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في دراسة نشـرتُها في مركز الدراسات الستراتيجية بواشنطن في 20
ئة ت 1 أشرت الى تـآكل حجم الـطبـقة الـوسطى في الـعراق من 60 بـا
ـئـة  عـام  2020 اسـتـنـاداً الى تـقـريـبـاً عـام  2007 لـتـصل الى 30 بـا
مصـادر عـلـميـة عـراقيـة ودولـيـة. في مقـابل ذلك تـضـاعف حـجم الطـبـقة
والـتي تـضم األسـر الـتي تـعـيش حتت خـط الـفقـر او تـلك الـتي الـفقـيـرة
ـعـايـيـر اوضـاعـهـا هـشـة ومـعـرضــة لـلـوقـوع في بـراثن الـفــقـر(حـسب ا
ـئـة من سـكـان الـعـراق تـقـريـبـاً خالل نـفس الـدولـيـة) لـتـصل الى 60 بـا

الفترة.
ـاني الكـامل بأن حـكومـة الكاظـمي ورثت تركـة ثقـيلة وعـلى الرغم من إ
بــخــاصـة فـي اجلـانب االقــتــصــادي وبـرغم من احلــكــومـات الــســابــقـة
بــأن ـــوثــوقــ  اعــتــرافي الـــتــام  انــا وكل مـن اعــرفــهـم من اخلــبــراء ا
االقـتـصـاد الـعـراقي كـان يـعيش عـلى جـهـاز تـنـفس اصـطـنـاعي حـيـنـما
اال انني في ذات الـوقت اقول ان اسلوب تسلـمت هذه احلكـومة مهامـها
كن الـلجوء الى قـترح تعـتوره الـكثـير من االشـكاالت وكـان  ـعاجلـة ا ا
خيـارات افـضل بـكـثـيـر واقل قـسـوة عـلى لـيس فـقط عـلى االقـتـصاد بل
. وهـنــا ال بــد لي من االشـادة عــلى االجــتـمــاع والـســيــاسـة الــعـراقــيَــ
بـشـجـاعة الـقـرار الـسـياسي الـذي كـمـا يـبدو كـان مـدركـاً لـعدم شـعـبـية
لكن مع ذلك القرارات هـذه وتأثيـرها الـسلبي عـلى رصيـده اجلماهـيري
فـأني كنـت افضل اسـتخـدام هذه الـشجاعـة في قـرارات ال تقل صـعوبة
وخـطـورة لـكنـهـا  تـراعي مـصـالح الـطبـقـتـ الـوسطـى والفـقـيـرة بـشكل

افضل.
ـركـزي الـعـراقـي مـؤخـراً بـخـفض قـيـمـة الـعـمـلـة لـقـد جـاء قـرار الـبـنك ا
الــعـراقــيــة مــقــابل الــدوالر لـيــضــيف عــبــئــاً إضـافــيــاً عــلى االقــتــصـاد
وجـات التضخميـة الكبيرة التي ـتهالك اصالً). ففضالً عن ا العراقي(ا
سـيـسـببـهـا والـتي يـصعب احـصـاءهـا فعـالً لنـقص الـبـيانـات فـأن هـناك
تـكـلـفة مـبـاشـرة سـتتـمـثل في تـآكل مـسـتـوى الدخـل في العـراق بـنـسـبة
ئة تقريباً(1). وألن االقتـصاد العراقي في مجـمله هو اقتصاد 5.22 بـا
عد لالستهالك او استـهالكي استيرادي ويكـاد االنتاج احمللي (سـواء ا
لـلتـصدير) ال يـشكل نـسبة تـذكر مقـابل حجم االسـتيـرادات الهائـلة فإن
ـباشـرة لـقرار تـخـفيض سـعـر صرف الـديـنار بـاشـرة وغيـر ا النـتـائج ا
الـعـراقي ســتـكـون كــارثـيـة بال شك.ولــعل في مـقــدمـة هـذه الـنــتـائج هـو
شـهد وحتول العراق الـى طبقت اختفـاء الطبقة الـوسطى(تقريـباً) من ا

غنية وفقيرة فقط. ان هذا االستنتاج مبني على االفتراضات اآلتية:
ئة من دخل االسـرة العراقـية يـتأتى من الرواتب  ان حوالي 75-80 بـا
ـباشر لـنقص سـعر الـعمـلة على واالجور (2) لـذا سيـتم حسـاب االثر ا
ـتأتي من مصادر الدخل وبـافتراض ان باقي الـدخل لالفراد واالسر وا
غير االجـور والرواتب سيبقى ثـابت (وهو افتراض غيـر علمي لكن لعدم

وجود معطيات رقمية فسيتم اعتماده هنا).
ان متوسط حجم االسرة في العراق هو  6 اشخاص.(٣)

ان خط الـفـقـر في الـعـراق هـو  2 دوالر يـومـيــاً لـلـفـرد وان خط الـفـئـات
عـرضة للفقر هو  5دوالر للـفرد .ودخل الفرد في الطـبقة الوسطى هو ا

. 6- 10 دوالر يومياً بحسب ما مدكور آنفاً
ـسح ان نــسب تــوزيع االفــراد حــسب مــســتـوى الــدخل يــســتــنـد الـى ا
ـركـزي لالحـصاء في االجـتـمـاعي واالقـتصـادي الـذي اجـراه اجلـهـاز ا

عامي 2007 2014 . (4)
ــوظــفـ ان هـنــاك تــخـفــيــضـات اضــافــيـة فـي رواتب ومـخــصــصـات ا

قـترحة قد تصل بـالتخفيض الى 40 العـمومي حسب موازنة  2021ا
ئة. با

بـنـاءً عــلى االفـتـراضــات الـسـابـقــة وبـحـسـاب انــخـفـاض سـعــر الـعـمـلـة
الـعراقـية مـقـابل الدوالر من 120ديـنار لـلدوالر الـواحد الى  147دوالر

فيمكن القول :
أ. ان مـعـدل خـط الفـقـر سـيـرتـفع من  432 الف ديـنـار عـراقي (بـسـعر
صـرف  120 ديـنـار لـلدوالر) الى  530 الف ديـنـار عـراقي وبـأفـتراض
ان كل اسـرة مـكـونة من  6 افـراد ولـهـا مُـعيل واحـد فـقط.هـذا يـعني ان
ـئة آخـذين بـنـظر من هم دون خط الـفقـر سـيرتـفـعـون الى حوالي 36 بـا
االعـتبـار الـزيادة الـتي قدرهـا الـبنك الـدولي في تقـريـره االخيـر عن آثار

جائحة كورونا األقتصادية على معدالت الفقر في العراق.(5)
ب. امـا نـسـبـة الـعـراقــيـ الـذين سـتُـعـد اوضـاعــهم االقـتـصـاديـة هـشـة
وسيـكونون مـعرضـ للوقـوع في براثن الـفقر(اقل من  5 دوالر يـومياً)
فـحـسب سـعـر الصـرف اجلـديـد سـتكـون نـسـبـته التـقـديـريـة حوالي 53
ـعاييـر الدولية ـعنى ان مـحموع نسـبة الطـبقة الـفقيـرة حسب ا ئة .  بـا
ـــئـــة  مـن مـــجـــمــوع (اقل  5 دوالر يـــومـــيـــاً) ســـتـــبـــلغ حـــوالي 89 بـــا
ـعـرضة لـلفـقر سـيكـون حوالي وبافـتراض ان خط الـهشـاشة ا الـسكـان
 1,323,000 مــلـيــون وثالثـمــائـة وثالثــة وعـشــرون الف ديـنــار عـراقي

شهرياً بعد ان كان يعادل حوالي مليون دينار شهرياً.
ـتـوسط) ج. ان نـســبـة الـطـبــقـة الـوسـطى ( 8 دوالر يـومــيـاً لـلـفــرد في ا
ركزي لالحـصاء كان يعد كل ستكـون غير معـروفة الن معيار اجلـهاز ا
عائلـة دخلها اكثر من مليون دينار شهرياً غنية او على االقل فان حد
ليـون دينار كان هو االعـلى في تصنيف وزارة التخـطيط. فأذا عرفنا ا
انه وطـبقـاً لـسعـر الـصرف اجلـديـد في العـراق فـأن احلد الـفـاصل لكي
يـعـد الـدخل ضـمن الـطـبـقـة الـوسطـى هو  2,116,000 مـليـونـ ومـائة
وسـتة عـشـر االف دينـار عـراقي فسـيـكون من الـصعـب ان نعـرف حجم
عـرفة سـلّم الرواتب ومـعدالتـها في الـقطـاع الـطبـقة الـوسطى. لـكن و
اخلــاص والـعــام فــان افـتــراض انــقـراض الــطــبـقــة الــوسـطى ســيــكـون

افتراضاً صحيحاً ومعقوالً لالسف.
الهوامش

1. نسبة الفرق ب السعر القد للصرف (120 دينار للدوالر الواحد)
والسعر اجلديد (1470 دينار للدوالر الواحد).

ـــسـح االجــتـــمـــاعي ـــركــزي لـالحـــصــاء فـي الـــعــراق ا 2. اجلـــهـــاز ا
واالقتصادي 2018

iq.gov.cosit.www ركزي لالحصاء 3. اجلهاز ا
اجملمـوعـة االحـصـائيـة الـسـنـوية 2007 ـركـزي لالحـصـاء 4. اجلـهاز ا
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جـائحة كورونا على اقتصاد البلدين).
ـقـرر أن تـستـضـيف بغـداد قـمة ومن ا
ثـالثــيــة بــ الــكــاظــمي ومــلك األردن
ــصـــري عــبـــد الــفـــتــاح والـــرئــيـس ا
الــسـيـسي  في الـربع األول من الـعـام
ــقــبل.وتــواصل الــدول الــثالث عــقـد ا
اجـتمـاعات مـستـمرة لـتعـزيز الـتعاون
االقـتـصادي والـتجـاري واالسـتثـماري
مـع مـــنـــاقـــشـــة الـــوضع اإلقـــلـــيـــمي
وضـيفت الـعاصـمة األردنـية عـمان في
ــاضي قـمـة ثالثـيـة جـمـعت  25 آب ا
الـكاظمي وعبد الله الثاني والسيسي.
وركــزت الــقــمــة الــتي عــقــدت لــلــمــرة
الـــثـــالــثـــة عـــلى تـــعـــزيــز الـــتـــعــاون
االقـتـصادي والـتجـاري واالسـتثـماري
بـــ األردن ومــصـــر والــعــراق. ووقع
الـعراق ومصر على خـطة النفط مقابل
توقع أن تدخل إعادة اإلعمار   ومن ا
ــجـرد االنــتـهـاء من حــيـز الــتـنـفــيـذ 
اإلجـراءات الـدسـتـوريـة  وتـمـثـل هذه
شـاريع الـصـفـقـة بـدايـة لـلـعـديد مـن ا
. ويــعــني ــشــتـــركــة بــ الــدولــتــ ا
االتــفـاق  الـذي أعـلـنه رئـيس الـوزراء
ـــصـــري مـــصـــطـــفى مـــدبـــولي أن ا
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بــــحث رئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
الـكاظمي وملك األردن عـبد الله الثاني
امس الــعالقـات الـثـنـائـيـة ومـواجـهـة
الـتحديـات االقتصـادية التي يـشهدها
الــبـلـدان. وقـال بــيـان حـكـومـي تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان (الــكــاظــمي أجـرى
زيــارة عـمل سـريــعـة لالردن  والـتـقى
ـلك عـبد الـله الـثاني بن احلـس في ا
الـــعـــاصـــمـــة عـــمّـــان   حــــيث بـــحث
اجلـانـبـان مـجـمل الـعالقـات الـثـنـائـية
شـترك وال والـقضـايا ذات االهـتمـام ا
سـيما مواجـهة التحديـات االقتصادية
الـراهـنـة  ووسـائل الـتـعـافي مـن آثار
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صـرية ستنـفذ مشروعات الـشركات ا
تــنـمـويــة في الـعــراق مـقـابل واردات
نـتـظـر أن تـشكل ـصـر.ومن ا الـنـفط 
مـصر جلنة متابعة دائمة الجتياز أي
عـــقــبــات تـــمــنع بـــدء االتــفــاق. ومع
اســـتـــمـــرار حتـــسن الـــعالقـــات بــ
الـبـلـدين  وقع مـدبولي  15 اتـفـاقـية
جــــديـــدة فـي بـــغــــداد . وقــــد شـــجع
الـــســــيـــسي في وقـت ســـابق  عـــلى
ــصـري تــعــاون أكــبــر من اجلــانـب ا
لضمان تنفيذ هذه االتفاقيات بسرعة
وفــعـالــيـة. وتـأتي هــذه اخلـطــة بـعـد
ـصـريـة اجــتـمـاع الـلــجـنـة الــعـلـيــا ا
اضي الـعـراقيـة في تـشرين الـثـاني ا
الـــتي اخـــتـــتـــمـت بـــهـــدف تـــعـــزيــز
الــدبــلــومــاســيــة االقــتــصــاديــة بــ

البلدين.
 وأشـــار مــدبـــولي إلى (وجـــود عــدد
شتركة ب مصر شاريع ا أكـبر من ا
والـعـراق واألردن  التي سـتـتبع قـمة
ـقبل). ومن ثـالثيـة في أوائل الـعـام ا
ــتـوقع أن حتـدد مـصــر الـعـديـد من ا
ـشـاريع الـتـنـمويـة في  الـصـنـاعات ا
اخملتلفة. وفي تطور الحق   استقبل
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ــتـظـاهـرين هــتـفـوا ضـد حـمالت ان (ا
) ,مـطالب الـقمع التي تـطال احملتج
بـ(إيـقـاف إجـراءات االعتـقـال والـكشف
.( ــتـظــاهـريـن الـســلـمــيـ عن قــتــلـة ا
وسـبق أن أعاد احملتجون بـناء خيمهم
دينة الـناصرية في سـاحة احلبـوبي 
بـالكتل االسمـنتية بـعد إحراقها خالل
ـواجـهـات االخيـرة.وقـال الـناشط في ا
الـتظاهـرات عبدالـله حسن في تصريح
طالبنا بل قد امس إنـه (لم جند تلبية 
ــنــدســ وجــهــات قــتــلـــنــا من قــبل ا
مـجـهولـة الـهويـة ومن قـبل احلكـومة),
مـؤكدا ان (احلكومة لم تـنفذ أي مطلب
ــتــظــاهــرين فــنــحن يــلــبـي طــمــوح ا
فـخـورون بـأبنـاء هـذه احملافـظـة الذين
يـرفعـون شعـار اخلائـفون ال يـصنـعون
احلـرية).وانـتشرت في أحـياء وشوارع
الــنـاصــريـة قــوات اجلـيش والــشـرطـة
االحتــاديـة لــلـســيـطـرة عــلى األوضـاع
ومــــنـع حــــصــــول صــــدامــــات  لــــكن
ــتـظـاهـرين ورغم تـشـديـد اإلجـراءات ا
األمــنـيــة مــتـخــوفـون ويــقـولــون إنـهم
فــقـدوا الــثــقـة بــالـســلــطـات. وشُــكـلت
احلـكـومـة جلـنـة عـلـيـا إلدارة األوضاع
فـي النـاصـريـة من قـبل رئـيـس الوزراء
مـصـطفى الـكاظـمي وترأس مـستـشار
األمـن القـومي قـاسم األعـرجي الـلـجـنة
ـــلك كــامـل الــصالحـــيــات اإلداريــة و
ـالـيــة.ولم تـفـلح ضـغـوط واألمــنـيـة وا
الـقـوات األمـنيـة وهـجـمات وتـهـديدات

االخـــرين في إنـــهـــاء االحــتـــجـــاجــات
ـتــواصـلـة في سـاحـة احلـبـوبي مـنـذ ا
أكــثــر من عـام الــتي تــطـالـب بـتــأمـ
ـتظـاهرون ـة فيـمـا يعـلق ا حـيـاة كر
إخالءهـم الساحة على تلـبية مطالبهم.
ــــئــــات من وفـي كــــربالء نــــظــــاهــــر ا
ـواطـنـ وسط احملـافظـة اسـتـنـكارا ا
الغــتـــيــال نــاشط  في االحــتــجــاجــات
وحلــصــر الــسالح بــيـد الــدولــة. واكـد
شـهود عـيان ان (مـسيـرة للـمتـظاهرين
في كـربالء انـطلقـت من ساحـة التـربية
ـديـنـة إلى مـجـسر الـضـريـبة), وسط ا
ـــــتـــــظـــــاهـــــرين واشـــــاروا الـى ان (ا
اســتــنــكـروا اغــتــيــال الـنــاشط صالح
الـعراقي وطالـبوا بحصـر السالح بيد
الـــدولــة وانـــتــقـــاد وعــود احلـــكــومــة
ـتـظـاهـرين). وقـام ـحــاسـبـة قـتـلت ا
ـــتــظــاهـــرين من مـــوظــفي عـــشــرات ا
الـعـقـود في مـحـافظـة الـبـصـرة بـقطع
طــريق رئــيس بــاالطــارات احملــروقـة
احـــــتـــــجـــــاجــــاً عـــــلـى عـــــدم صــــرف
ـتأخـرة. وطالب مـكتب مـسـتحـقاتـهم ا
ـفوضـية الـعلـيا حلـقوق االنـسان في ا
الــبــصـرة احملــافظ اســعـد الــعــيـداني
بـفتح حتـقيق عـاجل في قـضية تـفريق
تـظـاهـرات خلـريـجي كلـيـات الـهـنـدسة
فوضـية في بيان بـالقوة.وقال مـكتب ا
تـلــقـته (الـزمـان) امس (نـتـابع احلـراك
ـهنـدس مـنذ الـذي تـنظـمه شريـحة  ا
أشـهر دون حوار جاد أو حلول صادقة

لـهم وهم من اخلـريـجـ العـاطـل عن
الـعمـل للـمطـالبـة بحـقوقـهم األساسـية
فـي مدينـة يقـصدهـا االآلف من االيادي
الـعـامـلة األجـنـبيـة والـعـربيـة في أكـبر
حـقـول العـالم النـفطـية في الـعالم دون
الــنــظـر اجلــاد إلى قــدرات أبـنــائــهـا),
مـــؤكــدا انه (وبــعــد تـــدخل بــعض من
الـقـوى األمـنـيـة ومـنـهـا شـرطـة الـنـفط
لـفض وقفتهم بالقوة دون حوار معهم
ـعـلـومــات تـعـرض عـدد كــمـا وتـفـيــد ا
مـــنــهم حـــتى من الـــنــســـاء لــلـــضــرب
ـكـتب الـعـيداني واالعـتـقـال) وطـالب ا
بـ(فــتح حتـقــيق عـاجـل لـلـوقــوف عـلى
إحـــداث يــومي  16 و 17 مـن كــانــون
األول اجلـاري ومـتـابـعـة مـطـالـب هذه

الشريحة)
. وفــرقت الــقــوات االمــنــيــة تــظــاهـرة
خلـريـجي كلـية الـهنـدسة بـالقـوة أمام
مــصـفى الـشـعــيـبـة في قــضـاء الـزبـيـر
غـــربي الــبـــصــرة مــا أوقـع إصــابــات
بـــصــــفـــوف اخلـــريـــجــــ الـــشـــبـــاب
والـشابات. ودعا عضو مجلس النواب
جـمال احملمـداوي  الى  إجراء حتقيق
عــاجل لـلـوقــوف عـلى إحـداث اإلسـاءة
هـندس تظـاهرين ا واالعـتداء عـلى ا
ومـتـابـعـة مطـالـبـهم. وقـال احملـمداوي
في تـغريدة له  (نطالب بـتحقيق عاجل
لـــــلــــوقــــوف عــــلـى إحــــداث اإلســــاءة
هـندس تظـاهرين ا واالعـتداء عـلى ا

ومتابعة مطالبهم).

الـكاظمي   سـفيـر الكويت لـدى بغداد
ســـالـم غـــصـــاب الـــزمــــانـــان لـــبـــحث
الـعـالقـات الـثـنـائـيـة وسـبل تـعـزيـزهـا

 . خدمة للشعب الشقيق
 وذكـر بـيـان حـكـومي انه (جـرى خالل
الـلـقـاء  بـحث الـتـعـاون بـ الـبـلـدين
اجلـارين وتـمـتـ الـعالقـات الـثـنـائـية
وتـــعـــزيـــز الــعـالقــات االقـــتـــصـــاديــة
ِنح التي سبق أن ـشتركة ومتـابعة ا ا
قـــدّمت الى الـــعـــراق  خالل مــؤتـــمــر
إعـادة اإلعـمـار الـذي ضـيـفـته الـكـويت
عـام 2018)  مــشـيـرا الـى ان (الـلـقـاء
نـاقش تفـعيل الـلجـنة الوزاريـة العـليا
شتركـة  وتعزيز الـعراقية الـكويتيـة ا
عــمـلـهـا)  وأكــد الـكـاظـمي   بــحـسب
الــبــيــان (حــرص الــعــراق عــلى بــنـاء
أفــضل الــروابـط وسـبـل الــتـعــاون مع
ا الـكـويت في جـمـيع الـقـطـاعـات  و
ــنـــطـــقـــة ورفــاه يـــؤمّن اســـتـــقـــرار ا
شـــعــوبـــهــا)  ووجـه رئــيـس الــوزراء
خـالل الــلـــقـــاء ( الــدعـــوة الى رئـــيس
وزراء الــــكــــويت  صــــبــــاح اخلــــالـــد
الــصـــبــاح  لــزيــارة الــعــراق من أجل

شترك). مزيد من التعاون ا

استقـطاع يؤثـر سلبا عـلى القوة
ـــــــواطن الـــــــشـــــــــــرائــــــــيـــــــة وا
ـــــــســــــتــــــهـــــــلك). وتـــــــابع ان وا
ــشـتـتــة بـتـقـد (الـتـنــاقـضـات ا

بنـوك قـروض وسـلف بـقـيـمة 20
مـــلــيـــون بـــدون كــفـــيل وفـــوائــد
ـالـيـة ـيـزة وسط الـسـيـاسـة ا
ــتــخــبـطــة بــغــيـاب والــنــقـديــة ا
قـيـادات اقـتـصـادية بـاتـت تـهدد
الــــعــــيش الــــكــــر لــــلــــمــــواطن
يزانية هن احلرة با واصحاب ا
ــهن اجلــديــدة والــضــرر عــلى ا
احلـرة بـفـرض ضـرائب مـبـاشرة
وغـيــر مـبــاشـرة واســتـقــطـاعـات

وغياب رؤيـة للـمستـقبل). وشدد
االم على ان (حتـديد اجتاهات
الية غـير موفقة من السياسيـة ا
ـالــيـة ــركــزي ووزارة ا الـبــنك ا
واالقـــتـــصـــاد حــالـــيـــا مـــفـــتــوح
وتوقعـات اسعـار النـفط االرتفاع
مع تـــراجـع اخـــتـــفـــاء كـــورونـــا
واسـتـرجـاع االقـتــصـاد الـعـافـيـة
واالســـتــقـــرار ويـــزداد الــســـعــر
والـــدخل الــــقـــومي والـــذي ادى
ووضع الــرؤيــة االقــتــصــاديــة ال
ـال والـنـقـد واالقـتـصـاد يـعـلم بـا
شــيــئــا  ويــتــحــمل نــتــائج اذى
الالنـــكـــمــاش والـــركـــود وزيــادة
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة واشـــار ان
الــــزيــــارات الــــدولــــيــــة من والى
الـــعـــراق تـــصب فـي مـــصـــلـــحــة
الــدول وعــيــونــهـا عــلـى ثـروات
الــــــعـــــراق وان زيــــــارة رئــــــيس
الـــوزراء مــصـــطـــفى الـــكـــاظــمي
مـوخـر الى تـركــيـا واتـخـاذ قـرار
ااغـــاء تـــأشـــيـــرة الـــدخـــول بــ
الــبـــلــدين  ســتـــجــعل الـــعــمــلــة
الـــصـــعـــبــة تـــذهـب الى تـــركـــيــا
واجتــاه الـســيــاحــة لــهــا وقـرار
ــكن ان يــتــخـذ من الـتــأشــيـرة 
الــقـنــصل والــســفـيــر وال حــاجـة

ستوى رئيس حكومة).
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انتقد اخلبير االقتصادي فارس
ـالية االم االربـاك ب وزارة ا
ـــركــزي واحلــكــومــة والــبــنك ا
سـتقبل التي وفقدان توقـعات ا
ابـتـعـدت عن الــعـرض والـطـلب
وسـيــطــرة الــقـرار الــســيـاسي 
وتـنــاقض مــا يـحــصل بـالــعـالم
حــــالـــيــــا وغـــيــــاب  الـــقــــيـــادة
االقــــتــــصــــاديـــة فـي الــــعـــراق .
ووصف االم رفع سعر صرف
الـــدوالر االمــــريـــكي بــــالـــقـــرار
الـــســــيـــاسـي ولـــيس لـه عالقـــة
بالـقـرار االقتـصـادي واكتـشاف
لقـاحـات جائـحة كـورونـا جتعل
عودة الـنـفط لألسـعـار السـابـقة
مؤكـدة ويـرتفع الـدخل الـقومي
لــــلــــعـــــراق واالجتــــاه بــــوضع
ضــرائب مـبــاشــرة عــلى مــحـال
ـــــهن ـــــوظـــــفــــــ وا ورواتـب ا
الـــصــــغـــيـــرة احملــــدودة الـــذين
ــثــلـــون الــطــبــقـــة الــوســطى
سـيـؤدي الى تـدمــيـر االقـتـصـاد
والـســوق  وتـاريــخـيــا ثـبت ان
تاخـير الـرواتب يتـأثر وتـتوقف
وظف يعد كافة االسواق  الن ا
عـمـاد االقــتـصــاد الـعـراقي واي
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تـظاهـرين الغـاضب من شـارك إالف ا
أصـــحـــاب األجــور الـــيــومـــيـــة ضــمن
شـريـحـة الـثالثـ الف درجـة وظـيـفـية
تـظاهرات واسعة أدت الى قطع الطرق
ـؤديـة الى الـشركـات الـنفـطـية. فـيـما ا
اكــد احـد افـراد الـلـجــنـة الـتـنــسـيـقـيـة
لـلـمـتـظـاهريـن انهم خـرجـوا مـطـالـب
ـالـيـة التي لم بـصـرف مـسـتحـقـاتـهم ا
تـصرف الكثر من عشر اشهر وتثبيتهم
عـلى مـبـدأ العـقـود الوزاريـة عـلى قرار
 .315ودعـا مواطنـون محافظ الـبصرة
ورئـيس الوزراء الى حل مشـكلة هوالء
الــشــبـــاب لــكــونــهم اصــحــاب عــوائل
دة سـنـة كـامـلة دون وخـدمـوا الـدولـة 

صرف مستحقاتهم.
وجتـددت التظاهرات في كل من كربالء
وذي قـار والبصرة  ,لـلمطـالبة باطالق
ــغـيــبــ الـذين ــعـتــقـلــ وا ســراح ا
اخــتـطـفــوا من قـبل جــهـات مـجــهـولـة
الـهوية  ,ودعـوة احلكومـة الى الكشف
عن قـتـلـة احملـتـج الـسـلـمـي ووقف
ـمنـهـجة حـمالت الـقـمع واالغتـيـاالت ا
الـتي يتعرض لها الـناشط في بغداد
واحملــافـظــات. وفي ســاحـة احلــبـوبي
ـئـات وسـط مديـنـة الـنـاصـرية ,خـرج ا
من الـشباب للمطالبة بالكشف عن قتلة
.وجتـــمع الـــعـــشـــرات من احملـــتـــجـــ
ـتظاهرين اجلمعة. وقال شهود عيان ا
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سـجلت وزارة الصـحة والبـيئة 1027
حـالة اصابة مؤكـدة بفايروس كورونا
 و الشفاء  1964  وبواقع  17 حالة
ـوقف الـوبائي وفـاة جـديـدة . واشار ا
الـيومي   الـذي اطلـعت علـيه (الزمان)
امس ان (مـخـتـبـرات الـصـحـة سـجـلت
 1027 حـالـة اصـابـة مـؤكدة و1964
حـالـة شـفـاء من اجلـائـحـة وبواقع 17
حـالـة وفاة جـديدة). واكـد عـضو جلـنة
الــصــحـة والــبـيــئــة الـنــيـابــيــة حـسن
خـالطي   ان مـــعــــامل االوكـــســـجـــ
تــوفـــرت في اغــلب احملــافــظــات  وان
مـوقـفـنا ايـجـابي من الـتقـريـر اخلاص
بـتقو العمل احلكومي. وقال خالطي
ان (الـلـجـنـة كـانت دقـيـقـة فـي مـتـابـعة
تحققة برنامج كل وزارة وان االمور ا
لـديهم مـن خالل التـضييـف او التوجه
الـــصـــحــــيح بـــالـــعـــمل) واضـــاف ان
ــثل مــســارا جــديــدا في (الــتــقـــريــر 
تـنشـيط الدور الـرقابي  والتـضيـيفات
الـــشــهـــريــة لـــلــوزراء والـــرئــيس وان
ـتـحـركة الـتـقـريـر من نـوع الـتقـاريـر ا
ـئـة وان نـسـبـة االخـفـاق تـمـثل 17 بـا
عــلـى الــرغم من انــهـــا تــمــثل اخــفــاق
وتدني)  وتابع ان (االرقام التي ذكرت
فـي جـانب الـصـحـة  نـؤكـد ان مـعـامل
االوكــسـجـ تــوفـرت بـصــورة كـبـيـرة
ونـطمـئن الناس بـهذا اجلانب). فـيما 
ـيـة رصد أكـدت مـنـظمـة الـصـحـة العـا
تـفـشي الـساللـة اجلـديـدة من فـايروس
كـــورونـــا الـــتـي  اكـــتـــشـــافـــهـــا في
بـريطانيـا مؤخرا في ثالث دول أخرى.

وقـالت خبيـرة أمريكـية متـخصصة في
ـــعــديـــة ضــمن األمـــراض الــطـــارئــة ا
ـديـنة بـرنـامج الـطـوار الـصـحـيـة وا
ـواجهـة جـائحـة كـورونا في الـتـقنـيـة 
ـنظـمة  ماريـا فان كيـرخوف إن (تلك ا
ـارك وهـولـنـدا وكـذلك الــدول هي الـد
أسـتـرالـيـا حيـث سجـلت حـالـة إصـابة
واحــدة بـالـساللـة اجلـديـدة)  مـحـذرة
مـن أن (الــساللــة اجلــديــدة ذات قــدرة
مــتـزايــدة عـلى الــتـفـشـي)  مـؤكـدة أن
(الــدراسـات جـاريــة لـلــكـشف عن مـدى
هـذه الـقدرة)  وشـددت فـان كـيـرخوف
نع عـلى (ضرورة بـذل قصارى اجلـهد 
انـتـشـار الـساللـة اجلـديدة)  واشـارت
الى انـخ (كـلـمـا تـوسـعت رقـعـة تـفـشي
الــفــايــروس كــلــمــا زاد خــطــر ظــهــور
طـــفـــرات جــديـــدة مـــنه) وأبـــدت فــان
ية كـيرخوف (قلق منظمة الصحة العا
إزاء ظــــــهــــــور سالسـل جـــــديــــــدة من

كـــــــــــــورونــــــــــــا)
واضـــــــــــــــافـت ان
ـنــظـمـة (خــبـراء ا
مـــســـتـــمـــرون في
دراســـة الـــسـاللــة
اجلـــديــدة بــهــدف
زيــادة مــعــرفــتـهم
بـشأن قدرة الوباء
عـــلى الـــتـــغـــيــر).
وأعـلنت السلطات
الــبـريــطـانــيـة عن
رفـع درجة التأهب
الـــــــــوبــــــــائـي في
الــعــاصـمــة لــنـدن
وجـــنـــوب شـــرقي

إجنــلــتــرا حـتى أعــلى مــســتــوى عـلى
خــلـفـيــة ظـهـور الـسـاللـة اجلـديـدة من
كـورونــا الـتي أقـر وزيـر الـصـحـة مـات
هـــانــكــوك بـــأن تــفـــشــيــهـــا خــرج عن
الـــســيـــطــرة. فـــيــمـــا اشــار الـــرئــيس
الـبـرازيلي جـاييـر بـولسـونارو  إنه ال
وجـــود الي مـــســوغ انـــدفـــاع الـــعــالم
لــتـوفــيـر الــلـقــاح ألنه يـرى أن الــوبـاء
يـقـترب من نـهـايته. وذكـر بـولسـونارو
ان (الـوباء يقترب من نهايته و األعداد
تـظهر ذلك ونحن نتـعامل مع ارتفاعات
صـغـيـرة اآلن   لـكـن االنـدفـاع لـتـوفـير
لـقاح ليس مسوغ ألنكم تـلعبون بحياة
الـنـاس).ولـقي بـولـسـونـارو انـتـقـادات
عـلى نطاق واسع لـتهويـنه من خطورة
كـــورونــا ووصـــفه لـــلــعـــدوى بــأنـــهــا
(انــفــلــونــزا مــحــدودة) حــتى بــعــدمـا
أصـــبــحت بالده واحــدة من أشــد دول

العالم تضررا بالوباء.
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نـــفـــذ الــلـــواء الـــثـــاني في احلـــشــد
الـشعـبي عمـليـة استـباقـية مـشتـركة
في محور بادية النجف وصوال الى
احلـدود الـعـراقـيـة الـسـعـوديـة.وذكر
اعـالم احلـــشـــد فـي بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الـزمان) امس ان (الـعملـية انـطلقت
بــنـاء عـلى مـعــلـومـات اسـتــخـبـاريـة
ــشــاركــة قــيــادة شــرطـة دقــيــقــة و
احملـــافــظـــة والــشـــرطــة االحتـــاديــة
لـلتـفتـيش في محـور باديـة النجف)
واضــاف ان (واجب الــتــفـتــيش ضم
مــنـاطق اخلـنـاك والــلـصف ومـقـبـرة
االربــعـيــة والـبـريـت ومـحـيـط مـطـار
غـلـيصـان  فضال عن نـاحيـة شبـجة
وصـوال للحـدود السعـودية). وفككت
مـديـرية شـرطة احملـافظـة واحدة من
ــتـخــصــصـة أخــطــر الــعـصــابــات ا
ـالـيـة من سـيـارات ـبـالغ ا بـســرقـة ا
ـواطنـ  . واوضح بيان امس انه ا
(بـعـد أن تعـددت حاالت سـرقة مـبالغ
ـواطـنـ بـعد مـالـيـة من سـيـارات  ا
ــــصـــــارف أو من خـــــروجـــــهم مـن ا
الي  شـركات الصيرفـة والتحويل ا
 تـشـكيـل فريق عـمل بـرئاسـة قـائد
شـرطـة احملـافـظة الـلـواء فـائق فـليح
الــفــتالوي ومـديــر مــكـافــحــة إجـرام
الـنجف ومدير مكـتب مكافحة إجرام
ـكتب) الـكـرار وضبـاط ومنـتـسبي ا

مضيفا ان (الفريق تمكن من القبض
عــلى الـعـصـابــة في عـمـلــيـة نـوعـيـة
مـــهـــمـــة)  واشـــار الـــبـــيـــان الى ان
(الـعـصـابـة كـانت تـسـتـخـدم عجالت
ـواطـن اخلـارج بـهـدف مراقـبة ا
ـــجـــرد تــوقف مـن هــذه األمـــاكن و
واطن ولـو لدقـائق بسـيطة ونـزول ا
يــقــومــون بــكــســر زجــاج الــعــجــلــة
اجلــانـبـي بـواســطـة قــلم سـيــرامـيك
وســـرقـــة أمـــواله). وشـــرعـت قــوات
الــلــواء األول في احلــشــد بـعــمــلــيـة
تـفتيش وتطهير في جبال نفط خانة
في مـحافظة ديـالى. وتهدف الـعملية
الحقة فلول داعش بـحسب البيـان (
ـسؤولـيـة من تـسلل وتـأمـ قـاطع ا
).واعــلن الــنــاطق بـاسم اإلرهــابــيـ
سـلحة اللواء الـقائد العـام للقوات ا
يــــحــــيـى رســـول   تــــدمــــيــــر ثالث
مـضـافـات لـداعش في قـريـة بـصالح
الــدين.وقـال رسـول في بــيـان تـلـقـته
(الــــزمـــان) امـس انه (بــــعـــد جــــهـــد
اســتـخـبـاري دقـيق  عـثـرت قـوة من
الــلــواء الــســادس في احلــشــد عــلى
ثـالث مــضــافــات لــفــلــول داعش في
قـــريــة ســمــومـــة في جــزيــرة صالح
الـــدين)  مـــشــيـــرا الى ان (الــقــوات
ـضـافات تـمـكـنت من اقـتـحـام هـذه ا
وتـدمـيرهـا بـعد ان وجـدوا بـداخلـها
خــزانـات وقــود ومــواد لـوجــسـتــيـة
). وافــاد مــصــدر امــني لـإلرهــابـيــ
بــقــتـل اجملــمــوعــة الــتي اخــتــطــفت

مــهـنـدسـاً في قـضــاء الـرطـبـة غـربي
ـصـدر في مــحـافـظـة االنـبــار.وقـال ا
تــصـريح امس إن (عـمـلـيـات االنـبـار
الـفرقـة االولى وبعمـليـة أمنيـة قتلت
ـهــنـدس عـامـر جـدعـان مــخـتـطـفي ا
الـفـهـداوي الـذي اخـتـطف في قـضاء
الـــرطـــبـــة قـــبـل مــدة)  واضـــاف ان
ـهمـة تمت من خالل عـملـية امـنية (ا

في الصحراء الغربية). 
واكــدت قــيـادة عــمــلــيـات الــبــصـرة
ـرحـلـة الـرابـعـة لـعـمـلـيات انـطالق ا

الوعد الصادق. 
وقـال قـائـد الـعـمـلـيـات الـلواء الـركن
أكـــرم صـــدام مـــدنف  في بـــيــان إن
رحلة الرابعة (الصفحة األولى من ا
لـعـملـيات الـوعـد الصـادق  انطـلقت
مـن مـحــورين  االول شــمـل مـنــاطق

اجـديـة والـكـرمة الـقـرنـة والـديـر وا
واحملـور الـثـاني يـتـكـون من مـنـاطق
الــفــاو والــســيــبــة وأبــو اخلـصــيب
بـــاإلضـــافـــة إلى مـــنـــاطـق الـــزبـــيــر

وسفوان وجبل السنام).  
 وفي نينوى   القت شرطة محافظة
نــيـنــوى الــقـاء الــقـبض عــلى مــتـهم
بــــحــــوزته أمــــوال مــــزورة .وقــــالت
مـديــريـة شـرطـة احملـافـظـة في بـيـان
امـس  إن (فــوج طــوار الـــشــرطــة
الـثالث الـتابع لـقيادة شـرطة نـينوى
الـعاملة ضمن وكـالة شؤون الشرطة
لـوزارة الداخلـية تمـكن  وبعد ورود
مـعـلـومـات والـبـحث والـتـحري  من
ـتــهـمـ الــقـاء الــقـبض عـلـى أحـد ا
وهو يقوم بتداول عملة نقدية مزيفة
ـــبــلغ فـي األســواق)  مـــؤكـــدا ان (ا
ـتهم  بلغ ـزور الذي كـان بحوزة ا ا
 250 ألـف ديــنـــار وألف دوالر فـــئــة
مـئة دوالر  و تسليمه إلى مديرية
مــكـــافــحــة إجــرام نــيــنــوى التــخــاذ
اإلجـراءات القانونيـة بحقه  بعد أن
 الــقـبض عـلـيه فـي مـنـطـقـة سـوق
حـي ســـومـــر في اجلــــانب األيـــســـر

وصل). دينة ا
ــنـــافــذ  فـــيــمـــا ضـــبــطـت هــيـــئـــة ا
احلـــدوديــة حـــاويـــة حتــتـــوي عــلى
ــواد  9216كـــارتـــونــاً مـــحـــمــلـــة 
(كــلــنـكس  قــصـبــة شــرب) مـنــجـزة
نفذ خالفـاً للضوابط والـتعليـمات 

ام قصر الشمالي في البصرة.

 فائق فليح الفتالوي
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ـشـتركـ بـعـمـلـيـات نصب بـأنه من ا
وتفجير الـعبوات الناسـفة في منطقة
الـغـزالـيـة خالل عـامي 2011 و 2012
واشــتــرك بــعـمــلــيــات ارهــابــيــة ضـد
ـواطـن في وقت الـقوات االمـنـيـة وا
سـابق). وعـثـرت الـقـوات األمـنـيـة في
مـــديــنــة ســـامــراء عـــلى مــتـــفــجــرات
وقذائف تعـود لتنـظيم داعش. واشار
بـيـان لـوزارة الـدفـاع امس أن (قـيـادة

عـــمــلـــيــات ســـامـــراء وخالل الــقـــيــام
ــنـطــقـة بــعـمــلـيــات اســتـبــاقـيــة في ا
ـثنى تـمـكنت الواقـعـة خـلف منـشـأة ا
من الـعثـور عـلى قـذيـفة 155 ملـم عدد
4 و فـتـيل تــفـجـيـر عـدد 38 وقـنـيـنـة
اوكـسـجــ مع عـلم داعش و مــطـفـئـة
حـريق  إتـالفـهـا حتـت الـســيـطـرة),
مبـيـنـا ان (القـوة عـثـرت على مـضـافة
لـعـنـاصـر داعش حتـتـوي عـلى أعـتدة

لتـبسةِ على حتقـيقِـها رغم الظـروف ا
التي مرَّت بها العمليةُ السياسية).

Ëفـــكـك جـــهــــاز األمن الـــوطــــني خالل
عـمـلـيـة (رعـد الــلـيل) شـبـكـة داعـشـيـة
مـكــونـة من  5عـنــاصــر مـســؤولـة عن
العـبـوات في قضـاء الـطارمـيـة . وذكر
اجلهاز في بـيان تلقـته (الزمان) امس
أن (العـملـية أطـاحت بشـبكـة إرهابـية
قامت بـالعـديد من االعـمال اإلجـرامية
من بينها العبوات الناسفة في ديوان
اجلنـد والـعامـلـة بقـاطع شـمال بـغداد
ضمن ما يسـمى والية العراق) وِأشار
عـنـاصـر الى أنه ( الـقــبض عـلى  5 
في قــضـاء الــطـارمــيـة وجــرى تـدوين
أقـــوالــهـم اصــولـــيــاً وإحـــالــتـــهم الى
اجلهـات الـقـانونـيـة اخملـتصـة التـخاذ

اإلجراءات الالزمة بحقهم). 
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ـتمثلة وتمكنت وكالـة االستخبارات ا
ـــديــريـــة اســتـــخــبـــارات الــشـــرطــة
االحتــاديـة في وزارة الــداخــلــيـة  ,من
الــقــاء الـــقــبض عــلـى داعــشي نــصب
وفــجــر عــبـــوات نــاســفــة في بــغــداد.
وقـــالت الـــوكـــالـــة في بـــيـــان تـــلــقـــته
تـمـثـلة (الزمـان) امس أن (مـفـارزهـا ا
ـــديــريـــة اســتـــخــبـــارات الــشـــرطــة
االحتـاديـة تـمـكــنت من الـقـاء الـقـبض
على احـد االرهـابـي في مـنـطـقة حي
ـــطــلــوب وفق الــعــامـل في بــغــداد وا
ـــادة 4 ارهـــاب النــــتـــمـــائه احـــكـــام ا
لعـصابـات داعش لعمـله في مـايسمى
قـاطع شــمـال بـغــداد) مـضــيـفـا (ومن
خالل التحـقيقـات االولية مـعه اعترف
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وظــروف فــارغــة وخــنــادق وصــاروخ
كــــاتــــيـــــوشــــا ودروع وروبن مــــاء 
اتالفها حتت السـيطرة). وفي النجف
الـقت الــقـوات االمــنـيــة الـقــبض عـلى
عــصـــابــة تــتـــاجــر بــالــعـــجالت غــيــر
األصولـيـة في احملافـظـة. وقالت بـيان
امس إن (مفـارز وكـالـة االستـخـبارات
ديرية استـخبارات النجف تمثلـة  ا
تمكنت من الـقاء القبض عـلى عصابة
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أقام مـجلس الـنـواب مجـلسـا تأبـينـيا
ـنــاسـبــة الـذكــرى الـسـنــويـة األولى
الســتـــشــهــاد قــادة الـــنــصــر. وشــهــد
اجملــلس حـضــورا نــيـابــيــا ورسـمــيـا
كــبــيــرًا تــخــلــلــته فــعــالــيــات عــديــدة
استذكرت فيه مآثر الشهيد أبو مهدي
ـهـنــدس بـتـحـريــر وحـمـايـة األرض. ا
ــــان مــــحــــمــــد وأكـــــد رئــــيس الــــبـــــر
ـكن أن احلـلــبـوسي أن أعــظمَ درس 
ــهــنــدس هـو نــتــعــلــمه من شــهــادةِ ا
حـمـايـة االنـتـصـارِ. وقـال احلـلـبـوسي
ناسبـة (نستذكـر باعتزاز عالٍ خالل ا
واقف الـوطنية ـشهودة وا الوقفات ا
ـهـنـدس سـواء ـعـهــودة لـلـشـهـيــد ا ا
حينما كان عـضوا في مجلس النواب
أم في مــواجـهــة تـنــظــيم داعش الـذي
عاث في األرض فسـادا فكان بحقٍّ من
رجــــالِ الــــعــــراق وحــــمـــاةِ ســــيــــادتِه

الوطنية).
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مـشـيـرا الى ان (اسـتـذكـارَ هذا الـرجل
الكبير وتضحياتِه رسالة في الوطنية
وقـــدوة في احلــــفـــاظ عـــلى مـــكـــاسبِ
االنتصار الـتاريخي الذي حتقق وإن
ـــكن أن نـــتـــعـــلـــمه من أعـــظمَ درس 
شهادةِ هذا القـائد هي في حماية هذا
االنــتـصــارِ واحلــفـاظِ عــلى تالحــمِــنـا
ـوقف), الـوطــني بــوحـدةِ الــكــلـمــةِ وا
مـــؤكـــدا انـه (في الـــســــنـــةِ األولى من
ـهـنــدس عـلـيـنـا أن اسـتـذكــارِ مـآثـر ا
نعـملَ عـلى األهـداف الوطـنـيـة العـلـيا
الـتي عـمل عـليـهـا ودعـا إلـيـهـا وأصرَّ
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ائـية عن توصـلها التـفاق مع اجلانب الـتركي في عقـد اجتماع وارد ا أعلـنت وزارة ا
ائية. وقـالت الوزارة في بيـان تلقته ـقبل يضـمن حصص العـراق ا مرتـقب الشهر ا
(الزمان) امس أن (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر تسمية الوزير مهدي رشيد

ياه أسوةً باجلانب التركي). لف ا ثال عنه  احلمداني مبعوثا خاصا و
بدوره افـاد احلـمـداني بـالـتوصل الى
أتــفــاق مع اجلـــانب الــتــركـي لــعــقــد
اجتـمـاع يوم  15كانـون الـثاني 2021
الـقـادم لـلـتـفـاوض بـشـأن بـروتـوكول
الـتـعـاون فـي مـيـاه نـهــر دجـلـة الـذي
ــائــيـة لــلــعـراق. يـضــمن احلــصص ا
واختتم الكاظمي زيارته الرسمية إلى
تركيا أمس االول التي شهدت توقيع
بعض االتفاقيـات ب البلدين وبحث
ـيـاه واألمن مـلـفـات ابـرزهـا ملـفـات ا
ائية وارد ا واالقتصاد.وشهـد ملف ا
ب الـعـراق وتـركـيا تـقـلـبـات وأزمات
تــمـــثـــلت في بـــنــاء تـــركـــيــا لـــســدود
ومـشــاريع عــلى مـنــابع نــهـري دجــلـة
والفـرات في داخل أراضـيـها وأهـمـها
سـد ألـيسـو مـا أدى إلـى نقـص شـديد
يـاه الداخلـة إلى العراق في كميـات ا
وانـعـكـاس ذلك سـلــبـيـاً عـلى الـزراعـة

والري والسقي. 
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وتـوقّع الـسـفـيـر الـعـراقي لـدى انـقـرة
حــسن اجلـــنــابـي حــدوث تـــأثــيــرات
إيـجــابـيــة بــقـرار الــعـودة الى اتــفـاق
 2009 الـــقـــاضـي بـــاحلـــصــــول عـــلى
تأشـيرات الـسـفر الى تـركـيا.اجلـنابي
كـتب في مـنـشـور له عـلى الـفـيـسـبـوك
انه (من مـخـرجـات الـزيـارة الـرسـمـية
لـلـوفد احلـكـومي الـعـراقي الـى أنـقرة
هــو اإلتـــفــاق عـــلى الــعـــودة لــلـــعــمل
وقعة عام  2009ب ذكرة التفاهم ا
الـبـلـدين بـعـد الـنظـر فـي صالحـيـتـها
ا تـعـديل أو ـدة ما بـعـد داعـش ور
ــعــاجلــة إضــافــة فـــقــرة او إثــنــتـــ 
اخملاوف األمنية التي أدت الى تعليق
الـعـمل بـهـا من قـبل اجلـانب الـتـركي
الـتي انـتـهت بـالـنـتـيـجـة الى الـلـجوء

الى الـتـأشـيـرات الـالصـقـة) الفـتـا الى
ـاضي أصـبح انه (ومـنـذ شـهــر أيـار ا
احلــصــول عــلى تــأشــيــرات الــدخــول
صعباً ومكلفاً ومربكاً وقد عملنا على
ـواطـنــ هـذه الـصـعـوبـات جتـنـيب ا
ـــــــاضــــــيـــــــة مـن خالل ـــــــدة ا خالل ا
مشـاورات قـنصـلـية وتـتـوج األمر في
لــقــاء وزيـري خــارجــيــة الــبــلــدين في
انـقـرة يـوم  16من الـشـهـر اجلـاري ثم
اتفـاق الـرئيـسـ الكـاظـمي واردوغان
ـؤتـمر يوم  17منه وأعـلن األمـر في ا
الصحفـي لهما) ,ورأى اجلنابي ( ذلك
منـجـزاً مـهمـاً لـلمـواطـنـ العـراقـي
سواء كـانوا من الـسيـاح أو البـاحث
عن الــعالج أو الــدراســة أو الــزيـارات
القصيرة ألغراض اضطـرارية مختلفة
ـستـثـمرين والـعـمال من إضافـة الى ا
) وتـابـع ان (كـانـون الـثـاني اجلـانـبـ
ـقـبل سـيــشـهـد انـعـقــاد اجـتـمـاعـات ا
ـراجــعـة مـذكـرة الـتـفـاهم مـخـصـصـة 
إيــاهــا وحتـديــثــهــا وادخــالــهــا حــيـز
الــتـنــفــيــذ بــأقـرب فــرصــة). وشــهـدت
العالقـات الـتـركـية  –الـعراقـيـة بـعض
اضية خاصة مع دة ا التوتر خالل ا
إطالق أنـقــرة عـمـلــيـتــ عـسـكــريـتـ
داخل أراضي إقـــلــيـم كــردســـتــان في
ـاضـي وكــانت الــعــمــلــيـة حــزيــران ا
األولى جــويــة بــاسم مــخــلب الــنــســر
والـثــانـيــة عـمــلـيــة بـريـة فـي مـنــطـقـة
حفتانـ باسم مخلب الـنمر وال تزال
عملـيات الـقصف مسـتمـرة في مناطق
عـدة  مـا أســفـرت عن وقـوع خــسـائـر
مــاديــة وبـــشــريــة. وعـــلى ضــوء ذلك
ســلـمـت وزارة اخلـارجــيــة الــعــراقــيـة
مـذكـرتي احـتـجـاج شـديـدتي الـلـهـجـة
إلى السـفيـر التـركي لكن أنـقرة تـقول

مـــكـــونـــة من  4مــتـــهـــمــ في مـــركــز
ـتـهـم احملـافـظة) ,مشـيـرا الى ان (ا
يـــتـــاجـــرون بـــبـــيع الـــعـــجـالت غـــيــر
االصـــولــيـــة الـــتي تـــدخل الى الـــبالد
بــصـــورة غــيــر قـــانــونــيـــة وبــاجلــرم
شهود وبحوزتـهم عجلت ولوحات ا
تسـجيل وسنـويات مـختـلفةً جـميـعها
مـزورة) واضـاف (كـمــا ضـبط بـحـوزة
ـــال ـــتــــهـــمـــ مـــبـــلـغ مـــزيف من ا ا
ومـسـدس نـوع كـلـوك) مـؤكـدا (اتـخاذ
ـتـهـم اإلجـراءات القـانـونـية بـحق ا
ـضـبـوطة). من جـهـة اخرى واد ا وا
ــنــافــذ احلــدوديــة احــبــطـت هــيــئــة ا
مـــحــــاولـــة تــــهـــريب  4 عـــجالت دون
ــوديـل في مــنــفــذ مـــيــنــاء أم قــصــر ا
األوسط.وذكــر بـيــان لـلــهــيـئــة تـلــقـته
ـعلـومات (الزمـان) ام انه (بنـاءً على ا
الواردة من جـهاز اخملـابرات الـوطني
العـراقي إلى الهـيئـة / منـفذ مـيناء ام
قصـر تفـيد بـوجود حـاويتـ حتتوي
ـوديـل الـتي ال عـلى  4 عـجـالت دون ا
يــــســـمح بــــاســـتـــيـــرادهــــا الـــتـــزامـــا
بــالـضــوابط والــتــعـلــيــمـات الــنــافـذة
ومـعـدة لـلـتـهـريب والـثـانـيـة حتـتوي
عـلى مـواد زراعـيـة مـتـروكـة)الفتـا الى
انه (على إثر ذلك  تشـكيل جلنة من
اجلـهـات ذات الـعالقــة والـكـشف عـلى
احلــاويــة من قــبــلــهم  وتــأكــد صــحـة
ــــعــــلـــــومــــات الــــواردة  و خــــتم ا
احلاويت باخلتم الكمركي واحالتها
وفق محضر اصولي الى مركز شرطة
الكـمارك التخـاذ االجراءات الـقانـونية

الالزمة بحقها). ناسبة الذكرى السنوية األولى الستشهاد قادة النصر  5ÐQð∫ مجلس النواب يقيم مجلس تأبيني 

بــرامج الــصـيــانــة و الــتـاهــيل لــلــمـنــظــومـة
الكـهـربائـية سـيـحقق جتـهـيز جـيـد للـمواطن
من الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة في الـصـيف الـقـادم
وسينعكس ذلك ايجابا على اداء احلكومة) .
واكد وحيد ان (قطاع الكهرباء عانى واليزال
من صـــراعـــات الــقـــوى الـــســيـــاســـيـــة الــتي
انــعـكــست عــلى اداءه بــشــكل خــاص و عـلى
قــطـاع الــطــاقـة بــشــكل عـام . وحتــمل قــطـاع
الـــكـــهــربـــاء تـــشـــويـــهــا فـي اداءه اكــثـــر من
الــقــطـــاعــات االخــرى بــالــرغـم من تــضــاعف
تـاح اربعـة اضعـاف عمـا كان عـليه انتـاجه ا
قـبل  ,2003والزالت هــنـالـك قـدرات  كــبــيـرة
ـقـدار اربـعـة آالف  مـيـكـا واط  من مـعـطـلـة 
مـــشــاريـع تــضـــررت بـــســـبب اعـــمــال داعش

ومـــــشــــــاريع اخـــــرى فـي طـــــور االجنـــــاز 
ـبــاشـرة بـهــا مـنـذ ســنـوات حــسب اخلـطـة ا
ـنظـومة الـطاقـة الكـهربـائيـة بسـعة ركـزية  ا
خمسـة آالف ميكـاواط متوقـفة بسـبب ايقاف
تــمـــويــلــهـــا). مــشــيــرا الـى ان (اكــمــال هــذه
تـوقفة سيـغطي العجـز في توفير شاريع ا ا
الطاقة للمواطن و بـدون احلاجة اآلنية لبناء

مشاريع جديدة).

