الـــــــــــــــــــذي لـم
يـــــــــــشـــــــــــارك فـي

ـبـاراة األخـيـرة الـتي شـهـدت خـسـارة ا
فريقه أمام ستوك يوم اخلميس.

باراة رفض مدرب ولفرهامبتون بعد ا
نونـو إسبيـريتو سـانتو مـرارا وتكرارا
ذكـر سـبب غـيـاب البـرتـغـالي الـبالغ 23
أمــا اآلن فـظــهــر أن الالعب الـذي عـامــا
سـبق ولـعب في صـفـوف كل من بـورتو
وأتلـتـيـكـو مـدريـد مـســـتـهدف مـن قبل
فـريـق كـــــــــلــوب في صــفـقــة قــد تـصل
قــيـــمــتـــهــا إلى 35 مــلـــــــــيــون جـــنــيه

استرليني.

نيمار جونيور
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ال شك أننا نـعيش في عـالم مكتظ بـاألسرار والـعجائب وبـالقصص
العجيبة عن ألغاز احلياة واحلظوظ وصور عن ثقافات مختلفة ترى
احلظـوظ من زوايا مـختـلفـة. وتبـحث عن أسرارهـا لتـحصـ البـشر
من مـصـائب الـدنـيـا وغـدر الـزمـان. لـذلك بـدأت تـتـشـكل مـعـتـقـدات
وطــقـوس مـن اجل جــلب احلظ والــســعـادة واحلـب. وفي كل ثــقــافـة
وحضـارة يسـعى  اإلنسـان للـهرب من احلظ الـرديء وسوء الـطالع.
ولكل شـعب أسـاليـبه وأسـاطيـره الـتي يلـجـأ اليـهـما بـحـثا عن احلظ
الـســعـيــد. ومن هــذه الـطــرق مـا ســرى في احلــيـاة وأصــبح عـادات

وتقاليد تمارسها الشعوب من جيل إلى جيل.
ـفـتـاح في ثـقافـة اإلغـريق والـرومـان يفـتح الـبـاب لـآللهـة لـتـحـقيق فا
أمانيهم. ووجود ثـالثة مفاتيح مـرتبطة بـبعضها في الـثقافة الـيابانية
يـجـلـب الـصـحــة والـثــروة واحلب. وفي قـارة آســيـا خــصـوصـا في
الهـنـد ثـمة أسـطـورة هـنـدوسيـة مـعـروفة بـاسم (غـانـيـشا) عن رجل
نصفه فيل يـزيل عقبات احلـياة ويجـلب احلظ. بينمـا أوراق البرسيم
األربعة في إيرلـندا تعـد األكثر حظـا على مسـتوى العالم الرتـباطها
باألمل واحلظ واحلب. أما اإلنـسان اآلسيوي فـيجد في تـمثال بوذا

الضاحك مفتاحاً للخير ويجلب الثروة واحلظ. 
والـقصـة لم تـنـته في ثـقـافـة الـشعـوب. ثـمـة مـا يـضـحك ومـا يدهش.
فتناول الـفاصوليـا في األرجنت لـيلة رأس السـنة كافِ جللب احلظ
السعيد واألمان الوظيفي. وتناول  12حبة عنب عند اإلسبان عشية
رأس السـنـة يجـلب احلظ اجلـميل. وتـكـسيـر الـصحـون عـلى أسطح
. وسـقوط ـاركيـ نـازل كل عـام جـديد هـو احلظ األمـثل عـند الـد ا
فـضالت الطـيـور عـلـيك أو عـلى مـنـزلك أو عـلى سـيـارتك في روسـيا
ـــال. وارتــداء الـــعــرائس يــعـــني أنك ســـتــحـــصل عـــلى مــزيـــد من ا
األيرلنديـات جرساً صـغيراً على فـسات زفافـهن أو حليّـهن يساعد

على  طرد الشر واحلسد وقدوم احلظ اجلميل !  
عتـقدات جللب احلظ وحترز أرقامـا قياسية وفي بلداننا تـتناسل ا
في أعـدادهـا ومـضــامـيـنـهـا الـغــريـبـة. فـالـطـرق عــلى اخلـشب يـبـعـد
احلسـد واحلظ الـسـيئ. وكـسـر شيء مـا في الـبيـت مؤشـر لـلـتـفاؤل
وهو خـيـر لإلنـسان. والـقـطط الـسود نـذيـر شـؤم. بيـنـمـا البـقـرة فأل
حـسن. و(جنمـة أم ذيل ) بـشـرى سـمـاع أخـبـار جـيـدة. واذا حـكتك
يدك اليـسرى فإنك سـتحصل عـلى مال وفيـر. بينـما اذا حدث األمر
. كما في اليد اليـمنى فهـو دليل على انك سـتفقد أو تـدفع ماالً قريـباً
ــنــزل تـنــبــيــهــاً لــقـدوم شــخص غــريب. يــعـد صــيــاح الــديك أمــام ا
وانـسـكـاب فـنـجــان قـهـوة يـعـد من عـوامل جــلب احلظ. لـكن الـكـنس
وتـقـلـيم األظــافـر وقص الـشـعــر في الـلـيل تـعــد من احملـرمـات ألنـهـا
جتلب الشـر وتغـلق احلظ السـعيـد. أما العـطسـة الواحـدة فهي دليل
الصـبر والـعطـسـتان داللـة الفـرج. وتعـلـيق ( أم السـبع عيـون ) على

األبواب تفقأ  ع احلاسد.
ـعـتـقدات أدت إلى ظـهـور أسمـاء غـريبـة ألبـعاد ثـيـر في األمر إن ا ا
احلسـد وجـلب احلظ واحلفـاظ عـلى احلـياة من خالل الـنـذور. ففي
بيت واحد ثالث بنـات أسماؤهن غـريبة (صخـلة نخـلة رخلة). وفي
جانب الـذكـور (جـرو و زبالـة و حـنتـوش و واوي...وغـيـرها)! وكـلـها

خرافات للظفر باحلظ والبقاء على قيد احلياة وحتقيق األمنيات!
ال شك أن اجملتمعات التي تعشش فيها حاالت اخليبة ويعاني فيها
ـتـكــافـئــة لـلــتـنـافس األفـراد من عــدم تـوفــر الـفـرص االجــتـمــاعـيــة ا
شـاركـة في احليـاة يالحظ فـيـها إقـبـال أكبـرعـلى احلظ والـبخت وا
ان باحلظ تبرير جـاهل للهروب من النظام الذي يقوم والطالع. فاإل
عليه الوجود وخللق أعذار غير واقعية وغير علمية حلوادث احلياة.
ؤمـن عـلي (إذا قويت نـفس اإلنسـان انقطع وما أجمـل قول أميـر ا

إلى الرأي وإذا ضعفت انقطع إلى البخت)!
WDK « …¡U³Ž

ويبدو إن احلظ الـعاثر الحـق العراقـي حتت عبـاءة السـلطة احلـالية
ورجال الـدين. فـتـوزعت احلـظـوظ تـوزعـاً غريـبـاً ال مـثـيل له. فـصـعد
أرذل الـنـاس بـفـضل احلظ الـســعـيـد (ديك احملـظـوظ يـبـيض) ونـزل
أكرمهم عـلمـاً وشهـامة في مـصيدة احلظ الـتعـيس. هكـذا بدا األمر
وكـأنـنـا نــسـتـعـيـد تــاريخ الـعـراق بـطــوفـان أنـهـاره وهـمــجـيـة تـتـره
وعذابـات إنسانه وعـصور الـدم التي فـاضت في شوارعـه وأحيائه
وثقـافة الـعنف الـتي تكـاد تـكون ثـقافـة أبديـة. فمـا يجـري اليـوم كأنه
بخت مصـنوع خارج نـطاق الـعلم وأقرب إلى اخلـرافات والتـعاويذ.
ال تفسـير لـذلك إال القـول إن ما يـحدث يـبدو أقـرب لعمـل ساحر من
كـائـنـات غـيـر بـشـريـة ال تــرى بـالـعـ اجملـردة . ويـذكـرنـا بـقـول ابن

الرومي (إن للحظ كيمياءً إذا ما / مس كلباً أصاره إنسانا). 
اذا إذاً نرى (زعاطيط) السياسة هارة  لو كان النجاح فعال وليد ا
في الـعــراق حـكـامــاً رغم إن قـدراتــهم مـحــدودة وتـخــلـفـهـم يـخـجل
ـاذا العراقيون األذكـياء ليسـوا هم من يتربع عـلى السلطة البشر? و
ـؤسـسات وكـيـمـياء احلـظـوظ في بـلـداننـا هي الـتي تـصنع وقيـادة ا
ـرء في ولـده) يـصح كـذلك قـولـنـا الـقـادة? وإذا صح الـقـول (يـكـرم ا
(تكـرم الـدول في رجـالهـا) . وال حـاجـة إلى إثـبات ذلك (فـمـظـهرهم
ينـبئك عن مـخـبرهم). فـمن يقـود الـعراق الـيوم نـفـايات بـشريـة لوثت
الوطن اجلـميل بـروائح كريـهـة أقرب لـرائحـة البـيض الفـاسد ومـياه
شبـكـات الصـرف الـصحي. الـوطن لـديهم مـجـرد مصـرف لـلسـرقة
ـا هذا هـو الـسـبب الذي وخيـانـة مـستـوردة تـسـير في الـعـروق. ور
ال جعل احلظ يأتيهم على طبق من ذهب ويجعلهم اليوم في نعيم ا

والسلطة واجلاه.    
ال أحد يـصدق إن من يـحكمـنا الـيوم كـانوا يـجوبـون شوارع الـغربة
. فأتاهم احلظ فجأة (البخت يعرف أصحابه) تسوالً وجوعاً وعطشاً
عـنـدمـا رفـعـتـهم سـيـارة الـنـفـايـات األمـريـكـيـة  من قـمـامـات الـبـيـوت
العـفـنة ومالذات احلـرمان واجلـوع ودكـاك الـعـمالـة لـتقـذف بهم
في وطن النظافة واجلمال والثقافة. من يصدق إن من يحكمنا اليوم
قطـاع طـرق ورعاة  غـنم وخـبراء سـبح واخـتصـاصـيو (لـنـكات) 
و(حملداريـة) للحج والـعمرة وسمـاسرة تزويـر اجلوازات والوثائق
ووعاظ ديـن للـدجل والـشـعـوذة وقـتـلة بـشـر ولـصـوص مـال?. هؤالء
حولـوا الوطن إلى مـكب للنـفايـات التي يـعشـقونـها أكـثر من الورود.
من يصدق إن هذا احلظ الـسعيد لـهم والتعـاسة لنا سـيأتيهـما بهذا
الـتـألق الـغــريب لـوال إن األمـريـكـي يـعـرف سـر مـرضــهم الـنـفـسي

ال والعمالة ! ووضاعتهم أمام ا
ــنـطق الـبــخت واحلظ فـهــو أتـعس حظ عـلى أمـا حظ الـعــراقـيـ 
خـريـطـة الـعـالم. فـقـد ابـتـلـوا بـأتـعس حـكـام عـلى األرض وأقـبـحـهم
خلقـاً وأكثرهم تخـلفاً ولـصوصيـة وعمالـة ألنهم جعـلوا العراق في
آخر األوطـان وقـتلـوا األمل في نـفوس الـعـراقيـ وأطـفأوا كـهـرباء
احليـاة عـلـيـهم واغـلـقوا كل مـنـافـذ الـرزق واحلـياة اجلـمـيـلـة. هـكذا

جعلوا العراق أرضا قاتمة وبوراً وظالما.
يا لـه من حظ تـعيـس أن تصـبح خـيـارات الـعـراقي خالل الـسـنوات

اضية ب حاكم سيئ وأسوأ! وب حمار أجرب وبغل أثول !  ا

Íc « bOF « k(«

ÁdE²M½

lO{«u*« ÒV  ‰uŠ Ê«—Ëb «

 Ëd  bL×  wKŽ

نامة ا

والـــتــزامــات فى مــؤســســات من
مـثل اجلـامعـة الـعـربـية ومـنـظـمة
الــتــعــاون اإلسالمى أو مــجــالس
نـاطقية أو هيئة األ التعاون ا

قــــد نــــوقـــــشت مع مــــؤســــســــات
ـعـنـية بـتـبـعات ـدنى ا اجملـتمع ا

واقف?.  تلك ا
Èd³  U¹UC

إذن لــنــوقف مـهــرجــانـات الــهـرج
ـرج الـتى نقـرأها أو نـسـمعـها وا
أو نشـاهدهـا بالـنسـبة لـلقـضايا
القـومية الكـبرى على األخص إذ
جتــرى فـيــمــا بـ أنــاس ال حـول
لــــهم وال طــــول. ولــــنـــوقـف عـــلى
األخص االســتــعـمــال االنـتــهـازى
لــلـدين ســواء من خالل ليً أقـوال
الــنـبى (صــلى الــله عـلــيه وسـلم)
وإلــــبـــاس مــــواقــــفه الــــديـــنــــيـــة
والـدنـيويـة مقـاصد لم تـكن فيـها
أو ســـواء من خالل تـــفـــســـيــرات
وقــراءات كـاذبـة وبــلـيـدة لــلـقـرآن
الــكـــر من أجل دعـم مــواقـــفــهم
السيـاسية البـائسة. كمـا لنتعفّف
عن إتـهـام اآلخــرين بـاخلـيـانـة أو
عــــدم الـــوالء واالحــــتـــرام إذا مـــا

ا كرعـايا عليـهم القبول الـسلبى 
يقرره ولى األمر?

 فــإذا كــان وجــودهم الــســيــاسى
والـــــدســـــتـــــورى والــــقـــــانـــــونى
والـتـشـريــعى فى بالد الـعـرب قـد
قـــلص إلـى حـــدود الـــتــــهـــمـــيش
واإلقــصــاء فــهل أن صــراعــاتـهم
الــعـبــثـيــة مع هـذا الــفـرد أو تـلك
اجلـبــهــة الـتى تــخــالـفــهم الـرأى
ـتربـعون عـلى عرش سـيأخـذها ا
الـقـرار بــعـ االعـتـبـار ويـجـرون

مراجعة للقرارات التى أخذت?
دعـنـا نـكون صـادقـ مع الـنفس
ــا ومـذال مــهــمــا يــكــون ذلك مــؤ
ونـــســــأل: هل كـــان لــــلـــشـــعـــوب
الـعـربيـة ومؤسـسات اجملـتمـعات
العـربـية أى قـول سـواء بالـقـبول
أو الـرفض لكل الـقرارات الـكبرى
ـفــصــلـيــة وعـلـى رأسـهــا قـرار ا
الـــدخـــول فـى مـــهـــزلـــة أوســـلـــو
الـشـهـيـرة الـتى اتـخـذتـهـا سـائر
أنـظـمـة الــسـلـطـة فى كل األقـطـار
الـعــربــيـة وذلـك مـنــذ االســتـقالل
وإلى يومنا هذا? وهل أن مواقف
احلــكــومـات الــتى لــهــا تــبــعـات

أكـثـر مــا يـقـلق فى هـذه الـلـحـظـة
هــــو أن يـــنـــجـح أعـــداء اخلـــارج
وانــتـهـازيــو وجـهـلــة الـداخل فى
االســــــتـــــــفــــــادة من تــــــطــــــورات
وتــعـقــيــدات األوضــاع الـعــربــيـة
ــة وتــطــوراتــهــا ــؤ احلـــالــيــة ا
تالحقة نـحو التمزق واخلروج ا
عــلى الــثــوابت الــقــومــيــة لــدفع
الـــنـــاس لـــلـــدخـــول فى خـالفــات
ـاحكات انتصارا ومشاحنات و
ــوقف أو ذاك أو رفـــضــا لـــهـــذا ا

لهذا القرار أو ذاك. 
وال يـســتـطـيع اإلنــسـان أن يـفـهم
كـــيـف يـــســـمح الــــنـــاس فى بالد
الـــعــرب ألنــفـــســهم أن يـــســاقــوا
كالـنعاج فى خالفـات عبثيـة فيما
ـسـئول بـينـهم عـنـد اتـخاذ هـذا ا
الـــعـــربى أو ذاك قـــرارا خالفـــيـــا
س قـضـايــا وطـنـيـة أو قـومـيـة
كـــبـــرى دون أن يـــطـــرحــوا عـــلى
أنـفـسـهم هـذا الـسـؤال احملـورى:
هل أنـهم أصال اســتـشـارهم أحـد
قـــبـل اتـــخـــاذ الـــقـــرارات ســواء
كـأفراد أو كـشعب أو كـمؤسـسات
مجـتـمع مـدنى أم أنـهم اعـتـبروا
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عـركته عـلى الفـاسدين يـنـتصـر 
ـنقـذ واخملّـلص والـبطل ويـكـون ا
الذي سـيدخل الـتاريخ الـسياسي
لــلــعــراق الـــذي خال من االبــطــال
الـقادة مـنـذ سنـ واما ان يـكون

(الشهيد احلي).
 وكــان هــذا الــتــصــور هــو الــذي
شــاع عـنه بــ اغـلـب الـعــراقـيـ
لـــغـــايــــة اجـــتـــمـــاعه بـــالـــســـيـــد
ــالـكي.فــقــد اصــيب الـكــثــيـرون ا
باألحـبـاط واعـادهم لـسيـكـوجلـيا
تـوالي اخلـيــبـات واعـيـد لـيـكـون
بنظرهؤالء كالسيد العبادي الذي
وعـد بــضـرب الـفـاســدين بـيـد من
حـديد وما ضـرب ألنه (الـعبادي)
ــــســــؤولــــ الــــكــــبـــار ادرك ان ا
بـاجـهــزة الـدولـة وقـيـادات الـكـتل
الــســـيـــاســيـــة مــتـــورطـــة كــلـــهــا

هدي والعراق مدين للبنك عبد ا
الـــدولي وتـــصــاعـــد األصـــابــات
ـوجــة الــثـانــيـة والـوفــيــات في ا
لفايروس كورونـا وتهديد النظام
الــــصــــحـي وتــــضــــاعـف نــــسب
الـبـطـالـة والـفـقـر وتـهـديـد امـني
نـطقـة اخلـضراء وتـعدد يـطـال ا
ـلــيــشـيــات وعــدم قـدرة الــدولـة ا
وعودة بـالـسـيـطرة عـلـى السـالح
مـــــتـــــظـــــاهـــــري انـــــتـــــفـــــاضـــــة
و(دكــات!)عـشــائــريـة في تــشــرين
البصرة وميـسان وبغداد..وخطر
يتهدد حياته مـن القوى الشيعية

السبعة التي رشحته!.
  ومـع ذلك اخــــــتــــــار ان يــــــبـــــدأ
بــأخــطــرهــا واكـــثــرهــا احلــاحــا
جمـاهـيـريا..الـفـساد..مـدركـا بأنه
ســيــكـون امــام خــيــاريـن: امـا ان

  تولى السيد مـصطفى الكاظمي
(53 سنة) رئاسة مجلس الوزراء
فـي (7 /5 /2020 ) وكـــــــــــــــــــان
للعراقي موقفان: األول يرى انه
ال يـخـتلف عـن سابـقـيه وانه جاء
تـهمة ـوافقة احـزاب السلـطة ا
بالفسـاد والثاني يرى ان الرجل
مــســتــقـل ويــنــبــغـي ان نــعــطــيه
فـرصـة.. وكنـا دعونـا حـينـها الى
مـنـحه مئـة يوم لـنحـكم بعـدها له
او عـليه.. وهـا قـد انقـضت وحان

تقو األداء. 
d‡‡O c‡‡ð

في بداية تكـليفه واجه الكاظمي
امـنـيا وضـعـا مـعـقّدا سـيـاسـيـا 
اقتصاديـا صحيا مجـتمعيا..ما
فـهو اسـتلم واجـهه احد من قـبله
خــزيــنـة خــاويـة مـن سـلــفه عـادل

يـــتـــحـــدد تـــقــو أداء أي حـــاكم
هل يبدأ بالقرارات التي يـتخذها
بـــالــقــرارات األصـــعب نــزوال الى
ام يبـدأ باالسهل صعودا األسهل
أم بـــــــاالســــــــهل الـى األصــــــــعـب

