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اعــتـقل احلــشـد الـشــعـبي امـ
عـــام ســرايــا اخلــراســاني عــلي
اليـاسري امس. وقـال مصدر ان
(امـن احلـشــد الــشــعــبي اعــتـقل
الــيــاســري بــعــد يـوم واحــد من
ــســؤول الــعــســكـري اعــتـقــال ا
للـسرايـا ذاتهـا حامـد اجلزائري
مـع عـدد من مــرافــقــيه). وتــلـقى
تـنــظــيم داعش ضــربــة نــوعــيـة
قوية لم يتـلق مثلها مـنذ انتهاء
ـوصـل خـسـر عــمـلــيـة حتــريـر ا
فيـها ابـرز القـياديـ من الصف
وصل وذلك االول  في جنوب ا
بــضـربـة سـاحـقــة نـفـذهـا جـهـاز
مـــكــافـــحـــة االرهــاب مـــدعـــومــاً
ــروحـيــات الـقــتـالــيـة. فــيـمـا بـا

اعــلـنت مـديـريــة االسـتـخـبـارات
العـسكـرية االحـد القـبض على
ــــســــؤولـــة عـن تـــوزيع ـــرأة ا ا
ـسـاعـدات عـلى عـوائل تـنـظيم ا
داعش بــعــمـلــيــة في مــحــافــظـة
ـديريـة في بيان كركـوك.وقالت ا
 إن (مفارز شعبة االستخبارات
الـــعـــســـكـــريـــة في الـــفـــرقــة 14
تمكنت وبعملية نوعية استندت
علومات استخبارية دقيقة من
الــقــاء الـقــبـض عــلى مــســؤولـة
كــفــاالت داعش بــعــد مــداهــمــة
دارهـــا فـي احلي الــــعـــســــكـــري
بــنـاحـيـة الـزاب الـتـابـعـة قـضـاء
احلـويجـة في محـافـظة كـركوك)
ــعــتــقـــلــة (كــانت .وبــيــنـت أن ا
مــتـــزوجـــة من اثـــنـــ من قــادة
تـنظـيم داعش الـذين  قـتلـهـما
في عمليات سابقة أحدهما كان

مــســـؤول جــزيـــرة كــنـــعــوص)
طلوبات مشيرة إلى أنهـا (من ا
ـوجب مـذكـرة قـبض لـلـقـضـاء 
ــادة  4ارهــاب). وفق أحـــكـــام ا
والكـفاالت هي مـساعـدات مالـية
وعـيـنيـة يـوزعـهـا التـنـظـيم على
عوائل عـناصره. وأعـلن الناطق
بــاسـم الــقــائـــدالــعــام لـــلــقــوات
ـسلـحـة الـلواء يـحـيى رسول ا
االحـــد قــتل  42 إرهـــابـــيــاً من
عنـاصر داعش بـينـهم قيـاديون
في الـتــنـظــيم بـعــمـلــيـة أمــنـيـة
جلــهــاز مــكــافــحـة اإلرهــاب في
محافظة نـينوى.وقال رسول في
بـــيــان امس  انه بـــتــوجــيه من
سـلـحة الـقـائد الـعـام للـقـوات ا
مـصـطـفى الـكـاظـمي وبـإشراف
مــبــاشــر من قــبل رئــيس جــهـاز
مكـافحـة اإلرهاب الـفريق الركن

عبد الوهاب الـساعدي انطلقت
عــمــلــيــة (الــســيل اجلــارف) في
ـحافـظـة نـيـنوى قـاطع دجـلـة 
الحـقة خاليـا إرهابـية لـتنـظيم
داعـش). وأوضـح أن( قــــــــــــوات
جـهـاز مـكـافـحـة اإلرهـاب نـفذت
الــعـــمـــلــيـــة في مـــنــطـــقـــة عــ
اجلــــحش جـــــنــــوبي مـــــديــــنــــة
ـــوصل الـــتي تـــنــشط فـــيـــهــا ا
عصابات داعـش اإلرهابية بعد
ـديـرية جـهـد فـني ومـعلـومـاتي 
اسـتــخــبـارات جــهــاز مـكــافــحـة
اإلرهـــاب). وأضـــاف رســول ان(
قوات اجلهاز اشتبكت مع بقايا
عـنـاصـر الـعـصـابـات اإلرهـابـيـة
لـيـوم مـتـتالـ أجـبرت فـيـها
قوات مـكافـحة اإلرهـاب عنـاصر
الــعـدو عـلى الـتــقـهـقـر والـعـودة
إلى األنــفـــاق والــكــهـــوف الــتي

يتحـصنون بـها) .وتابع  رسول
أن( قـــوات مــكـــافـــحـــة االرهــاب
باشرت بـاقتحام مـواقع عناصر
الـتــنــظــيم حــيث وصــلـت شـدة
واجهة إلى االشتباك بالقنابل ا
الــيـــدويــة داخـل األنــفـــاق وقــد
أســفـرت هـذه الـعـمــلـيـة عن قـتل
42 عـــــنــــصــــرا إرهــــابــــيــــاً من
ضـمـنـهم مـا يـسـمى والي قـاطع
ـكنى (براء  ونـائبه أبو دجلة ا
ــسـؤول اإلعالمي مــحـمــود  وا
ـدعـو أبو سـياف لـقاطع دجـلة ا
مع مـسـاعـده سـجـاد وعـسـكري
قــاطع الــفـــاروق أبــو ســيــنــاء).
وأشــار الى( الــعـثــور عــلى عـدد
ـتنـوعة من األسلـحة واالعـتدة ا
ومبالغ مـالية بـالعمـالت احمللية
واألجـــــنــــبــــيـــــة داخل مــــقــــرات
الـعصـابات اإلرهـابـية) مـضيـفا

ان (هذه الـعـملـية كـانت بإسـناد
جــــــوي من طـــــيــــــران اجلـــــيش
الــعـــراقي وطــيـــران الــتـــحــالف

الدولي).

العنـاصر أسـاسيـة لوقف انـتشار
الــفـــايــروس لـــكن ال تـــزال هــنــاك
ثـغــرات كــبـيــرة يـجب جتــاوزهـا
خــاصــة في الــبــلــدان الــنــامــيـة).
ـتحـدة عمـلية واطلقـت الواليات ا
لوجـيستـية ضـخمـة لتـوزيع لقاح
فـايـزر-بـيـونـتك في حـ وصـلت
أولى شـحـنـات الـلـقـاح إلى كـنـدا
ومــازالت أوضـــاع وبــاء كــورونــا
تـــتــفـــاقم فـي مــنـــاطق أخـــرى من
العـالم. وقـال مصـدر ان (الـرئيس
نـتـهيـة واليته دونـالد األمريـكي ا
ترامـب ونائـبه مـايك بـنس وكـبار
سؤول سيحـصلون على لقاح ا
كورونا) مشـيرا الى ان (مـوظفي
الــــبـــيـت األبـــيـض األســـاســــيـــ
وبـعض مـسـؤولي أجـهـزة الـدولة
قبلة). سيتم تلقيحهم في األيام ا
واكــــــد تــــــرامب فـي تــــــغــــــريـــــدة
كتـبهـاعلى حـسـابه بتـويتـر(لست
ن  الـتـرتـيب لــتـلـقـيـهم لـقـاح
كـورونـا ولـكـنـنـي أتـطـلع لـلـقـيـام
ــــــنـــــاسب) بـــــذلـك في الــــــوقت ا
وأضــــــاف (يـــــجـب أن يـــــحــــــصل
العاملون فـي البيت األبيض على
الــــــــلــــــــقـــــــاح فـي وقـت الحـق من
البرنامج ما لم يكن ذلك ضروريا

على وجه التحديد).

أدهــانــوم غــيـــبــريــســوس إلى أن
(الـعـمل في مـرفق رعـايـة صـحـيـة
بدون مياه ووسائل صرف صحي
ـرضات ونظـافـة أشـبه بإرسـال 
وأطــبـــاء لــلــعــمـل بــدون مــعــدات
حماية شخصية) مؤكدا ان (هذه

بـــــيــــــانـــــات من  165 دولـــــة إن
ـراكــز لـهــذه اخلـدمـات (افـتــقـار ا
ــــرضى األســــاســــيــــة يـــعــــرّض ا
والــعـامــلـ فــيــهـا عــلى الــسـواء
خلـطر الـتـقـاط الـعـدوى). بدوره 
ــنـظــمـة تــيـدروس أشـار رئــيس ا

الــديــونــيــة قــامت بــإغالق ثــمــان
ــنـــاطق مـــتـــفـــرقــة في مـــدارس 
احملـافـظـة بـعــد تـسـجـيل عـدد من
اإلصابـات بـكـورونـا عـقب اجراء
الـفـحـوصــات فـيـهـا) واضاف أن
(الــفـــرق الــصــحــيـــة مــتــواصــلــة
ـيـدانـيـة بـعـمـلـهــا في الـزيـارات ا
والفـحص يومـيا خملتـلف مدارس
احملـافــظـة) واوضح الـعـادلي ان
ــــــدارس الـــــتـي اغــــــلـــــقـت هي (ا
اعداديـة السنـية لـلبـنات وثـانوية
الهدى للبـنات ومتوسـطة احلكمة
/ حي رفــعت  واعــداديــة غــمـاس
لـــلـــبـــنـــ ومــدرســـة الـــشـــامـــيــة
االبــتــدائــيــة لــلــبــنــ  وثــانــويـة
الــســـجــايــا لــلـــبــنــ / ال بــديــر
ومدرسة االمة الـعربية االبـتدائية
/ سومر واعـدادية الـوهج للـبن
/ ال بـــديـــر). وحــذّرت مـــنـــظـــمــة
ية من أن واحدا من الصحة العـا
كل اربعة مراكز رعاية صحية في
ـيـاه ألغراض العـالم تـفـتقـر الى ا
الـنـظـافـة واخلـدمـات مـا يـعـرض
 1.8 مــــلــــيــــار شـــخـص خلــــطـــر
نـظمة اإلصابـة بكـورونا.وقـالت ا
في دراسة أعـدتـها بـاالشـتراك مع
ــتـحـدة لـلـطـفـولـة مـنـظـمـة األ ا
(يونـيسـيف) واستـندت فيـها إلى
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رصـــدت وزارة الـــصـــحــة 1338 
اصابـة مـؤكدة بـفـايروس كـورونا
وتماثل  2028 حالة من اجلائحة
وبـــــواقع 24 حـــــالـــــة جـــــديـــــدة.
وقف الوبائي اليومي واوضح ا
الذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس
ان (مـخــتــبـرات الــصـحــة رصـدت
 1338 اصـابــة مـؤكـدة بــكـورونـا
وشــــــفــــــاء   2028 حــــــالـــــــة من
اجلـــائــــحــــة وبـــواقع 24 حـــالـــة
جـديـدة). واعـلـنت وزارة الـصـحة
في إقـلـيم كـردسـتـان عن تـسـجـيل
 201 إصـــــابــــة جـــــديـــــدة  خالل
اضـية. وبحسب بيان الساعات ا
الـوزارة فـأن ( االصـابـات تـوزعت
اإلصــابـات بــواقع  54 في أربـيل
و 34 في السـليـمانـية و 103 في
دهـوك وحـالـتـ في حـلـبـجة  و8
في كـرمـيان  أمـا حـاالت الـشـفـاء
فـقد بـلـغت  374 حـالة). واغـلـقت
دائرة صحة الديوانية  8 مدارس
في منـاطق مـتـفرقـة من احملـافـظة
بـعـد تـسجـيـل عدد مـن االصـابات
بــــكـــورونــــا. وقــــال مـــديــــر اعالم
الـــدائـــرة مـــحــمـــد الـــعـــادلي في
تــصـريـح امس إن (دائــرة صــحـة
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طـار. وتوجـهت فـورا الى مسـكن حارث حـارث الى ا
حـيث كانـت زوجتـه في حالـة يـرثى لـهـا وكـنـا انا ود.
فـريــد نـقف مــعـهــا سـاعــات ذلك الـنــهـار امـام مــبـنى
الـسـفــارة حـيث جتـري عـمــلـيـات الـبــحث عن الـقـتـلى
لعـلـهم يـعثـرون عـلى حارث حـيـا. تـقع السـفـارة قرب
نطقـة الغربية البـحر في منطـقة الرملـة البيضـاء في ا
ديـنة بيروت وذكـرت مصادر أمنـية أن التفـجير نتج
عن خـمس عبوات ناسفة تزن كل منها نحو 20 كيلو
غرامـا وضعت عـند أسـفل أعمـدة مبـنى السـفارة من
اجلهـة اخللفـية بيـنما حتـدثت انباء اخـرى عن سيارة

ملغومة دخل بها سائقها إلى باحة السفارة.
وأدى التـفـجيـر إلى ارتفـاع عمـود ضخم من الـدخان
وكـان بــاالمــكـان مــشــاهـدتـه عن بـعــد كــيـلــو مــتـرات
ـــبـــانٍ وســـيـــارات وانـــدالع حـــريق أحلق أضـــراراً 
ؤلفة نـطقة قوات الـردع العربيـة ا مجـاورة. وطوقت ا
من جـنـود سـوريـ والـعـامـلـة عـلى حـفظ الـسالم في
ــؤلف من سـتـة ـبـنى ا لـبــنـان. ال حـظــنـا ان نـصـف ا

طوابق انهار بينما مال النصف اآلخر إلى جانبه.
وقــال رئـيـس وزراء لـبــنـان انــذاك شـفــيق الـوزان في
تــعــلــيق له حــول احلــادث: إن مــا أصــاب الــســفــارة
آسـي التي العـراقـيـة مـا هـو إال حلـقـة من حـلـقـات ا
عاشـها لـبـنان والـتي يـصعـب حتمـلـها حـتى بـالصـبر

الذي حتلى به اللبنانيون..
رحم الــله الـشــهــيـد حــارث طـاقــة وانـا لــله وانــا الـيه

راجعون
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اليوم  15 كـانون االول من االيام التي التنسي ففيه
(عــام 1981 قــبل  39 عــامــا) اســتـشــهــد زمــيــلــنـا
ة وصديـقنـا الـصحـفي الشـاب حارث طـاقة في جـر

تفجير السفار العراقية في بيروت.
ـرحـوم حـارث مــلـحـقـا صـحـفـيـا في الـسـفـارة كـان ا
وقـتل في الـتـفـجـير ايـضـا الـسـفـير عـبـد الـرزاق لـفته
وبلـقـيس زوجة الـشاعـر نـزار قبـاني ومـعهم اكـثر من
اربعـ مـوظفـا ومـسـتخـدمـا ب قـتـيل وجـريح. وكان
ــتـوقع ان اقـتل في ذلك الـتــفـجـيـر لـو لم يـتـأخـر من ا
ســفــري من عــمــان الى بــيــروت يــومــا واحــدا. كــنت
مسـتـشارا فـي احتاد وكـاالت االنـباء الـعـربيـة (فـانا)
غرب مع االم العام لالحتاد الدكتور مسافرا الى ا
فـريـد ايـار حلـضور اجـتـمـاعـات اجلـمـعيـة الـعـمـومـية
لـالحتــاد تـــعـــقـــد يــوم  20 كـــانــون االول فـي الــدار
رحوم حارث واصر البـيضاء.  وقبل السفـر اتصل ا
ـــبــنى عـــلى ان اكـــون ضـــيــفـه في شــقـــته اجملـــاورة 
السـفارة مخصصا غرفـة لي لنقضي بضعة ايام في
ذكريـات العـمل الـصحـفي في وكـالة االنـباء الـعراقـية
واع . وكــان من الـطــبـيـعي جــدا ان اصـحــبه صـبـاح
اليوم التالي لوصولي بيروت الى مكتبه في السفارة
ولكـن تاجيل رحلة الطـائرة الى اليوم التالي ادى الى
ان ابـقى حيا واسـمع حال وصـولي مطـار بيروت من
الـــصــديـق فــريـــد ايـــار الــذي كـــان في اســـتـــقـــبــالي
ـاذا لم يـحـضـر بـاسـتــشـهـاد حـارث عــنـدمـا سـالـتـه 

علي الياسري 
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جـدد مـعتـصـمـو منـطـقة عالوي
احلـــلــة بــبـــغــداد من خـــريــجي
اجلـامـعات والـكـليـات اخملـتلـفة

مـسـيرتـهم الـسـلمـيـة للـمـطالـبة
بـادراجـهم ضمن مـوازنـة الـعام
ـقــبل. وقـال شــهـود عــيـان ان ا
ــعــتــصــمــ جتــمــعــوا أمـام (ا
بـــوابــة رقم واحــد لــلـــمــنــطــقــة

اخلـضـراء و شـكـوا تـهـمـيـشـهم
وجتـاهـلـهم حـيث لم يـزرهم اي
مـــســؤول حــكــومي) مــجــددين
طـالبة بـ (تـضم اخلـريج ا
قـبل). وفي في مـوازنـة الـعـام ا

مـحـافـظـة ذي قار  افـاد شـهود
عــيــان بــأن الــقـــوات االمــنــيــة
اعادت فتح ساحة احلبوبي في
مدينة النـاصرية. وقال الشهود
ان (الـقـوات االمنـيـة اعـادة فتح
ساحة احلبوبي يوم امس امام

رور).   حركة ا
وانــتــشــرت األجــهــزة االمــنــيــة
بــــشــــكـل كــــثــــيف في ســــاحــــة
احلـــــبــــــوبـي صـــــبــــــاح امس 
ــدني وبــاشــرت فـرق الــدفــاع ا
واجلهد اآللي لبلـدية الناصرية
بـتـنــظـيف الـسـاحــة اسـتـعـداداً
الفـتــتـاحــهـا أمــام حـركــة مـرور
ـركــبـات.وطـالب رئـيس جلـنـة ا
مــراقـبــة الــبــرنــامج احلــكـومي
الـــنــيـــابــيـــة حــازم اخلـــالــدي 
ــان بــتــضـــمــ تــثــبــيت الــبــر
مـــوظـــفـي عـــقـــود مـــفـــوضـــيـــة
االنـــتــخـــابـــات ضـــمـن قـــانــون
تــمــويل نــفـقــات االنــتــخــابـات.
وقـال اخلـالـدي في بـيـان تـلـقته
(الــزمــان) امس انـه (اســتــنــاداً
ــنــهــاج الــوزاري لــتــفــاصــيل ا
ــقــدم من قـبل رئــيس مــجـلس ا
الــوزراء مــصــطـــفى الــكــاظــمي
الـــــــــذي نـص عـــــــــلـى إجـــــــــراء
إنتخابات مبـكرة بعد إستكمال
قــانـون االنــتــخــابـات وتــفــعـيل
ــفـــوضـــيــة وتـــطـــبــيـق كــامل ا
لقانون األحزاب لضمان حماية
الـعمـليـة االنتـخابـية ونـزاهتـها

ــتـحـدة  بــالـتــعـاون مع األ ا
نــطـالـب بـإدراج فــقــرة تــثــبـيت
فـوضية الـعليا موظفي عـقود ا
ضـمن مــشـروع قــانـون تــمـويل
نفقـات االنتخـابات).في غضون
ــالــيـة ذلك  اعــلـنـت الـلــجــنـة ا
وظف النيابية تأم رواتب ا

قبل. خالل العام ا
 وقــال عــضــو الـلــجــنــة جــمـال
كـــوجـــر فـي تـــصـــريح امس إن
ـقـبل سـتـؤمن (مـوازنـة الـعـام ا
ـوظــفـ خالل جــمـيـع وراتب ا
عــام كـامل) مــبــيـنــا ان (هــنـاك
ثالث قـضـايا أخـرت الـتـصويت
ـوازنة وارسـالـها عـلى قانـون ا
الى مــــجــــلس الــــنـــواب األولى
نـسـبة الـعـجز الـكـبيـرة والـعمل
عـــلى تــخـــفــيـــضــهــا) واوضح
كوجـر ان (القـضية الـثانـية هو
انــتـــظــار حــصــول اتــفــاق بــ
بـــــــغــــــداد وأربـــــــيـل بـــــــشــــــأن
ــالـيـة وتــسـلـيم ـســتـحـقـات ا ا
اإليــــرادات من قــــبل اإلقــــلـــيم)
واســتــطــرد بــالــقــول ان (االمـر
الـــثـــالث يـــتــــضـــمن الـــتـــوافق
ـوازنة الـسيـاسي على قـانون ا
لــــضــــمـــان تــــمــــريـــرهــــا داخل

ان). البر
 بــدوره اكـــد عـــضـــو مــجـــلس
الــنـواب عــبـاس الــعـطـافي  ان
احلـكومـة خـرقت قـانون االدارة
ـالــيـة بـشـكل واضح وصـريح ا

ـوازنة حتى في عدم ارسـالها ا
الــلـحــظــة. وقـال الــعــطـافي في
تــصـــريح امس إن (احلـــكــومــة
عـــلــيـــهـــا مــخـــالـــفــة واضـــحــة
الية وصريحة لقانون االدارة ا
وازنـة حيث اشار في تأخـير ا
الــــقــــانــــون بــــكل وضــــوح الى
ارســـالــــهــــا في  25مـن شــــهـــر
تـــــشـــــريـن االول من كـل عــــام)
ــوازنــة يــنــبــغي مــبــيــنــا ان (ا
ارســالـهـا في وقت مـبـكـر بـغـيـة
اعطاء الـفرصة والـوقت الكافي
ـمــثـلي الــشـعب في دراســتـهـا
ــصــادقــة عــلــيــهــا بــالـشــكل وا
الــواضح والــصــحــيح). فــيــمــا
كــــشــــفت جلــــنــــة االقــــتــــصـــاد
واالستثمار الـنيابية عن وجود
ـــنـــافـــذ ســـرقـــات بـــايـــرادات ا
احلـدوديـة عـبر فـواتـيـر مزورة.
واوضح عـضـو الـلـجـنـة رياض
الـتـمـيمـي في تصـريح امس إن
(الــلــجــنـــة وضــعت إصالحــات
حـقيـقية مـن خالل اجتـماعـاتها
الــدوريـــة عن كــيــفــيــة تــعــظــيم
ايـرادات احلــكـومـة في مـوازنـة
ـقـبل  والحظت ان 70 الـعـام ا
ـــنـــافــذ ـــئـــة من ايـــرادات ا بـــا
تسـرق من خالل فـواتيـر مزورة
ــكن ســيــطــرة وهــذا االمــر ال 
احلــكـومــة عــلــيه اال عن طــريق
حـوكـمـتـهـا إلـكـتـرونيـا من اجل

احلفاظ على االيرادات). دني يسهمون في تنظيف مخلفات ساحة احلبوبي في الناصرية nOEMð∫ رجال الدفاع ا
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نــعى رئــيـس مــجــلس الــنــواب
مـحمـد احلـلبـوسي الـنائب عن
حتــالف الــفــتح حــنــ الــقــدو
الـــــــذي تــــــوفـي امـس االول في
ــانـيـا بـعــد صـراع طـويل مع ا
ــرض. وقــال احلــلـبــوسي في ا
بـــيــان تــعـــزيــة (بـــبــالغ احلــزن
وشديـد األسى تلـقيـنا نـبأ وفاة
الــــقـــدو) وأضــــاف (وفـي هـــذا
ــــصـــاب اجلــــلل نــــعـــرب عن ا
خــــالـص الــــتــــعــــازي وصـــادق

واساة لذوي الفقيد).  ا
كـمـا عزى حتـالف الـفـتح بـوفاة

القدو.
وذكــر بــيـــان ان (الــفــقــيــد عــلم

نــيــابـي مــعــروف وشــخــصــيــة
ــســؤولــيــة وطــنــيــة حتــمــلت ا
ــانـيـة مــنـذ الــبـدايــة قـبل الــبـر

سنوات طويلة).
مـضــيـفـا انه (كــان أمـيــنـا عـلى
أهـداف شـعـبه وتـطـلـعـات أمـته
وبــرنـامج حتـالــفه الـوطـني في
مشـروع البنـاء ولم يبـخل يوما
بـجهـد أو نشـاط رغم تـقدمه في
العمر إال وأفاض به في مجلس
الــــنـــواب ومــــســـيــــرة الــــعـــمل

الوطني). 
وقـــدم رئــيس كـــتــلــة احلـــكــمــة
النيابية فـالح الساري التعازي
بــوفـاة الــقــدو. وقــال في بــيـان
ـــــــزيــــــــد مـن احلـــــــزن امـس (
واألسى وبـــقـــلـــوب مـــؤمـــنــة 
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بــحث وزيــر الــنــفط احــســان عــبـد
اجلــبــار اســـمــاعــيل مع الــســفــيــر
البريطاني في بغداد ستيفن هيكي
تـطــويـر الـنـفط والـغـاز في الـعـراق
.وذكــر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـلـقـاء بـحث تـعـزيـز الـعـالقات
الــثـنـائـيــة بـ الـبـلــدين في قـطـاع
صالح ـا يخـدم ا الـنفط والـغاز و
ـشـتـركة) واضـاف ان (اجلـانـب ا
شـددا على أهـمية تـعزيـز العالقات
الــثــنــائــيــة وتــطــويــرهـا فـي كــافـة
اجملــــاالت والســــيــــمـــا فـي قــــطـــاع
صـناعة النفط والغاز). من جانبه 
اعــرب هــيـكـي عن (رغـبــة بالده في
ـشـتـرك مع زيـادة حـجم الـتـعـاون ا
الـعراق في قـطاعات صـناعـة النفط
والـغــاز وقـطـاع الـطـاقـة). واعـلـنت
وزارة الـنـفط عن اطـفـاء الـبـئر 44
ـحـافـظة في حـقل خـبـاز الـنفـطي 
كـركوك.وقال وكـيل الوزارة لشؤون
االسـتـخـراج كر حـطـاب في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (اجلـهود
الـوطــنـيـة في شـركـة نـفط الـشـمـال

واجلــهـات الـسـانــدة من الـشـركـات
الـوطـنـية قـد تـمكـنت وبـإمـكانـاتـها
الــذاتـيــة من اطـفــاء الـبــئـر رقم 44
فـي حــقل خـــبـــاز الــنـــفــطـي بــوقت
قـــيـــاسي) واضـــاف ان (اجلـــهـــود
مستمرة الطفاء البئر  33 في حقل
خـبـاز وهـو خـيـر رد عـلى االرهاب
االعـــمى الــذي يـــســتـــهــدف ضــرب
الـــثـــروة الــوطـــنـــيــة واالقـــتـــصــاد
الــوطــني). واســتـهــدفت مــجــامـيع
ـاضي بـئرين تـخـريـبـية االربـعـاء ا
نــفـطـيــ في حـقل خــبـاز الــنـفـطي
ــحـافـظــة كـركــوك. فـيـمــا طـالـبت
عـــضـــو جلـــنــة الـــنـــفط والـــطـــاقــة
الـنـيـابـية زهـرة الـبـجاري الـوزارة
بـالـتـفـاوض مع اوبـك العـادة زيادة
انـتـاج الـنفط. وقـالت الـبـجاري في
تـصـريح امـس ان (الـعـراق يـعـتـمد
بــشـكل رئـيس فـي تـغـطـيــة نـفـقـاته
عــلى واردات الـنـفط) مــشـيـرة الى
ان (االرتـــفـــاع في اســعـــار الـــنــفط
مــؤشــر ايـجــابي لـواردات الــعـراق
االقـــــتــــصــــاديـــــة وحتــــســـــنــــهــــا
) واكـدت ـوظـف وتـوفـيـرلرواتب ا
الـــبــجــاري ان (زيـــادة االنــتــاج مع

االلـتزام بـاوبك بلس حفز صادرات
إذ نــزل مـــســتــوى الـــتــخــصـــيص 
( الـصـادرات من 3.5 الـى ملـيـون
مـطـالـبـة الوزارة بـأن (يـكـون هـناك
تـــفــاوضـــا بــشــأن مـــوضــوع اوبك
واعـادة زيـادة انـتاج الـنـفط). وكان
الـــنــفـط قــد نـــفى تــقـــد أي طــلب
بـشأن إعـفاء بـغداد من تـخفـيضات
ــرتـبــطـة بـاتــفـاق أوبك+ اإلنــتـاج ا
اضي. الـذي بدء العمل به في اب ا
وجتــــــتـــــمـع اوبك فـي الـــــرابـع من
قـبل لـبـحث سوق كـانـون الـثانـي ا
الــــنـــــفط. وقــــال وزيـــــر الــــطــــاقــــة
اجلــزائــري عـبــد اجملــيـد عــطـار إن
(مــجـمــوعـة أوبك+" ســتـجــتـمع في
الــرابع من كــانــون الـثــاني لــبـحث
سـوق اخلام).وعقب جلـسة اختتام
أشــــغــــال الــــدورة الـ 105جملــــلس
ــنـــظــمــة األقــطــار وزراء الـــطــاقــة 
ـصــدرة لـلـنـفط (أوابك) الــعـربـيـة ا
التي جرت عبر تقنية التواصل عن
بـــعــد بــرئــاســـة اجلــزائــر أوضح
عـــطـــار أن (دول "أوبـك+ ســـتــدرس
خـالل هذا االجتمـاع وضعية سوق
ـيـة من أجـل أخـذ قرار الـنـفط الـعـا

رفـع اإلنتـاج إذا اسـتـقـرت األسـعار
أو ارتــــفـــعت أكــــثـــر من  50 دوالر
لـــلـــبــرمـــيل). بــدوره  اكـــد رئــيس
مـــؤتــمـــر أوبك بــأنه  تـــقــرر عــقــد
سـلـسـلة من االجـتـماعـات كل شـهر
ــتـابــعـة ـقــبل  بــدايـة مـن شـبــاط ا
أوضــاع ســوق الــنــفـط والــوصـول
تـدريجيا الى تطـبيق زيادة االنتاج
بــنـحـو  500 ألـف برمـيـل كأقـصى
حــد وذلك مـهـمــا كـان سـعــر الـنـفط
عـــــــلـى مـــــــســــــــتـــــــوى األســـــــواق
ـيـة.وكـانـت مـجـمـوعـة أوبك+ الــعـا
قــد قــررت بــعـد مــفــاوضــات زيـادة
إنـتـاج الـنـفط لـدولـهـا بــنـحـو 500
ألـف بــرمـــيـل في كـــانـــون الــثـــاني
رور مـبـاشرة إلى ـقـبل بـدال من ا ا
ـقـررة في اتـفـاق نـيـسان الـزيـادة ا
ـقدرة بــنـحو 2 ـاضي الـفـارط وا ا
مـليـون برمـيل في اليـوم.وجاء هذا
الــقــرار بــاقــتــراح كل مـن اجلــزائـر
والـــكـــويـت وأذربـــيـــجـــان من أجل
احملــافـــظــة عــلى اســتــقــرار ســعــر
يـة التي الـبـترول في الـسوق الـعـا
تــضــررت بــتــراجع الــطــلب بــفــعل

تداعيات وباء كورونا.
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حن القدو 

نـتـقـدم بأحـر الـتـعـازي وأصدق
ــواســـاة الى حتـــالف الـــفــتح ا

والى عائلة الفقيد الراحل).

مبنى السفارة بعد التفجير حارث طاقة

دارس في بغداد “U¹—…∫ وزير التربية يزور احدى ا
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ــتــعـــفــفــة بـــأســعــار زهـــيــدة جــدا ا
بـــاإلضــافـــة الى مـــعــاجلـــة احلــاالت

االنسانية مجانا دون اي مقابل).
ـــعـــمـــوري ان (اجملـــمع  واضـــاف ا
والذي يضم كوادر عراقية  –ايرانية
اعـتـمـدت اســالـيب حـديث في تـقـد
اخلـدمــة الـطـبـيـة مـن نـاحـيـة ارسـال
نازل مـباشرة للحاالت االطباء الى ا

الــطــارئــة)  مــبــيــنــا أن (اجملــمع 
التـبرع به من قبـل شخصـية عـراقية
ـشـاركة به خـدمة لألهـالي فـيـما  ا
من قـــبـل االطـــبـــاء نـــظـــرا لـــلـــبـــعـــد
رضى الـفقراء االنسـاني ومعاجلـة ا
وايــضــا جـــرحى احلــشــد الــشــعــبي
وبـقيـة الـتـشكـيالت االمـنـيـة وعوائل
ـعـموري الى ان الـشهـداء). واشـار ا
(اجملـــــمـع هـــــو االول من نـــــوعـه في
ديــالى وســيـكــون نــقــلـة نــوعــيـة في
ناطق خدمـة االهالي في خـانقـ وا

القريبة منه) . 
من جهته مـدير بيـئة ديالى  عـبدالله
الـشـمـري قـال لـ (الـزمـان) ان (زهـرة
الــنـيل والــتي انــتـشــرت مــؤخـرا في
بـعض االنـهـر واجلـداول خـاصـة في
محيط بـعقوبة شـكلت مشـكلة وازمة
الن انتشارها له مضـار بيئية ويهدد
حــيـاة الـثــروة الـســمـكـيــة واالحـيـاء
ائية كما انـها تؤدي الى عرقلة في ا
ـيـاه بـ اجلـداول واالنـهر). تـدفق ا
واضــاف الـشــمــري انه (الـتــنــسـيق
ــــائـــيـــة ـــوارد ا اجلـــيـــد مـع فـــرق ا
وسرعـة التـحرك في مـعاجلـة مناطق
انتشـار زهرة النيل اسـهمت في منع
اتشـارهـا في بقـيـة االنهـر واجلداول
مــا قــد يــقــود الى ازمــة خــاصـة وان
االنهـر تـمـثل مورد اسـاسي حملـطات

االسـالــة) الفــتـا الى ان (ازمــة زهـرة
النيل انتهت حاليـا بعد معاجلة لكل

ناطق التي انتشرت بها ).  ا
واشــار مـــديــر بــيـــئــة ديــالى الى ان
(زهرة النيل تنتشر ب موسم واخر
في جداول وانهر ولهـا اضرار بيئية
ـائية معـروفة خاصـة على االحـياء ا
ـيــاه وحتـركـنـا وعــرقـلـتــهـا لـســيـر ا
عليها بوقت مبكر امر بالغ االهمية).
وأصدرت مـحـكمـة جـنايـات مـكافـحة
ركـزية في مـجلس الـقضاء الفـساد ا
ــدة عـام االعـلى  ,حــكـمــاً بـاحلــبس 
عـلى وزيرة سـابـقة عـلى خـلفـيـة تهم

فساد. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(احملـكــمـة اصـدرت حـكــمـا بـاحلـبس
دة عـام  واحـدة مع ايـقاف الـتـنفـيذ
بـحق وزيـرة سـابـقة  س  ,خ  ,ح عن
موضـوع اخملالـفات في عـقد الـتأم
ــبـرم بـ وزارة الـتـربـيـة الـصـحي ا
وشركة أرض الوطن لـلتأم وإعداد
مـلحق لـلـعقـد يـتضـمن دفع مـبلغ 41
مــلـيــار ديــنـار مـن صـنــدوق الـوزارة

للشركة). 
وكان القضاء االعلى قد أعلن في 15
ــاضي  ,ان الـقــاضي من حــزيــران ا
اخملـــتص في مــحـــكــمــة الــتـــحــقــيق
ـــركــزيـــة في الــرصـــافــة اوضح ان ا
احملـــكــمـــة مــســـتــمـــرة في اجــراءات
الـتـحــقـيق في قـضـيــة عـقـد الـتـامـ
الــتــابع لــلــوزارة مع مــجــمــوعــة من
ن فيهم الوزيـرة السابقة تهمـ  ا
ووكالء الـــوزارة. ونــقل الـــبــيــان عن
القـاضي ان  ,احملكـمـة قـامت بـإعادة
كـامل مـبـلغ الـعـقـد الـبـالغ 41 مـلـيار
ــصــلـــحــة حــســاب الــوزارة ديـــنــار 

ـركـزيـة مع كل اجـهـزتـها احلـكـومة ا
في ايـجـاد حــلـول دائـمـيه الزمـة ابي
صيـدا وفق مبدا االنـصاف والـعدالة

لكل االطراف العشائرية) .
الى ذلـك قـال مــديــر نــاحــيــة مـنــدلي
وكـــالــة مـــازن اكــرم لـ (الـــزمــان) ان
(نـشــاط مـنــفـذ مـنــدلي احلـدودي مع
ايران ضمن قـاطع شرق ديـالى شهد
ارتـــفــاعــا مــلــحـــوظــا في االســابــيع
ــاضـــيــة ووصل الـى حــاجــز ال60 ا
ــئــة وهــو االعــلى مــنـذ 9 اشــهـر بــا
تــقـريــبـا بــســبب تـداعــيـات كــورونـا
واسباب اخـرى).  واضاف اكرم انه
(رغم االرتفاع في نشاط مـنفذ مندلي
لــكـن لم يــصل الى مـــرحــلــة مــا قــبل
بــروز فـيــروس كــورونـا مــؤكــدا بـان
ـثل نـشـاط اقـتصـادي كـبـير ـنـفذ  ا
لــديـــالى ويــوفــر فــرص عــمل كــثــيــر
)  الفتـا الى انه (كلـما زاد للـعاطـلـ

النشاط زادت فرص العمل ). 
 bIŽ cOHMð

وجــدد مـديــر نـاحــيـة مــنـدلي وكــالـة
دعوته الى  (ضرورة تخصيص جزء
نفـذ إلعمار منـدلي وبقية من ايراد ا
ـنـاطق الـقـريـبـة مـنـهـا خـاصـة وان ا
حركـة الـقوافل الـتـجاريـة اثـرت على
طــرقــهــا اخلــارجــيــة بــاإلضـافــة الى
ضرورة توفير بنى حتـتية للخدمات
نـدلي من اجل استـيعاب االساسيـة 
الــزيـــادة احلـــاصـــلـــة في الـــنـــشــاط
االقـتــصـادي مـسـؤول احتــاد عـلـمـاء
عـموري سـلمـ في ديـالى جبـار ا ا
قال  لـ (الـزمـان) ان  (قـضاء خـانـق
شهد مؤخرا افتتاح اول مجمع طبي
ــعــاجلــة جــرحى احلــشــد مــتـــطــور 
الـشـعـبـي وعـوائل الـشـهـداء واالسـر
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ـال العام نتج عن وإزالة أي ضرر با
ـذكـور وان احملـكـمـة بـصـدد الـعـقـد ا
تهم الى اكمال التحقيق وإحالة ا
محكمـة اجلنايات الجـراء احملاكمات
ة وفقا تهم في هذه اجلر بحق ا

لإلصول القانونية.
X¹uBð —UE²½«

 وأضـاف ان  ,احملــكـــمــة بــانــتــظــار
تـصــويت مـجــلس الـنــواب عـلى رفع
ـــتــــهم احلــــصـــانــــة عـن الـــنــــائـب ا
باالشتراك في هـذه القضيـة ليتسنى
لـلــمـحـكــمـة اكـمـال بــقـيـة االجـراءات
الـــقــانــونـــيــة بــحــقـه النه بــدون رفع
كن احلصانة من مـجلس النواب ال
اجـراء الـتـحـقـيق مـعه حـسب احـكام
ادة 63 من الـدسـتـور. في غـضـون ا
ذلك  ,تـــــمــــكـــــنـت مــــفـــــارز وكـــــالــــة
ـديــريـة ــتـمــثـلــة  االســتـخــبـارات ا
اســــتـــخــــبـــارات كــــركـــوك في وزارة
الداخلية  من القاء القبض على احد
ــتـهــمــ في حي الـزوراء مــنــتـحل ا

qO³M « UN¹« pOJÐ√

ففاجعة قـد أكون آخر من يكتب عـنك. ولكن استميـحني عذرا ايها ا الـكر
رحـيـلك قـد شـلت يـدي وبت عاجـزة عن امـسـاك قـلـمي هـذا الـذي يـرافـقني

وقت  شدتي وفرحي في حلي وترحالي.
ـؤسـسـة الـبـحـثيـة الـرصـيـنـة الـتي تـضم  ب عـمـلت مـعك في دار اخلـبرة ا

جـنبـاتـها نـخـبة من كـبـار رجال الـعـلوم الـسـياسـية أمـثـال د. عمـاد الـشيخ 
وسـواهم وأنـطت بي مـسـؤولـية ـعـموري د.ايـاد د. احـسان  دكـتـور عـلي ا
ـرأة وكـنت حــكـيـمــا في إسـداء الــنـصح خالل مــراجـعـتك االوراق مـحــور ا
الـبحثية الـتي اكتبهـا لتصدر كـتاباتي رصيـنة هادفة ال تـثير جدال وال حتى

نقاشا.
أبكيك دكتور صائب الكيالني:

وينهمر دمعي  مدرارا . ابكيك  أبو محمد 
كـيف أنـسى شـهـامـتك مع امي رحـمـهـا الله?
خــرجـت من صـــالـــة الـــعـــمـــلــيـــات ورســـمت
ابــتـــســامـــة فــوق وجـــهك لــتـــبث في نـــفــسي
االطـمئـنان ان االمـور على مـايرام مع عـلمك
ـرض الـعـضـال قد نـهش الـيـقـ ان انـيـاب ا
جـسدهـا النـحـيل ولم يتـبق لهـا سوى رحـمة

الله عز وجل.
ال تــزال احـدى مــواقـفـك مع الـفــقــراء تـخــتـزن

ميدان ذكرياتي:
كـنت راقـدة في مـسـتــشـفى جـنـ مع امي رحـمـهــا الـله وكـانت في الـغـرفـة
ـقابلة شابة حتمل طفلة ال تتجاوز العام وقد غزت االنابيب بطنها وفمها. ا
سـألت االم عن حالة الصغـيرة فأجابتـني ان ثمة انسداد في امـعائها يحول
دون وصـول الطـعـام والـشراب  الى مـعـدتـها. االمـر الـذي أحـال الطـفـلة الى

مجرد هيكل عظمي مغطى باجللد .
كـنت أتابع دكـتـور صائب وهـو يـتفـحص حـالتـها يـومـيا وأتـأمـله وهو يـحمل
كان اخلـاص من امعائها  سـرجنة احلليب ويزرقـها في بطنهـا لتصل الى ا
ـتـواضـعة عن وهي حـالة طـبـيـة مـعـقدة قـد ال تـسـعـفنـي معـلـومـاتي الـطـبيـة ا
وصـفها. وكـانت اعداد االنابـيب تقل يومـا بعد آخـر حتى اليـوم الذي وجدت
ـسـتشـفى حامـلة الـطفـلة وقـد ارتدت فـسـتانـا احمـر وتـتأهب الى مـغادرة ا

بيدها كيسا من جبس البطاطا.
وعـندما سالت االم عن سعر العملية أجابت بان اجلراح صائب الكيالني قد
ـال الذي ـسـتشـفى دون ان ينـسى مـبلغ ا تـكفل بـاجور الـعـملـية واالقـامـة با
ناسبة جناح عمليته فوق الكبرى التي اجراها قدمه الى الصغيرة  اليتيمة 

لها.
إن أردت ان احـصي الـعمـلـيـات اجلراحـيـة التـي اجريـتـها الفـراد عـشـيرتي

سأعجز ال محالة.
وانـا أرى جـثـمانك أبـكـيك دكتـور صـائب  ويـنـهمـر من مـآقي  دمـعـا مدرارا
مـحاطا بابنـائك واقاربك واصدقائك ومـحبيك وهم يبتـهلون الى الله عز وجل

باغت. ان يطفئ نار قلوبهم التي اشتعلت برحيلك ا
واأســفي عــلى مــوتك اخـي الــغــالي لــكن عــزائي ان ارى وجه أم مــحــمــد 
زوجـتك اخملـلـصـة وهي حتـيط ابـنـائك وبـنـاتك بـ ذراعـيـهـا  وتـردد عـلـيـهم
وصـــيــتك ان (ال جتـــزعــوا وال تــبــكـــوا وإبــقــوا كـــمــا انــتم 
مـتكاتـف متـحاب مـتعاونـ  وال تنسـوا زيارة قبري
سـاشتـاق لـوجوهـكم احلـبيـبـة واعذروني الني  والـله

عن الرحيل فهو أمر الله.......). 
ابـكــيك دكــتـور صــائب الـكــيالني وســأبـقى ابــكـيك

ماحييت.
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ســـادت االجــــواء االيــــجــــابــــيــــة في
مـفـاوضـات احلـكـومـة االحتـاديـة مع
وفـــد اقــلــيم كـــردســتــان الــذي يــزور
بـغـداد حـالــيـا  وسط ارتـيـاح كـردي
بـعـد االتـفـاق عـلى تـنـفـيـذ مـخـرجات
الي وتـسليم قانـون تمويل الـعجـز ا
االقـــلـــيم مـــبـــالـغ تـــصـــديـــر الـــنـــفط
وااليـرادات االخـرى  ,مـقــابل الـتـزام
بــغـداد بــتــسـديــد حـصــة كـردســتـان

وازنة العامة.  قررة في ا ا
ونـاقش وفــد إالقـلـيم بــرئـاسـة نـائب
رئــيس احلــكــومـة قــوبــاد طــالــبـاني
ــالــيــة خالل إجـــتــمــاع مع وزيــري ا
والـــنــفط بــحــضـــور شــركــة الــنــفط
الوطنية سومـو لغرض حتديد أقيام
ـصـدر من االقــلـيم وحتـديـد الـنــفط ا
مبالغ االيرادات غيـر النفطيـة تنفيذا
ـالي الـذي لـقـانـون تــمـويل الـعـجـز ا

اقره مجلس النواب.
ـــتـــحــدث وقـــال ســـمـــيــر هـــورامي ا
الـــرســـمي بــــاسم الـــطـــالــــبـــاني في
تــصــريـح امس ان (االجــتــمــاع جــاء
نـتـيـجـة لـلـجـلـسـة الـتي عـقـدت امس
االول بـــحـــضـــور رئـــيـــسـي الــوزراء
مصـطفى الـكاظـمي ومجـلس النواب
مـــحــمـــد احلــلـــبــوسي مع الـــوفــدين
فـاوض لـلتـوصل الى صيـغة حل ا
) ,مشيرا الى انه (سيتم ب الطرف
ــصــدر من حتـــديــد اقــيـــام الــنــفـط ا
كـردسـتـان واجــمـالي الـواردات غـيـر
الـــنــفــطــيــة ومـن ثم حتــديــد حــصــة
ـــا جــاء فـي قــانــون االقـــلــيـم وفــقــا 
ـــالي الــذي اقــره تـــمــويل الـــعــجــز ا

مجلس النواب). 

مبـيـنا ان (االتـفـاق مع االقلـيم خارج
الـســلـطـة الـتــشـريـعـيــة دون تـسـلـيم
ـنــافـذ احلـدوديـة إيـرادات الــنـفط وا
ـــكن إلـى احلــكـــومـــة االحتـــاديــة ال
ــطـلق) ,واضـاف انه الــقـبــول به بــا
(من يــخــرق قـانــون تــمـويـل الـعــجـز
سـووليـة القـانونـية الي يـتحـمل ا ا
داخل مــجـــلس الــنــواب) ,وتــابع ان
(اللجنة تـرفض أي اتفاق مع االقليم
من شانه تـسـليم مـبالغ مـاليـة خارج
الي مشـروع قانـون تـمويل الـعجـز ا

لالقليم). 
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فــيـمـا كــشـفت تـقــاريـر صـحــفـيـة عن
فـــــحــــوى اجـــــتــــمـــــاع الــــكـــــاظــــمي
واحلـلـبـوسي بـوفـد االقـلـيم . وقـالت
الـــتــــقـــاريــــر نــــقال عن مــــصـــادر ان
(االجـتـمـاع كــان سـريـاً وشـهـد حـالـة
تـكـتم ولم يـتم تـبـلـيغ جـمـيع أعـضاء
ـالـيـة  ,اال بـعض الـنـواب الـلـجــنـة ا
رغـوب بـهم من قبل الـقـائمـ على ا
االجـتـمـاع) عـلى حـد قـولـهم . الفـت
الى أن (اخــتـــيــار األســمــاء جــاء من
الـكاظـمي و إقـصـاء الـنائـبـ عـبد
الهـادي السـعداوي وثـامر ذيـبان من
اللقاء ,بينـما عـدنان الزرفي ومـحمد
الـــــــدراجي وصـــــــادق مـــــــدلـــــــول لم
يــحــضــروا وقــاطــعــوا االجــتــمــاع),
صـادر انه (بـعـد ضغط واوضحـت ا
الكاظمي واحللبوسي بحضور وزير
ركز ووزير النفط باحلكومة الية ا ا
ــركـزيــة مع شـركــة سـومــو وخـالـد ا
شـوانـي ووزيـر نــفط اإلقـلــيم ووزيـر
قررات أنه من مالية اإلقليم  كانت ا
سـؤولية). يخـرق القـانون يـتحـمل ا

ودعــا الــزرفـي االقــلــيم إلى تــســديــد
األمـــوال الــتـي بــذمـــته لــيـــتم إطالق

أموال له. 
وقــال الــزرفي فـي تــصــريح امس إن
(احلكـومـة لم ترسل أي مـبـالغ مالـية
الى اإلقليم ضمن إطار قانون تمويل
ــــوازنـــة ــــالـي ضـــمـن ا الــــعـــجــــز ا
التشـغيلـية واالستـثمارية) ,وأضاف
أن (اإلقـلـيم مــلـزم بـتـسـديـد إيـرادات

اخلـزيـنـة الـعـامـة من تـصـديـر النـفط
البالغ قيمته 460 الف برميل وكذلك
نـافـذ الرئـيـسـة الرسـمـية إيـرادات ا
والــكـمــارك وغـيــرهــا من اإليـرادات),
مـضيـفـا (عـندمـا تـدخل إلى اخلـزيـنة
االحتــاديـة األمــوال من اإلقــلـيـم يـتم
ــالــيــة حلــصــة ــســتــحــقــات ا دفـع ا
ـوازنـة وهـذا قـانون كـردستـان من ا
يترتب على حكومتي بغداد واربيل).

ـنصب جتـده متـواضع ومنـتج وعنـدما يـكون عـندمـا يكـون الرجل أكـبر من ا
ـنصب أكبر من الرجل جتده مغـرور وظالم وأحمق...تلك هي قاعدة أدارية ا
واطن أشـخاصها مجموعة من ا األولى من العراق تـنطبق عليها صورتان 
راجعة مـبدع في ألـتزامهم بقـانون (ا يـتجمعـون عند نافذة فـي برد الشتاء
وظف قـواعد هذا الـقانون في يومه األول من من الـشباك) وغالـباً مايـتعلم ا
ـباشـرة) ويستـمر مـحافـظاً عـلى أحيـاء منـاسكه حتـى تتسـاقط من خريف (ا
نشطـاً  في (سلم تلفونك عـمره أوراق تقاعده  قـبل هذا الوقت جتده مـثابراً
احلاسـبة عاطـلة) ولعله يـتشاطرمع ـوظف مجاز ا تعـال باجر لألسـتعالمات 
ـراجــعــات وعـدم ـراجــعــ وا آخـريـن في  صـوالت وجــوالت لــفض زحــام ا

مرات.. التجمهرفي ا
أبـطال هذه الصورة احلزيـنة  يرفعون (دشاديـشهم وبنطلونـاتهم)  يكورونها
ـة (تايـرات) حلـمـاية عـلى روؤسـهم يـتأرجـحـون بـأقدامـهم عـلى أطـارات قـد
ـا أمـطـارأو ســيـول أوغـيــرهـا) غـمــرت مـبـنى دائـرة سـيـقـانــهم من مـيــاه (ر
حـكومية في بلدة قريبة أو نائية صـورتنا األخرى  مغايرة  ومن بلد خليجي
يرد ـواطن الـسعـيـد يـحـاكي (روبـوت) يـسيـر عـلى عـجالت نـاعـمـات  حـيث ا
ن تـشاء يشكرك على أنك تطـلب منه تأييداً  عـليك السالم بأجمل الـتحيات 
تـعـامـلت مـعه لـتسـهـيل األجـراءات ثم يـلـبي الـطـلب عـلى الـورق مـكـتـوباً دون
سـتمـسـكات ويـغنـيك عن الـرجوع مـجدداُ لـطلب احلـاجة الى مـجمـوعـة من ا

صحة الصدور أوتأيّيداً من باقي اجلهات  .
ـكـلف بـخـدمـة عـامـة مـقـابل راتب مـصـدره حـقـوق كل ـوظف هـو (ا عـنـوان ا
ـواطن في ثروات الـبالد) ومن واجبه أن يحتـرم طلباتـهم القانونـية ويعمل ا
عـلى إجنازها بدقـةٍ ووقت مقبول  وعـلى هذا العنـوان فأنا بأعـتباري مواطن
ـوظف من فطوره وأن أسـتنفذ لـست ملزمـاً أن أحتمل األنتـظارحتى يـنتهي ا
كل صـبـري صامـتـاً ساكـتـاً  حـتى ينـهي رشـفـته األخـيرة من (األسـتـكان) 
ـدير (عـنده أجـتمـاع) وهو يـرانا ولـست ملـزماً أن احتـمل مرارة االنـتـظار وا
من شـاشةٍ في مـكتـبه نـتلـوى و(ننـسحـن) بأنـتظـار التـوقـيع أوعبـارةٍ صغـيرةٍ
واطن فهي ب يـكتبها ليس فيها غير (حسـب األصول) يحتار في معناها ا

الـرفض أو القـبول  أنا لـستُ ملـزماً بـالشـكوى عـند الـوزير عـندمـا (تضيع)
معاملتي في شهر رمضان وألتمس الفرج في شعبان.