ـتوقفة.   وأضـاف وحيد في بيان العاملة وا
تـلـقــته (الـزمـان) امس أن (الــورشـة يـجب أن
تـعـقـد بـشـكل سـريع بـرئـاسـة رئـيس الـوزراء
وعــضـويــة جلــنــة الــطـاقــة الــوزاريــة ووزيـر
باشرة بـحملة تاهيل وصيانة الية بشأن ا ا
تـوقفة بسبب احملطات العامـلة و احملطات ا
تضررها نـتيجة عدم اتـنفيذ بـرامج الصيانة
واسم السـابقة لغرض إيقاف والتاهيل في ا
التـدهـور باالنـتـاج والضافـة قـدرات تولـيـدية
قدار عشرة االف ميكاواط). وأكد وحيد أن
(اخلـطــة الـسـريــعـة يـتم تــنـفــيـذهـا من خالل
ورشة عمل معـززة ببرنامج اإلعـمار واحلشد
تـخصصون الوطني لـلطاقات  ,كما تـعامل ا
إلعادة الـتيـار الكـهـربائي واصالح الـشبـكات
ــاضي حـيث ان ابـان تــسـعـيــنـيــات الـقـرن ا
التعطيل احلـقيقي للمـنظومة الكـهربائية هو
عدم تنـفيـذ برامج صيـانتـها وإدامتـها. حيث
ــقـــبل اشــد قــســوة من ســيــكـــون الــصــيف ا
ـاضي ان لم تـنـفـذ بـرامج صـيـانـة الـصـيف ا
وتـأهـيل مــكـثـفـة مــقـرونـة بـتــخـصص مـبـالغ
كافـيـة لتـنفـيـذ هذه الـبـرامج وبأسـبـقيـة على
الـنـشــاطـات والـقـطــاعـات االخـرى. ان اجنـاز
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جــدد وزيـر الــكــهــربـاء األســبق كــر وحــيـد
دعوته الى عقد ورشة عمل سريعة للمباشرة
بحملة صيانة وتـأهيل حملطات انتاج الطاقة
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ـوازنة الـعامـة اعتـباطـيا ..بل حتـوال نوعـيا لم يـكن تـسريب مـسودة قـانون ا
لالعـالن عن تـطـبــيـقـات وصـفــة صـنـدوق الــنـقـد الــدولي في رفع الـدعم عن
االســعـار االسـتـهالكــيـة  لـلـغـذاء والــوقـود وتـقـلــيص فـاتـورة رواتب واجـور
ـا ـوظـفــ  ..هـمس صـراخ اجلـيـاع مـقـبل.. وحتـوله الى غـضب عـارم ر ا
يــصــبح  قـاب قــوسـ او ادنـى من قـاعــات مــجـلس الــنــواب الـتي يــسـارع
لـمـة اوراقهم لـعل وعـسى تخـفف  حـدة السم الـزقوم اعـضـاء جلانـهـا الى 
سؤولـ عن هذا واطن مـن دون  ا في وصـفة عالجـات تقع عـلى حسـاب ا

اخلراب االقتصادي الكبير .
من هــذا الـهـمس لــصـراخ اجلـيـاع مــطـلـوب اوال الـغــاء الـدرجـات اخلـاصـة
ــوازنــة واالكــتـــفــاء  بــســلـم الــرواتب احلــالي وهـــذا  بــحــد ذاته يـــخــلص ا
الـتـشـغـيــلـيـة  من حـمـايـات وعـجالت ومـصـاريف اخـرى جتـعل اعـلى راتب

ليون فقط . اسمي في الدولة ال يتجاوز مليون ونصف ا
كـما بـاستـطاعة احـزاب مفـاسد احملاصـصة  االتـفاق عـلى  الغاء مـوظفـيها
تعددة فصال عن  افـواج حماية لـشخصيات  ال الـفضائيـ  في مقراتهـا ا
مـنـاصب حــكـومـيـة  لـهـا  او انـهـا مـتـقـاعـدة مـثل هـذا الـتـقـلـيص في إعـداد
كن ان يوفر اكثر من فرقة عسكرية  للقتال ليس على احلمايات احلقيقي 

سؤول بل في جبهات القتال. ابواب بيوت كبار ا
حـصيـلة كل ذلك تـوفر إعـداد كبـيرة  جـدا من العـجالت  التي البـد ان تبدا
وازنة احلكومة في بيعها وحتولها الى ايراد لسد بعض اوجه النقص في ا
ؤسسي وفق نظام الـتشغيلية  ...يـضاف الى ذلك  العمل بنظام الـتمويل  ا
الـشركـات للـكثـير من الـدوائر مثل االوقـاف والسـياحـة والوزارات اخلـدمية
وازنـة التـشـغيـليـة عـلى اساس اإلدارة  بـالربح ا يـقـلص ا واالقـتـصاديـة  
واخلـسـارة  .. ويـضاف الى ذلك  اإلنـتـهـاء من حـلول فـضـلى لـتكـون هـناك
مـوازنـة خـاصـة  بـاالسـتـثـمـار  في إقـلـيم كـردسـتـان واحملـافـظـات  تـضـيف

االرباح للموازنة التشغيلية  االحتادية..
لـكن . ولكن ولكن ..مفاسد احملاصصة ترفض مثل هذه احللول التي تطيح
ال الـعام ....فأخذت تطـبيقات الورقة بـاللجان االقتـصادية  ومواردها من ا
الـبـيـضـاء اسـهل مـا في اسهـل احللـول الـقـاسـيـة لتـزيـد من مـعـدالت الـفـقر
..حـيـث يـواجه الـيـوم ثـلث الـعـراقـيــ هـشـاشـة الـفـقـر ..وارتـفـاع االسـعـار
ن يراد لـهم الفهـم ان نصف العـراقي  او ٦٥% وتـقلـيص الرواتب يعـني 
مـنـهم سيـواجـهون هـشـاشه الفـقـر ..فيـمـا يبـقى مـجلس الـنـواب ينـاور فقط
لـتـخـفيف قـسـوة التـطـبـيق  لوصـفـة االصالح عـلى اثام اقـتـرفـتهـا احـزابهم
ـا يـزيـد عـلى ـوظـفــ في كل دورة انـتـخـابــيـة   عــنـدمـا زادت من إعـداد ا
ـثل هـذه اإلجراءات ـا احـدث بطـالـة مقـنـعة تـعـالج الـيوم  مـلـيون مـوظف 
الـتي تفـرغ الدولة من مـوارد بشريـة ستعـاود البحث عن فـرص عمل خارج
الـعراق وبـذلك  يصح مـا تريده إسـرائيل حملـو اجملتمع الـعراقي واسـتبداله
ـجتـمع  يوافق عـلى أي  قرار  وسوف تـتعـالى االصوات من داخل اروقة
ـثلـيه من خـريـجي مدرسـة لـنـدن االقتـصـادية او صـنـدوق الـنقـد الـدولي و
كـنا بعد مـدرسة شيكـاغو  االمريكـية ..ان حل االزمة 
اإلعـتراف العراقي باسرائيل  ..عندها سيترفع صوت
ـا وعـاظ مــفـاسـد احملـاصـصـة  وامـراء الـطـوائف  ا
((الـصالة وراء علي ا ولكن القصعة عند إسرائيل

 ادسم)).... ولله في خلقه شؤون!

أخـيـرا سـقـطت في فـخ كـورونـا وانا احملـتـاط واحلـاذر دائـمـا.. ذلك الـشـبح
اجملــهـول الــذي أضـحى كــالـهــاجس يـطــارد الـنــاس في كل مـكــان يـقض
ـضـاجع ويـنـتزع األرواح ويـغـتـصب احلـريـات ويحـرمـنـا مـتعـة الـلـقاء.. ا
رء من طرف خفي ويصطاده من حيث ال ي يتسلل الى ا فـهذا القاتل العا
ـيت قد يقضي عـليه وهو يتـلظى على فراش يـدري ويتركه اسـيرا لقلق 

رض. ا
مـا ب الشك والـيق كـانت ظنوني تـتأرجح فاألعـراض ملتـبسة وعالمات
ــرض قـد تـصـيب وتــخـطئ الى ان ظـهــرت الـنـتـائـج وتـأكـدت اإلصـابـة.. ا
ـركز الـصـحي في االعالم باب تـمـلكـني سـكـون غريب عـنـدما طـرق فـريق ا
ـطـلـوبة مـن عزل الـدار وهم يـعـربـون عن اسـفـهم ويـقـدمـون االرشـادات ا

ودواء ونصائح طبية.
ان ـوضـوع مـتـسـلـحـا بـالـصـبـر واإل لم أخـش شيـئـا.. وقـررت ان اواجه ا
ـوضوع بـاستـثـناء مـكان عـملي في بـقـضاء الـله وقدره دون ان أعـلن عن ا
كــلـيـة االعالم فـغــيـابي يـثــيـر الـتـســاؤل دائـمـا لم ارغب فـي اشـغـال حـتى
تحـفظة ـا بسبب طـبيـعتي االجتـماعيـة ا ـقربـ من االهل واألصدقاء ر ا

او شخصيتي التي ال تعشق األضواء ابدا.
إذن ال بــد من الــعــزلــة فــاعــتــزلت الــنــاس وغــادرت الــعــائــلــة إال أنــهم لم
يـغـادروا وأصيبوا جميعا إال ابنتي الشابة.. كانت كالفراشة تطوف علينا
حــتى الـصــبـاح تـعــاودني طـيــلـة ســاعـات الـلــيل والـنــهـار وهي تـالحـقـني
ـلحـة عن عـصـير الـبـرتـقال وأكـواب الـشـاي والقـهـوة.. تـقيس بـأسـئـلتـهـا ا
احلـرارة وتـطمـئن عـلى درجـة االوكسـجـ ثم جتـلس تراقب من بـعـيد دون

كلل.
وت واحلياة ومـفارقة الـدنيا.. أفكـار تطاردك في الـيقظة.. واحالم ثـنائيـة ا
نـام.. الـدقائق تـمـر كالـسـاعات رمـزيـة او غيـبـيـة او خيـالـية تـهـاجمك فـي ا
وانت خـلف قضبـان الصبـر.. حتصي األيام الجـتياز احملـنة وعبـور مرحلة
اخلـطـر فمـع كل سعـال قـاس وعاصـر لـلقـلب وخـانق يـبدو الـعـالم مظـلـماً

وتبدو وحيدا في مهب الضياع.
ـهم.. ولم اتـعــاط أي دواء خـارج بـروتـوكـول لم اســتـسـلم ابـدا وهــذا هـو ا
وزارة الـصـحة.. حـمام سـاخن في الـصبـاح وجـلسـة حتت اشـعة الـشمس
ـسـألة عـلى انـها سـاء.. أحـاول دائـما أال أرى ا ظـهـرا وجـولة راجـلـة في ا
مـأساة.. أشـحذ همـتي واجترع الطـعام فالـشهـية في غيـاب متواصل الى

ناعة. حد خسرت فيه الكثير من الوزن وا
ـريرة ثـمـة رجال ال يـفـارقونك في الـشـدة فتـخـترق وفي خـضم الـتـجربـة ا
ـشـاعـرهم رســائـلـهم قـلــبك وعـزلـتك.. طـوقــوني بـجـمــائـلـهم واحـاطــوني 
ــنـدالوي وعـمـيــد كـلـيـة الــطب بـجـامـعــة بـغـداد األسـتـاذ كــالـصـديق عـلى ا
الـدكتور عـلي الشاجلي وزمـالء اعزاء وموظفـ أصدقاء في كـلية االعالم
ـات الهاتـفية من كا وبـعد أن تسـرب اخلبر وانـا في طور الشـفاء انهـالت ا
داخل وخـارج الـعـراق فاتـصل مـشـكـورا نقـيب الـصـحفـيـ مـؤيد الالمي
وعـرض نـقـلي الى أي دولـة لـلـعالج عـلى نـفـقة الـنـقـابـة وتـابع حـالـتي ام
الـسر الزمـيل خالد جـاسم فضال عن الكـثير من عمـداء الكلـيات وأساتذة
اجلـامــعـة وصـحـفـيـ ومـســؤولـ في مـواقع مـخـتـلــفـة ال تـتـسع لـذكـرهم

ساحة على الورق. ا
جتـربة اإلصابـة بالوباء لـيست سهـلة او بسيـطة على االطالق فـهي تختلف
بـاخـتالف الـنـاس.. شـخـصـيـتـهم مـنـاعـتـهم أعـمـارهم امـراضـهم وكـمـية
قاومة ومكافحة الفايروس وقوته تعلمت منها الصمود وا
األفكار السوداوية.. وعلمتني محبة االخرين الصادقة
وعـواطــفـهم اجلـيـاشـة جـعـلـتــني مـتـفـائالً في أقـسى
الــظـروف وان ال الــقى بــعـصــاي مـهــمــا اسـتــبـد بي

نديل الوداع األخير. القنوط.. او الوح 
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إنـــهـــا تـــســـتـــهـــدف حـــزب الـــعـــمـــال
الكـردستـاني.  وبـرغم حتسن الـعالقة
ورغبة كال البلدين بـاالنفتاح وتعميق
قـاتالت ـشـترك هاجـمـت ا التـعـاون ا
احلربـة التركـة مـناطق حدودية تابعة
لقضاء زاخو شمالي محافظة دهوك.
وقــالـت شـــهــود عـــيـــان إن (طـــائــرات
حربيـة تركيـة قصفت فـجر يوم امس
مناطق حـدودية تـابعـة لقـضاء زاخو)
واشاروا الى ان (الهجمات إستهدفت
مـــواقـع مـــســـلــــحي حـــزب الــــعـــمـــال

الـــكـــردســـتـــانـي في مـــنـــاطق نـــزدور
ورويس وشــيــدن وكــشــان وخــيــزافــا
ومـنــ وافـلــهي احلـدوديــة الـتــابـعـة
لـقــضـاء زاخـو) ,مـؤكـديـن أن (اعـمـدة
ـواقـع الـتي الـدخــان تــتــصــاعـد مـن ا
تــعــرضت لـــلــهــجــمـــات دون مــعــرفــة

اخلسائر واالضرار).
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واكــدت الـشــركــة الــعــامـة لــلــخــطـوط
اجلـويـة الــعـراقــيـة احـدى تــشـكـيالت
وزارة الـنــقل ان  اربـاحــهـا ســتـشــهـد

زيادة مـلحـوظة مع اعـادة افتـتاح خط
اوربا.  

وقـال مــســؤول الـعـالقـات اخلــارجــيـة
للشركة حس جليل كر في تصريح
امس ان (الـــشـــركـــة حـــقـــقت فـي هــذا
ـقدار  18ملـيون الشـهر وارداً مـالـياً 
دوالر كأربـاح وان خط اوربا سـيكون
مربح للشركة الهـميته وحجم اجلالية
وجودة في اوربا) واضاف العراقية ا
ان (االنـبــاء الــتي تــداولــتــهــا وسـائل
االعالم ان الشـركة خاسـرة فهم بـشكل

خاطئ والقصد انه منذ بدء اجلائحة
تعـرضت الـشـركة خلـسـارة وهـو حال
ي انــعــكس عــلى جـمــيع شــركـات عـا
ـيـة) مـؤكـدا ان (الـشـركـة الـنـقل الـعـا
الية والعامة تسيطر على االوضـاع ا
بدلـيل انهـا لم تسـرح او تضـحي باي
موظف كما حصل مع كبريات شركات
العالم  وان عـملهـا يجري بـانسايـبية
عالية بعد تفعيل جملة من االجراءات
وستكون هنـاك ارباح عالية في االيام

قبلة). ا

≈dF²Ý»÷∫ الرئيس التركي ورئيس الوزراء يستعرضان حرس الشرف في أنقرة

رؤيــة مـوحـدة واحـدة حــول تـنـظــيم آلـيـات عـرض
الكـتب لقرب الشروع بتأهيل الشارع ). واضاف
ان (مـعن دعا ايضاً اصحاب احملال الى التعاون
مع مالكـات امانة بغداد عبر ازالة جتاوزاتهم عن
االرصـفة ونـهر الـشارع لـفسح اجملـال امام رواد
ـنــطـقـة لــلـنــقل والـتـنــقل بـسالســة). ووجه مـعن ا
تـنبي دائرة بـلـدية الـرصافـة بـاالهتـمام بـشـارع ا
واالسواق الـتراثـية كسـوقي السـراي والصفـافير
ــا يــتالئم وتــكـثــيف اجلــهــود اخلــدمــيــة االزمـة 
واقـع الثـراثي ـكـانـة االدبـيـة والـتـراثـيـة لـهـذه ا وا

عراقي األصل.
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اعـلن ام بغداد عالء معن قرب الشروع بتأهيل
ـا يــتـنـاسب ومــكـانـته الــتـراثـيـة ـتــنـبي  شـارع ا
كـتبات الرائدة. العـراقية بالتـعاون مع اصحاب ا
ـتـنبي جـاء ذلك خالل جولـة مـيدانـيـة في شارع ا
وسـوق السراي وسـاحة الـرصافي لالطالع على
واقـعـهـا اخلــدمي . وذكـر بـيــان لالمـانـة امس ان
ـكـتـبـات فـي شارع (امـ بـغـداد دعـا اصـحاب ا
تنبي الى تشكيل مجلس تعاون مع امانة بغداد ا
يتـم عقـده في مقـهى الشـابنـدر الواقـعة في وسط
ـثـلـ عـنـهـم العداد ـشـاركـة  ـتـنـبي  شـارع ا
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اعــلن االحتــاد احملـلـي لـلــجــمـعــيـات
ئة من الفالحية في ديالى أن 80 با
مزارعي احملافـظة لم يـستلـموا حتى

االن مستحقات تسويق احلنطة.
وقــال رئــيس االحتــاد الــفــرعي رعــد
التـميمـي  لـ ( الزمان ) امس ان (80
ئة من مزارعي ديالى لم يستلموا با
الية عن حتى اللحظة مستحقاتهم ا
تـسـويق مــحـصـول احلـنـطـة لـوزارة
الــــتــــجــــارة ) الفــــتـــا الـى انه  (رغم
ـتـكـررة لـكن لم يـحصل اي الـوعود ا
تغيـر والوضع قد يـنفجـر الى موجة
تـــظـــاهـــرات عـــارمـــة في االســـابـــيع

القادمة) .
واضــاف الــتـــمــيــمي  ان  (مــزارعي
ديـالى في وضع صـعب جـدا مع بـدء
وسم الشتوي واغلبهم يعانون من ا
ديـــون مــتــراكــمــة بــســـبب تــكــالــيف
الزراعة وعـدم القـدرة على تسـديدها
ـالـية) بـسبب تـأخـر مـستـحـقـاتهم ا
مـؤكدا أن  (مـا يـحـدث حرب نـفـسـية
زارع الـعراقي في ديـالى ولها ضد ا
تـداعيـات سـلبـيـة على مـلف الـزراعة
بشكل عـام ). ودعا التـميمي حـكومة
الــكـــاظــمي الى (مـــوقف حــاسم ازاء
مــــزارعي ديــــالى مـن خالل االيــــفـــاء
بــالــوعـود وتــسـديــد مـســتــحـقــاتـهم
ــكن من اجـل تــفـادي بــأقــرب وقت 
موسم زراعي منـهار الن الكـثيرين ال

لك امـوال للـحراثـة وشراء الـبذور
واالسمدة في ح البد ان يكون دعم
احلكومة للمــــزارع مضاعفا). كما
قال عضو االحتاد احمللي للجمعيات
الفالحـية  فـي ديالى مـحمـد اركان لـ
(الــزمــان) ان (نــشــاط خاليــا داعش
االرهـابي في بـسـاتـ قرى االصالح
وام احلنطة ومناطق اخرى في ريف
ـتكرر ناحيـة جلـوالء  واستهـدافها ا
لـــلـــمـــزارعـــ مـن خالل الـــعـــبـــوات
والـــقـــنـص والـــكـــمـــائن مـــا دفع الى
عزوفهم عن الوصول اليها واحتمال
خـسـارتـهم مـحـاصـيـلهـم التـي تمـثل
قـوت عـوائـلـهم). واضـاف اركـان ان
ـرافــقـة (مــفـارز من اجلــيش بــدأت 
ـزارع في بـسـاتـيـنهم حلـمـايـتهم ا
ضـمن مـفـارز جــوالـة جلـني الـفـواكه
وتامـ دخـولهم وخـروجهم دون اي
مخاطـر امنـية على حـياتـهم  مؤكدا
بـــان اجــــراء اجلـــيش انـــقـــذ مـــوسم
الـوادي االخـضر فـي اشارة مـنه الى
بـسـاتـ قـرى ام احلـنطـة واالصالح
ـنـاطق التي تـضـررت بـفعل وبـقيـة ا

االرهاب). 
ــنع وأعـــلــنت وزارة الـــزراعــة رفـع ا
ـفروض عـلى حـركـة نقل مـحـصول ا
الـذرة الـصـفــراء (الـعـرانـيس) وبـدء
نتجة منه من قبل استالم الكميات ا
ــعــامل الــتــابـــعــة لــشــركــة مــابــ ا
الـنـهـرين الـعـامـة لـلـبـذور والـشـركـة
العراقية النتاج البذور. موضحة في

بـــيــــان تـــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس أن
(احلـاجــة قـد بـرزت إلى نــقل كـمـيـات
ــذكـور من مـحـافـظـة من احملـصـول ا
إلى أخرى وحسب الطـاقات اخلزنية
ـــعـــامل. لـــذا قــررت ـــتـــوفـــرة في ا ا
ـــــــنع عـن حـــــــركــــــة الــــــوزارة رفـع ا
احملـــــصـــــول (الـــــعــــــرانـــــيس) بـــــ
مـحـافـظـات الـعـراق كـافـة عـدا اقلـيم

كردستان). 
وأكــــــدت وزارة الــــــزراعــــــة صــــــدور
تـوجيـهـات سريـعـة واستـنـفار لـكـافة
اجلـــهــود لــتــنــفـــيــذ قــرارت مــجــلس
الـوزراء وتــوجـيــهـات الـســيـد وزيـر
الـزراعـة مـحـمـد كـر خالل اجلـلـسة
الـطــارئـة لـهــيـئـة الــرأي وألـتي شـدد
ـشـاريع فــيـهـا عــلى مـتـابــعـة كـافــة ا
تلـكئة في ذي قار والعمل الزراعية ا
بـالغ الالزمة الجنازها على توفـير ا
فضال عن تذليل الـعقبات امـام تنفيذ
اخلـطـة الـزراعيـة الـشـتـويـة بـكل دقة
ـــســـتـــلـــزمـــات ودعم الـــفالحــــ بـــا

الزراعية. 
وبـيـنت الـوزارة الـقـيـام بـالـعـديـد من
هـام لـتنـفيـذ احلمـلـة منـها األعـمال ا
ــنــاطـق الــنــائــيــة الــبــيــطــريـــة في ا
واالهــوار وتــوزيع الــبــذور وتــقــلــيل
الـــروتـــ الجنـــاح الــعـــمل الـــزراعي
واالخــذ بــأيـدي الــفالحــ وحتــقـيق
نـاسـبـة لهم اجلـدوى االقتـصـاديـة ا
كمـا يتم الـتنـسيق مع مـديريـة زراعة
ذي قـار تــنـفـيــذ مـاجـاء بـتــوجـيـهـات

الوزيـر لتـنفيـذ القـرارات ونقـلها إلى
ــيــدانـي ومــنــهـا الــواقع الــزراعي ا
انـشـاء مـحـطـة مـتـخـصـصـة من قـبل
دائــرة الــبــحــوث الــزراعــيــة النــتــاج

الـــــــبــــــــذور في
الــــنــــاصــــريــــة
تـــــأخـــــذ عـــــلى
عــــــاتــــــقــــــهــــــا
الـــــــنــــــهــــــوض
ــــــســــــتــــــوى
انــــــــــــــتــــــــــــــاج
االصـــــــــنـــــــــاف
والــــــــــــسـالالت
اجلــــــــــــيـــــــــــدة
وتـــــــــــاجــــــــــيـل
استيـفاء بدالت
اإليـــــــــــجـــــــــــار
لـــــــــألراضـــــــــي
الـــــــزراعـــــــيــــــة
تعـاقد علـيها ا
فـي ذي قــــــــــار.
تـوجـيهـات إلى
الشـركة الـعامة
لــلــتــجــهــيـزات

الزراعـيـة لدعم الـفالحـ في ذي قار
تلخـصت بتـعديل اجلـرعة السـمادية
للـخطـة الزراعيـة احلالـية لـتكون من
25 كـيـلـوغرامـا إلى 35 كـيـلـوغـراما
لـــلـــدو الـــواحـــد وزيـــادة أســـمـــدة
اليـوريا من (40 كيـلوغـراما إلى 60
ناطق شبه للدو الواحد وشمول ا
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اجنــز الــكـاتـب والـلــغــوي الـدكــتـور
كـــوثــر جنـــيب مـــؤخـــرا مــنـــاقـــشــة
اطـروحـته اخلـاصة لـلـحـصـول على
شـهـادة الـدكـتـوراه من قـبل جـامـعـة
ـانـية الـعـريـقـة التي هـايـدلـبيـرغ اال
يــرقى تــاريخ تــاســيــســهــا  لــلــعــام
1386وكـــــانـت اطـــــروحـــــة جنـــــيب
تــتـمــحـور حـول  الــلـهـجــة االرامـيـة
احلـديـثـة  الهـالي ارمـوطـة  من قـبل

دراسة علم  الصوت والصرف ..
وعن مــفــاصل االطــروحــة وجتـاوب
اجلـامـعـات الغـربـيـة ودراسـتـها

تـعلـقة للـعلـوم ا
بـــــــالــــــــلــــــــغـــــــة
الـــســــريــــانــــيـــة
اجــرت(الــزمـان )
احلـــوار الـــتـــالي
مع الدكتور كوثر
جنيب وفيـما يلي

تفاصيله :
{ نـاقــشــتم مــؤخـرا
اطــــروحـــة دكــــتـــوراه
حول  اللهجة االرامية
احلــــــديـــــثـــــة الهــــــالي
ارمــــــوطــــــة  مـن خالل
دراسـة تــطـرقت  لــعـلم
الـــصـــوت والـــصــرف 
ـــــاذا اخــــــتـــــر هـــــذه
ميزات ـنطقة ومـاهي ا ا
الــلـغــويـة الــتي جـذبــتـكم
حـولهـا البرازهـا في هذه

الدراسة?
-كـل لــــــــهــــــــجــــــــة من
لــهــجـــاتــنـــا االرامــيــة
احلــديــثــة (الــســورث)
تـــــتــــمـــــيــــز بـــــبــــعض
مـيزات اخلصـائص وا
الــــتي تـــــمــــيــــزهــــا عن
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األخـرى. فـاخـتـيـاري لـهـذه الـلـهـجـة
جاء لعدة أسباب أولـها كان نتيجة
اقــتــراح مـشــرفي الــبــروفـيــسـور د.
فيرنر ارنولـد لها ثانيـا: انها لهجة
لم يــتـنـاولـهــا أي بـاحث وهـذا اهم
شــرط لالطــروحـة والــثــالث: النـني
عـــلى درايــة بـــهـــذه الــلـــهـــجــة ولي
تــــــــواصـل مع اهـل ارمــــــــوطـــــــة او
ـهم كـويـيـسـنـجق والـسـبب االخـر ا
يـزات ال تـوجد ا حتـمـله من  هـو 

في اللهجات االخرى.

{ حصـولكـم على شـهادة الدكـتوراه من
انية عريقة كجامعة هايدلبيرغ  جامـعة ا
خـصـوصا بـاهتـمامـها بـالـلغـة السـريانـية
وابرازهـا في مواكبة اهم ما يستجد فيها
كيـف ترون االمر وهل هـو مصدر  تـميز
البـنـاء شـعـبـنـا في الـسـعي النـتـشـار هذه

اللغة من جديد في مؤسسات شعبنا ?
-إن جــامــعــة هــايـــدلــبــيــرغ والــتي
تــأســست عــام  1386تــعــد من أهم
ـيـة والـتي وأعـرق اجلـامــعـات الـعـا
تـهــتم اهــتـمــامـا كــبـيــرا لــيس فـقط
باللغة السريانية فحسب
ا بشكل عـام باللغات وا
ـــة الــــســــامـــيــــة الــــقــــد
واحلــــديـــــثـــــة ودراســــة
لـهجـاتـنا فـيـها هـو بـحد
ذاته مــصــدر فــخــر لــنـا
عـــلــيـــنـــا ان نــســـتـــغــله
ونعمل على تطويره من
خالل ارســال طــلـبــتــنـا
لـلدراسـة فـيـها ونـيـلهم
شــــــهــــــادات عـــــلــــــيـــــا
ــــــاجـــــســــــتـــــيـــــر كـــــا

والدكتوراه..
ي { كيف جتد االكاد
الــــغــــربــــيـــــ من حــــيث
مـنــاقـشـتـهم ومـواكـبـتـهم
لعلوم اللغة  فيما يخص

اللغة السريانية?
-إن اهم مــا يـتــمـيـز
ـي بــه االكــــــــــــــــــاد
الـــغـــربي عــنـــا هــو
انــــهم ال يــــدرســـون
الـــلـــغـــة كـــقـــواعـــد
جــــامــــدة وقــــوالب
جــــــــاهــــــــزة ال بل
يذهـبون الى ابـعد
مـن ذلك بـــكـــثـــيــر
فاللغة عندهم ليست

مـجرد وسـيـلة لـلتـداول الـيومي بل
هي كــائن حي مـتــواصل يـســيـر مع
عجلة الزمن ولهذا جتدهم يهتمون
كثـيرا بهـذه اللـغات  الن أصحـابها
هم عــــلى قـــيـــد احلــــيـــاةومـــازالـــوا

يتكلمون بها .
ـــــصــــادر { الشـك في ان مـــــثل تـــــلـك ا
راجـع الـتي تـدور في فـلك الـلـغـة تـبدو وا
شــحــيــحــة  هل لك ان تــبــرز لــنــا رحــلـة
البـحث بـ بطـون الكـتب الغنـاء دراستك
ـيـة  خصـوصا وانـها تـزامنت مع االكاد
تـفشي فايروس كـورونا واالجراءات التي
ــنــاقـشــة الــرســالـة  بــاســتــخـدام حــالت 

وسائل التواصل احلديثة ?
-إنـــني أســـتــبـــعـــد من يـــقـــول بــان
ـصـادر عن لـغـتـنـا ولـهـجـاتهـا هي ا
ئات ال بل االالف شحيـحة فهـناك ا
ـــصــادر ســـواء اكــانـت كــتـــبــا من ا
منـشورة او مـقاالت لغـوية تـتحدث
عن لــغـتـنــا فـلـو دخل احــد مـنـا في
هذا الـعالم لـوجد الـكثـير من الـكتب
ــــــوضــــــوعــــــات. أضف الـى ذلك وا
الـــكـــتب االلـــكــــتـــرونـــيـــة فـــبـــهـــذا
اخلصوص فحدث وال حرج. أما عن
مصـادر الطروحـتي فكـما ذكرت في
أعاله لم يـكـتب أحد عـنـهـا وكل ما
ذكـرته هـو من بحـثي واسـتـنـتاجي
أحــيـانـا قــارنت لـهـجــة أرمـوطـة مع
اللـهجـات األخرى فـفي هذه احلـالة
وجودة. صادر ا استعنت ببعض ا
أمــا بــخـصــوص مـنــاقـشــتي جـاءت
الكـترونـية والـتي أحبـبت ان تكون
فـي اجلـامـعـة نــفـسـهـا فــهـذا خـيـار
كــان نــوعــا مــا إجــبــاريــا بــســبب
جائحـة كورونا ولـهذا التـجأنا إلى
اسـتـخـدام الـوســيـلـة الـبــديـلـة عـبـر

االنترنت.
ــيــة { تـــطــرقــتـم في دراســتــكـم االكــاد
لــنـمـوذج من احـدى قــرى شـمـال الـعـراق كوثر جنيب

كاظم فنجان احلمامي

ويحث ـنتـهى الـقـوة ـبـادرة  زمام ا
باشرة نحو توفير اخلطى الفورية ا
دينة الوظائف الشاغرة ألبناء هذه ا
التـي يقف أبـناءها الغـنيـة بالـثروات
بـــطــوابـــيـــر طــويـــلــة خـــارج اســوار
الـشــركـات الــنـفــطي) واضــاف (لـقـد
طـــال انــتــظـــارهم هـــنــاك وجتــاوزوا
ومـضى عـلـيـهم وقت شـهـرهم الـرابع
طــــويل في مــــحــــاوالتـــهم الــــدؤوبـــة
للبـحث عن فرصـة عمل أسوة بـأبناء
اجلنسيات األجنـبية الذين تصاعدت
وتـابع أعـدادهم في حـقـول الـبـصرة)
ان (البصرة ليست بـعيرًا هائماً على
وجـهه في الـصـحـراء يـحـمل احلـريـر
فـــأبـــنــاء والـــذهب ويـــأكـل الـــشـــوك 
وســوف احملــافــظــة أولى بــثــمــارهــا
نواصل مطالبنا بحقوقهم بال هوادة
ومن دون تــوقف).  وكــانت الــلــجــنـة
ـانـيـة قـد اكـدت عـزمـهـا ـالـيـة الـبــر ا
تــضــمــ أكــثــر من 250 ألف درجــة
وظــــيـــــفــــيـــــة نـــــاجتــــة مـن احلــــذف

وازنة العام 2021. واالستحداث 
وقال عضـو اللـجنة نـاجي السـعيدي
ــــــــرجح فـي تــــــــصــــــــريـح إنـه (مـن ا
التـصـويت قـريبـا عـلى موازنـة الـعام
مؤكدا ان قبل في مـجلس الـوزراء) ا
ـوازنـة االحتـاديـة (مـشـروع قـانــون ا
سـيـتـضـمـن أيـضـاً مـسـتـحـقـات قـرار
315 اخلاص بـالعامـل وفـقا لـنظام
العقود واألجراء الـيومي في جميع
الـــوزارات والــهــيـــئــات كــمـــا ســيــتم
ــوازنــة االســـتــثـــمــاريــة تـــضــمـــ ا
ــان لـــلــمــحــافـــظــات). وطــالـب الــبــر
احلــــكــــومـــة بــــاالســـراع فـي ارســـال
ـقــبل. وقـال ـوازنــة الـعــام لـلــعـام ا ا

رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر
في تصريح امس إن (مجلس النواب
طــــالب رئــــيـس الــــوزراء بــــاإلســـراع
ـــوازنــة بــعــد مــضي 60  بــإرســال ا
الفـتا إلى يومـا على مـوعـد إرسالـها)
أن (ماليـ من الـعراقـيـ يـنـتـظرون
إقـرار الـقـانــون وأن الـشـعب الـكـردي
هـــو جـــزء ال يــتـــجـــزأ من الـــشــعب).
واعلنت  وزارة الـتجارة عن مـباشرة
سـايلـوات ومـخـازن ومـواقع الـشـركة
الـعـامــة لـتـجـارة احلـبــوب بـتـجـهـيـز
ـــقـــررة من ـــطـــاحن بـــاحلـــصص ا ا
احلـنـطـة احملـلـيـة لـلـوجـبـة الـعـاشرة

. 2020
واكد مـدير عام الـشركـة عبـد الرحمن
ـالكـات الــفــنــيـة عــجي طــوفـان ان (ا
الـعـامــلـة في سـايـلــو احلـلـة اجلـديـد
باشرت مـنذ سـاعات الصـباح الـباكر
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ـالـيـة تــخـصـيـصـات أطـلـقـت وزارة ا
رواتب تـــعــيـــيــنــات وزارة الـــصــحــة

ركزية لعام 2019. الدفعة الثالثة ا
وذكــــر بــــيــــان امس انه (تــــنــــفــــيـــذا
لـتـوجيـهـات الـوزيـر حـسن الـتـمـيمي
تـابعـة مديـر عام الـدائرة االدارية و
ـالــيـة والـقــانـونـيــة سـامي شـاتي وا
عـبــيـد الطالق صـرف رواتب الــدفـعـة
ـركـزيـة لـعـام الـثـالـثـة لـلـتـعـيـيـنـات ا
ـالـيـة عـلى حـصـلت مـوافـقـة ا 2019
ــسـتــحـقـة اطالق الــتـخــصـيــصـات ا
لـهم) وأشـار  الـبـيـان أنه (سـتـبـاشر
دوائـر الصـحـة والـبيـئـة في بـغداد و
احملـــــافـــــظــــات فـي اطالق الـــــرواتب
ـــتــراكــمـــة لــهـم عــلى ضـــوء تــوفــر ا
ــالـيــة). وأعــلـنت الــتـخــصــيـصــات ا
عن مــوعــد صــرف وزارة الــكــهـــربــاء

ـالـيـة ألصـاب الـعـقود ـسـتـحـقـات ا ا
ـتـحـدث واألجـور في الـوزارة.وقـال ا
بــاسم الــوزارة أحـمــد الــعــبـادي في
تصـريح امس ان (صرف مـستـحقات
أصحـاب األجور والـعقود سـوف يتم
ـقـبـل وقـبل نـهـاية خالل الـيومـ ا

األسبوع احلالي). 
WOLKŽ  ö¼R

وخــــاطب الــــنـــائب كــــاظم فــــنـــجـــان
وزارة الــــنــــفط  بــــعـــدم احلــــمــــامي 
الـــتــــفـــريط  بـــاخلـــبــــرات من الـــذين
ـؤهالت العلمية حصلوا على أعلى ا
في شـتى الـتـخصـصـات الـهـنـدسـية.
واطلـعت (الزمـان) على وثـيقـة حتمل
جاء فيها ان (ألبناء توقيع احلمامي 
البصرة حق كبـير على وزارة النفط
وحق على الـوزير شـخصـيا ألنه أبن
ثلـها الوحيد في مجلس البصرة و
لذا فاننا ننتظر منه ان يأخذ الوزراء

ــطـاحن لــيــوم الـثالثــاء بــتــجـهــيــز ا
االهليه واحلكومية بـاحلنطة احمللية
ـئـة لـلـوجـبـة الـعـاشـرة سـلـفة 50 بـا
لالم اجلـــاري .مـــبــيـــنـــا بـــان مــواقع
الشركة في نـينوى والنـجف وسايلو
الـــدورة في بـــغــداد بـــاشــرت الـــيــوم
ـئـة من احلنـطة جتهـيـز سلـفة 50 با

قررة للوجبة العاشرة).  ا
sŠUD  eON&

وكـانت الــشـركـة قــد أطـلـقـت جتـهـيـز
طـاحن يـوم امس االثنـ وبـاشرت ا
ـثنى والديوانية مواقع الشركة في ا
ـــطـــاحن بـــاحلـــنـــطــة بــتـــجـــهـــيـــز ا
ـقــررة.من جـانـب اخـر كـشـف مـديـر ا
عام الشركة نائب محافظ بابل حسن
حـسـن الـبــيـرمــاني عن افـتــتـاح ست
بــنــاكــر خلـــزن احلــنــطــة في مــجــمع
ـراديـة بعـد اعـادة تـأهيـلـها حـبوب ا

لـتـعـزيـز الـطـاقـات اخلـزنـيـة لـلـشـركة
مـضيفا بان العامة لتـجارة احلبوب 
ــــنـــجـــز من قــــبل اجلـــهـــد الــــعـــمل ا
ـكتب رئيس الوزراء شمل الهندسي 
اعــادة تـاهــيل الـبــنــاكـر  الــتي كـانت
مــعــطـــلــة نــتـــيــجــة مـــشــاكل فـــنــيــة

(تـخـسـفـات وتلـف االرضـية حـيث 
قـلع االرضيـة الـتـالفه وإعـادة صـبـها
ــسـلـحـة . مـشـيـرا" ان بـاخلـرسـانـة ا
البنـاكر  التـي اعيد تـاهيلـها ودخلت
للخدمة ستؤمن طاقة خزنيه اضافية
تصل الى اكثر من 36000  الف طن.
واكـــد طـــوفـــان (مـــبــاشـــرة ســـايـــلــو
الـنــاصـريـة  بـتــنـفـيـذ حــمـله صـيـانه
واســــعه لالعــــمـــال الـــكـــهــــربـــائـــيـــة
ــيــكــانــيــكــيـة ووفـق اسس فــنــيـة وا
حــديـثه جتــنــبـا حلــصــول اي طـارى

جراء تساقط االمطار) .
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مــضــمــونــة االمــطــار أســمــدة الـداب
وبواقع خـمسـة كيـلوغـرامات لـلدو
الـواحد وعـشـرة كيـلـوغرامـات يـوريا
ـنـتـجي وزيـادة اجلـرعـة الــسـمـاديـة 

الـبـذور من 40 كـيــلـوغــرامـا إلى 65
لـلـدو الـواحــد والـعـمل عـلى زيـادة
ائية وذلك بالتنسيق مع احلصص ا
ـياه ـومة ا ـائـية لـد وارد ا وزارة ا
لـلمـنـاطق الزراعـيـة ورفع مسـتـويات

اإلنتاج الزراعي. 
فــــــيـــــمــــــا  األيــــــعـــــاز إلـى دائـــــرة

اإلستثمارات الزراعية بتشكيل جلنة
ــشــاريع االســتــثــمــاريــة لــتـــدقــيق أ
ومتابعة تنفيـذها في الناصرية. كما
 تـوجيـه الشـركـة الـعراقـيـة إلنـتاج

البـذور إيـجاد مـنـافذ مـاليـة لـتسـديد
مستحقات الشعير للفالح من قبل

الشركة. 
كما تستمر اجلهود واألعمال لتنفيذ
كـل الــفـــقــرات الـــتي  الــتـــصــويت
عــلــيــهــا واخلــاصــة بــتــقــد الــدعم

االستثنائي للمحافظة.

التي تـغتني بابـرازها  في التحـدث باللغة
االم  هـل رصــــــدت الـى هــــــذا اجلــــــانب
ــا يــتــعــلق بــالــلــغـة الـتــنــوع  الــثــقــافي 
وتـبـايـنـهـا في الـصـوت والـصـرف لـلـقـرى

ناطق االخرى ? وا
-نـــعم كــمـــا ذكــرت في أعـاله لــقــد
خلصت في إطروحتي إلى مجموعة
من االســتــنــتــاجــات بـعـض مــنــهـا
يتشـابه مع اللهـجات األخرى وهذا
مــا يـثــبت بـأنــهـا طـيـف من أطـيـاف
لـهـجاتـنـا الـسـورث اجلمـيـلـة ولكن
ثــمـــة خــصـــائص كـــانت حــصـــريــة

بلهجة أرموطة دون غيرها.
ا يـتعـلق بحـصولك عـلى  الـدكتوراه  }
واكـبـ للـبـدايات االولى وانت كـنت من ا
هل لتـجربة التعليم السرياني في االقليم 
ثل تلك التجربة معطيات مهمة تعـتقد ان 
لـلـسـعي في نـشـر وتـمـتـ اواصـر الـلـغـة

وصوال العادة ازدهارها من جديد ?
-تــنـــوع الــدراســـة في اجلــامـــعــات
ـيـة له قـيــمـة كـبـيـرة احملـلـيـة الـعــا
وخـاصة في الـدراسـات العـلـيا فـما
تــعــلــمــته في هــايــدلــبــيــرغ ال أظن
بــأنـــني كــنت ســـأتــعــلــمـه هــنــا في
الــعـراق بــشــكـل عــام وكــوردســتـان
بشكل خاص. وهـذا ليس تقليال من
شـــأن جـــامـــعـــاتـــنـــا ولــكـن هـــنــاك
دراسـات وطـرق حــديـثـة يـنـبـغي ان
نـتـبـعـهـا ونـضـيـفـهـا الى دراسـاتـنـا
احملــلـيـة ومـا تــعـلـمـتـه هـنـاك أكـيـد
سـيــكـون حـاضـرا وفـي خـدمـة قـسم
الـلـغـة الـسريـانـيـة/ كـليـة الـتـربـية/

جامعة صالح الدين-أربيل.
{ كيف جتـد جتـاوب اجلامـعات الـغربـية
في  التـطرق لـلغـة السـريانـية التـي انطلق
اشـعــاعـهــا من الـشـرق ومــا هي االفـكـار
يون في التي يـتنـاولها الـباحـثون االكـاد

ضمار ? هذا ا
-صحـيح الشـرق هو مـصدر ومـنبع
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نـفس خــلــجـات من نــفسٍ مــتـأمــلــةٍ ومن دُجى مــابـعــد سن الــتـقــاعـد جــازعــة
إستحضر نبضُها سنا جيشٍ تفتقت منه اذرع البأس بكبرياء صارعة

عقيـدة مُسَوَّمة جـيش غزا  بؤبؤ الـشمس فعـرشَ هناك بعـقيدةٍ بـيضاء المعـة 
بخوذةِ ضادٍ و مستوزرة بانطقةِ سالمٍ و إسالمٍ جامعة .

جـيش بتـار لـكلّ بنـانٍ غاشٍم و اذنـابٍ من جـحافلَ طـامعـة. جـيش دمدمَ يـهودَ
بل.. ما تخلّف في واحدةٍ  في ثالث جوالتٍ متتابعة

ويـتمنى الـرابعة . وستـحل بأذن الله الـرابعة..سـتكون الـرابعة..و سـيكون هو
رأس رمح الرابعة .

ذو سيـرةٍ زاخـرةٍ وجبـاهٍ شـامخـةٍ لـلحق جـيش ذو سؤددٍ وقـيمٍ رفـيـعةٍ رافـعـة 
ارتوت من الرافدين ومالحم له في البطوالت ضالعة. شافعة 

ذاكرةِ تـواضعة جـيش كما غزا بـؤبؤ الشـمس فقد غـزا ذاكرة ذاتي النسـيَّةَ ا
وفاء ٍخلدمةٍ حتت رايته تهز الكيان وكانت عزيزةً غزيرة ورائعة.

مرفـقة دادُ كـان من ذهبٍ فيـخطـها عـلى هامـةِ ذاك اجليش الـفارعـة اال لـيت ا
بـقبالتٍ عـلى جـبـيـنهِ من الـقلب مـنـفـلقـة تـواقـة دافـعة. أنّى لـلـنـفس تـغافالً عن
تستنشقُ شـذى سيرةِ عنفوان ذكـراهُ وما انفكت في فلكـهِ سبّاحة وخاضعـة 
ولــنـوايـاهم فـيهِ زكــيـة ذائـعــة. سـيـرةٍ في صــدور الـعــدا كـانت لـلــرعبِ زارعـة

وخليولهم رادعة . ولرؤوسهم خالعة قارعة
سـيرة حتنو بـجوارحهـا على ترابِ األرض وتـربةِ أمّةٍ متـشرذمةٍ بـاشجان منه

لها خاشعة.
حتــيــة مــني البــهى جـــيشٍ هــو بــلــسم السى نــفــوسٍ

وجفونٍ أمست لذكراه دامعة .
لـيــتـــــــهـا -رغم قـــــتــرة الـذل والــتـطــبــيع - تَـحــــِلُّ

الرابعة.
وما ذلك ببـــــعيد على رب الســــماء الســــابعة.
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زارني احد االحبة وفي غمرة احلديث ذَكَرَ قصة أثارت انتباهي .

فخالصة القصة :
انه كان في سـفـرة جتاريـة الى الـص وكـان الى جانـبه في الـطائـرة رجل وقور
البس  –مالبس بـادر الى الـسـؤال عن مـهـنـته فـأجـابه بـأنه يـتـعـاطى اسـتيـراد ا

األطفال  –فقال له الرجل :
أنت اذن تاجر 

ثم قال له :
أتدري الى ماذا ترمز حروف (تاجر) ?

