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أســـدل الــســتــار فـــجــر اخلــمــيس
ــاضي عــلى ازمـة تــمـويل عــجـز ا
ـيزانيـة بتمـرير مجـلس النواب ا
ــفــروض من قـــانــون االقــتـــراض ا
احلـــكــومــة لــتـــبــدأ ازمــة جــديــدة
طـرفاهـا بغـداد واربيل حـيث اتهم
ــــقـــــراطي رئـــــيـس احلــــزب الـــــد
الكردستاني مسعود البارزاني من
اسـمـاهم بـاجلهـات الـسيـاسـية من
ــكــونــ الــشــيـعـي والـســني في ا
ــان بـطــعن شـعب كــردسـتـان الــبـر
بــالــظــهــر. وقــال في بــيــان تــلـقــته
(الــزمــان) امس انه يــأسف لــقــيـام
ـكـون (اجلـهـات الـسيـاسـية من ا
الـــشـــيــعي والـــســـني في مـــجــلس
الــنــواب مــرة اخـرى بــطــعن ظــهـر
شــعـب كــردسـتــان والــلــجــوء الى
اســتــخــدام مــوازنــة وقــوت شــعب
كــردســتــان كـورقــة لــلــضـغـط عـلى
االقـليم. واكـد ان (هذا االمـر يحدث
بــــيــــنــــمـــــا أبــــرمت الــــعــــديــــد من
ـاضـية االتـفـاقـيـات فـي الـفـتـرات ا
بــ حــكـومــة االقــلـيـم واحلـكــومـة
االحتـــاديــة ولم يـــتم تــنـــفــيــذهــا).
واضـاف إن (الـقـانـون الـذي شـرعه
مـجلـس النـواب دون اخذ الـشراكة
برمـة بنظر االعتبار واالتـفاقيات ا
نــعـتــبـره ورقـة ســيـاســيـة وضـغط
عـــلى االقــلــيـم ومــعــاقــبـــة لــشــعب
كــردسـتـان وجتــاوزا عـلى مـبـاد
الـشـراكـة والـتـوافق والـتـوازن ب
مــكــونــات الـعــراق كــمــا نـعــتــبـره
تــضــيــيــقــا لــلــخــنــاق عــلى شــعب
كــردسـتـان ومـحــاربـته). وقـال (من
اجلــلي بـأنـهم قــد اتـخـذوا قـرارهم
ـحـاربـة االقـلـيم وشـعب ــسـبق  ا
نطق يتعاملون كـردستان وبهذا ا
مـع الدستور  واالتفـاقيات وحقوق
ومـطـالـب شـعب كـردسـتـان). وعـبر
ثلي (عـن امتناني لوحدة موقف 
كـردسـتان في بـغـداد الذين دافـعوا
ـوقـف موحـد عـن حقـوق شـعب و
كـردسـتان ووقـفوا ضـد السـياسـية
احملـاربـة لـشـعب كـردسـتـان والـتي
ظــــهـــرت داخل مـــجــــلس الـــنـــواب
الــــعـــراقي نــــكن لـــهم الــــتـــقـــديـــر
واالمـتنان). ودعا (رئـاسات االقليم
ــان واحلــكـــومــة الى عــقــد والـــبــر
ـثـلـي كردسـتـان في اجـتـمـاع مع 

بـــغـــداد واالحـــزاب الــســـيـــاســـيــة
لـالقليم لـلوصول الى قـرار مشترك
بــهـذا الـشـأن واتـخـاذ قـرار يـكـون
ـعـاجلة ـسـؤولـية  عـلى مـسـتوى ا
ــشـاكـل ويـحـفـظ كـرامــة شـعــبـنـا ا
ويـــــضـع حــــدا لـــــلـــــســـــيـــــاســــات
والـــتـــصــرفـــات الـــتي تـــهــدف الى
مــــعــــاقـــبــــة شـــعـب كـــردســــتـــان).
وبـخصوص القانون شدت رئاسة
االقــلــيم عــلى أيـدي جــمــيع الــكـتل
الـكـردسـتـانـيـة والـنـواب عن إقـلـيم
كــردسـتــان الـذين اتــخـذوا مــوقـفـاً
مــــوحـــــداً لــــلــــدفــــاع عن حــــقــــوق
ومــســتــحــقــات شــعب كــردســتـان.
وقــالت في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
امـس إن (رئــاســة االقــلـــيم تــنــظــر
بـقـلق ومـنـتـهى االهـتـمـام إلى هذه
ـسألة وستسخـر جهودها للدفاع ا
عـن حــقــوق ومــسـتــحــقــات شــعب
كـردسـتـان وسـتـجـتـمع الـرئـاسات
الـثالث إلقليم كوردستان واجلهات
ـــثـــلـــو اإلقــلـــيم في ـــعـــنـــيــة و ا
احلـــكـــومــة االحتـــاديـــة ومـــجــلس
الــنــواب لـهــذا الــغـرض ومن أجل
عنية في تـوحيد مواقف اجلهات ا
ــسـألـة). كـمـا اإلقــلـيم جتـاه هـذه ا
أصــدرت حــكـومــة اإلقــلـيـم بـيــانـاً
حـول تمرير الـقانون قالت فيه (في
الــوقت الــذي تــثــمّن فــيه حــكــومـة
ــمــثــلي ـــوحــد  ــوقف ا اإلقـــلــيم ا
كـردسـتـان في اجملـلس إزاء تـمـرير
الـقـانـون الـذي  التـصـويت عـليه
ـبـدأ األغـلـبـيـة اخلـمـيـس بـعـيداً
عـن الـتــوافق وبــدون مـراعــاة قـلق
شـعب كـردسـتـان فـإنـهـا تـعـبّر عن
قـلقـها واعـتراضهـا على الـقانون).
واضـاف البيان إن (حكومة اإلقليم
مـسـتـعـدة ومـستـمـرة في جـهـودها
شاكـل العالـقة على الـراميـة حلل ا
أســـاس الـــدســـتـــور وقـــد عـــبّــرت
الــتــشــكــيــلـة الــوزاريــة الــتــاســعـة
حلــكــومــة اإلقــلـيـم مـنــذ الــلــحــظـة
ـهـامـهــا عن حُـسن نــيـتـهـا األولـى 
أكـثـر من مـرة وأجـرت زيارات إلى
بــغـداد ونــتج عن ذلك الـكــثـيـر من
الــــتـــفـــاهــــمـــات واالتـــفــــاقـــات مع
احلـــكــومــة االحتــاديـــة الــســابــقــة
واحلــــــالـــــيــــــة). واشـــــارت الى ان
(حــكــومــة اإلقــلــيم اوفـت بـجــمــيع
االلــتــزامــات الــدســتــوريــة مــقــابل
ــسـتــحـقــات الـدســتـوريـة تــأمـ ا
لـشـعب كوردسـتان وضـمانـها وإذ

جنـدد التـأكيـد على الـدفاع عن تلك
احلـــقــوق فــإنــنــا لن نــســمح بــأن
يـــتــعـــرض شــعـب كــردســـتــان إلى
ـــقـــرر أن يُـــعـــقـــد الـــظــــلم). ومن ا
اجــتــمــاع لــلــرئــاســات الــثالث في
ـثلي اإلقـليم إقـلـيم كردسـتان مع 
فـي احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة وذلك
ـــــــوحـــــــد ـــــــوقف ا لـإلعـالن عـن ا
والــرسـمي لإلقـلـيم. من جـهـته قـال
تحـدث بإسم رئيس شـاكر حامـد ا
مـــجــلس الـــنــواب إن (إســـتــمــرار
جــــلـــســـة اجملــــلس حـــتـى ســـاعـــة
مــتــأخــرةٍ من فـجــر اخلــمــيس هـو
إصـرار على سعيه لـلتصويت على
قـانون اإلقتـراض لتمكـ احلكومة
مـن سداد إلتزاماتـها خالل األشهر
الـثالثـة من العـام اجلـاري وأهمـها
صــــرف رواتب مــــوظـــفـي الـــدولـــة
وشــبـكــات احلـمـايــة اإلجـتـمــاعـيـة
إضــــافــــةً الى تــــضـــمــــ قــــانـــون
اإلقـــتـــراض حلـــقـــوق الـــعـــامـــلــ
بــالــعــقــود واإلجـور الــيــومــيـة في
الـــكــثــيـــر من مــؤســـســات الــدولــة
وصــــرف مـــســـتـــحـــقــــاتـــهم  وكل
ـواطن إضافةً ـعيـشة ا مـايتـعلق 
شاريع اإلستـثمارية وتـنمية الـى ا
األقـاليـم والبـطاقة الـتمـوينـية وكل
ـشـاريع اخلـدمـيـة) . وأضاف أن ا
(جـهـود اجملـلس ومـشـاوراته الـتي
اسـتـمـرت أكـثـر من عـشـريـن سـاعة
فـي سـابـقــة غـيـر مــسـبـوفــة بـعـمل
اجملـلس  تـكلـلت بـالتـصـويت على
طـلب احلـكـومـة بـاإلقـتراض  وأنه
التـــــوجـــــد خالفـــــات عــــلـى إقــــرار
الـــــقـــــانـــــون  بـل كـــــانت هـــــنـــــاك
إخـتالفـات على عـدم تـقيـيد الـدولة
بــــالــــقـــروض واحملــــافــــظـــة عــــلى
اإلســتـغالل األمـثل لـلـمـوارد سـواء
ـــوارد كــــانت من بــــيع الـــنــــفط وا
تعددة في عموم البالد الـوطنية ا
 ودفـع احلــــكـــومــــة عــــلى تــــقـــد
ــــوازنـــة لـــعــــام الـــفـــ و واحـــد ا
وعـــــشــــرين مـن دون ديــــون  خالل
ــقــبــلــة  وأن يــكــون الـــســنــوات ا
اإلقــــتـــراض وفق اإلحــــتـــيـــاجـــات
الــرئـيــسـيــة واحلـاكــمـة فـي مـسـار
ـيـزانـية الـدولـة لـسـد الـعـجـز فـي ا
الـتشغيـلية واإلستثـمارية  كما أن
مـــجـــلس الــنـــواب أضــاف خلـــطــة
ـــالي حـــقــوق تـــمـــويل الـــعـــجـــز ا
الـعامـل بـالعـقود واألجـراء ضمن
هـذا التـمويا  كـما خـصص مبالغ

حـاكمة لـتمويل إنـشاء ميـناء الفاو
الـــكــبــيــر) . وأشـــار حــامــد الى أن
(رئــيـس مــجــلس الــنــواب مــحــمـد
احلـلبـوسي كان أجـرى إجتـماعات
مـــتــعــددة خالل جــلــســة األربــعــاء
ُــطـولـة حـتى سـاعـة مـتـأخـرة من ا
فــجــر اخلـمــيس مع جــمـيع الــكـتل
النيابية وترأس إجتماعاً مهماً مع
الية للوصول الى صيغة الـلجنة ا
حتــــــافظ عـــــلـى مـــــوارد الـــــدولـــــة
وإسـتـثـمـارهـا لـتـطـويـر اإلقـتـصـاد
ـواطن  الــوطــني وحـفـظ كـرامــة ا
وتــنـفــيــذ الـبــرامج الـتــنـمــويـة في
اجملـاالت كـافـة). وأكـد أن (اجملـلس
أوفـى بــــوعـــــده والــــتـــــزامه أمــــام
مـــواطـــنـــيه في الـــتـــصــويـت عــلى
اإلقــتــراض من أجل صــرف رواتب
ـقـبـل ـوظـفـ خالل الـيـومـ ا ا
وهــو الــهــدف األول لــتــمــريــر هـذا
الـقـانـون اضـافـة لألهـداف األخرى
ـرتـبـطة بـدعم اإلقـتصـاد الـوطني ا
وحـمـاية اجملـتمع في ظل الـظروف
الـــراهــنــة مــحــلـــيــاً ودولــيــاً) وفي
تــغــريـدة تــنـطــوي عـلـى تـمــيـز عن

ان مـوقف الكـتلـة الكـردية في الـبر
قـالت النـائبة آال الـطالـباني ان (ما
حــــصـل فــــجــــر اخلــــمــــيس لــــيس
ــؤامـرة طـائـفـيـة او عـرقـيـة عـلى
الـكرد بل هو نتيجـة السياسة غير
الـشفافة الدارة موارد االقليم جتاه
الــشــركــاء). واكـدت ان (ال حل دون
االتـفاق مـع الشركـاء للـوصول الى
ـــــلــــفــــات حـل جــــذري جلـــــمــــيع ا
الــعــالــقــة). وذكـر الــنــائب مــحــمـد
شــــيــــاع الـــســــوداني أن اجملــــلس
الـنواب وافق في جلسته اخلميس
عــلى مــقــتـرح مــادة أضــيـفـت عـلى
ذكـور تـسـاعد في مـواد الـقـانـون ا
تـعظيم إيرادات الـدولة وتسهم في
ـالـيـة الـتي يـعـيـشـهـا حـل األزمـة ا
الـبلد وعبر االتي االيعاز إلى هيئة
اإلعـالم واالتصاالت بإلزام شركات
الـهاتف الـنقـال بتـسديد مـابذمـتها
مـن مــبــالغ وغــرامــات والــتــزامـات
ضـريـبيـة إلى خـزينـة الـدولة خالل
 30 يـــومـــاً من تـــأريخ إقـــرار هــذا
الــــقــــانــــون. وااليـــعــــاز إلى وزارة
اإلتــــــصـــــاالت وهــــــيـــــئــــــة اإلعالم

واالتـصاالت كلّ بـحسب تـخصصه
بــإيـقـاف الـطـيف الـتـرددي لـكلّ من
شـركـات الـهـاتف الـنـقـال وشـركات
جتـهيز األنترنت إذا مضت ثالثون
يـوما عـلى عدم ايـفائـها بـالتـزامها
بــتـسـديـد كلّ من ضـريـبـتي الـدخل
ـــالـــيــة ـــبـــيـــعـــات إلـى وزارة ا وا
االحتـــاديـــة / الـــهـــيــئـــة الـــعـــامــة
لـلـضـرائب). وصـوت اجملـلس عـلى
ادة اخلامسة الـقانون بعد حذف ا
ــثـيـرة لـلـجــدل واهم مـا تـضـمـنه ا
ــــــوظـــــفـــــ تــــــســـــديــــــد رواتب ا
ــتــقـاعــدين و شــبـكــة احلـمــايـة وا
االجـــتــمـــاعــيـــة ومــعــاجلـــة مــلف
الكــات احملـــاضــرين واالطــبــاء وا
الـــصــحـــيــة واالجـــراء و الــعـــقــود
ـيـناء واضـافـة 400 مـلـيـار ديـنـار 
الــــفــــاو الــــكـــبــــيــــر.  ونــــصـــوص
ــــــالي اصـالحــــــيــــــة لــــــلــــــوضـع ا
واالقــــتـــصـــادي  ومـــســـتـــحـــقـــات
الــفالحـ  ومــخـصــصـات االدويـة
والــبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة ومـكـافـحـة
وبـــاء كــورونـــا  وتــخـــصــيـــصــات
لـــلـــمــحـــافـــظــات كـــافـــة مع اعــادة
ـبــالغ لـلــمـحــافـظـات تــخـصــيص ا
الـتي لم يتم صرفها  ورواتب ذوي
. وتسديد الديون عين االعـاقة وا
ــتــعـلــقــة عـلـى شـركــات الــهـاتف ا
الـنقال و شركات االنترنت  واتمتة
االجـــراءات الــكـــمــركـــيــة و الـــغــاء
االعـفـاءات واالستـثـناءات لـلدول و
ــوسـسـات. ورد الـنـائب عن تـيـار ا
احلــكــمـة خــالــد اجلـشــعــمي عـلى
تـــصــريح رئــيــســـة كــتــلــة احلــزب
قراطي الـكردستاني الـنيابية الـد
فـــــيـــــان صـــــبــــري بـــــشـــــان رفض
مـقـتـرحـات الـكـرد وقـال (ارجـو ان
ــا جــرى كـامال وال يــكــون نــقـلــكم 
يــقـتـصـر عـلـى واقـعـة جـرت فـجـرا
وتــرك ايــام من احلــوارات صــرفت
فــيــهــا سـاعــات طــويـلــة ورفــضـتم
ــقــتـرحــات الــتي قــدمت). وأشـار ا
إلـى أن (اخرهـا في االجتـماع الذي
جـرى في الـسـاعة الـثـامنـة تـقريـبا
فـي مـقـر كـتـلـة احلـكـمـة وبـحـضور
رئـــيس اجملـــلس ومـــعـــظم رؤســاء
الــكـتل قــلـتم بــصـريح الــعـبـارة ان
االقــلـيـم مـســتـعــد لـتــسـلــيم كل مـا
يـــصـــدر من نـــفط في االقـــلـــيم الى
شـــركـــة ســـومـــو عـــلى ان تـــلـــتــزم
احلــكــومــة االحتــاديــة بــدفع كــلف
اســـــتــــخـــــراجه الـى الــــشـــــركــــات

ـسـتـخـرجـة ووافق اجلـميـع على ا
ذلـك وطلبـتم صياغـة قانونـية لهذا
االتــفــاق وبــالـفــعل تــمت صــيــاغـة
الـــنص من قـــبل رئــيـس الــلـــجــنــة
ـالية هيثم اجلبوري ووافق عليه ا
جـــمــيع احلـــاضــرين واســتـــلــمــتم
الـنص وطـلـبـتم وقتـا لـعـرضه على
مـرجعـكم السـياسـي لذا تأجـل عقد
اجلــلــســة الى الــســاعـة 12 لــيال).
وتـــابع اجلــشـــعــمي (لـــقــد وعــد
ـوافــقــة عـلى الــنص عـلى ان ال بــا
يــنـفــذ االن بل يـنــفـذ من االول من
ـقــبل وتــعــطـون كــانــون الــثـانـي ا
تــعــهــدا مــكــتــوبــا عــلى تــنــفــيـذه)
مـتسائال (اذا انـتم بالفـعل تريدون
تــنـفـيـذ ذلك فـلــمـاذا ال تـنـفـذوه من
االن  بـالـطـبع اعـتـبـر مـوقفـكم هي
اخــذ مـزيــد من الـوقـت واحلـصـول
خـاللها على ما حتـصلون عليه من
امــوال احتـاديــة وال تـســلـمـون اي
شـيء من اسـتـحـقـاقـاتـهـا). وأشـار
إلـى أنه (لم نلمس اي جدية بقبول
اي نـص اال اذا كــان فـيـه تـســويف
ـا يـجب عـليه ان لـتـسـلـيم االقـلـيم 
يـسـدده للـخـزينـة الدولـة). مـعتـبرا
أن (إقـرار القانون ضـروريّ لتأم
الــــرواتـب).  فــــيــــمــــا عــــد رئــــيس
اجلــمـهــوريـة بـرهـم صـالح  إقـرار
الي خطوة قـانون تمـويل العجـز ا
ـوظــفـ مــهــمـة لــتـأمــ رواتب ا

وأشــار في بــيـان تـلــقـتـه (الـزمـان)
امـس الى أن (الـتــرحــيب بــتـوفــيـر
ـــوظـــفــ فـي الـــعــراق ال رواتـب ا
ـكـن أن يكـون مـكـتـمالً بـدون حل
لــــرواتـب أقــــرانــــهم من مــــوظــــفي
االقـلـيـم وهم مـواطـنـون عـراقـيون
ـنصـوص عـلـيـها ولـهم حـقـوقـهم ا
فـي الدستـور). ودعا الى (ضرورة
تعلقة مع حـل جميع اإلشكاليـات ا
إقــلــيم كــردســتــان وفق الــدســتـور
وبـشـفـافـيـة كـمـا دعـا سيـادته الى
اتـخاذ إجراءات حقـيقية في طريق
اإلصـالح الـشـامل وعــدم االكـتـفـاء
ــالي بـــقــانــون تـــمــويل الــعـــجــز ا
ــواجـهــة األزمـات الــتي تـمــر بـهـا
الــبالد. ولـفت رئـيـس اجلـمـهـوريـة
الـى أهــمـــيـــة تـــدارك االخــتـالفــات
ـواطـنـة بـعـيـداً عن خـطاب بـروح ا
الـنعرات الطائفـية والقومية والى
وظـف واطـنـ وا عـدم حتـميـل ا
نـتائج الـسياسـات اخلاطئـة لعقود

من الزمن).
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وجـه رئـــيس مــــجــــلس الـــوزراء
مــصــطـــفى الــكــاظــمي الــوزرات
ـرتـبـطـة بوزارة واجلـهـات غيـر ا
واحملـــافـــظـــات كـــافـــة بـــالـــدوام
الـرسـمي يـومي اجلـمـعـة والـيوم
ــــالــــيــــة الــــســــبـت لــــلــــدوائــــر ا
واحملـــاســـبـــ لـــغـــرض تـــمـــكن
ـمـولـة الـدوائــر الـتـابــعـة لـهـم وا
مركـزيـاً وذاتيـاً من إجنـاز قوائم
ـوظفـ لشـهري صرف رواتب ا
ــاضي وتــشـرين تــشــرين األول ا
الـثــاني اجلـاري وإرســالـهـا إلى
الية يوم غد األحد لطلب وزراة ا
التمـويل لغـرض صرف الرواتب.
ـالــيـة قـد وجـهت وكـانت وزارة ا
دوائـرهـا بــاطالق تـمـويل رواتب
ـرتبطة الوزارات والدوائـر غير ا
بوزارة لـشـهـر تشـرين االول بـعد
ــالي من اقــرار قــانـون الــعــجـز ا
قبل مجلس النواب فجراخلميس
ــــاضـي. ودعــــا الــــنــــائب االول ا
لــرئـيـس مـجــلس الــنــواب حـسن
كـر الــكـعــبي الـكــاظـمي ووزيـر
ـالــيـة عـلي عــبـد االمـيـر عالوي ا
ـعنيـة بصرف لتوجـيه اجلهات ا
ـوظـفـ يـومي اجلـمـعة رواتب ا
والسـبت نـظرا لـتأخـرهـــا علـيهم
مــنـذ مـدة لــيـست بــالـقـلــيـلـة .من
ـالـية جـهـتـها أصـدرت الـلـجـنـة ا
في مــــــجـــــلـس الـــــنــــــواب امس
اجلـمـعة تـوضـيـحـا بـشـان إقرار
قــــانــــون االقــــتــــراض مــــجـــددة
اعـتراضـهـا االسـتـمرار بـانـتـهاج
سيـاسة االقـتراض واشارت الى
ـقـتـرض  تخـفـيضه ـبلغ ا أن ا

من  41 الى  12 ترليون دينار.
ــالــيـة وأكــدت عــضـو الــلــجــنـة ا
الــنـــيــابـــيـــة الــنـــائـــبــة اخالص
الدليمي أن أحـزاباً متـنفذة تقف
ــدفــوعــات وراء عـــجــز مــيـــزان ا

العراقي.

وقالت الدليمي في تصريح امس
ـــدفـــوعــات إن (عـــجـــز مـــيـــزان ا
ــهـمـة ــواضـيع ا الـعــراقي من ا
الــتي طــرحـت أكــثــر من مــرة في
الية النيابية لكن األمر اللجنة ا
غــيـر مــسـيــطــر عـلــيه سـواء من
ــــــان أو احلـــــكــــــومـــــة). الــــــبـــــر
وأوضـحت أن (أحـزابـاً مـتـنـفـذة
ـــزمن تـــقـف وراء هـــذا اخلـــلل ا
نــــظــــراً المــــتالكــــهــــا أنــــشــــطـــة
اقتصادية كبيرة ومنها مصارف
ومـــكــــاتب صـــيــــرفـــة داخــــلـــيـــة
وخـارجيـة) مـشـيـرةً إلى أن (تلك
االحـزاب تـتـحـمل وزر مـا يـحـدث
االن من عـــــــجـــــــز فـي مـــــــيــــــزان
ـدفـوعـات الـعـراقي). وأضـافت ا
أن (هـنـاك تـقـريراً يـتم االعـداد له
ـالية الـنيابـية حول في اللجـنة ا
ــوضـوع حتـديــدا لـكن كل هـذا ا
ـطـروحـة تــبـقى حـبـراً احلـلــول ا
تنفذة على الورق ألن االحزاب ا
تـمثل عـائـقـاً أمام تـطـبـيقه وهي
أقـــوى مـن الـــقـــرار احلـــكـــومي).
وأكدت الـدلـيمي أن (الـتـقريـر ما
ان يكتـمل سيتم إيـضاحه للرأي
الـعــام من خالل وسـائل االعالم"
مــبــيـنــةً أن "االقــتــصـاد بــحــاجـة
لــقــرارات حــاســمــة ومــؤثــرة من
أجل تــصـحـيـح مـســاره وإبـعـاد

سطوة االحزاب عنه).
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سـجلت وزارة الـصـحـة والبـيـئة  2628 حـالـة شفـاء مـقابل  2690 اصـابة
وقف الـوبائي اليومي امس ان جـديدة بقـايروس كورونا و 48 وفـاة. وقال ا
اخملتـبرات التابعة للوزارة كـشفت عن تقدم بغداد بـجانبي الكرخ والرصافة
ثم دهـوك وواسط وكـركــوك والـبـصـرة مـجـاالت الـشـفـاء فـيـمـا حـلت صالح
الـدين بـذيل الـقائـمـة بـتـسـجـيل حـالـتي شـفـاء فقط. وتـصـدرت الـسـلـيـمـانـية
واربـيل ودهـوك ارقــام الـوفـيــات بـالـفـايــروس وخـلت مــديـنـة الـطـب بـبـغـداد
ثـنى وصالح الـدين من الـوفـيـات. وبـلغ عدد وكربالء والـبـصـرة واالنـبـار وا
حـاالت االصـابـة الـكـلي فـي جـمـيع احملـافـظـات مـنـذ تـفـشي الـوبـاء في اذار

ئة. اضي  514496 حالة وبنسبة شفاء بلغت  85,9 با ا

لــلـمــنـاصب الــرئـاســيـة وعــضـويـة
بية. وذكرت ـكتب التنفـيذي لالو ا
ـداولة الـلـجنـة في بيـان انه (بـعد ا
ــبـاشـرة مع الــهـيـئــة الـقـضــائـيـة ا
بية ـشرفة على االنتـخابات االو ا
تــعـلن الــلـجــنـة الــتـحــضـيــريـة عن
رشـح للـمناصب قـائمة اسـماء ا
ــكـــتب الـــرئـــاســـيــة وعـــضـــويـــة ا
ـؤتـمـر االنـتـخابي الـتـنـفـيـذي في ا
الـذي سيقـام بفنـدق شيراتـون عند
الـســاعـة الـرابـعـة من عـصـر الـيـوم

السبت).
 واضــافـت انه (يــلــتــزم كل مــرشح
قـبل الـبـدء بـالـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة
بـالتـوقيع عـلى تعـهد بـعدم شـموله
ـساءلة والـعدالة بـاجراءات هـيئة ا
وغــيـر مــحـكــوم عـلــيه بـجــنـايـة او
جـنحة مخلة بالشرف تتعارض مع
تــرشـحه وفـقـا لـقـانـون  29 لـسـنـة

.(2019
ويــتــابع الــريــاضــيــون وجــمــهــور
ـمـارسـة ـبـيـة هـذه ا االلــعـاب االو
فـي وقت يـتــوقـعــون ان تـســفـر عن

رة. نتائج غير مسبوقة هذه ا
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بيـون العـراقيون في يـنتـخب االو
الـســاعـة الـرابـعـة من عـصـر الـيـوم
الــســبـت قــيــادة جــديــدة لــلــجــنــة
ـبية الوطنـية العراقيـة تستمر االو
ــدة اربع ســنــوات. فـي اعــمــالــهــا 
ويـشـهـد فـنـدق شـيـراتـون عـشـتـار
ـؤتمـر االنتـخابي الخـتيـار رئيس ا
ونـائـب واعـضاء خـمـسة لـلمـكتب

التنفيذي. 
ويــتـنـافس عــلى مـنـصـب الـرئـاسـة
ـنـتــهـيـة الــكـابـ رعــد حـمــودي ا
واليــته والـرئــيس الـســابق الحتـاد
الـســبـاحـة سـرمـد عـبـد االله فـيـمـا
يـتوقع مراقبون رياضـيون منافسة
شـديدة ب االثن فضال عن بقية
مـقـاعد الـلجـنـة التي شـهدت خالل
ـــاضـــيـــة حتـــديـــات الـــســـنـــوات ا
جـــســـيــمـــة وحـــالــة مـن اخلالفــات
والـتـقـاطـعـات ألـقت بـظاللـهـا على
واقـع االلـعـاب الــريـاضــيـة. وكـانت
شرفة على االنتخابات قد اللجنة ا
ـــرشـــحـــ اعـــلـــنـت عن اســـمـــاء ا

سرمد عبد االلهرعد حمودي
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اعــــلن امـــر لـــواء نــــداء ديـــالى في
احلـشـد الـشـعـبـي زحـام اجلـبوري
االنــتــهـاء مـن عـمــلــيـة مــسك قــريـة
اخلـــيالنــيـــة. وقــال اجلـــبــوري في
تـصريح امس ان (فوجـاً من الفرقة
اخلـــامــســـة في اجلــيش الـــعــراقي
انـــهى عـــمـــلـــيـــة مـــسـك مـــنـــطـــقــة
اخلـيالنـيـة في قـاطع شـمـال قـضاء
ـرابــطـة ــقــداديـة ونــشـر نــقــاط ا ا
وتام الطرق الزراعية والبسات
ضـمن خطـة منـظمة بـدأ العـمل بها
مــنــذ نـحــو اسـبــوع). واضـاف ان
(اخلــيالنــيــة وبــســاتــيــنــهـا بــاتت
مـــؤمـــنـــة من قـــبل قـــوات اجلـــيش
الــعــراقي) الفــتــا الى ان (اجلــيش
اطــلق صــفــحــة جــديــدة مـن خــطـة
تـعــتـمـد الـهـنـدســة الـعـسـكـريـة في
ـنازل داخـل القـرية تـزيد تـمـشيط ا
عن  200 مـنزل من اجل الـتاكد من
عــــدم وجــــود عــــبــــوات او الــــغـــام
وتــــأمــــ الـــــطــــرق الــــداخــــلــــيــــة
واخلــــارجــــيــــة لــــلــــقــــريــــة من اي
مـتفجـرات). واشار الى ان (احلشد
الــشـعـبي داعم لـقـوات اجلـيش في
واجـهة داعش اي واجـبات امـنيـة 
االرهـابي) مؤكدا ان (عمـلية تعقب
خـاليـاه لن تــتــوقف النــهـاء اي في
قدادية). كامل قطاع شمال قضاء ا
وشـهـدت اخليالنـية قـبل اسبـوع
مـــجــزرة ارتـــكـــبــهـــا داعش بـــقــتل
خـمـسة اشـخاص من اسـرة واحدة
بـيـنـهم شـيخ قـبـيـلـة بـني كـعب في
ديـالى. ونفذ الطـيران الفرنسي في
الــتـحـالـف الـدولي ضـربــات جـويـة

ادت الـى مصـرع ثالثـة عـنـاصر من
تنظيم داعش في نينوى.

وذكــرت خــلــيــة اإلعالم األمــني أن
(الـطــيـران الـفـرنـسي نـفـذ ضـربـات
جـــــويــــة فـي جـــــبــــال قـــــره جــــوغ
حافظة نينوى أسفرت عن مقتل
ثالثــة إرهــابــيــ وتــدمــيــر أربــعـة
أوكــار تـــابــعــة لــهم). وأضــافت أن
(هــذه الــضـربــات جــاءت بــأمـر من
ـــشـــتـــركــة قـــيـــادة الــعـــمـــلـــيــات ا
الــعــراقــيــة). فــيــمــا كــشــفت وزارة
الــــداخـــلــــيــــة عن وجـــود  29 ألف
جـريح و 29 ألـف شـهـيــد في سـلك
جـهـاز الـداخـليـة وقـال في بـيان ان
(هــنـاك قـرارات عـدة إلنـصـاف هـذه
الــشــريـحــة) واكــدت ان (من ضـمن
الـقرارات إعادة النـظر في موضوع
ـكــلـفـة بـتـزويـد احــدى الـشـركـات ا
اجلـرحى فاقـدي األطراف والتـعاقد
ـيـة رصــيـنــة. كـمـا مع شــركـات عــا
ارسلت  اجلرحى للعالج في خارج
الــــبـالد). واشــــارت الى ان (وزيــــر

ي وضع الــداخـلـيـة عـثــمـان الـغـا
بـرنــامـجـاً لـلـقـاء اجلـرحى شـهـريـاً
لــسـمــاع آرائـهـم واحـتــيـاجــاتـهم).
وبـحـضـور مـدير عـام الـنـقل الـبري
ــدني بــالــنــجف ومــديـــر الــدفــاع ا
العقيد احلقوقي رشيد ثابت رشيد
ـــــدني  نـــــفـــــذ رجـــــال الــــدفـــــاع ا
بـاحملافـظة تـمريـناً تـعبـوياً نـضمن
إخـماد حـرائق وإنقاذ مـحاصرين 
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الـتـمريـن نفـذ عـلى ساحه الـشـركة
الــعــامــة لــنــقل الــبـري فـي الـكــوفه
وسـط حـضـور جــمـاهــيـري). وقـال
رشـيد ان (الـهدف من هـذا التـمرين
الــتــعـبــوي الــذي  تــنـفــيــذه يـوم
ـــاضـي  رفع كـــفـــاءة اخلــــمـــيس ا
رجــــال اإلطــــفــــاء  وتــــشــــخــــيص
األخـطاء والعمل كفريق عمل واحد
  لــــلـــحـــفــــاظ عـــلى أمـن وسالمـــة
ـــــواطــــــنـــــ واحلـــــفــــــاظ عـــــلى ا

تلكاتهم).
وافــاد مـصــدر امـني فـي مـحــافـظـة

ــــة قـــتل هـــزت الــــنـــجف ان جـــر
احملـافظة مسـاء اخلميس. وقال ان
(الـقـوات االمـنـيـة عـثـرت عـلى جـثة
مـــحــروقـــة في احـــدى الــســـاحــات
الـفارغة شـمال احملافـظة). واضاف
(ان الـقـوات االمـنيـة مـازالت حتقق
البـاسـات الـقـضـيـة) مـشـيرا الى
ان (هـناك مـتابـعة مـباشـرة من قبل
مــــحــــافـظ الــــنــــجف عــــلى ســــيــــر
الـتحـقيـقات تمـهيـدا اللقـاء القبض

على اجلناة).
وكـشـفت هيـئـة النـزاهـة عن نسـبة
إفـــصــــاح الـــوزراء في احلـــكـــومـــة
ـاليَّة أمـامها هم ا ة عن ذ احلـاليـَّ
وأكــدت ارتـفــاع الـنــسـبـة إلى 100
ـئـة. وذكـرت في بـيـان امس إن بــا
هم (نـسـبة افـصاح الـوزراء عن ذ
ـة أمـام الـهــيـئـة ارتــفـعت من ــالـيـَّ ا
ــئــة فـي بــدايــة الـــشــهــر 95.4 بـــا
ئة بعد اجلـاري إلى نسبة 100 بـا
تــسـلــمـهــا اسـتــمـارة كـشـف الـذمـة
ـاليَّة اخلاصَّة بوزير االتصاالت). ا
وكــانت الـهــيـئـة قــد أعـلـنـت مـطـلع
الـشـهـر اجلـاري عن ارتـفـاع نـسـبـة
ة من ـالـيـَّ ــهم ا ــفـصـحـ عن ذ ا
الــنــواب والـوزراء إلى نــسب غــيـر
مـسبوقةٍ مقارنـةً باألعوام السابقة.
وبــجــهــد اســتـخــبــاري ومــتــابــعـة
مـيـدانيـة تـمكـنت قـوة مشـتـركة من
وكـالـة االستـخبـارات والـتحـقيـقات
االحتـادية والـفرقة الـسابعـة عشرة
من مـحاصرة مجموعة ارهابية في
احـد الـبزول بـعـد ان تعـرضت على
احـد ابـراج الـفـرقة ذاتـهـا وتـمـكنت
مـن قــتل هــؤالء االرهــابــيــ بـدون

تفاصيل اضافية.
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(الــعـراق مـنــفـتح عـلـى اجلـمـيع من
مـــنــطـــلق مـــصـــلــحـــته الـــوطــنـــيــة
ــتـلك ـشــتـركــة وأنه  ــصــالح ا وا
كـــثــيــرا مـن االمــكــانـــات والــفــرص
ومـنها ملف السياحة واآلثار ومدى
امـــكــانـــيــة اســـتـــثــمـــاره في جــذب
الــسـواح). الى ذلك يــجـري وفـد من
الـفاتيكـان زيارة إلى العراق خالل
ـدة ــدة من  12تــشـرين الــثـاني و ا
خـمسـة أيام في إطـار جولـة لزيارة
ـســيـحــيـة في ــقـدســات واآلثــار ا ا
الــبالد. ورحــبت مــحـافــظــة ذي قـار
واقع األثريـة فيها بـزيارة الوفـد ا
فـي إطـــار جـــولـــة يـــقــــوم بـــهـــا في
الــعــراق. واضــافت أن (الــوفــد ضم
عـشرة أشخاص ورافقه أيضا كبار
سيـحي في العراق رجـال الدين ا
وقـــد زار مـــقــــام الـــنـــبي إبـــراهـــيم
اخلـليل). وأعرب وفـد الفاتـيكان عن
سـعـادته بزيـارة األماكن األثـرية في
  وتـــوجه الــوفــد إلى الـــنــاصــريــة

بغداد وبعدها إلى النجف. 

ـواجـهـة حتـديـات اإلرهـاب وكـذلك
تــوفــيـر الــدعم لــلـعــودة الــطـوعــيـة
ــلف). لـــلــنـــازحــ وإنـــهــاء هـــذا ا
واســتـعـرض رئــيس تـيـار احلــكـمـة
عـــمــار احلــكــيم مـع وفــد نــرويــجي
يـزور بغداد حاليا الواقع السياسي
ـنــطـقـة. وقــال بـيـان في الــعـراق وا
تـلـقـته (الـزمان) امـس (استـعـرضـنا
خالل اسـتـقـبالـنـا الـوفد الـنـرويجي
بعوث الـذي يزور العراق برئـاسة ا
الــــنـــرويـــجـي اخلـــاص بــــســـوريـــا
والـــعــراق هـــيــلـــدا هــار الـــدســتــاد
بــحــضــور ســفـيــرة الــنــرويج غــيـر
ــــقــــيــــمــــة في الــــعــــراق الــــواقع ا
ــنـطــقـة الــســيـاسي فـي الـعــراق وا
ومــدى تــأثــر وتــأثــيــر الـعــراق به)
واضــاف (اكــدنـا أن الــعــراق مــقـبل
عــلى اســتــحــقــاق انــتــخــابـي بــعـد
جتـاوزه مـرحلـة صعـبـة وتمـكنه من
حتـديـد مـوعـد لإلنـتـخـابـات واقـرار
ــتــغــيـرات قــانــون جــديــد يــلــحظ ا
رحـلة). وقـال احلكيم إن وطـبيـعة ا
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دانـت وزارة اخلـارجــيّــة الـعــراقــيّـة
حـادث إطالق النار علـى مقر سفارة
ــمـلــكـة الــعـربــيـة الــسـعــوديـة في ا
ـمــلــكــة هــولــنـدا مــديــنــة الهــاي 
وعـدته اعتداءً إرهابياً يتعارض مع
ــبــاد األخالقــيــة كــافـــة الــقــيم وا
واإلنـــســانــيــة. وأبــدت الــوزارة في
بـــيــان امـس اســتـــنــكـــارهــا وعــدت
(الـهجوم ارهابيا وألجل ذلك خاض
الــــعــــراق حـــربــــاً ضــــروســــاً ضـــدَّ
اإلرهـاب والـتـطـرّف وحـقـق نـصراً
تــاريــخــيّــاً ويــدعــو اجلــمــيع دوالً
ومـــنــظــمــات إلـى الــوقــوف اجلــاد
واحلـازم إزاء هـذا اخلـطـر اإلرهابيِّ
يِّ واســتـئــصــال شـأفــته من الــعــا
الــوُجُـود لــتـحـقــيق األمن والـسالم
. يُـعــلِن الـعـراق الــذي تـنـشــده األ
وقـــوفه الــتــامَّ مع كـلِّ مــا من شــأنه
مُـواجَـهـة خـطـر اإلرهـاب والـقـضاء
عـلى خاليـاه ومـنـابـعه). واسـتـقبل
رئـــيس مـــجــلـس الــنـــواب مــحـــمــد
احلـلـبوسي سـفيـرة أستـراليـا لدى
ـنـاسـبـة الـعــراق جـوان لـونـديس 
انـتـهـاء مـهـام عـمـلـهـا حـيث قـدمت
حتـيــاتـهـا وشـكـرهـا له مـعـبـرةً عن
تـــمــنــيـــاتــهـــا لــلــعـــراق بــاالزدهــار
واالسـتـقـرار واسـتـمـرار الـتـنـسيق
والـــتـــعـــاون بــ الـــبـــلـــدين وفـــقــا
ـتــبـادلــة. وقـال بــيـان لــلـمــصــالح ا
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (الــلــقـاء
بــحث أهـمـيـة دور اجملـتـمع الـدولي
فـي اسـتـمـرار الـتــعـاون مع الـعـراق

مصطفى الكاظمي
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دار الـرافدين للنشر:" يوجد في العراق
حــالــيــاً نــحـو 50 دار نــشــر أغــلــبــهـا
تــأسس بـعـد الـعـام 2009 في ح أنه
يـوجـد في مـصر وحـدهـا ما يـزيـد على
 1200دار نـــــــشــــــر وال شـك أن هــــــذا
الـتـفـاوت في العـدد يـعود إلى أن واقع
الـــنـــشـــر الـــعـــراقي ال يـــســـاعـــد عـــلى
اإلسـتـثـمـار ومن هـنـا أدعـو إلى وضع
آلـيــة لإلرتـقـاء بـهـذا الـقـطـاع ألنه يـعـد
ـثابة سفير حقيقي للثقافة العراقية
ال سـيـما في ظل جنـاح الـكثـير من دور
الـنـشـر الـعـراقـيـة عـلى قـلـتـهـا وفـوزها
بـجوائـز ثـقافـية مـرموقـة نافـست فيـها
دور نــشــر عــريــقــة ومــهــمــة وتــفــوقت

عليها".
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ويـرى مـحـمـد صـابـر أن الـعـائق اآلخـر
الـي يـقف أمــام الــكــتـاب الــعــراقي هـو
زحف القرطاسية على أهم معلم ثقافي
ــتـمــثل بــشـارع في بــغــداد والـعــراق ا

وإمـكانية تفعيل دور الناشر للمشاركة
ـعـارض اخلارجـية لـلـكتـاب قامت في ا
(الــزمـان) بـاســتـطالع آلراء الــنـاشـرين
الـــعـــراقـــيــ مـن أجل الـــوقــوف عـــلى
ـشكالت الـتي حتول مـن دون حضور ا

فعال أكبر وكانت لنا هذه النتيجة:
W1bI « 5½«uI «

ــشـاركـون في أوال: أتــفق الـنــاشـرون ا
ــعــرض الـــشــارقــة الـــدورة احلــالــيـــة 
ـشكـلة األبرز الـدولي للـكتـاب على أن ا
ـة الـصادرة تـعـود إلى الـقوانـ الـقد
ـتعلقة بتصدير قـبل مرحلة  ?2003وا
الـكتاب الـعراقي حيث أن هـناك قيوداً
شـــديــدة عــلـى تــصــديـــره كــونه ثــروة
وطـنـيـة ويؤدي تـصـديـره إلى شـحته
وقـلة تـداولة ومن ثـم اإلضرار بـالقار
والـثـقافـة العـراقيـة والـعربـية عـلى حد
سـواء بــاعـتـبـار أن الـثـقـافـة الـعـراقـيـة

ركيزة أساسية للثقافة العربية.
وقــال مـــحــمــد عــدنــان مـــديــر الــنــشــر
ـكن عالج والـتـوزيع فـي دار عدنـان:" 
الـقــوانـ الـسـابـقـة بـبـسـاطـة وهـنـاك
جـهود كثيرة تبذل في هذا اجملال لكن
الــنــاشــر الــعــراقي يــبــحث ايــضــاً عن
ـعنـية طـريـقة لـلـتواصل مـع اجلهـات ا
بـالكتـاب في العراق من أجل دعمه إذ
ــتــعــارف عــلـــيه أن الــدول تــدعم مـن ا
ــشـــاركــ في مــعــارض الـــنــاشــرين ا
الــكــتب بـشــراء مــجـمــوعـة كــبــيـرة من
كـتبـها من أجل دعم مـكتـباتـها الـعامة
ــصــادر اجلــديــدة لــلــقــار وإتــاحــة ا
والـبـاحث وهـو ايـضـاً دعم لـلـنـاشر ال
بــد من االهـتـمـام به والــنـظـر له بـعـ

اإلعتبار".
ـشــكـلـة الـثـانـيـة يــعـانـيـهـا الـكـتـاب وا
الـعـراقي وحـسـب مـحـمـد هـادي مـدير
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كان بـعيد فـسألتهـم متى تعود? اجـابوا بتـمتمة هي قالـوا لها سـافرت أمك 
سعـيدة في مكانـها وأوصت بك وراحت الطفـلة البريـئة تلعب وتـلهو بعـفويتها
وبيـنمـا هم يتـفرجـون علـيهـا بهدوء وطفـوليـتهـا البريـئة بـعد أن وثـقت بكالمـهم
واســتـغـراب عـلى مــدى أسـبـوعـ ويــتـسـاءلـون ألم حتـن ألمـهـا ? حـتى داهم
الطـفلة حـنان شديـد الوطأة فأخـذ احلزن منـها كثـيرا ودخلت في نـوبات بكاء
قاسـية أين مـاما أريد مـاما ودموع تـسكب بغـزارة من عيـون عسلـية جمـيلة
لتـبلل وجه يـحسنه اجلـمال والبـراءة يعـكس رعاية أم ال تـملك سوى طـفلة في

حضنها خلمس سنوات.
وكلـما عطش الفؤاد حـنينا على األم كلـما طاف وجدان الطـفلة في ثورة بكاء
غلقـة منذ الوداع فتسرح ب قبل أن تـلوذ بالهروب في كل مرة لغـرفة أمها ا
ذكريـات من الدمى اشـترتـها لـها وب مـلبس جـميل اخـتارته لـها تـشم ثياب
أمهـا بـحـثـا عن مـسك األم  بـحـثـا عن احلـنـان  وتـمـسك بـالـثـياب بـعـنف في
حـتى تمـسح دمـوعهـا بـالثـيـاب قبل اذا تـتـركيـني ثنـائـية بـ الـشوق والـعـتب 
وداع تـلك الغـرفـة التي تـنظـر في صـورة أم مالئـكيـة أقل ما تـوحي لك احلـياء
واألدب تغـلق بـاب الغـرفـة باحـثـة عن والدهـا الـذي يحـمل رائـحة أمـها ورغم
ذلك تهـاجمهـا عاصفـة احلنـ فتكـسر قواهـا وتتغـلب على قوة بـراءتها وتـقيد

حريتها في كل مرة..
الـطـفـلـة تـدخل في ثـورة الـشـوق بـ احلـ واحلـ وعـنـفـوان تـمـرد يـنـتـابـها
ويصـرع مزاجها من حال الى حال حتاكيـهم ال أريد منكم طعاماً طعام أمي
أطـيب من طعـامكـم أريد أمي تـغسل وجـهي كل صـباح ال تـغـسلـوا مالبسي
حلــ رجـوع أمي هي تــغـسـلــهن أفـضل مـنــكم وبـ انــكـسـار األب واجلـدة
وأفـراد األسرة أخـيرا اعـتـرفوا لـها أمك في اجلـنـة فبـادرت أريد أن أدخل
اجلـنة حتى أرى أمي...أمها شهيدة السرطان منذ شهرين
آخـر ما نـطـقت قـبل الـرحيل األبـدي أوصـيـكم بحـبـيـبتي
في حلـظـة بـكـاء ثم غـادرت دنــيـا الـعـذاب شـابـة بـريـئـة
عـفـيـفـة. لـروحـهـا الرحـمـة وألبـنـتـهـا ومحـبـيـهـا الـصـبر

والسلوان.....
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ســـلط ديـــنــــدار زيـــبـــاري مـــنـــسق
الـتـوصــيـات الـدولـيــة في حـكـومـة
اقــلـــيم كــردســـتـــان الــضـــوء عــلى
الــعــديـد مـن الـقــضــايــا في مــجـال
حــــــــريـــــــات االديـــــــان واوضـــــــاع
ـــكــونــات ومــكـــافــحــة االرهــاب ا
تـحدة الـتنـسـيق مع  فريـق اال ا
لــلـــمــــــســـائــلـــة في اجلـــرام الــتي
ارتــــكــــبـــهــــا داعـش يــــونــــيــــتـــاد
والتنـسيق مع احلكـومة االحتادية
ــعـــاهــدات حـــول االتــفـــاقــيـــات وا
الــدولـــيـــة االخــتـــفـــاء الــقـــســري
اوضــــاع الــــنــــازحــــ الــــعــــدالـــة
ــتــنــازعـة ــنــاطق ا االنــتــقــالــيـة ا
ظـاهرات عـلـيهـا حـرية الـتـعبـيـر ا
ناطق احلدودية واشار واوضاع ا
في مـؤتــمـر صــحـفي الـى مـتــابـعـة
ـــنـــظـــمــات تـــقـــاريـــر اجلــهـــات وا

الدولية.
وقـال (في الـفــتـرة الـسـابــقـة قـمـنـا
بنقل متابعـة و توضيحات حكومة
االقــلــيم الى اجلــهــات الــدولــيــة و
احمللـية بعـد نشـرهم لرؤيا وتـقييم
ـــــواضــــيع فـي االقــــلــــيم بــــعض ا
خصوصا من قبل مـنظمة امنستي
انـتــــــرنـاشـنــال هـيـومـان رايـتس
ووج جلــــنــــة حــــمــــايــــة حــــقــــوق
الــصـحــفـيــ مـجــمـوعــة االزمـات
الـــدولــــيـــة الـــنــــشـــرات الـــدوريـــة
لـــلـــيـــونـــامـــي وســـكـــرتـــيـــر اال
ـتــحــدة االعالم الــدولــيـة وزارة ا
اخلارجية االمـريكية حـول مكافحة
االرهـاب حريـات االديـان واالجتار

بالبشر). 
واضـــاف (عــلـى الــرغـم من انـــهــاء
ــبـــاشــرة الرهــابــيي الـــســيــطــرة ا
داعش اال ان اغــلــبــيــة الــنــازحـ
والالجـــئــــ مـــازالـــوا فـي اقـــلـــيم
كــــــوردســــــتــــــان و حــــــسب اخــــــر

سنـجار  فـقط  العـثور عـلى اكثر
من 72 مــــقــــبـــرة جــــمــــاعــــيـــة 
االنــتــهـاء مـن فـتح  16مــقــبـرة في
قـريــة كـوجــو و من مـجــمـوع 325
رفـاتـاً نــقـلـوا الى بـغــداد لـلـتـعـرف
عـلـيـهـا  الـتـعـرف على 62 رفـاتا
ــقـرر ان يـتم اولى مـحـاكـمـة ومن ا
ارهــابـيي داعـش مـنــتــصف الــعـام

قبل. ا
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وحـول االخـتـفـاء الـقـسـري قـال انه
( تـــشــــيل جلــــنـــة مـــركـــزيـــة في
ثل احلكومة الفدرالية وعضوية 
حــكـــومــة االقـــلــيم لـــلــتـــقــصي في
مـــصــيــر16420 شـــخــصـــاً ضــمن
اخملتف قسريا من ضحايا النظام
ـتـابـعـة  مـعـرفـة الـبـعـثي بـعـد ا
مصيـر ملفات لـ 95 شخصا ضمن
الــــــــوجـــــــبــــــــة االولـى من 16420
مـخــتـفــيـاً مـســجـلـ في حــكـومـة
االقــلـــيم من جــهـــة اخــرى مــا زال
الـبـحث جـاريـا فـي مـعـرف مـصـيـر
اخملـتــفـ قـســريـا اثـنــاء هـجـمـات

داعش. 
وحتــدث عن ســاكــني  بــعض قـرى
ــوصل قـــائال ان (بــعـض ســكــان ا
هــذه الـقـرى اخلـمـس تـعـاونـوا مع
تـنظـيم داعش مـنهم قـريـة القـاهرة
37 قـــريــة صـــوفــيــة اكـــثــر من 20
عـائـلـة قـريـة الـسـويـديـة نـحو 70
عـائـلة قـريـة احملمـوديـة كان ألكـثر
من 80 عـــائـــلــــة عالقـــات بـــداعش
( ومــعــظـمــهم كــانــوا انـتــحــاريـ
وحــول مـــعــتـــقــلـي داعش في عــام
ـعـتـقـلـ بـتـهـمة 2020 بـلغ عـدد ا
االرهـاب عـند االجـهـزة االمـنـية في
االقـليم 446 مـنهم 355 عـراقـياً و
18 اجنبياً  اصدار احلكم بحق

 398من الذـن تمت محاـمتهم و 
اطالق سـراح  48مــشـتــبـهــًا لـعـدم

ـعــمــورة  إذا مــا تــفــريـغـه من خــواصـة أي نــظــام أو دولــة نـظــام في كـل ا
قـدمة منـها قوة الـدولة  وقوانـ فرض النـظام  تصبح ال االساسـية  وفي ا
دولة  تـستهتر بحقوقها كل من يريد الـتمرد عليها  إذ كان ذلك من باطنها 
أو عـبر قوى خارجية تستدعي فرض اراداتها  والعراق ألول مرة في تاريخه
وعـبـر كل االنـظـمـة إذ كنـا مـعـهـا أو ضـدها  لم يـشـهـد عـمـليـة اسـتـقـواء على
الـدولة من داخلها وخارجها  في الداخـل كانت والزالت كل القوى السياسية
شـتركـة في السلـطة  أو تلك الـتي تبـني قوتهـا من خارج السـلطة واحلزبـية ا
ـال الــعـام واالسـتــيالء عــلى مـواردهــا  أو أطـراف وقــوى دولـيـة عــلى نـهـب ا
واقلـيـميـة  كـلهـا تـشتـغل عـلى ضعـف الدولـة  واضـعافـهـا منـذ عام (2003)

وحتى اللحظة الراهنة .
بـعد إسقـاط نظـام صدام شـرعت كل االطراف  بـاعالنات وخـطب وشعارات
ا فـيهم االدارة االمريكـية  بأن العـراق سيعيش في واحـة من اخلير وتقدم
في البـنـاء والصـناعـات والصـحـة والبـنى التـحتـيـة اليضـاهي العـراق أي دولة
أخـرى  والنـتيـجة بـعد (17) عـاما لم يـحدث سـوى تدمـير لـلدولـة وخراب كل
ماكـان مـبني في عـهـد صدام وقـبـله من االنظـمـة  واكتـشف الـشعب بـأن هذه
االطـراف أو بعظها على األقل عـملت مع االمريكان عـلى تخريب وتهد ونهب
الصـناعـات العراقـية وسـرقة القـواعد االساسـية لـلجيش الـعراقي من اسـلحة
ودبابـات وناقالت جند ونـاقالت اسلحة ثـقيلة  والكـثير من قواعـد الصناعات

همة . االخرى ا
سـألـة ليـست اسـقاط نـظام دكـتـاتوري وال الـبـحث عن اسلـحة لقـد تـب بـأن ا
ـا احلقيقـة اثبتت اسقـاط وتهد كـيان الدولة الـعراقية  الدمـار الشامل  وإ
ـكـونــات ومـقـومــات الـدولـة  وحتـولت تــاريخ  وصـنـاعــات  وكل مـايـتــصل 
ـجمـوعـهـا شـيعـيـة وسـنيـة وكـرديـة ومـا يلـتـحق بـهـما من الـقـوى الـسيـاسـيـة 
ال العـام وتهميش اصحـاب وخالن  الى قوة خراب لـلعراق وشـرعنة لنـهب ا
ـا بـقي من الدولـة  بـاالضـافة الى إتـبـاع سـياسـات الـشخـصـنة  واضعـاف 
فنـظام صدام كان يعتبر العراق جزء من شخصيته فبدونه الحضور للعراق 
والذي جـاؤا بـعده اعـتبـروا العـراق مـوزعاً عـلى الطـوائف والـعرقـيات  وبـهذا
ناصب الغـيت الوطنية العراقية  وصار اللجوء في الصراعات على احلكم وا
ـكـونات كـونـات  وبالـنـتيـجـة إن جـماهـيـر تلك ا ـوارد عـلى تـلك ا واالموال وا
ة . تعيش على الهامش يتقاذفها اجلوع واحلرمان والبحث عن احلياة الكر
واالن جاء الـسـيـد مـصطـفى الـكـاظـمي رئـيسـاً لـلـوزراء  بـعد إفـراغ اخلـزيـنة
الـعـامـة  وفـشل كـل الـوزارات الـسابـقـة فـي بـناء الـدولـة وتـنـظـيم الـعـالقـة ب
الـدولـة وحـقـوقـهـا القـانـونـيـة  واجملـتـمع وحـقوقـة االسـاسـيـة في احلـيـاة كأي

شعب في الدول احملترمة .
هنـا برزت أو كـانت موجدة حـالة تكـاد أن تهشـم العالقة  بـ رغبة الـكاظمي
ؤتـمر أمام الـصحفـي وفي كل مـرة يتحـدث فيهـا  هو يريد كمـا حتدث في ا
دولة للناس  للعراقي دولة بناءة متطورة قوية حتيي ما تفليشه طيلة (17)
عـاما من صناعـات وزراعة وصحـة وبنى حتتـية  على أن يـكون اجلميع حتت
الـدولـــــة ولـيس فـوقـهـا  وقـوى مـسـلـحـة واطـراف سـيـاسـيـة التـريـد أن تـكون
ـا تــريـد لـهـا قـــــــــــوة الـفــصل في كل حـركـة الـدولـة الــدولـة أقـوى مـنـهـا وإ
والـنظـام وبـدون ذلك فـالـصـراع هـو احلـاكم جلـدلـيـة االخـتالف بـ الـطـرف

وهذا هـو الذي حـدث لوال الـعقـالء ألخذ االمر جـولة اليـريدهـا الشـعب ومـحبو
العراق .