والتوقف عن تنفيذ االصعب?.
  ان الــقـائـد الـذي يـعــتـمـد اآللـيـة
األولى يـتمـتع بشـخصـية الواثق
من نفـسه ان اعتـمد على جـمهور
ــــثـل اجملـــتــــمع ال عــــلى واسع 
ـغامـرة فـيـما تـمـتـاز شخـصـية ا
الـذي يـعـتـمـد الـثـانـيـة بـاحلـكـمـة
والـــــــتــــــأني والــــــعـــــــقالنــــــيــــــة
وبـعكـسـهمـا.. تـتـصف شخـصـية

من يعتمد الثالثة بالتردد.
ان  الكـاظـمي اعتـمد  ومـا حـصل
اآللــيـة الـثــانـيــة الـتـي اعـتــمـدهـا
الــعــبـادي فـي اتـخــاذه الــقـرارات
(البدء بالقرارات االسهل صعودا
الـى الــقـــرارات األصــعب) لـــكــنه
اخـتـلف عـنه بـأنه لم يـتـوقف عن
تــنـــفــيــذ  االصــعـب الــتي تــوقف
عـنـدها الـعـبادي اذ بـدأ بـأصدار
قـــرار يــقـــضي بـــايـــقــاف ازدواج
حـزيران الـرواتب تـبـعه في (25 
2020) اعالنه بأن األيام القادمة
ســتــشـهــد حـمــلــة تـغــيــيـرات في
ـتــقــدمـة في الــدولـة ــنــاصب ا ا
ـنــاصب وجتــريــد األحـزاب مـن ا
الــتـي حــصـــلت عـــلــيـــهـــا خالفــا

للقانون.
وألن احلـــدثـــ خـــطــيـــران فـــقــد

بـالفـساد مـبررا خـذالنه بخـطابه
بـجامـعة بـغداد (2017/11/27)
ال ـلكون ا بأن (الـفساد مـافيا
يستطيعون ان فضائيات قدرات
يــثـبـتــوا انـهم احلـريــصـون عـلى
اجملــتـمـع وهم الـذيـن يـحــاربـون
الـفــســاد ولـكــنـهم آبــاء الـفــسـاد

وزعماء الفساد).
`¹d  ·«d²Ž«

 وكنّا افترضنا وقتها ان

الــــــكــــــاظـــــمـي اراد من لــــــقــــــائه
ألن ـالـكي..حتـييـد مـصـدر شر با
يـخـشى بـنـظــر الـشـارع كـلـيـهــمـا
الـكي يخشى الـكاظمي اآلخر. فـا
حاسبة الفاسدين وفق ان يبدأ 
قانون (من اين لك هـذا?) وعندها
ســــيــــكـــون اول مـن يــــســـتــــدعى
بــوصــفه رئــيـس وزراء لــثــمــاني
ســنـوات هـادن فــيـهـا الــفـاسـدين
بــاعــتـراف صــريح (لــديّ مـلــفـات
لـلـفـاسـدين لـو كــشـفـتـهـا ألنـقـلب

عاليها سافلها).
الكـي لقوته والـكاظـمي يخـشى ا
الــســيـاســيــة وتــغــلــغـل اعــضـاء
حــزبه(الــدعـــوة) في مــؤســســات
الـــدولــــة..وقـــد يـــكــــون كالهـــمـــا
يــــســــتــــخــــدمــــان ومــــا يـــزاالن
تلك (سيكـولوجيا الكـيد) حيث 
ـالــكي خـبــرة سـيــاسـيــة اعـمق ا
ـتــلك الــكـاظــمى  خــبـرة فــيـمــا 

مخابراتية اخطر.
 القرارات ..حتدد نوعية احلاكم

تـســاءلــنـا لــيـلــتــهـا فـي مـنــشـور
بــعــنــوان (األنــقالب األبــيض هل
سـيـحـصـل?) لـتـفـيــد فـضـائـيـات
باقتحام مسلحي ميليشات حزب
وجتاوزت ـنطقـة اخلضراء الله ا
عــلــيه اعــتــبــاريــا دون رد حـاسم
مـنه. وانـتـهـيـنـا الى ان الـعـبادي
كــان في قــراراته (هــاوي بس مـا
ناوي). وتمنينا على الكاظمي ان
يكون (هـاوي وناوي).صحيح ان
ال رهـــان عــــلى الــــســـيــــاســـة في
بال الــعـــراق ألنــهــا بـال مــبــاديء

اخالق..
لكن الكاظمي ما كان مضطرا ألن
يـبـدا بـاألصالح ويـعـد بـالـقـضـاء
عـلى الـفـسـاد ويـقـدم عـلى اتـخاذ
اجـراءات تـهـدد حـياتـه.وألنه كان
ــواجـهـة ضـد قـد اعــلن عن بـدء ا
ـال والـسالح ومع قـوى تـمـتـلك ا
(الدولة العميقة) فانه ترتب عليه
ألن الـتـردد في ان يـكـمل الـطـريق
القـرارات او األحـجـام عن تـنـفـيذ
الــقـــرارات األصــعب ســتــؤدي به
الى ان يـــــــخــــــســـــــر الــــــشـــــــعب
وســتــنـــتــقم مــنه قــوى (كــتــلــته)
ن ــوذجــا  الــفـســاد وجتــعــله ا

تسول له نفسه التحرش بها.
احلـــلــقـــة الــقــادمـــة..تــقــو أداء
الــــــــكــــــــاظــــــــمـي في شــــــــهــــــــره

الثالث..ورأينا.
{  مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية .. أم عام جتمع عقول

اخـتــلـفـوا مع مــتـخـذي الـقـرارات
واعـــتـــبــــروهـــا خـــاطــــئـــة. فـــفى
الـسـيـاسـة ال يـوجـد قـرار مـقـدّس
وال يـوجــد تـصـريح فــوق الـنـقـد
والـــفـــرق شـــاسـع بـــ احـــتـــرام
ـسئـول وتـقـديـره وبـ االتـفاق ا
معه حـول هذه الـسيـاسة أو تلك.
لـنـأخـذ مــثـاال لـشـرح مــا نـقـصـد
وهـو فى هـذه الـلـحـظـة مـوضـوع
الـــســاعــة ونـــعــنى بـه الــصــراع
الــعـربى الـصــهـيــونى الـوجـودى
الـذى ران عـلى احلـيـاة الـعـربـية
عــبـر الـوطـن الـعـربـى كـله طـوال
اضيـة. ولنركز العـقود السبـعة ا
ـــوضــوع عـــلى مـــنـــاقــشـــة لب ا
ولـيس حـواشـيه أو يـنبـغـياته أو
األقــنــعـة الــتى يــخـتــفى وراءهـا
وذلك بـالشكـل العقالنـى الواقعى
الـتــالى: لــو أن أيــادى كل من فى
الـعـالم صــافـحت سـارق بـحـرارة
ومـــودة فـــهـل هـــذا يـــجـــعل مـــنه

شريفا وغير سارق? 
وإذن فــإن الـســارق الــصـهــيـونى
الـــذى ســـرق األرض الــــعـــربـــيـــة
الفلسطيـنية من أهلها وأخرجهم
ـنــاقى ومـعــسـكـرات مــنـهــا إلى ا
عن الجئ الـبائـسة وال يـزال  ا
ـزيــد لن تــزول عـنه فى ســرقــة ا
صـفـة الـسـارق حـتى لـو سـامـحه
كل الـكون وذلك إلى حـ إرجاع
األرض الـتى سـرقــهـا إلى أهـلـهـا

وعودة أهلها إليها. 
ولــــو أن كـل أيــــادى من فـى هـــذا
الــعــالم امــتــدت إلى مــجــرم قــتل
األطـــفــال والـــنــســاء والـــشــيــوخ
والـشـبـاب فـهل سـتـسـتـطـيع تـلك
األيـــادى غـــسل وتـــطـــهـــيـــر يــده
ــلــوثـة بــدمــاء ضــحــايــاه الـتى ا
تــقـــطــر من بـــ أصــابــعه? وإذن

فقـادة الـكـيـان الصـهـيـونى الذين
ـافـياوى اتـخـذوا قـرارات القـتل ا
والــلغً فى دمــاء أطــفــال وشــيـوخ
ونساء وشباب فلسط األبرياء
سيـظلـوا قتـلـة مجـرم حـتى لو
جـالـسـهم وابـتـسم فى وجـوهـهم
ســـكـــان الـــعـــالم كـــله وهـــنـــأهم
الرئيس األمـيركى بحرارة الدّجل
النرجسيًّة الصـهيونية األميركية
الـشـهـيـرة. ولـو أن أيـادى الـعـالم
كـله حـيّت الـذين يـهـدمـون بـيـوت
العـائالت الفـلسطـينيـة أمام بكاء
أطـفــالـهم الـهــلـعـ ولـطم رءوس
ـفجـوعـات وصـافحت نسـائـهـا ا
يـد من يقتـلعـون أشجار الـزيتون
الــــــتى زرعـــــهـــــا آبـــــاء وأجـــــداد
الــفـلـســطـيــنـيــ وصـافــحت يـد
الـذيـن وضعـوا األلـوف مـن أبـناء
ـناضلـ فى السجون فلـسط ا
ـحـاكـمـات صـورية وصـافـحت
يــــد من يــــحـــاصــــر شــــعب غـــزة
ـنع الكهرباء ويجوًّع أطـفالها و
عن مسـتـشفـياتـهـا ويدكُّ بـيوتـها
تواضـعة بجحيم ومؤسسـاتها ا
آلـته الــعـســكـريــة.. لـو تــمت تـلك
ــصـافــحـات فــهل يـغــيّـر ذلك أو ا
يــخـفف الـطـبـيـعـة االسـتـعـمـاريـة
االسـتــئــصـالــيــة االسـتــيــطـانــيـة
للـكيـان الصـهـيونى فى فـلسـط
ـوضـوع هـو هـذه احملـتـلـة? لـبّ ا
الـــتــفـــاصــيـل اإلجــرامـــيــة وذلك
الـــتــاريخ الـــبـــائس لــلـــمــســـيــرة
الـصهيـونية فى فـلسطـ وسائر
أرض الــــــعــــــرب احملــــــتــــــلـــــة أو

اخملترقة. 
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ــتـــداولــة حــول أمــا األحـــاديث ا
أهـــمــــيـــة الـــسالم بـــ الـــبـــشـــر
وتـــعــــايش الــــديـــانــــات وحـــسن

الــنـوايــا بــ الــشــعــوب وتالقح
الثقافـات وهى أقوال ال يرفضها
عـاقل فإنهـا جمـيعهـا تدور حول
ـركـزى. وهى ـوضـوع ا أطـراف ا
لن تــــــرفع ذرة ظــــــلـم عن كــــــاهل
الـشعب الفـلسـطينى الـشقيق إال
وضـوع الذى بـعد مـواجهـة لبّ ا
ذكرنـا بعـضـا من تفـاصـيله. عـند
ذاك سـيكـون هنـاك مكان لـكل تلك
الـشـعــارات اجلـمــيـلـة وســتـكـون
جـــزءا من احلـل احلـــقـــيـــقى. وال
يـــوجــــد إال حل عـــادل إنــــســـانى
واحــــد: دولـــة فــــلـــســــطـــيــــنـــيـــة
ـوقــراطــيـة واحــدة يــتــعـايش د
فيـهـا بـسالم حـقيـقى غـيـر مزيف
ــوقـراطــيـة مــسـاواة الــعـرب ود
سيحيون واليهود. سلمون وا ا
هـذا احلل الصـعب ولكن الـعادل
الـدائم سيـحـتاج إلى انـعطـافات
جديدة كبرى وتضحيات نضالية
: تـنـظـيم مــسـتـمــرة فى سـاحـتــ
وتثـوير وصـمود الشـعب العربى
الـــفـــلــســـطــيـــنى بـــالـــتــوازى مع
انــــخـــراط صــــلب عــــلى جــــمـــيع
ــسـتـويـات وبـأشــكـال نـضـالـيـة ا
كـثـيرة مـادية ومـعـنويـة من قبل
قـــوى ومــؤســـســات وجــمـــاهــيــر
دنـيـة. ما اجملـتمـعـات العـربـيـة ا
وت فـيـنا هى إرادة يـجب أن ال 
ــشـــاعــر الـــضــمـــائــر احلـــيـــة وا
اإلنــسـانـيــة األخالقـيــة وااللـتـزام
الــــقـــومـى الـــعــــروبى والــــتالحم
الـتحـريرى الـثورى اجلـماهـيرى.
عــنــد ذاك سـتــكــون مـواجــهـة لب
كنة وضوع مـواجهة عملـية  ا
ومن ثم السـالم العادل اإلنـسانى
الـذى ال يــرفـضه أحــد وسـيـرحب
به الـشعب الفـلسـطيـنى والعربى

بأجمعه.
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الناصرية

أساوي فيها اخذ حجماً اجلانب ا
كـــــبــــيـــــراً من االرث الــــتـــــاريــــخي

والفكري .
ادة 2- وكما هو معلوم فأن ا

االساسية للمنـبر احلسيني تتمثل
ـأسـاوية في ابـراز هـذه الـصـورة ا
مـن خالل االســــــالــــــيب االدبــــــيـــــة
اخملـتـلفـة  والـروايات الـتـاريخـية
ومـن خالل مــــخـــــتــــلـف االخــــبــــار
ـصـدر او ذاك  ـنـقـولـة من هـذا ا ا
ووسط هذا الكم الهائل من التراث
ــنــبــر االدبي والـــتــاريــخي وجــد ا
احلسيني عند اغلب القائم عليه
يسعى نحو غايه يرومها اخلطيب
ـــتــلـــقى وهي ويـــصــبـــو الــيـــهــا ا
تـصويـر الـواقعه تـصـويراً التـقوى
مــعه الــدمــوع اال ان تــنــحـدر عــلى
خـدود الـسـامـعـ  ومـقـدار كـفـاءة
اخلـــطـــيـب عـــنـــد الــغـــالـــبـــيـــة من
اجلـمـهـور يـتــوقف عـلى مـقـدار مـا
يــثــيــره في الــنـفــوس من عــواطف

واحزان تؤدي الى ابكائهم .
وهـكـذا جنـد ان وسـائل الـتـصـويـر

الــواقـعــة الــتـاريــخــيـة وكــشف مـا
وراءها من حقائق وبالتالي يقوم
على تلك النظرة موقف من احداث
الــتــاريخ يــنــعــكس عــلـى اســلـوب
الــتـــعــامل مع احلــيــاة الــراهــنــة .
وبـنـاء عـلى مــا تـقـدم فـأن الـنـظـرة
والـرؤيـة الى الــثـورة احلـســيـنـيـة
اختـلفت كـذلك وفقـاً للـعوامل التي
مــر ذكـرهـا  ونــظـر الــيـهــا بـنـفس
االســـلـــوبـــ  اســـلـــوب الـــقــراءة
الــتـــاريــخـــيــة اجملـــردة واســلــوب
ـلحـمة الـتحـليل الـنقـدي لفـصول ا

احلسينية .
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يز الثورة احلسينية عن لكن ما 
بــقــيــة احــداث الــتــاريـخ بــأن لــهـا
خـصـائصـهـا ودالالتهـا واهـميـتـها
في التاريخ االنساني  فأن الثورة

احلسينية تتميز باآلتي:-
ظلومية 1- انها ارتبطت وثيقاً 
ــصــيـبـه الـتي اهل الــبـيت (ع) وا
فـجـعـوا بـهـا  بـحـيث ان تـصـويـر
ــصـيـبـة وفــصـولـهـا وابـراز تـلك ا

النظرة الى االحداث التي مرت في
حـيـاة االنــسـانـيـة وعــكـست طـابع
ـــخـــتـــلف جـــوانـــبـــهــا احلـــيـــاة 
السياسية واالجتـماعية والثقافية
واالقـتـصـاديـة ... الخ في كل فـتـرة
من فــــتـــرات الــــتـــاريـخ  في هـــذه
الــبــقــعــة أو تـــلك  هــذه الــنــظــرة
نهج  اختـلفت تـبعـاً لالسلـوب وا
ـعطيات وقف من االحداث  وا وا
التي شكلت تـلك النظرة والعوامل
ـؤثرة  وخـصـائص اجملـتمع في ا
كـل فـتـرة فـهـناك كـثـيـر مـن االمور
تؤدي الى تـكوين الـنظـرة والرؤية
لـالحـداث والـوقـائع وعــمـومـاً فـأن

هذه النظرة تتخذ شكل :-
1- قراءة التاريخ من حيث كونه
احداث ووقـائع  تبـرز مالمح هذه
الــفـتـرة او تــلك  وهـذا احلـاكم او
ذاك  بـاالضافـة الى ما تـشيـر اليه
تلك القراءة من ظواهر انسانية .

2- قراءة تتجاوز االحداث
اجملردة وما تشـير اليه من ظواهر
الى تـكـويـن نـظـرة تـتــبـنى حتـلـيل

اخلـطيب عـنـصرا فـعاالً في عـملـية
الــــوعي االجـــتــــمـــاعي فــــضالً عن
جتــنب كـل مــا هــو خــارج الــطــرح

الفكري الصحيح . 
3-  وفي ضوء ما تقدم يظهر لنا
ان هـنــاك حـقـائـق يـجب االلــتـفـات

اليها ومراعاتها بدقة وهي :-
يـز ب مـا كتب في أ . علـينـا ان 
تــــاريخ الــــثــــورة احلـــســــيــــنــــيـــة
ومــعـطــيـاتــهـا االدبــيـة والــفـكــريـة
واالجتماعية والدينية والسياسية
... الخ وبــ مــا كـتـب ألجل غــايـة
اســاســيـة كــانت مــوضع اهــتــمـام
نبر احلسيني وهي العامل في ا
ـــأســاة احلـــســيـــنــيــة تـــصــويــر ا
تصويراً يلـبي عواطف اجلمهور 
وبالتـالي فأن وسائل الـنقد االدبي
وفــــحـص الــــروايــــات وحتـــــقــــيق
االخبـار ان كانت تـصح مع ماكتب
ـعروفة للـكتابة وفق اخلصائص ا
الـتاريـخيـة واالدبـية فـهي التصح
مـع مــــاكــــتب ألجـل الــــتــــصــــويــــر
أساوي  ألن الكتابه التصويرية ا
كـثـيـراً مـا تـتــغـافل عن الـدقه امـام
الغايه من الـتصويـر  وهي البكاء
ن كتب في  وتـلك غايـه اساسـيـة 

هذا اجملال .
ب . واالمـر الــذي يــجب االلــتــفـات
اليه ان هـناك ظروف سـاعدت على
تـمريـر بعـض الكـتابـات وان كانت
ال تمتلك خصائص الكتابة .. فكما
هــو مـعــروف ان ظــروف الــتــسـلط
وجــور احلـــكـــام مــا كـــانت لـــتــدع
ن يـريد أن يـصلح ويـنقد  فرصه 
فكانت طروحات الكثير من خطباء
ـنبـر جتري عـلى سجـيتـها وسط ا
جـــو مـــشـــوب بـــاحلـــذر واخلـــوف

مـن ادب وروايــة واخـــبـــار كـــلـــهــا
تــتــجه نــحــو هــذه الــغـايــة  وهي
غــايـه الغــبــار عــلــيـــهــا بل هي من
االعــــمـــــال الي حـــــثت االحـــــاديث
الـشـريــفـة عـلـيـهــا وثـواب الـبـكـاء
عـلى احلسـ (ع) من االمـور التي
ال يـختـلف عـليـها مـؤمنـان .. وهذا
لـيس مـحـل نـقاش  لـكـن مـا يـدعو
لـلـنـقـاش هـو ان ال يـكـون تـصـوير
هـذه الـواقـعـة بــأسـالـيب فـيـهـا مـا
فــيـــهــا من امــور يــحب االلــتــفــاف