ـواطن أنه (مراجع) هذه الكـلمة تعنـي أن عليك قيام الـليل بالصالة مـشكلة ا
وتـقد النذورحتى يكفيك الله التنقل ب دائرة مكانها الشام وأخرى مقرها
ـصـعد خـربان) من تالزمـة الـصعـود عـلى الدرج (ألن ا حـلب وأن التبـتـلى 
خـاصـة وأنـت مـثال في نـهـايــة الـدوام ويـنـتـظـرك الـطـابق األول الى الــعـاشـر
ـواطن) ــوظف راقــيــاً حـتـى التـصــبح أنـت (ا األزدحــام وأن يـكــون مــزاج ا
صـندوق بـريـد يضع فـيه كل رسـائل غـضبـه الشـخـصيـة أوصـندوقـاً لـتنـفـيذ
طـلبـات الدولـة الفـورية .. أن الـوظـيفـة العـامة في اجملـتـمعـات احلديـثة خـدمة
وظف على أن يتصف بـاألمانة والنزاهـة واألستقامة واخللق وطـنية يؤديهـا ا
الطيب وهذا يتفق مع شروط الوظيفة  في األسالم (وأستقم كما أمرت) .  
ـثـالي الذي أقـول: نحن نـحـترم ونـقـدم التـحـية والـشـكرواألمـتـنان لـلـموظف ا
ـواطن بـالـدولـة عـبـر أحـترامه يـعـمل عـلى حتـسـ عالقة ا
لـلـمــواطـنـ وتــسـهــيل أجنـازمـعــامالتـهم ونــحـتـرم من
يـحـتــرم كـرامـة الـوظـيــفـة واألبـتـعــاد عن كل مـا شـانه
ـســاس بــهـا وهي تــلك الــتي تــسـمى فـي الـقــوانـ ا

وظف األيجابية . واجبات ا

الزراعية وإسـتنباط أصـناف عالية
اإلنـتـاجـيـة من احلـبـوب فـضال عن
تـــســلـــيط الــضـــوء عــلى صـــنــاعــة
الـــــدواجـن وطــــــرق الـــــنــــــهـــــوض
ــــســـتـــوى اإلنـــتـــاج احلـــيـــواني
والعمل الـبيطـري وتعزيـز القدرات
في مــجـال الــتـلــقــيح االصـطــنـاعي
وعـدة مــجـاالت  تــضـمـيــنـهـا في
مـــذكــرة الـــتـــفـــاهـم وبـــروتـــوكــول
التـعـاون الـذي وقع هذا الـيـوم ب

. البلدين الشقيق
 وبــ اخلـفــاجي في بـيــان تـلــقـته
(الزمـان) امس ان (تـواصال يـومـيا
ســيـكــون بـ اجلــانــبـ الــعـراقي
ــســتــويــات ـــصــري وبــاعــلـى ا وا
لـــبــحث كـــافــة اإلجـــراءات الالزمــة
وتــنــفــيــذ مــا االتــفــاق عــلــيه من
تـعـاون زراعي وتــطـويـر لـلـقـدرات.
مـوضـحـا أنه سـيـتم الـتواصـل ب
ـتـقـدم في الـوزارت كـافـة الكـادر ا

فـــضال عن اخملـــتــصـــ لــلـــشــروع
بإيجاد خـريطة عمل فـعالة الجناح
شـترك سـيمـا بعد االطالع العـمل ا
ـراكـز البـحثـية على مـا تـضمـنته ا
الــزراعـــيــة في جــمــهــوريــة مــصــر

العربية). 
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وتـــفـــقـــد مـــحـــافظ الـــنـــجف لـــؤي
ـتـابـعة الـيـاسـري سـايـلـو الـكـوفـة 
عملية تسويق محصول الشلب من
ـــزارعـــ والـــتـــقى مـــديـــر قــــبل ا
ـالك الـــهــــنــــدسي الــــســـايــــلــــو وا
واالداري وجتـــــول فـي األقـــــســـــام
وتـــابـع مـــعــــهم آلــــيـــات ومــــراحل
الــتـــســويق . وبــ الـــيــاســري في
تــــصــــريح امس ان (الــــكــــمــــيــــات
ـسـوقـة لـغـايـة اليـوم وصـلت الى ا
ـخـتلـف األنواع  من 59 الف طن 
مـحـاصـيل الــشـلب  وقـد خـاطـبـتـا
وزيـر الــتــجــارة لــتــغــيــيــر نــســبـة

2014 دعـــمـــاً لـــلـــقـــطــاع الـــزراعي
واسـتـدامـة الـعـمـلـيـة الـزراعـيـة في
.  مـــؤكـــدة (صـــرف احملــــافـــظـــتـــ
ن سوقوا محصولي ستحقات  ا
احلنطة والشعير إلى مواقع شركة
ماب النهرين العامة للبذور خالل
ـــوسم الـــزراعي 2014 والـــبـــالغ ا
عـددهم 21 مــسـوقــاً فـيــمـا شــمـلت
ـزارعـ الذين أسمـاء الـفالح وا
لم تــرد بــحــقـهـم مـؤشــرات أمــنــيـة
علـومات الواردة ـوجب ا سلبـية 
من مـــجــلس األمن الـــوطــني وفــقــاً
ـعـمـول لـلـضـوابـط والـتـعـلـيـمـات ا

بها).
وأكــد وزيـر الــزراعــة مـحــمــد كـر
اخلفاجي خالل زيارته جلـمهورية
مــصــر الـعــربــيـة أن هــنــاك نــتـائج
جـيــدة حتـقـقت من خـالل الـتـعـاون
ـصـري في ـشــتـرك مع اجلـانـب ا ا
عدة مجاالت منها األبحاث العلمية
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اكدت ناحية ابي صيدا في  محافظة
 ديــالى  ابــقـاء احلــظــر الــلـيــلي في
الناحية الى اشعار اخر مشيرة الى
ان  خطـة فـرض القـانـون جنحت في
ايـــقــاف نـــزيف الـــدمــاء والـــتــدهــور

بسبب النزاعات العشائرية . 
وقال مـديـر ناحـيـة ابي صـيدا وكـالة
عـبـدالـله احلـيـالي لـ (الـزمـان) امس
ان (قرار احلظر الـليلي والذي فرض
في ابي صـيدا مـنـذ نـحو شـهـر عقب
تـطـبـيق خــطـة فـرض الـقـانـون عـقب
ـفـعـول حتى نـزاعات دامـيـة ساري ا
االن وفق الـتـوقـيت اجلـديد وهـو من
 7مسـاءا وحتى 5 فجـرا  الفـتا الى
ان الــتــوقــيـت ســيــبــقى الى اشــعــار
اخـر).  واضــاف احلــيـالي  ان (رفع
ــوقف احلــظـــر الــلــيــلي مــرهــون بــا
شـرفة االمني والـذي حتـدده القـوة ا
عـــــلى امـن ابي صــــيـــــدا وهي الــــرد
الــســريع   مــؤكــدا بــان خالل فــتـرة
فرض القانون لم تسجل الناحية اي
خـــرق امـــنـي واالســـواق عـــادت الى
دارس لكن وضعها الطـبيعي كذلك ا
هـل انـــــتـــــهت االزمـــــة مـن خالل حل
اسـبــابـهـا ال وهـذا مــا يـدفع الـقـوات

االمنية الى ابقاء احلظر الليلي).
واشار احليالي الى ان (خطة فرض
الــقـانــون جنــحت في ايــقــاف نـزيف
الـدمـاء والـتـدهـور بـسـبب الـنـزاعات
العشائريـة لكن االخيرة لم حتل حت
االن وحـلـهـا ضـرورة إلنـهـاء مـشـكـلة
دامت اشــهـر طــويــلـة وتــســبـبت في
دمــاء غــزيـرة ونــزوح الــعــشـرات من
العوائل مـعربا علـى امل بان تتدخل
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ـئـة).  مـشـيراً الـرطوبـة الى 17 بـا
الى ان (الــــعــــامـــلــــ فـي جـــمــــيع
الـسـايلـوات يـعـمـلـون بهـمـة عـالـية
وجـهـود مـضـاعـفـة إلجنـاح مـراحل

التسويق .
وأكـــد الــيـــاســري : أن احملـــاصــيل
ــســوقــة لــهم عــلى مــدار الــســنـة ا
ـئـات األطـنـان  هذا والـتي تـقدر 
يتطـلب دعم واسنـاد) .الفتاً الى ان
(احلـكومـة احملـليـة سـتكـون داعـمة
وســتــنــاقش كل الــســبل الــدعم مع
وزيـر الـتـجـارة لـتحـقـيق ذلك  وان
احلــكـومــة احملـلــيــة حـســمت مـلف
تـــوزيع قـــطع األراض الــســـكــنـــيــة
ــنـتــسـبـي الـســايـلــوات مع دوائـر

الــدولـــة كــافــة) .  مــضــيــفــاً انه 
(تــشــكــيل احملــافــظــة جلــنــة جلــرد
ــســـاحــات ـــوظـــفــ وحتـــديـــد ا ا
الالزمــة لـتــوزيـعــهـا عــلـيــهم وهـذا

إستحقاقهم ).

صائب الكيالني

ـان االحتادي واعلن الـنائب في الـبر
عن حركـة تغـيـير هـوشيـار عبـدالله
أن االجـتـماع الـذي عـقـد بـ رئـيسي
الـوزراء ومـجـلـس الـنـواب مع الـوفـد
التفاوضي لإلقلـيم كان إيجابياً و
ــتــبــادل بـ تــأكــيــد فــيـه االلــتــزام ا

 . اجلانب
وقـال عــبـدالـله فـي تـصـريح امس إن
(أجواء االجتماع كانت إيجابية وفي
بدايته أكدت حكومة إالقليم التزامها
الكـامل بجـميع فـقرات قـانون تـمويل
ـالي) ,واضـاف انه (مـقـابل الـعـجـز ا
ذلك تـــــلـــــتـــــزم  بـــــغـــــداد بـــــإرســــال
ــالـيــة واجـبــة الـدفع ــسـتــحـقــات ا ا
لكـردسـتان بـعـد توصل الـطـرف إلى
ـسـألة), تـفاهـم مشـتـرك بـشأن هـذه ا
مـعـربــا عن امـله ان (تـتــخـذ حـكـومـة
إالقــلـيـم خـطــوة نـحــو األمــام لـلــمـدة
ـــتــبــقــيــة مـن هــذا الــعــام وقــانــون ا
مــــوازنـــة 2021 إلنــــهــــاء مــــرحــــلـــة
اخلالفات) ,ومضى الى الـقـول (حان
ـراجـعة الـوقت حـتى يقـوم االقـلـيم 
شامـلـة وجذريـة لكـيفـيـة التـعامل مع
مــــــلـــــــفــــــات الــــــنـــــــفط واإليــــــرادات
ومـفـاوضـاتــهـا مع بـغـداد). ورفـضت
اليـة النيابـية اي اتفاق مع اللجنـة ا
ان واللجنة االقليم خارج سلطة البر
 فـــيــمـــا اشـــارت الى ان من يـــخــرق
ـالي يـتـحمل قـانون تـمـويل الـعـجز ا
ـسؤولـيـة القـانـونيـة داخل مـجلس ا

النواب.
وقـال عضـو الـلـجـنة ثـامـر ذيـبان في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس إن (اي
اتــــفـــاق مـع االقـــلـــيـم ال يـــؤخـــذ رأي
اللـجـنة فـيه غـير مـلـزم ويعـد باطال),

واوصى االجـتـمــاع الـتـفـاوضي بـ
بــــغــــداد واربـــــيل امس االول الــــذي
انعقد برئاسة الكاظمي واحللبوسي
االلتزام بتنـفيذ قانون تـمويل العجز
ــالي الــذي صــوّت عــلــيه مــجــلس ا
اضي وبحث آليات النواب الشهر ا
تنفـيذه بالـشكل الذي يـراعي العدالة
ـالــيـة في تــوزيع الـتــخـصــيـصــات ا

جلميع مناطق العراق.
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صــفــة قــاضـي بــاحملــكــمــة الــدولــيـة
شهود لتسويـة النزاعات وبـاجلرم ا
وبـحـوزته هــويـات وبـاجـات مـزورة.
ــديــريــة في بــيــان تــلــقــته وذكــرت ا
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس انـه (مـن خالل
الــتـحــقـيـقــات االولـيــة مـعــة اعـتـرف
ــــراجــــعــــة الــــدوائــــر والــــوزارات
زورة عـامالت بـالصـفـة ا لـتعـقـيب ا
وتــزويـــر هــوامش الـــوزراء ورئــيس
مـــجــــلس الــــنـــواب عــــلى طـــلــــبـــات
ــواطـنـ احملــتـال عـلــيـهم بــحـجـة ا
ـوظف من تعيـينـهم او نقل بعض ا
كـما مكـان ألخـر مقـابل مـبالغ مـالـية 
 ضـبط داخل مـنـزله كـتب واخـتـام
ووثــائق ومــسـتــمـســكــات مـخــتـلــفـة
جــمــيــعــهـا مــزورة واعــتــرف أيــضـاً
بتزوير هويات ألكثر من 40 شخصا
,( بصفـة قضاة ومـستشـارين دولي
ــتــهم وتــابع انـه ( تــدوين اقــول ا
وتــوقـيــفــة وفق الــقـرار 160 لـســنـة
1983 حسب قرار قاضي التحقيق).
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ــالــيــة لــلــفـالحـ ــســتــحــقــات ا ا
ــزارعــ مـــســوقي مــحــصــولي وا
احلنطة والشعير للموسم الزراعي
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أعـــــلــــنت وزارة الــــزراعــــة صــــرف

bÒIHð∫  محافظ النجف خالل تفقده سايلو الكوفة

عبد الله احليالي
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اعـلنت وزارة الـعـمل عن شـمول 1500
أسـرة جـديـدة بـاحلـمـايـة االجـتـمـاعـية.
وقــال وزيــر الـعــمـل عـادل الــركــابي في
تصريح انه  (شمول 1500 أسرة من
محافظة كربالء باحلـماية االجتماعية)
ـــزيــد من الـــتــفـــاصــيل. مـن دون ذكــر ا
وافـتتح مـحافظ الـنجف لـؤي اليـاسري
معرض النجف الدولي  وذلك في قاعة
ــعـارض الـكـبــرى في احملـافـظـة أرض ا
ـاضي  وبــحـضــور رسـمي اخلـمــيس ا
ومــحـلي واسـع بـيــنـهــا (الــزمـان) بــعـد
إسـتـكـمـال كـافـة الـتـحـضـيـرات الالزمـة
شاركة دولية ألربع دول مع شركات و
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عراقية محليةوبارك  .احملافظ القائم
ــعــرض في نــســخــته عــلـى  إفــتــتــاح ا
الــثــانـــيــة  وهــو يــحــتــضـن مــخــتــلف
ــنــتـوجــات اخملــتــلــفـة الــفـعــالــيــات وا
ـشاركة فيه . مشدداً للشركات والدول ا
عــلـى الــقـــائــمـــ بـــإتــبـــاع اإلجــراءات
الوقـائيـة التي أوصت بهـا خلـية األزمة
ركـزية أثناء فـترة العـرض على مدار ا
عشرة أيـام منذ افتـتاحة وحتى نـهايتة

  .
دة عشرة عرض يستـمر  مضيفـاً أن (ا
ـــشـــاركـــة مـــصـــر وســـوريــا أيـــام  و
وبـاكسـتان والـهنـد أضافـة الى عدد من

الشركات العراقية .

ـواطن مـخـلــد هـاشم الـهـاشـمي وقـال ا
الـقادم من مـدينـة الـبصـرة انا (مـسرور
عرض ـشاركة فـي هذا ا حلجم الدول ا
الـكـبــيـر لـكــني في الـوقت نــفـسـة كـنت
ــعــرض أتـــمــنى أن يـــكــون مــثـل هــذا ا
ــئــة وبـ الــهــاشـمي عــراقــيـاً 100 بـا
(لـــديــنــا شــركـــات عــراقــيــة مـــتــمــكــنــة
بـصـنـاعـاتــهـا احملـلـيـة ومـنـهـا شـركـات
وزارة الصناعة ومصانع فيض القسيم
ـقـدسـة  الــتـابـعـة لــلـعـتـبــة الـعـلـويــة ا
ومــصــانـع عــديــدة لـــلــقـــطــاع اخلــاص

واخملتلط). 
واوضـحت الــتـربــويـة هــنـاء أم ســجـاد
(عودتـنا اإلدارة احملـلية فـي النجف في

كل عـام أن تـقيم مـعـرض جتاري كـبـير
لـكنه كـان يقـتصـر على مـشاركـة واحدة
لـعدة شـركـات مصـرية فـقط  لـكنـها في
ـــشــاركــات في هـــذا الــعــام تـــوســعت ا
ــــعــــرض حـــتـى أصـــبــــحت أربع دول ا
تـشــارك فـيه فــضًال عن مــشـاركــة لـعـدة

شركات محلية عراقية). 
وكـشف مـديـر مـكـتب الـشـؤون الـعـربـية
ــنـظـمـة تـنـمـيـة الـتـجـارة واالفـريـقـيـة 
االيـرانيـة فـرزاد بيـلـ أن العـراق جاء
ثــانــيــا بــعــد الــصــ بــاكــثــر الــبــلـدان
اســــتـــيـــرادا من ايــــران خالل االشـــهـــر

اضية.  ا
وقـــال بــــيـــلــــ في تـــصــــريح امس ان
(اجـــمــــالي صـــادرات
ايــــــــران الـى الـــــــدول
الــــعـــــربــــيـــــة بــــلغ 8
مــــــلــــــيـــــارات و 565
مــــلـــيـــون دوالر خالل
االشــهـــر الــثــمـــانــيــة
االولـى مـن الـــــــعـــــــام
االيـــــرانـي اجلــــاري)
واضــاف ان (الــصــ
والـــعــراق واالمــارات
ـــــراتب جـــــاءت فـي ا
الـثالثـة االولى في ما
جــاءت كــازاخــســتــان
ــــار وهـــونغ ومـــيــــا
ــراتب من كــونغ في ا
18 الــــــــــى 20 فــــــــــي
القـائمـة) مشـيرا الى
ان (الــدول الــعــربــيــة
اخلــمـس في قـــائـــمــة
الـــــدول الـ 20 االولى dF÷∫ محافظ النجف يفتتح معرضاً جتارياً دولياً

صحـفي ان (احلملـة شمـلت جميع
مداخل احملافـظة لفـحص الزائرين
في الــســيـطــرات اخلــارجـيــة كــمـا
قــامت الـدوائـر الـصـحـيـة بـفـحص
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة مـنـتـسـبي ا
والـتـجـمعـات الـسـكنـيـة واالسواق
ــواجـهـة هـذا واحملـال الـتــجـاريـة 
الفايروس والـكشف عن االصابات

احملتملة. 
مـبـيـنـا ان (هـذا الفـحص يـأتي من
خالل اخــــذ مــــســـحــــات من االنف

والـبـلـعـوم لـلـمـواطـنـ وارسـالـهم
الـى مــخــتــبــر الــصــحــة الــعــامـة).
ـسح يـهـدف الى مـشــيـرا الى ان (ا
ـصابـ سابقـا كما التـعرف على ا
ان هـــــذا االجــــــراء يــــــأتي ضــــــمن
االجــراءات الـوقــائــيــة والـتــدابــيـر
االحــــتــــرازيــــة من اجـل حــــمــــايـــة
ــواطـــنــ وابـــنـــاء احملــافـــظــة). ا
وأعـلـنت عمـادة كـليـة طب األسـنان
في جـامـعــة ذي قـار عن اســتـقـبـال
رضـى حلاالت الـقلع - ـراجعـ  ا
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شــــهـــدت مـــســــتـــشـــفـى الـــبـــتـــول
التعليمي في محافظة ديالى والدة
1466 طفال خالل شـهر بـينهم 22
تـوأمــا . وقـال مــديـر إعالم صــحـة
ديالى فـارس العـزاوي لـ (الزمان)
امس إن (مـــســـتــــشـــفى الـــبـــتـــول
الــتــعــلــيــمي شــهــد خالل تــشــرين
ــــــاضي اعـــــداد والدة الـــــثــــــاني ا
مرتـفـعة بـلغت  1466حالـة بـينـها
720 ذكــرا). واضــاف  الــعــزاوي 
ـسـتـشـفى شـهـد ايـضا والدة أن (ا
22 تــوأمـا). ومـن جـانب آخــر قـال
مــديـر اعـالم صــحـة ديــالـى فـارس
الــعــزاوي لـ (الـــزمــان) ان (دائــرة
صحة ديـالى شكلت  4فرق جوالة
رئيسـية على مسـتوى ديالى تضم
اطباء وكوادر صـحية تتـفرع منها
فـرق اخـرى فـرعيـة لالنـتـشـار على
ــدارس في االقـضـيــة والـنـواحي ا
ألخذ مئات العينات من الطلبة من
راحل الـدراسيـة للـتاكد مـختـلف ا
من سـالمــــــتـــــهـم من فـــــــــيـــــروس

كورونا). 
واضــــــــــــــاف الـــــــــــــعـــــــــــــزاوي ان
ـدارس (الــفـحـوصـات تــشـمل كل ا
دون اســــتــــثـــنــــاء الفــــتــــا الى ان
الـــــتـــــقـــــريـــــر االســـــبـــــوعي االول
لـلفـحوصـات يدل بـانهـا خالـية من

اي اصــابـات مـؤكــدة وهـذا مـؤشـر
ايجابي لكن مع ذلك مستمرون في
اداء عمـليات الـفحص الـشامل لكل
الطـلـبة بـاإلضافـة الى دعم حمالت
ـــدارس تـــعــــفـــيـــر الــــصـــفـــوف وا
بـالـتـنـسـيق مع بـقـيـة الـتـشـكـيالت

الساندة). 
وفي ســـيــاق آخـــر اعــلــنـت  مــديــر
ـــهــجـــرين في دائـــرة الــهـــجــرة وا
مـحـافـظـة ديالى  ابـتـهـال الـدايني
لـ (الــــزمـــان) عن ( قــــيـــام الـــفـــرق
ـساعـدات على ـيدانـيـة بتـوزيع ا ا
الـــعــــوائل الــــنـــازحـــة فـي قـــضـــاء
بــعــقـــوبــة حــيث  شــمــول 893
ــــســـاعـــدات عــــائـــلـــة نــــازحـــة بـــا

االنسانية).  
 «bŽU  l¹“uð

واشـــــــــارت الــــــــــدايـــــــــنـي الى ان
ــســاعـــدات الــتي  تــوزيــعــهــا (ا
تــضـمــنت  ســلـة غــذائــيـة  وســلـة
صــحـيـة  لـكل عــائـله مـؤكـدة  انه
سـاعـدات على سـيـستـمـر تـوزيع ا
االسر الـنازحة والـعائـدة في عموم
مـنـاطـق احملـافـظــة لـلـتــخـفـيف من
مــعــانـاتــهم. وبــدأت دائــرة صــحـة
صاب كربالء حملة لـلكشف عن ا

رض كورونا. 
وقـــال مــــديـــر شــــعـــبــــة االمـــراض
االنتقالـية في قسم الصـحة العامة
الدكتور حيدر الزاملي في تصريح

عاجلة- احلشوات  في العيادات ا
اإلسـتـشـارية الـتـعـلـيـمـيـة الـتـابـعة
للكـلية في بنـايتها الـواقعة مقابل
مـســتـشـفى احلــسـ الـتـعــلـيـمي .
وقالت عمـادة الكلـية أمس الثالثاء
ان (الـفــحـوصــات تـكــون مـجــانـيـة
وبــإشـراف مـبـاشـر من قـبل اطـبـاء
األخـتصـاص وطلـبـة الكـليـة حيث
يــقــدمــون خـدمــة مــتــمـيــزة ألبــنـاء

احملافظة .
ـراجـعة مـضـيـفـاً عـلمـاً أن أوقـات ا

تــكــون خالل الــدوام الــرســمي من
الــســاعــة  8.30 صــبــاحــاً وحــتى
الساعـة الثانـية بعد الـظهر وعلى
مـــدار أيــام األســـبــوع عـــدا يــومي

اجلمعة والسبت) . 
الفـتـاً االنــتـبـاه الى أن (الــعـيـادات
االستشـارية الطبيـة التابعـة لكلية
طب األســـنـــان  جــهـــزت بـــأحــدث
األجـهـزة الــطـبـيـة  وصــالـة جـيـدة
راجـع من أجل تـقد النـتظـار ا

خدماتها ألبناء احملافظة).

اطفال مولودون حديثاً في احلاضنة

ÎöHÞ ±¥∂∂ …œôË bNA¹ WÐuIF³Ð vHA²

ÎU √uð ≤≤ rNMOÐ dNý ‰öš

 UN _« 5Ð U½Ë—uJÐ  UÐU ≈ sŽ nAJð ¡öÐd

ـسـتـهـدفة بـالـصـادرات االيـرانـيـة هي ا
ـرتـبـة الـثـانـيـة الـعـراق الـتي جـاءت بــا
بـنـحـو  5.3مـلـيـار دوالر واالمـارات في
ـرتبـة الثـالثـة بنـحو 3.7 ملـيار دوالر ا
ــرتــبــة 13 بـــنــحــو 244 وعــمــان في ا
مـلــيـون دوالر ومن ثم الــكـويت بـــنـحـو
رتبة  14وقطر 177 مليـون دوالر في ا
رتبة 17) بـنحو 98 مليون دوالر في ا
وتـابع ان (سـائــر الـدول الـعــربـيـة مـثل
الـــبــحــريـن والــيــمـن وســوريــا واالردن
ولـبـنـان لم تـات ضـمن الـدول الـعـشرين
ـسـتـهـدفـة بـالـصـادرات االولى لـلـدول ا

االيرانية).
وعـــقـــدت غـــرفــة جتـــارة بـــغـــداد لـــقــاءً
ـثـلي  بـلـديـة الـرصـافـة تـشـاوريـاً مع 
بـحـضــور مـسـتـشـاري الــغـرفـة  بـشـأن
ـســاحه اخلـلــفـيـة تــوسـعـة وتــطـويــر ا

للغرفة . 
وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
(نــائب رئـيس غـرفـة جتـارة بـغـداد رعـد
ثلي  بلـدية الرصافة بريج التـقى مع 
شروع ومستـشاري الغـرفة للتـشاور 
تــطــويـري خــلف بــنــايـة الــغــرفـة  و
االتـــفــاق عـــلى وضع صـــيــغـــة تــعــاون
مشـترك ب غـرفة جتـارة بغداد وبـلدية

الرصافة) . 
واكــــد (تــــطــــويــــر احملالت واالســــواق
الــتــجــاريه في شــارع الــرشــيــد خــدمـة
لـتجـارنـا االعزاء . واشـار الى أن هـناك
اقتـراحات بـظرورة االتـفاق مع شـركات
مــتــخـصــصه بــالــتـنــظــيف في مــنـاطق
(شـــارع الــرشــيــد شــارع اجلــمــهــوريــة
ـهـمه ـنـاطق ا واخلالني وغـيـرهـا من ا

في العاصمه بغداد).

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

Èd³  WŁ—U  s¹“«u*« ÔbI

qNKN  b³Ž rOF½

دوسلدورف

 „u d  U  „«—œ√ U Ë „u d

يـقـول لـنـا مـعــلم اجلـغـرافـيـة في في الـصـف الـسـادس االبـتـدائي : مـدن الـعـراق
واحدة .كل أثنية ومذهب وطائفة تنصهر في حدائقها .

صطلحات وسكت  وبعضنا سأل عن األثنية . بعضنا عرف ا
علم عليهم : اسألوا التالميذ الذين صمتوا فهم يعرفونها . فرد ا

ـعلم وشـروحاته وهـو يضع يـده على خـارطة الـعراق وعـلى بغداد أتذكـر صوت ا
ـوصل وأربيل ويهبط بها وح تمـاما ثم يهبط بها حتى الـبصرة ويرفعها حتى ا

يصل الى كركوك يقول لنا : هنا النفط والتآخي.
الحقـا أعيش في كـركوك أنـا القادم من الـناصـرية بـلد صـنع الشـعراء والـعرفاء
بذات الهـاجس فـأن األمكـنة خصـوصيـتهـا نكـتشـفهـا في إطالـة التـأمل في زحام

شوارعها وأسواقها .
ـدن الـتي تـلـد نـقـائـضـهـا من رحم ـدن الـتي حتـيـا بـأسـاطـيـرهـا هي ا  ال يـهم فـا
كان أي ـنح رؤية فـهم ا واحد وعـليه فـأن التفـاخر في هـكذا مـكون بيـئي فاتن 

كانت جغرافيته واغترابه وخصوصيته.
ا فـعلت هـذا في آخر رواية لي (مـحجـوزة على احلـدود العراقـية ــ الـسورية ور
في لـوري الـشحـن منـذ اشـهـر كمـا اخـبـرني نـاشري الـذي طـبـعـها لي وعـنـوانـها

كركوك الليل التركماني وأضواء بابا كركر). 
ـكـان آخـر عـشت به أعـوام جـنـديـتي عـنـدمـا كـنت عـريفـا في جـيش وهي روايـة 
كتومة في ذعر اسبارطة جيش الصمون والبساطيل الرومانية جيش العادات ا
ـأخوذة ربايـا احلرب الـتي كل رسـائل الغـرام فيـها حتـمل هـذه العـبارة األكـدية ا
من حنـجرة مـطرب جنـفي تقـول : أذكروني كـلمـا غنى يـاس خضـر ..أعزاز والله

إعزاز!..
كان بـخصـوصيته مـادة لروايتك خـارج حدود البـيئة ليس من الـسهل ان يكـون ا
ـا اغلب ما ينـسجه الروائيـون في رؤى األمكنة تـبدأ من ذاكرة البيت األولى فر
ـكان ـجـمل ما حتـمل من خـصـوصيـة احلـياة لـكن بـعضـهم يـفاجـئه ا ـديـنة  وا
ا اآلخـر ويـنـسـاق بسـحـره وإغـراءه لـيـسـجل فـيه احلدث الـذي يـراه مـصـنـوعـا 
ا تـكون احلرب هي الصانعة األولى لألمكنة للـمكان من حافز وداللة وتأثير .ور
كان اآلخر (كركوك) كنت متأثرا بخواطر األخرى في حياة الروائي ولكني مع ا
احلـوار بـيني وبـ الصـديقـة الـعزيـزة الروائـية والـرسامـة والـباحـثة (أمل بـورتر)
وهي حتاورني في ذات صـبـاح بارد من صـباحـات الثـقافـة في أربيل لـتحـفز في
كان طفولتها في منطقة أخيلـة احلكايات الطفولية من خالل سردها الرومانسي 
عرفـة بكـركوك  ومع الـسرد تـفتح بـوابات كل اجلـغرافـيات الـتي عاشـها والـدها
اإلنـكـليـزي من مـحـلـة الدومـيـز ومـنطـقـة إمـام قـاسم الى واليـات البـنـجـاب ودلهي
كان من استفدت منها وانا وشتاءات لـندن احلالكة الضباب . وذاتها متـغيرات ا
هم (مـذكـرات أميـرة بـابلـيـة ــ ماري قـدمـة التـعـريفـيـة واألدبـية لـكـتابـهـا ا اكـتب ا
تريـزا أسمر) والصادر في عمان باإلنكلـيزية والعربية عن دار فضاءات  وصدر

الحقا باإليطالية واالنكليزية أيضا.
ـكان الكـركوكي الـذي كانت تـتخـيله امـيلي بـورتر اسـتعـدت تفاصـيله في رؤيا ا
دينـة وكان عـلي أن أضع دفاتـر النـاصريـة وجنـونها ذكريـات جنـديتي في هـذه ا
ـشــرق في ذاكـرتي واكـتب عـن كـركـوك روايـة لــتـفـاصـيـل رحـلـة الـروح وأحالم ا
اخلوف والـعشق اخلجول ألفخاذ سائسات اخليل التركمانيات في إسطبل كتيبة

مخابرة الفرقة الثانية في منطقة حط بكركوك.
ـكان يـحمـل تأثـيـره بأسـطره عـجـيبـة من مـتخـيل الـصور اجلـديـدة التي لم كـان ا
نـأكل لنـألـفهـا في مـدينـة جـنوبـية ال تـعي في غـرامـها غـير ضـحـاياهـا الـيسـاري
وبحة الـشجن الغريب في حناجر مطربيـها الريفي وهاهي األن (كركوك) لتبدو
راهق مـثلي نـضج قبل يـوم تـبدو مـكانـا حضـاريا جـديدا تـتعدد فـيه األعراق

ومسحة اجلمال في الوجوه كل حسب عرقه ودينه وملته.
فــتـبـتــهج في هـذه اخلــارطـة وجـوه أهـلــهـا الـعــرب واألكـراد والـتــركـان االثـوريـ
واألرثدوكس وأصـحاب التكيات الصـوفية والشركس والكـاكائية وحتى هناك من

حمل ضوء الطاووس االيزيدي وسكن فيها.
ـعاش في زمن ما بالـنسبة لي هـو شهادة لعمق صورة كـركوك كشاهد لـلمكان ا
ة وحتـما ما يـستجد ما يؤثـر فينـا اجلديد بـإغراءات لم نعـشها في بـيئتـنا القـد
ـكـان الـذي أتـيت منه ـؤثر سـيـظل يـحمـل شيـئـا من عـطر ا في الـروايـة عن هـذا ا
..فتـكتـشف أن في قلب كل روائي مكـانا واحـدا تكتب عـنه وكل األمكـنة األخرى
ـكان .واسـتل هذا الـفـهم من مقـولة ـكـتوبـة تدور في خـصـوصيـتهـا حول هـذا ا ا
لـبـورخيس تـقـول :الكـاتب يـكتب في حـيـاته نصـا واحـدا وكل ما يـكتـبه بـعد ذلك

ـكـان الـقرين يـدور حول هـذا الـنص!..وهـاهي كـركـوك نص ا
كـان . واظن ان اراجنـا الذي بـعطـر أور في سومـريـة ا
هو االسـم السومـري لكـركوك قـد كان فـي يوم مـا جهة
من جــهــات الــضـوء لــلــحــرف الـســومــري وأحالمه في
العـبـور الى أسـيـا.اآلن كـركوك الـتي كـتـبـتـهـا في رواية
تــصـنع طــيف خالل حــلم ان تـعــيش بــهـدوء مع نــيـران

االزل في مالمح شيخها األزلي بابا كركر.
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اكـدت الــشـركـة الــعـامـة لــلـخـطـوط
اجلـويّـة الـعـراقـية الـتـابـعـة لوزارة
تـنـظـيم اكـثـر من 44 رحـلـة الـنــقل 
مباشرة خملتلف الـقطاعات احمللية
مـعـربة عن واالقـلـيـمـيـة والـدولـيـة 
قبلة باشرة خالل االيام ا أملها با
بـرحالت مـبـاشـرة الى  5 مـطارات

اوربية. 
وقال مـسؤول الـعالقات اخلـارجية
في الـشركـة حسـ جلـيل كر في
تـصريح تـابـعته (الـزمان) امس ان
(عمـل الشـركـة يـجـري بـانـسـيـابـية
عـالـيـة بـعـد اجلـهـود التـي بـذلـتـها
الوزارة لتشغيل عدد من الوجهات
الــــتي تــــوقــــفت جــــراء جــــائــــحـــة
مـؤكدا ان (الشـركة نظمت كورونا)
اكـــثـــر من  44 رحـــلــــة مـــبـــاشـــرة

خملـــتـــلف الـــقـــطـــاعـــات احملـــلـــيــة
واالقليمية والدولية).

واشـــار الى ان (هـــنـــاك زيـــادة في
عـدد الـرحالت الى الـقـطـاعـات ذات
ـــواطـــنــ االقـــبـــال الـــواسع من ا
كـتركـيا وايـران وبيـروت والقـاهرة
مـعربا عن ودلهي وعـمان وغيـرها)
قبلة باشرة خالل االيام ا امله (با
ــبـاشــرة الى خـمــسـة بـالــرحالت ا
مــطـــارات أوربـــيــة تـــشـــمل لـــنــدن
ودوسلدورف وبـرل وفرانـكفورت

وكوبنهاكن).
WO½u½U   «¡«dł«

اعـلنت الشركة الـعامة لسكك فيما 
حـــديـــد الـــعـــراق في الـــوزارة  عن
اتـخــاذ اجــراءات قـانــونـيــة رادعـة
ــنع الــتـجــاوزات عــلى مــحــرمـات
الــســـكك و احلــد من ظـــاهــرة رمي

احلجارة على القطارات في بعض
ناطق.   ا

وقــال مــديــر عــام الــشــركــة طــالب
جــواد كـاظم احلــسـيـنـي في بـيـان
تــلــقــته (الـــزمــان) امس انه (عــلى
ضـوء تــوجـيــهـات الــوزيـر نــاصـر
بــضـرورة فـرض حـسـ الــشـبـلي
قـــوة الـــقـــانـــون لــلـــحـــد مـن هــذه
باشـرنـا بـالـتـنـسـيق مع الـظـاهـرة
اجلــهـات احلـكـومــيـة من مـجـالس
احملافـظات والبـلديات السـتئصال
ظـاهـرة الـتـجــاوز عـلى الـقـطـارات
ناطق التي استفحلت في بعض ا
وفــــــــرض الــــــــقــــــــانــــــــون عــــــــلى
الفـتـا االنـتـباه الى ان مـرتـكـبـيهـا)
(مـنـطـقـة الــنـاصـريـة شـهـدت عـقـد
اجــتــمــاع طــار  لــلــقــضــاء عــلى
ظــــاهـــــرة رمي احلـــــجــــارة عـــــلى
الـقــطـارات في بــعض الـقــطـاعـات
الـتي شـخـصت فـيـهـا هـذه احلـالة
بـــــــــــاالضـــــــــــافـــــــــــة الـى ازالـــــــــــة
العب والســيـــمـــا ا الـــتـــجـــاوزات
اخلمـاسيـة واخذ تعـهدات رسـمية
من قـبـل اصـحــابـهــا بـعــدم تـكـرار
هـــذه احلـــالـــة ووضع كـــامـــيــرات
راقبـة وتبليغ اجلـهات اخملتصة ا
لــــلـــحـــد مـن الـــظـــواهــــر الـــغـــيـــر

حضارية). 
تــمـكــنت وعــلى صــعــيــد مــتــصل 
ـنطـقـة من تـثـبـيت نـقـاط مـعـيـنة ا
لـلــحـراســة من قــبل افـراد شــرطـة
الـسكك كـأجراء احـترازي لـلحـفاظ
ـتـلـكـات الـسكك وبـدعم من عـلى 
لـتامـ انـسـيـابـية مديـريـة بـغـداد
ــــســـــافــــرين ســــيـــــر قــــطـــــارات ا
والـبضـائع خـدمةً لـلـصالح الـعام.
كــشــفـت جلــنــة مــراقــبـة في وقت 

الـبـرنامج احلـكـومي الـنيـابـيّة عن
غــيــاب غــيــر مــســوغ لــلـعــراق في
ــنـظــمــة الـبــحــريـة اجــتــمـاعــات ا
االقـــلــــيـــمـــيـــة حلــــوض اخلـــلـــيج
ؤسسات بينما اكدت ان ا العربي
الـبحـريـة في البالد تـفـتقـد عنـصر

تابعة.  ا
وقـال عـضو الـلجـنـة كاظـم فنـجان
احلــمـــامي في تــصــريـح تــابــعــته
ـساعدة (الزمـان) امس ان (مركز ا
لـلــطـوار الـبـحـريـة ام . اي . ام .
لـكة اي . سي   الـذي يتـخـذ من 
الــبــحــريـن مــقــرا دائــمـــا له عــقــد
اجـتـمـاعـا طـارئـا عـبـر شـبـكـة زوم
ــنــظــمــة بــنــاءً عــلى تــوصــيــات ا كاظم فنجان احلمامي

الــبـــحــريــة اإلقـــلــيــمـــيــة حلــوض
بـيــنـمــا شـاركت اخلـلــيج الـعــربي
جميع البلدان اخللـيجية بضمنها

ايران وباستثناء العراق).
WFÐU²*« »UOſ

ـؤســسـة الـبــحـريـة واضـاف ان (ا
بسبب فرضت العـزلة على نفـسها
ـا أدى ـتـابـعـة  غـيـاب عـنـصـر ا
الى تضييع فرص الدعم التي كان
يـفـتــرض ان يـحـظى بــهـا الـعـراق

مجانا).
ؤسسة لم تأخذ بع وتابع ان (ا
االعــتــبــار فــاعــلــيــة بـعـض الـدول
اخلـلـيـجـية الـتي تـغـتـنم مـثل هذه
الــفـــرص من أجل تـــوفــيـــر الــدعم

مبينا ان لبناء مالكاتها الوطنية)
ـثـيـر لـلدهـشـة ان جـدول أعـمال (ا
االجـتـمــاع مـنـشـور عــلى صـفـحـة
اال ان كل مــــنـــــظــــمــــة مــــيــــمــــاك 
ـؤســسـات الــبـحـريــة الـعــراقـيـة ا
ورغم كـثـرتــهـا لم تـشــارك ومـنـهـا
الـهيـئة الـبحـرية الـعراقـية الـعلـيا
وشـركـة نـاقالت الـنــفط الـعـراقـيـة
ـوانئ الـعـراق والــشـركـة الـعـامـة 
والـشـركـة الـعـامة لـلـنـقل الـبـحري
وآمـرو وجـمـعـيـة صــيـد األسـمـاك
ــــــيـــــاه خــــــفــــــر الـــــســــــواحـل وا
وقـيادة الـقـوة البـحـرية الـداخـليـة
ـــيـــة اخلـــلــــيج الـــعـــربي واكـــاد

للدراسات البحرية). 

طائرات اخلطوط اجلوية العراقية

طالب جواد كاظم

-1-
اذا كـان هناك مَنْ يدخلُ القلوبَ بال استئذان النّه يَقْطُرُ نُبالً ومروءةً وانسانية
طاً ووفـاءً فانّ هذا ال يعني أنّ اجملتمع ينعم بالدعة والراحة حيث أنّ هناك 
ارس ألـواناً من الكـيد واحلسد من الـناس ال يسـتقر وال يهـدأ له بالُ اذا لم 

والشغب على اآلخرين .
وهكذا يختلط احلابل بالنابل ويصطرع احلق مع الباطل ...

-2-
رحوم السيد محمود احلبوبي : هذا النمط الثاني هو الذي قال فيهم ا

جاؤا احلياة بال عقلٍ وإنّهم 
سيخرجونَ مِنَ الدنيا كما جاؤا 

لو يكشف القلبُ عمّا فيه النكشفَتْ 
مِنْهُمْ الى الناسِ أشياء وأشياءُ

ولو درتْ أنّهم مِنْ بعضِ مَنْ نسلتْ 
( حوّاءُ) لم تَهْوَ االّ العقمَ حوّاءُ 

رحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي : ا قاله ا عنيوّن  وهم ا
وَهَبْ داء اجلسوم له دواء 

فقل لي كيف في داءِ العقولِ ?
وهؤالء هم الذين قلتُ فيهم :

يا باعةَ العدلِ واالنصافِ هل لَكُمُ
مِنْ عَوْدَةٍ لرحابِ احلق والدِينِ ?

قالوا : وَاَيُ اعوجاجٍ في طريقتنا 
وازينِ  فقلتُ : داؤكُمُ فقدُ ا

-3-
وازين يعني عمليا تقدّم اجلاهل على العالم  والوضيع على الرفيع انّ فـقد ا

 وأصحاب التزوير على أهل اخلبرة والتدبير ...
وهـكذا يحـرم البلد مـن القادرين عـلى تسيـير دفة الـبلد بشـكل صحيـح لتكون

شكالت واألزمات . احملصلة النهائية تراكم ا
-4-

نعم 
ـصلـح يـعانـون ألوانـا من االضـطهـاد وتُمـارس بحـقهم ضـروب شتى انّ ا
من اإلسـاءة والعـدوان فيـما يـنعـم معـظم الالأُبالِـي بـاألمن والسالمـة وراحة

البال ..!!
رّة . فارقات ا وهذه من ا

-5-
ة الـتي أُثـيـرتْ ضِده ال ن اكـتـوى بـنيـران احلـمالت الـظـا وكـاتب الـسطـور 

شاريع اجتماعية نافعة ... لشيءِ اال لِنُهوضه 
ضمـار وقد عثرتُ رارة والـعناء في هـذا ا وعـند الله نـحتسب ما ذقـناه من ا
ة علينا دون ان عـلى أبياتٍ كنتُ قد كتبتُها إبّان اشتداد بعض الهجمات الظا

تستند الى مبرر معقول ...
ـقالة الوجيزة لـيقف القار بنـفسه على شيء ما قِيل نُـوردها في ختام هذه ا

عن تلك احلمالت واألضاليل :
بأقسى لسانٍ وأَفْحَشِ لَهْجَهْ 
أثاروا عليهِ شكوكاً وضَجّهْ 
وحُمّت هواجِسُهُمْ والظنونُ 
ولم تَكُ في يدِهم أيُّ حُجَّهْ 
ولم يَكُ يوماً مُسِيئاً إليهِمْ 
فما كانَ أَصْفَاهُ قلباً ومُهْجَهْ

ولكنهم حَسَدَاً عَانَدُوهُ 
فخابوا  وقد نَصَرَ اللهُ نَهْجَهْ 
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{ الــريــاض (أ ف ب) وقع انــفــجــار
على م ناقلة نفط قبالة ميناء جدة
ـمــلـكـة حـسـبـمـا الـسـعـودي غـرب ا
الكـة امس االثن أعلـنت الشركـة ا

في ما بـدا هجـوما جديـدا يسـتهدف
الــبـنـيــة الـتــحـتــيـة لـقــطـاع الــطـاقـة
الــسـعـودي.وقـالت شــركـة "حـافـنـيـا"
ومـقرهـا في سنـغـافورة في بـيان أن
الناقـلة "بي دبلـيو راين" التي حتمل
علم سنغافـورة "تعرّضت لضربة من
مـصــدر خـارجي بـيـنـمـا كـانت تـفـرغ
حمـولتـها مـا تسـبّب بـوقوع انـفجار
وبـــــانــــــدالع حـــــريـق".وأضـــــافت أنّ
ـســاعـدة "الــطــاقم أخـمــد احلــريق 
رجــال االطــفــاء عـــلى الــبــر وزوارق
الـــقـــطـــر" مــشـــيـــرة إلى أن أيـــا من
الـبـحـارة وعـددهم  22لم يـصب.ولم
تــعــلن أي جــهـة مــســؤولــيــتـهــا عن
االنــفــجـار الــذي وقع في وقـت كـثّف
ــتــمـردون احلــوثــيــون في الــيــمن ا
ـمـلـكـة هـجـمـاتـهم ضـد أهـداف في ا
التي تـقود فـي البـلد الـفقـير اجملاور
ـدعـوم من ـتـمردين ا حـربا ضـد ا

خصمها اللدود إيران.
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وبـــيـــنـــمـــا لـم تـــؤكـــد الـــســـلـــطـــات
الــــســـعـــوديـــة عــــلى الـــفـــور وقـــوع
ـالــكـة إنّ احلــادث قــالت الـشــركــة ا
الـهـجــوم تـسـبب بـأضـرار في جـسم
الناقـلة من دون أن تستـبعد حدوث
عـمـلـيـة تـسـرّب لـلـنـفط.وتـابـعت "من
احملـتـمـل أن يـكـون بـعض الـنـفط قـد
تــســرب من الــســفـيــنــة لــكن لم يــتم
تـأكـيـد ذلك وتـشيـر األجـهـزة حـالـيا
إلى أن مـســتـويـات الـنـفط عـلى مـ
ستوى نفسه السفينة ال تزال عند ا
الــذي كـانت عــلـيه قــبل احلـادث".من
ــعـلــومـات جـهــتـهــا أكّـدت شــركـة ا
البحرية "درايد غـلوبال" ومقرها في
لــنــدن وقــوع االنـــفــجــار لــيل األحــد
االثــــنــــ مــــوضــــحــــة أنـه وقع في
سفيـنة "عنـدما كانت تـقوم بعـمليات

ــــرسى الـــرئـــيـــسـي في مـــرفـــأ في ا
أرامـكو في جـدة".لـكنّـهـا أشارت إلى
نـاقلـة الـنفط قـد تـكون "ديـزيرت روز
"الــــتـي تــــرفـع عــــلـم جــــمـــــهــــوريــــة
الـدومـيـنـيـكـان أو الـسـعـوديـة "األمل
الــســـعــودي".وفي تـــشــرين الـــثــاني
ـاضي هزّ انـفـجار نـاقلـة يـونانـية ا
في مـينـاء الـشـقيق الـسـعودي وفق
أثــيـنــا فــيـمــا نــدد الـتــحــالف الـذي
تــقـوده الـسـعـوديــة بـالـيـمن ب"عـمل
ــــــتــــــمـــــردون إرهــــــابـي" نــــــفــــــذّه ا
احلــــوثــــيــــون.وكــــان احلــــوثــــيـــون
اسـتـهدفـوا بـصاروخ مـحـطـة توزيع
للـمنـتجـات البـتروليـة تابـعة لـشركة
أرامـكـو في شـمـال مـديـنـة جـدة قـبل
يـومــ من الــهـجــوم عــلى الــنـاقــلـة
الــيــونــانـيــة.وتــأتـي هــذه احلـوادث
لـتـؤكــد هـشـاشـة الــبـنـيـة الــتـحـتـيـة
ملـكة السـعودية أمام النـفطية فـي ا
الـهـجـمـات في الـوقت الـذي يـصـعد
ملكة فيه احلوثيون ضربـتهم ضد ا
ردا عــلى احلــمــلــة الــعــســكــريــة في
الـــيــمـن عــلى مـــا يـــؤكــدون.وتـــقــود
الـسـعــوديـة في الـيـمن اجملـاور مـنـذ
 2015حتـــالـــفــا عـــســـكــريـــا دعـــمــا
عترف بها دوليا للحكومة اليمنية ا
دعوم في حربها ضد احلـوثي ا
من إيــران والــذين يـســيـطــرون عـلى
مــنـاطق شــاسـعــة في شـمــال الـيـمن
وغـــربه مـن بـــيـــنـــهــــا الـــعـــاصـــمـــة
صـنـعـاء.وتـعـرّضت نـاقالت نـفط في
مـنطـقـة اخللـيج وفي الـبـحر االحـمر
لــهـــجــمــات غــامــضـــة في الــعــامــ
ـــاضـــيـــ حـــمـــلت الـــســـعـــوديــة ا
ـتــحـدة مــسـؤولــيـتــهـا والـواليــات ا
إليـــــران الــــتـي نــــفـت أي دور لــــهــــا
فــيـهــا.واتــهــمت الـســعــوديــة مـرارا
إيـران بــتـزويــد احلـوثــيـ أســلـحـة
مـتـطــورة وهـو مـا تــنـفــيه طـهـران.
كـذلك حـمـلـتـهـا مسـؤولـيـة هـجـمات
غـير مـسـبوقـة ضد مـنـشآت ألرامـكو
في أيـلـول/سبـتـمـبر  2019تسـبّبت