ـقاومة الـتي حاربت االرهـاب وقدمت الـشهداء نـحن نشيـر الى إن الفـصائل ا
في كل مـناطق ومواقع العراق  من اجل وطن عزيـز موحد وقوي  كل الناس
رجـعيـة اجلهـادية معـها  سـيـما وان احلـشد الـشعـبي الذي تـأسس بـفتـوى ا
يحـتل مكاناً من االحترام والتأييد الشـعبي  لكن عندما يخرج البعض افرادا
أو مجـموعـات أو فصـائل مقـاتلـة فوق الـدولة واليـحتـرمون الـقوانـ الضـابطة

للعالقة  فأن األمر يختلف
فهي قـد تـخـسر شـعـبيـتـهـا التي ضـمـخـتهـا بـدم الدفـاع عن الـوطن  وتـصبح
بـالـتـالي بـدال قـوة ضـامـنة مـنـضـبـطـة بـقـرارات وقوانـ الـدولـة والـقـائـد الـعام
ـسلـحة  الى قوة مـتقـاطعـة وبالتـالي حتتل االخـتالفات والـنزاعات  للـقوات ا
محل االخـوة والتضامن والبنـاء  وتضعف الدولة وتبرز مـكانها (اخلوشيات)
والبلطجية ويفقد الشعب حقوقة في احلياة والنظام القوي احلاكم للعالقات .
هنـا البد من التأكـيد إن كل الشعب  اليـريد وطناً يـحتله من الغـرباء اياً كانت
جنـسيتهم  ويريد وطنـاً حراً مستقالً  ويريد الـعراق عالقات مع الدول مبنية
ـشـتـركـة والـعالقــات احملـتـرمـة  وهـذا األمـر جـسـده مـجـلس ـصـالح ا عـلـى ا
النـواب  وتبقى مـسؤوليـة احلكومة والـدولة العـراقية جتـسيد ذلك  وليس من
سـلحة  خاصة وان احلكـومة الكاظمـية جاءت بعد فشل مسـؤولية االطراف ا
(17) عــامـا من احلـكـومــات  نـحن هـنــا لـسـنــا بـصـدد االنـحــيـاز جلـهـة دون
ـا يكمن انـحيـازنا لسـلطة قـوية ودولـة قانونـية مؤسـساتـية تسـيطر أخرى وإ

على كل مايتعلق بحقوق الوطن والشعب .
ـقاتـلـة  أن تقف مع ـانيـة واحلـركات ا هـم لكل الـقـوى السـياسـيـة والبـر من ا
احلكـومـة لبـناء الـدولـة  ومـــع السـلطـة لكـي تكـون قويـة  ومع كل االجراءات
الـتي تـسـيطـر عـلى مـوارد الــــبالد في كل سـاحـات الوطن 
ومـع االنـتــخــــــابــات الــقـادمــة الــنـزيــهــة  ومع اجلـيش
ـسـلحـة بـكل عـنـاويـنـها  وأن أي خـرق لألمن وقـواته ا
ـواطن الـوطـني هـو بـالـضـرورة اليـصب في مـصـلـحة ا

والوطن

ــــديـــريــــة  اســـبـــاب واوضــــحت ا
حــــــصــــــول الــــــزخم فـي عــــــدد من
دوائـــــــــرهـــــــــا واشــــــــــارت الى ان
ـاء الـعكـر يـنـشرون ـتـصيـدين بـا ا

صورا غير صحيحة. 
ديرية وقال مدير عالقـات واعالم ا
فـــادي اخلـــزعـــلي ان (اعـــادة فـــتح
غـلـقة مـنذ ـرور ا مراكـز تـسجـيل ا
اضي حـسب قـرار خلـية 17 اذار ا
ـراجـعة االزمـة  باعـتـمـاد اليـة ا
عـبـر الـرابط االلـكـتـروني وهـذا ما
راجـع حصل وفـق حتديـد عـدد ا
بـ 200مـعـامـلة فـقط لـكل مـوقع في
بـغـداد).  واضـاف ان (الزخـم الذي
يـحـصل صـبــاحـا فـقط هـو لـتـوافـد
ــــراجـــــعـــــ قـــــبل بـــــدء الــــدوام ا

الــرســمـي) مــشــيــرا الى انه (عــنــد
ــراجــعــ هــنــاك تــبــاعــد دخــول ا
وتـــــنـــــظـــــيم لـــــهـم داخل مـــــراكـــــز
الـــتـــســـجــيـل وال يــوجـــد زخم الن
اعــدادهم مـســيـطــر عـلــيـهـا بــشـكل
كــــــامـل).  وتـــــــابع ان (الـــــــصــــــور
ــنــشـورة عــبــر مــواقع الــتـواصل ا
االجــــتــــمـــاعـي هي خــــارج مـــواقع
التـسجيل عـند الـبوابة الـرئيـسية)
ــديــر الــعــام اوعـز الفــتــا الى ان (ا
لـكـافة مـواقع الـتـسـجـيل بـاخلروج
راجـع صبـاحا وتـنـظيم دخـول ا
لـــضـــمــان عـــدم تــكـــدســـهم). واكــد
راجـع يـتوافدون اخلزعـلي ان (ا
قـبل الــدوام الـرسـمي ويــتـكـدسـون
واقع وبـالـتالي يـنـشر في ابـواب ا
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ـرور الـعامـة قرب أعلـنت مـديـرية ا
ـركبات افتتـاح موقـع لتـسجيل ا
ـرور العام في بغـداد. وقال مـدير ا
اللواء زهـير اخلفـاجي في تصريح
امس إن هـنـاك (موقـعـ لـتـسـجيل
ـركــبـات في بـغــداد سـيـفــتـتـحـان ا
خالل شـهـر من اجـل تـخـفـيف زخم
ــراجـــعـــة عـــلى نـــافـــذة احلـــجــز ا
اإللـــــكـــــتــــــروني). وأشــــــار إلى أن
ـــديــــريــــة اقــــتــــربت مـن إجنـــاز (ا
مشـروع أتمتـة نظامـها االلـكتروني
ــا يــخص مــراقــبــة حــركــة مـرور
الــــعــــجالت ورصــــد اخملــــالــــفــــات
الــكـــتــرونــيــاً بــدالً من الــوصــوالت

الورقية).          
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جـمع مـعرض الـشارقـة الدولي لـلكـتاب
- ثـالث أكبر معـارض الكتب في العالم
- في دورته 39 لـــلــعــام 2020 مـــئــات
الــنــاشــريـن من أنــحــاء الــعــالم كــافــة
بـينـهم ناشـرون من جمـهوريـة العراق
حـرصـوا علـى حضـور مـتمـيـز للـكـتاب
الـعراقي عـلى الرغم من عـدد غيـر قليل
ـشـكالت التي يـعـاني منـها قـطاع من ا
صـناعة الكتاب في البالد. وعلى الرغم
من قـلة دور النشر والكتب العراقية إال
أن الـكتـاب العـراقي لم يفـقد رونقه بل
كـان له حـضـور جـيـد وطـلب الفت عـلى
شـرائح مـختـلفـة من اجلمـهور الـعربي
واخلــلـيـجـي إضـافـة إلى جــمـهـور من
نـتشـرين في مخـتلف دول ـغـتربـ ا ا

العالم.
وتـأتي قـلـة عـدد دور الـنـشـر الـعـراقـيـة
ــشـاركـة في ضـوء انـه لـو  تـقـسـيم ا
شـاركة كافة ( (1024على عـدد الدور ا
ــعـدل عــدد الـدول (73) لــكـان الــعـدد 
 14دار نــشــر لــكل دولـة وهــو أقل من
ـشـاركـ عـدد الـنـاشـرين الـعـراقـيـ ا
الـذين بـلـغوا  13نـاشـراً فـقط وحسب
ـــعــرض شــاركت آالف الــكــتب إدارة ا
الـتي بلغت حسب تـوقعات ناشرين ما
يـزيـد عـلى  600الـف كـتـاب وبـقـسـمـة
هــــذا الـــرقـم عـــلى عــــدد دور الـــنــــشـــر
ـشاركـة أيضـاً سيتـكون لـدينـا معدل ا
589 كـتاباً لكل دار نشر مشاركة وهو
أقـل من حــصــة كل دار نــشــر عــراقــيــة

مــشــاركــة بــنــحــو 211 كــتــابــاً إذا 
تــقـــســيم عــدد اإلصــدارات الــعــراقــيــة
شاركة (4915) كتاباً على  13ناشراً ا

. عراقياً مشاركاً
ومـن أجل الــــــبـــــحـث عن األســــــبـــــاب
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احمد راضي

ـاء الـعـكـر صورا ـتـصيـدين في ا ا
ـديـرية غـيـر صـحيـحـة). واعـلـنت ا
انـها قـطـعت طريـقـا رئيـسـيا مـهـما
في بغـداد مشيـرة الى ان ذلك جاء

الغراض الصيانة. 
وقـالت في بـيان امس انـه ( قطع
ـــــؤدي من تــــــقـــــاطع الـــــطـــــريـق ا
التجانيد (منطقة العالوي) بأجتاه
ــدة ثـالثــة ايــام ــتـــحف  ســـاحــة ا
وافق 12 من ابتداءً من اخلميس ا
تشـرين الـثاني اجلـاري). واضافت
ان (ذلـك جــــاء لــــغــــرض األكــــســـاء
ـسـار واالدامـة) مـشـيـرة الى ان (ا
تحف باجتاه عاكس من ساحة ا ا
تـقـاطع الــتـجـانـيـد سـيـكـون ذهـابـاً

وأياباً). Ëd—∫ شرطي مرور ينظم سير السيارات في بغداد

احـــصـــائــيـــة يـــوجـــد في االقـــلـــيم
مــايـــقـــارب يــبـــلغ عـــدد الالجـــئــ
والنازح 996,861 الجئ و نازح
مـــــــــنـــــــــهم 737,365 نـــــــــازحــــــــا
و259,496 الجئاً الالجـئون منهم
الــــســـــوريــــون 239.740 االتــــراك
8.44 االيــــــــرانــــــــيــــــــون 10.611
والفلـسطيـنيون 705 وان عمـليات
الـــــنـــــزوح الى االقـــــلـــــيم مـــــازالت
مـستـمرة حـيث وصل االقـليم خالل
شهر ايلول من هذا العام ما يقارب
853 الجـئاً ونـازح. كـما ان الـعـديد
من  الالجئ والنـازح يحاولون
الــعـودة مـرة ثـانـيـة الى اخملـيـمـات
فـي االقـلـيم بـحـيث عـاد مـا يـقـارب
 174عــائــلـة و827  شــخــصــا الى
مـخـيـمـات اربيل 41 عـائـلة و194
شخصا الى السليمانية و92عائلة
و332 شخصا الى دهوك. من جهة
اخرى عاد مـا يقارب  1,133عائلة
و5,560 شـــــخص مـن الالجـــــئــــ
والــــنـــازحـــ من اخملــــيـــمـــات الى

اماكنهم االصلية).
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واشــار زيـبـاري الى الــتـنـسـيق مع
ـتـحـدة للـمـسـائـلة في فـريق اال ا
اجلـــرام الــــتي ارتــــكـــبــــهـــا داعش
يونيتاد قائـال: حسب آلية التعاون
بيـننـا قمـنا بـفتح الـعديد من ورش
ـعـنـية ـشـارمـة اجلـهـات ا الـعـمل 
في حــكــومــة االقــلــيم فـي مــجـاالت
رقــمـــنــة الـــبــيـــانـــات و االدلــة  عن
ـسائـلة والتـحقيق جرائم داعش ا
في اجلـرائم الـدولـيـة كـمـا سـنـقوم
في الـفــتـرة الــقـادمـة بــفـتح دورات
لـــتـــدريـب و تـــقـــويـــة الـــقـــضـــاة و
اخلـبــراء في مـجــال الـتـحــقـيق عن
جــــــرائـم احلــــــرب جـــــــرائم ضــــــد

االنسانية واجلينوسايد. 
قابر اجلماعية في منطقة اما عن ا
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ـعتقـل كان ثبـوت االدلة وضمن ا
29 طفالً و23 امرأة. 

ـظـاهرات حـول حـريـة الـتـعبـيـر وا
اكد ان (حـرية التـعبـير والصـحافة
مــــصـــــونـــــة حــــسـب الــــقـــــوانــــ
والـتـعـلـيـمــات اثـنـاء تـأديـة الـعـمل
الصـحـفي ولكن اذا خـرج عن اطار
الـــصـــحـــافــــة واســـتـــغل مـــهـــنـــته
الغــرااض سـيــاســيــة وشـخــصــيـة
لـتعـكيـر االمن واالستـقرار والـسلم
االجـــتــمــاعـي يــتــعــامـل مــعه كــاي
مـواطن اعـتـيـادي حـسب الـقـوان
ــعــمــولــة بـــهــا و مــنــهــا قــانــون ا
العقـوبات العراقي رقم 111 لسنة
1969 وقـانــون اسـاءة اســتـعــمـال

االجـهـزة االلكـتـرونـية رقم  6لسـنة
ــان اقــلــيم 2008 الــصــادر من بـــر
كردستان واثناء االعتقال يتمتعون
بكافة حقوقهم مثل توكيل احملامي
و زيـــارة االهل). وقــال زيــبــاري ان
(مـكتب مـنسق الـتوصـيات الـدولية
قدم الـعديـد من التـقاريـر الى دائرة
حـقوق االنـسـان واللـجنـة الـوطنـية
لكـتـابـة الـتـقـاريـر تـتـضمـن مواقف
االقـليم من االتـفـاقيـات الـتي انضم
الــيــهــا الـعــراق ومــنــهـا االخــتــفـاء
الـقـسـري  الـعـهـد الـدولي اخلـاص
باحلـقـوق الـثـقـافيـة واالجـتـمـاعـية
ــدنــيــة واالقــتــصــاديــة احلــقــوق ا
والــســيـــاســيـــة  حــقــوق الـــطــفل

ــيـثـاق الـعـربي حلـقـوق االنـسـان ا
كـما شـاركنـا ضـمن وفد جـمهـورية
الــعـراق في مـنــاقـشـات الـدورة 19
ــتــحــدة اخلــاصــة لــلــجــنــة اال ا
باالختفاء القـسري في بغداد). كما
كونات سلط الضـوء على حقـوق ا
في االقلـيم قائال انه (بـعد هـجمات
داعش قامت حكومة االقليم حسب
امــكـــانـــيــاتـــهــا مـن تــقـــد الــدعم
كـونات لـلنـازحـ و الذي يـشـكل ا
حـصـة االســد كـمـا تـمــكـنت جلـنـة
ــــعـــــلــــومـــــات وحتــــريــــر جــــمـع ا
اخملــطـوفــ حـتى االن مـن حتـريـر
3540 شخصـاً منهم  1203نساء

339 رجاالً 1043 أطفاالً اناثا).

وليد توفيق محمد هادي

ــتـنـبي ويـضـيف:"مــنـذ بـدايـة الـعـام ا
ــتــنــبي احلـــالي شــهــد رواد شـــارع ا
إنـــزواء مــحــال الــكـــتب الى الــشــوارع
ـتـنبي في الـفـرعـية اجملـاورة لـشارع ا
حـ أخـذت الـقـرطـاسـيـة حـيـزاً كـبـيـراً
غـطى عـلى حضـور الكـتاب وأنـا أدعو
اجلـهات الثقافية أن تعيد لهذا الشارع
ـثل الـوجه األبـرز رونــقه بـاعـتـبــاره 
لــلـــمــشــهـــد الــثــقــافـي الــعــراقي داخل
وخـارج البالد وتـقنـ اإلستـثمـار فيه
ــا يـضــمن لــدور الــنــشــر الـعــراقــيــة 
ـشـاركـة في تـوسـعـهـا وقـدرتـهـا عـلى ا

معارض الكتاب اخلارجية".
‚—u « —UFÝ√

وبـ أحـمـد الـراضي مـديـر دار الـكـتب
ـشـكالت احلـالـيـة الـعــلـمـيـة "إن أبـرز ا
الــتي يــعــانــيـهــا الــنــاشــر الــعـراقي -
ــا ذكــر - هــو ارتــفــاع ســعــر إضــافــة 
الـــــورق وعــــــدم الـــــدعم احلــــــكـــــومي
ـا يــضـطــر الـنــاشـر إلى لــلـمــطـابـع 

اإلســتــعــانــة بــجــهــات طــبــاعــة خـارج
الـعـراق وهذا يـرفع بـدوره من الـقيـمة
الـنهائية لسعر الكتاب الرتفاع تكاليف
تخـصصة تـصنيـعه وأدعو اجلهـات ا
إلـى دعم ســعــر الــورق وعــدم شــمــول
ــطــابع بــالــضــرائب وســيــصب ذلك ا
حــتــمــاً في خــدمـة الــكــتــاب الــعـراقي
لــيــصـبح في مــتــنـاول أكــبــر شـريــحـة
ــــكــــنــــة من الــــقــــراء وقـــادراً عــــلى

شاركات اخلارجية". ا
WM dI «

عـلى صـعـيد مـتـصل قـال وليـد تـوفيق
ــبــيــعـات في دار مــديــر الــتـســويق وا
الـــوراق لـــلـــنــشـــر:" ال يـــزال الـــنـــاشــر
الـعراقي يعـاني مشكالت مزمـنة تعوق
ــعــارض اخلـارجــيـة مــشــاركـاته في ا
شـكالت هي الـقرصـنة إذ وأبـرز تـلك ا
لم تـصـدر قـوانـ حـقيـقـيـة من شـأنـها
ـشكـلـة اخلـطـيـرة التي مـعـاجلـة هـذه ا
كـــانت هــنــاك ظـــروف مــعــيـــنــة بــررت

احلـاجة لـها أيام احلـصار االقـتصادي
لـكـنـهـا استـمـرت الى الـوقت احلـاضر
فـأحلقت بالكتاب العراقي ضرراً بالغاً
كـما تـشترك صـعوبة الـترويج للـكتاب
وضـعف السـوق حالـياً بـسبـب كورونا
عــــوائـق أخـــرى تــــســــبـب مــــراجــــعـــة
الـناشـرين حلسـاباتـهم بعـدم اخملاطرة
خـشـيـة من الـوقع في خـسائـر الـكـساد

توقعة". ا
ــــطــــاف تــــراوحت آراء وفـي خــــتـــام ا
الــنــاشـــرين بــ األمل والــتــشــاؤم من
ــشـــكــلــة إيـــجــاد حل ســـريع وعـــاجل 
ـــعــارض ـــشــاركـــة الــعـــراقـــيــة في ا ا
اخلـارجيـة للـكتاب لـكنـهم اتفـقوا على
مـواصـلـة جـهـودهم في خـدمـة الـكـتاب
الـعـراقي بـرغم التـحـديات ألن الـكـتاب
الــــعــــراقي يــــســــتــــحق وقــــادر عــــلى
ــــنـــافــــســـة وأن أرض احلــــضـــارات ا
والــكـــتــابــة تــســتــحق هي األخــرى أن
كانتها اجلديرة بها من جديد. تعود 

محمد صابر
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دعــا أطــبــاء في دائــرة صــحــة الـنــجف
أولـــيــاء  األمـــور واألمــهـــات عــلى وجه
اخلــصــوص  الى مــراقــبــة ومــتــابــعـة
ـــنع ابـــتالعـــهم األجـــســام أطــفـــالـــهن 
الــغــريــبــة ودخــولــهــا الى الــقــصــبــات
الــهــوائــيـة  ومــا يــتــرتـب عـلــيــهــا من
تـداعـيات خـطـيـرة. وقال األخـتـصاصي
بـجراحـة الصـدر واالوعيـة الدمـوية في
مــديـنـة الــصـدر الــطـبـيــة جـواد جــعـفـر
ــوســوي في تــصــريح صــحــفي امس ا
عقب قيـامه بإخراج جـسم غريب ( حبة
لـــوز ) دخــلت الى اجملـــرى الــتـــنــفــسي
لــطـــفل ذي ســنـــة ونــصف وأن دخــول
األجـســام الـغــريـبــة مـثل حب الــشـمس
البس  والــلــوز والــدنـــبــوس وازرار ا
أضحى شـيئـاً كثـير احلـدوث في األونة
األخيرة مايـتطلب مراقبـة ومتابعة من
أولـــيــاء األمــور ألبـــنــائــهـم  ألنــهــا في
أحيـان كثيـرة تكـون ذات خطورة عـالية
ـــــوســـــوي أن (إخـــــراج هـــــذه وبـــــ ا
األجسام الغريبة يتم بإستخدام ناظور
القصبـات الصلد وحتت التـخدير العام
 مــتــمـــنــيــاً عــلى أولـــيــاء األمــور عــدم
الـتـدخل في عـمل الـفريق الـطـبي  فـهو
األعـــــرف بـــــاإلجـــــراءات الـــــتـي يـــــجب

إتخاذها في مثل هذه احلاالت) . 
مضيفاً ان (تدخل بعض العوائل يعوق
عـمـلـنا الـطـبي ويـؤخـره وعـامل الوقت
مـــهـم جـــداً ) .الفـــتـــاً الى أن (الـــبـــعض
يـــتــدخل فـي عــمـل طــبـــيب الـــتــخـــديــر
والبعض اآلخر يـطالب بإخراج اجلسم
الـغـريب بـاسـتــخـدام االدويـة  واألكـثـر
غـرابـة مـطالـبـة الـبعض أنـتـظـار خروج
اجلـسم الـغريب مـع اخلروج   رغم أنه
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دخل الى مــجـرى الــتــنـفس ولــيس الى
عدة) .  ا

مـوضــحـاً انه (أجــرى أكـثـر مـن مـائـتي
عــمــلــيــة نــاظــوريــة إلخــراج األجــســام
الـغـريبـة من قـصبـات هـوائيـة  ألطـفال
جــمــيــعــهـاً كــانـت نــاجــحــة و إنــقـاذ
األطــفـــال  مــاعــدا واحــدة  قـــبل بــضع
سنوات لم يوافق فيـها ذوو الطفل على
إجراء الـعمـلية الـناظـورية  ماادى الى
تـفـاقم حـالـة الـطـفل ووفاتـه). وواصلت
الفرق الصحية التابعة لقطاع البلديات
يـداني لـرصد االول حـمـلتـهـا للـمـسح ا
حـاالت االصـابـة بـفـايـروس كـورونا في
ـنـاطق العـشوائـيـة العـالـية اخلـطورة ا
ضـمـن الـرقــعــة اجلــغــرافـيــة الــتــابــعـة

للقطاع . 
WOzU Ë  «¡«dł«

وقـال  مــديـر الـقــطـاع  عــلي صـبـري ان
ــراكـز الــصــحـيــة الــتـابــعــة لـلــقــطـاع ا
مــســـتــمــرة بـــعــمــلـــهــا  في اإلجــراءات
الوقائيـة  للتحـري عن فايروس كورونا
ــنـاطق ـيــداني في ا ـسـح ا مـن خالل ا
ـسـحات عـالـيـة اخلـطـورة  و  اخـذ ا
لـلـمــواطـنـ الـقـاطــنـ بـهـا مع إجـراء
الـتوعيـة الصـحيـة للـوقايـة من فيروس
كـورونـا في األسـواق واحملالت الـعـامـة
ـــنـــاطق . واخــتـــتم صـــبــري فـي تــلك ا
مـشدداً عـلى ضرورة  الـتأكـيد بـااللتزام
بــكـــافــة اإلجـــراءات الــوقـــائــيـــة  حــول
الـــــفــــيــــروس  وتــــوزيـع الــــفــــولــــدرات
والـرســائل الـصــحـيـة الــتـوعــويـة عـلى
ـســتـوى الـوعي ـواطــنـ لالرتـقــاء  ا
ـنـاطـق السـيـمـا مع الـصـحي في تــلك ا
حلول فصل الشتـاء للحفاظ على صحة
ـسـاهـمـة في مـواجـهـة هذه اجلـمـيع وا

اجلـائـحة.فـيـمـا خلص أطـبـاء نفـسـيون
إلى أن كثيـرين من الناجـ من كورونا
ـستـجد يـصـبحـون أكثـر عرضـة على ا
األرجح لـإلصــابــة بــأمــراض نــفــســيـة
بعدما اجرت دراسة موسعة إلى أن 20
ـصــابـ جـرى تــشـخـيص ــئـة من ا بـا
إصابتهم باضـطراب نفسي في غضون

 يوما من الشفاء.90
وكــان الــقـلـق واالكـتــئــاب واألرق أكــثـر
شــــيــــوعـــا بــــ مـــرضـى كـــوفــــيـــد 19
ــشـاكل ــتــعــافـ الــذين أصــيــبــوا  ا
نـفـسيـة في الـدراسة ووجـد الـباحـثون
أيــضـا مــخـاطـر أعــلى بــشـكل مــلـحـوظ

لإلصـابـة بـاخلـرف. وقـال أسـتـاذ الـطب
الــنــفـــسي بــجـــامــعــة أوكـــســفــورد في
بـريـطانـيـا بول هـاريـسون (كـان الـناس
يشعرون بالقلق من أن يصبح الناجون
الــفـــايـــروس أكــثـــر عــرضـــة لإلصـــابــة
ـشـاكل الـصحـة الـنفـسـية ونـتـائجـنا
تـظـهر أن هـذا أمـر مـرجح) واضاف ان
(األطـبــاء والـعــلـمــاء في جـمــيع أنـحـاء
الـــعـــالم بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـى حتــري

األســـــبــــــاب وحتـــــديـــــد
عـالجــــــــــات جـــــــــديـــــــــدة
لألمـراض الـنـفـسـيـة بـعد
الفايروس) مؤكدا (يجب

اشعة لطفل

مضر الكروي

مـــحـــافـــظــــة ديـــالى) مـــؤكـــداً أن
(احملـافـظـة تـسـتقـبل يـومـيـاً أكـثر
من 10  اآلف شــاحـنــة داخـلـة من

اإلقليم ). 
وشــدد الـتــمــيـمـي عـلى (أهــمــيـة
وضـوع من خالل مـعـاجلـة هـذا ا
إعــادة ســيــطــرة الــصـفــرة  الــتي
كــانت تـزود احلـكــومـة االحتـاديـة
بـإيرادات مـالـية تـبلغ أكـثـر ملـيار
ديـنـار يومـيـاً وبـعد إغالقـهـا ولد
حــــالـــــة الــــفــــســـــــاد في عــــمــــوم
الـسيـطرات ). وأضـاف الـتمـيمي
أن (مــنـافـذ اإلقـلــيم لـغـايـة اآلن لم
تــلـــتــزم بــالــتــعــرفـــة الــكــمــركــيــة
نافذ االحتادية حيث أن جـميع ا
ـــئـــة تــــأخـــذ بـــنــــســـبـــة  15 بــــا
ورســـومـــات تــفـــرض من هـــيـــئــة
ــــنـــافــــذ ودائـــرة الــــكــــمـــرك في ا
احلكـومة االحتـادية أال أن مـنافذ

ـئة ). اإلقـليم تـسـتقـطع فقط 5 با
وتــــــــرقب عــــــــشــــــــرات اآلالف من
ـــزارعـــ فـي نـــاحـــيي قـــزانـــيه ا
ومــنــدلي  في مــحــافــظـة ديــالى 
الـــســيـــول الــشـــتــويـــة من اجلــار
الـــشـــرقي لـــلـــعـــراق النـــتـــعـــاش
ـيـاه اخلــطط الـشـتـويـة وتـأمـ ا
ــعـــيـــشـــيــة الـالزمـــة لألغـــراض ا
االخرى. وقال مدير ناحية قزانية
ومـنـدلي  بـالـوكـالـة مـازن اكـرم لــ
(الــزمــان) ان  (ســكــان نـاحــيــتي
مـنـدلي وقـزانـيـة احلـدوديـت في
ترقب لـلسيـول االيرانيـة وحصاد
األمطار إلرواء االراضي الـزراعية
ــاء وتــعــويض نــقص إمــدادات ا
الالزمـــة لــلــخــطــة الــزراعــيــة الى
ـائية جانب تـأم االحـتيـاجات ا

عيشية االخرى ).  لألغراض ا
واكــد  اكـــرم  (تــســاقـط كــمــيــات
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اعـلن الـنائـب عن محـافـظـة ديالى
مــــضــــر الـــــكــــروي عـن انــــطالق
ــــــدن اخلـــــضـــــر في مـــــشـــــروع ا
احملــافــظــة مـــؤكــدا أنه األول من

نوعه بعد عام 2003. 
ان وقـــال الـــكـــروي  لـ (الـــزمــان) 
(ديــــــالـى تــــــعــــــرضـت بــــــســــــبب
االضـطرابـات االمـنيـة الى اضرار
بــالــغــة في اجتــاهــات مــخــتــلــفـة
وخــاصـة االحــزمـة اخلــضـراء في
دن الرئيسية او محيطها داخل ا
مــــا ادى الـى تــــقــــلـص مــــؤلم في
االشــجـار مـا انـعـكس سـلـبـا عـلى
الــبــيــئــة الــعــامــة بــاالضـافــة الى

اجلمالية ). 
واضـــــاف الــــــكــــــروي أن  (بـــــدء
ـدن اخلـضـر في ديـالى مـشـروع ا
ـثل االول من نـوعه بـعد والـذي 
2003 في اطـار اعادة تـشـجيـرها
وفق الـيات مـنـتـظـمـة بـالـتـنـسيق

مع وزارة الــزراعـة خــاصـة دائـرة
الـبــسـتـنـة من خالل زراعـة االالف
ـخـتــلف انـواعـهـا في االشــجـار 
اجلـــــزرات واالحــــــيــــــاء واالزقـــــة
وتعـمـيم ثـقـافـة الزراعـة لـتـغـطـية
الــعــجــز الــكــبـــيــر الــذي خــلــقــته
الـظروف الـصعـبة الـتي مرت بـها
ـدن). واشــار الـكـروي الى تــلك ا
ـدن ان (جــلــوالء سـتــكــون اولى ا
ــــدن الــــتـي تــــطــــبـق مــــشــــروع ا
اخلـضــراء وســيـتـم دعـمــهـا بـ75
فـــســيـــلـــة نـــخــيـل من االصـــنــاف
اجلـــيــــدة بـــاإلضـــافـــة الى 1000
شــتـلــة زيـتـون مع  5االف شـتــلـة
اخـرى ألشــجـار دائــمـة اخلــضـرة
ـيـزة فـيـمـا سـتـكـون بـنـوعـيـات 
رحـلة الـثانـية نـاحيـة السـعديـة ا
ــشــروع قـــبل االنــتــقــال الى في ا
دن )  مـبيـنا أن  (ضـفاف بـقيـة ا
بحيرة حمرين سـتكون لها حصة
ـــــشـــــروع فـي اطـــــار خـــــلق من ا
جمالية وحتس الواقع البيئي).
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وقــــدم مــــحــــافـظ ديــــالى مــــثــــنى
الـتـمـيـمي مــقـتـرحـاً إلنـهـاء مـلف
األتـاوات في الـسـيـطـرات مـبـيـنـاً
أن مـنـافـذ اإلقلـيم لم تـلـتزم لـغـاية
اآلن بـــالـــتــــعـــرفـــة الـــكــــمـــركـــيـــة
االحتــاديــة. وقــال الــتــمــيــمي في
تـصـريح تلـقـته الــ (الـزمان )  إن
(احلـل في إنـــــــهــــــاء مــــــوضــــــوع
االتــــــاوات الـــــــتي تـــــــفــــــرض في
ــحــاســبــة الــســـيــطــرات لــيس 
ا من خالل األجهـزة األمـنيـة وإ
تـوحــيـد الـتـعــرفـة الـكــمـركـيـة في
جــمــيع مــنـافــذ الــعــراق أو جتـد
مــــنـــافـــذ كــــمـــركـــيــــة في مـــداخل

غزيـرة من األمـطار ضـمن احلدود
االيرانـيـة القـريبـة من ديالى ومن
ــــــرجح امــــــتالء  9 اوديــــــة من ا
الــســيـــول االيــرانــيــة اثــنــان في
مـــــنـــــدلي و7 اوديـــــة اخـــــرى في
نــاحــيـــة قــزانــيــة فــيـــمــا تــتــدفق
الــكـــمــيــات الـــزائــدة نـــحــو هــور
شــبــيـــجــة في حـــدود مــحـــافــظــة
واسط) . وأكــد مـديـر نـاحـيـة أبي
صــيـدا بـالـوكـالـة في ديـالى عـبـد
الــلـه احلــيـــالي  إغالق الـــدوائــر
احلكومية وإعالن اإلضراب العام

في الناحية. 
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وقـال احليـالي لـ (الـزمان ) امس
إن  (أهــالي نــاحـيــة أبي صــيـدا 
أعـلـنـوا اإلضـراب الـعـام وأغـلـقوا
كل الـدوائر احلـكومـية احـتجـاجا
عـلى محـاولة اغـتيـال مديـر دائرة

مـــــاء الــــنـــــاحــــيـــــة يــــوم أمس ).
وأضـاف احلــيـالي  أن  (األهـالي
سـلحة ظـاهر ا طالـبوا بإنـهاء ا
وتعزيز االستقرار في ابي صيدا
الـــــتي تــــعـــــاني من وضـع أمــــني
اســتــثـنــائي زاد من قــلق األهـالي
بشكل كبير في األشهر األخيرة). 
 ومن جـــهـــة اخــرى قـــال مـــصــدر
امــني لــ (الــزمـــان) انه (اضــافــة
لألسباب التي ذكرها مدير ناحية
ابي صيدا بالوكالة  فان االهالي
طـالــبـوا ايــضـا بـانــتـخــاب مـديـر
نــاحـــيــة جــديـــد كــون الــنـــاحــيــة
يــديـــرهــا قــائـــمــمــقــام بـــعــقــوبــة
بــالــوكــالـة  بــعــد مـقــتل مــديــرهـا
الـســابق نــتـيــجـة لألحــداث الـتي
عــصــفت بــهـا الــنــاحـيــة والــقـرى
الـــتــابـــعـــة لــهـــا خـــالل الـــفـــتــرة

اضية).   ا

Y¹bŠ∫ عالء نوري يتحدث لـ (الزمان)
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أن تــكـون األجــهــزة الـصــحــيـة جــاهـزة
لـتقد الـرعايـة وال سيـما أن نـتائـجنا
ـــرضى تـــقـــلل عـــلـى األرجح من عـــدد ا
).  وحــلـلـت الـدراســة الـتي الــنـفــســيـ
نـــشـــرت فـي دوريـــة النـــســـيـت لـــلـــطب
الـــنــــفـــسـي الـــســــجالت الــــصـــحــــيـــة
اإللــكــتــرونــيــة لــنــحـو69 مــلــيــونــا في
ـتـحدة مـن بيـنـهم مـا يـربو الـواليـات ا

على 62 ألف إصابة بكورونا.

wÐUM'« wKŽ

بغداد

     W½u½ ∫Â«b  wðbłË ÊËd U
رحلت الى الـرّحيم أمّي - رحـمـها الـرّحمن - مـنذ حـول عن عُـمُرٍ نـاهزَ ثـمان و
يـنها ثمـانونَ. أسمُ أمّي : "شَـكْحَهْ" و مـا كانت تـتلـو األلفً في قرطـاسٍ وخَطَّـت 
فـيه البـاءَ و النونَ¨بانت "أمـيمـتي" في السـماء ضـيفةً مـهيـبةً أو أسـيرةً  مـديونة¨و
باتـت "أميمـتي" عُظـيماتٍ في الـثرى مـدفونة¨و وريـقةً ل" شهـادةِ وفاةٍ " مهـملةً في

درج مكتبي مركونة.
ولّيتُ بـوجهي شطرَ دائرة النفوس "خـارج بغداد" ألمحوَها من سجل احلياة¨فأنا

ُمتَثلُ للُّبِ قانونه. ُحتفلُ بحب العراق و نهجهِ¨وأنا ا ا
قالَ قـائل مـنهم هـنالـكـا: حيـهال بـإبن بغـدادَ احلَـضَري في حـركاته¨و حـيـهال فيه
حـ سكونه¨نحن لـن نسـألكَ أجـراً  إلّـا صحـةً لـصـدورِ هذه الـشـهـادةِ من دائرة
" بـاألحزان مـتـكدرة ومـقـرونة. "الـطب الـعدلي"¨وتلك مـؤسـسة في "رصـافـةِ بغـدادَ

هتَفتُ أنا:
! ذلـكَم  حق لكم¨أي وربّي" وإسـتدركتُ بخيالء : "كيال يـشيعَ التزوير في " بَخٍ,بَخٍ
تركـاتِ َمن رحلوا عـنّا الى السـماء بسـفرةٍ مدحورة¨ أو رحـلة ميـمونة. هـتفتُ لهم
) نـبَشَتهـا هي بعدما كـانت احلبّةُ في باطن بشـغفٍ رغم أنَّ تركةَ أمّي: (حبّـةُ عطرٍ
األرض مـخـزونة¨ومـا لَـحِقَت أن تَـتِفَّ بـها عـلى ثـوبهـا بـعدمـا تصـيّـرُها بـأسـنانـها

مطحونة.
هــرولـتُ صــوب "الــطب الــعــدلي" في رصــافــةِ بــغــدادَ  مــشــتَــمِالً ,أرمـي اخلـطى

مُتَبخترَةً و مزيونة .
واطنِ وريث حـمورابي في مـسلّـته ومجدهِ وفي قالَ قـائلـهم لي هنـالكا: حـيهال بـا
مـكـنـونه¨ونـحن لن نــسـألكَ أجـراً إلّـا تـصـحـيـحــاً ألسم جـدتكَ في هـذه الـشـهـادةِ
¨فـلْـيـجعـلـوه "نـوفـة" بـدالً من "نـونـة" ? فإذهـبْ بكـتـابـنـا هـذا الى مـركـز شـرطةٍ في

"الكرخ"¨حيث قيد الوفاة هناكا ¨وذاكَ مركز بالكآبةِ حيطانه مدهونة.
واهٍ ! أوَجدتي إسمها "نونة"?! أوَ "شَكحهة" نزَلت من بطن "نونة"! كيف ذاك!

إيهٍ أمّاه !
دام: "نونة"! رحمكِ الرّحمنُ وقد ظننتكِ بنتَ ريفٍ مُتَخلّفٍ ¨فإذ بكِ سليلة ا

ُـتَـحضـرون إذاً أمّـاهُ! ونحن إذاً أولُ مَن أطـلقَ صـواريخَ "مـيمي" و"سـونة" نحن ا
في بغدادَ ¨وحلَّقنا بقاصفاتِ "فيفي" و"نونة"?

) غَشيَتكِ¨وكـفاني منكِ فخر¨أنَّ أمَّكِ كان ال تثـريبَ عليكِ - أمَّاه- في (أمّيـةٍ حالكةٍ
دام"نونة"¨فمـا عاد زمانـنا بزمـانِ علمٍ وال مكـاننا مـكان حلم¨بل زمان عـنوانهـا: ا

"لونة" اجملنونة¨ ومكان توأمتها "سونة" احلنونة.
إلتـقمتُ "كتابَ التصحيح" وولّيتُ به شطر مركز شرطةٍ في" الكرخ"¨منطقتي هي:
مـنطقـة آمنة مـأمونة¨فهَـلّلَ العسسُ هـنالكـا : حيهال بـإبن الرافدين¨حـفيد الـرشيد
وغــضـبــاته في طـيــات الـزمـان مــوضـونـة¨ونـحن لن نــسـألكَ أجـراً اال أن نــعـيـدَك
لقـاضي دائرة الـنفـوس "خارج بـغـداد" كي يُصـدقَ تصـحيحَ أسم جـدتكَ "األنيـقة
نونة". كـهكهتُ فقهـقهتُ معهم على وخزٍ مـنهم لطيفٍ أني حفيـد األنيقة "نونة"! ثمّ
حــلّــقتُ بـجــنــاحيَّ خـارج بــغـداد¨فــجـنــاح أســمه "فـرات" وجــنــاح أسـمه "دجــلـة"

,جناحان في عشقِهما الروح مجنونة.
صرّحَ الـقـاضي بـوقـارٍ من هـنـالكـا : حـيـهال بـإبن سـومر¨وحـفـيـد قـاضي قـضاة
األرض "عليّ" وقبساته في فضا القضاء أسوة مأذونة¨ونحن لن نسألكَ أجراً إلّا

عُروجاً الى قاضي نفوس "الكرخ" بأنَّ الوفاة هنالكا مقيدة عندهم ومخزونة.
إي وربّي¨ونعم¨وبلى¨قلتَ فـصدقتَ يا سيـدي القاضي ياسـليلَ "عليّ" :"أنَّ الوفاة

و"إستمارة التشريح" عندهم هناك مقيدة مخزونة".
وقفتُ على ناصيةِ الطريق ألعود الى بغدادَ بأنفاسٍ تارةً الهثة¨وتارةً مسجونة .
صـونة"¨والحـبيـبةً لي سـواكِ إال جدّتي إيهٍ يا بـغـداد! إشتـقتُ إليكِ يـا "حبـيبـتي ا
ـطرقـةٍ فاتنـةٍ سمـراء مفتـونة: حـيهال بحـفيد دام "نونـة".طرقَ  قـاضي "الكرخ"  ا
القـاضي "شُرَيح" وصـوالته في سوحِ الـقضـا ء كشهبٍ بـالقـسط مشـحونة¨ونحن
لن نــســألكَ أجـــراً اال عــبــوراً لــدجــلــةً حــيثُ ديـــوان قــاضي "الــرصــافــة" وحــيث
ـصادقةَ عـندهم وحَسبَ "جغـرافية مـوقعهم" مـضمونة¨وألنَّ "الطب صـالونه¨فأنَّ ا
العـدلي" تُبَّع لدوائرٍ الـرصافة كغيـره من دوائرٍ هنالـكا جاثمـة مقطونة¨وهـا أنا قد

منون إلبن نونة). هديتُكَ سواءَ السبيل¨فإرحلْ و(أنا ا
ُتَّـهَمَةِ "يس" "دا" "وي" "سي"¨وللـهِ درّكَ وال فضّ فوكَ سيـدي قاضي اجلـغرافيـا ا
" وأنا احلُرُّ وبعزَّةٍ ظـنونة.إمتطيتُ بغلتي صوب الرصافة وعبرتُ جسرَ "األحرارِ ا

وأنفَةٍ لكنها مشروخة قليالً ومطعونة.
ومازالَ التحقيقُ مستمراً ¨ويأبى القانوُن بعدُ أن يسبلَ جفونَهُ على عيونه.

"نـونة" ! أوَ إسمُكِ يا جدتي "نونة"!  ال تثريبَ¨وغـفرَ لكِ الغفّارُ يـا جدّتي"نوفة".فيا
هذه الدنيا و يا أيها العدلُ الرابض على جسرِ "األحرار" ..
كـيـفَ سـنـردُّ صـفـعــةَ و مـكـرَ "مـاكــرون" ومـا فـيهِ من ذلَّـةٍ
وعــفـونـة¨إذ نــحن جـاهــلُـونَ¨ جـاهــلُـونَ بــسُـبُلِ الــعـيشِ
بـيننا¨بل نـحن صُمّ و بُكم و نحن الـعمونَ¨عن تـصحيحٍ

ُدام "نونة" ? إلسمِ : ا
بـغـداد- بـقـلم : عـلي اجلـنـابي - (إي نـعم: أنـا هـو¨أنـا

إبن نونة).
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دعــا مـــجـــلس ادارة غــرفـــة جتــارة
بغـداد احلكـومة الى الـسيـر برؤية
مسـتقبـليـة الدارة الدولة تـركز على
الــقـــطــاع اخلــاص  لـــلــخــروج من
ـالية احلالية االزمة االقتصادية وا
 بـــعـــد اصـــابـــة الـــقـــطـــاع الـــعــام
بالـشلل.وشـدد عضـو اجمللس عالء
الــنـوري ان الـقــطـاع اخلـاص وقف
مـسـانـد وداعم لـلـقـطـاع الـعام  وال
ـكن ان يــجـداالقــتـصـاد الــعـراقي
طــريق الـــنــهــوض بــدون تــنــشــيط
الـقـطـاع اخلـاص  الـذي يـسـتـطـيع
بـقـدرات خبـرات الـتـجار الـسـيـطرة
على التقلبـات االقتصادية وارتفاع
أسـعـار الـصـرف  وحتـى ازمة دفع
تقاعـدين لدينا وظفـ وا رواتب ا
افاق حلـول مناسـبة بشأنـها  تبدأ
ــنــافــذ احلــدوديـة من اســتــثــمـار ا
اجلـويـة والـبـحـريـة والـبـريـة  كـما

معمول بالعديد من دول العالم .
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واشــار عـضـو مـجــلس ادارة غـرفـة
ـتــقـدمـة جتــارة بـغــداد ان االدارة ا
للقـطاع اخلاص تعـمل حاليا وسط
صـعــوبـات وتـقف امـامـهـا حـواجـز
عاليـة  رغم ان كل شي موجود في
االســواق واحلــركـــة االقــتــصــاديــة
يـقوم بـها  تـتطـلب تـفعـيل النـافذة
الـــــواحــــدة وانـــــهــــاء الـــــروتــــ 
ـاسـة لـتـعـديل حـقـيـقي واحلــاجـة ا
لـعـام لــقـانــون االسـتــثـمـار رقم 13 
2006 لـنـتـمـكن من تـوفـيـر عـوامل
جــذب االســـتــثـــمــار اخلـــارجي من
خــبـــرات  وتــوفــيــر كـــافــة عــوامل

النهـوض بالعراق وتـغير اإلوضاع
من حال رُكام الى واقع مزدهر .