التاء : تقيّ
األلف : أم 

واجليم : جريء 
الراء : رحيم 

يقول :
فاستلطفتُ كالمه 

واألمر كـما قال وهـو ينـطوي على رسم خـارطة لـطريق جناح الـتجـار الذين جند
معظـمهم مسكـون بحب األرباح بعـيداً عن مقتضـيات التقوى واألمـانة والرحمة

 –لالسف الشديد - .
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والتجار اليوم على نحوين :
ذكورة االول : جتار الـسياسة وهؤالء ال يتـسمون بأية سمـة من السمات االربع ا
في احلـديث فـبـدالً من الـتـقوى افـتـرسـتـهم نزعـة الـضـحك عـلى الـذقون واطالق
ـعسولة والتمسك الشديد باحملـاصصات الفئوية واالصرار على تغليب الوعود ا

صالح العليا في البالد  صالح الشخصية واحلزبية على حساب ا ا
وأما االمانة فهي مفقودة عندهم  مع استثناءات محدودة للغاية .

انّ مقـتضى األمانة ان يكون الـعمل حثيثاً دائبـاً مِنْ أَجْلِ صالح البالد والعباد ال
واطن . من أجل حفظ مكاسبهم وامتيازاتهم وكراسيهم على حساب ا

وأما اجلرأة : فهي موجودة في جانبها السلبيّ ال االيجابيّ 
وازين انها اجلرأة على احلنث باليم ومخالفة القوان وا

 وال تسأل عن الرحمة عندهم ...
واطنون لها سورة الفاحتة منذ أمد بعيد ..!! ولقد قرأ ا

الثاني :
ـارسـون مـخـتـلف ألـوان الـتـجـارة ابـتـداءً بـاألراضي والـعـقـارات الـتـجـار الـذين 

علبات ... نسوجات وا فروشات وا عدات الطبيّة وانتهاء با مروراً باألدوية وا
ويؤسفنا أنْ نقول :

انّ هناك مَنْ يُـبرم الصفـقات الستيـراد األدوية الفاسـدة مستهـيناً بصـحة الناس
وسالمـتهم في مظهر من مظـاهر اجلشع الرهيب واالفالس الروحي واالخالقي

واالنساني واالجتماعي الغريب ...
-3-

ـناطة سؤولـيات الـكبرى ا وهكذا نـنطـلق من هذه القـصة الـعابرة الـى التذكـير بـا
همة في اجملتمع – بشريحة التجار  –كاحدى الشرائح ا

ارساتها ألعمالها اخملتلفة التي تمس حياة الناس . وما يُنتظر منها في خِضّم 
-4-

ا قاله الشاعر مُوجِها خطابه لذوي الطمع واجلشع من التُجّار وغيرهم  ونختم 
أيا مَنْ عاش في الدنيا قليالً 

وأفنى العمرَ في قيلٍ وقالِ 
وأتعبَ نفسَهُ في ما سيفنى
وجَمَّعَ مِنْ حَرامٍ أو حاللِ 

هَب الدنيا تُقاد اليك طَوْعاً 
أليسَ مصيرُ ذلك للزوال ?

نعم 
ـوازين  ولن انّ هـنـاك حـسـابـاً عـسـيـراً يـنـتـظـر بـاعـة ا
يـقودهم اجلشع والطمع االّ الى احلـسرة والندامة يوم

ال ينفع مال وال بنون االّ من أتى الله بقلب سليم .

مـعـالي نـوابـنـا ظــاهـرة انـفـردنـا بـهـا هي كــثـرة الـظـهـور في االعالم وخـاصـة
ـا لم يـشـارككـم فيـه نواب الـفـضـائيـات وهـذه صـفـة اتـصف بـهـا مـعـالـيـكم 
الـدول اجملاورة كـأيران والكـويت واالردن وغيـر اجملاورة كـأمريـكا وبـريطـانيا
ـوازنة والنفط واحلالـة االقتصادية ادى وكـذلك فأن كثرة تصـريحاتكم حول ا
واطن بالفزع واخلوف من الى حـرق السوق والفوضى االقتصادية وشعور ا
عـاليـكم ولكن مـعالـيكم ـستـقبل واحلـاضر  صـحيح ان هـذا حق دستـوري  ا
ادرى بـأن هــذا ايــضـاً حـق مـقــرر مــثالً لــلـنــائب االيــراني وايــران في حــالـة
كن ان تـكون اسوأ من حالتـنا االقتصاديـة ولم نشاهد نواب في اقـتصادية 
االعالم االيــراني اال نــادراً  وهــذا حق مــقــرر لــلــنــواب في الــكــويت واالردن
وتـركيا وامريـكا وبريطـانيا وغيـرها من الدول ولم يـفعلوا نـواب هذه الدول ما
يـحـصل من كـثــرة ظـهـور نـوابـنـا في االعالم  كــذلك فـأن هـذا احلق مـحـكـوم

باحلكمة التي تقول (اذا زاد احلق عن حده انقلب ضده ) .
فـالـله الله فـي كثـرة الـظـهور االعالمـي وفي كثـرة الـتـصـريحـات خـاصـة التي
ـعـاليـكم سـادتي وللـتـأكد من تـنقض عـلى الـسوق انـقـضـاض النـار  وشـكراً 
الحـظـة الـتي ذكـرتـهـا  مـتـابـعة فـضـائـيـات ووسـائل اعالم تـلك صـحـة هـذه ا
ـقـارنـة مع حـاالت ظـهـور مـعـالـيـكم في الـدول وغـيـرهـا من وسـائل االعالم وا
وسـائل االعالم العراقية وغيرها  اكرر شكري لوالة امورنا واصحاب الشأن

فـينا معـالي الفضالء والكـمالء نوابنا الـكرماء وال ننسى
حـاالت ظــهــور (نـانــسي بــيـلــوسي) رئــيـســة مــجـلس
الـنواب االمريـكان كـلمـتان فقط تـلقـيها لألعالم وهي
ـان تـســيـر دون تــوقف ومـوقف مــعـالـي رئـيس الــبـر
ــكن ان يـــكــون مــثـــاالً يــحــتــذى بـه في قــلــة الــذي 
التصريحات وقلة الظهور االعالمي شكرا لسادتي.

حسن التميمي أحمد العبادي

الـلـغـة الـسـريـانـيـة ولـديه فـطـاحـلة
ـتلكـون من خبرة ا  بهـذه اللغـة  
ولـهم باع طـويل في تـدريسـهـا لكن
نـظرة الـغرب وتـنـاولهم لـهـذه اللـغة
تلك معرفة وخبرة يختلف ننحن 
ـية ـتلـكون الـعلـميـة األكاد وهم 
نـتــفـوقــهم مــعـرفــة (كــتـابــة وقـراءة
وتـكلم) لـكنـهم يـفوقـوننـا في كـيفـية

تدريسها ودراستها.
{ كـكاتب ولـغوي ولـك قصب الـسبق في
تـولي رئـاسـة قـسم الـلـغـة الـسـريـانـيـة في
كــيف جتــد واقع جــامــعــة صالح الــدين 
جامـعاتنـا العـراقية في االسـهام بـترسيخ
ــا يـخــتص بـالــلـغـة الــدراسـات الــعـلــيـا 
السـريانية وهل لـتلك اجلامعـات االمكانية
ــنــاقــشــة مـثـل تـلـك االطـاريح ــنــاســبـة  ا
ــيــة  الــتي تــخـتص والــدراسـات االكــاد

بعلوم اللغة ?
-إن أألخوة األساتذة في قسم اللغة
الــسـريــانـيـة في جــامـعـة بــغـداد قـد
سـبـقـونـا في هـذا اجملـال فـقـسمـهم
أقــدم من قــســمـــنــا في أربــيل وقــد
بــــدأوا بـــــالـــــفـــــعل بـــــالـــــدراســــات
ية واكثر من ذلك ليس لدي االكاد
مـعـلـومـات بـهـذا اخلـصوص. ولـكن
في قــسـمـنـا الـفــتي والـذي ولـد قـبل
نحـو خـمس سنـوات فـقط فسـيحق
لــنــا أن نــفــتح الــدراســات الــعــلــيــا
اجـسـتيـر بعـد تخـرج دفعـت من ا
الطـلبة بـحسب قـانون االقـليم وأنا
واثق بان القسم سيكون على درجة
ـا يـتــمـيـز به عــالـيــة من االمـتـيــاز 
الكادر الـتدريسي فمـعظم االساتذة
ــيـة هم خـريــجي اجلــامــعــات الـعــا
ـــانــيـــا ايـــطـــالـــيــا ـــشـــهـــورة ا ا
بـريــطــانـيــا... إضــافـة الى جــامــعـة
صـالح الــدين/ أربــيـل وهــذا بــحــد
ذاته هـــو اكـــتـــســـاب خــبـــرات تـــلك

ية. اجلامعات العا
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{ ايـزو (الـيـابـان) (أ ف ب) - ال يـحـلـو
تذوّق الـسـوشي من دون الـواسابي مع
ـسـتـهـلـكـ ال يـعـرفون إالّ أن كـثـراً من ا
ـقــلّـدة مـنه وهـي عـبـارة عن الــنـسـخــة ا
لـوّنة اصـطنـاعيـاً لكن عجـينـة الفـجل ا
نـتجـ الـيابـانيـ على الوبـاء يـجبـر ا
السـعي إلى تـوسـيع قـاعدة زبـائـنهم.في
الـواقع يـنـمـو هـذا الـنـبـات األخـضر ذو
ــذاق احلــار خالل 12 إلى 18 شــهــراً ا
وال يـــتم إنــتــاجـه إال في عــدد قـــلــيل من
ـــنــــاطق في الـــيـــابـــان نـــظـــراً إلى أن ا
زراعته تتطـلب ظروفاً خـاصة جداً.وقال
يوشيـهيرو شيـويا لوكـالة فرانس برس
وهو يـقـتلع نـبـتة واسـابي إن "الـعنـصر
ـاء النقي". األهم هو تـوافر الـكثـير من ا
وأوضح أن "من الضـروري جـداً أن تظل
ـيــاه بـ 10 و 15 درجــة حـرارة هــذه ا
زارع درجة طـوال السـنـة".يتـحدر هـذا ا
البالغ الثانيـة والست من عائلة درجت
عـلى امـتـداد ســبـعـة أجـيـال عـلى زراعـة
الـواسابي فـي جبـال شـبه جـزيـرة إيزو
عـلى بــعـد 150 كـيــلـومــتـراً إلـى جـنـوب

غرب طوكيو. 
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ـنـطقـة بـيئـة مـثـاليـة لـهذه وتـوفّر هـذه ا
الـنـبـتـة إذ تـهـطل فـيـهـا أمـطـار غـزيـرة
وتسـاعد تـربتـها الـبركـانيـة على تـسرب
ـــــــيـــــــاه إلى جـــــــوف األرض.وشـــــــرح ا
ـن جــمــعــيــة إيــزو يـــاســواكي كــوهــار
ياه تتدفق من التعاونية الـزراعية أن "ا
أعلى اجلبل الـذي أقيمت فيـها مصاطب
مـغـطـاة بــطـبـقـات من احلـجـارة والـرمل
ـــيـــاه تـــؤدي مـــهــــمـــة تـــرشـــيـح هـــذه ا
وتنقيـتها".كذلك تـشكّل مقاطـعة شيزوكا
الـتـي تـقع شـبه جــزيـرة إيـزو ضــمـنـهـا
ـهد الـطـبيـعي لـلواسـابي الـذي يُعـتـقَد ا
ـطـبخ اليـابـاني مـنذ أنه يُـستـخـدَم في ا
أربــعـة قــرون  وقــد اسـتــســاغه احلـاكم

الــســـوداء).ونـــظـــراً لـــضـــعف اإلنـــتــاج
يــســتــحـوذ جتــار اجلــمـلــة في طــوكــيـو
وأوساكا (غرب اليابـان) على كامل كمية
ـنـتــجـة في إيـزو تـقـريـبـاً الـ"واسـابي" ا
ويعـيـدون بيـعـها خـصوصـاً إلى مـطاعم
راقـيـة.وال يـتـقبـل توشـيـا مـاتـسـوشـيـتا
وهـو رئـيس الـطـهـاة في مـطـعم سـوشي
راقٍ في طـــوكــــيـــو فـــكــــرة اســـتـــخـــدام
ــــــــزيـف". ويـالحظ أن الــــــــواســـــــابـي "ا
اإلحـســاس الـذي يـثـيــره في الـفم مـزعج
"ولــيس له الـــكــثـــيــر من الـــنــكـــهــة".أمــا
الواسابي الطـازج "فيزيل رائـحة السمك
النيء لـكنه يـعزز مذاقـه. إنه حار ولكن

لـــلــمـــنـــتــجـــ وضــعـــاً صـــعــبـــاً بـــفــعل
زارع يـوشـيهـيـرو شيـويا الوبـاء.وذكّـر ا
طاعم أغـلقت تمامـاً" خالل تطبيق بأن "ا
حـــــالــــة الـــــطـــــوار في الـــــيــــابـــــان في
نيـسان/أبـريل وأيـار/مايـو وبالـتالي لم
يعـد جتار اجلمـلة يتـلقـونوال يزال تـأثير
فيروس كـورونا قائـماً. وإذ اشار شـيويا
طـاعم فتـحت أبوابـها مـجدداً" إلى أن "ا
الحـظ أنـــهــا "تـــســـتـــقـــبل زبـــائن أقل من
السابق" وال يزال االسـتهالك تالياً أدنى

ا كان عليه قبل الوباء. بكثير 
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نـتج إبطاء الطلبات فـطلبوا من من ا
شــحـنــاتـهـم.وسـعــيـاً إلى تــنـويع قــاعـدة
زبائنهم باع منتجو الواسابي جزءاً من
إنــــتـــــاجــــهم إلـى شــــبــــكــــات مــــتــــاجــــر
الــسـوبــرمـاركت في الــيـابــان وبـالــتـالي
أتـاحـت األزمـة لـلـمــسـتـهـلــكـ اكـتـشـاف
الواسـابي األصيل.لـكن األثر االقـتصادي
لهذا التـطور بقي مـحدوداً ألن "الناس لم
ـنتـجات يتـعـودوا على شـراء مثـل هذه ا
البـاهظة الـثمن من الـسوبـرماركت" على
مـا شـرح شـيويـا.وبـهـدف زيـادة انـتـشار
الواسـابي تخصـصت شركـة "يامـاموتو
فودز" التجـارية الصغيـرة التي تقع على
بعد ساعة بـالسيارة من مزارع إيزو في
عـجـونة صـنـوعـة من ا نـتـجـات ا بـيع ا
اخلضراء.وقالت مديرة متجر "ياماموتو
كن أيـضاً فودز" مـايومي يـاسومـوري "
تنـاول سيقـان نبتـة الواسـابي وزهورها
وأوراقــهــا".وتــســـتــخــدم الـــشــركــة هــذه
األجــــــزاء مـن الــــــواســـــــابـي في صـــــــنع
ـايـونيـز ومـتبّالت لح وا الـصلـصـات وا
ــثـلّــجـة.وشـددت ـا ا األرزّ وحــتى الـكــر
يـاسـومـوري عـلى ضـرورة الـتوضـيح أن
"الـواسـابي لـيس مـجـرد عـنـصـر إضـافي
ـكن أيـضـاً أن يـكون ـطـبخ ولـكن  في ا

له الدور الرئيسي فيه".

ـذاق احلـلـو" عـلى مـا شـرح مع بـعض ا
ماتـسـوشيـتا. وأضـاف أن "ثـمة اخـتالفاً
ـذاق احلار لـمس وحدّة ا في النـكهـة وا
وهـــذا يــــتــــوقف طــــريـــقــــة كل طــــاه في
التـقشـير".ولـنوعـية الـواسابي تـكلـفتـها.
فـماتـسـوشـيتـا الـذي يـستـخـدم جـذموراً
واحـداً في الـيـوم مـبـشـوراً عـلى الـطـلب
ألن توابل الـواسابي الـطازج تـتبـخر في
عشريـن دقيقـة يقول إنـه ينفق مـا بفوق
600 يورو في الـشهر.لـذلك يجـهل معظم
ـستـهـلـك حـتى في الـيـابـان النـكـهة ا
احلقيـقية لـلواسابي. كـذلك كان من شأن
حـــصــــر تـــصــــريف اإلنــــتــــاج أن ســـبّب

العسكـري الـ"شوغون" إياسـو توكوغاوا
ــــــســـــاهــــــمـــــ ( 1616-1543) أحـــــد ا
الـــتــاريــخــيــ في تـــوحــيــد األرخــبــيل
فسـاهم في انتـشاره وشـعبـيته.واشارت
إحصـاءات وزارة الزراعـة اليـابانـية إلى
أن شيزوكا هي مصدر نـحو نصف كمية
جـذامــيـر الــواسـابي الـبــالـغـة 550 طـنـاً
التي  إنتاجها في اليابان عام 2019.
وتنـتج من كـشط هذه اجلـذامـير بـهارات
الـــكــــامــــلـــة ذات خــــصــــائص مــــضـــادة
للبكـتيريا تُسـتَخدَم إلضافة نـكهة لذيذة
إلى طعم أطـباق األسـماك الـنيـئة أو إلى
طـــــبـق ســـــوبـــــا (نـــــودلـــــز احلـــــنـــــطـــــة
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وضع حــرج. الـصــنـاعــة في فـرنــسـا
ئة في إجمالي تساهم بنسبة 13 با

النتاج الداخلي. 
ئة! أما هذه تبلغ هـذه النسبة 25 با
ـئـة" مـؤكدا في إيطـالـيـا فهي 19 با
أن "إطالق اســــــتـــــعــــــادة اجلـــــهـــــاز
اإلنتاجي الفرنسي سيكون التحدي

قبل". األكبر للعقد ا
ـقرب من الرئيس سؤول ا واعتبـر ا
ــانــويـل مــاكــرون أنه الـــفــرنــسـي إ
ـنتـجات "يجب عـلى الـدولة ضـمان ا
صـلحة الـعامـة" مقابل احليـوية" و"ا
ـنـتـجـات احلـيـويـة (الـتي "عـدد من ا
ذهبت إلى) خارج أوروبـا منذ 20 أو

25 عـــــــامـــــــاً" داعـــــــيـــــــاً إلـى وضع
"اســتــراتـيــجـيــة وطــنـيــة".ويــصـنّف
ــنـتــجــات احلـيــويـة بــايـرو ضــمن ا
"األدويــــــــة وعـــــــــدد مـن الــــــــقـــــــــطع
تـعلقة واد األولـية ا اإللكتـرونية وا
بالنووي أو قـطاع األلياف الـبصرية
والهرمونـات في صناعة األدوية" أو
الــعـنــاصــر الـتي تــدخل في عــمـلــيـة

اإلنتاج الزراعي.
وأكــد أن الـدولــة والــصـنــاعــيـ هم
"الـفـاعـلـون الـذين يـجب أن يـنـظـموا
ـثـابـة هـذه احلـمـايـة الـتي تُـعـتـبـر 

واجب وطني". 
وجلـأت وكـالـة ســفـريـات في مـديـنـة

دخنة تأتي فيما أصبحت األسماك ا
من تـيـغـرنـسي في صـنـاديق مـبردة.
وقالت روزينا وهي من زبائن وكالة
غروبـنـزل "سمك من هـذه الـنوعـية ال
ـتاجـر". وتواظب روزيـنا جنده في ا
عـلى إرسـال الـطـلـبـيـات لـسـبب آخـر

أيضاً هو "دعم وكالة السفريات".
وقـد تـسبـبت اجلـائـحـة بضـرر كـبـير
لـقـطـاع الـسـيـاحـة وبـالـكـاد يحـصل
الـشــريـكـان عـلـى أي دخل من نـشـاط
وكالـتيـهمـا الذي بـات مقـتصـراً على
بـــــــــــــيـع الـــــــــــــرحـالت إلــى جــــــــــــزر
الــكـنــاري.ويــقـول هــلــمـوت النغ "إذا
سارت األمور عـلى ما يرام  فـسنبدأ
نـشاطـاً جتـاريـاً جـديداً في األول من
كـــانــون الـــثــاني ". وتـــتــمــثـل فــكــرة
ـشروع فـي مواصـلـة بـيع األسـماك ا
مع توفير رحالت لتذوق الطعام عند
انـــتــهـــاء اجلـــائـــحـــة. ودعـــا مـــديــر
مستشفى زيـوريخ إلى اتخاذ تدابير
وطـنــيـة أكـثــر صـرامـة فـي مـواجـهـة
تـسارع لـوباء كـوفيد-19 االنتـشار ا
في سويـسـرا وطالب بـإغالق البالد
وفـق مـــــــا ذكـــــــرت صـــــــحـــــــيـــــــفــــــة
"ســونـتـاغــتـزايــتـونغ" األحــد.ونـقـلت
الصـحـيفـة عن غـريغـور سـوند مـدير
مـسـتــشـفى زيـوريخ اجلــامـعي قـوله
"نــحــتـاج إلـى إغالق وطــني. ال مــفـر
مــــــنـه".ودعـــــــا الى إغـالق عـــــــام في
ســويـــســـرا مـن مـــنــتـــصـف كـــانــون
األول/ديسمبر حتى منتصف كانون
ــتـــاجــر الــثـــاني/يـــنــايـــر يـــشــمـل ا
ـــتـــاحف والـــصـــاالت ـــطــــاعم وا وا
الرياضية إضافة إلى إلزامية وضع
الـــكــمـــامــة في كـل مــكــان.وبـــحــسب

انـيـة إلى بيع األسـماك غروبـنـزل األ
ـدخّنـة لـتغـطـية نـفـقاتـهـا في ضوء ا
تراجع أعمالها جرّاء جائحة كوفيد-
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ويحضر زبائن وكالة السفريات مرة
كل أسـبــوعـ في يـوم جــمـعـة إلى
مكاتـبها لـتسلّم طـلبيـاتهم من سمك
ـرقط أو الـشـار الـقـطبي الـسـلمـون ا

وضبة بطريقة تغليف الفراغ. ا
ويقـول صاحب الوكـالة هـلموت النغ
(63 عاماً) "نبيع أكثر من 200 سمكة
في كل مــرة حــتى أن الــربح يــغـطي
اإليـجـار".وخـطـرت الـفـكـرة مـصـادفـةً
فـي بــال هـــلــمـــوت وشـــريــكه هـــانــز
غوتـشل الـذي يـدير وكـالـة أخرى في
ميونيخ. فخالل الـربيع الفائت كانا
يـشــكـوان الـصـعـوبــات االقـتـصـاديـة
التـي يواجـهانـهـا لصـديق يـعمل في
مـــجــال صــيــد الــســـمك في بــحــيــرة
تيغـرنسي الواقعـة جنوب الـعاصمة
الــبـافــاريـة.ويــروي هـلــمـوت النغ أن
صــديــقــهــمــا بـلــكــنــتـه الــبــافــاريـة
أجابهـما قـائالً "إذا عجزتـما عن بيع
رحالت سفر فـما علـيكمـا سوى بيع
أسـماكي".وبـعـد بـضعـة أيـام  توجه
الـشـريـكـان إلى تـيـغـرنـسي إلحـضـار
األسـمـاك  وبـاعــاهـا كلّ في وكـالـته
األول في غــروبــنــزل الـتـي يـقـل عـدد
ســكــانــهـا عـن أربـعــة آالف نــســمـة 
والـثــانـيـة في مــيـونـيخ ثــالث أكـبـر

انيا. مدينة في أ
ــشـروع ومــنــذ ذلك احلـ  اتــخــذ ا
طابـعاً أكـثـر احتـرافاً. فـبات الـزبائن
يـرسـلـون طلـبـيـاتـهم عـبـر اإلنـترنت

ـسـتــشـفـيـات الـصــحـيـفــة أرسـلت ا
اجلـامـعـيـة اخلـمـسـة في بـازل وبرن
وزيــــوريخ ولــــوزان وجـــنــــيف هـــذا
األسـبـوع رسـالـة إلى وزيـر الـصـحـة
لــلــتــعـبــيــر عن "قــلـقــهــا الــبـالغ إزاء

الوضع الراهن".
ـسـتشـفيـات التي وجاء في رسـالة ا
تتوقع موجة ثالثة من الفيروس في
كـانـون الـثـاني/يـنـايـر "لـذلك مـا زال
ـسـتـشـفـيـات كـبـيـرا الـضـغط عـلـى ا

مرضون على حافة االنهيار". وا
ولم يـــــكـن الـــــوضع الـــــصـــــحـي في
ســويــســرا الـتي لــديــهــا أحــد أعـلى
معـدالت اإلصابـات في أوروبا بـهذا
الــسـوء عــلى اإلطالق مع تــســجـيل
حـوالى خـمسـة آالف إصـابـة يـومـية
ــوجــة مــقــابـل بــضع مــئــات خالل ا

األولى.
l{u « …—uDš

ورغـم خـــــطــــورة الـــــوضـع لم تـــــقم
احلـكـومـة فـي الـواقع بـإعـادة فـرض
" التي فرضتها خالل "حالة الطوار

قاطعات الـ26. وجة األولى في ا ا
ـــوجــــة األولى ومـــنــــذ انــــتـــهــــاء ا
قاطـعات السـيطرة على استعـادت ا
الـسـيـاسـة الــصـحـيـة لـكن لم تـتـخـذ
كـلهـا إجـراءات الـطوار وال سـيـما
ـانـية رغم ـقـاطعـات الـنـاطقـة بـاأل ا
تـكررة من احلـكومـة.وقد الدعـوات ا
أعـلـنت احلـكـومـة الـسـويـسـريـة هذا
األســــبــــوع بــــعـــد مــــنــــاقــــشــــة مع
طاعم واحلانات قاطعات إغالق ا ا
في الساعة 19,00 بالتوقيت احمللي
( 18,00ت غ) حــــــتى  22 كــــــانـــــون

الثاني.

WM¹b∫ الجئون سوريون في مخيم في مدينة زحلة في محافظة البقاع شرق لبنان

بغداد
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فوض { باريس (أ ف ب) - أعلن ا
الــســـامي الــفـــرنــسـي لــلـــتــخـــطــيط
فـرانـسـوا بـايـرو في مـقـابـلـة نـشـرت
امس األحــد أن "جــهــاز االنـتــاج" في
فـرنـسا يـواجه "وضـعـا حـرجـا" لكن
لم يـــفت األوان لــتـــصــحـــيــحه.وقــال
بـايـرو في مـقــابـلـة مع صـحـيـفـة "لـو
انـش" إن "كل الـعالم جـورنـال دو د
ــكـنـنــا أن نـدعم مــالـيـاً أدرك أنه ال 
ـوذجا اجـتـمـاعـيا سـخـيـا إلى هذا
احلدّ مـا لم يكن لـدينـا جهـاز االنتاج
ـكن تـمــويـله عـبـر الـضـرائب الـذي 
ساهمات".وأضاف "لكن والرسوم وا
من وجــهـة الــنـظــر هـذه فـرنــسـا في
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{ بـيـروت (أ ف ب) - تـعـيش تـسع
من أصل عشر عائالت الجئة سورية
في فـــقـــر مـــدقـع في لـــبـــنـــان جـــراء
تـسارع الذي االنهيـار االقتـصادي ا
يــشــهــده مــنــذ عــام وفق مــا أفـادت
ــتـــحــدة دراســـة صــادرة عـن األ ا
اجلــمـعــة.ويــقـدّر لــبـنــان وجـود 1,5
مـلـيـون الجـئ سـوري عـلى أراضـيه
نـحـو مـلـيـون مـنـهم مـسـجـلـون لـدى
. ويعيش مفـوضية شـؤون الالجئـ
هـؤالء في ظـروف إنـسـانـيـة صـعـبة
فـاقــمـتـهـا األزمـة االقــتـصـاديـة الـتي
عـــمــقــهــا تــفــشي فــيــروس كــورونــا
ــــســــتــــجــــد ثم انــــفــــجــــار مــــرفـــأ ا
بـــيـــروت.وأظــهـــرت نـــتـــائج دراســة
ـفـوضـيـة الـسـامـيـة لأل أجـرتـهـا ا
تـحدة لـشؤون الالجـئ وبـرنامج ا
ـي ومــنـــظــمــة األ األغـــذيــة الـــعــا
ـتـحـدة للـطـفـولـة (الـيـونـيسف) أن ا
"االنـكـمـاش االقـتـصـادي والـتـضـخم
احلـــاد وتــفـــشي وبـــاء كــوفـــيــد-19
وأخـيــراً انـفــجـار بـيــروت قـد دفـعت
اجملـتـمـعـات الـضـعـيـفـة في لـبـنان -
ا في ذلك الالجـئـون السـوريون -
إلى حافـة الـهاويـة".وبـينت الـدراسة
أن نسبة العائالت الالجئة السورية
الـتي باتت "تـعـيش حتت خط الـفـقر
ئـة في الـعام ـدقع" بـلغت 89 في ا ا
ئـة الـعام 2020 مقـارنة مع 55 في ا
اضي.وتـعيش تـلك العـائالت بأقل ا
من 308,728 ليرة لبـنانيـة للشخص
الـــواحــد شـــهــريــاً مـــا يــعــادل 205
دوالرات وفق سعر الصرف الرسمي
ونـحو 38 دوالراً وفق سعـر الـسوق

السوداء.

ــنــظــمــات في بــيـان أن وأوضــحت ا
"تــــســـعــــاً من أصـل كل عــــشـــر أســـر
سورية الجئة في لبنان تعيش حالياً

في فقر مدقع".
—u¼b²  l{Ë

ثـلة مـفوضيـة الالجئ في وقالت 
لــــبـــنـــان مـــيـــراي جـــيـــرار إن "وضع
الالجـــئــ الـــســـوريـــ في لـــبـــنــان
يتـدهور منـذ سنـوات غيـر أن نتائج
الـدراسـة لـهـذا الـعـام تـشـكّل مـؤشـراً
درامــاتــيــكـــيــاً عــلى مـــدى صــعــوبــة
الـــصـــمـــود والــنـــجـــاة بـــالـــنـــســـبــة
لهم".وأضافت أن الالجئ يواجهون
اليـوم "أصعب فـصل شتاء لـهم حتى
ـــوارد هــــذا الـــتـــاريخ في لـــبـــنـــان 
ضئيـلة ال تكفي لـكي ينعـموا بالدفء
واألمــان".وارتــفــعت بــنــســبـة 18 في
تراكمـة على الالجئ ئة الديـون ا ا
في لبنان وفق الدراسة التي أشارت
إلى أن "السـبب الرئـيسي لالسـتدانة
هــــو شــــراء الــــطــــعــــام".وعــــلى وقع
االنـهـيـار االقـتـصـادي بـات أكثـر من
نـصف سـكـان لـبـنـان يـعـيشـون حتت
خط الـفـقـر مع فـقـدان عـشرات اآلالف
وظائفـهم أو مصادر دخـلهم وتراجع
قـدرتـهم الـشــرائـيـة مع تـدهـور سـعـر
واد صرف الـلـيرة وارتـفـاع أسعـار ا

الغذائية.
ـتحـدة فـقد ارتـفعت وبحـسب األ ا
ــواد الـغــذائـيــة في لـبــنـان أســعـار ا
"ثالثــة أضـعـاف تــقـريــبـاً مـنــذ شـهـر
تـــشـــرين األول (اكـــتـــوبــر) 2019 أي
زيــــادة بـــــنــــســــبـــــة نــــحــــو 174 في
ـــئـــة.وتـــعـــاني نــــصف الـــعـــائالت ا
السورية التي شمـلتها الدراسة من

انعدام األمن الغذائي مقارنة مع 28
ئة في العام 2019. في ا

وتــضـــاعف كــذلك عـــدد األســر الــتي
تعتمد على أنظمة غذائية غير كافية
ئة في 2019 إلى 49 في من 25 في ا

ئة في 2020. ا
وأظـهـرت الـدراسـة أن تلـك العـائالت
تـلجـأ إلى طـرق عـدة للـتـكـيف بيـنـها
ـبـكــر لألطـفـال وإخـراجـهم الـزواج ا
ـــدارس أو إرســـالــهم لـــلـــعــمل. من ا
وانــدلــعـت اشــتــبــاكــات في بــيــروت
الــــســــبت بــــ قــــوات األمن وطالب
يحتجـون على قرار جامـعات خاصة
اعـتـماد سـعـر جـديـد لـصـرف الدوالر
لتـحديد سـعر الـرسوم الدراسـية ما
يـعـني زيـادتـهـا حـكـمـا.وقـال مـراسل
لفرانس بـرس إن قوات األمن أطلقت
قـرب مـدخل اجلـامـعـة األمـيـركيـة في
بــــيـــروت فـي حي احلـــمــــرا الـــغـــاز
ـتظـاهرين سـيل للـدمـوع لتـفريق ا ا
الـذين حـاولوا االقـتـراب من الـبـوابة
الــرئـــيــســـيـــة.ورد الــطـالب بــإلـــقــاء
مقـذوفـات على رجـال الـشرطـة الذين
شـــكــلـــوا درعــا بـــشــريـــا العــتــراض
طــريـقــهم. ولم تــرد أنـبــاء عن وقـوع
اصــابـات.وتــأتي االحــتـجــاجـات في
أعــقــاب قــرار اجلــامـعــة األمــيــركــيـة
واجلــامــعـة الــلــبـنــانـيــة األمــيـركــيـة
حتــديـد الــرسـوم الــدراسـيــة بـســعـر
صرف 3900 لـيـرة لبـنـانـيـة لـلدوالر
بدالً من السـعر الرسمي (1500 ليرة
لــلـدوالر) مــا يـعــني زيــادة حـادة في
هــذه الــرســوم.ويــخــشى الــطالب أن
حتـذو اجلـامـعـات األخـرى حـذوهـمـا
وتتـسبب بـالتـالي في نزوح جـماعي

8200 ليرة لـبنانـية على األقل. وكان
من نتيجة ذلك أن تـضاعفت األسعار

عدة مرات.
ـــصـــارف مـن جـــهـــتـــهـــا وأوقـــفت ا
الـتــعـامل بـالـدوالر وقــيّـدت الـسـحب
بـــالــلـــيـــرة الـــلــبـــنـــانـــيــة.وواجـــهت
اجلـامعـات صـعوبـة في الـتـعامل مع
انـخـفـاض قـيـمـة الـعـمـلـة وال سـيـما
بسـبب حـفاظ احلـكومـة عـلى السـعر

الرسمي الثابت.

األهــلــيــة 1990-1975. ووفــقًــا لأل
ــتـــحــدة يــعــيش أكـــثــر من نــصف ا
سكان لبنان في الفقر حالياً.في وقت
ـتظـاهرون سـاء أشـعل ا الحق من ا
النار في صناديق القـمامة وهاجموا
الـــبـــنـــوك قـــبـل أن تـــفـــرقـــهم قـــوات
األمـن.خالل الـــعــام فـــقـــدت الــلـــيــرة
الـلــبـنـانـيـة أكــثـر من ثـلـثـي قـيـمـتـهـا
مـقـابل الــدوالر في الـسـوق الـسـوداء
حيث  تداول الدوالر السبت مقابل
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إلى اجلـامـعـات الـعـامـة التـي تعـاني
من نـقص الــتـمـويل والـعــدد الـكـبـيـر

. للمنتسب
wÐöÞ VCſ

جتـــمع مـــئــات الـــطالب في احلـــمــرا
خالل الـــنــهــار في مــا أســمــوه "يــوم
الـغـضب الــطالبي" ورددوا شـعـارات
مناهـضة للحـكومة داعـ إلى توفير
التعليم بـتكلفة مـيسرة في بلد غارق
في أسوأ أزمة اقتصادية منذ احلرب

lMB∫ عاملة تخيط فرشة في مصنع بولتيكس في نوايان

bzU…∫ الواسابي في مائدة يابانية
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في يوم 12/18/ 2013 حلّت الذكـرى التي ال ننساها لفقيــد العائلة بل لفقيـد األدب
رحوم جنـدت فتـحي صفوت الذي كان كــيّسـاً في محيطه والدبلومـاسـية العراقـية ا
ـارسـته لهـا في أهم العواصم ـعيّـاً محنّـكاً في عمـله بالسـلك الدبلـوماسي خالل  وأ
تحدة األمريكية لفترة ناهزت ربع القرن وانتهت بقراره العربية واألوربية والواليات ا
ا االعـتـزال والتـفـرغ لـلـبحـث والتـألـيف والـبـدأ بســيـرة جـديـدة كانت وافـرة الـعـطـاء 
عاصر للـعراق والبالد العربـية األخرى كما خرجت به من أسـفـارٍ قيّمة في التـاريخ ا
ــنـاصب الـتي حـقـق مـذكـرات شـخــصـيـات مـهــمّـة لـعــبت دورهـا في احلـيــاة بـحـكم ا
تبوئتـها. وفي نفس الـفترة دأب على االهـتمام باألدب العـربي من خالل كتابـته للعديد
قاالت والـبحوث بقلمه السـيّال وأسـلوبه الرائع. وفي خضم انـشغاله بالتقصّي من ا
والـتـألـيف لـم يـهـمل تـتـبع الـعالقـات الـسـيـاسـيـة بـ الـعـراق وبـريـطانـيـا خـالل الـقرن
ــاضي إذ يُــعـــدُّ من أوائل الــبــاحــثــ الــذين ســـبــروا غــور ســجالت دار الــوثــائق ا
البـريطـانيـة التي حتـدّثت عن العـراق فدقّـقها ونـشرهـا بعـد أن ترجـمهـا إلى العـربية
وبذلك كشـف الـكثير من األســرار السـياسـية واالجتماعـية التي كانـت خافية وأعان

نشودة.  ؤرّخ في الوصول الى احلقائق ا ا
وإذا كــــان جنــــدت قــــد أنــــتــــقل الى
رحمـة الله إال أنه تـرك لنا فـيضاَ من
ــقـــاالت الــتي الـــكــتب ومـــئــات مـن ا
تـوحي لــلـمـطّـلـعـ بـأن ذكـراه الزالت
باقـية بيننـا وكتبه الزالت متداولة في
كـتبات ينهل مـنها البـاحثون وطلّاب ا
طالـعة ومن أهمها التـاريخ ومحبّي ا
هي: وكـــــــان أخـــــــر إصــــــدار لـه هي
مـوســوعـة (هـــذا الـيـوم فـي الـتـاريخ)
الــتي هي بـاألصـل عـمـود يــومي كـان
يــكــتــبه في جــريــدة الــشــرق األوسط
الـلـندنـيـة وأسـتمـر بـها ســبع سـنوات
متتالية تناولته فيما بعد دار الساقي
للنـشر والتوزيع ونشـرتها متسلسلة
بـــإخــراج أنــيق ضــمّـت اثــني عــشــرَ
جـزءاً متـكامالً يـروي في كل صفـحـة من صفـحاته حـدثاً مـهمـاً صادف حـصوله في
ذلك اليوم أو شـخصية تاريـخية مرموقـة رحلت في اليوم نـفسـه فكتب عـن دورها في

احلياة وما قدمته من أعمال جليلة. 
ولو كـان هـذا الكـتـاب-الذي أحـتـوى على 2520 حـلقـة - قــد كُــتبَ من قـبل شـخص
غير جنــدت فتحي صـفوت لتـوقعت أن يـكون أســمه بـ مَنْ جاء ذكرهم في الـكتاب
ـؤلـفـاته الـتـاريـخـيـة واألدبـيـة. لـقــد عاش بـعــد أن عـاش مـثـابـراً عـلى إثـراء الـثـقـافـة 
ـواقـف والـسـلـوك والـثـقـافـة جنــدت يـوم كـانت الـدبـلــومـاسـيـة تـعـني تـمــثـيل الـبـلـد بـا
الــواسـعــة ويـوم كــانت شــخـصــيـة األديب والــبــاحث الـعــلــمي تـنــال تـقــديــر مـحــيـطه
ن مـارسوا ذلك احلـضـاري وبرحـيـله نـكـون قــد ودّعنـا أخـر مـثـال 
ـاضي كمـا فقـدنا أحد ستـواه الراقي خالل الـقرن ا سـلك  ا
ـهـتمـ بـاألدب الـرفيع غـيـر األسـلوب احملـلي الـسـائد اآلن. ا
وهكـذا انـتهت حياته احلافلة بالعـطاء بعد عمرٍ ناهز احلادية
والـتسـع بيـنمـا كان حـبيس مـكتـبته األثـيرة بـعمـان يطالع
ويــتـأمل مُـجـريـات احلــيـاة. رحـمه الـله وأكــرم مـثـواه وعـطّـر

بالطيب ثراه.

في كل زيـارة لـرئـيس وزراء عـراقـي الى اخلـارج .. عـلـيـنـا ان نـحبـس انـفـاسـنا 
رن  اعـصابـنا  ونرفـع رأسنا الى الـسمـاء .. حتى اليـحدث خـطأ بـروتوكولي و
متـوقع .. الن السادة رؤساء الـوزراء .. يتقنـون التعالي  والـنفخة  والـكشخة ..

عالي  وسياقات االستقبال والتوديع  وال ينتبهون.....  وينسون بروتوكالت ا
لـكل كـلـمـة يـقـولـونـهـا  وكل حـرف يــخـطـونه  وكل حـركـة يـؤدونـهـا ..  فـلـقـطـات
ستوى  غليظ الكـاميرا  ال تسلم  والتعـليقات ال ترحم  .. ومراقبة  زائـر رفيع ا
شي  مـتى يسكت  ومـتى يتحدث الهـوى .. تكون عادة مـراقبة شـديدة .. كيف 

..  وان يبتعد عن اللعب ..  بانفه  ورفع سرواله  واهمال  ياخته .
ـؤسف ..لــصـورة الـسـيـد  رئـيس الـوزراء مــصـطـفى الـكـاظـمي .. وهـو ـشـهـد ا ا
يــسـمح   لــلـرئـيس الــتـركي اردوغــان بـتــعـديل يـاقــته ..  يـبــعث عـلى االشــمـئـزاز
والــتــنـدر  .. ويــدعــونــا الى ضــرورة االنـتــبــاه والــتـدبــر  من مــقــالب  الــزيـارات

عتمة .   وزواياها ا
واتسـاءل هنا  .. كيف سمح الرئيس التركي لنفسه ان يقوم بهذه احلركة الغريبة
..  هل هي  ( ميـانة )  سياسية ..  ام اشارة استـعالئية  مع رئيس دولة  كبيرة
مثل الـعراق .. وكـأنه يتعـامل مع احد الـوالة الذين نـصبهم  عـلى امصـار  الدولة

العثمانية .
مـحـزن فـعال .. ان يـكـون الـعـراق الـعـظـيم  بـلـد احلـضـارات  والـثـقافـات  مـحل
اسـتـصــغـار واسـتــهـزاء  .. من قــبل دول اجلـوار  / تـركــيـا  وايـران وبــقـيـة دول
اخلوار  .. نـاهيك عن امريكا  الـتي تدخل وتخرج  .. من دون اسـتئذان .. وتكثر

من التطاول على العراق  بسليط  اللسان .
ــشــكــلـة.. انــنــا نــنـسـى ..  ان اي حـركــة خــارجــة عن الــتـقــالــيــد والـســيــاقـات ا
الدبـلوماسية .. تنقص من قيمة العراق كدولة .. قبل ان تنقص

من رئيس للدولة . 
ـسؤولـون فـي مـعـاهد  .. الـبـروتـوكالت .. فـهـل يتـعـلـم  ا
ويـبـتـعـدوا عـن الـتـجـاعـيـد والـعـاهـات ..قـبل الـبـحث عن
مـســتـشـارين  ومـغـامـرين  ومن يـنـطق بـاسـمـهم.. ومن
ـديح .. ويـشـيـد يـتــرأس مـكـاتـبـهم .. ومن يـكــيل  لـهم ا

بعظمة  والية البطيخ ..

غـفل ..عالمـة القـائد ديـر  وا في ادارة مـخاطـر األزمات يـظهـر الـفارق بـ القـائـد وا
خـلق فرص احلـلـول  من داخل األزمات  ..وعـدم اعـتمـاد طرق مـعروفـة حلـلول طـبقت
من قبـل الغيـر وان تعـامل معهـا كامـثلـة للتـفكـير االيجـابي  ..لكـنه يتـفاعل مع احلدث

ستقبل  . ومة ا بعقلية االبتكار  واخلروج بأقل اخلسائر ورسم افضل اخلطط لد
ديـر االداري فيـحاول اخلـروج من األزمات  بعـقلـية احلـفاظ علـى مصاحله ومن امـا ا
ـتـاعب عـلى شـرائح مجـتـمـعـيـة اخرى الن ـثـالب وا ـعـيـته وان جـاءت احلـلول بـا هم 
حـدود تـفكـيـره تتـوقف عـند الـدائـرة الـضيـقـة احمليـطـة به وليس الـنـظر الدارة مـخـاطر
األزمـات  من ٣٦٠ درجـة .. وهـكـذا  تـتراكـم اخطـاءه  وبـهـذا الـتـراكم تفـقـد مـنـظـومته

اإلدارية فرضيات اخلروج من االزمة بأقل اخلسائر .
غـفل يحاول  مثل الفـئران عندما تـشعر بغرق الـسفينة بـالقفز منـها والسباحة فيما ا
حـتى الـتــعب لـتـغــرق في شـر اعـمــالـهـا بـعــدمـا تـكـون قــد قـرضت خـشــبـهـا واحـدات

اء رويدا رويدا .. الشقوق فيها لتسريب ا
فـي عراق اليـوم وهو يشـهد  أزمة اقـتصاديـة كبـرى واثار جائـحة كورونـا  ..ال يسمح
ا يـنـبغي عـلـيه فـعله ألسـبـاب تتـعـلق بـتعـقـيدات الـنـظام الـسـياسي للـقـائد ان يـنـبـري 
ـعـارضـة  لـهـا ..وهـكذا ..فـاجلـمـيع هم في سـفـيـنـة احلـكومـة  كـمـا هم في صـفـوف ا
يـترامى اجلـميع بـتحـميل كل طـرف االخـر مسـؤوليـة  ما حـصل ويحـصل وسيـحصل
ـقـوالت وأفعـال مفـاسد ن يوصف بـالـقائـد لكـنه مـقبل الـيدين  ..والـنـتيـجة الـكـثيـر 

احملاصصة  .
ديـر االداري ..فهم ايـضا يرتـبطـون بذات  الـقائد  الـغائب - احلـاضر..ويـنتهي امـا ا
ـدير امرهم عـنـد تنـفـيذ  األوامـر والـتوجـيـهات من دون تـوقف عـند ادراك مـسـؤوليـة ا
ستقبل  من خالل  اعتماد سياسات البرنامج احلكومي االداري لتصـحيح خطوات ا
وظف الذي  ورفض سواها ناهيك عن القوان النافذة  ..وتذكرني  االحداث  بذلك ا
ـاثرة ـلك سـلـفـة لـشـراء  سـيارة وغـيـرهـا الـكـثـيـر من الـقـصص ذات  ا  رفض مـنح ا

وظف  فما بالنا اليوم مع كبارهم.  اإلدارية عند صغار ا
ـغفل وذج  االسـلوب ا  هـكذا حتـول  مفـهوم ادارة مـخاطـر األزمات  الى تـطبـيقـات 

الذي  يحاول القفز من السفينة قبل غرقها ..
في مقاربـة ب هذه النـماذج  وب ما سـرب في مسودة  قـانون موازنة ٢٠٢١ الـكثير
ـقارنـات ..فاحلـلول مطـروحة ..وفـقط ما سـبق وان انتـظمت فـيه اعمـال اجلمـعية من ا
الـعراقيـة للسـياسات الـعامة والـتنمـية البـشرية  من نـدوات ومؤتمـرات شخصت فـيها
ال العام  وعالجات االخفاق  االداري ..السؤال  هل ثمة قائد محنك معضـلة ادارة ا
كـفـوء اسـتنـهض هـهم الـقـيـادات اإلداريـة  لـتـعديـل السـيـاسـات الـعـامـة  علـى وفق ما

عاجلات ?  وصفت هذه احللول وتلك ا
نـعم مــا زال في الــقـوس مــنـزع ..وكــثـرة كــبـيــرة من عـلــمـاء
ــخـتــلف الـتــخـصــصـات قــادرة عـلى االدارة واالقـتــصـاد 
ـنتخب من االتيان بـاحللـول الناجـعة  .. لـكن على القـائد ا
الـــشـــعب الـــتـــعـــامل مـــعـــهم ولـــيس مـع اجـــنـــدات نـــظــام
احملاصـصة  وما انـتهت الـيه من دمار الفـساد الـسياسي
.ويبـقى السؤال مـطروحا ..مـا زال في قوس احللـول  اكثر

من منزع  .