بـــتـــوقّف حــــوالى نـــصف االنـــتـــاج
ـمـلـكـة لـهـجـمـات أليــام.وتـتـعـرض ا
بـصـواريـخ بـالـسـتـيـة وطـائـرات من
دون طيـار مفـخخـة تطلـق من اليمن
بــاجتـــاه مــطــاراتــهــا ومـــنــشــآتــهــا
الــنـــفــطــيــة.ومـــنــذ بــدء احلــرب في
الــــيـــمـن قـــتـل عـــشــــرات اآلالف من
ـدنـي األشـخـاص غالـبـيتـهم من ا
. وأســـفـــرت احلــرب ـاليــ ونــزح ا
ــســتــمــرة مــنــذ ست ســنــوات عن ا
أســوأ أزمــة إنــســانـــيــة في الــعــالم
ــتـــحـــدة.وتـــبــحث بـــحــسـب األ ا

ـتحدة حـاليا في احـتمال الواليات ا
ــتـــمــردين احلـــوثــيــ تـــصــنــيـف ا
"مـنـظــمـة إرهـابــيـة" وهـو مــا يـثـيـر
نـظـمـات االنسـانـيـة التي مـخـاوف ا
حتـــذّر مـن أن اخلـــطـــوة ســــتـــعـــيق
ــســاعــدات وتـدفـع الـبالد إيــصــال ا

الغارقة في احلرب إلى اجملاعة.
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الـى ذلـك  أعــــــــلـــــــنـت إيــــــــران امس
الـــســـيـــطـــرة عـــلـى حـــريق جنم عن
تسـرّب من أنبـوب للـنفط في جـنوب
غــرب الــبالد وفق مــا أفـادت وكــالـة

 375ألـف بــــرمــــيل يـــــومــــيــــا وفق
إرنا.وصرّح قاسم عـرب يار محمدي
ــســؤول في وزارة الــنـفط لــوكــالـة ا
أنـبـاء "شــانـا" الــتـابـعــة لـلـوزارة أن
عـملـيـة إصالح خط األنابـيب جـارية
وكـذلك إزالـة مـخلـفـات الـتـسرب.ولم
تتـضح على الفـور أسباب الـتصدّع
لــكن وكـالـة اجلـمــهـوريـة اإلسالمـيـة
لألنــبـاء أشــارت إلى حـاالت تــسـرّب
ســابـقــة من خـطــوط أنـابـيـب الـنـفط
جنـمت غـالبـيـتـها عن تـآكـلـها أو عن

انهيارات أرضية.
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اجلـــمــهـــوريــة اإلسالمـــيــة لـألنــبــاء
"إرنـا".ونـقــلت الـوكـالـة عن خـوسـرو
كــيــاني رئــيس إدارة الــطــوار في
مـحـافـظـة تـشهـار مـحـال وبـخـتاري
قـوله "تـمت الـسـيـطـرة عـلى احلـريق
و احــتــواء الــتـــســرّب الــنــفــطي".
وأعــــــلـن أن احلــــــريق لـم يــــــؤد إلى
سـقــوط وفــيـات.وقــالت الــوكــالـة إن
التـصدّع  رصـده قرابـة الظـهر في
نع خط أنـابـيب مـارون الـذي أغلـق 
الـــتــســـرّب.ويـــغـــذي خط األنـــابــيب
ذكور مصفـاة أصفهان وهو يضخ ا
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ـــاني عــلى اقـــرار قــانــون جــرائم ال اعــرف مــاســـبب االصــرار الــرســـمي الــبــر
ـان في الـتصـويت عـليه ـعلـومـاتـية ومـنـذ مايـقـارب العـشـر سنـوات اخـفق البـر ا
لـرفـضه من قـبل اغـلــبـيـة الـنـواب ورغم وجـود عـشــرات الـقـوانـ والـتـشـريـعـات
احلـيـوية الـتي لهـا مـساس مـبـاشر بـحيـاة الـناس كـقانـون الـعنف األسـري الذي

مازالت بعض األطراف السياسية تماطل في سبيل عدم
تشـريعه رغم اهـمته ومـا تتعـرض له النـساء واألطـفال من ظـلم قسـري في البيت
تضررة من اعتقد ان التوجه لبعض اجلـهات السياسية وا والشـارع واجملتمع  
وجود وسائـل السوشيال ميـديا فاعلة ومؤثـرة قد يصيبهـا في مقتل لهذا حتاول
ان جتـد مـخـرجا قـانـونـيـا  لـلـحـد من هـذه الـوسـائل في تـاثـيـرهـا وقـدرتـها عـلى
حتريك الـرأي العام والشارع عموما ضد سلـوكيات الواقع السياسي وتداعياته
ارسـات الطبـقة السـياسـية التي اتـصفت بالـفسـاد  والتدني والـنكوص وهي و
ال والسالح لتحافظ على وجودها رغم تمـتلك وسائل استمراريتها كالسـلطة وا
ـعيشـة ووصول حال البالد الى تفـاقم وانخفاض مـستويات ا التـذمر الشعـبي ا
حضـيض المثـيل له في مستـوى غيـر مسـبوق وما عـدم تسـديد الرواتب اال وجه
كن تواصلة ويـقينا ان محـاولة تقد تشـريع  مرن وفضفاض  لتـلك االزمات ا
ـشـرع واجلـهـات الواقـفـة مع هـذا الـتـشـريع لـيـعالج قـرائـته وتـأويلـه كمـا يـريـد ا
مـوضـوعات مـنـخـيـلـة وغـيـر واقـعـية يـراد مـنه بـاالسـاس كـبح احلـريـات وجلـمـها
واحلد من تـأثيرها الـفاعل على الـطبقـة السيـاسية الـفاسدة والـذين وضعوا هذا
تمكن واخلـبير القانوني الذي راجع كل ستـوى القاضي ا التـشريع لم يكونوا 
احكـات وابواب تشريع القانون بكل تفاصيـله وتوصياته واحلقيقة ان القانون
اجلـنائي العـراقي لعام 69 وقانـون العقـوبات قد افـاض في معاجلـة ما طرحه
علوماتية)بشكل جلي اللبس فيه فلماذا االصرار على تمرير في (قانون جرائم ا
كن فـهـمهـا انـها مـحـاولة مـريـبة خلـنق حـرية الـتعـبـير عن  هـذا القـانـون !? اال 
دونـ والتي ال تخـص فئة مـحددة كـالصـحفـي مثال الرأي واالقـتصـاص من ا
واطن ألن التدوين  في وسائل التواصل االجتماعي يقوم به ا تـشمل كل ا وإ
ـواطـنـ بـدوافع الـتـعـبـيـر  واالنـتقـاد لـسـلـبـيـات الـسـلـوك الـسيـاسي كثـيـر من ا
ـا كـفـله الـدسـتـور ـتـرديـة كل يـوم وهــو جـزء  ـتـعـاظم في حـيــاتـنـا ا الــفـاسـد ا
الـعراقي وقانـون ادارة الدولـة لعام 2005 وعـليه فأن اي مـحاولـة للمـضي قدما
في تــشـريع هـذا الــقـانـون سـيــجـعل من الـعــراق سـجـنــا كـبـيـرا ويــعـود بـنـا الى
ارسـات الدولة الـبوليسـية التي الجتـد في معارضـيها اال اعداء
يجب تـصفيتهم ولهذا نتمنى مخلص ونوجه كالمنا لكل
ـشروع   ان ذي عقـل وبصـيـرة من القـائـمـ على هـذا ا
يتـلـمسـوا  أبـعـاد ونتـائج هـذا الـتشـريع اذا مـا اقراره

النه سيـكـون أمام مـسـائلـة تـاريـخيـة ال تـغتـفـر إذا ما 
إقراره وتنفيذه

بغداد
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عاصـرة في العراق هي أن سنـاها في حيـاتنـا ا من احلـقائق اجللـية الـتي 
بـعض اجلـهـات والـكـتل الـسـيـاسـيــة تـثـيـر في نـفـوسـنـا الـغـرابـة من جـانب
مـوقفـها الصـارم من األفكـار اجلديـدة وعدم مـغادرتـها لألخـطاء الـتي تضر
واطن والدولة في كافة الصعد بعد أن سارت عليها طيلة الفترة ـصلحة ا
الـسابـقـة وأثـبـتت التـجـارب الـعـملـيـة فـشـلهـا في الـتـطـبيـق. إذ أن تمـسـكـها
بـاحملاصصـة وإستيالئـها على مـؤسسات وأجـهزة الدولـة وقناعاتـها التي
ـؤسـسـات غـنـائم ـثـابــة الـعـرف الـسـيـاسي فـي أن الـوزارات وا أصـبـحت 
ـواطن والـدولة يـحـسن اإلفادة مـنـهـا وتـبريـر ذلك من دون وجه حق حـرم ا

من أية فرصة للتقدم واإلزدهار.
 وإذا  كـان اإلعتـراف بـالذنب فـضـيلـة كمـا هـو معـروف. فـإن عدم إعـتراف
هـذه الكـتل الـسيـاسـية واألحـزاب بـفشـلهـا الـذريع في إدارة الـدولة وبـحجم
األخـطاء الـتي إرتـكبـتـها يـعـد مـؤشرا خـطـيرا عـلى إسـتبـداديـة الفـكـر الذي
نـقذ من واطن بـعد أن كـان ينـظر إلـيهـا بصورة اخملـلص وا حتـمله جتـاه ا
سار بـراثن النظام البائد. وقد تكون التجارب طريقا للمراجعة وتصحيح ا
واطـن وعدم إال أن اإلصـرار على الـنهج اخلـاطيء والتـنكـر إلحتـياجـات ا
ــعـيـشــيـة كل ذلـك خـلق نــوعـا من الــتـذمـر ــبـاالة لــضـروريــات حـيــاتـهم ا ا
ـواطن بعـدم حتـقيق الـعـدالة اإلجـتـماعـيـة. األمر الـذي جـعله وشـعورا لـدى ا
يـتظاهر ويـندد ويطالب ويـشكو بعـد أن زاد الفقر وعم اجلـهل والتخلف

في كل ناحية وميدان.
بكي أن نرى قيـما جديدة فاسدة تسود اجملتمع ضحك ا  وقـد يكون من ا
  نرى من يـروج لها وتـتمتع بـلطافـة القبـول واإلستـحسان. واألنـكأ من ذلك
ويـدفع بـهـا باجتـاه احلـصـانـة اجملـتـمـعيـة. ولـوال حـجم الـدمـار الـذي أحـاقته
واطن الـبسـيط لكـانت صورة تـثيـر اجلاذبيـة في عيـون مقـترفـيها بـالبلـد وا
ووبـاال يـصب جـام الـغضب والـعـذاب عـلى من وقع عـلـيه أثـرهـا. ولكن إرادة
  أرادت لـلمـواطن الـعراقي أن يـظهـر معـدنه األصـيل ويتـجلى بـأبهى الـقدر
ـنـحـرفـة الـتي تـمـثـلت ـشـبـوهـة والــقـيم ا ـمـارسـات ا صـورة رافـضـا هـذه ا
ـسـتـشـريـة في مـؤســسـات الـدولـة وهـيـكـلـهـا ـالـيــة ا ـفـاسـد اإلداريـة وا بـا
الـتـنـظـيـمي. وأضـحت ثــورة تـشـرين ومـاقـدمـته من تـضـحـيـات في األرواح
ؤسسـاتي وهي خطوة ـسار نحـو اإلصالح ا ـفصلـية في تغـيير ا ـرحلة ا ا
وضـعت السياسة العراقية العـامة على السكة الصحيحة
بـكـرة التي أصـبـحت رهان بـغيـة إجـراء اإلنـتخـابـات ا
ـاضي ــواطن في خالص الــعــراق من مـخــلــفــات ا ا
ــــواطن وشــــلت ــــة الــــتي أجــــهــــدت ا ــــؤ ودروسـه ا

تفكــــيره.
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مـأساتُـنا نـحن العـراقيـ تكـمن في تـضاؤل األمل يـوماً بـعد يـوم في حتسن
اوضـاعنا ووقف تفاقم مشاكلنا ومعاناتنا احلياتية في كافة اجملاالت ومنع
إنـهيـار قيـمـنا االخالقـية واإلنـسـانيـة نتـيـجة الـعوز واحلـاجـة واإلهمـال وعدم
رؤيـتنا ألي بصيص نور في نـهاية النفق الـعتيد. وقد يـبدو الكالم مغرقاًـ في
وجع عـطيـات الراهـنة تـقودنـا الى هذا اإلحـساس ا الـيأس والـقنوط  لـكن ا
اسك بالسـلطة (أياً كان موقعه وصـفته ) كما هو معلوم لألسف الـشديد فا
ـلـيارات ومـضـاعـفـة أرقـام أرصـدته مـهـووس بـالـعـصـبـيـة والـقـبلـيـة وجـمـع ا
ــصـارف سـراً وعالنـيـة وهـو في شـغلٍ شـاغل عن اخلـرافـيـة في الـبـنـوك وا
ريض احلائر الـباحث دون جدوى عن دواء مرض مـزمن نآدر ينقذه حـاجة ا
ـعـيل ألسـرة الى من مـوت مـحـقق أو تـطـلع الـشـاب الـعـاطل عن الـعـمل أو ا
فرصة توفر له أسباب االستمرار في احلياة وحتفظ له بها كرامته اإلنسانية
وتـدرء عـنه ذل الـسـؤال  وأمل الـيـتـيم واألرمـلـة الى من يـحـمـيـهـمـا مـن غدر
الـزمـان وكــوارث احلـاجـة وإنــقـاذهـمــا من بـراثن جتــار األعـضـاء الــبـشـريـة
ـتـاجـرين بـالـدم واجلـسـد وهـكـذا... في مـيـدان الـصـحـافـة أيـضـاً ال يـبدو وا
احلـال بأفضـل من غيره  فـالكـلمـة احلرة تـنوء حتت أثقـال ضريـبة بـاهضة
ستقل تـسلط وإصرار الـصحفي ا واحلـياد ليس سوى نكتـة في مفهوم ا
مارسة الرأي اآلخر يعني تعرضه الى التغيب القسري عـلى التمتع بفرصة 
ـهــنــة الــتي يـؤمـن بـهــا بل وعن احلــيــاة ذاتــهـا احــيــانـاََ ! فـي ظل هـذه عن ا
ـسـتـقـلـة في أداء وظـيـفـتـهـا غـير ـعـطـيات فـإسـتـمـراراإلعالم والـصـحـافـة ا ا
هيمنة عـلى تقاليد األمور ـنحازة والبعيـدة عن سطوة األحزاب والتيـارات ا ا
ضـرب من اخليال وحـتى الدولـة التي دخلـها القـومي من ثروات البالد ومن
ــراحل الـســابـقــة وعــقب سـقــوط الـنــظـام ـواطن ذاته لـم يـتــسن لـهــا في ا ا
الـشمولي الفردي من إنتشال أي صوت مـستقل وحر من معاناته األليــــــمة
أو تـوفـيـر فرص تـطـويـر وسـيـلـته االعالمـيـة خلـدمـة الـوطن بـنـزاهـة وحـيـادية
قيم  فضــــــــالً بـعـيداً عن الـتعصب األعمى والـقسر واإلقـصاء والضـنك ا
ـان لـم يـفـكــروا حلـد اآلن في إقــرار تـشـريع عن أن نـواب الــشـعب في الــبـر
ـومتهـا وتطورهــــــــــا. سـتقلـة ووسائلـها وتوفيـر اسباب د يـحمي الكلـمة ا
ــفــاهــيـم الــســائــدة وإلى أن يـــطل الــتـــغــيــيــر فـي الــطــبـــاع وا
رافق احلياة وضـــــــــمان سيادة القانون والنهوض 
سـتقلة تبقى وحيدة في بالدنـا فاإلعالم والصحافة ا
ـــيــــدان تـــنــــتــــظـــر دون جــــدوى قـــدوم الــــفـــرج فـي ا

ســـــتحيل ! ا
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{ الــــربــــاط) ,أ ف ب) - احـــــتــــفى
غرب بنجاحه الدبلوماسي بعدما ا
حــــصل مـن الــــرئــــيس األمــــيــــركي
نـتهيـة واليته دونالـد ترامب على ا
إعالن مفاجئ يعترف بسيادته على
الصحراء الـغربية الـتي يطالب بها
منذ عقود مقـابل تطبيعه العالقات
مع إسـرائيل في خـطـوة نددت بـها

موسكو.
وجاء اإلعالن اخلميس عبر تغريدة
مـزدوجة لـتـرامب أشادت األولى بـ
"تـقــدم تــاريـخـي" تـمــثل في "إقــامـة
عالقــات دبـلــومـاســيـة كــامـلــة" بـ
ـغربـيـة في ما ـملـكـة ا إسـرائـيل وا
وصـــفه بـــأنـه "اخـــتـــراق هـــائل في
سبيل السالم في الشرق األوسط!"
وأعـلـنت الـثـانـيـة اعـتـرافه بـسـيادة
ـنـطـقة الـصـحـراوية ـمـلـكـة على ا ا

تنازع عليها. ا
ـــغـــربـــيــة ورحـــبت الـــصـــحـــافـــة ا
ـا وصـفـته "االنـتـصار" بـاالجـمـاع 
بـــنــــيـل االعـــتــــراف بـ"مــــغــــربــــيـــة
الـــــــصـــــــحــــــراء" فـي إشـــــــارة إلى
ستعمرة اإلسبـانية السابقة التي ا
ـــــغـــــرب وجـــــبـــــهـــــة يـــــتـــــنـــــازع ا
دعـومة من اجلزائر البولـيساريو ا

على السيادة عليها منذ عقود.
وأكــد وزيــر اخلــارجــيــة األمــيــركي
مـايك بــومـبــيـو أنه عــلى الـرغم من
إعالن تـرامب االعـتراف ب"مـغـربـية
الـصـحـراء" فـإن واشـنطـن ما زالت
تــدعـو إلى احلـوار. وقــال في بـيـان
تحـدة ال تزال تعتقد إن "الواليات ا
ـفـاوضـات الـسيـاسـيـة وحـدها أن ا
كنها حل اخلالفات ب هي التي 

غرب وجبهة البوليساريو". ا
ونـــــدد مـن جـــــهـــــتـه نـــــائب وزيـــــر
اخلــارجـــيــة الـــروسي مـــيــخـــائــيل
بـوغـدانوف بـاخلـطـوة قـائال إن "ما
قـام به األميـركيـون خـطوة أحـادية

خـارجــة تـمــامـاً عن إطــار الـقــانـون
الـدولي". واعـتـبـرت الـبـولـيـسـاريـو
من جهتـها القـرار األميركي "باطالً"
وشـددت عـلى أنـهـا مــسـتـعـدة عـلى
مواصـلة القـتال إلى ح انـسحاب

غربية "احملتلة". القوات ا
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 لم تعلق اجلزائر القريبة تاريخياً
من روسـيـا حتى اآلن رسـمـيـاً على

اخلطوة األميركية.
ـــغــربي وقـــال وزيــر اخلـــارجـــيــة ا
ناصـر بوريـطة مـساء اخلـميس في
مـقـابـلـة مع وكـالـة فـرانـس برس إن
االعتـراف بـ"مغربـية الصـحراء" هو
"اخـتـراق دبـلـومـاسي تـاريـخي" في
حـــ أن تــــطـــبــــيع الـــعـالقـــات مع
إســرائــيـل "جــزء من اســتــمــراريــة"

ـغرب من مـرتـبطـة بـ"خـصـوصيـة ا
ـلك واجلـالـية خالل الـروابط بـ ا
الــــيـــهـــوديـــة". أثـــار اإلعالن الـــذي
رحـــبـت به إســـرائـــيل واعـــتـــبـــرته
"اتـــفـــاقـــا تــــاريـــخـــيـــا" ردود فـــعل
مــتــبــايــنــة. فــقــد اعــتــبــرت حــركـة
ـقـاومة اإلسـالميـة (حـمـاس) قرار ا
ـــغــرب تــطـــبـــيع الـــعالقـــات بــ ا
وإســرائـيل "خــطـيــئـة ســيـاســيـة ال

تخدم القضية الفلسطينية".
رحــــبت فــــرنــــســــا من جــــهــــتــــهـــا
ب"بـــــاســـــتـــــئــــــنـــــاف الـــــعالقـــــات
الــدبـــلـــومــاســـيــة" بـــ اســـرائــيل
ـغـرب. وكـررت بـاريس مـوقـفـهـا وا
بــاعـــتــبـــار "خــطـــة احلــكـم الــذاتي
ـغـربـيـة أســاسـاً حملـادثـات جـادة ا
وذات مـــصـــداقــــيـــة" حلـلّ يـــجـــري

الــتـــفـــاوض عــلـــيه بـــرعـــايــة األ
ـتـحدة. من جـانـبهـا أعـلنت األ ا
تحدة أن القـرار األميركي ال يغيّر ا
موقـفـهـا حـيـال الصـحـراء الـغـربـية
الـتي تــعـتــبـرهــا من "األقـالــيم غـيـر

تمتعة باحلكم الذاتي". ا
ـغــرب بــالـســيــادة عـلى ويــطـالـب ا
ــسـتـعــمـرة اإلسـبــانـيـة الــسـابـقـة ا
وكـذلك جـبـهـة الـبـولـيـسـاريـو الـتي
حتظى بدعم اجلزائـر جارة الرباط
نـافـسـة اإلقلـيـمـيـة الكـبـرى لـها. وا
ــفـــاوضـــات الـــتي وقــد تـــوقـــفـت ا
ـتـحـدة إليـجـاد حل تـقـودهـا األ ا

للمنطقة منذ ربيع العام .2019
فـي مـــــــــنــــــــتـــــــــصـف تـــــــــشـــــــــرين
غـرب الذي الـثاني/نـوفـمبـر عـزز ا
يـــســـيـــطــر عـــلى ثـــلـــثي مـــســـاحــة

الــصــحــراء الـغــربــيــة وواجـهــتــهـا
البحرية الغـنية باألسماك ومخزون
الـفــوسـفـات تــواجـده عــبـر إرسـال
قـــواته إلى مــنـــطــقــة عـــازلــة كــانت
تحدة بهدف تسيطر عليها األ ا
تـأمـ الــطـريق الـوحــيـد إلى غـرب
إفـريقـيا في أقـصى اجلـنوب. ومـنذ
ذلك احل والـوضع متـوتر بـعدما
انتـهكت جبـهة البـوليسـاريو اتفاق
ـوقع في الـعـام وقف إطالق الـنـار ا

تحدة.  1991حتت رعاية األ ا
ـغربي وبـحسب وزيـر اخلارجـية ا
فـإنه فـي نـهــايـة "ســنــوات عـدة من
الـعـمل والـتـواصل الـنشـط" توّجت
غـربية في اجلهـود الدبـلومـاسيـة ا
مــا يــتــعــلـق بــقــضــيــة الــصــحــراء
ـتحـدة القوة "باعـتراف الـواليات ا
الـــعـــظـــمى جملـــلـس األمن والالعب

ؤثر على الساحة الدولية". ا
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ونـــتــيــجـــة هــذا اإلعالن ســـتــفــتح
ــتــحــدة قــنــصــلـيــة في الــواليــات ا
ـينـاء الكـبـير لـلصـحراء الـداخلـة ا
ـغـرب "ســيـعــيـد فـتح الـغــربـيــة وا
مكتب دبلوماسي" كان موجودا ب
عــامي  1994و 2002فـــيــمـــا كــان
ـلك حـسن الـثـاني مـؤيدا لـعـمـلـية ا
الـسالم الـتي شـهـدت تـوقـيع اتـفاق
أوســلـــو بــ إســرائــيل ومــنــظــمــة
التـحرير الـفلسـطينـية عام ?1993
كما أكد مسؤول دبلوماسي مغربي

ستوى. رفيع ا
فاوضـات فتح خط جوي وتشـمل ا
ـغرب واسرائيل حيث مباشر ب ا
يعيش  700ألف يهودي من أصول
مـغـربــيـة وأيـضـاً "الــعـمل من أجل
االسـتـثـمـار" من اجلـانب األمـيركي
وتـطويـر "التـعـاون االقتـصادي" مع

صدر نفسه. اسرائيل وفق ا
وكانت وسـائل اإلعالم اإلسـرائيـلية

تـــتــحــدث عن هـــذا "االتــفــاق" مــنــذ
أشــهــر دون رد رســمي من اجلــانب
ـغـربي باسـتـثنـاء رئـيس الوزراء ا
سعد الدين العثماني الذي أدان في
ـاضي "أي تـطـبـيع آب/أغـســطس ا
مع الـكيـان الصـهيـوني" معـتبرا أن
"كل الــتــنــازالت الـــتي تــتم في هــذا
غرب". اجملال مرفوضة من طرف ا
وعـلى مواقع الـتـواصل االجتـماعي
ــغــربــيـــة كــان وسم "الــتـــطــبــيع ا
خــيــانــة" اجلــمــعــة من بــ األكــثـر
شعبية لكنه كان متخلفا بكثير عن
غـربـية". وتـركّز وسم "الصـحراء_ا
غـربـيـة عـلى مـوضوع الـصـحـافـة ا
الـصــحـراء عــلى عـكـس الـصــحـافـة
ــيــة الــتي تــركــز عــلى الــشق الــعــا

تعلق بإسرائيل. ا
ـــغــــرب الــــقـــضــــيـــة ويــــعـــتــــبــــر ا
الـفلـسطيـنيـة قضـية وطنـية شـأنها
في ذلـك شــأن قــضـــيــة الـــصــحــراء
الغـربية وحتـتشـد خلفـها األحزاب
ـــنــظـــمــات غـــيــر الـــســيـــاســـيــة وا
ـعارضة ألي تطبيع مع احلكومية ا

"الكيان الصهيوني".
ودعت اجلــمـعــة مـجــمــوعـة الــعـمل
الــوطـــنــيــة من أجـل فــلــســطــ في
ـغـرب الـتي تـضـم أحـزابـاً عـديدة ا
ونـقـابـات إلى "الـتــعـبـئـة الـشـامـلـة
ــــســــتــــويــــات" من أجل عـــلـى كل ا
"مـواجهـة موجـة الـتطـبيع اجلـديدة
وحـــمــايـــة ذاكـــرة ومــوقـع ومــوقف
ــغــاربـــة األصــيل الــداعم لــكــفــاح ا

الشعب الفلسطيني".
ــلك مــحــمــد الــســادس أكـد وكــان ا
مـــــســـــاء اخلــــمـــــيـس لــــلـــــرئـــــيس
الــفـلــسـطــيــني مـحــمـود عــبـاس أن
تدابـير الـتطـبيع "ال تـمس بأي حال
مـن األحـــــوال االلــــــتــــــزام الــــــدائم
ـوصـول للـمـغـرب في الـدفاع عن وا

القضية الفلسطينية العادلة". غرب حتتفل باعتراف االمريكي بالصحراء الغربية دني في ا ≈d²Ž»·∫ احدى منظمات اجملتمع ا

بـاريس) ,أ ف ب) - رغم اســتـمـرار
تــطـبــيق تــدابـيــر الــعـزل الــعـام في
فــرنــســا لم تــتــردد مــجــمـوعــة من
الـشـبـاب في االحـتـفـال بصـخب في
شــقّـــة فــخـــمــة فـي بــاريس إلى أن
اتّـصل اجلـيـران بـالـشـرطـة فـحـضر
عــــنــــاصـــرهــــا وعــــكــــرّوا األجـــواء
االحـتـفـالـيـة عـلى الـسـاهـرين وهي
مـهـمّـة تـعـوّد تـنـفـيـذهـا رجال األمن
الـذين يـجـوبـون شـوارع الـعـاصـمة
الــبــاريــسـيــة لــيـال.كلّ لــيــلــة مــنـذ
اعتـماد تـدابيـر العـزل العـام الثاني
فـي أواخـر تـشــرين األول/أكــتـوبـر
تعكف فرق "باك75ان" (وهي وحدة
مــكـافــحـة اجلـرائم الــتي جتـول في
باريس وضـاحيتـها الصـغرى ليال)
عـــلى تــقــفّي الـــســهــرات اخملــالــفــة
للقواعـد كغيرهـا من "بؤر التفشّي"
اآلخــــذة فـي االنــــتـــــشــــار.وتــــذمّــــر
ـي وأولــيـــفـــيـــيه (اســـمــان جـــيــر
مـــســـتــعـــاران) من الـــوضع وهـــمــا
ــقــفـرة. يــجـوالن شــوارع بــاريس ا
وقــال أولــيــفــيــيه "ال نــفــعل شــيــئـاً
مــجـديــاً فـمـهــمّـتــنـا أصالً تــقـضي
".وقــد قــلب بــاإلمــســاك بــاجملــرمــ

الــوبــاء احلــيــاة رأســا عــلى عــقب
واشتدّ الشعـور باليأس مع اقتراب
ــيـالد في حــ راح بــعض عــيــد ا
الـشــبـاب يــخــالـفــون الـتــعــلـيــمـات
الـــعـــامـــة ويـــجــتـــمـــعـــون بـــأعــداد
كبيرة.وتناهت إلى مسامع الشرطة
أنباء عن حفلـة تقام في أحد مباني
جـــادة شـــانــزيـــلـــيـــزيه يـــتـــوقّع أن
يــحــضــرهـا  300شــخص ويــكـلّف

حــــضـــورهـــا  250يـــورو لــــلـــفـــرد
الـواحــد. ولم تـكن أي ضـجّـة تـصل
إلـى الـــشـــارع ولم يـــبــــلّغ أحـــد من
اجلـيـران عن جلـبـة ليـليـة "فـبعض
الـسهـرات منـظّمـة بعـنايـة كبـيرة...
ـمـكن رصـدها لـدرجـة أن من غـيـر ا
من دون شكاوى من الـضجّة" على
ي.وبـعـد سـاعـت حـدّ قـول جـيـر

ي وأولـــيـــفـــيــيه طُـــلب مـن جــيـــر

ـسـاندة في عـمـليـة ثانـيـة من هذا ا
الــقـــبــيل في حيّ آخـــر. فــفي شــقّــة
بـورجوازيـةاستـؤجـرت عبـر منـصّة
"ايـر بي اند بي" بـسـعر  300يورو
وتـعــرّضت لـلــتـخــريب كــان قـرابـة
رحون في خمسـ شابا وصبـيّة 
أجـــواء صــــاخـــبـــة مــــفـــرطـــ في

استهالك الكحول واخملدّرات.
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وقـد حـشـد نـحو  20شـرطـيـا لـهذه
ــهّـمـة وهم أخـرجــوا الـشـبـاب في ا
مــجـــمــوعـــات صــغـــيــرة طـــالــبــ
بــطــاقــات هــويّــتــهم ومــغــرّمــ كلّ
واحـــد مــــنــــهم  135يــــورو.وهـــذه
األجــواء بـعـيـدة كلّ الــبـعـد من تـلك
الــتي اعـتــادت هــذه الــوحــدة الـتي
يـتري كالـين يقـودها الضـابط د
العمل فيها إذ تتمثل مهمتها عادة
في "ضـــــبط مــــجــــرمــــ بــــاجلــــرم
ـشـهـود وتـوقـيـفـهم ". وقـد خـضع ا
عــنـــاصــر هـــذه الــوحـــدة لـــتــدريب
يـسـاعـدهم عـلى مـواجـهـة عـمـلـيات
الـقـتل اجلـمـاعـيـة بـعـد االعـتـداءات
الـــــتـي وقـــــعـت ســـــنـــــة  2015في
بـاريس.اسـتـحدثـت وحدة مـكـافـحة

اجلـــرائم الـــلــيـــلـــيـــة ســـنــة 1993
ومقرّها في الدائـرة السابعة عشرة
من بــاريس وهـي تــتــمــتّع بــصــيت
امتياز. وال بدّ من الـتحلّي بـ "خبرة
واســعـة لالنـضـمـام إلى صـفـوفـهـا.
والدورات التـدربية مـتواصلـة فيها
ــســؤولـون لــديـهم  20ســنـة من وا
اخلـــــبــــرة عـــــلى األقـلّ" بــــحـــــسب
الـضابط ألـكـال ( 44عـامـا).والكلّ
"يــتــبـاهـى بـانــتــمــائه إلى الــوحـدة
حـيث تـسـود أجـواء ألـفـة" بـحـسب
ما يخبر مارك (اسم مستعار) الذي
انــضمّ إلى هـــذه الــوحــدة قــبل 36
ـلل راح يـسـتـولي عـلى عـامـا.لـكنّ ا
الــعـنـاصـر في خالل تـدابـيـر الـعـزل
الــعــام الــثــاني وال تــكــفي دوريــات
ـارة على التـحقّق مـن استحـصال ا
التـصريحـات الالزمة للـخروج (ب

العاشرة مساء والسادسة صباحا)
لــــــســــــدّ الــــــفــــــراغ.وفـي ســــــاحـــــة
ستالينغراد في شمال العاصمة لم
يـتـوقّف االجتـار بالـكـوكـايـ وبقي
ـوعد ـسـتهـلـكون عـلى ا الـتـجّار وا
وضاق السـكّان ذرعا بـالوضع لكن
هذه الـتجـارة أخطـبوطـية "ال حدود

لــهــا" عــلى مــا قــال عــنــاصــر هــذه
الــوحــدة.وتــوقّف الــعــنــاصــر هــذه
اللـيلة في مـركز الشـرطة الواقع في
الدائرة الثامنـة بالقرب من اإلليزيه
الـذي بالـرغم من مـوقـعه يـعاني من
وضـع مــــتــــردّ وإهـــــمــــال شــــديــــد
ــة واألثـاث غــيـر ــراحـيـض قـد فـا
ـقــابس الـكــهـربــائـيـة مــتـنــاسق وا
مــكـــســورة. وفي إحـــدى الــصــاالت
وضعـت صورة كـزافيـيه جوجـوليه
الـذي قُــتل عـلى يـد جـهـادي في 20
نيسان 2017في جادة شانزيليزيه
إلى جانب صورة جـان-لوي بروتو
وبــرتـــران غــوتــيــيه الــلــذين وقــعــا
ضـحــيـة االعــتـداء الــذي اسـتــهـدف
حــانـة ريــنـو فـي أيـلـول.1986ودار
الـية ـوارد ا احلـديث حول نـقص ا
والـبـشـريـة. ولم يـأخـذ الـشـرطـيـون
عــلـى مــحـــمل اجلـــدّ تـــعــهـــدّ وزيــر
الـداخـلـيـة جـيـرار دارمـانـان تـوفـير
مـــلـــيـــار يـــورو في ســـيـــاق خـــطّـــة
اإلنعاش.ولم يخفِ بعضهم سخطه
من الـتصـريـحات األخـيـرة للـرئيس
ــانــويل مــاكــرون حــول ضـرورة إ

إصالح الشرطة.
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سـفـيـنة الـتـيـتـانيك كـان عـلـيـها تـقـريـبا 2230 شخـصـا  انـقاذ 706
شخصا فقط وهءا يعني 1500 شخصا لقوا حتفهم في احداث الفليم
مات تـقريـبا اغلـب الناس بـسبب الـغرق بيـنمـا مات البـطل بعـد ساعات
ـاء وليس الـغرق اغلب مـن شاهد هـذا الفـليم لم يـشعر بسـبب برودة ا
ـئات الـذين ظـهـروا في الـفـلـيم يـغـرقون بـأي نـوع من الـتـعـاطف جتـاه ا
بالرغم انـهم اغلبـهم نساء و أطـفال كان أمـنية كل شـخص شاهد هذا
الفليـم هو ان يعيش البـطل و البطلـة و ينجوامن الـغرق لكن هل سألت
ــاذا شـعــرت بـتـعــاطف مع الـبــطل(لص و مـدمـن خـمـر و العب نـفـسك 
ـئـات مـن الـنـسـاء و االطـفـال و كـبـار الـسن قــمـار) و لم تـتـعـاطف مع ا
الـذين ظهـروا وهم يغـرقـون في الفـليـم? اجلواب... اسـتطـاع اخملرج ان
يـسلط الـضوء عـلى البـطل و البـطلـة فقط وكـأنهـما الوحـيدين عـلى م
الـسـفيـنـة وجعـلك حتـبهـما  وتـتـعاطف مـعـهمـا بـالرغم من كل عـيـوبهـما
وتـتــنـاسى في نـفس الـوقت الـنــسـاء و االطـفـال الـذين غـرقـوا من حـوله
وكــأن ال وجـود لـهم اخلـالصـة.... كـهــذا يـتالعب االعالم بــنـا كل يـوم
ـذهــبـيـة او يـســلط الـضــوء عـلى مــايـريـده وفق رؤيــته الـســيـاســيـة او ا

ـاديـة ولــيس من زاويـة احلق ــنـفـعــة ا اجلــهـويـة أو ا
ســواء له او عـــلــيـه بــعض االعـالم بــكل وســـائــله
ارس هذا الـعبث القـذر على مدار 24 ساعة
نا ـتنـازعة في عـا ـتصـارعة وا و كل االطراف ا
الـيــوم في مــشــارق االرض و مــغــاربـهــا تــريــنـا
شهـد من زاويتهـا هي فقط لكن احلـقيقـة شيئاً ا

آخر! هكذا يتالعب بنا االعالم كل يوم.
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غالف الكتاب

قــبل ايـام كــنت اتــصل بــاخت لي تــعــيش في فــلـنــدا.وبــعـد دقــائق من
احلـديث مـعهـا اسـتأذتـني لـترى من يـطـرق البـاب.كـان السـاعـة الثـانـية
عـشــرة مـســاء.بـعــد دقـيــقـتــ او ثالث عـادت واخــبـرتــني ان جــارتـهـا
الفلندية التي تـسكن على بعد مئتي متـر جلبت زوج من احذية الثلج
رأة الفلندية على الطفل ان يسقطا غدا ان ألختي,وأنها تخشى اي ا

درسة والثلج يهطل. ذهبا الى ا
في الـواقع صـعـقـتـني هـذه احلـادثة,وحـاولت ان افـهم كـيف تـفـكـر هذه
رأة التي تطرق الباب في ليل شتائي لتعطي عائلة غير فلندية زوج ا
من احـذيـة الــثـلج.انـا ال احتـدث هـنـا عن فـعل اخلـيـر بل اود ان اعـطي
جتعـلهم ـواطـنيـها, االنـطبـاع بـأن السـياسـة قـد تصـنع سـعادة خـاصة 

يشعرون بأن الغد افضل من اليوم السابق.
لـكن دعوني اقـول شـيئـا مـهمـا:اين تـذهب االخبـار الـسيـئة,والكالم عن
نـاصب وتزويـر االنتـخابـات.هل يكون كل الفـساد والـسرقـات وشراء ا
هذا الكالم مجرد معـــــــلومات تصل الينا,ونــــــطلع عليها ثم نتناقش
رارة:البلـد انتهى الى االبد.هل نكون مواطن حولها,وبعد ذلك نقول 
بدا نتمتع بصحة عقلية جيدة ونحن نعيش في ظل مؤسسات تخضع 

احملاصصة.
اظن انـني احتـدث عن قـضـيـة واضحـة جـدا لـلـجـميع,وما اود الـتـأكـيد
عــــلـــيه هــــو ان الـــتـــعـــاســــة هي شـــعـــور تــــصـــنـــعه الــــســـيـــاســـة,وان
القلق,والغضب,وفقدان الـثقة,واخلوف من الغـد هي انفعـاالت تسبـبها

صراعات السياسي ومصاحلهم.
ساضـرب مثال واضـحا.يـقال دائـما ان تـــــــشـكيل جلـنة لـلتـحقيق في
قـضيـة من القـــــــضايـا لن يؤدي الى ايـة نتـيجـة مهـمة.هـذا ألن  طوال
ــاضـيـة لـم تـقـدم الــلـجـان نــتـائج حـقــيـــــقـيــة مـلـمــوسـة لـدى االعـوام ا
ــــواطن.ان عـــشــــرات احلـــوادث مـــرت دون ان نــــعـــرف اين انــــتـــهى ا

التــــــــحقيق فيـــــها.
ومع ذلك فـانـا ال اريــد ان اسـتـبق االحـــــــداث ألعـلق عـلى فـريق ازمـة
الطواريء الذي صدر امر ديوني بتشكيـله بعد احداث الناصرية.علينا
ان نـنتـــــــــظـر لنـرى ان كـان هذا الـفــــــــريق سيـعـيد الـهـدوء الى تلك
ديـنة,ويــــــــحـمي متـظـاهـريهـا الـذين قـدمـوا خيـرة شـبـابهم من اجل ا

طالبة بحقوقهم. ا
  لــو ان الـلــجــان الــســابــقــة كــانت حــازمـة,ولـو ان
الفـاسدين خـضعـوا لعـملـيات اعـتقـال واسترداد
ـــواطــنــة.ان االمــوال.لـــكــنــا ســـعــداء في دولــة ا
اجلـــحــيـم هــو فـــشل ســـيـــاسي.وان جـــنـــة تــلك
الفلندية تسيجها قوان تنطبق على اجلميع بال

استثناء.
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حــتى احلـيــوان عن اقـتــرافـهــا بـحق

صاحبه احليوان في الغابة. 
وأرجـو أن تـتـمـهـلـوا في احلـكم عـلى
رأيي هـذا: بأي مـنـطق تـقطع فـرنـسا
أمّ احلرّية رؤوس الـبشر اجلـزائري
األبـــريــــاء (قــــبل داعش بــــعــــشـــرات
) وتـصوّرهـا ويـتم إصـدارها الـسنـ
في طــابع بـريــدي فـرنــسي لـلــذكـرى?
بــأي مــنـطق يُــطــلب من ضــحــايـا أن
يــحــفـروا قــبــورهم بــأيــديـهـم ? كـيف
تفسّـر احلضارة الغـربية قـتل فرنسا
 10مالي مـواطن جزائـري? ثم اقنع
الـــنــاس بــأن من الـــضــروري تــكــر
القـتـلة والـعـفو عـنـهم في احملاكم بل
? في عـقر دار وتـرقـيتـهم كـعـسـكـريـ
بــــاريس أم احلـــــريــــة تُـــــربط أيــــدي
اجلـزائـريـ من اخلـلف ويـرمـون في
نـهـر الـســ ?? كـيف تُـجـري تـفـجـيـر
قـنبـلـة نوويـة وتـربط مجـمـوعات من
الــبـشـر اجلــزائـريــ األبـريــاء لـتـرى
تـأثــيـر الــعـصف واإلشـعــاع الـنـووي

عليهم (فئران جتارب)?? 
(راجع الــصــور في الــفــصــول من 5 
إلـى  16 داخــل) هــل هـــــــــــــــــذه هـي
احلـضـارة الـتـي يـريـدون تـصـديـرهـا
إلــــيــــنــــا ويــــحــــاربــــون اإلسالم ألنه
"مـتـخـلف" وال يــجـاريـهـا? يـا لـهم من
سفلة. نعم سفلة ألنهم يصرّون حتى
هـذا الـيـوم عـلى إصـدار (واصـدروه)
ـذابح اسـتــعـمـارهم قـانــون يـفـخــر 
وقطـعـهم الرؤوس ويـعـتبـرونه نـوعاً
من "الــتــبــادل الــثــقـافـي" الـذي حــقّق
ـــنــافع لـــلــشــعــوب الـــتي أبــادوهــا ا
ويـصـرّون عـلى تـدريس مـآثره (قـطع
رؤوس اجلـزائـريـ وحـرقـهم أحـيـاء
ــــنــــاهـج الــــدراســــيـــة ? مــــثال) في ا

(الفصل 14).
ة وفق أي مبرّر يتم جتويع أمّة مسا
(الــهـــنــد  –الــفـــصالن  1و 2 وراجع
ـــرعـــبـــة الـــتي صـــوّرهـــا الـــصـــور ا
تحضّـرون بأنفـسهم) حدّ إبادة 55 ا
مــلـــيـــون إنـــســان مـــنـــهـــا ثمّ يُـــعــلن
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عن دار الورشة للـطباعـة والنشر في
بـــــغـــــداد صـــــدر كـــــتـــــاب "احملــــارق
(الـــهـــولــــوكـــوســـتـــات) الــــغـــربـــيـــة
(البريطانية واالستـرالية والفرنسية
والبلـجيـكية) لـلباحث حـس سرمك

حسن.
صـفـحـة ويـتـكــون الـكـتـاب من  371 

ويضم مقدمة وافية و28 فصال. 
وقـــد افـــتـــتح الـــبـــاحث هـــذا اجلــزء
قدمة وافية نبّه القراء في بدايتها

قائال:
من جديد وبـسبب بـشاعة ووحـشية
جــــرائم اإلبـــادة اجلـــمـــاعـــيـــة الـــتي
اقــتـرفـتــهـا الــدول الـغـربــيـة بــقـيـادة
ـتـحـدة األمريـكـيـة  أعود الـواليات ا
لـتــنـبـيـه الـسـادة الــقـراء إلى أن هـذا
اجلـزء يتـضـمن صـوراً فظـيـعـة قد ال
يتـحملـها بـعضـهم  وعلـيه أسترعي

انتباههم"
ــــــضي الــــــكـــــاتـب ســـــرمـك في ثم 
مــقــدمــته مــبــيــنــاً أن دمــوعه ســالت
وقــلــبـه تــقــطع وهــو يــطــالع وثــائق
وصـــور اجلـــرائم الــفـــظـــيــعـــة الــتي
ــتـحــضـرون ارتــكـبــهـا الــغـربــيـون ا
الــــذين ســـــبــــقـــــوا داعش فـي قــــطع
الـــــرؤوس وحــــرق األحــــيــــاء وقــــتل
ـــة يـــنـــدى لـــهــا األســـرى وكل جـــر

: اجلب
هم جـداً أن أبـيّن أوّالً  أنّ هذا "من ا
اجلـــــــزء قــــــد خُـــــــصّص لـــــــعــــــرض
هـــولـــوكــــوســـتـــات جــــرائم اإلبـــادة
الـبشـريـة اجلـماعـيـة الـتي اقـترفـتـها
دول غـــربــيـــة أخــرى غـــيــر أمـــريــكــا
بـــصـــورة أزالت بـــراقع الـــتـــحـــضّــر
وأكاذيب ومنـافقات احـترام اإلنسان
وحــقـوقه الــتي دوّخــنـا بــهـا الــغـرب
طويال وحـتى هذه الـلحـظة. سـيطّلع
السـادة القرّاء عـلى جرائم اقـترفـتها
فــرنــســا وبـــريــطــانــيــا وبـــلــجــيــكــا
واســتــرالــيــا وغــيــرهــا  يــتـعــفّف –
وأقـولـهـا بــكل صـراحـة وبال تـردّد –
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تـحـضّـر التـكـنـولوجي ـستـعـمـر ا ا
السيّـد تشـرشل الذي يتـفوّق عـليهم
بـصنـع التـلـفـزيونـات والـطـــــائرات
بـــأنـه يـــكــــرهـــهـم ويـــكــــره ديــــنـــهم

البغيض!! ? 
كيف نـفسّـر قيـام ملك بـلجـيكـا بقتل
10 ماليـ مــواطن أفـريــقي مـسـالم
فـي الـــكــــونـــغـــو (الــــفـــصل 17) في
معسكرات الـعمل كي يجمع األموال

التي حدّدها خلزائنه? 
وأي مبرّر سـيقنع الـتاريخ بضرورة
اليــــ من األفـــارقـــة قــــطع أيـــدي ا
ــرعــبــة في هــنــاك (راجع الــصــور ا
الـفـصل 17) شـاركتْ اســتـرالـيـا في
أكــثــر من عــشـرين مــذبــحــة أهـدرت
أرواح أكثـر من 100 ملـيـون إنـسان
بــرىء من أطــفـال ونــســاء وشــيـوخ
وبـال رحـــمـــة وبــــأبـــشع الــــوســـائل
واحــــقـــــرهــــا .. ووضـــــعت نُـــــصب
وتـماثـيل لـلـقـتلـة من قـادتـهـا الذين
قـاموا بـهـا في ساحـات جـامعـاتـها
لــــتـــعــــلّم أبــــنـــاءهــــا الـــســـــــلـــوك
ــتــحــضــر الــقــو الــوحــــــــشي ا

(الفصالن 3 و 4)!! 
ثم تطـلع علـينـا اليـوم وهي حتمل
صوجلـان حقـوق اإلنسان ?! أي أمّم
وحــشــيـة عــدوانــيــة حـقــيــرة هـذه ?