عليها  ومن اهم تلك االمور :-
أ . هـنـاك روايـات غـيـر دقـيـقة  بل
هــنــاك روايــات ال أســاس لــهــا من
الـصـحــة  االمـر الــذي يـدعـوا الى
اخــضـاع الــروايـات واالخــبـار الى
الـتــحـقـيق الــعـلـمي والــتـأكـيـد من
صــحــة مــضــمــون تــلك الــروايــات
واالخـــــبـــــار  وعـــــلى اخلـــــطـــــيب
ـــتــلـــــــــقي ان يـــكــون كالهـــمــا وا
حــــاكـــمـــاً عــــلى الـــروايــــة ولـــيس

محكوماً لها .
ب . البـد من االبـتـعـاد كـليـاً عن كل
مــــا يــــحـط من قــــدر اهـل الــــبــــيت
(ع)وصـفـاتهم وشـجـاعـتهم ... الخ
كــمــا هــو مـــوجــود في كـــثــيــر من

االساليب االدبية والروائية.
ـنبـر احلسـيني احد ا ان ا ج . و
هـمة التي تـعكس طابع القـنوات ا
الــفــكـــر االسالمي بــصــورة عــامــة
وعــلى وجه اخلــصـوص فــكـر اهل
نبر يجب البيت (ع) فأن خطـيب ا
ؤهالت الكافية ألرتقاء تلك ا ان 
ـؤهالت ــنـبـر وفي مـقـدمـة تـلك ا ا
الوعـي الفـكـري والـتـحـلـيل الـنـاقد
ـتـفـحـصة  والـذهـنـيـة الـعـلـمـيـة ا
ـؤهالت جتـعل من حـيث أن تــلك ا

وهكذا تـسللت مفـاهيم ال واقع لها
الى اذهـان الـنـاس . وبـعد ان ولت
ـــظـــلـــمـــة اصـــبح من الـــظـــروف ا
الـــواجـب عـــلى كـل ذي بـــصــــيـــرة
ووعي ان يـــنــقــذ كل مــا هــو غــيــر
منسجم مع روح الـفكر الصحيح 
ومخـالف حلقائق الـتاريخ  علـينا
ان نــراجع افــكـارنــا ونــصــحح مـا
اســـتـــقــــر في اذهـــان الــــنـــاس من
مفـاهـيم خـاطـئـة ونظـرة سـطـحـية
الى ثــورة االمـام احلــسـ (ع) ألن
مـعـانيـهـا اكبـر من ان تـتوقف عـند
حـــدود الـــرثــاء ومـــظــاهـــر احلــزن
والــعــزاء  وأن كــانت هــذه االمـور
مــطــلـوبــة بال شك  لــكن االهم من
ذلك تـكـوين فـهم نـاضج يـسـتوعب
ـتجـددة عـبر جـوهـر هذه الـثـورة ا
العصور  فهي لم تكن مجرد ثورة
عــلى طــاغــيــة ذلك الــعــهــد يــزيـد 
ــــــــــا هـي ثــــــــــورة ضــــــــــد كـل وا
الــطـــواغـــــــيت وانـــظـــمـــة اجلــور
والـظـلم  فـشخـصـيـة يزيـد تـكررت
كـثيـراً  وهـذا التـاريخ بـ ايديـنا
فــكم يــزيــد تــربع عــلى رقــاب هـذه
االمة ?.. والى وقت قـريب شهـدناه
ـــوذج حي لـــيـــزيــد كــان هـــنـــاك 
نـكـرة وجلب ارتـكب من اجلـرائم ا
ويالت وكــــوارث  ودمــــر واحـــرق
وقتل  وفـعل االفاعـيل التي يـتنزه
عـنـهـا حـتى يـزيـد االول ... فـيـزيـد
ــكن ان يـســتـنــسخ في كل زمـان
ومـــكــــان  وتــــبـــقى ثــــورة االمـــام
احلــســـ (ع) تــصـــارع طــواغــيت
ايـنـمـا حلـوا . ولـيس هـذا فـحسب
بل هي ثـــورة اصالح لــلــمــجــتــمع
وبـنــاء لالنـســان وتـقـو ألنــظـمـة

احلياة .
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ناسبة الذكرى التاسعة لوفاة محمد غني حكمت 

إلى فَن الـــــنَـــــحت عـــــلى أَنه مـن األُمــــور
ُـحـرمـة في نـظـر الـشـرع  اسـتـناداً إلى ا
مقـابـلـة مع الـنـحات مـحـمـد غـني حـكمت
ذكرَ فيـها أنَّ قد يكـون هُناك أثر لِـطفولته
ِهنة حيثُ كانَ في سبب اختياره لـهذه ا
يَـذهب إلى نَـهـر دجـلـة وَيـعـمل من الـط
احلــر أَشــكــاالً حلــيــوانــات أو قــد تــكـون
ـقـرنــصـات والـقــبـاب الـتي الـزخــارف وا
كانت تزين األضرحة في مدينة الكاظمية

األثر اخلفي في نُزوعه إلى فن النحت.
 U —UA*«Ë ez«u'«

يــعـد مــحـمــد غـني حِــكـمت من األعــضـاء
ؤسس لِجماعة الزاوية وجتمع البُعد ا
الـواحـد وعضـو في جَـماعـة بغـداد لـلفَن
احلَـــديث حـــيثُ ســـاهم في الـــكَــثـــيــر من
مَــعــارضـهــا وكـان عــضــواً في جــمـعــيـة
الـفـنــانـ الـتـشــكـيـلــيـ الـعـراقــيـة مـنـذ
ـعـارض تـأســيـســهـا لَه دور فــعـال فـي ا
َحلـية والدَوليـة كما أقام عِدة الوَطنـية ا
مــعـارض شَـخـصـيـة في رومـا وَبـيـروت

ولندن وَبغداد.
وحصل حكمت علـى العديد من اجلوائز
ي مـنـها مـا هو مـحـلي ومنـهـا ما هـو عا
فـفـاز في عـام  1958بـحــائـزة تـقـديـر من
في العـام التـالي حصل على عمـدة روما 
ي فـيـا ـعـرض الـعـا جـائـزة تـقـديـر مـن ا
مــارغــوتــا وفي عـام  1964حــصل عـلى
جـائـزة كولـبـنكـيـان وسمي أفـضل نـحاتٍ
في عام  1994منحته عراقيٍ لذلك العام 
وزارة الـثقـافـة الـلـبـنانـيـة جـائـزة الـدولة
اللبنانية وفي عام  2002منحته جامعة
الـدول الـعـربـيـة جـائـزة تـقـديـر  في عـام
 2010فاز بجائزة تـكر اإلبداع العربي
عـن اجنــازات الــعــمـر  –قــطــر وفي عــام
 2015اخـتـيـرت نـافـورة كـهـرمـانـة كـرمز
للتراث الوطني في الذكرى السبع لألم

تحدة. ا
 tÐuKÝ√

تـظـهـر في جتـربــة الـنـحـات مـحـمـد غـني
حكمت سـمات أسلـوبية نـاجتة عن تأثره
"بـــــالــــنـــــحت الـــــســــومـــــري واألخــــتــــام
ـا تـتـركه من األسـطـوانـيـة الـســومـريـة 
سـتدقة في ستـطيـلة ا تعـاقب األشكـال ا
الط الذي تطبع فيه وهو أمر ظاهر في
الـعـديـد من أشـكـاله" وَلـدى مـحـمـد غـني
نبرة تعبيرية تذكـر الناظر إليها بالنحت
اآلشـوري أو الــبــابـلـي أو األكـدي ومــنـذُ
مـنتصـف الستـينـيات حتـول محـمد غني
في نـحـتـه إلى فن الـعـمـارة الـزخرفـيـة ثم
أعتمـد على نظـام تكراري يتـشكل بوحدة
نـظامـية أسـاسهـا احلرف الـعربي واجته
ـاذج وتـشـكـيالت وتـكـويـنات كُـلـيـاً إلى 
جـاءت نتـيـجة مـتابـعـة جتريـدية ألشـكال

تشخيصية سبق أن عاجله.
عـبـرَ مُـحــمـد غـني حـكــمت عن نـفـسه في
مُـــقـــدمـــة كـــتـــابـه عــام  1994قـــائِالً "من
احملـتــمل أن أكــون نُـســخـة أخــرى لـروح
نَحات سومري أو بابلي أو آشوري أو

عباسي كان يُحب بلده".
 tð«“U$«

صـمـم  حـكـمت مَــجـمـوعــة من الـتَــمـاثـيل
والــنُــصب وَاجلـداريــات في بَــغـداد وَمن
أهمـها:ِتمـثال شـهريار وَشـهرزاد  نَصب

الـتـقـيـت شـيخ الـنـحـاتــ مـحـمـد غـني
حــكـمت رحـمه الــله مـرتـ  األولى في
ـاضي مــنـتــصف تــسـعــيـنــات الـقــرن ا
وكـــنت أعـــمل مـــديـــرة قـــسم الـــرقـــابــة
والــتـدقــيق الــداخــلي في دار الــشـؤون
الثقـافية العـامة الكائنـة في سبع ابكار
بـبـغـداد إحـد تـشـكـيالت وزارة الـثـقـافة
واألعالم حــيــنـهــا  عــنـدمــا طــرق بـاب
مـكتـبي يسـأل عن مـطبـوع له  ودعوته
للجلوس واتصلت بزميلتي وصديقتي
سـنـاء سـامي مـسـؤولـة شـعـبـة اإلنـتاج
ـوذجا مـطبـوعا ـطبـعة لـتسـلمه  في ا
أولــــيـــــا لــــكـــــراسه الـــــفــــنـي اخلــــاص
بتخطيطات أعماله النحتية واحتساب
كلفة الطبع  وهنا تعرفت على صاحب
نصب شهرزاد عن كـثب وكانت فرحتي
التـــوصف فــــاحلظ حــــالـــفـــنـي وشـــيخ
الـنـحـاتـ يـجـلس مـعي ويـحدثـني عن
ـزمع طــبــعه في الـدار كـراسه الــفــني ا
ـطبوع وكان قـراره متوقـفا على كـلفة ا
وافقة بالـشروع في الطبع ام ليعطـي ا
ال   كــان حـديــثـاً شــيـقــاً  عـكس ســمـو
ونبل أخالقه   كان بسيطاً وودوداً في
حــديـثه مـعي   كـنت في بـدايـة الـسـنـة
اخلامسة على تعييني في آفاق عربية
وهـو قــامـة فــنــيـة عــراقـيــة يــشـار لــهـا
بــالـبــنـان  فــنــانـاً كــبــيـراً فــنــا وخـلــقـا
أعـــجـب الـــفــــنــــان بـــأصص وأخالقــــا 
نباتات الزينة من اللبالب وجنم البحر
ــمـتــدة عــلى جـدران وبــأغــصـانــهـمــا ا
غـرفتـي ونبـاتات الـدنفـبـاخيـة والهـويا
وسفـينـة نوح ودم الـعاشق الـتي غطت
زوايــا الـغــرفـة بــألــوانـهــمـا اخلــضـراء
ـشـربـة بـاألحـمـر واألرجـواني والـروز ا
ـتفتحة عن براعمها الفاحت للوريقات ا
 ولــفـــتت نــظــره مـــجــمــوعـــة الــصــور
ـؤطـرة لــقـطط بـيـضـاء الـورقـيــة غـيـر ا
جـمـيلـة بلـقطـات مخـتـلفـة لصـقت  على
احلـائط بـ نـبـاتات الـزيـنـة  وتـعجب
عند سـماعه تغـريده البـلبل في القفص
الـذي فـرض نـفـسه بـدخـوله غرفـتي من
احلـدائق احمليـطة بـأقسـام الدار بـحكم
طــبــيــعــة بــنــائــهـــا األفــقي  ولم يــقــبل
بـــــحـــــريـــــته  عـــــنــــد إطـالقي ســـــراحه

فاحتفظت به واسميته توتي .
ـتابـعـة مـعـامـلته اتـصـلت  مـرة أخـرى 
خجال من تـاخيـره فبـادرني قائالً  " أنا
لــست في عــجـلـة خــاصـة وان كل شيء
في مـكـتــبك يـضج بـاحلــيـاة  واجلـمـال
وسألني  هل واألنوثة والطفولة معا  

حتــبـ الـقـطط? فـأجـبـته نـعم أنـا أحب
احلــيـوانــات تـلك الــكـائــنـات الــلـطــيـفـة
تسعدني وأحبها وهي حتبني  ابتسم
وهـو يـعـلق عـلى كالمي وكـيف تـعـرف
أنـهـا حتــبك ? نـعم أسـتــاذ احلـيـوانـات
ن يحبها وتبادله نفس حتب وحتس 
شاعر فهي مثل البشر تماما وأحيانا ا
مع احترامي يـكونوا اكـثر وفاء  سكت
بــرهــة ونــظــر إلى صــور الــقـطـط وقـال
مــخــاطــبــاً " اذن أنت صــديــقــتي فــحب
ــشـتــركــة الــتي الــقــطـط هي الــصــفــة ا
جتـمعـنا فانـا ايضـاً أحب القـطط ولدي
نـــفس شــعـــورك اجتــاهــهــا فـــهي فــعال
كــائـنـات حتـب من يـحــبـهـا وتــربـيــتـهـا
تــمـنــحـنــا مـشــاعـر من الــسـعــادة نـحن
بــحــاجـة لــهــا " وتــابع " ولــكن لألسف
زوجـتي الحتب الـقـطط وال تـوافق عـلى
ــا تـــربــيــتــهـــا ودخــولــهــا بـــيــتــنــا  
اضطرني لتربيتها  في مشغلي الفني 
واخــذ يــحــدثــني عن قــطــته اجلــمــيــلـة
وكـيف تــعـاكــسه وهـو مــشـغــول بـعـمل
نـــحــتي في مـــشــغــله وأنـــا حــدثــته عن
قـــطــطي في الـــبــيت ( لـــيــلــو وأوالدهــا
وبـعد اسـتالمه كراسه انوش وبـوبو ) 
وقـبل أن يـغــادر مـكـتـبي مــتـوجـهـاً إلى
ــديـر الــعـام  وجه لي الــدعـوة مـكــتب ا
لـزيـارتـه في مـشـغلـه ومـشـاهدة أعـمـاله
النحتية وقطته اجلميلة في األستوديو
اخلـــــاص به فـي شــــارع  14رمـــــضــــان
بـبـغداد (كـان هـنـري زوفوبـودا صـديقه
الـــهـــنـــغـــاري األصل قـــد صـــمـم ونـــفــذ
أســتــوديــو مــحــمــد غــني قــرب مــطــعم
الساعة...) وكـان هذا أول أستوديو في
العراق عام  ?1964كان قد صممه على
الطريقة االيطالية كان هنري كما يقول:
محمـد غني "  عنـده نظرة فنـية خاصة
وله عالقـات جـيـده مـعنـا وكـان مـدرسا
مـتـمــيـزا  في كـلـيـة الــهـنـدسـة "  ولـكن
لـألسف لم تــســنح  الــفـرصــة لــتــلــبــيـة

الدعوة ومرت األيام واألعوام.
أما لقائي الثـاني واألخير معه  في عام
  2010و كـان قــد جتـاوز الـثـمـانـ من
عــمــره خالل تــلــبــيـــتي لــلــدعــوة الــتي
وجـهـتـهـا لي الـسـيـدة صـفـيـة الـسـهـيل
ـان الـعراقي عن مـحافـظة عـضوة  الـبر
بــغــداد  آنـــذاك  خالل أقــامــتــهــا حــفال
ـناسـبـة يوم بـغداد واالحـتـفاء بـشيخ
النحاتـ الفنان محـمد غني حكمت في
حديقة منزلها الكائن في حي القادسية
/ مـجمع الـوزراء  كـان حفالً رائـعاً من

حـيث التـنظـيم والـترتـيب يلـيق ببـغداد
ونحاتها صاحب  أشـهر النصب الفنية
كـهـرمــانـة وشـهـرزاد بــغـداد واحلـريـة 
ـثـقـف حضـر احلـفل حـشـد كـبـيـر من ا
ــ والـفــنــانـ الــتــشـكــيــلـ واالكــاد
واإلعـالمــــيـــــ وعــــدد مـن الــــســـــفــــراء
والدبلوماسـي األجانب   وقدم احلفل
زوج  الـسـهيل الـسـياسي الـكـردي وزير
حـــقــوق اإلنـــســـان الـــعــراقـي الــســـابق
بـخـتـيـار جـبـار مـحمـد أمـ  حـيـث قدم
هنية والفنـية للفنان باللغت السيرة ا
العربـية واالنكلـيزية  كمـا تخلل احلفل
ـتـنـوعـة التي بـعض الـفقـرات الـفـنـيـة ا
أضـفت جــوا جـمـيال لــلـحــفل مع عـشـاء
ـقــام الــعـراقي في فــاخـر عــلى أنــغــام ا
اخليمة العربـية التي اتخذت جانباً من
نـزل اجلميلة مـحاذيه للمسبح حديقة ا
 لم تسنح لي ألفرصه للتحدث أليه عن
ـغـادرته احلـفـل بعـد االنـتـهـاء من قـرب 
ـه واحلـــــديث عـن ســـــيـــــرته   تـــــقـــــد
ولألسف الـتقـطت عـدة صور مـعه ولكن
التقنيات احلديثة والهواتف الذكية من
سلـبياتـها فقـدان الصور عـند إجراء أي
ــا يــؤثـر عــلى كل تــغــيـيــر بــالــهـاتف 
الــبــرامـج ويــؤدي إلى فــقــدانــهــا وكــان
ــفـروض حــفظ الـصـور فـي مـكـان امن ا

آخر.
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ولــد مــحـمــد غــني حـكــمت بــبــغـداد في
مدينـة الكاظمـية في سنة  ?1929ومنذ
أن كــان صـــغــيـــراً وحتــديـــداً في عـــمــر
الرابعة بـدأت ميوله واهتمـاماته الفنية
بـالظهـور فكان يـقوم بـتشكـيل التـماثيل
ــتــشــكل أثــنـاء واألشــكــال من الــطــ ا
ـــدرســـة فــــيـــضـــان دجـــلـــة الــــتـــحق 
الـكاظـميـة األمـيريـة عام  ?1936وتـعلم
صـــنع الـــقــوالـب من اجلِـــبس من عـــبــد
احلـسـ مـحـروس والـذي كـان مـوظـفاً
حـيـنـهـا في مـتـحف الـتـاريخ الـطـبـيـعي
رحـلة الثـانوية عنـدما كـان طالبـاً في ا
عــلـمه أسـتـاذه رشــاد حـا كـيف يـرسم
ـنـظـور فـكـان لـهـذا األسـتـاذ أثـر كـبـير ا
بـعد عـليه وتـأثر بـشكلٍ كـبيـرٍ بأسـلوبه 
أن أنـهى دراسـته في مدرسـة الـكاظـمـية
ــعــهـد الــتــحق مــحــمــد غـني حــكــمت 
الفنون اجلميلة حيث في بغداد وهناك
درّسه جواد سـليم والذي تأثـر كثيـراً 
كـــان قــد عـــاد حــديـــثــاً مـن دراســته في
ـعلم إنـكـلـترا  الـعالقـة ب الـتـلـميـذ وا
حتولت إلى صداقةٍ عميقة وخاصةً بعد
انـضـمـام حـكـمـت جلـمـاعـة بـغـداد لـلـفن
ـعـهد في احلـديث بـعـد أن تـخـرج من ا
ســــنـــة  1953ســـافــــر لـــرومــــا من أجل
اسـتـكـمـال دراسـته لـيـحـصل مـن هـناك
على دبـلومٍ في النـحت في سنة ?1959
وعـلى شـهادةٍ من مـعـهد الزكـا بـصنـاعة
ـيـدالـيات في ? 1956بـعـد ذلك انـتـقل ا
إلى فـلورنـسا مـن أجل االختـصاص في
صب الـبرونـز وحصـل على شـهادةٍ في

اختصاصه هذا في سنة  .1961
لم يـكن أحد من أفـراد عائـلته قـد مارس
فن الرسم أو النَحت وتُعتبر أُسرته من
ُحافظة حيثُ كان يَنظر البَعض األُسر ا