ديــنـــيــة أم دولــة
مدنية? وكان ذلك

في الـــعــام 1988 وقــبـل هــذا
ـدنية التاريخ لم يـكن شعـار الدولة ا
قـد تـضـمنـته بـشـكل واضح وصـريح
برامج الـقـوى واألحزاب الـسـياسـية
علمـاً بأن اجلدل احـتدم عشـية فرض
قـوانــ سـبـتـمــبـر لـعـام 1983 الـتي
اعتمدت تطبيق "الشريعة اإلسالمية"
حـ نــصّب الـرئـيـس مـحـمــد جـعـفـر
النميري نـفسه إماماً وكان قد وصل
إلى السلطة في مايو 1969 متحالفاً
مع الـيسـار  لـكنه اجته إلى الـتـشدد
الديني بالتدرّج غـالقاً الباب أمام أي
خيارات أخرى سوى فـرض الشريعة
بــالـــقــوة وخـــارج ســيـــاق قــنـــاعــات
الـنـاس حـتى أطـيح به بـاالنـتـفـاضة

الشعبية في أبريل العام 1985.
اجلــــدال حـــول مـــصـــطـــلح الـــديـــني
والـعلـمـاني دفع محـمـد ابراهـيم نـقد
الـسـكرتـيـر الـعـام للـحـزب الـشـيوعي
الـــســـوداني الـــســابـق وخالل فـــتــرة
قـضـاهـا مـا بـ االخـتـفـاء والسـجن
ـأزق لــلـتــفـكــيـر بــاخلـروج من هــذا ا
دنـية " الختـيـار مصـطلح " الـدولـة ا
وكان قـد بدأهـا في الفـترة بـ عامي
1991-1990 واسـتـكـمـلـهـا في الـعام
1994 وما بعدها وجاء ذلك مترافقاً
مع خــصـوصـيــة الـوضع الــسـوداني
من جهـة ومن جهـة أخرى مـتسـاوقاً
مع انهيـار جدار برل في 9 نوفمبر
1989 وانـحالل الـكـتـلـة االشـتـراكـيـة
واخــتـفـاء االحتــاد الـســوفـيــيـتي في

نهاية العام 1991.
ولــــــعلّ ذلـك كــــــان أحــــــد األصـــــوات
الـســودانـيـة الــتي ارتـفـعت مــطـالـبـة
دنية التي زاد رصيدها في بالدولة ا
الـعـالم بـشــكل عـام وأخـذت طـريـقـهـا
إلـى األدب الــــســـــيــــاسـي ودراســــات
الـعــلـوم الـســيـاسـيـة فـي الـعـديـد من
البـلدان الـعربـية خـصوصـاً بانـتهاء
عــهـد احلــرب الــبـاردة وبــدايــة شـكل
جديـد للـعالقات الـدوليـة وبروز دور
ـدني والـهـوّيـات الـفـرعـية اجملـتـمع ا
ي وعـلى الـرغم عـلى الـصـعـيـد العـا
من أن ريـاح التـغـيـيـر التي شـهـدتـها
أوروبا الـشرقيـة قد انـكسرت حـدتها
ــتــوسط في عــنــد شــواطئ الــبــحـر ا
موجتهـا األولى (أواخر الثمـانينات)
ـسـتمـرة كانت وجـة الثـانـية ا لكـن ا
وتيرتـها أقوى ودورهـا أكثر اتـساعاً
وعمـقاً وذلك المـتدادهـا  وهي التي
ـوجـة الـربـيع الـعـربي الـتي عُـرفت 
دشـنتـهـا ثـورة اليـاسـمـ في تونس

وثورة النيل في مصر.
دنية : مشكلة أم حل? الدولة ا

الـدولــة مـفـهــوم حـديث نـشــأ مـا قـبل
الثـورة الـصنـاعيـة وتـطوّر بـعد قـيام
الــثـــورة الــفـــرنــســـيــة الـــعــام 1789
ـــوضــوع والســيّـــمـــا مـــا يــتـــعـــلّق 
احلـــقــوق واحلــريــات; وهـي مــنــجــز
بـشـري بـامــتـيـاز ومـؤسـسـة دنـيـويـة
مـن صــنع اإلنــســان هـــدفــهــا رعــايــة
ـــصــلـــحــة الـــعــامــة بـــحــفظ أرواح ا
ـتــلـكـات الــنـاس وضـبـط الـنـظـام و
ــعــنى فــهي واألمن الــعــام. وبــهــذا ا
تـقوم عـلى اتـفـاق الـنـاس وإراداتهم
وبالتالي فـهي خيارهم الذي هو في
الــوقت نـفـسـه تـعـبــيـر عن حــاجـتـهم
إلطـــار جــــامع يــــحـــمــــيـــهـم ويـــرعى
مصاحلهم  ويحفظ حقوقهم السيّما
في حماية السلم واألمن اجملتمعي

ــكـن تـــطـــور الــبـــشـــر من حـــيـث ال 
دونــهـمــا.ويـعـتــبـر مــفـهــوم " الـدولـة
ـــدنــــيـــة" أكــــثـــر حــــداثـــة فـي عـــلم ا
السياسـة خصوصـاً في مجتمـعاتنا
الــعــربــيــة  واإلسالمــيــة حــيث كــثـر

اســـتـــخـــدامه في الـــعــقـــود األربـــعــة
اضـية وإن ازداد الـنقـاش واجلدل ا
حوله خالل موجة ما سمّي بـ"الربيع
الـــعـــربي" كـــمــــا أشـــرنـــا وأريـــد به
توسـيع دائـرة احلرّيـات وإعالء شأن
ـــشـــاركــة ــســـاواة وا ـــواطـــنـــة وا ا
والـــعــــدالـــة والســــيّـــمــــا الـــعــــدالـــة
االجـــتـــمـــاعــــيـــة ولـــذلـك أصـــبـــحت
شــعــارات احلـريــة والــعـدالــة رديــفـة

لشعارات الكرامة اإلنسانية.
حتدّث أرسـطو ومـن بعـده ابن سيـنا
وابن خلدون وميـكافيلي وصوالً إلى
تــومــاس هـوبــز وبــاروخ سـبــيــنـوزا
وجون لوك ومـونتـسكيـو وجان جاك
روســو وهــيـــغل ومــاركس عن كــون
اإلنـســان مـدني بــطـبــعه األمـر الـذي
ســيــعـــني إن الــقــواعــد الــتي تــنــظّم
حــــيــــاته وعـالقــــته مـع غــــيــــره ومع
اجملـتـمع  هي قـواعـد مـدنـيـة وهـذه
لـيـست سوى مـنـظـومـة من الـقـوان
الــتي يــخــضع لــهــا أفــراد اجملـتــمع
وتــتــطـلّب وجــود قــضــاء يـفــصل في
ــنــازعـات ويــرسي مــبــاد الــعـدل ا
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واحلــــرّيـــات فــــاالجتــــاه الــــشــــديـــد
ـدنية احملافـظة يعـتبـر فكرة الـدولة ا
بــــدعـــة وخــــروجـــاً عــــلى الــــدين بل
واســــتـــهـــدافــــاً لإلسالم ولــــيس ذلك
ســوى إخــفــاء لـلــفــكـرة الــعــلـمــانــيـة
ـــعــــاكس ـــريــــبــــة. أمـــا االجتــــاه ا ا
ـثـل هـذا الــتـوجه فــهـو ــتـطــرّف  وا
يـريد  فك االرتـبـاط بـالـدين والـتاريخ
ـكن والـتــراث بـزعم إن الـتــطـوّر ال 
أن يـــحــدث في مـــجــتــمـــعــاتــنــا دون
ـعرفية) القطـيعة األبـستمولـوجية (ا

اضي. ب احلاضر وا
ـفهـومـان ال يعـبّران عن  ولعلّ كـلي ا
حاجة مجتـمعاتنا فال إنـكار التطور
الدستـوري والقـانوني يـصل بنا إلى
الـتـطـامـن اجملـتـمـعي وال إنـكـار دور
تراثنا وحـضارتنـا في رفد احلضارة
اإلنــســـانــيــة يــصل بـــنــا إلى شــاطئ
األمـان ويــحـقق الــسـعـادة والــعـدالـة
ــنــتـظــرة جملـتــمــعـاتــنـا ألن دولــنـا ا
ومــجــتــمــعــاتــنـا ال تــعــيش فـي جـزر
ـكننـا االستفادة معزولـة وبقدر ما 
ـي عـــلـى هـــذا من الــــتـــطــــوّر الــــعـــا
كن ضمّه إلى تراثنا الصعيد فإنه 
ا يـراعي خـصـوصـيـتـنا اإليـجـابي 

الثقافية والدينية.
ـكن أن تنـشـأ دولة مـدنـية عـصـرية
وحديثة بخلفيات تراعي مرجعيتها
الدينيـة  فليس في ذلك مـا يتعارض
مـع احلـــــــداثــــــة والـــــــعـــــــقالنـــــــيــــــة
قراطية خصوصاً إذا التزمت والد
بــاحلــقــوق واحلــرّيـات وقــامت عــلى
أســـاس حـــكـم الـــقـــانــــون ومـــبـــاد
ـــشـــاركــة ــســـاواة وا ـــواطـــنـــة وا ا
والــشـــراكــة واســتــنــدت إلى قــواعــد
العـدالـة والسيّـما االجـتـماعـية. وإذا
كـــان لـــلــديـن حــقـــله فـــإن من واجب
الــــدولـــة حــــمـــايــــة احلق فـي الـــدين
ـارسـة الـشـعـائـر والـضـمـيــر وحق 
والــطـقــوس بــحـرّيــة تــامـة ودون أي

تمييز.
ـناسـبة لـيس هنـاك شكالً واحداً وبا
ثال ال ـدنيـة فعـلى سبـيل ا للـدولة ا
ــانـيــا هـمـا احلــصـر فــإن فـرنــسـا وأ
دولــتـان مــدنـيــتــان وكـذلك الــواليـات
ـتحدة وهي دول مـلكة ا تحـدة وا ا
تــقـــوم عــلى حــكـم الــقــانــون وفــصل
الــســـلـــطـــات واســـتـــقالل الـــقـــضــاء
واحترام احلقوق واحلرّيات ومباد
ـــواطــنـــة وعــدم خـــلط الــســـيــاســة ا
بــالــدين لـكــنــهـا تــخــتـلـف من حـيث
نـظــامـهـا الـسـيـاسي فــمـنـهـا مـا هـو
جمهوري ومـا هو ملـكي وآخر نظام
ـــاني أو نــظــام رئـــاسي وهــكــذا بــر
توجد دول مدنـية بخلـفيات إسالمية
مــثـلــمـا هي تــركـيــا ومـالــيـزيـا ودوالً
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كـنها دنـية  وبتقـديري إن الـدولة ا
اســـتــــيــــعـــاب الــــتــــراث الـــعــــربي -
اإلسالمـي احلــضـــاري وإســـهـــامــات
ـسلـم عـلى مرّ الـتاريخ بـدع ا ا
سواء ما يتعلق بـاحلكم وفلسفته أو
مــا يــتــعــلق بــاالجــتــمــاع اإلنــســاني
واألدب والـفـن والـعــمـران واجلــمـال
وقف يتجاوز التيار اإلنكاري وهذا ا
الرافض لـلفـكرة كمـا يتـجاوز الـتيار
التـغريبي الـذي يعتـقد بـالقطـيعة مع
تـطرّف التـراث.ويواجـه هذا الـرأي ا
رأي آخــــر مـــــغــــرق فـي رجــــعـــــيــــته
وانغالقه يستخـدم اإلسالم وتعاليمه
الـــســـمــحـــاء ضـــد اإلسالم وهـــو مــا
نــدعــوه "اإلسالمــلــوجــيــا" كــمــا هي
التنظـيمات اإلرهابـية التكـفيرية مثل
الـقــاعـدة وداعش وأخـواتــهـا وعـلى
الــــنـــقــــيض مــــنه هــــنــــاك الـــتــــوجه
االســتـشــراقي الـذي يــعـتــبـر اإلسالم
دين يحض على العنف واإلرهاب في
نـظــرة اســتــعالئــيــة نــطــلق عــلــيــهـا
"اإلسـالمـــفـــوبـــيـــا" أي "الـــرهـــاب من
ـواقف حتتاج اإلسالم"  .ولعلّ هذه ا
إلـى نــــقــــاش وحــــوار انـــــطالقــــاً من
ــدنـــيــة بــهــدف مــعــايــيـــر الــدولــة ا
تـأصيـلـهـا وتعـضـيدهـا أي تـبـيئـتـها
وجــعــلـــهــا تــتـــنــفس هـــواءً عــربــيــاً
وسـودانـياً وأفـريـقـيـاً وحـسب تـطور
كل بــلــد وحــاجــاته وهــو اســتــمـرار
للنـقاش الذي سـاد لعقـود من الزمان
ـعـاصـرة والـتـراث حـول األصـالــة وا
واحلداثة والتـقليد والـتجديد وكأنه
ـدرسـة الـكـوفـة والـبـصرة اسـتـمـرار 
حــول الــنـــقل والــعـــقل والــســلـــفــيــة
واإلصالح في عـهد الـنـهضـة تـفاعالً
مع مـــــحــــمـــــد عــــبـــــدة واألفـــــغــــاني
والكواكبي والطهطاوي والتونسي.
ـفــهـوم احلــضـاري يـخــتـلف عن إن ا
الـدعـوات اإلنـكاريـة والـتـغـريـبـية في
آن مــثــلــمــا يــخـتــلف عـن احملـاوالت
التوفيـقية االنـتقـــــــــائيـة ألنه ينظر
ثل حـضارة إلى اإلسالم باعـتبـاره 
ـــكن جتـــاهل تــأثـــيــره كـــامـــلــة وال 
ـســتـقــبـلي في الــسـابق واحلــالي وا
احلــضــارة اإلنــســـــــــانــيــة والــفــكـر
ــا فــيه قــضــيــة الــدولـة الــبــشــري 
ــدنــيــة بــإرهــاصــاتــهــا األولى ذات ا
الـطابـع اجلنـيـني ولـذلك فال خـشـية
مـن الــــتــــفــــــــــاعل مـع احلــــضـــارات
األخرى بدالً من إنكـارها أو الذوبان
فيها وعليه فال غـضاضة من اعتماد
ــشــتــركـات ــعــايــيــر الــتي تــمــثل ا ا
اإلنسانية للفكر الدستوري القانوني
الـدولي مع مــراعـاة اخلـصـوصـيـات

وعدم القفز فوقها.  
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هم أن جاداً فيـما ذهب إلـيه ولكن ا
يـبـقى هـو فـي الـسـلـطـة حـتى لـو 

اقتطاع نصف البالد.
من جـهـة أخرى كـانت قـضـيـة بـيوت
ــعـارضـ  في األشـبــاح واعـتـقـال ا
أماكن سـرّية وتـعريـضهم لـلتـعذيب
كــلـهــا أمــور مـطــروحــة لـلــحـوار مع
ــسـاء الــرئــيس  الـبــشــيــر في ذلك ا
الــســوداني الــذي ظــلّت فــيـه عــيـون
الـــســودانــيــ تـــرنــو إلى شــاشــات

التلفاز في ذلك احلوار الساخن.
وكـان فــاروق أبـو عـيــسى أمـ عـام
احتاد احملـامـ العـرب وزمـيلـنا في
ـنـظـمـة الـعـربـيـة حلـقـوق اإلنـسـان ا
(الـقـاهـرة) وكـذلك الـصـديـقـة فـاطـمة
ــان أحــمـــد ابــراهــيم عــضــوة الــبــر
سابـقاً والـقيـادية الـشيـوعيـة (أرملة
الشفـيع أحمد الـشيخ الذي أعدم في
الــــعـــام 1971) قــــد أخـــبــــراني  إن
الــســودان يــومــهــا لم تــنم بــعــد بث
ــقــابــلـة مـن مـحــطــة الــتـلــفــزيـون ا
الــســـوداني الــرســـمي  (اخلــرطــوم)
ـسـتـقـلـة وبـالـتـزامن مـع تـلـفـزيـون ا
قـابلة من سـاعت (لندن) ومـدّدت ا
إلى ثـالث ســـاعـــات وكـــان احلـــوار
حامـياً والنـقاش صـريحاً والـسجال
ـطـروحـة حـيـويـاً بــشـأن الـقـضـايـا ا
لـلــنـقــاش والـتي جــاء  الـصـديق د.
محـمـد الزين مـحـمد عـلى ذكـرها في

هم. كتابه ا
وحسـنـاً فعل الـزين مـحمـد بـاختـيار
دنية موضوع الـطريق إلى الدولـة ا
فـي الــســـودان أوال- بـــاعــتـــبـــارهــا
قضـية إشـكالـية يـواجهـها الـسودان
اليوم والسيّما بعد انتصار ثورته
وثانـيا-  ألنـها مـسألـة غيـر ناجزة 
أي أن أمـامــهـا في الــطـريق عــقـبـات
وكـوابح تـقلـيـديـة ديـنيـة وعـسـكـرية
وآيـديولـوجـية عـديـدة  بعـضـها من
تــراث احلــرب الــبــاردة  وبــعــضــهــا
اآلخــر صــراع عـلى مــواقع الــنــفـوذ
فــضـالً عن االمــتــدادات اإلقــلــيــمــيــة

والدولية. 
وثــــالـــثـــا- ألن احلـــوار والـــنـــقـــاش
ـكــنه أن يــرسم خـريــطـة واجلــدل  
طريق بكل تضاريسهـا ومنعرجاتها
 بل ودروبــــهــــا الــــوعــــرة أيــــضــــاً
والـهـدف هو اسـتـكـشـاف مـعالم ذلك
الـطـريق والـسـعي الخـتـبـار األنـسب
فــيه ورابــعــاً-  جــلب االنــتـبــاه إلى
أهــــمـــيــــة مـــشـــروع خـالص وطـــني
اتـفـاقي ضـمـن عـقـد اجـتـمـاسـيـاسي
ثّل الـتـوجه اجلديـد لـدولة حتـترم
جـميع تـنويـعـاتهـا الثـقـافيـة اإلثنـية
والدينية واللـغوية والساللية خارج
دائــرة الــتـمــيــيــز  أو االســتـعالء أو
مـحاوالت فـرض الـهيـمـنـة ألي سبب
كــان وخـــامــســـا-  الـــتــركـــيـــز عــلى
ــتـكــافــئـة ــتــسـاويــة وا ــواطــنـة ا ا

الضامن األساس للتقدم والتنمية.
ـدنـيـة خـصـوصاً فـمـا هي الـدولـة ا
ــوضــوع حـــ ربــطــهـــا الــبـــاحث 
جـنـوب السـودان? وعـلى أي األسس
ــواطـنـة بــاعـتــبـارهــا حـجـر تــقـوم ا
الزاوية فـيها ارتـباطاً مع عـناصرها
األربــعــة األســاســيــة وهي: احلــريـة
ـــســـاواة والـــعــــدالـــة الســـيّـــمـــا وا
شاركة في االجتماعية والـشراكة وا
الوطن الواحد? وهي الـعناصر التي
كـانت غائـبـة في الـسـودان وشـكّلت
ـؤمـنة طـمـوحـاً سـعت إلـيه الـقـوى ا
ــدنــيــة والــتي تــبــلـورت بــالــدولــة ا
رؤيتها بالتدرج والتراكم وبعد فشل
الــتــجــارب األخــرى ووصــولـهــا إلى
طـــريق مـــســـدود  األمـــر الـــذي دفع
الـسـودان ثـمـنـه بـاهـظـاً من الـتـفـتت
ــوارد وتــعـطــيل والــتــمــزّق وهــدر ا

ــنـوط الــتــنـمــيــة ثم مــا هـو الــدور ا
بــالـنــخب الــفـكــريـة والــثــقـافــيـة في
الــــوصـــول إلـى مـــوضــــوع الـــدولـــة
ـدنـيـة وفق فــهم مـشـتـرك? وفي كل ا
األحــوال ال بــدّ مـن الــتــوقف بــالــذي
ـــدنــيــة وكــيف نــعــنــيه بـــالــدولــة ا
الـــســـبــــيل إلـى حتـــقـــيــــقـــهـــا? وأي
الــتــحــديــات الــتي تــواجــهــهـا عــلى
ــســـتــويــ الـــنــظـــري والــعـــمــلي ا

والداخلي واخلارجي?
×××××

كـنني الـقول إن حسب مـتابـعـاتي 
ـدنـيــة طـرح في مــصـطـلـح الـدولــة ا
الـســودان كـشـعــار ودعـوة ألول مـرة
خالل الثمـانينـات ح تبـنته بعض
الـــقــوى الــســيــاســيــة الســيّــمــا في
ــشــاورات الــتي أجــراهــا مــجــلس ا
انية بعد رأس الدولة مع الكتل البر
ــهــدي إقـــالــة حـــكــومـــة الــصـــادق ا
الــثــانــيــة وذلك فـي الــنــقــاش حـول
طـبـيـعة الـدسـتـور فـهل هـو دسـتور
إسالمي أم علمـاني? وعلـيه يتأسس
والــســـؤال: عــلى نــحـن بــصــدد دولــة ما
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ح طلب مني الدكتور محمد الزين
ي والناشط احلقوقي محمد األكاد
الـسـوداني كـتابـة مـقـدمـة خملـطـوطة
كـــتــابه " الـــســودان - الـــطــريق إلى
ــدنــيــة" مع عــنـوان فــرعي الــدولــة ا
"جــنـــوب الــســـودان من احلــرب إلى
االنــفــصـــال" اســتــعــدتُ في ذاكــرتي
الــلـقـاء الــذي  تـنــظـيـمـه لـعـدد من
ـــثـــقــــفـــ الــــعـــرب مع الــــرئـــيس ا
الـــســـوداني الــســـابق عـــمـــر حــسن
البشير  والذي تناول جوانب مهمة
ـدنـيـة وعالقة من مـوضـوع الدولـة ا
الـدين بــالـدولـة والـدين بــالـسـيـاسـة
وتعـتّق احلـرب في جـنوب الـسودان
ة لـلصراع حتى غـدت بؤرة مـستـد
لحّة حينها. وغيرها من القضايا ا
وقــد الـتــأم ذلك الـلــقـاء مع الــرئـيس
الــبــشــيــر  قــبل عــقــدين مـن الــزمـان
عـشـيـة االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة الـتي
ـعــارضـة الــعـام 2000 قــاطـعــتـهــا ا
ا والتي فـازت بهـا قوائم الـسلـطة 
يـسمّى بـ "اإلجـمـاع الـسـكوتي"   أي
ــعــنى عــدم الـــفــوز بـ" الــتــزكــيـــة" 
وجــود مـــنـــافـــســة أو انـــتـــخـــابــات
حقيقـية  وهي حسبمـا أعرف غالباً
مــا تـــكـــون حـــامـــيــة الـــوطـــيس في
الــــســـودان في ظل اســـتـــقـــطـــابـــات
وتــقـاطـعــات واخـتالفــات سـيــاسـيـة

وبرنامجية .
عشية األلفية الـثالثة كانت السودان
تـــعــيش مــخــاضــاً جـــديــداً يــتــعــلّق
بـاجلــدل الـدائــر حـول فـكــرة الـدولـة
ـدنـيـة خـصـوصـاً بـعـد أن شـهـدت ا
جتـربــة احلـكم انــسـداداً في  اآلفـاق
وضـيقـاً في الـهـوامش  إثـر قـوان
تـعـصـبّة سـبتـمـبـر (أيـلول) 1983 ا
ـتــطـرّفـة الــتي اعـتـمــدت تـطـبـيق وا
"الشريـعة اإلسالمـية" وفقـاً للمـفهوم
تـخلّـف والسيّـما نـظام الـعقـوبات ا
ــوقف من والــردة وإقــامـــة احلــد وا
ـرأة وحـقـوقـهـا وغـيـر ذلك لـدرجة ا
أن مـفـكـراً ومــجـتـهـداً إسالمـيـاً مـثل
محمد مـحمود طه  إعدامه في 18
يـــنــايـــر الــعــام 1985 بـــســبـب تــلك
القـوانـ وبعـد نحـو عـشر سـنوات
من االنــقالب الـعــسـكــري الـذي قـاده
البـشـير في  30يونـيـو الـعام 1989
بـتـعـاون وتـنـظـير مـن الشـيخ حـسن
الــتـرابي زعــيم اجلـبــهـة اإلسالمــيـة
الــقـومــيـة  كــانت الـســودان تـواجه
ذات اإلشـــكــالــيــات الـــتي واجــهــهــا
الــنــمــيــري بل زاد عــلــيــهــا تــدهـور
الوضـع االقتـصـادي وشحّ احلـريات
وهجرة الـعقول واألدمـغة وأصحاب
الــكـفــاءات الـعــلــمـيــة.وكـانت حــركـة
اإلنـــقــــاذ الـــوطـــني قـــد أعـــلـــنت عن
هـوّيـتـها بـالـتـصـريح أنـهـا ال تـعرف
الـــفـــصل بــ الـــدين والـــســيـــاســة
وضوع غير قـابل للنقاش  وكان فا
إلعالن الــشــريــعــة اإلسـالمــيــة األثـر
األكبـر في إنـشاء " الـتـجمع الـوطني
ــعـارض) الســيّـمـا ــقـراطي" (ا الـد
بـــاســـتــــمـــرار احلـــرب فـي جـــنـــوب
السـودان ; ولم يـكن مـثل ذلك اجلدل

والــنــقــاش بـعــيــداً عن أربع عــوامل
أساسية .

 األول- تطـورات الوضع في جـنوب
الـــســـودان بـــعـــد وصـــول احلـــلـــول
ـــطــروحــة جـــمــيــعــهـــا إلى طــريق ا
مسدود خصوصاً بـاستمرار القتال
وجتـدده وخـروج مـنـاطق كـاملـة عن
سيـطرة احلـكومة دون الـتوصل إلى
واطـنة حلـول سلـميـة على أسـاس ا
تساوية . ومثلما فشلت السليمة وا
ـتـعــاقـبـة عـلى جـمــيع احلـكـومــات ا
دست احلكم منـذ استـقالل السودان
العام  1956في التـوصل إلى حلول
ـشـكـلـة اجلـنـوب لم تـنـجح سـلـمـيـة 
احلـركـة اجلـنــوبـيـة هي األخـرى في
حتـــقــيـق مــطـــالـــبـــهـــا بـــالــوســـائل
العسـكرية وخـسر السـودان عموماً
الكثـير من موارده فـضالً عن تعطل
التنـمية بسـبب عدم احتـرام الهويّة
اخلـــصــوصـــيــة لـــســكـــان اجلــنــوب
والـــلــجــوء إلى احلــلــول الــعــنــفــيــة
ــشــكــلــة ـــســلّــحــة الــتـي زادت ا وا

تعقيداً.

والثاني-  اسـتقطـاب النظـام اجلديد
ــذكـورة عــدداً من خالل الــســنــوات ا
ـوســومـة الــفــاعـلــيــات واألنـشــطــة ا
باإلرهاب السيّـما من جانب اجملتمع
تنـفذة فيه وخالل الدولي والقـوى ا
تـلك الـفـتـرة اسـتـقـبلـت اخلرطـوم كل
من أســامـة بن الدن مــؤسس تـنــظـيم
القـاعـدة والذي جـاء دوره الحـقاً في
أفــغـانـســتـان بـعــد مـنـاورتــهـا الـعـام
1996 وكــــــــارلــــــــوس أحــــــــد أبــــــــرز
ـيـة الـتي لـوحقت الـشخـصـيـات الـعا
ألكــــثــــر مـن ربع قـــــرن حــــتـى ألــــقت
السلطات الـقبض عليه في اخلرطوم
العام 1994 و تسليـمه إلى فرنسا
 في مساومـة رخيـصة لتـبرئة ذمـتها

من العالقات باإلرهاب الدولي.
الـــثــالـث-  شحّ احلـــريــات وارتـــفــاع
مـوجــة الـقـمع واالسـتــبـداد والـتـفـرد
بـالسـلـطة لـدرجـة فقـد الـنظـام جـميع
ن فـيـهم الـتـرابي وفـشلت حـلفـائه 
جــمـيع احملــاوالت الــتي اقـتــرحـتــهـا
عـارضة خصوصاً وأن للحوار مع ا
ـعـارضة الـشـعـور الـعـام لـدى قـوى ا
ـــيل أن مــا يــســـمى بــاحلــوار كــان 
ـشــاركـة لـيس سـوى والـرغــبـة في ا
تــســويف وكــسب لــلــوقت ولــعب من
مـــوقع الــســلــطــة لـــتــفــتــيت مــواقف

معارضتها.
 UÐuIŽ ÂUE½

ـــفــروض عــلى الــرابـع-  احلــصــار ا
السودان ونـظام الـعقوبـات الذي بدأ

يـؤثــر عـلى تـطــورهـا عـلــمـاً بـأنه 
فرضه ابتداء من العام 1988 بأوامر
تـــنــفـــيــذيــة مـن الــرئــيـس األمــريــكي
جورج بـوش (األب) وبتـشريـعات من
الــكـونــغــرس وذلك بـهــدف الــضـغط
ــــتـــهم بــــرعـــايـــة عـــلى الــــســـودان ا
اإلرهاب خصوصاً بـاستضافة زعيم
تـــنـــظــيم الـــقـــاعــدة أســـامــة بن الدن
ـتهم بالـعديد من قـضايا وكارلوس ا
اإلرهاب الدولي واتخذ الرئيس بيل
كلينـتون عقوبات مـالية وجتارية في
الـــــعـــــام 1997 ومــــــنع تــــــصـــــديـــــر
الــتـكـنـولـوجــيـا  كـمـا قـام بــتـجـمـيـد
ـاليـة بل أكثـر من ذلك قام األصول ا
بقصف مـصنع األدويـة في اخلرطوم
(العـاصـمة) في  20 أغسـطس 1998
لكن الـسـودان تراجـعت عن تـوجّهـها
هذا فأبـرمت اتفاقـية تعـاون حملاربة
اإلرهاب بعد هجمات سبتمبر إلّا أن
الـعـقـوبـات اسـتـمـرت ضـد أشـخـاص
ومـــســــؤولــــ اتـــهــــمـــوا بــــاإلبـــادة
اجلمـاعيـة وجرائم احلـرب واجلرائم
ضـد اإلنسـانـيـة.وقـد جدّد الـعـقـوبات
الــــرئــــيس أوبـــامــــا وإنْ أقــــدم عـــلى
ـطـالــبـة بـتـقـد تـخــفـيـضـهــا لـكن ا
الرئـيس البـشير لـلمـحكمـة اجلنـائية
ــشـهـد تـعـقـيـداً حـيث الـدولـيـة زاد ا
أصــــدرت أمــــرين بــــ عــــامي 2009
و2010 بــــشـــأن مــــوضـــوع دار فـــور
(2003) وكــرّرت ذلـك بــعــد اعـــتــقــاله
طالبة بتسـليمه إليها إثر انطالق وا
ثـورة ديـسـمـبر 2018.يـومـهـا أخذت
تــرتـــفع مــطــالـــبــات بـــالــفــيـــدرالــيــة

ــصــيـر واالنــفــصـال وحق تــقــريـر ا
وتـكـوين كـيانـيـة خـاصـة وهـو األمر
الـذي حــصل الحـقــاً في الـعـام 2011
بــإعالن االســتــفـتــاء بــواســطـة األ
ـــتــحـــدة وتــأســـيس دولـــة جــنــوب ا
السـودان   .وكنتُ قـد سألت الـرئيس
ــتــلــفــز : مـا الــبــشــيــر فـي احلــوار ا
ركزية السبيل الذي تفكّـر احلكومة ا
بـــانــــتـــهـــاجـه بـــعـــد فــــشل اخلـــيـــار
الــعـســكـري? فــأجــاب : إذا لم يـوافق
اجلنوبيون على الـفيدرالية والعيش
ــشـــتـــرك فـــلــيـس أمــامـــنـــا ســوى ا
االنــفــصــال. وأعــدت عــلــيه الــســؤال
بأسـلوب آخـر قائالً: هل لـديكم خـطة
ــصــيــر ? أو هل حــول حق تــقــريــر ا
هـــنـــاك مــشـــروع جــنـــوبي مـــطــروح
لــدراســته بــهــذا الــشــأن? فــأجــابــني
حــيــنــهـــا: " نــحن مــســـتــعــدون لــكل
اخلــيــارات" وكـــنت أظن إن مــا قــاله
كان من بـاب الذهـاب إلى أبعـد نقـطة
الستـباق أي أسـئلـة أخرى حـول هذا
وضوع وذلك بفارق زمني زاد على ا
عشر سنوات لكنه حسبما يبدو كان

وتطبّق أحكامه سلطـة تنفيذية يكون
من مهـماتـها فـرض القانـون على من
يـــقــوم بــانــتــهــاكـه أو مــخــالــفــته أو
االمـتـنـاع عن تـنـفـيـذه. وهـكـذا تـكون
الــــدولــــة ضـــرورة ال غــــنـى عــــنــــهـــا

لالجتماع اإلنساني.
wŽULł bIŽ

وإذا افترضنا وجود "عقد اجتماعي"
 تـــتــوافق عـــلــيه إرادات احلـــاكــمــ
واحملــكــومـ فــإن الــدولـة ســتــكـون
ـعـنى: احتـاد أفراد يـعـيـشون بـهذا ا
في مـجتـمع ويـخضـعـون لطـائـفة من
الـــقـــوانـــ واألنــــظـــمـــة الــــتي يـــتم
تـشريـعـها وهـذه حتـتاج إلى سـلـطة
لفـرضـها مع وجـود سـلطـة قـضائـية
نـازعات وهذا بالضبط للفصل في ا
مـا نــعـنـيه بــفـصل الـســلـطـات الـتي
ينبغي أن تكـون مستقلـة عن بعضها

ومتكاملة في اآلن ذاته.
والدولـة بـشكل عـام كمـنـجز تـاريخي
يــنـبــغي أن تــتـوفــر ثالث أركـان لــهـا
هي: اإلقـــلــيم والـــشــعب والـــســيــادة
(حــكــومــة تــبــسط ســلــطــانــهــا عــلى
اجلــمـيع) وهــنــاك من يـضــيف ركــنـاً
رابــعـــاً أال وهــو االعـــتــراف الــدولي
وتــخـــتـــلف الـــدولــة عـن الــســـلـــطــة
فــاألخـيـرة مــؤقـتــة أمـا الــدولـة فـهي
ثــابـــتـــة وقــد نـــشـــأت الــدول وفـــقــاً

لنظريات مختلفة.
الــدولــة إذاً نــشــأت وفــقــاً لــلــحــاجــة
والـــضـــرورة وعـــلـى أســـاس اتـــفــاق
وتـــوافـق وتـــمـت بـــإرادة بــــشــــريـــة
ـعـنى مـدنـيـة وهي وواليـتـهـا بـهـذا ا
مسـألة عـقـليـة وليـست دينـية وإنـها
مـن لــوازم الـــســيـــاســة ولـــيــست من
ـعــتــقـدات  ويُــفــتـرض بــهـا لــوازم ا
حـــفـظ حـــقــــوق اجلــــمـــاعــــة واألمـــة
وحتقيق وحدتها واستقرارها وهي
ال تتم بناء على تكليف ديني أو وفقاً
لـــنص إلــهي وبـــالــتـــالي فــإن واليــة
الـدولــة تـكـون عـلى واليــة االجـتـمـاع

. البشري داخل مجتمع مع
ويــكـون من وظــيـفــة الـدولــة وحـدهـا
حق احـتـكـار الـسالح  لـبـسط سـلـطة
القانون واإلشـراف على اجملال العام
الـذي يــدخل حتت واليـتــهـا حــمـايـة
احلقوق واحلـريات وكل مـا يؤثر في
ـتد صـيـانة إلى العـالقات الـعامـة و
السلم واألمن اجملـتمـعي إضافة إلى
تنـظيم ومـراقبـة احليـاة االجتـماعـية
والــســـيـــاســـيـــة وإخـــضـــاع جــمـــيع
ـؤسـسات لـلـنـظـام الـقـانونـي ومنع ا
ـسـاس الـتـالعب بـكل مــا من شـأنـه ا
بــــوحـــدة الــــوطن واألمــــة وحتت أي
مـسـمّى أكـان ديـنـيـاً أم  عـشـائـريـاً ام

فئوياً أم جهوياً أو غير ذلك.
وإذا كـــان الـــغــرب قـــد ســبـــقـــنــا إلى
حتديد فكـرة الدولة في إطـار التطوّر
ـتـد الـقــانـوني والــدسـتـوري الــذي 
إلى نــحــو أربـعــة قــرون من الــزمـان
فـإن احلضـارة الـعربـيـة - اإلسالمـية
سـاهـمت هي األخـرى بـرافـدهـا فـيـما
يـتــعـلق بـاالرهـاصــات األولى لـفـكـرة
ديـنة" الدولـة ابتـداء من "صحـيفـة ا
إلى فـكـرة "الــشـورى" و"االسـتـخالف"
و"البيعة" و"أهل احللّ والعقد" وذلك
ا ـشـاركـة  بـهـدف تـوسـيع دائـرة ا
يـسـتـجيب لـروح الـعـصـر ويـتـساوق
مع الـتـطــور الـقـانـوني والـدسـتـوري

ي . ستوى العا على ا
ــدنـيــة هي مــنـتج ــا أن الـدولــة ا و
إنساني فهي ال تخص مجتمعاً دون

ـا وصل إلـيه سـواه وإنــهـا تـتـويـج 
الــفــكــر الــقــانــوني اإلنــســاني وهي
مــــــســــــألـــــة تــــــعــــــني  جــــــان جـــــاك
روسوالشعوب والـبلدان ولهذا نرى
ـا يتالءم مع اجلدل الـثـائر حـولـها 
خـصـوصـيـتـها الـثـقـافـيـة وتـاريـخـها
وتـراثهـا ولـعلّ مـجتـمـعـاتنـا ودولـنا
مــعـــنــيـــة بــهـــا عــلى نـــحــو شـــديــد
ي خـصــوصـاً لـلّــحـاق بـالــركب الـعـا
والـتـطـوّر احلـضـاري وذلك انـطالقـاً
من قاعدة فقهـية معروفة في اإلسالم
تـقــوم عـلى " تـغــيّـر األحـكـام بــتـغـيّـر
ا األزمان" فمـا كان صاحلـاً لزمان ر
لم يعد نافـعاً لزمـان آخر وحسب ما
يقول اإلمـام علي " ال تعـلّموا أوالدكم
عــاداتـكم ألنــهم خـلــقـوا لــزمـان غــيـر
زمانـكم" .واليـوم ح يـنطـلق اجلدل
ويـنـفـتح الـنـقـاش لـدرجـة الـتـعـارض
حــول فــكــرة الــدولــة والســيّــمــا بـ
ــتــشــدّدين مـن الــفـريــقــ فـألنــهـا ا
ليست ترفاً فكـرياً بقدر ما هي حاجة
ـقــراطي ومــشــروع لــلــتــغــيــيــر الــد
ـشـاركة ـطـلـوب ولـتـوسـيع دائـرة ا ا
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تمـر الـيوم الـذكـرى الرابـعـة النضـمـامي الى صـحيـفـة (الزمـان) الـتي أدمـنت على قـرأتـها
يـوميـا مـنـذ أصدارهـا في بـغداد بـعـد عام 2003.  ومـازلت اتـذكـر لقـائي االول بـالـدكـتور
احمد عبد اجملـيد رئيس التحرير في نادي العلوية وكان معنا االستاذ زيد احللي الذي هو
من رشـحـني لـلعـمل في الـصـحـيـفة .وأخـبـرني  الـدكـتور احـمـد بـأني سـوف أقوم بـتـحـرير
سـتحـدثة بـعـد أن أصبـحت مواقع الـتواصـل االجتـماعي تـنافس صـفحـة فيـسبـوك زمـان ا
الـصـحف بل في بعض األحـيـان تفـوقت علـيـها خـاصة  أن اجلـيل اجلـديد الـذي ابتـعد عن
القراءة والبحث عن الـكتب وأصبحت حياته  ادمـان على الفيسبوك واالنـستغرام والسناب
شـات فلهـذا قررت  أدارة (الزمـان) أن جتذب القُراء الـشباب  من خالل صـفحة فـيسبوك
زمان وهـذا  ما حدث فـعال منـذ  صدور الـعدد االول لصـفحـة فيـسبوك زمـان وجدنـا رغبة
ـا نـنشـره في الـصفـحـة بل وصل األمر ـواضـيع  وبـدأوا يتـابـعون  الـشبـاب بـقراءة كل ا
سـؤول   ومازلت اتذكر أن أنـهم يقتـرحون أن نكتب عن مـعاناتهم وطـرح مشاكـلهم على ا
شـاهير اول ضيف في صـفحـتي كان الـشاعـر كر الـعراقي حـتى وصل عدد الـنجـوم وا
الـذين أجـريت معـهم لقـاءات الى اكـثر من مـئة جنم من بـينـهم  مـشاهـير عـرب  ك " الفـنان
ـعلق الكويتي الشهير خالد احلربان . كاب محمد عبده . الفـنانة الكويتية حليمة بولند . ا
منتخب البحرين السابق حمود سلطان واإلعالمي اللبناني الكبير جورج قرداحي صاحب
شاهيـر العراقيـ في الفن والرياضة ـليون باإلضـافة الى النجـوم وا بـرنامج من سيربح ا
واألدب. أذن كـان عـيد مـيالدي الـرابع في احـضـان (الزمـان) احلـبـيبـة وكم تـمـنـيت لو اني
حــالـيــا في بـغــداد الحـتــفـلت مـع مالكـهــا ورئـيس حتــريـرهــا الـذي فــتح قــلـبه قــبل ذراعـيه
لعونة أجلت واحتضنني  كأخ وزميل وصديق وأطفئ معهم الشمعة الرابعة لكن كورونا ا
تـهـا بـعد أن هـذه الفـرحـة وجـعلـتـني مـحـاصـر في السـويـد انـتـظر مع شـعـوب الـعـالم هـز
ـتوف دة عام كـامل وأخذت اغـلى األحبـاب حتى وصل عدد األشـخاص ا أوقـفت احليـاة 
عمـورة  نحو مليون شخص. في عيد ميالدي الرابع مع (الزمان) سأبقى وفيا في أرجاء ا
لهـا كونـهـا صاحـبـة الفـضل في إظـهار  قـلـمي الى العـلن وبـدأ النـاس يـتابـعـون صفـحتي
ـتنـبي قبل ثالث سنـوات وسألني سن الذي أوقـفني في شارع ا وكـتابتي وأتـذكر الرجـل ا

(انت علي كاظم) نعم انا علي كاظم . 
تـمـيزة ـصـافحـتي وهـو يـقول عـاشت ايـدك على كـتـابـاتك الرائـعـة ومواضـيـعك ا فـمـد يده 
فـوالـله أني اتـابع مـا تكـتـبه بـشغف . وايـضـا اتـذكر احـد الـعـاملـ في صـحـيفـة (الـزمان)

عــنـدمــا قــال لي في يـوم مـن األيـام " اســتـاذ شــلـونـك تـرى اني كل
نشوري عن أم الگيمر وأنه يحتفظ مواضيعك اقرأها وذكرني 
ـادي ويــجـعل بـهــذا الـعــدد أتـمـنـى أن يـغـيــر الـزمن الــوضع ا
(الزمان) تتجـاوز أزمتها ونحصل مـكافآت تعبنـا وسهر قلمنا
ـواضـيع  في صفـحـة (الـزمان) اللـيـالي حـيث سـطر  اجـمل ا

القريبة الى القلب .
كل عـام  يتـجدد  احلب والـوفاء  مع (الزمـان) عبـر  صفحـاتها

النقية كنقاء قلب رئيس حتريرها الدكتور احمد عبد اجمليد.
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االربــاك الــذي ســاد في بــغــداد جــراء احلــروب واحلــصــار عـلـى مــدار اكـثــر من
ـيادين اربـعـون سنـة والزالت مسـتمـرة خلـفت الـكثـير من الـتأخـر في الـكثـير من ا
الـثقـافـيـة السـائـدة في بـغداد  ,نالحظ الـيوم مـجـتـمع الـبغـدادي مـنـقـسم الى عدة
شكـلة تكـمن في ان هذه الطـبقات مـنها ال دنيـة والعشـائرية لـكن ا طيقـات منهـا ا
ا ترغب التميز ب اجلميل والقبيح فمثال في يـز ب االصيل والغير اصيل وا
هم اجلـمال في عمـليـة اخـتيـار شريك احلـياة ال يـهم لـديهم االصل والـفـصل بل ا
االخـتـيـار ,وفي نـفس مـجـتـمع بـغـداد هـنـاك طـبـقـة يـهـمـهـا االصل في الـنـسب وال
تكتـرث للجمال حيث يـعد  جانب ثانوي وهنـاك من يحترم التعـلم والتعليم والعالم
تـعلم والتـنافس على احلـصول على الـشهادة والـتخصص من اولـويات احلياة وا
ـال وكثرة االوالد جـد رمز القـوة كجمع ا قابل هـناك في نفس اجملـتمع  ,لكن بـا
ثل رمـز للـقوة ,لـكن هنـاك بنـفس مـجتـمع بغـداد ال يهم وال ومـهنـة الضـابط النه 
يــكــتــرث لــلــحــصــول عــلى الــتـعــلــيم والــشــهــادة وال يــهم لــديه من كــان عــالم في
ثل رمـز القوة وهذه ميزة ية ما دام ال  كتبات الـعا اختصـاصة ومؤلفاته مـلئت ا
اجملـتـمـعـات الـقـبـلـيـة الـتي حتـتـفـظ بـشئ جـيـد لـديـهـا اال وهـو الـبـحث عن االصل
واالصول والعـهد بـينهم قـانون و ال حاجـة للتـصديق باحملـكمة وال يـهم لديهـا غير

قابل هناك من يتحايل على القانون بغير وجه حق. ذلك .با
ومع هـذا وذاك ظهـرت طبـقة اخـرى بعد 2003 اال وهي اصـحاب االمـوال اجلدد
ال يـعـنـيهم  مـن اين لك هذا  ,بـفدر مـا يـعـنيـهم الـزيـادة في ثـراءهم من احلرام او
احلالل  ويـرفـعـون شـعار فـاز بـالـلـذات من كـان جسـورا عـلى حـقـوق الـناس  من
كافـة افراد اجملتمـع هذه الطبـقة ال يعـنيهـا االصل واالصول وال العـلم والعلوم بل
ـوبـقـات مـا ظهـر مـنـها ومـا بـطن. يـسـيرون ـال والسـلـطـة والبـحث عن ا يـعنـيـهـا ا

ال الـقـانـون الـعـشـائري واحلـكـومي حـسب رغـبـاتـهم .وبـا
يـشـتـرون مــا يـريـدون الـسـيـارات الــفـخـمـة والـشـهـادات
العـليا على حسب اذواقهم والسفرات السياحية حسب
ما يـريـدون وينـوون . اما بـيت الـله فاحلج الـيـة بايـديهم
كل عـام حـجــة وكل يـوم عـمـرة. حـتى الـفـتـاوي الـديـنـيـة
تدار بـرغباتـهم النـفسيـة يحلـلون مـا حرم الله ويـحرمون

ما حلل الله .

ــلـيـارات عــلى وزارة واحـدة دون أن ـعــمـورة  تــصـرف ا لـيس هــنـاك دولــة في ا
ليارات  إال في العراق اذا لم يتحـقق شيئا يذكر من تـلك ا تعـرف أين صرفت و
 وهـذا الـوضع يـعـبـر بـشـكل اكـيـد بـأن الـنـهـابـ اقـوى من الـدولـة  وان قـوان
الدولـة ليس مسموح لها االقتراب من تلك الـشخصيات وما يلتحق بهم من افراد

 وقوى مستفيدة من ذا الذي يجري في وزارة الكهرباء .
وزارة الـكهـرباء وحـدها صرفت ( 81) مـليـار دوالر من عام ( 2005) حـتى عام
(2020) ولم حتــقق أي مـنــجــز  بل هي في تــراجع مـســتـمــر  وهــذا الـرقم من
ا بناء دولة األموال الصـعبة ليس بـإمكانه تشغـيل الكهربـاء بشكل مستـدام  وإ

واصفات احلديثة . جديدة بكامل ا
ان  انية برئاسة السيد الكعبي النائب األول لرئيس البر لقد جنـحت اللجنة البر
ا تـربـعت بثـقـلهـا القـاتل عـلى حيـاة الـعراقـي  في الـكـشف عن أزمة خـانـقة طـا
ـدراء والــنـقـص في هـذه الــلـجــنـة هــو عـدم الــشـروع بــكـشف أســمـاء الــوزراء وا
ـوظــفـ وغـيـرهم الـذين بـلغ عـددهم اكـثـر من ( 1122) الـعـامـون والـشـركـات وا
شخـصا اشتركـوا في تبديد األمـوال أو سرقتهـا بطرق مـختلفـة أو التغاضي عن
ـتـابـعـون الزمـة الـكـهـربـاء في ـواطـنـون وا مـاجـرى في هـذه الـوزارة ( األفـويـة ).ا
العـراق  يـتسـألـون هل إن رئاسـات مـجالـس الوزراء مـنذ 2005 وحـتى  2020
ـصروفة عـلى الكـهربـاء والبـالغة ( العـلم  لها  طـيلة ( 15) عامـا بهـذه األموال  ا
81) ملـيـار دوالر دون أن حتقق أي مـنـجز بل إن الـطـاقـة الكـهـربائـيـة في تراجع
وتوقف دائم  فإذا كانوا ال يعلمون  فماهي مسؤولياتهم إذن وإذا كانوا يعلمون
صـيبـة أعـظم  وهذا يـعـني بالـتـأكيـد إن هـناك خـطـطا خـفـية وعـلـنيـة لتـهـميش فـا
واضـعـاف الـعـراق وصوال لـتـفـكـيـكـة لـكي يـصـبح دولـة مـوزعـة عـلى االقـطـاعـيات
السـياسية .الشعب شـخص اخللل منذ منذ 2011 عـبر تظاهرات ومواقف رفض
للنـظام القائم وجتلى ذلك في االنتـفاضة التشريـنية الشبابيـة    بأن هكذا سلطة
كـنها أن تـبني دولـة  ومثل هذا الـنظام ذاهب والـعرقيـات ال نظـام موزعة عـلى ا
الذي يـخشى االعتراف بالفـشل  ويبتعد على طـول اخلط عن وطنية الدولة   هو
انية مشكورة الذي انتج شـلل النهاب والفاسدين .هذا الذي كشفـته اللجنة البر
في وزارة واحدة  مـاذا عن الوزارات األخرى  حيث التوجد مـراقبة ومحاسبة 
طاردة واالغـتيال لكل من يشخص عمليات وان وجدت فـإنها تخشى مجموعات ا
النـهب للمال العام  واالمر ينعكس عـلى العديد من احملافظات   وهو بالضرورة
كن معاجلتها إال عبر التخلص من نظام احملاصصات وبناء سلطة أزمة نـظام ال
ونظـام وطني يـعتـمد عـلى الكـفاءة والـنزاهـة والوطـنية. لـقد بـات واضحـا أمام كل
ـطـالب الدنـيا لـلمـجتـمع هو القـوى احلاكـمة  إن أسـباب االزمـات وعدم حتـقيق ا
ذهبية والعرقية على الوالء للوطن والشعب  تغليب الوالءات الكتلوية واحلزبية وا
ــا أسس ذلك الى صـعــود الـفـئـات الــطـفـيـلــيـة وتـلك الــتي تـعـتــاش عـلى مـوائـد
الـسالطـ وأصـحـاب اجلـاه واالنـتـهـازيـ وتـشـكـلت مـنـهم طـبـقـات ثـريـة حـاكـمة
اليـهـمهـا قـطـعاً نـزول الـدولة الى حـالـة من الـتردي بـحـيث التـتمـكن من احملـاسـبة

ؤلم لعموم فئات الشعب .  والتستطيع معاجلة الوجع ا
فـتش من كل ماحدث في وزارة وامام ذلك يـصبح السؤال مـشروعا  اين هم ا

الـكــهـربـاء  وأين تـلـك الـرقـابـة  ثم اين الــدوائـر الـسـانـدة
سميات  اال يعـني تأسيسها هو الرضاء وغيـرها من ا
الـتـوزيـعات عـلى الـكـيـانات احلـاكـمـة  وليس حلـاكـمـية
ـصـلـحـة الـدولـة وقـوانـيـنـهـا. لـقـد جنحـت جلـنة الـعـمل 
ـان فـي كــشف اخملــفي ونــأمل اســتــمـرارهــا في الــبــر
الوزارات األخـرى نـزوال لـلمـحـافظـات كي يـبـقى احلكم

انية جديدة .. للشعب سيما ونحن أمام انتخابات بر
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جان جاك روسوعمر البشيرابن خلدونمحمد جعفر النميري
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اء. وقـال رئيس النـادي حميـد الكعبي في يـزة في بطولـة أندية الـعراق بالقـفز في ا حقق فريق اجلـنسية نـتائج 
اء شهـدت تنافـساً كبـيراً ب االنديـة لكن فريق اجلـنسية تصريح صـحفي إن منافـسات بطـولة العراق بـالقفـز با
ركز ركز الـثاني للمتـقدم وا استطاع ان يثـبت مكانه ب الفـرق. واوضح ان العبي اجلنسـية جنحوا بتـحقيق ا
اء األول للـشبـاب في البـطولـة معـرباً عن امـله بـمـواصلـة االجناز بـالريـاضات االخـرى. يذكـر ان بطـولة الـقفـز با

بي. أجريت أمس في مسبح الشعب األو
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{ مـــــدريـــــد- وكـــــاالت: ســـــقط
بــرشـــلــونـــة في فخ الـــتــعــادل
اإليجـابي بنـتيـجة  2-2 خالل
مـواجــهــة فــالــنــســيـا عــلى
مـــلـــعب كـــامب نـــو ضــمن
اجلـــــــــــولــــــــــة الـ 14 من
الـــــدوري اإلســـــبــــــاني
لـــــيــــــجـــــا. وســــــجل
لـبرشـلـونـة مـيسي
في الــــدقـــــيــــقــــة
ورونـالد 45+4
أراوخــو 52

بــيـنــمــا ســجل لــفـالــنــســيـا مــخــتـار
ديـاخـابي  30 ومـاكـسـي جـومـيـز 69
وبــهــذا الــتــعـــادل يــرفع بــرشــلــونــة
ــركـز رصــيـده إلى الــنـقــطـة  21في ا
اخلــامس بــجــدول تـرتــيب الــلـيــجـا