قولوها بال تردّد. 
إن ايـــديــــهم مـــلــــطـــخـــة بــــالـــدمـــاء
وتواريخهم الـسود تزدحم باألرواح
اليــــ من ــــئــــات ا ــــظــــلــــومــــة  ا

البـــــشر. 
أقــامت فــرنــســا الــنـــــصب لــتــكـر
اجلـــيـش الـــوطــــنـــــي الــــفـــرنــــسي
الـسـرّي الــذي أبـاد اجلـزائـريـ بال
رحــمـة. وهي الــيـوم تــصـدر قــانـون
تــكـر اخلــونــة الـذيـن تــــــعــاونـوا
معها بعد سبع عاما من نسيانهم

 !?
أي عـــالم مـــتـــحــضـــر هـــذا يـــشــجع
العـمالـة وخيـانة األوطـان ? (الفصل
15). وهل أدلّكم على واقـعة ال يقوم

بــهــا احلــيــوان? احلــيــوان يــقــتل ثم
ضـي .. ولكن اجلـكـومة الـفـرنسـية
تحضّرة .. حامـلة مشعل احلرية .. ا
حتتفظ في متحف اإلنسان الفرنسي
بـ 18 ألف جـــمــجــمــة مـن الــشــعــوب
احملـــــتــــلـــــة الـــــتي قـــــطـــــعت رؤوس

أصحابها?-

 هل تصدّقون ذلك ?  التعرّف
على 32 منها لقادة جزائري قُطعت
رؤوسـهم! - الــفـرنـسـيــون يـقـطـعـون
رؤوس اجلزائـري ويـحـتفـظون بـها
ــتـحف الــفـرنــسي وال يـقــتـدون في ا
يــحــيــوان الــغــابــة لألسـف? .. هــكـذا
ببساطة وبال حساب .. أبصقوا على
هــكــذا حــضــارة ال حتــتــرم اإلنــسـان
وتـهـدر كرامـته وحـرمـة جـسـده حتى
وهو ميت .. شاهـدو كيف يحـتفظون
بــاجلـمـاجـم في عـلب كــرتـونــيـة مـثل
عـــلـب األحـــذيـــة .. هل يـــجـــوز ذلك ?
ووفـق أي عــــــــرف ومـــــــــبـــــــــدأ ودين
وحــضــارة ? (الـفــصل 6). ثم مـا هي
يـزة القـوميـة التي تـفخـر بهـا ح ا
تــقــيم مـزاداً لــبــيع أدوات الــتــعـذيب

التي كـنتً نعـذّب بها أبـناء الـشعوب
األخرى? (الفصل 10). لهذا يـكرهون

اإلسالم .. أليس كذلك ? 
فـهــو يـذكـرهم كـل حلـظـة بـدونــيّـتـهم
وبـنـوازعـهـم احلـيـوانـيـة الـعـدوانـيـة
ـعـاديـة لإلنـسـان .. نـعم .. قـولـوهـا ا
وبال تردّد وهـذه هي األدلة.. وقـدّموا
ُـوثّــقـة ُـصــورة وا لــهم هـذه األدلــة ا
الــــــــــــــــــــتــي

أخــــفـــوهــــا طــــويـال خـــلـف أســــتـــار
قيت بالتحضّر والتمدين التمشدّق ا
الـــذي جــــعل الـــنــــاس تـــكــــره حـــتى
الـتحـضّـر والـتمـدين. ال يـخـدعوكم ..
وشاهـدوا نُصـبـهم وتمـاثيـلهم لـقطع
الــرؤوس مـــنـــذ مـــئـــات الـــســـنــ ..
جدونها عـلنا ويزينـون بها مدنهم

(الفصل 18).ال يخدعوكم .. 
هم مَنْ وضـع األسس لــســـلــوك قــطع
الـرؤوس وحــرق االحـيــاء بـالــبـنـزين
ورمي األطفال في األنهار أحياء أمام
أنظـار أمهـاتـهم.. وقامـوا بكل سـلوك
وحــشي بــشع لـن يــلــحـقـه إرهــابــيـو
داعش والــقـاعـدة مــهـمـا فــعـلـوا  بل

بـــحــاولـــون االقــتـــداء به والـــلــحــاق
ـــكن أن يـــتــدرّب بـــنـــمـــوذجه.. وال 
"جـــهــاديــو" داعـش كــمــا يــســـمّــيــهم
الـغـربيـون خـصـوصـا الـراحل "جون
" بــــطل احلــــريــــة وصــــديق مــــاكــــ
الـــبـــغـــدادي الــذي كـــان يـــســـمّــيه بـ
"الــســيّـد الــبــغـدادي" إلّــا عــلى أيـدي
عناصر من اخملابرات الغربية تعرف
ـــارســـات قـــطع كـــيف تـــعـــلـــمـــهم 
الـرؤوس وسـفك الـدماء

البريئة بال رحمة.  
وهل انـتـهت الـوحـشـية
الـــغــــربـــيـــة في الـــقـــرن

احلادي والعشرين ?? 
هـل ســمـــعـــتم بـــالــطـــفل
الـــصــومـــالي الـــذي قــام
اجلــنـود الــبــلـجــيـكــيـون
واإليطاليـون بشويه حيّاً
وحتـمـيـصه عـلى الـنار ??
أنـــــظـــــروا إلـى الـــــصــــور
واحـكـمـوا بـأنـفـسـكم عـلى
احلـــضـــارة الـــتي تـــصــدر
إلــيـنــا جـيــوشــاً من هـؤالء
باإلضافة إلى التـلفزيونات
ـــكــيّــفـــات والــســيــارات وا

والكمبيوترات 
لـــــقــــــد أصــــــدرت احملــــــاكم
ـتـحضـرة قـرارها الغـربـية ا
بــالــعـفــو عــنــهم ?? (الــفـصالن 19 و
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هـــكــذا يــعــلّــمـــون الــنــاس الــعــدوان
والـــقــــتل .. واإلرهـــاب.."وقـــد أهـــدى

الكاتب هذا اجلزء بقوله:
"هـــــــذا اجلـــــــزء مُـــــــهـــــــدى إلى روح
الفيلـسوف الفـرنسي الراحل روجيه
ـــؤرّخ الــشــجــاع دافــيــد غــارودي وا
إيــرفـنـغ  جلـهــودهـمــا الــفـكــريـة في
كشف جـرائم الـغرب ضـد اإلنـسانـية
ــــــا حتــــــمـاله مـن صــــــعــــــوبــــــات و
ومحاصرات ومـحاكم وسجن بسبب
تــشــكــيــكـــهــمــا في الـــهــولــوكــوست

اليهودي"

كمـحـاولـة  لـتـقـد صـور مـوجزة  عن
ـبـذولـة  اليصـال جـزء  من ـسـاعي ا ا
نابر معاناة  وصوت االيـزيدية  الى ا
يـة .. ويـتـقدم الدولـيـة  واحملـافل اال
الـكـتـاب سـؤال يـطـرحه الـكـاتب  وهـو
(ماذا نـعـني باالقـلـية) لـيعـود لالجـابة
عـلى مـا طـرحه  بـاالشـارة واالسـتـنـاد
ـصـطـلح الى تـعـريـفـات دولـيـة لـهـذا ا
ومـنـهـا  مـا ابـرزته مـسـودة االتـفـاقـية
االوربــيــة حلــمــايــة االقــلــيــات  حــيث
عــرفت االقــلــيــات  بــكــونــهــا جــمــاعـة
عــددهــا اقل من تــعــداد بــقــيــة ســكـان
الــدولـة  ويــتــمــيــز ابـنــاؤهــا  عــرقــيـا
اولغـويـا  او ديـنـيا  عن بـقـيـة اعـضاء
اجملـتـمع  ويـحـرصـون علـى اسـتـمرار
ثقافـتهم او تقـاليدهم  او ديـانتهم  او

لغتهم .. 
W¹œd  œuNł

وفي هذا الكـتاب يطـرح مراد سلـيمان
علو في كلمـة يقدم من خاللهـا للكتاب
بكونـها جـهود فـردية  لـباحث وناشط
ايـزيــدي  مـجــتــهـد في مــجـال حــقـوق
االنــســان  لـديـه قـيــمــة مــعــلــومــاتــيـة
وثـقــافـيــة  لـيــقـدم من خالل هــذا الـكم
لــلــمــخــتــصــ  تــفــاصــيل  مــا جــرى
لالقليات  في العراق على اثر هجمات
داعش بـاالقــام والـشــواهـد  ويــضـيف
الـيــهــا  رؤيـاه الــتي يــكـررهــا  في كل
ـــكن مـــنـــاســــبـــة  وااللـــيـــات الــــتي 
اعتمادها  لرفع احليف  والظلم  الذي
ــســالم .. كــمــا يــبــ حلق بــشــعــبه ا
الـــكـــاتب حـــســـو هـــورمي فـي كـــتــاب
بعنوان (الفـرمان االخير) والذي صدر
عن مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية
واالعالمية في عام 2016 جانبا مهما
في اعـداد دراسـة مـوسـعـة عـمـا عـاناه
االيزيـدي في خـضم  سـيطـرة تنـظيم
داعش فـالـكـتـاب يـسـتـند عـلـى  اربـعة
اقسـام خصـص الكـاتب قـسمـها االول
لـلـتــعـريف بــااليـزيــديـة  ثم عــرج عـلى
الـفـرمانـات  الـتي ترسـخت في الـذاكرة
االيــــزيــــديــــة  ومـن ثم ابــــرز حملــــة عن
االبـادات الـتي تـعرضت لـهـا  فيـمـا ب
في الــقـسم الـثـاني من الـكـتـاب  تـاثـيـر
االبادة  واثرها  على اجملتمع االيزيدي
مــتــوســعــا بــايـراد جــوانب  مـن غـزوة
سـنـجـار وراهن االقـلـيـة االيـزيـديـة  في
الــعــراق  كـمــا بـ تــاثــيـر تــلك االبـادة
واحـصائـية اوردهـا حول مـجزرة قـرية
كـوجـو  فـيـما حـاول في الـقـسم الـثالث
من الـكتـاب تبـيان مـديات الـتسامح في
الـديـانة االيـزيـديـة من جانب الـتـسامح
الـديني  بعد اجتياح داعش والتسامح
ـذكورة  فضال عن في فـلسـفة الديـانة ا
جـــــــانـب ابـــــــرز من خـاللـه احـــــــتــــــرام
الـنـاجيـات من اسـر داعش في اجملـتمع
االيـزيـدي وتـضـحـيـة االخـر  في سـبـيل
االيـزيدي  اما في الـقسم الرابع فابرز
مـن خالله الكاتب  قصص سبايا القرن
احلــادي والــعــشـرين  مـن خالل ايـراده
عــدد لـلــشـاهــادات من سـوق الــسـبــايـا
والكثير من تلك القصص التي ابرزتها
حنــــة  في اروقــــة مـن عــــاشت تـــــلك ا
ية الســيـمـا مــنـبـر اال ـنـابــر الـعـا ا
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ويــلــتـفـت الـكــاتب  حــسـو هــورمي في
كـتـابه االخـر نـحـو الـطـفـولـة االيـزيـدية
الــتي عــاشت تــبــعـات ســيــطـرة داعش
عـلى مـناطـقهـا لـيسـتقي عـنـوانا مـلفـتا
لـكــتـابه اخلـاص بـهـذا احملـور فـيـحـمل
ــفــقـودة .. داعش عــنــوان (الـطــفــولـة ا
واالبـادة  اجلمـاعية  لاليـزيدي ) وفي
هـذا الـكـتاب الـذي صـدر عام 2019 عن
دار الـثـقـافـة  والـنـشـر الـكـرديـة  يـهـدي

وقــد ولـــغـــايــــة ايـــار (مـــايـــو) 2019 
تمـحـورت تلك اخلـطـابـات  في جرائم
داعش واالبـــادة اجلــــمـــاعـــيـــة  ضـــد
االيزيدي  وقد استهل هورمي كتابه
هذا باالهداء  الى من اليزال  في قلبه
 غصة  النه فقد حبيبا في الفرمان او
 يـنـتـظـر حـبـيـبـة  لـتـعـود من الـسـبي
فــــضال الـى من تــــنـــــوء كــــواهــــلــــهم
بتداعيات  اجلـينو سايد ايـنما كانوا
ويسـتـنـد كـتـاب (عن داعش احـدثكم)
عــــــــــــــــــــــلــى
فـــــصـــــلـــــ
اولـــــهــــــمـــــا
يناقش عددا
مـــــن االوراق
والـــكـــلـــمــات
الـــتـي قـــدمت
في مـــــنـــــبـــــر
ـتـحدة اال ا
ومـن تــــــــــــــلـك
االوراق يلتفت
الـــــكـــــاتـب الى
مـــــســـــتــــــقـــــبل
االقـــلــــيــــات في
الـعــراق  فــضال
عــن ابــــــــــــــــــــراز
موضـوع خـطـير
يـتــمــحــور حـول
مـرحــلــة مـا بــعـد
داعـــــــــــش فــــــــــي
الـتــحـديــات الـتي
يواجهها االقليات
 ويـــــــتـــــــخـــــــذ من
ــوذجـا  كــمـا يــبـرز في االيـزيــديـ 
سيـاق هـذا الـفـصل تنـاول مـوضـوعة
زارات االيـزيديية االعمار اخلـاص با
ـفقـودون  االيزيديـون اما في وملف ا
الــفـصـل الــثـانـي من الــكــتـاب والــتي
تـــدور حـــول اوراق عـــمل نـــقـــاشـــيــة
تـنــاولـهـا هــورمي في دول مــخـتــلـفـة
فعـبر عـنهـا الـكاتب في سـياق اقـسام
ابرزت من جانـبهـا االقليـات العـراقية
ومـــا تـــعــــيـــشه مـن  واقع مـــاســـاوي
ومسـتـقبل مـجـهول  فـضال عن بـحثه
الذي تناول فيـه  اليات تدويل االبادة
اجلمـاعيـة لاليـزيديـ وابـرز في هذا
الـفـصل ايـضــا جتـربـته الــشـخـصـيـة
الـتـي عـايــشــهــا في احــد  مـخــيــمـات
ـديـنة دهـوك  وهو مـخيم النـازح 
ايـسـيان  فـضـال عن ابـحـاث ومـحاور
دارت كـــلـــهـــا حـــول واقـع مـــا عـــاشه
ويـعــيـشه االيــزيـديــون  ولم يـخــتـلف
الكتاب االخر الـذي حمل  عنوان (عن
جحـيم  الـدولة االسـالميـة) عن قـريته
ذكـور ايضا السابق فـحمل الـكتـاب ا
جـمــلــة من احملــاضــرات  والـكــلــمـات
الـتي الـقــاهـا الـكـاتـب حـسـو هـورمي
ـيـة في مـنــابـر دولــيـة ومـنــصـات عــا
بـدءا من كـانـون االول (ديـسـمـبـر) من
عـام احملـنــة وهـو عـام 2014 وصوال
الى  منـتصف عام 2017 وقد استهل
الـــكـــاتب كـــتـــابه هـــذا بـــاهـــدائه الى
ــغـــدورين  والـــســبـــايــا الــشـــهـــداء ا
والــنــاجــيــات وااليــتــام  والــنــازحـ
ـهـجـريـن  حـيث قـدم لـهـم جـمـيـعـا وا
هـــذا اجلـــهـــد  لـــكـي يـــكـــون حـــافـــزا
لــلـــنــاشـــطــ فـي اجملــال االنـــســاني
لـلـعـمل مـعـا  وتـفـويت الـفـرصـة عـلى
االخر الذي يرفضنا –على حد قوله -
ا ان طـبـيـعـة الـكتـاب تـوثـيـقـية .. و
فــيــذكـر الــكــاتب  بــان مــا جــمــعه من
خـطـب وكـلــمــات كــلــهــا  جـاءت حتت
ـرتكـبة يافـظة  فـضح جـرائم داعش ا
بـحق االقـلــيـات  في الـعــراق السـيـمـا
االيـــزيــديـــ  كـــمـــا يــبـــرز الـــكـــتــاب

االيـام تــنــاول في مــســتــهـلــهــا حــيـاة
الناجية االمنة   التي قضتها في كنف
عـائـلـتـهـا التـي تـقـطن قـضـاء سـنـجار
ليعقـبه تطرقه الـى  ذاكرة السبي ازاء
ما تعـرض له االيزيديـ في مطلع اب
(اغسـطس) مـن عام 2014 وما اعـقـبه
من  عــــــدم وضــــــوح الــــــرؤيــــــة لـــــدى
الدواعش  فـكـانوا يـتـنقـلـون بالـنـساء
االيـــزيـــديـــات الكــثـــر مـن مـــكــان

واحتجازهـم في منازل مـسلوبة اصال
حيث ذكرت الناجيـة انها استقرت من
نزل فخم يقع ضمن محطات تنقـلها 
هندس ليتـضح لها فيما بعد بحي ا
ــنــزل يــعــود لـلــدكــتــور مــزاحم بــان ا
اخلــيــاط  ومـــهــو من الــشـــخــصــيــات
وصل ـشهـورة في مـديـنـة ا الطـبـيـة ا
فــضـال عن تــبـــؤه مــنـــذ نــحـــو اعــوام
مسؤولية رئاسة جامعة نينوى وفيما
يـبـدو بـان الـدواعـش كـانـوا قـد سـطـو
ـنـزل بـعـد فرار صـاحـبه القـلـيم عـلى ا
كـردســتـان فــاحـتــجـزوا فــيه عـددا من
ـرارة الـنـسـاء االيـزيـديـات في رحـلـة ا
وااللم  كما تطرقـت موسى في الكتاب
ـــذكــور الـى الم بـــيـــعـــهـــا الول مــرة ا
وابرازها للكثير من احملطات القاسية
قبل ان تنجح في الفرار من قبضة من
سباها عبر  طرق ابرزت وقوف بعض
النـاس اخليـرين الى جـانبـهم  قبل ان
تــســنح لــهــا الــفــرصــة بــتــرك الــبــلــد
ــانـــيـــا والــتـــفــرغ واالســتـــقـــرار في ا
الســمــاع صــوتـــهــا وصــوت الــنــســاء
النـاجـيـات لـلراي الـعـام الـدولي ..وقد
جنح الـكـاتب حـسـو هـورمي في  هـذا
الكتاب الذي عنونه  (من اجل احلياة)
ليـبـرز كم الـتـحديـات الـتي  مـررن بـها
ـرورهن مــا بـ طـريق تـلك الـنــسـوة 
وت  نـحـو  تـلمس بـصـيص احلـياة ا

في نهاية النفق.
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وقد ابرز الكاتب في نهاية الكتاب كما
كـبــيــرا من الــصــور الــتي وثق فــيــهـا
بعـضـا من حـيـاة الـنـاجـيـة سـواء قبل
سـيــطـرة تــنـظــيم داعش ومــا بـعــدهـا
اضـافـة لـعـدد من الـنـسـوة الـنـاجـيـات
ونـــشــــاطـــهن  فـي ابـــراز اصــــواتـــهن
لـلــعــالم .. وفي الــكـتــاب االخــر  الـذي
حمل عنوان (عن داعش احـدثكم ) فقد
ضم فـي طـــــيـــــاته مـــــجـــــمـــــوعـــــة من
احملــاضــرات  الــتي الـــقــاهــا الــكــاتب
حـســو هــورمي  عــبـر  مــنــابـر دولــيـة
ية  بدءا ية  ومحافل ا ومنصات عا
من اب (اغـــــســـــطس) مـن عــــام 2017

الــكــاتب الــكــتــاب  الى االطــفـال الــذين
مــاتــوا عــطــشـا  فـي اب من عـام 2014
ــوت  كـل يـوم والـى اكـبــادنــا  الــتي  
شـوقـا الـيـهم وهم في مـعـتقالت داعش
نسي  في اخمليمات والى  احبابنا  ا
ــنـفـيـ في الــوطن .. ويـبـرز هـورمي ا
في تــوطـئـته اخلــاصـة بـالــكـتـاب  بـانه
هددة مـحاولـة للتـطرق  الى الـطفولـة ا
ــعـذبـة  في مـخـيــمـات الـنـزوح ضـمن ا
واقع مـــريـــر  ومـــســـتـــقـــبـل مـــجـــهــول
ويــــبــــحث الــــكــــتــــاب ايــــضــــا  في كل
ـترتـبـة  علـيـها مع اجلـوانب  واالثـار ا
فقودة الـتطرق باسهاب الى الـطفولة ا
 ضـمن مـحـاور  عـدة والبـحث  عن اهم
االنـعـكـاسـات  النـفـسـيـة واالجتـمـاعـية
ـعرفية والسلوكـية (العدوانية) على وا
مـسـتقـبل الطـفل  الـنازح والـناجي  في
اجملـتـمع االيزيـدي .. ويـحاول  الـكـتاب
االجـابـة عـلى سـؤال مهـم يبـرز  لـيـقول
يـاتـرى  كيف  سـيـعيـش هوالء االطـفال
اثـنـاء  وبـعـد الصـدمـة  خـصـوصا وان
الـكـتـاب يـبـرز في مـتـنه  بـانه لـيس في
مــتـــنــاول االطــفــال  الــبــدء في خــوض
احلـروب اال انـهم الـفـئـة االكـثـر عـرضـة
ميتـة وقد يؤدي  الصراع لـتاثيراتـها ا
ــــســــلـح الى قــــتل وعــــوق االطــــفــــال ا
وتــعــطــيل تــعــلــيــمـهـم والـوصــول الى
اخلدمات الصحية االساسية  ما يؤدي
الى زيـــادة الـــفــقـــر وســـوء الــتـــغـــذيــة
واصابتهم باالمراض فضال عما يؤديه
هــذا الــصــراع  الى فــصل االطــفـال عن
والـديـهم  او قـد يـجـبـرهم  عـلـى الـفرار
ـكن ان والــهـروب من مـنــازلـهم  مـا 
يؤدي  الى مشاهدة ابشع اجلرائم
ـا يـتـسـبب كـنـتـيـجـة حـتـمـية
الـى ارتــكــاب جــرائم  في حق
انـــفـــســـهم  وحق االخـــرين ..
ويـعد الـكتـاب احملاولة االولى
مـن نـــوعــــهـــا  الــــتي تــــســـلط
الــضـــوء ع  احــدى الــقــضــايــا
الــسـاخـنــة  واحلـســاسـة  الـتي
تــــــشــــــغـل فــــــكــــــر  اخلــــــبـــــراء
واخملـتـص  فـي شؤون الـنزوح
والـــتــشــرد  وبـــطــبــيـــعــة  حــال

الـــنــازحـــ  والالجــئــ
انـــفــســـهم .. وقــد
نـاقـش الفـصل

االول
الـــــتــــعـــــريف
بــااليــزيــديــة
وراهنهم في
ظــل داعــش
فـــــضـال عن
مــــــحــــــاور
اخــــــــــــــرى
ابــــــرزهـــــا
الـــكـــتــاب
فـــــــــــــــــــي
صفحاته
الـــــــــــتـي
تــــــربـــــو
عــــــــــــلـى
ـــائـــتي ا
صـــفـــحـــة
..كـل تـــــــلك
الـكـتب التي
ابــــــــــرزهـــــــــا
الـكاتـب حسو
هــــــــــــــــــــورمــي
ووضـــعـــهــا في
اطـــــار احملـــــنـــــة
الـتي عـاشه ابـناء
شــعــبـه االيــزيـدي
تــــــطــــــرح ســــــؤاال
مــــــــحـــــــددا حـــــــول
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ـغترب حسو جنح الكاتب االيزيدي ا
هـورمي في  تــوثـيق مـا عــاشه ابـنـاء
شـعـبه  من االيـزيـديـ ابـان سـيـطرة
تنظيم الـدولة االسالمية فـعبرت كتبه
الـتي اصــدرهــا في  بـحــر الـســنـوات
ـاضــيـة عن االالم ومـاسـاة الـقـلـيــلـة ا

الــعــشـرات
من ابنـاء قـضاء سـنجـار الـذين ذاقوا
االمـرين حــيــنـمــا تـعــرضــوا لـلــسـبي
والـعــنف اجلــنــسي ومــا غــيــرهـا من
انــواع الـــظــلم واالســـتــبـــداد قــبل ان
يجـري حتريـر بعـضهم ابـان عمـليات
التـحـريـر  فضال عن بـقـاء االف مـنهم
ــصـيــر دون تــلــمس ايـة مـجــهــولي ا
معـلومـات وحقـائق تكـشف ما عـانوه
ويعانـوه ..هورمي جنـد قلمه الـسيال
البراز تـلك احملـنة فـانتـج في ضوئـها
اساة  وابرزت كتبا حتـدثت بلسـان ا
كم الــهـمــوم والــغــصــات الـتـي عـانى
منـها مـا عانى الـنسـاء واالطفـال فكل
كـلــمــة في هــذه الــكــتب تــســتـحق ان
تكون مجلدا لالجـيال عما كانت عليه
ـكون االيـزيدي االبادة الـتي عاشـها ا
حـيث بـرز في ازائـهـا نـشـاط مـلـحوظ
على منابر  الراي العام الدولي  ومن
ــنــظــمــات خالل مــثــابــرة وجـــهــود ا
االيـزيــديــة الــتي لم تــوفــر جــهـدا في
سـبــيل تــدعــيم قــضـيــتــهـا بــالــصـور
والوثائـق والكتـب  البراز تلـك احملنة
الـقـاسـيـة .. ومن خالل كـتب الـنـاشط
االيزيدي حسو هورمي  التي منحني
ست شـخصيا نسخهـا االلكتـرونية  
عــدم تــوفـيــر الــكــاتب الي مــجــال من
مــجـــاالت االبـــادة اال وطـــرقه  مــرورا
بــاالســتـعــبــاد والــســبي الــذي قــضم
اجلزء االكـبـر من الـنسـاء االيـزيـديات
االحرار  البل تـطرق ايـضا الى مـنافذ
اخـرى اليـصـال صـوتــهم عـبـر ابـرازه
للوثائقيات في  جتـسيد محنة احدى
النسـاء  التي  اخـتار لهـا ان تمر  في
كل االمـكـنـة الــتي مـرت بـهـا وهي في
محـنـة  تـعرضـهـا للـبـيع والـشراء من
قـبـل عـنــاصــر تــنـظــيم داعـش  فـوثق
هورمي قـصة الـناجـية االيزيـدية حال
مـوسى  فـي كـتــاب  عـنــونه (من اجل
احلـيـاة ) مــتـطــرقـا من خالله لــقـصـة
 312يـــومــا عـــاشـــتـــهـــا  مـــوسى من
االســتــرقــاق والــعـــنف اجلــنــسي في
قبـضة داعش  وصـدر الـكتـاب حديـثا
عن مركز رووداو  للدراسات  وتناول
من خالله الـكــاتب  مـحــطـات من تـلك
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كتب حسو

حسو هورمي 
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بغداد

ÊuÐd¹ôË Êu³−M¹
كـانـوا يـقـولـون: أوالدنـا فـلـذات أكـبـادنـا... فـاألبـوان عـادة يـقـدمـان كل

دونهم باخلبز والرعاية والتربية . شيء ألوالدهم و
الرعاية هي االهتمام بـاألبناء من اجل بناء مستـقبلهم من الصغر حتى
الـكبر .. فـبعض اآلبـاء يشـغلهـم التفـكيـر بحـياة ومسـتقـبل أبنـائهم قبل

حتى أن يولدوا للحياة وهذه ميزة األبوة .
األبـوة احلنـونة لـيست فـقط عـند الـبشـر بل عنـد احليـوان أيضـاً  نرى
وبإستمرار احليوانات ترعى مـولودها وتعلمه األكل والصيد وهذه هي

سنَّة احلياة .
بـدأت سنـَّة احلـياة تـتـغيـر لـدى بعض الـناس فـلم نـألف قبـل عقـود مثل
الــيـوم تـزايـد حـاالت لــزواج األم من رجل آخـر والـتـخــلي عن أطـفـالـهـا
بحـجة أن اجملـتمع الشـرقي يعـتبـر أن أوالد االبن نسلـهم وهم فقط من

لهم حق الوصاية والرعاية . 
رعـايـة اإلبن واجب عــلى األبـوين فــــــــهـمـا من شـاركـا في وجــــــوده
وإذا كـان األبـوان غيـر مـســــــــتـعـدان لإلهـتمـام فـالـواجب أال ينـجـبان

هذا اإلبن. 
اإلبـن يـصـبح ضــحـيــة سـوء اخـتــيـار وتــــصــرف من قـبل األب أو األم
ـسؤولـية الكـافــــــيـة حلمايـته من مآسي احلـياة التي وعدم حتـملـهما ا
ـجرد أن ينـجباه ثم يـقرران اإلنـفصال الحـقا ً فتـلجأ يضـعونه فيـها 
األم الى زوج آخــر أو يـــضع األب ابـــنه بــ أحـــضــان زوجـــة أخــرى
فـيـصـبـح الـطـفل ضـحــيـة تـدفع الـثـمـن نـتـيــــــجـة الالمــبـاالة والـقـسـوة

واألنانية .
قمة االنانيـة عندما نقرر اإلجنـاب وال نقرر الرعاية أو نـنجب ألننا نريد
ربط الـرجل أو مـجـرد عـمـليـة إلصالح عالقـة زوجـيـة وفق مـنـطق بـائد
ورجـعي ..  وغـالبـاً هـذه مـحاوالت تـبـوء بالـفـشل ضـحيـتـها ذلك األبن

تعيس احلظ .
البعض يعتبر أن الزواج حظ وليس حسن اختيار وإذا سمعت البعض
جتدهم يرددون بأن الزوج حظ والولد حظ فإذا جاء الولد رمته أمه في

الشارع من الفقر أو من الكآبة في النهر .
وأذكر قـول رائع للـكاتب يوهـان فولـفانغ غـوته : هناك
ـنـحـهـمـا ألوالدنـا وهي اجلذور كن أن  هـبـتـان 
واألجــنـحـة  ولـو تــفـكـرنـا نــعـلم أن اجلـذور هي
األصل والــنـــسل أمــا األجـــنــحــة فـــهي احلــريــة

والسعادة . 
البـعض منا أصـبح يسـلب سعـادة أوالده بسبب

إختيار األنا على حساب اإلبن.

الـنخبـة القادرة عـلى استيـعاب وهضم
مـــا تــــنـــاوله  الـــكـــاتـب في اطـــار تـــلك
الـقـضـايا الـتي اثـارها ومـا هي مـديات
وافـاق  كل تلك القضايا واجلهود التي
 يـضـعهـا  في سـبيل ابـراز االمـكانـيات
في  تـبديد تلك الكـوابيس السيما التي
سبيات او الناجيات عـاشتها النساء ا
ترتـبة عن تلك الفترة وتـخفيف االثار ا
ــاضــيــة  البل مــا يــتـرتـب من جــهـود ا
الزالــة مــا عــلق بــذاكــرة االطــفـال  ازاء
كن ان  تلمسوه في هـذه الفترة  وما 
رحــلــتـهـم االمـهم الــتي واكــبــوهـا وهم
بـعيـدون عن بيـئتهم واقـرانهم  السـيما
ابــــتــــعــــادهـم عن ســــكــــة الــــتــــعــــلــــيم
ـكن ان تـنـشا في والـطـمـوحـات الـتي 
خـــضم هــذا الــعــالـم  ويــبــرز الــســؤال
االكــــــبـــــر  من خـالل الـــــقــــــراءة الـــــتي
وضــعـنـاهــا  لـكل الــكـتب الـتي قــدمـهـا
الـكـاتب والنـاشط حـسو هـورمي فـيمن
يـدفع ثمن حقبـة لعلها اسـتمرت لثالثة
اعـوام لــكن تـاثـيـراتـهـا وانـعـكـاسـاتـهـا
ســتــكـون  بــضــعف تــلك االعــوام الـتي
فـرضت فـيهـا سيـطرتـهـا  حيـنمـا قامت
بـتجنيد االطفال كقـوة مسلحة لترسيخ
 احـكـامـهـا مـسـتـغـلـة  تلـك البـراءة الي
حـولــتـهـا  الى صـفـحـة سـوداء بـذاكـرة
تــلـك االعــمــار الــغــضــة ســارقــة مــنــهم
ـراة الـتي طــفـولـتــهم  لـتـنــحـو نـحــو ا
ايـضا دفـعت ثمن داعش باهـظا حيـنما
انــتــزعـتــهــا من عــائـلــتــهــا وجـنــدتــهـا
ـمـارساتـهـا الدنـيـئة  لـيـبقى الـتـساؤل
ـزروعة ـكـنـا  عن مـدى كـميـة الـشـر ا
بــتـلك الـنــفـوس البل مـقـدار
ــغـلــوطـة ــعـلــومـات ا ا
الــتي جــرى ضـخــهـا
بـعقولـهم ليتـمكنوا
مـن تــنـــفــيـــذ تــلك
ـمارسات التي ا
تمقتها وتنبذها
كـل الـــــرســــاالت

السماوية ..
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نــظـهــر يـوم األربــعـاء أنه بــإمـكــانـنـا
الـــلـــعب بــشـــكل أفـــضل".وزاد: "لـــقــد
سارت األمـور بشـكل جـيد مع بـيدري
مثل ترينكاو وهـذا دائمًا ما نتوقعه
من الـتــغـيـيـرات وفـعــلـوا مـا تـوجب
ـــا عـــلــــيــــهم فـــعــــله وســــاهـــمــــوا 
ــهم دائــمًـا نــحــتــاجه".وأكــمل: "من ا
الــــفـــوز وفي الــــلــــيـــجــــا نـــحــــتـــاج
لالنتصارات لـتقلـيص الفارق وعلى
الرغم من أنـهـا كانت مـبـاراة صعـبة
لـديـنـا شـعـور بـأنـنـا عـمـلـنـا من أجل
: "نـحن على الـطريق هذا الـفوز".وأ
الــصـــحـــيح? هـــنـــاك أشـــيـــاء نـــقــوم
بــتـحــسـيــنـهــا ونـصــنع الـعــديـد من
ــكن أن نـكـون الـفــرص ونـعـلم أنه 
ــبـاراة أكــثــر فــعــالــيــة ونــأمل فـي ا
الــتـالـيــة أن نـســجل في وقت مُــبـكـر
والفوز هو أفضل حل لكسب الثقة".

Õö  o Qð

كـشـفت رابــطـة الالعـبـ احملـتـرفـ
ـرشـحــ لـلـفـوز بـجـائـزة العب عن ا

عام  2020في إنكلترا.
ووفقًا لصحيفة "مـيرور" البريطانية
ــصـري مـحـمـد صالح فـإن الـدولي ا
جنم لــــيـــفــــربــــول جـــاء عــــلى رأس
ـــرشـــحـــ جلـــائـــزة العـب الـــعــام ا
بـــجـــانب زمالئه بـــالــفـــريق ســـاديــو
ماني جـوردان هنـدرسون وفـيرجيل
فـان دايك.كـمـا يـتـنـافس أيـضًـا كيـفن
دي بـــروين جنم وسط مـــانــشـــســتــر

مـــيــسي وحــولـــهــا إلى ركـــنــيــة في
الدقيقة 71.

وجنح مـيـسي أخـيـرا في الـتـسجـيل
بالدقيقة 76 عندما تلقى تمريرة في
عمق منـطقة اجلـزاء من فرينكي دي
يــوجن وسـدد عــلى يــســار احلـارس
بقوة حيث اصـطدمت الكـرة بالقائم
قـــبـل أن تـــســــكن الــــشـــبــــاك.وعـــمل
بـرشـلونـة عـلى مـضـاعـفة الـنـتـيـجة
أمام مـحـاوالت ضعـيفـة من لـيفـانتي
ـتبقـية مرت للتـعديل لـكن الدقائق ا
باراة بانتصار دون جديد لتنتهي ا
البـلـوجـرانا (0-1).وقال كـومان في
تصـريحـات نقلـتهـا صحـيفـة "ماركا"
اإلسبانيـة: "في الشوط الثـاني لعبنا
بـــشــكـل أفــضل وكـــان من الـــصــعب
علـينـا التـوغل وكان فـوزًا مسـتحـقًا
بـــعــد عــمـل جــيــد واخلـــصم ضــغط
كــثــيــرًا وأتــيــحت لــهم الــفــرص في
الـشـوط األول".وأضــاف: "الـلـعب بـ3
? إذا لم يـتبـق سوى الـقـليل مـدافعـ
ــبـــاراة حــتـى تــنـــتـــهي وكــان مـن ا
ـزيـد من األشـخاص اخلـصم يـضع ا
في الـهجـوم يـجب عـليـنـا الـدفاع عن
هم الفـوز بهذه النتـيجة وكـان من ا
ـباراة بـاراة حتى نـحظى بـالثـقة  ا
األربـعــاء".وتـابع: "مـيــسي? يـجب أن
نـعـتـرف أن اخلــصـوم ال يـقـدمـون له
الـتـسـهـيالت فـهم يـراقـبـونه كـثـيرًا

لكنه أثبت أنه حاسم".
Z¹uÐ wJ¹— W —UA   ÂbŽ

وعن ريــكـي بــويج عــلق: "لــقــد كــان
يـســتـعـد لـلـمـشــاركـة أثـنـاء الـتـعـادل
السلـبي لكن بـعدما سـجلنـا الهدف
كــان الــتــخــطـــيط مــخــتــلف لــذلك لم
ـكــنـنـا يُــشـارك".ونـوه: "بــالـتـأكــيـد 
الــفـوز بــلـقـب الـلــيـجــا إذا حتـســنـا
وحــصــلــنـــا عــلى مــزيـــد من الــثــقــة
وتـطـوير الـفـعـاليـة فـسـيكـون لـديـنا
خـيـارات ومـا زال هـنـاك الـعديـد من
بـاريات متـبقيـة".وأوضح: "خطـتنا ا
كـانت الـلـعـب بـبـوسـكـيـتس كـمـحـور
ارتــكــاز مـــتــقــدمــا عــلى العــبي قــلب
الــدفــاع مع وجــود كـوتــيــنــيـو ودي
يــوجن كـثــنـائي وسط مــتـقــدم ألعـلى
قـــلــيال وفي بـــعض األوقــات قـــمــنــا
بـعمـل جيـد لـكن في الـشـوط الـثاني

كنا أفضل خاصة حتت الضغط".
WO u−N « WO UFH « »UOſ

رمى? وواصل: "غياب النجاح أمام ا
إنـهـا مـسألـة ثـقـة فـإذا دخـلت الـكرة
الـشبـاك كـمهـاجم سـيـكون لـديك ثـقة
ـبـاراة القـادمـة ونأمل أن أكبـر في ا
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أعـاد األرجـنــتـيـني لـيــونـيل مـيـسي
جنم وقائـد برشـلـونة فـريقه لـطريق
عــلى االنـــتــصـــارات بــالـــفــوز (1-0© 
ضــيـفـه لـيــفــانـتي فـي إطـار اجلــولـة
الـ13 من الليغـا.وسجل ميسي هدف

Æ76 باراة الوحيد في الدقيقة ا
وبــهــذا االنــتــصــار رفع بــرشــلــونـة
ــركــز رصـيــده إلى 17 نــقــطــة في ا
الثامن بجدول تـرتيب الليجـا بينما
جتـمـد لـيـفـانـتي عـند  11نـقطـة في
ركز الثامن عشر. وجاء أول تهديد ا
ـبـاراة بــالـدقـيـقـة 2  حـيث مـرر في ا
ن سـيـرجـيــنـو ديـست الـظـهـيـر األ
لــبــرشـلــونـة كــرة عـرضــيــة لـزمــيـله
كوتيـنيو عـلى حدود منـطقة اجلزاء
وسـدد الـبـرازيـلي كـرة قـويـة لـكـنـها
مـــــــرت أعــــــــلـى مـــــــرمـى احلـــــــارس
فــيــرنــانــديـز.وتــألق تــيــر شــتــيـجن
حارس مرمى برشلونة في التصدي
من النـــــفـــــراد فـي الـــــدقـــــيـــــقـــــة 12 
ســبـاســتـيــان العب لـيــفـانــتي الـذي
ســدد كــرة أرضــيـة.وتــصــدى أيــتـور
فـيرنـانـديـز حارس مـرمى لـيـفـانتي
لـــــتـــــســـــديـــــدة قـــــويـــــة من مـــــارتن
برايـثوايت مـهاجم الـبلـوجرانا في
الدقيقة Æ16وأضاع لينـجليت أخطر
فرصة لبرشلونة حيث أرسل ميسي
كــرة عــرضــيــة في الــعــمـق ســددهـا
جــريــزمــان بـالــرأس وتــصــدى لــهـا
احلــارس فــيـرنــانــديــز لـتــرتــد أمـام
ــرمى خـالٍ لـكـنه سـدد الـفـرنـسي وا
بقوة أعلى العارضة في الدقيقة 21.
وأطلق ألبا تصويبة صاروخية على
الـطــائـر فـي الـدقــيـقـة 37 مـســتـغال
ارتداد الـكرة من دفـاع ليـفانـتي لكن
احلـــارس فــــيـــرنــــانــــديـــز تــــألق في
الــتــصــدي لـهــا.ومع بــدايــة الــشـوط
الثاني واصل برشـلونة الضغط من
أجل الـتسـجـيل حيث وصـلت الـكرة
إلى ميسي في مـنطقـة اجلزاء وسدد
بــقــوة لـكــنــهــا اصـطــدمت بــالالعب
سك بـهـا احلارس مالـسـا قـبل أن 

بسهولة في الدقيقة 50.
وفي ظل عجز بـرشلونـة عن اختراق
دفــاع لــيـفــانــتي جلــأ األول إلى حل
ـنـطــقـة عـبـر الـتــسـديـد من خــارج ا

جريزمان وميسي وكوتينيو.
ومن ركلـة حرة غيـر مبـاشرة نـفذها
نطقـة سدد لينجليت ميسي داخل ا
بـالـرأس لـكن أعـلى مـرمى لـيـفـانـتي
في الــدقـــيــقــة 66.وتــصــدى حــارس
الــضــيــوف لـتــســديـدة مــبــاغــتـة من
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مـــنــتــخــبــنـــا الــوطــني . واضــافَ: ان
وزارة الــشــبـــاب والــريــاضــة وجــهت
كـتـاب الـتـطـبـــــــيـعـيـة الى خـلـــــــــيـة
األزمــة مع الــتـــأكــيــد عــلـى الــســمــاح
للـجمهـور بالـعودة للـمباريـات وانها
تــتـابع االمـر بــاهــــــــتـمـام وحـــــرصٍ

كبير . 
واختتمَ فرحان بالقول: ان التطبيعية
تـواصل بــجـد مـتــابـعـة قــضـيـة عـودة
ــدرجـات اجلــمــهــور الـى ا
وانـــهـــا لـن تـــتـــوقف عن
سـعـيـهـا حلـ الـسـماح
للجمهور بالتواجد في
باريات ولو بنسبة ا
مــعـيــنـة مع تــطـبـيق
شــــروط الــــتـــبــــاعـــد
االجــــــــــتـــــــــمــــــــــاعي
واجــــــــــــــراءات وزارة
الـصـحـة حـرصـاً مـنـهـا
عــــلى حتــــقــــيق رغــــبــــة
اجلــمـــاهــيــر الــريــاضــيــة
واحلـــــــفـــــــاظ عــــــــلى

سالمتهم.

عماد محمد
يتوسط محاضرين
في دورة تدريبية

ـــمــيــز الـــســابق في صــفـــوف فــريق نــادي يــدافع الالعب ا
الشـرطة لكـرة القـدم ماهر عـكلة عن حق الـتمـتع  بالعـضوية
الدائـمة في الهيـئة العـامة للنـادي الذي ارتدى قـميص فريقه
بـتــمـيـز واضح .. االول اكـثــر من سـبـعــة مـواسم ريــاضـيـة 
وكل ـهـنيـة االعالمـيـة  تقـتـضي منـا مـساعـدة مـاهر عـكـلة  ا
في الوصـول الى هذا العب في مـستـوى تاريـخه الريـاضي 
احلق الطبيعي .. و نشير الى ماهر عكلة باالسم دون سواه
ـاهـر بث شـكـواه لـوسـيـلـة اعالم مـحـلـيـة الن هـذا الـالعب ا
عـنوي من ادارة وقـال ان هدفه االول هـو استـرجاع حـقه ا
ـنـطـقي ان يـفـقـد اي ريـاضي إذ لـيس من ا نـادي الــشـرطـة 
ارتدى قميص الفريق االول بالنادي على صعيد كل االلعاب
عضويته حتى وإن اعتزل ..  وهنا قد يقول قائل الريـاضية 
فكيف ان ماهـر بعيد عن النادي  الكثـر من عقد من الزمان 
يحـتفظ بحق البقـاء في الهيئـة العامة للـنادي .. االجابة على
ـعـنـوي يـتـحـقق  بـتـثـبـيت هـذا الـتـسـاؤل هي ان هـذا احلق ا
نح فقـرة في قـانـون االنديـة (الـذي لم يـر النـور حلـد االن) 
الــريـاضي الــذي مــثل الـنــادي خلـمـس مـواسم عــلى ســبـيل
حق االحتفاظ بعضويته في الهيئة العامة طوال بقائه ثـال  ا
علـى قيـد احلـيـاة  .. وحتـمـسي السـتـمـرار عـضويـة الالعب
هو منح في الهيئة العامة  درب وحـتى االداري السابق  اوا
عنوي ادارات االنديـة  البنائهـا السابقـ فرصة التـواصل ا

مع انديتهم على اقل تقدبر .
اذا (حترص) ادارات االندية على رفع اسماء الالعب امـا 
فـهـو (على ـدربـ الـسابـقـ من قـائمـة هـيـئاتـهـا الـعامـة  وا
ــنـعــهم من تـمـثــيل الـنــادي في إدارة هـذا االحتـاد االرجح) 
وهنـا يـبرز مـسّـوغ منـطقي ـستـقـبل  الريـاضي او ذاك في ا
ـعـتزلـ يـزداد مـوسم وهـو ان عـدد الالعـبـ ا الى حـد مـا 
ـكن لــلــنــادي اسـتــيــعــاب كل الالعــبـ فــكـيـف  اثــر آخــر 
ـعـتـزلـ في هـيـئـته الـعـامـة وإرضـاء جـمـيـعهـم من نـاحـية ا
ترشـيـحهم لـلهـيـئات االداريـة لالحتادات الـريـاضيـة .. وهذه
تتيح كن معاجلتها بالية ادارية واضحة  اشكـالية حقيقية 
الـفــرصـة  لـالعب لـتــمـثــيل الــنـادي فـي انـتــخـابــات االحتـاد
و ال بأس من بقـاء الالعب في الهـيئة رة واحـدة  الـرياضي 
الن الــبـطــاقـة الــعــامـة حــتى وفـاته بــصــفـة عــضـو مــشـارك 
تمـنح الريـاضي طـاقة مـعنـويـة هائـلة في الريـاضيـة للـنـادي 
وبذلك سنـوات ابتـعاده عن االضـواء بفـعل تقدمـه في السن 
ينتهي اجلدل حول الغاء تاريخ هذا الالعب او ذاك  واجزم
ان ادارات االنــديـــة بــوســعــهـــا مــنح هــذا احلق لـالعــبــيــهــا
الــســابــقــ في كل االلــعــاب الــريــاضــيــة خــاصــة وان هـذه
ـعـتـزلـ او اي اخلـطــوة ال تـتـرتب عـلــيـهـا رواتب لالعـبــ ا
واهم امتياز للريـاضي هو استمرار عالفته منـصب  اداري 
والـتواصل عـنـويـة مع ناديه الـذي مـثـله في سنـوات خـلت  ا
ـوقع الرياضي الـذي صنع فيه اسمه مع زمالء االمس في ا
واسـهم في حتــقـيق جنــاحـات مــهـمـة
لـفـريق نـاديه في بــطـوالت مـحـلـيـة

وخارجية .. 
ال تــســتــكــثــروا عــلى الــريــاضي
ــــبـــــدع الــــســـــابق هـــــذا احلق ا

عنوي . ا

u“ ∫ حقق فريق برشلونة عالمة كاملة في الليغا
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حسم الـتعـادل السـلـبي بدون اهـداف  نتـيجـة مبـاراة فـريقي الـشرطـة والنـجف التي
احتـضـنهـا ملـعب الـشعب الـدولي في اطـار منـافـسات االسـبـوع الثـامن من الدوري

متاز بكرة القدم. ا
ـلعب ولم تـشهـد فرصـاً حقـيقـية لـلتـسجيل بـاراة انحسـر اللـعب فيـها في وسط ا ا

لتنتهي كما بدأت من دون اهداف.
ركز باراة توزعت ب الفريـق حيث اصبح رصيد الشرطة 13 نقطة في ا نقاط ا

ركز الرابع عشر. الثالث بينما اصبح رصيد النجف تسع نقاط في ا
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سـيـتي بـجـانب مـاركـوس راشـفـورد
مـهـاجم مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد وجاك

جريليش جنم أستون فيال. 
واخـتـار أكـثـر من 100 صـحـفي هـذا
الــــســــبـــاعـي لــــيـــدخـل في قــــائــــمـــة
مــخـتــصـرة بــيـنــمـا ســيـتم اخــتـيـار
الفائز من خالل تصويت جماهيري.

‰UDÐô« Í—Ëœ

وكان دور اجملـمـوعات لـدوري أبـطال
أوروبـــا قـــد انـــتـــهـى يـــوم األربـــعــاء

اضي. ا
ـــقــرر تـــقــســيـم الــفــرق الـ 16 ومن ا
ـــتــأهــلـــة في وعـــاءين األول يــضم ا
متـصدري اجملمـوعات فـيما يـحتوي

الثاني على فرق الوصافة.
WŽdI « bŽ«u  

سيـتم سـحب ورقة من الـوعاء األول
ومقابـلهـا من الوعاء الـثاني ليـلتقي
كن تصـدرين بفرق الـوصافة.وال  ا
لـفــرق الـصـدارة أن تــتـواجه في هـذا
الـــدور وكــــذلك األمـــر بــــالـــنــــســـبـــة
ـركــز الـثـاني. كـمـا أنه ال ألصـحـاب ا
ـــكن لــفـــريــقــ من بـــلــد واحــد أن
يــلـــتــقـــيــا في دور الـ16 كــمــا جــرت
الـــعـــادة.ولن تــــلـــعب الــــفـــرق الـــتي
تنافست في مجموعة واحدة في هذا
الدور أيـضا.كـما تـنص اللـوائح على
ــــــــراكــــــــز األولى أن أصــــــــحــــــــاب ا
ســـيــخــوضـــون جــولـــة اإليــاب عــلى
مالعــبـهـم بـيــنـمــا تـســتـضــيف فـرق

الـــــوصـــــافـــــة مـــــبـــــاراة
الـــذهــاب. وأكـــد يــويـــفــا
أيـــضـــا أنه ســـيـــعـــلن عن
ـــزيــــد من الـــقـــيـــود قـــبل ا
مــــراسـم إجــــراء الـــــقـــــرعــــة

مباشرة.
‰Ë_« ¡UŽu « 

مـتـصـدرو اجملـمـوعـات: بـايـرن
ميونخ ريال مدريـد مانشستر
ســيـتي لــيـفــربـول تــشـيــلـسي
بوروسيا دورتـموند يـوفنتوس

وباريس سان جيرمان.
w½U¦ « ¡UŽu « 

ــــركـــــز الـــــثـــــاني مـــــحـــــتـــــلـــــو ا
بــاجملـمــوعـات: أتــلـتــيـكــو مـدريـد
بوروسيا مونـشنجالدباخ بورتو
أتــاالنــتــا إشـــبــيــلــيـــة التــســيــو

برشلونة واليبزيج.
 U¹—U³*« bOŽ«u  

مــبــاريــات ذهـاب دور الـ16 ســتــقـام
على مدار  4 أيام متفرقة وهي 16و
17و23  و24 فبراير/ شباط 2021.
أما جولـة اإلياب فسـوف تقام أيام
9 10 و 16 و 17مـــــــــارس/ آذار

 .2021
وبــعـد إســدال الــسـتــار عــلى ثـمن
الـنــهـائي سـيـجـري يــويـفـا قـرعـة
األدوار الـــتــالـــيـــة بــدايـــة من ربع
بـاراة النـهائـية النـهائي حـتى ا

يوم 19 مارس/ آذار .2021

رونالد كومان
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أصـدرتْ جلــنـة االنـضـبـاط في الـهـيــأة الـتـطـبـيـعـيـة
حـــزمــة من الـــقـــرارات بــحق فـــريق احلـــشــد لـــكــرة
الصاالت الذي قرر االنسحاب من منافسات الدوري
ــمـــتــاز لــلـــمــوسم 2020 -2021 بـــعــد أن لــعب ا
الــــفــــريق اجلــــوالت األربع األولـى وانــــســــحب في

اجلولة اخلامسة.
وقررت الـلجنة إصـدار العقـوبات وفقـا للمادة (45)
من الئـحـة الـدوري الـتي تــنص عـلى عـدم مـشـاركـة
ـتـبـقيـة لـلـموسم ُـنـسـحب في الـبطـوالت ا الـفريق ا
احلــالي مع غــرامـة مــالـيــة قــدرهـا خــمـســة ماليـ
دينـار عـراقي ووفقـا لـلـفقـرة نـفسـهـا يهـبط الـفريق
ُـنـسـحب إلـى درجـة أدنى مع شـطب نــتـائـجه في ا

اضية. باريات ا ا
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أكـدَ األم الـعام لـلـهيـأة التـطبـيعـية
مـحمـد فرحـان أثـناء لـقائه مـجمـوعة
ــــــثـــــــلي روابـط االنــــــديــــــة ان مـن 
الـتـطبـيعـيـة عن طريق رئـيـسهـا اياد
بــنــيــان وبــقــيـــة األعــضــاء تــســعى
جـاهــدة الى احلـصــول عـلى الــضـوء
االخـضـر لـلـسـمـاح بـعـودة اجلـمـهـور
ــــــبـــــــاريــــــات مـن خالل لــــــدخـــــــول ا
مـــخــاطــبــتـــهــا وزارة الــشــبــاب
ــــفــــاحتــــة خــــلــــيــــة االزمـــة
احلكومية. وقالَ فرحان: ان
الـتطـبيعـية تـسانـد وتدعم
بــقـوة عــودة اجلــمــاهــيـر
ـــدرجــــات وتـــدرك إلى ا
جـــــيـــــدا ان الـــــســـــمـــــاح
لـلـجـمـهـور خـطـوة مـهـمة
لــتــطـويــر اداء الــفــرق من
اجلانب الـفني وتـسهم في
سـتـوى اللـعـبة  االرتـقـاء 
السيما وان ارتفاع منسوب
ـســتـوى الـفـني لالعـبـ ا
يــنـعـكس ايـجــابـيـاً عـلى

اداء العـــــــــــــــبـي
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تواصل. العمل ا

وأضـــــــاف أقـــــــدم شـــــــكـــــــري
لـلمـحاضـرين ايـريك وكاري
ووســــام شـــامل ولـــكل
من ســـــانـــــدنـي خالل

اضية. الفترة ا
وتــــــابـع شـــــــهــــــادة
أســـــعـى خلاللـــــهـــــا
خلـــدمــة بـــلــدي ورفع
عــــلـم الــــعــــراق

عاليـاً كما سعـينا لذلك
. عندما كنا العب
يـذكـر ان الـعـمدة
حــــــصـل عــــــلى
الـــشــــهـــادة من
قـــــــــــــــــطــــــــــــــــر.