ولـــفـت الــــدكــــتـــور عـالء الــــنـــوري
ـــشــــرف عـــلى جلـــنـــة الـــعالقـــات ا
اخلـــارجــيـــة  ان دعــوة الـــســفــارة
الـتركـيـة في بـغداد وبـرعـاية وزارة
االقتـصاد الـتركـية سـتشـارك غرفة
ـوسياد جتارة بـغداد في مـعرض ا
ـنـعـقد في لـلـصـنـاعـات الـتركـيـة  ا
اســطـنـبـول لــلـفـتـرة 18الى 21 من
شهر تشرين الثاني اجلاري  بوفد
رسمي برئـاسة رئيس غـرفة جتارة
بــغــداد فــراس رســول احلــمــدتــني
وأعـــــضــــاء مـــــجـــــلس اإلدارة  مع
سـيـدات ورجـال أعمـال واسـتـثـناء
ـــشـــاركــ مـن إجـــراءات إصــدار ا
الـفـيـزة والــرسم بـتـأيــيـد من غـرفـة

جتــارة بــغــداد  وتــتــحـمـل اجلــهـة
نظمـة نفقات االستـقبال واإلقامة ا
ـشــاركــ أكــثــر من 25 وان عــدد ا
دولة و300 شـركـة وطـنـيـة  وآالف
من سيـدات ورجـال األعمـال األتراك
والــعـــرب واألجــانب  واحلـــكــومــة
التـركيـة حتاول رفـع مسـتوى قـيمة
الــتــبــادل الــتـجــاري بــيــنــهــا وبـ

العراق من 18 ملـيار دوالر إلى 25
مــلـــيــار دوالر . وتــابـع الــنــوري ان
تــرسـيخ الـعـمل الــقـانـوني وقـاعـدة
لبيـانات والنـظام التـجاري  سارت
غـرفـة جتـارة بـغـداد بـعـقـد لـقـاء مع
ـركزي الـعراقي مـستـشاري الـبنك ا
بـــشــان االســمـــاء الــتــجـــاريــة  من
مـسـؤولـيـتـنــا االشـراف عـلى جلـنـة
األسمـاء التجـارية  مع وفد الـغرفة

من رئـــيـس الـــلـــجـــنـــة واخلـــبـــيـــر
القـانوني احـمد الـشفـتاوي  بـلقاء
ـركزي احـسان مـستـشـاري البـنك ا
الـيـاســري وولـيـد عــيـدي واعـضـاء
الــلـجــنــة  و بـحـث ومـنــاقــشـة 
تــفــعــيل عــمل الــلــجـنــة ومــتــابــعـة
اخملـالــفــات الــتي تــخص االســمـاء
الــتــجــاريــة  لــشــركــات الــصــرافـة
واحلوالت ومـنافـذ الدفع وعـملـها .
واكد عضو مجلس االدارة ان غرفة
جتـــارة بــــغــــداد وجــــهت الــــقــــسم
القانـوني اإلسراع بحـسم الدعاوى
الـتي تـخـص مـسـتـحـقـات الـغـرفة 
من خـالل لـــقـــاء عـــقـــد مع الـــقـــسم
القانوني بالغرفة  بحضور رئيس
الــغـرفـة فـراس رســول احلـمـداني 
لــغـــرض االســراع بـــحــسم جـــمــيع

الـــدعــاوى  خـــاصـــة الــتـي تــخص
مـسـتحـقـات الغـرفـة وفق الـضوابط
والقوان . وكشفت وزارة الـنـفـط
عن عزمها احيـاء جولة التراخيص
الـخامـسة الحـتوائها عـلى عدد من
احلـــقـــول الـــغــازيـــة الــتي تـــســعى
الــوزارة الســــتــثــمــارهـــا بــالــشــكل
االمــثل مــنـوهــة الى انــهــا بــصـدد
اعـادة الـنـظـر ببـعض فـقـرات عـقود
ـــرتــفـــعــة اجلــــوالت ذات الــكـــلف ا
النــتـــاج اخلــام. وقـــال مـــديــر عـــام
دائـــرة الــعــقــود والــتــراخــيص في
الــــــــوزارة عــــــلــي مــــــعـــــــارج في
تـــــــصــــــــريح امـس إن (قــــــــانــــــــون
ــــــوازنـــــــة االتـــــحــــــاديـــــة أكــــــد ا
ضــــرورة اعــــادة الــنـــظــر بــبــعض
فــــــــقـــــــــرات عــــــــقـــــــــود جـــــــــوالت
الـتــراخـيـص وان الـــوزارة بصدد
ــوضـــوع من خالل تــفــعــيل هـــذا ا
اخـــــتـــــيـــــار بــــعــض الـــــحـــــقــــول
ــرتـفـعـة الـنـفــطـيـة ذات الــكـلـف ا
ــنـاسـبــة بـمـا وايـجـاد الــحـلـول ا
يـــصب فـي مــصـــلـــحــة اجلـــانـــبــ
الســيـمــا في ظل الـظـروف الــراهـنـة
الـتي تــشـهــدهـا الـســوق الـنـفــطـيـة

ية). العا
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 واضــــاف أن (الـــوزارة ونــتـــيــجــة
لتخفيض حصة العراق من تصدير
الـنفـط اوبك ابالس عـمدت الـــى ان
تـــــــقــــــــوم شـــــــركــــــــات جــــــــوالت
الـتـراخـيـص بـتخفيض نـسـب مـن
ـــــــتــــــاح من حــــــجــم االنــــــتــــــاج ا
الــحــقــول الـــتـي تـسـتــثـمـرهـا وان
هـــــذا االمـــــر غـــيـــر مــــوجــــود فـي

ـبــرمـة وعـلـيـه صـيـغـة الــعـقـود ا
 االتــــفـــاق مع الـــشــــركـــات عـــلى
التـخفـيض على ان يـتم تعـويضهم
فـي مــــــــراحـل اخـــــــرى وهــــــــنـــــــاك
مفاوضات بهذا الصدد). ولفت الى
ان (الــوزارة لـديـهـا ثـالثـة خـيـارات
لــلــتــعــويـض االول هـــو تــمــديــد
مـــــدة الــــعـــــقــــود مع الــــشـــركـــات
اخملــــفـــضــــة الشـــهــــر عــــدة ووفـق
جــدولـــة مــعـــيــنـــة او الــتـــعــويض
الــــــتـــــــدريــــــجـي من خـالل زيــــــادة
ـــــنــــــتـــــجـــــة او الـــــكـــــمــــــيـــــات ا
ــبــاشــر وهــذا تـم الــتـــعــويـض ا
االبــتــعــاد عــنـه بـسـبب االوضـــاع
ــالــيــة الـتي تــشــهــدهــا الــبـالد ا
مــبـــيــنــا ان الــــــوزارة ســــددت مــا
ــــــــئـــــــة مـن نــــــســـــــبــــــته 60 بـــــــا
ـــا اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــشـــركـــات 
تـــنـــتــجـه مـن نــــفـــوط). وتـــابع أن
(الــوزارة وضعت اهـتـمـامـهـا فــي
ـرحـلــة لـتـطـويــر صـنـاعـة هــذه ا
صافي والغاز بـاعتبار ان كميات ا
انـــتــاج الــنـــفط الـــخــــام مـــتـــاحـــة
وعـــلـــيـه فـــهـــنـــاك نـــيـــة الحـــيــاء
جــولـة الــتــراخـــيـص الــخــامــســة
الــــتــي اقــــرتــــهـــــا الــــحـــــكــــومــــة
الــســابــقــة وتـــحــوي اســتــثــمــار
عـــــدد مـن الــــحــــقـــول الــــغــــازيـــة
كــكــالبــات وقـــمـــر وغـــيـــرهــا مـن
ـكثفـات كاشفا احلقول الـغازية وا
عن وجــود مــفـــاوضــات مــع عــــدد
ـــــيــــة مــن الــــــشــــركــــــات الـــــعــــا
ـتـخـصـصـة الســتــثــمــار حـقــلـي ا
عـــكـــاز فــي مـــحـــافـــظـــة االنـــبـــار

نصورية في محافظة ديالى). وا

دينة اخلضراء WK∫ مزارعون يواصلون العمل في مشروع ا «u

 wLOL² « ‘d(« œULŽ

بغداد

w ¹—U² « À—_«Ë …e¼U'« ‰uK(«

wKLF «Ë wLKF «

إن العـمل بروح الفريق الوحـد لتجاوز احلـالة الصعبـة  والدور التكـاملي مطلوب
في األداء بـ سلـطات الـدولة كـافة تـشـريعـيتـها وتـنفـيذيـتهـا وحتى قـضائـياتـها 
إليــجـاد احلـلـول واألفــكـار الـنـاجـعــة الـتي تـنــهض بـاالقـتـصــاد الـعـراقي  ولـيس
الي  ومن ثم بـعد لإلستـمرار بـطلب تـشـريع قانـون لالقتـراض وتمـويل الـعجـز ا
الي  وال شهرين مـن السنة نفسـها الطلب بتشـريع قانون جديد لتـمويل العجز ا
طـالبة بـتعديل مـادة أو فقرة ـتبقـية من هذه الـسنة يـتم ا ـا قادم األيام ا ندري ر
من هـذين الــقـانـونـ لـســد عـجـز مـا  إن مـا يــحـدث اآلن لم يـحـدث في أي وقت
وظف الية عن احلصول على تمويل لتسديد رواتب ا سابق  بـأن تعجز وزارة ا
ا في قادم تـقاعدين وبعض النفقـات العامة احلاكمـة مثل ما يحدث اآلن  ور وا
ـالـيـة بـهذا األيـام سـيـحـدث ما لـم يـحمـد عـقـبـاه  إذا اسـتـمـرت سـيـاسـة وزارة ا
ـالـية قـايـيس الـعـلـميـة لم حتـظى وزارة ا الـشـكل  وإن كـان البـعض يـذكـر أن بـا
سابـقا كـما حتـظى به االن بـوزير مـاليـة تكـنوقـراط له أرث تـاريخي عـلمي وعـملي
ي!! تـشـهـد له مـيـادين الـعـمل داخل الـعـراق وخـارجه رجل اعـمـال ومـؤرخ اكاد
جعـلته يتـربع علـى عرش أفضل وزيـر مالـية مـنذ نـشوء الـدولة الـعراقيـة من حيث
الكفـاءة واخلبرة كـما يذكـر البعض الـتي نتوسم مـثلمـا يتوسم الـعراقيـ فيه بإن
ـركـبة الـتي حتيط بـالعـراق وأهله غـير يكـون من يجـد احللـول النـاجعـة لألزمات ا

طالبة بتشريع قوان للتمويل  ا
ـية ـمتـزجة بـاألكاد ـهنـية ا وأن يـعتـمد عـلى الشـخصـيات الـوطنـية الـتي تمـتلك ا
الـنـزيهـة  وان يـقوم بـإزاحـة او حتيـيـد بعض الـشـخصـيـات التي لم تـتـمكن أو لم
دة ـالي والـنـقـدي طـيـلـة ا ـلف اإلقـتـصـادي بـشـقـيه ا يـحـالفـهـا الـنـجـاح بـإدارة ا
اضـية  والتي أوصلت اإلقتصاد العراقي إلى ما وصل إليه  أو يحيد  ويتبنى ا
مكنـة بكل يسر أوال وترك الشائكة الحقا وجودة واجلاهزة وا احللـول السريعة ا
 الـتي أصـبـحت واضـحـة ومـعـروفة لـدى اخملـتص وغـيـر اخملـتص  ويـطـالب بـها
كن اإلستـفادة منها عن طـريق أحكام السيـطرة والرقابة واطن نـفسه  والتي  ا

ثال ال احلصر باآلتي: عليها فقط  والتي تتمثل على سبيل ا
1- إيرادات مبيعات النفط بالداخل بأشكاله وأنواعه كافة. 

2- إيرادات الضرائب
3- إيرادات وزارة االتصاالت وشبكات الهاتف النقال

4- إيرادات هيئة االتصاالت وشبكات االنترنت.
نافذ احلدودية ودوائر الكمارك. 5- إيرادات ا

6- إحكام السيطرة والرقابة على إيرادات وزارت النقل.
7- إيرادات أمانة بغداد

8- إيرادات دوائر التسجيل العقابي كافة.
رور. 9- إيرادات دوائر ا

10- إيرادات وزارة الكهرباء.
اء واجملاري. 11- إيرادات دوائر ا

12-إيرادات البلديات في احملافظات كافة
13-إيرادات وزارة الزراعة.

ائية. وارد ا 14- إيرادات وزارة ا
تأتية من إيجارات عقارات الدولة. 15- االيرادات ا

دنية ستـوفية عن اخلـدمة التي تقـدمها دوائر األحـوال ا 16- إيرادات الـرسوم ا
واجلوازات واإلقامة.

تحققة من مزاد العملة. 17- اإليرادات ا
ستردة.  نهوبة ا 18-األموال العراقية ا

تقاعدين وشبكة احلماية.  وظف وا 19- رواتب ا
هذه احلـلول السريعة والنـاجعة طرحها الـكثير من اخملتص
سـابـقـا  ونــطـرحـهـا اآلن لـتـكـون أول الــغـيث قـطـرة كـمـا
يقـولون  أمام أنـظار الـشخصـية الـتي تمتـلك السـياسة
ـالــيــة اآلن في الــعـراق وفــقــا جــشـدهــا إن شــاء الـله ا

سنجد الربيع  وللحديث بقية...
{ دكتوراه محاسبة 

مراقبة عدوى كورونا
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الــصــيـنــيــة وانغ ونــبـ في مــؤتــمـر
صـــحــافي "نـــحــتــرم خــيـــار الــشــعب
األمريكي ونـعرب عن تـهانيـنا للـسيد
بـايدن والـسـيـدة هـاريس" في إشارة
إلى كــامـاال هـاريس نــائـبــة الـرئـيس

نتخب. ا
bŽ«u  ¡UMÐ

وأشـــــــار وانغ إلى أن الــصــ تـدرك
أن "نــــــتــــــيـــــجــــــة االنــــــتـــــخــــــابـــــات
األمــريـكـيــــــــــــة سـتُــحـدد بــنـاء عـلى
الــقــواعــد واإلجــراءات في الــواليــات

{ بـك (أ ف ب) - هـنّـأت الـص
ـنــتـخب جـو الـرئــيس األمـريــكي ا
بــايـدن امس اجلــمــعـة بــعـد نــحـو
أســـــبـــــوع عــــلـى إعالن فـــــوزه في
االقتراع الذي جرى في الثالث من

تشرين الثاني/نوفمبر.
وخـــيّم الـــتـــوتـــر عــلـى الــعـالقــات
األمريكـية الصـينيـة بشكل مـتزايد
في الـسـنـوات األخـيـرة خالل عـهد

الرئيس دونالد ترامب.
وقــال الــنـــاطق بــاسم اخلــارجــيــة
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{ بــاقــرحـــا (ســوريــا)) ,أ ف ب) -
وسط مـا تـبـقى من جـدران وأعـمدة
مــعــبــد رومــاني يــعــود بــنــاؤه الى
الـقـرن الـثـاني وضـع عـبـد الـعـزيـز
احلــسـن خــيــمــة تــؤويـه وعــائــلــته
ـــوقـع األثـــري في مــــفــــضالً هــــذا ا
مـنــطــقـة بــاقــرحــا عـلـى مـخــيــمـات
ـكتـظـة في شـمـال غرب الـنـازحـ ا
سـوريــا.وعـلى غــرار عـبــد الـعــزيـز
اختارت عائالت نـازحة عدة اإلقامة
في مواقع أثريـة في منطقـة باقرحا
ـــدرجــة عــلى قــائــمــة وجــوارهــا ا
ـي لـلــبــشــريــة الــتي الــتــراث الــعــا
تـعدهـا الـيونـسكـو بـعدمـا أجبـرها
هـجوم لـقـوات النـظـام بدعم روسي
اضي على ترك قراها نهاية العام ا

وبلداتها في جنوب إدلب.
ويـقـيم نـحـو  1,5مـلـيـون نـازح في
أكـــثـــر من ألـف مــخـــيـم عــلـى طــول
احلـدود بــ إدلب وتـركـيـا. ويـبـدو
أن ابــــتـــعــــاد تــــلك الــــعــــائالت عن
االكـتـظـاظ جـاء فـي مصـلـحـتـهـا مع
ـسـتـجد انـتـشـار فـيـروس كورونـا ا
ـتــصـاعـدة من "كـارثـة" واخلـشـيـة ا
صحيـة. ويقول عـبد العـزيز الوالد
لثالثـة أطفـال لوكـالة فـرانس برس
ـكـان لـضـمـان راحـة "اخـتـرت هـذا ا
الــــبـــال ولـالبـــتــــعــــاد عن األمــــاكن
ـزدحـمـة وتـلك الــتي يـوجـد فـيـهـا ا

أمراض".
وضع الـــرجل الــثـالثــيــنـي نــحــيل
الـبـنـيــة خـيـمـته بــ مـا تـبـقى من
ثالثـــة جـــدران أثـــريـــة وحـــولـــهـــا
حــجــارة ضــخــمــة وبــقــايــا أعــمـدة
سقـطت عـلى مر الـتاريخ تـعود إلى
مـعــبـد زيــوس بــومـوس الــرومـاني
ويـعـرفه السـكـان اليـوم بـاسم "برج
نـطـقـة آثار كـثـيرة بـاقـرحـا". وفي ا
تــعـود إلـى احلـقــبـتــ الــرومـانــيـة

والبيزنطية.
قرب اخلـيمة وبـ حجارة ضـخمة
حتـــمـــيه مـن الـــريــاح وضـع عـــبــد
الـعـزيـز مـوقـداً صـغـيـراً يـشعـل فيه
احلـطب لـلـطـبخ ولـوحـاً يـعمـل على
الــطـاقـة الــشـمــسـيـة لــتـأمــ مـيـاه
ســاخـنــة لالسـتــحــمـام. وعــلق بـ

عبد حبالً للغسيل. جدران ا
ـــديــــر الـــعـــام الـــســـابق ويـــقـــول ا
ـتاحف لـلمـديـرية الـعامـة لـآلثار وا
مـأمـون عبـد الـكـر لوكـالـة فرانس
بــرس في دمــشق إن بــاقــرحــا "من
واقع الـهامة كـونها تلـقي الضوء ا
عـــلى الـــتـــطـــور الـــريـــفي فـي هــذه
ـنطـقة خالل الـعـصرين الـروماني ا
والـبـيــزنـطي" مـشــيـراً إلى أن ثـمـة
مـــبــــانـي مــــا زالت "في حــــالــــة من

احلفظ اجليد".
ـــعــبـــد الــرومـــاني الــذي ويـــعــود ا

الــبــيت األبــيض حـربــا جتــاريــة بـ
القوتـ االقتصـاديت األكـبر بيـنما
انــــخـــرطـت بــــكــــ وواشــــنــــطن في
ســـجــاالت بــشــأن وبـــاء كــوفــيــد-19
ــرتـــبط بـــحــقــوق وســـجّل الـــصــ ا
اإلنـــســان في شـــيــنـــجــيـــانغ وهــونغ

كونــغ.
وبــنـاء عــلى شــعـاره األبــرز "أمـيــركـا
أوال" صوّر تـرامب الـص عـلى أنـها
مــصــدر الــتــهــديـد األكــبــر لــلــواليـات

ية. وقراطية العا تحدة والد ا

تـحدة". وكـانت الـص بـ واحدة ا
من الـدول الرئـيسـية الـقـليـلة بـينـها
ــكـســيك الــتي لـم تـهــنّئ روســيــا وا
بـايـدن. واكتـفت بـكـ بـالـتـعلـيق في
وقـت ســابق هـــذا األســبـــوع بــأنـــهــا

"الحظت أن بايدن أعلن أنه الفائز".
ومـــــنــــــذ أعـــــلـــــنـت وســـــائـل اإلعالم
األمــريــكــيــة نــتــيــجــة االنــتــخــابــات
الــرئـاســيـة رفض تــرامب الــتـســلـيم

ته أمام بايدن. بهز
وشــهـدت ســنـوات تــرامب األربع في

صمـدت واجهـته إلى القـرن الثاني
ــــيالدي بــــحــــسب الــــكــــتــــابـــات ا

وقع. وجودة في ا اليونانية ا
وتقـع بالقـرب منه كـنيـستـان تعود
األولـى إلى الـــــعــــام  501مـــــيالدي
والـثانـيـة وهي بازيـلـيك كبـيرة إلى

العام .546
ويـضم شـمال غـرب سـوريـا حوالى
أربـع قـرية بـينـها بـاقرحـا تعود
إلى ما بـ القـرن األول والـسابع
للميالد من احلـقبة البيـزنطية. وقد
وضـعـتـهـا الـيـونـسـكـو عـلى قـائـمـة

ي. التراث العا
نظـمة معالم وتشمل وفق مـوقع ا
ـعـابـد ــسـاكن وا أثـريـة لـعـدد من ا
الــوثــنـيــة والــكــنــائس واألحـواض
واحلمامات العمـومية. وتُعد "دليالً
مــهـمــاً عـلى االنــتـقــال من الــتـاريخ
الـوثـنـي لإلمـبـراطـوريـة الـرومـانـية
ـسـيحـية فـي العـصر إلى احلـقـبة ا

البيزنطي".
…—u−N  WLEM

ـــنـــطـــقــة لـــكن احلـــيـــاة في هـــذه ا
ـهجـورة ليـست بـاألمر الـسهل إذ ا
يــجــدر عــلى أطــفــال عــبــد الــعــزيـز
السير مسافة حوالى  1,5كيلومتر
لـلــوصـول إلـى مـدرســة الـقــريـة في
مـنــطــقـة تــنـتــشــر فـيــهــا الـعــقـارب
واألفــاعي حـــتى أنــهـم يــتــأخــرون
أحياناً عن دوامهم على حد قوله.
ويــروي "مـنــذ يــومـ قــتــلت أفـعى
كـانت بــالــقـرب من بــاب (اخلـيــمـة)
بــــعــــدمــــا دخـل عــــلي ابــــني وهــــو
يـرجتف" من اخلـوف. ويـضيف "كل
يـوم نـقتل عـقربـاً.. لكـننـا لم جند

كان". أفضل من هذا ا
مـرّ حـوالى الــعـام عـلـى نـزوح عـبـد
الـعـزيـز ولم يـتـمكن حـتى الـلـحـظة
من الـعـودة رغم اتـفاق وقف اطالق
الــنــار الــذي  الـــتــوصل إلــيه في
آذار  2020بـرعايـة روسـيا وتـركـيا
لــوقف الــهـجــوم الــذي دفع بــنــحـو
مـليـون شـخص للـنـزوح عاد مـنهم
 235ألــــفــــاً وفق تــــقــــديـــرات األ

تحدة. ا
وفي سـوريـا كـنـوز تـعـود حلـقـبات
ـمـالـيك والـبـيـزنـطـي الـرومـان وا

مع مـــــســـــاجــــد وكـــــنـــــائس وقالع
ــواقع صـــلــيـــبــيـــة. إال أن مــئـــات ا
األثـريــة تــضـررت خـالل الـســنـوات
ـعـارك والـقصف ـاضـيـة نتـيـجة ا ا

فضالً عن أعمال السرقة والنهب.
لم يــلــجـأ عــبــد الـعــزيــز وحـده إلى
ـــوقع األثـــري بل رافـــقه صـــهــره ا
صــالح جـعـور وأوالده بــعـدمـا فـقـد
زوجـته شقـيقـة عبـد العـزيز وأحد

أوالده جراء القصف.
ويقول صالح ( 64عاماً) الذي غزا

الشـيب شعـره وذقنه "اخـترت هذا
ــــكـــــان ألنـه قـــــريب مـن احلــــدود ا
التركيـة وفي حال حصل شيء ما

نذهب سيراً إلى تركيا".
ويــضـــيـف "إنه مـــكـــان بــعـــيـــد عن

الزحمة والضجيج".
وفـي اآلونـــــــة األخــــــيـــــــرة طـــــــلب
غادرة مسـؤولون مـحليـون منـهم ا
ـكـان لـكـن الـعائـلـة رفـضـت لـعدم ا
قــدرتـهــا عــلى تـأمــ بــديل فـيــمـا
تعـاني لتـأم قـارورة غاز أو مـياه

من القرية اجملاورة.
ويـتـسـاءل صالح "إلـى أي نذهب?"
فال قــدرة له عـلى الــتـرحـال ووضع
خيـمة من جديـد أو حتى استـئجار
سـيـارة لنـقل أغـراضه رغم تـخوفه
ـصاعـب التي من فـصل الـشـتـاء وا

ستأتي معه.
نطقة وبهدف إبعاد النازح من ا
األثريـة يسعـى اجمللس احمللي في
قــريــة رأس احلــصن اجملــاورة إلى
ايــجــاد حـــلــول بــديــلــة. ويــأمل أن
ـعــنـيــة عـلى ـنــظـمــات ا تــسـاعــد ا
نـقلـهم إلى مخـيـمات يـتم إنشـاؤها

في منطقة قريبة.
إال أن عـبـد الـعـزيــز يـقـول "اعـتـدنـا

كان". على ا
وانـطلـق في دمشق مـؤتـمر تـنـظمه
ســوريــا بــدعم روسي لــلــبــحث في
قــضـــيـــة عـــودة الالجـــئـــ الـــذين

شـــردتــهـم احلــرب وســـبل تــوفـــيــر
اإلمـكـانـيـات الالزمـة لـتـحـقـيق هـذا

الغرض.
ــؤتــمــر يــومي األربــعــاء ويُــعــقــد ا
واخلـــمــــيس في قـــصـــر األمـــويـــ
لـلـمــؤتـمـرات في دمــشق بـحـضـور
ـــتــحـــدة بـــصـــفـــة "مـــراقب" األ ا
ــثـلـ عن وووفــد روسي كـبــيـر و
بـعض الدول احلـليـفـة لدمـشق مثل
فـنزويال وإيـران والـصـ وعدد من
الــدول الـــعــربــيــة بــيـــنــهــا لــبــنــان
والـــعــراق فــيــمـــا قــاطــعه االحتــاد
األوروبي الــذي يـفــرض عــقــوبـات

على احلكومة السورية.
W³ d  WOC

ؤتمر قال الرئيس وخالل افتتاح ا
السـوري بشار األسـد في كلمـة عبر
الشـاشة "نـحن اليـوم نواجه قـضية
مـركبـة من ثالثـة عنـاصر مـترابـطة
مـاليــ الـالجـــئـــ الــراغـــبـــ في
لـيـارات من بـنـية الـعـودة ومـئـات ا
حتـتـيــة مـدمـرة بـنــيت خالل عـقـود
وإرهــاب مــا زال يــعــبث في بــعض

ناطق". ا
واعـتـبـر أن خطـوات تـسـهـيل عودة
الالجــئــ "ســتــكــون أســرع كــلــمــا
ازدادت اإلمـــكـــانـــيـــات وازديـــادهــا
تـمـثـلة مـرتـبط بـتـراجع العـقـبـات ا
بـاحلـصار االقـتـصـادي والعـقـوبات
الــــتي حتــــرم الــــدولـــــة من أبــــسط

وقــــال وزيـــر خـــارجـــيــــته جـــوزيب
بــــوريـل الــــثـالثــــاء إن "الـــــشــــروط
احلـالـيـة في سـوريـا ال تـشجـع على
التـرويج لعـودة طوعـية عـلى نطاق
واسع ضـمن ظـروف أمنـيـة وكـرامة

تتماشى مع القانون الدولي".
واعـــتـــبـــر أن عـــمـــلـــيـــات الـــعـــودة
"احملــــدودة" الــــتـي ســــجــــلت خالل
ـاضـيـة "تـعـكس الـعـقـبات الفـتـرة ا
اجلــمــة والــتــهــديــدات أمــام عــودة
" وبـــيــنــهــا الالجــئــ والـــنــازحــ
"الــتــجــنــيـد اإلجــبــاري واالعــتــقـال

العشوائي واالختفاء القسري".
وحتـذر مـنــظـمـات حـقــوقـيـة من أن
ــعــارك في مــنــاطق عـدة ال تـوقّف ا
يــعـني أنــهـا بــاتت مـهــيـئــة لـعـودة
الالجـئـ فـي ظل افـتـقـارها لـلـبـنى
الـتـحـتـية واخلـدمـيـة واخلـشـية من
حصول انتهاكات حلقوق اإلنسان.
واستعـادت القوات احلكـومية أكثر
ـئة مـن مسـاحـة البالد من  70في ا
من فـــصـــائل مــقـــاتـــلــة مـــعـــارضــة

وتنظيمات جهادية.
وتــشـهــد سـوريــا مـنــذ بـدء الــنـزاع
أســــوأ أزمــــاتـــهــــا االقــــتـــصــــاديـــة
عـيشية الـتي تترافـق مع انهيار وا
قــيــاسي في قــيــمــة الــلــيـرة وتــآكل
الـقـدرة الـشرائـيـة للـسـوريـ الذين
بــات يــعــيش اجلــزء األكــبــر مـنــهم

حتت خط الفقر.

كثـيرون هم الـذين يسـألون عّن الـسر الـكامن في أسـتقـرار األردن الذي لـيست له
مـوارد وال ثـروات. وفِي داخــله تـضــاريس فـكــريـة وطـائــفـيـة وديــنـيـة ومــجـتـمــعـيـة
...الخ.وتقع بـجوار بؤر ساخـنة على الدوام تـقريبا  . نـاهيك أنها بـجوار إسرائيل

التي ال تُؤتَمن حتى لو وُقعت معها ألف معاهدة سالم ومحبة !.
واجلـواب يـكـمن في األسـتـراتـيـجـية الـتي حـكـمت وأدارت بـهـا الـعـائلـة الـهـاشـمـية
لوك واألمـراء تلك األستراتيحيـة التي تعتمد على األردن كدولة ومـجتمع.وتوارث ا
ـصـداقـيـة  والـصـراحـة). فـعـنـدمـا أسـتـثـمـر العـاهل ( احلـكـمـة  والـتـواضع  وا
األردني عـبـد الله الـثـاني احلكـمـة والتـواضع في ادارة الـبالد فهي قـضـية وراثـية
مـقتـنع بهـا .وليس تـصنّع مـنه .بحـيث تراهـا نابـعه من قلـبه جتاه شـعبه ومـواطنيه
.فـتراهـم يلـتـفـون حـوله بـجـمـيع األوقـات واألزمـات  .والـسـر يـكـمن في مـصـداقـية
ـصـداقيـة سـلـمت األردن مـن جمـيـع األزمات وسـوف تـسـلم من الـتـعـامل.وبـهـذه ا
خاض االزمات الـقادمة. الن ديدن منطقتنـا  ولالسف تخرج من مخاض لتدخل 

آخر وهكذا !
#مواقف في فن القيادة !

ـلك احلـس بن طالل رحـمـهمـا اللـه كان مـصداق مع فـالـعاهل األردنـي الراحل ا
ـلك عبد الـله الثـاني حفـظه الله وتراه يـنهـلها الى شعبه وَوَرّث هـذه الطـباع الى  ا
ولي عهـده الذي ال يفـارقه ومثل ظله. والـسبب ألنه يُريـد أن يُعلمـه فن القيادة وفن
حب الناس وفن التواضع عندما يتعامل معهم.فهناك قناعة في توريث حب الناس

والتعامل الصادق معهم  . 
ـلك الراحل احلـس بن طالل رحـمهـما الله فـجمـيعـنا نتـذكر عـندمـا جاء  جاللة ا
دن االردنيـة تغلي بحقـيبة فـارغة وفتـحها أمـام كاميـرات التلـفاز ( وكانت بـعض ا
ـظـاهرات حـيـنـها  ) .وقـال مـخـاطبـا شـعبه بـصـدق ( هـذه احلقـيـبـة معي أيـنـما با
ذهبت لكي أمـألها وآتي بها لكم) وكـانت رسالة جسيـمه في معناها ومـصداقيتها
مفادهـا ( ليس عـندي ما أُخـفيه عـليكم) .فـلم يُحـرّك ضدهم الدبـابات وال وحدات
مكـافحة  الشعب وال وحدات مكافحة اإلرهاب وال الوحدات اخلاصة في الدرك.
بـل أكتـفى بذلك فـأنسـيحب الـعقالء من الـساحـات وعاد الـهدوء للـمدن . ألنه تـكلم
بصدق و كـلمـهم باحلكـمة والـوضوح  ووصلت كـلماته الـى قلوبـهم .والسبب ألنه
لم يـخـذلهـم بل عودهم عـلى الـصدق والـشـفافـيـة !. وهذا سـر من أسـرار التالحم

االردني وعدم جناح اخملططات البغيضة فيها !
#وهل ننسى قضية ليث شبيالت!

وجميـعنـا نتذكـر " هيـصات وثوريـات" االخ ليث شـبيالت وعنـدما جتـاوز االستاذ
ـلك والـنظـام والـدولة.فـتـحركت لـيث شـبيالت اخلـطـوط احلمـر في حتـديه لـيشـتم ا
عـنية بـكل هدوء وسالسه  لـتطبـيق فقـرات القانـون. و خضوعه ضده اجلهـات ا
لـلمـحاكـمة والـسـجن. فهل تـتـذكرون الـلفـتة األنـسـانيـة للـمـلك الراحل احلـس بن
ـوضـوع .وعـنـدمــا  أبى ان يـخـضع سـيـاسي طالل رحـمه الـله بـخــصـوص هـذا ا
لك ومـثـقف اردني الى الـسـجن ومهـمـا كـانت أخـطائه وجتـاوزاته عـلى الـعـرش وا

نفسه 
ـلك احلـســ رحـمه الـله  بــسـيـارته اخلـاصــة الى الـسـجن . فــلـقـد ذهب جاللــة ا
فأخـرج ليث شـبيالت من الـسجن وأركـبه معه في الـسيـارة. وذهب  به ليـال فقرع
ـلك بنـفسه بـاب والدة لـيث شبـيالت. وعنـدما فـتحت الـباب  وجـدت جاللة جـاللة ا
لك ومـعه ليث شبيالت. فقال لها مازحاً ( خذي أبنك يا سيدتي.. ولكن أقرصي ا
ـلك باب الـدار وقـلبه يـرفل بـالتـسامح اذنه قـلـيال  كي ال يعـود مـشاغـبا ً) وغـادر ا

واالنسانية !
هـذه هي احلـكـمـة  وهـذه هي الـقـيــادة  وهـذه هي الـرسـالـة لـلـشـعب  وهـذه هي
الرحمة وعدم االنتقام  وهذا هو اخلوف على اللحمة الوطنية  وهذه هي الرسالة
ـلك رحمه الله بل ربح لدول ومـنظمـات العالم أَجـمع . وحيـنها لـم يخسـر جاللة ا
مـواطـنه شبـيالت وربح أمه وربح قـبيـلـة وأصدقـاء ومـنطـقة لـيث شـبيالت  وربح
الرأي الـعام احمللي والعربي واالقـليمي والدولي وربح العالقـة بينه وب شعبه !.

هل عــرفــتم اآلن الـــســر أو األســرار الــتي جــعــلـت األردن في أمــان وبــعــيــده عّن
األزمات وعن الـفوضى واحلـروب الـناعـمة  !. فـصحـيح ان األردن قـليل الـثروات

وقليل األمكانيات .ولكن هناك ثروة احلكمة والعقل والصدق .
فهـناك  عدم قـلق لدى الـشعب األردني والـسبب الن الـشعب يـعرف أن هـناك ملك
سـاهـر على رعـايـتهـم وحقـوقـهم وأمنـهم ومـا يحـتـاجونه . أي ان
هنـاك ضامن صـادق معـهم جتاه احلـكومـات التي تـعاقبت
ــلك تــقـاعــسـا في احلــكـومــة او فـروعــهـا وعــنـدمــا يـرى ا
يُسـارع الى التـنبـيه والـتوبـيخ والى استـبدال األشـخاص
وحتى تـغـييـر احلـكومـات ضـمن شعـار ( كل شيء يـهون

واطن األردني ). ألجل ا
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½ÊuŠ“U∫ صورة ملتقطة من اجلو تظهر خيم نازح سوري يقميون وسط آثار رومانية في شمال غرب سوريا

الوسائل الـضرورية إلعـادة اإلعمار
وتؤدي لتراجع الوضع االقتصادي

عيشي". وا
وتــســـبب الـــنــزاع الـــســوري مـــنــذ
انـــــــدالعـه في آذار/مـــــــارس 2011
بــنـزوح وتــشــريـد أكــثــر من نـصف
الــسـكــان داخل الــبالد وخــارجــهـا
بــيــنــهم أكــثــر من خــمــســة مـاليـ
و 500ألف الجئ مـــســـجــلـــ لــدى
ـتـحـدة الـسـامـية مـفـوضـيـة األ ا
لـــشــؤون الالجـــئــ فــروا بـــشــكل

أساسي الى الدول اجملاورة.
وكــان األسـد قــال اإلثـنــ إن عـودة
الالجئ تشكـل "أولوية" حلكومته
مــعــتــبــراً أن "الــعــقــبــة األكــبــر"هي
العقوبات التي تفرضها دول غربية
عـلى بالده وعـلى رأسـهـا الـواليات
ـــتــحــدة. وتــســعـى روســيــا مــنــذ ا
ســـنــــوات لـــلــــحـــصـــول عــــلى دعم
اجملـــتـــمـع الـــدولي مـن أجل إطالق
مـــرحـــلـــة إعـــادة االعـــمـــار وعـــودة
الـالجــئــ فــيــمـــا تــربط اجلــهــات
ـــانــحـــة تـــقـــد أي مـــســـاعــدات ا
بـالــتـوصل إلـى تـسـويــة سـيــاسـيـة
لــلـــنـــزاع. وتــشـــارك مـــوســـكــو في
ــثــلـ عـن ثالثـ ــؤتـمــر عــبـر  ا

وزارة وهيئة حكومية.
وأعــــلـن االحتــــاد االوروبـي الــــذي
تـــلـــقى عـــدد من أعـــضــائـه دعــوات
ـؤتـمــر عـدم مـشـاركـته. حلـضـور ا
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من اولى واجـبــات الـدولـة تـوفـيـر الـرعـايـة الـصـحـيــة الـكـامـلـة لـلـمـواطن وهي من
احلقوق الـتي كفلـها الـدستور لـكن اليوم نـشاهـد الكثـير من مرضى الـسرطان او
ـراكز ـسـتـشـفـيـات وا الـثالسـيـمـيـا يـعـانـون من نـقص الـدواء وشـحـة تـوفـره في ا
اخلـاصة بـعالج االمـراض السـرطانـية او الـثالسيـميـا  مع توفـره في الصـيدلـيات
رضى نـفسهم. رضى او ا اخلاصة بـأسعار بـاهظة الـثمن ومرهـقة لكـاهل ذوي ا
رض  ومـعانـاة االصـابة به من جـهة اصـبح مـريض السـرطان يـعـاني من محـنـة ا
وآالم نــقص الـدواء وارتــفـاع اســعـار شــراءه من الـصــدلـيــات اخلـاصـة مـن جـهـة
ـسـؤولـة فـي وزارة الـصـحـة في عـدم اخـرى. تـقـصـيــر واضح من قـبل اجلــهـات ا
ناشدات التي تطلق زمنـة رغم ا سـتعصية وا توفيـر االدوية اخلاصة باالمراض ا
صاب بهذه االمراض ـصاب لكن االستجابة بطيئة جدا في ح ان ا من قبل ا
ـعاجلـة احلـكـومـية. وان هم بـأمس احلـاجـة الى سـرعة تـوفـر الـعالج في مـراكـز ا
ـرضى دفع اخلـيرين الى تـوفر الـدواء بـجـرعات لم تـسـد احلاجـة الـفـعلـيـة لعـدد ا
ـرضى جــمع الـتــبـرعــات وشـراء االدويـة بــشـكل خــاص من اجل تــوفـيـر الــعالج 
ــعـنــيـة االســراع في تـوفــيـر الـعالج الـسـرطــان او الـثالســيـمــيـا. عـلـى اجلـهـات ا
رضى ـزمنـة الن اغلب ا سـتعصـية او ا للـمصابـ باالمـراض ا
هم من شريـحة الفقراء وغير قادرين على شراء الدواء من
الية الصـيدليات اخلاصة واستثناء صرف اخملصصات ا
 اخلــاصــة بــهـــذه االدويــة من االجــراءات الــروتــيــنــيــة او
الـتـأخـيـر في الـصـرف الن طبـيـعـة هـذه االمـراض تـتـطلب

سرعة في توفير العالج.

سيرقد اجلميع مسترخيا لوهلة .. سلطات و شعب .. 
الزمة مؤجلة .. المد قصير .. 

وستبقى :
 االيرادات الشهرية  3.5 ترليون 
والنفقات احلاكمة  5.5 ترليون

بعجز شهري =  2 ترليون باقل تقدير.
احلكومة :

ال ترى حال اال من خالل ستـراتيجية الورقة الـبيضاء التي تتطـلب سنوات لتطبيق
ا يـضـعـهـا في ارشيف األحالم الـورديـة الـتي ال تالئم شـراسة اولى بـنـودهـا .. 

القادم .
ان : البر

كل يـغـني لياله حـامال مـعه سـلـة مـطالب بـسـقف يـأبى الـتـنازل عـنه .. و بـعـضـها
نافسة في سوق التهافت السياسي القادم . كانة! .. تضمن له ا مقدس ا

الشعب :
ال يقبـل اال ما يؤمن رمق حياة عـائلته .. باي صـيغة كانت .. و هذا حـقه الطبيعي

.
القطاع اخلاص :

قيت ). ( الشريك االقتصادي .. و البديل االوحد عن اقتصاد النفط ا
شهد .. تماما ..  ما زال مستبعدا عن ا

G7  : الدول ال
وعدت بانها لن تترك العراق يتهاوى .. بدون ان نعرف ثمن ذلك ?!

النخب :
 ما زالت تترقب اي فتات ارقام عن :

. ( واطن صارف احلكومية (عدا ودائع ا رصيد ا
موجودات اخلزينة العامة

ركزي الرصيد النقدي للبنك ا
تلك العراق حجم اموال نقدية ? = كم 

ولكنـها ايضا مستبعدة .. برؤاها و حلولها .. واقعية كانت ام
ـة ..  نكـبة قـادمة ال مـحالـة .. مؤجـلة.. و لـكنـها قـادمة حـا
بـــدون ادنى شك.. في ظل تـــوقــعــات بــقــاء تــدني اســعــار
الـنـفط.. نـكـبة تـتـطـلب حـلـول الـصـدمـة اجلـريـئـة .. حـلول
اللـحظات االخيـرة .. قبل ان تغرق سـفينة البـالد بركابها

.. شعبا و سلطات. ال قدر الله

بسم الله الرحمن الرحيم

ـؤمـنـ رجـال صدقـوا مـا عـاهـدوا الـله عـلـيه فـمنـهم مـن قضى (من ا
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال (٢٣ / االحزاب)

بقـلـوب يعـتـصرهـا االلم واحلـزن وعـيون دامـعـة ننـعى اخـانا الـعـزيز
bB— رجل االستقـامة والـنبل والـوطنيـة ومكارم « VO? Š b?O ? «
ـنيـة بـعـد ظهـر يـوم الـثالثاء ٢٠٢٠/١١/١٠ في االخالق. وقـد وافـته ا
هله طـويال. ففاضت روحه قدسـة اثر عـارض لم  مديـنة الكـاظميـة ا

الطاهرة راجعة الى ربها راضية مرضية.
نـسـأله تـعـالى ان يـتـغـمــده بـواسع الـرحـمـة والـرضـوان وان يـسـكـنه
فسـيح اجلـنـان مع اجـداده الطـاهـرين وان يـلهـمـنا ومـحـبـيه وعارفي

فضله الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون

ونـظـرا لـلـظـروف الـتي سـبـبـتـهـا اجلـائـحـة نـعـتـذر عن اقـامـة مـراسم
الفاحتة على روحه الطاهرة
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عـلى مــدى أربع ســنــوات مـاضــيـة
رأيت الــرئــيس دونــالــد تــرامب في
أيـام جـيـدة وأخرى سـيـئـة.لـكن كان
السابع من نوفمبر/تشرين الثاني
اليـوم الذي خـسر فـيه االنتـخابات
يـومــا ال مــثـيـل له.فـفـي هـذا الــيـوم
غــادر تـرامـب الـبــيت األبــيض قــبل
الـعـاشـرة صـبـاحـا بـقـلـيل مـرتـديـا
سترة خفـيفة سوداء وبـنطاال داكنا
وقبـعة بيضـاء عليـها شعـار حملته
االنتـخابية (لـنجعل أمـريكا عـظيمة
مــجــددا).وأمــضى اجلــزء األول من
هـذا الــيـوم يــغـرد عــلى تـويــتـر عن
تــزويـر االنــتــخـابــات.خــرج تـرامب
وانــحــنى إلى األمــام قــلــيال وكــأنه
يـواجه ريـاحــا مـقـابــلـة. صـعـد إلى
ســيـارة داكـنـة الــلـون بـزجـاج داكن
وتـوجه إلى نادي الـغـولف اخلاص
ــــــعـــــروف بــــــاسم "تــــــرامب به وا
نـــاشــيــونــال إن ســتـــيــرلــيــنغ" في
فـــيــرجـــيـــنــيـــا عــلـى مــســـافــة 40
كـيـلــومـتــرا من الـبــيت األبـيض.في
تـلك الــلـحـظــة حـاول إظـهــار ثـقـته
بـنفـسه. كان يـوما جـميال ومـثالـيا
ـمـارسـة الـغـولف وكـان سـيـقـضي
الــيـوم في الــنـادي.لــكن األشـخـاص
الــذيـن عــمــلـوا مــعـه ظــهـر عــلــيــهم
الـتوتـر."كيـف احلال?" سـألت إحدى
وظفات الصغيرات (العامالت مع ا
ترامب).ردت "أنـا بخـير". ابـتسمت
لـكن عيـنيـها ضاقـتا. ثم نـظرت إلى

هاتفها.
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وشـــهــــد الـــبــــيت األبـــيـض بـــعض
الــصــدمـات خالل األيــام الــتي تـلت
االنتـخابات. بـدأت االنتخـابات يوم
الـثالثــاء فـقط لــكن الـشـعــور أنـهـا
كـانت مــنـذ زمن طــويل.الـكــثـيـر من

ـوظـف ـكـاتب كـانت خـاليـة من ا ا
في اجلــــنــــاح الـــغــــربي بــــالــــبـــيت
ـبنى األبـيض عنـدما جتـولت في ا
صـبـاح يوم الـسـبت.أصيب الـعـديد
ــوظــفــ بـفــيــروس كــورونـا من ا
ـكتب. وكان آخرون وكانوا خارج ا
في احلجر الصـحي.بعد ذلك ومنذ
الـسـاعة  11:30صـبـاحـا وبـيـنـمـا
ــــارس كــــان الـــــرئــــيـس تــــرامـب 
الــغـولف فـي نـاديه بـدأت شــبـكـات
تلـيفزيـوينـة أمريكـية وكذلك بي بي
سـي في إعـالن فــــــوز مـــــنــــــافــــــسه
ــــــقـــــراطـي جــــــو بــــــايـــــدن الــــــد
باالنتخابات.كنت في مطعم إيطالي
على مـسافـة ميل من الـنادي عـندما
ســـمــعـت اخلــبـــر. أنــا عـــضــوة في
جتـمع الـصـحافـة بـالـبـيت األبيض
وهــــو مـــجــــمـــوعــــة صـــغــــيـــرة من
الـصــحـفــيـ الــذين يـســافـرون مع
الرئـيس. كنا جـميعـا ننتـظر خروج
تــرامب من الــنـادي.قــالت امـرأة من
ـــطــــعم (عن تــــرامب) "إنه خــــارج ا
بغـيض" وهذه الـسيـدة مثل مـعظم
ــنــطــقــة ذات جــيــرانــهــا في هــذه ا
ـــقـــراطـــيــة صـــوتت ـــيــول الـــد ا
لــصـــالح بــايـــدن.وتــســاءل آخــرون
بـــصــوت عـــالٍ عن مــوعـــد مــغــادرة
الرئيس النادي والعودة إلى البيت
األبـــــــيـض.مـــــــرت الـــــــدقـــــــائـق ثم
ســاعـات.قـال أحـد الـضـبـاط بـهـدوء
لزميله: "إنه يسـتمتع بالوقت بدون
تـسرع".بـالـفعل لم يـكن الـرئيس في
عــجـــلــة من أمـــره لـــلــمـــغــادرة. في
الـنــادي كـان مـحــاطـا بــاألصـدقـاء.
خـــارج الــبـــوابــات صـــاح مــؤيــدو
تــرامب في وجــهي ولــلـصــحــفــيـ
اآلخـــرين: "أوقـــفـــوا الــتـــمـــويل عن
اإلعالم!"وقـفت سـيـدة تـرتـدي حـذاء
بــكـــعب عــال وتــضـع عــلى رأســهــا

وشــاحـا بـألــوان األحـمـر واألبـيض
واألزرق وحـــمــلت الفــتـــة عــلــيــهــا
"أوقـفـوا الـسـرقة".بـيـنـمـا أخذ رجل
يـدور بـشــاحـنـته فـي الـشـارع أمـام
الــنـادي رافــعــا عــدة أعالم وحــمل
أحــدهـا صــورة تـرامب واقــفـا عـلى
ظـــــهــــــر دبـــــابـــــة وكـــــأنـه قـــــائـــــد
الـــعــــالم.أظــــهـــر هـــذا كــــيف يـــراه
أنـصــاره وكـيف رأى تـرامب نـفـسه
عـــــلـى مـــــدى الـــــســـــنـــــوات األربع
اضية.وأخـيرا خرج الرئيس من ا