ـركـز الـ12 ويــرتـقي فـالــنـسـيــا إلى ا
وفي رصيده  15 نقطة.
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باراة بهدوء من كال الطرف بدأت ا
دون أي خـطـورة تُـذكـر حـتى جـاءت
أولـى احملـــــــــاوالت من أنـــــــــطــــــــوان
جـــريــزمــان في الـــدقــيــقــة  20 حــيث
ـنـطـقة حـاول الـتـسـديـد من خـارج ا
لكن الكرة مرت أعلى مرمى فالنسيا.
وجـــاء الــرد ســريــعًــا من جــويــديس
العـب فـالــنــســيـا الــذي ســدد بــنـفس
ســيـــنــاريـــو جـــريــزمـــان من خــارج
نطقة ومرت الكرة بعيدًا عن مرمى ا
وتألق تـيـر شـتـيـجن في الـدقـيـقة 21 
تير شتيجن حارس مرمى برشلونة
في الــتـصــدي لــتــســديــدة قـويــة من
كــارلـوس ســولــيــر العب فــالــنــســيـا
وحـولـهـا إلى ركـنـيـة في الـدقـيـقة 28
ونـفـذ سـولـيـر الـركـنـيـة حـيث أرسل
عرضية مُـتقنة داخل مـنطقة اجلزاء
إلى زمــيــله مـخــتــار ديـاخــابي الـذي
ســـدد رأســيـــة قـــويــة أســـفل يـــســار
احلـــارس تــيـــر شــتـــيــجـن لــيـــمــنح

اخلـفــافــيش الــتـقــدم في الــنـتــيــجـة
بـــالـــهـــدف األول فـي الـــدقـــيـــقـــة 29
وتــعــرض مــوسى العـب فــالــنــســيــا
لإلصابة في الدقيقة  42 وقرر خافي
جــارســـيـــا مــدرب الـــفـــريق ســـحــبه
والــدفع بـألـيــكس بالنـكــو بـدال مـنه.
وكــاد مــاكــسي جــومــيــز أن يُـســجل
الهدف الـثاني لفالـنسيا في الـدقيقة
 حـيث تـلــقى كـرة عـرضـيـة داخل 45
ــنـطــقـة وسـدد كــرة رأسـيــة قـويـة ا
عــلى يــســار تــيــر شـتــيــجـن حـارس
بـرشـلـونـة الـذي تـألق في الـتـصدي

لها.
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ـــبــاراة الـــبــطـــاقــة وأشـــهــر حـــكم ا
احلــــمـــــراء في وجه جـــــايــــا قــــائــــد
فالنسيا إثر الـتحامه ضد جريزمان
في مـنـطـقة اجلـزاء واحـتـسب ركـلة
جــزاء قـــبل الـــرجــوع إلى تـــقــنـــيــة
الفيديو ليـتراجع عن الطرد ويكتفي
بالـبـطاقـة الصـفراء. وانـبرى مـيسي
لتـنـفيـذ ركلـة اجلـزاء والتي تـصدى
لها احلـارس دومينـيك قبل أن ترتد
الـكـرة أللــبـا الـذي أرسـلـهـا عـرضـيـة
ــيـسي والــذي بــدوره أسـكن الــكـرة
برأسه في الشبـاك اخلالية بـالدقيقة
وانــــــتــــــهـى الــــــشـــــوط األول .45+4
ثله. ومع بالتعادل اإليجابي بهدف 

بــدايـة الـشــوط الـثـاني قــرر رونـالـد
ديـر الفني لبـرشلونة الدفع كومان ا
بفرينكي دي يوجن بدال من سيرجيو

بوسكيتس.
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وجنـح رونـــــالــــــد أراوخـــــو مــــــدافع
برشلونـة في تسجيل الـهدف الثاني
في الدقـيـقة  52 حيـث استـغل غـياب
الرقـابـة وسدد كـرة قويـة من الوضع
طـائـرًا ذهـبت أسـفل يـسـار احلارس
دومـيــنـيك. وتـألق دومــيـنـيك حـارس
مـــرمى فـــالـــنـــســـيـــا فـي الـــتـــصــدي
لـــــتــــســــديـــــدة رأســــيــــة مـن مــــارتن
بــرايــثــوايت مــهـاجم بــرشــلــونـة في
الدقـيقة 55  وسجل مـاكسي جـوميز
هدف الـتعادل لـفالـنسيـا في الدقـيقة
 حــيث تــلــقى تــمــريــرة عــرضــيـة 69
داخل منطقة اجلزاء من جايا وجنح
فـي الـهــروب من رقـابــة مـيــنـجــويـزا
ليقـتنص الـهدف الثـاني للخـفافيش.
وسـدد مـيـنـجـويـزا مـدافع بـرشـلـونـة
كــرة قــويـة جنـح دومـيــنــيك حـارس
فالنسيا في التـصدي لها ببراعة في
الدقيقة  71 وأضاع فيـليب كوتـينيو
فــرصـــة تــســـجــيل الـــهــدف الـــثــالث
لــبـــرشــلـــونــة حـــيث انـــطــلق داخل
منطقة اجلزاء وراوغ الدفاع وأرسل
تصـويبـة أرضيـة قويـة مرت بـجانب
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القائم األيـسر للحـارس دومينيك في
الـدقـيـقة  78وحـاول كـومـان تـنـشـيط
اخلط الـهـجـومي لبـرشـلـونـة وأشرك
تـريـنـكـاو بـدال من جـريزمـان ثم دفع
دافع لـينجلـيت بدال من كوتـينيو. با
وسدد ميسي كرة عـلى حدود منطقة
اجلـزاء في الـدقـيـقة  84 لـكن حارس
فــالــنـســيــا دومــيــنــيك تــصــدى لــهـا
بــســـهــولــة. واســـتــمـــرت مــحــاوالت
برشـلونـة حتى الـدقائق األخـيرة من
أجـل خــطف هــدف االنـــتــصــار لــكن
العـبي فالـنـسيـا جنحـوا في احلـفاظ
عـلى تـوازنـهم واخلـروج بـنـقـطـة من
مــعـقـل الـبـلــوجـرانــا كـامـب نـو. عـاد
مانشستر سيتي بانتصار ثم على
حـساب سـاوثـهـامبـتـون بـهدف دون
رد مسـاء اليوم الـسبت عـلى ملعب
سـينت مـاري ضـمن اجلـولة  14 من
ـمـتاز. وسـجل الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
هـــدف الـــســـيـــتـي الـــوحـــيـــد رحـــيم
ســتــرلـيــنج في الــدقـيــقـة  16 لـيـرفع
الـــســيــتـي رصــيــده إلى  23 نــقـــطــة
ـركـز اخلامـس بيـنـما لـيرتـقي إلى ا
جتمد رصـيد ساوثـهامبـتون عند 24
نـقطـة لـيتـراجع لـلمـركـز الرابع. أتت
ــــبــــاراة في احملــــاولــــة األولى فـي ا
الـــدقــيـــقــة  11 لـــصـــالح الـــســـيــتي
بـتـسـديدة من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء
عــبــر سـتــرلـيــنج ذهــبت بـعــيـدًا عن
رمى ثم سـدد بعدهـا كانسـيلو في ا
الدقـيقة  13صاروخـية تألـق مكارثي
في الـتـصـدي لـهـا. وافـتـتح الـسيـتي
التـسجـيل في الدقـيقة 16 من هجـمة
مـرتـدة سـريــعـة وصـلت من خاللـهـا
الـــكـــرة إلى دي بـــروين في اجلـــانب
ن وأرسـل بــــدوره عـــــرضـــــيــــة األ
أرضــيـــة لـــســتـــرلــيـــنج اخلـــالي من
الـرقـابـة ليـسـدد رحـيم بـسـهـولة في
الــشــبــاك. وظــهــر ســاوثــهــامــبــتـون
هجوميًا للمرة األولى في الدقيقة 21
وذلك بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة مـن تـــيــو
ـنـطـقـة ن  والـكـوت من اجلــانب األ
اجلــــزاء تـــــصــــدى لــــهــــا احلــــارس
الـبــرازيـلي إديـرســون بـنـجـاح. وفي
الدقـيـقة  27 أرسل والـكوت عـرضـية
مـتـقـنة إلجنـز داخل مـنـطـقـة اجلزاء
الــذي ســدد رأســيــة مـرت إلـى جـوار
الـقـائم وسط مـطـالـبـات بـاحلـصـول
عــلى ركــلـــة جــزاء بــســـبب تــعــرضه
لإلعاقة من قبل دياز أثـناء التسديد.
ـضـيف مـحـاوالته وواصل الـفـريـق ا

لــتـســجـيل الــتـعــادل بـعـدمــا ارتـقى
ــدافع فـيــسـتـرجــارد لـعــرضـيـة من ا
مـسددًا ركـلـة ركنـيـة في الـدقـيـقة  29 
رأسية أمـسك بهـا إديرسون بـنجاح.
وعاد فـيسـترجـارد ليـرتقي لـعرضـية
من ركلة ركنيـة أخرى في الدقيقة 35
مـسـددًا رأســيـة عـلت الـعـارضـة هـذه
رة ولم تـشهـد الدقـائق التـالية أي ا
جـديـد لـينـتـهي الـشـوط األول بـتـقدم
الــــســــيــــتي بــــهــــدف دون رد. وبــــدأ
الــســـيــتـي الــشــوط الـــثــانـي بــقــوة
بــهــجــمـة مــرتــدة ســريـعــة وصل من
ن من خاللـهـا تــوريس لـلـجـانب األ
مـنـطقـة اجلـزاء في الـدقـيـقة  47 قبل
أن يـسدد كـرة قـوية مـرت بـقـليل إلى
جوار الـقائم. وأهـدر السـيتي فـرصة
مــحـقـقــة لـتـســجـيل الـهــدف الـثـاني
بــعــدمــا مـرر دي بــروين كــرة رائــعـة

لبيرناردو في الدقيقة  53.
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وبــعـد أن تالعب الــبـرتــغـالـي بـدفـاع
سـاوثـهـامـبـتـون سـدد كـرة ضـعـيـفة
أمسك بهـا مكارثي بسـهولة. وحاول
ريدموند مباغتـة إديرسون بتسديدة
في الــدقـيــقـة  61 إال أن كـرتـه ذهـبت
سهلـة في يد احلارس الـبرازيلي ثم
ظــــهـــــر دي بــــرويـن من جـــــديــــد في
الــدقـــيــقــة  71 بـــتــســديـــدة أرضــيــة
ضعيـفة أمـسك بها مـكارثي. وأجرى
جـوارديـوال الـتبـديل األول بـالـدقـيـقة
بـــــــنــــــــزول مــــــــحـــــــرز ثـم كـــــــاد 72
سـاوثـهـامـبـتـون أن يـسـجل الـتـعادل
بــعــدمــا أرسل تــيال عــرضــيــة خــرج
إديـــرســــون لإلمـــســــاك بـــهـــا إال أن
سـتــونـز أبــعــدهـا بــصــورة خـاطــئـة
لـتــصل إلى آدمـز الــذي سـدد رأسـيـة
مرت إلى جوار القائم. وأتى الرد من
جـــــونــــدوجــــان فـي الــــدقــــيــــقــــة 78
بـتـسـديـدة مـتقـنـة من خـارج مـنـطـقة
اجلــزاء أبـعـدهــا مـكـارثـي إلى ركـلـة
ركــنـــيــة وفـي الــدقـــيــقـــة األولى من
الوقت بدل الضـائع سدد محرز كرة
قوية من داخل منطقة اجلزاء ذهبت
ـــرمى. وأهـــدر مــحــرز بــعـــيــدًا عن ا
فرصة محـققة للـتسجيل فـي الدقيقة
 مـن هـجــمــة مــرتــدة ســريــعـة 90+2
أرسل من خاللـــهـــا بــيـــرنـــاردو كــرة
عــرضـــيــة لـــلــجـــزائــري اخلـــالي من
الرقابة داخل مـنطقة اجلـزاء ليسدد
بـغــرابـة أعــلى الـعــارضـة لــيـنــتـهي

اللقاء بفوز السيتي 1-0.
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ـوكلـة إليهـا بأقل بـاجناز مـهامـها ا
من تــسـعـ يــومـاً عــلى ان تـتــقـيّـد
ــقــبــلــة بــتــفــادي كل إجــراءاتــهــا ا
ـــســبـــبـــات الــتـي أدت الى إعــادة ا
االنتـخابات. وخـتم حمـودي حديثه
قـــائالً ان اتـــفـــاق مــســـقط تـــضــمن
تـشـكـيل جلـنــة قـانـونـيـة خـمـاسـيـة
تـنـحـسـر مـهـمـتـهـا بـاإلشـراف عـلى
ــؤتـمـرات االنـتـخـابـيـة فـقط إدارة ا
مــتـمــنــيــاً الــتــوفــيق لــلـجــمــيع في
منافـسة أخالقية وعـملية انـتخابية
ـبـيـة الـعـراقـية تـخـرج احلـركـة األو

من احلرج الذي يطويها.

إتفـاق مسـقط ألزم الـلجـنة الـثالثية
ـــؤقــتـــة وبــوضـــوح كــامـل عــلى ا
ادة 9 الفقرة التقـيّد بـتنـفيذ نص ا
 مـن الــنــظــام الــداخـــلي لــلــجــنــة 2
ـــبــيـــة الــوطـــنــيـــة الــعـــراقــيــة األو
واخلاصة بعدم السماح بالعمل في
ـبــيـة الــعــراقـيــة لـكل الــلــجـنــة األو
ــدوّنــة شــخـص إرتــكب إنــتــهــاكــاً 
اخللق الريـاضي أو إرتكب إنـتهاكاً
نشطات وبحسب دوّنة مكافحة ا
مـــا ورد فـي نص إتـــفـــاق مـــســـقط.
ـبية أيضاً وب رئيس الـلجنة األو
ان االتـفـاق ألــزم الـلـجـنــة الـثالثـيـة

بـية ـبي وقرارات الـلجـنـة األو األو
الـدولــيــة. وشـدد حــمــودي عـلى أن
ـؤقــتـة سـتــدقق األهـلـيـة الـلــجـنـة ا
القانـونية جلـميع أعضاء اجلـمعية
ـرشـحـ لـعــضـويـتـهـا الـعـامــة وا
وتــتــمـتع بــالــصالحـيــات الــكـامــلـة
بـابعـاد أيّ شـخص ال تـنطـبق عـليه
شـروط عـضـويـة اجلـمـعـيـة الـعـامة
الرتـكـابه جــنـايـة أو جـنــحـة مـخـلّـة
بـالـشـرف أو إنـتـهك مـدوّنـة اخلـلق
بـيـة الدولـية الـرياضي لـلـجنـة األو
ـكـافـحة ومدوّنـة الـوكـالـة الـدولـيـة 
ــنــشــطـــات. ولــفت أيــضــاً الى ان ا

ـبيـة الدولـية وقـرارات اللـجنـة األو
ؤتمـرات االنتخابـية األخيرة. في ا
وبـــ ان بــــنـــود إتـــفــــاق مـــســـقط
تــضــمـنـت ومن مــبــدأ احلـيــاد في
ـقـبـلة أن االجـراءات األنـتـخـابيـة ا
يــتم االتـفــاق عــلى تـســمــيـة جلــنـة
مـــؤقـــتــة مـن ثالثـــة شـــخـــصـــيــات
مــحــايــدة يــتــفـق عــلى أســمــائــهــا
حـــمــــودي ودرجـــال تـــتـــولى إدارة
الـعـمل وتهـيئـة متـطـلبـات العـملـية
األنـتــخـابــيـة وحتـديــد مـواعــيـدهـا
وفـقـاً لـلـقـانــون والـنـظـام الـداخـلي
ــيــثــاق ــبــيــة الـــعــراقــيــة وا لألو

ا في ذلك إعادة بكـافة مفـاصلهـا 
ـمــيـزة إنــتــخـاب الــشــخـصــيــات ا
ـبـية ـثـلي االحتـادات غيـر األو و
ـبــيـ ــثـلي الــريـاضــيــ األو و

ثلة اللجنة النسوية.  و
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وأوضح حــــمـــودي أن إعــــادة تـــلك
ــؤتـمــرات األنــتـخــابــيـة ســتـؤدي ا
بــاألســاس الـى إعــادة إنــتــخــابــات
ـكـتب الـتـنـفيـذي بـسـبب الـسـماح ا
ـشــاركــة شــخـصــيــات مــنـتــهــكـة
بي والقانون والنظام للميثاق األو
بـية الـعراقـية الـداخلي لـلجـنـة األو
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ـــبــيــة أعــلن رئـــيس الــلـــجــنــة االو
الوطـنية العـراقية رعـد حمودي عن
إتــفــاق  حتـريــره في الــعــاصــمـة
الـعـمـانـيـة مـسـقط خالل االجـتـمـاع
الــربــاعي الــذي ضــمـه شــخــصــيـاً
ووزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
ـبــيـة ـثل الــلـجــنــة األو درجــال و
ـبي ــثل اجملـلـس األو الـدولــيــة و
االسـيــوي. وقـال حـمـودي في بـيـان
ـبـيـة إن االتـفـاق ألـزم الـلــجـنـة األو
الـعـراقـيـة بـاعـادة مـجـمل الـعـمـلـيـة
االنــتــخــابــيــة الــتي جــرت مــؤخــراً
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رعد حموديعدنان درجال

اجلـــنــســيـــة (رســول شـــايع وعــلي
قـاسم واحـمد شـهـاب وسـالم رضا)
ـن مـــحــــسن (الـــطـف) وعـــزيـــز وا
حـــيــدر وســيـف حــقي (عـــ تــمــر)
وباقـر محمـد وحسن علي (الـصحة
والـبـيـئـة). يـذكـر ان اجلـهـاز الـفـني
للـمنتـخب يتـألف من مصطـفى عبد
ـدرب سالم كاطع. مدربـا يسـاعده ا

احلـدود ( سـرمـد عـبـد وعـمـر طـارق
وحـــســ عــدنــان وحـــيــدر عــبــاس
ومــصــطــفـى احــمــد فــيــاض وانس
فـالح ومـهـنـد عـبـد الـكـر ومـحـمـد
صــادق احــمــد وعـلـي انـور) وثالث
ـــتـــقـــ العـــبـــ من فـــريق امـــام ا
(حـــســ مــنـــذر واحلــسن مـــحــمــد
وحـس حـامـد) واربعـة العـب من
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اعــلن اجلــهــاز الــفــني لــلــمــنـتــخب
ـدرب الــوطــني لــلـركــبي بــقــيــادة ا
مــصــطــفى عــبــد الـقــائــمــة االولــيـة
لــلــمـــنــتـــخب الــذي ســـيــشــارك في
البطولة العربية لسباعيات الركبي
الـــــســــادســــة الــــتـي ســــتــــقــــام في
االسـكـندريـة لـلـمدة  14-11من شـهر
شـبـاط  2021  وقـال مــصـطـفى عـبـد

في بــيــان لــلــجــنـة الــركــبي انه 
اسـتـدعاء 21 العـبـا للـقـائـمة االولى
ــنــافــسـات دوري بــعــد مــتــابــعــته 
لـــيـــفـــون الـــتي افـــرزت عن ظـــهــور
خامـات شابة جـيدة استـطاعات ان
ـــنـــتــخب. حتـــجــز مـــكـــانــهـــا في ا
واضـاف ان الـقـائـمـة سـتـقـلص الى
ــــــغـــــادرة الى 12  العـــــبــــــا قـــــبل ا
حـيث ســيــتم دخـول االســكـنــدريــة 
ـنتـخب في مـعسـكر داخـلي واخر ا
خـــارجي بـــعــد االتـــفــاق مع جلـــنــة
ـنـهـاج الـركــبي الـتي وافـقت عـلى ا
الـــذي قـــدم لـــهـم من قـــبل اجلـــهـــاز
الفني. وأكد ان ثقته كبيرة بالعبيه
في حتـقيق نـتائج جـيدة رغم قـصر
ة فتـرة االعـداد اال ان اصرار وعـز
الالعب ستكون لها اثار كبيرة في
تـخـطي الــصـعـاب. وضــمت قـائـمـة
ــــنـــــتــــخب  9العــــبـــ من: فـــريق ا

كـال الــــفــــريــــقــــ حــــيث تــــبــــادال
احملـــاوالت الـــهــجـــومـــيـــة وكــانت
أخــطــر الــفــرص لــصـالـح أولــسـان
هيـونداي عـندمـا سدد يـوون بيت-
غـــارام الــكــرة مـن خــارج مــنـــطــقــة
اجلــزاء لـكــنــهـا ارتــطـمـت بـالــقـائم
وحتـــــــولـت إلـى ركــــــلـــــــة مـــــــرمى.
وتواصلت خطورة الفريق الكوري
حيث مرت رأسـية جونيـور نيغراو
الــقـويــة فــوق الـعــارضــة في حـ
تصدى احلارس اإليراني حامد الك
لـتسـديـدة يوون بـيت-غارام  .22ثم
بـدأ بيـرسـيبـولـيس في االستـحواذ
ـلعب وشن عـلى الـكـرة في وسط ا
الــهـجــمـات عــبـر انــطالقـات بــشـار

رسن وسياماك نعمتي.

{ طـــهـــران- وكـــاالت: تـــوج نـــادي
أولــــســــان هــــيــــونــــداي الــــكــــوري
اجلـــنــــوبي بــــلـــقب دوري أبــــطـــال
آســـــيـا  2020 بــعــدمـا تــغــلب عـلى
على بـيـرسـيـبـولـيس اإليـراني  2-1 
ســـتــاد اجلـــنـــوب في الـــعـــاصـــمــة
الــــقـــــطــــريـــــة الــــدوحـــــة. وتــــقــــدم
بـيـرسـيـبـولـيس عـبـر مـهـدي عـبدي
قــارا في الــدقــيــقـة  45 قــبل أن يـرد
أولـــســان هــيــونـــداي بــهــدفــ عن
طـريق جونـيـور نيـغراو ( 4+45و55
من ضـربـة جـزاء). وهـذا هـو الـلقب
الـــثـــاني ألولـــســان هـــيـــونــداي في
تـاريخ الـبطـولـة بعـدمـا كان حـصد
الـــلـــقب لـــلـــمــرة األولـى عــام 2012.
ـبـاراة مــثـيـرة من وجـاءت بـدايــة ا

اجلمـالـيـة لـلـمـبـاريـات لـذا ارجو من
جـمـيع مـحـبي االنـديـة في كـردسـتـان
ـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة الى مـــراعـــاة ا
مـــســـاعـــدتـــنـــا واتـــبـــاع االرشـــادات
الـــصـــحــــيـــة ارجـــو مــــنـــكم ارتـــداء
الـــكـــمـــامـــات اثـــنــــاء تـــواجـــدكم في

العب. ا

محـافظ اربيـل والسـليـمـانيـة ودهوك
وحلـبجـة وجـارميـان الـذين سمـحوا
ــبــاريـات بــدخــول اجلــمــاهـيــر فـي ا
ئة. واضاف ان القادمة بنسبة  50با
الدخـول سـيـكـون حـسب التـعـلـيـمات
العب بالتـأكيد دخول الصحيـة في ا
اجلـمـهـور سيـشـكـل حافـزاً ويـضـيف
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وافقت السلطات في اقليم كردستان
ئة على السماح بدخول نسبة  50با
من اجلماهيـر الى مالعب كرة القدم.
وقـال رئـيس احتـاد كــردسـتـان لـكـرة
القـدم سـف كـنـابي في تـدوينـة عـبر
صفـحـته الرسـمـية إن شـكـرا لكل من
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فريق هونداي الكوري يخطف لقب ابطال اسيا
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بيب غوارديوال

احدى مباريات لعبة الركبي
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جماهير فريق اربيل في كردستان
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{ مـدريـد- وكــاالت - يـأمل الـدولي الــكـرواتي لــوكـا مـودريـتـش جنم ريـال مـدريــد في أن يـنـهي
لكي. مسيرته داخل جدران النادي ا

قبل. ودريتش 35 عامًا التفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير/كانون ثان ا ويحق 
درب زين الدين زيدان وهو ما قد ويعد مـودريتش أحد العناصر التي ال غنى عنهـا في تشكيلة ا
لكي.وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" اإلسباني اليوم اجلمعة يدعم استـمراره داخل صفوف ا
فإنَّه على الرغم من تألق مودريتش مع ريال مدريد إال أن ملف جتديد عقده لم يُفتح حتى اآلن.

وأوضح التـقرير أنَّ مودريـتش على استعـداد لتخفـيض راتبه السـنوي احلالي الذي يـتقاضاه مع
الـريـال من أجل جتـديـد عـقـده.وأشـار الــتـقـريـر إلى أن رغـبـة مـودريـتش األولى هي االسـتـمـرار
وإنهاء مـسيرته داخل الريـال وفي الوقت نفسه يعـلم أن هناك اهتـمام بضمه من أنديـة يوفنتوس

وإنتر ميالن وباريس سان جيرمان.
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تعيش فـانيسـا براينت أرمـلة جنم كرة
الــســلــة الــراحل كــوبي بــرايــنت وسط
درامــا قـضـائــيـة سـاخــنـة بــعـد عـام من
مــصـــرع زوجــهــا وابــنــتــهــا في حــادث
حتطم مروحية.وتواجه فانيسا براينت
دعـوى قضـائـيـة من قـبل والـدتـها. وفي
الدعـوى الـقضـائـية قـالت صـوفيـا ل

والـدة فـانـيـسـا بـراينـت إنه يـنبـغي أن
حتصل على  5مالي دوالر بدل أتعاب
مـتـأخـرة عـلى حـد تـعـبـيـرهـا لـكـونـهـا
ـربـية ـسـاعـد الـشخـصي البـنـتـهـا وا "ا
مـنذ فـتـرة طـويلـة ألحـفـادها".كـمـا تزعم
صـوفـيـا لــ أن كـوبي بـرايـنت وعـدهـا
بــاالعــتــنــاء بـهــا مــالــيــا إلى أجل غــيـر
ـكـونة من مـسمى.وتـزعم في الـدعـوى ا
 48صـــفــحــة: "لــســـوء احلظ فــإن وعــد
كــوبي بــرايــنت لم يــر الــنـور ألنـه مـيت
اآلن واتـــخــذت فــانـــيــســا بـــرايــنت كل
كـنـة إلبطـال وإلغـاء كل وعود خطـوة 
كـوبي".والقت الـدعوى الـقـانـونـيـة التي
رفـعـتـها لـ ردود فـعل عـنـيـفـة خـاصة
أنــهـــا تــأتـي بــعــد 11 شــهـــرا فــقط من

ـراهقـة جيـانا مصـرع برايـنت وابـنته ا
فـي حـــــــــــادث حتــــــــــــطـم طـــــــــــائـــــــــــرة
ـثـال وصف هـلـيـكـوبـتـر.وعـلى سـبـيل ا
ـشـهـورين الـدعـوى أحـد الـصـحــفـيـ ا
الـــقــضــائــيــة في تـــغــريــدة عــلى مــوقع

الــتــواصل االجـتــمــاعي تـويــتــر بـأنــهـا
"مثيرة لالشمئـزاز" وهي التغريدة التي
حـظـيـت بـنـحـو 28 ألف إعـجـاب.وجـاء
أقوى رد فـعل من اإلبـنـتة نـفسـهـا حيث
نــفت في بــيــان بــهــذا الــشــأن ادعـاءات

والــدتــهــا بــأنــهــا مــربــيــة ومــســاعـدة
حاولة "ابتزاز واتهمتها بـدال من ذلك 
مـكاسب مـالـية " مـنـهـا.وأضافت قـائـلة:
ـة "هـذه الـدعـوى تـافـهـة ومـخـزيـة ومـؤ

كن تصوره". بشكل ال 
وقالت في بـيانهـا إنهـا وزوجها سـمحا
لــوالــدتــهــا بـالــعــيش مــجــانــا في أحـد
ـــتـــلــكـــاتـــهـــمـــا عـــلى ســـاحل تـــوني
نيوبورت بيتش لكـنهما لم يعداها بأي
شـيء.وأضــافـت قــائـــلـــة في بـــيــانـــهــا:
"سـاعــدتـهـا وزوجي الـراحـل بـنـاء عـلى
طلـبي وهي تـريـد اآلن أن حتـصل مني
على 96 دوالرا لـلـسـاعـة مـقـابل الـعـمل
دة 18 ـفـترض 12 سـاعـة في الـيـوم  ا
عـاما لـرعـايـة أحـفـادها فـي الواقع هي
لم ترع فتياتي األكبـر سنا إال عندما كن
صغيـرات ".وقالت فانـيسا بـراينت إنها
بدأت في وقـت سابق من هـذا الـعام في
الـــبــحـث عن مــنـــزل جــديـــد ألمــهــا وأن
والدتها أجرت مـقابلة تلـفزيونية ادعت
فيـها أنـها أجـبرت عـلى مغـادرة منـزلها

وإعادة سيارة فاخرة.
وقالت فانـيسا بـراينت: "حتى بـعد هذه
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د تقريـر صحفي إيـطالي أن مـينو رايـوال وكيل أعـمال بول بـوجبا { لنـدن- وكاالت - أكـَّ
العب مانشستر يونايتد شوهد في تورينو ما زاد من شائعات عودة النجم الفرنسي إلى
يـوفنتوس.وكـان رايوال قد صرح مـؤخرًا بأن وقت بـوجبا في مانـشستـر يونايتـد قد انتهى

قبلة. وطالب إدارة النادي بالسماح له بالرحيل في فترة االنتقاالت ا
ا كان بوجبا مطلوبا لدى يوفنتوس بعد رحيله عن الفريق في صيف 2016  وعودته وطا
إلى مـانشـستـر يونـايتـد من جديـد.وبحـسب صحـيفـة "كوريـري ديال سيـرا" اإليطـاليـة فإن
تـواجـد رايـوال في تـوريـنـو خالل تــلك الـفـتـرة حتـديـدًا يـعـزز من فـرص عـودة بـوجـبـا إلى
الـبيانكـونيري.وكانت أنبـاء قد ترددت مؤخرًا تـفيد بأن يـوفنتوس لن يتـمكن من شراء عقد
ا سـيعرض عـلى مانشـستر يـونايتـد ضمه على ـقبل وإ بوجبـا في ينـاير/كانـون الثاني ا

سبيل اإلعارة مع وضع شرط بأحقية الشراء في الصيف.
في الوقت ذاته سيحـاول يوفنتوس التوصل التفـاق مع بوجبا من أجل تخفيض راتبه في

الية الكبرى التي تعاني منها األندية في أوروبا. ظل األزمة ا
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اخلــيـانـة كــنت عـلى اســتـعـداد لــتـقـد
مـعونـة شـهريـة لـهـا بقـيـة حيـاتـها ولم
ا يـكفي بـالـنسـبة لـها يكن ذلـك جيـدا 
حيث اتـصلت بي عبـر وسطـاء وطالبت
بـخـمسـة ماليـ دوالر ومـنـزل وسـيارة

مرسيدس".
‰UHÞô« W¹UŽ—

وتطرح هذه القضية سؤاال حول ما إذا
كـــان يـــجب عـــلـى الــوالـــديـن واألجــداد
احلــصــول عـلى أجــر لــرعـايــة األطــفـال
داخل األسرة وهـو سؤال مـطروح مـنذ

نصف قرن.
اضي فـفي أوائل سبـعـيـنيـات الـقـرن ا
ي من الـــنــســويــات أطـــلق حتــالف عـــا
الــراديــكــالــيــات حــمــلــة "أجــور مــقــابل
ـنــزلـيـة" وهي احلـمـلـة الـتي األعـمـال ا
ـــقـــدمـي الـــرعـــايــة دعـت إلى أن يـــدفع 
األسـاسـيـ لـلــعـائالت ومـعـظـمـهم من
النـساء أجـورا منـتظـمة ألداء واجـبات

توقعة منهم. نزل ورعاية األطفال ا ا
وفي بـيانـهـا الـذي صدر فـي ذلك الوقت
حتــدثت احلـمــلـة عـن "عـقــوبـة الــسـجن
ـنـزلـية في ـؤبـد للـمـرأة في األعـمـال ا ا راهقة جيانا مصرعهما  ŸdB∫ فانيسا براينت التي لقي زوجها النجم كوبي براينت وابنته ا

روبرت
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لــلـعــام الــثـانـي عـلى الــتــوالي.وكـان
ـاني كلـوب قـد فـاز باجلـائـزة عام األ
2019 بعد فوز ليفربول بلقب دوري
أبطال أوروبا وتفوق في تكر هذا
الــعــام عــلـى هــانــسي فــلــيك مــدرب
بـايرن مـيـونيخ ومـارسـيلـو بـيلـسا
مـدرب لـيـدز.وأضـاف: "أود أن أشـكـر
كـــثــيــر مـن األشــخـــاص أبــرزهم كل
طــاقـمي الــتــدريـبي لــو كــنت أعـرف
أنــني الـفــائـز بـهــا (اجلـائــزة) لـكـان
مـعي هنـا طـاقم الـتدريب. لـهم يـعود
الـــفـــضل فـــيـــمـــا فـــعـــلـــنـــاه الـــعـــام
ــاضي".وقـال: "لم نــحــلم طـوال 30 ا
عــــــامــــــا لــــــكـن األحـالم عــــــادت في
الــــســـــنـــــوات األخـــــيــــرة. كـــــان ذلك
اسـتـثـنـائـيـا للـغـايـة عـشـنـا جـمـيـعا
عـاما خـاصـا بـطريـقـة غـير إيـجـابـية
لألسف ولــكن عـلى األقل بــالـنــسـبـة
شجـعي ليفـربول استـطعنـا حتقيق
بعض اإلجنازات في فترة صعبة. لم
يـكـن لـدي أدنى فـكــرة عـمـا ســيـكـون
عـــلـــيـه األمـــر".حـــقـق نـــادي بـــايـــرن
مـــيــونــيخ جنــاحـــا إضــافــيــا بــفــوز
مانـويل نويـر بجـائزة أفـضل حارس

oÐU « q¹“«d³ « »Ò—b

 U½Ë—uJ UÐ »UB*« uſ—u³L u

dI²  l{Ë w

بي U³—»…∫ اجلماهير تلوح بالعلم الروسي خالل مباراة ب رياضي روس يشاركون حتت لواء العلم االو

ZÒNML*« jOAM² « sLŁ l bð WOÝËd « W{U¹d «

WO Ëb «  UIÐU *« s  5 UF  dE×Ð

 U³łuÐ »ÒdIð …b¹bł …—Uý≈

”u²M u¹ s

واالحتــادات الــدولــيــة بــحــاجــة إلى
قـرار مــحـكـمـة الـتـحــكـيم الـريـاضـيـة

"الذي ال يترك مجاال للتأويل".
ودعــا بــاخ "كــاس" إلى اتــخــاذ قــرار
دون غـــمـــوض "ألنه إذا كـــان هـــنـــاك
ـكن أن يكون لدى مجال لـلتفـسير 
االحتادات الـدولـية قـراءات مـختـلـفة
وهـذا من شـأنه أن يـؤدي إلى حـيـرة
تـــــامــــة".وحــــدّدت وادا نـــــوعــــ من
التالعب: حـذف آثار نـتائج إيـجابـية
لفـحوصـات منـشطـات ودس رسائل
مــلـفــقـة وزائــفــة في قـاعــدة بـيــانـات
أساسية بـ تشرين الثـاني/نوفمبر
2018 وكانـون الثـاني/ينـاير 2019
وذلك في مــحــاولــة لـدعم نــظــريـة أن
ـــديــر الــســابق خملــتــبــر مــوســكــو ا
غـريـغـوري رودتــشـنـكـوف الـذي كـان
خــلف الــشــرارة االولى لــلـكــشف عن
مـنهج قد أدخل فضيـحة التـنشط ا
واثنـ من نـوابه بـيانـات زائـفة في

النظام كجزء من مؤامرة ابتزاز.
وتـــعــود الـــقـــضــيـــة إلى عــام 2010
وتـتـعـلق بـاألجـهـزة الـسـريـة ووزارة
الــــريــــاضــــة الــــروســــيــــة وأثــــارت
الـتــوتـرات بـ مـوسـكــو والـهـيـئـات
الرياضية التي يُنظر إليها على أنها

أدوات للهيمنة الغربية.

{ رومـا- وكاالت - اعتـرف السويدي زالتـان إبراهيـموفيتش مـهاجم ميالن بـأن مستواه
تطور أكثر بعد جتاوز سن الـ30 مشيرًا إلى احلالة التي ستدفعه للتوقف عن اللعب.

ـوقع "يـويفـا": "عمري 39 عامًـا ومع مـا قمت به لـيس لدي  وقـال زالتان في تـصريـحات 
ا أفـعـله".وأضاف: "أنـا لست أي الـتـزام بالـعمل بـعـد اآلن لكن ال يـزال لدي شـغف كـبيـر 
ـزيد ال أرى الـكثـير مـن الالعبـ في عمـري سواء يـلعـبون راضـيًا أبـدًا ودائـمًا مـا أريد ا
ا أقـدمه".وتابع إبراهـيمـوفيـتش: "اللـحظة حـاليًـا أو أنهـوا مسيـرتهم يـقدمـون أداءً مشـابه 
ـفترض أن تكون أقرب إلى االعتزال ولكني في التي يـتخطى فيها الالعب 30 عامًا من ا
حـالـتي أصـبــحت أفـضل بـعـد جتـاوز الـ30.وأكـمل: "سـمـعت أن ريـاضـيـ من الـواليـات
ـتحـدة يقـولون إنـهم أنفـقوا أكثـر من ملـيون دوالر لـلحـفاظ عـلى شكل أجـسامـهم أما أنا ا
فـعمري 39  وفي حـالة جـيدة أؤدي عـلى أعلى مـستـوى وال أنفق أي شيء لـلحـفاظ على
شـكل جسـمي".وأوضح: "الـسـر ليـس في كم اإلنفـاق لـكن في رأسك مـاذا تـريد كم أنت
عـلى استـعـداد للـتضـحـية هـذا هو الـسـر في العـقلـيـة والعـقلـيـة ال تكـلف شيـئًـا".ويتـعافى
وسم من إبراهـيموفيتش الذي سجل  10أهداف في 6 مبـاريات بالدوري اإليطالي هذا ا
إصـابة في أوتـار الركبـة وقد يـعود أمـام ساسـولو يوم األحـد.وواصل جنم ميالن: "أود أن
يكـون عقل زالتان في جـسد يـبلغ من الـعمر 25 عامًـا أشعر بـالتـعب أسرع اآلن مـقارنة

ا كنت عليه عندما كنت أصغر سنًا".

رشح لـرئاسـة نادي برشـلونـة عن أعضاء { مدريـد- وكاالت أعلـن خوان البورتـا ا
ـقبل والـتي ضـمت وجـوها مـألـوفة مـجـلس إدارته حال فـوزه بـاالنـتخـابـات الشـهـر ا

وأخرى جديدة.
ومن ب أسمـاء الفـريق اإلداري لالبورتـا تظـهر وجـوها مـعروفـة في محـيط النادي
رأة الـكتـالـوني مـثل رافـاييل يـوسـتي وألـفـونس كـاستـرو ومـاريـا إليـنـا فـورت ا
كون من 16 شخـصًا إضافـة جلوسيب قـدم وا الوحيـدة من ب األعضاء ا
ـجـلس إدارة الـرئـيس كـوبـيـلس وجـوسـيب إجـنـاسـيـو مـاسـيـا الـذي عـمـلـوا 

األسبق.
ديـر العام أما الـوجوه اجلـديدة فـضمت من بـ آخرين خـاومي جيـرو ا

صرفي ب 2014 و2019. السابق لصندوق ال كايشا ا
ــديـر الــعـام لــقـسم وضــمت أيــضـا كل من جــوسـيب مــاريـا ألــبـرت ا
شتريات بشبكة ميديا ماركت وأنطونيو اسكوديرو رجل األعمال ا
بــقـطـاع اخلــدمـات والــرئـيس الــسـابق لــنـادي جـيــرونـا كــوجـهـ

جديدين داخل مجلس اإلدارة احملتمل للنادي.
ه أسـمـاء أعضـاء مـجلس إدارته وقال البـورتـا خالل تـقد
في حمـلتـه االنتـخابـية: "أعـد أسمـاء هذا الــــــــــفريق

مـــنـــذ الــــيـــوم نـــفـــــــــــسه الــــذي لم أفــــــز فـــيه
بانتخابات 2015.

{ سـاو بــاولـو (أ ف ب) - يـرقـد مـدرب
ـنـتــخب الـبــرازيـلي الـســابق فـانـدرلي ا
ــســتــشــفى مــنـذ لــوكـســمــبــورغــو في ا
اجلــمــعــة نــتــيــجــة إصـابــتـه بــفــيـروس
ـــســـتـــجـــد لـــكـــنه في وضع كـــورونـــا ا
ــسـتـشـفى "مـســتـقـر" بـحــسب مـا أفـاد ا
الــســوري-الــلـــبــنــاني فـي ســاو بــاولــو

الثالثاء.
ــسـتــشـفى في بــيـان "لـقــد تـلـقى وقـال ا
الـعالج وحـالته الـسـريريـة مـستـقرة وال
حـــاجـــة لـه إلى وضــــعه عـــلـى اجلـــهـــاز
ـريض الـبـقاء الـتـنـفـسي. يـتـع عـلـى ا
ـسـتـشـفـى من دون حتـديـد مـوعـد فـي ا

خروجه" في الوقت احلالي.
ــــدرب ــــســــتــــشـــــفى الى أن ا وأشــــار ا
السابق لـريال مدريـد اإلسباني (2005)
ــنـــتــخب الـــبــرازيــلي (1998-2000) وا
وأنـــديـــة بـــرازيـــلــــيـــة عـــدة أدخل إلـــيه

"بعوارض معتدلة".
وذكـــــرت وســــائـل إعالم مـــــحــــلـــــيــــة أن

لــوكـســمـبــورغـو الــذي أقـيـل من تـدريب
ـــــيــــــراس مـــــنــــــتـــــصـف تـــــشــــــرين بــــــا
األول/أكتوبر بسـبب سوء النتائج قدِمَ
ــسـتــشـفى بــعـد شــعـوره بــصـداع إلى ا
وآالم في اجلسم.ويـعتبـر لوكسـمبورغو
ــدربـ حتــقــيـقــاً لـلــقب الـدوري أكــثـر ا
الــبــرازيــلي في خــمـس مـنــاســبــات (مع
ــــــــيـــــــراس عــــــــامي  1993و1994 بـــــــا
كــوريـــنــثـــيــانــز 1998 كــروزيــرو 2003

وسانتوس 2004).
كـما قاد الـبرازيـل الى لقب كـوبا أمـيركا

عام 1999.
وتـــــــوفـي أكـــــــثــــــــر من 182 ألف و700
شـخص فـي الـبــرازيل جــراء إصـابــتـهم
بـفــيــروس "كــوفــــــــــيـد-19 وهي ثـاني
أعـلى نـسـبـة وفــيـــــــــات بـالـعـالم جـراء
تـــــــــحدة فـيما الوبـاء بعـد الواليـات ا
وصل عـــدد احلـــاالت اإليـــجـــابــيــــــة في
الـبـالد الى قـرابــة ســبـعــة ماليــ حـتى

اآلن.

 زالتان
إبراهيموفيتش

اضي في نشطات ("وادا") العام ا ا
ح منحت الفرصة أمام الرياضي
الـروس الـذين لم يــسـبق مـعـاقـبـتـهم
نـشطـات للـمشـاركة بسـبب تنـاول ا

حتت علم محايد.
واعــتــرف الــقــضـاة فـي قـرارهـم بـأن
"عواقب" الـغش الروسي أي الـتزوير
عـلى نـطـاق واسع لـبـيـانـات مـخـتـبر
ـنشـطات "لـيست كـافحـة ا موسـكـو 
بــاألهــمــيـة الــتي كــانت تــأمل فــيــهـا
نشطات". كافحة ا ية  الوكالة العا
ولتبرير تساهـلهم قال القضاة إنهم
"أخذوا في االعتبار مسائل تناسبية
الـعقـوبـات وعـلى وجه اخلـصوص
احلـاجـة إلى تـعـزيز تـغـيـيـر الـثـقـافة
وتـــــشـــــجــــيـع اجلـــــيل الـــــقـــــادم من
شاركة في الرياضي الروس على ا
رياضـة دوليـة نظـيفـة".وستـطال تلك
الـعــقـوبـات رمـوز الــدولـة الـروسـيـة
أكــثـــر من الــريـــاضــيـــ أنــفـــســهم.
ــسـؤولـون وبــالـتـالـي  لن يـتــمـكن ا
ـير ن فـيهم الـرئيس فالد الروس 
سابقات الدولية بوت من حضور ا
الــــكـــبــــرى ولـن يــــرفع الــــعــــلم
الـــــروسـي هـــــنـــــاك ال عــــزف
الــنـــشــيــد الــوطــني كــمــا
وســتــمـــنع روســيــا من
اســتــضــافــة أي حـدث
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــي
كـبــيـر.وبــاخـتــصـار
تــــــمت حــــــمــــــايــــــة
الرياضي إلى حد
كبـيـر من العـقـوبة
اجلــمــاعــيـة الــتي
طــالــبت بــهـا وادا
والــتي تـــضــمــنت
في الـبــدايـة ثالث
نـسخ من األلـعاب
ــبـــيــة حــتى األو
ــــــــبـــــــــيــــــــاد األو
الــــــصـــــيـــــفـي في
بــــــاريس ?2024
مــــا قــــد يــــؤدي إلى
نهـايـة مسـيـرة العـديد
مـــــنـــــهـم.وفي حـــــال ظل
االسـتـبـعـاد سـاريـاً حـتى
16 كــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــون
األول/ديـــســمـــبــر 2022
فــــإن آثــــاره عـــلـى كـــأس
العالم التي سـتنتهي في

قطـر بعـد يـوم من ذلك الـتاريخ لم
ــكـن لــلــريــاضــيـ تــتــضـح بـعــد: 
الروس بالتأكيد التنافس حتت راية
مــحــايـدة لــكن الــبــيـان الــصــحـافي
ــكن لــلــمــحــكــمــة ال يــوضح كــيف 
تــــطـــبــــيق هــــذا الــــتـــســــامح عــــلى
الــريـــاضـــات اجلـــمــاعـــيـــة.وعــلـــيه
بـيـة الروسـية اعـتبـرت الـلجـنـة األو
ـنع بوتـ من حضور قرار "كاس" 
ـســابـقـات الــدولـيـة الـكــبـرى "غـيـر ا
مـــقـــبـــول" لـــكـن رئـــيس الـــلـــجـــنـــة
سـتـانيـسالف بـوزديـنـيـاكـوف أعرب
في مـؤتمـر صـحـافي أنه راض لـعدم
حظـر الـرياضـي الـروس "جـماعـياً"

بهذه القرارات اجلديدة.
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لــكن رئـــيس الـــوكــالـــة األمــيـــركــيــة
ــنـــشــطـــات (يــوســادا) ــكـــافــحـــة ا
تـــرافـــيس تـــرايـــغـــارت اعـــتـــبـــر أن
"الـــهـــروب مــــرة أخـــرى من عـــواقب
كبـيرة تـتنـاسب مع اجلرائم نـاهيك
عن اســتـبـعـاد حــقـيـقـي هـو ضـربـة
كـارثــيــة لــلـريــاضــيــ الـنــظــيــفـ

وسالمة الرياضة وسيادة القانون".
مـن جــهـــة أخــرى أمـــرت احملــكـــمــة
نشطات كافحـة ا الوكالة الروسـية 
(روسادا) بـدفع 1,27 مـلـيون دوالر
لوادا لتعويض اخلبرات التي قامت
بها مـنذ كانـون الثاني 2019 بشأن
تـــــزويـــــر بـــــيـــــانـــــات مـــــخـــــتـــــبـــــر
مـوســكـو.وكـانت وادا خــصـصت مـا
يـقـرب من  4ماليـ دوالر في عامي
2015 و2016 في حتقـيـقـ آخرين
ـؤسـســاتـيـة في ــنـشـطــات ا حـول ا
روسيـا ال سـيمـا بـشأن الـغش الذي
بـيـاد الشـتـوي عام حدث خـالل األو
ــــســــاعــــدة 2014 فـي ســــوتــــشي 

األجهزة السرية الروسية.
ورحبت "وادا" بـقرار احملـكمـة وقال
رئـيسـهـا ويتـولـد بـانكـا في بـيان إن
"الــوكــالــة ســعــيــدة بــفــوزهــا بــهـذه
الــقـضــيـة الــتـاريــخـيــة".واضـاف ان
احملــــــكـــــــمــــــة "أكــــــدت بــــــوضــــــوح
اســتــنــتـــاجــاتــنــا بـــأن الــســلــطــات
الـروسـيـة تالعـبت بـوقـاحـة وبـشـكل
غــيــر قـانــونـي بــبــيــانــات مــخــتــبـر
مــوســكـو لــلــتـغــطــيـة عــلى بــرنـامج
ـنــهج".ومع ذلك أعـرب مـنــشـطـات 
بانكا عن "خيبة أمله" ألن احملكمة لم
تصادق على توصية وادا باستبعاد

ـدة أربع سنـوات.وجاء قرار روسيا 
احملـكــمـة الـذي طــال انـتـظــاره بـعـد
دة أربعة جلسات استماع استمرت 
أيـام بـ "وادا" و"روسـادا" في مـكان
ــــاضي.ووقــــعت ســـري الــــشــــهــــر ا
ـــواجـــهـــة أمـــام ثالثـــة قــضـــاة في ا
مــحـكــمــة الـتــحـكــيم الــريـاضــيـة في
أعقـاب مجمـوعة من الـعقـوبات التي
اقـــــتـــــرحـــــتــــهـــــا وادا فـي كـــــانــــون
ورفـضــتــهـا األول/ديـســمــبـر 2019 
روسـادا بــسـبب الـتالعب بــبـيـانـات
ــنــشــطــات في مــخــتــبــر فـــحــوص ا
موسـكـو لـلفـتـرة ب 2011 و2015.
وكـان الـكـشف الـكـامل عن الـبـيـانـات
شـرطــا رئـيـسـيــا إلعـادة روسـيـا الى
كنف الـعائـلة الـدوليـة من قبل "وادا"
في أيلول/سبـتمبر 2018 بعد حظر
دام قـرابـة ثالثـة أعـوام عـلى خـلـفـيـة
الـكـشف عن بــرنـامج واسع الـنـطـاق
لـدعم الـتـنـشط بـإشـراف الـدولـة بـ

العام 2011 و2015.
واعتبرت "وادا" أن البيانات التي 
ـشـاكل تـســلـيـمـهـا كـانت مــلـيـئـة بـا
واصفة إياها بأنـها "ليست كاملة أو
ليس موثوقا بها تماما" مشيرة الى
ئـات من النـتائج التـحلـيلـية قد أن ا
أزيــلت بـيــنـمــا  حـذف الــبـيــانـات

ـلفـات.وفي ح أن بعض األولية وا
الـــنـــتـــائـج قـــد حـــذفت في 2016 أو
2017 بــعـــد انـــكــشـــاف فـــضــيـــحــة
التنـشط أزيلت مـعلـومات أخرى في
كـــانــون األول/ديـــســمـــبــر 2018 أو
كـــانــون الــثــاني/يــــــــنــايــر من هــذا
العام أي قبـيل تسليم الـبيانات إلى

"وادا".
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هـــذا اخلالف الـــذي ال مــــثـــيل له في
تـاريخ الـعـدالــة الـريـاضـيـة اكـتـسى
ـهددين أهمـية لـلريـاضيـ الروس ا
ـســابـقـات الــدولـيـة بــالـغـيــاب عن ا
ووادا الــــــــتـي بـــــــــذلـت جــــــــهــــــــودا
استـقصـائيـة غيـر مسـبوقـة والعالم
بيـة الدولية الرياضي والـلجنـة األو
قام األول قبل سبعة أشهر من في ا
ـبــيـاد طــوكـيـو.وطــالـبت انــطالق أو
وادا بـاستـبـعـاد الريـاضـيـ الروس
ـدة أربع سـنوات مـا يـعـني غـيـابهم
ــبــيــاد طــوكــيــو وكــأس عن دورة أو
الـعــالم لــكـرة الــقـدم 2022 في قـطـر
ـــبــيـــاد الـــشــتـــويــة 2022 في واألو
الص والصيفي 2024 في باريس.
بية الدولية وكان رئيس اللجنة األو
اني توماس بـاخ أعلن في كانون األ
ــاضي أن جلــنــته الــثــاني/يــنــايــر ا

{ لـــوزان (ســــويـــســـرا)) ,أ ف ب) -
دفــعـت الــريـــاضـــة الـــروســـيــة ثـــمن
ـمـنـهج لــدولـتـهـا بـغـيـاب الـتـنــشط ا
بيادي طوكيو الصيفي علمها عن أو
ــقــبل وبـكــ الــشـتــوي عـام الــعـام ا
2022 بـعــد قـرار مـحـكـمــة الـتـحـكـيم
الـريـاضـيـة امس في لـوزان في آخـر
سـتمرة منذ فترة لحمة ا فصل من ا
طويلـة.وقلص الـقضاة الـثالثة الذين
عـيـنـتهم أعـلى مـحـكـمـة ريـاضـية في
العام إلى النصف عقـوبة االستبعاد
ألربع ســــنـــوات الـــتي
اقــــتـــــرحــــتـــــهــــا
الــــــــوكـــــــالـــــــة
ـــيـــة الـــعــــا
ــكـــافــحــة

ــــــنـــــزل داخـل ا
وخــارجـه وخــدمــة
الــرجــال واألطــفـال
ونــســاء أخــريــات
فمقـابل ذلك العمل
ال نـتــقـاضى أجـرا

أبدا".
وقـالت: "إن جـذور
استـغاللنـا تتـمثل
في عمـلـنـا الدؤوب
ــنــزل ويــحــدث في ا
ذلـك فـي كل بــــــــلـــــــد في

الــعــالم وهــو أمــر ســنــعــمل عــلى
الكفاح ضـده".ووفقا لتـقرير صدر
عام 2016 عن مــعـهـد الــتـنــمـيـة
اخلـارجــيـة (أو دي آي) ال تـزال
الـنـسـاء مـكـلـفـات بـشـكل كـبـيـر
دفوع األجر في بالعمل غـير ا

نزل. داخل ا
وأضــاف الــتــقــريـر قــائال: "إن
نع النسـاء والفتيات من ذلك 
الــتــقــدم في مــجــاالت أخــرى من

حياتهن".