حسابه الـرسمي في احدى
مـــــــــواقـع الـــــــــتــــــــــواصل

االجــتــمــاعي  انه 
اجـتـيـاز الـدورة
الـتدريـبـية فـئة
(بـرو) بـعد 40
يـــــــومـــــــاً من
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حــصل مــدرب مــنــتـخب
الناشئ عماد محمد
عــــــــلـى الـــــــشـــــــهـــــــادة
الـتـدريـبـيـة األعـلى في

عالم التدريب.
ونــشــر مــحــمــد عــبــر

¡UIKÐ ‚«dF « Ëœuł qLý lL−¹ ‰Uł—œ

ÍuÝu*«Ë wFOÐd «
ÊU e « ≠œ«bGÐ

اســـــتـــــقـــــبل وزيـــــر الـــــشـــــبــــاب
والرياضة عدنان درجال اليوم
ـــقــر الـــســـبت في مـــكـــتـــبـه 
الـوزارة قــادة إحتـاد اجلـودو
ــوسـوي الـعــراقي ســمــيـر ا
عــدي الـربــيـعي عــلى طـاولـة
حـوار واحـدة بهـدف تـغـليب
مصلحة اللعبة والرياضي
عــلى ايــة مـصــلــحــة اخـرى
وجتــــاوز اخلـالفــــات الـــــتي
اكـلت من جـرف هذه الـلـعـبة
وتسـببت بإنـقسـامات حادة

دة ال ينبغي ان تطول.
وقـــد أثـــمــــر تـــدخـل الـــوزيـــر

درجـال كطـرف محـايـد ب اإلثـن
عن نتـائج جيـدة تخـوله وبتـكليف
من الـطـرفـ بـخـضوعـهـمـا لـلحل
ـكـنـة ــنـطـقي حتت ايـة صـورة  ا
تـــنـــهـي اخلالف وفـــتـح صـــفـــحـــة

جديدة.
بــــدوره قـــرر درجــــال مــــخـــاطــــبـــة
اإلحتــاد الـــدولي أثــنـــاء إجــتــمــاع
بـادرة وإعادة مسـقط ألخذ زمـام ا
اإلنتخـابات واألخذ بنـظر اإلعتبار
ــوســوي والـــربــيــعي في قـــيــمــة ا
الـلعـبة كـركنـ مهـم أسهـما في
بناء ونـشر اللعبـة عبر مكانـتيهما
جنـــــــمـــــــ دولــــــيـــــــ ومـن خالل

ناصب التي شغلها كل منهما. ا
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قــدم نـائـب رئـيس الــهــيــئـة االداريــة لــنــادي الـقــوة اجلــويـة
الــريــاضي الــكــابــ ســمـيــر كــاظـم اعـتــذاره إلدارة والعــبي
وجـمـاهــيـر نـادي الــسـمـاوة بــعـد تـقــد عـرضــا له لـتـدريب

الفريق األول.
وأكـد كـاظم في بـيـان أنه يـحـمل عـلى عـاتـقه مـسـؤوليـة حب
كن تركه في ظل النادي الـعريق الذي قدمه لـلنجومـية وال 
ا يجعله الوقوف الظروف التي يعيشها من تـركات ثقيلة 

مع الهيئة العامة وجميع العامل في النادي.
ولفت إلى أنه مع الهيئة االداريـة يدا واحدة لتحس وضع
النـادي وجعله في مصـاف االندية اآلسـيوية والعـربية كونه
مقبل عـلى اإلستثمار لـبناء صرح شامخ يـليق بإسم النادي
ـيـات بـاسم نـادي مـن مالعب ومـرافق اخـرى مع فــتح أكـاد

القوة اجلوية في جميع احملافظات.
وبــحـسـب الـبــيــان فــإن نـائـب رئـيـس نـادي الــقــوة اجلــويـة
الــريــاضي ا اجلــهــود كــلــهـا تــنــصب في إعـــــــــادة وضع
الـــفـــريق األول من دعـم مــادي ومـــعــــــــــنــوي إلعــــــادته إلى
وضعه الـطبيـعي بعـد سلسـلة من اإلخفـاقات في اجلــــوالت

اضية. ا
داعيـا من جمهـور الصـقور الوقـــــــوف مع الفريق من خالل
نـشورات التي تـنشر علـى مواقــــــع التواصـل االجتماعي ا
وتـرك األشيـاء السـلبيـة التي تـؤثر بـشكل كـبيـر على وضعه

سابـــــــقات. في جميع ا

محمد فرحان



{ روما- وكاالت - حتدث الـسويدي زالتان إبراهيمـوفيتش مهاجم ميالن عن
جتربته احلالية مع الروسونيري وتوقيت اعتزاله لكرة القدم.

وقـال إبـراهـيمـوفـيـتش في تـصريـحـات لـهيـئـة اإلذاعـة البـريـطـانيـة "اعـتـزال كرة
العب حـتى ال أســتـطـيع الـقـيــام بـهـذه األشـيـاء الـتي الـقـدم? سـأسـتــمـر في ا

أفعلها اآلن".
وأضاف النجم السويدي "يجب فقط أن أحافظ على لياقتي البدنية بينما

ستحل كل األمور األخرى من تلقاء نفسها".
وتــابع "مـيالن اآلن في حـالـة ال تـصـدق. نــحن نـقـوم بـعـمل رائع هـذا
ـوسم لــكـنـنــا لم نـفـز بــأي شيء بـعــد عـلـيـنــا أن نـضع ذلك في ا

االعتبار".
ـقـارنـة بـ جتـربـتي األولى والـثـانـيـة مع مـيالن في وواصل "ا
ـرة ـرة األولى جـئت إلى نـادٍ يـقـاتل من أجل الـلـقب وفي ا ا
الثـانـية جـئت إلعـادة النـادي والـفريق إلى الـقـمة".وأ "إنه
حتـد مختـلف وهذا األمـر الذي أحبه ألن عـندما يـقولون
إن األمـر صـعب لـلـغايـة ويـكـاد يـكـون مـستـحـيـلًـا هـنا

واقف أريد الظهور في الصورة. أشعر في هذه ا
أنني ال زلت على قيد احلياة".

منافسات دوري أبطال أوروبا بعد
اتهام للـحكم الرابع بأنه أشار إلى
ويبو بـلون بشـرته.وقال ويبو (38
عـــامــــا) إن األيـــام الــــتي أعــــقـــبت
الــــواقـــعــــة كــــانـت "األصــــعب" في
ـجال كـرة الـقـدم.وأشار مـشـواره 
ـعـونة طـبـية إلى أنه كـان بـحـاجة 
ليتمكن من النوم تلك الليلة.ويتهم
ويـبــو احلـكم الـرابـع سـبـاســتـيـان
كولتسكو بازدرائه وذلك من خالل
اإلشـارة إليه بـلـون بشـرته بدال من
اسمه.وقال ويـبو لبي بي سي "في
رأيي سـيــكـون هــنـاك مـا قــبل ومـا
بـعد الـثامن من ديـسمـبر".وتـأجلت
باراة بعد توقفها بسبب الواقعة ا
في الدقيقة 14 ح كانت النتيجة
0-0 ثم اســتــؤنــفت يــوم األربــعــاء
بــطـــاقم حتـــكــيـم مــخـــتــلـف.وقــبل
ــبـاراة ارتـدى العـبـو اسـتـئـنـاف ا
الفـريق وطـاقم التحـكيم قمـصانا
مـــكـــتـــوب عـــلـــيـــهـــا عـــبــارة "ال
لـلعـنصـريـة". كمـا كانت هـناك
الفتـات حتمل شـعارات ضد
الـعـنـصـريـة في مـدرجات
مــــــلــــــعـب األمــــــراء في
بـــاريس.وطُـــرد ويـــبــو
أثــنـــاء الــواقـــعــة يــوم
الثالثـاء لـكن سُمح له
بــالـعــودة إلى مــقـعـده
ضـمن اجلــهـاز الـفـني
لـفريـقه مع اسـتئـناف
ـــبـــاراة في الـــيـــوم ا
الـــتــــالي إذ عُــــلّـــقت
الــبــطــاقــة احلــمـراء
الـتي تـلــقـاهـا فــيـمـا
يـــــــجــــــري االحتــــــاد
األوروبي لكـرة القدم
حتـقـيـقـا.وحـ سُـئل
عن مــــــا إذا كــــــان من
ـــــمـــــكن أن يـــــغــــادر ا
ــلـــعب مــرة الالعــبـــون ا
ــســـتــقــبل قــال أخــرى في ا
ويــبــو "لــقــد أظــهــرنــا أنــنــا
ســنـفــعل هـذا. لــيس احلـكم
هـــــو من ســــيـــــوقف األمــــر
ـــا (الــــعــــنــــصــــريــــة) وإ
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{ روما- وكـاالت - كـشف تـقـريـر صـحـفي إيـطالي عـن استـعـداد يـوفـنـتـوس للـتـحـرك لـضم الـفـرنـسي بول
قبل. بوجبا جنم وسط مانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني ا

وصرح ميـنو رايوال وكيل أعمال بـوجبا منذ أيام قـليلة بأن وقت مـوكله في أولد ترافورد قد انـتهي مطالبًا
إدارة مانشستر يونايتد ببيعه في يناير.

وبـحسب مـوقع "فوتـبـول إيطـالـيا" فـإن يوفـنـتوس يـرغب في اسـتغالل تـوتـر العالقـة بـ بوجـبا ومـانـشسـتر
يــونـايــتـد إلعــادته إلى تــوريـنــو.ورحل بـوجــبــا عن يـوفــنـتــوس في صـيف 2016 عـائــدًا إلى نـاديه الــسـابق
مـانشستر يونايتد مقابل 100 ملـيون يورو.وأوضح التقرير أن يوفنتوس بحاجة لبيع بعض العبيه أولًا من
ال الالزم حلسم الـصفقـة بجانـب إقناع بـوجبا بـتخفـيض قيمـة راتبه.كمـا يرغب يوفـنتوس في أجل توفيـر ا
ـقـبل; بـسبب إقـناع مـانـشـستـر يـونـايتـد بـضم الالعب عـلى سـبـيل اإلعارة مـع خيـار الـشـراء في الصـيف ا

وسم. الية التي تعاني منها األندية هذا ا األزمة ا
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أســـفــرت قـــرعــة ثـــمن نـــهــائي دوري
أبــطـــال أوروبــا الــتي أقـــيــمت امس
اإلثن في مدينة نيون السويسرية
عن مـواجهـت نـاريـت فـيمـا جاءت

باريات متوازنة نوعًا ما. بقية ا

وأوقـــعت الـــقـــرعـــة تـــشـــيـــلـــسي في
مـواجهة أتـلتـيكـو مدريـد كمـا حملت
صدامًـا ناريًا لبـرشلونـة أمام باريس
ســان جــيــرمـــان وصــيف الـــنــســخــة

اضية من البطولة. ا
ويـلـعب بـايـرن مــيـونخ حـامل الـلـقب

أمام التسيو فيما يلتقي ريال مدريد
نظيره أتاالنتا.

باريات يصطدم ليفربول وفي بقية ا
باليـــبـــزيج ومـــانـــشــســـتـــر ســيـــتي
بـبـوروسـيـا مـونــشـنـجالدبـاخ فـيـمـا
يـــلـــعب يـــوفــنـــتـــوس أمـــام بـــورتــو

وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.
واظـهــرت نـتــيــجـة نــتـيــجــة الـقــرعـة

تبقية  ا
 U¹—U³*« bOŽ«u  

مباريات ذهاب دور الـ 16ستقام على
مدار 4 أيـام مـتـفـرقـة وهي 16 17 و

 23و24 فبراير/ شباط 2021.
 أما جولة اإلياب فسوف تقام أيام

9و10 و 16 و 17مارس/ آذار 2021.
 وبعد إسدال الستار على ثمن

الــنــهــائي ســيــجــري يــويــفــا قــرعــة
األدوار التالية بداية من ربع النهائي
ــبــاراة الــنــهــائــيــة يــوم 19 حــتـى ا

مارس/ آذار .2021
‚dH « nOMBð

ــــســــتــــوى األول: آرســــنــــال فــــرق ا
تــوتــنــهـام لــيــسـتــر ســيـتـي مـيالن
رومــا نــابــولـي هــوفــنـــهــا بــايــر
لــيــفــركــوزن ريــنــجــرز آيــنــدهــوفن
فـيـاريـال ديـنـامو زغـرب مـانـشـسـتر
يــونــايـتــد كــلــوب بـروج شــاخــتـار
ـــســـتـــوى الـــثـــاني: أيـــاكس. فـــرق ا
غـرنـاطـة ريـال سـوسـيـداد بـنـفـيـكـا
ســبـورتـنج بـراجـا لـيل يـاجن بـويـز
سالفيا براج أنتويرب فولفسبرجر
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قــال بــيـــيــر ويـــبــو جنم مـــنــتــخب
ـــدرب الـــكــــامـــيـــرون الــــســـابق وا
ــــســـاعـــد لــــفـــريق إســــطـــنـــبـــول ا
بــاشــاكـــشــهــر إن يــوم الــثــامن من
ديــسـمـبـر/ كـانـون األول سـيـصـبح
تـــاريـــخـــا مـــهـــمـــا في مـــكـــافـــحـــة
الـــعــــنــــصــــريــــة في مــــجــــال كـــرة
الـقــدم.وغــادر العـبــو بــاريس سـان
جـــيـــرمـــان الـــفــرنـــسي
وبــــاشــــاكــــشــــهـــر
ـلـعب الـتــركي ا
ـباراة أثنـاء ا
الــــــــــــــــــــتـي
جـــــــمـــــــعت
بينهما يوم
الثالثاء في
إطــــــــــــــار

{ لندن- وكـاالت - بعد قرار في غيـر صالح فريقه خالل الفوز 1-2 على لـيدز يونايتد 
ـساعـد ودعا مدربي أنـدية الدوري انتـقد ديـفيد مـويس مدرب وست هـام حكم الفـيديو ا

متاز األكثر نفوذًا لالحتجاج على هذا النظام أيضا. اإلجنليزي ا
وتسبب أوكاش فـابيانسـكي حارس مرمى وست هام في احـتساب ركلـة جزاء ضد فريقه
في الـدقيقة الثـانية من عمر الـلقاء نتيـجة عرقلته بـاتريك بامفورد لكـنه جنح في إنقاذ ركلة

اجلزاء التي نفذها ماتيوز كليتش.
ساعد أعيدت الركلة بداعي حترك فابيانسكي من لكن وبناء على قـرار من حكم الفيديو ا

رمى وأحرز كليتش هدفا لفريقه في احملاولة الثانية. على خط ا
وقـال مـويس ال أعـتقـد أنـني سـأقـبل بالـنـظـام عن قـناعـة قـبل أن تـصـبح القـواعـد واضـحة
ـلك قدرة ـروعـة. من رأى ذلك بـالتـأكـيـد  ومسـتـقـرة تمـامـا.وتـابع "نـرى بـعض القـرارات ا
خـــارقــة. هـــذا قــرار مـــعــيـب".وأضــاف "أعـــتــقـــد أن كــعـــبه كــان عـــلى اخلط. حتـــتــاج الى
ـرمى. استمرت مـيكروسكـوب لرؤية ذلك. بـالتأكـيد الشك يجب أن يـفسر لـصالح حارس ا
ـا يـنجح مـدربـون أكـثر دة 15 ثـانيـة وأنـا أشـعر بـغـضب وبـخـيبـة أمل".ونـوه ر ـبـاراة  ا
ـركـز اخلـامس بـ فـرق الـبـطـولة نفـوذًا فـي الـتـغـييـر.وبـعـد الـفـوز تـقـدم وست هـام إلـى ا

العشرين برصيد 20 نقطة من  12 مباراة.

الـذهــبـيــة الــتي تـمــنــحـهــا مـجــلـة
"فـرانس فـوتبـول" الـفـرنسـيـة عادة
مــــنــــذ الــــعـــام 1956 فـي كــــانـــون
األول/ديسـمبـر من كل عام ألـغيت
هـذه الـسـنـة نــظـرا لـلـظـروف الـتي
فـــرضــهـــا فــيــروس كـــورونــا.وإلى
جــــانـب جـــائــــزة أفــــضـل العب في
الـعام سـيـمنح فـيفـا أيـضاً جـائزة
أفـــضـل حـــارس مـــرمى ومـــدربـــ
(رجــال وســيـدات) بــاإلضــافـة إلى
جــائـــزة بــوشــكـــاش ألجــمل هــدف

وجائزة اللعب النظيف.
وسيـتم اختـيار الـفائزين من خالل
نـتخـبات تـصويت قـادة ومدربـي ا
الوطنية ومجـموعة تضم أكثر من
200 صــــحــــافي بــــاإلضـــافــــة إلى
مـشـجــعـ تـسـتــطـلع آراؤهم عـبـر
اإلنـــــتـــــرنـت بــــ 25 تـــــــشــــــــرين
الـــثـــانـي/نـــوفــــمـــبـــر و9 كـــانـــون
األول/ديسـمبر.وانـحصر الـتنافس

الالعــــبـــون".وقــــال ويـــبــــو الـــذي
أمــضى  8ســنـــوات من مــســـيــرته
كـالعب في فــــريـــقي أوســــاســـونـــا
وريـال مــايـوركــا اإلسـبـانــيـ إنه
تــلـقى الـكـثــيـر من الـدعم من داخل
مـجــتـمع كــرة الـقــدم ومن خـارجه
سـيئة كـما تلـقى بـعض الرسـائل ا
من رومـــــانـــــيـــــا - بـــــلـــــد احلـــــكم
الــرابع.وأضــاف ويـبــو "ال أريـد أن
يــركــز الـــنــاس عــليّ بــســبب هــذا.
ـؤسف أن يتم تذكري سيكون من ا
لـــهــذا".ويـــقـــول االحتــاد األوروبي
لــكـــرة الــقــدم إنه يـــجــمع أدلــة عن
الــواقــعــة لــكـنـه ال يــتـوقـع صـدور
نـتـائج الـتـحــقـيق قـبل عـطـلـة عـيـد
ـــيالد.وأُوقـف طـــاقم الـــتـــحــكـــيم ا
ـباراة الـرومـاني الـذي كـان يـديـر ا
ـــــارســـــة في الـــــيــــــوم األول عن 
الــنـــشـــاط في الــدوري احملـــلي في

رومانيا حتى ينتهي التحقيق.
ولم تــخــالـف الالئــحــة الــنــهــائــيـة
جلـــائــزة أفـــضل العـب في الـــعــالم
ــنــحــهــا ســنــويــا االحتــاد الــتي 
الــــدولي لــــكــــرة الـــقــــدم "فـــيــــفـــا"
نـافـسة الـتـوقـعات إذ انـحـصـرت ا
بـ األرجـنـتــيـني لـيــونـيل مـيـسي
ه الـبــرتـغـالي كـريــسـتـيـانـو وغـر
رونـــالـــدو والـــبـــولـــنـــدي روبــرت
لـــــيـــــفـــــانـــــدوفـــــســــــكي.ويـــــبـــــدو
لـيـفـاندوفـسـكـي األوفـر حظـا لـنـيل
الـــــلــــقـب عــــلـى حــــســـــاب جنــــمي
بـــرشـــلـــونـــة اإلســــبـــاني مـــيـــسي
ويــوفـنــتــوس اإليـطــالي رونــالـدو
وذلك بـعـد قـيـادتـه بايـرن مـيـونـيخ
الى إحراز ثالثـية الـدوري والكأس
احملــلــيــ ودوري أبــطــال أوروبــا
اضي قبل أن يضيف في وسم ا ا
ــوسـم احلــالي لـــقــبي مـــســتـــهل ا
الـكـأس الـسـوبـر احملـلـيـة والـكـأس
الـــســــوبــــر األوروبــــيـــة.وكــــان من
ــفـــتــرض أن يــقــام حــفل "فــيــفــا" ا
الـسـنـوي لـتـوزيع اجلـوائـز في 21
أيـلـول/سبـتـمـبر في مـيالنـو لـكنه
أرجــىء الـى 17 كــــــــــــــــــانـــــــــــــــــون
األول/ديـسـمــبـر حـيث ســيـقـام في
مــقــر االحتــاد الــدولي في زيــوريخ
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رد ســــــتـــــــار مــــــكــــــابـي تـل أبــــــيب
كـــراســنـــودار رد بــول ســـالــزبــورج

بياكوس دينامو كييف أو
معلومات عن القرعة

- صعد إلى هذا الدور  24 فريقًا من
الــدوري األوروبـي احـــتــلـت صــدارة
ووصــــــافــــــة اجملـــــــمــــــوعــــــات الـ12
وانــضــمـت إلــيــهـا 8 أنــديــة احــتــلت
ركز الثالث في مـجموعاتها بدوري ا

األبطال.
-يــتـــحـــدد تـــصـــنـــيف ثـــوالث دوري
األبـطال بـنـاء على  8 معـايـير أولـها
الـنــقـاط الــتي جـمــعـهــا كل فـريق في
مـشواره بـالتـشامـبيـونزلـيج ثم فارق
ــــســــجــــلــــة األهــــداف واألهــــداف ا
ــلـعب ــسـجــلــة خـارج ا واألهـداف ا
واالنـتـصـارات واالنـتـصـارات خـارج
ـــلــعب ومــدى انــضـــبــاط الــفــريق ا
ـــســـتـــوى وتـــاريخ الــــفـــريق عـــلـى ا

القاري.
سابقة "يوروبا ليج" قرعة دور الـ 32
ال تــمــنع مــواجــهـة فــريــقــ من بــلـد
ـرحـلـة حـيث تـبـقى واحـد فـي هـذه ا
واطنيه غرناطة أو مواجهة فياريال 
ريـال سوسـيـداد وكذلك كـلـوب بروج

منصة كأس
دوري االبطال

نيمار
جونيور
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بـصـدمـات مـالـيـة علـى دوري الدرجـة األولى
الفرنـسي إذ تشكل حقوق الـبث التلفزيوني

ثلث دخل األندية احملترفة.
ـوجب االتـفاق كـانت تـتـحصل اجملـمـوعة و
الصيـنية-اإلسـبانيـة التي تعـاني من مشاكل

مالـيـة على حـقـوق نقل 80 في
ـئــة من مــبـاريــات الـدوري ا
ـوسم احلالي الـفرنـسي ا
في مــقـابل 800 مـلــيـون
يـــورو (970 مــــلــــيــــون
دوالر) ســنـــويــاً وهــو
رقـم قـــيـــاسي لـــكـــرة

القدم الفرنسية.
لـــكن مـــنــذ تـــشــرين
األول/أكـــــــتــــــوبــــــر
دخـلت "مـيـديـا
بــــــــــــــــــرو" فـي

بـسـبب تـداعـيـات فـيـروس كـورونـا
ستجد.وسبق لـليفاندوفسكي أن ا
تـــــــــوج فـي األول مـن تــــــــشـــــــــرين
األول/أكتـوبر بجـائزة أفضل العب
في أوروبا من قبل االحتـاد القاري
اركية هـاجمة الد (ويفا).وتبدو ا
ـــنـــتـــقــلـــة من بـــيـــرنــيـل هــاردر ا
اني الى تـشـلسي فـولفـسـبـورغ األ
وسم األوفر حظا اإلنكليزي هذا ا
لــنــيـل جــائــزة أفــضل العــبــة عــلى
حـسـاب مدافـعـة مانـشـستـر سـيتي
ـتـوجة اإلنـكـلـيـزي لـوسي بـرونـز ا
ـــنــصــرم بـــلــقب دوري الـــصــيف ا
أبـطال أوروبـا مع ليـون الفـرنسي

وقائدة األخير وندي رونار.
وســـيـــحــصل خـــلـــيـــفــتـــا مـــيــسي
واألمـيركـيـة ميـغان رابـيـنو الـلذين
ـاضي بـلـقب أفـضل تـوجـا الـعـام ا
العب والعـبــة عـلى جــائـزة بــطـعم
ـا أن جائزة الكرة الكرة الـذهبية  زالتان إبراهيموفيتش

مـــفـــاوضـــات مـع رابـــطـــة الـــدوري من أجل
بلغ الذي تدفعه. تقليص ا

ـــصـــدر إن مــجـــلس إدارة الــرابـــطــة وقــال ا
ناقـشة القـرار الذي ال يزال اجتمع اجلـمعـة 
ــوافـــقــة عــلـــيه من قـــبل احملـــكــمــة يـــتــعـــ ا
راقـب أن الـتجـارية.ويـعتـقد الـعديـد من ا
"مــيــديـا بــرو" اسـتــنــزفت طـاقــتــهـا في
تــقــد الـــعــرض. وقــال رئــيــســهــا
جــــاومي روريـس في تــــشــــرين
األول/أكــــــتــــــوبــــــر إن قــــــنــــــاة
"تـيـلــيـفـوت" لــديـهـا 600 ألف
مشـترك وهو عـدد أقل بكـثير
من  3,5مـــلــــيـــون مـــشـــتـــرك

وذج أعمالها. درج في  ا
وقــــال صــــحـــــافي يــــعـــــمل في
"تــيــلـــيــفــوت" وهي الـــقــنــاة الــتي
أسـسـتهـا "مـيـديابـرو" لـعرض دوري
الــدرجـــة األولى الــفـــرنــسي لـــوكــالــة
ــديــر الــعــام لــلــقــنـاة فــرانس بــرس إن ا
وظـف اجلمـعة عبر جوليـان بيرجـو خاطب ا

تقنية الفيديو.

احملاصيل الـعضويـةوأثارت وفاته
مــوجـــة من احلــزن في إيـــطــالــيــا
حيـث يُنـظر إلـيه على نـطاق واسع
عــــلى أنه أحــــد أفـــضل الـالعـــبـــ
ـــــهـــــاجــــمـــــ في الـــــبالد عـــــلى ا
اإلطالق.وســجل 20 هـــدفــا في 48
نتخب اإليطالي منها مباراة مع ا
ســـتــة خالل فـــوز الــفــريـق بــكــأس

العالم عام 1982.
وعلى مـستـوى األنديـة كان هـدافا
غـزيـرا لــفـيـتـشـيــنـزا ويـوفـنـتـوس
حــيث فـــاز مــعــهـــمــا بــلـــقــبــ في

الدوري اإليطالي.
ـكـان الذي وكـانت فـيـتـشـنـزا هـي ا
ــعــزين من أجل جتــمع فــيه آالف ا
وداعــــهم األخــــيـــــر لــــروسي يــــوم

السبت.
وحُمل نعـشه إلى كاتدرائيـة سانتا
ماريا أنونـشاتا من قبل زمالئه في
الـفـريق الـفائـز بـكـأس العـالم لـعام
ـن فـيـهـم مـاركـو تــارديـلي  1982
وجيانكارلو أنتونيوني وأنطونيو
كابـريني وفولـفيو كولـوفاتي.وقال
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ذكرت تقـارير محليـة أن منزل بطل
كـأس الـعـالم لـعام 1982 اإليـطالي
بـاولـو روسي قـد تـعـرض لـلـسـطـو

خالل جنازته يوم السبت.
وأقيمت جنـازة العب كرة القدم في
مــديــنــة فـيــتــشـنــزا شــمــال شـرقي
البالد بعد وفاته يوم اخلميس عن
 64عاما.وقالت وكالـة أنباء "أنسا"
اإليـــــطـــــالــــيـــــة إن زوجـــــة روسي
فــيـديــريـكـا كــابـيــلـيــتي عـادت من
اجلـــنــازة لـــتــجـــد مــنـــزلــهـــمــا في

توسكانا قد تعرض لالقتحام.
وســاعـة روسـي ومـبــلـغ نـقــدي من
بـــــ األشـــــيــــــاء الـــــتي أبـــــلـغ عن

سرقتها.
وقــد  ابالغ الــشــرطــة بــعــمــلــيـة
االقـــتـــحـــام وال يـــزال الــتـــحـــقـــيق
جـاريـا.وعـاش روسي وعـائـلـته في
مـزرعـة في بـوجـيـو سيـنـيـنـا وهو
مـــنــتــجـع يــطل عــلـى فــال دامــبــرا
جنـوب شرقي فلـورنسـا حيث كان
روسـي يــــديـــــر شــــركـــــة لــــزراعــــة
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باولو روسي
الذي قاد إيطاليا
للفوز بلقب كأس
العالم 1982 يوم
اخلميس عن 64

عاما
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عـــلى جــائـــزة أفــضـل حــارس بــ
ـــانـي مــانـــويل نـــويـــر (بـــايــرن األ
ميونيخ) الـبرازيلي أليـسون بيكر
الـذي سـاهم فـي قـيـــادة لــيـفـربـول
الـى لـــــقـــــبه األول فـي الــــــــــدوري
اإلنكليزي منذ 1990 والسلوفيني
يـــان أوبالك (أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريــد

اإلسباني).
وسـيـكـون األرجـنـتـيـني مـارسـيـلـو
بـيـيـلـسـا الـذي قـاد لـيـدز يـونـايـتـد
اإلنــكــلــيــزي لــلـعــودة الـى الـدوري
ـمــتـاز مــرشـحــا جلـائــزة أفـضل ا
ـانــيـ هــانـزي مـدرب بــجـانـب األ
فـلــيك (بــايــرن مـيــونــيخ) ويـورغن
كــلـوب (لــيـفـربــول).أمـا بــالـنــسـبـة
ـــدربي فــرق الـــســيــدات فـــيــبــدو
الفرنسي جان-لـوك فاسور (ليون)
ا هايز أوفر حظا من اإلنكـليزي إ
(تــشــلـــسي) وســاريــنــا فـــيــغــمــان

نتخب الهولندي). (ا

{ مـدريـد- وكــاالت - كـشف الـبــرازيـلي ريـكـاردو كــاكـا جنم ريـال مــدريـد الـسـابق عن
ـيــرجني مـؤكـدًا أن أداء وأسـلـوب الـفـريق كـان هـجـومـيًـا طـوال كـوالـيس فـتـرة لـعـبه في ا
دة 4 مـواسم وسـاهم في حتقـيق لـقبي الـليـجا الـوقت. ولـعب كاكـا بـقمـيص ريـال مدريـد 
ستويات التي كان يقدمها تكررة حرمته من تقد نفس ا لك إال أن اإلصابـات ا وكأس ا
مع مـيالن.وقال كاكـا في تصريحـات لشبكـة "سكاي سـبورتس": "حتى ونحن مـتقدم في

زيد". النتيجة (0-3) تطالب اجلماهير با
وأضاف: "كان عليّ أن أغير أسلوب لعبي قليلًا فأسلوب ريال مدريد عدواني للغاية لذلك
زيـد هذا هو ريال مـدريد أداءه هجومي شجـعون في طلب ا عنـدما تتقدم 0-3 يستمـر ا

طوال الوقت وكان عليّ التكيف مع هذا األسلوب".
وواصل كاكا: "مع مرور الـوقت بدأ أسلوب لعبي يتغيـر بعض الشيء ليناسب طبيعة أداء
ريـال مدريد الـوضع غريب لـيس فقط ألن صانع األلـعاب الكالسـيكي لم يعـد موجودًا

ـراكز األخـرى أيضًا أصـبحت ذات قيـمة كبـيرة".وختم: في طـريقة الـلعب ولكن ا
ـــا فــــيـــهم ريــــال مـــدريـــد. اآلن مـــعـــظـم الـــفـــرق تــــلـــعب بــــطـــريـــقـــة 4-3-3 

كــابـريـني أثـنـاء الـقـداس: "لم أفـقـد
زميال في الفريق فحسب بل فقدت
أيـضـا صديـقـا وأخا"."قـاتـلنـا مـعا
فـزنـا وخـسـرنا أحـيـانـا والتـقـطـنا
أنـفـاسـنـا دائمـا حـتى في مـواجـهة

خيبة األمل. 
كـــنــا جـــزءا من مـــجـــمـــوعــة تـــلك

اجملــمـوعــة مــجـمــوعــتـنــا. لم أكن
أعــتـقــد أنه ســيـغــادر قــريـبــا".قـبل
اجلـــنــازة وُضع نـــعش روسي في
سـتـاد رومـو ميـنـتي في فـيتـشـنزا
ـشجع وضع حيث كان بـإمكان ا
الزهور والتعبير عن احترامهم.في
غـــضــون ذلك ارتـــدى العــبـــو كــرة
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u“∫ مصارعة كوليتا حتتفل بفوزها في إل آلتو بالقرب من ال باز. وعادت مقاتالت بوليفيا إلى احللبة بعد توقف دام

تسعة أشهر بسبب قيود فيروس

الـــقــدم شـــارات ســوداء تـــخــلـــيــدا
لذكرى روسي في مبـاريات السبت
في إيطالـيا.وجرى االلتـزام بدقيقة
ـبـاراة حيث صـمت قـبل انـطالق ا
عُـــــــرضـت صـــــــورة روسـي عـــــــلى
شاشـات كبيـرة مع عبـارة "األبطال

وتون أبدا" و"وداعا باولو". ال 

{ بـاريس (أ ف ب) - ألغت رابـطة الدوري
الـفـرنـسي لــكـرة الـقـدم عـقـد شـراكـة حـقـوق
البث التـلفزيـوني مع شركة "مـيديا بـرو" بعد
مـواجهـة مـريرة اسـتـمرت لـشهـرين بـحسب
مـا قال مـصدر مـطـلع على الـقـضيـة اجلمـعة
قبل أن تـؤكـد الـشركـة الـصيـنـيـة-اإلسبـانـية
الحــقـا تــوصــلـهــا التــفـاق مـع الـرابــطــة لـفك

. االرتباط ب الطرف
وقـالت الشـركة في بـيان مـساء اجلـمعـة أنها
ورابــطــة الــدوري "حــددتــا بــشــكل مــشــتـرك
شروط االتـفاقية الـتي ستؤدي الـى استعادة
رابـطة الـدوري الـفرنـسي لكـرة الـقدم حـقوق
بث مبـاريات دوري الدرجت األولى والثانية

ستقبل القريب". في ا
وأوضحت الـشركة التي تمتلك حق نقل 80
ئـة من مبـاريات الدرجـت األولى والثـانية با
بحـسب بيـان صحـافي أرسل الى وكالة

فرانس بـرس أن االتفاقـية سترفع
الى مـحكـمة نـانتـير الـتجـارية "في
قـبلة" بهدف دخـولها حيز األيام ا

كن". التنفيذ "في أقرب وقت 
ــرجح أن يـنــعــكس الــقـرار ومن ا

ضــــــــــــد
أنـتـويـر
ـبـاريات ب إحدى ا
احملـتـمـلة لـفـريـق

من بلد واحد.
 تـسـتـفـيـد األنـديـة
في الـــتـــصـــنـــيف
األول من خـــوض
مــــبـــاراة اإليـــاب
32 فـــــي دور الـ
عـــلى مالعــبــهــا
علما بأن اليويفا
قــــــرر أن تــــــقـــــام
مـبـاريـات الـذهاب
ـرحـلـة يوم لـهذه ا
 18شباط /فبراير
ــــقـــــبل واإليــــاب ا
بعـدهـا بأسـبوع في
25 من الشهر ذاته.
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تــــتــــسم الــــشـــخــــصـــيــــة االداريـــة
السـيكوبـاتيـة بابتـعادها كل الـبعد
عـاييـر والتـصرفـات اجليدة  عن ا
حـيثُ تُـظـهـر الــشـخـصـيـة االداريـة
الــســيــكــوبــاتــيــة مالمح شــاذة في
أعـمـال وتـصـرفـات صـاحـبـها وفي
تعامله مع كافـة العامل وهي من
الشخـصيات الـتي تؤثر سـلباً على
اآلخرين وال تـتجاوب مع مـقومات
الــبــيــئــة االداريــة فــهي ال تــتــقــبل
الـنـصح أو اإلرشاد أو الـتـوعـية أو
الـتـوجـيـه أو االتـعـاظ وال تـسـتـفـيد
ُــحــيــطــة وجتــدر من الــتــجــارب ا
اإلشـــــــارة أنَّ الــــــشــــــخـــــــصــــــيــــــة
السـيكوبـاتية ال تُـعاني من أمراض
عقـلية ولـكن تأثيـر هذه الشـخصية
ال تـــــقل خــــــطـــــورة عن األمـــــراض

العقلية.
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فاهـيم تتكون كلمة وحسب اغلب ا
(ســيـكــوبــاتي) من مـقــطــعـ هــمـا
ســيــكـو psycho ومــعــنـاهــا نـفس
وكــلــمــة path ومــعــنــاهــا شــخص
مـصــاب بـداء مــعـ ويــشـيــر هـذا
ـــعـــنى إلى انـــحـــراف الــفـــرد عن ا
الـســلــوك الـســوي واالنــحـراف في
ضاد لـلمجتمع واخلارج السلوك ا
على قيـمه ومعايـيره ومثله الـعليا
ومن ثم فإن الشخص الـسيكوباتي
ـريض الـنـفسي أو هـو الـشـخص ا
الـــــــذي يـــــــعـــــــانـي مـن اعـــــــتالالت

واضطرابات عقلية ونفسية.
هذا الشخص السيكوباتي تضعف
عـنده وظـيفـة الضـميـر وهذا يـعني
انه ال يــــحــــمل كــــثــــيــــرا في داخل
مــــكـــونــــات نــــفــــسه من الــــدين أو
الــضــمــيــر أو األخالق أو الــعــرف
وهـو في مــيل دائم نــحــو الـغــرائـز
ونـــحــو حتــقــيق مـــا تــصــبــو إلــيه
الـــنـــفس دون شـــعـــور بــالـــذنب أو
التـأنيب الذي يـشعر به أيـة إنسان

في حـال وقع فـي مـنــطـقــة اخلـطـأ.
صـاحب هــذه الـشـخــصـيــة يـعـطى
وعــوداً كــثــيــراً ,دون أن يــفي بــأي
ـا شيء مــنـهــا. عــنـد مــقــابـلــته ر
تـــنـــبـــهـــر بـــلـــطــــفه وقـــدرته عـــلى
اسـتيـعاب من أمـامه و مـرونته في
الــتــعــامـل وشــهـامــتـه الــظــاهــريـة
ووعــــوده الــــبــــراقــــة ,ولــكن حــ
تتعـامل معه لفـترة كافـية أو تسأل
ـقربـ منه عن تـاريخه جتد أحد ا
حـياته شـديدة االضـطراب ومـليـئة
بتجارب الفـشل والتخبط واألفعال

غير األخالقية .
ومن خـالل تـســلـيط االضــواء عـلى
الــسـيـكـوبــاتـيه االداريـة في بـعض
الــوظــائف فـي الــعـراق وبــاالخص
الــوظــائف اخلــدمــيـة الــتي حتــتك
ـــراجــعـــ تـــتــضح مــبـــاشـــرة بــا
الــســيــكــوبــاتــيه االداريــة لــبــعض
ـوظفـ في جتـاهلـهم لـلمـعايـير ا
والـقـواعـد وعـدم وجـود حدود في
ـعامـلة الـذين ينـتهـجون الـسلوك ا
االنــدفـــاعي والـــعـــدواني في ردود
األفـعـال وفي عـدم الـشـعـور بـالـندم
واألذى الــــــــذي تــــــــســــــــبـب فــــــــيه
لألشــــخـــاص وفي الــــتـــصــــرفـــات
االنــدفــاعــيــة خــاصــة إذا كــان في
مــوضع مــســئــولـيــة عن اآلخــرين
اضافـة الستـخدام الـكذب واخلداع
كاسب الـشخـصية دون لتـحقـيق ا
وازع ضــمـيــر عــلـمــاً أن الــشـخص
الــسـيــكــوبــاتى لــيس لــديه صـوت
ــتـــلك مــخــاوف لــلــضــمـــيــر وال 
أخالقيـة على عـكس اخملـتل عقـليا
عـادة مـا يـشعـر بـتـأنيب الـضـمـير

إذا قام بإيذاء أحد.
ولـيـس من الــسـهل الــتــعــرف عـلى
السيكـوباتيه االدارية لـلمسؤول

ـــــيـــــزهـم الـــــذكـــــاء ألن أهـم مـــــا 
شـاعر حتى والبـراعة في خـداع ا
انـهم يـظهـرون في حلـظـات معـيـنة

االهــتــمــام بك وهم فـي األسـاس ال
يــهـــمـــهم امـــرك ال يــهـــمـــهم ســوى
أنـفــسـهم دون الــتـفــكـيــر في تـأثـر

اآلخرين بأفعالهم..
وضـمن هــذا الـســيـاق هـنــاك سـبل
لــــلــــتــــعــــامل مـع الــــشــــخــــصــــيـــة
السيـكوباتية الـقهرية مـنها التزام
الـــهــــدوء في اجلـــدال مـع شـــخص
ســيــكــوبــاتي وأن تــســيــطــر عــلى
شـاعر حتى ال يـستـطيع التالعب ا
بـــهـــا وعــدم اظـــهـــار خـــوفك امــام
الشخصية السيكوباتية ألنه عادة
مــا يــقــوم بــاســتــخــدام الــتــرهــيب

للسيطرة على اآلخرين.
حـيث يـعـمل الـسـيـكـوبـاتي اإلداري
عـلى تـركـيـز كل جـهـوده لـلـسـيـطرة
ولـيس اإلنـتـاجـيـة تـلك الـتي تـأتي
بــــاألســـاس بـــســـبـب وضع خـــطـــة
ــوظــفـ لــذلـك فـإن حتــسّن أداء ا
ـدة الـتي يـقضـيـهـا السـيـكـوباتي ا
كـمديـر عادة مـا تكـون عدة سـنوات
ــشــكــلــة فـي أمــاكن الــعــمـل فــإن ا
تتفاقم لتصبح تساؤالت عن وجود
درجـات من تـلـك الـصـفــات كـفـائـدة
ولـــيس فـــقط كـــاضــطـــراب الن من
ـــــــرجـح أن يــــــــســـــــتـــــــمـــــــد ذوو ا
الشخصـيات االدارية السيـكوباتية
سلطاتهم عبر الهيمنة والتخويف
وليس عـن طريق االحـترام كـما أن
أصحاب هذه الشخـصية يتسببون
في ظـــهـــور ســلـــوكـــيـــات هـــدامــة
وتــــخــــويف وصـــــراع في مــــكــــان
الـــعـــمـل فـــضالً عن رفـــاهـــيـــة أقل
لـلـمـوظـفـ لـكن لـيس بـالـضـرورة
لـلــنـاس الـذين يــعـمـلــون لـديـهم أو
معهم. فهم جيـدون للغاية في خلق
انـطبـاعات جـيـدة واحلصـول على
ترقيات وعالوات في الراتب ولكن
لـــيـس بـــالــــضــــرورة جـــيــــدون في
اإلدارة. فهم يستثمرون في الشركة
فـقط إذا احـتـاجـوا لــهـا لـلـحـصـول

ــزيــد من عـــلى تــرقـــيــة أو جــنـي ا
ــعــنى آخــر إذا أسـاءوا و ــال". ا
لشخص آخر فلن يشعروا بالذنب
مثلما يـشعر به اآلخرون ولكن إذا
أدى وضع ما إلى خـسارتهم مـالياً
ا يـشعرون ـثال فـر على سـبيل ا

بالندم.
فـــاإلدارة عـــلم وفـن ولـــيس كل من
ــســـؤولــيــة جـــلس عـــلى كــرسـي ا
قــائـداً خــاصـة من هـبـط عـلى تـلك
الـكـراسي بـالبـاراشـوت االنـتـمائي
سواء كان طائفياً او حزبياً وحتى
عـائـلـيـاً والـطـامـة الـكـبـرى عـنـدما
سـؤول أبـجـديـات الـعـمل يـفـتـقـد ا
اإلداري حـــيـــنـــهـــا تـــتـــحـــول تـــلك
ــؤســســات إلى مــخــتــبــر إلجـراء ا
الـتـجـارب الـعـشـوائـيـة الـتي تـكون
محـصـلـتـها الـنـهـائـية هـدراً لـلـمال
العام واستنفاداً للجهود وتناقصاً

ؤسسة. في سمعة ا
مــا يــزيـد الــطــ بـلــة هــو تــهـافت
بــــعض مــــؤســــســـاتــــنــــا االداريـــة
ــخـتـلف تــصـنـيـفــاتـهـا بــنـوعـيـة
ــــســـؤولــــ الـــذين جـــديــــدة من ا
يــــرتــــدون ثــــوب الــــشــــخــــصــــيـــة
(الـســيــكــوبــاتــيــة) والــتي تــعــبـر
تواضع غرور ا وباختصار الى ا
الــشــريـر الــطــيب ونــتــســأل كـيف
ؤسـساتـنا االداريـة أن تدار ـكن 
ــــثـل هــــذه الــــنــــوعــــيــــات فــــهي
شخصية تـتميز باألنـانية الشديدة
واسـتــغالل من حـوله - وهـو بـارع
في ذلك - كــمــا أنه شــديــد الــكــذب
والــــتــــلـــفــــيـق وحـــبـك الـــقــــصص
الـوهـميـة ومن مـنـظوره فـهـو على

صواب واجلميع على خطأ.
ـــــــــســـــــــؤول وال نـــــــــنـــــــــسـى أن ا
السيكـوباتى جميـل الهندام ولبق
غــيــر أنـه يــخــفي وجــهه الــشــريــر
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ويــتـــمــكن بــبــراعـــة من إخــفــاء كل
ــظــهــر ســلــبــيـــاته وتــغــلــيــفــهــا 

اجتماعي ال مثيل له
من هــنـا ظـهـرت نـظـريـات في عالج
ــعـــتــلــة الــســـلــوكــيـــات اإلداريــة ا
تـصحـيح احداثـيـات بوصـلتـها في
ـدراء وقـادة األعمـال مـنـها بـعض ا
الــتـدريب الــســايـكــولــوجي والـذي
يـسـاعـد الـفـرد فـي الـسـيـطـرة عـلى
ردود األفــعــال الــتــلــقــائــيـة والــتي
تـنـمي لــديـة اإلدراك لـطــريـقـة ردود
أفـعـاله الـطبـيـعـية لـلـتـعامل مع من
حـــولـــة في الـــبــيـــئـــة اخلـــارجـــيــة
باحترام مدركاَ بأن النضج اإلداري
هــو مــهــارة ســيــطــرته واحــتــوائه
وتــنــظــيــمـه لالنــفــعــاالت الــدائــمـة

والغير مبررة.
VOðdð …œUŽ«

وإعـادة تــرتـيـب وصـيــاغـة األفــكـار
بـــعــقـالنــيـــة والـــنـــظــر فـي األمــور
بإيجابية وتـنص نظريات التدريب
السيكولوجي للمدراء والقادة على
ترسيخ حقائق مـثبته بوجوب عدم
تــصـديق مــا يــقـولـه الـعــقل فــنـحن
ـيــولـنـا نــصـهــر ذاتـنــا تـلـقــائـيــاً 
ومـشـاعــرنـا الـداخـلــيـة إلى حـد أن
تـمأل عـليـنـا مشـاعـرنا وتـصـرفاتـنا
لـذا يــجب مـواجـهــة هـذا الـتــفـكـيـر
الـســلـبي ووضـع مـســافـات كــافـيـة
بــيـنه وبــ أي ردود أفـعــال تـنـجم
ن …لــذا فــأن مــقــالي مــوجه  عــنه 
يــــهـــمـه األمــــر وكل مــــا ارجــــو له
بحتمية التدخل وإنقاذ مؤسساتنا
االداريـــــــــة مـن تــــــــــلـك اآلفــــــــــة من
ـسـؤولـ الـذين سـاهـمـوا وبـقوة ا
فـي تـدهـور مـؤســسـاتـنـا االداريـة 
واألخذ بيدها قبل ضياع كل شئ.
وللخروج من مأزق التعامل االدارة
ــــديــــر الـــــســــيــــكــــوبـــــاتــــيــــة أو ا
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من ب ضحايا اجلـائحة الشريرة الـتي لم تميز ب مـجتمع أغنياء
دول الـقـارات اخلمس ومـجـتـمـعـات الفـقـراء في مـعـظم هـذه الدول

إضطراب ظاهرة معارض الكتاب تقام في الدول العربية.
ـبــادرة من بـيـروت أخـذ الـكـتـاب الـعـربي يـشق مـنـذ إنـطالق هـذه ا
طريقه إلى البـيوت في ديار األمـة ذلك أن إقامة معـرض الكتاب لم
ـعـارض تـتـوالى في كل ا بـدأت ا يـعـد مـقـتـصـراً عـلى الـريـادة وإ
ـعرض فـي مديـنـتيْن عـاصمـة عـربيـة وفي بـعض الـدول كـان يقـام ا
ـثـال مـعـرض الـكـتـاب في الـريـاض ومـثـيـله في وهـذا عـلى سـبـيل ا

جدة.
ومع كل مـعـرض كـتاب وفـي ضوء اإلقـبـال عـلـيه كـانت دور الـنـشر
ـوضـوعـات تـنــشط أكـثـر وبــالـتـالي تــتـزايـد اإلصــدارات وتـتـنــوع ا
وينتـسب مؤلـفون جدد تـراوح إهتمـاماتـهم ب األعمـال القصـصية
والبحثية إلى "برج التأليف" ثـالث عشر األبراج الفلكية فضالً عن
رأة الـعـربيـة ومن خالل أعـمـال روائيـة حجـزت مـكانـاً لـها في أن ا

شهد الثقافي العربي. ا
ورغم تـعــرُّض دور الـنـشـر إلى جــائـحـة من نـوع آخــر هي جـائـحـة
مــزَّوري بـعض الــكـتب بــحـيث تــبـاع الــنـســخـة بــنـصف أو أقل من
سعرها األصلي ما دام ال وجود لتـكاليف إنتاج وحقوق تأليف إالَّ
ـوهـا ومـعارض أن دور الـنـشـر ثـابرت وإسـتـمـرت الـظـاهـرة عـلى 
ـدن الـعـربـيـة دون الـكـتـاب عــلى حـيـويـتـهـا في الـعــواصم وبـعض ا

إستثناء.
ثم حـلت كــورونـا جـائـحـة شــريـرة لم تـكن في احلــسـبـان تـصـيب
الظـاهرة الثـقافـية أسوأ إصـابة نـتيجـة إنشـغال اجلهـات احلكـومية
اخملتصة بصحة الناس تـتقدم على أي مشوقات ذات طابع ثقافي.
وإلى ذلك كان احلـجْـر وكان الـتبـاعد والـكـمامـات ثم يأتي اإلرتـباك
األهم الناشئ عن عدم السفر. وبعدما كانت األماكن التي تتم فيها
ـعــرض الـسـنــوي لـلــكـتـاب فــإن هـذه األمــاكن حتـولت إلى إقــامـة ا
ـسـتشـفيـات العـادية لم تـعد قـادرة على مشـافي طوار وذلك أن ا
ؤقتة إستيـعاب مَن أصابتـهم اجلائحـة وبات وضعهم في الـعنايـة ا

أمراً ضرورياً.
ـبـاغتـة جـاءت اخلـطوة الالفـتـة من جـانب إمارة وسط هـذه احملنـة ا
الشارقة تبعث بعض الطمأنيـنة بأن ظاهرة معارض الكتاب العربي
على موعد مع نهوض من اإلنـتكاسة بل يجوز تـشبيه إنعقاد دورة
معرض الكتاب في الشارقة للعام 2020 (من  4إلى 14 نوفمبر/
تـشـرين الـثــاني) بـأنه مـثل الـلـقـاح غـيــر احملـسـومـة نـتـائـجه لـعالج
اجلــائـحــة إالّ أن مـجــرد الـتــوصل إلى إكـتــشـافه وإجــراء جتـارب
واعـدة علـيه يـبـعث في الـنفس الـبـشـرية الـعـابـقة بـهـاجس اإلصـابة
بالـفـيروس الـذي ال يرحم الـطـمأنـينـة بـأن لكل داء دواء وأن رحـمة
الله حاضرة دائماً في ساعة الشدة (أال بذكر الله تطمئن القلوب).
ــألـــوف بــســبب وبـــصــرف الــنــظـــر عن اإلقــبـــال الــذي جــاء دون ا
كـاره فـإن إنعـقاد ـشـددة من أجْل احلـمايـة وجتنـُّب ا اإلجراءات ا
ـعــرض الـذي سـجل أنـه الـوحـيـد يــنـعـقــد خالل مـحـنــة اجلـائـحـة ا
ميتـة في حاالت من عدم مـواجهتهـا باإلحتـياطات على الشريـرة وا
أنـواعهـا سـيشـجع وزارات الـثقـافـة في الدول الـتي إعـتاد الـكـتاب
العـربي عـلى أن يكـون ضيـفـاً مسـتحب اجلـانب من شـعبـها مـؤدياً
ـعرفة الـتي بلغت الذروة خالل دوره كوسيـلة من وسائل الثـقافة وا

ملكة العربية السعودية. اضيتيْن في ا السنتيْن ا
إلى ذلك إن إتـمـام فـريـضــة احلج وبـأعـلى درجـات الـنـجـاح ضـمن
إجـراءات إحتـرازيـة عدديـة وتـنظـيـميـة وصـحيـة قـبْل أداء الفـريـضة
وخالل أيـــامـــهــا مـن الــطـــواف إلى الـــصــعـــود إلى مِـــنى إلى رمي
ــاني ومن دون مــا يـعــكـر الــصـفــو شـكَّل اجلــمـرات فــالـوداع اإل
نـاسبـات التي حتـل مواعـيدهـا في حاالت طـارئة أمثـولة فـي دنيـا ا

ناسبة. ويشكل التعامل معها حتدياً للدولة التي تستضيف ا
تـبــقى اإلشـارة إلى أن الـشــارقـة بـهـذا الــتـحـدي وعـقْــد مـعـرضـهـا
الدولي للـكتـاب أثلجت صـدور كوكبـة من مجـتمع النـشر في بعض
الـعـواصم الـعـربـيــة وبـالـذات بـيـروت والـقـاهـرة وتـلك مـأثـرة تُـذكـر
حلاكمـها الشـيخ سلطـان القاسـمي الذي بيـنه وب الكـتاب العربي
حــالـة ود غــيــر مـألــوفــة في عـالم أهـل احلُـكْم وعــلى هــذا األسـاس
نـشور ورقـاً يأخـذ مكـانه ومكـانته كـخير سيـبقى الـكتـاب العـربي ا
جليس لألنـام فضالً عن أن فـوز اإلبنة بـدور بنت سـلطان بـرئاسة
اإلحتـاد الدولي لـلـناشـرين الـذي يـتخـذ من سـويـسرا مـقـراً له وهو
ترؤس عربي للمـرة األولى منذ أكثر من قـرن سيشكل إضافة إلى
ـزيـد من احلدب رعـاية والـدهـا لظـاهـرة معـارض الـكتـاب الـعربي ا

عليه.
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ويبـقى أن الـذي يتـحقق عـلى أرض الشـارقـة للـكتـاب العـربي كان
يـتـطلع إلـيه الـرئـيس رفـيق احلـريـري الـذي في سنـواته الـسـيـاسـية
التـي لم تكـتمل إسـتـعادت بـيروت رونـقهـا كـعاصـمة لـلـبنـان النـشر
الـذي إصطُـلح عـلى توصـيـفه بعـبـارة "لبـنان يـطـبع والعـالم الـعربي
ــثل مـا هـو عـلـيه ـعـرض الـسـنـوي لــلـكـتـاب فـيـهـا  يـقـرأ". وبــات ا
مــعــرض الـقــاهــرة الـذي إحــتــجب في الــعــام الـكــوروني ومــعـرض
الشارقة الذي واجه اجلائحة وإنعقد. ثم تدور الدوائر ويبدأ غروب
األحالم اجلميلة عن هذا الـوطن ومنها معرض الـكتاب كما يشمل
تدرج كل مالمح الوجه اجلميل للعاصمة التي رثاها قبل الغروب ا
زلزال تـفجيـر مرفـئها بـثالث عشـرة سنة الـدكتور غـازي القـصيبي
رحمـة الله عـليه بـأبيـات وجدانـية أشـبه بالـرثاء ومـنهـا قولـه "بيروت
ويحـك أين السـحـر والطـيب.. وأين حُـسْن علـى الشـطـآن مسـكوب.
بيروت! ماذا يـقول الناس? هل ذُبـحت.. بِيضُ األماني وغال الـطفلة
الذيب". ثم زاد محـبهـا الدكتـور عبدالـعزيز خـوجة حزنـاً على حزن
ـرثيـة جـاء فيـهـا على وقْع الـذين إسـتـشهـدوا وتـصدعت مـنـازلهم
ات قـوله "وبـحـثتُ عن بــيـروت مـا بـ الـتـوله والـركـام.. وسـمـعتُ أنـَّ
تـنـادي لـهـفـتي حتـت احلـطـام. بـيـروت قـد سُـرقت وبـاعـوهـا ألحالم
ـرثـيــة الـنـثـريـة لــثـالث الـرمـوز الــدبـلـومـاسـيـة الـلــئـام"... هـذا إلى ا
الدكتور علي عواض عـسيري "بيروت عروس الـعرب مدينة التاريخ

حبيبة الشعر والشعراء أم الشرائع".
تـفـائلـ نـتفـاءل بأن ومن بـاب التـفـاؤل باخلـير يـهل عـلى العـبـاد ا
ـئـات خـيــر جـلـيس سـتُـســتـأنف مـعـارِضَه فــيـسـتـعـيــد عـزه نـشـراً 
ـبـادرة ذات الـبعـد اإلسـتـراتيـجي إنـسـجـاماً مع ـؤلفـات في ظل ا ا
عـقـودة آمـال إجنـازها عـلى ولي الـعـهد "رؤية الـسـعـودية 2030 ا
ـلك سـلـمان بـادرة "مـجـمع ا األمـيـر مـحمـد بن سـلـمـان. ونـعـني بـا
ي لـلغـة العـربيـة" الـتي ستـشكل هي األُخـرى إخـتراقـاً للـعتـمة العـا
الثقافية الناشئة عن أجواء اجلائحة التي جرفت في طريقها الكثير
من مـباهج الـفـرح فضالً عن أنـهـا تسـتـهدف عـلى نـحو قـول وزير
الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان إبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل
دورها إقليمياً ودولياً. بوركت اإلهتمامات التي تريح العقول وتبهج
الـنــفـوس من ضــوضـاء الــكالم عن حـروب الــبـشــر ضـد بــعـضـهم

وحرب كورونا ضد كل البشر. والله خير حافظ.