نزل. النادي وبدأ رحلته إلى ا
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كــــان مــــعــــارضـــوه يــــنــــتــــظـــرون
باآلالف.انـطلق مـوكب الرئـيس عبر
وكب فيـرجـينـيا. وكـنت أركب مع ا
في سيارة كـبيرة كـادت أن تصطدم
وتـتــحــطم في فــيـرفــاكس كــاونـتي
بـــاركــــواي. انـــطـــلــــقت صـــفـــارات
اإلنــذار.كـلــمـا اقــتـربــنـا من الــبـيت
األبـــيض ازدادت احلــشــود: خــرج
الـنـاس لالحـتـفــال بـنـهـايـة حـكـمه.
شــخص رفع الفــتــة: "أنت تــخــســر
وكلنـا نفوز". كـان الناس يتـهكمون
ويطلقون أبواق السيارات.ثم عدنا
إلى البيت األبيض ودخل الرئيس
من بــــــاب جــــــانــــــبـي نــــــادرا مـــــا
يــســـتــخــدمه الــرؤســاء.كــان كــتــفه
مــنـحــنــيــا ورأسه إلى األســفل.رفع
رأسـه ونــــظــــر نــــحــــوي وبــــقــــيــــة
الصحفي ورفع إبهامه ألعلى (في
إشــارة إلى أن األمـور جـيــدة). لـقـد
كـانت لـفـتـة فـاترة. فـقـد اعـتـاد على
أن يرفع يده عاليا ويلوح بقبضته.
لـــــكـــــنه مـــــا لم يـــــفـــــعل ذلـك هــــذه
ـرة.طـوال فـتـرة وجـوده في نادي ا
الـغولف وحـتى في الـبـيت األبيض
لم يـــــتــــوقـف الــــرئـــــيس أبـــــدا عن
الـــتــغـــريــد: فـــهــو يـــدعي مــزاعم ال

لـلـمـراقـبـ بـالـدخـول إلى غـرف عد
األصوات. لقـد فزت في االنتـخابات
 حــــــصـــــلـت عـــــلى 71.000.000
صوت قانوني. حدثت أشياء سيئة
ـراقـبـيـنــا بـرؤيـتـهـا. لم لم يُـسـمـح 
يــــحـــدث هـــذا مـن قـــبل.  إرســـال
ماليــ الــبـطــاقــات الـبــريــديـة إلى

أشـخاص لم يـطلـبـوها إطالقـا."لكن
كـان هــذا تـرامب عـلى تـويـتـر فـقط.
فــالـــرجل الـــذي رأيــته أمـــامي كــان
مـخـتـلفـا وتـرك انـطـبـاعـا مـخـتـلـفا.
عــنــدمــا دخل من الــبــاب اجلــانــبي
لــلــبــيـت األبــيض بــعــد الــظــهــيـرة

تباهي بنفسه. اختفى ترامب ا
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أساس لها حول تـزوير االنتخابات
ويـصــر عـلى أنه ســيـأخــذ حـقه.في
الــصــبـــاح غــرّد حــول "اســـتــقــبــال
بــطـــاقــات تـــصــويت بـــشــكـل غــيــر
قـانوني" وبـعد الـظهـيرة كان يـعلن
بتحد "لقد فزت في االنتخابات".قال
تــرامب في تــغــريــدته :" لم يُــســمح
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أرويه –هنا- هو تـاريخ  وللجميعِ
احلـقّ في اتّــخــاذِ أيّ مــوقف  لــكن
يجبُ احتـرامُ الواقعـةِ التي أرويها
ـــــوضــــوعــــيّــــةٍ ;  ألنّــــنـي أكــــتبُ 
ولــــلــــتــــاريـخ)  مــــا الــــذي يــــريـــدهُ
األمـريـكـيّونَ مـنـكم  أعـني مـا الذي
ـاذا هـذا طـلـبـوهُ مـنـكـم بـالـضـبط? 
اإلحلـاحُ عــلى إســقـاطِ الــنــظـامِ في
بـــغــــدادَ رجـــاء قلْ لـي مـــاذا طـــلبَ
األمـريكـيّونَ منـكم? فـقالَ لي حـرفيّاً

ما يأتي (وباللّهجةِ العراقية):
ً قُلنا – يا رفيق.. طلبوا مـنّا شيئا 

لهم ال نقدر عليه. خذوهُ بالقوّة.
فقلتُ لهُ على الفور :

شكراً لكَ . فَهِمت مـا طلبوهُ منكم –
 لـقـد طـلـبـوا مــنـكم مـا طـلـبـوهُ من

بلغراد.
في الــواقعِ طــلبَ األمــريــكـيّــونَ من
صدّام حس عام 1990 ما طـلبوهُ
من سلـوبودان مـيلـوسوفـيتش عام
ثالث سنوات فقط) : تفكيك) 1987
يـوغـسالفـيـا/ تـفكـيك الـعـراق. بـعدَ
عشرِ سـنواتٍ من العِـنادِ واحلصارِ
الرهـيبِ جاءَ األمريـكيّونَ بأنـفسِهم

لتفيككِ العراق.
مـا دامَ سـلوبـودان مـيـلوسـوفـيتش
لم يُـفـككّ يـوغـسالفـيـا بـهـدوء فـقـدَ
جـاءَ األمريـكيّونَ بـأنفـسِهـم وقاموا
بـــتــفــكــيـــكِــهــا تــمـــامــاً كــمــا حــذّرَ
غـورباتـشـوف وح امـتـنعَ صدّام
حــــســـ عن تــــنـــفـــيـــذِ مــــا طـــلـــبهُ
األمــريـــكــّيــونَ جــاؤوا بــأنــفــسِــهم
وكـــانـت هـــنـــاك (خـــرائط الـــعـــالم)
اجلــديــدةِ الــتـي تــنــبّــأ بــهــا آلــفـ

توفلر.
األمـريـكـيّـونَ كــانـوا يـعـرفـونَ أنّـهم
سـوفَ يتـفكّـكونَ كـبلـدٍ عمالق بـعدَ
عــقـــــودٍ ثالثـةٍ  أو أكــثـرَ قـلـيالً من
تفـــــكّكِ االتّحادِ السّوفياتيّ لكنّهم
قرّروا أنّهم يـجبُ أنْ يُفكّـكوا العالمَ

. كلّه خالل 30 عاماً
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ســأُخلّصُ الـفــكــرةَ اجلــوهــريّـةَ في
ن ال كتبِ "آلف توفلر " الثالثة  و
ـؤلّفُ كـانَ عـامالً في يـعــرف; فـإن ا
مــــصـــــانعِ ســـــيّــــاراتٍ مـن أصــــولٍ
تــروتـســكــيـة لــكــنّهُ درسَ وأصـبحَ
أســتـاذاً جــامــعـيّــاً  ثمَّ انــضمّ إلى
ـسـتــقـبــلـيّــ ; وهـو فـريق فـريـقِ ا
مـــتـــخـــصّص مـــهـــمّـــته الـــتـــنـــبـــؤ
.تــوفــلـــر قــالَ وداعــاً ـــســتــقـــبلِ بــا
لـــلـــشـــيــوعـــيّـــةِ وأصـــبحَ ُمـــوالـــيــاً
للرأسماليّةِ.ببساطة مرّت البشريّةُ
-بـــرأي تــوفـــلــر- بــثـالثِ مــوجــاتٍ
كُبـرى الـزراعيّـة قبلَ  10آالف عامٍ
وجـةُ الـصـنـاعـيّـةُ قـبلَ بـضـعةِ ثـمَّ ا
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الــيـونـان) ; ولـذا يـحـاولُ "الـنـاتـو "
نشرَ أسلحتهُ في أراضيها بيأس.
إنّـهـا أوروبـا اجلـديـدة الـتي سـوفَ
تُالقي روســيـا اجلــديــدة وأمـريــكـا
اجلديدة (بـعدَ عشـرِ سنوات) وألنَّ
ــتّـحـدةَ األمـريــكـيّـةَ هي الـواليـاتِ ا
اليوم في اللّحظةِ السوفيتيّة فهذا
يعني أنَّ العـالمَ دخلَ عصرَ (توريعِ

السّلطةِ)   أو تشظّي السُّلطة.
في قـلبِ هـذه الـلّـحـظـةِ الـتـاريـخـيّةِ
أصــبــحت ســوريــة مــطـبـخَ الـعــالمِ
كان اجلديد - ويا لألسف - ; أيّ ا
الــذي ســوفَ تــتـقــرّرُ فــيه حــصصُ
ـكـانُ الـذي وأحـجـامُ الـدولِ. إنّـهـا ا
ســـوفَ يـــتـــمـــكّنُ فـــيـه الـــعـــالمُ من
االنـــتــقــالِ الــنــهـــائي ; ّ من (حــالــةِ

.( السيولةِ) إلى (حالةِ الصَّالبةِ
لــقـــد لَــعِبَ بــوريـس يــلــتــسن دورَهُ
كـسكّـيـرٍ  ثمَّ سلّمَ األمـانـةَ لبـوت .
وتـرامب اليـوم يلـعبُ دورَهُ كمـهّرجٍ
قـــبلَ أنْ يُــســـلّمَ األمــانـــةَ لـ(بــوتــ
أمــريــكـيّ) ;  يُــعــيــدُ بــنــاءَ أمــريــكـا
ُـتـهــالِـكـة.في مـزحــةٍ عـابـرةٍ ; قـال ا
بـوت تـعـليـقـاً على قـراراتِ ترامب
إنّهُ يــنــفّــذُ مـا تــطــلــبهُ اآللــة . نـعم
هـنـاك (آلة) تـأمـرُ الرئـيسَ أنْ يـبدوَ
سكّيـراً  أو مُهرِّجـاً ولكن شرطَ أنْ
يـنـفذَ  لـيس مـهمّـاً ما هـي هيـئتهُ ;
سـكّيـراً يكـونُ   أو مهـرّجاً لـيخـترَ

همُ أنْ ينفّذَ. ما يشاء. ا
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فـي نـــبــوءةِ تـــوفـــلـــر نــقـــرأ اآلتي :
ـتّـحـدةُ األمـريـكـيّـةُ عـلى الـواليـاتُ ا
طـريقِ االتّـحـادِ الـسـوفـيـاتيّ سوف
تــخـتــفي وتـتــفـكك ّ لــكـنّــهـا سـوفَ
. عـــــاملُ تَـــــعـــــودُ في شـــــكلٍ آخـــــر َ
السيّاراتِ التروتسكي الذي أصبحَ
من أنــبــيـاءِ أمــريــكــا ال يـنــطقُ عن
هَـوى ;  إنّهُ مُـتـنبئ  ولـيسَ نـبـيّاً ;
ـؤسّسـةِ الرأسمـاليّةِ أي كاهن في ا
التي تقبضُ على عنقِ العالمِ  وقد
خـرجَ إلى األسـواِق لـيـتـنـبـأَ مُـحذِّراً
أنَّ أمـــريــــكــــا دخــــلت الــــلّــــحــــظـــة
الـسـوفــيـتـيّـة وسـوفَ تــنـهـارُ كـمـا
انـهـارَ االتّــحـادِ الـسّــوفـيـاتيّ  وأنَّ
ــهـــرّجَ األمــريــكيّ مــثل الــســكّــيــرِ ا
ـكنُ أْن يـسـقطَ في الـسّــوفـيـاتيّ ; 
أيّ حلظةٍ وفـجأةً.القـوى العظمى -
كما قالَ "ماو تسي تونغ " ذاتَ يوم
ِ مـن طـــ   -  "عــــمالق بــــقــــدمـــ
وحــ يـتــرنّحُ الـعـمـالقُ في حلـظـةِ
; فــإنَّ ســـكــرٍ أو تـــهــريجٍ   ال فـــرق َ
ِ الطّيـنيّ سوفَ تـتداعيانِ القدمـ
ـــادّةُ الـــصـــمـــغـــيّـــة) وتـــتالشـى (ا

اللّاصقةُ فيهما . 
{ عن مجموعة واتساب

الـتي حتـكّـمَ بـهـا السـكّـيـر بـوريس
يــلـتـسن. في هـذهِ الـلّـحـظـة وحـ
كـانَ غـوربـاتـشـوف يـقـومُ بـتـفـكـيكِ
ّ تـدبــيـرُ االتّــحـادِ الــسـوفــيــاتيّ 
(الـــــثــــورةِ األمـــــريـــــكـــــيّـــــة) ضــــدّ
شـاوشـيـسـكـو الـتي انـتـهت بـقـتلِهِ
بـطـريـقـةٍ بَـشِـعـةٍ وفي يـومِ مـصرعِ
الـرئــيسِ الـشّــهـيــد شـاوشـيــسـكـو
الـــذي يُـــوصَفُ ظــــلـــمـــاً بـــاجملـــرمِ
والـقـاتل  –ويــالـلــمـفــارقـة - كـانت
بـوخارست تـعلنُ رسـميّـاً أنّهـا بلد
(دون ديــونٍ خـارجــيّـة) ; أي صــفـر

ديون.
في هــذه الــلّـحــظــةِ الــســوفــيــتــيّـة
ـــأســاويّـــة كـــانَ صــدّام حـــســ ا
يـــــدخلُ الـــــكــــويـت َ وكــــثـــــيــــرونَ
يـعـتــقـدونَ حـتّى الــيـوم أنَّ الـرجلَ

تصرّفَ بحماقةٍ وحسب .
; األمرُ كـان مُـختـلـفاً فـكان وبـرأييّ
الــعــراقُ يُــدركُ أنَّ خــرائطَ الــعــالم
الـتـي تَـنـبّـأَ بهـا " تـوفـلـر " وُضِـعَت
قـيـد الـتـطـبـيق ولـذا حـاولَ صـدّام
حــسـ الــعــبثَ بــاخلــرائطِ وكـان
أوّل مـــا فــعـــلهُ أنْ جـــعلَ الـــكــويتَ
عادلةُ ) وكانت ا (محافظةً عراقـيّةً
بـالـنـسـبـةِ لـبـلـدٍ طـرفيٍّ صـغـيـر من
بلـدانِ العـالمِ الثّـالث  وهو يراقبُ
تفكّك اإلمـبراطوريّـاتِ والدولِ على
الـنـحـو اآلتي: مـا دامَ األمـريـكـيّـونَ
سـيعبـثونَ بـخرائطِ الـعالم  فـعلى

العالمِ أنْ يعبثَ بخرائطِ أمريكا.
لمْ يـــكن صـــدّام حـــســ  احـــمق 
وفـي الــنـــهــايـــةِ هــو رئـــيسُ دولــةٍ
إقلـيميّةٍ مـهمّةٍ كـانَ لديهـا ما يكفي
ــعـــطــيــاتِ عـــمّــا يـــجــري في مـن ا
الـعالم ومـهمـا يـكن وأيّاً يـكن (ما
إذا كانَ غـزو الكـويت حمـاقةً أمْ ال)
ـهـمُّ في هـذا  فـلــيسَ هــذا األمــرُ ا
ــهـمُّ أنْ نالحظَ هــذا الــتـــحــلـــيل ا

اجلو الدوليّ الذي بدأَ بالتشكّل.
وهــكــذا وقُــبــيلَ احــتاللِ الــعــراقِ
(مارس/ آذار 2003) بثالثةِ أشهرٍ
َ مضى أكـثرُ من عقدٍ تقريـباً وح
مـن الــزّمنِ عـــلى انــهـــيــارِ الـــعــالمِ
َ كــنتُ أعـــيشُ مع الــقـــد  وحـــ
أُســرتي فـي هــولــنـــدا ذهــبتُ إلى
بـغدادَ بـدعـوةٍ من وزيرِ اخلـارجـيِةِ
رحـوم طارق عـزيز بـالنـسبةِ لي ا
كـانَ األُســتـاذ طـارق عـزيـز -رحـمه
الـله- صـديــقـاً وكـنتُ أعــرفهُ مـنـذُ
وقتٍ طويل وفي بغداد التي عُدتُ
نفى بعد نحو  30عاماً إليها من ا
- الـتـقـيتُ السـيّـدَ عزت -كـمـعارضٍ
الــــدوري (عــــزت إبـــراهــــيم نــــائبُ
)  وسـالتُه الـرئـيسِ صـدّام حـسـ
خاللَ لقـاءٍ استمـرَّ لسـاعات    (ما

بغداد
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mapsوتـوزيع (تــشـظّي) الــسُّـلــطـة
Power distribution (
فــفي الــكــتــاب األوّل تــنــبــأَ تــوفــلـر
بـانـهـيـارِ االتّـحــادِ الـسـوفـيـاتيّ في
غـضــونِ بــضعِ ســنـوات وهــذا مـا
حتـقّـقَ بـشـكلٍ مُـذهل  فـبـعـدَ بـضعِ
سـنواتٍ بـالفـعلِ من صـدورِ الكـتابِ
ســـــقطَ الـــــعــــمـالقُ ذو الــــقـــــدمــــ
. في هـذا الوقت ِ وح الطّـينيـتّ
صدرَ كتاب تـوفلر  كنتُ أعيشُ مع
أُسـرتي في بـلـغـراد (يـوغـسـالفـيا)
وصـــادفَ أنّــــني ومـــجـــمـــوعـــة من
َ قرّرنا القيام الشّبابِ الفـلسطينيّـ
برحـلةٍ سـريعةٍ لـرومانـيا اجملاورة
في بوخارست  –رومانـيـا حتدثتُ
ـلــحقِ الـثّــقـافيّ في الــسّـفـارةِ مع ا
الـفـلـسـطـيـنـيّـة  فقـال لي : إنّـهُ عَلِمَ
من أصــدقــاءَ لهُ في قــيــادةِ احلــزبِ
الـشّــيـوعيّ الــرومـانيّ أنَّ الــرئـيسَ
شـاوشـيـسـكو طـلـبَ تـرجـمـة كـتابِ
توفـلر  ثمّ وزّعَ بـنفـسِهِ عشـر نسخٍ
ـكـتبِ مــنه فـقط عــلى أعـضــاءِ في ا
الــســيـــاسيّ لــلـــحــزبِ الـــشّــيــوعيّ
الــرّومــانـيّ وكــان شــاوشــيــســكــو
ّــا يـجــري فـي الـعــالم مــرعــوبــاً 
وأيـــقنَ أنَّ هـــذه الــنـــبــوءةَ لـــيــست

مجرّدَ نبوءة.
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َ عـدتُ إلى بـلــغـراد دعـوتُ إلى حــ
مـــــنـــــزلي رفـــــاقـــــاً لي مـن احلــــزبِ
الشّيوعـيّ اليوغسالفيّ كـنّا نسهرُ
مـعـاً بـاستـمـرار فجـاءَ ثالثـة مـنهم
فــقط مع زوجــاتِــهم  وكــنتُ أُالحظُ
أنَّ زوجـاتِ رفـاقي الـيوغـسالف كُنَّ
حـزيـنـاتٍ وهنَّ يُـحـدثنَ زوجـتي عن
(تـنـظــيفِ الـبــنـادق). انـتــبـهتُ إلى
ســـيــاقِ احلــديثِ لـــكــنّــنـي لمْ أفــهم
الــنــقــاشَ بــدقّـة ٍ ولــذا بــادرتُ إلى
طـرحِ الـسّـؤالِ اآلتي الـذي كـان يلحُ
عـــليّ: هل بــدأ حـــقــاً بــتـــنــظــيفِ
"الـــــبـــــواريـــــد " هــــــذا يـــــعـــــني أنَّ
يوغسالفيا تتّجهُ نحو احلربِ ? ثم
سألـتهم: “واآلن قولـوا لي ما الذي
جـاءَ من أجلهِ غـورباتـشوف الـيوم
لــقـد رأيتُ في الـتــلـفـزيـون أنّهُ جـاءَ
لــزيـــارةِ الـــرئـــيسِ الـــيـــوغـــسالفيّ
مـيــلـوســوفـيـتش لــكـنّه غــادرَ بـعـدَ
سـاعةٍ واحـدةٍ فـقط وكان مُـتـجهِـماً
وبـــدا عـــلــيـهِ االنــزعـــاجُ مـــا الــذي
يـحدث ? ”فـقـال لي أحدهـم : اسمع
يـارفـيق جـاءَ غـوربـاتـشـوف الـيوم
َ مـفــادُهـا بــرسـالــةٍ من األمـريــكـيّــ
اآلتـي: ســـــــيّــــــــد ســـــــلـــــــوبـــــــودان
مـيـلـوسـوفـيــتش فـكّكَ يـوغـسالفـيـا
بهدوءٍ أو سـنأتي لتفـكيكِهـا بالقوّة
 وأذكــرُ أنّــني فـي الــيــوم الــتــالي
ـتـظـاهـرينَ فـي شارعِ كـنتُ ضـمن ا
َ ذهـبنا تيـتو -في قلبِ بـغراد- ح
ـــانِ نُـــحـــيّـي الـــرئـــيس إلى الـــبــــر
سـلـوبـودان مـيــلـوسـوفـيـتش الـذي
قاَل وهـو يُخـاطبُنـا: سأمـوتُ دِفاعاً
عـن يـوغـسالفـيــا مـوحّـدة سـأقـاتلُ
إلـى الــنــهــايــة. كـــان األمــريــكــيــونَ
يريدونَ منه تفـكيكَ يوغسالفيا إلى
(فــــيــــدرالــــيّــــات) ولـــــيس حتــــويلَ
يوغسالفـيا إلى دولةٍ فـيدراليّة; أي
كـانـوا يخـطّـطـونَ لتـمـزيقِـهـا وكان
رسـولُـهم غوربـاتـشـوف هو الـدّمـية

قــرون واآلن يـدخلُ الــعـالـمُ عـصـرَ
ـوجـةِ الــثـالـثـة (مـا بــعـدَ الـعـصـرِ ا
الصـناعيّ: عصـرُ السّلـعةِ النّـاعمةِ
أي الـ Software). برأي توفلر إنَّ
الـعصـرَ الصـناعيّ انـتهى واخـتفى
ولمْ يَــعُـد لهُ وجــود حــتى تــعـبــيـر
(لنـدن مدينـةُ الضبـابِ) اختفى; ألنَّ
لــنـدن لمْ تَـعُـد كـمـا كـانت في الـقـرنِ
الـتـاسعِ عـشـر تسـتـخـدمُ الـفحمَ في
الـتـدفـئـةِ وبـحيث تـتـشـكّلُ سـحـابة
مـن الــضــبــابِ في ســمــائِــهــا لــقــد
داخنِ واحملتشداتِ اختفى عصـرُ ا
العمّاليّة واأليديولوجيّاتِ الثوريّة
ِ  ; الـــشّـــيـــوعــيّـــة  والـــيـــســـاريّــة 
وثـــورات الـــلّـــاهـــوت الـــثـــوريّ في
أمريكا اللّاتينيّة. وفي هذا السّياق
وكــمـــا اخــتــفت الــنّــازيّــةُ فــســوفَ
ـا هي نتاجُ تخـتفي الـصّهـيونـيّةُ 
ـصانعُ هـذا الـعـصرِ وكـمـا تـزولُ ا
واحملـتــشــدات ويــتالشى الــدُّخـانُ
ط جـديد من إنتاجِ ويحلُّ محـلّها 
) فـســوفَ تـذهبُ (الـسّــلعِ الـنــاعـمــةِ
هـــذه األيــديــولــوجـــيّــاتِ هــبــاءً مع
الـدُّخـان والعـالمُ سـيـنتـقلُ بـالـفعِل
; أي أنّه إلى عصـرِ السّلـعةِ النـاعمةِ
سوفَ يتحـوّلُ إلى وادي سيلكون ;
ولـذا اخـتـفى االتّحـادُ الـسّـوفـياتيّ
من الــوجـــود.لــكـنَّ آلــفـــ تــوفـــلــر
أضـافَ مــا يـأتي : انــتـبــهـوا بــعـدَ
َ عـامـاً َ أو أربـعــ خـمــسـة وثالثــ
ـتّـحـدةُ سـوفَ تـخــتـفي الـواليــاتُ ا
األمـريـكيّـة أيـضـاً فقط ألنَّ الـعـصرَ
الـذي وُلِـدَت فـيه ووُلـد فـيه االتّـحاد
السوفـياتي قد تالشـى وجاءَ عصر
جـــديــد ســوفَ يـــتــمـــزّقُ اجملــتــمعُ
األمريـكيّ بثـوراتِ السّـودِ " الزنوجِ
"  وطـمـوحِ الواليـاتِ الـغـنـيّة وفي
هـذا الــكـتــابِ أيـضـاً تــنـبّـأ تــوفـلـر
بـ(أيـديــولـوجــيّـاتٍ جــديـدةٍ) سـوفَ
حتلُّ مـحلَّ إيـديـولـوجـيّـاتِ الـعـصرِ
الصناعيّ وفي خرائـطِ العالمِ تنبّأ
بـأوروبا أُخـرى غـير الـتي نـعرفـها
سوف تختفي أوروبا الغربيّة التي
نعرفها ;  هذه التي قالَ عنها وزيرُ
الدّفـاعِ األمريكيّ " رامـسفيـلد " بعدَ
أسـبــوعٍ فـقط من احـتاللِ الـعـراقِ 
ومـن الــعـــاصــمـــةِ بــغـــــداد: وداعــاً
أوروبــــا الــــعـــجــــوز.كــــثـــيــــرونَ لمْ
ــعـلّم " يـصــدّقـوا مــا قـالهُ " ولــيـد ا
أعـــظمُ وزيـــرِ خــارجـــيّــةٍ لـــســوريــة
َ ُعاصـرة ح خاطبَ الصّـحفيّ ا
فـي مـــكــتـــبـــةِ األســـد قــبـلَ أعــوام :
انـسوا أوروبـا  لقـد شطـبنـاها من
اخلــريــطـةِ هــنــاك أوروبــا جــديـدة
تـــولـــدُ  ; هي أوروبــــا الـــشّـــرقـــيّـــة
(األرثـوذكــسـيّـة من بــلـغــاريـا حـتّى
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جــاءَ غــوربــاتــشــوف بـرســالــةٍ من
َ مــفـادُهــا اآلتي: سـيّـد األمـريــكـيّـ
سـلـوبــودان مـيـلـوســوفـيـتش فـكّكَ
يــوغــسالفــيــا بــهــدوءٍ أو ســنــأتي

لتفكيكِها بالقوّة .
حــاول صـدام الــعــبث بــاخلــرائط
ودخل الــــكـــويـت في "الــــلـــحــــظـــة

السوفييتية"
عـزت الدوري:  –يـا رفيق.. طـلـبوا
ً قُـلنا لهم ال نـقدر عليه. منّا شـيئا 
خـذوهُ بـالـقـوّة. ...(طــلـبـوا تـفـكـيك

العراق)
 تدبـير "الثـورة األميركـية وقتل

شاوشيسكو
ــتـحـدة وكــأنـهـا تـبــدو الـواليـات ا

تدخل "اللحظة السوفييتية:
« َ الـقــلـيـلــونَ - فـقط من احملــلّـلـ
َ- مَنْ يتـذكّـر الـيـوم ما ـتـابـعـ وا
ـاضي الـقـريـب عـنـدما حـدثَ في ا
ـكنُ تــسـمــيـتهُ شَــهِـدَ الــعـالمُ مــا 
بـ(اللّـحظةِ الـسّوفيـتيّةِ عام -1989
) آنــــــذاك كــــــانَ الـــــــرئــــــيس1990ُ
الـــسّــوفــيــاتيّ بـــوريس يــلــتــســ
يــتـرنّـحُ من الــسّـكــرِ في الــلّــقـاءاتِ
الـــرســمــيّـــة ومــعه كـــانَ االتّــحــادُ
و الـسّــوفـيـاتـيّ يـتـرنّـحُ دونَ سـكـرٍ
كــان " يـلــتـسن " زعــيـمــاً كـحــولـيّـاً
وفاسداً ومُثيراً للسخريةِ والعالم
كــلّهُ آنـذاك سَــخِــرَ مـنهَ ومن بالده
ومــثل عـــمالقٍ بــقـــدمــ من طــ

انهـارَ االتّحادُ السـوفياتيّ الـعظيم
َ وقعَ فـجأةً في حلـظةٍ مـاجنـةٍ ح

انقالب عسكريّ انتهى بتفكّكه.
ترنّحَ الـعـمالقُ وسقطَ فـجأةً وسطَ

ذهولِ العالم.
ــتّــحـدةُ الــيـوم تــبــدو الــواليـاتُ ا
األمريكيّـةُ وكأنّها دخـلت (اللّحظةَ
الـسّـوفــيـتـيّـة) ذاتـهــا فـثـمّـة زعـيم
يـــتــرنـح وبــلــد عـــمالق يـــتــصــدّعُ
بـــطـــريـــقـــةٍ مـــفـــضــوحـــةٍ. تـــرامب
ــنـظــور يُـكـرّرُ األمـريــكيّ من هـذا ا
صـورةَ يلـتـسن الـسّوفـيـاتيّ ولكنْ
بــدالً من أنْ يـبــدوَ تـرامب ســكّـيـراً
سيـبدوُ مُهـرِّجاً . ماذا يـعني هذا ?
يــعـنـي هـذا بــبــسـاطــة أنَّ الــعـالمَ
دخـلَ من جـديــد في حـالـةِ ســيـولـة
ســبـقَ وأنْ دخـــلَـــهــا مـع انـــهـــيــارِ
االتّـــحــادِ الــسّـــوفــيـــاتي ّ بــيــد أنَّ
العـالمَ مع ذلكَ يُعيـدُ تشكـيلَ نفسهِ
كمادّةٍ صـلبةٍ من جـديد ألنّهُ يُغادرُ
عـــصــراً ويـــدخلُ عــصـــراً جــديــداً.
بــــكـالمٍ مــــوازٍ ; دونــــالـــــد تــــرامب
األمـــريــكيّ هـــو بــوريس يـــلــتــسن
الـــسّــوفـــيـــاتيّ  وهـــمـــا مــعـــاً منْ
يـصـنـعا الـلّـحـظة ذاتـهـا ;  كِالهـما
طلوبِ منه جاءَ للـقيامِ بالواجـبِ ا
; تــفــكــيكُ الــبــلــد الــقـد بــبــنــائِهِ
ُــتــصــدّعــة. ُـــتــهــالِكِ وجــدرانِـهِ ا ا
أحدهما اختارَ شخصيّة (السكّير)
هرّج)  واآلخر اختارَ شخـصيّةَ (ا
 إنّهـا حفـلةُ إعـادةِ بنـاءِ العالمِ من
جـديـد  وعلى الـقـادةِ أنْ يـتقـنّـعوا

(يتنكرّوا) في هيئةٍ مُحددّةٍ.
ــسـتــقــبـليّ في عـام 1987 نـشــر ا
األمــريـكيّ " آلـيـفـ تـوفـلـر " ثالثـةُ

كتبٍ هي األشهرُ ب كتبه
Third wave ُـــوجــةُ الـــثــالـــثــة (ا
World وخــــــــــرائـطُ الــــــــــعــــــــــالمِ 
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دومــاً تــتــصــدر الــصــحف -فــيــمــا
ـضي- ـواقـع -فـيـمــا  مــضى- وا
عـناويـن أنبـاء الفـعالـيـات العـنيـفة
مــنــهــا والــســلــمــيــة واالنـقـالبـات
احلـمر أو الـبيض وتـلفت األنـظار
إلـى تـــلـك احلـــوادث فـي أيـــامــــهـــا
األولى قـبل انصـراف األخـبار إلى

شواغل أخرى عامة وخاصة. 
وحيـنما بـدأ شطـر اليمن الـشمالي
صير" يخوض معـارك "التغيـير وا
مـنـذ مــيالد اجلـمـهـوريــة الـعـربـيـة
الــيــمــنــيــة في 26 أيــلـول 1962م
ظــــلـت تـــــفــــاعـالته الـــــداخــــلـــــيــــة
بارتـباطاتهـا اإلقليـمية تـأخذ حيزاً
رئــيــســيــاً من االهــتــمــام اإلعالمي
بــتــغـطــيــتــهــا حــيــاداً وانــحــيـازاً
ان بعدالة القضايا أو يرودها اإل
ـتصـادمة على خدمـة السـياسات ا

أرض اليمن آنذاك.
واكــبت ثـورة أيـلــول اخـتالالت في
اجلانب اليمني اجلمهوري "تُحدثُ
أخــبـــارهـــا" الـــتي مـــهـــدت طـــريق
الــتــغــيــيـر بــحــركــة تــصــحــيح أو
انــقالب 5 تـــشــريـن ثــاني 1967م.
تــشــكـل فــيه "مــجــلس جــمــهــوري"
بـرئـاسـة الـقـاضي عـبـدالـرحـمن بن
يـحيى اإلريـاني وعضـوية األسـتاذ
أحمد محمد نعمان والشيخ محمد
عـــلي عــــثـــمـــان ومــــجـــلس وزراء
بــرئـاســة األســتــاذ مـحــسن أحــمـد
العـيني. هـذا اليـوم اليـمني كـغيره

ــثـيــرة لــلــجــدل شـغل من األيــام ا
الـصـحف ووكـاالت األنـبـاء وشـكّل
الـعــنـاوين الــرئـيـســة لـلـصــفـحـات
األولى للجرائد والـصحف العربية
ومادة تـعلـيقـات الصـحف الغـربية

همة. ا
جريدة "النهـار" وأحد أبرز محرري
أخـبــارهـا الـعــربـيـة األســتـاذ فـؤاد
مـطـر حـازوا سـبق إيـراد تـفـاصـيل
ذلك اليوم الـيمني وخلـفياته التي
وقف بـتغيير أول رئيس حسمت ا
ـشير ـني للـجمهـورية ا عسـكري 
عــبــدالـلـه الــسالل واالنــتـقــال إلى
قــيــادة جــمــاعــيــة مــدنــيــة لم تــدم
مــدنـيــتـهــا طــويالً نـتــيـجــة دخـول
عــنـصــر عــســكــري ضـمـن اجملـلس
اجلــمــهــوري هـــو الــفــريق حــسن
العمري الـذي ع بدالً عن األستاذ
ــســـتــقــيـل من اجملــلس نـــعــمـــان ا
اجلـــمــهـــوري "بــســـبب اســـتــمــرار
احلـرب" وكـذلك تـفـاعالت الـصراع
ـلـكي اجلـمـهـوري الـتي اسـتدعت ا
تــشـــكـــيل "حـــكــومـــة حـــرب" عــقب
اســتــقــالـــة األســتــاذ الــعـــيــني من
رئــاســة الــوزراء مع بــدء حــصــار
ــلــكـيــ لـصــنــعـاء اجلــمـهــوريـة ا
حسب تقارير الحقة حررها رياض
جنيب الريس "للـنهار" من صنعاء

كانون أول 1967م.
تُرى ما ميـزّ "اجملهول عن االنقالب
القـبلي الـعسـكري في الـيمن" الذي

نـشـرته "الـنـهـار" وشـغل صـفـحـتـها
األولى يوم 7 تـشريـن ثاني1967م
عن بــقـــيــة مـــنـــشــورات الـــصــحف
الـــعــــربـــيـــة "األهــــرام و"األخـــبـــار"
و"اجلـمهـورية" بـالقـاهرة و"الـبعث"
ز" ية "نيويورك تا بدمشق والعا
األمـيـركيـة و"اجلـارديان" الـلـندنـية
و"لـوفــيــجــارو" و"لــورور" و"فـرنس
سـوار" الـفـرنـسـيــات من تـعـلـيـقـات
وأخـبــار رئـيـسـيـة عن "أول انـقالب
ـني" بــشـرت إحـداهن جــمـهــوري 
بأن اليمن "قد يـنعم بالسالم قريباً"
ا رصـدته "النـهار" أيـضاً من وفقـاً 
بـــيــانــات احلــركــة وتــصــريــحــات
ــنــيــة شــخـــصــيــات ســـيــاســيـــة 
جـمـهـوريـة ومـلـكـيـة ومـستـقـلـة من

"القوة الثالثة".
"كتب فؤاد مطر" مـستهالً "اجملهول
عن االنقالب" بـوصول "مـبعوث من
صـنعـاء إلى بـيروت" حـامالً رسـالة
رئيس اجمللس اجلمهوري القاضي
اإلريـاني إلى زمـيله عـضـو اجمللس
ــقـيم بــبـيـروت األسـتــاذ نـعــمـان ا
لـلـعالج بـعـد سـجنه بـالـقـاهـرة مدة

سـنـة وعــشـرين يـومــاً مع حـكـومـة
الــفـريق الــعـمــري األخـيــرة بـعــهـد
الـسالل. تـسـتعـجل الـرسـالـة عودة
الـــنــعــمــان الــذي أجــاب "بــرســالــة
حتــمل آراءه في إجــراءات يـنــبـغي
اتـخــاذهـا في الـنــطـاقــ الـداخـلي
واخلـارجي". كـشف الـتـقـريـر خـطة
مـبـعـوث الـرئـيـس "الـسـفـيـر أحـمـد
ـــعـــلـــمـي" زيــارة عـــبـــدالـــرحـــمن ا
اخلــرطـوم يــنــقل رســالــة الــرئـيس
اجلــــــديــــــد إلى رئــــــيـس الـــــوزراء
الـسـوداني محـمـد أحـمد مـحـجوب
رئـيس الـلـجـنـة الـثالثـيـة الـعـربـيـة
ـنبـثقة لـلمـصاحلة بـ اليـمنـي ا
عن اتــفـاق اخلـرطـوم بـ الـرئـيس

لك فيصل. عبدالناصر وا
الــتـقــريــر حــسب مــصـادره وصف
"احلـركـة االنـقالبيـة" بـأنـها "قـبـلـية
أكــثــر مــنــهــا عــســكــريــة" وكــشف
ـتـمـثل فـي مـوعـد آخر "اجملـهـول" ا
 حتـديـده لـلـقـيـام بـاحلـركـة وهو
"الـسـابـع من تـشــرين الـثــاني بـعـد
ــشـيـر وصـول الــرئـيس الــسـابق ا
الـــسالل مـــوســـكـــو لـــلـــمـــشـــاركـــة

لـــكــنـه عــاد إلى صـــنـــعــاء "وأوحى
بـعــدم اســتــعــداده تــنــفــيــذ اتــفـاق
ــشــايخ عــلى احلــديـدة" فـ"اتــفق ا

عزل السالل". 
واتـفق "أن يــتــولى اجلــيش قــيـادة
االنــقالب وتـــنـــفــيـــذه العــتـــبــارات
عديدة منها: ربط احلركة اجلديدة
بــثــورة ســبــتــمــبــر بــإشـراك نــفس
ضبـاط الثورة الـشباب فـيها مـنعاً
لتحريك السالل حـساسية الضباط
ـشايخ لـئال يـساء فـهم مـصر من ا
للـموقف احلـاضر إذا صـبغ صـبغة
مـدنـيـة قبـلـيـة وعدم تـثـبـيط عزائم

ثوار عدن".
.. وهــكــذا وقع انـــقالب أو حــركــةُ
تــصــحـيـح ثـبــتت به اجلــمــهــوريـة

وحتقق السالم لليمن.

جريدة النهار
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وت لم جتد الـكاتبة فرجيـنيا وولف خالصها من عـذابات االستمرار في الـكتابة اال با
بـعـدمـا رمت نـفـسـهـا في قـعـر نـهـر صـغـيـر ومـثـلـهـا فـعل الـكـاتب ارنـست هـمـنـغواي
بــرصــاصــة في الــراس الــذي اوصى من يــأتـي بــعــده بــاالبــتــعــادعن الــكــتــابــة قــدر
فـيــمـا فــضل الـشـاعــر الـفــرنـسي رامــبـو الــعـمل في جتــارة االسـلــحـة عـلى االمـكــان
الذ االخـير لـكثـير من وبسـبب الـكتـابة كـانت مسـتشـفى االمـراض النـفسـية ا الـشعـر
الـكـتـاب امــثـال ان سـكـسـتــون وهـولـدرين  !!!.ومن سـوء حــظك لـو ولـدت في الـعـراق
فـإن انت كـظمـت هاجس ووجـدت نـفـسك وريـثـا جليـنـات الـكـتـابـة  فـذلك ابـتالء عـظـيم
وأما لو اخـترت اطالق العنان لقلمك فذلك الكـتابة صرت في اجلانب اآلمن من احلياة
فـمن اجلــهـلـة وشــذاذ االفـاق من ســيـكـفــرك ويـعـدك من اسـوأ الـقــرارات في حـيــاتك
وقــد تـتــفـاجــأ ان الـوانــاً مـخــتـلــفـة من اطــيـاف اجملــتـمـع سـتــراك مـعــتـوهـا مــنـحــرفـا
وقد جتد خصوصا في مجتمعات ما زالت تقدس اجلهل وتدمن اخلرافات سوسا و
وقد جتد نفسك في النـهاية وحيدا ومعزوال.حينـما تصبح كاتبا حرا قد نفسك مـنبوذا
صالح وقـد جتد نفسك امام جتد نـفسك مطاردا ومالحـقا من اهل العقد واصـحاب ا
نحرف على انه فال تصور ا وهنا عليك ان ترفع شعار كلمة (ال) قائمـة طلبات مختلفة
وال تصور ظهر الـبطل وال تًظـهر اجلبـان   وال تكـتب للدعي عـلى انه مصلح مسـتقيم
ـتلك وسـيطـلب مـنك من  وال تـكتـب للـفـاسد عـلى انه شـريف اجملـرم عـلى انه ضـحيـة
سلطـة او جاه  ان تكتب له ما يجعـله يظهر كولي من االولياء وهـو في حقيقته شيطان
حتى الـعاهرة ستطالبك ان تصورها كطاهرة عفيفة وهي قابعة في قعر مستنقع مارد
كن وابحث عن مـهنة اخـرى غير الكـتابة الرذيـلة.فكر الـف مرة  قبل ان تـصبح  كاتـبا
فذلك اهون من ديـكتاتورا سفاحا حتى لو  قاتال مـأجورا تاجـرا... موظفا... سياسـيا
وال وال لكي تـقترب من أهل القرار ان تصـبح كاتبا!!. ال تصـبح كاتبا لـترضي غرورك
ة من اجل ان تظـهر صـورك فوق اغلـفة الـصحف واجملالت لـعل عينـي حبيـبتك الـقد
جالسا في ففي الـوقت الذي قد تكون فـيه انت منعزال عن العـالم اخلارجي تقع عـليها
مـستـحـضرا وحي الـشـعـر في روحك كجـزء من طـقوس ـظـلمـة احـدى زوايـا غرفـتك ا
قـد تـكـون هـي  مـنـعـزلـة عن الـعـالم لـتـسـطـر أعـذب كالم احلـب والـلـوعـة لـهـا الـكــتـابـة
بل لتـستمتع هي ولـكن ليس لقراءة مـا تكتـبه من معلـقات شعـرية من اجلـها اخلارجي
بـغـسل مالبس زوجهـا الداخـليـة وهي تـدندن اغـنيـة (زي العـسل عـلى قلـبي) للـمطـربة
وال من اجل سـترجلة صبـاح  !!.ال تكتب من اجل ارضـاء مديرتك الـقبيحـة البديـنة  ا
زيـد من التضليل فالنـاس ال حتتاج الى ا وال تساوم مـهما كان الـثمن ال والـوجاهة ا
ارامل واعـــلم انـك لـــو اصـــبـــحـت كـــاتـــبـــا فـــاجلــــمـــيع صـــغــــارا وكـــبـــارا واخلــــداع
وكلهم سـيبحثون عن اصحاب شهادات واصـحاب سوابق متعـلمون وجهلـة ومطلـقات
حتى انك ستتفاجأ سبب لـكراهيتك ألنهم يؤمنون ان الكتابة رجس مـن عمل الشيطان

ان احـدى طـالـبـاتك في اجلــــــامـعـة ستـكــــــتب عـنك تـعـلـيـقا
بـلــغــة ابــو االسـود الــدؤلي تــقــول فــيه (هم زين تــخــرجــنـا
مع ان وجـــهك احـــلى من وجه وخــلــــــصـــنـــا من وجـــهه)!
وقـد يـكون ذنـبك الـوحيـد انك كـنت تلح في القـبـيح شارون
توجـيه الـنصــــح لـطالبك وطـالـباتك أن يـعـطوا االولــــــوية
وان يـؤجــلـوا  بـاقي نــشـاطــاتـهم (الالصـــــفـيـة) لـلـتــعـلــيم

ناسبة ابدا الـــى ما بعد التخرج! وغيـــــر ا

أن شعـور اإلنسان بـالنقص قـد يدفعه إلى الـتعويض عـنه وذلك باحلصـول على القوة
واجلاه والـشهـرة . فإذا اسـتطـاع التـعويض زال شـعوره بالـنقص وأصـبح التـعويض
أمـا أذا فشلت آليـات العقل عن أيـجاد تعويض وسيـلة لطـمانيـنه وتعزيـز ثقته بـنفسه 
يول مناسب فـيتـحول الـشعور بـالنـقص إلى عقـد تعد مـصدراً لألمـراض النفـسيـة وا

العصابية واالنحرافات السلوكية األخرى .
ـيل الـعصـابي بأنه " حـالة نـفسـية تـتمـثل في نـتيـجة عـدم تطـابق السـلوك مع يـعرف ا
طـبـقـاً لــنـظـريـة أدلـر احـد عـلـمـاء الـنـفس ـعـالج الـنـفـسي  الـذات والشك فـأن هـدف ا
ـعتقـدات اخلاطـئة للـفرد بـخصوص وصاحب نظـرية عـقدة الـنقص هو إعـادة تنـظيم ا
ساعدته على وتزويده بأهداف جديدة  واستبعاد األهداف اخلاطئة  نفسه واآلخرين 
ولتـحقيق كل ذلك فأن ادلر يـعتقد " بأنه يجب أدراك امكـاناتة وقابلـيته ككائن بشري 
ويـجب تـربـيـته نـحو ـنـتج  اآلخرين  ـريض بـاالبـتـعاد عـن نفـسه والـتـوجـيه ا تـوجـيه ا
وبــصــيــرة بــأنه شــخص مــهـم في اجملــتــمع شــأنه شــأن ــصــاحلــة االجــتــمــاعــيــة  ا
ـيلـون إلى العـصاب " بـانه محـاولة اآلخرين.وأكـد ادلر أيـضا أن األشـخاص الـذين 
كبوته في الالشعور بدور مهم غيـر ناضجة للتوافق مع الواقع حيث تقوم الذكريات ا
تلكـون أساليب حياتية خاطئـة كانوا قد اكتسبوها من في تكويـنها" هم أولئك الذين 
خالل االتـصـال بــوالـديـهم الـذيـن إمـا إن يـكـونـوا قــد دلـلـوهم أو رفــضـوهم من اثـنـاء
اطا سـلوكية ففي كـثير من احلاالت كـان هوالء اإلباء قد اظـهروا أ بكرة  طـفولتـهم ا

ا يكافح من اجل أن يكون كامالً . ور شاذة أو غريبة األطوار
ولـقـد أكـا ألنك احـد عـلـمـاء الــنـفس الـوجـوديـ عـلى إن اإلفـراد في الـوقت احلـاضـر
عـنى إن هذا االنـشقاق في ـزيفة والـذات احلقـيقـية  يعانـون مشـكلـة أسمهـا الذات ا
فـاألسـرة تفـرض عـلى الـفرد ـعـاصر  الـذات يرجـع إلى زيف االتـصال االجـتـمـاعي ا
وحتاصـره بوسـائل مزدوجة ومـشاعـر أو أحاسـيس جامدة وخـشنـة بحـيث جتبره أو
جتـعله يـتـابع أهـدافاً ال مـعـنى لهـا من خالل جـعـله يسـلك سـلوكـاً تـقلـيـدياً بـعـيداً عن
رور الـزمن منذ الطفولة وحـتى يصل الفرد إلى مرحلة و طلوب  الـسلوك األصيل وا
الرشد يـكون مـفصـوالً ومبتـعداً عن ذاته احلـقيـقيـة وقد تدرب عـلى ذات مزيـفة تـبعده

عن حالة السواء وتقربه أكثر من العصاب .
وذلك الن ترتـكز نظـرية النك كأحـد علمـاء النفس الـوجودي على عالقـات الشخـصية 
وان تـلك مـا يـحـدد سـلـوك الفـرد هـو خـبـرته من األشـخـاص الـقـريـبـ مـنه من جـهة 
ـتبـادلة من جـهـة أخرى. وهـكذا يـشبـه النك السـلوك الـشاذ الـعالقـة تعـني اخلبـرات ا
ا في عالقـاته باآلخرين ـرض النـفسي وانه شئ ال يـحدث في داخل الشـخص وإ با
ـثل أقـصى حاالت االضـطـراب النـفـسي . فقـد أشار في فالـفصـام الـذي يعـد بأنه 
رض " أن الشيزوفريـنا هي ليست بجانبـها األكبر حالة اضطراب مقولـة له عن هذا ا
كن أن يعيش بقـدر ما هي إستراتيجـية يبتكـرها الشخص لكي يعـيش في موقف ال 
فـيه" وقـد يـرجع الـسـبب في ذلك الى ان الـفـرد قـد يـكـون غـيـر قـادر عـلى االسـتـمرار
لـهذا جنده ينسحب من الواقع ويعيش في زيفة التي فرضـها عليه اجملتمع  بالـذات ا
ه اخلـاص الذي يطـلق عليه بـالشـبزوفريـنيا الـتي تصبـح له كفاح حـقيقي من أجل عا

فـاجملـتمع سالمـة عقـلـة وصحـته لـلوصـول إلى عـيش أصيل 
ـسـايـرة واقـعة ـزيـفـة  يـريـد من الـفـرد أن يـعـود إلى ذاته ا
في حـ أنه بحـاجة إلى إسـنـاد وتعـاطف جتعـله يواصل
رحلـته الداخـلـية مع كل مـا حتتـاجه من تنـظيم في سـلوكه
ـصاحلة مع الـذات احلقيـقية والوصـول في النـهاية إلى ا

والظهور ثانية إلى الواقع .

وأنا أتابع  –االخبـار العاجلة- الـتي تظهر ب احلـ واالخر من خالل اليوتيوب
أقفُ حائـراً بكل ماتعنيه هـذه العبارة من معـنى لغوي . في خبرٍ تـرتفعُ معنوياتي
نـوعـاً مـا وأشـعر أن الـبـلـد صـار مـسـتـقـراً نـوعـاً مـا وان قـضـيـة الرواتـب لم تـعد
ٍ وأخـر وبـعـد قـلـيل يـظـهـر اخلـبـر ـوجـعـة بـ حـ مـشــكـلـة نـعـاني من اخـبـارهـا ا
ان  –سيء العـاجل االخر وهـو يـؤكد ان قـضيـة الرواتـب مرتـبطـة بتـصـويت البـر
الصـيت ومدمر كل خـزينـة العراق بـسبب الرواتب واالمـتيـازات الضخـمة التي –
يـلـفطـهـا- االعـضاء ان صـح التـعـبـير- واليـصل لـلـشعـب اال األلم واحللم الـكـبـير
ان ويريح الشعب اذا اليحل رئيس الوزراء هذا الـبر نـهار عند حلظة واخـرى.  ا
ــمـكن ان تــسـاهم فـي تـضــمـيـد كــله ويـوفــر في نــفس الـوقت امــواال طـائــلـة من ا

 . سك جراحات هذا الشعب ا
ـاء الـبـارد تخـتـلف عن الـيـد الـتي حتـتـرق في الـنار نـحن نـعـرف ان من يـده في ا
والفـرق شاسع البون ولـكن ال احد يسمـع وال احد يستـطيع ان ينقـذ هذا الشعب
الـذي لم يـرَ الـراحــة مـنـذ ان تـأســست دولـة اسـمـهــا الـعـراق. كـلــمـا سـافـرتُ مع
خـياالتي مع النت من خالل  –الـفلوكات  –اجلمـيلة التي يـعيش فيهـا ابناء العالم
خـتلف مستوياتهم البشرية اشـعر كم ان الشعب العراقي مسك حقاً ال بل –
ـوت ويتـحـسـر على كل شيء . أال يـوجـد في كل الـعراق من شعب اليـعـيش بل 
شمالـه الى اقصى جنوبهِ رجالً تـنطبق عـليه صفات الـرجولة والوطـنية ليـنقذ هذه
االرض من هذه االمـراض السـرطانـية الـتي راحت تنـخر في اجـسادنـا وارواحنا

نحن الفقراء. 
انــهــا صــرخــة االنــســان ..هــذا االنــســان الــذي فــضــله ُ الــله

سبحانه وتعالى على كل اخمللوقات. 
نحـتاج الى االمام علي عليه السالم او عمر بن اخلطاب
رضي الله عـنه لينـهض احدهمـا ويساعد هـؤالء الفقراء

في كل العراق . 
سالمـا ايـهـا الـوطن اجلـمــيل..سالمـا ألحالمٍ ال تـنـتـهي

رغم بساطتها....