ـرة األولى اإلعالم.وتــعــد هـذه هـي ا
الــتي يــفـوز فــيــهـا لــيــفـانــدوفــسـكي
بـاجلــائـزة الــتي كـانت تــذهب عـادة
ــاضـيـة إلى مـيـسي في الـسـنـوات ا
جنم نــادي بـرشــلـونــة أو رونـالـدو
العـب نـــادي يـــوفــنـــتـــوس.وافـــتـــتح
ــوسـم احلــالي لـــيـــفــانـــدوفـــســكـي ا
بـإحراز  16هدفـا في  14مبـاراة مع
بايرن.وقال لـيفانـدوفسكي: "إذا فزت
ــثل هــذه اجلــائــزة وشــاركت هــذا
اللقب مع ميسي ورونـالدو فهو أمر
ال يُـصـدق ويـعـني الـكـثـيـر بـالـنـسـبة

لي".
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وأضـاف: "أتــذكــر مـنــذ وقت طـويل
أنـني كـنت أتـوق لـشيء كـهـذا واآلن
ـكـنـني الـفـوز بـهـذه اجلـائـزة. هـذا
يعـني الكـثيـر حقـا بغض الـنظر عن
ــكـان الــذي أتـيت مــنه كل مــا يـهم ا
هـو ما تـقـدمه".وجـرى تـكـر يورغن
كلوب مدرب نادي ليـفربول لقيادته
الـــفــــريق والـــفــــوز بـــلــــقب الـــدوري
متاز من خالل اختياره اإلجنليزي ا
أفـضل مـدرب لفـرق كـرة الـقـدم رجال
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فاز البولندي روبـرت ليفاندوفسكي
ـاني العب نـادي بـايـرن مـيونـيخ األ
بجـائزة أفضـل العب في العـالم لعام
2020 فـي حـــــفـل تـــــوزيع جـــــوائـــــز
االحتـاد الــدولي لـكـرة الـقــدم (فـيـفـا)
الذي أقيم في مـدينة زيورخ مـتفوقا
على ليونيل ميسي الفائز باجلائزة
ـــاضي وكـــريـــســـتـــيـــانـــو الـــعـــام ا
رونــالـدو.كــمـا فــازت لـوسي بــرونـز
مــدافـعــة نـادي مــانــشـســتـر ســيـتي
بــجـائـزة أفــضل العــبـة في فــئـة كـرة
ـهاجم الـقـدم النـسـائـية.واسـتـطـاع ا
الـبــولـنــدي إحـراز 55 هـدفـا في 47
ـاضي وساعد وسم ا مباراة فـقط ا
ـاني بـايـرن في حتـقـيق الـعـمالق األ
الــــفـــوز بــــثـالثــــة ألـــقــــاب.وأصــــبح
ليـفاندوفـسكي الـبالغ من الـعمر 32
عـــامــــا هــــداف الــــدوري والــــكـــأس
ودوري أبـطـال أوروبــا.جـاء اخـتـيـار
الفائزين بنـاء على ترشيح قادة فرق
ــدربــ ــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة وا ا
الرئـيسـيـ واقتـراع اجلمـهور عـبر
اإلنترنت و200 من مندوبي وسائل

مـــرمى رجـــال مــتـــفـــوقــا عـــلى يــان
أوبالك حـــارس أتــلــيــتــكــو مــدريــد

وأليسون حارس ليفربول.
ـــاني الـــدولي واهـــتــــزت شـــبـــاك األ
بواقع 31 هـدفا فـقط في 33 مـباراة
ــــــاني لـــــبــــــايـــــرن فـي الـــــدوري األ
واستطاع إنقاذ شباكه من تسديدات
قـويـة خالل مــبـاريـات أدوار فـاصـلـة
في دوري أبــطــال أوروبـا مــســاعـدا
ـــبــاراة فـــريـــقه في الـــوصـــول إلى ا
الـنــهـائـيـة.وفـاز ســون هـيـونغ-مـ

مــهــاجم نــادي تــوتــنــهــام بــجــائـزة
"بــوشـــكــاش" ألفــضل هـــدف ســجــله
بـجـهـد فــردي رائع في مـبـارة فـريـقه
أمــــــام نـــــادي بـــــيــــــرنـــــلـي الـــــعـــــام
ـــــاضـي.واســـــتـــــطـــــاع الالعب ا
الـكـوري اجلــنـوبي الـدولي
اخـــــتـــــراق قــــلـب دفــــاع
الـفـريـق اخلـصم قـبل

أن يسجل هدفه.
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ــبـاد الــسـلــمــة لــلــســلــطــة  خـالفــا 
ــا تـفــاخـرت الــدمــقـراطــيـة  الــتي طــا
وحتدثت عـنهـا واشـنطن  وهي الـيوم
تـواجه  شـرخـا كـبـيـرا  بـعـدم احـتـرام
ترامب لنتائج هذه الـدمقراطية   التي
تشهد عـطبا كبيـرا  يسمح للـمتسال
في  اجملتـمع الـدولي  اجمع  هل فـاقد
الـشـيئ قـادرا عـلى اعـطـائه  او مـنـحه
وهـل يـــقــــبل حــــديث  واشــــنــــطن في
ـسـتـقبل الـلقـاءات واحملـادثـات   في ا
ـسؤولـ االمـريـكـان ونـظـرائهم بـ ا
في اجملــتــمع الــدولي  حــول تــرســيخ
قـواعـد الـلـعـبـة الـدمـقـراطـيـة  بـعـد مـا
حــدث فـي امــريــكــا فـي االنــتــخــابــات
االخــيـره اعــتـقــد سـتــواجه واشــنـطن
مشكلة كبـيرة في هذا اجلانب  خاصة
في اســتـرجــاع ثـقـة مــواطـنــيـهـا  اوال
وشـــعــــوب الــــعـــالـم  في نــــظـــامــــهـــا

الدمقراطي والسياسي  
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كل هــذه هــمــوم تــركــهــا تــرامـب ابـان
حــكــمه وســتــواجه الــســاكـن اجلــديـد
لــلـــبـــيت االبـــيض  وفي مـــقــدمـــتـــهــا
اسـتـعـادة الــهـيـبـة والـوقـار الـرئـاسي
الــذي تـــضــعــضع في عـــهــد الــرئــيس
ؤسساتي ترامب  اضف لذلك العمل ا
 ولــغــة اخلـطــاب الــرئــاسي الــرسـمي
بــعــد ان  خــالـف الــرئــيس تــرامب كل
الــروؤســاء الـــذين ســبــقــوه في ادارة
شـؤون احلــكم واالزمـات  وهــو يـعـمل
بـــعـــيـــدا  عن اســـتـــشـــارة اصـــحـــاب
ـسبق االختـصـاص  ودون الـتشـاور ا
مـعــهم   بـعض االحــيـان   وبــاالمـكـان
الـــقــول ان تـــرامب  خالل الـــســنــوات
االربـع من حـــكـــمه اظـــهـــر الـــتــقـــاطع
ــعــلن لــلـــعــديــد من كــبــار والـــعــداء ا
ناصب سـؤول   الـذين يشـغلـون ا ا
احلــســاســة في ســلم الــدولــة االداري
وكـنت في مـقــدمت اجلـمـيع من هـؤالء
رئـــيــســة مـــجــلس الــنـــواب  نــانــسي
الســـنـــات الــتي دارت بـــيــلـــوسي  وا
بـيـنــهـمـا في الـعــلن   وبـالـشـكل الـذي
ادهــشـت  رجــال الــدولــة  نـــاهــيك عن
تواصـلة لبعض  لبعض االستقاالت ا
قرب  منه بسبب مساعدي ترامب وا
 خالفـاتهم مـعه بـاتخـاذ الـقرارات لـقد
افرز حكم الـرئيس ترامب خالال كـبيرا
بـــــــ عـالقـــــــات االبـــــــيـت االبـــــــيض

ـا فيـهـا القـضاء ومؤسـسـات الدولـة  
ــــــــال واالعـالم   وخـــــــــلق ودوائــــــــر ا
احلــواجـــز بـــيــنـــهـــمــا  وهـــذخ مـــهــام
ومــسـؤولــيـات كــبــيـره ومــيـراث ثــقـيل
سوف يـتـحمـله  الـرئيـس بايـدن   وهو
بحاجه لبذل جهـود استثنائية الصالح
اخلـلل  وســد الـثـغــرات  وراب الـصـدع
ـلـفــات   وكل هـذه ومــعـاجلـة جــمـيـع ا
ـشـاكـل  سـوف تـشـكل اخــتـبـار كـبـيـر ا
لـبـايـدن اذا عـلى بـايـدن اصالح جـمـيع
اخلـطـوط الــتي اصـابـهــا الـعـطب  بـ
امـــريـــكـــا واوربــا  والـــعـــالم في عـــهــد
الـــرئــيس تـــرامب  وتــصـــلــيح جـــمــيع
سارات  واسـاليب الـتعـامل االمريكي ا
مع اخلـارج وهـنـا البـد من ذكـر حـقـيـقه
ان تـرامب  حـصل عـلى اصـوات عـالـيه
فـــاقـت  عـــدد االصـــوات الـــتي  حـــصل
عـليـهـا في االنـتـخابـات الـتي  اوصـلته
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 لكن ما اظهره ترامب من استخفاف
بــالــعـــديــد من االامــور خــاصــة اجتــاه
فـــايـــروس  كـــورونـــا  والـــذي ادى الى
انــتـشـار الــوبـاء في امــريـكــا  بـصـوره
مـرعـبه جتـاوزت اصـابـة العـشـر مالين
ـبـاالت بـالـفـايروس امـريـكي  ان عـدم ا
احــــد  اســــبـــاب خــــروجه مـن الـــبــــيت
االبــــيض  والــــدلـــيل عــــلى ذلـك  عـــنـــد
اصــابــته  وزوجــته بـفــايــروس كــرونـا
ستشفى بعد ساعات من دخوله غادر ا
 خـارجـا لـتـحــيـة مـؤيـديه  ومـنـاصـريه
الـذين حـضـروا امـامه  حـيث انـعكـست
ــلـف الــصـــحي  الــذي كل هـــذه عـــلى ا
سـيواجه بـايـدن   وهـو بـامس احلاجه
الـى وضع خـــطط عـــمـــلـــيــة  مـــدروسه
ودقــيــقه  لــوقـف انــتــشــار الــفــايـروس
ستشفيات وهذا يتطلب جهـود ودعم ا
 وجميع الـقطاعـات الصحـية  والطـبية
بــالـكــامل  من اجل الــتـاصــدي لـلــوبـاء
ومـحـاصـرته ووضـعه حتت الـسـيـطـره
لــلـتــقـلــيل من اخلــسـائــر االقـتــصـاديـة
وتــوفـيــر فـرص عــمل  لـلــحـيــلـوله  من
تفشي البطـالة وباخملتصـر لقد  تصدع
ي في عهد الرئيس ترامب النظام العـا
 بـعـد ان تـنـصـلت واشـنـطن    من هـذا
النظـام  الذي اسـهمت وشـاركت وبقوه
بــوضع اسـسه وقــواعـده ومــنـطـلــقـاته

ية  وحضي برعايتها . وثوابته العا

والـتــخـريب  خــوفـا مـن وقـوع االحـداث
الـتي تـصل حــد الـتـصـادم  بـ انـصـار
تـرامب وبـايـدن  ان مـا زاد رعب الـنـاس
ومــخــاوفـــهم ســمــاعــهم اخــبــار  اقــدام
واطني عـلى  شراء قطع السالح  قد ا
مـلـيون جـاءت االحـصـائـيـات  بـيع   17
قطـعة سالح في جـميع انـحاء الـواليات
ـتـحـدة االمـريـكـيـة   وهـذه  مـا نشـرته ا
ـز  ومن هنا صحيـفة لـوس اجنلس تا
ــواطن االمــريــكي من جــاءت خــشــيـــة ا
اخلــوف وعـدم االســتـقــرار االجـتــمـاعي
والــعــنف الـســيــاسي  اثــنـاء ومــا بــعـد
االنـتــخـابـات مــبـاشـرة  خــصـة بـعـد ان
اجج ترامب النـزعات العـرقية  ودعوات
ـتـحده الـتـفوق الـعـرقي  في الـواليـات ا
بشكل مـباشر وغـير مبـاشر  وفي العلن
والـكل يــتـذكـر هـجـومــة عـلى الالتـنـيـ
والـــتــهــديـــد بــطــردهم  واعـــادتــهم الى
بــــلــــدانــــهم   ادت  الـى وقــــوع احـــداث
وبـلـبـله  وقاللـقل في الـشـارع االمـريـكي
الذي يـواجه االنقـسـام على نـفسه  وكل
هـــذه االمـــور هي بـــحــاجـه الى جـــهــود
اســتــثــنــائــيــة  وعــاجــله من قــبل ادارة
بايـدن  واجملتـمع االمريـكي بكل اطـيافه
لـتــرمـيم  مــا تـصـدع في  غــلـيـان االربع
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احلـقــيـقــة ان كل هـذه االحــداث شـوهت
واحلـقت الـضـرر الـكبـيـر بـالـدمـقـراطـية
االمـــريــكــيــة  الــتي  تــتــفــاخــر  الــعــالم
بـاالحــتـذاء بـهــا  وتـصـديـرهــا لـلـخـارج
واليوم تتعرض هذه الـدمقراطية لهزات
قايس عنـيفه  غيـر مسـبوقـة  وفي كل ا
بــــعــــد ان وضع تــــرامب الــــعــــمــــلــــيـــة
الـدمـقـراطـيـة  بـدائـرة الـشك  واالفـتـقـار
صـداقئـية والـكفـاءة  وهذا للـنزاهـة  وا
ــشــهـد مــا تــكــشف عــنه  واتــضح في ا
االنـتـخـابي  وكــمـا حتـدثـوا عن عـيـنـات
التزوير  و التالعب  بصناديق االقتراع
 واخــتـــفـــاء الـــعــديـــد من الـــبـــطـــاقــات
ـرشــحـيـ االنــتـخـابــيه  لـصــلح احـد ا
نـهـيك عن غــيـاب الـشـفـافـيـة  والـنـزاهـة
وتــهــديـــدات تــرامب  بــعــدم االعــتــراف
بــنــتــائج االنـتــخــابــات  اذا هـزم فــيــهـا
وعدم مغادرته البيت االبيض  والذهاب
للقضاء  لـتاكيد انه هو الـفائز احلقيقي
ه بايـدن  بعد ان بالرئـاسة  ولـيس غر
اثبت الرئيس ترامب عـدم قبوله التدول
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فهـوم ومخـتلـفة في قوة قـارنات الـزمنـية تبـدو النـرجسـية واحـدة في ا با
وت اجلـسدي أو الـعيش عـلى أجهزة الدرجـات واختالف الـنتـائج. فأمـا ا
يـثولـوجيا التنـفس االصطـناعي في احلـياة. هـكذا اكـتشـفنـا احلقـيقـة من ا
اإلغريـقية التي تـقول إن (نرسيس) رأى ذات يـوم خيال وجهه عـلى صفحة
ـاء فـهـام عـشـقـاً بـذاته واضـطـربت أحـواله وأرهـقه الـعـيـاء حتـى مات. ا
وفي الــعــلم احلــديث هــو اهـتــمــام اســتـثــنــائي بــالـذات أو اإلعــجــاب بــهـا
وتضـخيم الفـرد من أهميته وقـدراته الذي يجـعله يؤمن بـأنه فريد من نوعه.
ـظهـر اخلارجي حـيث تـتمـيز الـشخـصيـة بالـغرور والـتـعالي واالهـتمـام با
والشـعور باألهـميـة والتـكبـر والعجـرفة واألنـانيـة وتضـخم أوهام الـنجاح
والقـوة. وهذه احلـاالت  تشـخـيصـها من قـبل علـمـاء الطب الـنفـسي كونه

مرض نفسي يطلق عليه (اضطراب الشخصية النرجسية).
ـا هي مـشـكـلـة والــنـرجـسـيـة هي لـيـست فـرديـة لـتـدمــيـر الـذات نـفـسـيـا إ
اجتمـاعيـة أو ثقـافيـة تدخل ضـمن نظـرية السـمات لـتقـييم الـشخـصية. هي
إحـدى سـمـات الـشـخـصـيـات الـثالثـة في ثـالـوث الـظالم إلى جـانب كل من
ـكيـافـيـلـيـة واالعـتالل الـنـفـسـي. وعـادةً ما تـمـثـل الـنـرجـسيـة مـشـكـلـة في ا

عالقات الفرد مع ذاته أو مع اآلخرين.   
هنـاك جدل عـلمي واسع حـول قوة الـنرجـسيـة ب اجلـيل القـد واجلديد.
الـبـعض يـرى بـأن الـنـرجـسـيـة هي واحـدة في كل األجـيـال ألنـهـا مـرتـبـطـة
ـا كانت مـحصورة باجليـنات والـبيـئات االجـتمـاعيـة وثقـافة اجملـتمـعات. ر
وسط الـنخـب الثـقـافيـة والـسيـاسـيـة. بيـنـما يـرى آخـرون بـأن التـكـنولـوجـيا
ساهـمت في رفع منسـوب النرجسـية. وأيقظت احلس الـنرجسي في الذات
اإلنسـانية. وباتت أكثر شيوعا في احليـاة وأكثر ظهورا من قبل. بل يعتقد
البعـض بان النـرجسـية أصـبحت مرضـا وبائـيا مـنتشـرا بكـثرة من حـولنا.

ة).  وآخر يتحدث عن (نرجسية معو
ـقياس العددي فالنرجـسية اجلديدة خلقت (أنـوات) مضاعفة ال تتألف وبا
ــا أيـضـا من عـدد كــبـيـر من األصـدقـاء من األصـدقــاء واألقـربـاء فـقط وإ
. وهذا هو سر انزعاجنا من انقطاع شبكة اإلنترنت عنا ألننا االفتراضي

نشعر بأننا خرجنا من حقل اآلخر وغادرنا الرابط االجتماعي.
 ولعل األمـر األكثـر إثارة لـلقـلق هـو أن جمـلة من الـدراسات احلـديثـة التي
تقارن الـسمات واألهداف احلياتيـة للشباب تظهر زيـادة ملحوظة في تقدير
الـقـيم الشـكـليـة والـظـاهريـة بـدلًا من الـقـيم اجلـوهريـة; هـكذا يـبـدو أن جيل
ـال والـصــورة والـشـهـرة عـلى اجملـتـمع األلـفـيـة هم أكـثـر عـرضــة لـتـقـيـيم ا

ا هي عليه. واالنتماء وتقبل الذات 
مـنـذ مــا يـقـارب ألــفـ ونـصـف عـام كـتب ســقـراط أن (الـفــعل) هـو شـرط
ـكـثف في الـوجـود. في حـ يـبـدو أن شـرط الـوجـود الـيـوم هـو احلـضور ا
شبـكات التواصل االجتماعي. ولـعل ذلك ال يعد شذوذًا عن حاجة اإلنسان
عنى أن األزليـة ألن يكون َمرْئِـيًّا ومن ثمّ أن يحـظى بشاهد عـلى وجوده. 
نح قيـمة لهذا الوجود.فـالشبكة العنـكبوتية في إخراجهـا للحياة اخلاصة
صارت (أنـا علـيا) جـديدة. فـالـعالقة مـعهـا تمـثل بـعدا نـرجسـيا دون شك.
ـكن من الـاليـكـات والـتـعـالـيق إلثـبـات لـذلك يـبـحث الــفـرد عن أكـبـر عـدد 

شخصيته. 
هكـذا تختبئ نرجسيات اإلنسان داخل مواقع التواصل االجتماعي. وتبدو
ـر حلظة اإلشارات والـرموز كـأنهـا شاهد حي عـلى نرجـسيـة الذات. فال 
زمنيـة ومكانية دون التقاط صور شخصيـة وبأوضاع مختلفة ورفعها على
صفـحته. فال يـسلم طعـامه وشرابه ومالبـسه وزياراته الـشخصـية من هذه
الصفـحات الفيسبوكيـة. استعراضات شخصية وعـائلية تبدو خارج سياق
اط عقول. فلم يعد (السلفي) هو السلوك النرجسي الوحيد إذ تختلف أ ا
الــسـلــوك الـنــرجــسي تــبـعًــا الخـتـالف الـشــخــصـيــات واخـتـالف الـســيـاق
ادي إلى االجـتماعي ارسات كـثيـرة تتـعدى الـبعـد ا االجتـماعي. فـهنـاك 
نافـسة مع اجلميع وال أحد. والتلذذ باليكات والشـخصي حيث الشعور با
اإلعــجـاب والــتـعــلـيق وإظــهـار مــدى شـعـبــيـتـه بـ األصـدقــاء. وتـضــخـيم
نـشاطـاته احلـيـاتـيـة والـعـلـمـية والـثـقـافـيـة حـتى ولـو حـصل عـلى تـقـدير من

مؤسسة ال مكان لها من األعراب ومصابة بالعوق العلمي! 
قـابل هنـاك في العـلم من يستـثمـر ما يكـتبه اإلنـسان لـتحلـيل شخـصيته با
ومعرفـة اجتاهـها ورغـباتـها وطـريقـة سلـوكهـا. وبعـبارة أخـرى إن الكـلمات
ـزايـا الـبـســيـطـة الـتي يـكـتـبـهــا في صـفـحـته تـكـشف لــنـا عن الـكـثـيـر من ا
ــرئـيــة في شـخــصـيــته. بل هــنـاك مــؤسـســات سـريـة واخلــصـائص غــيـر ا
ـعـلـومـات عن األشـخـاص لإليـقـاع بـهم أو مـتـابـعـة تـسـتـثـمـرهـا في جـمع ا
نـشـاطـات اجلمـاعـات واألحـزاب والـدول وحتـليـلـهـا وتـبويـبـهـا في سـيـاقات

عملها االستخباري والسياسي والتجاري.
ــثــال ال احلـصــر أن تـعــتــرف إدارة الـفــيـســبـوك ال غــرابـة عــلى ســبـيل ا
بـامـتالكهـا مـعلـومات هـائـلة عن مـسـتخـدمـيهـا عن الـوقت الذي يـقـضيه كل
منـهم في التـصفح وعن جـميع احملـادثات الـتي ترد في رسائـلهم من اجل
بــنـاء صـورة مـتـكـامـلـة عـن أي مـسـتـخـدم والـتي يـسـتــطـيع بـعـدهـا تـوجـيه
ها إلى ا تـقد سـتخدم بحـسب ميوله ورغـباته. ور إعالنات مـعينة لـهذا ا

ؤسسات السرية ألهداف معلوماتية. ا
ولـكي نـفـهم خــريـطـة سـلــوك اإلنـسـان اعـتــمـادا عـلى سـلــوكه في الـفـضـاء
الـرقـمي فقـد قـدم البـاحث بـيرنـاردو تـيرادو تـفـاصيل اخلـريـطة الـسـلوكـية
تلصص الذي ينظر ويراقب ويتابع ما بالـنماذج األربعة: األولى شخصية ا
ينـشره اآلخرون من أصـدقائه على صـفحات أي مـنشور (بـوست) من غير
ما يـقوم بأي نـشاط عـلى صفـحته وال يقـوم باإلعـجاب أو الـتعلـيق. الثـانية
شـخصيـة الناشـر الذي ينـشر حوالي  3بـوستات في الـيوم وهو يـستعمل
الـفـيـسـبـوك من اجل الـتـواصل مع اآلخـرين بـعـد عـودته مـن عـملـه أو أثـناء
عـمـله إذ يـقـوم بـوضع مـنـشـورات ونـشــر صـور مـخـتـلـفـة كـمـا يـعـلّق عـلى
منـشورات أصدقـائه. الثالـثة شخصـية نرجـسية الـتي جتعل كل مـا ينشره
في الصـفحة متعلقا به ويدور حـول ذاته من صور أو عبارات أو تعليقات
ونادرا مـا يعلّق أو يقوم بـكتابة تعـليقا على مـنشورات اآلخرين أال إذا كان
فيـها على نحو واضح أو خفي إشارات لـتعزيز وإثراء نفسه واإلعالء من
شأن شـخصيـته.أما الـرابعة فـهي شخـصيـة الواعظ  الذي يـنشـر أكثر من
كن أن يقضيه أربع منـشورات يوميـا وجتد لديه الكـثير من الوقت الـذي 
ـارس فـيه عمـله الـرقمـي من خالل نشـر أمـثال ومـقوالت على الـفـيسـبوك 
وصـور وعـبارات وعـظـيه كمـا أنه يـضع تعـلـيقـات مـتنـوعـة علـى منـشورات

اآلخرين من أجل أن يخفي ما يدور في حياته الواقعية.
فــهـنـاك شـخـصــيـات تـسـتـخـدم ـاذج أخـرى  وهــنـاك من يـضـيف عــلـيـهـا 
الفـيسبوك ألغراض جتارية . وأخرى تديـر صفحات السياسي واألحزاب
شـاهيـر واحلركـات السـياسـية والـديـنيـة. إضافـة إلى وجود الـصفـحات وا
ارس فـيها أصـحابهـا من كل اجلنـس مـا يعجـز أو يخجل ُقـنعة الـتي  ا
وهة بـأسماء مـستعارة ال عنه في احلـياة الواقعـية! لذا جتـدها صفـحات 

تكشف عن الهوية احلقيقية لصاحبها                     
رض هي أيـضا نرجسية بـالغة في وصف النرجـسية با ـنطق العلمي ا با
عـلـمـيــة لـتـضـخـيم الـصـورة. ألن هـنـاك نـرجـسـيـة (صـحـيـة) مـثـلـمـا هـنـاك
نـرجـسـيـة (مـرضـيـة). فـشـعـور الـفـرد بـالـتـمـيـز مـفـيـد له. إنه يـشـحـذ الـثـقة
بـالنـفس لـتطـوير الـذات وتنـمـيتـها. لـكن الـشعـور بالـتمـيـز الزائـد قد يـسبب
مـشـاكل علـى احليـاة الـيومـيـة للـفـرد وكـذلك على اجملـتـمع. خـاصة عـنـدما

يرى النرجسي نفسه فوق اجلميع.
أهم شيء تـنـتـبه إلـيه دائـمـا هـو أن الـنـرجسـيـ أسـاتـذة اإلغـواء والـعـظـمة
واالستـعراض. ويـؤمنـون بأن الكـون يدور حـولهم. وقـدرهم أن يعـيشوا في
عالم ال يـوجد به شيء أكبر من أنفـسهم. إياك أن تشتـبك معهم. وتذكر في

النهاية أنهم ال يفكرون فيك على اإلطالق!  

شهق الناس

الــدول والـقــادة واحلــكـام  حتـت شـتى
العـناون  واالدعـائات  ومـنهـا احلمـاية

اي حماية بعض احلكام واالنظمة  
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  يـتـمـنى الـعالـم واجملتـمع الـدولي  ان
تعود واشنـطن الى اوضاعها الـطبعية
والـعـاديـة   الـتي تـتنـاغم وتـتـوافق مع
قــواعــد الــتــحــضــر والــكــيــاسـة  الــتي
فــقــدتـهــا واشــنـطن فـي عـهــد الــرئـيس
ترامب  وان ينتـهي ما شهدناه من  من
غـطـرسـة وعـنـصـريـة  وكـلـمات جـارحه
بعد رحيل صاحـبها من البيت االبيض
 عـــــــــلـى الـــــــــرغـم مـن   حـــــــــمالت   و
ـــؤيـــده في اســـتـــعــــراضـــات تـــرامـب 
تـظــاهـرات  تـهـدف الــتـشـكــيك بـنـزاهـة
االنــتــخــابـات  وعــدم االعــتــراف بــفـوز
بـــايــــدن  قــــبل وبــــعـــد اعـالن نـــتــــائج
االنتـخابـات  ثم الرضوخ لـالمر الواقع
وهـــكــذا   امـــور نــادرا مـــا حتــدث  في

تحدة االمريكية   الواليات ا
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لـــقــد تـــمــيـــزت  اربع ســنـــوات تــرامب
بــخالفــاته مـع   بــعض وزرائه وقــادته
مجـرد االختـالف معه  وعـدم االنصـياع
الوامـــره  او الــتـــقـــاطع مع افـــكــاره  و
توجد الكـثير من االدله والـشواهد على
ذلك   نـاهـيك عن اخملـاطـر الـتي تـترتب
على عـدم االعتـراف بـنتـائج االنخـابات
مـكن ان حتدث لو اسـتمـرت  كـان من ا
فـاجئات   الـغيـر مسـبوقه  الـتي تمر ا
ــفــاجــئـات عــلى  امــريــكــا   ومــنـهــا  ا
االمــنـيـة واالقــتـصــاديـة  لــكن االحـداث
مـــرت بــسـالم  الن  اكــثـــريــة اجملـــتــمع
االمـريكـي  الذي يـنـتـظـر بفـارغ الـصـبر
االســـراع بـــتـــرمـــيم  كل االوضـــاع  في
مـقـدمـتـها الـسـيـاسـيـة  خـاصـة بـعد ان
احـدثت  انــتـخـابـات   2020انـقـسـامـا
حــادا  وهــوه ســحــقــيــة  في اجلــبــهــة
الـداخـلـيه االمـريـكـيـة  وانـقـلب الـوضع
بـ انـصـار  ومــؤيـدي تـرامب وبـايـدن
الى  خـالفـات فـي الــرؤى الــســيــاســيـة
عــلى مــقــعــد الــرئــاســة  وحتــولت الى
حـمالت  وشعـارات تـخـويف  وتـرهيب
واســـتــخـــدام الــعـــنف ضـــد اخلــصــوم
افرزت حـاالت من  الفـزع والقـلق  حتى
وصل احلـــــال  بـــــاصـــــحـــــاب احملــــال
الــتـجــاريـة  اغـالق واجـهــات مـحــالـهم
بكل الوسائل التي حتـميها من السرقه

زعـيمـا  او مـنظـمـة دولـية    ثم يـغـفوا
على  تصريـحات واتهامـات غير دقيقه
لقـد عـرف الرئـيس تـرامب طيـلة االربع
سنـوات من حـكمه   مـهـاجمـة الـعلـماء
عندمـا يختـلف معهم و الـقضاء عـندما
يـصــدر احـكـام  لـيــست عـلى هـواه   و
ااشــــد مـن ذلك  تــــعــــامــــلـه مع االعالم
واالعالمــيــ  والــتــهـجـم عـلــيــهم  في
ناسـبات  بسـبب انتقدهم العديـد من ا
ورفـضـهم لـسـيـاسـاته واسـلـوبه وعـدم
دقــته   لـقــد تــعـامل تــرامب مع االعالم
واالعالميـ بشـكل  غيـر مسـبوق على
االطالق    بقيامه طرد  واخراج بعض
 الـصـحـفـيـ  من مـؤتـمـراته  والـقـيام
بــــشـــتـم مــــؤســـســــاتــــهم االعـالمــــيـــة
والصحـفيـة  لقد اراد تـرامب ان يجعل
من البيت االبيض  مـصدر للمـعلومات
ظلله  لالمريكان بل للعالم اخلاطئة وا
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 اراد ترامب بسلوكـياته هذه ان يجعل
ـية  ديـكـور ال حول ـنظـمـات العـا من ا
لـها والقـوه   تـاتمـر بـامـره  او جعـلـها
خـــارج الــزمـن الــذي تـــعــمل فـــيه هــذه
ـنظـمـات الـدوليـة والبـد من الـقول ان ا
هـــذا احلــديث ال يـــعــني ان واشـــنــطن
فقدت السيـطرة على  على الدبـلماسية
الـــدولــيــة  او شـــيئ من هــذا الـــقــبــيل
لــكـــنــهــا ســتــمــارس   دورهــا وحتــقق
مــخـطـطــاتـهـا و بــرامـجـهــا واهـدافـهـا
بـلبـاقـة وضـمن االعـراف  الـدبلـمـاسـية
ــعـــلم الــذي مــارسه بــعـــيــدا عن دور ا
ـا ياعـقب تالمـيذ ترامـب  بقـسوه  كـا
عنده  فـي الفصل  وهـو يحـاول ابتزاز
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بغداد

لفظت امـريكا رئـيسهـا  لتعـود والعالم
الـى الـــــتــــوازن  فـي اطالق االحـــــكــــام
وااللــتـزام بـقــواعـداالنــظـبـاط ومــعـايـر
الــسـلـوك الــدبـلــمـاسـيــة والـسـيــاسـيـة
والـذوق الـعـام  بــعـد ان اصـبح الـعـالم
بـامس احلـاجــة لـلـعـودة الى  االعـراف
والـقــيم  واالخالقـيـات الــتي فـقـدت في
عـــهــــد  الـــرئــــيس تــــرامب   بــــعـــد ان
اصبحت  السياسة خاللها تعتمد على
عدم الـدقة  وتـوجـيه االلفـاظ والنـعوت
ــــذلــــة  لـــــلــــخــــصــــوم اجلــــارحـــــة وا
ـعريـضـ وشيـطـنـتهم  وهـذا  غـير وا
طبيـعي    وبعيد عن الـلياقه ان يـتنمر
ويــســتــقــوي رئــيس  الــدولــة والــقــوة
االعظم في العـالم  على الضـعفاء وهو
ــــهــــاجــــريـن بــــالــــقـــاذورات يــــصف ا

واالفارقة باحلثالة  
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والـيوم يـامل الـعـالم ان  يـتـجاوز اربع
ســـــنـــــوات مـن غـــــطـــــرســـــة اتـــــرامب
وعــنــصــريــته  وعــصــبــيــته وكــلـمــاته
اجلارحه  ليـعود  للسـياسات الـهاديئة
واالوضـاع االعـتـيــاديـة  الـتي تـتـوافق
مع  قـــواعـــد الــــتـــحـــضـــر والـــتـــمـــدن
والــــكـــــيـــــاســـــة  عــــلـى الـــــرغم من ان
الـتـوجـهــات و الـسـيـاسـات االمـريـكـيـة
هي واحــده في عــهــد الــرئـيـس تـرامب
ــعــنى الـهــدف واحــد  لـكن وبــايـدن  
الـــفــارق فـي الـــكــيـــاســـة  والـــلـــيـــاقــة
الـسـيـاسيـة  الـتي افـتـقـدهـا العـالم في
عـهـد الــرئـيس تـرامـب  بـعـد ان اصـبح
العـالم يـصحـو عـلى تغـريـدة  للـرئيس
تـــرامـب تــمـس او جتـــرح  شـــعـــبــا او
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وبــاالخص الـوظــائف اخلــدمـيــة الـتي
ـراجــعـ تــتـضح حتــتك مـبــاشـرة بــا
الــســـايـــكـــوبـــاتـــيه االداريـــة لــبـــعض
ــوظـفــ في جتـاهــلـهـم لـلــمـعــايـيـر ا
والـــقـــواعــد وعـــدم وجـــود حــدود في
ـعــامـلـة الـذيـن يـنـتـهــجـون الـسـلـوك ا
االنــــــدفـــــاعي والـــــعـــــدوانـي في ردود
األفــعــال وفي عــدم الــشــعــور بــالــنــدم
واألذى الـذي تــسـبب فـيـه لألشـخـاص
وفي التصرفات االندفاعية خاصة إذا
كان في موضع مسئولية عن اآلخرين
اضــافــة الســتـخــدام الــكــذب واخلـداع
ـكــاسب الـشـخــصـيـة دون لــتـحـقــيق ا
وازع ضــمـــيـــر عـــلـــمـــاً أن الــشـــخص
الــســـايـــكـــوبــاتـى لــيـس لــديـه صــوت
ـتلك مخـاوف أخالقية للضـمير وال 
عــلى عــكس اخملــتل عــقــلــيــا عــادة مـا
يشعر بـتأنيب الضمـير إذا قام بإيذاء
أحـد. وليس مـن السـهل الـتـعـرف على
الـسـايـكوبـاتـيه االداريـة لـلـمـسـؤول

ـيــزهم الـذكـاء والـبـراعـة ألن أهم مـا 
شاعر حتى انهم يظهرون في خداع ا
في حلـظات مـعـينـة االهـتـمام بك وهم
في األسـاس ال يهـمـهم امرك ال يـهـمهم
سوى أنـفسـهم دون التـفكـير في تـأثر
اآلخـــريـن بــأفـــعـــالـــهم.. وضـــمـن هــذا
الــســـيــاق هــنــاك ســبل لــلــتــعــامل مع
الـشـخـصـيـة الـسـايـكـوبـاتـيـة الـقـهـرية
مـنــهـا الـتـزام الــهـدوء في اجلـدال مع
شخص سايكوباتي وأن تسيطر على
ــشـاعـر حــتى ال يـســتـطــيع الـتالعب ا
بــــهــــا وعـــدم اظــــهــــار خــــوفـك امـــام
الـشخـصـية الـسايـكـوباتـيـة ألنه عادة
ما يقوم باستخدام الترهيب للسيطرة
عـــــــلـى اآلخــــــريـن. حـــــــيث يـــــــعـــــــمل
الـسايـكـوباتي اإلداري عـلى تـركـيز كل
جـهـوده لـلسـيـطـرة ولـيس اإلنـتـاجـية
تلك التي تأتي بـاألساس بسبب وضع
وظـف لـذلك فإن خطـة حتسّـن أداء ا
ــدة الـتي يـقــضـيـهــا الـسـايــكـوبـاتي ا
كمديـر عادة مـا تكون عـدة سنوات في

الشـخص الـسايـكـوباتي هـو الـشخص
ـريـض الـنـفــسي أو الـذي يــعـاني من ا
اعتالالت واضطرابات عقلية ونفسية.
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هـذا الـشـخص الـسـايـكـوباتـي تضـعف
عنده وظيفة الضمير وهذا يعني انه ال
يحـمل كـثيـرا في داخل مـكـونات نـفسه
من الــدين أو الــضــمــيـر أو األخالق أو
الـــعــــرف وهـــو فـي مـــيـل دائم نــــحـــو
الغـرائـز ونحـو حتـقيق مـا تـصبـو إليه
النفـس دون شعور بـالذنب أو الـتأنيب
الذي يشعر به أية إنسان في حال وقع
في مـــنـــطـــقـــة اخلــطـــأ. صـــاحـب هــذه
الـشخـصـية يـعـطى وعوداً كـثـيراً ,دون
أن يـفي بأي شيء مـنـها. عـنـد مقـابـلته
ــا تــنـــبــهـــر بــلـــطــفه وقـــدرته عــلى ر
اســـتــيــعـــاب من أمــامه و مـــرونــته في
التـعـامل وشهـامتـه الظـاهريـة ووعوده
البراقة ,ولكن حـ تتعـامل معه لـفترة
ـقـرب مـنه عن كـافـية أو تـسـأل أحـد ا
تاريخه جتـد حياته شـديدة االضطراب
ومــلـيــئـة بــتـجــارب الـفــشل والـتــخـبط
واألفـعــال غـيــر األخالقــيـة . ومن خالل
تـسـلـيط االضـواء عـلى الـسـايـكـوباتـيه
االدارية في بعض الوظائف في العراق

ــشــكــلـة تــتــفـاقم أمــاكن الــعــمل فـإن ا
لـتــصـبح تـســاؤالت عن وجـود درجـات
من تـلك الــصـفـات كـفــائـدة ولـيس فـقط
ـرجح أن يسـتـمد كاضـطـراب الن من ا
ذوو الـــــــشــــــخـــــــصــــــيـــــــات االداريــــــة
السـايكوبـاتية سـلطاتـهم عبـر الهيـمنة
والتخويف وليس عن طريق االحترام
كـــمــا أن أصــحــاب هــذه الــشــخــصــيــة
يتسـببون في ظهـور سلوكـيات هدامة
وتــخـويف وصــراع في مــكـان الــعـمل
فضـالً عن رفاهـيـة أقل للـمـوظفـ لكن
ليس بالـضرورة للـناس الذين يـعملون

لديهم أو معهم.
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 فهم جيدون للغاية في خلق انطباعات
جـــيـــدة واحلـــصـــول عـــلى تـــرقـــيـــات
وعـالوات فـي الـــــراتـب ولــــــكن لــــــيس
بــالــضـــرورة جــيــدون في اإلدارة. فــهم
يــســـتــثـــمـــرون في الــشـــركـــة فــقط إذا
احتـاجوا لـها للـحصـول على تـرقية أو
ــعـنى آخـر و ـال". ــزيـد من ا جـني ا
إذا أساءوا لشـخص آخر فلن يـشعروا
بالذنب مثلمـا يشعر به اآلخرون ولكن
إذا أدى وضع ما إلى خـسـارتهـم مالـياً
ــا يـشــعـرون ــثــال فـر عــلى ســبـيل ا
بــالـنــدم. فــاإلدارة عـلم وفـن ولـيس كل
سؤولية قائداً من جلس على كرسي ا
خــاصــة من هــبط عــلى تــلك الــكـراسي
بــالــبــاراشـوت االنــتــمــائي ســواء كـان
طــائــفــيــاً او حــزبـيــاً وحــتى عــائــلــيـاً
سؤول والطامة الكبرى عنـدما يفتقد ا
أبجديات العمل اإلداري حينها تتحول
ـؤســســات إلى مـخــتـبــر إلجـراء تــلك ا
الــتــجــارب الــعــشــوائــيــة الــتـي تــكـون
محـصلتـها الـنهائـية هـدراً للمـال العام
واســتــنـفــاداً لـلــجـهــود وتــنـاقــصـاً في
ؤسـسة.ما يزيد الـط بلة هو سمعة ا
تــهــافت بــعض مــؤســســاتــنــا االداريـة
خـتلـف تصـنيـفاتـها بـنوعـية جـديدة
ـــســؤولــ الــذيـن يــرتــدون ثــوب من ا
الـشـخـصـيـة (الـسـايـكـوبـاتـيـة) والـتي
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بغداد

ـــغـــرور تـــعـــبـــر وبـــاخـــتـــصـــار الى ا
ـتـواضع الـشـريـر الـطـيب ونـتـسأل ا
ـؤســســاتـنــا االداريـة أن ــكن  كــيف 
ـــثـل هـــذه الـــنــوعـــيـــات فـــهي تــدار 
شـخـصـية تـتـمـيـز بـاألنانـيـة الـشـديدة
واسـتـغالل من حـوله - وهـو بـارع في
ذلك - كمـا أنه شديـد الكـذب والتـلفيق
وحـــبك الـــقـــصـص الـــوهـــمـــيـــة ومن
مـنـظـوره فـهـو عـلى صـواب واجلـمـيع
ــســؤول عــلـى خــطــأ. وال نــنــسى أن ا
الـسـايـكـوبـاتى جـمـيل الـهـندام ولـبق
غير أنه يخـفي وجهه الشريـر ويتمكن
بــبـــراعـــة من إخـــفـــاء كل ســـلـــبــيـــاته
ظهر اجتماعي ال مثيل له وتغليفها 
من هـــنــا ظـــهــرت نــظـــريــات في عالج
ـعتـلة تـصحيح السـلوكـيات اإلدارية ا
دراء احداثيات بـوصلتـها في بعض ا
وقـــادة األعــــمــــال مـــنــــهــــا الـــتــــدريب
الـسـايـكـولـوجي والـذي يـسـاعـد الـفرد
فـي الـــســـيــطـــرة عـــلـى ردود األفـــعــال
الـتـلـقـائـيـة والـتي تـنـمي لـديـة اإلدراك
لطريقة ردود أفعاله الطبيعية للتعامل
مع من حــولـة في الــبـيــئـة اخلــارجـيـة
بـاحـتـرام مــدركـاَ بـأن الـنـضج اإلداري
هـــو مـــهـــارة ســـيـــطــــرته واحـــتـــوائه
وتنـظـيمه لالنـفعـاالت الـدائمـة والغـير

مبررة.
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 وإعـــادة تــرتــيـب وصــيــاغـــة األفــكــار
بعقالنـية والنظـر في األمور بإيـجابية
وتـــــــنص نـــــــظــــــريـــــــات الــــــتـــــــدريب
الـسـيـكـولـوجي لـلـمـدراء والـقادة عـلى
تـرسـيخ حـقـائق مـثـبـته بـوجـوب عـدم
تصديق مـا يقوله الـعقل فنـحن نصهر
ـيـولـنــا ومـشـاعـرنـا ذاتــنـا تـلـقـائــيـاً 
الــداخـــلــيــة إلى حــد أن تــمأل عــلــيــنــا
مــشــاعــرنــا وتــصــرفــاتــنــا لــذا يــجب
مواجهـة هذا الـتفكـير الـسلبي ووضع
مـســافـات كـافـيــة بـيـنه وبـ أي ردود
…لـذا فــأن مــقـالي أفــعـال تــنــجم عــنه 
ن يهمه األمر وكل ما ارجو له موجه 

بـحتـمـيـة التـدخل وإنـقـاذ مـؤسسـاتـنا
ــسـؤولـ االداريـة من تــلك اآلفـة من ا
الــذيـن ســاهــمــوا وبــقــوة في تــدهــور
مـؤسـسـاتـنـا االداريـة  واألخـذ بـيـدها
قـــبل ضــيـــاع كل شئ. ولــلـــخــروج من
مـأزق التـعـامل االدارة الـسـايكـوبـاتـية
ديـر السـايكـوباتي يـتطـلب األمر أو ا
الكثير من التـصرف بذكاء حتى ال يتم
الـوقــوع في مـكـامن االحــتـيـال لالدارة
الــسـايـكــوبـاتــيـة الــتي لـيس لــهـا حـد
وقف عـند ; لـلخـروج من مـآزق ا معـ
الـتعـامل حـيث بـاإلمكـان الـتـحدث مع
ـطـية ـدير الـسـايـكوبـاتي بـطـريـقة  ا
الئـقـة وجتـنب كل حـبـائل اجلـدل الذي
يـقــود لألخـطــاء. وال ضـيـر في تــقـديـر
واحـتــرام مـجــهـوده مع عــدم تـصـديق
روايـــــــاتـه وقـــــــصـــــــصـه; ألن أغـــــــلب
الـســايـكـوبـاتــيـ مـفـعم بــالـكـثـيـر من
احلمـاس فضـلًا عن الـقوة في الـعمل
ـصـيـريـة بـحـسم واتـخـاذ الـقـرارات ا
ــــيــــزة الــــوحــــيـــدة الــــتـي قـــد وهي ا
يتـمـتعـون بهـا; لـكن ذلك نسج مـخادع
في ثــوب احلـمل الن ســلــوك الـثــعـلب
الــغـادر يــكــمن وراءه والــذي يـتــحـ
الفرصة لالطـاحة بالغـير حلظة حتقق
مــا يـصــبــو الــيه . فـضـالً عن ضـرورة
ـــهـــارة عــــالـــيـــة في أداء الـــتـــمـــتـع 
ـهـام األمر الـذي يـحول الـواجبـات وا
ـاكــرة والـتــصـادم مـعه دون أنـيــابه ا
فـضالً عن الـتـعـامل مـعه بـالـعـقل اكـثر
من الـــعـــاطـــفـــة ومــــحـــاولـــة إصالحه
لالفضل دون ان ينـتبه لـهذا عن طريق
مـعامـلـته بـاحلسـنى وحتـسـسه بـعظم
اخـطائه وتـذكـيره بـحـكم الـشرع فـيـها
وذكـــر اآليـــات الـــقـــرانـــيـــة اخلـــاصـــة
بتـصرفه مـحاولـة استـمالـة قلـبه حتى
تـسـتـجـيب لـلـتـغـيـيـر وفـعل اخلـيـر او
عـــلـى األقل مع عـــدم مـــنـــحه الـــــثـــقــة
ــطـلــقـة دون ان يــشــعـر بــذلك مـهــمـا ا
زيـفة او اعتذارات اظهر من الـوعود ا

عن اخطاء سابقة.