كهرمانة في ساحة كهرمانة وَسط بغداد
  عـلي بـابـا واألربـعـ حـرامي  تـمـثال
عشتار في فـندق عشتـار شيراتون وهوَ
َــعـروفـة  أحـد فــنـادق وَمـعــالم بـغـداد ا
حمورابي  جِدارية مدينة الطب  تمثال
َــعـروف أبـو الـطَـيب لـلـشــاعـر الـعـربي ا
ُـــتـــنـــبي  نَـــصب احلـــريــة: مـن إعــداد ا
عروف جـواد سليـم ويعد هذا النَـحات ا
ــســيــرة الــشـعب الـتَــصــمــيم مُــجــسـداً 
الــعـراقي من زَمـن االحـتالل الـبــريـطـاني
ـلكي ثُم النـظام اجلـمهوري إِلى العـهد ا
حَتى وافـاه األجل وَأكمل مـحمـد حكمت
إجنـازه  نـصب إنـقـاذ الــثـقـافـة  نـصب
الــفــانــوس الــســحــري  نــصب الــعــراق

ينهض من جديد.
كَمـا أجنـز حِـكـمت في ثـمـانـيـنـات الـقرن
ــــاضي إحــــدى بــــوابــــات مُــــنــــظــــمـــة ا
الـيونـيـسيف في بـاريس وَثالث بـوابات
خـشبـيـة لِـكـنيـسـة تـيسـتـا دي لـيـبرا في
رومــا لِــيـــكــون بــذلك أول نــحــات عــربي
مُـسلـم ينـحت أبـواب كنـائس في الـعالم
فـــضـالً عن إجنــــازه جـــداريــــة الــــثَـــورة
الـعَــربــيــة الــكُــبــرى في عَــمــان وَأعــمـال
مـخــتــلــفــة وَمـتــنــوعــة لَه في الــبــحـرين
تَـتـضـمن خـمــسـة أبـواب لِـمـسـجـد قـد

وَتماثيل كبيرة وَنوافير . 
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ـكن أن تكـون طريـقاً لـفكرة إن أعـمالي 
أو استمـراراً لها  لقـد اكتشفت إمـكانية
عـمل الـتــجـريـد في الــنـحت احلـديث من
خالل مواضيع وأشكـال محلية بدون أن
 أتطرق إلى أي نـحات أوربي  وقادتني
ـفـردات من جتـربـتـي إلى وضع بـعض ا
وأدخلت من جانب األبواب في تماثيلي 
آخر بعض مفردات تماثيلي من األبواب
الـتي اصـنـعـهـا  وكل بـاب يـجـمل شـكالَ
مغـايراً يخـتلف عن البـاب األخر  هدفي
هـــو تـــوجـــيه األنـــظـــار إلـى إمـــكـــانـــيــة
ــــوروث احلـــضـــاري االســـتـــفــــادة من ا
وإعــطـائه شـكالً جـديـداً يـحـمل احلـداثـة

ـعـاصـرة الـتي لم اقـتـطع أي تـفـصيل وا
من أي بــاب قــد واضــعــهـا فـي عـمــلي
ولم انقل ( مـفردة ) جـزئيات سـابقة من

اي باب آخر .
وقـال حـكـمت في أخـر حـوار معـه أجرته
الـكــاتـبــة غـادة الـســمـان خالل زيــارتـهـا
لـبــغـداد 1972عـن  أعـمــاله ومــشــاريـعه
الــــفــــنـــيــــة في بــــغــــداد ورســـالــــته " إن
استلهامي لـلحضارة العراقـية شخصيا
أجده شيء طـبيـعي بالنـسبـة لي بكوني
ابن لـهـذه احلضـارة أنـا سلـيل حـضارة
وادي الــرافـدين فـمن الــطـبـيـعي جـدا أن
اســـتـــلـــهـم أفـــكـــاري ومـــواضـــيـــعي من
حــضـــارتي  وهــنــالك ثـالثــة مــواضــيع
تؤكد على محبة بغداد والعراق وأولها
مـسـتـوحى من األسـاطـيـر (فـانـوس عالء
الــدين) ويــضم نــافــورة مــائــيــة خط في
مـحيـطهـا شعـر الشـاعر الـعراقي الـكبـير

(مصطفى جمال الدين) القائل
(بغداد ما اشتبكت عليكِ االعصر

اال ذوت ووريق عمرك اخضر)
أمـا الـعـمل الـثـاني فـيـمثـل تـمثـاال خلـتم
اسـطــواني (عـلـى غـرار اخلــتم الـبــابـلي
الـشـهـيـر) وكـأنه يسـقط وهـنـالك خـمـسة
أيـــادي بــســـواعـــدهــا تـــمـــسك بـــاخلــتم
وحتاول إسناده كي ال يقع.. إنها رسالة
آلي عـــراقي بـــأن ذراعـك هـــو احـــد هــذه
األذرع الـــــتي تـــــمـــــسك بـــــاخلــــتـم رمــــز
احلـضـارة لـتحـمـيه من الـسـقـوط.. ولعل
ــثل تــعــدديـة الــواقع اخلــمــســة كــرقم 
الـــقــــومي والـــديــــني في الــــعـــراق ومـــا
يـجـمـعهـا من رصـيـد حضـاري مـشـترك..
وقـد كــتب عــلى اخلــتم عـبــارة (من هــنـا
ـــوضــوع من بــدأت الـــكــتـــابــة) وهـــذا ا
واضـيع التي اعتـز بها وسـيرى النور ا
ـوضوع الثـالث هو امـرأة تمثل قريـبا ا
بـغداد وجتـلس عـلى عمـود من احلـجر..
العـمـود احلـجـري يـرتفع لـتـسـعـة أمـتار
وقـد نحت عـليه كل األشـعار الـتي تمـجد
كـل هـــذه األعـــمــــال أســـعى من بـــغـــداد 

خاللـهـا لتـحفـيـز العـراقي عـلى محـبة
تـراثه وماضـيه وحـضارته.. وهـذا ما
نحن نفتقده بشكل تدريجي في ضوء
من يـحــاول تـعــلـيــمـنـا كـل شيء غـيـر
عراقـي الن من ال يشـعر بـاحلب لبـلده

سيعيش غريبا فيه " .
 WOB A « tðUOŠ

أول أستـاذ نحت بـتاريخ الـعراق و
تعيينه في معهد الفنون اجلميلة عام
بــدأ ــوســـيــقى   ?1962كــان يـــحب ا
االسـتـمـاع لـلـمــوسـيـقى عـلى جـهـاز "
كـان يــســتـمـع ألغـاني الــكـرامــافــون" 
محمد القباجني ومحمد عبد الوهاب
كمـا احب الشعـر وخاصة وأم كلـثوم 
لـلـمال عـبـود الـكـرخي   تـزوج مـحـمد
غـني من غـايـة الـراوي الـرحـال وهي
امــرأة عــراقـيــة وشــقــيــقــة لــلــنــحـات
العـراقي الكـبير خـالد الـرحال أبنـهما
األكـبـر اسـمه يـاسـر والـبـنت الـكـبـرى

اسمها هاجر.
tðU Ë

في األشـهــر األخـيــرة من حـيــاته كـان
حكمت يعـاني من فشلٍ كلوي وتوفي
عن عمـرٍ يقارب الـ 82سنة في األردن
بِــــتـــاريخ  12أيـــلـــول  ?  2011فـــتمّ
تـشـيـيعه بـحـشدٍ كـبـيـر ونقل جـثـمانه
مــلــفــوفـــاً بــعــلم الـــعــراق إلى مــطــار
العـاصمة األردنيـة لينـقل إلى بغداد 
تُـوفيَ أحـد أهمّ الـنحـاتـ في الـشرق
األوسط والـعالم وهـو فنـان استـطاع
حتـويل الـطـ إلى قـطعٍ فـنـيـةٍ تـسلب
األبــصــار وتــمأل تــمــاثــيــلـه ســاحـات
الـعـراق ومـختـلف سـاحـات الـعواصم
ــيـة األخــرى  فـكـان الـعــربـيــة والـعـا
بـذلك يسـتـحق بكل جـدارة لـقب شيخ

. النحات
احتـفلت شركـة غوغل في شـهر أبريل
عـام  2016بــذكــرى والدته فــوضــعت
رسم نــــصـب إنــــقـــاذ الــــعــــراق عــــلى

وقعها. الصفحة الرئيسية 

محمد غني حكمت في مشغله ببغداد
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محمد غني حكمت

( ُـلـقب بِـشيخ الـنَـحـات مُـحـمـد غنـي حكـمت (ا
 2011-1929 هــــوَ نَــــحــــات عِـــــراقي وُلــــدَ في
الكاظمية في بغداد عام 1929وَتُوفيَ في عمان

في األُردن يوم  12أيلول عام.2011
tÔðUOÓŠ

وُلـدَ مـحــمـد غـني حــكـمت في بَــغـداد وبـدأ في
ـــســجـــمــات وهـــو في سن صـــنع األشـــكــال وا
الرابـعـة وَدرس النَـحت على يَـد األُستـاذ جواد
سَـــلـــيم فـي مــعـــهـــد الـــفـــنـــون اجلـــمــيـــلـــة في
الــعـراقــوَتـخـرج مِــنه عـام  ?1953ثُمَ بـعث إلى
ـية رومـا وَحَـصل عـلـيـدُبلـوم الـنـحت مِن أكـاد
الـفـنـون اجلـمـيـلـة هُـنـاك عـام  ?1955وفي عام
ـدالـيات من مـدرسة  1957حـصلَ على دبـلوم ا
الـزكـا في رومـا وَبـعـدهـا تَـوجه إلـى فـلـورنـسا
وَحـصل فــيـهــا عــلى شِـهــادة االخـتــصـاص في

صَب البرونز عام [3].1961
يُــعــتــبـــر مــحــمــد غـــني حِــكـــمت من األعــضــاء
ـؤســسـ لِــجـمـاعــة الـزاويــة وجتـمع الــبُـعـد ا
الـواحـد كمـا يُـعتـبـر عضـوا في جَـماعـة بـغداد
لـــلــفَن احلَــديـث حــيثُ ســـاهم في الــكَـــثــيــر من
ـعـارض مَـعــارضـهــا وَلـكن لَه دور فــعـال فـي ا
َـحــلـيــة والـدَولـيــة كـمــا أقـام عِـدة الــوَطـنـيــة ا
معارض شَخـصية في روما وَبـيروت وَبغداد
وَفي عــام  1964حــصل عـــلى جـــائـــزة أحــسن

نَــحـــات عــلى مُــســتــوى الـــعــالم من مُــؤســســة
كولبنكيان.[[3

لم يــكن أحــد من أفــراد عــائــلــته قــد مــارس فن
الــرسم أو الـنَــحت وتُـعــتـبـر أُســرته من األُسـر
ُــحـافــظـة حــيثُ كــان يَـنــظــر الـبَــعض إلى فَن ا
ُـحــرمـة في نـظـر الــنَـحت عـلى أَنـه من األُمـور ا
الشرع. اسـتناداً إلى مقـابلة مع النـحات محمد
غـني حـكـمت ذكـرَ فـيـهـا أنَّ قـد يـكـون هُـنـاك أثر
ِهـنة حيثُ لِطـفولتـه في سبب اختـياره لـهذه ا
كـانَ يَـذهب إلـى نَـهـر دجــلـة وَيـعــمل من الـطـ
احلـر أَشكـاالً حليـوانـات أو قد تـكون الـزخارف
ــقـــرنــصـــات والـــقــبـــاب الــتـي كــانـت تــزين وا
األضرحـة في مدينـة الكـاظميـة األثر اخلفي في

نُزوعه إلى فن النحت.
WOMÓH « t ULŽÓ√

صَـمَمَ مُـحـمـد حـكـمـت مَـجـمـوعـة من الـتَـمـاثـيل
والــــنُــــصـب وَاجلــــداريـــــات في بَـــــغــــداد وَمن

أهمـــــــها:
تِـمـثـال شـهـريار وَشـهـرزاد.نَـصب كـهـرمـانة في
ســاحـــة كـــهــرمـــانـــة وَسط بـــغــداد.عـــلي بـــابــا
واألربــعـ حــرامي.تِــمـثــال عــشـتــار في فــنـدق
عـشـتـار شــيـراتـون وهـوَ أحـد فــنـادق وَمـعـالم
َــعــروفـة.حــمــورابي.جِــداريــة مــديــنـة بــغــداد ا
َـعـروف أبي الـطب.تِــمـثـال لــلـشـاعــر الـعــربي ا

ُـــتــنـــبي.نَـــصب احلــريـــة: من إعــداد الـــطَــيب ا
ــعــروف جــواد ســلــيم ويــعــد هــذا الــنَــحـــات ا
سيـرة الشـعب العراقي من التَـصميـم مُجسـداً 
ـلكي ثُم زَمن االحـتالل البـريطـاني إِلى العـهد ا
الـنـظـام اجلـمـهـوري حَتـى وافاه األجـل وَأكمل
محمد حكمت إجنازه.نصب إنقاذ الثقافةنصب
الـفـانـوس الـسـحـريـنــصب الـعـراق يـنـهض من

جديد
اضي كَـما أجنـز حِكـمت في ثـمانـينـات القـرن ا
إحدى بـوابات مُـنظمـة اليـونيـسيف في باريس
وَثالث بوابات خشبية لِكنـيسةتيستا دي ليبرا
في رومـا لِـيكـون بـذلك أول نحـات عـربي مُـسلم
يـنــحت أبــواب كــنـائـس في الــعـالم فــضالً عن
إجنـازه جــداريـةالـثَــورة الـعَـربــيـة الــكُـبـرى في
عَمان وَأعمال مختلفة وَمتنوعة لَه في البحرين
تَـتضـمن خمـسة أبـواب لِمـسجد قـد وَتمـاثيل

كبيرة وَنوافير.
tÐuKÝÔ√

تـظـهر في جتـربـة الـنحـات مـحمـد غـني حـكمت
سـمـات أسـلـوبــيـة نـاجتـة عن تــأثـره "بـالـنـحت
ا السومري واألختام األسطـوانية السومرية 
ـستدقة ستـطيلة ا تتركه من تـعاقب األشكـال ا
في الـطـ الـذي تطـبع فـيه وهـو أمـر ظـاهر في
الــعـديـد من أشـكـاله" وَلـدى مـحـمـد غـني نـبـرة
تعـبيـرية تذكـر الناظـر إليـها بالـنحت اآلشوري
أو الــــبـــابــــلي أواألكــــدي ومــــنـــذُ مــــنــــتـــصف
الستينيات حتول محمد غني في نحته إلى فن
العمارة الزخـرفية ثم أعتمـد على نظام تكراري
يــتــشــكل بــوحـدة نــظــامــيـة أســاســهــا احلـرف
ـاذج وتــشــكـيالت الـعــربي واجته كُــلــيـاً إلـى 
وتـكـويـنـات جـاءت نـتــيـجـة مـتـابـعـة جتـريـديـة
ألشـكـال تـشـــــــــخـيـصـيـة سـبق أن عـاجله.عـبرَ
مُـحمـد غني حـكمـــــــــــــت عن نفـسه في مُقـدمة
كـتــابه عـام 1994قــائِالً "من احملـتــمل أن أكـون

نُسـخة أخـرى لروح نَـحات سـومري أو بـابلي
أو آشوري أو عباسي كان يُحب بلده".

عـارض شـخصـيـة للـنحت ـعـارض الفـنيـةعـد ا
لندن وبـغداد منذ بـيروت و  سان ر في روما 
عام .1958مـعـارض مـشـتـركـة مـتـجـولـة خـارج
ـــعــارض الـــتي اقـــيــمت الـــعــراق مـــنــذ 1951ا
جلمـعـيـة التـشـكـيلـيـ ونـقـابة الـفـنـان داخل

وخارج العراق.
tðUÞUA½

ــيـة الــفــنـون قــام بـتــدريس الــنــحت في أكــاد
اجلميـلة ببـغداد منذ .1962ساهم في عضوية
جـــــمــــــعـــــيـــــة اصـــــدقــــــاء الـــــفن فـي بـــــغـــــداد
عام.1952ســاهم في عـضــويـة جـمــاعـة بـغـداد
للـفن احلديث مـنذ عام.1953عُضـو في جمـاعة
بغـداد في الـفن احلـديث عام  1954- 1953مَع
رسـول عـلـوان شـاكـر حـسن آل سـعـيـد نـزيـهة
سلـيم جواد سـليمـزساهم في عـضوية جـماعة
الزاويـة عام .1967ساهم فـي عضـوية جـمعـية
الــفـــنــانـــ الــتــشـــكــيـــلــيـــ الــعـــراقــيـــةمــنــذ

تأسيسها.أجنز وسام الشهيد.
œ«bGÐ w  …b¹bł VBÔ½

أعـلـنت أَمـانـة بـغـداد عَن الـتـعـاقـد مع الـنـحـات
بـاشرة الـعراقي مـحمـد غنـي حكـمت مِن أجل ا
بِنُـصب أربعة أَعـمال فنـية لِتـوضع في ساحات
وأمـاكن مُـميـزة في بـغـداد حيثُ يـعـمل حِـكمت
على تنسيقها بالتعاون مع مختص في أمانة
بــغـداد وَاألعـمـال تـضم: الــفـانـوس الـسـحـري
وَاخلــتم الـسـومـري وَنـصـب بـغـداد عـلى شـكل
امـرأة جتـلس على عـمـود طـويل منـقـوش عـليه
أبـيات من قـصـيدة لـلشـاعر الـعـراقـي مصـطفى

جمال الدين. ونصب إنقاذ الثقافة .
تـوفي شـيخ الـنـحـات مـحـمـد غـني حـكمت في
ملكة االردنية الهاشمية بتاريخ  /12ايلول / ا

2011م

محمد غني حكمت 

قـدم اخملرج الروسي ألـكسـندر سوكـوروف احلائز جـائزة األسد الـذهبي في مهـرجان البـندقيـة سنة  2011 االثن في متـحف إرميتاج
تحف في سـان بطرسبرغ مـنشأة متعـددة فنية مـتعددة الوسائط مـخصصة للـوحة الرسام رامـبرانت "عودة االبن الضال".وأشـار مدير ا
نشأة الفنية اسم ميخائيل بيوتروفسكي إلى أن هذا العمل يشكل "انغماسا تعبيـريا في التحفة الفنية يولّد انطباعا قويا ورهبة".وحتمل ا
"إل كاي  32-11 ,15رامبرانت. إهـداء" وهي قدمت لـلمـرة األولى في آذار/مارس خالل بـينالـي البنـدقيـة.ولتجـسيـد مثل االبن الـضال الوارد
في اإلجنيل استـلهم ألـكسنـدر سوكوروف من إحـدى أشهر لـوحات العـالم وهو عمل لـلرسام رامـبرانت يـحمل االسم عيـنه محفـوظ في متحف
تحف "بـنظري رامبرانت يـبقى عنوانـا عابرا لألزمنة ومـوضوعا معـاصرا. السؤال الذي إرمـيتاج.وقال سوكـوروف خالل مؤتمر صـحافي في ا
نشأة الـفنية التي أطـرحه هو: من الذي يعـود? وماذا يحمل مـعه? ألن الشخص الذي يـحمل على كتـفيه تبدالت وفـظائع قد يكـون خطرا".وتمـثل ا
تحركة للشخـصيات في اللوحة محاطة بصور وفيديوهـات قوية تظهر خصوصا لقطات حربية أجنزها اخملرج الروسي لوحة "مقطـعة إربا" والتماثيل ا

. ومشهدا لرجل منازع أحرقا حي إضافة إلى صور إلعدام جنود على يد مقاتل إسالمي
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مـنـذ االحـتالل االمـريـكي لـلـعـراق عام
  2003 بات العراق ساحة للتدخالت
اخملـتـلـفـة سواء اإلقـلـيـمـيـة والـدولـية
ــا وضع أمن واســتــقــرار الــعــراق
وبـــاتت ديــــنـــامـــيـــكــــيـــات الـــصـــراع
اجملتمعي والـسياسي مرهـونة بشكل
ـسـتـوى تـصـاعـد و احـتـداد واضح 
الــتـوتــرات الـدولــيـة واالقـلــيـمــيـة في
مــنـــطــقــة الــشــرق االوسط  ألهــمــيــة
وقع اجلغرافي و العراق من ناحية ا
اجلـيـوسيـاسي واالقـتـصـادي . وبـعد
 17عــامــا" عــلـى االحــتالل االمــريــكي
للعراق بـات العراق ساحة لـلمواجهة
الــسـيـاســيـة وحـتى الــعـسـكــريـة بـ
طـهـران وحـلــفـائـهـا في الـعـراق وبـ