السـيكوبـاتي يتطـلب األمر الكـثير
من الـتــصــرف بـذكــاء حــتى ال يـتم
الـــوقـــوع في مـــكـــامن االحـــتـــيـــال
لـالدارة الـسـيـكـوبـاتـيـة الـتي لـيس
; لـلـخـروج من مآزق لـهـا حـد مـعـ
ـــوقـف عـــنـــد الــــتـــعـــامـل حـــيث ا
ـــديــر بـــاإلمـــكـــان الـــتــحـــدث مـع ا
طـية الئقة السـيكوبـاتي بطريـقة 
وجتــنب كل حـــبــائل اجلــدل الــذي

يقود لألخطاء.
وال ضـــيـــر في تـــقـــديـــر واحـــتــرام
مجـهوده مع عـدم تصـديق رواياته
وقصصه; ألن أغلب السـيكوباتي
مفـعم بالكـثيـر من احلماس فـضلًا
عـن الـــقـــوة في الـــعـــمل واتـــخـــاذ
ـصـيـريـة بحـسم وهي الـقـرارات ا
يـزة الوحـيدة الـتي قد يـتمـتعون ا
بــهــا; لـــكن ذلك نــسـج مــخــادع في
ثـوب احلــمل الن ســلـوك الــثــعـلب
الغـادر يكـمن وراءه والذي يـتح
الـفـرصـة لالطـاحــة بـالـغـيـر حلـظـة

حتقق ما يصبو اليه .
ـهارة فـضالً عن ضـرورة التـمـتع 
ـهام عـاليـة في أداء الـواجبـات وا
األمـــر الـــذي يـــحـــول دون أنـــيـــابه
ـاكـرة والتـصـادم مـعه فضالً عن ا
الــتــعــامل مــعه بــالــعــقل اكــثــر من
الـــعـــاطــــفـــة ومـــحــــاولـــة إصالحه
لالفــضل دون ان يــنــتـبـه لـهــذا عن
طــــريق مـــعــــامـــلــــته بـــاحلــــســـنى
وحتسـسه بعظـم اخطائه وتـذكيره
بـحــكم الـشـرع فــيـهــا وذكـر اآليـات
القرانية اخلاصة بتصرفه محاولة
اســتـمــالـة قــلـبـه حـتى تــسـتــجـيب
للتـغيير وفـعل اخلير او على األقل
ـطـلـقة دون مع عـدم مـنـحه الـثقـة ا
ان يــشـعــر بــذلك مــهـمــا اظــهـر من
ــزيـفــة أو اعـتـذارات عن الــوعـود ا

أخطاء سابقة.
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بــدأت الــقـــصــة اخي الــكــر بــعــد
صـدور الــقـانـون غــيـر الــدسـتـوري
ـــصـــادرة االمـــوال يــــوم تـــفـــاجـــأ
شـمـولـون بـالـقانـون ان بـعـثـاتـنا ا
الـدبـلـومـاســيـة بـاخلـارج ال تـوافق
عـلى اجــراء اي مــعـامــلــة لـهم وأي
وكـالـة بل وحـتى شـهـادة احلـياة ..
اي بـــاخـــتــــصـــار شـــديـــد (امـــاتـــة
ـــشـــمــول رســـمـــيــا وســـحب حق ا
قدس منه) .. وكان االمر واطنة ا ا
موجه من اخلارجية .. اتصلت بكم
هـاتـفيـا وشـرحت احلـال فتـعـاونتم
كعادتكم وطلبـتم مني ثالثة طلبات
من مشـمولـ في دول مخـتلـفة كي
يـتـسـنى لـكم مفـاحتـة اخلـارجـية ..
اتـصلت بـالثالثـة فـأجابـني احدهم
انه عـلم بـأن هيـئـتـكم هي من اوعز

مـا قـمت به من جـهـد في الـتواصل
ـوقـرة ذهب الـفـردي مع هـيـئـتـكم ا
مع الـــريـح كـــمــــا يـــقــــول ارنـــست
هـمـنـغـوي وبـقى احلـل الـوحـيد ان
الـــتــجئ لـــلــرأي الــعـــام عن طــريق
الـسلـطة الرابـعة رغـم اني جربـتها
سـابـقا وفـشـلت ولـكـني جنحت في
اكــتــشــاف قـوة الــدولــة الــعـمــيــقـة

لنفسي على االقل
سـوف اؤجل احلـوار مع سـيـادتكم
في جـوانب عـدة الى اجـزاء الحـقـة
ألن األمـــر الــذي اود طــرحه عــاجل
ـــثـل خـــلال دســــتـــوريـــا جـــدا  و
ـشـمـول وقـانـونـيـا بدأ بـتـدمـير ا
بــقـانـون حـجـز ومـصـادرة االمـوال
ألركــان الـنـظـام الـسـابق دون سـنـد

قانوني  .

السالم عليكم ورحمة منه وبركات
بـاد ذي بـدء اود ان اشـهـد بـأنكم
ـقـاالتي  ــسـؤولـ قــراءة  اكـثـر ا
ـتــفـاعـلـ مع وأكـثـر اجملــيـبـ وا
رسـائــلي  وأكـثــر من اسـتــقـبــلـني
لــسـاعـات طـوال الـى حـد انـكم بـتم
ـقـرب لي شـخـصيـا ألسـباب من ا
عــدة اهـمــهــا اخلــلق الــراقي الـذي
ــا جــعــلــني ومــبــكم الــله ايــاه . 
اتوقع بعد هذه الفترة الطويلة من
عانـاة ان هناك ضغـوطا هائلة ال ا
قـبل لــكم ولي ولـلــدولـة بــالـوقـوف
جتـاههـا .. انـها الـدولة الـعـميـقة (
الــكـتل واالحــزاب والـفــصـائل وكل

مراكز القوى غير الرسمية(.
مــا دعــانـي لــلــعــودة لــلــخــطــابـات
ـفتـوحـة بيـني وبـينـكم هو ان كل ا

الــدعـوى لــعــدم تــوفـر اخلــصــومـة
ـشـمول مـع الريح وتـذهب امـوال ا
ايضا . حـتى وأن كان يطـعن بعدم
شـمولـه أي قامت الـهـيأة بـإقـحامه
شمول وقد ارسلت لكم عدة مع ا
حاالت منهـا على الواتس . او كان
ـاله اخلـاص قــد اشـتـرى الـعـقـار 
فالـدعوى ردت شكال وانـتهى االمر
ـــكن اعــادة اقــامــة الى حــد مــا و
الــدعـــوى وســـيــكـــون مـــصــيـــرهــا
كـــمــصـــيـــر االولـى . ألن الـــوكـــالــة

ستكون كسابقاتها
بــالـتـالي  امـاتـة مـواطن رسـمـيـا
ـنــعه من احلـصـول عـلى شـهـادة
احليـاة والدستـور يقـول ((لكل فرد
احلق في احلـيـاة...)) وعوقب دون
ـة وال نص والـدسـتـور يـقـول جـر
ــة وال عـقــوبــة اال بـنص (( ال جــر
وال عقوبة اال على الـفعل الذي يعد
ــة )) وســحب وقت اقــتــرافـه جــر
ـشـمـول (( احلق الــدسـتـوري مـن ا
حق الـــتــقـــاضي مــكـــفــول )) وهــو
مسـحـوب الرزق دون نص قـانوني
وال حــتى قـــرار رســـمي وأن صــدر
قـــرار رســـمـي من لـــدن الــــلـــجـــنـــة
الـسبـاعـية الحـقا فـهـو غيـر شرعي
لسـببـ اولهـما ان قـرارات الهـيئة
السـباعـية لـكي تكـون شرعـية فهي
مــحـددة بــدقــة في قــانــونــهـا وهي
اربــــعــــة اصــــوات مــــقــــابل ثـالثـــة

لـلـخـارجـيـة بذلـك وأرسل لي كـتاب
اخلارجـية الـذي يشـير الى كـتابكم
فـمـا كـان مـني اال ارسـاله لـكـم بـعد
مـنـتــصف الـلــيل فـاتــصـلت بي في
الـوقت نـفـسه مـســتـغـربـا وطـلـبـتم
الـلـقـاء بـعد يـومـ وحـصل الـلـقاء
وطــلـبــتم الـكــتـاب وبــعــد اطالعـكم
ا وقلت هذا عليه هززت رأسك متأ
قــبل صـدور قــانـون حــجـز االمـوال
بنـصف سنـة . وعد حـينـها بحل
ـوضوع . بـعد اشـهـر  السـماح ا
بـشـهادة احلـيـاة ووكالـة خـاصة ..
وجتـدد االمــر عـام  2020وجلـأت
ــوضــوع الــيـــكم ايــضـــا و حل ا
ـكنه شـمول  وعاد االمـر الى ان ا

احلصول على وكالة خاصة .
تــلك الــوكــالــة قــبــلــتــهــا الــلــجــنــة
(129س) لكن كيف تقبلها احملاكم
?? وهل هـنـاك مــحـكـمــة في الـعـالم
تـــقــــبل بـــوكـــالــــة تـــقـــول (ويـــحق
لـــلـــمـــحـــامي مـــراجـــعـــة احملـــاكم)
صـــلــحت بــعــد جـــهــد جــهــيــد الى
ـرافعات ) ولكن (ويحق له دخول ا
ـرافـعـة (خـصـومـة) مـا الـفـائـدة فـا
وهـــذا مـــا لـم يـــشـــر الـــيه في تـــلك

الوكاالت مطلقا .
هل تـعـرفـون مـا يـحـصل بـعـدها ??
عــنــدمــا تــقـــام الــدعــوى ال يــنــظــر
رافعة بالوكـالة بل ينـظر بهـا في ا
االولى ويـصـدر قـرار احملـكـمـة بـرد

اصـــوات وهــذا مـــا لم يــتـــوفــر في
الـكـثـيـر من قـراراتـكم  بـسـبـب عدم
اكـتـمال الـنـصـاب وعلى حـد عـلمي
ـنع من الـرزق احملـدود  وهـو لم 
قانونا ال ضمنا وال صراحة .. وأن
حـصل ذلك يـنص قـانـونكـم على ((
احالـة جمـيع من لم يـشمل بـقانون
اخلدمـة والتقـاعد للـعمل في دوائر
ــوضـوع سـبق الــدولـة )) . وهـذا ا
وأن صـدعت رؤوســكم به كـثـيـرا ..
وأخــيـرا حــجــزت امــوالـهـم خالفـا
ـصادرة لـلـدسـتور وهي مـهـددة بـا
ـفيـدة التي بـفضل الـوكاالت غـير ا
ذكور للخارجية .. سببها كتابكم ا
مـع الــعـــرض انـــني قـــلـــبت مـــهــام
الهيـئة في القانـون اكثر من عشرة
مرات فلم اجـد فيها مـا يخولكم او

يكلفكم مثل هكذا كتاب .
هــذا رجــائي االخــيــر لــكم لــتــدارك
االمر بسـرعة قياسيـة استنادا الى
قــنـاعــتــكم الـتـي صـرحــتم بــهـا لي
شخصيا وبعبارة رائعة .. وينتظر
خــيـــركم هــذا اآلالف من الـــبــشــر 
ونـصـرتـهم فـيـها مـحـو الـكـثـير من
الذنـوب وفيـها رضـا الله والـشعب
والــدســتــور والــنــظــام الــقــانــوني
ي حلـقوق الـعـراقي واالعالن الـعـا
االنــــســـان .. وفـــقـــكـم الـــله ونـــحن
بـانـتـظـار الـبـشـرى .ولـنـا حـوارات

اخرى ان شاء الله ودمتم
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والــــتي أطـــلـق عـــلــــيـــهــــا (حـــاالت
الـشـذوذ) الـتي تـظـهـر في اجملـتـمع
عـــنـــدمـــا تـــصـــبح االحـــتـــيـــاجــات
الــشــخــصــيــة والـطــمــوحــات غــيـر
مشـروعة  وعنـدما تخـرج الرغبات
عن الــــســـيــــطـــرة الــــتي ال يُــــمـــكن
إحـتـوائــهـا ضـمن إطــار اجملـتـمع 
عـند ذلك سـيكـون إنهـيار (الـضمـير
اجلــمـعي) هـو الــسـائـد  مـا يـؤدي
بالنتيجة إلى الفوضى العارمة في
ظـل غــيــاب الـــقــانــون  وإنـــتــشــار

الفساد .. 
‰u% ÀËbŠ

وفـي واقع احلـال يُــمــكن الــقـول أن
هـذا مــا حــصل في الــعــراق فـعال 
" الـيوم ذلك أن كل قـراءات "دوركا

ـعــتـقــدات الـفــرديـة فــأن هـنـاك وا
طـريـقـة مُـعـيـنـة لـلـتـصـرف تـسـتـند
عـــلى مــــا يُـــســــمى بــ (احلــــقـــائق
االجـتـمـاعـيـة) وهـذه احلقـائق هي
(أســالــيب الــســلــوك الــتــقــلــيــديــة
تـمثلة تمـوضعة) عنـد الناس وا ا

بالعادات والقوان واألنظمة 
ـتمـوضـعة) من وتـعـد (االسالـيب ا
ُحركات األساسية للمجتمع التي ا
يـــــجـب أن يــــقـــــبل بـــــهـــــا األفــــراد
ويـلـتــزمـون بـهـا لـلـمــحـافـظـة عـلى
إسـتقـرار اجملتـمع وهـذا ما يُـطلق
عــــلـــــيه بــ (ضــــمـــــيــــر جــــامع) أو
(الـــضـــمــيـــر اجلـــمـــعي) بـــحـــسب
" القامـوس الشعـبي لكن "دوركها
حذر من األخطار التي تـؤثر عليها

يرى الـفيـلسـوف والبـاحث في علم
االجـتمـاع  الفـرنسي "دايـفيـد إميل
" أن األفـراد مُجـبرين على دوركا
الــقــيــام بــأداء أدوار مــجــتــمــعــيــة
مُحـددة بِعيـنهـا سواء شاءوا أم لم

يشاؤا .. 
وفي سـيــاق عِـلم االجــتـمــاع  هـذا
الـذي أعـتمـده الـفيـلـسوف "دايـفـيد
" يـقوم على أساس إميل دوركها
إعتـمـاد العِـلم كـمنـهـجيـة مُـستـقـلة
ويـسـتـنـد على لـلـمـجـتـمع واالفـراد
الـنــظـريــة والـتــجـريب فـي آن مـعـا
عـــــلى الـــــرغم من االخـــــتالف بــــ

الناس على (العمل اجلمعي).
"  أنه عـلى الرغم ويـشدد "دوركـا
من وجود العدد الـهائل من األفكار

تـنـطـبق علـيه بـعـد أن حـدث حتول
العـراق من (الـنظـام الشـمولي) في
عام االحـتالل االمـريكي 2003 إلى
قراطي) الذي يُعد من (النظام الد
أهم مـــرتــكـــزاته إعـــتـــمــاد (نـــظــام
ارسة االتصال اجلـماهيـري) في 
الـشـعب حلـريـة الـرأي واالعالم في
ــعـلـومـة  وإبـداء رأيه في تـداول ا
تــفـاصــيل حــيـاته الــيــومـيــة عـلى
الـعـكس من االنـطبـاع الـقـد الذي
كــان سـائـدا آنــذاك وهـو (اجملـتـمع
اجلـماهـيـري) الذي يُـعـد شكال من
أشــكـال ســلـطــة احلـكـم الـشــمـولي
ـطـلق في الــسـيـطــرة عـلي حـريـة ا
ـعـلـومـة والـتـحكم الـرأي وتـداول ا
بـــاجملـــتــمـع عــبـــر وســـائل االعالم
ركزية.. اخلاضعة إلدارة السلطة ا
ـتمثل بـ إن هذا الـتحول الـسريع ا
ـقراطي) ودسـاتـيره (الـنـظام الـد
ـنظـومة الـقيـمّية أدى إلى إنـهيار ا
ــــارســـات الــــكــــبـــيــــرة بـــســــبب 
وتـصـرفات الـسـياسـيـ اجلدد في
كـــيــفـــيـــة إدراة شــؤون احلـــكم في
البالد  مسـتغلـ قبول اجلـماهير
سميات عديدة إستهدفت الفطري 
ـان تــبــوأ مـواقـع مـهــمــة في الــبــر
واحلــــكــــومــــة حتت مــــســــمــــيـــات
(اإلصـالح والـتـضـامن والــتـغـيـيـر)
الــتي وعـدوا مـن خاللـهــا اجملـتـمع
وذجـيـة وحـضـارية لـبـنـاء دولـة 

لـــكن هـــذه الــــوعـــود ســـرعـــان مـــا
إنكشفت وبان زيفها  على العكس
من تـوقــعـات وطـمــوح اجلـمــاهـيـر
الـراغــبـة في بــنـاء دولــة حـقـيــقـيـة
يتـوفر فـيها لـلمـجتمع كل مـقومات
احلــيـاة أسـوة بــدول عـديـدة كـانت
قـراطية عبر قد مورست فيـها الد
صــنـــاديق االقــتـــراع وأثــمــرت عن
إخــتــيــار رجــال دولــة حــقــيــقــيــ
يــحـــتــرمـــون شــعـــوبـــهم وثــورات

بلدانهم .. 
WOÝUOÝ V ½

ـشـكـلـة احلقـيـقـيـة في الـعراق إن ا
تتمـثل في النـخب السيـاسية التي
تمـتلك زمـام أمور الـدولة من خالل
ــثــلــيــهـا في أجــهــزة احلــكــومـة
ـبــنـيــة عـلى أسـاس ـان وا والـبــر
الـوالءات احلـزبـيـة والـطـائـفـية من
دون أن تـــضـع نـــصب أعــــيـــنــــهـــا
واطن إعـتـبـارات خـدمـة الوطـن وا
قــــبـل كل شيء إذ إنـــــهم لم يــــروا
ــقـراطـيــة في الـعــراق كـطـوق الـد
يــشـــمل مـــجــامـــيع رئـــيــســـيــة في
ـا أخذت الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة وإ
الـنـخب الـصـغـيـرة تـتـحـكم بـأمـور
احلـكم في الـسـلـطتـ الـتـشريـعـية
ـتـلـكـون والـتـنـفـيـذيـة من الـذين 
ــال والـــشــركــات الــكــبــيــرة رأس ا
لـــلــســـيــطـــرة عــلى إســـتــثـــمــارات
احلــكـومـة  وهـذه الـنـخب تـمـكـنت

في واقع احلال من أن تـسيـطر عن
ــــــؤســــــســــــات طــــــريـق االعالم وا
االجتماعيـة األخرى  ومن ضمنها
النظام التعلـيمي  وجعلها وسيلة
مـن وســــائل بــــسط نــــفـــوذهــــا في

اجملتمع ..
واطن ولهذا السبب وغيره شَعَر ا
الـعـراقي بِـعدم االهـتـمـام به  وهو
الـــــذي ال حــــول لـه وال قــــوة  إزاء
مـحـاولـته تـغـيـيـر الـوضع اجلـديـد
الــسـائــد في الــعــراق بــشــكل عـام
ـا يـجـري فــإخـتـار طـريق الــرفض 
ـارسة وبـشتى الـصنـوف ومنـها 
حــــقه في الــــتـــظــــاهـــر الـــســــلـــمي
والــرفض عــبـر وســائـل الـتــواصل
ـا جـعـل احلـكـومـة االجـتـمــاعي 
ـان أمـام إخـتـيـارات صـعـبـة والـبـر
السـتـيـعـاب الـوضع  الـعـام وكسب
قـبــول وثـقـة الـشـعب بـسب تـداخل
ــــــالــــــيــــــة وتـــــــفــــــاقم االزمـــــــات ا
واالقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة مع
بــعــضــهــا الــبـعـض  مــا أثـر عــلى
األنظمـة واالعراف والقـوان التي
" بـ (ضـمـيـر أشــار الـيـهـا "دوركــا
اجلامع) او الضمير اجلمعي التي
حتـــــافـظ  بـــــدورهـــــا عـــــلـى ســـــلم
وإسـتـقـرار اجملـتــمع عـنـدمـا حـدث
الـتحـول من الـنـظام الـشـمولي إلى
ــقـــراطي في الــعــام الـــنــظــام الــد

.. 2003
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حسن مدن .. ترميم الذاكرة برحيق التذكّر

ـلتقى العراقي للتربـية اإلعالمية الرقمية اصدرت جمعية الـعَالقات العَامّة العراقيـة/ إيبرا التقرير الـعلمي لفعاليات ا
2020باللغت الـعربية واإلجنليـزية الذي اشتركت فيه (38) جامعة عـراقية حكوميـة وأهلية عبـر االنترنت وأساتذة
وبـاحـث مـخـتصـ في مـجال اإلعالم الـرقـمي. ويقع هـذا اإلصـدار بطـبـعته األولى بـعـد جهـود األسـاتيـذ في اإلعداد
والتـحـرير والـترجـمـة من اجل تقـد مـعاجلـات للـتـحديـات التي تـواجه مـستـقـبل التـربيـة اإلعالمـية الـرقـميـة فضالً عن دور
درسة واألسـرة واجملتمع في تنـمية مهـارات التربيـة اإلعالمية الرقمـية وتقانـات اإلعالم اجلديد وتأثـيرها في مجـال التربية ا
اإلعالميـة الرقمـية وكذلك يـشمل التقـرير العـلمي على تـقد رؤى وأفكار نـحو تطـبيق التـربية اإلعالميـة الرقمـية في العراق.
وكـانت جـمعـية الـعَالقات الـعَامّـة العـراقيـة/ إيبـرا قد أسـست عـلى وفق قانـون تأسـيس اجلمـعيـات العـلمـية رقم (55) لسـنة
ـوجب األمـر الـوزاري ذي الـعدد 1603بـتأريخ 22 نـيـسان 2018 الـصـادر من وزارة الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث ـعدل و 1981ا
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وجـمــالــهــا الى دمـشـق ...ثم الى صــقـيع
مـوسـكـو ...بـعـدهـا اسـتـقـر به احلـال في
دفء الشارقة ...وحضن االمارات الرؤوم
لـيـعـود بـعـدهـا الى وطن االجـداد واالهل
ـــكــان ...كـــبـــيــرا ...يـــواجه انـــحـــســـار ا
وانـكــمـاش الــدروب ...وجتـاعــيـد الــبـيت
ــا تــركه الــتي جــعــلــته يــبــدو أصــغــر 
ـكـانـات تـشـيخ وتـضـمـحل وتـنـكمش ...ا
..مـثل اجــسـادنــا ...فـهي ضــحـيــة الـزمن
وشـيـخـوخـة الـوجــود....لـيـتـسـائل ..أين
ذاك الــصــبي الــذي غــادر هــو واســئـلــته
...الذي اليـكف عن طرح االسئـلة على من
حــوله وعــلى ذاته ...وزمــنه...بـاحــثـا عن
ـــســــاواة والـــسالم....تـــلك الـــعـــدالـــة وا
نافي والهجرة االسئلة التي قـادته الى ا
اجلبرية ...وتغريبة ...صقلت فيه االفكار
وعمقت نظرته لـلوجود واالنسان...تخلل
هـذا الــنـفي الـقــسـري...فـقـدانــات كـثـيـرة
ولـوعات غيـاب ...تمـنعت بـخجل الـنبالء
ان تـظــهــر لـلــقـاريء عــمــقـهــا فــأحـســهـا
...وتـشـبع بـهـا ...وصـارت ضـمن لـوعاته
...وأوجــاعه....وبـعــد ان أشــتــعل الــقـلب
بـيــاضـا...أعــلـنت الــسـاعـة ...بــدء جـديـد
نـجز الـذي كتبه وعودة جـديدة.. ..هـذا ا
حــسن مـــدن ...بــســـرده االنـــيق وبــلـــغــة
ــمـتـنع الـعـمــيـقـة ...حـامال مـاء الـسـهل ا
ـعـرفـة لـيسـقي وعي الـقـاريء ...فـتـنبت ا
بــرأسه افـكـارا جـديـدة ...واالفـكـار حتـبل
وتـلــد ...بـعــد ان يـلـقــحـهــا عـارف ومـارد
جــاب صــولــة الــكــون وعــاد لــنــا بــســلـة
االسئـلـة اجلـديـدة واحلـكـايـات الـصـعـبة
وهي تـتـمـرغ عـلى جمـر االنـتـظـار ورجاء
العودة ..لتسـتوي رغيفا ابـداعيا ساخنا
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يـقــول حــسن مــدن عن الــوطن ...اي كـان
ــكـان االكــبــر .... اذا فــقــدنـا الــبــيت او ا
ـكــان طـويال خــاصـة اذا كــان وطـنـا او ا
حـتى مـجـرد مـسـقط رأس...فـانه يـتـحول
الى حــلـم ...الى اســطـورة...الـى فـردوس
مـشـتـهى...مـبــتـغى...بـحـيث ان الـصـورة
فتقـد.. تصغر امام احلقيـقية للمـكان....ا
صـورة احلـلم...الـذي كـوناه عـنه...او من
ـــرء عن وحــــيه...لــــكن كــــيف يـــعــــجــــز ا
ــــــــكــــــــان...الـــــــذي وصف....او مــــــــدح ا

حــسن مــدن كــاتب بــحــريـنـي ...مـارس
الـعـمل الصـحـفي والـسيـاسي ..ومـهتم
بــالــكـــتــابــة ...في الــنــقـــد والــتــحــلــيل
الـــســـيـــاسي ..حــــاصل عـــلى شـــهـــادة
الـدكــتـورا من مـعــهـد االســتـشـراق  في
موسكو...في العلوم السياسية ...عاش
ـنـفى وعــاد الى وطـنه  الــبـحـرين فـي ا

بعد ستة  وعشرين سنة.. 
الـذاكرة جـينـوم ونص االنـسان الـباقي
ـكـان...هي مـعه بـعـد غـيــاب الـزمـان وا
ـأخـوذة مـقـايـضــة من الـعـمـر الـعـابـر ا
ـنــفـلت ...في هـالم الـوجــود وعـمـاء وا
هــذا االتـســاع الــشـاسع حــولــنـا... هي
اخلـزانـة الـسـريـة الــتي اليـسـتـطـيع ان
يـسـطـو علـيـهـا أحد...وتـكـاد تـكون هي
هد لـكه...هي ا الشيء الـوحيد الـذي 
الــــذي يـــبــــدأ به االنـــســــان طـــفــــولـــته
وبـــراءته...وهي مـــكـــتـــبـــتـه اخلـــاصــة
وملـفات زمنه وسـنينه الـتي يستـأمنها
...عــــــــلى كـل شـيء فـي زمـن ســــــــاد به
الـالأمـان.. وهـذه الـذاكــرة حـ تـسـجل
احــداث بـعــمق أنــســاني واسـتــثــنـائي
..وبــــــشــــــرف هــــــذه االنــــــســــــانــــــيــــــة
ـعـنـوية صـان...تـكـون لـها قـيـمـتـها ا ا
ورفعتها واحترامـها...تبدو ثمينة جدا
وحـريصـة على مـكتـنزاتهـا من االحزان
سرات والدهشات...التي طوتها في وا
اركــانــهــا االثـــيــريــة...وخـــضــعت هــذا
اخلــــــضـم مـن االحــــــداث فـي مـــــــراجل
التـصفيـة والتأمل... تـماما كـما يصفي
الـــصــائغ مــاء الــذهـب  ...فــيــبــقي لــنــا

مــايـشـد الـنـظـر الى ذلك الـبـريق االخـاذ
من نـبالـة االفكـار وسمـوها...لتـظل هذه
الـبـروق حـيـة تتـجـدد...اليـهـتـرأهـا زمن
وال يــتــلـفــهـا مــكــان...في كـتــابه األثــيـر
...ترمـيم الذكرة ...يـستـدعي حسن مدن
كتـنزة بسـبائك االحداث هذه الـذاكرة ا
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فـيمـنح النسـانيـتنـا هذه احلـلة الـرائعة
من االفكـار التي سـننتـقيهـا لتظل مـعنا
...جتــــــــمـل وعـــــــــيــــــــنـــــــــا وتـــــــــواسي
مــتـاعــبـنـا....هــذا الـكــاتب يـأخــذ قـارئه
بــدهـشـة اطـفـال غـربـاء ...الى سـمـاوات
وغـابـات وأن كــانت حـزيـنــة ومـوحـشـة
لـكنـه قادر أن يـسـعدك ويـحـفر في ذاتك
الــتــســاؤالت... ويــحــفــز وعــيك...يــبــدأ
حسن مـدن كتابه...بـقول حـزين وعميق
الى مريد الـبرغوثي .. اتعـبتني يادورة
ـــفـــتـــاح في الـــبـــاب الـــذي مــاخـــلـــفه ا
أحـد...وثـيـمـة الـباب هـنـا تـعـني أشـياء
كــثــيــرة ...هـي  بــاب الــبــيت في غــربــة
بــعـيـدة عن االهـل والـوطن ...وهي بـاب
ـغـلق بـوجــهه...هي الـواجـهـة الــوطن ا
الــــتي تــــقـف خــــلــــفــــهــــا احلــــكــــايـــات
واالســرار...وغــربــة الــروح ....ولم يــكن
هـذا الــبـاب ...سـنـيــنـا طـويــلـة ...خـلـفه
أحــد...او بــأنــتــظــاره احـد ســوى قــلب
ـكـان الـذي أسـمه مـوجــوع يـسـكن في ا
الـوطن .....أم تـنـتـظـر ان يـطـرق بـابـهـا
فـــــتــــــرى وجه حــــــبـــــيــــــبـــــهــــــا الـــــذي
فارقته...فتمـوت االم بحسرة ذلك احللم

يلحقها االب الذي ماعاد له قميص أبنه
لـيـرد له مـسـراته... وبـلـغـة انـيـقـة وقـلم
رشــيق...يــأخــذ حـــسن مــدن قــارئه الى
نوع من الفلسفة واحلوار والسرد الذي
يجعلك جـزء من النص ...ومتعايش مع
ــكـانـات الـتي أحــداثه ...وجتـوب مـعه ا
افـتـقدهـا بـعـد ان يصف لك بـروح عـذبة
كـان...كـأنه يتـحـدث اليك ...روعـة ذلك ا
عن حـدث مــشـتـرك عــشـتـاه مــعـا...مـادا
الـــيك خـــيــوط ســـحـــريـــة لــشـــبـــكــة من
الـذكـريـات الـتي تـخـصك انت وتـسـتـفـز
ذاكــرتك ...كــبــشــر فـي مــنــطــقــة واحـدة
...ومــعــانــاة ذاتــهــا... تــوزعت عــلــيــنــا
بـالـتـسـاوي ....فـتـفـرح مـعه وانت تـعـبر
جـــداول عــذاري وتــبـــكي مــعـه بــحــرقــة
ـوجـوع مـن الـفـقــد الـذي تـوالـى عـلـيه ا
ه ...وعـــلـــيك ايـــضــا...يـــأخــذك الـى عــا
ـبكرة مـزق في صبـاه األول وغربـته ا ا
...لــــــــتــــــــدخـل دون خــــــــوف الـى روحه
النـقـيـة... وهـو يـقف بـشـمـوخ وكـبـرياء
أمــام كـل تــلك الـــصــعـــاب واحملن الــتي
واجـــهــهـــا بـــروح زاهــدة ومـــتـــقــشـــفــة
...يـسـكــنـهـا حــلم وهم انـســاني يـعـرف
فـرسـانه ...فـيـبحث عـنـهم ...ويـسـتوطن
اء رؤوسهم...لكن عيون عذاري حتمل ا
وتـــمــر  بــاجلــداول ...وال يــأخــذ مــنــهــا
حسن الـصغـير اال ذكـرى ولوعـة ...ح
يــجــدهــا وقــد حتــولت الى حــكــايــة من
حـكــايــا اجلن ...تـلك الــتي درج الــنـاس
على وصمها باجلفاء فهي التنفع اهلها
وتعـطي لغـيرهم مائـها...واحـات النخل
...ســـطح الـــدار ...مـــراقـــبـــة الـــنـــجـــوم
...والـقــمـر الــوردي ...تــلك كـانت بــدايـة
ـأزق ...حيث تـسـللت االسـئـلة وبـدايـة ا
الى الــبــيـت...بــواعث اجلــمــال وانــيس
الـوحشـات...الكـتب... التي عـشقـها مـنذ
بكر صباه وبدأ القراءة ورحلة الوعي ا
اجلميل ..فكان حريصا على هذا الوعي
وصــيـــانــته ...ضـــاعت في غـــفــلـــة مــنه
ـــدارس ...احالم الــــدروب وســـاحـــات ا
لــيـــجــد ...نـــفــسه أســـيــر رحـــلــة بــدأت
..واليـدري مــتى ســتـنــتـهي وهــو يـوزع
ـدن الـعـربـيـة من الـقـاهرة سـنـينـه في ا
الـتـي تـركـها مـكـرهـا ...الى بـغـداد الـتي
عاش فيـها سنـة الى بيروت وفـواجعها

يــــحـــبـه...حـــ يــــكــــون داخـــلـه...كـــيف
كان اليسـتطـيع أختـبار عالقـته...بهـذا ا
...االحــ يـبــعـد عــنه طــوعـا او كــرهـا..
ــكـان هــكــذا يـســتــرسل  بــتـأمـالته عن ا
ـفـقـود بفـلـسفـة شـيـقة ...وتـأمل عـميق ا
كأنه يكتب من اعمـاق سحيقة في الروح
أخــذت مـــداهــا الــزمــني الـــطــويل حــتى
وصـلت الــيـنــأ فــادهـشــتـنــا وأحـتــفـيــنـا
ـكـان الـذي بـهـا...تـلك ذاكـرة الـوجـوه وا
ـعذبة علق بـروحه...هي فلـسفـة الروح ا
سكونة بالتساؤالت الكبرى..والوعي وا
بـكر الذي مـيزه عن أقرانه...الى مـحنة ا

حملها هذا الوعي معه...
كثفـة التي كتب ـتقنـة ا  اللـغة العـالية ا
بـهـا حسـن مـدن سـيرتـه...جتـعـلك تـعـيد
مــاتــقــرأ لــتــروي ذاك الــعــطش الــغــائــر
ـيــزهـا فــخـامـة فـيك...الـى لـغـة أهـم مـا
الصدق وعذوبة الروح...ويشدك دون أن
تـــــدري الى مـــــوجــــة حـــــنــــ غـــــامض.
...يـجــعـلك تــود ان حتـفظ مــرويـات هـذا
الكـتاب...الذي تـخفت فـيه  ذكرياتك أنت
...ولــــــواعـــــــجك وفـــــــقــــــدانــــــاتـك...انت
ايضا....الى زمن ومكان ...غاب في غفلة
من الـزمن حتت ظل االسـمـنت وجـرافات
العصر القاسـية .. ومثل اي حكيم تربى

في أحـــضـــان احلـــيــاة وتـــلـــقـــفــتـه ربــة
االبداع...يسرد لك بأسترخاء العارف

مــارأى ومــاحـصـل...ويـحــلل ذاته وذاتك
...فـــتـــكــــتـــشـف ذاتك مـــعـه.  ...ويـــرسل
أشـــــــارات الـــــــوعـي لك ...بــــــــتـــــــواضع
...احلـــكــمــاء ...الــكــاتـب الــذي يــدهــشك
ويـقـنعك بـصـدقه ...ويجـعل شـعر جـلدك
مـقــشـعـرا....جلـاللـة احلـدث .كــأنك كـنت
مـعه ...وسائـرا في دروب عـذابـاته وقوة
االمل وارادة الـــتـــحـــدي الــتـي اعــتـــصم
بها....تؤنـبك بذات الوقت ...كيف صمت
ن واجـهـوا عـن مـاجـرى لـه او لـغـيــره 
وت واالبعـاد...من أجل حياة حتديـات ا

حــرة... وانـســان  مـحــفــوظ الـكــرامـة
واحلـــقــوق .لـك ولــغـــيــرك. هـــو خــبــأ
بـحـرص مـاجـرى له ...لـكـنك تـكـتـشف
مـاوراء الـســطـور من مـعــنى ...وهـنـا
تــكــمن حــذاقــة الـكــاتب وقــدرته عــلى
ــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــتي جــــــلــــــبك الـى ا
يـريـدهـا...تـاركا لـنـا حـرية أسـتـيـعاب
ذلك االلم ..لـتـجـد دمـعك مـرتـمـيـا على
سـطــوره كـأن الــدمع نـقــيع الـضــمـيـر
ـعذب ..أمـام عذابـات غيـرنا...عـندما ا
تقـرأ كتـاب ترمـيم الذاكـرة ...ستـعيده
حــتـــمــا ...النه يــخـــصك ...أنت أيــهــا

العربي... في كل مكان....
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التـأويل السـتراتيجي للنص

عـنى ان األفكار بال أقنـعة او حواجـز  
تظل أفكارا مالم تنتظم بلغة ما  فال أحد
يـسـتـطـيع ان يـتـصور بـدقـة مـاتـضـمر او
أضـمــر مـاتــنـوي او أســتـبــطن أنه يـراك
عــنــدمــا تــفــصح وتــفــضـح وبــغــيــر هـذه

كن تلمـس محيطك. األشياء ال
فالـلـغـة مـحور الـفـكـر وقاعـدته الـرصـيـنة
وأبـسط أرهاصـاتـها وقـواعدهـا قـاعدتـها
ـدعـومـة بـالـثـقـافـة  فـالـشـاعـر عـلـيه ان ا
ــؤثــرات الــبـيــئــيـة يــتــحـصـن جتـاه كل ا
ـكن ان نـتـصور والـنـفـسـيـة وكـمـا انه ال
هرما بال مـساند او صـرحا بال دعائم فال
ـكن تصـور شاعـر بال شـفرات ايـحائـية
ـكن أن نــحــمل هــذه الـلــغـة وعــلـيه فـال 
ألننا ـا الطاقة لها به  أوزارنا وأتعابنا 
ســـنــصل بـــهــا الـى شــواطيء ضـــحــلــة 
ـمـارسة فـالـلـغـة أيـة لـغة لـهـا حـدود في ا
والكـتابـة فلو أبـتعـدنا قلـيال عن تخـومها
سـنقع المـحالـة حتت وطـأة الوشـاية بـها
واجلناية عليهـا أننا جنني على اللغة لو
حـمــلـنـاهــا مـاالحتــتـمل  وبــدقـة أبـلغ ان
الــكـلـمـة مــالم تـتـصل بــقـريـنـتــهـا بـصـفـة
ـكنـهـا ان تؤلف مـتـماثـلـة أو متـبـاينـة ال
مــعــنـى مــا. حــتى عــلى أبــعــد مــؤشــرات
ـعـنى ـبـنـيـة عـلى ا الـتـأويل  فـالـصـلــة ا
ؤلف من مجموع كلمات حتقق أهدافها ا
ـسـتــوى الـنـظـري بـعـدة حــوافـز  عـلـى ا
ــدلــوالتــهـا الـتــفــســيــري إنــهـا تــؤشــر 
ـكن أجـهاد اخلـيال في الـظاهـرة التي ال
ـستـوى الـتـأويلي إسـتـنـباطـهـا  وعـلى ا
ــدلـوالتــهـا الـبــعـيــدة عـلى انــهـا تــؤشـر

هـــذا الـــلـــون الـــفـــاعل ان الـــقـــصـــيـــدة
ـيــة والذي واحلـيـوي في الـثقـافـة الـعا
له الـقـدرة في آحايـ عـديدة عـلى بـناء
او تقـويض الـكثـير من الـبنى واألسس
ـــتـــشــــكـــلــــة في أفــــكـــار الــــشـــعـــوب ا
واجلـماعـات بل له الـقـدرة أحيـانـا على
تــثــويــر الــعـزائـم وأسـتــنــارة الــعــقـول
ا دفع بالـكثير من وتأجيج احلـماس 
الــشــعــوب والــقــبــائل الـى تــخــلــيــدهـا
وتــمـجــيــدهــا ولــيس أدل عــلى ذلك من
كتـوبة شعرا  ( األساطيـر اليونانـية ا
علقات العربـية)  الشعر العربي بعد ا
األسالم .. فــــتـــأصــــلت فـي الـــنــــفـــوس

وجتذرت وأخذت طابعا سحريا . 
كــانـت هــذه احلـــيـــازة الــتـي نــالـــتـــهــا
الـقصـيدة  نـالتهـا بشـرط فني وشـكلي
واحــد  ولم جتـــســر عــلـى الــتــعــدد او
الـتشـكيل عـلى مـستـوى الفـكر الـعربي
ولـكـنهـا عـلى األقل ظـلت مـحافـظـة على
ــومـتـهــا فـلم تـتــعـثـر صـيــرورتـهـا ود
بأحلك الظروف  وأخذت جتوس خالل
مـعــالم داكـنــة ومـشــرقـة عــلى األغـلب 
والقصيدة العراقـية ـ كسواهاـ معروفة
لدى اجلميع حتى منتصف الثمانينات
ولذلك فأن مـايهمـنا هنا ـ أجنـازها بعد
هـذا الـتاريخ ولـنـسـأل ـ هل اللـغـة التي
كتب بها أسالفـهم غيرها الـتي يكتبون
بهـا ? هل الثقـافة التي أقـتنوهـا غيرها
الـتي تسـلح بـها أسالفـهم ? هل األفـكار
ــنـــاخ والــطـــمــوح غـــيــره? والـــرؤى وا
لنستـقصي أهم احلوافز التي أدت الى
تـشـكـيل الـقـصـيـدة الـعـراقـيـة بـأطـارها
ـية ـعـروف مـابـعد جـيل احلـرب الـعـا ا

الثانية حتى اجليل السبعيني .
ال أحـد يـنـكـر ان االستـعـمـار كـان آنذاك
ـثـل ظـاهـرة سـيـاسـيـة وحـسب تـهم ال
ـشــتـغـلــ بـالـســيـاسـة واألقــتـصـاد ـ ا
وحــدهـم ـ بل كــان عــنــوانـــا لــلــتــخــلف
واألنـحـدار وضـيــاع الـهـويــة وتـخـريب
الكـيانـات . والسـبب الرئـيس للـتجويع

ـشاهد مـاذا بوسع النـخبة .. أزاء هذه ا
ان تــفــعل ? مــاعــلـيــهــا اال ان تــدافع عن
أفـكـارهـا واحالمـهـا وحقـوقـهـا وخـاصة
هـؤالء الــذين ســجـلــوا والءهم لــذواتـهم
عـلى اقل تـقـديـر  وهـكـذا رأيـنـا قـصـائد
االربـعــيـنـيــات واخلـمــسـيـنــيـات وحـتى
الــســتـيــنــيـات تــعج بــالــكـثــيــر من هـذه
ــشـاهــد  هـذا عــلى صـعــيـد الـصــور وا
ــوضــوعي (الـــعــام) امــا عــلى الــفـــكــر ا
مسـتوى الـرؤية الـفنـية الـذاتية ورؤاهم
اجلـوانـيـة احملـايـثـة فـلم تـتـضح تـمـامـا
.وظلت غـائبة ومائـعة وعاصـفة في جلة
(العام) لـكثير من االسـباب في طليـعتها
انهم لم يتـخلصوا بـعد من سلطـة الغير
ــــضــــخم ــــســــلح  ا وعــــقــــدة االخــــر ا
وهة ستورد فظلت ذواتهم شاحبة  ا
..لم يــجــرؤا ان يــنـفــضــوا غــبــار اآلخـر
ــصــقع وبــذلـك مــاعت كــيــانــاتــهم ولم ا
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وبـعد أسـتتـبـاب االمور أخـذت الشـعوب
ـعـبـأ ـسـتـعـمـر ا بـاألنـعـتـاق من ربــقـة ا
بالسموم والهجـينية آنئذ أخذت االفكار
ــعـفـنـة تــتـحـلل بــغـفـلــة من سـطــوتـهـا ا
لـتنـهض مـهيـضة بـتـصورات فـضفـاضة
ولـكـنـهــا لم تـسـتـطع بــعـد اإلشـاحـة عن
ـاضي فـمـا يـزال يـتـفـسخ فـي االمـعاء ا
لــيـبـذربــلـواقح فــاعـلـة بــذرته  ولـكــنـهـا
مـخـصـبـة وألـيـفـة فـتـنـذر بـجنـ مـعـفن
ولــكـنه مـتـسـلط  شــائخ لـكـنه عـضالتي

فيستضبع بعنوة .
المح الـتي كــانت تـلـوح هـذه هـي أهم ا
ـمـتـدة في األفق الـشـعــري في الـفـتــرة ا
ؤثرة بـنتائجها الى قبل السبعـينات وا
ــكن مــنـــتــصـف الــثـــمــانـــيــنـــات  فال 
واحلـالـة هذه ان تـولـد قـصيـدة شـامـخة
مـسـتنـفـرة ومتـوفـزة  قصـيـدة مؤسِـسة
ومــهـدمـة هـذا اليـعــني أن نـنـسف بل ان
نـستـشـرف ..فمـا عـساه ان يـلد اذن ? كم
هـائل غـيـر مثـمـر أو صـادم  كم اليـسعه

إالأن يتزوق لينتظم في رفوف من صاج
او صـندل  ولـهـذا ظل يتـسم بالـغـنائـية
والــــــشــــــرود واإلفـــــتــــــعـــــال اجملــــــاني
والــضــرورة وأبــتــعــد كـثــيــرا عن الــهم
ـبــاغـتـة والـتـجـلي والـذات والـكـشف وا
والـلغـة الـفـادحة واألشـراق والـتي بانت
بــوضـــوح في الــشـــعــر الـــعــراقـي بــعــد
وجة منتصف الثمانـينات لتتناغم مع ا
ي لنصل بـعد ح اللـونية لـلشـعر العـا
عـميق الى عـتيـقـهم البـالي  متـلصـص

عليهم من كوة معتمة .. 
وبأدراك واعٍ ونظـرة ثاقبـة ورؤية نافذة
أخــذ هـذا اجلــيل يــتــوحــد مع مــفـرداته
حـتى هـذا اخلـلط البـائس الـذي نـلـحظه
في الـكثـير من الـقصـائد / الـنصوص ..
له ترددات مـحسـوبة عـلى مسـتوى الهم
والـنزعـة واألجتاه  أل الـشاعـر عنـدما
يـبــصـر احلـقـائق غــيـر مـنـتـظــمـة بـعـقـد
أمـولة يـظل يتـخبط أحالمه  ونوايـاه ا
فـي جـحـيم طـوعي يـقــيـمه عـلى أنـقـاض
فــيـؤسـس كـمــا يــريـد ــنـخــورة  آمــاله ا
ويــشـــتــهـي خاليــا مـــتــكـــورة بــهـــيــاكل
مـــقــــرورة ان االحالم لم تــــعـــد أحالمـــا
فـليـس هنـاك أمل لـردم فـائضه وحـسب 
الداهم وليس ثـمة مايـعنيه ألنه لم يكن
هــنــاك مــايـــســتــحق الــعـــنــايــة  بــهــذه
الـهواجس والـتصـورات ظل هـذا اجليل
نـتـهى الصـراحة  يـفصح عن نـوايـاه 
أنــهــا احالم مـشــروعــة والأحـد له احلق
ـقابل في إجـهـاضـها او ثـلـمـها ولـكن بـا
ـكن ان تتشكل وتقيم ان هذه النوايا ال