تــــتـــــسم الــــشــــخـــــصــــيــــة االداريــــة
الـسايـكوبـاتـية بـابـتعـادهـا كل البـعد
ـعـايــيـر والـتـصـرفـات اجلـيـدة  عن ا
حــيثُ تُــظــهــر الـشــخــصــيــة االداريـة
السايكوباتية مالمح شاذة في أعمال
وتصرفات صاحـبها وفي تعامله مع
كافة العـامل وهي من الشـخصيات
الـتي تـؤثـر ســلـبـاً عـلى اآلخـرين وال
تتجاوب مع مقومـات البيئة االدارية
فـهي ال تتـقـبل الـنـصح أو اإلرشاد أو
الـتوعـيـة أو التـوجـيه أو االتـعاظ وال
ُــحـيــطـة تــســتـفــيــد من الــتـجــارب ا
وجتــــدر اإلشـــارة أنَّ الـــشـــخـــصـــيـــة
الـسايـكـوبـاتيـة ال تُـعـاني من أمراض
عقلـية ولكن تـأثير هـذه الشخـصية ال

تقل خطورة عن األمراض العقلية.
فاهيم تـتكون كلمة ” وحسب اغلب ا
سايكوباتي ”من مقطع هـما سيكو
 psycho ومــعـــنــاهــا نــفس وكــلــمــة
 path ومعنـاها شخص مـصاب بداء
ـــعـــنى إلى مــعـــ ويـــشـــيـــر هـــذا ا
انـحـراف الـفـرد عن الـسـلـوك الـسـوي
ـــضــاد واالنـــحـــراف في الـــســلـــوك ا
لــلـــمـــجــتـــمع واخلـــارج عـــلى قـــيــمه
ومعـاييره ومـثله الـعلـيا ومن ثم فإن
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 األصل هـــو مــــطـــابـــقــــة الـــنـــصـــوص
القانونية للدستور باعتبار ان الدستور
هو االساس الـذي يستـند اليه الـقانون
لــذا ال نـــســتــغــرب وجــود الــكــثــيــر من
الـنصـوص الـقانـونـية غـيـر الدسـتـورية
في الــقــوانـ الــتي صــدرت قــبل نــفـاذ
ا دستور جمهورية العراق لعام 2005 
تـضـمــنه هـذا الـدسـتـور مـن تـغـيـيـر في
باد العامة التي استندت العديد من ا
عـلـيــهـا الـقـوانــ الـتي صـدرت في ظل
الدسـاتيـر الـسابـقة ولـعل ابرز مـا جاء
ــــنـــظـــومـــة به الـــدســـتــــور انه جـــاء 
تشـريـعيـة كامـلـة لبـناء سـلـطة قـضائـية
مـسـتــقـلـة كـونه اعـتــمـد مـبـدأ اسـتـقالل
القضاء في كـافة النصـوص الدستورية
ذات العالقـة بعـمل السـلطـة القـضائـية
وجـــعل الــقـــاضي مــســـتــقال فـي عــمــله

القضائي وال سلطان عليه لغير القانون
ونص على ان للـقضاء مـوازنة مسـتقلة
ــنـــأى عـن كل الـــتـــأثـــيــرات جتـــعـــلـه 

احملتملة.
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كــمــا حــدد الــدســتـور جــهــة قــضــائــيـة
مختصـة بالنـظر في دستوريـة القوان
النافـذة وهي احملكـمة االحتـادية العـليا
وإزاء هــذا الـتــطـور الــقـضــائي صـدرت
الـعـديـد من األحـكـام الـقـضـائـيـة الـبـاتة
الـتي ألـغت الـنـصوص الـقـانـونـيـة غـير
الدستورية وكذلك قرارات مجلس قيادة
ـتفـقة مع أحـكام نـحل وغـير ا الثـورة ا
الدستـور النـافذ ومع ذلك مـا زال هناك
ؤثرة العديد من النصوص الـقانونية ا
عــلى مــبــدأ اســتــقالل الــقــضـاء والــتي
تـــعــتـــبــر في نـــظــر اهل االخـــتــصــاص

نصوصا غير دستورية ولكنها ما زالت
تطبق لعدم صدور احكام بشأنها بل أن
هــنـــاك نــصــوصــا مــؤثــرة عــلى حــيــاد
الــقــضــاء. خـاصــة بــعــد تــعــطـيـل عـمل
احملــكــمـة االحتــاديــة بــسـبـب االخـتالل
الــقـانــوني في نـصــابـهــا وتـأخــر اقـرار
قـانـونــهـا وبـالـتــالي عـدم اقـرار الـنص
القـانـوني الذي يـحدد اجلـهـة اخملتـصة
بــتــرشــيح وتــعــيـ أعــضــاء احملــكــمـة
االحتـادية االمـر الـذي ادى الى تـعـطيل
إجراءات الطعن بـالعديـد من النصوص
القانونية التي يجدها القضاة واعضاء
االدعاء الـعـام غيـر دسـتوريـة.وحيث أن
مبـدأ اسـتقـالل القـضـاء باعـتـباره مـبدأ
دســتــوريــا يــراد به حــصــر الــوظــيــفــة
القضائـية بالقـضاء فقط اال ان عددا من
احملــاكم تــكــون مــشــكــلــة مـن الــقــضـاة
وأعضـاء من الـسـلطـة التـنـفيـذيـة الذين
يشـتركـون في إصدار الـقرار الـقضائي
وان اغـــلب هـــذه احملــــاكم هي مـــحـــاكم
تشكلت في ظل قوان سـابقة ودساتير
كـانت تــعـتـبــر الـقـضـاء وظــيـفـة ولـيس
سـلــطـة ومـن األمـثــلـة عــلى ذلك الـنص
القانوني الوارد في قـانون الكمارك رقم
عدل بـالقرار رقم 1984  لسنة 23 76ا
ـوجـبه لـسـنـة 1994 والـذي تـشــكـلت 
احملــكــمـــة الــكــمــركــيــة وجــعل من بــ

اعـضـائـهـا مــوظـفـا من الـهـيـئـة الـعـامـة
لــلـــكــمــارك والــذي يـــشــارك في اصــدار
الـقــرار الـقــضـائي رغم ان دائــرته الـتي
ـثــلـهـا هي جــهـة طـعن بــالـقـرار وهـو
يعتبر نصا ال يـتفق مع احكام الدستور
اال انه لم يتم الطعن به ولم يـحكم بعدم
دسـتـوريـته حلـد االن رغم كـونه  مـؤثرا
عــلى اســتــقالل الــقــضــاء وان االصالح
ـادة حـيث ال الـتـشـريـعي واجب لـهـذه ا
يجوز ان تشترك الهيـئة العامة للكمارك
ثـلـة بعـضـو احملكـمـة باصـدار الـقرار
الـقـضائي خـاصـة هي اجلـهـة الـتي لـها
ـوجــــــــب احـكـام صالحـيــة تـنـفـيــذه 

ادة 260 من قانون الكمارك النافذ. ا
 األبـــعـــد من ذلك ان هـــذه الـــنـــصــوص
القانونية مؤثـرة في حياد احملكمة كون
ـصـادرات ان الـغــرامـات الـكــمـركـيــة وا
التي حتكم بـها احملكـمة الكـمركيـة تقيد
إيــرادا لــلــخــزيــنــة وان هــذه اإليـرادات
توزع نسـبة منهـا على موظـفي الكمارك
كـافـة اسـتـنـادا لـلـمـادة 266 من قـانون
ــوظــفـ الــكــمــارك الــنــافــذ ومن بــ ا
ــســتـــفــيــدين من هــذه االيــرادات هــو ا
ـشارك الـعـضـو اجلـالس في احملـكـمـة ا
في اصدار احلكم القضائي والذي يؤثر
وجوده واحلالة هذه على حياد احملكمة
كــكل كــونه لــديه مــصــلــحـة مـن اصـدار

ـصــلـحـة الــقـرار بــشـكل مــعـ وهــذه ا
ينتفي معها احليـاد الذي ينعكس سلبا

على حياد احملكمة الكمركية.
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ان هــذه الــنـصــوص الــقــانـونــيــة غــيـر
ـتفـقـة مع أحـكـام الدسـتـور من وجـهة ا
نـــظــرنـــا من الــواجـب ان تــكـــون مــحال
للـطـعن امـام احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيا
ومحال إلصالح تـشريـعي يتـفق وأحكام
الــدســتــور ألنـهــا مــؤثــرة عــلى مــبـاد
الــــقــــضـــاء وان تــــعـــذر الــــطـــعن أو ان
ــــكن أن اإلصالح احـــــتــــاج الى وقـت 
ـدى يـكــون هـنــاك إجـراء وقـائـي عـلى ا
القـريب بأن يـكـون العـضو الـذي يعـينه
ــادة 245 من ــوجب ا ــالــيــة  وزيــر ا
قـانـون الـكـمارك مـن بـ موظـفي وزارة
الية وليس من الهيئة العامة للكمارك ا
ـســتــفــيـديـن من االيـرادات ومن غــيــر ا
كن أن تـحـققـة فـيهـا وبغـيـر ذلك ال  ا
يــتــمــتع عــضــو احملــكــمـة مـن مـوظــفي
ـوضـوعـيـة الـتي الـكـمـارك بـاحلــيـاد وا
يـتـطـلـبـهــا الـعـمل في مـحـاكم الـسـلـطـة
كنه ان يقف موقفا القضائية كـونه ال 
ثابتـا من اخلصـوم في الدعـاوى كما ان
دائــرته هـي صــاحــبــة احلق الــعــام في
ـــنـــظـــورة امـــام احملـــكـــمــة الـــدعـــوى ا
الـكــمـركـيــة خـاصـة وان االدعــاء الـعـام

يحضر جلـسات احملكمة فـيكون ضامنا
ا تـنتفي احلـاجة لوجود للحق الـعام 
ة تضـررة من اجلر ثل عن اجلهـة ا
 ضـمن تـشـكــيـلـة احملـكـمـة كـمـا ان هـذه
احملــكــمــة تــعــتــمــد الــكــتب الــرســمــيـة
والـــتــعـــلــيــمـــات الــنــافـــذة في حتــديــد
ـمــنـوعــة وقـيــمـة الــرسـوم الــبـضــائع ا
ترتبة عـليها فتكون احملكمة الكمركية ا
مــعــتـمــدة عــلى الــكـتـب الـرســمــيـة  في
الــوصــول الـى اخلــبــرة الــفــنــيــة الــتي
يقـدمـها الـعضـو الـتابع لـلهـيـئة. وعـليه
يــكــون احلـيــاد في عــمل احملــكــمــة هـو
الـســبـيل لـتـحــقـيق مـهـمــة الـقـضـاء في
حتقيق العدالة الـتي تتطلب التجرد من
صالح الشخصية والذاتية والتخلص ا
من الـــنـــصـــوص الــــقـــانـــونـــيـــة غـــيـــر
الـدستـوريـة الـتي سـتـكون وسـيـلـة هدم
الجنازات السـلطة الـقضائيـة في تأهيل
وبـنـاء نظـام قـضـائي مـسـتـقل في حـالة
عـدم احلــكم بـعــدم دسـتــوريـتــهـا االمـر
الذي يتـطلب اإلسراع في إقـرار مشروع
تعديل قـانون احملكمـة االحتادية الـعليا
وصـيـاغـته بـالــشـكل الـذي يـتـفق مع مـا
ــؤســـســة الــقــضــائــيــة تـــســعى إلــيه ا
وجـهــودهـا في تــعـزيــز مـبــدأ اسـتـقالل

القضاء وحياده.
{ قاضي 
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ضمن مـنشـورات مكـتبة زيـان في الـسليـمانـية صـدرت لالعالمي عبـدالله
عبـاس مـذكراته بـعـنـوان (مذكـرات صـحفي مـن كردسـتـان) تقع في 176
صفحـة من القـطع الكبـير. تـصدرتهـا قصـيدة بعـنوان (أنت .. واحـدا تلو
ذكرات الكاتب يروي كانت قد نشرت كمقدمة في الطبعة االولى  أخر..!)
فيـها مـراحل حـياته مـنـذ طفـولـته وسنـوات دراستـه االبتـدائيـة في مـنطـقة
جوارتـا وهي منـطقة نـائيـة تقع في
ــــديـــــنــــة الــــشـــــمــــال الـــــشــــرقـي 
الــسـلــيــمــانــيــة كـذلـك يـصــور من
ـراحل االخـرى خالل الـقـصــيـدة ا
من حـــيـــاته وهـــجــرتـه الى بـــغــداد
واعـــتـــمـــاده عــلـى نـــفـــسه في تـــلك

رحلة. ا
ذكـرات عناوين عـدة نقرأ وضمت ا
:من بعـيد ومن منـها:(صـدام حسـ
(بــغـداد من  20 اذار الى 9 قـريب)
نــــيــــســــان  2003 وأحــــداث خــــلف
الـسـتـارة الـشـفــافـة) (قـصـة شـعب
ضحى بالـكثـير ولم يـحصل اال على
قــلــيل  –حـنــ الى حــكم الـرجــعـ
الـــعــمـالء!) (االصـــرار عــلـى مـــحــو
(من يــقف وراء زرع احلـــقــد في نــفـــوس الــكــرد جتــاه ذاكــرة الــتـــاريخ)
العرب?).وضم الـكتـاب صور عدة عن مـسيرة الـكاتب فـضال على وثائق
مع وقفة عنـد الصحف واجملالت الـكردية الـتي عمل فيـها.وجدول يوضح
الكتب الـصادرة لـلكاتب بـاللـغت الـعربـية والكـردية ومـنها  13 م جموعة

شعرية  و 22 دراسة . 

طـبوعة صدر للـشاعـر (محسن اواره ) ديـوانه الشـعري  الثـامن عشر من سـلسـلة دواوينه الـشعـرية ا
وديـوانه اجلديد يـحمل عـنوان (عه تريـكه له نه وه ى كَوخلـانه) باللـغة الـكردية وتـعني ( اريج من ساللة

اخلمائل) .
كـتبات وسيقوم بتوزيعها على مكتبات  وقام ترجمتها الى اللغة العـربية (محترم محمد) والديوان متوفر في ا

محافظات الوسط واجلنوب .
ـراكــز االدبـيـة كــمـا ان لـلــشـاعــر (مـحـسن اواره) مــسـاهــمـات وقــراءات شـعـريــة ومـشــاركـات في االنـديــة وا
واسـتضـافـات في كـليـة االداب في جـامعـة صالح الـدين واجلـامعـات االهـليـة وهـو عاكف عـلى اصـدار ديوان

جديد تضم عددا من القصائد التي تتغنى باجلمال واحلب واريج اخلمائل .
s Š b¹d
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األجتـاه األنــتــهــازي الــنــفـعـي يـطــلق
جــرين قــاعــدة تـقــول " اجــعل الــنـاس
تـعـتـمد عـلـيك في حتـقـيق اسـتـقاللهم
وازدهــارهم لــكن التـعــلـمــهم مـايــكـفي

ليستغنوا عنك". 
WO½U½ô« WL

ـا يـبــدو لـنـا ذلك قـمـة في االنـانـيـة ر
ولكني الأشك انـنا نفـعل ذلك في غيبة
عـن ضـمــيـرنــا وصـراخــنــا الـدائم عن
ــثـل والــقــيـم واألخالق هــو من اجل ا
ارضاء غرورنـا وتخديـر حواسنا وان
ـــوقـف األخالقي اليــــعـــبـــر في هـــذا ا
الـغـالب ســوى عن مـوقف شـفـهي. في
قاعدته التاسعة يلخص جرين قاعدته
بالقول انتصر بافعالك وليس بكالمك
والتلـتفت النـتصـارات حلظـية سـفيهه
تكسبك الكثـير من األعداء بل اجعلهم
يـتـفـقــون مـعك من خالل افـعـالك. لـكن
شـكلـة هي اننـا في الواقع نـفعل اي ا
شـئ من اجل ان نــخـــرج مــنــتــصــرين
ــ في هــذه الــلــحــظـة ظـافــرين غــا
أالنـيـة الـتي نثـبت بـهـا لالخـرين انـنا
على حق حتى وان لم نكن كذلك واننا
نـعـرف ذلك ولـكن كبـريـاؤنـا اليـريد ان
يــخــرج خــاســرا امـام اآلخــرين ,انــنـا
ــنــطق نــريــد ان نـــســحق األخــريـن 
ــنــطق. حــتى الــقــوة ولــيس بــقـــوة ا
االدبيـات التـفتت الى ذلك فـجعلت من
االعـتـراف بـاخلـطـأ فـضـيـلـة ولـكن من
يـهـتـم بـالـفــضـيـلــة الـفـضــيـلـة هي ان
تـنـتصـر في مـعـركة كـسـر االرادة عـند
األخرين ولكـنك في هذه الـلحظـة تفقد
ســطـوتك لــصـالح خـصــمك فـيــتـكـالب

ـعركة عليـك احلاقدون فـيجرونك 
ـعـركـة لــست مـسـتــعـدا لـهــا. ان ا
الــرابــحـة نــحـو الــســطـوة هي ان
تــكـون قـلـيل الـكالم كــثـيـر الـعـمل.
أبتعـد عن البائسـ انهم يجرونك
نـحو الـفـشل وقد يـصـيبك مـافـيهم
,خالط السعداء واحملـظوظ بهذه
الـكــلـمــات يــلـخص غــرين قــاعـدته
الـعـاشرة. الـتـعـاسـة داء يـصيب به
الـــفـــاشـــلـــون والـــفـــاشل يـــضع لك
العراقيل فنجاحك يضع فشله حتت
سـائـلة ولـذلك يـريد ان يـجرك الى ا
مـســتـنــقع الــفـشـل الـذي غــرق فـيه,
سيرسم لك صورة بائسة كلما اردت
ان تـخـطـو خـطـوة لالمـام لـذلك تـقدم
دون ان تلتـفت اليه. في سبـيل طريقك
نحـو السـطوة يـرسم لك جرين طـريقا
تكون فيه جاسوسا على منافسيك من
خالل طــرح االســـئــلـــة الــتي تـــكــشف

نواياهم وخططهم.
 أي انك جتـــعــلـــهم يـــثــرثـــون أمــامك
لـتكـشف عن مـايـفكـرون به ال ان تـفعل
الـعـكـس تـسـرف في الـكالم فـيـعـرفـون
عــنك كل شــاردة وواردة. ثــمـة قــاعـدة
وضعها جرين اليـجب ان تكون غريبة
على مـسامـعنـا كعرب ,فقـد نلـنا مـنها
نصيـبا وافرا عـلى مدى التاريخ وهي
تقول اسحق اعدائك دون رحمه وهذه
القاعـدة عرفنـاها عن احلكـام و القادة
الـكــبـار الــذين بـطــشـوا بــخـصــومـهم
بـشـكـل التـقـوم لـهم قـائـمـة سـواء كـان
ذلك عــلى مـســتـوى األفــراد او الـدول.
هــذا األجـراء الـوقــائي سـيــرحـمك من
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وتــهـوي إلـى األسـفـل لـيــلــحــقــهـا
ويعود ويحملها إلى أعلى وهكذا
إلى األبـد. وهـذا العـقـاب له أبـعاد
فــلـســفــيّـة فــنـاهــيك عن "ضـرورة"
ـوت وعـظـمــة الـعـقل اإلنـسـاني ا
هـنـاك الـداللـة الـعـمـيـقـة بـأنّ عـلى
اإلنــســان أن يــحـيــا هــذه احلــيـاة
بــذاتــهــا وأن ال يــشــغل نــفــسه ب

"الهدف" منها".
وكان الـنـاقـد قـد خـتم حتـليـله في

هذا الكتاب بالقول:
"لـقـد قــدّم الـروائي قــصي الـشـيخ
عــسـكـر مـعــاجلـة مـتـقــنـة ورائـعـة
حلـالــة إنــسـانــيـة ســامــيـة وعــبـر
عالقـات بطـله بـالسـيّدين  –وهما
سيّدان فعالً بسـلوكهما اإلنساني
ــــتـــــعــــالـي الــــنـــــبـــــيل - بــــاول ا
ومــوسـولــوف بـصــورة أسـاســيـة
اســـتـــخـــلـــصــنـــا مـــنـــهـــا دروســاً
"رســالـيــة" عـظــيـمــة سـوف تــعـلق
بــذاكــرتــنـــا بــفــعل عـــطــايــا الــفن
الـسـاحـرة لـسـنـوات طـويـلـة. ومـا
أقدمه هنا من حـقائق لن يقلّل من
بدع. هذا الدور الذي تـصدّى له ا
إنّ هــذه احلـقـائق بـاتت مـوجـودة
اآلن ومُـتاحة بـسهـولة لـكلّ القرّاء
والنــــــــــقّاد وهي تُكمل الصورة
ـــتـــلـــقي قــراءة حـــ يــنـــــــــهي ا
الــــروايـــة و"يــــعـــود" إلـى الـــواقع
الـفعـلي". ومن اجلديـر بالـذكر أنّه
مع هــذا الــكــتــاب يــكــون الــنــاقــد
والبـاحث حسـ سرمك حـسن قد
أصـدر أكـثر من ثـمـان كـتـابا في
مـجـاالت نـقـديـة وفـكـريـة وعـلـمـية

(الطب النفسي) مختلفة.

عـــدوك الــــذي ان اســــتـــعــــاد قـــوته
سـيبـطش بك بالرحـمه كمـا يـخلص
جــــرين الـى ذلك. قــــواعــــد روبــــرت
ـتـعـارف عـلـيه جـرين تـتـنـتـقل من ا
الى االمــتـعـارف عــلـيه ولـكــنـهـا في
اجملـمل تنـطـلق من الرغـبـة األنانـية
ــسـتــعــدة الن تـزيل كل الـضــيـقــة ا
مــايـقـف امــامــهـا مـن عــقــبـات دون
االلتفات ألى مـباد او قيم او مثل.
الطريق سالك وعـليك ان تتجرد في
كــثـيــر من األحـيــان من انـســانـيـتك
لــتـحـقق احـالم الـسـيــطـرة والـقـوة.
لــكـن في كل األحـــوال فـــان قـــواعــد
جـــريـن نـــحــــو الـــســـطــــوة هي في
الــنـهــايــة تـخــمــيــنـات وفــرضــيـات
تـنقـصهـا االختـبـارات العـملـية وان
لم تخـضع للمـنهج الـعلمي سـتبقى

رسما في الرمال.
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ـؤلفـه روبرت كـتـاب قـواعـد الـسـطـوة 
جـــرين ونــقـــله لـــلــعـــربــيـــة د. هــشــام
ـؤلف هـو كـاتب امـريـكي احلـنـاوي وا
أشـتــهـر بـكـثـر مـبـيـعـات كـتـبه واألسم
األصـلـي لـلــكـتـاب  48قــانـونــا لـلــقـوة
يـنسف كل مـاتـعلـمته سـابـقا ويـضعك
أمـــام فــكــر جـــديــد مـــلئ بــالـــتــجــارب
والــتــحــديــات ويــكــاد يـحــطـم قــواعـد
تـعارف علـيها ويـضع عقلك األخالق ا
امـام مـغـامـرة كـبـيـرة وقـد جتد بـعض
هـذه الــقــواعـد مــعــروفـة لــديك بــحـكم
الـفـطـرة والـتـجـربـة ولـكـنـهـا قـد تـكون
مـهـمـلــة في اجـزاء مــظـلـمــة في عـقـلك
وفي مـقـدمـة قـواعـده قـاعـدة جـوهـريـة
عـلى قـدر من أالهـمـيـة وهي األقـتـصاد
ا فكرت في الكالم ,هل فكرت بهذا? ر
ــا اقــتــنــعـت ســابــقــا بــأن مــثــلـي? ر
االفضل لك ان تكون كثير الكالم  فذلك
يضعك حتت االضواء ويجعل اجلميع
يــنــصت لك فــيــمــدح فــيك اجلــرأة في
طــرح األفــكــار. ولــكن قــواعــد روبــرت
جـرين الـثـمـانيـة واألربـعـ تـسـير في
مــسـار اخـر فــهـو يـقــول " كن مـقال في
الـــكالم " اذا كــانت الـــســطــوة حتــظي
بــأهــتــمــامـك وهي مــشــروع دفــ في

تــصـمــيم دار الـنــشـر. تـنــاول فـيه
ؤلف روايـة رسالـة التي صدرت ا
ـثقف أيضا والتي عن مؤسسة ا
اسـتـعــرض فـيـهــا الـروائي قـصي
الــشــيخ عــســكــر بــأســلــوب أدبي
شــيق ســـلــســلـــة أحــداث تــصــوّر
مـهاجـرا عـراقـيـا يتـنـقل بـ أكـثر
من بلد ويتعرّض حملن وحتديات

هاجر اخملتلفة. ا
من هنـا بـدأ عـمل الـنـاقـد األسـتاذ
حسـ سرمك حـيث راح يـقرأ ما
وراء النص ويغور بحسه النقدي
ـــعـــروف فـي أعـــمـــاق األحــداث ا
مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــخـــــــــــــــــذا مـن
الـــــروايــــــــــــــــــــــة دلـــــيال
لــلـكــشف عن مالبــســاتــهـا
الـــســـيـــاســـيـــة ودالالتـــهـــا
االجــتـمــاعـيــة ومــا تـرتب
عليهـا من أحداث ونتائج.
فـكـان كتـابا شـيـقا وجـهدا

يزا. يا  أكاد
جاء عـلى الغالف مـقتبس

من الكتاب:
"لــقـد كــان سـيــزيف ذكــيّـا
وماكرا اسـتطاع التالعب
بــاآللــهــة حــيث خــدع إله
ـوت "ثـانـاتوس"ووضع ا
وقـيّده األصفـاد في يديه
فـــــتـــــوقّف الـــــنـــــاس عن
وت. فـقرر كـبيـر اآللهة ا
"زيـــوس"ف رض عـــقــاب
أبـــدي عــلـــيه وذلـك بــأن
يــــدحــــرج صـــخــــرة إلى
أعــلى تَلٍّ وحـ يـقـتـرب
مـن الـقــمّــة تــنــفـلـت من بــ يـديه

{ لنـدن - ا ف ب:  بـاشرت مـجمـوعة
تــضم مــؤرخــ وخــبــراء فـي الــذكـاء
االصطناعي وعلماء كيمياء وعطّارين
مــشــروعــا يـــقــضي بــإعـــادة ابــتــكــار
وتـركيـب الروائح الـتي كـانت تـنـتـشر
ــاضـي من نـــتـــانــة فـي أوروبــا فـي ا
الشـوارع إلى عفن ساحـة واترلـو بعد
عركة التاريخية على أن يتم تقاسم ا
ــشـروع مع مـتــاحف عـبـر خالصـات ا
الـقــارة.ويـقـضي مــشـروع "أودوروبـا"
بــالـتــعـرف عـلـى الـروائح الــتي كـانت
تنبعث في أوروبـا من القرن السادس
عــشـر إلـى الـقــرن الـعــشــرين وإعـادة
تــركــيــبــهــا وفي الــوقت ذاتـه إنــشـاء
مـوسـوعة لـلـروائح.يـقـول اخلـبراء إن
كل حـقـبـة من الـتـاريخ لـهـا روائـحـهـا
اخلاصـة منـذ أن كانت الـزراعة عـماد
النشاط االقـتصادي للمـجتمعات إلى
ـــــصــــانـع خالل الـــــثــــورة إنـــــشــــاء ا
الـصـنـاعـيـة وصـوال إلى الـنـزوح إلى
دن وتـوسعـهـا.وأوضح بيـان صادر ا
عـن جــــامـــــعــــة أنـــــغــــلـــــيـــــا راســــكن
(كـــامــــبـــريـــدج) إحـــدى الــــهـــيـــئـــات
ــــشــــاركــــة في األوروبــــيــــة الــــسـتّ ا
وسـوعة الـتي ستـكون شـروع أن ا ا
تـصفحي األولى من نوعـها "سـتتـيح 
اإلنـتـرنت أن يــكـتـشـفـوا كـيف طـبـعت
الروائح مجـتمعـاتنا وتـقاليـدنا".كذلك
شـروع بـإعادة إدراج سيـسـمح هـذا ا
الــروائح الـــتي ال تــزال مــوجــودة في
سيـاقها الـتاريخي مـثل رائحـة إكليل
اجلبل الـتي كانت شـائعـة االستـخدام
في الـقـرن الـسـادس عـشـر والـسابع
عـشـر إذ كـان يعـتـقـد أنـهـا قـادرة على
إبـعـاد الـطـاعون.كـمـا سـيـكـلف عـلـماء
ـشـروع الــكـيـمــيـاء والــعـطــارون في ا
اســـتــخــدام مـــؤشــرات يـــتم رصــدهــا
بـــواســطــة الــذكــاء االصـــطــنــاعي في
ة نـصـوص تـاريـخـيـة أو رسـوم قـد
إلعادة تركيب الروائح الرئيسية التي
كانت طاغية في بعض احلقبات مثل
رائـــحــــة الــــتــــبغ مــــثال وفي بــــعض
دن مـع انطالق ـواقع مـثل نـتـانـة ا ا
الـصـنـاعة.وروى الـبـروفـسـور ويـلـيام

تــولـيـت اخـتــصــاصي الـتــاريخ في
جـامــعــة أنــغــلــيــا راســكن مــبــديـا
حـــمـــاســـته لـــلـــمـــشـــروع أن "أحـــد
بــاحـــثــيـــنــا يـــعــمـل عــلى لـــوحــات
وســيـحــاول إعــادة ابـتــكـار رائــحـة
(مــعـركــة) واتـرلــو".وسـيــتم إرسـال
عينات الروائح التي يعاد ابتكارها
ـــقـــبل إلى اعـــتـــبـــارا من الـــعــــام ا
مــتــاحـف أوروبــيــة عــدة لــتــمــكـ
ـاضي الــزوار من االنــغــمـاس فـي ا
مـن خالل حــــاســــة الــــشم. وأوضح
ـتخـصص فـي الروائح أن ـؤرخ ا ا
ـقـبلـة الـتـعاون من بـ األنـشطـة ا
مع مـواقع تعـيـد ابتـكـار حقـبات أو
أحــــداث من الــــتـــاريخ ومــــتـــاحف
ســـيُـــطــلـب من زوارهـــا ربط كل من
ناسبة لها.وقال الروائح باللوحة ا
الـبــاحث لـوكـالــة فـرانس بـرس "مـا
يـهم الـناس هـو مـعـرفـة كـيف كانت
ــــاضي مــــا كــــانت احلـــيــــاة فـي ا
رائحـتها" مـبديـا رغبـته في "إعطاء
الـنــاس جتـربـة أكـثـر حــمـيـمـيـة مع
ا كذلك "تشجيعهم على اضي" إ ا
نتشرة اليوم التفكير في الروائح ا
من حــولــهم".ولــفت إلـى أن انــعـدام
الـقـدرة علـى الشم نـتـيـجـة اإلصـابة
ـســتـجـد سـلّط بـفــيـروس كـورونـا ا
الـــــضـــــوء عـــــلـى أهـــــمـــــيـــــة هــــذه
احلـــــاســـــة.ويـــــســـــاهـم مـــــشــــروع
"أودوروبـــا" الــبــالــغـــة كــلــفــته 2,8
مــلـيــون يــورو في طـرح تــسـاؤالت
حـــول أهــمــيــة الـــروائح وتــســاءل
الدكـتور تولـيت "هل ينـبغي اعـتبار
الروائـح جزءا من تـراثـنا الـثـقافي?
وإن كان ذلك صحـيحا فـهل يتحتم
عــلــيــنــا احلــفــاظ عــلــيــهــا من أجل
ــــســـــتــــقـــــبل?"وأضــــاف زمـــــيــــله ا
الـبـروفـسـور بـيـتـر بـيل من جـامـعة
فـريـدريش ألـكـسـانـدر في إرالنـغن-
ــشـروع ـانــيـا أن ا نــورمـبــرغ في أ
يــقـــضي أيــضـــا بـــتــطـــويــر "+أنف
كــمــبـيــوتــر+ قـادر عـن رصـد روائح
وجتـارب تـتـعـلق بـحـاسـة الـشمّ في

نصوص رقمية" بلغات عدة.
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بــذورهـــا  حــصـــيــلـــة من الــبـــهــاء
الثقـافي على كافـة الصعـد  السيما
في مـجـال الشـعر والـفن الـتشـكـيلي

والصحافة واالدب عموما ..
سـاح بيّ الـزمـيل ( ابـو طـيـبـة ) الى
بــدايـات طــفــولـتـه في الـنــاصــريـة 
مـديـنـة الثـقـافة  الـغـافـية بـ نـخيل
اجلــــنــــوب  ســــارداً  ســــيــــرته من
الطفـولة متحـدثًا عن محطـات مهمة
في تــــاريخ مـــديــــنـــتـه وعـــائــــلـــته 
وكـــوالـــيـس من دهــــالـــيـــز حــــيـــاته
الالحـــقـــة  في دنـــيـــا الـــســـيـــاســـة

والـثـقـافـة والصـحـافـة  وكـيف كان
شـاهدا عـلى أحداث بـالغـة األهمـية
شارحا عالقة اسرته بالكاتب الكبير

عـزيـز الـسـيـد
جــــــــــــــــاسـم 
ذاكرا الـعـديد
مـن صـــــــــــــور
النباهة ليافع
يـهوى االعالم
مــــــــن خـــــــالل
نــشــاطــاته في
ــــــــــدرســــــــــة ا
االبـــتــدائـــيــة 
وبعـد االنتـهاء
مـن دراســــــــــته
االعــــــداديــــــة 
اجتـه إلكـــــمــــال
مـــــــــــشـــــــــــواره
اجلــــامــــعي في
قـسم الـصـحـافة
بـــكــلـــيــة اآلداب
في الـعام 1970

مــعـتــرك احلــيـاة ودخــوله  مـبــكــرا 
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ـــــثـــــقف في عن مـــــؤســـــســــة ا
اســتـرالــيــا ودار أمل اجلــديـدة
لــــلـــــطــــبــــاعــــة والـــــنــــشــــر في
دمــشق/ســوريـا  صــدر كــتـاب
جــديــد لـلــنــاقـد حــســ سـرمك
حسن بـعنوان "رسـالة وجودنا
اخلــطــيـرة" . يــتـنــاول الـكــتـاب
بـــالـــتـــحــلـــيل روايـــة "رســـالــة"
لـــلـــروائي الـــعـــراقي د. قـــصي

الشيخ عسكر. 
يـقع الـكـتـاب في  312صـفـحة
قـطع كـبـيــر وغالف جـمـيل من

الــعـــمــلــيــة بــالــتــرافق مع ســنــوات
دراســــته  من خـالل عــــمــــله االولي
بــــــــأقـــــــــســــــــام
االرشــــــــيـف في
بــــــــــــــــــــــــــعــض
طبوعات  ثم ا
فــي فـــــــــــــــــروع
الــــصــــحــــافــــة
االخــــــــــــــــــــــرى
كـــالـــتـــحـــريـــر
وكـــــــتــــــــابـــــــة
االخـبار  وفي
اثــــــنـــــاء ذلك 
وجــــد نـــفـــسه
فـي اجملــــــــــال
الذي يعشقه 
وهــــــــــــــــــــــــــو
الـــتـــصـــمـــيم
الـــصــحــفي 
والــــــــعـــــــــمل
الــــطــــبــــاعي
فبرع بـهما  
واصبح احد اساطينهما في العراق

ا تتسع اكثر القوة وهي السلطـة ور
فـتدخل في دهـالـيز اكـثـر طوال وظـلـمة
وتـعــرجــا والـتــفــافـا. لــكــني قـررت ان
اراهن بــأن جـرين يــشـيـر الى مــفـهـوم
عام عند حديثه عن السطوة أنها تبدأ
بك وبـعالقــتك مع األخـرين وبـتـأثـيـرك
عـــــلــــيـــــهم من خـالل اتــــبـــــاع بــــعض
راهنـة علـيها. والشك ان األسالـيب وا
النتائج التي ستجنيها هي التي تقرر
في النـهايـة ان كانت أسـاليـبك قد اتت
بثمـار ايجابيـة أم عكسيـة. لكنك يجب
ان تكـون مـناورا جـيدا وقـد وجدت ان
قــواعـد جـرين قــد تـلـتــقي وقـد تـصـدم
بــبـــعـض والأريــد ان اقـــول ان جـــرين
ـا ان يـنــاقـض نــفـسـه احــيـانــا بـل ر
احلــدود بـ هـذه الــقـواعـد قــد تـكـون
متداخلة بشـكل مربك ومشوش للعقل.
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اليجد غرين غـضاضة في ان تكون في
ســـعـــيك نــحـــو الـــســطـــوة ان تـــكــون
انــتـهـازيــا فـفي سـعــيك الـدؤوب نـحـو
غـايـتك الضـير في ان تـسـتـخـدم سعي
األخــرين ومـعـارفــهم لـتـحــقـيق مـآربك
فذلك يـوفر لك السـرعة والـكفاءة واهم
شئ الــــوقـت. الأظن ان جــــريـن يــــأتي
بــشئ جــديــد في هــذه الــقــاعــدة فــهـو
أسـلـوب مـعـروف عـنـد أغـلب الـسـاسـة
وهي اســـتــــخـــدام األخــــرين كـــأدوات
لــتــحــقــيق اغــراض شــخــصــيـة ,وفي
النهاية الأحـد يذكر كيف وصلت ولكن
الـكـل يـعـرف انك وصـلت فــالـغـايـة في
الـنـهــايـة تـبــرر الـوسـيــلـة. وفي نـفس

رأسـك. "فـكـثــر الـكالم يــضـيع الـهــيـبـة
والوقار"  بل ان جرين يذهب الى ابعد
مـن ذلك فـحــتى لـو قــلت كالمــا تـافــهـا
يــحـتــمل الـتـأويـالت و بـشـكل قــصـيـر
فذلـك اجدى لـوقارك وهـيـبتك ولـطريق
احالمك نــحــو الـــســطــوة فــأصــحــاب
الـســطــوة اليـتــكــلـمــون كــثـيــرا وهـذه
خطتـهم ألرهاب النـاس فالكالم الـكثير
قــد يـجـعـلك تـقع فـي احملـظـور فـتـقـول
كالما غبيا المـعنى له قد يكون له وقع
سئ عــنـــد األخــرين. لـــكن في الـــعــالم
الـعــربي فـأن من يـبــحث عن الـسـطـوة
ـل مـن الـــــكـالم واطالق األكــــــاذيب ال
والـوعـود. لـكن جـرين اليـطلـب منك ان
التـلــفـت انـتــبــاه الــنــاس الــيك بل انه
يــضع لك قــاعـدة اخــرى تـقــول " الـفت
الــيك األنــظـار بــأي ثـمن" وان التــكـون
نـكـرة حــتى التـتـجـاهـلك الـنـاس ولـكن
كانة كيف? ليس بكثر الـكالم ولكن "با
واحليوية والغموض". حسنا واجهت
بــعض االلـتـبــاس في الـبـدايـة فــكـلـمـة
السطـوة هي كلمـة قد تثـير الكـثير من
التساؤالت وتفتقد مثلها مثل كثير من
ــفــاهــيم الــســيــاسـيــة األخــرى  الى ا
تـعـريف واضح ودقـيق فـالـسـطوة هي
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صــدر حــديـثــا كــتــاب بــعــنــوان (حــقـوق
ــــواطـن ورجل األمن) اإلنــــســـــان بـــــ ا
ــقـدم عـدي مـحــمـد صـالح من لــلـكـاتب ا
أربـعــة فـصـول و 121 صـفــحـة كـان من
بــ أهم مـــبـــاحــثه هـــو أســـالــيب نـــشــر
التـثقـيف في مجال حـقوق اإلنسـان كما
تـطرق إلى أهميـة الدور الفـاعل للعالقات
واإلعالم في وزارة الـداخلية بنـشر ثقافة
حـــقــوق اإلنـــســان. وجـــاء ذلك اإلصــدار
للـمـؤلف بـعـد مالحـظـة االنـتـهـاكـات التي
حـصلت على رجـال األمن وكيـفيـة تعامل
ـواطـن وبـالـعـكس كـمـا رجل األمن مع ا
تـضــمن الــكـتــاب مـقــتــرحـات لــلـنــهـوض
بـالواقع التـثقـيفي لـلعالقات واإلعالم في
ـــا يــتالئم مع نــشــر حـــقــوق اإلنــســان 
أهـــداف حتـــقـــيق الـــتـــعـــايش الـــســلـــمي
ــــواطن ورجل األمن. وااليــــجـــابي بـــ ا
ـؤلف إلى اســتـفــادة اجلـهـات ويـسـعـى ا
التـعليمية والتربوية والتثقيفية من الكتاب

للتثقيف بنشر حقوق اإلنسان.
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ـورد الـتـراثـيـة الـفـصـلـية تضـمن الـعـدد الـثـاني لـعام  2020من مـجـلة ا
احملـكّـمــة الـتي تـصــدر عن دار الـشـؤون الــثـقـافــيـة الـعـامــة والـتي يـرأس
ي عـلي حداد ابـوابـا عـدة وبحـوثـا تـتنـاول مـوضـوعات حتريـرهـا االكـاد
مـخـتـلـفـة جـاء في الـبــاب األول الـذي يـحـمل عـنـوان (دراسـات قـرآنـيـة و
ــوسـوم بـ (الــقـراءات الــقــرآنـيــة وأثـرهــا في تــفـســيـر لـغــويــة)  الـبــحث ا
النصوص) لفاضل مدب متعب وبحثا بـعنوان (اقسام اجلملة في العربية
ـ رؤية جديدة) لعـبد الله احمد بن احـمد الشراعي اما الـباب الثاني فقد
توسم (الـتراث الـشعـري العـربي) وقد ضم جـملـة بحـوث ودراسات وهي
(الشريف الرضي ب عناد غزوان وعزيز السيد جاسم ـ دراسة مقارنة)
لياسـر جاسم قـاسم و(قراءة فـنيـة حتليـليـة تاريـخية في قـصيـدة للـشاعر
أنيف بن حكم الطـائي ) لعبـد اللطيف حـمودي الطـائي و (أبنية الـتشكيل
وسـيـقي في شعـر ابن اخلـلوف االنـدلـسي) حملـمود شـاكـر محـمود و ( ا
استدراكـات ذاتيـة على دواوين من صـنعـتي) لعـباس هـاني اجلراخ وقد
تناول الباب الثالث ملفا عن ثورة العشرين بدأ بافتتاحية لرئيس التحرير
ظـاهـرات الوطـنـية) بـقلـم كاظم الـدجيـلي ثم (ذكـريات ثم مقـال بـعنـوان (ا
مصـطفى جواد عـن الثورة الـعراقـية في دلـتاوه) لـزين احمـد النـقشـبندي
ورفعت عبد الرزاق محمد وبحثا لـلدكتور عبد علي اخلفاف حتت مسمى

( ثـــورة الـــعــــشـــرين فـي الـــعـــراق ـ
مـنـظـور جـغـرافي) و دراسـة لـعـادل
العـرداوي بعنـوان (قراءة فـي كتاب
جـهــاد الــســيـد نــور الــيــاسـري في
ثورة الـعشـرين وصـناعـة الـوطنـية)
لف بـ (فهـارس الكتابات واختتم ا
الـتــاريــخــيـة عن ثــورة الــعــشـرين)
لــــلـــــيث هـــــادي امــــانـــــة وجــــاءت
شـخصـيـة الـعـدد لـتـتـنـاول مـحـمد
حـــســــ االعـــرجـي وقـــد تــــطـــرق
الــدكــتـور الــعــلــمي حــدبــاوي الى
معالم من منهجه في بحث موسع
.وفي بــاب الـدراســات الــتــربــويـة
هـنــاك بــحث لــنـدى عــبــد الـرزاق
مـــحـــمــــود اجلـــيالوي بــــعـــنـــوان

(القابسي وآراؤه التربوية) .
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ـسـاعـدة الـعراق الـتي تُـعـرف اخـتـصاراً ـتـحدة  تأسـست بـعـثـة األ ا
ـوجب قــرار مــجـلس األمن بـاسم يــونــامي 
ذي الـرقم  500 1في عـام  2003 وذلك بـنـاءً
على طلـب  من حكومـة جمـهوريـة العراق إذ
بدأ األساس من تشكـيلها هو تأسيس كان ا
شورة بعثة ســـــــياسيـة مهمـتـــــــها تـقد ا
ـسـاعــدة لـلـعــراق في اجملـاالت الـقــانـونـيـة وا
والـســيــاســيـة واالقــتــصـاديــة واالجــتـمــاعــيـة
واإلنســــــانية وتقد الدعم للدولة بعد تغيير
ــرحــلـة الــنـظــام الــســيــاسي انــسـجــامــاً مع ا
ؤسسات االنتقالية التي تتـطلب إعادة تأهيل ا
واإلسـهــام في اسـتــحــــداث مــؤســـــــــــسـات
جــديــدة عــلـى وفـــــق آلــيــــــــــة الـــتــحـــول في
قراطـية والتعـددية. وقد شرح النظام الـسياسي الــعـراقي وانتقـاله نحو الـد
كل ذلك كتاب جديد صدر حملـمد عدنان محمـــــود عـن دار الرافدين للنشر.
ـنـظـمـة الـدولـيـة في الـعـراق فـهـنـاك عدة أمـا من نـاحـيـة الـدور الـذي تـؤديه ا
وكاالت مـتـخصـصـة تـابعـة لـلمـنـظـمة عـمـلت خالل احلـصار االقـتـصادي في
اضي في الـبلد وفقاً لـبرنامج النفط مـقابل الغذاء فضالً تسعينـيات القرن ا
عن فرق الـتفـتيش الـدوليـة التي أُنـشئت عـلى وفق قرارات مـجلس األمن بـعد
ـتــحـدة احلــرب عـلى عـام  1991وصـوالً إلى عـام  2003 وإعالن الـواليــات ا
الـعـراق لإلطــاحـة بـالـنــظـام الـســيـاسي آنـذاك والــتي أدت إلى خـروج بـعض
ـتحـدة واسـتـقرارهـا في بـعض الـدول اجملاورة ثم الوكـاالت الـتـابعـة لأل ا
نظمة الدولية مجدداً بـعد انتهاء احلرب على وفق قرار مجلس األمن عادت ا
 1483 الـذي أقــر بـاحــتالل الــعـراق والــقـرارات الــصـادرة فــيـمــا بـعــد الـتي

ســـاعدة العراق يونامي. تحدة  أسهمت في تأسيس بعـــــــــثة األ ا
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..وخالل سرده اجلميل  حتدث بود
ونـقــاء  عن الـشـخـصـيـات الـتي مـر
عـلـيهـا  والـتي مـرت علـيه  مـشـيرا
الى مـواقـفـهم الـكـبـيـرة في حـيـاته 
ودعـمـهـم له   وهم كُـثـر  جـاء عـلى
ـحبـة جزلى  واهـمهم اسمـائهم  
االســـتـــاذ عـــزيــز الـــســـيـــد جــاسم 
والــروائي والــكــاتب عــبــد الـرحــمن
ــطـيــر  وزهــيـر مـنــيف  وجــاسم ا
ــوسـوي الـدجــيــلي  ود. مــحــسن ا
وعشرات غيـرهم  وهو موقف نبيل
ــذكـرات  ألنه يُـشـكــر عـلــيه كـاتب ا
ـان داللــة عـلـى نــكــران الــذات  وا
ــرء يـجب  يــنـشـر راسـخ بـان قـلب ا
عبـير الـشكـر والوفـاء والعـرفان لكل
ا وصل إلـيه من طموح من عاونه 
 مؤكدا ان جنـاحه كان ثمـرة العمل
ـشـتـرك بـروح اجلـمـاعـة .. كـلـمـاته ا
في هذا الـصدد وجدتـها  نـابعة من
بـراعم الـياسـمـ ومـفعـمـة بشالالت
من األحـاسـيس تتـألق عـلى سـطور
صـــفــحـــات من األوراق الـــبــيـــضــاء
برقص دائم بـحب االخرين ال يـعرف

االنـتــهــاء . وحــ انــتـهــيت  من
قــراءة كـتـاب الـعـزيـز ريـاض عـبـد
ـاضي أشبه الكـر  تيـقنت ان ا
بــبـركـان خـامـد  نـسـتـوطن قـمـته
وسفوحه بيق جازم  من تكلس
حـــمـــمه  وقـــبل أن نـــطــمـــئن في
جـلوسـنا  يـثور فـجأة  فـيغـرقنا
او يحرقـنا كمـا فعل في ثورته ...
ـــوهــبـــة تـــصــبح األولى   وان ا
ـرء عــمــيــاء  اذا لم يــصــقــلــهــا ا
ـعـمـقة الـطـويـلة اوالً  بـالـقراءة ا
ثم االسـتـقراء  ومن ثم الـكـتـابة 
ثم الــتــجــربــة وعــنــد ذلك يــزدهـر
االبداع ألن الـينبـوع كان اصيالً 
ـوهــبـة واالطالع امــتــزجت فـيـه ا
..مــذكــرات ( ابــو طــيــبـة ) تــمــثل
أغـنيـة جمـيلـة  أو صورة كـفيـلة
بــكـســر روتــ احلــيــاة وتــكـوين
أل الـع لـوحة مـشـرقة  وفـرح 

واألصــــــــابع والـلـســان والـقـلب.
ـــــــثـابــة رسـالـة حب إلى إنــهـا 
عــــالم جــــمـــــــــيـل مــــضى . ولـــن

يعود !

مــثـل ألــة الــزمـن  عــاد بيّ زمـــيــلي
وصـديـقي ريـاض عـبـد الـكـر  في
كــتـابـه االثـيــر الــذي صــدر مــؤخـرا
بــــعـــنــــوان ( ســــنـــوات الــــتــــحـــدي
واالصرار ) الـى نحـو خمـسة عـقود
... نـعم  فأن الـسنـوات الـتي يبـحر
فـيـهـا الـكـتـاب  تـعـود الى نـهـايـات
نـصرم  وبـداية سـتيـنيـات القـرن ا
الـعام سـبعـ من ذات الـقرن  انـها
ســنــوات ضــمت بــ اجــنــحــتــهـا 
اســمـــاء زمالء واصـــدقـــاء  اعــطت
الـكــثــيـر من ابــداعـاتــهـا  واثــمـرت

wÒK(« b¹“

بغداد

غالف الكتاب

غالف اجمللة

غالف الكتاب

غالف الكتاب

غالف الكتاب

غالف الكتاب



‰UHÞ_« WOÐd²Ð ÂUL²¼ù« V UD

ww.azzaman.com

طن
وا
ي ا
رأ

دأبت وســـائل االعالم احملـــلـــيــة
والـعـربـيـة عـلى تـهـويـل االخـبار
والــــتـــقــــاريـــر الــــتي تــــبـــثــــهـــا
ـواطـنون يـومـيا.. ويـشـاهدهـا ا
وقـد ظـهر لـنـا ان هـناك مـحـلـل
ومنـظـرين اسـتـراتـيـجـيـ اكـثر
من شـعـر الرأس ووجـدت بعض
الفضـائيات احمللـية مواد دسمة
في التركيـز على بعض القضايا
السلبـية التي حتصل في العالم
دون ان يـنـتـبه لـهـا احـد امـا في
الــــعــــراق فـــــان وســــائل االعالم
تــصــنع من احلــبــة قــبــة فــعــلى
ـثـال وجـود طـفل لـقـيط سـبـيل ا
مـرمي في الـشارع حـيث نرى ان
ـوضوع لـفـضـايات تـركـز عـلى ا
وتـعـيــده يـومـيـا حــتى يـعـلم كل
واطـن صغارا وكـبارا بقصة ا
الطفل مع ان مثل هذه احلوادث
حتـصل يـومــيـا وبــكـثـرة في كل
دول الـعـالم وال يــهـتم بــهـا احـد
النـــهــا مـن االمــور الـــتي حتــدث
غـالـبـا من قــبل انـاس ال ضـمـيـر
لـــهم او الــتـــركــيــز عـــلى ســرقــة

مـعيـنـة من قبل اشـخاص مع ان
الـــعـــالم كـــله يـــشـــهـــد ســـرقــات
وفـــســـاداً وابـــتــزازاً واخـــتالس
اموال وال يـهـتم بـهـا االعالم وال

يركـز عـليـهـا احد اال في الـعراق
وال يــسـعــني اال ان اقــول اتـقـوا

الله يا جماعة.
d¼UÞ wKŽ -  احللة
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ــركـــزي لـــلــقـــبـــول حــسب الـــتـــوزيع ا
ـعـدالت ومن سـوء حـظي انـنـي ولدت ا
في فـتــرة ضـاع فــيـهــا كل شيء فــمـنـذ
اكـثـر من عـقـد وانا احـاول الـبـحث عن
عــمل يــنــاسب شــهــادتي الــتي تــعــبت
حـتى حـصـلت عـلـيـهـا بـعـد ان قـضـيت
دراسـتي االبــتـدائـيــة في احلـر والـبـرد
ــيـاه اآلسـنـة واخـوض في االوحـال وا

ــدرسـة وكـانـت مـرحـلـة لــلـذهـاب الى ا
ــتـوسـطــة واالعـداديـة لــيـست افـضل ا
ــراحل االولى حـتـى اكـمـلت حـاال من ا
االعــداديـة وقـبــلـتــفي كـلــيـة ال يـنــالـهـا
الـتـعلـيم والـوظـيـفة وهـي كلـيـة تـخرج
االف من الـذين ال مـكـان لـهم في الـعمل
بالـتعـلـيم او الوظـيـفة او في اي مـكان
ــاذا تــفــتح مــثل هـذه اخــر.. وال ادري 
الـكـلـيـات مـا دام الــتـعـيـ ال يـشـمـلـهـا
وضــاعت دراسـتي هـبـاء فـمــا تـعـلـمـته
ضـاع مع سـنـوات الـضـيـاع التـي مرت
وحــتى تــلك الــفــاتــنــة الــتي وعــدتــهــا
بــالـزواج تــزوجـت من غــيــري بــعـد ان
يــأست من طـــول االنــتــظــار والــوعــود
واصــبح لــديــهـا عــدد مـن االطـفــال في
ح انـني حصـلت على شـعرات بيض
في رأسي بعـد ان عمـلت حماال وبـائعا
لــلـشـاي ولـلـفالفل واخــيـرا اسـتـقـر بي
ــقــام في بــســطــيــة صــغــيــرة ال اكـاد ا
احـصل فــيـهـا عـلـى مـصـاريف يـومي..
ودخل الفساد ليلعب دوره في التعي
امـا الغـالبيـة العـظمى الـتي تعيش بال
وظـيــفــة فـهي تــعــمل في مــهن وحـرف
وكـبـاعـة جوالـ وأصـحـاب بـسـطـيات
وسواق سيـارات واسطوات وأصحاب

محـال جتـاريـة وجتـار وعمـال وكـسـبة
وكل مــا له عالقــة بــاحلــيـاة الــيــومــيـة
ــثــلـون لــلــمــواطــنـ وهــؤالء الــذين 
غالبية الشـعب العراقي ال يبحثون عن
عـالوة او تــــرفــــيـع وال عن ايــــفــــاد وال
إجــازة زمـنــيـة فـهـم احـرار في عــمـلـهم
بكسب حـالل وعمل مستـمر ومتواصل
فالوظيفة محددة ومقيدة براتب محدد
ــــكن ان يــــضـــاعف والــــعـــمل احلــــر 
ــنى بـخــســائـر ــكن ان  ـكــاسب و ا
واالتـــكــال عــلـى الــله في الـــرزق خــيــر
ـواطــنــ لــيـست . ان أوضــاع ا مـعــ
عـلى مـا يرام حـيث يعـاني اجلـميع من
انـعـدام العـمل وقلـته ان وجد فـالعـمال
ـهن احلرة يـعـملـون أيـاما وأصحـاب ا
ــقــاهي بــاقي األيـام ثم يــجــلــسـون بــا
وهــذا نــاجت عن وجـــود االف الــعــمــال
ـهن اذ سعى كل ـنافـس الصـحاب ا ا
ـــــهن مـن هب ودب الـى الـــــعــــــمل بــــــا
وجـعلوا من انـفسـهم عمـاال واسطوات
جراء البطـالة الكبيـرة وحاجة الشباب
لـلـمـصـاريف والعـانـة عـوائلـهم وحـتى
ـوظـفـون والـعـمـال الـذين يـتـقـاضـون ا
رواتـب شـــهـــريـــة دخـــلـــوا عـــلى اخلط

واخذوا ينافسون االخرين.
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فـي احـــدى ســـاحـــات بـــغـــداد
ـواطن كـانت لــنــا وقــفـة مـع ا
(حــســـ حــمــيــد) الــبــالغ من
العمر  43سنة ويعمل في بيع
الـــــــصــــــحـف واجملالت وقــــــد
ــــواطن الـــيــــنـــا عن حتـــدث ا
هـنة قائال اعمل طبيـعة هذه ا
في هذا العمل منذ سنوات اال
عتاد في انني غيرت مـكاني ا
بـيع الــصــحف اكــثــر من مـرة
وانــتـقـلت من مــنـطـقـة الخـرى
اكـــثــر من عـــشـــر مــرات وذلك
بسبب البحث عن أماكن يكثر
بها قراء الصحف وهي أماكن
قاهي الن قراءة التجمعات وا
الصحف لم تعد كما كانت في
الــسـابق فــالــصـحف االن رغم
كثـرتهـا اال ان قـراءها قـليـلون
جدا السباب كثيرة جدا أولها
وجــود الــفــضــائــيــات وكــثـرة
نــــشــــرات االخــــبــــار ووجـــود
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
ـــواطن يــعــرف وقــد اصــبح ا

تـوزيع احلـصص الـتـمـويـنـية
او الـــتـــقــــاعـــد او الـــوظـــائف
الشاغرة او بعض تصريحات
ـسـؤول حـول البـطالـة وما ا
هي اإلجـــراءات الــــتي ســـوف
تـستـخـدم لـلحـد مـنهـا وهـناك
صــــحف مــــعـــدودة هـي الـــتي
يـشــتــريـهــا الـقــراء وغــالـبــيـة
الــصــحف األخــرى تــبــقى وال
احد يـلتفت الـيها اما اجملالت
فـــهي غــــالـــيــــة كـــمــــا يـــقـــول
ـواطنـون اال ان هنـاك بعض ا
اجملالت تلقـى رواجا وخاصة
اجملـالت اخلـلــيـجــيــة وبـعض
اجملالت األدبــــيـــة اال ان بــــيع
هــذه اجملالت قـــلـــيل جــدا الن
مــشـتـريـهـا هـم قالئل واعـتـقـد
انه بـعـد سـنـة او اكـثـر سـوف
تختـفي الصحف من الشوارع
وســوف تـتــجه الــصـحف الى
الـصحف االلكـترونـية وسوف
تـــــخــــتــــفي هـــــذه الــــصــــحف

الورقية.