ـنــطـقـة  واشــنـطن وحــلـفــائـهــا في ا
األمـــر الـــذي عـــكس بـــصـــمـــاته عـــلى
الواقع السيـاسي واألمني في العراق
تـــمــثـل بـــضــيـــاع بـــوصـــلـــة الـــقــوى
السـياسـية واحلـزبيـة العـراقيـة جتاه
حتـــقــــيق مـــصـــالح الـــعـــراق وبـــاتت
العمـلية السـياسيـة العراقـية تتراجع
ا ينـذر بحدوث تـغييـرا دراماتيـكيا
في مـشـهـد الـصـراع وعـدم االسـتـقرار

في العراق .
االسـتراتـيـجيـة االمريـكـية فـي حتيـيد
تـأثيـر الـنفـوذ االيـراني على الـسـاحة
الـعـراقـيـة تـرتـكـز عـلى إعـادة تـنشـيط
الــتـحــالـفـات األمــيـركــيـة الـتــقـلــيـديـة
والـشـراكـات اإلقــلـيـمـيـة كــمـصـد ضـد
الــنــفــوذ اإليــراني في الــعــراق حتت
عــنــوان ومـبــرر مــواجــهـة تــهــديـدات
الـصـواريخ الــبـالـيـسـتـيـة واألسـلـحـة
ـــوجـــهــــة ضـــد الـــواليـــات األخـــرى ا
تـحدة وحـلفـائهـا. األمر الذي وضع ا
الــعــراق بــاعــتـبــار الــنــفــوذ اإليـراني
ــتــزايــد فــيه  أولــويــة لــلــســيــاسـة ا
األمــريــكــيــة اخلــارجــيــة. ولــذلك فــان
الـــســـلـــوك االمـــريــكـي الــراهـن جتــاه
الـعـراق يتـجه نـحـو عـودة االنـغـماس
والـــتــــدخـل في الــــشــــأن الـــعــــراقي 
خـصـوصـا" فـي الـشـؤون الـسـيـاسـيـة

والعسكرية واالقتصادية . 
 أما بالنسبة لالستراتيجية االيرانية
في الــعــراق ومـوقــفــهـا مـن الـتــواجـد
األمـريكي فـهي تـنـطلق من اعـتـبار أن
اسـتمـرار بـقاء الـقـوات األمريـكـية في
الـعـراق تـهــديـدا حـقـيـقـيـا يـسـتـهـدف
وجــودهــا ولــذلك تــســعى ايــران الى
إنـهـاء الـوجــود الـعـسـكـري األمـيـركي
على األراضي العراقيـة بالتعاون مع
حــلـفـائــهـا في الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة
ـسـعى يـضع الـعـراقـيـة  اال أن هـذا ا
احلــكــومـة الــعــراقــيـة أمــام حتــديـات
سـيــاسـيـة واقـتـصـاديــة واجـتـمـاعـيـة
وأمـنـيـة جسـام فـيـمـا لـو قـامت بـفتح
جـبــهـة صـراع جـديــدة ضـد الـواليـات
ـــتــحـــدة  االمــريـــكــيـــة . ويــبــدو أن ا
احلكومـة العراقيـة ال تفكـر حاليا" في
تغيـير الـوضع اخلاص الذي تـتحرك
ـــوجــبه الــقــوات األمـــيــركــيــة عــلى
األرض الـعراقـيـة. وحـتى بـعـد صدور
قــرار مـن مــجــلس الـــنــواب الــعــراقي
يطالب باالنـسحاب القـوات االمريكية
من الـعراق فـاألجـواء اإلقلـيـميـة غـير
مــسـتــقـرة  فـهــنـاك قــلق حـقــيـقي من
الـغـارات التي تـشـنـهـا إسـرائيـل على
احلـدود الـعـراقـيـة الـسـوريـة  والـتي
تستهدف القوات اإليرانية وحلفائها
وخـشـيـة أن تــمـتـد هـذه الـغـارات إلى
الــــداخل الــــعــــراقـي لــــذلك تــــســــعى
احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الى جتـــنب
االنـــعــكــاســات اخلــطـــيــرة لــلــغــارات
اإلســـرائــيــلـــيــة عــلى االمـن الــوطــني
العـراقي كمـا أيـضًا حتـاول في نفس
الـــوقت بـــكل جـــهـــد أن حتــافـظ عــلى

الـتــوازن في الـعـالقـة بـ واشــنـطن
وطهران.

من جــهــة أخــرى ال يــزال الـتــوغالت
ـتـكـررة لـلـقـوات الـتـركـيـة في عـمق ا
االراضي الـعـراقــيـة بـحـجـة مـطـاردة
عـناصـر حـزب الـعـمال الـكـردسـتاني
( ? (PKKتـثــيـر الـكـثــيـر من اجلـدل
حـول مــفـهـوم الــسـيـادة الــعـراقـيـة 
فــضال" عـن تــهــديــد تــلك الــتــوغالت
لألمن الوطـني الـعراقي  االمـر الذي
بـــات يـــلـــقي بـــضاللـه عــلـى الــســـلم
ــــنـــاطق االهــــلي خـــصــــوصـــا" في ا

الشمالية من العراق . 
وتـمـتـلك تـركـيـا رؤيـة اسـتـراتـيـجـية
حــيــال تـركــمــان الــعـراق  تــتــجـاوز
الدور اإلنساني وتستثمر قضاياهم
 للـتدخل بـالشـأن العراقي لـيس فقط
بـاســتـخـدام الــوسـائل الـنــاعـمـة بل
تـهدد في اكـثـر من مـناسـبـة بتـفـعيل
أدوات الـقـوة اخلـشـنـة إن لـزم األمر.
هذه السياسة التركية ازاء االوضاع
في الـــــعــــــراق تـــــشـــــكل فـي بـــــعض
جـوانـبـهـا دافـعـا" لـلـقـوى االقـلـيـمـية
ــنـاوئـة لـتـركـيـا بـسـحب والـدولـيـة ا
ـا ودفع بــغــداد بــعــيــدا" عن انــقــرة 
ــوقع اجلــيـوبــولــيــتــيـكي يــشــكــله ا
العراقي من اهـمية بـالنسـبة ألشكال
ــنــطـــقــة بـــاإلضــافــة الـــصــراع فـي ا
للـعالقـات التـجاريـة واسعـة النـطاق

ب العراق وتركيا . 
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حتــدد وزارة الــبـيــئــة الـعــراقــيـة في
تقريرها عن (حالة البيئة في العراق
لـــعــام  2017 مـــؤشـــرات الـــتـــغـــيــر
ــــنـــاخي في الـــبـالد بـــأربع نـــقـــاط ا
أســـاســـيــة وهـي: ارتــفـــاع مـــعــدالت
درجـــات احلـــرارة قـــلـــة الـــتــســـاقط
ـــــطــــري ازديـــــاد شـــــدة هـــــبــــوب ا
الــعــواصف الــغـبــاريــة مع نــقــصـان
ـسـاحـات اخلـضـراء. وتـتـمثـل هذه ا
التـغيـرات بـحسب الـتقـرير ذاته في
تـهـديـدهـا “األمن الـغـذائـي نـتـيـجـة
ــائـــيـــة وتـــقـــلص ـــوارد ا تـــراجـع ا
اإلنــتـاج الــزراعي وتــدهــور الـغــطـاء
النباتي وفقدان الـتنوع البيولوجي.
ــنـاخ تــهــديـداً كــمــا يــشـكـل تـغــيــر ا
الســتـثــمــارات اقـتــصـاديــة حـيــويـة
فـضالً عـن الـتـداعـيـات االجــتـمـاعـيـة
واالقـتـصـاديـة والـصـحـيـة وانـتـشـار

األمراض وتفاقم األوبئة.”
لذلـك فان اآلثـار النـاجتـة عن الـتغـير
ـناخي فـي السـنـوات األخـيـرة مثل ا
ـتـطـرفـة والـتـصـحر مـوجـات احلـرّ ا
ياه في جميع أنحاء البالد  وشح ا
تـشـكل تـأثــيـرا" واضـحـا" عـلى األمن
ائي والـغـذائي. أن هـطول األمـطار ا
ــنــتـظــمــة  وارتـفــاع درجـات غــيـر ا
ــــــتــــــوسـط أدى الى احلــــــرارة عـن ا
انخـفـاض تدفـقـات األنهـار الـعراقـية
بنـسـبة  ? ?40 وهو مـا يـؤثر سـلـبًا
أيـضًا عـلى األمن الـغـذائي. كـما أدى
يـاه إلى ارتفاع مـلوحة سوء إدارة ا
ــيــاه  ال ســيــمـا فـي اجلـنــوب. من ا
ـنـاخ في الـعراق ـتـوقع أن يـزداد ا ا
ـا ســوءاً في الــســنــوات الــقــادمــة 
ائية ـوارد ا يزيد من الـضغط على ا
ــعــيـــشــيــة. والـــزراعــة والــظـــروف ا
ـتـوقع أن بـحـلـول عـام   2050 من ا
يــنـخـفـض مـعـدل األمــطـار الــسـنـوي
توقع أن بنـسبة  ? ?9في ح من ا
تــرتــفع درجــات احلـرارة الــســنــويـة
. قـدار درجت مـئويت توسـطة  ا
بــــاإلضــــافــــة إلى ذلـك فـــإن  ?92من
ـسـاحة اإلجـمـالـية لـلـبالد مـعـرضة ا
ناطق خلطر التصحر . وباستثناء ا
اجلبـليـة في إقلـيم كُردسـتان تـتمـيز

ـنــاطق األخـرى في الـبالد غـالــبـيـة ا
بــطــبــيــعــة جــافــة أو شــبــة جــافـة ال
تتـجاوز فـيهـا نسـبة هـطول األمـطار
 150مــلم ســنــويــاً. ولــهــذا الــســبب
يـعتـمـد العـراق عـلى سقـوط األمـطار
خارج حـدوده الوطـنيـة لتـأم أكـثر
ـائيـة األمر من نصف احـتـياجـاته ا
الذي يـجـعله عـرضـة لتـحـديات جـمة
ـائي والـغـذائي في مـا خص أمـنه ا
ـــنــاخــيــة وذلك بــســبـب تــبــعـــيــته ا
الـطـبـيــعـيـة واجلـيـوسـيـاسـيـة لـدول
اجلـــوار: تــركــيـــا وإيــران وســوريــا.
ـياه في وخفـضت مشـاريع تـخزين ا
دول اجلـــوار مــعـــدالت الــتـــدفق في
نـــهــــري دجـــلــــة والـــفــــرات وهـــمـــا
ـيـاه الـعراق ـصـدران الـرئيـسـيـان  ا
السطحية إلى أقل من ثلث طاقتهما
عام  2018وقـد تـخـفـضـهـا أكثـر في
ـقـبلـة  األمر الـذي يضع السـنوات ا
االمن الوطني العراقي أمام حتديات
ــــكن جـــمــــة بــــالـــغــــة اخلــــطـــورة 
تــلــخــيــصــهـــا بــالــنــقــاط اخلــمــســة

التالية:- 
ــعــيـشــة الــزراعــيـة تــنــاقص ســبل ا
ـياه وارتـفاع درجات بسـبب نقص ا
احلـرارة الـلـذان يـؤثـران سـلـبـاً عـلى
ــزارعــ اإلنــتــاج الــزراعي وقــدرة ا
عــلى جــني احملــاصــيـل  ان انــعـدام
ــكن أن ــعـــيــشــة  األمن فـي ســبل ا
يوفـر فرصـة لتـجنـيد اإلرهـابي  ال
ناطق احملررة من داعش سيما في ا
ـــــــيــــــاه . لـــــــذلـك تــــــرتـــــــبـط إدارة ا
واالستـثمار الـزراعي ارتبـاطاً وثـيقاً

باالستقرار واألمن والسالم .
عـدم كــفـايـة قـدرة الــدولـة عـلى إدارة
ـنــاخ وتـدهـور والــتـصـدي لــتـغــيـر ا
الـبـيـئــة: أدى الـفـسـاد وسـوء احلـكم
ـتـحـدة واحلـروب وعـقــوبـات األ ا
وإرث نـــــظــــام صــــدام حـــــســــ إلى
إضـعـاف االقـتــصـاد الـعـراقي وقـدرة
الدولـة على التـخفـيف من آثار تـغير
ــنـاخ وحتــديث الـبــنـيـة الــتـحــتـيـة ا

للمياه. والقطاع الزراعي.
ـياه من زيادة االعـتـمـاد على تـدفق ا
اجلـــيــران واالســتـــقــرار اإلقـــلــيــمي:
تـتـدفق مـيـاه األنـهار فـي العـراق من
ـا يجـعله يعـتمـد على ما جيـرانها 
تـســمح  دول اجلــوار (تـركــيـا ايـران
وسوريا) بـالتدفق من مـياه االنهار .
ناخ في سقوط بينما يتسبب تغير ا
ـــزيــد مـن عـــدم انـــتـــظـــام ســـقــوط ا
نطـقة  أصـبح العراق األمطـار في ا
أكــثـــر اعـــتـــمــادًا عـــلى االســـتـــقــرار
اإلقـليـمي لـلـحـفـاظ علـى وصوله إلى
ــيـاه. مــشـاريـع الـســدود في إيـران ا
وتــركــيــا (يــتــلــقى الــعــراق  ?80من
ــســؤولــة مــيــاهـه من تــركــيــا) هي ا
جـزئـيـاً عن الـعـراق الـذي يـعـاني من
أســوأ أزمـة نــقص لـلــمـيــاه مـنـذ 80
عـــامـــاً. إن زعـــزعـــة االســـتــقـــرار في
الـبـلـدان اجملـاورة - سـواء من خالل

الصـراع أو انخـفاض هـطول األمـطار
ــائي - ســتــزيــد من مــعــاضل االمن ا
والـغذائي في الـعـراق. ال تـوجـد حتى
اآلن أي اتفـاقات أو أطـر عمل رسـمية
ـيــاه بـ الــعـراق وكل من لــتـقــاسم ا
ايران وتـركيـا  وبالـتالي فـإن العراق
عــرضـة ألي خـالفـات عــلى الــقـضــايـا
االقــتـــصـــاديــة أو االجـــتـــمــاعـــيــة أو
الـسـيـاســيـة أو األمـنـيـة األخـرى  مع

تركيا وايران.
النزوح اجلـماعي والهـجرة القـسرية:
ـــكن أن يـــؤدي مــزيـج من الـــبــنـــيــة
ـهـمـلـة  وزيـادة تـقـلـبـات الـتـحـتــيـة ا
األمـــطــــار  ومـــشـــاريع الـــســـدود في
الــبــلــدان اجملــاورة إلى زيــادة خــطــر
النـزوح والهجـرة القـسريـة على طول
ـكتـظة بالـسكان. األنهـار في العراق ا
يــعـــيش ســبــعــة مـاليــ شــخص في
خـمس مـحـافــظـات عـلى ضـفـاف نـهـر
دجـلـة. ال يـزال سـد إلـيـسـو في تـركـيا
بحـاجة إلى أن يـصـبح جاهـزًا للـعمل
ــتــوقع أن بــشــكل كــامل  ولــكن من ا
ـياه يؤدي ذلك إلـى خفض إمـدادات ا
إلى العراق بـنسبة  .60 سوف تتأثر
ســـبـل مـــعــــيـــشــــة مــــئـــات اآلالف من
ـــا قــد يـــتــســـبب في األشـــخــاص  
النزوح والهجرة احلـضرية القسرية.
ونـتـيـجـة لـذلك  قـد تـزداد احـتـمـالـية
حـــدوث صــــراع بـــ اجملــــتـــمــــعـــات
ـوارد ــضــيـفــة والــنــازحـة بــشــأن ا ا
ـــتــجـــددة وفــرص الـــعــمـل الــنــادرة ا

واخلدمات العامة. 
تـصــاعـد الـتــوتـرات الـطـائــفـيـة حـول
ــاء: يـؤثـر احلـصــول عـلى الــغـذاء وا
نـاخ وتغيره تأثـيراً قوياً على تقلب ا
ـوارد سـبل الـعــيش والـوصـول إلى ا
ـاء. ان األســاســيــة  مــثل الــغــذاء وا
ــوارد الــشـــحــيــحــة الـــضــغط عـــلى ا
ــتـبـقــيـة  سـوف يــزيـد من مــخـاطـر ا
الـتـوترات داخـل اجملتـمـعـات احملـلـية
ثال  أدى وفيما بـينها. عـلى سبيل ا
ـائــيــة في جــنـوب ــوارد ا تــنــاقص ا
الـعــراق إلى مـظـاهــرات ومـصـادمـات

ياه . محلية حول حقوق ا
يـاه في العـراق قضـية تعـتبـر نـدرة ا
خطـيـرة  فضالً عـن انعـدام الـكهـرباء
ـسـتـشـري هي والـعــمـالـة والـفـســاد ا
ـسـؤولـة عن حـركـات االحـتجـاج في ا
اجلـنـوب. هـنـاك مـخاوف مـن أن أزمة
ياه في العراق سـتقود النزاع - من ا
خالل الهجرة  والصراعات احمللية 
ــدنـــيــة. إن كل من واالضـــطــرابـــات ا
ـناخ واالفـتـقار تـعـلـقة بـا الـقضـايـا ا
التاريخي لالستـثمار وصيانـة البنية
ــسـؤولـة عن الـوضع الـتـحــتـيـة هي ا
احلـــالي الـــذي جــعل بـــعض أشـــكــال
يـاه حـتمـية. لـقد ـرتبط بـا الصـراع ا
حتــولت االحــتـجــاجــات بــالـفــعل إلى
أعـــمــال عـــنف وكـــان هــنـــاك عــدد من
الـنـزاعـات الـقـبـليـة الـتي حتـولت إلى
ائـية لـلزراعة . ـوارد ا العـنف حول ا

لــلـمــصـاحلــة اجملـتــمـعــيـة. ان الــغـاء
سلـحة وحصر السالح بيد ظاهر ا ا
الـدولــة ســيــعـيــد لــلــدولــة هـيــبــتــهـا
وقــدرتــهـا عــلى مــحـاربــة كل اشــكـال
ـــالي و اجنـــاز الـــفــــســـاد االداري وا
الــبــرامج واخلـطـط الـتـي تـســتــهـدف
بناء االنسان واعـادة اعمار ما دمرته
احلـروب السيـمـا احلرب ضـد تـنـظيم

داعش االرهابي.
ان مـن اهم مــــتـــطــــلـــبــــات دعم االمن
واالستقـرار  مراجعـة واجناز برامج
اصالح قطـاع االمن الوطـني العراقي
 كونه ذا أهـميـة حاسـمة في حتـقيق
الــنـــمــو االقـــتــصـــادي واالســتـــقــرار
االجــتــمـاعـي  وأن عـدم االســراع في
اجنـــاز بـــرامـج اصالح قـــطـــاع االمن
الـوطـني  قـد يـهـيئ الـبـيـئـة ويـفـسح
اجملـــال أمـــا نــشـــوء وانـــدالع صــراع
مـســتـقـبـلـي تـكـون ضـحـيــته الـفـئـات
الـــهــشــة والــضــعــيـــفــة في اجملــتــمع
العراقي فضال" عن تداعياته السلبية
ستدامة في على اجتاهات الـتنميـة ا
الـعراق . األمـر الـذي يـتـطـلب  اعادة
النظر في منظومة القيادة والسيطرة
من خالل انـشاء قـيـادة عـليـا لـلـقوات
ــســـلــحـــة(قــيـــادة عــامـــة لــلـــقــوات ا
-اي تـسمـية كانت - وهي سـلحة)  ا
ـسلـحة القـيـادة التي تـقـود القـوات ا
ـــــشــــورة زمن احلـــــرب   وتــــقـــــدم ا
وتــســاعـــد الــقــائـــد الــعــام لـــلــقــوات
ـناسب في ـسلـحـة التـخاذ الـقـرار ا ا
ــنــاسب  لــغــرض تــسـهــيل الــوقت ا
وتـيسـيـر االسـتـخدام االمـثل لـلـقوات
ـخــتــلف مــسـمــيــاتــهـا ـســلــحــة ( ا
تاحة  )وموارد الدولة اللوجستية ا
وتـوحــيـد مـصــدر الـقـرار الــعـسـكـري
االسـتـراتـيــجي في الـسـلم واحلـرب 
وخالل االزمـات وادارتـهـا وتـمـاشـيا"
ــــــــواد ( (9و ( (78و ( (80من مـع ا
الــدســتـور الــعــراقي لــســنـة ? 2005
وتعـتبـر اعلى سـلطـة في زمن احلرب
وحتـدد صالحـيـاتهـا ومـسـؤولـيـاتـها
بــنــاء عــلى تــوجــيــهــات وتــوصــيـات
مــــجـــــلس االمـن الـــــوطــــنـي وحتــــدد

بقانون.
كـــمــا أنـه بــات من الـــضــروري بـــنــاء
ســيــاسـة خــارجــيـة مــتــوازنـة وغــيـر
مــتــقــاطــعــة في الـــبــيــئــة االقــلــيــمي
والـــدولــيــة الـــســاخــنـــة  وحــسم كل
ــيـاه ــلــفــات الــعـالــقــة (احلــدود  ا ا
واالمن)  وهــذا يـتـطــلب بــالـضـرورة
ــــوقـف  بــــ احلــــكــــومــــة وحــــدة ا
بصفتها تمثل اجلهاز التنفيذي وب
القوى السياسية الفاعلة في العملية
السيـاسيـة  والتي يفـترض ان تضع
ـصالـح العـلـيا في اولى اولـوياتـهـا ا

للدولة والشعب العراقي . 