باحـتفاالت الـثورة البـلشفـية" لكن
برقـية مـوجهة إلـيه تلـقاها بـبغداد
"تــطـلب عــودته إلى صــنـعـاء خالل
24 ســــاعـــة" من "الـــشــــيخ أحـــمـــد
عـــبـــدربه الـــعــواضـي" أحــد كـــبــار
عـروف بوالئه مـشايخ الـبيـضـاء "ا
للسالل" جعـلت مخططي االنقالب
ــشــايخ يــســارعـون تــنــفــيـذه من ا
واحـتـواء الـشـيخ الـعـواضي الـذي
"أعــلن والءه لـلـنـظـام اجلـديـد" فـور
قــيــامه فــجــر األحـد 5 نــوفــمــبـر -

تشرين الثاني.
ثم يــبــ مـطــر "مــتى ولــدت فــكـرة
االنقالب" بأنها بعد عودة القاضي
اإلريــاني إلى الــيــمن من الــقــاهـرة
نية صحبة مجموعة شخصيات 

شير رحب بعودتها ا
الــسالل "بــاســتـثــنـاء
خـمسـة" شـخصـيات
واتـفقـوا جـميـعاً في
احلديـدة مع السالل
عـــلى بــدء مـــرحـــلــة
جـديدة تـشـكل فيـها
حــكـــومــة جـــديــدة

صدام حسسلوبودان ميلوسو فيتشنيكوالي تشاوتشيسكو
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ـقبل اللـت تأتـيان ضمن واالحد ا
ـنـتـخـبـ لـنـهـائـيـات حتـضـيـرات ا

آسيا حتت 19 عاما.
ــــديـــر الـــفــــني قــــحـــطـــان وقـــالَ ا
جــثـيـر  جتــمع قـطـر هــو الـتـجـمع
ــــنـــتـــخب شــــبـــاب الـــعـــراق األول 
خــارجــيـاً بــعــد جــائــحــة فــيـروس
كـورونا ويُـعـد التـجـمع الثـاني لـنا
بـعــد الـتـجــمع في الــعـراق بــإقـامـة
مــعـســكـر داخــلي في كـربـالء لـكـون
بـطـولـة آسيـا حتت 19 عـامـا كانت
ــــقـــرر أن تـــقــــام خالل شـــهـــر من ا
ــــــــــاضـي في تــــــــــشــــــــــريـن األول ا
أوزبـكـستـان قـبل أن يـتم تـأجيـلـها
ــقــبـل بــســبب إلى بـــدايــة الــعـــام ا
جائحـة كورونا وهـذا الشيء جعل

الالعب يلتحقوا بأنديتهم".
وأضــافَ جـثــيـر الـتــجـمع األول في

حل كـسب الشفـاء التام.وسـيغيبُ
ـنـتخب خـمـسة العـبـ عن قـائمـة ا
ـباراتـ الوديـت هم كل خلوض ا
مـن ريــــبــــ ســـــوالقــــا وضــــرغــــام
إســمـاعـيل بــسـبب اإلصـابــة فـيـمـا
ســيــغــيبُ الالعــبــان حــســ عــلي
وعالء عبد الزهـرة وأحمد ابراهيم

إلصابتهما بفيروس كورونا.
»U³A « ‰œUFð

وخيم التـعادل السلـبي على مباراة
مــنـتــخـبــنــا الـوطــني لــلـشــبـاب مع
ــبـاراة مـنــتـخب شــبـاب قــطـر في ا
ية التي أقيـمت  على ملـعب اكاد
أســبــايــر في الــدوحـة وذلـك ضـمن
ـنـتـخـبـ لـنـهـائـيـات حتـضـيـرات ا
آسيا حتت 19 عامـا والـتي ستـقام
قبل في أوزبكستان. بداية العام ا
وأشــركَ مـدرب مـنـتـخــبـنـا الـوطـني
لـلــشـبـاب قــحـطـان جــثـيــر جـمـيع
العـــبـي الـــفــــريق وذلك كـي يُـــدخل
بـاريـات بـعد الالعـبـ في اجـواء ا
غياب طويل بسبب جائحة فيروس
كـورونــا.ودخلَ مـنـتـخـبـنـا الـوطـني
لـلـشبـاب بـتشـكيـلـة مؤلـفـة من ند
ــرمـى وحـــســ نـــادر حلـــراســـة ا
جاسم وعباس علي وكاردو كامران
وزيد حتس وعـبدالله خلف وعلي
شــــوقي وكـــرار مـــحــــمـــد اخملـــتـــار
وحــســ زيــاد ورضـا فــاضل وزين
العابـدين قحطـان قبل أن يتم الزج
بالالعـبـ عبـد الرزاق قـاسم وكرار
سعد وحس عبـدالله ونهاد محمد
وأحـمد حـسن مـكنـزي وأمـير أحـمد
وسـالم أحـمـد وعـبـدالـله مـحـمـد في

باراة الثاني. شوط ا
وسـيـلـتقـي مـنـتـخـبنـا لـلـشـبـاب مع
منتخب قـطر في مبـاراة ودية ثانية
ـــقـــبل عــــلى مـــلـــعب يـــوم األحــــد ا

ية اسباير. أكاد
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ـــنــتـــخـب الــوطـــني وأكـــدَ مـــدرب ا
للشبـاب بكرة القدم قـحطان جثير
على أهمية مبـاراتي منتخب شباب
قــطـر الــوديـتــ يـوم غـد اخلــمـيس

كوجـر التـقى باالمـ العـام الحتاد
اإلمارات لكـرة القدم مـحمد عـبدالله
هـزام الـظاهـري والـذي قـام بـزيارة
ـقـر بعـثـة منـتخـبـنا الـوطـني الذي
يـقـيم مـعـسـكـره في االمـارات ضمن
اسـتعـداداته لـلتـصفـيـات اآلسيـوية
ـؤهــلـة إلى نــهـائـيـات ــزدوجـة وا ا
كأس العالم 2022 ونهائـيات كأس
آسيا Æ2023ونقل بن هـزام بحسب
الــبـيــان حتـيــات الـشــيخ راشـد بن
حـمــيـد الــنــعـيــمي رئــيس االحتـاد
االماراتـي وأعضـاء مـجلس اإلدارة
مـتـمـنــيـاً لـلـبـعـثــة الـعـراقـيـة "طـيب
اإلقــــامـــة واالســـتـــفــــادة من فـــتـــرة
عسـكر  مؤكـداً حرص احتاد كرة ا
القـدم عـلى "توفـير كل االحـتيـاجات
ــنــتــخب طــوال فــتـرة اخلــاصـة بــا
تـواجـده في اإلمـارات.ووجه رئـيس
الوفد العراقي احمد كوجر الشكر
والـتــقــديــر الحتــاد اإلمــارات لــكـرة
الــــقــــدم عــــلى كـل الــــتــــســــهــــيالت
ا كان لها واخلدمات التي يقـدمه 
األثر اإليـجابي لـدى أعضـاء البـعثة

الوفد العراقي.
dOÞUÝô« ÊUBL

والـتـقى مـنــتـخـبـنــا الـوطـني لـكـرة
الـقـدم مــنـتـخب األردن وديـاً ضـمن
ـنـتخـبـ للـتـصفـيات حتـضـيرات ا
ـــــزدوجـــــة والـــــتي اآلســـــيـــــويــــة ا
ســتــســـتــأنف خـالل شــهــر اذار من
ــبـــاراة الــتي ـــقــبل فـي ا الــعـــام ا

سيقودها طاقم حتكيمٍ اماراتي.
واجهة حمل اسود وقبل انطالق ا
الــرافـدين قـمـصــان اسـاطـيـر الـكـرة
العراقية احـمد راضي وناظم شاكر
وعــلي هـادي السـتـذكــارهم بـعـدمـا
وافــاهم االجل بــســبب بـإصــابــتـهم

بفيروس كورونا.
وخضعَ وفد منتخـبنا الوطني لكرة
الــقــدم إلى مــســحــة كـورونــا الــتي
أثــبـتت إصــابــة مـدافـع مـنــتــخـبــنـا
الـوطني أحـمـد إبراهـيم بـعد ظـهور
الـنـتـيـجـة إيـجـابـيـة والذي  عـزله
ـنــتــخب لــتــلـقـي الـعالج عن وفــد ا
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فــــــــــرض
الـــتـــعـــادل
الــــــســـــلــــــبي
كــــلـــــمــــتـه عــــلى
نـتخب الـوطني بـكرة مبـاراة ا
الــقــدم امـام نــظــيـره
االردني  ضـــمن
مـــعـــســـكــره في

االمارات.
ــــــواجـــــــهــــــة ا
احـــتـــضــــنـــهـــا
ملعب سفينيس في امارة دبي كان
احلــذر الـســمـة الــسـائــدة في اغـلب
باراة حيث لم يرتقِ االداء دقائق ا
ـطلـوب لتـنتهي سـتوى ا الى ا
كـــمــا بـــدأت ســـلـــبــيـــة من دون

اهداف.
واجهة هي االولى وتعد هـذه ا
الســود الـرافــدين بــعـد جــائـحـة
كــورونـا الــتي اجـتــاحت الـبالد

اضي. منذ مطلع شهر آذار ا
ـدافع احـمـد وغـاب عن الــلـقـاء ا
ابــــراهــــيـم بــــســـــبب اصـــــابــــته
بفيروس كورونا حيث  حجره
وابـــعـــاده عن تـــدريـــبـــات اســـود
ـــنــتــخــبــات الــرافـــدين.وتــخــضع ا
ـتــواجــدة في االمــارات الـعــربــيـة ا
ــتــحــدة الـى بــروتــوكالت طــبــيــة ا

مشددة.
ـنتخب الوطـني نظيره وسيواجه ا
االوزبـــكي في الــــســـابع عـــشـــر من
تـــشـــرين الــــثـــاني اجلـــاري ضـــمن

عسكر ذاته. ا
wð«—U ô« œU%ô«

واكد االحتاد االمـاراتي لكـرة القدم
حرصه على توفيـر كل االحتياجات
ـــنـــتــــخب الـــوطـــني اخلــــاصـــة بـــا
الــعــراقي طــوال فـتــرة تــواجـده في
اإلمـارات.وذكــر بــيــان عن الــهــيــئـة
الـتـطبـيـعيـة لالحتـاد العـراقي لـكرة
الـقدم ان رئـيس وفـد منـتـخبـنا
الــوطــني لــكــرة الــقــدم أحــمـد
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ـنتـخب الـوطني في ريـاضة الـكـيوكـوشنـكاي مـصـطفى مـحمـد وهيب طالب العب ا
. احلكومة ووزارة الشباب والرياضة بصرف مستحقات الالعب

نـتخب في الـكيـوكوشـنكاي لم وقال وهيـب في حديث صحـفي  ان احتاد والعـبي ا
اليـة منذ فترة طويلة في ح ان باقي االحتادات الرياضية يستلموا مستحقاتهم ا

استلمت مستحقاتها.
ـشاركات في وأضاف لألسف لم نحظَ بـأي دعم حكـومي يليق بـإجنازاتـنا وبعض ا

البطوالت كانت على حساب الالعب اخلاص.
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والـــدخــــول فـي الـــكــــورس األخــــيـــر
واحلــــصـــول عــــلـى أعـــلـى شــــهـــادة

تدريبية.
واضــاف اتــمــنى الــتــوفـيـق جلـمــيع
مــدربــيــنــا واالهــتـمــام بــهم من قــبل

ؤسسات الرياضية. انديتهم وا

 „d³H  u¹bH « ∫qŽe
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ركـزي لرفع االثقال محـمد مزعل الفديو وصف رئيس االحتاد ا
فبرك ويرجع الى الذي نشر على موقع التواصل االجتماعي با

ة ليس لها أي عالقة باحتاد اللعبة. احداث قد
واضـاف ان هــذا الـفــديـو نــشـر ألهــداف انــتـاخــبـيــة لـيس اال 
خلـروجــنـا من احــدى الـكــتل االنـتــخـابــيـة الــتي سـتــشـارك في

بية الوطنية العراقية. كتب التنفيذي للجنة االو انتخابات ا
واعلن مزعل عن استغرابه من امتعاظ وزارة الشباب

ـــبـــيــة مـن مــنـح احــدى والـــلـــجــنـــة االو
ــدة عـشـر الـشــركـات مـســاطـحـة 
سـنــوات من اجل اقــامــة قــاعـة
وذجية تخدم العبي االحتاد
مــوضـــحــا ان االحتـــاد فــاحت
اجلــهــتـ قــبل ذلك وقــدمـوا
شــروط تـعــجــيـزيــة النــشـاء
ـــشــروع.يـــذكـــر ان مــوقع ا
الـــيــوتــيــوب نـــشــر فــديــو
يـتـضـمن اطالقـات نار في
الـشـارع احملاذي لـقـطـعة
ارضة تابـعة الحتاد رفع
االثقـال واطالق عدد من
الـتـصـريـحـات الـكالمـية

تدين رئيس االحتاد.

عماد محمد

أوال يــجب ان نـــحــفـــز ونــســـاعــد كل شـــخص او كــيـــان يــقــدم
مسـاعادت لالنـديـتنـا الريـاضـية .. من هـذا الـباب  فـان السـيد
الـعـنـكـوشي اقــدم عـلى خـطـوة تـعـد جــريـئـة في ظل واقع مـريـر

وظرف معقد..
تلك مقدمة تـقليديـة ينبغي ان ال نخـذها الى بعد اخـر مستتر او

ظاهر ..
ـتـبــعـة حـتى االن .. لـكن من جـهــة أخـرى وفي ظل اخلــطـوات ا
هنـاك ما يـدعوا الى االسـتـفسـار فلـسفـة الـعنـكوشي .. هل هي

استثمارية ربحية ?
ام سياسية بحتة .. !!

ــكن ان يــحــقق في احلــالــتــ : نـــحــتــاج الى أســلــوب عــمـل 
الهدف  ..

ـعـنى االســتـثـمــار .. يـحـتــاج الى إدارة وبـنـاء فـاالحـتــراف .. 
وضـوعيـة لإلنتـاج واحلصـاد وفقا نشـئات وتـهيـئة األسـباب ا ا
ـدى وأخـرى قصـيـرة .. وهذا لم لرؤيـة اسـتراتـيـجيـة  بـعـيدة ا
نراه حـتى االن .. فـقـد سمـعـنـا عن تعـاقـدات مـاليـة كـبرى .. لم

يرافقها شيء اخر يد الزخم ويدل عليه ..
امـا اذا كـان الـهـدف سـياسـي .. فـان رضـا اجلـماهـيـر وحـسن
ثمرة التعاطي مع االعالم وكسب الـشباب وحتس الـعالقات ا
الـبـنـاءة بـاجتـاهـات عـدة من اولـيــات الـعـمل بل من بـديـهـيـاته ..

وهذا لم نرى منه شيء ..
ال وهو درب .. فانه حق متاح لصاحب ا فيما يتعلق بتغيير ا

االحرص على أمواله وجناح مؤسسته ..
لكن ثم لكن ثم لكن ... !!

في االحتـراف يـنـبغي ان تـكـون اخلطـوات مـدروسـة على أسس
ــثل الــعــربي مــهــنــيـة .. لــيـس فــقط تــداول مــال واسـمــاء .. فــا
ـعـنى بـئـر مـاء – ـنـلـوجي يـقـول : ( اذا وقـفت عـلى بـيـر ..-  ا

فاصرف بتدبير ) ..
تتالية ... ال تؤدي الى هدف ربحي وال سياسي .. فاالخطاء ا
ـعـسـكـر مـصـر ـدرب حـازم صــالح واشـراكه  فـاالبـقـاء عـلى ا
يـحـتــاج الى مـراجـعــة .. ثم ابـدال صـالح قــبل انـطالق الـدوري
بايام .. يعد خطا ينبيء بتداعيات .. ثم تع سعد حافظ مدربا
وهو مستشارا فنيا .. يعد قرار بال بعد .. ثم اقالة سعد حافظ

بعد ثالث مباريات يعد خطا اخر ..
ـتعددة .. وفـقا للـمبدأ االحـترافي حتتاج الى سلسلـة األخطاء ا
ـعـلـنة ـا يـؤمن االنـسـجـام الـتـام مع الـفـلـسـفـة ا إعـادة نـظر .. 
ربحيـة كانت .. ام سـياسـية .. فـلكل مـقتضـياتـها واسـاليـبها ..
فـامـتالك األمــوال وصـرفـهـا وحـده ال يــكـفي لـتــكـوين فـكـرة عن
مشـروع مـثـمـر فـضال عن إمـكانـيـة انـتـظـار جناحـه .. مع كامل
االمنيات بـالتوفيق لـنادي الديوانـية العزيز
وجــمــاهــيــره االعــز .. وكــذا لالســتــاذ
حـسـ العـنـكـوشي وبـقـيـة اخـوته في
الــهـــيــئـــة اإلداريــة لـــلـــنــادي وجـــمــيع

العامل فيه .
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طالبت الهيئة التطبيعية إدارة نادي
النجف بـتحديد مـلعبٍ بديل مرخص
خلوض مباريات فـريقها الكروي في
ـمتاز لـلموسم 2020- دوري الكرة ا

.2021
وبــيّــنت الــتـطــبـيــعــيـة فـي الـكــتـاب
ـــــــرســــــل إلى إدارة الـــــــرســــــــمـي ا
الـنـجف بــأنه بـنـاءً عـلى مـا جاء في
ؤرخة في ـسابقـات ا مذكـرة جلنة ا
2020/11/11 يرجى تـسميـة ملعبٍ
ـلعـب النـجف الدولي بـديل مرخص 

كونه حتت الصيانة.
ــقــرر أن يـخــوض فــريق وكــانَ من ا
قــبلة فــــي دوري النجف مبارياته ا
ـمتـاز للـموسم 2021.2020 الـكرة ا
عـــلى مــلـــعب الــنـــجف الـــدولي قــبل
ـلعب من ـباشـرة بأعـمـال صيـانة ا ا

نفذة. قبل الشركة ا
اعـلن الـنــجم الـدولي الـســابق عـمـاد
ـغادرة الـى قطـر لـلحـصول مـحـمد ا

عـلـى أعـلى شـهـادة تـدريـبيـة.ويـعـمل
الـــعــمــدة عــمــاد مـــحــمــد في الــوقت
ــــــنـــــــتـــــــخب احلــــــالـي مـــــــدربـــــــًا 
.وقــال مـحـمـد عـبـر احـدى الـنـاشـئـ
غادرة مواقع التواصل االجتماعي ا
إلى قطر إلكـمال دورة برو التـدريبية

كـربالء كـان صـعـباً عـلـيـنـا ألنه كان
بـعـد فـتـرة طـويـلـة من االنـقـطـاع عن
خوض مـنـافسـات كرة الـقدم بـسبب
جـائحـة فـيروس كـورونـا ولكن اآلن
الـوضع أصـبح مـخـتـلـفـاً الـالعـبون
كـانوا مع أنـديـتهم وسـنـعتـمـد على
تـدريــبــاتــهم مــعــهــا.وأوضحَ مـدرب
مـنـتخـبـنـا الوطـني لـلشـبـاب أنهـيـنا
الـوحـدة الـتـدريـبـيـة الـثـالـثـة مـسـاء
الـــــيــــوم في الـــــدوحــــة ويــــوم غــــدٍ
ــبـاراة الــوديـة األولى ســنـخــوض ا
لـــلــمــنــتــخب أمـــام مــنــتــخب قــطــر
ــوضـــوع الالعـــبــ وبـــالـــنــســـبـــة 
احملــتــرفـــ فــإن الالعـــبــ كــاردو
كــامـــران ونــد نـــادر الــتــحـــقــا مع
ــنـتـخب ونـنــتـظـر وصـول الالعب ا
مت الذي تـخلف بااللتـحاق بالوفد

بسبب حجوزات السفر.

وأشارَ جثيـر الى ان مباراة يوم غد
ســتــكـشف عـن مـســتـوى الالعــبـ

وأدائـــهم لـــلـــتـــدريـب ولـــلـــوحــدات
الـــتــدريـــبــيـــة الـــتــجـــمع ضــروري
لـلـمنـتـخب والالعبـون يـستـفـيدون
دائـمـاً مـن الـتـجـمـعـات من  خالل
التواصل معه فنياً وبدنياً ونفسياً
لــــرفع اجلـــاهــــزيـــة قـــبـل الـــذهـــاب
: بطـولـة آسـيا حتت لـلـبطـولـة.وبـ
19 عاما بطولة قـوية جداً وستقام
ـقبل في شـهر شـباط مطـلع الـعام ا
أو اذار نتمـنى أن يكون االنـسجام
ــغـتــربـ حـاضــراً بـ الالعــبـ ا
وكـــذلك الالعـــبـــ احملـــلــيـــ ألنه
الــتـــجــمع األول لـــهم مع مــنـــتــخب
الـشـبـاب وقـد شـاهـدتُ حـمـاسـتـهم
ـنـتــخب وكـأنـهم وانــدفـاعـهم مـع ا
مـعــنـا مـنـذ فـتـرة طـويـلـة من خالل

انـــســجـــامـــهم مع اجملـــمـــوعــة وفي
الـتــدريـبــات وآمل أن يـحــذو بـقــيـة
ــغــربــ بــالــوجــود مع الالعــبــ ا
ـنـتـخب.وزادَ: قـمـنـا صـبـاح الـيـوم ا
بعمل محـاضرة فنيـة لالعب لشرح
ومـعاجلـة االخـطـاء قبل مـبـاراة يوم
غــــد واســـــتــــعــــراض احلــــاالت في
بـاريات الـسابـقة وكـيفـية مـعاجلة ا
االخطاء والسلبـيات وعدم تكرارها
ــــســــتــــقــــبل.وأوضحَ خــــوض فـي ا
مباراتـ وديت حتضـيراً للـبطولة
ـنـتخب بـحـاجة إلى ال يـكفي أبـداً ا
ــبــاريـات عــشـر مــبــاريــات وهــذه ا
تخدم الالعب كـثيراً خصوصاً مع
غترب مباراتان أو ثالث وصول ا
أو أربع ال تكـفي إطالقاً لـفريق يـريد
نافسة في البطولة والتأهل لكأس ا

العالم.
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ـصــافي عــلى اجلــويــة سـيــواجـه ا
ـصـافي فـي الـسـابع عـشـر مــلـعب ا
من الشهر اجلاري ضـمن منافسات
دور الـ32 من مــــســــــابــــقــــة كــــأس

العراق .
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اعـــــلن نــــــادي الـــــقـــــوة اجلـــــويـــــة
الـريــاضي اصــابـة مــهـاجم فــريـقه
الـــكــروي مـــحــمـــد قــاسم نـــصــيف
ـــدة طــويــلــة العب  وغــيــابـه عن ا
بـــــســــبـب االصــــابـــــة في مـــــبــــاراة

الصناعات الكهربائية.
وذكـر الـنـادي في بـيـان صـحـفي ان
مـهـاجم فـريـق الـقـوة اجلـويـة بـكرة
القدم محمد قاسم نصيف سيغيب
ــدة خـمــسـة واربــعـ العب  عـن ا

يوما بسبب اإلصابة.
وأكــــد طـــــبـــــيـب الـــــفـــــريق غـــــالب
ـهــاجم مـحــمـد ـوســوي غـيــاب ا ا
دة خـمسـة واربع قاسم نـصيـف 
يـومـا بعـد إصـابتـه بكـسـر في عظم
ــواجــهـة ـن في ا مــشط الــقـدم اال
الودية اليوم أمـام فريق الصناعات
الـكـهـربـائـيــة بـعـد الـتـحـام من قـبل
احد العبي الصناعات.وخسر فريق
الـــــقــــوة اجلــــويــــة امـــــام ضــــيــــفه

الصـناعـات الكـهربـائيـة بهدف دون
رد فـي لـقـاء ودي اقــيم عـلـى مـلـعب
نــادي الــقــوة اجلــويـة الــريــاضي 
سابقة ضمن استعدادات الفريق 
كاس العـراق . يذكر ان فـريق القوة

 العب في فريق القوة اجلوية يتعرض الى اصابة
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نـتـخب الـوطني بـكـرة الـسلـة الى تـركـيا لـلـدخول في يـغـادر وفـد ا
معسكر تدريبي أخير استعداداً لتصفيات كأس آسيا 2021.

وسـتـنـطلـق النـافـذة الـثـانـيـة من الـتـصـفـيـات نـهـايـة تـشريـن الثـاني
احلالي.

وقـال رئــيس االحتــاد حـســ الـعــمـيــدي في حـديث صــحـفي  إن
نـتخب الـوطني سـيدخل فـي معـسكـر تدريـبي بتـركيـا استـعداداً "ا
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اعـلن نادي الطـلبة الـرياضي ان وزير
الــشــبـاب والــريــاضـة عــدنــان درجـال
وعــــــد بــــــإيـــــــجــــــاد احلــــــلــــــول الزمــــــة
الـنادي.وكان الـنادي قـد اعلن انه علق
مــشــاركــته في بــطــولــة كــأس الــعــراق
ويـفكـر باالنـسحـاب من بـطولـة الدوري

ادية. متاز بسبب الضائقة ا ا
وذكـر الـنـادي فـي بـيـان صـحـفي  أن
وزيــر الــشــبـــاب والــريــاضـــة الــكــابــ
عـدنان درجـال اجرى اتـصاالً هـاتفـياً
مع رئـــيس نــادي الــطــلـــبــة عالء كــاظم
ووعــده بــالـتــواصل مع وزيــر الـتــعــلـيم
الــعـالي والــبـحث الــعـلــمي نـبــيل كـاظم

ـالية بـخصوص ايـجاد حلـول لالزمة ا
ر بها النادي والتي على اثرها الـتي 
اعــلـن االنــســـحــاب من بـــطــولـــة كــأس
الـعـراق ووضع احـتـمـالـيـة االنـسـحـاب
من الــدوري اذا لم يـتــحـقـق الـدعم من

الوزارة.
واكـد درجـال بحـسب الـبـيـان على ان
الـطــلـبـة احــد اقـطـاب الــكـرة الـعــراقـيـة
ــثل هــذه الــظــروف ــر  يـــجب ان ال 
ولـزاماً على اجلميع الـعمل على ايجاد
احلـلول الالزمة لعـدم انسحابه من اي
مـشـاركة سـواء في الـكـأس او الدوري
ألنه يــعـتــبــر اضـافــة بـأســمه وتــأريـخه

للبطولة التي يشارك فيها.

وبــ الــبــيــان أن ادارة الــنـادي تــرغب
بــالــتــوضــيح لــلــجــمـاهــيــر الــريــاضــيـة
واالعالم بـأن الرعايـة التي  توقـيعها
ـصرف الـوطـني االسالمي وكلـية مع ا
دجلـة هي تعهد الرعاة بـتجهيز الفريق
لـلـمـوسم احلـالي الــصـيـفي والـشـتـوي
ـصـاريف الـنقل اضـافة الـى التـكـفل 
والـسكن واالطـعام لـلفريق االول خالل
ـبـاريـات الـتي جتـري في احملـافـظات ا
وايـضاً تـشمل مـكافـأة فوز الـفريق وال
تــــــشمل تمـــــويل النـادي ودفع عقود
ـؤسسة الالعـب النـها من مـسؤولـية ا
الـــــــــــــــــداعــــــــــــــــــمـــــــــــــــــة وهــــــي وزارة

التـــــــعلــــــيم.

ؤهلة لنهائيات كأس آسيا. للتصفيات ا
واوضح أن االحتـاد اكمل جمـيع االمور للـمعسـكر اخلارجي االول
دة 12 ؤمل ان يستمر  درب عزيز بكير حيث من ا حتت قيـادة ا
يــومــاً ومن ثم ســيــتــوجـه الـفــود مــبــاشــرة الى الــبــحــريـن خلـوض
نتخب الوطنـي نظيره البحـريني على ملعب التـصفيات.وسيواجـه ا
االخـيـر في الـ26 من الــشـهـر احلـالي بـيـنـمـا سـيـواجه لـبـنـان في

الـ29 من الشهر ذاته.

 قحطان
جثير
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التي نواجهها".
وأضــــــاف البــــــرون الــــــرئــــــيس
الـسـابق لـنـادي مرسـيـلـيـا الذي
انـتــخب عـلى رأس الـرابـطـة في
اضي أنه "من أيلول/سبـتمبر ا
خالل الـــــتـــــرشح إلـى رئـــــاســــة
الـرابـطــة كـنت أعـرف الــسـيـاق
ـرتـبــطـة به. الـعــام واخملـاطــر ا
ـواجهـتها. وأنا عـلى استـعداد 
ـاثالً ال كــنت أعـرف أن زلــزاالً 
ـــكن اســـتــبـــعـــاده وأن إعــادة
الــتـفــاوض عــلى حـقــوق الــنـقل

التلفزيوني كانت متوقعة".
وتابع "نحن ننـاقش بشكل بناء
مع الـوسيط إليـجـاد حل مقـبول
لـكال الــطــرفــ في أقــصـر وقت
ــكن. ألن الـوقـت لـيس مـلــكـنـا

في الوقت احلالي".
وكان متـوجباً على "مـيديا برو"
مـبـلغ 172 مـلــيـون يـورو لـشـهـر
تشـرين األول/أكتـوبر في إطار
صـفـقـة تاريـخـية وقـعـتـها ألربع

مواسم تبدأ العام احلالي.
وتـبـدي اجملــمـوعـة الـصــيـنـيـة-
اإلسـبانـية رغـبـتهـا في مراجـعة
ـــــوسم شـــــروط الـــــعـــــقـــــد في ا
احلـالي وبـدأت تـلك اإلجراءات

مع الرابطة.
ـفـاوضـات نـحـو وقـد تـسـتـمـر ا
خــمـسـة أشــهـر رغم أن وسـائل
إعـالم عـــــــــدة إشــــــــــارت إلى أن
ــوفق مـارك سـيـنـيـشـال خـطط ا
إلتـمـام الـعـمــلـيـة بـحـلـول أوائل

قبل. كانون األول/ديسمبر ا
وأثــار ذلك الـنــزاع قـلـق األنـديـة
الفـرنسية احملـترفة الـتي تشكل
حــقـوق الـبث الـتـلـفـزيـوني ثـلث

دخلها.
من جــهــة أخــرى طــرح البــرون
مـســألـة عـدد األنـديـة في دوريي
الـدرجـتـ األولى والـثـانـيـة
معتبراً أن هـناك "الكثير من
ــســابــقــات والـعــديــد من ا
األنــــديــــة والـــكــــثــــيــــر من
" فـي أوروبــا مـا الـالعـبــ
يـــــــــــــؤدي إلـى "خــــــــــــفـض

AZZAMAN SPORT

نـتـخب األرجـنتـيـني نـقـطتـ ثـمـينـتـ في مـسـيرته بـتـصـفيـات أمـريـكا { مدريـد- وكـاالت أهـدر ا
ؤهلة لكأس العالم 2022. اجلنوبية ا

وسـقط رفـاق مـيــسي في فخ الـتـعـادل 1-1 مع ضـيـفـهم مـنــتـخب بـاراجـواي   في اجلـولـة  3من
التـصفيات.ورفع مـنتخب األرجنـت رصيده إلى 7 نقـاط لينـفرد بصـدارة جدول التـصفيـات مؤقتا
بفارق نـقطة واحدة أمام البرازيل واإلكوادور عـلما بأن األخير افتتـح مباريات اجلولة بالفوز 3-2

على مضيفه البوليفي.
نتـخب البـرازيلي االنفـراد بالصـدارة حال حقق الـفوز عـلى ضيفه الـفنزويـلي في ختام ويستـطع ا

مباريات هذه اجلولة.
ـركز الـرابع بجـدارة بعـدما حـافظ على ورفع مـنتـخب باراجـواي رصيده إلى 5 نقـاط وتقـدم إلى ا

سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي.
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{ لـــشــبـــونـــة (أ ف ب) - داهــمت
الــشـرطــة الـبـرتــغـالــيـة مــقـر نـادي
بنفيكا لـكرة القدم في إطار حتقيق
فـساد مـرتـبط بانـتـقاالت الالعـب

وذلك بــــحـــسـب مـــا أكــــد الــــنـــادي
. ومحققون اإلثن

ــدعي الــعــام أنه وكــشف مــكــتـب ا
أجـرى قـرابـة 30 عــمـلـيــة تـفـتـيش

بـينهـما مـقرا بنـفيـكا ومـنافسه في
دوري الــدرجــة األولى الـبــرتــغـالي
ســانـــتــا كـالرا في إطــار حتـــقــيق
ا ـاليـة  ـجمـوعة من اجلـرائم ا

فيهـا تبيـيض األموال.وأكد بنـفيكا
ـداهـمات في بـيـان أعـرب فيه عن ا
"اسـتــعـداده لــلـتــعـاون الــكـامل مع
الــسـلـطــات" في وقت أفـاد االدعـاء
إنه يـــحــــقق فـي "مـــجـــمــــوعـــة من
القضـايا كلهـا مرتبطـة بكرة القدم
ـسألة االحتـرافيـة" موضحـا بأن ا
مرتبطة بشراكات رياضية ومالية
اســتــحــواذ أنــديــة عــلى احلــقــوق
الرياضـية لالعبـ و"قروض متفق

عليها مع مواطن سنغافوري"
وذكـــــرت شــــبــــكـــــة "تي في أي" أن
رئيس بنفـيكا لويس فيـليبي فييرا
يشـكل الهـدف الرئـيسي لـلسـلطات
الـتي نـفذت عـمـليـات التـفـتيش في
إطــار الـتــحـقــيــقـات اجلــاريـة.كــمـا
أفــــــــادت "تـي فـي أي" أن االدعـــــــاء
الــعــام يـركــز في حتــقــيــقـاتـه عـلى
عمـلية انـتقال ثالثـة العب لـيبي

الى سانتا كالرا.
ــاضي انـتــخـاب وأعــيـد الــشـهــر ا
رجل األعمـال فيـيرا رئيـسا لـلنادي
الفائـز بلقب الدوري الـبرتغالي 37
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وبــدخـوله قـائـمـة مـسـجـلي 100
هــدف في ريـــال مــدريـــد أصــبح
تـــرتـــيـــبه بـــ هــدافـي الــفـــريق
الـتـاريـخـيـ رقم 21 مـتــسـاويـا
مع فرنانـدو مورينـتيس مهاجم
الـــفــريـق الــســـابق ويــحـــتــاج 5
أهـــداف فــــقط لــــلـــتــــســـاوي مع
غـــــــــاريـث بــــــــــيل و 4أهــــــــــداف
للتسـاوي مع أسطورة البرازيل

رونالدو.
ورغم كل هـذه األرقـام ال يـعـتـبـر
رامـوس أكـثـر مـدافع في الـعـالم
تـسجـيال لألهـداف حيث يـعتـقد
ــــدافع أن دانـــــيل بـــــاســــاريـال ا
األرجــنــتــيـــني الــســابق والــذي
ــسـتـوى سـجل 22 هــدفـا عـلى ا
الــــدولي قـــد ســـجل 175 هـــدفـــا
ســواء لــلــمــنــتــخب أو لـألنــديـة
الــتي لــعب لــهــا خالل حــقــبــتي
السـبـعـيـنـات والـثـمـانـيـنات من

اضي. القرن ا

ستوى نحو األسفل". ا
وقـــــــال "ال شك فـي أن الــــــدوري
مـغــلق. إنـهـا بــبـسـاطــة مـسـألـة
فـتح نــقـاش حــول عـدد األنــديـة
ـشــاركـة في دوريي الـدرجـتـ ا

األولى والثانية".
وأضاف "يجب أن نعيد تصميم
شـــكل مـــســابـــقـــاتـــنــا. إنـه أمــر
إلـزامي وإال فإنـنـا سنـموت من
ـلل جلــهـة الــتـرفــيه واإلرهـاق ا

من حيث االستثمارات".
ـــــدافـع ســــيـــــرخـــــيــــو ووصل ا
رامــوس إلى قـــائــمــة مــســجــلي
100 هـــــدف مع ريـــــال مـــــدريـــــد
بهدفه في شبـاك إنتر ميالن في
ـبـاراة األخـيـرة بـ الـفـريـقـ ا
في دوري اجملــمـوعـات لـبـطـولـة

دوري أبطال أوروبا.
وسـجل رامـوس الـهـدف الـثاني
ـباراة الـتي انتهت لفـريقه في ا
بفوز الريال 2-3. وعبر راموس
ـزيد من عن أمـله في تـسـجـيل ا

األهداف مع الفريق.
وســجل رامـوس لــلـريـال من 55
ضـربة رأس و21 ركـلـة تـرجيح
وهدفـ من ركلتـ حرت و22

هدفا بقدميه.
وقـال رامـوس الـبـالغ من الـعـمر
34 عـامــا "لــيس ذلك بــالــسـييء
فاألرقـام الشـخصـية تـبقى دوما
أمــــرا جــــانــــبـــيــــا لــــكــــنك حتب
كـنا ـا كان ذلـك  حتـقـيقـها طـا

زيد". وأرجو أن أحقق ا
وسجل راموس للريال 14 هدفا
في بــــــطـــــوالت دوري أبــــــطـــــال
أوروبــا خالل 11 مـــوســـمــا ولم
يــفــقه فـي عــدد األهــداف ســوى
راؤول الالعب الـسـابق لـلـفـريق
ـــهـــــــــــاجم ـــة ا وكـــر بـــنـــز
احلالي كـمـا سجل 74 هـدفا في
الــــدوري اإلســـبـــانـي وســـبـــعـــة
ــــلك عالوة أهــــدفـــا فـي كـــأس ا
عـلى أهداف أخـرى في بـطوالت

مختلفة.
وبـــاجملـــمل شـــارك رامـــوس مع
ريــــال مـــدريـــد في 659 مـــبـــاراة
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مـــرة وكـــأس األنـــديـــة األوروبـــيـــة
الــبــطــلـة (دوري األبــطــال حــالــيـا)
نصب مرتـ ليبـقى بالتـالي في ا
الذي يشغله منذ 2003. وسيخضع
فـيــيـرا ( 71عـامـا) لــلـمـحــاكـمـة في
قضية فساد الى جانب 16 شخصا
آخــرين بـيـنـهم ثالثـة قـضـاة كـمـا
وجـــهت الــــيه ايـــضــــا اتـــهـــامـــات
باحتيال ضريبي استهدفت بنفيكا
تـورط أيـضا في فـضيـحة تالعب ا

باريات. بنتائج ا
ولـدي حــلم وهــو أن أرى بـنــفـيــكـا
يـفــوز بـدوري أبـطـال أوروبـا مع 5
ـية أو 6 عنـاصر من العـبي األكاد
فـي صـفـوفه" هـكــذا عـبـر رودريـغـو
ية نسـق الفني ألكاد ماغااليس ا
بـنـفـيـكا عـن أمنـيـاته.وبـالـفعل رأي
مـــاغــااليس الـــعــشــرات مـن أبــنــاء
ـيــة يـتـألـقــون في صـفـوف األكـاد
الفريق على مـدار األعوام اخلمسة
اضية وهـو ما يجعل حلمه عشر ا
يـقــتـرب من الــتـحــقق حـيث يــثـمـر
مـشــروعه لــكن لــسـوء احلـظ لـيس تدريبات نادي بنفيكا

مالعب سباق
جائزة فيتنام
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وتــمــكن مـن احلــصـول عــلى 22
بطولة.

ــــنـــتــــخب وعــــلى مــــســــتــــوى ا
اإلسبـاني فقـد سجل راموس له
23 هـدفـا وهـو مـا يـجـعـله أكـثـر
مــدافع في تــاريـخ الــعــالم عــلى
ــســـتـــوى الـــدولي تـــســـجـــيال ا
لـألهـــــداف وإضــــــافـــــة إلـى ذلك
سجل 67 هدفـا لفـريق إشبـيلـية
الذي كان يلعب في صفوفه قبل
ريـــال مـــدريـــد مـــا يـــجــعـل عــدد
األهـداف الــتي سـجــلـهـا بــشـكل
رســمي في تــاريـخه يــرتـفع إلى

 126هدفا.
وتـخــطى رامـوس قـبل 4 أشـهـر
ـــدافع الـــســابق لـــبــرشـــلــونــة ا
ـديــر الـفـني احلـالي لـلـفـريق وا
رونــالـد كـومـان في قـائـمـة أكـثـر
ــدافــعــ تــهــديــفــا في تــاريخ ا
الدوري اإلسـباني والـذي سجل

67 هدفا.

كيليان مبابي

لـلمـوسم الـقـادم يجب أن يُـنـشر في
ـقـرر وقت الحق الــيـوم".وكــان من ا
أن تـكـون نـسـخة 2020 من سـباق
جـائزة فـيـتـنام الـكـبرى هي األولى
الـتي تـنـظمـهـا الـبالد. كـانت مـقررة
ـــقـــبل و في نـــيـــســــان/أبـــريل ا
تأجـيلـها في الـوهلـة األولى قبل أن
تـــلــغى رســـمــيًـــا بــســبـب فــيــروس
ــســتــجـد.وأكــدت هــيــئـة كــورونـا ا
اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" أن
موعـد سباق اجلـائزة الكـبرى الذي
كـان مــقـررا في 25 نـيــسـان/أبـريل
قـبل ظل فارغا في روزنامة العام ا
ــقـبـل الـتي تــتــضـمن 23 ــوسم ا ا
ـــقـــرر نـــشـــره الـــيـــوم ســـبـــاقـــا وا
الــثـالثــاء.وأضـافـت أن هــذا الــقـرار
جاء عقب إلقاء القبض على تشونغ
الذي أبرم االتفاق بشأن تنظيم هذا
ي.وألـقي القـبض على احلدث الـعا
ثالثـــة أشـــخــاص آخـــرين بـــيـــنــهم
ســائــقه في قــضــيــة ال عالقــة لــهــا

{ هانـوي (أ ف ب) - أعلن مـصدر
مــقـرب من مـنـظـمي جـائـزة فـيـتـنـام
الـــكـــبـــرى ضــمـن بــطـــولـــة الـــعــالم
لسـباقـات الفـورموال واحـد الثالثاء
ـكن أالَّ تــقـام" الـعـام أن اجلــائـزة "
قبل.وظهرت الشكوك حول تنظيم ا
سـبـاق جائـزة فـيتـنـام الـكبـرى بـعد
تـوقـيف عـمـدة هـانـوي نـغوين دوك
تـشــونغ الــداعم إلقــامــة الــســبـاق
بــتـهـمــة الـفـســاد في آب/أغـسـطس
ــاضـي.وقــال مـــصـــدر مـــقــرب من ا
ســبـاق اجلــائــزة الــكـبــرى لــوكــالـة
فـرانس برس اشـتـرط عدم الـكشف
عن هــويـته "بـدون الـســيـد تـشـونغ
. من احملتمل مستـقبل السبـاق قا
عــدم إقـامـته".ولم تـعــلق الـسـلـطـات
الـفـيـتـنـامـيـة عـلى اإللـغـاء احملـتـمل
لـهــذه اجلـائـزة في عـام 2021. من
حهـة الفـورموال واحـد  االمتـناع
أيـضـا عـن اإلدالء بـأي تـعـلـيق و
االكتـفاء بـالقـول أن "جدول الـسباق
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أما كومـان فقد سجل 250 هدفا
لألنــــــديـــــة الـــــتـي لـــــعـب لـــــهـــــا
ـنتـخب الهـولنـدي لكـنه لعب وا
ــلــعب لــفــتـرات في مــنــتــصف ا

طويلة في تاريخه الكروي.
وعـــلى مــســـتــوى ريـــال مــدريــد
يــبــقى فــرنــانـدو هــيــيــرو أكــثـر
مـدافع تـسـجـيال لألهـداف حيث
ســجل 124 هــدفــا لــكــنه أيــضــا
لــعب فــتـرات طــويــلــة في وسط
ــلـعب ولم يـكـن مـدافـعـا طـوال ا

الوقت مثل راموس.
يـــذكــر أن اجلـــمــاهــيـــر صــوتت
ــاضي عـــبــر مــوقع األســبـــوع ا
مـجلـة فـرانس فوتـبـول الختـيار
رامــــوس كـــــأعـــــظـم مـــــدافع في

التاريخ.
ونشرت اجمللـة قائمة تضم 100
دافع الختيار أبرزهم أسماء 
ضـــــــــــــمـن فـــــــــــــريـق األحـــــــالم

التاريخي.

{ بــاريس- وكـاالت - أبــدى أنـديــر هـيـريــرا العب وسط بــاريس سـان جــيـرمـان
الحقـة الـصحف اإلسـبـانيـة لـزميـلـيه في الفـريق نـيمـار جـونيـور وكـيلـيان تفـهـمه 

مبابي.
وقال هيريرا في تصـريحات لصحيفة ماركـا "منذ انضمامي لباريس وفي كل مرة
أحتـدث مع صحـفي مـن إسبانـيا تـتكـرر األسئلـة حول نـيمـار ومبابـي أتفهم ذلك
وأعـلم أنـهمـا من أفـضل العـبي العـالم بـينـمـا أنا مـجـرد العب يبـذل قـصارى جـهده
ـشـواري مع لـيـظــهـر جنـوم الـفـريق في أفـضل حـاالتــهم". وأضـاف "مـسـتـمـتع 
يـزة أعتقـد أنني أكـثر الالعـب مـشاركة بـاريس وأشعـر أنني بـحالة بـدنيـة 
ـوسم سعـيد بـذلك وأهتم بـنفـسي لتـبقى مـسيـرتي أطول ـباريـات هذا ا في ا

كنة ألنني أحب كرة القدم". فترة 
وتـطـرق هــيـريـرا لـلـحـديث عن اخلـسـارة أمــام بـايـرن مـيـونخ في نـهـائي دوري
ة بل ـا "كان من الصعب التطلع للـجانب اإليجابي من هذه الهز األبطال قائلً
كـانت هناك مـصاعب عديدة عـلي جتاوزها لن أنـسى كم الفرص الـضائعة في

الشوط األول وصلنا في هذه الفترة حلالة فنية وجماعية قوية".
وهـبـة والقـوة الـبدنـيـة خاصـة الالعـب من وأشـار "الكـرة الفـرنـسيـة تـمتـاز بـا

أصول أفريقية".

اركـي كريـسـتـيـان إريـكسن { رومـا- وكـاالت- عـلق الـد
صــــانع ألــــعـــاب إنــــتـــر مــــيالن عــــلى قــــلـــة
ـوسم مـشـاركـاته مع الـنـيـراتـزوري خالل ا
احلـالي.وقــال إريـكــسن في تــصـريــحـات
أبــرزهـــا مــوقـع "كــالــتـــشــيـــو مــيـــركــاتــو"
اإليـطـالي: "لم يـكن هــذا الـوضع مـا كـنت

أحلم به في إنـتر. أعتـقد أن كل العـبي الكرة
درب من يـقرر ـباريـات لـكن ا كن بـا ـشـاركة في أكـبـر وقت  يـريدون ا

هذا األمر".
ــشـجـعـ يــرغـبـون في رؤيـتي وأضــاف: "مـوقف اجلـمـهــور? مـعـظم ا
ــدرب فــكـرة ــا لــكن لــدى ا أشــارك وبـالــطــبع هــذا مــا أريــده أيـضً

مختلفة والتي أحترمها كالعب".
وتابع: "في الوقت احلـالي ال تسير األمور عـلى ما يرام في إنتر
اضي كـنت ال ألعب كـثيـرًا وحقق الـفريق الـعديد من لـكن في ا
االنتـصارات لذلـك أحتـرم تمامًـا حقـيقـة أنني ألـعب أقل عـندما

يفوز الفريق".

لـصـالح أصحـاب الـزي األحـمر في
البرتغال.

وهـناك الـعـديد من الالعـبـ الذين
ـيـة يـنتـقـلون تـخـرجـوا من األكاد
إلى أنـديـة أخـرى مـثـال مـانـشـسـتر
سيتي الذي ينفق نحو 200 مليون
جــنــيه إســتـرلــيــني لــشــراء العـبي
يـة ومـنهم جـواو فـيلـيكس األكـاد
الذي اشتراه أتليـتكو مدريد بأكثر
من 113 مــلـيـون جـنـيه إسـتـرلـيـني

اضي. الصيف ا
ــغـادرين أمــا روبــ ديـاز أحــدث ا
مـقـابل مـبلغ ضـخم فـقـد انـتقل إلى
مانشـستر سـيتي مقابل 62 مليون
جـنــيه بـعــدمـا قــضى قـلـب الـدفـاع
ية منذ كان عمره عمره في األكاد
 11عــامـــا عــنــدمـــا رآه مــاغــااليس
خالل مــبــاراة لــعــبــهــا أمـام فــريق

ية. الناشئ في األكاد
ـية الفني على ويركز فريق األكاد
ضم األطـــفـــال في الـــسن الـــذهــبي
لـتــطـويــرهم بـ ســتـة أعـوام و13
يـة نحو 470 عامـا وتمتـلك األكاد
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{ لـنـدن- وكـاالت- قـال جـاريـث سـاوثـجـيت مـدرب مـنـتـخب إجنـلـتـرا إن العـبي الـوسط جـاك
ـا إلى جنب بـناء عـلى ما قـدماه من أداء خالل ـكنـهمـا الـلعب جـنبً جريـليش ومـيسـون ماونت 

باراة الودية األخيرة للفريق والتي فاز فيها  0-3على نظيره األيرلندي . ا
ـنـتـخب اإلجنـليـزي في دوري األ في وقـرر سـاوثـجـيت عـدم إشراك جـريـلـيش في مـبـاراتي ا
ارك ولكن أشركه أساسيا من البداية للمرة الثانية أمس في اضي أمام بلجيكا والد الشهر ا

مركز متقدم على اليسار بينما لعب ماونت في مكانه في خط الوسط.
ا عـلـى سـؤال حـول مـدى إمـكـانـيـة مـشـاركـة هـذين الالعـبـ سـويًـا بـصـورة مـتـكـررة قـال  وردً
نافـسة على األماكن ساوثـجيت "نعم بالـطبع. هناك العـبون كثيـرون آخرون في الفريق أيـضا. ا
قوية في الـفريق".وتـابع "طريقـة األداء أسعدتـني. هاري وينـكس قدم أداء جيـدا كما بـدا بوكايو

ا كان عليه في مباراته األولى". ساكا على اليسار أكثر ارتياحا 
وفازت إجنلـترا على أيرلندا للمرة األولى منذ 1985 بفضل أهداف من هاري مجواير وجادون
درب ساوثجيت أنه يشـعر بسعادة خاصة بالشراكة سانشو ودومينـيك كالفرت لوين.وأوضح ا
الـتي شـكـلهـا سـانـشـو وجـريلـيش عـلى مـسـتـوى الـهجـوم.وفي دوري األ تـلـتـقي اجنـلـترا مع
بارات ماركوس قبل ثم تواجه أيسلندا بعدها بـ 3 أيام وسيغيب عنها في ا بلجيـكا األحد ا
ـدافع كـونـور كودي الـذي يـخـضع لـعـزل ذاتي كـإجراء احـتـرازي جتـنـبًا ـصـاب وا راشـفورد ا

للعدوى بكورونا.