الـنمط الـتخـييـلي الـظني  وبـغيـر هذين
كن حـمل اجلملـة الى معنى البـعدين ال
مــا إال مـاتــقـتــضـيه الــكـلــمـة مـفــرغـة من
شحناتـها األتصاليـة  وبهذه احلالة فال
مــزيـة لــلـشــاعـر في شــحـنه لــلـمــوضـوع
وهوم رسل وا بعيدا عن دوال الـوعي ا

بالتلقائية .
إن اجلملة الـشعرية حتـت أكثر الدعاوى
عنى منها في أثن فقط تطرفآ يتوهم ا
ـؤول بالـظـاهرـ والـتـأويلي  الـظاهـري ا
كـتوب اآلن ـؤول بالـتأويل ـ فـالـشعـر ا ا
يخضع لعملية من التأويل الستراتيجي
ــكن ـــقــصــود بــذلك إنه ال الــعــمــيق وا
خـضـوعه لـقـوانـ الـلـغـة أو البـالغة بل
ـا يـتــبـادر في الــذهن من إنـبــجـاسـات
وفيوض تقتضيها القراءة األولى للنص
ـكن خـضوعه لـقراءات  فـالنص هـنا ال
مـتـعـددة  متـأنـيـة ومتـأمـلـة  إذ أن هذه

القراءات ستكشف عريـه فتدينه.
ـكـننـا الـقول ان الـتـأويل الـستـرتـيجي
هـو إكــتـشــاف مـنـطــقـة مت مـن تـالـوعي
كــانت مــجــهــولــة في الــســابق لــتــضيء
مساحـة أخرى في الذهن  أنهـا تكتشف
الـزائل وحتيـله الى ثـوابت راسـخة  بل
ــشـــطــوب من ذاكـــرتــنــا أنـــهــا تـــرسخ ا
ـسـتلب  الـضائع لـتعـيـدنا الى وعـيـنا ا
سـتـهـلـكـة  أنـهـا عـمـلـية في مـعـلـرفـنـا ا
أخـــرى لــلـــدخــول الـى الــنص ولـــكن بال
مـديّـات أو ضغـائن وقـبل ذلك كـله علـيـنا
األ نعادل ب مفاهيمنا القبلية وقراءتنا
ــكن ان ــعــنى ال الــبــعــديــة لـــلــنص  

نـســلط مـعـرفــنـا األرثـيــة عـلى مــعـارفـنـا
ــكن أن نـضع ــقــرؤة إنه ال الـنــصــيـة ا
الـنـار عـلى مقـربـة من الـزيت  وبـالـتالي
ــكن أن نـــســحب الــبـــســاط من حتت ال
أقــدامـنــا  ســنــهـوي المــحــالــة في هـوة
اء العكر بوهم التسطيح  وندخل الى ا
األســتــحـمــام  ولــكي نـدخـل الى الـنص
عــلــيــنــا أن نــنــزع مالبــســنــا الــلــغــويـة
والنحوية التقليدية  العُري هو السبيل
األمثل لألنقضاض على النص  وبغيره
سنقع حتت طائلة الـترهل والتفسيرية 
كتوب اآلن هو تكفير عن آثامنا النص ا

.
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الـتأويل السـترتـيجي نـقاهـتنـا والسبيل
إالّ لألســتـرشـاد به واألقـتـداء بـهـدايـته 
انه الـعـفويـة الـتي تـرغمـنـا عـلى الرقص
بــ أشــبح الــنص..لــنــعــيــد به تــرتــيب
ـاضـويـة نـقـ به الوعـيـنـا تـراكـمـاتـنـا ا
النص اآلن مؤهل تمـاما لتحفـيزنا نحو
ـكن مـعـايـنـته تـرشـيق ذوتـنـا  هـذا مـا
منذ الـوهلة األولى ولـكن من جهة أخرى
ــكن ان نـقف عـنــد احلـدود الـوهـمـيـة ال
ـزئـبق دون ـعـنى ا الــتي تـفـصـلـنـا عن ا
الـولــوج من طـرف خـفي الى هـذه الـلـغـة
ـشفـرة األيـحائـية  فـالـنص إن لم يعط ا
معاني متجاورة تـولدها مجموع اجلمل
عـاني والـدالالت مخـتلـفة ـا تكـون ا  ر
عن بعضها اآلخر فهو يعطي بجملته إن
ـعــتـادة لـم تـعط الــكـلــمــات مـعــانـيــهــا ا
مـشــهــدآ عـامــآ  هـذا اليــعـني ان جنـرد
الكـلـمـة من مـعجـمـيـتـها  إنـنـا هـنا أزاء
مـنـظـور آخــر  فـالـكـلـمــة في الـسـيـاقـات
ـعنـويـة للـنص لم تعـد تـشكل مـدلولـها ا
تأخر ( الستيني  عجمي في الشعر ا ا
الــســبـعــيــني ) فــكـيف بــنــا ونـحـن عـلى
أعـتــاب نص آخـر ( تــفـكــيـكي ) مــفـتـوح

وآيل للصعود.
إنـنـا هـنا لـيس بـصـدد تـغريب الـلـفـظة (
عجم) إننـا بإزاء حالة اخرى مشاكسـة ا
 حالة من التورط في الـلغة إننا هنا في
لـغـة داخل اللـغـة في مـناخ من الـتـهو
عـنى الذي والـهيـام  وبـتعـبيـر آخـران ا
ــكن أســتــبـاطـه  مـعــنى نــفــسي غــيـر
ـوضـوعي الـشـائع في خـاضع لـلـشـرط ا
الشعر الغنائـي  بهذا فان النص متعدد
ـتلقي عـنى واألنطبـاع بتعـدد أمزجة ا ا
ــكــنه فــرض مــعـنـى واحـد ــبــلّغ  وال ا

تـقتـضيه سـيـاقات األلـفاظ بـأبعـادها
أمــا عــلى ــعــجــمـــيــة والــبالغـــيــة  ا
عنوي للنص فإن مستوى السيـاق ا
ا يترتب إستكناه داللته اإليحائية 
على إشارة اللفظة من إضاءة تراثية
او مـــاضــويـــة عــنـــدئــذ فـــإن مــاضي
النص يصبح قيمة مشـعة ألقآ يأخذ
عـاقد األجـفان  يـقول أدونيس في
ه لــقــصــائــد يـوسف مــعــرض تـقــد
ـيـز اخلالق اخلــال اخملـتـارة (فـمــا 
اضي عن غـيـره هو انه يـعـتبـرقـيم ا
قـيم إيــحـاء وإضــاءة) بـهــذه احلـالـة
فــإن الـنص اليـسـتــقي مـوضـوعه من
رمـوز وأعالم مـجردة عن تـسـميـاتـها
ـا يــشــحـنــهـا ــعـهــودة وحــسب إ ا
ـا يتوارد ويعـبئهـا برؤيـته عنهم  
الى ذهنه مـن إنفالتـاتهم أو زيـفهم 
تـــمـــلـــقــــهم أو زلـــفـــاهـم  ولـــعل من
الـضروري الـقول بـأن الـشاعـرـ كاتب
الــنص ـ بـقـدر مـايـتـحـفظ عـلى لـغـته
ومــعــانـيه مـن األغـتــراب واألسـتالب
عــلى الـقــدر ذاته من الـتـحــفظ حـيـال
واقف الـتي تقف حائال الكـثيـر من ا
دون إضــــفـــاء حـــالـــة من األكـــتـــنـــاز
والــــفــــرادة الـى ذاته  بــــهــــذا فــــإنه
يسـتطـيع بال أدنى مواربـة ان يؤشر
له مــســارآ خـــارج لــعــنــات اآلخــرين
ا يعنيه أو ولغوهم فال شأن له إالّ 
سـلـمات يـراوده  حتى احلـقـائق وا
الــتي آمـن بــهـــا أسالفه لم تـــعــد في
عن حــســـبــانـه  مــطـــلــقـــآ مــنـــزهــآ 
عـلى الـشـاعر ـ الـتـرهـات واألبـاطـيل 
كــاتب الـنص ـ الــعـودة الى إنــتـمـائه
ــا دون شـــوائب لـــكن بـــنـــزعــاتـه و
دون الـركون الى يجـيش في مـرجله 
ـكن الـرواسب والــشـظـايـا  إذ ذاك 
أن يـــحـــقـق مـــايـــســـعى إلـــيه . هـــذا
تعددة لكثير ماحصل في الكتابات ا
ـــنـــشـــورة بـــعـــد من الـــنـــصــــوص ا
مـنـتصف الـثـمـانيـنـات  ولـكي نضع
ـشـاهدة رؤيـتـنا مـوضع الـتـمثـيل وا
البـد من األحاطـة بـبعض الـنـصوص
كـتوبـة في الفـترة الـتي إستـقطبت ا
ـــعـــايـــنــة  هـــذا األنــتـــبـــاه وهـــذه ا
ـكن والــنـصــوص عــلى كــثـرتــهــا ال
األحاطـة بجـميـعها وإنـتقـاء بعـضها
اليعني إهمال بـعضها اآلخر ألنه من
ام بها جميعاً .            العسير األ
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ـا حَرَّضَـني على الـكـتابـة عن جرح غـائر
في الـروح كـنت أُرجئ احلديث عـنه لـتراكم

تنبي: مصائبنا..كما يقول ا
رمـــاني الــدهـــرُ بــاألرزاءِ حـــتى فــؤادي في

غشاءٍ من نبالِ 
فــصــرت إذا اصــابــتــنـي ســهــام تــكــســرت

النصالُ على النصال
الـطــغــاة عــبــر الـتــاريخ يــتــلــقــون دروسـا
يحـفظوها عن ظهـر قلب ويبدو ان اجلميع
كانـوا حريـص على  اقـتنـاء  كتابـ هما
ــيــكـافــيــلي ) و (ســيـكــولــوجــيـة (االمــيــر 

اجلماهير جلوستاف لوبون)  .
فـكــتـاب االمــيـر يــلـخص وعي مــيـكــافـيـلي
ومـفـهـومه عن الـسـلـطـة وكـيـفـيـة الـوصول
الى احلـكم واالسس الـنـفـسـيـة الـتي يـجب
ان يـكــتـسـبــهـا احلـاكـم وهـو في الـســلـطـة
ارسـة الـسلـطـة والوسـائل التي لكـيـفيـة 
عزل عن اي قيد يعـتمدها للحفاظ عـليها 
من الــدين او االخالق او اي الــتــزام جتـاه
الـعــدل والــفــضــيــلـة واحلــريــة والــكــرامـة

واحلق والواجب .
بينما يقدم جوستاف لوبون صورة سلبية
لـلـجـمـاهـيـر ويقـدم الـنـصـائح لـلـسـلـطة او
الـــقـــادة او الــزعـــمـــاء بــاالخـــذ بـــهــا وهي
ان بـال عقالنية اجلـماهير ضـمنيا ثم (اال
التـظـاهـر في نـفس الـوقت بـأنـهـا عـقالنـية
ومنـطـقـيـة) . ويـبدو ان هـاتـان الـصـورتان
مــازالت تـشـكالن اسـاس الــعالقـة الـقـائـمـة
بــ الــســلــطــة والــشــعب عــنــد كــثــيــر من
عاصـرة ... فما زالت االنظـمة السـياسيـة ا
نصـائح ميكافيـلي ولوبون  تمثالن الدرس
ـــهـم الـــذي يــــجب ان حتـــفــــظه كل االول ا
ســـلــطـــة تــســـعى الى ان تـــكــون  ســـلــطــة
ـة اسـتـبـداديـة  دكـتـاتـوريـة  طـاغـيـة  ظـا
فــاسـدة ... وهــكــذا  تــوالــد الــطــغــاة عــبـر

التاريخ .
ان الـهاجس الذي يـقلق الـسلـطة هو االمن
..وخــوفــهــا من الــشــعب . ولــهــذا جنــدهـا
تـــســــعى وتـــتــــفـــ في ابــــتـــكـــار االدوات
والــوسـائـل واحلـيـل واالالعـيب   وجتــنـد
الـطاقات لوضـع اخلطط والبرامج من اجل
تعـزيـز وتأمـ استـقـرارها واسـتمـرارها 
ومن اجل اخـضــاع وضـمـان ووالء وطـاعـة
الشعب الذين حتكمهم وتستحوذ على قدر
اكــبـر من حـريـتـهـم وقـمـعـهم اذا لـزم االمـر
بـايـعة وخـاصة اذا كـانت نـسبـة الـوالء وا
تــمـثل  %99وحـسب صـنــاعـتـهــا اال انـهـا
تبحث عن الرقم الواحد الذي لم يبايعها ?
اذن جــدار االمـن هــو اسـاس الــعـالقــة بـ
ــــواطن والــــســـلــــطـــة ... وحلــــظـــة االمن ا
احلرجـة عند السلطة تبدأ عند اي اختراق
يــخــدش جــدار امــنــهــا .. فــهي تــراقب من
قـريب وبعـيـد على كل مـن يشـوه او يسيء
ــوقف او او يــخــدش بــفــعل او بــقـول .. 
بـــرأي مـــعـــارض او مـــعـــاكس صـــورتـــهــا
لتـنقض علـيه وتفتـرسه اجهزتـها القـمعية
دون رحمـة .وقـد اجتـهد الـفالسفـة وعلـماء
الـــنــــفس والــــســـيــــاســـة فـي الـــبــــحث عن
اطهـا وصورها سيـكولوجـية الـسلطـة وا
و تــــصــــنــــيف الــــدراســــات الـى دراســـة
ســــيـــكــــولــــوجـــيــــة الــــقـــادة والــــزعــــمـــاء
وسيـكـولوجـيـة االسـتبـداد وسـيـكولـوجـية
الـتعـذيـب وتـشـخـيص امـراض الـسـلـطة ..
وبـالــتــأكــيـد ان هــذه الــدراســات لـصــيــقـة

ستبدة . بالنظم السلطوية ا
سـأحـاول في هـذه الـدراسـة  بـحث وكـشف
ـريـضة وحتلـيل سـيـكولـوجـية الـسـلـطة  ا
ـ . ان وفــضح امــراض الــطــغــاة والــظــا
عـركـة الـتي نـخـوضهـا ضـد الـظـلم كانت ا
ومازالـت وستبقى هي الرايـة التي احملها
ويحـملـها كل مـظلوم وصـرخة (الـله اكبر )
على الـظا والطغـاة تبقى سيفـا مسلطا
عــلى رقــابــهم ويــقــلـق مــضــاجــعــهم فــهي

ستجاب . صرخة السماء والدعاء ا
ا يـحدث في الـع تـدمع والـقلب يـتوجـع 
ارض الـعبـاد من ظـلم وطغـيـان واحتالل...

ومـن فــقــر وجــوع .. ومن دم يــنــزف بــدون
تـــــوقـف... ومن مــــــشـــــاهـــــد االنـــــتـــــحـــــار
واالحـــراق.... ومن تــــفـــجــــيـــر وارهـــاب ..
وانـــقــــســـام وانــــفـــصــــال.. ومـــظــــاهـــرات
واحـتـجـاجـات...ومن فــسـاد واحلـاد وكـفـر
...وفـضـائح ووثـائق ... وحـكـومـات قـاهرة
وشـعـوب مقـهـورة .. وسـائل ومـسؤول عن
سؤول الـسلطة احلقـيقة والـسراب .. من ا
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عـروفة ان يـذكر ابن خـلـدون في مقـدمـته ا
ـلك وان الـعـرب ابــعـد اال عن سـيــاسـة ا
اّفــتــهم الــرئــاسـة (واذا تــعــ له ذلك ومن
الطـبيـعة احلـيوانـية خـلق الكـبر واالنـفة 
ـشاركة في سـاهمة وا فيـأنف حينـئذ من ا
استـتبـاعهم  والتـحكم فيـهم  ويجيء خلق
الـــتـــأله الـــذي في طـــبــاع الـــبـــشـــر مع مــا
تــقـتــضـيـه الـســيــاسـة من انــفــراد احلـاكم
لــفـسـاد الـكل بـأخــتالف احلـكـام ) (لَـوْ كَـانَ
فِيـهِمَا آلِهَة إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) سورة االنبياء
ايــة  . 22ورغـم مــرور الــسـنــ عــلـى هـذا
القـول اال ان مـشـكلـة الـرئـاسة لـدى الـعرب
وهم وتـطورهم  تـشكل عـقبـة في طـريق 
ـا يدلنـا كما نقـول في علم النفس وهذا ر
عـلى ان هناك صراعا لم يحسم او عقدة لم
وضـوع جتـعل اجملـتمـعات حتل في هـذا ا
الـــعــربــيـــة في حــالــة تـــأزم طــوال فــتــرات
الـتـاريخ عـلـى الـرغم من امـتـالكـهـا عـوامل
الــــنـــهـــضــــة والـــقــــوة واحلـــضـــارة اال ان
ـلك مــأسـاتـهــا كـانت في امــر الـرئــاسـة وا
واالدارة وصـراعهـا مع شعـوبهـا كان اكـثر
بـراعة في القمع واالضطـهاد واعتبرته من
االولــيـات وبــعــضــهم ضــمـنه بــالــدســتـور
واالخـر اعلنه بـرنامج حكـومي والنبالغ ان
قلـنـا ان القـسم الرئـاسي يتـضمن االجـهاز
ـطـيع ? وقد والـقضـاء عـلى الـشـعب غـيـر ا
تـبنـى اغلب احلـكـام كـتـاب االمـيـر بدال عن
الدسـتـور .. فـهو دسـتـور احلـكام ودلـيـلهم
لالســــتـــبـــداد والــــطـــغـــيــــان حتت دعـــوى
ـصـلـحة الـوطـنـية واسـتـقرار الواقـعـية وا
احلكـم ... وكان كتـاب لوبون سـيكولـوجية
ــرشــد ودلـيـل عـمل ــثـابــة ا اجلــمـاهــيــر 
احلـكام فـي تعـامـلـهم مع الـشعب   فـاالول
يـفصل ب الدين والسياسة وب االخالق
والسـياسة والـثاني دليل لـكيفـية استمالك

روح الشعب . 
من خالل هـاتـ الصـورتـ صـورة االمـير
ــيــكــافــيــلي كــرمـز لــلــســلــطـة الـى صـورة
اجلــمــاهــيــر او الــشـعـب لــدى جــوســتـاف
لوبـون فأنـنـا نحـصل على مـنـظومـة كامـلة
للـعالقة السـلبيـة ب حكـامنا وشـعوبنا ..
ـاط وصفـات الـزعـامات وعـند اسـتـقـراء ا
والــقــادة واحلـــكــام جنــدهــا فـي اكــثــر من
ــلــهم  الــزعــيم صــورة بــدأ من (الــزعــيم ا
الـزعيم اخلـالد  الى ... الـقـائد الـنرجـسي 
الـضرورة  الـقائد االوحد  الـقائد الـعظيم
بدع ..  الـقائد الـتاريخي ... الى احلـاكم ا
احلــاكم الــغــيــور .. احلــاكم الــفــيــلــســوف
احلالـم . ) كما اضـيفت لاللـقاب تـكمـلة اما
تـــرحم او تـــقـــديس او اطـــال الـــله عـــمــره

واخيرا لقب رئيس مدى احلياة .
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قـــــالـــــوا عن احلـــــريـــــة هـي االصل واالمل
عـافي من واحلـلم وهي الـدواء الـشـافي وا
كل االمــراض الـنـفـسـيـة والــعـصـبـيـة الـتي
تصـيب الـكائـنات احلـية جـميـعا .. وقـالوا
ـرض  اخلـبـيث الـذي عن االسـتـبـداد هـو ا
ـصاب يـتطـلـب االسـتـئـصال مـن اجلـسـد ا
ولن تــــنــــفع مــــعـه عـــقــــاقــــيــــر الــــطب وال
الـروحانيات والتـعويذات واالعشاب .. انه
مـرض خبيث معدي يجـب استئصاله فورا
وبـدون تأخـير .. الن الـسكـوت عـنه يجـعله
يـنمـو وتنـتـقل عدواه الى االوالد واالحـفاد

بالوراثة االجبارية .
نـــــعم احلــــريـــــة هي االصـل في الــــوجــــود
االنـــســاني .. فــاحلـــريــة لــيــست مـــطــلــبــا

أما بعــــــد 
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فـي عــام  1980حــاول الـــرئـــيس االســـبق
صــدام حــســ أن يــدخـل بالده إلى عــالم
صـــــنــــاعـــــة األفالم. وقـــــد أنــــفـق ماليــــ
الــدوالرات عــلى فــيـلـم مـلــحــمي بــعــنـوان
ــسـألــة الـكــبــرى" وحـمل بــاالجنــلـيــزيـة "ا

عـــنــوانـــا آخـــر هــو "صـــراع الــوالءات" 
تـصـويـره بــالـكـامل فـي الـعـراق وهـو من
ـمــثــلـ الــبــريـطــانــيـ بـطــولــة بـعـض ا
الـبارزين من بـيـنـهم أولـيفـر ريـد.لـكن بـعد
وقت قصير من بدء تصوير الفيلم اندلعت
احلـرب ب العراق وإيران. ويتذكر لطيف
جـــريــفــاني مــنـــتج الــفــيــلـم الــبــريــطــاني
اجلـنـسيـة الـذي ولـد في الـعـراق مـا حدث
بعد ذلك.وقال جريفاني لبي بي سي: "كان
صـدام حس متحمـساً جداً جلعل العراق
يا لإلنـتاج السيـنمائي وقال له مركـزاً عا
ــال هي صــديـــقــنـــا في بــغـــداد إن لــغـــة ا
الـسـبـيل لـتـحـقـيق ذلك فـكـان رد الـرئـيس
الـعراق الـسـابق أنـفق مـهمـا تـكـلف األمر
كن ـا كان صـدام يـعـتـقـد أن بـغـداد  فـر
تــصـــبح ذات يــوم بـــولــيـــوود عــلـى نــهــر
دجـلة".وأضـاف قائال: "إن صـراع الوالءات
كـان أول فيـلم في قـائـمـة ضمت مـجـمـوعة
ـزمع إنـتـاجـهـا في أفالم كـبـيـرة كـان من ا
الـعراق".وأشار إلى أن أحداث فيلم صراع
الـوالءات تدور في الـعراق في عـشريـنيات
اضي عندما لـقي ضابط بريطاني الـقرن ا
حـتفه.ومضى يـقول: "أدى دور الشـخصية
البـريـطانـية الـرئـيسـيـة في الفـيـلم أوليـفر
ريــد وجـمــيع أدوار الــبـريــطــانـيــ أداهـا
ــثــلـون بــريــطـانــيــون في حـ أدى كل
ثـلـون عراقـيـون".وقال أدوار الـعراقـيـ 
لطيف جريفاني إنه بدأ تصوير الفليم في
الــــــعـــــراق فـي أوائل عـــــام  1980وســـــار
اإلنــتــاج عـلـى نـحــو جــيــد حــتى انــدلـعت
احلـرب العراقـية اإليـرانيـة.وتابع قائال إن
زوجــتـي كــانـت قــلـــقــة جـــداً وهي تـــتــابع
مـشاهـد احلـرب في الـتـليـفـزيـون في لـندن
قـائلة: "زوجي هـناك أريـد عودته".وأضاف
جـريفاني قائال: "ومن ثم أوقفـنا التصوير
ولم يـكن مطـار بغـداد متـاحا بسـبب حرب
الــصـــواريخ لـــذلك أرســلـــنــا الـــفــريق إلى
العـاصـمة األردنـيـة عمـان لـلسـفـر جوا من
هــنـاك وكـان ذلك يـتـطـلب الـسـفـر مـسـافـة
طـــــويـــــلـــــة في عـــــربـــــات األجـــــرة عـــــبــــر
الـصحراء".ومضى يـقول لكن بـعد التوقف
عــدة أسـابــيع عــدنـا لــلـتــصــويـر مــجـدداً
ولـكنني أصبت باإلحـباط ألنه  استدعاء
كل أفـراد الطاقم العـراقي للـحرب.ويقول
ــشــكــلــة جــريــفـــاني إن احلــرب لم تــكـن ا

ـسـؤول:"أبــراج االتـصـاالت الالســلـكـيـة ا
والـقـصـور".وقـد أدت لـقـطـات سـيـنـدن إلى
لـكـزة حـادة عـلـى كـتـفه من قـبل رجل أمن
وقـضى  3أيـام في زنزانـة مظـلمـة.ولم يتم
اإلفـراج عنه إال عندما أخـبر سجانيه كيف
كـان هـو وأولي ريد يـتـنـاوالن الـعـشاء مع
الـرئيـس العـراقي قبل  10أيـام فـقط.وعلى
ذكــر الــعــشـاء مـع صـدام حــســ يــتــذكـر
ســنــدين عـــنــدمــا شــرع صــدام فــجــأة في
حـديث صــاخب. ويــقـول:"لم يــكن لـدي أي
فـــكـــرة عـن مـــوضـــوع احلــــديث ألنه كـــان
يتـحدث بـاللغـة العـربية لـكنه كـان أشبهه
طـلقـة للخـطابة شـاهدة غـوبلز الـقوة ا
ـا كــان يــطـلب الــتي اجنــذبـنــا إلـيــهــا ر
ـزيــد من الـطــعـام لــكـنـنــا كـنــا جـمــيـعـا ا
مــفــتــونــ به".ومع ذلـك كــان هـنــاك رجل
واحـد لم يـتأثـر إنه أولـيـفـر ريـد الـذي كان
يريد العودة إلى فندقه وصديقته الشابة.
ويــــقـــول ســـنــــدين: "كـــان أولـي جـــالـــســـا
بـــجــواري ومن الـــواضح عـــلــيه الـــضــيق
والتـبرم".انتهى العـشاء فقام صدام وبعد
أن صـافح جـنـراالتـه اقـتـرب من ريـد قـائال
بلـغة إجنلـيزية سـليمـة: "سيد ريـد أتمنى
أال أكـــون تــــســـبــــبت لـك بـــالــــكـــثــــيـــر من
ـلل".الكـثـيـر من الـدراما خـارج الـشـاشة ا
لكـن ماذا حدث لـلفيلـم في النهـاية? لقد 
ــــهـــرجـــانـــات عــــرضه في الــــعـــديـــد من ا
الـســيــنــمـائــيــة لــكـنه لـم يـبــرم أي اتــفـاق
لـتـوزيـعه.ومن احملـتـمل جـدا أال يـكـون قـد
شــــاهـــــده أكــــثــــر مـن بــــضع مـــــئــــات من
األشـخاص ثم عـندمـا غـزا صدام الـكويت

عام  1990مات أي أمل في توزيعه.
ـعروفة واليـوم توجـد النسـخة الـوحيدة ا
لــلـفـيــلم في مـرآب جــريـفــاني في مـنــطـقـة
سَــري الـبـريـطـانـيــة.هل هي جـيـدة? يـقـول
ـمكن أن يـكـون األمر جـريفـاني: "كـان من ا
كـذلك كان فندق أولي رائـعا للـغاية وكان
جـيمس بوالم عـظيـما لـكن اخملرج لم يكن
من ذوي اخلــــبــــرة في تــــصــــويــــر األفالم
ـمـكن أن يـكـون أفضل ولألسف كـان من ا
بكـثير".وبعد كل هذه الـسنوات كيف ينظر
جـريـفـاني لـتـجـربـة صـنـاعـة فـيـلـم لـصدام
? يقـول جريفـاني: "اليـوم وبعد كل حـس
ـكن لــلــمـرء أن يــجـلس هــذه الـســنــوات 
رح ويـقول إنه كـان هـناك قـدر كـبيـر من ا
ولـــــــــكـن فـي الـــــــــواقع لـم يـــــــــكـن األمــــــــر
كـــذلك".وتـــقـــول صـــحـــيــفـــة الـــتـــلـــغــراف
الـبريطـانيـة إن الهـدف من ذلك الفـيلم كان
إثـارة الشـعور القـومي وربط حـزب البعث
الــعــراقي بــثــورة عـام  1920ضــد احلــكم

البريطاني على العـراق.

سيـاسيا او اجتـماعيا او اخالقـيا فحسب
ـــا هي ضـــرورة وجــــوديـــة ارتـــبـــطت وا
بــالـنــشــأة االولى لالنـســان .. ومــنـظــومـة
احلـــريـــة التــتـــحــقـق دون اســتـــكـــمــال كل
نـظومة ومـبادئـها االسـاسية مسـتويـات ا
ـعنى ـواطـنة )  ـساواة (ا تـمـثلـة في ا ا
ان اجلــــمـــيـع مـــتــــســــاوين في احلــــقـــوق
ـبـدأ والـواجـبــات وفي حق احلـيــاة ... وا
قراطـية التي تعد الثـاني يتكمـثل في الد
احـدى الــيــات تـنــفــيـذ مــفـهــومي احلــريـة
ــنـــظـــومــة ـــســـاواة ... وتــســـتـــكــمـل ا وا
ــسـاواة بــالـصـالح وهـوثــمـرة احلــريـة وا

قراطية . والد
امـا مــنـظــومـة االســتــبـداد فــهي تـتــضـمن
ـستـبد سـتـبد (بـكسـر الـباء ) وا صفـات ا
ستعبدين ) وطبيعة (بفـتح الباء ) بهم ( ا
الـعالقـة بـيـنهـمـا والـبـيـئة الـتي يـعـيـشون

فيها .. ابرزها :
(الـتأله  –الـعلو والـكبـر ) و ( االستـخفاف

واالحتقار ) 
و( اجلــبــروت والــعــنــاد ) و(الـفــسق ) و (

الفساد ) و ( الضالل ) و ( الهالك ).
وقــد صـنف احـد عـلــمـاء الـنــفس الـدكـتـور
ـاط الـشـخـصـيـات الـتي ـهـدي ا مـحـمـد ا

تميل الى السلوك االستبدادي وهي:  
(الـشـخـصــيـة الـنـرجـسـيــة --الـشـخـصـيـة
البـارانـوية كـثـيـرة الشـكـوك وسيـئـة الظن
والتـثق بأحد  –الـشخصيـة الوسواسية -
--الشـخصيـة السادية الـتي تستـمع بقهر
ـعاديـة للـمجـتمع االخـرين  –الشـخصـية ا
والتي الحتترم القوان والنظم والشرائع

وجتد متعه في اخلروج عنها ). 
واشـار الى ان مسـتـويات االسـتـبداد تـبدأ
عـلى شــكل بــذرة خــبـيــثــة تـنــمــو وتـمــتـد
درسة ثم فـروعها داخل االسرة ثم داخل ا
ــؤســســـات ثم داخل اجملـــتــمع ثم داخـل ا
داخل الـنـظـام الـســيـاسي حـتى يـصل الى
ـستويات ـستوى الـدولي .. وابرز هذه ا ا
( االســتــبـــداد الــنـــفــسي  -- االســـتــبــداد
ــــــدرسي – االســـــري  –االســــــتــــــبــــــداد ا
ؤسسي –االستبداد الديني – االستبداد ا
االســـتـــبــــداد االجـــتـــمــــاعي الـــطــــبـــقي –
االســـتـــبـــداد الــســـيـــاسي  –االســـتـــبــداد

الدولي). 
وادوات االسـتبـداد تـتـراوح ب الـتـرهيب
والـترغيب حتـى تخضع له الـرقاب ويسلم

له العباد وابرز ادواته:
ـناصب  –االعالم – ـال  –ا ( الـسلـطة  –ا
رجـال الدين ) حيث كل مسـتبد يسعى الى
تـــقـــريب عـــدد من رجـــال الـــدين الضـــفـــاء

الشرعية على كل مايقوم به من فعل .
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لــيس هــنــاك أشــدّ وأقــسى من أن يــعــيش
اإلنـسان إحساسًا بالقهر والعذاب دون أن
يــكـون قــادرًا عـلى وصــفه وحتـديــد سـبـبه
ومــصـدره. إنه الـشـعـور بــالـعـجـز وفـقـدان
الكـرامة اإلنسانـية عندما يـجتمع الاليق
بالـقهـر فيبـدو لك بأنه ليس الـعالم وحده
ـا لغـتك قد خـانتك من قـد تخـلى عنك وإ
أن تـصف عــذابك وأن تـعــرّفه أو حـتى أن
تــقـول آخ.. آخ مــفـهـومــة ومـدركــة من قـبل

اآلخر احلرّ. 
ــفــهـوم هــنــاك الــعــديــد من الــتـعــريــفــات 
ــتــحـدة الــتــعــذيب  فــفي مــيــثــاق األ ا
ـــنــاهـض لــلـــتـــعــذيـب عــرف الـــتـــعــذيب ا
اً كالـتالي:- هـو كل فعل مـقصود يـسبب أ
 أو مــعــانــاة  ســـواء كــانت جــســديــة أو
نفـسية لـشخص ما بغـرض احلصول على
مـعلومات أو اعتراف منه أو معلومات عن
شـخص آخـر  أو لـفـعل قـام به أو مـشتـبه
فـي أنه قـــام به هـــو أو شــخـص آخــر  أو
بــغـــرض تـــخــويـــفه  أو إجـــبـــاره هــو أو
شـخص آخر  أو ألي سبب آخـر قائم على
الــتـمـيـز  عـنـدمــا يـكـون مـثل هـذا األلم أو
ـوافـقة من ـعانـاة قـد أوقع  بـإيعـاز أو  ا
مـــوظف رســـمي أو أي شـــخص له صـــفــة
ـعاناة رسـمية  وال يـتضمن ذلك األلم أو ا
ــصـادفــة نــتـيــجـة الـنــاجتــة أو حـدثت بــا

تطبيق العقوبات القانونية .
ـاذا والــســؤال الـذي يــطــرح نــفــسه هــو: 
يـستخدم التـعذيب? وما هي األهداف التي
يسـعى القـائمـون بالتـعذيب إلى حتـقيـقها
من خالل اسـتخـدامـهم ألسـاليب الـتـعذيب

اخملتلفة ?
كـن تلخـيصها أهداف الـتعذيب عـديدة و

كاآلتي :-
ــــعــــلــــومـــات : إن  -1احلــــصــــول عــــلى ا
اسـتخـدام الـتعـذيب لـهدف احلـصـول على
مـعـلــومـات تـتـعـلق بــاألمـور اجلـنـائـيـة أو

الـسـيــاسـيـة أو الـعـســكـريـة أو غـيـرهـا من
ــثـل أحــد األهـــداف األســـاســـيــة األمـــور 

للتعذيب .
:  والـغـرض هــنـا هـو  إجـبـار  -2الــتـجـر
ــعـتـقـل عـلى أن يـذكــر أشـخــاصـاً آخـرين ا
شــاركــوا في األفــعـال  الــتي اعــتـقـل بـسب
الــقـيــام بـهــا ويـشــيع اســتـخــدام ذلك لـدى
ـعــتـقـلــ الـذين يــعـتـقــد بـأنــهم أعـضـاء ا
جملمـوعات متآمرة أو أنهم قادة لتنظيمات

شعبية .
ـعـتـقل : والـهـدف هـنـا إقـنـاع ا  -3الـتـلـقـ
بالـتـخـلي عن أفكـاره واجتـاهـاته السـابـقة
ِ أفـكار واجتاهات جديـدة مقبولة لدى وت
السـجان والهـدف النهـائي لذلك هو تـغيير
الــوالء كـمــا يــحــدث في عــمــلــيــة غـســـــيل

الدماغ .
 -4الـترهيب: والهدف من وراء ذلك ترهيب
اآلخـرين من خالل جعل أسـالـيب التـعذيب
معروفة لدى اجلمهور  ومن ثم منعهم من
القيام بأي فعل ال تقبله السلطة احلاكمة .
 -5اإلربـاك: وهـدف اإلرباك هـو خـلق حـالة
من الـفـوضى والـتـشــويش بـحـيث يـصـبح
عتقل غير قادر على معرفة حقيقة األمور ا
 ومن ثم يــنـتـابه شــعـور غـامـر بــالـفـقـدان
ويـــتـم ذلك من خالل تـــغـــيـــيـــر الـــســـجــان
سـتـمر والـفـجائي لـلـطريـقة الـتي يـعامل ا
ـعـتـقل  بـحـيث يـصـبح من الـصعب بهـا ا
عــلــيه الـتــوافق مع أي مـن هـذه األســالـيب

تغيرة باستمرار . ا
وهنـاك الـعديـد من أسالـيب الـتعـذيب التي
ـعـتـقـل الـسـيـاسـي في تـسـتـخـدم ضد ا
كـثـيـر مـن الـدول . ومن هـذه األســالـيب مـا

يلي :-
بـاشـر ---- الـتـخويف اإليالم اجلـسـدي ا
---- تـغطيـة الرأس --احلرمـان من النوم
والـطــعـام والــشـراب –الــشـبح --  الــهـز-
ـواد الـكـيمـيـائـية –الـسـلخ -- اسـتخـدام ا
اإلنـهاك التام--الوقوف بجوار احلائط --
التـعريض للضوضاء--الـتعريض للبرودة
الـشديدة أو احلـرارة الشديـدة--الصدمات
الـكــهـربــائـيـة—االغــتـصـاب  –الــتـخـويف
اء واطالق الكالب - –الـتهديد بالتشويه 
الــنــار ( الــتــيـزاب )  –تــعــلــيق االرجل في
الــســقف لــفــتــرة طــويــلــة  –وغــيــرهــا من
االســـالـــيب الـالنـــســانـــيـــة والالاخـالقـــيــة
ــارسه خــبــراء في الــتــعــذيب يــضــعــون
ـسـتـبـدين انـفــسـهم في خـدمـة الـطــغـاة وا
ليـحققوا لـهم السيطـرة على خصومهم من
خالل مـعلرفة نقاط ضعف االنسان والنفاذ

منها والتأثير عليه من خاللها .
واذكــر حـادثــة نـشــرت  في شــريط فـيــديـو
ــــســـؤولـــ  (?) عــــلى االنـــتــــرنت  احـــد ا

موجها كالمه الى جالدي األمن:
ـوت..لكن " تـستـطـيع ان تُـعَـذب (?) حـتى ا
س بــكـرامــته!"( شــر الـبــلـيـة اليــجـوز لك ا

مايضحك)!?
كانت ومازالت جميع جرائم التعذيب التي
ذنب ـ تـمارس بـحق االنـسان ـ الـبـر او ا
في مـــخــتـــلف دول وبـــقـــاع الــعـــالم  وفي
جمـيع اقـبيـة الـسجـون الـعلـنـية والـسـرية
هي " احلــفـاظ عــلى شـرعــيـة الــنـظـام " من

تخريب اخلارج على القانون!
وعـلى الرغم من تشـكيل جلـنة تـابعة لال
راقبة ومنع تحدة عام  1987مـختصة  ا
الـتعذيب ووقعت عليها  141دولة   إالّ ان
منـظمة الـعفـو الدوليـة تشـير في تقـاريرها
الى انــتـهـاكـات شــنـيـعـة فـي مـعـظم الـدول
وقـعة عـلى تـلك الوثـيقـة..ناهـيك عن تلك ا

االجراءات التالية :
شرعـية السلطة .... مدة السلطة ...مساحة

السلطة ...مابعد السلطة ... احملاسبة 
ان السـلـطة احلـقـيقـيـة الـشرعـيـة هي التي
تـتحول الى ادارة تدير مـؤسسات اجملتمع
حتت سـلطة الـدولة .. الـدستور .. الـقانون
. عنـدهـا تنـتـمي هـذه السـلـطة الى انـظـمة
االسـتقرار السـياسي الدستوري االداري ..
اما الـسلـطة التي تـبتـلع الدولة والـدستور
والـــشــعـب في جــوفـــهــا وتـــبـــقى ســلـــطــة
مـتـسـلـطــة مـسـتـبـدة فـمـثل هـذا الـنـوع من
الــســلــطــة تــنـــتــمي الى انــظــمــة الــطــفــرة
والــتــحــوالت الــفــجــائــيــة لـتــتــوالى بــذلك
الــطــفــرات والــتــحــوالت الــفــجــائــيـة عــلى
اجملــــتــــمع حــــيـث الاســـتــــقــــرار لــــنــــظـــام
والاسـتــمـرار لــبـنــاء بل طـفــرة بـعــد طـفـرة
وحتـــول اثـــر حتــول  وهـــنـــا الـــســـلـــطـــة
ستـواجه بـطـغيـان اقـسى من طـغيـانـها اال
وهو طـغيان الشـعوب .. وطغيـان الشعوب
اشــد صــنــوف الــطــغــيـان  الن الــشــعـوب
التــطـغى اال اذا نـفــذ صـبـرهــا وتـيـقـنت ان
السـلطة التـي حتكمهـا تخدعهـا . الشعوب
التـتحـرك اال اذا طـفح الـكيل .. ولـكـنـها اذا
حتركـت فعـلت مـايـخـطر ومـااليـخـطـر على
الـــبـــال النـــهـــا تــفـــعل بـــدافـع الــيـــأس من
االصالح وبدافع االحباط من الغ والقهر
وت .. .. فتـستـوي عنـدها كـفتـا احليـاة وا
والـفشل والـنجـاح .. واخلطـأ والصواب ..
فـتطغى .. وتغضب وتثور وحترق  وحتدد
مواقف وتـسقط انظمة وحكومات متعسفة
جـــائــــرة وجتـــر الــــطـــغـــاة فـي الـــشـــوارع
وتـضـحي مـن اجل ذلك ويـسـقـط الـشـهـداء
..ان للحرية ثمن اليدفعه سوى الشعوب . 
اما اخـطر انواع السلطـة فهي تلك السلطة
الـتي تعاني من االنـفصـام فهي رسـميا مع
االيـديولوجـية وهي نـفسـيا مع  األنـا التي
تـخترق مـنطق االيـديولوجـية متى رأت ان
ذلك فـي مــصــلـــحــتـــهــا الـــذاتــيـــة ويــخــدم
اغـراضـهـا الـنـفـسـيـة ويـحـقق اهـدافهـا في
الـسيطرة واالستحواذ .. وهي النوع الذي
يـنــطـبق عـلى اغـلـب االنـظـمـة الــسـيـاسـيـة
عـاصرة .. فهـذه السلطـة التي تعاني من ا
االنـفصام اخـطر االنواع .. النـها تـتخذ من
االيـديولـوجـية مـجـرد ستـارا يـخفي وراءه
حقـيقتهـا التسـلطيـة ستارا تـظهر الـسلطة
من خالله مـايراد له ان يـرى وتخفي وراءه
مـا اليـراد له ان يـظــهـر .. وهـذا الـنـمط من
السـلـطة يـطـلق علـيه الـنمط الـفـاشل ولكن
التتـجرأ ان تواجهها او تصارحها بفشلها

زيفة . وحقيقتها ا
أذاً من يـقنع هـذه الـسلـطـة أنـها مـريـضةو

فاشلة?
 إن مثـلنـا ومثل هـذه السـلطـة كما ورد في
حـكايـة الرجل والـدجـاجة يـحكى أن رجالً
ـرض نــفـسي إذ كــان يـرى كــان مـصــابــا 
نـــفـــسه حــبـــة قـــمح وكــان خـــائـــفــاً من أن
الـدجـاجـة سـتـأكـله وراجع طـبـيـبـا نـفـسـيا
وبـعد حوار معه اقـتنع أنه ليـس حبة قمح
.. ولــكـنـه سـأل الــطــبــيب مــنــدهــشــا : انـا
اقــتـنـعـت بـأني لـسـت حـبـة قــمح ولـكن من

يقنع الدجاجة بذلك حتى التأكلني ? 
ان السـلطة االنفصاميـة هي سلطة مريضة
وفاشـلة ..ولكنها غير مقـتنعة أنها مريضة
 وفـاشلـة .. اذن من سـيـقـنع هـذه الـسـلـطة
بـــأنــهـــا مـــريـــضــة وفـــاشـــلــة.. مـن يــقـــنع

الدجاجـــة ?

{ أستاذة النظم السياسية والسياسات العامة
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الــدول الــتي رفــضت الــتــوقــيع عــلــيــهــا (
بــــحــــجـــــة.. انــــهــــا تـــــمس ســــيـــــادتــــهــــا
الوطـنـية..وتـتدخـل بشـؤونهـا الـداخلـية!).
بل ان مـعظم تلك الدول التي تـنفضح فيها
جــرائم الـــتــعــذيب دأبت عـــلى اســتــخــدام
ـعـامـلـة" و" مـفـردات تــضـلـيـلـيـة كـ "سـوء ا
الــــتـــجــــاوزات " لــــلـــتــــهـــرب مـن اإلدانـــة ـ
االخالقــــيــــة ـ جلــــرائم الــــتــــعــــذيب الــــتي

تمارسها اجهزتها القمعية.
ويـرى احلـقـوقـيـون اخملـتـصـون بـاجلـرائم
ضد االنسانية : ان وجود ـ غاية ـ من وراء
الـــتــعــسـف هي الــفـــيــصل بــ مـــفــهــوم "
ـعامـلـة الـقـاسـية " الـتـعـذيب " ومـفـهـوم " ا
ويـرون ان ميدان الفـصل ب " البراءة " و"
اإلدانــة " هـــو الــقـــضــاء  والـــســبـــيل الى
ُــثـــبــتــة اإلدانـــة هــو االدلـــة اجلــنـــائــيـــة ا
ُـنــتَـزعــة بــالـتــعـذيب واالعـتــرافـات غــيــر ا

عنوي! اجلسدي او النفسي او ا
 •فـي عام  2001اصـدر الـرئـيس االمـريكي
بــوش امــرا سـريــا ابــاح فــيه اســتــخـدام "
ـعـلـومـات من اسـالـيـب عـنـيـفـة " النـتـزاع ا

سجناء جوانتنامو!
ة سـجن ابـو غـريب احـد تلك  •كـانت جـر
ـرتــكـزة الى ذلك ــمـارســات الـوحــشـيــة ا ا
االمـر الرئاسي االمريكي  والتي فضحتها
وسائل االعالم االمريكية ـ وليست العربية
او الـــعــراقــيـــة ـ عــنـــدمــا قـــدم الــبـــرنــامج
CBS االخـباري  60دقـيقـة من عـلى شبـكة
تـقريرا مفـصال عن ـ التعـذيب ـ في السجن

السيئ الصيت.
 •بل ان االدارة االمـــريـــكـــيـــة جلـــأت خالل
العـقدين االخيرين الى مايصطلح عليه بـ "
الــتـعــذيب بــاإلنــابـة " ..حــيث يــجــري نـقل
ـتحـدة ومن اوربا ـتهـمـ من الواليـات ا ا
الى بلـدان غير ملتـزمة باتفاقـية مناهضة ـ
علومات منهم بـ التعذيب ـ بهدف انتزاع ا

ـ التعذيب ـ!
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هـدي في كتابه علم النفس يذكـر الدكتور ا
ـاط الــســيــاسي رؤيــة مــصــريــة .. بــأن ا

كن تصورها بالشكل التالي : السلطة 
نطقية .  -1السلطة ا

نطقية .  -2السلطة غير ا
 -3السلطة االبوية .

 -4السلطة الفرعونية .
 -5سلـطة السلـطة وهي تقوم عـلى شرعية

القوة الشرطية والعكسية .
 -6سلطة الفرد . 

 -7ســـــلــــطـــــة االدارة وهي تـــــقــــوم عـــــلى
مــؤسـســات حــقـيــقــيـة ومــعــبـرة عن ارادة

الشعب .
ووفقـا لهذا التصنيف فأن امراض السلطة
ـنـطـقـيـة سـتـكـون لـصــيـقـة بـالـنـظم غــيـر ا
وبـسـلـطـة الـسـلطـة والـسـلـطـة الـفـرعـونـية
واالبـوية .. ابرز امـراض هذه الـتصنـيفات

هي :
الـهاجـس االمني \تـزيـيف الـوعي \االدعاء
ــبــالــغــة فـي االدعــاء بــأنه يــعــمل الجل وا
الـشـعـب \الـعزلـة واالبـتـعـاد عـن الـشـرعـية
والـعدل \ تـضخم دافـعي التـملك واخلـلود
ــا بــعــد الــســـلــطــة ومــحــولــة \ الـــرعب 
اسـتبعـاد ذلك االحتـمال \ تـضخم الذات \
التـلوث والفساد \ ادمان السلطة \ العزلة
وافتـقاد احلياة الطبيعـية \ سكرة السلطة
\االغـــراء بـــالـــقـــدرة \ الـــعـــنــاد \ الـــتـــأله
\اجلـــــــمــــــود \ االحـــــــتـــــــراق واالفالس \

الشيخوخة \عبادة االبناء .
ان الـوقايـة من امـراض السـلطـة يـكمن في
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دائمـا مـا يتـردد الى مـسامـعي مـقولـة "الفـشل في الـتـخطـيط هـو تخـطيط
للـفـشل " لم اقف عنـد هـذه العـبـارة كثـيـرا  ولم احاول جـاهـدة ان افكك
شفـرتهـا  لكـنـني اليـوم اصبـحت اكـثر حـاجة من اي وقت مـضى ألندب
حـظي وحظ الــعـراق الـذي بـات بــ فـكي عـصــابـات الـفــشل  ومـافـيـات

اخلطط البائسة
سـبعـة عـشـر عـامـا مـضت  بـدأتـهـا سرف الـدبـابـات االمـريـكـيـة وانـتهت

بدمار للشخصية العراقية قبل بناه التحتية
ولم يـصل الى سدة احلـكم طـوال هـذه الـفـترة من يـجـعل الـوقت بـضـاعة
غالية لديه  ولم يحسن مكـافأة من وثق فيه  فكل من جلس على كرسي
العرش سيئ الـصيت لديـنا كان يحـمل شعارات رنـانة جمـيعها مـسبوقة
بعـبارة سـوف وس (سـنبنـي سنـعمل سـوف نبـدأ....) لكنـها وعـلى ما
يـبـدو كانـت لتـسـويف وتـسـويق خـطـطـهم الـفـاشـلـة والـتي جـعـلت الـعراق
ـيـة في خط الـفـقـر  والـبـؤس  والـفـسـاد مـتـصـدرا لالسـتـبـيـانـات الـعــا

والفشل واالمية .
ـثل يومـنـا هـذا ولم نعـي حقـيـقة لم نضـع في حسـابـاتـنا خـطـطا طـارئـة 

عتبرون.  التحذيرات التي اطلقها ا
لك حكيما يتعلم من لك تفكيرا ايجابيا وال رصدا لالهداف  وال  فال 
االخـطـاء الــتي اقـتـرفــهـا من سـبــقـوه .  نـصــيـحـتي لــكم يـاحـكــام الـبـيت

السياسي العراقي  او من لديهم النية في الدخول الى هذا البيت : 
لم يعـد هنـاك متـسع الوقت  فـجدران الـبيت الـعراقي آيـلة لـلسـقوط فوق
يدان نـصب اعينكم كل يوم  وكل وقت رؤوسكم قبل رؤوسنا  اجـعلوا ا
ـواطن  ولـيس االن فــقط فــالـســاحـة االن تــغــلي وا

يرقص على صفيح ساخن من النار . 
هاتـوا حـلـولـكم الـواقـعـية والـنـاجـعـة او ارحـلوا الن
العـراق بدأ يـنـسل من ب ايـديـنا مـثل ذرات الرمل

وال رجعة له.

بغداد
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مالمح الـفـســاد وأسـسه هـو االسـاءة لــلـمـنـصب الـعــام او الـسـلـطـات او
وارد لتحقيق منافع خاصة ويـحمل اشكاالً واعماالً متعدده ويجمع في ا
ال ارسـاته الـرشـوه واالختـالس واستـغالل الـنـفوذ واالبـتـزاز وهـدر ا
الــعـام والــتالعـب وتـبــيض االمــوال ودائــمــاً يــرتـبـط عـضــويــاً بــيــنه وبـ
ـراقبه وفـقدان احملـاسبة االستبـداد وينـشط في ظل غيـاب كامل آللـيات ا
ـوارد وزيـاده وتـداخل الــصالحـيـات وهــذا يـؤدي الى ســوء اسـتـخــدام ا
ؤسسات ويـزيد االنفاق الكلف ويبـطئ تطوير الـدورة االنتاجـية ويكسـر ا
ـا يـؤدى الى مـعـاكـسـة الـنمـو االقـتـصـادي والـفـسـاد في بالدي الـعـام 
جتاوز كل ذلـك بوقـاحه قل نـظـيـرها بـسـبب شـرعـنه القـوانـ الـتي تـمنح
ال العام للفسـاد والفاسـدين حرية مـطلقه وتتـجاسر عـلى ا
ـــا اوقع االقـــتـــصـــاد الــعـــراقي ال بل بــدون رادع 
نـطـقة الـرخوه واصـبح ضـيعـةً يتـمسك الدولـة في ا
بـها الـفـاسـدون أمـا آن االوان لـوضع حـد لـلـفـساد
والــفــاســـدين وزجــهـم بــالــســـجــون واعــادة امــوال

الشعب الى حاضنته الطبيعية . 