{ لواء ركن متقاعد 
ركز االوربي لدراسات مستشار ا
مكافحة االرهاب 

ناخ يؤثران في االمن الوطني ياه وسلبية ا s∫ انحسار ا √

فــضالً عـمــا  الــتـطــرق الـيه هــنـاك
ـيـاه والـزراعة قـطـاعات أخـرى غـيـر ا
والـتـنـوع األحيـائي تـأثـرت بـالـتـغـير
ـــنــاخي فـي الــعـــراق مــثل قـــطــاعي ا
الــصــحـة والــتــعـلــيم. وتــشــيـر وزارة
الـبـيـئــة الـعـراقـيـة إلى “زيـادة مـعـدل
الوفـيات واإلصـابـة ببـعض األمراض
ــيــاه واألغــذيــة الــتـي قــد تــنــتــقل بــا
لـوثـة وكـذلك ببـعض األمـراض مثل ا
ـالريــا والــتــيــفــوئــيـد الــكــولــيــرا وا
ـعــديــة كــأمـراض واألمــراض غــيــر ا
اجلهاز التنفسي كاحلساسية والربو
واألزمــات الــقــلــبــيــة وامــراض ســوء
الـتـغـذيـة وتـلك الـتي يـرتـبط بـعـضـها
بـتـغـير الـظـروف الـبـيـئيـة لـلـحـشرات
الناقلة لهذه األمراض نتيجة تغيرات
ــنـاخ فــيـزداد تــأثـيــرهـا في صــحـة ا
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رغم كل ديـنـامـيـكـيـات الـصـراع وعـدم
االســتــقــرار  ومــا جــرى من حتــفــيـز
وحتريض على الكـراهية في اجملتمع
الــعـراقي  فـال يـزال هــنـاك مــتـســعـا"
ــــغــــادرة حـــــاالت الــــصــــراع وعــــدم
االستقرار  وفـرصة للحـد من انتشار
وتـفاقم الـكـراهـية ... ان اعـادة الـنـظر
بــاألطــر الــقــانــونـــيــة والــدســتــوريــة
واعادة صيـاغتهـا  باجتاه  الـتسامح
وقــــبـــــول االخــــر والـــــســــعـي اجلــــاد
للتعايش الـسلمي مع االخر  وجتاوز
ـة سـتـكـون ـؤ ـاضي وارهـاصـاته ا ا
مــدخال" مــهـمــا" لــتـفــكــيك الــكـراهــيـة
والتحكم بـاجتاهات حركـتها وصوال"
ا سيفر بيئة مناسبة الى جلّمها   
لــلـــتــعـــايش الـــســلـــمي والــتـــنــمـــيــة
ستـدامة .. ان التحوالت اجملتمعـية ا
ـــقــراطــيــة فـي اطــار من الــوعي الــد
بـإشـكالـيـات هـذه الـتحـوالت سـتـكون
واحــــدة من كـــوابـح الـــكـــراهــــيـــة في
اجملتمع العراقي .. كـما أن بناء نظام
سـيـاسي مؤسـسـاتي سـيـكـون صـمام
ــــــواطـــــنـــــ في االمـــــان حلـــــريـــــة ا
اخـتـيـاراتــهم الـثـقـافـيـة والـسـيـاسـيـة
وبــنــاء الــثــقــة فــيـــمــا بــ مــخــتــلف
ـكـونـات اجملـتـمـعـيـة بـاجتـاه هـويـة ا

وطنية حقيقية جامعة .
ان مـــراجـــعــة االخـــتالالت فـي بــنـــيــة
العـمليـة السـياسيـة والتي من أهـمها
وضوعية البد أن مراجعة الدستور 
تــكـون بــاجتـاهـات تــنـهي الــطـائــفـيـة
السـياسـية وتـعتـمد الـهويـة الوطـنية
كـأسـاس يحـقق الـعـدالـة االجتـمـاعـية
بــعـيــدا" عن احملــاصـصــة الـطــائـفــيـة
وااللــتــزام بــالــتــعـايـش الـســلــمي مع
جـمـيع الـشـركـاء في الـوطن واحـتـرام
اإلنــــســـان واحلـــفـــاظ عـــلى حـــريـــات
اخملـتـلـفــ ديـنـيـاً ومـذهـبـيـاً وفـكـريـاً
واحــتـــرام مـــقـــدســـاتـــهم وحـــمـــايــة
األقليات وقدسية دور العبادة جلميع
ـثل أساساً ـذاهب وهذا  األديان وا
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the تـقـول األرقام والـدراسـات االقتـصـادية ان هـنـاك شيء إسمه مـصـيدة الـفـقر
صـيدة تـعني أن هـناك نـسبة مـن الفقـراء يعـيشـون فقراء poverty trap هذه ا

وتون فقراء .. و
لوتمـعنّا احلكـمة من اهتـمام سيـدنا علي في الـفقر والـفقراء وتـلخيـصه احلالة "لو
سـتمر عن ذلك الـقاتل الـذي يفتك في كان الفـقر رجال لـقتلـته "الدالـة على بحـثه ا
اجملـتمع بـكل انـواع اجلـرائم بـدء من الـتضـور جـوعـا وآثاره الـصـحـيـة والنـفـسـية
ولـوجاً لـلـموت واقـتراف اجلـنـحة وانـعكـاس ذلك بـالصـراع الـطبـقي ومـا قد يـنجم

عنه.
ـئـة من الـشـعوب أثـبـتت األبـحـاث أن هـؤالء الـفـقـراء(الـذين يـشـكـلـون نـحو 30 بـا
ئـة من الشعوب الفقيرة)عادة سيـظلوا فقراء مهما  إعطائهم من الغنية و 60 با
مـساعـدات و معـونـات مالـية و قـروض و صدقـات ...ألنهم سـيـنفـقونـها في أشـياء
تـافهـة ثم يـعودوا الـى فقـرهم!! وأن هـؤالء الفـقـراء سيـظـلوا فـقـراء حتى لـو ذهـبوا
ـدرسـة أو أجنبـوا عـدد مـوالـيد أقل الـكـارثـة أن هـؤالء الفـقـراء يـوجد لـلتـعـلم في ا
درسة .. إحتمـال كبير جدا أن يظل أوالدهـم فقراء حتى لو تعـلموا و ذهبوا الى ا
ـثـال لن يتـمـكن أمـثـال هـؤالء من أن يـكـون لـهم وصـول إلى خـدمات عـلى سـبـيل ا
اإلنـتـرنت أو خدمـات الـهـاتف النـقـال أو شـراء الصـحف أو اقـتـناء بـعض أجـهزة
الـتـرفيـه األساسـيـة في الـعـالم الـيـوم ومن الـطـبـيـعي أن جنـد أن أمـثـال هـؤالء قد
تـغـيب عـنـهم حـقـائق بـدهـيـة يـعـلـمـهـا اجلـمـيع نـظـرا لعـدم وصـولـهم إلـى مثـل هذه
ثـال قـد ال يـعلم هـؤالء كـيفـيـة حـمايـة األطـفال اخلـدمات األسـاسـية عـلى سـبـيل ا
الـرضع في األسـرة من األمـراض الـفـتاكـة مـثل شـلل األطـفـال من خالل الـتـطـعيم
ـنـاسـب. لـعـنة مـسـتـمـرة ولـكـن ما تـفـسـيـر ذلـك ??? تـقول ـنـاسب في الـتـوقـيت ا ا
الـدراسـات ان الـسبب أن هـذا الـنـوع من الفـقـراء ال يـدخر أي مـال يـنـفق أي مال
نطق يحـصل عليه.. شعارهم اصرف ما في اجلـيب يأتيك ما في الغيب رغم أن ا
كن ان يخرج من مـستنقع الفقر وكل فقير ال لسنوات  يقول انه لـو ادخر هذا ا
يـعـرف ذلك .. لـكن مـا سبب عـدم االدخـار ?? ... كـمـا رأينـا .. لـيس نـقص مال ..
وليس بسـبب اجلهل و الغباء .. فكل الفـقراء أذكياء ويعرفون جـيدا ان مصلحتهم
في االدخار .. لكـن ال يستـطيـعون منع انـفسـهم و إجبـار أنفسـهم على االنـضباط
لفتـرات طويلة في االدخار.. يقول العلماء ان السبب هو اليأس .. هو فقدان األمل
في غد أفضل .. هـو حالة نفسية تـنتشر في األحياء واجملتمـعات الفقيرة تقول ان
غدا ليـس أفضل .. وال يوجـد أمل .. وبالـتالي يـظل حبـيسا في مـستـنقع الـفقر ..
ـنحـنى.. ويـستـمـر لألسف اإلنـسان الـفـقـير يـنـساق وراء في اجلـزء األسـفل من ا
ـظاهـر واإلعالنـات ويكـون أكـثر رغـبـة في شراء كـمـاليـات من أول مـبلـغ صغـير ا
يحتـاجه على سبيل التجربة أو عدم حرمان نفسه وصغاره وهو ال يعرف أنه يقع
روجي الـكـمالـيات وبـذلك يـلح الطـفل الـصغـير عـلى والـده الفـقيـر وتلح ضـحيـة 
الـفتـاة الشـابـة على والـدهـا لكي يـشـتري من هـذه الـكمـالـيات مـثل: عـلب الهـدايا
اخلـاصــة بـخــروف الـعــيـد ألــعـاب الــعـيــد عـلى شــكل خـروف وعــلب احلــلـويـات
اخملـصـصــة لـتـقــد الـضـيــافـة لـلــضـيـوف. وال نــنـسى في هـذا اجملــال  الـعـامل
تخلفة اخلارجي الذي سـاهم في تكريس مصيدة الفقر في اعلب الدول النامية وا
ولـك ان تـتـخـيل ان الـفـقـر أصبـح صـنـاعة تـعـمـل عـلى نـشـرهـا الدول الـكـبـرى من
ـة حـيث جترعت خالل الـتـرويج لبـعض الـسيـاسـات االقتـصاديـة حتت اسم الـعو
قـطاعـات عريـضة من مـحدودى ومـتوسـطى الدخـول مرارتـها عـلقـما وصـارت تئن
ـتحمل عيـشة ومن ثم سيـكون الفـقراء هو ا وحدها حتت وطـأة ارتفاع تـكالـيف ا
احلـقيـقى لـنـتائج سـوء اإلدارة احلـكومـيـة وأعبـاء سـداد ديونـهـا وتكـريس ظـاهرة
مصـيـدة الفـقر ونـتـائجـها الـنـفسـية لـدى النـاس. ال مـفر من الـعالج اسـتراتـيجـياً
عرضـ للفـقر بتـقوية شـبكة األمان وكخطـوة وقائيـة على احلكـومات حتصـ ا
االجـتــمــاعي ال إضـعــافــهـا; وأن تــســعى إلى تــقـلــيل الــعبء عن تــلك األســر بـكل
تـفاصـيل قراراتـهـا; ألن حمـاية هـذه الـفئـة الهـشـة تضـمن أن ال تزيـد نـسب الفـقر

تعاقبة في ضبطها. التي فشلت كل احلكومات ا
العالج االهم  هـو األمل .. هو عدم اليأس.. و بأن عليك العمل.. الفقر ليس نتيجة
نـقص مـال أو مـوارد .. وال حـتى تـعـلـيـم أو صـحة !! لـكـنـه نـتـيـجـة طـريـقـة تـفـكـير
وجتـاهل األمل ومـا عـلـيك سـوى االعـتـيـاد عـلى اإلدخـار الـيـومي ال أكـثـر . فـنـحن
اليوم في ظـروف اقتصادية صعبـة وزيادة سكانية على مـستوى العالم وانخفاض
مـستـويات إمـدادات الغـذاء بشـكل ال يوصف فـأبناؤنـا بحـاجة لالسـتمـرار أقوياء
ومـتـعـلــمـ ورواداً كـمـا يـفـتـرض ان يـكـون ولن يــكـون ذلك بـلـهـاث الـكـبـار خـلف
ظاهـر وال باتـباع التـرويجات. يـجب أن نعـلمهم ونـعلم أنفـسنا ا
أهمـية االدخار لـلمـستـقبل وان نثـقف على ضـرورة إخفاء
قرشك األبـيض كاألطفال حـ يخبئون مـا لديهم من نقود
في مـخـادع أمـهـاتـنا او فـي صدورهن الـدافـئـة احلـانـيات
حـبـاً وحنـانـاً وخـوفاً عـلـينـا من الـوقوع في الـغـد االسود

رتقب في عالم التغييرات الرهيبة.    ا
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مـن هـذا الـلـقـاح  فــلن يـكـون لـديك حق
الـــلـــجــوء إلـى احملــاكـم ضــد الـــشـــركــة

صنعة. ا
أقــر أحـد كـبـار الــتـنـفـيــذيـ في شـركـة
  AstraZenecaوالـــذي يــعــمل عــلى
لــقـاح فـيـروس كـورونــا  بـأن احلـمـايـة
الـشامـلة للـشركـة موجودة وأن الـشركة
لن تــكــون مـســؤولـة في حــالـة تــعـرض
األشـــخــاص لــتـــأثــيـــرات ســلــبـــيــة في
ـستـقـبل. تخـطط الشـركة إلنـتاج أكـثر ا
من مــــلـــيــــاري جـــرعــــة من لـــقــــاحـــهـــا
ـــتـــحــدة وتـــوزيـــعــهـــا في الـــواليــات ا
وإجنـــلــتــرا وأوروبــا. بـــدون احــتــمــال
ـسـؤولـيـة عن الـلـقـاحـات الـتي حتـمل ا
تــلــوح في األفق  فــإن هــذه الــشــركـات
لــيس لـديـهـا حــافـز إلعـطـاء لــقـاحـاتـهـا

ناسبة. اختبارات السالمة ا
ال أحـــد يــريــد أن يـــعــاني مـن فــيــروس
كـورونا  لكـننا بـالتأكيـد ال نريد تـغيير
بـنـيتـنا وشـفـرتنـا الوراثـيـة بطـريقـة قد
ــتـلــكـات تــسـيــطـر عــلـيــهـا جتــعـلــنـا 
شـــركـــات األدويــــة أيـــضًـــا. في الـــوقت
احلـالي  يتمثل أفضل نهج في التركيز
عــلى الــوقـايــة من خالل ارتـداء قــنـاع 
واالنــخـراط في الـتـبــاعـد االجـتـمـاعي 
وضمان التغذية الكافية من خالل نظام

غذائي صحي.
قالة ما يلي: تتضمن مصادر هذه ا
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 mithKlineعــلى الــرغم من حــقـيــقـة
أنـه لم يـتم اسـتـخدامـه علـى الـبشـر من

قبل.
إنـها مـشكـلة بـشكل خـاص عنـدما تـفكّر
فـي أن الـعــديـد من مــســؤولي الـصــحـة
الــعــامــة يــرغــبــون في رؤيــة مــثـل هـذا
الـلـقـاح يُـعـطى لـلـجـمـيع  سواء أرادوا
ذلـك أم ال  في ســعــيـــهم وراء "مــنــاعــة

القطيع"
ا يزيد مخاوف الناس بشأن اللقاح و
حـقـيـقـة أن بـعض مُـصـنّـعـي الـلـقـاح قد
حــصـلـوا بـالـفــعل عـلى حـمــايـة مـنـاعـة
شـامـلـة ضـد أي مـطـالـبـات مـسـتـقـبـلـية
ـعــنى آخـر  إذا ــســؤولـيــة.  بــشـأن ا
انــتــهى بك األمــر إلى أن حتــصل لــديك
وت أي آثـار جانبـية خطـيرة أو حتى ا

ـكـنـة. ومع بـهــذه الـطـريـقـة لن تـكـون 
ذلـك  مـــا نــــعــــرفه هــــو أن الــــنـــتــــائج
الــسـريــريـة األولــيـة أظـهــرت أن احلـقن
ـكن أن تسـبب آثارًا ـركـبة مـثل هذه  ا
زمـنة. مع سـلبـية وسالئف لـألمراض ا
اجلرعات العالية  ترتفع هذه اخملاطر.
# قـد يـكون لـقاح كـورونـا إلزامـيًا  ولن
سـؤولية إذا حدث صـنعون ا يـتحمل ا

خطأ ما
لــســـوء احلظ  فــإن احلــمض الــنــووي
ــؤتــلف الــذي  اقــتــراحـه لــتــطــويـر ا
لـقـاحات فـيروس كـورونا يـتم دعمه من
قــبل مـؤيـدي الـلـقــاحـات مـثل مـؤسـسـة
Bill and Me- بـيل ومـيـلنـدا غـيتس
linda Gates Foundation
GlaxoS- وشــــركــــة غالســــكــــوكالين

أن ذلـك ال يـــضــــمن مـــنـح األشـــخـــاص
مــنــاعــة كــامــلــة الــطــيف من مــثـل هـذا
الـلقاح ألن االستجابة التـكيفية الكاملة
T ســتــشـمـل أيـضًــا اخلاليــا الـتــائــيـة
 .cellsهــــنـــاك أيـــضًــــا حـــقــــيـــقـــة أن
رور الوقت فـيروسات كورونا تـتغير 
ـا يعني أنه يجب تعديل تسلسالت  
ـستخدمة في اللقاحات كل  mRNAا
واكبـة أحدث السالالت وسـيتع عـام 
عـلى األشـخـاص احلصـول عـلى احلقن
عـلـى أسـاس مـنـتـظم لـتـقـد أي مـنـهـا

ستمرة. درجة احلماية ا
لـسـوء احلظ  فـإن االنـدفـاع لـلـحـصول
عــــلى لــــقـــاح فـي الـــســــوق يــــعـــني أن
ـدى حــول اآلثـار الــدراســات طـويــلــة ا
الــصـحــيــة إلدخـال جــ في اجلـيــنـوم

الـلـقـاحـات حـمـضه الـنـووي. نـظرًا ألنه
مكن احلصول على براءة اختراع مـن ا
كن اعـتبار ـواد معـدلة وراثيًـا  فهل 
اإلنـــســـان الــذي  تـــغــيـــيـــر احلــمض
الــنــووي اخلـاص به بــاسـتــخـدام دواء
حـاصل على براءة اخـتراع كائنًـا معدلًا
ــكن أيــضًــا احلــصــول عــلى وراثــيًـــا 