العـــبـــا بـــ صـــفـــوفـــهـــا.ويـــقـــول
مـاغـااليس"ال أعـتـقـد أن هـذا الـعدد
من الالعبـ كبـير ألنـهم استـثمار
ا وعندما نـقارن ما ننفـقه عليهم 
ـكن دفعه السـتـجالب العب كبـير
في ســنــة 22 عــامــا ســـيــكــون أقل

بنحو 20 مرة ويزيد".
وأضاف "نـستقـدمهم ونـضمهم في
نادي بنفيكا ونطورهم بشكل بعيد
ـدى بـهـدف أن يـصـبـحـوا العـب ا
في الـفـريق األول هـذا هـو الـهـدف

األساسي لعملنا".
ـواهب وتـوقيع ـجـرد حتـديـد ا و
الـــعــقــود مــعــهم يـــتم تــخــصــيص
بـرنامج عـمل لـهم ضـمن فريق وال
يوجد حـدود لعمل فريق الـكشاف
ا يـتـمتع به الـذين اكـتشـفـوا ديـاز 
ـسـتـوى من مــواهب ولـيس عــلى ا

الفني فقط.
ويــقــول مـاغــااليس عن ديــاز "لـديه
يـزات جتعله مـختلـفا عن أقرانه
مثل الـقيادة والـتواصل مع زمالئه
ــلــعب فـــهــو يــشــبه الــقـــائــد في ا

وعـنــدمـا رأيــته يــلـعب أمــام فـريق
ـيــة وعـمـره 11 عـامــا كـان األكــاد
يـــتــكــلم مـع كل الالعــبـــ ويــنــظم
فــريــقه وهــذه صــفــات شــخــصــيـة
ســـــاعـــــدت فـي اســـــتـــــقـــــدامه إلى

ية". األكاد
ية نـسق الفني لـألكاد ويوضح ا
أن لـكـل فـريق بـرنـامج عـمل مـحـدد
يــــضم هـــامــــشـــا شـــخــــصـــيـــا من
الـتـعـديالت لـكل مـديـر فـني بـحـيث
يـــتم اســـتـــكــمـــال أي نـــواقص في

. الالعب
ـيـة ويــشـيـر أيـضــا إلى أن األكـاد
تـتــمـتع بــالـصـبــر عـلى الـنــاشـئـ
ومــنـــحــهم الـــكــثـــيــر مـن الــفــرص
لـــلـــتــــطـــور ضـــمـن اخملـــطط األعم

والفئات العمرية.
ـية وتـمـكن بـنفـيـكـا بفـضل األكـاد
من بيع 15 العـبـا لـكـبـار الـفرق في
أوروبــا خـالل الــسـنــوات اخلــمس
ــــاضـــيـــة بــــإجـــمـــالـي عـــائـــدات ا
يــــــقـترب من 500 ملـيون جــــــنيه

إسترليني.

{ بـــــــــاريس (أ ف ب) - أعـــــــــلن
رئـيس رابـطة الـدوري الـفـرنسي
لـكـرة الــقـدم فـنــسـان البـرون أنه
"مــســتــعــد" لـ"مــواجــهــة" شــركــة
"مــيــديــا بــرو" صــاحــبــة حــقـوق
الـنـقل التـلـفـزيوني احملـلي بـعد
ـستـحقات تخـلفـها عن تـسديد ا
ـتـوجبـة لـنقل مـبـاريات ـالـية ا ا
الــدرجـتــ األولى والـثــانـيـة في
تـــشــــرين األول/أكـــتـــوبـــر

اضي. ا
وقال البـرون في مـقابـلة
مـع "جـــــــــــــورنـــــــــــــال دو
ـانـش" نـشـرت األحـد د
"أتـــــــــوقـع مــــــــنـــــــــهم أن
يـحتـرمـوا التـزامهم وأن
يـــظــهـــروا عـــلى
سـؤولية األقل ا
فـــــــــــــــــــــي
نـتـيـجـة
األزمــة

االقــتـصـادي لـلــبالد كـمـا حـدث في
سنغافورة.

ـسؤولـون عـلى أن احلـلـبة وأصـر ا
الـتي يـبـلغ طـولـهـا  5,565كلم في
هانـوي كانت جـاهزة في وقت أبـكر
ـــا كــــان مـــتـــوقـــعـــا.في تـــشـــرين

بـســبــاق اجلــائـزة الــكــبــرى.وأقـيل
تــشــونغ (53 عـــامــا) من مـــنــصــبه
كـعمـدة قـبل أسبـوع مـن اعتـقاله.
ـديـر الـســابق لـشـرطـة وعــ هـذا ا
العاصـمة رئيسًـا للجـنة الشعب في
هــــانــــوي في عـــام 2015.ووقـــعت
ـدة عشر سنوات في فيتنـام اتفاقا 
ـــــــــســــــــــؤولــــــــــ عن 2018 مـع ا
الـفورمـوال واحـد. وبـحـسب وسائل
اإلعالم التي تـسيطـر عليـها الدولة
فإن ذلك سـيكـلف البالد 60 ملـيون
دوالر ســنــويــا.ورفــضت احلــكــومـة
الـفـيـتــنـامـيـة ضخ األمــوال الـعـامـة
لـتمـويل تنـظـيم اجلائـزة. وستـكون
شركة "فيـنغروب" أكبـر تكتل خاص
ـســاهم الـرئــيـسي في في الــبالد ا
اســـــتـــــضـــــافــــة هـــــذا الـــــســـــبــــاق
الــلــيــلي.وكــانت فــيــتــنــام تــرى في
اسـتــضـافـة هـذه اجلـائـزة الـكـبـرى
فـــرصــــة إلعـــطـــاء صـــورة جـــديـــدة
لــــهـــــانـــــوي وتــــعـــــكس االنـــــطالق

اضي ألـغي سباق األول/أكتوبـر ا
اجلائـزة الكبـرى لهـذا العام 2020
خـــــوفًــــــا من أن تــــــكـــــون الـــــفـــــرق
واجلماهير سبـبًا في انتشار جديد

لوباء "كوفيد-19. 
ولقيت فـيتنـام إشادة كبـيرة بسبب

تـعامـلهـا اجلـيد مع أزمـة الفـيروس
الـتـاجـي حـيث  تـسـجـيل 1215

حالة إصابة فقط. 
ولم تشـهد الـبالد أي انتـشار جـديد
لـــلــوبــاء مــحــــلــيـــا مــنــذ أكــثــر من

شهرين.

{  األرجـــنــــتــــ (أ ف ب) - أعـــلن
لـيوبـولدو لـوكي طـبيب األسـطورة
األرجـــنـــتـــيــنـي ديــيـــغـــو أرمـــانــدو
مــارادونــا أن األخـيــر ســيـبــقى في
ستشفى أليام عديدة بعد العملية ا
اجلراحـية التي خـضع لهـا الثالثاء
في بـــورنـــيـس أيـــرس في الـــدمـــاغ

بسبب ورم دموي.
وقـال لـوكي أحـد اجلـراحـ الـذين
شـاركــوا في الــعـمــلـيــة اجلـراحــيـة
الـتي اعـتـبـرت نـاجـحـة في مـؤتـمر
صــحـافي أن مــارادونـا (60 عـامـا)
شـهـد "نـوبـات من االرتـبـاك تـتـطلب
الــعالج لـــعــدة أيــام" مـــضــيــفــا أن
مـــــارادونـــــا "مـــــوافـق" عـــــلى هـــــذا
الــتــشـــخــيص.وعــلـى الــرغم من أن
ــتـــوج مع االرجــنــتــ مــارادونــا ا
بـلـقب كـأس الـعـالم عام 1986 أكد

مرات عدة أنه ال يتعاطى الكوكاي
مـنـذ ســنـوات لـكن اآلن مـدمن عـلى
ـــقــربــ مــنه الــكـــحــول بــحــسب ا

ووسائل االعالم.
وأضاف الطبيب الذي قال في وقت
سـابق من الـيوم أن مـارادونـا يـريد
ــــســــتــــشــــفى في أن يــــخــــرج من ا
أولـيــفــوس شـمــال بــويــنس آيـرس
حــيث يــعــالـج: "ديــيــغــو في حــالــة
ـقطعي سار جيدة جدا. الـتصوير ا

بشكل جيد".
ونـقل مـارادونـا عـلى وجه الـسـرعـة
بـعــد ظـهـر الـثالثـاء الى مـسـتـشـفى
أولــيـفــوس من مـســتـشــفى ال بالتـا
الـــذي تـــواجــد فـــيه مـــنـــذ االثـــنــ

عاناته من فقر في الدم. 
وكشفت الفحوصات عن وجود ورم

دموي في دماغه.
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هنـاك محاوالت مـتنوعـة ومستمـرة ومتصـاعدة خارجـية وداخلـية إلشغال
ـؤقت اإلنــسـان الـعـربي وعـلى األخـص الـشـابـات والـشـبــاب بـالـظـرفي وا
والعـابر حتى ال يـكون لديه الـوقت للتـركيز عـلى الثابت واجلـوهري. ولذلك
فمـا إن تنـطـفئ نار في مـكان حـتى تـشعـلهـا تـلك اجلهـات في مكـان آخر
ذهب أو تسـاعدها في كـثير من األحـيان غوغائـية مفـتعلـة باسم الدين أو ا
ـنـفـسـة لالحـتـقان الـدائم في الـكـرامـة الـوطـنيـة أو غـيـرهـا من الـشـعارات ا

اإلنسان العربي.
ـسرح الـعام وال لـيوم واحد  من بـ الثوابت الـتي يجب أن ال تـغيب عن ا
فـكـراً ونـقـاشـاً ونـضـاالً مــوضـوع انـتـقـال اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة إلى نـظـام
ـقـراطي عادل. وألنه ال يـوجـد تعـريف واحـد لكـلـمة سيـاسي اقـتـصادي د
ـقراطية وال منهج واحد لتطبيقها وال فهم واحد لنوع ارتباطها بكثير الد
من الـكـلـمـات الـسـياسـيـة الـرائـجـة من مـثل الـشورى واحلـريـة والـفـردانـية
والعـلمانيـة والرأسماليـة إلخ... فإنه من الضروري أن يـوجد نقاش عام في
مـجـتـمـعـات الـعــرب يـأخـذ بـاحلـسـبـان قـبـوالً أو رفـضـاً أو نـقـداً وتـعـديالً
تـراثـهـم الـتـاريـخي االجـتـمــاعي والـثـقـافي والـسـيــاسي وواقـعـهم الـوطـني
ــريـرة مـنــذ بـدء اسـتــقاللـهم والــقـومي احلـالـي وعـلى األخص جتــاربـهم ا

الوطني.
 وحــتى يــدرك شـبــاب األمــة وعــلى األخص من الــقــابـضــ عــلى اجلــمـر
وضـوع دعنا وحامـلي مسؤولـية االلـتزام الوطـني والقومي مـقدار تعـقُّد ا
قـراطيـة عبـر التاريخ. نحـاول مراجـعة التـعريـفات الـتي أعطـيت لكـلمة الـد
عنى حـكم اجلماهيـر من قبل بعض لقـد بدأت كتـركيبة كالمـية فلـسفيـة 
فالســفــة الــيــونــان. ولــكـن أفالطــون رفــضــهــا في احلــال إذ رأى أن ذلك
ـعـرفة. وتـبعه الـتـعريف سـيـعني حـكم الـفقـراء واجلهـلـة للـمتـعـلمـ وقادة ا
الفـيلسوف أرسطـو فرأى أنها يجب أن تعـني احلكم الصالح حيث حتكم
أقلـيـة ولكـن برضى األكـثـرية. وهـكـذا ومن الـبدايـة أدخـلت أرسـتقـراطـية
حـكم األقــلـيـة في نــظـام حـكم قــصـد به أن يـكــون حـكم األكـثــريـة لـشـؤون
ـقراطية تعني كل شيء لكل حيـاتها العامة. ومـنذ ذلك الوقت أصبحت الد
ختلف اللغات البشرية. ولذلك فليس النـاس وذلك حسب تعريفها ككلمة 
قراطـية عـبر الـقرن الـعشـرين صفـات تقود إلى سـتغـرب أن تلـحق بالـد
ــقــراطــيـة األســاســيـة أو ـقــراطــيــة الـرئــاســة أو الـد طـرح شــعــارات د
ـقراطية االنتقائية قـراطية العضوية أو الد وجهة أو الد ـقراطية ا الد
ـقراطيـة الشعبـية. وال يتـسع اجملال لذكر ـقراطيـة اجلديدة أو الد أو الد
أسـمــاء وظـروف وتـعـريـفـات الـبـلـدان الـتـي طـرحت تـلك الـشـعـارات في كل
أنـحـاء الـعـالم ومـنـهـا بـعض بالد الـعـرب سـواء أكـانت بـنـوايـا صـادقة أم

بنوايا انتهازية غوغائية.
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وحـتى تـزداد الــصـورة تـعـقـيـداً طَــرح كُـتّـاب وقـادة سـيـاســيـون تـعـريـفـات
وتوصـيفات ال حصر لها وال عد: (حـكم األغلبية) (رضى األغلبية)  (سلطة
اإلرادة العامة)  (احلـكم الدستوري). وأثار البـعض اخملاوف بشأن طغيان
ن أنهوا وديكـتاتورية األغلبيـة أو الغوغاء. واشترط الـبعض حق التصويت 
قراطـية حقـيقية التـعليم الـثانوي كـحدٍّ أدنى. وأصرَّ الـبعض على أنـه ال د
بــوجــود حــكــومــة كــبـيــرة. وخــوفــاً من جــمــودهــا شــدد الـبــعض عــلى أن
ـا هي مـنهـاج تنـظـيمي ـقراطـيـة ليـست عـقيـدة أو نـظريـة فـلسـفـية وإ الـد
ـؤسـسات اجملـتـمع من أجل الـسالم األهـلي. ولم يـنس الـبعض لـلقـوانـ و

موضوع العقد االجتماعي الشهير فيما ب الناس وسلطة احلكم.
ـــشـــاركــة في ـــدة األخـــيـــرة وبــســـبب إعـــراض الـــكــثـــيـــرين عن ا  وفي ا
ـشـاركة فـي االنتـخـابـات إجـبـارية االنـتـخـابـات اقـترح الـبـعض أن تـكـون ا
قـراطية إلى حكم بإرادة أقـلية مهتـمة وبقبول بالـقانون حتى ال تنـقلب الد

من أكثرية غير مهتمة.
 وفي بالد الـعـرب أقـحم الـبـعض مـوضـوعَي طـاعـة ولي األمـر والـشـورى
اخملـتـلف حــول فـهــمـهـمــا وتـفـســيـرهـمــا عـبـر تــاريخ الـعـرب كــله في قـلب
قـراطيـة ليـنتهـي األمر بانـقسـامات حـادة حول هذا نـاقشـات بشأن الـد ا

وضوع. ا
ـقراطـية على  لنـتذكـر أننا اقـتصـرنا على احلـديث عن تعـريفـات وفهم الد
مسـتـوى مخـتـلف الـبلـدان والـثقـافـات واألنظـمـة السـيـاسـية. وذلك من أجل
ـارسة ـتمـاثـلـة والـتي لـهـا تـأثيـرات هـائـلـة عـلى  إبـراز الـتـطبـيـقـات غـيـر ا
ـقـراطيـة في الـواقع اإلنـساني. وال نـحـتاج لـلـتـأكيـد أنـنا ال نـقـصد من الد
شهد القول بـأدني شك أو تردد بعدم أهمية االنتقال إلى إبراز تـعقيدات ا
ـقـراطي أو اإليــحـاء بـتـأجـيل ذلـك االنـتـقـال. إذ ال يـوجـد حلُّ الـنــظـام الـد
ـقـراطيـة كـجزء إلخراج الـعـرب من تخـلـفهـم التـاريـخي ما لم يـتـضـمن الد

أساسي من مكوناته.
وهذا يـنـقـلـنا في احلـال إلى مـا طـرحه الـبـعض من مـفكـري وكُـتّـاب الـعرب
ــقـراطي مع الــنـسـيج االجــتـمـاعي ــوضـوع الـد بـشــأن تـشـابك وتــفـاعل ا

والتركيب السياسي وثوابت الثقافة وسلوكيات الفرد في أرض العرب.
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ــمـارســات الـتي تــسيء لألخـرين ا
بــســـبب عــدم تـــشـــريع الــقـــوانــ
والــــضـــوابط الــــتي حتـــافـظ عـــلى
خـصوصـية وحـقـوق االخرين. لـقد
عـجـزت الـسـلـطـات الـقـضـائـيـة في
احلـكم لكـثيـر من الـتجـاوزات التي
حصـلت جراء االسـتخـدام السـلبي
ــمــارســات الـالأخالقــيــة لــعــدم وا
تــــوفــــر الــــنــــصــــوص الــــتي يــــتم
اعـــــتـــــمـــــادهـــــا في احلـــــكم عـــــلى
ـــتــجــاوزين واخملــالـــفــ بــحــكم ا
ــنــصـوص الــقـوانــ والــشـرائع ا
يـا والتي تضـمن حقوق علـيها عـا
االنـسان وهـيـبة مـؤسـسات الـدولة
كلف باخلدمة العامة. وبسبب وا
حـداثـة هذه الـبرامـج والتـطـبيـقات
عـلى الشـعب الـعـراقي وعدم وضع
االسـتراتـيـجيـات واخلـطط الالزمة
إلدخــالــهــا حــيــز الــتــنــفــيــذ وعـدم
ـــيـــزاتـــهـــا االعالن والـــتــــثـــقـــيف 
اإليـجـابــيـة ومـردوهـا فـي تـسـهـيل
الــــكــــثــــيــــر مـن اإلجــــراءات الــــتي
ســيـنــعـكس مــردودهــا عـلى حــيـاة
ـواطنـ وأداء مؤسـسات الـدولة ا
لـذا بـقي اسـتـخدامـهـا واالسـتـفادة

منها ضعيف جدا. 
 كــان من الـــضـــروري اإلســراع في
تنوير اجملتـمع العراقي عن ميزات
اسـتخدام الـتطـبيـقات االلـكتـرونية
ــتـجــددة بــاسـتــمـرار احلــديـثــة وا
وأثــرهــا في تــســهــيل الــتـعــامالت

تتـسارع مـعظم دول الـعالـم بإعداد
تــعـــلــيـــمــات وضـــوابط وقـــوانــ
ـكـتـشـفة لـلـبـرامج والـتـطـبـيـقـات ا
حديثا قبل اعتمادها والتعامل بها
وعـلى كـافـة الـصـعـد الـوطـنـية في
مـؤســسـات الــدولـة او في احلــيـاة
االجــتــمــاعــيــة او اإلقــلــيــمــيــة او
ـــيـــة. ولـــكـن لألسف ان مـــا الــــعـــا
حـصل في الـعراق ومـنـذ عـشرات
الـــســـنـــ ومـــا يـــحــصـل االن هــو
الــســـمــاح لــلــتــرويج واســتــخــدام
الــكــثـــيــر من األجـــهــزة احلـــديــثــة
ـرتـبـطة والبـرامج والـتـطـبـيـقـات ا
ــقـتـرنـة بــهـا من دون ان تـشـرع وا
الـقوانـ والـضوابط الـتي تـضبط
وتـــضـــمن حـــسن اســـتـــخـــدامـــهــا
ومــردودهـا اإليــجـابي. ان االمــثـلـة
كـثيـرة ومتـشعـبة ولـكن أهمـها هو
االنــفـــتـــاح الــذي حـــصل من خالل
اسـتـخـدام الـبـرامج والـتـطـبـيـقـات
عــــلى األجــــهــــزة االلـــكــــتـــرونــــيـــة
وبـايل واحلاسبات االلـكترونية كا
والكاميرات االلكترونية التي شاع
اسـتـعـمـالـهـا بـعـد عـام 2003 بـعد
ــنـع والـــعــقـــوبـــات الـــتي طـــالت ا
مــــســـتــــخـــدمـــيــــهـــا خـالل احلـــكم
ــقـيت. لــقـد اقــتـرن الــدكـتــاتـوري ا
االســتـــخــدام الـــســلـــبي لـــوســائل
الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعي واالعالم
وتزييف احلـقائق من قبـل اجلهلة
وأصــحــاب االجــنـــدات مع بــعض
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ـستقل لـتنفيذ اخلاص واخلبراء ا
هذه تـلك اخلطـوات ووضع إقتـصاد
البالد عـلى طريق اإلنـقاذ احلـقيقي.
ــــبــــادرات الـى جــــانب تـــــفــــعــــيـل ا
الــصـنــاعــيـة والــزراعــيــة لـتــنــشـيط
وتـفـعــيل دورة االقـتـصـاد. ويـنـبـغي
عـــلى احلــــكـــومـــة إيالء االهـــتـــمـــام

. ناسب لهذين القطاع ا
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شهد الوضع األمني استقراراً امنياً
ـاضـية نـسـبيـاً في األشـهـر الـستـة ا
سـلحة وعمد الـقائد الـعام للـقوات ا
من جـانـبه الى إجـراء تـغـيـيـرات في
الـقيـادات األمنـيـة واستـحدث قـيادة
عــمــلــيـات ســومــر لـضــبط األمن في
ـــثـــنى مـــحــــافــــــــظـــات ذي قــــار وا
ومــيـــســان كــمـــا عــمل عـــلى إعــادة
جتـهيـز وتـدريب القـوات الـعسـكـرية
بــالــتـــعــاون مع الــتـــحــالف الــدولي

وقوات الناتو. 
ـــهـــمـــة في ومن بـــ األولـــويــــات ا
حــكــومـــة الــكــاظــمـي مــلف "حــصــر
ـؤسـسـات احلكـومـية الـسالح بـيد ا
والـعــســكــريــة" ولــكن بــقي الــسالح
ـنـفــلـتـة ـنـفــلت بـيــد اجلـمـاعــات ا ا

نظمة. فيما  ة ا وجماعات اجلر
اسـتـهـداف شخـصـيـات مـعـروفة في
الوسط السـياسي واالجتـماعي مثل
اغـتــيــال الــبــاحث والــكــاتب هــشـام
ـــقــرب من الـــكــاظــمي الــهـــاشــمي ا
وصـــديـــقه الـــشـــخـــصي فـي تـــمــوز
ـــاضي وعــدد من الـــنــاشــطــ من ا
بــيـنــهم حتــسـ أســامـة اخلــفـاجي
وريــهــام يـــعــقــوب وغـــيــرهم وهــذه
احلـمـلـة كـشـفت عـجـز احلـكـومـة عن
مالحقة واعـتقال الـقتلـة ولم تتمكن
حــتى االن من كـشف هــويـة مــنـفـذي

هم للعدالة. هذه اجلرائم وتقد
كـمــا تـعــرض الــكـاظــمي شــخـصــيـا
لتهديدين قبل وبعد تسنمه منصبه
األول كـان لــيـلــة تـكـلــيـفـه بـتـشــكـيل
احلكومة في  9نيسان عندما دخلت
ـنــطــقـة اخلــضـراء قـوة مــســلـحــة ا
وهـددت بـاغـتـيـاله والـثـاني في 25
حزيـران عـندمـا دخـلت قوات كـتائب
ـــنـــطـــقـــة اخلـــضـــراء حـــزب الـــلـه ا
مــطـــالــبـــ بـــاطالق ســراح  14من
عـنـاصــرهـا اعـتــقـلــتـهم قـوة تــابـعـة
جلـهاز مـكافـحة اإلرهـاب في مـنطـقة
الــبــوعــيــثــة في الــدورة بــضــواحي
بــغـــداد وارغــمـــوا احلــكــومـــة عــلى

اطالق سراحهم فيما بعد.
فـيمـا لم تتـمكن احلـكـومة من تـنفـيذ
بنود اخرى متـعلقة باألمـن تضمنها
بـرنــامــجــهــا احلــكـومـي مـثـل تـولي
"التـشكيالت األمـنيـة التابـعة لوزارة
الـــداخــلــيـــة مــهـــمــة حــمـــايــة األمن

اإلنــتـــظــار عـــدا مــايـــشــار الـــيه في
ؤتمرات والتصريحات والبيانات ا
الـصحـفيـة ليـطويـها الـنسـيان كـما
ـــشـــاريع جـــرى مع الــــعـــديـــد مـن ا

بادرات احلكومية السابقة.  وا
لم تـقــدم  احلــكــومـة مــوازنــة ســنـة
 2020بــالـــرغم من كـــونــهـــا حتــتل
أولــويـة في بــرنـامج احلــكـومـة. في
بداية االمر جتاهلت احلكومة اعداد
ــوازنــة واكــتـفت مــشــروع قــانـون ا
شروع قـانون االقتـراض الداخلي
واخلارجي في حـزيـران. وعادت في
شـهـر أيـلـول لـتـقـدم مـشـروع قـانون
ـوازنـة وسـحـبـهـا في نـفس الـيوم ا
شروع قانون تمويل لتعوض عنه 
الــعـجــز واعــتــمــدت االقــتــراض من
جـديــد لـتـطــلب نـحـو  41تـريــلـيـون
دينار لـتمشـية األمور في  2020في
ـركـزي الـوقت الـتي تـعـاني الـبـنك ا
من هــبــوط نــســـبــة الــســيــولــة الى
صادر مستـويات خطيـرة وحسب ا
ــركــزي انه ال ــقــربــة من الـــبــنك ا ا
ـبالغ  الـتي تـطلـبـها يـوجد لـديـهم ا
احلــكــومــة. ولم تــعــطي احلــكــومــة
سـبـبـا مـقـنـعـا بـعـدم تـنـفـيـذ وعـدها
ــوازنـة وجلـوؤهـا بـتــقـد قـانـون ا
الـى االقــتـــراض في إطـــار إدارتـــهــا
. وادى هذا ـاليـة مرتـ لـلسـياسـة ا
الـــتــردد في الــقـــرار الى عــدم إقــرار
وازنة وعجز احلكومة دفع رواتب ا

تقاعدين.  وظف وا ا
يتـضـمن البـرنامج احلـكومي أيـضا
مــجــمــوعــة مـن اإلجــراءات اجلــيـدة
والـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــحــســـ الـــوضع
االقتصادي الـعراقي ومنهـا "ترشيد
االنفاق احلـكومي وإيقـاف الصرف
غــيــر الـــضــروري وتــطـــويــر نــظــام
اجلــبـــايــة والــتـــعــرفــة " وتـــشــكــيل
"اجملــــــــلـس األعــــــــلـى لـإلعــــــــمــــــــار
واالســـتـــثـــمـــار" و"اطالق مـــشـــروع
(صـــنـع في الـــعــــراق) لـــتـــشــــجـــيع
الــصـــنــاعــة الـــوطــنــيـــة والــزراعــة"
ـصـرفي" و"الـبـدء و"تـطـويــر األداء ا
بـــــاإلصـالح اإلداري الــــــشـــــامـل في
مـــؤســـســــات الـــدولـــة والـــقـــضـــاء"
و"اعتـمـاد برنـامج لتـمكـ وتشـغيل
الـــشـــبـــاب فـي الـــقـــطـــاع اخلـــاص"
و"اعـتـمـاد نظم األتـمـتـة واسـتـخدام
الـــتـــكـــنـــولـــوجــــيـــا احلـــديـــثـــة في
مؤسسات الدولـة وخاصة في هيئة
ـــنــــافــــذ احلــــدوديــــة والــــنــــظـــام ا
همة الكمركي". كل هذه اخلـطوات ا
اذا وجدت طريـقها للـتنفيـذ ستكون
كـفـيـلـة بـتـنـشـيط االقـتـصـاد والـبـدء
بـحـلـحـلـة االزمـة االقـتـصـاديـة ومن
الـــواجب عـــلى احلـــكــومـــة اتـــخــاذ
ـشـاركـة الـقـطاع قـرارات مـدروسة 

حصـلت حكـومة مصـطفى الـكاظمي
وبـرنـامـجه احلـكـومي في الـسـادس
ـان من أيـار  2020عــلى ثــقـة الــبــر
لـيـصــبح خـامس رئـيس وزراء مـنـذ
عــام  2005بـــعــد إقــرار الـــدســتــور

العراقي اجلديد. 
وأخـتـيــر الـكــاظـمي بــعـد اسـتــقـالـة
رئــيـس مــجـــلس الـــوزراء الـــســابق
ـهـدي عـلـى خـلـفـيـة مـا عــادل عـبـد ا
شهـدته بغداد ومـدن جنـوب العراق
من تظـاهرات وإحتـجاجـات حاشدة
تــطـالب بـاخلــدمـات وتـوفــيـر فـرص
العمل وحتقيق العدالة االجتماعية
قـــبل أن تـــتــحـــول الـى مــطـــالـــبــات
مــوحـدة بــإقـالــة احلـكــومـة وإجـراء
إنـتـخـابـات مـبـكـرة. وقـدم الـكاظـمي
ـقــتــضب في حــيــنــهــا بــرنـامــجـه ا
ــعـاجلــة سـلــسـلـة جملــلس الــنـواب 

األزمات التي تعصف بالبالد. 
بـعــد مــضي ســتــة اشــهــر أخـتــلف
مـراقـبون فـي تقـيـيم مـسـتوى اإلداء
حلكومة الكـاظمي في ضوء ما يراه
كل مــنــهم من جنــاح أو فــشل بــهـذا
لف أو ذاك آخذين بنـظر اإلعتبار ا
التـركة الثـقيلـة التي ورثتـها وحجم
التحـديات التي تـواجههـا وخطورة
األزمـات الـقــائـمـة وتـفـاقـمـهـا حـتى
بــات الـــعــراق عــلـى شــفــا إنـــهــيــار

وشيك. 
ويـعـزو الــفـريق الـذاهب الى تـأكـيـد
فـشل الـكـاظمـي الى تـردده الواضح
ـــصــيـــريــة في اتـــخــاذ الـــقــرارات ا
وإفــتـقـاره السـتـراتــيـجـيـة واضـحـة
طـلوب في الـتعامل وغيـاب احلزم ا

مع ملفات أساسية وحساسة.
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لعل اهم اجناز يسجل للحكومة في
اجلــانب االقــتــصــادي بــرغم اجلـدل
شـروع الورقة الذي أثـاره طرحهـا 
الـــبــيــضــاء لإلصالح االقــتــصــادي
والـتي تـنطـوي عـلى رؤيـة شمـولـية
شاكل وأزمات العراق االقتصادية
ــــثـــــابــــة خـــــارطـــــة طــــريق وهـي 
لـــلـــحـــكـــومـــة إلجـــراء اإلصالحـــات
ـنـتـظـرة. اال أنـهـا أي احلـكومـة لم ا
تـبـاشـر بـعـد بـتنـفـيـذ بـنـودهـا كون
مـــعــظـــمــهـــا بـــحــاجـــة الى قــرارات
حـاسـمــة وسـريـعـة من قـبل مـجـلس
ـــتــبــقـي مــنــهــا الــوزراء واجلــزء ا
بحاجة الى موافـقة مجلس النواب
ولكن حـتى اللحـظة مـازالت العالقة
ــان والـتــنــسـيق مـتــوتــرة مع الـبــر
غـــائب لـــتــســـريع وتـــيـــرة تـــشــريع
الـقــوانـ الــهـادفــة لـتــنـفــيـذ بــنـود
الــورقــة عــلى الــفــور. واذا اســتــمـر
غـيـاب اتخـاذ الـقـرار احلـكـومي فان
الـورقــة تـبـقى مـركــونـة عـلى رفـوف

من مصر واألردن عـلى خطى رئيس
الـوزراء الـسـابق كمـا عـقـد اجـتـماع
قــمـة في الـعـاصـمــة األردنـيـة عـمـان
لتفعيل التعاون مع هذين البلدين.
الحظ أن مـثل هـذه الـزيـارات لـكن ا
ومـا يــتــمــخض عــنـهــا ســرعــان مـا
يــطـويه الـنــسـيـان وال يــجـد طـريـقه
للتـنفيـذ وهذا مايـنطبق عـلى جميع
احلـكــومــات الــسـابــقــة. وال تــخـفي
ــضــيـــفــة وفي حــكـــومــات الـــدول ا
مــقـدمـتـهـا األوروبـيــة خـيـبـة أمـلـهـا
جراء افتقار العـراق جلدية التعامل
مع هــذه الـزيـارات وأهـمـيــتـهـا لـكال
. في الـوقت الـذي يجب أن الـطـرفـ
تـدفع حـاجـة الـعـراق حـكـومـاته الى
ــتـأتي من تــرجـمــة الـدعم الــدولي ا
وراء تلك الزيارات وإسـتثماره على
الـــنـــحـــو األفـــضل واحلـــرص عـــلى
ـتـفاقـمة حـلحـلـة ومعـاجلـة أزماته ا
خــاصـة فـي اجلـوانب االقــتـصــاديـة
ـالـيـة. والــصـنـاعــيـة والـزراعـيــة وا
ولــعل زيــارة الــكـاظــمي لــواشــنـطن
خـــيـــر مـــثـــال اذ  تـــوقـــيع تـــسع
مــذكـرات تــفـاهم وبــعـد مــرور شـهـر
تحدة باالنسحاب هددت الواليات ا
من الـعراق كـليـا ولم يـتم تفـعيل أي

وقعة. ذكرات ا من ا
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عـروف عن الـكاظـمي اهتـمامه من ا
بحـقوق االنـسان قـبل وبعـد تسـنمه
رئاسة احلكومة احلالية كونه عمل
سـابـقـاً كـنـاشط مـدني لـذلك حرص
ـتـظـاهـرين عـلى خالل تـعـامـله مع ا
مـــنع اســـتـــخـــدام الـــسالح وإطالق
ــــدنـــيـــ الـــرصــــاص احلي ضـــد ا
الـعــزل وجتـلى ذلـك واضـحـا خالل
ـاضـيـة بتـعـامل مع الـسـتـة أشـهـر ا
إحتجاجات 25 تشرين األول برغم
ـا شـابـهـا من خـروقـات بـسـيـطـة.
وانفـرد الكـاظمي بـإستـخدام تـكتيك
ـكـلـفـة نــزع األسـلـحـة عن الـقــوات ا
بحماية التـظاهرات وعمل مصدات
بــشــريـة لــلــحــيــلــولــة دون اقــتـراب
ــصـالـح الـعــامـة ــتــظـاهــرين من ا ا
ــؤســســات احلـــكــومــيــة. اال انه وا
يــــجب اإلشــــارة الى اســــتــــشــــهـــاد
متظـاهر في تظـاهرات البـصرة يوم
 6تشرين الثاني بالرصاص احلي. 
ينـدرج ملف مـكافـحة الـفسـاد ضمن
أولـويـات احلـكـومـة والـذي أشـارت
الـــيه فـي بـــرنـــامـــجـــهـــا والبـــد من
اإلشارة هنـا الى مبادرتـها بتـشكيل
ــكـافـحــة الـفـسـاد الـلـجــنـة الـعــلـيـا 
ومنـحها صالحـيات واسـعة والتي
داهـمة سرعـان مـا بدأت حـملـتهـا 
ـتــهـمـ داخل ـسـؤولــ ا بــعض ا
مـــنــازلـــهم واعـــتــقـــالــهم تـــمــهـــيــدا
ــلـفــات فــسـاد لــلـتــحــقـيق مــعــهم 
كـبـيرة وجـرى تـوقـيـفهـم في مواقع
غــيـر مــعـروفــة من تــلك الـتي تــعـود

لوزارتـي الداخـليـة او الـعدل. بل 
تــوقـــيـــفــهـم في مــوقـع امــنـي تــابع
جلهـاز مكـافحـة اإلرهاب وال يـخفي
ـتزايد من انـتهاك مراقـبون قلـقهم ا
ـعتقلـ على ذمة الـتحقيق حقوق ا
اذ حـــرم الــــبــــعض مــــنـــهـم من حق
تـوكـيـل مـحـامي او مـقـابـلـة ذويـهم
ومـنـهم لم يتـم التـحـقـيق مـعه برغم
مـرور ثالثـة أسـابـيع عـلى إعـتـقـاله.
وثــمــة ادعــاءات بـتــعــرض الــبـعض
مـنهم الى تـعـذيب جسـدي ونـفسي.

الـداخــلي" وعـدم تــدخل اجلـيش في
ـدن. فيـما  تـوريط قوات حمـاية ا
جـهاز مـكـافـحة اإلرهـاب في قـضـايا
أمـــنـــيــة داخـــلـــيــة مـــثل احـــتـــجــاز
ــســؤولـــ عــلى ذمــة الـــتــحــقــيق ا
بـقـضـايا فـسـاد في مـقـرات اجلـهاز
او ارسـالــهم لـتـحــريـر نـاشط مـدني
اخـتـطف في النـاصـريـة ومـثل هذه
الواجبات تـندرج ضمن مهام وزارة

الداخلية. 
كما شهدت العـاصمة بغداد تدهوراً
امـنـيـاً ملـحـوظـاً أثـر تـعـرض موكب
السفـارة البريـطانيـة لعبـوة ناسفة
بـــــاإلضـــــافـــــة الـى الـــــهـــــجـــــمـــــات
تـتالـية عـلى منـشأت الصـاروخيـة ا
الــسـفـارة االمـيــركـيـة فــيـمـا أصـبح
استـهـداف ارتال الـدعم الـلوجـستي
لــلـتـحـالـف الـدولي مـشـهــدا مـألـوفـا
دون رادع او مالحـــــــقــــــة مـن قــــــبل
ـعنيـة. وأثارت هذه أجهزة الـدولة ا
السلـسلة من الـهجمـات ردود أفعال
ـشـاركة قـوية من حـكـومـات الدول ا
بـــــالــــتـــــحـــــالف الـــــدولي. وهــــددت
احلـكـومــة األمـيــركـيــة من جـانــبـهـا
احلـكـومة الـعـراقـيـة بغـلق الـسـفارة
سـؤولة عن واستـهداف الـفصـائل ا
الـــقــصف بـــشـــكل مـــبــاشـــر. ويــرى
مراقبون بأن احلـكومة عاجزة حتى
سلحة عن احتواء هذه اجلماعات ا
وليـس لديـها الـقـدرة على ردعـها او
على األقل مـنعـها من االسـتمرار في

تنفيذ هذه الهجمات. 
ــلف األمــني من اهـم أعــمـدة يــعــد ا
احلـكم وأن أي خـلـل يـعـتـريه يـؤدي
الى انـهـيـار نـظـام احلـكم وبـالـتـالي
سقوط الدولة لـذا يجب على القائد
ــسـلـحــة ان يـعـيـد الـعـام لــلـقـوات ا
الـنــظـر في األولـويــات األمـنـيـة وان
يــبـدأ بــحـصـر الــسالح بـيــد الـدولـة
ويشـرع بالـسيـطرة عـلى اجلمـاعات
ــة ـــنــفــلـــتــة وعـــصــابـــات اجلــر ا
ـــنــظـــمــة وتـــنــفـــيــذ مـــا جــاء في ا
الـبـرنـامج احلـكـومي بـهـذا الـصـدد
لـضمـان حتـقـيق االستـقـرار األمني
ــــــــــا الشـك فــــــــــيـه أن عـــــــــزوف و
ـسـتثـمـرين عن الـعـمل في الـعراق ا

مرده تراجع الوضع األمني. 
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رحب اجملــتــمع اإلقــلــيـمـي والـدولي
بتشكيل حكومة الكاظمي معرباً عن
أمله بعودة العراق كعنصر ايجابي
في احملـــيـط الـــدولي بــــعـــد عـــزلـــة
الحظ أن ــاضي. وا شــهــدهـــا في ا
مصـطفى الـكاظـمي يتـمتع بـعالقات
شـخـصـية مع بـعض حـكـام الـبـلدان
اجملـاورة كــمــا اســتـقــبل بــحــفـاوة
الفــــتـــة عـــنــــد زيـــارته لــــواشـــنـــطن

وباريس وبرل ولندن. 
ــــــؤمـل أن يــــــزور أوال وكــــــان مـن ا

ملـكة العربـية السـعودية ولكن  ا
الغاء الزيـارة ومن ثم تأجيلـها أكثر
من مـرة الحــقـا. فـكـانت طـهـران اول
عـــاصـــمــة يـــزورهـــا ومن بـــعـــدهــا
واشـنـطن (بـعـد تـأجـيـلـهـا ألكثـر من
مـرة من قـبـل اجلـانب االمـيـركي) ثم
تـبــعــتــهــا زيــاراته لــكل من بــاريس
وبـرلــ ولـنـدن. رافـقـه خاللـهـا وفـد
سـتـشارين اذ كـبيـر من الـوزراء وا
جـرى التـوقـيع عـلى مذكـرات تـفاهم
وتـــعـــاون في مـــخـــتـــلف اجملـــاالت.
وواصل الكـاظـمي مبـاحـثاته مع كل

ان مـحاربـة الـفسـاد والـقضـاء عـليه
مطلب جميع العـراقي لكن احترام
ـعايـير حقـوق االنسـان وااللتـزام با
الــدولـيـة واإلنـســانـيـة والـقــانـونـيـة
ـــلف حتـــتـم الـــتـــعــــاطي مع هــــذا ا
بــشـفـافــيـة وتـؤمن حــريـة الـوصـول
للمـعلـومة واطالع الرأي الـعام على
مـا يـجـري بـهـذا الـصـدد بـاإلضـافـة
الى حتـويل ملـفاتـهم بـعد الـتحـقيق
الى احملــاكم بــشــكل اصــولي وكــمـا

ينص القانون.
جـديـر بــالـذكــر ان حـمـلــة مـكــافـحـة
سؤول الفساد لم تستهدف كبار ا

تنفذة. التي تدعمهم قبل األحزاب ا
كمـا لم يـتم فتح مـلفـات كبـرى باتت
مــعـروفـة لــلـقـاصـي والـداني ولـكي
تـكـسب هـذه احلـمـلـة مـصـداقـيـتـها
لفات والتعامل مع يجب فتح هذه ا

تهم على نحو متساوي. كافة ا
اجملـتــمع الـدولي من جــانـبه يـراقب
أداء احلـكـومة فـي محـاربـة الـفـساد
الي وفي مقدمته الفساد اإلداري وا
وكــثـــيــراً مـــا يــطـــالب احلـــكــومــات
الـــعـــراقـــيـــة بـــإجـــراءات ســـريـــعـــة
وصارمة إلنقاذ الدولة واجملتمع من
هـذه اآلفة لـذا يـجب على احلـكـومة
تـفـعـيل حـمـلة مـكـافـحـة الـفـساد من
خالل تقـويـة األجهـزة الرقـابيـة مثل
الية وهيئة النزاهة ديوان الرقابة ا
ودعــمـهــمــا لــتــمـكــيــنــهــمـا من أداء
ـضمـار بدالً من مـهامـهـما في هـذا ا
إستحداث هيـكليات جديدة من دون
سـنـد قـانـوني او دسـتـوري. وزيادة
ـاليـة واالدارية عـلى كاهل االعبـاء ا

الدولة.
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يرى مراقبون انه يجب على حكومة
الـكـاظمي االلـتـزام بـبنـود الـبـرنامج
احلـكــومي وتــرجــمـتــهــا الى نــقـاط
عـمــلـيــة لـلــتــطـبــيق في مـؤســسـات
الــدولــة وأن تــعــطي األولــويـة اآلن
ـالــيــة والــتــعــامل مع حلـل االزمــة ا
أزمة جـائحـة كورونـا بشـكل افضل.
والبد لها من االنفتاح على منظمات
ــا تــمــتــلــكه من ــدني  اجملــتــمع ا
خــبــرات واســعــة ومـالكــات كــفـوءة
قـادرة عــلى مـسـاعــدة احلـكـومـة في
شــتى اجملـاالت كــمـا أنـهــا لم تـسع
بـجـديــة خلـلق شـراكـة حـقـيـقـيـة مع
القـطاع اخلاص وهـو األكثـر تأهيال
لـدعم برامج احلـكـومة ومـشـاريعـها
لـتـحـريك عــجـلـة الـتـنــمـيـة والـبـنـاء
ومـكــافـحـة الـبـطـالـة وتـوفـيـر فـرص

عمل جديدة. 
ان مـــــسـك الـــــعـــــصـــــا من الـــــوسط
والـتـسـويف لـيس سـيـاسـة نـاجـحـة
فـي دولــة مــثـل الــعــراق كـــونه بــات
يـقـتـرب شـيـئـاً فـشـيـئـاً من االنـهـيـار
الـوشــيك لـذا يـجب عــلى الـكـاظـمي
وحـــكـــومـــته الـــعـــمل احلـــثـــيث مع
ـان رئــاســتي اجلــمــهــوريــة والــبــر
دني والـنخب ومنـظمـات اجملتـمع ا
ــــيـــة والـــقــــطـــاع اخلـــاص األكـــاد
لـتـصـحـيح مـسـار الـعـمل ومـعـاجلـة
اإلخـــفــاقـــات والــبـــدء الـــفــعـــلي في
االصالحات في إطار خطة واضحة
عالم فعامل الزمن بات األهداف وا
يضـغط بقوة ولم يـعد أمـام اجلميع
ســوى بـضـعـة أشـهـر الغــيـر لـلـعـمل
بشـكل جدي ومـسؤول حلل االزمات

القائمة وإنقاذ العراق وشعبه.
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ــزايــا االيـــجــابــيــة احلــيــاتـــيــة وا
الــــكــــثــــيــــرة والــــكــــبــــيــــرة جــــراء
اسـتـخـدامـهـا في مـجـاالت الـتـعـليم
والـتــعـلم فــضال عن أهــمـيـتــهـا في
الـــتـــواصل االيـــجــابـي مع الـــعــالم
اخلـارجي. لـقد حـضـرنـا منـاسـبات
عـــديـــدة أعـــلن من خاللـــهـــا إطالق
مجمـوعة من البـرامج والتطـبيقات
ـيـا مـوثـقة اجلـديـدة واحلـديـثـة عـا
بالقـوان والتـعليـمات والضوابط
الـتـي تـنـظم عــمـلـيــة اسـتـخــدامـهـا
وحتفظ حقوق مبـتكريها وحتد من
االستخدام السلبي لها. لقد شهدت
ي لـلفـضاء الـذي عقد ؤتـمر الـعا ا
في فــــيـــنـــا عـــام 2018 بــــرعـــايـــة
الـــرئــيـس الــنـــمــســـاوي وحــضــور
مــجـمـوعـة من رواد الــفـضـاء حـيث
أطــــلـــــقـت فــــيـه مــــجـــــمــــوعـــــة من
التـطبـيقـات والبـرامج في مجاالت
الفـضاء اخملـتلفـة التي ارفـقت بها
الـــتـــشـــريـــعـــات والـــتـــعـــلـــيـــمـــات
والـــضــــوابط الـــتـي تـــنـــظـم الـــيـــة

استخدامها.
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في عــــام 2009  الــــعــــمـل عــــلى
انشاء منـصة الكترونـية للدراسات
الــعــلــيــا في جـامــعــة الــكــوفـة و
تـوفــيـر مـسـاحــات الـكـتــرونـيـة في
مـوقـع اجلـامــعــة االلـكــتــروني لـكل
تدريـسي يرغب بالـتواصل الـعلمي
ـــؤســــســـات مع طــــلـــبــــته او مـع ا

ـا أتاح لـلكـثير ـية  الـعلـمية الـعا
منـهم باالستـفادة من هذه الـفرصة
وحــفـز االخــرين لـلــمـســيـر بــنـفس
اخلــــطـــوات حـــيث تــــمت إشـــاعـــة
الـتـعـلـيم االلـكـتـروني في اجلـامـعة
وحـيــنـهـا حــصـلت اجلـامــعـة عـلى
ـــرتــبـــة األولى بـــ اجلــامـــعــات ا
الـــعــراقـــيــة في تـــصــنـــيف الــويب
متركس الذي تعتمد معايير تميزه
ـعـلـنـة ـؤشـرات الـعــلـمـيـة ا عـلى ا
ــــواقـع االلــــكـــــتــــرونـــــيــــة عــــلـى ا

للجامعات.
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عام 2018  الـتــوجـيه في هـيـئـة
الرأي ولـكافـة اجلامـعات بـضرورة
ـــدمج في اعـــتــــمـــاد الـــتــــعـــلـــيـم ا
الدراسات العلـيا والذي يجمع ب
الــتــعـلــيم االلــكـتــروني والــتـعــلـيم
التقليدي احلضوري واشرنا الى
ا ـنـشـورة عـام 2014  مــقـاالتـنـا ا
فــيــهـــا من تــفـــاصــيل كـــثــيــرة عن
ــيــزات اإليـجــابــيـة فـي تـطــبــيـقه ا
ـوســومـة واهــدافه وفـلــســفـتـه وا
(تـوظـيف الـتـكنـولـوجـيا والـتـعـليم
االلكتروني في حل مشاكل التعليم
ــــاذا الـــــتـــــعــــلـــــيم الــــعـــــالـي) و( 
ـواقع اإللــكـتـروني?) و (شـفـافـيـة ا
االلكتـرونية للجـامعات وتصـنيفها
ــــيــــا).لـــــقــــد شــــرعـت بــــعض عــــا
اجلامعات العتماد التطبيق وابدع
بـعض الــتــدريـســ في الــتـواصل
االلـــــكـــــتـــــرونـي مع طـــــلـــــبـــــتـــــهم
ـية ولكن لألسف ؤسسـات العا وا
عــــزف اخــــرين عـن الـــتــــفــــاعل مع
تــوجـيه الــوزارة وألسـبــاب عـديـدة
واهــمــهـا هــو اجلــهـل وعـدم ادراك
سيرتهم أهمية التجديد والتغيير 
هنيـة والذي سينعكس العلمـية وا
عــــــلـى جــــــودة اداء اجلــــــامــــــعـــــة

ومخرجاتها.
عـصــفت جــائـحــة كــرونـا في اذار
ـعـظم دول الـعالـم وتوقف  2020
الــدراسـة اجلــامـعـيــة الـتــقـلــيـديـة
احلـضوريـة لتـتـحول الـدراسة في