في احلـيـاة ثــمـة قـوانـ وانــظـمـــة وعــقـــود وعـهـــود ومــواثـيــق وكالم يـربط
ـا عــلــيه  وبــكل إحـكـــام  فال شيءَ ســائب بال حــسـاب ــا له و اإلنـســان 
وكـتـاب ! وهنـاك ثـمـة أنـاس يخـافـون الـله ويـخـشونه فـي كل مايـفـعـلــون وما
اليـفعلـون ايـضا  . وعلى النـقيض من ذلك كله  هـناك أنـاس همـهـم الوحيد
هـو الـتـفــرد بـاحلـيـــاة  مـتـوهـمـ انـهم قـادرون على امـتالك زِمـام كل شيء

ا أدى الى ان تفلت االمـور من عـِقالها !
هـنا أحتـدث عـن بعض قيـم احلـيــاة وحكمتــها التـي يفــتـرض اننـا نســعى
اليــهـا ككائـنات حيّة كرمـها الله فأحسن خـلقها . ولكـنها تبتـعد احيانا عــن
جـــادة الصواب  لترتمي في مهاوي التخبط واحليـرة والضالل ! عن قصد
هـمـة قيـمـة او دون قـصد  الفــرق ! فـالعـبرة بـالـنتـائج . ومن قـيم احليـــاة ا
الـتي تخـتصـر مجمـوع القـيــم  االخرى اخـتصارا شـافيـا وافيا  الـتسامح 
وهي أصال مـن صـلب عـقـيــدتـنـا اإلسالمـيـة السـمـحـاء وسـجـايـانـا الـعـربـية
األصـيلة  والـتقوى لن تـكون اال بقـلب مفتـوح وسريرة صـافية نـقية وضـمير
قـاصد الغـامضة  وسـوء الظن وتفـشي احلقد والـف  فالبد إذن لم تـلوثه ا
من االسـتمـاع الى الـرأي اآلخر الـصـادق والصـريح بكـل إخالص والتـفاعل
مـعه بكل جديـة. فاألنانـية هي بيت الـداء  بل والسبـيل الى العديـد من  العلل

واالمراض  واخلسائر  كفاكم الله شرها  ! 
قـال احـد الـفـقـهـاء الـكـبـار : " كالمــنـا هـنـا رأي  فـمن كـان عـنـده خـيـر مـنه
فـلـيـأتِ به ". وقـال فـقـيه كـبـيـر آخـر  :" رأيي صـواب يـحـتـمل اخلـطـأ ورأي
غـيـري خـطـأ يـحـتـمل الــصـواب ." وهـكـذا  إذن البـد من ان يـكـون الـتـسـامح
مـنـفـتـحـا عـلى فــضـاءات الـتـفـاؤل ونـقـيـضـا لــلـتـعـصب  واإلقـصـاء والـغـرور

ومصادرة الرأي !
ولـعله من االخطاء اجلسيـمة هو التسـرع باطالق االحكام على اآلخرين دون
تــمــحــيص ورويــة ! فــقــد يــحــصل انك تــرى بــعض االشــخــاص اول مــرة 
ا اسـتئذان  وهـناك أنـاس غيـرهم  تراهم اول مرة فـيدخلـون الى قلـبك دو
ايــضـا  ولــكـنــهم يــدفـعــونك الى ان تـلــعن الــسـاعــة الـتي جــمـعــتك وايـاهم !
والتـعرف لـذلك سرا والسـببـا واضـحا   ولـيس من اإلنصـاف على ايـة حال
ان تـخسر اناسـا كان يجب ان تكـسبهم  وال ان تـكسب اناسا بـعيدين عنك
في كل شيء  وصـحبـتـهم محض ألـغام ومـطـبات !! ولـكن  تلك هي احلـياة
وهـذه هي سُنتها منذ األزل ! وهـنا يجيء احلل  : التسامح والـعشرة الطيبة
ا تعقد وادلّهم من االمور ! فابحث لك دائما انـهما مفتاح احللول السحريـة 
عن الـصديق الصـادق الصـدوق الذي قد الجتـده على قـارعة الطـريق! ولكنه
مـوجود في مـكـان ما ولـيس عـليك اال ان تـشـمر عن سـاعـديك لتـجـده امامك
وجـهـا  لـوجه والتـنس ان الـتـســامح  هـو احملـبـة واالنـسـجـام ولـيس مـغـفـرة
االخـطاء وجتـاوز مايـعكر الـقلب والـروح واخلاطـر   انه يكـمن في وجه طلق
انه في قراءة تـقـابل به اصـحـابك انه سـؤال عن احوال الـغـائـبـ عن الـعـ 
الـعيـون ومـا تقـوله بـصمت  وبـدون كالم   انه في ابـتـسامـة تبـوح بـكل الود

واالسرار قبل ان تنبس ببنت شَفه !! 
كن ان يروى هنا ..حكاية صديق عـزيز على قلبي  توفاه الله  كان ـا  و
ـة  بـافـضل مـايـتـمنى اي تـزوج عن حب غـامـر   ويـعيـش مع زوجـته الكـر
زوجـ انعم الله عليهما بـبنت جميلة مألت حيـاتهما سعادة وهناء  الى  ان
تــدخل بـيـنـهـمـا الــشـيـطـان  لـيـفـســد صـفـاء ايـامـهـمـا عـن طـريق الـتـفـاصـيل
الـصغـيرة  ولـيقـلبـها من الـسعـادة والوئـام الى خالفات هـامشـية مـستـمرة 
ـاء جتـمع سـيـله الـقـطـرات !!فـكـان يـحـدث ان يـطـلب مـنـها ان "تـكـوي " له وا
الـقمـيص االبيـض  ولكـنه يفـاجـأ بالـلحـظـة االخيـرة انهـا " كـوَت "  القـميص
األزرق وعـند االسـتفـسار عن الـسبب كـانت تقول لـه إن االزرق اجمل! وكان
ـة "  مثال  يـفاجأ بـانها حـ يطلب مـنها ان يـكون غـداؤهما لـذلك اليوم" دو
اذا ? تقول له انهم منذ فترة لم يأكلوا اعـدت له " تشريبا "! وعندما يسألها 
" تــشــريـبــا " وانه اطــيب ! وهــذان مـثــاالن فــقط  ومــثـلــهــمـا الــعــشـرات من
ـكن مـعاجلـتهـا بـالتـفاهم ا والـتي كان  اخلالفـات البـسيـطـة والهـامشـيـة ر
تـواصـلـة  الصالح االمر والـتـسامح وسَـعـة الـصدر  ولم تـنـفع مـحـاوالتي ا
بـيـنــهـمـا والـذي انــتـهى بـابــغض انـواع احلالل : الـطالق ! بــعـد ان اطـفـأت

إبنتهما اجلميلة شمعة عامها السابع !
كـان كل منـهما يـرى انه على حـق  واحلق االكيد  هـو ان كلـيهـما  لم يـكونا
كـذلك ! وان الــشـيــطــان كـان اقــوى مـنــهــمـا مــعـا  مـع األسف الـشــديـد ...
خالصـة الــقـول : إذا الـزوج لم يــسـامح زوجه والــزوجـة لم تـســامح زوجـهـا
واالخ لم يــسـامح اخــاه والـصــديق اليــسـامح صــديـقه

كن ان تستمر احلياة  وتكون ? فــ  فكيف 
" إِذا أَنتَ لَم تَشرَب مِراراً عَلى القَذى

 ظَمِئتَ وَأَيُّ الناسِ تَصفو مَشارِبُه? 
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الـوحــيـدة فــقـد كــان أولـيـفــر ريـد مــعـاقـرا
لـلخـمور من الـعيـار الثـقيل وقـد سبب لي
سلـوك أولـيفـر صـداعا كـبـيرا فـقد تـلـقيت
برقـيات مـن وزراء عراقـي يـطلـبون فـيها
اســتــبــعــاده وقــد بــذلت جــهــودا كــبــيـرة
لـــــلــــــضــــــغـط عـــــلـى اجلــــــمــــــيع مـن أجل
اسـتمـراره.وانـتهى الـفـيلم أخـيـرا وعرض
ـــــــهــــــرجـــــــانــــــات في الـــــــعـــــــديــــــد مـن ا
السـينمائية.ويـقول جريفاني إنه من سوء
احلظ تـوقفت مشـروعات اإلنتـاج بعد غزو
الـعـراق لـلـكـويت عـام  1990بـل وبات من
ـشــروع الــتــعـامـل مع الــعـراق.ولم غــيــر ا
يـوزع الـفـيـلم أبـدا في الـغرب ولـم يصـنع

. لطيف فيلما آخر لصدام حس
وفـي عــام  2016بـــثت الــقـــنــاة الـــرابــعــة
البـريطانية الفـيلم الوثائقي "صدام يذهب
إلى هـــولــيـــوود" الــذي حتــدث فـــيه فــريق
الــعـمل في هــذا الـفـيــلم. وقـالت صــحـيـفـة
الـتـلـغـراف الـبـريـطـانـيـة إن صـدام حـسـ
أشــــرف بـــــنــــفـــــسـه عــــلـى إنــــتـــــاج هــــذا
الــفــيــلـم.حــكــايــة لـــورانس الــعــرب الــذي
ســتــحـول الــســعــوديــة مـنــزله إلـى مـعــلم
ـسألة الـكبرى" أو سيـاحيـإن قصة فـيلم "ا
"صـراع الوالءات" في نسـخته اإلجنلـيزية
هـي حـــكـــايـــة غـــريـــبـــة من الـــبـــدايـــة إلى
الــنـهــايــة.فــبـحــسب جــيــمس بــوالم أحـد
أبــطــال الــفــيـلـم "فــإنه نــســخـة صــدام من

لـورنس الــعـرب".بـحــسب جـيــمس بـوالم
أحـد أبطال الـفيلـم "فإنه نسـخة صدام من
لـورنس الـعــرب".وال شك أن وجـود أشـهـر
مـثل الرئيسي سـكير في الـعالم في دور ا
أمـر سيـؤدي إلى حـدوث مـضاعـفـات وقد
حــدث ذلك بـالــتـأكــيـد لـكـن الـتـصــويـر في
بـــغـــداد والـــصـــحـــراء الـــعـــراقـــيـــة واجه
مشـكالت أكبر من ذلك بكـثير.فبـعد بضعة
أشــهــر من تـوقــيع الــعـقــود وقــبل أن يـتم
تــصــويـر مــشــهـد واحــد انــدلــعت احلـرب
دة 8 الـعراقـية اإليـرانـية الـتي اسـتمـرت 
سـنوات.لـكن الرئيـس العراقي الـسابق لم
يـكن لـيـدع احلـرب تـمنـع تـصـوير فـيـلـمه
شروع.ونتيجة الي فـي ا فقـد استثمر ا
لـذلك عنـدما بـدأ التـصويـر في عام 1981
مثل وطـاقم العمل أن يشقوا كـان على ا
طــريــقــهم حـــول حــرب حــقــيـــقــيــة كــانت
مـسـتـعـرة عـلى بـعـد أميـال قـلـيـلـة فـكانت
قـاتلـة تـطيـر في سمـاء موقع الطـائـرات ا
التـصـوير في طـريقـها إلى اجلـبهـة فيـما
كــــــانـت الــــــدبـــــــابــــــات تـــــــتــــــحـــــــرك في
ـنتج لـطيف جـريفاني الـشوارع.ويتـذكر ا
قـائال: "كان لدي  140شـخصـاً في العراق
خـالل احلــــــرب وقــــــد اعـــــــتــــــاد هــــــؤالء
األشـخاص على إنتاج أفالم في شيبرتون
وبـاينوود وهوليـوود وليس التواجد في
وسط الــصــواريخ والــقـنــابل احلــقـيــقــيـة

تــنــفــجــر فـي كل مــكــان".وقـــال ســتــيــفــان
تـشيس الذي لعب دور ضابط في اجليش
الـبريـطانـي في الفـيلم إنـه حتى مـغادرته
لـلــعـراق لم يــكن مـنـتــبـهـا إلى حــقـيـقـة أن
الـعـراق كان في حـالـة حـرب.لـكنه أدرك أن
األمور لم تـكن طبيعية بينما كان على م
الـــطـــائـــرة الـــتي كـــانت تـــقـــلّه هـــو وريــد
وأعـضـاء آخــرون من فـريق الـتــمـثـيل إلى
الــعــراق.وقــال: "كــان هـــنــاك الــكــثــيــر من
اخلـمور ولم يكن هـناك شيء غـير طـبيعي
ولـكن عندمـا نظـرنا من الـنافـذة ورأينا أن
طائـرة مقاتلة كانت تـرافقنا.. فكرت.. إنهم
ســوف يـضـعــون طـائــرة مـقـاتــلـة فـقط إذا
كانـوا قلقـ للغايـة من احتمال إسـقاطنا
هـبطنـا في منتـصف الليل في ظالم دامس

ومخيف".
وفي مـــوقع الــتـــصــويـــر جــلـــبت احلــرب
تـعقـيدات أخـرى حيث كـان ال بد من إعادة
ــشــاهــد بـعــد اخــتــفـاء تــصـويــر بــعض ا
ـــثــلـــ مــحـــلــيـــ فــجـــأة.وقــال روجــر
ماكدونالد الذي شارك في تصوير الفيلم:
ثل عـراقي وفي اليوم "بـدأنا مشـهدا مع 

الــثـاني أو الــثـالث اخــتـفى فـجــأة فـقـد 
اسـتــدعــاؤه اجلــيش".وأضــاف قــائال: "ثم
بـعد  3أو  4أسـابيع تـلـقيـنـا رسـالة تـفـيد
ــســكــ قــد قُــتل".وفي تــلك ــمــثل ا بــأن ا
األثــنــاء كــان أولــيــفــر ريــد قـد ســافــر إلى

الـعراق مع صديقـته البالغـة من العمر 17
عــامـا والــتي أصـبـحـت زوجـته الـثــانـيـة
فــضال عن مــشـكـلــته مع مــعـاقــرة اخلـمـر.
ويـتذكـر ستيـفان تـشيس كـيف كان "أولي"
يـسـتلـقـي في كـثـيـر من األحـيـان مـخـمورا
بـجوار حمام سباحة الفندق أو كيف كان
يــتــدلى من شــرفــة الـفــنــدق أو بــبــســاطـة
يفـتـعل مشـاجرة.ويـتـذكر جـريفـاني قائال:
ـــطـــعـم حـــيث "ذات يـــوم كــــان أولي فـي ا
حــصل عــلى زجــاجــة نـبــيــذ فــارغــة وقـام
بـالتـبول فـيهـا ثم طـلب من النـادل إرسال
الــزجـاجــة إلى الـطــاولـة اجملـاورة مــرفـقـة
بــتـحـيـاته فـكـيف كــانت الـنـتـائج? طـاولـة
مقـلوبة ولكمات كـثيرة وأمر من احلكومة
الـعـراقـيـة بـطرد ريـد وقـد  الـتـراجع عن
".ويــقـــول أحــد زمالئه: "كــان األمـــر الحــقــاً
أولي سالح دمـار شـامل". لـكن ريـد لم يكن
شاكل.لـقد كان ـمثل الوحـيد الذي أثـار ا ا
هـناك زميله في الـفيلم مـارك سيندن جنل
ــــمـــثـل دونــــالــــد الــــذي كــــان في أوائل ا
الـعشرينات من عـمره عندما لعب دورا في
الـفيلم.فـقبل أن يـسافر إلى الـعراق قال إن
مــسـؤوال حــكـومــيـا بــريـطــانـيــا اتـصل به
وأخــبــره أن األجــهــزة األمــنــيــة ســتــكـون

"مهتمة للغاية برؤية صور أجازته".
ـسؤول قـائال: "بالـطبع ما فـرد على ذلك ا
نـــوع الـــصـــور الـــتي تـــهـــتم بـــهـــا?" فــرد
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بغداد
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االعالمي الـعـراقي حصـل على درجـة الـدبـلـوم الـعالي
ـهــني بـاالعالم من كـلـيـة االعالم بـجـامـعـة بـغـداد عن ا
عنونـة (دور مواقع التـواصل االجتماعي في دراسـته ا
صنـع القـرار الـسـيـاسي لـدى اعضـاء مـجـلس الـنواب

العراقي).
 jÐ«d  ÍœU

الـتـــــــــشــكــيـلي الــســـــوري تــضـيـف صـالــة مــشـوار
ــعــنــون (إلى والدة بــدمــشق مــعـــرضه الــشــخــصـي ا

جديدة).
wðUO³ « Íd  ¡«Ë—

 œuLŠ W «—

البـاحثـة السـوريـة صدر لـها عن دار سـوريانـا الدولـية
ـية كتـاب بـعـنوان (اتـخـاذ الـقـرار في األقسـام األكـاد

باجلامعات السورية الرسمية واخلاصة). 
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نــظـمـت دار الـثــقــافـة والــنــشـر
الــكــرديــة  امس االول  األحــد
مـعـرضــاً إلـكـتـرونـيــاً  لـلـفـنـان
الـتشكيلي عـادل عابدين  عبر

(فيسبوك).
وقـــال الـــفـــنـــان عن لـــوحـــاته
(قـدمتُ في معارضي أشكاالً
ي اخلاص مـتباينةً ضمن عا
وضـــمـن حـــدود الــــتــــكـــوين
الـنـســيـجي لـلـفـكـرة وضـمن
مـحيطها الفني). مضيفا(إنَّ
ثل طقس عبادة الـفن لديه 
في جــمــالــيــات ال تــريـد ان
تـعـرف الـتـلف  فـهي تـمثل
لـــديه في الـــغـــالب حـــداثــة
لـــهــاجـــذورهـــا الـــفـــنـــيــة).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصريـة هنـا شيـحة مـثـلة ا تشـارك ا
في فـيلم الـنـهـاردة يوم جـمـيل الذي
جتـــســـد فـــيه دور إمـــرأة مـــتـــزوجــة
وحامل تتعرض للعنف اجلسدي من
قـبل زوجـهـا.كـمـا يـشـارك في بـطـولة
الــفـيــلم زيــنـة بــاسم ســمـرة جنالء
بـدر أحـمـد وفـيق مـحـمـود الـليـثي

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت
ـيـة - أحـتـفــلت الـنـجـمــة الـعـا
جــيـنــيــفــر لــوبــيــز بــعــيـد مــيالد
والـدتـهـا الـ 75 اذ نـشـرت مـقـطع
فـيـديو اظـهـرت من خالله مـفاجـأتـها
لــهـا بــعــيــدهــا وذلك عــلى حــســابــهـا
اخلـــــــاص عــــــلى مـــــــواقع الـــــــتــــــواصل
االجـتـمـاعي.وتخـطى الـفـيـديو الـ 2 مـلـيون
مـشاهدة خالل سـاعة واحدة فـقط كما وجّه

تابع التهاني لوالدتها. العديد من ا
وكـانت أذهلت لـوبـيز مـتابـعـيهـا مؤخـرا بـظهـورها
من دون مـاكيـاج في مـنزلـها وهـي حتتـضن ولديـها
وذلـك بــعــد نــشــرهــا صــورة لــهــا بــرفــقــتــهــمــا في

صـفحتـها الرسـمية وعـلقت علـيها :أحب
أنـهمـا ال زاالن يـريدان أن يـجلـسا في
حــضن والــدتــهـــمــا  ســبت ســعــيــد

وأرفقته بوسم ثمرات جوز الهند.

هـــنـــالك حـلّ لـــكل لـــغـــز. ركـــز عـــلى الـــنـــظـــر في لبّ
وضوع. ا

qL(«

تـواصل قـد ال يـكـون احلل الـذي تـبحـث عنه الـعـمل ا
ألن مشاكلك داخلية.

Ê«eO*«

ـعــوقـات في الــعـمل ال جتـعــلـهـا نــهـايـة لـديـك بـعض ا
طموحاتك .رقم احلظ 9.

—u¦ «

عش لـــنــفـــسك قــلـــيالً. اآلن لــيس الـــوقت لالنـــهــمــاك
بالعمل.رقم احلظ 2.

»dIF «

ــلئ حـيـاتك عـلى وشك ان يـتالشى اذا احلب الـذي 
لم تعطه االهتمام .

¡«“u'«

 فاوض بهدوء حتى حتصل على ما تريده بالضبط 
. يوم السعد االثن

”uI «

دهش. أوقات طيبة ونيّة  ابحث عن الغير متوقّع وا
حسنة في الطّريق.

ÊUÞd «

ال تهـدر وقـتك و جهـدك بالـتـفاصـيل الـتافـهة  وتـذكر
ان الناس يبحثون عن األخطاء.

Íb'«

إنّ األلــغــاز الــتـي بــدت مــقــلــقـــة قــبل الــيـــوم مــلــيــئــة
فيدة. باإلمكانيات ا

bÝô«

اســتــغلّ قــدرتك فـي مــسـاعــدة اآلخــرين و ال تــدعــهم
تك.  يثنون من عز

Ë«b «

ثقـتك قـوة كـامـنـة. أنت مـتـشـوّق حملـاولة جتـريب ذلك.
رقم احلظ 7.

¡«—cF «

بـســاطـتك جتــذب الـنــاس إلـيك. حــدّد أولـويــاتك. يـوم
السعد االحد.

 u(«
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ـذكـورة اكـتب مــرادفـات لـلــكـلـمــات ا
ادنـاه افـقــيـا لـتـحــصل عـلى الــكـلـمـة
الضائعة في العمود الوسط رأسيا :

WOÐ—Ë« W Ëœ

1- فشل ظنه

2- نصف اليوم

3- الصحيفة يكتب فيها

ا لديه 4- تفاخر 

5- تفسير للمعنى

6- سند مالي

7- شأن

ؤتمر ـية العراقيـة ترأست اللجنـة التحضيـرية  االكاد
انعكاسات جائحة كورونا على حقوق االنسان).

الـشــاعـر والـنـاقــد االردني شـارك في أمـســيـة خـاصـة
بــشـــعــر الــهـــايــكـــو الــعـــربي عــبـــر مــواقع الـــتــواصل
االجـتـمــاعي نـظـمــهـا نـادي شــعـراء الـطــبـيـعـة األردني

اضية. اجلمعة ا

ــاضي مـحــاضـرة الـنــاقــد الـعــراقي الــقى اخلـمــيس ا
عــنـوانــهــــــــا (اطـــــــالل عـلى مــنـجــز الــروائي غـائب
طـعـمـة فـرمـان ومـعـضــــــــلـة حـوار الـشـخوص) عـلى

قاعة بابل.

النـاقـد االردني نـظم فرع رابـطـة الـكتـاب األردنـي في
رأة إربد وبـالتعاون مع ملتقى إربـد الثقافي وملتقى ا
ـشـاركة أمـسـيـة نـقـديـة حول مـسـرحـيـته (فـلـسـتـيـا) 
الـنـاقــد نـضـال الـقــاسم وأدارهـا الـنـاقــد عـبـد الـرحـيم

جداية.

 wzUHJ « bOLŠ

 الــكـــاتب واالعـالمي الـــعــراقي
صـــــدرت له عـن دار ضـــــفــــاف
لـلنشر رواية (الغائب احلاضر)
تـــــقع في 416 صـــــفــــحــــة من

توسط. القطع ا

جنيفر لوبيز

خـاصـة إلى التـفـيا مـن دون مشـاريع
تــــصـــويــــر). وذكـــرت وســــائل إعالم
مـحـلــيـة أن اخملـرج الـبـالغ  59عـامـا
كــان يـعـتــزم شـراء عــقـار في التــفـيـا
والتقـدم بطـلب للحـصول عـلى إقامة
في هــذا الـبـلــد الـعــضـو في االحتـاد
األوروبي. وحاز كيم كي-دوك شهرة
ـية من خـالل أعمـاله التي تـصور عا
وحــشـيــة الـبــشــر من خالل مـشــاهـد
عنف قاسية وأيضا بأفالمه احململة
ـعــاني الـرمــزيـة لــكـنه بــاألبـعــاد وا
اتُــهم أيــضـا بــاعـتــمـاد ســلـوك غــيـر
ـــمـــثالت.ولم مـــنــــاسب مع بـــعـض ا
يـــعــــلق اخملــــرج يـــومــــا عــــلى هـــذه
االتـهـامـات.وقــد فـاز فـيـلـمه (بـيـيـتـا)
بـجائـزة األسـد الذهـبي في مـهـرجان

البندقية الينمائي سنة 2012.

{ ريـــغـــا (أ ف ب) - تــوفـي اخملــرج
الــــكـــوري اجلـــنـــوبـي كـــيم كي-دوك
يـا بأعـماله الـسيـنمائي عـروف عا ا
ــــتـــهم ذات الـــطــــابع الــــعـــنــــيف وا
ـمثالت في التفيا جراء بالتحرش 
مـضــاعـفـات إصـابـتـه بـكـوفـيـد-?19
عـلى مـا أعـلــنت مـسـؤولـة في قـطـاع
الــســيـنــمــا الالتـفــيــة.وقـالـت رئـيس
ـركـز الوطـني لـلـسـينـمـا في التـفـيا ا
ديـتا ريـيـتـومـا لوكـالـة فـرانس برس
(لـألسف نـــبــــأ وفـــاة كــــيم كي-دوك
بـســبب فـيـروس كـورونــا في التـفـيـا
صــحـــيح).ولــفــتت إلـى أنــهــا تــلــقت
مـعـلـومــات من أشـخـاص بـقـوا عـلى
تــواصل مع اخملـــرج بــأنه تــوفي في
أحـد مـسـتـشـفـيـات الـعـاصـمـة ريـغا
مــــشــــيــــرة إلى (أنـه كـــان فـي زيـــارة

فـراس ســعـيـد إنـتـصــار سـيـنـاريـو
وحـوار نـيـفـ شـلـبي وديـنـا الـسـقـا
ومـهـنـدس الـديـكـور وإخـراج نـيـف
شـلبي. سـيـناريـو الـفيـلم مـأخوذ من
اجملـــمـــوعــــة الـــقـــصــــصـــيـــة ســـوق
ــصــري عالء الــعــرســان لــلــكــاتب ا
ســـلـــيـــمـــان وتــــدور أحـــداثه حـــول
ــعــقّــدة مــا بــ الــرجل الــعـالقــات ا
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ـمثل الـلـبنـاني عـادل كرم كـلـمة شـكر وجه ا
في صـفـحته اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتواصل
اإلجتـمـاعي لـفريـق مسـلـسل (الـهيـبـة الرد)
بـعــد إنـتـهـاء عـرضـه و كـتب فـيـهــا (بـنـهـايـة
الهـيبة الرد من قلبي بشكر كل فريق العمل
ـمــثـلـ جـمـيـعـا ـبـدع ســامـر الـبـرقـاوي ا ا
وعلى رأسهم الكبيرة منى واصف والنجوم
ــا قــنــدلــفت عــبــدو وأويس تــيم حــسـن ود
وسـعيد ونـزيه وروزينا وأبـو عقـيل وأبو علي
والـكل ومن الـقـلب الـشـكـر لإلسـتـاذ صـادق
ـشاهدين وأهل اإلعالم وإلى الـصباح كل ا
ــنـشـور إعــجـاب عـدد الــلـقـاء قــريـبـا).القى ا
كـبـيـر من مـتـابـعـيه والـعـديـد من الـتـعـلـيـقـات
ـسـلـسل الـذي القى الـداعـمـة لـفـريق عــمل ا

شاهدين. رواجاً واسعاً في صفوف ا

{ اســطـنــبـول  —وكــاالت - أفــادت وسـائل
ـمثلـة التركـية أصلي بـكير اعالم تركـية ان ا
أوغــلـــو قــد انــفــصـــلت عن حــبـــيــبــهــا جــان
كـوتشـكـان وذلك بـعد عـالقة عـاطـفـية دامت
عــــام األمر الذي شـكّل ضجة كـبيرة ب
اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي.
كـانت اغلوا حازت عـلى إعجاب الـنقاد بدور
) في مسلسلـها (يكفي أن تبتسم) (ياسـم
وهـو مـقتـبس من مـسـلـسل كوري

يحمل إسم(سمايل يو). 
تـــكــــون يـــاســـمـــ اإلبـــنــة
الــثـانـيـــة لـعــائـلـة غـنـيـة
لــــكن والــــدهــــا يـــعــــلن
إفـالسه ويــــــخـــــســـــر
ثـــروته يـوم زفـافـها
عــــنـــــدهـــــا يـــــقــــرر
خـطيبها أن يتركها
قــــــبـل دقـــــائـق من
مــــراسم الــــزواج
وبـعــد ذلك تــلــجـأ
الى بــــيت ســـائق
والــــــــــــــــدهــــــــــــا

العجوز.
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ضــمن فــعــالـيــات الــفــرقــة الــوطــنــيـة
لـلـتـمـثـيل  عـرض مسـرحـيـة (شـباك
سـرح الـوطني اوفـلـيا) عـلى خـشبـة ا
ــدة ثالثـة ايـام اعـتــبـارا من االربـعـاء

اضي. ا
ــسـرحـيـة من تــالـيف جـواد االسـدي ا
واخــراج مــنــاضل داود الــذي قـال عن
ــســرحــيــة ( الــنـص يــفــتح شــهــيــة ا

افتيحه الثرية وهي تبحث االخراج 
ـــنــافـي  اخلــســـارات واحلــريــة عن ا
واالحالم وحتــاكـي الــواقع مـــبــاشــرة
والـــدعـــوة الى احـــقــيـــة االنـــســان ان
يتـنفس الصـعداء كونه مـركز الوجود
ـسرحـيـة مـلـتـزم بـالـقـضـايا  ونص ا

االنسانية ).
وقال الفنان جواد االسدي ( اقول الي
مـخـرج يريـد الـتـصدي لـشـباك اوفـلـيا

ـعنى بـان هذا الـنص يـنتـظـر الرجل 
ــتــوقع والــنـص كــتب ال لــكي كــســـر ا
انتمي الـيه لكن االخراج اجلـيد يجعل
النص نـفسه اكـثر الـقا حـتى لو اطيح

به كله ) .
فـيـما اشـار مـديـر عام دائـرة الـسيـنـما
ـسـرح احـمـد حـسن مـوسى الى ان وا
(تـتـواصل دائـرتـنـا مع حـمـلـة االعـمار
بــتـقــد مـاتــبـقـى من مـوسم فــرقـتــنـا

الـوطــنــيـة لــلــتـمــثــيل لـلــعــام احلـالي
ـــرة عن ـــريض وهـــذه ا الـــصـــعب وا
شباك اوفيليـا يتقدمهم جواد االسدي
مـؤلـفــا ومـنـاضل داود مــخـرجـا وهي
جتربة تـؤثر خالصة مـايشغلـنا اليوم

اضي). وا
واكـد الـنـاقـد محـمـد عـمـر ان (الـكـاتب
كـــان مــتــمــيــزا ومـــدهــشــا في الــنص
باستخدام الـرموز وااليحاء وتوظيف
ـســرحــيـة ـعــانــاة ا مــوفق بــحـجـم ا
حـملت بـعدا نـقـديا وعـبرت عن هـموم
اجلـيل احلالي وكـسـر حاجـز الـصمت
ـعـطل لـلـحـياة وهي واظـهـار الـوجه ا
رســـــالــة انـســانـيـة مــبـاشــرة لـكـشف
مـــكــــامن الـــتـــــراجع والـــتــــخـــلف في
اجملــــتـــمع وقـــد تــــمــــــكن اخملـــرج من
ايـصال رسـالـته وبقـوة وتـاتي الغـاية
عــلى لـــســان اخملــرج عـــنــدمـــا يــقــول
لــلـجــمـهـور :مــهـمــا تـكن ريـح احلـيـاة
قـــاســـيــة عـــلــيـــنـــا ان نــقـف امــامـــهــا
والنـسـمح لـهـا ان تسـرق الـبـسـمة من

شفاهنا).
ـسرحـية من تـمثـيل زهرة بـدن بدور ا
اغرو ترود  اياد الطائي بدور هاملت

 قلت  له :كلمة حلحلة  فيها الم  زائدة! 
 قـبل ان يـنزل في اجلـو على الـهـواء مبـاشرة في بـرنامـج عهـدت الي مهـمة
االشـراف على مايظـهرعلى الـشاشة من (سيـجيات) و(كبـاشن). قال : لقد

فردة يوم امس ولم تنتبه. فاتتك  هذا اخلبر وردت فيه هذه ا
 كـان ردي : مسـتحـيل هذه الـكلـمة بـغيـضة جـدا على نـفسي وانـا اجتنـبها
دومـا حتى إن ترجـمتهـا التبدو دقـيقة  فهـي حسب  سعد احلـسني (رئيس
قـسم الـلـغــة االنـكـلـيـزيـة في كـلـيـة االســراء اجلـامـعـة  بـبـغـداد ) من الـفـعل

.solution سألة واالسم هو عنى يحل العقدة او ا  solve
عـضلة وهـناك فـعل لكـلمة  settleومـعنـاها وهـو احلل... حل السـؤال او ا
او هي حــسب مـؤيـد يــقـوم بـتــسـويـة االرض settlement اي الــتـســويـة
ـترجم الـونداوي اخلـبيـر بالـوثائق الـبريـطانـية بـالتـشاور مع الـدبلـوماسي ا

Bridging the gap   -   Desolving الشهير سعدون الزبيدي: 
Opening the gate 

ـشـكـلـة وتــسـهـيل وفـتح ـوضــوع والـتـغـلب عــلى ا ـسـاحـة وحل ا تـضـيـق ا
الطريق.

ـتــحـدث - أحب  ان اقـول بـابل بـدل احلِـلــة لـكـنـني امـيل الى وقع وأنـا - ا
اوكـما ة اجلمـال قـشـيـبهْ هـا طـلـقـة احليـا رحـيـبهْ لـبـست حُـلـَّ حلـَّ كـلـمـة حُلـه 

صرفها وليد :احلِلة بهذي احلُلة  لها مني قُبلة .
 كـنا نصـنع إعالنا في (اطراف احلـديث) فاذا  بالـضيف قد اسـتخدم عدة
زوائـد دودية قاتـله ( خلي نـقول شسـمة  يعـني  اعتقـد او حسبـما اظن  فد
شي إن جـاز التعـبير هي ...) فـان حذفنـاهن جميـعا دون شفـقة  احلقـناها
ـرادفة واضحـة جليـة كأنهـا مبـتدأ ثم خبـر. فأقبـلتُ زحفا رادة وا الـكلمـة ا
ثوبُ: مـبتدأ  أبـتدِ بالـنكرةِ  فثـوب لبستُ وثــــــــــوب أجُرُّ عـلى الرُّكبـت

ألنه قصد بها التنويع والتقسيم.
تفيـقه أجلس الى جوار اخملرج الجـز رقاب عدة مفردات أن  ثم إني وانـا ا
ـراد (كــنت نـاوي اسـألك هي اال عــكـازات تـصــدر مـني  اتـخــدهـا لـبــلـوغ ا
سـؤال واللي هو : ). لم يـكن يستـخدم ابدا كلـمات ( ومن اجلديـر بالذكر 
تـرجم يضيق بـها ذرعا )  من وانت ايـها القـاريء اللـبيب او النـبيل  الن ا

حوار معه في اطراف احلديث مع الروائي الراحل عبد الستار ناصر .
اآلن.. قـولــيـهـا وال تـتـرددي  بــعض الـهـوى ال يـقـبـل الـتـأجـيال دون زوائـد
وقالئـد كـلـمـة واحـدة فـقط (أحـبك ) سـأغـيـر الـتـقـو لـو أحـبـبـتـنـي أمـحو

فصوال  أو اضيف فصوال
 هل اكـرر القـول مع شاعـر القرنـ الراحل عـبد الرزاق عـبد الـواحد الذي
قـال لي يوما : أنا مثل مايكل اجنلو ارفع الزوائد عن الكتلة فيظهر التمثال

 في ابهى  صورة  كذلك القصيدة عندي.
ــســودات لـقــصــائــده بـخط يــده وعــلــيـهــا تــعـديـالت وشـطب أنــا احـتــفظ 
وحتـويرات . كان الـشاعر محـمد حسـ آل ياس قد قـال لي يوما :  كان

االسـتـاذ عـلي جـواد الـطـاهـر يـوصـيـنا قـبل ان يـكـتب عن
ـبيـضات  ـسودات دون ا قـصائـدنا نـقدا أن نـزوده با
لــكـي يــعــرف حـــجم اخملــاض والــرفـع واحلــذف قــبل

النشر .
كنني ان اختم النص بهذا وانا مستريح .  هكذا 

.(sent) : ضميري يقول لي 

 االء جنـم بـــدور اوفــيـــلـــيـــا  حـــسن
هـــادي بــدور مـــونـــولــيـــوس  جــاسم
مـــحــمـــد بـــدور كـالود يـــوس  امـــيــر
احسان بدور اليـرتيس  احمد شوقي
بـدور هوراشــيو ونـظـير جـواد ضيف

شرف.
الـــراقـــصـــون  حــيــدر اخلـــيــاط  ايــة
فارس  منتـظر الشوك  هـند القيسي

 كـــرار جــبـــار ونـــور الــدين 
وسـيقي لـلفـنان مـحمد ا
امــــ عــــزت االنــــارة

عــــبـــــاس قــــاسم 
الـديـكـور مـحـمد

الــــــنـــــقـــــاش 
ادارة

ـسـرحـيـة ا
مــــحــــمـــد

ســـامي 
االزيــــــاء
اخالص
صدام.

{ نــيـودلــهي  –وكــاالت - ضــجت الــصــفـحــات الــفــنــيـة
ـمــثــلــة وعـارضــة األزيــاء أريـا الـهــنــديــة بـخــبــر وفــاة ا
بانـيرجي ذات الـ  33عـاماً بـعـد أن وجدت جـثـتـها داخل
غرفة النوم.وبـحسب موقع البوابة (فـإن األجهزة األمنية
وجـدت اجلـثة بـعـد أن وصـلـهم بالغ من قـبل اجلـيران إذ
ـنزل لكن لم تـستطع ـنزليـة حاولت دخول ا أن العامـلة ا
ــا ولم تــكن أريـــا جتــيب عــلى هـــاتــفــهــا الـــشــخــصي 
اضطرها الوضع إلخبار اجلـيران والذين بدورهم أبلغوا
الـشرطـة الذين بـدورهم وصـلوا لـلمـكـان وحطـموا الـباب
حتى يـتمـكنوا من الـدخول. و حتـويل اجلثـة  للـطبيب
الـشـرعي من أجـل الـتـشـريح وقـطع الـشك بـالـيـقـ حـول
قرب فقد أكدوا وجود جنحة جنـائية وبالتحقـيق مع ا
(أن أريــا اعـتــادت الـعــيش وحــيـدةً في مــنـزلــهـا من دون

االختالط  بأي شخص).
ـة والـتي لم ــة اجلـديـدة الـدفــاتـر الـقــد وفــتـحت اجلـر
ـضي عـلـيـهـا سـنـة بـعـد وفـاة عـدة جنـوم من بـولـيوود
بشكل غريب ومن بينهم القـضية األبرز لسوشانت سينغ
راجبـوت الـذي وُجد مـتوفـياً في شـقـته وقيل أنه  قـتله
بنـاءً على خـالفات كـانت قد جـمعـته بكـبار صُـناع األفالم

في الهند. كيم كي دوك

ـية { وكـاالت -عبّـرت الـنـجـمة الـعـا
دوا ليبا عـن سعادتهـا لنيلـها جائزة
مهـمـة في حيـاتهـا الـفنـية عـبارة عن
جائزة (هووي هاوس) التي منحتها
إياهـا بيـلـبورد ضـمن (بلـبوارد ومن

ان موزيك).
ونـــشــرت لـــيــبـــا صــورتــ لـــهــا في
حـــســابـــهــا عــلـى مــوقع لـــلــتــواصل
االجـتمـاعي بـدت فـيهـمـا وقـد ارتدت
فـستـانـاً أسود مـخـصصـاً لـلسـهرات

ـسـكة بـاجلـائـزة وقد طـبـعت قـبـلة
علـيهـا في إحـدى الصـورت وعـلقت

عليهما :
ثـابة خلفية (عندما يكـون فستانك 
أيـضًـا) فى إشـارة لـظـهـور الـفـسـتان
بـخـلـفـيـة الـصـورة وراء اجلـائزة.وال
زالت دوا لـيـبا حتـقق الـنـجـاحات إذ
غـنية البالـغة من العمر استطاعت ا
( 25 عـاما) أن حتـقق رقـمـا قيـاسـيا
جـديـدا وذلك من خالل حـفـلـهـا الـبث

 …ezU−Ð …bOFÝ U³O  «Ëœ
ـــبــاشــر الــذي أقـــيم مــؤخــرا وهــو ا
واقع اخلبر الذي تصدر الكثير من ا
الفـنيـة الـشهـيرة و من أبـرزها إم إن

أي .
من نـاحـيـة أخـرى يـبـدو أن الـنـجـمـة
يـة دوا لـيـبـا تشـعـر بـحـالة من الـعـا
الـفـخـر وذلـك بـعـد أن سـيـطـرت عـلى
مــــــركـــــزيـن بـــــالـ (تـــــوب 10) هـــــذا
األسبوع بقائـمة أفضل األغنيات فى

إنكلترا .

ـرأة في إطــار مـشــوّق جـديـد في وا
الــــتـــنــــاول والــــعـــرض الــــبــــصـــري
الـسـيـنـمــائي. وكـانت مـحـكـمـة جـنح
التهرب الـضريبي قد حـكمت بتغر
شـــيـــحـــة مـــبـــلغ 375 ألف جـــنـــيه
مـصـري بعـد أن إتـهـمـتهـا مـصـلـحة
الـضرائـب العـامـة بـالـتـهرب من دفع

661 ألفا و513 جنيهاً لها.
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كثيـر من التشكـيالت العربيـة تنبثق من أفـكار مجردة وال
ـريـر مـنـهـا وجود تـسـتـطـيع أن تالمس الـواقع الـعـربي ا
ـان الـعربي الـذي يطـوي سـنته الـثامـنـة اليـوم قريـباً الـبر
من اجلامـعة العـربية ومـستظالً بـحائطـها كمـا جرى قبل
انـية الـدبـلومـاسيـة وجمـيعـها يـوم افـتتـاح الـقاعـة البـر
واطن العرب الي ا باشرة  تسميات ال تقدم اخلدمة ا

ان تمثيله لهم . الذين يدعي هذا البر
أسـاسـاً اجلـامـعـة العـربـيـة هي واجـهـة االنظـمـة الـعـربـية
الرسمية وال تمت بـصلة للفعالـيات أو الرؤى االجتماعية
ـسـمـوح به في كُل بـلـد فـكـيف ـقـدار ا والـشـعــبـيـة إال بـا

سيكون حال مَن يلجأ الى ظلّها?
ثمانـي سنوات كـانت عاصفـة بأزمات ومـشكالت وحروب
صغـيرة وكـبيرة في الـبلـدان العـربية ولم تـظهـر مبادرات
ان عربي تقـريب وجهـات النظـر من جامـعة عربـية أو بـر
الجنـد فـي االفق إال تـصـريـحـات خـفــيـضـة الـصـوت هـنـا
ــولـة من وهــنـاك مع اســتــهالك مــوازنــات تـشــغــيـلــيــة 
احلـكـومـات من دون أن يــكـون لـهــذه الـهـيـاكل الــرسـمـيـة
سـوى واجــهـاتــهـا الــتي لم تــعـد بــرّاقـة وتــآكـلت بــعـوامل

التجريد واالنواء.
سـألة ال تتـعلق بفـترة زمنـية راهنـة وانّما مـنذ سنوات وا

بعيدة.
كــنـا نــأمل أن يــكــون لــلــعــرب الــذين وضــعـوا حتـت عـ
االسـتـهـداف بــعـد احـداث سـبـتــمـبـر قـبل عــشـرين سـنـة
مؤسـسات تـتداعى من أجل مـواجهـة تلك الـهجـمات التي
نالت من السمعة كثيراً وسـمعنا عن افتتاح مركز ثقافي
ـســألــة اعــتـبــاطــيـة واحــد ثم انــقـطــعت اخــبــاره وكــأنَّ ا
ومرتـبـطـة بـأعـمـال وظيـفـيـة روتـيـنـيـة تنـتـهي بـعـد الـسـاعة
الثـانية كُل يـوم مع انتـهاء الدوام الـرسمي في حـ انها
قـضـيـة أمـة عـربـيـة لـهـا جـامـعـة عـربـيـة وأمـامـهـا مـهـمات
جـسـيمـة لـلدفـاع عن قـضـايا ال تـتـوافـر لالفراد امـكـانات

همات. االضطالع بتلك ا
ان عربي ولـنفس ثماني سنوات من عمره ليكن هناك بر
ـعـطاء حـتى اآلن ولـكن مـا هـو الـدلـيل عـلى وجود غـيـر ا

قبلة? ان في السنوات ا أمل في أن يثمر عمل البر

1
هذا كتاب مجنونْ   

. سُّهُ إالَّ العاشقونْ ال 
2
ينامُ العاشقُ

. ودموع الوجْد حترسهُ
3

ال تشعلوا نارًا 
لهذا الظالم

العاشقُ سيجيء 
كان. ويضيء ا
4

لقد طالَ انتظار العاشقة
حـــتـى انــــصـــهــــرتْ مــــثل

شمعةٍ
على الرصيف.
5

أقسى ما يحدثُ للعاشق
َ يلتقي العاشقة ح

يهربُ منهُ الكالم.
6
سأمَ الصمتُ

. ْ من صمت العاشق
7

تعرُف العاشقة 
من تمردّها.

8
سينهزمون تباعاً

أولــــئـك الــــذين يــــزرعــــون
الكراهية

في طريق العشق.
9

مظلمة تلك البيوت
التي تخلو

من العشُّاق.
10

قبل
أنْ تدفنوا العاشق

تأكَّدوا 
أنَّ من يعشقها
. قد غادرتْ قلبهُ
11

األرقُ 
يتوسَّل العشقَ

فقد أنهكهُ السهادْ
. ويريد أنْ ينامْ
12

العشقُ
. زادهُ احلسراتْ
13
الريحُ باردة

لكنْ ح تمرُّ 
على قلوب العشَّاق

. تقطرُ جمراً
14

العاشقُ
أهدتهُ األرض عذاباتها
والسماوات ظلمتها
والريح عصفها
واحلقول يبابها
والغابات رمادها
والنهران عطشها
والنساء غوايتها
دن شرورها وا

والدروب عوسجها
والفنادق غربتها
والوحشة جنونها
واحلانات قيحها
واألحزان كروبها
واألطعمة فضالتها
واصباحات كذبها
والليالي سهدها 

والصداقات صدودها
شافي داءها وا

واحلكومة سجونها
والشرطة سياطها
والقصور كالبها
واحلروب دمارها
وتْ لكنهُ قبل أنْ 
 . أهداهم بسمتهُ
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15
كلُّ عاشقٍ

شاعر خطير 
لكن قصائده
أحرقتها

امرأة خائنة.
16
اغيثوا العاشق

قبل أنْ يرعفُ قلبه
سيوقف نزفهُ 
عندما ينهمر. 
17

العشَّاقُ تتوهَّج قلوبهم 
. كُلَّما حاصرها الظالمْ

18
العاشقُ

ينسجُ من السراب 
خيمةً يلوذ فيها

حــ يــحــاصـــرهُ هــجــيــر
الفراق.

19
العشَّاق

الذين ال يجيدون الكالم
ماهرون

في ابتكار القبالت.
20

في منتصف الليل
رنَّ هاتفهُ

َ أفاق للرد  وح
لم يــــســـمـع ســـوى دقَّـــات

قلبه.
21
معاقرة اخلمرة
أهون من اإلدمان

على العشق.
22
العاشقة رشيقة
مثل حزمة نور

ومهيبة مثل سيف
دمها ماء الرمان
وجهها سلَّة تفَّاح
وجيدها شمعة

عيناها بركتان من العسل
شفتها العليا ضفة نهر
والسفلى مرفأ ورد
جسدها قارب نزهة
وذراعها وترا كمان
كفُّها جنحا حمامة
صوتها وقع مطر
ونهداها مزاران.

23
عاشقة مِغناج 

تتبختر بأنوثتها 
نشوتها عذاب العاشق

تبدو صلدة كحجر 
عيونها بحيرة تماسيح
قلبها منجم رصاص

تتزين للناس
أكثر من زينتها للعاشق

حتى تزيده كمداً
ضعيفة في وحدتها 

تصمدُ طويالً
ثم تـلقي جـمـيع أسلـحتـها

فجأةً 
لــكـــنـــهـــا أكـــثــر وفـــاءً من

العاشق
إذا تورَّطتْ بالعشق.

24
هل تعرف السباحة?

اذا?  :  مندهشة سألتهُ
ألني سـأمـطـر كـثـيراً عـلى

السرير.
25

وصـلـتـهُ رسـالـة من امـرإة
مجهولة تقول:

الــذي يــعــشــقــني يــســرق
قصائدك ويهديها لي

ــــهـــــا مـن حـــــبــــر عـــــلـى أنَّ
.. جنونه.. حتى زهقتُ

ســـرقتُ قـــصـــائـــدك هــذه
رَّة ا

وأرسلتها له على أنَّها من
حبر جنوني

مـا عـادَ عـاشـقي يـهـديـني
قصائد بعدها

ـشـكــلـة أنَّهُ ورَّطـتي لـكن ا
بعشق جنونك.

26
إذا كنتَ تفكر 
بجسد العاشقة
أكثر من روحها

تأكَّد أنَّ عشقك نزوى
وإذا كنتَ تفكر

بروحها
أكثر من جسدها

تأكَّد أنَّ عشقك بلوى.
27
من السهل
أنْ تعشق

ولكن 
من الصعوبة
 . أنْ تبرأ منهُ

28
يتمنَّى العاشق

لو كان جسده السرير
َ عليه. الذي تنام

29
وجه العاشقة
حديقة ورد
ولذا تتطاير

حولهُ الفراشات.
30

إذا كان من احملال
زيارة جسدك

دعيه
ينام على فراشك اخلالي

ليلة واحدة.
31

دعــيـه يــســـتــنـــشقُ عـــطــر
جسدك

أيتها العاشقة
حتى يسكر.

32
قـالت: أريدكَ أنْ تكفَّ عن

عشقي
قــال: كُـلَّــمــا حـاولـتُ قـطع

الوصل
. ازددتُ عشقاً
33

العاشقة
التي ال تمطر..
ها وت غر
من العطش.

34
جسدهُ ملتهب
ستصهرُ شبقها

في أتونه.
35
قبل أنْ يلتحم

معها على السرير
أشعلَ شمعة

وأقـــــــسـمَ أنْ ال يـــــــبــــــارح
جسدها

حـــتى يـــنـــصـــهـــر وتــذوب
. شمعتهُ

36
عندما يلتقيها

سيلثُم وجه العاشقة
أكثر من القبالت
على باب مزار.
37

العاشقة 
التي التزوركَ في احللم

. منشغلة بسواكْ
38
متى تسمع

أذان قلب العاشق
أيتها العاشقة?
39

قالت: سـأزوركَ الـليـلة في
احللم

: وكــيف أراكِ وأنــا أجــابَ
? ال أنامْ

40
كُـلَّــمــا أمــعـنتْ الــعــاشــقـة

بصمتها
ـمــا تـفــاقم هـذيــان قـلب كُـلَّ

العاشق.
41

العشقُ
مهنة مقدسة.

{ منْ مـــــســـــوَّدة ديــــوان
شـعـري مـخـطـوط بـعـنوان

ضياء العاشق 
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