براءة اختراع وامتالكه?
سـيعمل مثل هـذا اللقاح بـشكل مختلف
تـمـامًـا عن الـلـقـاحـات الـتـقـلـيـديـة. هذه
ـرسـال الـلـقـاحـات اجلـديـدة من الـرنـا ا
 mRNAتـــخــبــر اخلاليـــا الــبــشــريــة
بـشـكل أسـاسي بـخـلق خـصـائص كائن
حـي معـدي. فـي حـالـة فـيـروس كـورونا
 ? COVID-19يــــــضـع الــــــلــــــقـــــاح
تـعـلـيمـات وراثـيـة مأخـوذة من فـيروس
ـا كــورونــا في اخلـاليــا الــبــشــريــة  
يـدفع ريـبـوسـومـات اخلاليـا إلى إنـتاج
بــروتـيـنــات شـائــكـة مُـعــديـة. وهـذا من
ــنــاعـة عــلى شــأنه أن يــحــفــز جــهــاز ا
مـهـاجـمـة بـروتـيـنـات اجلـسم وتـنشـيط
B ـضـادة للـخاليـا الـبـائـية األجـسـام ا

cell.
عــلى الــرغـم من أن هــذه الــعــمــلــيــة قـد
تـخلق أجسامًا مضادة في اخملتبر  إال

إن الــدفـعـة احلـالـيـة اجلــاريـة لـتـطـويـر
COVID- لـقاح ضـد فيـروس كورونا
 19في وقـت قيـاسي تـثيـر قلـق العـديد
ــهــنـيــ الـطــبـيــ  حــتى أولـئك من ا
الـذين يـفـضـلـون الـلـقـاحـات عـادةً. يُـعد
تـــلـف احلـــمض الــــنـــووي أحـــد أكـــبـــر

تعلقة بهذا اجلهد. مجاالت القلق ا
نــشـــرت أخــصــائــيــة الـــطب الــبــاطــني
Carrie Ma- الـدكـتـورة كـاري مـاديج
 dejمقطع فيديو على اإلنترنت مؤخرًا
أوضـحت فـيه مـخاوفـهـا بـشأن الـلـقاح.
وأوضــــــحـت أن احلــــــمض الــــــنــــــووي
ــكن إعــادة الـــبــشــري لــيـس ثــابــتًـــا. 
بــرمـجــة جـيــنـات األشــخـاص وإيــقـاف
وإعـادة تشـغيـلها إلحـداث تغـييرات في
ـكن أن حتسّـن صحـتهم - أو اجلـسم 
ــكن لإلجــهــاد تــعـــرضــهم لــلــخــطـــر. 
والــنـــظــام الــغــذائي والــســمــوم إعــادة
ـكن خلـطوط بـرمـجـة جـيـناتـنـا  كـمـا 

ــــعــــدلـــة وراثــــيًـــا الــــتي  اخلـاليـــا ا
سـتخـدمة في إنـشـاؤها في اخملـتبـر وا

تطوير اللقاحات القيام بذلك.
يــــقــــود هــــذا الـــدكــــتــــورة مــــاديج إلى
الـتساؤل عنـد أي نقطة يـكون الشخص
قـــد تــوقف بــعـــد أن غــيّــرت األدويــة أو

ــصــطــلــحــان بــشـكـلٍ واسع مــا بــ االوسـاط شـاعَ فـي االونــة االخـيــرة هــذان ا
السيـاسية واجملتمعية العراقـية السيما في وسائل االعالم والتواصل االجتماعي
ـثل احـداهـمـا ووجـدنـا هـنـاك رو وافـكـارا مـخـتـلفـة فـي هـذا الـشأن حـول من 
فهوم الدالئلي لكل اضحت مـحل خالف ب الكثيرين وذلك بسبب االتفاق على ا
منهـما على ان االجـندة هو كل من يـعمل لصـالح جهات داخـلية كـانت ام خارجية
عـتـقـدات بغض ـصالح والـرؤى واالفـكـار وا في مـقـابل دعم مـادي او تـوافق في ا
صالح النظـر عن مصالح البلد اما الوطنيـة هو كل من يعمل بدافع احلماية عن ا

ثل بتوجهاته وانشطته كالً منهما. الوطنية لكن االختالف يكمن في من 
ان تنـاول موضوع االجنـدة جندها تنـدرج حتت نوع االول (االجنـدة الواعية او
ـا تـقـوم به من نـشـاطـات فـي اروقـة الـنـظام الـنـخـبـويـة) هي اجلـمـاعـات الـواعـيـة 
السيـاسي تهـدف من خاللها الى حتـقيق اهداف تـصب في مصـلحة جـهة معـينة
و(االجـنـدة غيـر الـواعـيـة او القـاعـديـة) هي بـعض شرائـح اجملتـمع الـواسـعـة التي
تستـقي افكارها ومـعتقداتـها من االجندة الـواعية او النـخبوية من خالل مـجموعة
مارسات قنوات تـتمثل بوسائل االعالم على مختلـف اشكالها فضالً عن بعض ا
الـتى تـوحي بهـا الى اذهـان افراد اجملـتـمع الى ضـرورة ترسـيخـهـا بحـجـة ثوابت
ـنتـشـرة في الكـثـير من ديـنيـة ووطـنيـة وعـقائـديـة ساعـد عـلى ذلك حالـة الالوعي ا
مارسات القطـاعات اجملتمعية التى جتد صعوبة في تلـحليل طبيعة تلك االفكار وا
ا ستفيدة  للوقـوف على اهم سلبياتهـا وايجابياتهـا مستغلة في ذلك االطـراف ا
ـمـارسـات في حتـقيق ـعـتـقدات وا تـقـوم به تلـك االجنـدة من زرع لـتـلك االفـكار وا

مصاحلها التى تقوم في االساس على تمزيق وحدة البلد ونهب ثرواته. 
ففي ظل الـنظام الـسياسي الـعراقي الذي تـأسس بعد عام  2003واجـهته الكـثير
من التحـديات تمثلت باالثنية والـقومية اثرت بشكلٍ او بأخـر على بنية النظام التي
جعلت مـنه هَرماً رغم حداثة تأسيسه واجه صعوبة على القيام بوظائفه االساسية
تمـثلة في رسم هـوية وطنـية جامـعة تنـدرج حتتهـا كل مؤسسـاته الرسمـية وغير ا
الـرسـميـة وعـجـز عن وضع مـعـيـاريـة تـنـصب حـول كل من يـحـد عن تـلك الـثوابت
كن عدها من الوطنـية من االنشطة التى تقوم بها افراد او احزاب او مؤسسات 
االجـنـدة الـتى يـجب مــحـاسـبـتـهـا قـانـونـيـاً كل ذلك ادى الى انـتـشـار كـبـيـر لـتـلك
االجندات عـلى مختلف اشكالهـا وتوجهاتها ب مـختلف شرائح اجملتمع والوسط

السياسي العراقي. 
نـوط بالـنـظام الـسيـاسي في القـيام ـعاجلـة لتـلك االشكـالـية تـنبع من الـدور ا ان ا
بوظائـفه االساسية من خالل العمل على تأسيس ثقافة مجتمعية تعمل على صهر
جميع الـهويات الفرعية في اطار الهويـة الوطنية ويكون ذلك من خالل تفعيل دور
ـنـهـاج الذي تـعـزز ذلك فـضالً عن تـعـزيز دور ؤسـسـات الـتـعلـيـمـيـة ورفـدها بـا ا
دني من القيام بواجباتها التى تقوم على تثقيف افراد اجملتمع منظـمات اجملتمع ا
بـالقـضايـا الوطـنية وايـضاح كل مـا حتتـاج اليه عـملـية بـناء اسس الـدولة احلـديثة
ـارسـات فـضالً عن ورفـض كل من يـحـاول ان يـعـمل خالف ذلك من افـكـار او 
اصـالح واقع وســـائل االعالم واالتـــصـــال االلـــكـــتـــرونــيـــة وواقـع عــمـل االحــزاب
السيـاسية من خالل منظومة قانونية تعمل عـلى ضبطها ومإسستها والعمل على
سـتمـرة عليـهما من ـتابـعة ا انـفاذ ذلك الـقانون بـشكلٍ سـليم من خالل الـرقابة وا
ـواطنة اجل الـقيـام بوظـائفهـا التى كـلفـها بـها الـنظـام السـياسي في تـعزيـز اطر ا
لدى اجملـتمع من خالل توعية افـراده التي تصب في دعم عمل النـظام السياسي
جـلس النـواب على ضرورة تمـثلـة  فـضالً عن تفـعيل دور مـؤسسـاته الرسـميـة ا
ـواطنة والـقيـام بواجبـاتها تعزيـز ادوارها في تـشريع القـوان الـتى ترسخ روح ا
الرقابـية في تفعيل تلك الـقوان وتفعيل دور احلـكومة الى ضرورة ان تأخذ على
ا اشار اليه الدستـور والقانون من خالل التوزيع عاتقـها القيام بنـشاطاتها وفقـاً 
ـوارد الدولـة وضمـان حقوق اجلـميع وتـكثيـف جهدهـا االستـخباراتي في العادل 
الكشف عن من يقوم على اثارت النعرات التى تهدد امن البلد واستقراره وتفعيل
مـارسات التى دور القـضاء في محـاسبـة كل مسئ او من يقـوم للـترويج لبـعض ا

تهدد الثوابت الوطنية دون استثناء.
ـنهاج سيحـد من عمل االجندات وتـبداً عمليـات بناء الدولة فان العـمل وفقاً لهذا ا
دنية احلـديثة لتأسس حـالة جديدة من االستـقرار السياسي وفقاً السس الـدولة ا
واجملـتمـعي الذي يـنعـكس بدوره في احـداث التـنمـية االقـتصـادية الـتى تعـمل على
رفع مـسـتوى دخل الـفرد الـذي يـنعـكس عـلى مسـتواه الـثـقافي من خالل الـدخول
ـعـلـومـة الـصـحـيـحة في دارس واجلـامـعـات الـتى يـسـتـسـقي مـنـها ا فـي افضـل ا
ترسـيخ اسس السالم واحملافظة على مصالح بلده بدالً من بعض اجلماعات التى
تـقــوم عـلى تــرسـيخ ثـقــافـات الــعـنف وغـيــرهـا ومن ثم ســيـكـون ذلـك حـائالً امـام
ـادية وفـشل كل ـوارد ا الـنـوع مـن االجنـدة الـواعـيـة الـتى لم تـعد بـحـاجـة الى ا
مكن ان تسـتخدمهـا واالجندة غيـر الواعية نـتيجة قـدرتها على ادواتها الـتى من ا
صـالح الوطـنيـة وما بـ االجنـدات فضالً عن ان الـفرد لـم تعد الـتمـييـز ما بـ ا
من اولويات حـياته البحث واالهتمـام في القضايا االثنـية والقومية نـتيجة انشغاله
شـكلة التى اودت بالكـثير من التحديات من تلبـية احتياجات عـمله وبذلك تعالج ا

السياسية واجملتمعية في العراق بعد عام 2003.

اخلريطة اجلينية لفايروس كورونا
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مالك فيلم (رماد)
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الــتــقــطت عــدســات مــصــوري الــبــابــارتـزي
صـورة لـلــنـجـمــة الـتـركـيــة بـيـنــار ديـنـيـز في
مــنــطــقــة نــيــشــانــتــاشي واشــارت الى (ان
ــمــثـلــ في مــســلـسـل عـشق 102 الــذين ا
كانت نـتيـجة فـحوصـاتهم ايـجابـية اصـبحت
ســـلــبـــيـــة واجلـــمـــيـع اصـــبـــحـــوا بـــصـــحــة
جـــيــدة).وقــالت بــيــنــار ألحــد الــصــحــفــيــ

األتـراك(لدى تـصـويـر مسـلـسل عشق 102
الــذين كـانت نـتــائج فـحـوصـاتــهم لـفـايـروس
كورونـا ايجابية عادوا مجددا بنتائج سلبية.
اجلمـيع بـصـحـة جـيدة وأنـا ايـضـا خـضعت
لــــلــــفـــــحص وقــــد تـــــبــــ ان الــــنـــــتــــيــــجــــة
سلـبـية).واضـافت ديـنيـز: (يـجب ان تـستـمر
احلــيـاة بـطـريـقـة مــا ويـتم اتـخـاذ االجـراءات

الوقائية وليس لدينا مخاوف).
الى ذلـك تـــــداول رواد مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجـتـمــاعي صـورة لـلـنــجـمـة الـتــركـيـة تـوبـا
بويـوكـستـون ظـهرت فـيـها عـاريـة من األعلى
داخل احلـمام وذلك من مـسلـسل (النـهضة
الـــعــثـــمــانـــيــة) الـــذي يـــعــرض عـــلى احــدى
نـصات اإللـكـترونـية وقـد تلـقّت توبـا عددا ا
كـبيرا من االنـتقـادات واثارت الـصورة جدال

كبيرا.
ـمثـل ـسلـسل كل من ا ويـشارك في هـذا ا
از األتـراك يغـيت اوزوم أوغلـو دامال سو
بـيــنــار ديـنــيــز سـلــيم بــايــرقـدار اوســهـان

تشاكير وغيرهم.
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الـتـشـكـيـلي الـعـراقي الـرائـد تـضـيـفه قـنـاة (الـشـرقـية)
مـسـاء الـيـوم االحـد ضـمن بـرنـامج (اطـراف احلـديث)

الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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عارض في أعمـالهم الـفنـية الى قـسم ا

التاريخ احملدد).
 ÊU½bŽ ÊUD×  ≠ œ«bGÐ 

قــررت دائـرة الــفـنــون الـعــامـة تــمـديـد
تــــــــــاريخ إســــــــــتالم
األعــــمـــال الـــفـــنـــيـــة
ـشـاركـة اخلـاصـة بـا
فـي مــــــــهــــــــرجــــــــان
الــواســطي الـى يـوم
ـوافق 8 اخلـمــيس ا
تـــــــــشـــــــــــــرين االول

قبل. ا
ــديــر الــعــام وقــال ا
لــلـدائـرة عــلي عـويـد
(ان قــرار الــتـــمــديــد
جــــاء اســــتــــجــــابــــة
نـاشدات عـدد غفـير
من الـفـنـانـ وكـذلك
اتـــــــاحــة الــفــرصــة
امــــام الـــــفــــنـــــانــــ
لــــلــــمــــشــــاركــــة  في
ــهــرجـــان  آمــلــ ا
اإلســـراع في تـــقــد

ÕdDð eO

b¹b'« UN u³ √ بـتـقد مـنـقـبة نـبـوية عـلى مـسرح
ـقام قـاعـة الـربـاط قـدمتـهـا فـرقـة ا
الــعـراقي بـقـيـادة واشـراف الـفـنـان
جنــاح عــبـــدالــغــفــور رئــيس قــسم

s ;«b³Ž s UCð ≠ œ«bGÐ

ـوســيـقـيـة أحـيت دائـرة الــفـنـون ا
ـاضي ولـلـمـرة صــبـاح اخلـمـيس ا
???ÂU??F???½≈≠ W??O???½U??L???O??Kالــثــانــيــة مــراســـيم شــهــر مــحــرم ?? «
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قدم معرض ماني انتيكا
عـــمل بــــعـــنـــوان (حـــتى
الـنــهـايـة) والــذي جـسـد
وفـاء حــبـيــبـ تــعـانــقـا
حلــ حتـــوال إلى رفــات

. لهيكل عظمي
واشار العـمل الفني إلى
مـــــــدى عــــــمـق وجتــــــذر
مـشــاعــر احلب والــوفـاء
بــ احلــبـــيــبــ ويــعــد
ـــثــــابـــة رمـــز الـــعــــمل 
لـــلـــعــشـــاق الســـتـــمــرار
حــــــــبـــــــهــــــــمـــــــا مـــــــدى
احلـيــاة.وفـتــحت أبـواب
اقتناء العمل في معرض
ـحـافـظة ماني انـتـيـكا 

السليمانية.

احملـــلل االمـــني الـــعـــراقي تـــلـــقى امـــنـــيـــات االوســاط
ـيـة بـالـشـفــاء الـعـاجل والـصـحـة الـدائـمـة بـعـد االكـاد

اصابته بفايروس كورونا.

الــقــاص والـنــاقـد االردني صــدرت له عن دار الــروايـة
العـربية في عمـان دراسة نقـدية بعنـوان (عناقيـد نقدية
في أعــمـال مـصـطــفى الـقـرنـة الــروائـيـة ) يـقع في 38

توسط. صفحة من القطع ا

رئـيس الـهـيـئـة االداريـة لـنـادي الـصـيـد الـعـراقي تـلـقى
تعـازي االوسـاط التـربـويـة واالجتـمـاعـية لـوفـاة والدته

سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

وزيـر الــثـقـافـة ووزيــر الـشـبـاب االردني الــسـابق احـتـفت
مؤسـسة عـبداحلـميد شـومان ومـكتب مـؤسسـة فرديريش
ــانــيــة في عـــمــان بــكــتــابـه (أســرار الــطــريق ايــبـــرت األ

الصوفي) بجلسة الكترونية عبر تطبيق (زووم).

s ×  ‰œUŽ

الــشـــاعــر الـــشـــعــبي الـــغـــنــائي
الـعراقي نـعته االوسـاط الثـقافـية
ــوت والــفـــنــيــة بـــعــد ان غــيـــبه ا
اضي اثـر معاناة مع اخلـميس ا
ـرض عن عـمــر نـاهـز الــسـتـ ا

عاماً  سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

اليشيا كيز

بــول وكــازيــنـــو بــإقــامـــة مــهــرجــان
تورنـتو رغم اجلـائحـة ولو بـصيـغة
محدودة وافتراضـية في جانب كبير
مــنـهـا.وكــان سـكــورسـيـزي يــتـحـدث
ضـمن مقـطع فـيـديـو قصـيـر قـدّم فيه
حفـلة تـريبـيوت آكـتور أواردز وهي
ـمـثلـ ومخـرج ـية  جوائـز تـكر
وغــيــرهـم من الــعــامــلــ في مــجــال
السـينـما إلسـهامـاتهم االسـتثـنائـية
في الــفن الــسـابع.وقــد مــكث ماليـ
األشخاص في العـالم محجورين في
مـــنــازلــهـم خالل األشــهـــر األخــيــرة
يــحـضــرون األفالم عــلى شــاشــاتـهم
ــتـحـدة الـصــغـيــرة.وفي الـواليـات ا
الـدولة األكـثـر تضـرراً من اجلـائـحة
لم تُـعِـد دور الـسـيـنـمـا في نـيـويورك
ولــــوس أجنـــلـــوس فـــتحَ أبـــوابـــهـــا
بعد.وشدد سكـورسيزي على أن هذا
النـوع الرائع من الـفن كان وسـيبقى
أكثر بكثير من مجرّد تسلية. واعتبر

{ اوتـــاوا (أ ف ب) - حـــذّر اخملـــرج
األمـريكي مـارتن سـكـورسـيزي خالل
مـداخـلـة افتـراضـيـة ضـمن مـهـرجان
تــورنـتـو الــدولي لـلــسـيــنـمـا من (أن
الـصحـافة والـثـقافـة الشـعـبيـة باتـتا
خالل جــائــحــة كــوفــيـد- 19تـقــلالن
قــيـمــة الـفن الــسـابـع وتـضــعـانه في
الـدرجـة الـثـانـيـة).وقـال مـخـرج فيـلم
غـودفـيالز الـفائـز بـجـائـزة األوسـكار
ــهــرجــانــات إن اســـتــمــرار إقــامـــة ا
السينمائيـة ومبادرتها إلى االبتكار
والـتكـيّف وحـرصـها عـلى أن يـسـير
كل شيء على ما يرام هـو أمر مؤثر
جـدًا بـالـنـسـبـة إليّ.وأضـاف شـارحاً
سبب تأثره يا لألسف في الصحافة
كما فـي الثقـافة الشـعبيـة( بتنـا أكثر
فـأكـثر نـرى الـسـينـمـا مـوضـوعة في
الـــدرجــــة الــــثـــانــــيــــة ومـــقــــلَالً من
قـيمـتـهـا).وأشاد صـاحب أهم األفالم
ومـنــهـا تـاكــسي درايـفـر وريــدجـيـنغ

األبـــطــال اخلــارقــ ال تُـــعــتَــبَــر من
الـسـيـنـمـا بل هي أقـرب إلى كـونـهـا
مـــديــنـــة مالهٍ.وفي مـــقــال كـــتــبه في
ـز اسـتـنـكر صـحـيـفـة نيـويـورك تـا
سـكـورسـيـزي مـسـاهمـة أفالم مـارفل
ؤلف في في الـقضـاء عـلى سـينـمـا ا
دور السيـنما. والحظ أن هذه األفالم
تفتقر إلى أمر أسـاسي في السينما

وهي الرؤية الشخصية لفنان.
وكَــرم خالل االحــتــفــال في تــورنــتـو
ــمــثالن أنــتــوني هــوبــكــنـز وكــيت ا
ويـنــسـلت الـلـذان يـســوقـان فـيـلـمـ
جـديـدين قــد يـتـيـحـان لـهـمـا انـتـزاع
مـثلة جائـزة أوسكار الحـقاً.وقـالت ا
الــبــريـــطــانــيـــة الــبــالــغـــة الــرابــعــة
ة حـفريات واألربعـ إن دورها كعـا
في أمـونايت لـلـمـخرج فـرنـسيس لي
ـثـابـة هـديـة. ويـتـنـاول الـفيـلم هـو 
قـــصــة حب بـــ امــرأتـــ تــدور في
نهـاية الـقـرن التـاسع عشـر.وأضافت

أن السينمـا إذا كانت على مستوى
هـي مــصـــدر إبـــهـــار وإلـــهـــام.وكــان
ســـكــورســيـــزي أثــار ضــجـــة الــعــام
الفـائت عنـدما اعـتبر فـي تصريح أن
أفـالم عــــالم مــــارفل الــــروائــــيــــة عن
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شــارك الــطــرف الــثــاني بــاألفــكــار حــول حــســابــاتك
. ستحقة. يوم السعد االثن ا

qL(«

ــواجـــهــتك هـــو شــخص شـــجــاع في من يـــخــاطـــر 
احلقيقة. فإرادتك من حديد.