تقدمة الى جامعات بلدان الـعالم ا
الــتــعـلــيم االلــكــتـروني مــبــاشـرة
لـتأقـلم التـدريسـي والـطلـبة عـليه
منذ سنوات عـديدة. اما اجلامعات
الـــتي لـــيـس لـــديـــهـــا جتـــربـــة في
الـتـعـلـيم االلــكـتـروني سـابـقـا ومن
ضـمـنهـا اجلامـعـات العـراقـية ولم
يتم تدريب منتسبيها على برامجه
فضال عن عدم توفر البنى التحتية
لــتـقــنـيــات الـتــعـلــيم االلـكــتـروني
أرغـــمـت عـــلى اســـتـــخـــدام بـــعض
الـبرامج والـتطـبيـقات االلـكتـرونية
بــشـــكل عــشـــوائي إلنـــهــاء الـــعــام
الـــــــدراسي 2020/2019 والـــــــتي

رافقها الكثير من السلبيات.
عمـلت بـعض الدول الـعربـية خالل
فتـرة العطـلة الصـيفيـة تموز واب
2020  لـتـرتـيب أوضـاعـها ووضع
اخلطط واالستـراتيجيـات الوطنية
للتعليم االلكتروني للعام الدراسي
2021/2020  ضـــــــــمـن بــــــــــرامج
ـدمج مع وتــطـبــيـقــات الــتـعــلـيـم ا
بــعض الــتــشــريــعــات واإلجـراءات

الالزمة وكما هي في ادناه:
1- إقـــرار اعــــتــــمــــاد الــــتـــعــــلــــيم
االلكتـروني بعد وضع التـشريعات
والـــقــوانـــ والــضـــوابط الالزمــة

للحفاظ على الرصانة العلمية.
2- اعـداد اخلطط واالسـتراتـيجـية
الــوطــنـــيــة لــلــتــعــلـــيم والــتــدريب

االلكتروني ولكافة مستوياته.
3- تـشـريع الـقوانـ والـتـعلـيـمات

والضوابط أللية تقييم الطلبة.
4- اســـتـــحــداث مـــراكـــز لـــتــدريب
وتــطـويـر الــتـدريــسـيـ لــلـتــعـلـيم
االلـــكـــتـــرونـي في بـــعض الـــدول
ومــراكــز لـــلــتــعـــلــيم االلـــكــتــروني
والتـحـول الرقـمي في دول أخرى
الكـــات الــتـــدريــســـيــة لــتـــأهـــيل ا
لــلـــتــعــلــيـم االلــكــتــرونـي ولــكــافــة
مــسـتــويـاتـهم فــضال عن اإلداريـ

ؤسسات التعليمية. في ا
5- اعـــــتـــــمــــاد طـــــرح احملـــــتــــوى
األســـــاسـي لــــــلــــــمـــــواضــــــيـع في

احملـاضــرات االلـكـتـرونـيـة من دون
ـعـمـقـة اخلـوض في تـفـاصـيــلـهـا ا
واعــتـــمـــاد الــقـــاعـــات الــدراســـيــة
والـتـعلـيم احلـضوري لـلـمنـاقـشات
واضيع النظرية وكذلك تعلقة با ا

اخملتبرات للجزء العملي.
6- الــــتــــواصل مـع اجلــــامــــعــــات
ـيـة واحتـاد جـامـعـات الدول الـعـا
ـــنـــظـــمـــات الـــعـــربـــيـــة وبـــعض ا
ــعــنــيـة ــيــة ا ـؤســســات الــعــا وا
بالـتعـليم ومؤسـساته كـاليونـسكو
وكـــورســـيـــرا لــــلـــحـــصـــول عـــلى
برامـجهم وجتـاربهم وخـبرتهم في

التعامل مع التعليم الرقمي.
لـقـد عـمـلت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
الـعـراقـيـة بـكل جـهـد إلنـهـاء الـعـام
الــــــــدراسي 2020/2019 حــــــــيث
اعــتـمـد الــبـعض مـن مـنـتــسـبــيـهـا
واخلـبراء فـي التـعـليم االلـكـتروني
على الورش والندوات االلكترونية
احملـــــدودة احلـــــضـــــور لـــــعـــــرض
الـتـفـاصـيل وااللـيـات الـتي اقـرتـها
الــوزارة رســمــيــا بــشــأن اعــتــمــاد
ـدمج. اما الـبعض االخر التـعليم ا
ظـهر في الـقـنوات الـفضـائـية غـير
تخصـصة وغير الرسـمية لطرح ا
افـكاره واالعالن عن بـرامج مـعيـنة
بــنـــفس الــشــأن والــتي ال تــعــتــبــر
ـا ان الــعـام مــلـزمــة لـلــجـمــيع. و
الــدراسي اجلـديــد قـد شــارف عـلى
الــبـدء واســتــمـرار ضالل جــائــحـة
كرونا لـذا اقترح الـعمل على إعادة
فتح القـناة اجلامـعية في مـوقعها
اجلـديــد في كـلــيـة االعالم جــامـعـة
بغدااد فضال عن استخدام قنوات
الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعـي األخــرى
ـوثـقـة من قـبـل الـوزارة لـتـعـتـمـد ا
الكــــات مــــنــــصــــات لـــــتــــأهــــيـل ا
الـتـدريـسيـة وتـدريـبهـم على اسس
والــيـــات الـــتــعـــلــيـم االلــكـــتــروني
وضــوابط وطـرق تــقـيــيم الــطـلــبـة
نـاقشـة واقرار النـظم التـعليـمية و
الـتي سـتــعـتـمـدهــا الـوزارة لـلـعـام

الدراسي اجلديد 2021/2020.
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بغداد

دروس !? ـفاجئ وا خرجت لـنا الـلجنـة العلـيا لـلسالمـة الوطنـية بقـرارها ا
بـأن يبـدأ العـام الدراسي اجلـديد في 29 تـشرين الـثاني اجلـاري ليـصاب
ـتـعب اصال بـاجلـنـون . واتـسـاءل مع نـفـسي هل اعـضـاء الـلـجـنـة عـقـلـي ا
عراقـيون وانهم يـسكنـون في بالد اخليرات بالد الـرافدين بالد الـنفط وبلد

الزراعة والصناعة.
ـوقرون ماذا يعـني بداية الدوام بـالنسـبة لطلـبتنا هل يعـلم اعضاء اللـجنة ا
االعزاء ومـاذا يعـني لرب االسـرة او العـائلـة العـراقيـة .. ببـساطة يـعني انه
البس والقـرطاسية صاريف بـا يحـتاج الى مصـاريف البنائه تـتمثل هـذه ا
ـنـزلـيـة االخـرى ـصـرف الـيـومي نـاهـيك عن االلـتـزامـات ا واجـور الـنـقـل وا
واالنــتـرنت وخط الـسـحب الــذي سـيـرافـقـنـا لــلـمـات .. كل هـذا (واالصـخم
وااللطم ) ان مـوظفي الـعراق لم يـتسـلمـو رواتبـهم منـذ ما يـقرب اخلـمس
يومـا وبقينـا نحن العراقيـون نفسر االمـر على انها لـعبة سيـاسية او دعاية
ان والكل يعرف مبـكرة لالنتخابات او عملـيات تسقيط ب احلكـومة والبر
ان العـراقي اصـبح محـلال سـياسـيا واقـتـصاديـا من كثـرة الـضربـات التي
هم ان الـضـحيـة اوال واخيـرا هو تلـقـاها عـلى راسه منـذ ان ولـدته امه .. ا
رب االســرة الـذي بـدأ يـلـعـن الـيـوم الـذي تـزوج فـيـه ورأى فـلـذات كـبـده بل
ذهب ينـصح الشباب الـذين يلتقيـهم اياكم والزواج فانه قاتل لـلحياة . متى
يفـكر من اسـتـلم مسـؤوليـة احـوال النـاس بحـاجة الـنـاس الفـقراء من ابـناء
الــشــعب وهل ســمع بــان غـالــبـيــة مــوظـفـي الـعــراق قـد رهــنــوا بـطــاقــاتـهم
استـر .. متى يحـكمنـا من يخاف الله االلكـترونيـة او كما يسـميه البـعض ا
ـاذا نـعـاقب في ارزاقـنا نـحن الـعـراقـيـ رغم ان كل خـيرات االرض فـينـا 
لديـنا .. ومـتى تـشعـرون بالـفـقراء والـيتـامى والـثكـلى واظـيف اليـهم مالي
ـوظـفـ الـذين تـقـطـعت بـهم الـسـبل . مـا الـذنب الـذي اقـتـرفـنـاه مـنـذ عام ا
1990 والعـراقي يعـاني من شـظف العـيش وهل تاخـير رواتـبنـا وجتويـعنا
حتى نـذعن للتطبيع مع الكيان الصهيوني .. باسم كل عراقي شريف اقول
ال والف ال لـلتـطـبـيع مع من احـتل بالدنا وسـيـأتـيك يوم يـاظـالم وتـعرف ان

الله حق وان رجال العراق ليسوا كباقي الرجال .
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إشارة معرفيةرواية احللم العظيم
عن الروائي عبد الزهرة علي

s Š .d  w uý

بغداد

زوجة باخلجل? كن للسارد النظر الى مايحيطه بريبة  ×هل 
كن للخجل اعـطاء السارد فحوصات تـأمليه وبخاصة اذا كان وهل 
عـند خط الـشـروع جتـعلـه يشـخص خـيـاراته الـسرديـة ووضـعـها في

تلقي? رغوب من قبل ا مكانها الواضح وا
وكــيف يـخــتـار الــسـارد شــخـوصـه بل كـيف يــحـدد الــتـعــامل مـعــهـا
وبـخـاصـة اذا كـانت تـتـوافـر عـلى تـواريخ مـزلـزلـة وقـادرة عـلى فـضح

مسارات االزمنة وامكنتها?
عـبـد الزهـرة عـلي.. سارد وقـع داخل اثم األسئـلـة التي اعـطـته قدرات
ـعرفيـة لسنوات تأمـليه تفـحصت ما عـاشه يوماً وظل داخل مـكامنه ا
طويلة لكنه مالبث ان ظهر سريعاً ما ان وجد فرصة لالنبثاق ليصبح
هيـجانـاً معـرفـياً اسـتطـاع توكـيد  حـضـوره السـردي في زمن اعتـبره
قياسيا في ظل الهيجان السـردي الذي اصاب البالد بعد التغيير ما
يز سرديات عبد الزهرة علي انها قصوريات سردية تمشي بتؤدة

لـغـة وبــرفـقــة شـخـوص
تعـرفهم ذهنـيات الـتلقي
ـا حتفظ اجلمـعي ولر
عارف لهم الـكثيـر من ا
ـا تبنت واالشارات ور
الـــكــــثــــيــــر من ارائــــهم
ومفـاهيـمهم التـستـطيع
سـرديـاته الـتـخـلص من
وجــــــوده االيـــــدلــــــوجي
الـــــذي اصـــــبـح اجلــــزء
االهـم مـن حــــــــــيــــــــــاته
شخوص بأمكنة وازمنة
حتــركــهــا االنــتــمــاءات
وتـــمــنـــحـــهــا الـــتــواريخ
واالفــــــــــعــــــــــال الشيء
يــــــــؤسـس لــــــــوجــــــــوده
االنــــــــســـــــانـي خـــــــارج
االديــــلـــوجــــيــــا تـــرسم
ــنـحــنـيـات اخلـطـوط وا

ـتـفـحص الـزمـاني الحـظـة وا وتـدفع بـالـسـارد الـى الـتـوثـيق الـدقـيق ا
بادهـاش توافـر على الـكـثيـر من االقنـاع الذي يـبـحث عن متـلق حذق
ــا مــنـحــاز ايـضــاً لـغــة عـلي حــيــاديـة في الــكـثــيـر من عــارف ولـر
مـواضـعــهـا الـســرديـة مـهــمـتـهـا الــوحـيـدة هي اعـالن االتـصـال بـ
ـسرودة احلكـائيـة ومتلـقيـها وهذه احلـيادية الـتي اختـارها علي عن ا
قــصــد ســردي واضح مــنــحت هــذه الــســرديــات صــفــات تــاريــخــيـة
مشحونة برغبـة التوثيق والسرد احلكائي مـعاً مع ثيم قليلة الوضوح
قترب لكنهـا ماتلبث ان تتصـاعد لتصل الى ذروة االفصـاح والشد ا
كثيراً من االشتغـاالت السيمية اخلطوط تـساير بعظها دون تداخالت
حـتى وان كانت مـحـتـمـلة احلـدوث  لـكن الـسارد يـتـحـاشى مـثل هذه
الصـدامات وياخـذ بازمنـته وامكنته الـتي يؤكد عـليهـا دوماً بهدوء الى
قـاصـد والـغايـات احلـكـائيـة التـخلـو مـسـرودات عبـد الـزهرة حـيث ا
ـتـلـقـي وبـوضـوح اشاري عـلي من هـمـومـه الشـخـصـيـة حـيـث يـجده ا
واضيه ومعرفـيته وكشوفاته حتى جنده مرات كثيرة حاضراً يلوح 
خارجا من حيـاديته مسهماً في بـناء االحداث وتشكيـلها ومنحها من
عــنــديــاته وان كــانـت قــد اخـذت ارديــة الــتــاريـخ بـعــضــاً مـن احلــلـول
تـلـقي وحوارات عـبـد الزهـرة علي والـعالمـات التي حتـاول ارضـاء ا
ـقـصدي التـهـتم بـاالـتـصـاعديـات الـدرامـيـة  النـهـا تريـد الـتـوضـيح ا
بتـوصيفات عـامة كثيـراً ما جند السـارد يقودها الى حـيث يريد وتلك
مـهــمــة لم يــلــتـفـت الـيــهــا الــسـرد الــعــراقي النه اليــجــد في الــدرامـا
الـصـراعـية ثـمـة ضـرورة وهـذا من االخـطـاء الفـادحـة الـتي كـثـيـراً ما
اشـرنـا الــيـهـا واذا مــاالـذي جـعل عــبـد الـزهــرة عـلي يـطــفـر من قـدر

الفوضى السردية القائمة حتى االن  ليقف عند خط االنتباه?
wŽu « W³F

اظن ان الـسـارد اجــاد لـعـبـة الـوعي وتـمـكـن من اتـقـانـهـا مع بطء في
ـا يـســمـيه جتـارب الـوجع وهـذه االبـطـاءات الـســرد وتـامالت يـومـيـة 
مـكـنـته من اجـبـار الـنـقـديـة الـعـراقيـة عـلى مـتـابـعـته وتـفـحص جتـربـته
السردية باهتمام ودقة توضيح وهذا ما اوقف عبد الزهرة علي في
مــحـطـة من مـحـطــات احلـيـرة كـيف يـبــدأ مع سـرديـة اخـرى ومـاهي
غايرة التي يـجب االنتباه اليها بـعد ان قدم مسرودات التهتم وجوه ا
غـاير وتالحـق ماهـو ثابت وراسخ? مـثل هذا الـسؤال اوقع الـكثـير بـا
في حــبـاله والـبـعـض مـنـهم لم يــسـتـطع الـفــرار واخلالص لـكن عـبـد
الـزهـرة عـلـي لـو انه اعـاد تـأمل مـسـروداتـه بـدقه وتـفـحص الكـتـشف
ـغـايره مع ايـجاد امـكـنة وازمـنة الكـثـير من الـطرق الـتي حتـثه على ا
ؤدلج الـذي ماعاد يـثيـر االهتـمام اكـثر من كونـه ملمح ارثي التـهتم بـا
الحـقـ جلـمـالـيـات االشـتـغـالـيـات الـسـردية قد اليـعـني الـكـثـيـر من ا
العراقية االيدلوجيـا محنه السردية العراقية مـنذ منتصف خمسينات
اضي وحـتى االن وسـتـظل تالحق هذا الـسـرد النهـا تـشكل الـقـرن ا
هـمـاً نـفـسـياً يـقف بـ الـفـقـر واثـامه واالحزان وانـتـقـامـاتـهـا والوعي

التحرري وعذابات فشله.
تلـك معضلـة كانت كونـية لكـنها مـالبثت ان تالشت او تـكاد تتالشى
فال اهمـيـة لبـطل مـؤدلج من هـذا الزمـان وال ضـرورة جمـالـية البـطال
ـتغير اظن انـتهم الطـامعة بـالسلـطة ال با حتـركهم رغبـات القادة  وا
ان عبد الـزهرة علي لو انـتبه الى هذه االشـارات وحللهـا سيكون احد

سراد البالد الرافدينية بتمكن عال.

وافق 29-25 دة  11-15 تشريـن الثانـي اجلاري ا انطـلقت البـوابة االلـكتـرونيـة للمـحفل الـعلـمي الدولي الـسابع الـذي سيعـقد عن بـعد (عـبر االنـترنت) في ا
ربيع االول 1442هـ عبر منصة اريد ومن خالل الرابط التالي

 https://portal.arid.my/ar-LY/Eventmains/Home/1 
ن يُحقـق حضورا كـامال لفعـاليـات حفلي االفـتتاح وقال بيـان تلـقته (الزمـان) امس انه (سيـتم منح وسام بـاحث ناشط في فـعاليـات منـصة اريد الـعلمـية لـلعام اجلـاري 

واخلتام) علما بأن احلضور مجاني لفعاليات احملفل 
الدعم الفني وخدمة الباحث - واتس اب  : 00601157866173

اإلدارة التنفيذية - واتس اب : 0060172957395
info@arid.my

www.almahfal.org

رسالة بغداد
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 روايــة احلــلـم الــعــظــيم ألحــمــد خــلف
الـعـام ـدى  دمـشق   صـادرة عن دار ا
2009م  ط 1بـحـدود (  ( 303صـفـحـة
توسـط وفيهـا بطل أساس من القـطع ا
مؤلف قصص وروايات يـدعى عبد الله
 مع ان الـروايـة بــولـيـفـونــيـة ولـيـست
منـولوجـية  الن فيـهـا عدة شـخصـيات
تأخذ أدواراً محدودة  والرواية تـسير
أحـداثـهـا بـخـطـ مـتـوازيـ مـتـصـل
ومـنـفصـلـ في الـزمكـان نـفسه  يـقوم
باالحـداث االولى بـطل مؤلف الـروايات
والــقــصص في حــ يــقــوم بــاالحـداث
االخــرى ثــلــة من الــســيــاســيــ الــذين
يـــــرومــــون حتــــقـــــيق حــــكـم يــــســــاري
يـقـول ـسـلح   مـسـتــخـدمــ الـكـفــاح ا
فاضل ثـامر : ( الروايـة تدور زمـنياً في
أواخــر سـتــيـنــات وبـدايــة سـبــعـيــنـات
الـقــرن الــعــشــرين والمــست من خالل "
مرقـاب " الولـد العشـريني بـطل الرواية
الــكـــثــيـــر من األحــداث االجـــتــمـــاعــيــة
والـسـيــاسـيـة الـعـاصـفــة الـتي عـاشـهـا
الـــعـــراق ومـــنـــهـــا مــشـــاركـــة عـــدد من
نـاضل الـيسـاري العـراقي ... في ا
اشـعـال انــتـفـاضـة االهــوار في جـنـوب
الـــعــــراق ) " روايـــة احلــــلم الـــعــــظـــيم
احلـوار بــوصــفــهـا روايــة اشــكــالــيـة  
تـمـدن عن االنتـرنيت " إلّـا أن اجلنس ا
يأخـذ دوراً مهمـاً في الروايـة اذ يتورط
ـــرأة " الـــبـــطـل االســـاس بـــقـــتل زوج ا
عفـيـفـة " التي أحـبـهـا بـالتـواطئ مـعـها
ويـبـدو ان بـطل الـروايــة ذو شـخـصـيـة
مـتـمـردة فهـو ال يـقـر له قـرار في اتـخاذ
مـواقـف مـتــجـانــسـة فــهـو حــ مـارس
رأة التي أحـبها كان عملـية قتـل زوج ا
يــــرتــــبـط بـــعـالقــــة صــــداقـــة مـع ثــــلـــة
السيـاسي بل وصل به االمـر التعاون
معهم ان يثقوا به ليخفوا عنده اسلحة
ومـتــفـجـرات : ( احلــزب لـديـه أصـدقـاء
كثيـرون وهو يضع ثـقته فيـهم تماما –
ــــا غـــادرت األم واضح جــــداً .... وحــــا
غـرفـة ابـنـهـا ومـعه الـضـيف  –لن أترك
احلقيـبة اكثـر من يوم أو اكثـر بقليل
 –إذا مــضت الـــلــيـــلــة بــسالم  لـــتــبق

احلقيبة شهراً كامالً ) ص : . 182
وهـنــاك إشـارات أخــرى تـؤكــد الـتــمـرد
والــقــلق في شــخــصــيــة بــطل الــروايـة
ـــا يـــؤكـــد انه شـــخـــصـــيــة األســاس 
وجـوديـة متـمـردة ( كـان يقـول لـنـفسه :
من أنت يـا مـاجالن لـكي تـعـهـد لـنـفسك
مـهـمات فـوق طـاقـتك ..? من الـبحث عن
جـالل كـــــر الى إخـــــفـــــاء أســـــلـــــحــــة

يسـتخـدمها غـيرك في مـهمات ال تـعنيك
وال تخـصك أبـداً ... ال تعـرف ماذا تـريد
مـن حــــــيـــــــاتك اآلن ) ص :  180 وفي
حـوار له مع أحـد الـسـياسـيـ أكـد هذا
الـسـيـاسي الـوجـوديـة الـنـفـسيـة لـبـطل
الرواية ( يا خليـبة الكتابـة ويا لتعاسة
الـذين يكـتبـون ... أيـعنـيك اآلخرون الى
هـذا احلـد ? ألم يـكـونـوا في رأيك يـومـا
مــا أنـــهم اجلــحـــيم ? من هـــو الــقــائل "
اآلخــرون هم اجلـحــيم " ان لم تـكن أنت
فـمن يكـون غيـر فـيلـسوفك الـذي أولعت
بقراءة مؤلفاته  كنت دائما تتأبط أحد

أجزاء دروب احلرية ) ص : . 124
ا وتـرجع وجـوديـة الـبـطل الـنـفـسـيـة 
كـان يـتـلـقـاه وهو عـلى مـقـاعـد الـدراسة
والكـتب القـليلـة التي يـحصل علـيها : (
االغـراء اجملـاني لــلـكـتب الـقــلـيـلـة الـتي
نـحـصل عـلـيـهـا من بـعض مـعـارفـنـا أو
أساتذة اللغة العربية واالسئلة تتناسل
في الـنـفس كالـدوامـة مـا معـنى احلـرية
ومـا شكـلـها ?  وكان االسـاتـذة يرددون
أمـامـنا ? " احلـريـة تؤخـذ وال تـعطى " )
ص :  . 15وأصـــــبـــــحت حـــــريـــــتـه في
ستـمر ب مـا يراه وب ما التنـاقض ا
يـحلم بـه ويتـمـناه  وما يـريـده أمر من
احملـــــــال الــــــــوصـــــــول إلـــــــيه  وهـــــــو
كالـوجوديـ يقـلل من قـيمة الـتاريخ إذ
حـــاور صـــاحـــبه (  –أيـن عــثـــرت عـــلى
ـنـصور ?  –انـها ـلـفقـة ضـد ا الـورقـة ا
من كـتـاب تــاريخ الـطـبــري يـا مـثـقف –
ومن هــو الـطــبـري ومــا أدراك أنه لـيس
نـصور ? ) ص :  59 مغـرضـاً ويكـره ا
كـان متـمـرداً ( كـان في صراعه الـعـنيف
مع جـارته التـي تولـعت بـحبه  ب مد
ــيل إلــيــهــا في وجـزر  يــريــدهــا وال 
ســاعـات  يـشــتــهــيــهـا  وال يــفــكـر في
ـزق اخلاطر  االستـمرار مـعها  كان 
يكـتب سـاعـة ليـنـفـجـر بالـضـحك سـاعة

أخرى  ص : . 44
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ان أهم مـا ركزت فـيه الـوجوديـة مسـألة
احلـــريــــة في االخــــتـــيـــار والــــتـــجـــاوز
واالنـضـواء حــتى عـدّت عـدم االخــتـيـار
هــو اخــتــيــار  لــقــد هــدفت الــفــلــســفـة
الـــــوجــــوديـــــة من وراء ذلـك الى إطالق
ـكبـوت من األغالل التـي حتيط تـفكـير ا
االنسان لكن احلرية الوجودية تصطدم
في أحيـان كثيـرة بالـواقع من عدم قدرة
االنــســـان عــلى الــتـــجــاوز واالنــضــواء
لـــتـــحـــقــيـق حــريـــته  الن الـــفــلـــســـفــة
الـوجــوديـة هي عالقــة األنـا بــاآلخـر ) "

دراســات ثـقــافــيـة في
الـــفـــكـــر والـــتـــاريخ 
جناح هادي كبة  دار
أمل اجلديدة  دمشق
2020 م ص :" 48
وكــان بـــطل الـــروايــة
يــصـر عـلى اخــتـيـاره
وال يــســتـــســلم لــرأي
االخــر ( كـــان يـــلــذ له
وهو الـعــنـاد مـعـهم  
يــعــلـم ان ثــمــة أحــداً
أفضل من أحد غيره 
لـــــــكـــــــنـه لـم يـــــــشــــــأ
االســـــتــــــسالم لـــــرأي
اآلخـــر ... انه يــــصّـــر
عــلى مـا ال يـقــبـلـون )

ص : . 69
ولــــعل احلـــــلم الــــذي
رآهـــا بــطـل الـــروايــة
وسُــــــرِدَ من الــــــراوي
الــعـلــيم أو الـضــمـني
خير دليل يؤكد القلق
واالحـبـاط والـتـشـاؤم
والشعور باأللم وهذه
الصفـات التي أفرزها

احللم تؤكد وجوديته : ( حلم واحد ظل
ؤلـف لعـدد من الـسـن  كـلـما يـطـارد ا
متدثراً ركن الى النـوم في ليل الـشتاء  
بـالــغـطــاء الـصـوفـي الـسـمــيك ... حـيث
يسـتـيـقظ والـعـرق يـتـصـبب من جـبـهته
المــــحه وســــالــــفــــيـه وكــــان الــــرجـل 
الغامضة يـلوح به في بئر عمـيق ليلقية
دفــعـــة واحـــدة الى قـــاع ال قــرار له  ثم
يــعــاود الـرجل الــكــرة الــثـانــيــة ... كـان
سريعاً ب يديه ... كان صراخه يتعالى
وال أحــــد يــــســــمــــعه وكــــانت عــــيــــنـــاه
مـفتوحـت عـلى سعـتيهـا وفمه مـفغوراً
وال من معـ أو منفـذ له في ليل مـحنته
الـطــويل فـكــر جـاداً في إحــدى الـلــيـالي
الـذي اسـتيـقـظ فـيـهـا مـذعـوراً ان يـبوح
ألحــد من أهـله أو من رفـقــته واصـحـابه
ا يحـصل له في النوم  ولكن هـيهات
 هـو يـعـلم أنـهم سـيـسـخـرون مـنه ومن
ضحكة ) ص :  66 يقول : د. احالمه ا
علي كـمال ( إن احالم الفـرد مهـما كانت
طريقة تكوينها ومهما كانت محتواها 
فانها تعكس الـواقع النفسي الشخصي
ــا في ذلـك جتـاربـه وحـاجــاته لــلـفــرد 
وآمـاله ومـخـاوفه وتـوقـعـاته  الى غـير
ذلك من الــعـنـاصــر الـتي تــتـكـون مــنـهـا
حياة الفـرد النفسـية اخلاصة ) " أبواب
وصدة باب النوم وباب االحالم العقل ا
 ح 2 دار واسط  ط 2 ص : . " 269
واالحالم بــحـسـب فـرويـد ومــؤيـدوه من
جمـاعـة الـتـحلـيل الـنـفـسي هي تـنـفيس
لــلــمــكــبـــوت في وعي االنــســان والعــيه
ر به الفرد تظهر في النوم وتعبر عما 
من آالم أو أفـــراح . لـــقـــد عـــكس احلـــلم
الــذي رآه بــطـل الـروايــة األلـم واخلـوف
والقـلق الذي يعـتريه في اليـقضة  ومن
أفكار الوجودي الـتي يتصف بها بطل
الروايـة الفنـاء والعدم ( تـرى الوجودية
ان الــعـدم حــقــيـقــة الـوجــود االنــسـاني
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الكبار الثالثة حسب الشيخ جعفر وموفق محمد وجواد احلطاب 

بالـدعاء متيـمما بـعباءات امـهات الرجال
وحـــ يــتــذكــر اصــحـــابه الــشــهــداء في
(الـبــصـرة او الـفــلـوجــة او احلـبـوبي او
سـاحـة الـتـحـريـر )يـثـغبُ ويـعاتـب نصب

احلرية ويصيح .
ياعراق لو عدنا كما كنا 
ألهديك َبدال الورد حنة  

وحــ يــرومُ تــراب الــفــلــوجــة يــتـمــاهى
احلــــطـــاب االنـــســــان الـــشـــاعــــر الـــرجل
تـستـحيل دمـوعهُ الى قصـائد كـاخلنـاجر
فــهــو كــثــيــرا مــايــتــذكــر بــســالــة جـدهُ (

اوتوحيكال)
ـكـلــوم  حـاله حــال الـشـاعـر فـاخلــطـاب ا

في اطراف مدينة الثورة يجلس حسب
الشيخ جعفر  الشـاعر العراقي الكبير
الـذي ترنـو عيـناه وجـبهـته الى اقصى
عـلى قـارعـة احـد االزقة مـدن اجلـنـوب 
اراه  مـن بــعــيـــد يــجـــلس مع ثـــلــة من
ــريــدين وبــعـد ان يــعــفـر الــشــعـراء وا
يـحدث طالب وجـهه بـتـراب فـقـرائـهـا  
االدب احلـــديث ان ســــحـــريــــة خـــيـــال
الــشـاعــر الـعــراقي  اغــزر من سـحــريـة
رامبـو او هملـتون  وان وعورة الـلغة
عند الـعديد من كـتاب القـصة والرواية
ــا كــان الــســرد فــيــهــا فـي الــعــراق ر
ارشق ... (الن روب گـري ) و (مـاركـيز)
الرجل ( حسب) الشاعر االنسان مازال
ــارس احلـــيــاة بــأبـــهى صــورهــا ان
يـكــتبُ بـؤس غـيـره ويـعـلم االخـرين ان
الـشـعــر عـطـاء انـسـانـي بال مـنـة  لـقـد
ـدونات اتـقن فن االسـتمـاع الصـحاب ا
الـشـعــريـة من بـسـطـاء مــديـنـته ويـقـرأ
مـدونـات الـذيـن يـكـتـبـون الـعـراق الذي

يحلم  سمه مـاشئت .... وهو يعرف ان
أزقة مدن هـوالء الفقـراء حتفظ عن ظهر
قـلب خـيـانـة الـبعض البـجـديـة اجلـمال
هــذا اوركـاجــيـنــا صــاحب (شـريــعـة ان

النور اال بالوعي ..)
ـــوجــوع ـــهـــمـــوم ا وحـــ أســـأل عن ا
االنـسان الـشاعر مـوفق مـحمـد ... يقول
لي اصـــــدقـــــاؤه ... هـــــذا الـــــرجل أدمن
احـتـسـاء احلـزن ... واوغل في مـرتـبات
احــــزانه  اصـــــبح شــــاعـــــرا كــــونــــيــــا
...(ورادودا ) حداثـويا منـقطع النـظير 
فاالنسان عنـد موفق  افضل من الشاعر
او الـــكـــاهن حـــ التـــلــطـخ ابـــجــديـــتهُ
بالدنس  او ان يبيع وجع مريديه على

بهورين باحلياة . ا
مـوفق مـحـمد ... أذمـته من الـعـراق فـقد
ـا بـكى عـلى بـكى عـلى الـعـراق اكــثـر 
اوالده الــشـهــداء الــذين تــزين صــورهم
حــديــقــة اشــعــاره ... ونــعى الــراحــلـ
بـقـصـائـد عــزاء  يـشع مـنـهـا االلم ... ان

مــوفق (اوتــونــا بــشــتـم) الــعــراق الـذي
عارك الطوفان واستـل من قلبه مسامير
سفينـته علهُ ينجوا بـالباقي من العراق

.
امـا احلطـاب ..الشـاعر و االنـسان ... لم
يـتـبرأ من عـثـراتهِ في احلـياة بل زيـنـها
بصـلف الكـتابة ... اعـرفهُ متـمردا انسل
من عشـيرة الشـعراء وانـحاز الى ارومة
الصـعالـيك   رغم انه يذرف الـدمع على
خذالن اهـله فاحلـطاب الـشاعـر االنسان
حـ يــعــلـوا وطــيس احلــرب في شـرق
الــبــصـــرة يُــصــبــر أصـــدقــاءه بــأغــاني
الــعـراق ويُــشــمــر سـاعــديه الـى االعـلى

الـزاهـد حـسـب الشـيـخ جـعفـر والـغـريب
الشاعر موفق محمد  

ان الــســنـتــهم لــيـسـت طـوع بــنــانـهم لم
يـشعـرونا وال مـرة واحدة ان بـضاعـتهم
الشعر  فهم لم يتركوا اهلهم يتسولون
احلياة ولم يـسخروا وعيـهم او يرهنوه
لالوغاد  ولم ينشغـلوا في اجلمال على
حــسـاب الــوطن  كــمــا يـفــعل الــيـوم او
ا غـدا الراقصـون مع الراقـص على ر
جــســد ضــحـايــاهم الــثالث (الــثــقــافـة 

احلرية  الوطن ).
اوالئي مــااجــمــلــهم كــانــوا يــداوون ألم

العراق بأوجاعهم .
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عبد الزهرة علي

ولذلك دعت الـوجودية الـى اغتنـام حلظة
الــلـذة لـلــتـخــلص من الـتــشـاؤم والــكـآبـة
وطـــالـــبت االنـــســـان ان يـــجـــدد حـــيـــاته
بـاسـتـمـرار واال فـالـعدم يـرافـقـه بـاحلـياة
ـــا ان االنــــســـان يـــواجه ـــوت و قــــبل ا
عـقـبـات كــثـيـرة فال تـتــاح له الـفـرصـة ان
يـغتـنم حـياته في كل حلـظـة لذلك اتـهمت
الوجودية بأنها فلسفة خيالية تدعو الى
القلق الذي يؤدي الى الـكآبة والتشاؤم )
      " دراسات ثقافية في الفكر والتاريخ
صـدر نـفسه  ص :  " 47وفي نـقاش  ا
بـــطل الـــروايــــة مع ثـــلـــة مـن أصـــدقـــائه
الــسـيـاسـيــ ( كـانـوا يــضـحـكــون فـيـمـا
بينهم ومع أنفسهم الن أي واحد منهم ال
يـستـطيع ان يـتصـور كيف تـكون احلـياة
جوفـاء ? سـألـه الـولد الـفـلـسـطـيـني : هل
تـــظن ان احلــيـــاة بال مـــعــنى ? ولـم يــكن
بـاسـتـطاعـته االجـابـة بصـورة مـبـاشرة 
خشـيـة الـتـورط في سـلـسـلـة من االسـئـلة
الثـقيـلة احلـرجة له  –لست أدري  ولكن
ـعـنى ? فـقـال له الـولـد بـثـقـة أين يـكـمن ا
عنى في تغييرنا لها إن حازمة  –يكمن ا
لم تـكن تـعـجـبـنا  واحلق كـانت عـبارات
من هـذا الـنوع تـبـهره أول األمـر وجتـعله
في حــيـــرة من أمـــره ... لــذا  فال بــد من
الـلــجــوء الى الــصــمت مــجـدداً  –مـثال ?
كيف سـنغـيرها ) ص :  70وكانت بعض
الكتب التي يـقرأها قد غـرست فيه الكآبة
والــتــشـاؤم  وال سـيــمــا قــراءته لــكــتـاب
دستيوفـسكي " رسائل من أعماق االرض
" ( .. كـــنت في ذلك احلـــ في الـــرابـــعــة
والعشرين  وكانت حيـاتي حتى في تلك
االيام كئيبة مشوشة وكنت وحيداً وحدة
كنت الـوحــوش ولم أكـوّن لي صـداقـات  
أتـعــمـد ان أجتـنب احلـديث  واشـتـد في
دفني لـنفـسي في األعماق  شيـئاً فشـيئاً
ولم أكن أنـــظــر الـى أحــد في الـــســاعــات
الـتـي أقـضــيـهــا في مــقـر عــمـلي  وكـنت

مدركـاً ادراكاً تـاماً ان زمالئي لم يـكونوا
يـنـظـرون الي بـاعتـبـاري شـاذا فـحسب 
ـا كــانـوا " وهــذا مــا كـنت اتــصـوره وا
دائـمـا يـنـظـرون إلي بـاشـمـئزاز " ) ص :

73 .
ويــؤكـد الـراوي الـعــلـيم أو " أنـا الـراوي
الـثـانـيـة " ذاتـيـة بـطل الـروايـة وانـعزاله
عن اجملـتــمع : ( لـقـد تــمـلــكه االحـسـاس
الـثـقـيل بـالـعـزلـة عن اآلخـرين  –مـعزول
كـالـنـقـطـة  –تـلك الـعـزلـة الـتي اسـتـطـاع
إستاذه الـفلسطـيني االشارة إليـها بقوة
ـتـواصل من خالل مــوجـة من الـضـحك ا
كــان الـفــتى قــد وجـد نــفـسـه أسـيــر تـلك
ـــوجـــة شــديـــدة االحـــتــدام مـن ضــحك ا
ــارة من حــولـهم  فــقـال صــاخب أثــار ا
الفـلسـطيـني بعـد تأمـله طويال  –واضح
انه ضـحك لـكـنه كـالـبـكـاء . ) ص : – 75
. 74ويـصل حـبه لـذاته أقـصى الـدرجات
رأة التي أحـبها السـادية قال مـخاطبـاً ا
: اني افـتـرسك لـيس باسـنـاني وحـدها 
بل بـــكل أطــرافي واصـــابــعي وعـــيــوني
التـهمك ليس بـاسنـاني وحدها  بل بكل
أطـرافي وأصـابـعي وعيـوني الـتـهـمك يا
حــبــيــبــتي  اتــمــنى لــو أتــوغل فــيك ثم
أبـتـلـعك النك جـميـلـة حـقا  وأنـا ال أقدر
عـلى مـقـاومـة جـمـالك اجلـمـيل جدا  هل
سكـينة في تسـمح أن أغـرز أسنـاني ا
عـضــدك أو رمـانـة كـتـفك  هل أتـشـمـشم
صدرك أو بـطنك قـليال وقـليال جـدا أقطم
منك قطـعة صغـيرة من الشهـد او السكر
الذي حتمل ? آه يا حلوتي ما أسعدني
ونحن معـاً نسبح في مـلكوت حـبنا .. يا

حبي .. ) ص : . 87
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ــــا يــــؤكــــد وجــــوديــــتـه تــــوظــــيــــفه و
ـصـطــلـحـات وجـوديـة وعــبـثـيـة ( وقـال
ــؤلف مع نــفــسه وهــو يــتــذكــر صـورة ا
أخـــيه ; حــ قــلت لـــشــيــمــاء ... أشــعــر
بالغثيان كانت صورة شقيقي العسكري
قد اختفت من رأسي وتـبخر كالمه كأني
تـقـيـأته مع الـكــلـمـات عـنـد بـاب الـبـيت 
وهي تقف أمامي كطائر يوشك التحليق
عـلى انـخـفاض ) ص :  . 93ومـعـلوم ان
مـصطـلح ( الـغـثيـان ) و ( التـقيء ) هـما
من مـصـطـلـحــات الـوجـوديـة والـعـبـثـيـة
وكذلك تأكيد البطل على مصطلح        (
االختيار ) ( ال أحد يستطيع أن يقدم لنا
احلل  ال أحـد يخـتـار مصـيـرنا سـوانا 
ــعــنــيـون بــتــصـريـف حـيــاتــنـا  نــحن ا
أمورنا  حبـنا  عالقاتـنا  مصـاحلـنا 
أرباحنا وخـسائرنا  موتنا أو حـياتنا 
ـعـنـيـون بـهـذا وحـدنـا ال أحد  ال نـحـن ا
أحد أبداً  انت من ستخـتار سعادتك او
تـعـاسـتك حـياتـك التي تـريـد وال يـريـدها
لـك اآلخــــــرون ) ص : . 100وال بـــــــد من
االشــارة ان لــكـل فــلــســـفــة ايــجـــابــيــات
تــرافــقـهــا بــعض الــسـلــبــيـات ولــعل من
سلبيات الوجودية إغراق الفرد بالذاتية
الــتي أدت الى قــتل بــطل الـروايــة لـزوج
ـرأة الـتي أحـبـهـا مـا يـذكـرنـا بـرواية " ا
ـة والعـقـاب " لـدسـتـويـفـسـكي إذ اجلـر
قـتل راســكـولـيــكـوف بــطل الـروايـة زوج

إمرأة الضابط التي أحبهـا.
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كان هـنـاك رجل مسـكـ ذهب الى رجل حـكيم يـشـكو
سوء حـاله ياحـكيـمنـا لقـد مسـني الضـر وباتت احلـياة
صعـبة عـلي فقـال الـرجل احلكـيم ماالـذي اصابك ورد
سـكـ اني الاملك فـقط قـوت يومي ولي علـيه الـرجل ا
ستة ابناء وانا اعيش في سكن ضيق ذي غرفة واحدة
ومعي امي امـراة عجوز واليـكاد يـكفـينـا الطـعام ..فرد
عليه الرجل البأس اذهب واشتري ديكا واجعله يعيش
مـعـكم داخل تـلك الـغـرفه والتـسـأل عن الـسـبب ..ذهب
ــســكــ واشــتــرى الــديـك وذهب الى الــبــيت الــرجل ا
يـحـمـله وهـو مـسـتـغرب لـنـصـيـحه احلـكـيم مـضـى ايام
ــســكـ الى احلــكــيم واخــبـره يــاايــهـا وعـاد الــرجل ا
احلكـيم لم يـتغـير احلـال ولم يـكن ليـكـمل شكـواه حتى
اخبـره الرجل احلـكيم ان يـشتـري حمـارا ويعـيش معه
ـسكـ لـطـلبه بنـفس الـغـرفـة الضـيـقه نـدهش الـرجل ا
ـسك واخبره ان اليـسأل عن الـسبب فـذهب الرجل ا
وقام بـشراء احلـمـار وذهب الى البـيت ولم تـكن مضت
ايام حتى عاد الى الـرجل احلكيم ليـشكي سوء احلال
حتى اخبره احلكيم ان يشتـري نعجة ويذهب بيها الى
كان وبعد عدت ايام ضجر بيته وتعيش معهم بنـفس ا
الـــرجل مـن ســـوء حـــاله وذهـب مـــســـرعـه الى الـــرجل
احلكيم ولم يعد يصبر على حاله ياايها احلكيم احلال
اصبحت التطاق تدهور وضـعي واحليوانات ضايقتني
كـاني وهي تـشـاركـني الـطعـام واليـكـاد يـكـفي الهلي
ولـهم .. فـنـظـر الـيه الــرجل احلـكـيم واخـبـره ان يـذهب
ويـبــيع الـديك وعــد لي بــعـد يــومـ ذهب الــرجل وبـاع
الــديـك وبــعـــد يــومـــ ذهب الى احلـــكــيم واخـــبــره ان
الــوضع افــضل بــقــلــيل ورد عــلــيه احلــكــيـم ان يــعــيـد
سك احلمار الذي اشتراه وتعـال بعد يوم وذهب ا
وتـخـلص من احلـمــار وبـعـد يـومـ عـاد لــلـحـكـيم وهـو
مبتسم واخبره ان احلـال افضل من السابق ورد عليه
أحلكيم ان يبـيع النعـجة ويأتي الـيه بعد يـوم فاسرع
ـسك الى الـتخـلص من النـعجـة وبعـد يوم الرجل ا
ذهب الى احلكـيم وهـو سـعيـد ويـقبل يـده واخـبره االن
ـكـان بـدأ يـكـفي عـائـلتي احلـياة بـدات اقل صـعـوبـة وا
وامي والـطـعــام يـكــفـيـنــا واحلـمـد الــله ...واالن نـعـيش
بـحـسـرة عـلى زمن صـدام وبـتـنـا بـحـلم بـحـكم مـخـتـار
الـعـصــر واليـخــفى خـطــة ادخـال داعش العالن الــبـلـد
بـحالـة طـوار ومـنـحه حـكـومـة طـوار لـتـمـديـد حكـمه
..ونتـمـنى نـعود عـهـد الـعـبادي وفـرض الـضـرائب فكم
ـهدي ومـنحه كنـا مدلـل في زمن حـكومـة عادل عـبد ا
نــصف كــيــلــو عــدس لـكـل مــواطن ..وهــنــا تـشــيــد في
اجنازات الكاظمي وبـعد صفقة مع مصـر النفط مقابل
الـعــمـار وتــوقف مــشـروع مــيــنـاء الــفـاو وعــدم صـرف
الرواتب وكساد السوق وتهديد الثروة السمكية وانهاء
التـظاهـرات وكأن الـله انزل عـليـنا وغـضب من السـماء
ونـحـتــاج لـتـكــفـيـر عن ذنــوبـنـا وزهـدنــا بـحـيــاة الـدنـيـا
والعيش الكر ونكتـفي بصالة وابتهال لله قبل اغالق
ابواب التوبـة .. واالن واجب عليـنا ان نشـكر حكـومتنا

الــكــفــوءه النـــهــا تــفــكــر بـــحــال الــشــعب
والـسـعي حـتى يـسـتـشـعـر بـالـرضى
ـمـتـنـ لـهـا..فـقد عن حـاله ونـحن ا

افلحت سياسة التجويع.
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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مــصــلـحــتــهم وكل مــا يــصــرحـون به
مـــجــرد اعالم ال اكـــثــر .....فـــالــعــراق
عــــبــــارة عن بــــنك اســــتـــولـى عـــلــــيه
مــجــمــوعـة مـن احلـاقــدين لــيس لــهم

عالقــة ال بــالــســيــاســة وال بـحــكم وال
بإدارة دولة ...
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شـاشــات الـتـلـفــاز اشـتـرى ســكـوتـهم
والـيـوم هــذا حـال الـعــراق الـذي كـان
ــر يــغــار مـــنه الــعــرب والــذي كــان 
لـلـسـياح االجـانب .. فـكل من دخل مع

الـقـوات االمـريـكيـة هـو حـاليـا مـتـنعم
بخيـرات العراق واخـذ ما اخذ وغادر
فـــغــايــتـــهم لــيس الـــعــراق بل امــوال
ــــواطن بل الــــعـــراق وال يــــهــــمــــهم ا

عــنـدمــا تـغــيـر الــنـظــام الـســابق عـام
 2003ودخل مـن دخل مـع الـــــقــــوات
االمـريــكـيـة الـكل تــمـنى خـيــرا وقـلـنـا
سوف تبقى الـقوات االمريكـية وتغير
ــســتــقــبل الـــعــراق نــحــو االفــضـل و
مـزدهـر وسـوف تـفـتح لـنـا كـل الـطرق
..لـــكـن الـــذي حــــدث واثـــنــــاء تـــدخل
ـرج الــقـوات االمــريــكــيـة والــهــرج وا
الــذي اصــاب الــعـــراق اســــــتــغل من
ـنـازل دخـل مع هـذه الــقـوات بـعـض ا
وبــعض من مــقــرات احلـزب الــسـابق
وبـاتـفاق مع الـقـوات احملتـلـة وضرب
الــبــنى الــتـحــتــيـة وتــفــكـيـك اجلـيش
الــعـــراقي الــســابق كـــذلك تــهــد كل
ــكـائن ـعــامل وســرقــة ا ــصـانـع وا ا
ــــعــــدات خـــاصــــة الــــعـــائــــدة الى وا
الـــتـــصـــنـــيع الـــعـــســـكـــري .. وبـــدوا
بـــاســتـــغالل الــعـــراقــيـــ ووعــدوهم
بتوفير كافة احتياجاتهم اليومية من
كـهـربـاء ومـاء صـالح لـلـشـرب وزيـادة
بـاحلصـة الـتمـوينـيـة والسـفر الى كل
انحاء الـعالم واعمار الـبلد كل هذا لم
يـلــمــسه اي عـراقي مـن هـذه الــوعـود

فـــقط الـــذين اســـتــفـــادوا من رفـــحــاء
ـعدومـ بـزمن النـظـام وهؤالء هم وا
من يريـدون احلكـومات الـتي تعـاقبت
عــلـى حــكم الــعــراق بــان يــســتــمــروا
ويـبـقى الـعـــــراق عـلى مـا هـو عـليه .
والدليـل كل من يحكم الـعراق من عام
 2003 وحلـــــــد االن جتـــــــده خــــــارج
الـــعـــراق مـــتـــنــــعـم بـــاألمـــوال الـــتي
ســــــرقـهـا اثـنـاء تـواجـده في الـعـراق
وقــــبل ايـــــام تــــداول في الـــــتــــواصل
االجـتـمـاعي فـديـو الحـد الـسـيـاسـي
وهـــو يــــتـــســـوق في احـــدى مـــحالت
ـواطن الـســوبــر مـاركت في لــنــدن وا
العراقي لـم يستلم راتـبة وغيـره كثير
ـن سـرق الـعـراق والـــذي لم  يـغـيـر
شـيء اثــنـــاء حـــكــمه وبـــقى الـــعــراق
يتـفرج عن الـعالم الـذي تطـور وتطور
وهذا بسبب حقدهم على العراقي ..
والـيـوم نـرى الـكـاظـمي يـلـعب لـعـبـته
ضــد الـعــراقــيــ حــيث عــ من كـان
يــتــكــلم عن احلــكــومـــة والـتــعــيــنـات
واســـكت غـــيـــرهم من كـــان الـــعــراقي
يـــحــتـــرم آرائـــهم ويـــتـــابــعـــهم عـــلى

لـكن احلـقــيـقـة الــثـورة االن بـدائت !!
الن الــــشـــبـــاب الـــواعـي يـــعي حـــجم
ـــؤامــــرة عـــلـى الـــعـــراق الـــدمــــار وا

وشبابه
فــاالن يـــجب ان تــكـــون ثــورة عــقــول
.وعـي . وفـكـر جـديـد .فـكـر يـكـون فـيه
الـعــراق اوال واخــرا يــجب ان نــثـقف
اجـيــاال التـنـتــمي الى جــهـة او حـزب
سـياسي هـمـها الـوحيـد بـناء الـعراق
والــــنــــهــــوض بــــالــــواقع الــــصــــحي
.الـتـربـوي .الـســيـاسي واالقـتـصـادي
ثورة يـجب ان يتجـرد الشخص فـيها
مـن االنتـمـائـات احلـزبـية والـطـائـفـية
وخـصـوصـا الـثـورة يـجب ان التـكون
ثــورة مـنــاحـرات بــ ابــنـاء اجلــلـدة
الـواحـدة او الـشـعب الـواحـد الـثـورة
يـجب ان تـكـون ثـورة عـقـول نـاضـجة
ثــورة مـعــلم يـوادي حق تـالمـيـذه في
ـعــاهـد اخلـصـوصـيـة صـفـهم ال في ا
ــــــرضـــــاه وطــــــبــــــيب يــــــعـــــتــــــني 
بــامـــســتــشـــفــيــات ال في الـــعــيــادات
ومــوظف اليـقــبل الـرشــوة وقـلم حـره
اليــبــاع ويــشـــتــرى واعالم حــر نــزيه
فــالـتــغــيـر يــجب ان يــكــون في افـراد
ـثـقـفة اجملـتـمع الـواعي او الـطـبـقـة ا
فـي اجملــتـــمـع من اســـاتـــذة واطـــبــاء
وخـريـجــ اكـفـاء في كــافـة اجملـاالت
الــتــخــصــصــيــة النــا وبالشك شــعب
واعـي مــثـــقف يـــرفض الـــذل بــكـــافــة
انـواعه وسـيــعـود الـعــراق بـامـجـاده
وينتصر العراق بثورته وشبابه
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ولـكن كــيف ..? اذا أحـبــبـتُك وكــنـا من
نــفس الــديـــانــة حــتى وان ابـــعــدتــنــا

سافة  ا
احلُب حـق والــــديــــانــــة فـــــرض عــــلى
ارسة طقوس احملب لم تَنْهَـنا عن 
احلُب في عـهـد مـوثق أبـدي بـ إرتـباط
روحي مــتــ ال تـــفــصــلهُ احلــروب ال
ــســافــة وال تــشــوههُ الــبــدع تــقــتــلهُ ا
واخلــرافـات الــتي تـظـل عـالــقـة فــيـمن

يخلق أسبابا للوداع .
أنا لم أفكر مرةً بالـنسيان وإن قتلتني

بجحودك وطال اجلفاء 
يــكـفـي أنـنـي عـلـى عـهــد حُب أخــذ من
عـــمــــري ســـنــــ وال زال اســــمك بـــ
احلـنــايـا اكـتــبهُ عـلـى أوراق دفـاتـري

وفي أشعاري وقرطاسي 
أيــهــا الــفــارس أتـســاءل أأنـت فـارس

حقا ?!

كــــيـف … ? وأنت تـــــارك الـــــنـــــور في
متاهـات حبك غارقـة جترفني أمواج
عـشـقك إلى حـيثُ أنت ولـكن سـواحل
قــلـبك لم تـنـقـذني تـركـتـني في دوامـة
حُـبك الـقاسي وكـلـما حـاولت الـتمس
بك لتعود لي أعود أنا وقلبي وحبي

وحنيني ولهفتي مكبلة باليأس 
ــذنـب يـا هــذا… ? هل هــو احلُب من ا
الـــذي لــيـس من نــفـس الــديـــانــة ? أم
احلُب من الــديـــانــةُ ذاتــهــا ?  ال دخل
لألديان في احلب وال الظـروف تمنع

من الوصول إلى احلبيب .
اكتب إليك بـلهفـة شوقي وحبي الذي
سـافـة وال يُغـيـره إهـمالك ال تُـغـيـره ا
ديـنةُ التى احـتلـلتهـا منذ زمن فأنـا ا
فـهي بــاسـمك بــاقـيه عــلى مـا خــلـفت
ـزقة فـيهـا من خراب ودمـار الروح 
ال تُنسى وال يجرؤ أحد على ترميمها

إلَّا بقدومك 
فــــأنـت الــــعــــشق والــــعـــــشــــيق احلب
الـفـارس الـذي أحـلم به مـا واحلـبــيب 
حــــيــــيت وأنت الــــذي تــــعـــلـم لن أهب
روحي لِسـواك كيف وأنت الـرب الذي
ـاء وسـر اعـبـدهُ بـعـد الــله الـهـواء وا
اخللود  سمائي الثامنة التي أستظل
بــحُــبِـــهــا أنت . أكـــان ســبب فـــراقــنــا
ذهب الـديـانة ? ونـحن نـفس الـدين وا
ونحـمل اجلنـسيـة ذاتهـا والبـلد واحد

من دون حرب وال قضية تُشتتنا . 
مــاذا ســتــقــول وتــكــتب عن مــثـل هـذا

احلب ? 
أُجب بكيف-

مبهمة;
ال يـاء فيها ?!
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القادسية

من اهم أعـــراض اإلفــراط فـي الــتـــفــكـــيـــر هــو الـــقــلق
والـغــضب واالرتــبـاك والــتـعب اجلــســدي والـنــفـسي ;
فدائما ما نالحظ ان القـلق هو احد اهم األسباب التي
ر تدعـو االنـسان لـلـتفـكـيـر بامـور غـير مـهـمة ;فـمـثال 
عليه موقف ال يـستحق حتى الـتفكيـر فيه لوهلة ;اال ان
بـعض األشـخـاص يـعـطي لـلـمـوقف او لـشـخص مـعـ

ـكن يـكـون مـهم في حـيـاتـهم تـأثـيـر اكبـر فـي نفـسه;
فـرط بـالقـلق الـتام ـصـابـون بالـتـفكـيـر ا حيث يـشـعر ا
ـمارسـات اليـومية الـتي يـقومون جتاه كل األفـعال او ا
بـهـا هم او غـيـرهم من األشـخـاص احملـيـطـ بـهم ;من
نـافسـة والصراع سـببات لـلقـلق والتـفكـير هـو ا اهم ا
من اجل الوصـول الى هدف مـتـشابه; وبـالتـالي حتدث
منـافسـة شـرسة من اجـل الوصـول الى الـهدف ويـبقى
الصـراع والـقـلق قائـم حتى وان حـصل االنـسـان على
هــدفه ;وهـــنــا نالحـظ ان األنــانـــيــة بــدت واضـــحــة في
الـسـلــوكـيــات بـاالضـافــة الى األمـراض  الـتـي تـصـيب
ـعــديــة او الــصــداعـات االنــسـان ســواء الــتــقــرحــات ا
الرأسيـة او القلـبيـة ; نعم فبـاإلضافـة الى الصداع في
الرأس فـقد يـصـيب االنسـان بـامراض شـتى نـستـطيع
ان نطلق عـليـها بانـها أعـراض قلبـية كالـتجـلط والنزف

الدماغي وتصلب الشراي وغيرها …
صاب يتخطون هذه لذلك نرى احيانا ان الكثير من ا
ــواقف األعــراض من خالل الــســيــطـــرة عــلى بــعض ا
زعجة والسيئة التي تواجههم من االيام واألشخاص ا
ـشـارك في احمليـطـ سواء في الـعـمل او حتى من ا

السكن (أفراد العائلة  )…
اضي هو ما التفكير بشكل مبـالغ باشياء حدثت في ا
يسمى بـإفراط الـتفكـير ; بـاشيـاء سلبـية حـدثت بشكل
عفوي او متعمد في مواقف معينة ; سواء من أصدقاء
; ومن أعـراضه أيـضا هـو عـدم الـتـفاعل مع او مقـربـ
اآلخــرين ومع الــذات ايــضــا; اَي ال تــوجــد نــشــاطــات
ــارسـة هـوايـة ذهـنـيـة اخــرى كـالـقـراءة والــكـتـابـة او 
واقف تـافـهـة اثـرت في دماغ معـيـنـة سـوى التـفـكـيـر 
ــكن الــتــخـلـص من هـذه االنـســان مــنــذ سـنــوات … و
شـكلـة من خالل  االنتـباه والـتركـيز علـى األشخاص ا
وكلماتهم قبل احلـكم عليهم وبالتالـي ستفهم سريرتهم
;وايـضــاً فـان اَي فـكــرة سـلــبـيـة تــعـتــري ذهـنك حـاول
كـتـابـتـهـا في ورقـة قـبل الـنـوم وقم بـتـمـزيـقـهـا … هـكـذا
سـتــكــون خـفــيــفـا في مــنــامك… وفي الــنـهــايــة نـحن ال
نـستـطـيع الـتـوقف عن الـتـفـكـيـر كل يـوم ; كـلـنـا نـعاني

الـتـفـكــيـر والـقـلق والــغـضب واالرتـبـاك
والنحول والشحوب لكن يا حبذا لو
يكون تفـكيرنـا صحيا بـعيداً عن أية

إساءات …
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توطـيد للـعالقة الـدافئة بـينهـما حيثُ
يـــــبــــوح لـــــهــــا فـي رســــالـــــته األولى
ــكـنــونـات قــلـبه وكــيف هــو عـاشق
لــلــحــيـــاة تــواق لــلــمـــضي قــدمــاً في
ابداعاته وفق نظريته اخلاصة للعالم
بـعـيـداً عن األجـواء الـكـابـوسـيـة التي
قدمها في أدبه  فهـو يُعيد ويكرر انه
اليريد حلبـيبته سوى ان تـكون بخير
وان تــعـيش بـسـعــادة .. حـيثُ تـبـادال
عدة رسائل بـعدها.. كـانت تخفف عن
اوجاعهـما  وفي أحد األيـام كتب لها

:
ــ فأنتِ تـنتـم اليّ حـتى ولو قدر لي

ان الاراكِ ثانية على اإلطالق ..
فردت عليه قائلة :

ــ وان كنتَ مجرد جثـة في العالم فأنا
أحُبك ..

كانت العالقة بينهما وطيدة وكالهما
يـحـمل مـشـاعــر جـيـاشـة جتـاه اآلخـر
اليـسـتـطـيــعـان اخـفـاءهـا او انـكـارهـا
رغم صــعــوبــة الــظــروف الــتي كــانت
جتـتاحـهم حـيث لم يـتوقف كـافـكا في
رسـائــله الى مـيــلـيـنــا عـنـد تــفـاصـيل
عالقـتـه بـهــا فــقط بل تــعـدى ذلك الى
احلـديث عن عالقــته بـالـكــتـابـة وقـوة
تــأثــيــرهــا اإليــجــابي عــلـيـه فـهـي قـد

يــبــدو انــهــا عــانت كــثــيــراً من احلُب
حـــــتـى بـــــاتت التـــــرى فـــــيـه اي لــــذة
والتـشــعـر بـأي طــعم له ..فـقــد انـتـزع
مـنـهـا الشـعـور باألمـان وانـهك قـواها
ـرض عندما يأكل اجلسد كما يفعله ا
تمـاماً حـيث تطـلعت لـتأخـذ نظرة عن
احلُـب الــذي كــان يــتــقــاســمه كــافــكــا
ومـيـلـيـنـا لـتـخـرج من قـوقـعـة وتـغـير
مـجـرى حـيـاتـها ونـظـرتـهـا لـلحُب من
نح كل ُعـتمة .. كيف كان  زاويتها ا
ذاك احلُب والـشــغف حلـبــيـبــته وهـو
يــعــلم ان ايـــامه مــعــدودة حــيث كــان
مـصـاباً بـداء الـسِل الـرئـوي وكان من
ُـستحـيل ان يتـزوج حبـيبته مـيلـينا ا
كـونـهــا كـانت امـرأة مُــتـزوجـة وكـيف
بــدأت عالقـــتــهــمــا عن بُــعــد حــيثُ لم
يـحــظى الـعـاشــقـان بـلـقــائـهـمـا األول
قـتضب سِوى كـلمـات بسيـطة حيث ا
كـــان لــقــاء شــبه صــامـت في فــيــيــنــا
وبعدها التقوا مرة اخرى حيثُ كانت
ميـلـيـنا تـعـمل مُـتـرجمـة وقـد تـرجمت
احـدى روايـاته ح كـان عـمـره آنذاك
ســتـة وثالثــ عـامــاً .. كـان قـد ارسل
لـهــا اول رسـالــة وهي حـيــنـهــا كـانت
تعـاني من مشاكل مع زوجـها  بيـنما
ـثابة كـانت ترجـمتهـا لروايـة كافـكا 

رجـاءاً اخيـراً بأن يـحرق مـخطـوطاته
نـشورة ومـنهـا رواياته الثالث غيـر ا
ــكـتـمـلـة لـكن صــديـقه لم يـنـفـذ غـيـر ا
وصــيــته وبـــعــد وفــاة كــافـــكــا كــانت

ميلينا قد نعته في جريدة قائلة :
توفي قبل امس فـرانز كافـكا  قلة هم
من يـعرفـونه ألنه كـان منـعزالً حـكيـماً
يـهـاب احلــيـاة  كـان خـجــوالً وطـيـبـاً
لــكن الــكـــتب الــتي كــتـــبــهــا قــاســيــة

حـسنت مـزاجه وخـفـفت من آثار أرقه
ـراسالت بـينـهـما .. حـيثُ اسـتمـرت ا
الى مـايـقـارب ثـالثـة اعـوام كـان فـيـها
افق تـطـويـر تـلك الــعالقـة مـسـتـحـيالً
فـهــو مُـعــتل الـصـحــة وهي مـرتــبـطـة
بـزوج.. وبـعد فـتـرة كانت قـد اصـيبت
ـرض ذات الـرئـة ولم جتـد من يـقف
ها سوى بجانبها ويخفف من شدة ا
كـافـكا ورسـائلـه اليـها حـيثُ قـد كتب

لها مجدداً :
ــ رأيتُ طـــفالً يــــتـــوسل اإلله بـــاحلُب
فأحـسستُ إنـنا بعـيدان كل الـبُعد عن

احلُب ..
أجابتهُ ميلينا قائلة :

ــ أنا الطفل وأنتُ اإلله ..
ه وبـعــد فـتـرة إشـتـد مـرضه وإزداد أ
وتدهـورت حالـته الصـحيـة حيثُ عاد
الى براغ بـعد استـقراره لـسنوات في
بـرلـ حـيثُ فـضل الـبـقـاء الى جـانب
اخـته الــتي اعـتــنت به لـيــقـضي آخـر
أيـامه في مـصـحـة الـدكـتـور هـوفـمـان
في كـيرلـينغ بالـقرب من فـييـنا عـندما
ـسـتـشفى لـفظ انـفـاسه األخـيـرة في ا
عـن عـمـر يــقل عن الـواحــد واألربـعـ
بــشــهـر واحــد فــقط تــاركـاً قــصــاصـة
كـتـبـهـا لـصـديـقه بـرود يـرجـوه فـيـهـا

ومـوجـعة  هـو احـكم من ان يـعيش 
واضيق من ان يـقاوم لـكن ضعـفه هو
ـرهقـ العـاجزين عن ضعـف اولئك ا

مواجهة اخلوف وسوء الفهم .
وكـانت قـد تـوفـيت مـيـلـيـنـا بـعـده في
األربـعـيـنـات ويـبـدو ان رسـائـلـها الى

كافكا انها كانت قد اتلفت ..
ومن اجمل ماكتبه لها ذات يوم :

ـــ وانتِ يـامـيــلـيـنـا لــو احـبك مـلـيـون

فأنـا منـهم واذا احبـك واحد فـهذا انا
واذا لم يـحـبك احـد فـإعــلـمي حـيـنـهـا

اني قد مت ..
لم يـــدرك عـــنـــدمـــا خـــطت يـــداه تـــلك
وت الرسـالة انـها قد تـموت بـعده و
حـبه لـهـا مع مـوتهـا ويـفـقـدها كل من
ن حــولـهـا كـمـا فـقـدته هي يـحـبـهـا 

تماماً .
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في ذات نهار بدأت اناقش عقلي 
ألســألهُ مـــا رأيك ألخـــتــلي بـــنــفـــسي بــضع

دقائق?
أجابني:

 بــالــتــأكـــيــد مــوافق فــســأرتــاح قــلــيــلًــا من
الضوضاء...

أخـذت عقلي عـلى محمل اجلـد و دخلته إلى
حجرتي ألختلي مع ذاتي 

أغمضت عيني لبرهة فإذا طيفك يزورني 

يقترب مني 
يلمسني
و يُقلبني

فيفتح الضفيرة 
و ينثر خصالت شعري 

فأخذ يدي و راقصني على أنغام الهيام
بحركة يبكيني 

و أخرى يضحكني 
و بــعـدهــا قــبـلــة من الــوجـنــتــ أعـادت لي

شغفي 
فكركرت بصوت مرتفع بواقعي

فــتـحت عــيـوني و انـي أسـعـد انــسـانــة عـلى
األرض 

فنهيت تلك اخللوه و خرجت من احلجرة 
وأنا واثقة بنفسي في كُل مرة سأتعب

سيراودني خيالك انكَ معي 
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سألته وأنا أنظر بهاتفي 
فضل   ماهو لونك ا

لون عيونك 
كر العـاطفي اللذيذ رد مباشرة بهـذا ا
 رفعت عـيـوني عن الـهـاتف  تأمـلـتـها

طويالً 
حـاولت أن أعـرف كـيف جلـمـلـة واحـدة
الـــقــــدرة عـــلى تــــفـــجـــيــــر شالالت من

األحاسيس  إنه احلب
 أنهـا الـسـكرة الـتي تـشـطب اللـحـظات

التعيسة  
 أنه أنت 
 أنه أنا ..

انها حلظة االنعطاف األولى
حلـــــظـــــة االنـــــحـــــراف عن اخلـــــطـــــوط

ستقيمة  ا
ستقيمة  والشروط ا
ستقيمة  والنظرات ا

حلظة انعطاف النهر لتكون الغابات 

دينة  وانعطاف الطريق لتكون ا
وانعطاف يديك لتحمل قلبي 

صوتك يأتـيني حانـيا دافئـا يتحـسسني
بحذر الباحث ويقرأني بذكائهم 

أشـعـر بأنـك تـعـيش بـداخـلي تـسـتـخدم
حواسي 

 تسير عقلي وال تأخذني إليك 
سافة بيننا تكبرني ا

 فال تـهـبــني أكـثـر من عــنـاق وأكـثـر من
سهرة 

مذ عـرفـتك وأنـا أجـمع حالوتي لـعـيـنيك
ــســتي لــيــديـك لــذلك الــلــقــاء الــذي ال و

أعرف متى سيأتي 
أريد أن أقف على قدميك  

أن أكبر على يديك 
ارفعني يا حبيبي إلى شفتيك ألضيء 

وإلى حياتك ألبقى
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دع الــقـلم يــبـوح ويـكــتب مـا يــشـاء فال
تضعوا القيود وتكسروا مداد األقالم 
أن القلم اجلـبار الـعنيـد ال يخشى قالع
الـظـلم واالسـتـكـبـار بل يـكـسـر قـضـبان
الــســجـون و يــهــشم أبــواب احلــصـون
احلصيـنة و يسـحق جبروت اجلـبابرة
سـتـكبـرين رغـماً و دهـاليــز الـطغـاة وا
عـــلـى أنـــوف اجملــرمـــ الـــفـــاســـدين 
الـــكـــرامـــة مـــاهي اإل ثـــورة الـــشـــعـــور
سوؤلية وكـلمة حق وصرخة بـوجه با

سـلــطـان جــائـر  والــتـصـدي له واجب
شــــرعـي أخالقـي و مــــا هي اإل حــــالــــة
صــحــيـــة لــتــصــحـــيح مــســـار الــفــشل
والــتــســافـل الــنــاجت من ســوء الــعــمـل
وشذوذ االدارة واالسـتـفـراد السـلـطوي
ساك والتسلط عـلى رقاب الفقـراء وا
من الــنــاس  فال تــســتــغـرب أن تــصـك
ظلومون بالرفض أسماعـك صـرخات ا
واالبـاء  أنـها صـرخـات مــدويـة بـوجة
الـظـلم وصـرخـات أخـرى تـتــكـسـر دون

صوت مـكـتمـومة مـلـكومـة فال من احداً
يـسـمع الـنـداء لـيـتـكـسـر صـدى صـرخة
الـــصــارخ عـــلـى صـــخــــرة الـــســـكـــوت

لسـاء السوداء. ا
أيهـا الـظـالم .... ما أيـامك اإل عـدد و ما
جمعـك اإل بــدد والظلم العقيم ال يؤرث
وال يــــلـــد ويــتـــرك الـــدار بالقع  أنـــهــا
حـســرات تـتــكــسـر في اقــفـاص صـدور
االحرار  ألنـنـا نـرى اجلـمـيع ال يقـفون
بوجـه الظـلم والـفســاد وهـم مـكبـل و

مــــكـــتـــوفـــ األيـــدي وإلـــلـــسن واألقالم
يــقـتــلـهم اجلــ فـهم ســكـوت يــطـاردهم
اخلــوف  اإل األحــرار الــشـجــعــان يـــعـز
عـلـيــهم الـسـكــوت وهم أول من يـضـحي
من أجل اجلمـيع لـيسـتفـيـد و ينـتفع من
ـوالي لـهم  لـذا فـإن ـعــانـد وا بـعـدهم ا
من الــواجب الــوقــوف مع جــبــهـة احلق
ـظلـوم أين مـا يـكون  و لــنـصرخ ومع ا
بـصوت عـال و نـنتـقـد كل سـلبـيـات هذه
احلـيـاة الـشـاذة وأهـلـهـا وأصـحـابـهـا و
عـبيـد أهـلـها و أهـلـهـا العـبـيـد  وأولئك
الذين يـلحـسون قصاع السـلطان الظالم
الذي يـرمي بـالعظـام بعد جـردها من ما
بقي فيرق قلـبة عليهم بالـعظام للخدم و
كالب اخلـدم من فـتـات فضـالت ما أكل 
وهم يــهـــتــفــون لـه يــتــكـــالــبــون عـــلــيــة
لكون ويتسابقون على خدمتة بكل ما 
من أمـوال وأعراض ويـتـفاخـرون بـسوء
قــبـيـح مـا يــصـنــعـون . احلــقــيـقــة الـتي
نعتقد بهـا تقول بكل وضوح  أن هوالء
ـطاف " (احلاشـيه) في آخـر ا تـملـقـ "ا
سيتخلون و ينقلبوا عليك ح حتتـرق
السفـينـة بالتـالي هذا حال الـدنيا فـبقاء
احلال من احملـال  ويكـونوا هم أول من
يلقي نـفسه في الـبحـر ح تشـتعل بها
الــنــيــران ونــتــشــر بــهــا و تــتـحــول الى

هشيم.
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تنباء باالحداث قـبل وقعها من فقدان
شباب هم الـثروة احلقيـقة للعراق او
وصـــول فـــاســـدين الى مـــنـــاصب هم
اليـسـتـحـقـونـهـا و البـعض يـضن انه
الــعــراق بــعــد تــشــرين واحــداثه الى
الـهـاويـة خـصـوصـا في ظـل الـظروف
االقــــتــــصــــاديــــة الــــراهــــنــــة وازمــــة

الرواتـــــب ....

الكثير يراهن انه نـهاية تشرين هناك
مـن فـرح وطـبـل وكـأن نـهــايـة احـداث
تشـرين نـهـايـة خيـر ونـهـاية عـظـيـمة

ومبشرة.
وهـنــاك من خـابت امـاله وطـمـوحـاته
بــبــلــد يـــنــعم به وقل مــا يــجــده فــيه
ابسط مـقومـات احليـاة وهناك من لم
يـؤيـد الـثـورة من الـبـدايـة الن االغـلب

هنـا اجول في قـيـد يحـاصرني تـكالـبني
ــشــيـــئه غــاضــبــة حــيث ال أمل ذكــرى 
ـــــــة يـــــــســـــــكـن فـــــــوضـــــــاي الـــــــقـــــــد
االنـــيه...هــنـــا...حــيـث تــوقــفـت عــقــارب
ضي قدمـاً في حراك نحو ـة عن ا العز
ـعـالم هنـا حـيث احتسس غد مـجـهول ا
مــفـــاتـن الــســـكـــون بـــأنـــامل من شـــجن
واسوق مـالمح احلنـ آلخـري الـتائه ال
اعلم اهـو انـا الـذي أراه...أم اني صورة
ـنــدثـر هـنــا وهـنـاك ــشـوهـة لــيـكــانه ا ا
أجول في حـلم يـراودني على ان اسـتقل
بـروح تـصـاحـبنـي و ال جتزع مـني و ان
تـهت عنـهـا بضع انـفـاس تسـتـدلني إلي
بي منـي وتعـيد تـرتيـب ابجـدية  الـرضا

بأقـدار محـتـمه المفـر من مالقاتـها عـبر
في تـرانـيم احلـيـاة  يـتـخـاطف االحلـان
على وتر  يسـمونه العابر بـ الكلمات
ـار بـ الـعـثـرات و ال احـد يـنـعـتــونه ا
يـعي حــقـيـقـةمـعــنـاه   هل هـو الـطـريق
الطويل احملفوف بالورود ام هو الدرب
احملـدود بـاالشـواك ال احـد يعـرف   كل
الذي يعـرف عنه انه منـحرف في توجه
السعـادة مسـتقيم فـي انحنـاء الظروف
لـــغــته الـــصــمت  وصـــمــته يـــحــكي كل
الـلـغـات الـى األن ال احـد يـعـرف له من
الــــظـالم أنس ومن الــــنــــور بــــصــــيص
يـعـاكس به تــهـجم االحالم وكل الـعـزم
فــيه يـعــتــلي شـحــوب الـدهــر وال احـد

يـعرف    الـى األن باق مـنه بـقـايـا تـنبت
بـأرض الـوجـود سـقـيـهـا تـوجه مـشروع
طلـوب كلما ارتخى العزم على قائمة ا
شـد في الـصمـت و كلـمـا تـصـدع اجلدار
أقــيم من جــلـــمــود مــعــاصـــر  تــتــكــدس
االلقـاب الوقت مـاض الى بدايـة جديدة
و ال يـــعــــرف احــــد مـن هـــو حــــتـى هـــو
اليـعـرف من هـو جل مـا يعـرفه انـه كائن
يـهــوى االنـحــراف في اسـتـقــامـة الـدرب
الـهـوان  ويسـتـقـيم في أنـحـراف  الدرب
الى النـهايـة ليـبقى عـابرا هـو و لتـبقى

بقاياه حتكي احلكاية.
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لقطة من فيلم زوربة

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - تــوفي
ك سبيرز مصمم شخصـيات مسلسل
ــتـحــركـة األمـيــركي الـشــهـيـر الـرسـوم ا
(ســكـــوبي دوو) عن عـــمــر نـــاهــز الـ82

. عاماً
وأكـد إبــنه كـيــفن لـصــحـيــفـة (هــولـيـوود
ريــبــورتــر) أن (والــده تــوفي في مــديــنــة
ـاضي بـعـد لـوس أجنـلـوس االسـبــوع ا
مـعــانـاتـه من مـضــاعــفـات مــرض خـرف

أجسام ليوي).
وكان سبـيرز إبتـكر شـخصيـات الرسوم
تـحـركـة (سـكوبي دوو) بـالـشـراكـة ما ا
صــديـقـه (جــو روبي) وعُــرض ألول مـرة
ــوذجــاً في عــام 1969  لــكــنـه أسس 

أنتج 50 عاماً من القصص.
وقال سام ريـجستـر رئيس شـركة ورنر
بروس في بيان ( تشعر الشركة باحلزن
عندمـا علمت بـوفاة ك سبـيرز ونرسل

أحر أفكارنا إلى أحبائه).
وأضاف (لـــــــــقد كـان مـبتـكراً حـقـيقـياً
في الصـــــــنـاعـة الـتي تـواصل مـواهبه
من الـفــكـاهــة وروايـة الــقـصص إســعـاد
ــكـنك الــعـثـور اجلـمـاهــــــــــــــــــيـر ال 
عـلى شــاشـة في الــعـالم لم تــلـعب فــيـهـا
نــســـخـــة من ســـكــوبـي دو مــا زلـــنــا
نــسـتــلــهم من عــمــله ويــشــرفــنـا أن
نــســتـمــر فـي إرث شــخـصــيــاته

احملبوبة).
وتاتي وفـاة سـبـيرز بـعـد مرور
3 أشـــهــــر فــــقط عــــلى وفـــاة

صديقه جو روبي.
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ـتحف الوطني االردني لـلفنون اجلـميلة ادار ي في ا االكاد
ـتـحف مـؤخـرا حـول الـتـحـديات الـتي الـندوة الـتي اقـامـهـا ا
تاحف ودور العرض والـكاليريهات في االردن تواجه عـمل ا

وفلسط وسوريا في ظل االزمات الوبائية والسياسية .
 ÕbOMÝ ·UOÞ√

الــكــاتــبــة الــعـراقــيــة صــدرت لــهـا عـن دار أمل اجلــديـدة
للطـباعة والنشـر والتوزيع في سوريا روايـة بعنوان(ثرثرة

توسط. اجلسد) تقع في 171 صفحة من القطع ا

 5 √ bNý

الكاتبة واخملرجة السعودية يعرض فيلمها (سيدة البحر)
لـلـمرة األولى عـلى شاشـات الـسيـنمـا في أنـحاء الـرياض

نطقة الشرقية  وجدة وتبوك وجيزان وا

v UF²ð ÊUGO

U½Ë—u  s
اضي في ضيـفاً مـساء اخلمـيس ا
نـادي الــعـلـويــة في حـفـل العـضـاء
الــــنــــادي وعــــوائــــلــــهم
شــــاركـه فـــــيه زمـــــيـــــله
ــطــرب الــكــبــيــر يـاس ا

خضر.
ويحتـفي مهرجـان طائر
اجلـنــوب الــذي تــقــيـمه
مــجـمــوعـة اعالمــيـة في
بـــغـــداد مـــســـاء الـــيــوم
الـســبت بــنـعــمــة ضـمن
برنامج االحتفاء بنجوم

الــــــــطــــــــرب حـــــــــيث 
اســــــتـــذكـــار ابـــداعــات
ـــــــــــــشــاركـة نــعــمــة 
قــــــــاعــــــــة مــــــــــــقــــــــهى
ـنــطــقـة الــصـفــصــاف 
الـــــــــــــكـــــــــــــرادة داخـل. 

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـطـرب الـكـبـيـر حـسـ نـعـمة حل ا
ÊU e « ≠ oA œ

ـــمـــثل الـــســـوري تـــيم حـــسن بـــدأ ا
تـصــويـر أولى مـشـاهــده في بـطـولـة
سلسل القصـير ( أنا ) وهو العمل ا
اخملـــصص لــلــعــرض عـــلى مــنــصــة
(شاهد) ومن إخراج سامر البرقاوي
وإنــتــاج شــركــة (الــصــبــاح إخـوان)
لــلــمــنــتج صــادق الــصــبّـاح حــسب

موقع مجلة سيدتي.
نتجة العمل اجلديد تتكتم الشركة ا
عـلى تـفـاصيـله في الـفـتـرة احلـالـية
ــعـــلــومـــات فــإنه ولـــكن بـــحــسـب ا
سيكون بعيـداً كل البعد عن مسلسل
(الـــهــيــبــة) الــذي يـــعــرض مــوســمه
الــرابع حــالــيــاً وبــالــتــالي فــإن تــيم
سيـؤدي في العـمل شخـصيـة بعـيدة
تــمــامـاً عـن شـخــصــيــة (جـبـل شـيخ

اجلبل).

ÊU e « ≠ ÊbM

بـعد ان عزلت النجمـة ميشيل كيغان
ـدة أسـبـوعـ بـعـد تـأكـيـد نـفـسـهـا 
إصـابـتـهــا بـفـايـروس كـورونـا أثـنـاء
تـصــويــر الـســلــسـلــة الــتـلــفــزيـونــيـة
(بـراسك) تـعود لـلـتصـوير فـي نهـاية

هذا األسبوع.
وذكـــرت صـــحــــيـــفـــة (ديــــلي مـــيل)(
الـبــريــطـانــيــة أن (مـيــشــيل أُصــيـبت
بـالفايـروس خالل جلسـة تصوير في
اضي وإنقطعت مـانشستر الشهر ا

عن عملها بسبب هذا األمر).
اضـيـ في عـزلـة تامـة  بـيـنمـا سـعى صـناع ولـقد أمـضت األسـبـوعـ ا

شاهد التـي لم تظهر فيها ميشيل.يأتي هذا (بـراسك) إلى إستكمال تصوير ا
بـعد تقرير نشرته (ذا صن) حول خضوع ميشيل لإلختبار للتأكد من إصابتها
ـاضي عـندمـا  تـشـخيص إصـابـة أحـد أفراد بـالفـايـروس في شـهـر أيلـول ا

سلسل بالفياروس. طاقم ا

ُـعـد ـشـروعـات ا جتـمـع شـجـاعـتك من أجل حتـقـيق ا
لها منذ مدة .

qL(«

رقم حتـافظ عـلى صـحـتك بـاتـبــاع نـظـام لـيـاقـة بـدنـيـة
احلظ9.

Ê«eO*«

دافع عن أفــكــارك وخــطـطك بــالــتـأكــيــد الـذاتـي حـتى
 . تشكك تتغلب على ا

—u¦ «

انت ال تهتم باإلجهاد الذي يعاني منه عقلك يجب أن
تبحث عن االسترخاء.

»dIF «

ســوف يـتــجــاوب من حـولـك بـإيــجــابـيــة مع حــمـاسك
وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. 

¡«“u'«

قم بـالـتـسـجـيل في بـعض األنـشـطـة الـتـرفـيـهـيـة الـتي
ستكون غذاء لعقلك.
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كـنت تــشـعــر إلى حــد مـا بــعـدم الــتـقــديـر في الــعـمل
سيختفى هذا اليوم.

ÊUÞd «

أدخل التـغـيـير فـي روتيـنك الـيـومي قد يـجـذبك نـظام
اللياقة البدنية.

Íb'«

قـد حتــصل عـلى فــرصـة عــمل رائـعــة بـراتب مــرتـفع
وامتيازات أكثر.

bÝô«

تـقــوم بـعــمل جـيــد ودقـيق هــذا سـوف يــلـفت انــتـبـاه
رؤسائك .

Ë«b «

فـكـر في االهـتـمـام بصـحـة عـقـلك جـنـبًا إلى جـنب مع
جسمك.

¡«—cF «

االوضاع واالحـداث حولك قد جتـعلك تـدخل في كآبة
منذ الصباح.رقم احلظ .3
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5- يكسو جذع الشجرة
6- قائد احلصان

7- مكان مخصص للرسم
8- مدينة تركية

ــمـثل الـســوري اعـلن انه يـؤدي ا
شـخصية (أبو جودت) في اجلزء
اجلـــديــــد من مــــســــلـــسـل (بـــاب
احلــــارة) بــــعـــد أن كــــان رئــــيس

مخفر 4 حارات.

مـديـر عام دائـرة الـبـعثـات والـعالقـات الثـقـافـية في وزارة
التعـليم العالي والبـحث العلمي الـعراقية تضـيفه مؤسسة
االبـرار الـثـقــافـيـة عـصــر الـيـوم الــسـبت بـنـدوة عــنـوانـهـا
(قـانون مـعـادلـة الـشهـادات والـدرجـات الـعلـمـيـة  اجلـديد

واثره السلبي على مستقبل التعليم  في العراق).

الـتـدريـســـــــيـة في جـامــعـة الـبـلـيـدة اجلـزائـريـة ضـيـفـهـا
أمـون للـترجـمة والـنشـر بندوةً مـنتـدى التـرجمـة في دار ا
إلــكـتـرونـيــةً تـنـاولت حتــديـات تـرجـمــة األمـثـال الـشــعـبـيـة
شاركة مدير مركز العراق التدريبي للترجمة زينب عبد

اللطيف صالح.  

ي الـعـراقي صدر لـه كتـاب في بـغداد بـعــــــنوان االكـاد
ــعـرفــة - الـثــقـافــة) يـتــضــمن دراسـة في فن (الـلــغـة - ا
ـنـشـورة في مـجالت الـتــرجـمـة ومـجـمـوعـة من الـبـحـوث ا

علمية معتمدة ومستندة الى اخر التطورات اللغوية.
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وزير الـثقافـة واالثار والـسياحـة العـراقي اعلن عن نصب
ـنع ــديـنــة نـيــنـوى االثـريــة  مـنــظـومــة كـامــيـرات مــراقـبـة 

التجاوزات عليها.

ميشيل كيغان

وأوضح أن (كـلـيـة اإلعالم  شـاركت
بـــثالثـــة أفالم مـن انــتـــاج الـــطــلـــبــة
وإشـراف أســاتـذتــهـا لـفــئـتي األفالم
الـوثــائـقـيـة بـفـلـمــ هـمـا (كـتـاتـيب
حواسيب) و (مالمح من األفق) فيما
ـوبـايل بـفـيـلم شـاركت بـفـئــة أفالم ا
خـــيـــال أبـــيض)مـــبـــيـــنـــاً أن (عـــدد
ـشـاركـات بـلـغت نـحو 145 فـيـلـماً ا
مــوزعــة بـــ أربع فــئــات وهي فــئــة
األفالم الــدرامــيــة الــقــصــيــرة وفــئـة
األفـالم الــتــســـجــيــلــيـــة وفــئــة أفالم
ــتــحـركــة وأفالم الــهـاتف الــرسـوم ا
احملمول مقدمة من  50جامعة تمثل
 11دولة حـول العـالم بـينـها الـعراق
والــذي جــاءت مــشــاركــته عــبــر عـدة
اعـــمـــال مـن انـــتـــاج كــــلـــيـــة االعالم

بجامعة بغداد).
وأضاف عميد الكلية عمار طاهر أن
هـرجان تـمثل (مشـاركة الـكـليـة في ا
فـرصــة حـقـيـقــيـة ونـقـلــة نـوعـيـة في
االنــفــتــاح واالنــدمــاج مع الــكــلــيـات

ــمــاثــلـة في اجلــامــعــات الـعــربــيـة ا
والدوليـة فضالً عن كـونه يسهم في
إبراز دور إعالم بغـداد على مـستوى

النطاق العربي).
وتابع أن ( مهرجان الشارقة يساعد
الــــطــــلـــــبــــة عــــلى قـــــدح أفــــكــــارهم
وتصوراتهم اإلبداعية ضمن معايير
عـــالــيــة اجلــودة تــؤهــلــهم البــتــكــار
ــشــهـد رســائل فــلــمـيــة مــلـتــزمــة بـا

اإلعالمي العربي ومستقبله).
هرجان  عالء  بدوره وصف مدير ا
شـاركة التي قـدمها مكي (األعمـال ا
ـتــمـيـزة واالحــتـرافـيـة) الــطـلـبــة بـا
مـؤكداً أن ( أعـضـاء جلان الـتـحـكيم
واجــهــوا صــعــوبــة كــبــيـرة فـي فـرز

األفضل منها).
هرجـان الشارقة إن النسخـة األولى 
اجلامـعي الدولي قـد اُقيم في كـانون
ـشـاركات االول 2019 وبلـغت عـدد ا
فــيـه قــرابــة 65 عــمـالً من مــخـــتــلف

اجلامعات العربية .

ويشارك في بطولة مسلسل(أنا) عدد
من النـجوم مـنهم رزان جـمال وروال
بــقــصــمــاتي وجــوزيف بــو نــصـار

وايلي متري وديامان بو عبود.
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ارد الذي يحطم زجاجة الـقمقم  هكذا طويال مديد  القامة ينهض كما ا
حافيـا مفزعـا  يجثم في دوار الـواحة بعـمان ح يبـادر اجلميع لـلكبس
على دواسـة الـبنـزين وكـسـر االشارات الـضـوئيـة لـلـوصول الى مـنـازلهم
قـيم ا قبل ان تـعـصف بهـم صفـارات االنـذار التي تـذكـر العـراقـي - 
بنـغمـة بغـيضـة عـلى مسـامعـهم كانت تـعلـن بدء الـغارة عـلى مدى ثـمانـية

اعوام ثقيلة في احلرب العراقية االيرانية .
ـتـجانن اليـلـتـزم باوامـر الـدفـاع التـي توصي اجلـمـيع بـلبس ـارد ا هذا ا
الـكـمـامـة واتـخـاذ الـقــــــفـازات وسـيـلــة مـثـلى لـلـوقـايـة من كــورونـا الـتي
تـبـاهـ بـكمـال أ جـسـامـهم ارضا ثم الكـمــــة وا طرحـت اعتى ابـطـال ا
وريت جـثــامـيـــــنـهم الــثـرى مـع عـويل بــعـيــد من ذويـهم خــوف شـمــولـهم

بالرحيل .
 مايزال هذا الغول عالمـة فارقة  في شارع اجلارديـنز االثير الى نفسي
والـذي اقمت فـيه راسـخـا راضـيـا مـتـمتـعـا مـتـعـتعـا بـالـصـحـة والـسالمة
ـكـمـمـات افـضل من ـتسـوالت ا واالكل والـشـرب دون خـوف او نـدامـة..ا

يلتزم باوامر الدفاع.
فال حتدثني ـاء قبل شـربه لغـسلـته لـو أستـطيع غسل ا ويعد الـذي حدث
عن الـثقـة.   قـول نـسـختـه عن إحداهـن وهي نسـخـته عـمن خـانـهـا . لكن
اء ثـيـر في االمر ان شـخـصا مـوسـوسـا كان في عـابـر االيام يـغـسل ا ا
ـاء حـقا واليـشـتري بـيـضة اال اذا وضـعـهـا حتت مصـبـاح ساطع في با
ـول  ثم انه يـدقق في كل عـلـبـة دواء يشـتـريـهـا من الـصـيـدلـيـة البد ان ا
ـطبوخ مـرت  واليدخـل مطعـما اطالقا يعرف امـد صالحيـتها . يـطبخ ا
حـتى لـو ظــلت زوجـته زعالنـة عــنـد بـيت ابـيــهـا شـاكـيــة الـيـهم من عـذاب

وسواسه القهري !
ـارسـة ريـاضة   لم يـصب اجملـنـون اخملـتـرق لـكل إجـراءات الـسالمـة و
شي- بعد حظر التجـوال -  في شوارع لم تدخلها حتى احلادالت وال ا
البلدوزرات  لكن صاحبنا االنيق الـنظيف الذي يفوق وزير الصحة ذاته
في تـطبـيق إجـراءات الـسالمـة  اثـبـتت آخـر مـسـحة إنه مـالمس ومـخالط

وانفه سيال باخملاط .
 كنت اسأل دائما بعض الـنجوم : هل ينتـابك وسواس  ويعتريك هاجس

انك مشمول كما الناس باعراض تدعو الى القلق ?
ؤذن يـرتفع بالتمجيد من جامع  حتى اعتراني ذات القلق : كان صوت ا

الطباع - لم يزل صاحبي يقظا بل يقظانا سألته: 
اوصتني زميلة بوجوب التدثر ولبس اجلواريب .. هل انت كذلك ?

عود هاي شبيك انا فاحت مبرده !!. قهقه : 
قلـت انا في اقـلـيم آخـر .. اجلـو عـنـدي حامي انـا اشـعـر بـاحلـماوة  بي

ــكن تــنـزل ــاء وتـنــسم الــهـواء   رغـبــة الرتــشـاف ا
نتمشى ?  

قال : جـهـز مـبـلـغـا مضـاعـفـا الثـنـ  - انت وانا 
البلد فيها  قانون !
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1- دولة خليجية
2- ميناء بحري

3- شهرة وانتشار
4- حارس الباب

اكتب مـرادفات ومعـاني الكـلمـات الربـاعية
شـتـركـة فيـمـا بيـنـهـا بحـيث تـسـير وفق وا
اجتاه الـسهم.اجـمع حروف الـدوائر واقرأ

طلوبة: (شاعر سوري مبدع): الكلمة ا
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مـن مــهــرجــان الــشـــارقــة اجلــامــعي
الـــــــدولي لـألفـالم. وذكــــــرت وحــــــدة
اإلعالم والـعالقـات فـي بـيـان تـلـقـته
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حـــصــدت كــلـــيــة اإلعالم بـــجــامــعــة
بغـداد امس االول اخلـميس جـائزة

وأضاف أن (فيلم خيال أبيض الذي
أنـــتـــجه الـــطـــالب فـي قــسـم اإلذاعــة
حتت والــتــلــفــزيـون مــحــمــد عــلـوان
إشراف مباشر من عميد الكلية عمار
طاهـر والـتدريـسـي الـدكـتور حـيدر
الـقـطبـي والدكـتـور ضـيـاء مـصـطفى

وبايل) حصل على جائزة أفالم ا

(الـزمـان) أن (كــلـيّـة اإلعالم حـصـدت
جـائـزة مهـرجـان الـشـارقـة اجلـامعي
الــدولي لألفالم بــنــسـخــته الــثـانــيـة
الـذي تــقـيــمه كــلـيـة
اإلعالم واالتــــصـــال
بـجــامـعـة الــشـارقـة
في دولـــة االمـــارات

تحدة). العربية ا
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ـنـتـدى الـثقـافي في ضـمن فـعـالـيـات ا
احتــاد االذاعــيــ والــتــلــفــزيــونــيــ
عــرض فـيــلـم (روزبـة) خملــرجـه ازهـر
خــمــيس مع جــلــســة نــقــديــة قــدمــهـا
ـوسوي وحضرها ي صباح ا االكاد
ــــثــــقــــفـــ عــــدد من الــــفــــنـــانــــ وا
ـوسـوي والـســيـنـمـائــيـ واسـتــهل ا

حـديــثه قـائـال ( اخملـرج الـســيـنــمـائي
ازهـر خـمـيس قـدم لـنـا سـيـرة عدد من
الـشـخـصيـات عـبـر االفالم التـاريـخـية
ـستـمدة من قـيم الرسـالة الـسمـاوية ا
واخــر عـــمل له كــان بـــعــنــوان روزبــة
سـلـمــان احملـمـدي وهـنــاك هـدفـان من
هذه االفالم االول مايقـال عن الفضول
ـعرفـة هذه الـشخـصيـة كيف يـنتـابنـا 

عـاشـت وهـذا الـفـضـول نـراه لـدى كل
الـنـاس الــتي تـهــتم بـاالفـالم والـثـاني
السباب دعائية او معرفية وتنتج هذه

االفالم تخليدا لهذه الشخصيات).
 وقــال مــخـرج الــفــيــلم ازهــر خــمـيس
(فـيــلم روزبه روائي صـورت مـشـاهـده
في ايـران يـتــحـدث عن حــيـاة وسـيـرة
الـــصــحـــابي ســـلـــمـــان احملـــمــدي الن
تـاريخـنا مهـمش وحـاولنا عـرض مثل
هـــذه االفالم اليــصـــال احلــقــيـــقــة الى
االخــريـن ومــقــومــات الــفــيــلم لــيــست
مـــتــــوفـــرة في الـــعــــراق واســـتـــغـــرق
التـصويـر شهرا كـامال و عرضه من
عـــلى شــاشــة عــدد مـن الــفــضــائــيــات
ـسرح بـالـتـعاون ودائـرة الـسـينـمـا وا
مع وزارة الـثــقــافـة ومــاشـاهــدنـاه في
صادر الفـيلم ماخـوذ من الروايـات وا
الـتاريـخيـة عن حيـاة شخـصيـة حتمل
جملة من احلـائق والوقائع التي مرت
بــهـــا من خالل اعـــتـــنــاقـــهــا ديـــانــات

عديدة).
ــداخالت مـن قــبل  بـــعــدهـــا تــوالـت ا
احلاضرين منها مداخـلة للناقد مهدي
عـــبـــاس قــائـال ( عـــمل مـــهم من خالل
الـصــورة اسـتــفـاد اخملــرج من مـواقع

مــظـفـر سـلـمـان شـهـادة وقالة االبـداع
الـى احملــتـــفى به والـــتــقـــاط الــصــور

التذكارية .

الـتـصــويـر لـفـيـلم مــحـمـد رسـول الـله
لـلمـخـرج مجـيد مـجـيدي كـذلك االزياء
كـياج ومواقع الـتصـوير في ايران وا
لــكن هـــنــاك الــراوي اضــعف الــفــيــلم
واحـال الـصـورة الى وسـيـلـة ايـضـاح
فـــكــان الـــنـــســيـج روائي والــلـــحـــمــة

وثائقية ).
وقـال اخملـرج عـزام صـالح ( ابـارك
لــلــمـخــرج مــاقــدمه من افالم لــكن
الــفـيــلم الــذي شــاهــدنــاه مـؤدلج
بـاجتاه عـدة اشيـاء منـها اعـطاء
سيرة الطـفل شخـصية الـديانـة 
غير ذاتية غير كاملة واالحداث
التاريخية قبل معركة اخلندق
ظــهـــر فــارس وشـــاب بــعــدة
مـــــــشــــــــاهـــــــد ثـم ادى الى
الشيخوخـة مجمل العمل
الـذي شــاهــدنــاه هــنـاك
شـخـصـيـات تـاريـخـيـة
مـــهــمـــة مــرت بـــتــلك
ــــرحــــلــــة لم يــــتم ا

التطرق اليها ).
فـي خــــــــــــتـــــــــــام
اجلــلـــســـة قــدم
رئـيس االحتاد
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نـجز في العـراق الذي يحشـد له السيـاسيون هو ا
كــيف نـقــتـرض وكـم يـكــون مـبــلغ االقـتــراض . أيـام
طويلـة من اجلـدل السلـبي الذي يـفضـي في النـهاية
الى نتـيجـة مهـينـة للـدولة الـعراقـية وهي االقـتراض
لتسديد الرواتب قبل ان يكون هناك غربلة للرواتب
عـرفة الـتعـيينـات الوهـميـة التي نـتوهم كـثيراً ذاتهـا 
حـ نـقول انـهـا انـتـهت مع اكتـشـاف خـمـس ألف
وظـيـفـة وهـمـيـة ومن ثم مـائـة الف راتب وهـمي ذلك

ان عمق الفساد أبعد على نحو مريع.
ادارة العراق بهذا الشـكل احلارق للجهد احلكومي
ــوارد من أجل تــســويــات مــالــيــة ســلــبــيـة وجــهــد ا
الـقراءة ال تمت بـصلـة من قريب أو بـعيد الى ادارة
الدول التي حكمت ثـمانية عشر عامـاً وتعاقب عليها
حـكومات ومـسؤولون ال حـد لهم .إنَّ البـلد ببـساطة
لو كـان حتت ادارة شركة استـثماريـة واحدة دولية
او محلية نزيهة الستـطاع أن يوفر فائضاً احتياطياً
مـشــرفـاً يــنـفع فـي مـثل هــذه االيـام الــسـود وااليـام

األتعس التي ستليها.
لقد أتخمـوا البلد بأكداس التـصريحات والتحليالت
والتـخريـجات مـعلنـ حلـوالً هي في حقـيقـتهـا أكبر
ـشاكل الـعـظيـمـة ذاتهـا وفـرح كـأنـهم نقـلوا من ا
العراق من وضـعه احلالي مادون الـعالم الثالث الى

عالم متقدم.
عـقبـ قال لي انك كـنت متـفائـالً ح دعوت احـد ا
قــبـل أيــام  الى دمج عــدد مـن الــوزارات لــتــقــلــيص
الـنـفقـات وتـرشـيد االسـتـهالك لـتوفـيـر دفعـة جـديدة
ضي عـجلـة الدولـة مـردفاً انَّ ادارة الـدولة حتـتاج

الى الترشيد في كُل شيء. 
وانَّ الطبـقة السـياسـية يجب أن تـخضع لـلمحـاسبة
بـالـورقـة والـقـلم عن كل فـلس دخل في جـيـوبـهـا في
ــســتــتــر بــالــقــوانـ ســنــوات الــضــيــاع والــنــهب ا

والتشريعات الدائخة.
ـا وصـلـنا قـلت له لـو أنّ ذلك له امـكانـيـة الـتـحقق 
الى هذا احلال الذي يتجه نحو نهايات أكثر قتامة.
قال انّ الـعراق غيـر مجبـر أن يكون الى مـا النهاية
شاكل واالزمات صنّـاع الفقر والعوز بيد صنّـاع ا

والديون صنّاع الكوارث.
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