Ê«eO*«

ال تـتخـذ أيّ قـرار على صـعيـد الـعمل مـهم في الوقت
الراهن. 

—u¦ «

همة بـدالً من االنغماس  حاول تنـمية بعض الـروابط ا
ادية . في حياتك االجتماعية و ا

»dIF «

نـبّـهـات و العـمل في تـطـور مـستـمـر .يوم ابـتـعـد عن ا
السعد االربعاء.

¡«“u'«

ال تنـظر إلى الوراء وابعـد مخاوف الوحدة ,فلديك من
يحبك .رقم احلظ.2

”uI «

عـلــيك ان تــتـرك االمــور تــسـيــر كــمـا هـي ألن الـتــيـار
احلالي معك .

ÊUÞd «

كن أن يجاريك أحد. أنت تتحـرّك بسرعة كبـيرة ال 
فقط انطلق إلى األمام.

Íb'«

ألوف ح تـخطط لقضاء  فكّر بـطريقة اخلـروج عن ا
امسية رمضانية مع االقرباء.

bÝô«

ال حتب أن تـخـبـر رئـيــسك في الـعـمل أو زوجـتك إلى
النك تكره سلطة االستجواب . أين تذهب

Ë«b «

حـاول إلقـاء نظـرة أقرب. سـتجـد في األعمـاق قضـايا
ا تبدو عليه على السطح.  أعمق 

¡«—cF «

حتب االنطالق دون أيـة قيود  لكن عـليك أن ال تبالغ 
. بذلك كثيراً

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على 9
مـربــعــات كـبــيــرة كل مـربع
منهـا مقسم الى  9 خانات
هـدف هـذه الـلـعـبـة صـغـيـرة
مـلء اخلــــانـــــات بــــاالرقــــام
الالزمـة من  1الى 9 شرط
عـدم تـكـرار الـرقم اكـثر من
مـــرة واحـــدة في كل مـــربع
كــبـــيـــر وفي كل خـط افــقي

وعمودي.
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تطلق دائـرة ثقافة وفـنون الشباب في
وزارة الــريــاضـة والــشــبــاب مــشـروع
نـافذة الـشبـاب الـسيـنمـائي ويتـضمن
الـعديد من الـفعـاليـات منهـا مجـموعة

من االفـالم الــقــصــيـــرة ضــمن نــطــاق
الــدائــرة  هـــذا مــا اكــده مــديــر قــسم
ـسرح في الـدائرة الـفنان السـينـما وا
مـــحــمــد عــمــر واضــاف ( لــديــنــا اول
مهـرجـان لـلـسـلم االهـلي الـسـيـنـمائي
االجــتـــمـــاعي الـــذي ســتـــنـــطــلق
فعـاليـاته اليـوم االحد  20 أيلول
ولـغـايـة 22 مـنـه وسـتـقـوم جلـان
فرز وحتكـيم عربية بـالتعاون مع
تميزة الدائرة الخـتيار االعمـال ا
كـذلك هـنـالك مـهـرجـان االسـالـيب
سرحية وهو يقام الول مرة في ا
العراق وهو تو دراما حيث يقوم
ـــمــثـــلــ او صــوت اثـــنــان من ا
ـــــــثـل من خـالل الــــــقـــــــصــــــة و
سرحية وستنطلق فعالياته من ا
قبل 17 الى 19 تشرين اول ا

بعدها سـيقام مهرجـان الديجتال
الرقـمي للـفوتـغراف ومن 27 الى
قبل وهذا 29 من تشرين اول ا
ـــهــرجـــان خــاص بـــالــكـــنــائس ا
ـــعـــابــد واالســـواق والـــرمــوز وا
الـــثــقـــافــيـــة من خالل فـــضــاءات

عـاهد  وهناك ديـنة واجلامـعات وا ا
مـهـرجـان الـسـينـمـا الـنـسـائي الـدولي
االول وهو يـدعـو الى االعتـدال وادانة
العنف االسري خاصة للمراة وتنطلق
فــعــالـيــاته من 14 الى 16 من كــانـون
اول من العام احلـالي ولدينـا مهرجان
مسـرح الشـارع الذي تـنطـلق فعـالياته

قبل). يومي 15 و16 من الشهر ا
ـشاركـة في مـهـرجان ومن الـعـروض ا
نــافـذة الــشـبـاب الــسـيــنـمــائي والـذي
يــــتـــضــــــمـن مـــجــــمـــوعــــة من االفالم
الــــقــــصـــــيــــرة وبـــــدعم مـن الــــدائــــرة
ــواهب الــشــابــة ودعم بــاحــتـــضــان ا
وتنفيذ افكارها  فيلم (رماد) وهو من
االفالم الـــروائــيــة الــقــصــيــرة وتــدور
احـــداثه حــول فــتــاة صـــغــيــرة تــبــيع
ــنــاديـل الــورقــيــة وحتــلم ان تــكــون ا
ـــدرســـة وفي طـــالـــبـــة لـــتـــذهب الى ا
الـنهـاية تـسـتطـيع ان تذهب لـلمـدرسة
ـسـاعــدة شـقـيـقـهـا وحتـقق حــلـمـهـا 
االكــبــر والـفــيــلم من اخــراج الــفــنـان
محمد عمر وتمثيل روان واكد اخملرج
(ان الــفـيــلم هــو جتـربــة اولى لــهـؤالء

االصالحات بنجاح ليكون االستوديو
وسيقي جاهزا للتسـجيل الغنائي وا
وكـذلك الـلـقـاءات الـفـنـيـة التـي تخص
عــمل الـدائــرة). كـمــا قــدم مـديــر قـسم
الـــتــســـجــيالت مـــقــتــرحـــا لــتـــأجــيــر
ؤسسات االستوديو بنظام الساعات 
القـطاع اخلاص واخملـتصة بـالشأن

وسيقي. ا
ـدير العام من جانبه أكد ا
(عــلى ضـرورة مـخــاطـبـة
الـشركـة الـلبـنـانيـة التي
نـــــــصــــــبـت االجــــــهــــــزة
الـــــصــــوتــــيـــــة وبــــعــــد
اســـتــحـــصــال مـــوافــقــة
الــسـيـد الــوزيـر لـغـرض
إستقدام أحد مـهندسيها
ليقـدم الدورات التـدريبية
ـهــنـدسـ ـالكـاتـنــا من ا
اخملتص في الـصوتيات
لــتــكــتـــمل عــوامل تــشــغــيل
االسـتــوديــو بـقــدرات عـراقــيـة
كـفــوءة وتـتــحــقق غـايــة وجـوده

الفنية واالقتصادية).

الـشـبــاب وتـمـكـنـوا من  الــتـعـبـيـر عن
ـا يريـدون وهنـاك جيـل جديد رايهم 
يتطور ) مـضيفا (هذه االفالم هي من
نتاج ورشة سينمائية خاصة للشباب
حـول كـتـابـة الـسـيـنـاريـو كـونه مـهـمـا
جـدا وهـو الــعـمـود الـفــقـري الي فـيـلم

سينمائي) .
الـى ذلك قـام مـديـر عـام دائـرة الـفـنـون
وسيـقية مـحمود عبـداجلبار موسى ا
ـاضي بـزيـارة تـفـقـديـة الى الــثالثـاء ا
ـوسـيـقـيـة مـبـنى قـسم الـتـسـجـيالت ا
الـتـابع لـلـدائـرة والـكـائن في مـنـطـقـة
الـسـنك لـلـوقــوف عـلى اخـر تـطـورات
الـتـصـلـيحـات اجلـاريـة عـلـى االجـهزة
الـصـوتـيـة في االسـتـوديـو حـيـث قدم
مدير القسم هيثم عبداالله عبداحلميد
شــرحــا وافــيــا بــشــأن دور الــلــجــنــة
ـشـكـلـة من مـهـنـدسي وزارة الـثـقـافة ا
وسيقـية التي بذلت ودائرة الفـنون ا
جـهـودا جبـارة إلعـادة تـشغـيل اجـهزة
ــعــطــلــة ــعــدات ا الــصــوت وبــعض ا
بــســبب االهــمــال مــؤكــدا (اســتــمـرار
فــــــريـق الــــــعـــــــمل مـن اجـل اتــــــمــــــام

الـشــاعـر الـســوري شـارك في الــلـقـاء الــشـعـري الـذي
ضـيـفه ثـقـافي عـ الـشـرقـيـة في مـنـطـقـة جـبـلة والـقى
مجـموعـة من القـصائد الـغزلـية مـنهـا (فيض الـتكوين)

و(ثمار ثغرك).

ويـنـسـلت من مـنزلـهـا في بـريـطـانـيا
(أحب تـولّي أدوار جتـعـلـني أرتـعب
وأدوار جتـــعـــلــنـي أشــعـــر بـــفــرح ال
يصـدّق).وأملت ويـنسلـت في العودة
إلى واقع صـحي أكـثر يـفـسح مـجاالً
كافيـاً لكي يـكنّ أحدنا لـآلخر ولبـقية
البشـر الكثـير من العـطف واالحترام
واللطف.أما هوبكنز ( 82عاماً) الذي
يــؤدي دور الـــبــطــولــة فـي فــيــلم عن
اخلـرف بـعـنـوان ذي فـاذر لـلـفرنـسي
فـلـوريـان زيـلـر فـوصف هـذا الـفـيـلم
بــأنـه شــديــد الــعــمـق والــقــوة.كــذلك
كُـرَّمَت اخملـرجـة األمـيـركـيـة من أصل
صيـني كـلـويه جاو ( 38عـاماً) الـتي
فـازت أخيـراً بـجائـزة األسـد الـذهبي
في مـهـرجـان الـبـنـدقـيـة عن فـيـلـمـهـا
نومادالنـد.ويختـتم مهرجـان تورنتو
الـــيــوم األحـــد بــعـــدمــا كــان افـــتــتِح
اخلـمـيس الــفـائت وهـو أكـبـر حـدث
ســيـنـمــائي في أمــيـركـا الــشـمــالـيـة. مارتن سكور سيزي

الـفـرق الـفـنيـة في الـدائـرة.وحـضر
اإلحتـفاء مـديرعام الـدائرة مـحمود
عـبـداجلبـار مـوسى ومـعـاونه دريد
ــدرســة ـــعــاون الــفــني  فــاضل وا
ـوسـيــقى والـبـالــيه رشـيـد ا
فـاضل والتـزامـا بتـعـليـمات
خـــــلـــــيـــــة االزمـــــة في مـــــنع
التجمـعات فقد خالل احلفل
من احلــضـور اجلـمــاهـيـري
و بـثـه عـبـر مـوقع الـدائـرة

على (فيسبوك).
فــيـمـا جــاءت االبـتـهـاالت كل
من مولـود رثـاء ومديح الهل
بـيت رســول الـله (ص) وهي
تـــنـــزيـــلـــة (اال فـــجـــود لـــنـــا
بـالـوصـال) من تـنـزيالت مال
ـوصــلي اداء زيـاد عــثـمــان ا
الـــهـــاجــري ومـــولـــود رثــاء
ومـــــديح الهـل الـــــبـــــيت  في
تـنـزيلـة (يـارسول الـله يـاجد
ـيـر نـاظم.  ) اداء  احلـســ

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - طـرحت
النـجـمة ألـيشـيـا كيـز ألـبومـهـا الغـنائي
اجلـــديـــد  بـــعـــد أن تــــســـبـــبت أزمـــة
فـــــايـــــروس كـــــورونـــــا في عـــــدد من

التأجيالت اخلاصة بطرحه.
وذكــر مــوقـع (فــاريــتـي) أن (األلــبــوم
قرر طـرحه في شهر آذار كان من ا
ــاضي ثـم  تــأجل طـــرحه الى ا
اضي إال أن جدول شهر أيار ا
ألـيــــــــــشــيـا الـفــني  تـوقـفه
بـــــســـــبب أزمـــــة تـــــفـــــــــشي
فـايــروس كـورونــا مــثـلــهـا
مــثـل قــطـــاع كـــبـــيــر من
وسـيـقـي غـنـيـ وا ا
في أنــحـــاء الــعــالم.

األلبـوم يضم 15
أغنية).

محمد عمر

w³¹dF « bL×

شـيخ عــمـوم عـشـيــرة آل بـو مـحـمـد فـي الـعـراق تـلـقى
تــعــازي االوســـاط االجــتــمــاعــيــة والــوجــهــاء وشــيــوخ
العـشائـر بـوفاة شـقـيقـته في بـغداد أمس.تـغـمدهـا الله

بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته.

محمود عبد اجلبار يتفقد قسم التسجيالت
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{ كــــوبــــنـــهــــاغن (أ ف ب) - اكــــتـــشف
بـاحثـون في جـامـعة كـوبـنـهاغن تـنـوعا
كــبـيــرا في الــتـركــيـبــة اجلـيــنـيــة ولـون
البشرة والشـعر لدى شعوب الـفايكينغ
مــا يــتــعـارض مع الــصــورة الــنـمــطــيـة
الـــــســــــائـــــدة عـن هــــــؤالء احملـــــاربـــــ
االسكندينـافي القدمـاء على أنهم شقر
ومن أصــحـاب الــبـشــرة الـفــاحتـة.وقـال
األستاذ احملاضـر في جامعة كـوبنهاغن
ــشــارك في إعـداد أشــوت مــارغـاريــان ا
الـدراسـة لـوكـالـة فـرانس بـرس (إن هذه
الـبـحـوث الـتي نـشرت نـتـائـجـهـا مـجـلة
نيـتشر الـعلـمية تـظهر الـتنـوع اجليني
في اســـكـــنـــديـــنـــافـــيـــا كــمـــا تـــبـــيّن أن
األشــخــاص الـــذين عــاشــوا في حــقــبــة
الــفــايــكــيــنغ لـم يــكــونــوا جــمــيــعــا من
االسكـنديـنافـي بـالتـصنـيف الوراثي).
وأوضح أن (اسكنـدينافـيا حيـنها كانت
تـــضم عـــددا أكـــبــر مـن األشــخـــاص من
أصــحـاب الــشــعـر الــغـامـق مـقــارنـة مع
عددهم حـالـيا وذلك بـفـعل التـخالط مع
ســـكــان من جــنـــوب الــقــارة األوروبــيــة
وشـرقــهـا رغم أن الـشـقــر كـانـوا أيـضـا
األكـثـرية). وحـدد الـبـاحثـون الـتـسـلسل
الوراثـي جمل 442 قــطــعــة عــظــام من
حـقـبـة الـفايـكـيـنغ بـ الـقـرنـ الـثامن
والــثــاني عــشـر مــتــأتـيــة من مــخــتـلف
أنـحـاء أوروبـا. وخــلـصـوا إلى حـصـول
تمـازج كبـير في تـلك احلقـبة في جـنوب
اسـكـنـديـنـافـيـا بـفـعل الـتـجـارة وأيـضا
االســتــعــبــاد بــحــسب الــبــاحـث.وأكـدت
الــدراسـة اإلجــمــاع الـتــاريــخي في هـذا
ــــوضـــــوع مــــشــــيــــرة إلى أن أسالف ا
الــنـروجــيــ تـوجــهــوا خـصــوصـا إلى
إيــرلـنـدا وإيــسـلـنـدا وغــريـنالنــد فـيـمـا
انــتـقل أسالف الــسـويــديـ إلى بــلـدان
اركيون منطقة البلطـيق احلالية والد
القدمـاء اختاروا الـتوجه إلى اسكـتلندا

وإنكلترا.

جـمـيع الـذين جـرى تـوقـيـفـهم ومن سـيـشـمـلـهم
الـتوقـيف في اطار مـا اصطـلحت عـليه احلـكومة
حـمـلـة مكـافـحـة الفـسـاد لم يـنزلـوا من الـسـماء
الى منـاصبـهم وانّـما كـانت رؤوس كـبيـرة تقف
وراء تـــعــيـــيــنـــهم ودعـــمــهم واســـتــمـــرارهم. من
الـصـعـب ان نـتـوقع ايـة نـتـائج حـاسـمـة في هـذا
ـلف ما لم تشـمل التحـقيقـات الوجوه الـظاهرة ا

والبطانات والواقف في الكواليس. 
ـكن جتاوزها إزاء هـناك شكـوك لدى الـناس ال
ما يحـدث ربّما بسـبب فقدان الثقـة باحلكومات
جـمـيـعـاً من دون اسـتـثنـاء بـعـد أن خـرّبت الـبـلد
وبــــدّدت أمـــواله وتــــركت الـــســــاحـــات مــــرتـــعـــاً
لــلــنـاهــبــ لـذلك ســتــكـون اجــراءات الــيـوم في
تـوقـيف شـخص ومـسـاءلـة مـسـؤول حتت عـيـون
الــتـدقــيق بل الــشك أيــضـاً حــتى تــكـون هــنـاك
صــيـغــة واضـحــة من االجــراءات الـشــفّــافـة في

مالحقة ملفات الفساد.
 مـا يـقـلق الـعـراقـيــ هـو أنـهم لم يـطـلـعـوا عـلى
ـسؤول من ذوي الغـايات الـدقيقـة في توقيف ا
ــتـــوســطــة. حـــ حــدثت اجــراءات الــدرجــات ا
اثـلة في مـصـر كان هـنـاك اعالنات واضـحة
ـطلوب استـردادها وجرى الكشف بالغ ا عن ا
ـطـلـوبــة داخل مـصـر وخـارجـهـا عـن االسـمـاد ا

بوضوح. 
في العراق االمور مكشوفة منذ سنوات بعيدة 
وحــتـى الــطـفـل يــعــرف أنّ احلــرامـيــة أكــثــر من
ـشهـد العـام بالـبلـد  ومن باب الصـاحل في ا
اولى ان اجلـــــهـــــات اخملـــــتـــــصـــــة تـــــعـــــرف كل
ـطلوبـ بدقة من التـفاصـيل وان الكشف عن ا

مكنة. هام السهلة وا ا
من اخملـاوف أيـضـاً أن تـكـون الـعـمـلـيـة اجلـارية
حالياً استـعراضية وفيها مسـحة سياسية غير
مبـاشرة ربّـمـا ال تدركـها احلـكـومة ألنّ جـهات
سـيـاسـية تـريـد الـقـاء عبء الفـسـاد عـلى جـهات
ــهـــا كــأهــداف مــكـــشــوفــة امــام أخـــرى وتــقــد

تحمسة الثبات الوجود. احلكومة ا

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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