ــتـــطــلــبــات مــتــواضـع ال يــفي 
البيت والنهوض مبكرا منذ اذان
الـفجر واحلـمد لـله على كل شيء
امـــا اهـم مـــا يـــهم الـــنـــاس فـــهم
جميعا يبحثون عن االخبار التي
تـنــفـعـهم مــثل زيـادة الـرواتب او

اجملـتــمع من االدبــاء والــفـنــانـ
والــــشـــعـــراء وغــــيـــرهم وهـــؤالء
يـبــحـثـون عن الــكـلـمــة الـصـادقـة
والــــرأي احلــــر وقــــد تــــراجــــعت
مـبـيـعـات الـصـحف ولـيـسـت كـما
ـاضي فـانـا ابيع يـومـيا كانـت با
اقل من مئة صحيفة وهو رقم

االخـبــار من مـصـادرهـا وغـيـرهـا
والـسـبب االخر هـو تـراجع الثـقة
واطن وبعض واهتزازها ب ا
الصـحف التي تـنشر اخـبارا غير
صـداقية هي من أولى مؤكـدة وا
األشـيــاء الـتي تـعـزز ثـقـة الـنـاس
بـاالخبار كـما ان بـعض الصحف

أصــــــبـــــــحت
مـــــــنــــــــابـــــــر
لــــــلـــــمــــــديح
واالخـــــــبــــــار
ة وهو القـد
امـــر يــــجـــعل
القـار بعـيدا
عـن قـــــــــــــراءة
الــــــــصــــــــحف
فــــاالكــــثــــريـــة
الساحقة التي
تـقـرأ الـصـحف
هي من طــبــقـة
ـــــثــــــقـــــفـــــ ا
ــــــوظـــــفـــــ وا
وصـــــــــــفـــــــــــوة
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طاعم على واطن عصام الزم من محافـظة بابل/ احللة كثرة ا ينتقد ا
وجودة عـلى الطرق تفتقر طاعم ا الطرق اخلارجية ويقـول ان جميع ا
ة حتتـاج لتطويـر واالعتناء البسط مقومـات النظـافة واغلبـها مبان قـد

رافق الصحية والبد من وجود رقابة. غاسل وا با

ـواطن علي ابـراهـيم من بغـداد/ االسـكان مـوضـوع استـيراد يطـرح ا
كل ما هو متخـلف الى العراق وعدم وجـود رقابة وسيطـرة نوعية على
ـواطـنـ الى االجتـاه الى شـراء الـسـلع والـبـضـائع االمـر الـذي دعـا ا
البـاالت النـهـا من مـصـانع رصيـنـة ومـشـهورة والبـد من ايـجـاد حـلول

شاكل استيراد اخمللفات.
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ـواطن ستـار عبـد من بغـداد/ الشـعب وجود مـرائب عشـوائية ينـتقد ا
لـوقــوف الــسـيــارات والـعــمل بــهـا االمــر الــذي اثـر عــلى عــمل سـواق
رائـب النـظامـية وقـلـة عمـلهم بـسبب ـلتـزمـون بالـوقوف بـا السـيارات ا

رائب العشوائية التي حتتاج حللول سريعة. تأثير ا
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بائع صحف في تقاطع بغداد

خريجون بال عمل
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ـــدن احملــــررة وقـــراهـــا فـي كل ا
ونواحـيـها هـنـاك جسـور مـدمرة
جـــراء مــخـــلــفـــات احلـــرب عــلى
االرهــاب وكــانت تـــلك اجلــســور

ـواطن هي حـلقة الـوصل ب ا
ــنــاطـق االخـرى ومــنــاطــقــهم وا
وتـضــررهــا ســبب لــلــمــواطــنـ
ـشـاكل اهـمـهـا عدم الـعـديـد من ا

قـــــدرة الـــــفـالحـــــ عـــــلـى نـــــقل
منـتجاتـهم الزراعية واحلـيوانية
ـدن والــتـأثــيــر عـلى طالب الـى ا
دارس الذين كان البعض منهم ا
يــقــطع اجلــســور لــلـوصــول الى
امــــدارس نــــاهـــــيك عـن حــــركــــة
ــعـدات الــزراعـيـة الـســيـارات وا
وحـــركــة الـــتــبـــضع والـــتــســوق
الـيوميـة للـمواطنـ وبعض تلك
اجلــســور حــديــديــة وبــعــضــهــا
مجرد قناطر ومع ان هناك بدائل
وقـتـية اال انـهـا ال تـفي بـالـغرض
ـطـلـوب منـهـا والبد من اصالح ا
ـعابر تـلك اجلسـور والقنـاطر وا
لـــــضـــــمــــان عـــــودة االمـــــور الى
ـواطـن ـارسـة ا طـبـيـعـتـهـا و
حلـياتـهم الـشـخصـيـة عـلى اكمل
وجـه كمـا اعـتادوا سـابـقا وايالء
واضيع اهمـية كبيرة جدا هذه ا
واولـــويــة مـــطــلـــــــقــة وهـــذا مــا
ــدن يـــتــمـــنـــاه كل مـــواطن فـي ا

احملررة.
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طــالـب مــواطـــنـــون من مـــخـــتــلف
شرائح اجملـتمع العوائل الـعراقية
بضـرورة االهتمـام بتربـية االطفال
وقـالوا في احـاديث لـ (الـزمان) ان
الــكل بــاتـوا يــشــعـرون ان تــربــيـة
االطــفــال لم تــعــد كــمــا كــانت وان
تـصـرفـات بعـض االطفـال وخـاصة
دارس االبـتـدائـية طـائـشة طـالب ا
وغير مقبولـة وحتتاج الى متابعة
دائـمـة واوضح عـلي رشـيـد كاسب
ان االطفـال باتوا يـكتسـبون كل ما
هــــــــو سيء مـن اقـــــــرانـــــــهـم ومن
الــشـــوارع وانــهم اي االطـــفــال لم
يــعـودوا كــمــا كــانــوا يـتــمــتــعـون

بــالــوداعــة وااللــفــة والــطــاعــة بل
اصـبــحـوا مـشــاكـسـ ويــتـفـهـون
بـالفـاظ نابـية وان الـكثـيرين مـنهم
ال يقبلون عـلى التعليم اضافة الى
انــــهـم صــــاروا اقل ذكــــاء حــــسب
ــعـلــمــات وكـذلك رأيـي! وتـعــاني ا
علون من صعوبة السيطرة على ا
هــؤالء الـــصـــغــار فـي الــصـــفــوف
ــدرسـيــة بـعــد ان صـاروا في كل ا
صف اكـــثـــر من خـــمـــســـ طـــفال
اضــــافــــة الـى مــــشــــاكــــســـــاتــــهم
ومـشـاجـراتهـم مع بـعـضهـم ويرى
مــحـمــد فــاضل مــوظف ان زوجـته
مـعــلـمــة وهي تـشــكـو مـن االلـفـاظ
النابـية بيم الطالب الـصغار وعدم

انــتـــبــاهــهم الـى الــدروس وانــهم
يتشـاجرون فيما بـينهم في ساحة
ـدرسـة واالسـبـاب كـثـيـرة مـنـها ا
عـدم ايالء اوليـاء االمـور االهتـمام
بالتربية وانشـغال الغالبية بامور
ـعيشـة وهي امور تؤثر احلياة وا
سـلبـا عـلى حيـاة االسر وانـحراف
دارس االطفال. وللـمتسرب من ا
من صغار السن قصص وحكايات
سـلبـيـة كـثـيرة بـعـد ان نـزل هؤالء
الصـغار الى مـعتـرك احلياة وسط
امـواج من السـلبـيات والـتأثـيرات
اجلانبية االخرى ويتحدث حس
ـوضـوع فـيـقول تـركي عـامل عن ا
االهــتــمـام بــالــتــربــيـة يــبــدأ مــنـذ
الــصــغــر ولــهــذا قــيل ان الــتــعــلم
بالصغر كالنقش في احلجر والبد
لكل عائلة ان تهـتم بتربية ابنائها
وان زجهم بالشوارع ليتعلموا كل
ــألـــوف امــر مـــا هــو خـــارج عن ا
خطير على اجملـتمع برمته فهؤالء
الــصــغــار يــتـــعــلــمــون كل انــواع
الــســلـبــيــات والــتـدخــ وتــنـاول
احلــبــوب اخملــدرة وان اســهل مــا
يـــتـــعـــلـــمـــونه من الـــشـــوارع هي
االلفاظ البذيئـة وقد يعتدي عليهم
وقــد يـنــضـمــون الى الــعـصــابـات
الـصـغـيـرة وبـالــنـتـيـجـة انـحـراف
كـامل لــذلك فــالـتــربـيــة والـدراسـة
افـضـل من االالف الـتي يـحـصـلون
عـلـيــهـا بـالـتــسـول او الـسـرقـة او
نحرفة ودعوة الى سلوك الطرق ا
جـمـيع الــعـوائل بـان حتـافظ عـلى

واطن حسام حـس من محافظة ديـالى/ بعقوبة اجلديدة الى يشير ا
ــدن ويــقــول لــقــد زحف الـــبــنــاء عــلى كل االحــزمــة اخلــضــر حـــول ا
االراضي الـزراعـيـة والـبـسـاتـ ولـم تـعـد هـنـاك مـسـاحـات خـضـر اال
القـلـيل مـنهـا والبـد من السـيـطـرة على تالعب الـبـعض بـتلك االراضي

وتقسيمها وبيعها كقطع اراض سكنية حتتاج الى خدمات جديدة.
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عدد من اصحاب احملال الزراعية ومكاتب بيع االسمدة واالعالف في
منـاطق عديـدة من بـغداد يـقولـون انهم تـضرروا ومـحـالهم مـغبـقة مـنذ
اشهـر عديـدة ويدفـعون االيـجارات وهم ال يـعمـلون بـسبب الـتظـاهرات

شاكل. وقطع الشوارع والبد من ايجاد حلول لتلك ا

واطن احمـد كاظم من بغداد/ شارع الـكفاح قطع الطرق في يتناول ا
واطـن واحـالتهم مناطق جتـارية كـثيرة االمـر الذي اثـر على اعـمال ا
الى البـطالـة بعـد ان قطـعت الـشوارع وقـطعت ارزاقـهم واصبـحوا من

ضمن جيوش البطالة.
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ـواطن ياسر ـوضوع ادناه بـعث به ا ا
عبـد مشـري من مـحافـظـة بابل/ احلـلة
يـتــنـاول فــيه اراءه الـشــخـصــيـة حـول
واطن الـتـعـيـينـات والـعـمل ويـبـتـد ا
ــوضــوع بــالــقــول بــعــد اشــهـراكــمل ا
الــرابــعــة والــثالثــ من عــمــري الـذي
قـــضـــيت اكـــثـــره في الـــدراســـة حـــتى
تخـرجت من الـكلـية الـتي قـادني اليـها
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سبق ان وضـعنا مشكـلتنا امام
انــظــار ســيــادتــكـم بــشــأن عـدم
االعـــتــراف بــشـــهــادتــنـــا الــتي
حــصـلــنــا عـلــيــهـا من جــامــعـة
راجـــيف غــــانـــدي في الــــهـــنـــد
باخـتصـاص صـيدلـة راج ان

شكلتنا. جند احلل 
ـــشــكــلـــة بــأنــنــا وتــتـــلــخص ا
باشـرنا الـدراسـة هنـاك في عام
ولم نكن على علم بقرار 2013
ـوقرة الـغـاء اعتـراف وزارتكم ا
ــذكـــورة لــبـــعــد بــاجلـــامــعـــة ا
ــســافـة بــ مــكـان دراســتــنـا ا

العراقـية في دلهي اجلديدة. ثم
جـاءنا الـرد مخيـباً المالـنا بانه
 الــــغـــاء االعــــتــــراف بــــهـــذه
اجلـامعـة مع ذلك لم نفـقد االمل
بـالـله ومن ثـم بعـطـفـكـم االبوي
في ان يـــعــــاد الـــنـــظـــر بـــقـــرار
حـرمــانـنــا من شـهــادتـنــا الـتي
حتــمــلــنــا الــكــثــيـر مـن اجلــهـد
ال وفراق االهل والغربة من وا
اجل ان نـحـصل عـلى الـشـهـادة
ونـعود الى الـبـلد خلـدمـته وها
نـحن نـرى ان حلم الـرجوع الى
الوطن احلبيب مرفوعي الرأس

اجلهـود في تـعـليـمـهم وحمـايـتهم
من اصـدقاء الـسـوء ومن اكتـساب
الـلــبـيـات مـن الـشـوارع الن هـؤالء
الصـغـار سوف يـصبـحـون شبـابا
بــعــد ســنــوات واولــــــــيــاء امــور

تـقاعدين من بـغداد يقـولون في اتصـال هاتفي اجـراه عنهم عدد من ا
ـنافذ فـفوجئـوا بعدم محمـد ياس انـهم ذهبوا السـتالم رواتبهم من ا
ظهور رواتبهم وعـليهم ماجعـة الشركة اخلاصة بـالكي كارد وقيل لهم
انه يـجب علـيـهم ابـدال بـطاقـات الـكي كـارد مـقابل خـمـسـة عـشر الف
تقـاعدون عـلى مثل هذه االجـراءات التي هـدفها دينار ويـحتج هـؤالء ا

تقاعدين. احلصول على مكاسب على حساب ا
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ونحن نحمل شهاداتنا معنا قد
تـبخـر وان العـلم الـذي تلـقيـناه
خالل مـشـوارنـا الدراسـي الذي
امتد لسنـوات واخذ منا الكثير
من صحـتنـا وعـمرنـا لم يكن ذا
فـــائـــدة مـــا لم يـــتـم االعـــتــراف
بـشـاداتـنــا.. سـيـادة الـوزيـر ان
شـكلة تتعـلق بعدد بسيط من ا
الـطالب العـراقـي ضـمن دفـعة
عـام  2013وهم مــا يــقـارب 15

طالب  فقط.
- wKŽ V Uſ ‰œUŽ tK « b³Ž

بغداد مجموعة من الطلبة في احدى اجلامعات العراقية

جسر مدمر في طريق دولي

اطفال في رياض اهلية
اوالدهـــا مـن اصـــدقــــاء الــــســـوء.
ـواطنـون عـلى ان تربـية واجـمع ا
االطفال احلالـية فيها خلل واضح
والبــد من بــذل اجلـهــود الـكــبـيـرة
لــلــحـــفــاظ عــلــيــهم من خالل بــذل

وبــذلك ســوف يـؤثــر ذلك عــلى كل
ــــدارس اجملــــتــــمـع وان تــــبــــذل ا
ــهم جــهـــودا مــضــاعــفــة لـــتــقــو
ـــــــســــــــــار واعـــــــــــادتـــــــهم الـى ا

الصحيح.
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ديرية العامة للتسجيل وطن وزير العدل بالتدخل العاجل لدى ا نـاشد عدد من ا
ــنـصــور بــإعـادة افــتــتـاح شــعــبـة الــعــقـاري وااليــعــاز الى دائــرة الـعــقــاري في ا

عـالف التي  ـواطـنون وزيـر العـدل إيـجاد حل سـريع لـشعـبـة ا ـعـالف.وطالب ا ا
غـلقهـا ورزم ملفـاتهـا منذ أكـثر من شهـرين بداعي نقـلها الى دائـرة عقاري الـبياع
ـوضـوع لم يـتم بسـبب عـدم وجـود مكـان خـاص لـلشـعـبـة وكذلك مـوظـف اال ان ا
ا ستـأخذ مجرى اخر ـواطنون ان معامالتـهم توقفت ور إلداراتـها. وذكر هؤالء ا
شـتري ومن ثم بـسبب جـائـحة كـورونا الـتي قد تـسبب الى وفـيات بـ البـائع او ا
ـعامالت االمر يـتكـبد الطـرفان خـسائـر طائلـة تتـعلق بدفع الـضرائب ومـصاريف ا
الــذي قـد يـفـضي الى نـزاعــات عـشـائـريـة وقـضــايـا في أروقـة احملـاكم.وأكـدوا ان
ـعامالت سبق وان تأخرت بشكل كبير بسبب حظر التجوال والدوام اجلزئي في ا
عنـية واالن تعـاني من التوقف الـكامل بسـبب إجراءات إدارية الـدوائر احلكـوميـة ا

وضوع بشكل عاجل. بطيئة تتطلب تدخل الوزير وحسم ا
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فــاسـيــانـوفــيـتش حــصل عـلى الــسـهم
الـكـريـسـتـال في مـهـرجـان فـيـسـتـيـفـال
ديــــــزارك عــــــام  2019عـن فــــــيـــــــلــــــمه
(أتـالنــتس).وأعـــطــيـت جــائـــزة جلــنــة
الـتـحكـيم الـكبـرى لفـيـلم ذا ويلـر بوي
أول شـــريط روائـي طــويـل لــلـــمـــخــرج
الـروسي فيليب يوريف. وكانت اللجنة
مـثـلة واخملـرجـة الـفرنـسـية بـرئـاسـة ا
ـــمــثـــلــ زابـــو بــريـــتــمـــان وضــمت ا

{ غـرونـوبل (أ ف ب) - فـاز فـيـلـم (كو
فـــــاديس عـــــايــــدة?) وهـــــو اخلــــامس
لــلـــمــخــرجــة الـــبــوســنــيـــة يــاســمــيال
زبـانـيتش عن مـجـزرة سريـبريـنـيتـسا
بــجــائـــزة (الــســهم الــكــريــســتــال) في
ــهـــرجــان الـــدورة الــثـــانـــيــة عـــشـــرة 
(فـيستـيفال يـزارك) في فرنسـا اجلمعة
ــاضـيـة اخملـصـص مـنـذ الـعـام 2009 ا
لـــتـــشـــجـــيع الـــســـيـــنـــمـــا األوروبـــيــة
ـستقلـة.كذلك مًنِحَت جـائزة اجلمهور ا
لـهـذا الـفـيـلم الـدرامي الـتـاريـخي الذي
عــرض في أيـلــول الـفــائت في افــتـتـاح
ـهرجـان البـندقـية ـسـابقـة الرسـميـة  ا
الــســيـنــمــائي.ويــتـنــاول (كــو فـاديس
عـايــدة?) قـصـة عـايـدة وهي مـتـرجـمـة
فـــوريــة كــانت تــعــمـل مع قــوات حــفظ
الـسالم الهـولنـدية يوم  11تـموز 1995
حــ أعــدمت قــوات صــرب الـبــوســنـة
أكــثــر من ثــمــانــيــة آالف رجل وصــبي
مـسـلم. ويبـيّن الـفيـلم كيـفـية اسـتغالل
الـصرب ضعف الـقوات الدولـية.وسبق
لـلمخـرجة البالـغة اخلامـسة واألربع
أن فــازت بـجـائـزة (الــدب الـذهـبي) في
مــهــرجـان بــرلــ عـام  2006عـن فـيــلم
غـــــربــــافـــــيــــتـــــســــا النـــــد أوف مــــاي
ــــز.وكـــان األوكــــراني فــــالـــنــــتـــ در
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ـصـريـة ريهـام عـبد الـغـفور مـثـلة ا إنـضمـت ا
لـبــطـولــة مــسـلــسل قــصـر الــنـيـل الـذي تــقـوم
صرية دينا الشربيني ويكتبه مثلة ا ببطـولته ا
ـالـك ويـخـرجه خـالـد مــحـمـد سـلـيــمـان عـبـد ا
ــوسم ـــقـــرر عــرضـه ضــمـن ا مـــرعي ومن ا
ـنتظر أن تـقدم ريهام قبل.ومن ا الرمـضاني ا
ـســلــسل الـذى يــعــد الـلــقـاء دوراً هــامـاً فـي ا
الثاني لها مع دينا بعدما قدما سوياً مسلسل
ـاضـي. وعـرض لـعـبد (زي الـشـمس) الـعـام ا
الغـفور مؤخراً حكايـة ربع قيراط من مسلسل
إال أنـا وحـقـقت فيـهـا جنـاحاً كـبـيراً. وهي من
تــألــيف أمــ جــمــال وإخــراج أحــمـد حــسن
وبطـولة مصطفى درويش نادية رشاد محمد
الـصــاوي مـحـمــد عـلي رزق ســنـاء يـوسف
إبــراهـيم الــسـمــان عـصــام الـســقـا ورضـوى

جودة.

ثلـة للمجرية الـتحكيم جائـزة أفضل 
نـــــاتــــاشــــا ســـــتــــورك عـن دورهــــا في
(بـريـبـريـشـنـز تـو بي تـوغـيـذر فور إيه
أنّــون بـيـريـود أوف تـا ) لــلـمـخـرجـة
اجملـريــة لـيـلي هـورفـات.كـذلك أعـطـيت
ـمثـلـ هواة جـائـزة تـمثـيل جـماعـيـة 
من عـائـلـة غـاباريه مـنـدوزا هم أبـطال
فـيلمالست ديز أوف سبرينغ للمخرجة

انية اإلسبانية إيزابيل المبرتي. األ
هـرجان هذه الـسنة افـتراضياً ويـقام ا
بـسـبب األزمة الـصـحيـة ويـستـمر إلى

 26كانون األول.و
ــنـظـمـون في بـيـان (إن نـحـو 40 قـال ا
ألـف مـــســـتــــخـــدم حــــضـــروا إلى اآلن
ــدرجــة ضــمن بــرنــامج الــعـــروض ا

هرجان). ا
وســـتـــعـــرض أفالم مـــخــتـــارة من
هرجـان في شبكة تضم بـرنامج ا
 70دار ســيـنـمـا فـرنـسـيـة مـا أن

تعاود فتح أبوابها.
أمـا قريـة الصـناعة الـسيـنمـائية
ـــــهـــــرجــــان عـــــلى الـــــتي درج ا
تــنـظـيــمـهـا وجتــمع الـعــامـلـ في
الـقـطـاع فتـقـام في باريس في 20
و 21كــــانــــون الــــثــــانـي  وعــــبـــر

اإلنترنت في  22منه.

الـفـرنـسـيـ نـيـكـوال مـوري وفـيـنـسـان
مـاكـيـني واخملـرجـة الفـرنـسـيـة صوفي
لحن الـفرنسي التونسي لـوتورنور وا
أمــ بـوحــافـة.ويــحـكي الــفـيـلـم قـصـة
صـائد حيتان في مضيق بيرينغ يدعى
لـيـشـكا انـطـلق في رحـلـة للـعـثـور على
امــرأة قـابــلـهــا عـبـر مــوقع إلـكــتـروني
لـلـمـحـادثـة بـعـد وصـول اإلنـتـرنت إلى
قـــريــته الـــصــغــيـــرة. ومــنـــحت جلــنــة

ان يـعيـشـوا كاطـفال الـعالم كـونهم الـبذرة
سرح خير االولى الـتي ستصبح نخـلة وا
وســيـلــة لـلــطـفـل جلـذب انــظـاره من خالل
ـسـرحـيـة .وهذه احلـوار واحلـركـة داخل ا
ـسرح اول جتـربـة في دائـرة الـسـيـنـمـا وا
لـــــعــــروض الــــدمـى وهي نـــــتــــاج ورشــــة
سرح مـسرحـية اقامـتها الـفرقة الـوطنيـة 
الــطـفل بـعـنـوان ورشــة تـصـنـيع وحتـريك

الدمى القفازية ).
الى ذلـك أكملت اللجنة التحضيرية العليا
االسـتعدادات إلقامة مهـرجان لقاء األشقاء
تنوعة الـسابع عشر لـلهوايات واحلـرف ا
الـسنوي ,الـذي يقام برعايـة وزارة الثقافة
والـسـياحـة واآلثار حتت شـعـار ( لنـصدح
عـالـياً لـبغـداد احلضـارة والسالم )لـلفـترة
من   25-23كـــانـــون االول اجلـــاري عـــلى
ية لسكك احلديد.وقال قاعات احملطة العا
رئـيس الـلـجـنـة الـتـحـضـيـريـة لـلـمـهـرجان
هالل حـاضر العبيدي وفقا لصفحة وزارة
الــثـقـافـة في (فـيـســبـوك)(حتـتـضن بـغـداد
فـعـالـيـات مـهـرجـان لـقـاء األشـقـاء السـابع

سرحية انـتاج فرقة الطفل اجلوال وعن ا
قـال صالح لـ(الـزمان)عـن مسرحـيتـه (فكرة
ـسرحـية تـدور حول الـعديـد من االحداث ا
الـتي تمربحياة الطفـل منها اهمية احترام
الـوقت والـزمن الـذي نـعيـشه وحـثـهم على
الــقـراءة والــكـتــابـة واالهــتـمــام بـالـدروس
ومـسـاعـدة االخرين والـدعـوة الى احملـبة 
ـسرحيـة هي تربويـة تعلـيميـة ترفيـهية وا
وهي مـن تمـثيل آن خـالـد  سعـد شعـبان 
فـاطمة ناصر  رانيا احمد  علي القريشي
 وضـيف الـشـرف خـالـد احـمـد مـصـطـفى 

سرح علي عادل ). مدير ا
ـسرح الطفل كـما تسـتعد الـفرقة الوطـنية 
لـتـقـد مسـرحـيـة (بـهلـول االكـول) تـاليف
حـــســ عــلـي هــارف اخــراج زيـــنب عــبــد
االمـير التي قالت ( يعـد مسرح الدمى احد
اشــكــال مـســرح الــطـفل واالكــثــر فـعــالــيـة
وخــطــورة وحــســاســيــة ) واضــافـت ( انـا
احـب ان اعـــيش طـــفـــولـــتي مع مـــااقـــدمه
لــلـطـفـل من خالل مـســرح الـدمى واريـد ان
اوصـل صوتـهم ومعـانـاتهم النه من حـقهم

ـية ـقـام عـلى قـاعات احملـطـة الـعـا عـشـر ا
لـسـكك حـديـد الـعـراق لـكـونـهـا مـعـلمـاً من
مـعالم بغـداد التراثـية والسـيادية ,وأيـضاً
ـتـحف ـتـحـف الـعـراقـي وا عــلى قـاعــات ا
الــبــغــدادي وحــدائق الــقــشــلــة فـي شـارع
لـتقى ـتنـبي ومتـنزه الـزوراء)مضـيفـا (ا ا
سـتتخلله معارض متنوعة لألعمال الفنية
والـثقافـية والتراثـية كالنـقش على احلجر
والـــســـيـــرامـــيك والـــنـــحـــاس والـــفـــنـــون
الــتـشـكـيــلـيـة واألعــمـال الـيــدويـة الـنـادرة
واخلـط والزخرفة اإلسالمية وكذلك عرض
ــســكــوكــات هــوايــات جـــمع الــطــوابع وا
طبـوعات والوثائق والـعمالت والكـتب وا
واخملـطوطات وفـعاليات ريـاضية مـتنوعة

ية). وهناك مشاركات عربية وعا
وتـــابع الـــعــبـــيـــدي (ســتـــقـــام خالل أيــام
عـارض جلسات ـهرجان بـاإلضافة الى ا ا
ــقـــام الــعــراقي لـــلــشــعـــر واخلــطــابـــة وا
واإلنـشـودة الـوطنـيـة وعـروضاً مـسـرحـية
قدسة وكـذلك تنظيم زيارات الى األماكن ا

والتراثية).
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{ بـرلـ (أ ف ب) - أعـلن مـنـظّـمـو مـهـرجان
بـرلـ السـينـمـائي اجلمـعة تـأجـيله من مـوعده
ـقـبل ـعـتـاد في شـبـاط إلى آذار ا الـسـنـوي ا
وإقـامـة مسـابـقـته افـتـراضـيـاً بـسـبب جـائـحة
ــهـــرجــان في كـــوفـــيــد-.19وأوضح مـــديــرا ا
بيـان(أن الدورة احلادية والـسبع لـلمهرجان
ستقام على مرحلت أوالهما مسابقة رسمية
افتـراضيـة وتوزيع اجلـوائز في آذار  وبـينـها
الــدب الــذهـــبي في حــ تــقــام في حــزيــران
عــروض مـفـتــوحـة لــلـجـمــهـور).وشــرح كـارلـو
شاتـريان وماريـيت ريسـنبك (أن التـقسيم إلى
مـرحــلـتــ ســيـتــيح اإلبــقـاء عــلى الــركـيــزتـ
األســــــاســــــيــــــتـــــ وهــــــمــــــا ســــــوق األفالم
ـهـرجـان).وإذ الحـظا أن ثـمـة حـاجـة مـاسة وا
إلى االلتـقاء حضوريـاً شددا على أن الوضع
الـراهن ال يسمح بذلـك في شباط. وفي الوقت
هم إقامة سوق لصنـاعة السينما نفـسه من ا
ـهرجان في الربع األول من الـسنـة.وسيـعلن ا
في شـــبــاط عن الالئـــحــة الـــرســمـــيــة لألفالم
اخملــتــارة لــلــمــشـــاركــة فــيه. وفي حــزيــران 
ــســابــقــة في ســـتُــعــرض األفالم الــفــائـــزة بــا
صاالت الـسينمـا أو في دور عرض في الهواء
هرجانات الطلـق.ويعتبر مهرجـان برل أحد ا
الـثالثة األهم في أوروبا إلى جانب مهرجاني

كان والبندقية.
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مسـتشـار رئيس الـوزراء العـراقي حاضـر مساء امس
االحــد فـي الـنــدوة االفــتــراضــيــة الــتي نــظــمــهـا قــسم
الدراسـات االقتصادية ببيت احلـكمة بعنوان (انحراف
ـالـي في مـوازنــة الـعــراق الـعــامـة: الــورقـة الـتــعـزيــز ا

البيضاء حال?).
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الـكـاتب واالديب الـعـراقي فـجع
وزوجــتـه الــصــحـــفــيـــة اســمــاء
مــحـــمـــد مـــصـــطـــفى االربـــعــاء
ــــاضي بـــرحـــيـل ابـــنـــتـــهـــمـــا ا
وتـلـقيـا تـعازي الـوحيـدة سـماء 

االوساط الثقافية واالعالمية.
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الــكــاتب واألديـب الــعــراقي تـــلــقى امـــنــيــات االوســاط
الـثـقـافـيــة واالعالمـيـة بـالـشـفـاء الــعـاجل بـعـد تـعـرضه
لوعـكة صحـية ارقدته فـراش العافـية.(والزمـان) تتمنى

لها الصحة الدائمة.
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ي االردني صـدر له حـديـثـاً عن دار الـبـيروني االكـاد
ائية للـنشر والتوزيع في عـمان كتاب (دليل الـزراعة ا

توسط. ) يقع في  74صفحة من القطع ا للمبتدئ
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ـوســيـقـي الـســوري قـاد فــرقــة فـرع حــمص لــنـقــابـة ا
ـوســيـقي الـذي اقــيم في خـتـام الـفــنـانـ فـي احلـفل ا
وسـيقى العـربية عـلى مسرح قـصر الثـقافة مهـرجان ا

في مدينة حمص.
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ــعـنـون الــكـاتــبـة الـعــراقـيـة وقــعت في بـغــداد كـتــابـهـاا
(اشـــارة حــمـــراء) ضـــمن فــعـــالـــيــة لـــدار تــأويل ودار

الرافدين.
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الـتـشـكـيـلـيـة الـعـراقـيـة والــتـدريـسـيـة في كـلـيـة الـفـنـون
اجلميـلة نـعتهـا جمـعية الـتشـكيلـي الـعراقيـ لوفـاتها
سـائلـ الله تـعالى ان ـاضي ببـغداد مسـاء االربعـاء ا

يسكنها فسيح جناته.
 w ULŠ d¼U

ـهـرة للـمـسرح الـراقص اعـلن ان الفـرقة مديـر فـرقة ا
( تسـتـعـد لتـقـد عـرض غـنائي راقـص بعـنـوان (حـن

على مسرح احلمراء.

 UIKŠ w  w —U¼ nO²Ý

WOŠUOÝ
نـصـيـر يـاسـ مـجـمـوعـة من أروع الـوجـهـات
والـتـجـارب الـسـيـاحـيـة الــتي تـقـدمـهـا طـبـيـعـة
ها اخملتلفة ضمن ست حلقات اإلمارات ومـعا
شــيـقــة تـمـتــد كل مـنــهـا لـعــدة دقـائق لــتـسـلط
ـيز السـياحة الضـوء على مـوضوع مخـتلف 
في دولـة اإلمارات واشار بيان تـلقته(الزمان)
امس ان (احلـلــقـات سـتــبث عـلى  6مــنـصـات
لـسـتـيف هارفي و 14 مـنصـة لـنـصيـر يـاس
كل يــوم جــمــعــة ابــتــداءً من  18كــانــون االول
اجلـاري   2020 ولــغـايـة  22 كــانـون
الــــــثــــــاني 2021
والـــــســــلــــســــلــــة
ـكـتب يـنـظـمـهـا ا
اإلعــــــــــــالمــــــــــــي
حلكومة اإلمارات
تـعــرّف جــمــهـوراً
ــيـــاً ومــحــلــيــاً عــا
عـــريــضــاً بــأجــمل
ـعـالم السـيـاحـية ا
والــــطـــــبـــــيـــــعـــــيــــة
والـثقافـية والتـراثية
الـــــتي تــــضــــمــــهــــا

اإلمارات).
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من خالل سلسلة أفالم قصيرة منوّعة ضمن
ـمثل حـمـلـة (أجـمل شـتاء في الـعـالم) يـقـدم ا
ي سـتـيف هـارفي أجـمل مـعالم قـدم الـعـا وا
ي بـتسع دولة اإلمـارات العـربـية جلـمهـور عا
لـغـات ضـمن حـلـقـات مـتـنـوعـة تـرافق هـارفي
وأسرته عـلى مناطق مختلفة وجتارب متعددة
في اإلمــارات. فـيـمـا يــلـتـقط صــانع احملـتـوى

ÂU²š w  W ULI « s  sŽ …d{U×
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القمـامة وهي آخر فـعاليـات مهرجان

الواسطي لعام 2020.
 وســتـــقــام احملــاضـــرة في الـــســاعــة
الــــعــــاشــــرة
صباحاً على
قاعـة عشـتار
في الـدائرة 
بعدهـا سيتم
اقــامـــة حـــفل
اخــــــتـــــــتــــــام
فــــعــــالــــيــــات
مـــــهــــــرجـــــان
الــــــواســــــطي
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تقـيم دائـرة الفـنـون الـعامـة اخلـميس
ــــــــــقــــــــــبـل  ا
مـــــحـــــاضــــرة
حتت عــنــوان
(فن القـمـامة)
لــــلــــدكــــتــــور
بــــــــــالســــــــــم
مــــــحــــــمــــــد
تـــــــــســــــــــلط
الضـوء عـلى
صناعة الفن
من مخـلفات

ـية { لوس اجنـلـوس - وكـاالت - كشـفت الـنـجـمة الـعـا
بـيـلي إيــلـيش عن اإلعالن الــرسـمي لـفـيــلـمـهــا الـوثـائـقي
اجلـديــد الــذي يـحــمل عــنـوان (ذا وردز الــتل بــلـورري)
ــقــبل عــلى إحــدى والــذي سـيــعــرض في  26 شــبــاط ا

نصات اإللكترونية.  ا
عــــلى صــــعــــيــــد آخــــر كــــانت قــــد تــــصــــدرت إيــــلــــيش
مـؤخــــــــــــــرا مـؤشـرات الــبـحث عــلى غـوغـل بـعـد أن
كشفت في مـقابلـة تلفـزيونيـة أنها حتـضر حوالي الـ16
ــنـتج فــيـنـيس ـســاعـدة شـقــيـقــهـا ا أغـنــيـة جـديــدة 
وأشارت إلى(أنهـا تشـعر بثـقة كـبيرة في قـــــــــــدرتها
كمـؤلفـة إذ من خالل أعـمـالهـا تســــــــــتـطيع الـتـعبـير
عن نفسها وإيصال أفكارها ووجهات نظرها للعالم).

وتـوزيع الــشـهــادات الـتــقـديــريـة بـ
هرجان. شارك في ا ا

هـرجـان في وكـانت الـدائـرة اطلـقـت ا
اضي بدورته 13  28تشرين الثاني ا
بـــحــــضــــور رســـمـي وفـــنـي كـــبــــيـــر.
ـعــايــيـر واعـتــمــدت دائــرة الـفــنــون ا
ــيـة في عـرض األعــمـال الـفــنـيـة الـعـا
للمـهرجـان فضالً عن اعـتمـاد أساليب
العرض احلديثة من تأثيرات فنية في
مـجـال اإلنـارة وترتـيـب وفـرز األعـمال
ــــتـــعــــددة وهي وفق أجــــنــــاســـهــــا ا
اجــراءات غــيــر مــســبــوقــة في هــكــذا

مهرجانات.

قــد يــحــاول الـشــريـك بـذكــاء وحــنــكــة اخــتــبــار مـدى
التزامك وجديتك جتاهه.
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تعيش فتـرة عاطفية متقلبة ومـليئة بالتطورات أصبر 
قريباً تنفرج األمور. 
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كن جـاهــزاً جلـلـسـة مـصــارحـة مع الـشـريك ألن هـذا
سيحدّد مستقبل عالقتكما. 
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زيد من الـوقت مع العائـلة بعـد ابتعـادك عنها إمضِ ا
بسبب انشغاالتك.
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ضـاعف جــهـودك وال تــدع مـشــاكـلك اخلــاصـة تــؤثـر
سلباً في أداء مهماتك. 
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هـمـة ما يـفتح تتـطوّر عـالقتك بـبعـض الشـخصـيـات ا
أمامك آفاقاً وفرصاً جديدة. 
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تـرغب بإضـفاء بـعض التـغيـير إلى عالقـتك العـاطفـية 
 . لتتخلص من الروت

ÊUÞd «

تـواجه بـعض الـضــغـوط الـتي قـد تـمــنـعك من الـتـمـتع
بوقتك واخلروج مع احلبيب. 
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يـطـلب مـنك أحــد أفـراد الـعـائـلـة مــسـاعـدة مـاديـة فال
تبخل بها عليه .
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ال تــكـشف أمــورك الــشـخــصـيــة أمــام احملـيــطـ بك 
كن استخدامها ضدك.  والتي 
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ـسؤولـ عـنك وتتـلقى تـتلـقى الدعم الـذي تـريده من ا
تك. تنويهاً يزيد من عز
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شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك.  ا

 u(«
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اكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الـــــكـــــلــــمـــــات الـــــربــــاعـــــيــــة
ـشــسـتــركـة فــيـمــا بـيــنـهـا وا
بـــحـــيث تــســـيـــر وفق اجتــاه
الــســهم لــتــصل الى الــكــلــمـة
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هـذا الـبرنـامج الـذي اخـذ من عـمري  14عـاما ظـرافـا سـمانـا ; خـفـافا ; عـجـافا ;
وكــان لـشـهـرتي وسـادة وحلـافـا ; كـان اســمه االول : مـزاج . لـكـني اكـتـشـفت ان
بـعــمـان راديـو اسـمه مــزاج اف ام . ولـقـد سـررت بــاسـمه الـبـديل عــلى الـشـاشـة

اطراف احلديث.
وهبَّ نسـيم األمس فـارتعش الـوقتُ والحت لـنا (أخذنـا بـأطراف األحـاديث بـينـنـا

يردّ جيوش القول عن وصفها الصمت).  روح من القلب ال تُرى
زاج  اعالهم االدبـاء من جيل اآلباء والفنانون من ماعـلينا : اجلميع مـحكومون با
جـيل االبنـاء وحتى أنـا حتى أنـا ! قال لي والـليل  قـد ارخى سدوله : انت مـحاور
خـطـيـررر  مـتى حتـاورنـي?! .كـنـا نـطوف بـسـيـارتـه شـوراع عـمـان ذات االصـياف
ـثـالـيـة  وهـو قـد ارتـد شـابا مـرحـا سـعـيـدا.قـلت(االن االن ولـيس غـدا; انـاجـاهز ا
النـحـتـاج الى مـزيـد من االسـتـعـداد) فـقـد كـنـا في غـايـة االنـاقـة وتـمـام الـقـيـافة ..
اقـتـربـنـا من مـبـنى الـقـناة يـسـارا نـحـو شـارع زهـران (لم اكن جـادا في االمـتـثال
لـرغــبـته ) النه وفق مـا اعـرف صـاحب مـزاج ولـم يـكن هـنـاك احـد بـانـتـظـارنـا ....
وصلـنـا الـدوار اخلـامس غيـر إجتـاهه قـائال (انـا في الـشـتاء مـتـحـدث من الـطراز
االول ; ثم إني عـلى وشك أن اسافـر الى تونس لـبطـولة مسـلسل تـأريخي ومن ثم
طـر أكون اكثر الى لبـنان ; عنـدي دوير صغـير لكـنه مؤثر حـقا .. أنا مع هـطول ا
رومانـسـية .. سـيـكون حـوارا غـاية فـي الروعـة أعـدك).. يضـحك بـطريـقـة من كان

يتمنى ان يكون له دور في فيلم الرسالة .
كـنـا مـدعـوين حلضـور مـهـرجـان مسـرحي عـربي وقـد نـزلـنا فـي شيـراتـون بـغداد
وكـان في  نيـتي محـاورته في (اطراف احلـديث).. قال لي هـاتفـيا )تـدري كم سنه

ماشايف امي?!! .انا عندها االن) ..
وانا فـوقه تـمامـا في الـفنـدق وهـو يكـلمـني من الـلوبـي ..قلت له : ارفع راسك انت
عـراقي ; فلمـا رفعه وجـدني فوقه تـماما في الـطابق االول ..قـال : انزل امري الى
الله ..حـاورته على جزئ ثم بكى بـكاءا مرا  السباب اعرفـها واخرى الاعرفها ..

زاج ابن كلب قتال متقلب)! قال لي : (ا
واذكـر يوما إني عزمت ان اجمع كاظم الساهر  –وكان يومها موفورا جدا وسهل
وسـوعي الراحل زهير احمد الـقيسي  بعد اغنـية عبرت الشط على الـقياد  –مع ا
مـودك واذكــر يـومــهـا إن كـاظـم دهش حـ عــلم ان كـلـمــة مـود انــكـلــيـزيـة االصل
ومعـنـاها مـزاج بل ان الـقـيسي اضـاف انـها االقـرب الى مـيـد فهي  في الـلـغة من
(مـاد  الشيء : اضـطرب وحتـرك ( ماد  الـسراب..مـادت به األرض : دارت.  ماد

الغصن : تمايل
ماد  : تـبختر).وكنت اسمع ولم اعد االن كذلك من يقول (هاي جتي من ميلك بعد

شتريد ?).
قال الـصـراف وليـد : (سكـرى تمـيد بـنـا ذي االرض فرط دم مـعتق في الـثرى من

سالف االمد ).
ـزاج قـتــال لـكل شيء الـهـمـة وااللـهـام ومـا واذا كـانت آفـة الــعـلم الـنـسـيـان فـان ا

بينهما.. 
كـانت غالوب قـد استـجوبت عددا من شـعوب االرض من بـينهم  154الف شخص

يـعـيـشون في   145دولـة عبـر الـهـاتف او في مـقابالت شـخـصـية عن
مشاعرهم وفق التالي : (هل شعرت أمس بأنك مرتاح? وهل تمت
أمس مـعاملتك باحترام ? وهل ابـتسمت اوضحكت كثيرا أمس?)
حــاصل جـمـع االجـابــات وحـصــادهـا وضع الــعـراق في طــلـيــعـة
الشـعـوب االكـثـر بـؤسـا وتعـاسـة بـعـدهـا تـأتي رواندا .. ايـن تقع

رواندا?

¡UFÐ—_« tðUO UF  oKD¹ ¡UIý_« ¡UI  ÊUłdN

Êu?? ??O??  ≠ ”U??¹ 5??ÝU??¹≠ œ«b??G??Ð

wÐU d «

تـتـواصل عـلى خـشـبـة مـسرح
الـرافــدين بـدائـرة الـسـيـنـمـا
ـــســرح االســـتــعــدادات وا
لـعرض مـسرحيـة (اميرة
االحـالم) تــالــيف فــالح
حـــســ الــعــبــد الــله
اخـراج حـسـ عـلي
صــالـح  تــتــنـاول
ـــــســــرحـــــيــــة ا
اهـمـيـة وجـود
الــــــــــــزمـن فـي
حـياة االنسان
مـن خـالل طــــــــــفل
يـــكـــره الـــذهــاب الى
ـدرسـة ويـتـمنى أن ا
تـكون كل ايام السنة
عـــطــلــة لــتـــظــهــر له
امـيرة االحالم وتغير
ـسرحـية من حـياته.ا

لقطة من مهرجان فيستيفال ديزارك
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ا الكثير من الناس يحفظون أسماء الشّعراء والكتّاب ور
يعـرفون شـيئـاً من أسرار حـياتـهم الشـخصـية ولكـنهم ال
يستطيعون الـبرهنة على أنّهم قد قـرأوا شيئاً من إنتاجهم

أو آثارهم!.
ـدرسـية أو اجلـامـعـية ال تُـبـرز نـسـبة الـثـقـافة فـالشـهـادة ا
كن التي يـتمـتّع بهـا الشـخص والقـسم التـخصّـصي ال 
أن يـكـشف عن مـدى استـيـعـاب الـشـخص لـلـمراجـع التي

طالعتها أثناء إعداد بحوثه الدراسية. احتاج 
ترسّبة حتت جلود كن خلق عادة القـراءة ا  إذن.. كيف 
الـنـاس وتـبـيـان أهـمــيـتـهـا لـقـيـمـتـهـا ومـردودهـا في تـوازن
شـخـصــيـاتـهم ولــيس رضـوخـاً حتـت ضـغـوط الـدرس أو

العمل..?
هل هي مهمّة النقّـاد? وهل هي دعوة لصحوة نقـدية عليها
أن حتمل همّ التـأسيس وإلهـاب وعي الناس ومـشاعرهم
ؤثرة بتشويق يجذب تملك جيوبهم نحو مطالـعة األعمال ا
الـقـار فـي نـفس الـوقـت الـذي ال يـغـرقـه بـرمـوز وطالسم
همّة تعتبر يعجز الفرد العادي عن متابعـتها? أم أن هذه ا
األولـى من واجـــــبـــــات وســـــائل اإلعـالم وخـــــصـــــوصــــاً ـ
طـبوعـات منـها ـ الـتي توقـفت معـظمـها عـند مـرحلـة عقد ا
ـبـدعـ الـلـقـاءات وإجـراءات احلـوارات مع أو عن هـؤالء ا
دون إكمال الرسالة ونشر إبـداعهم وتعميمه وإيصاله إلى
اجلمهور ودون الـسعي إلى تخـصيص بعض الـصفحات
لـتزمة اجلادّة الـتي تَعَود الـقار عـلى متابـعة الـكتابـات ا
ثارة. طروح أو القضية ا وتشركه في النقاش الفكري ا
ــطــبــوعــات من الــدخــول إلـى أجــواء الــطـرح إنَّ انــفالت ا
سؤول وحتوّلها إلى مـساحات ملوّنة تـبيع التسلية أدى ا
إلى فــرز فــئــة من الــقــرّاء ال تــتــواصل إلّــا مع كـل مــا هـو
طـريف ومـبـاشر ومـسـطّح لـدرجـة أنّـهـا أصـبـحت ال تـقوى
عــلى مـواصــلـة قــرّاءة مـقــال جـاد في الــصـحـف الـيــومـيـة

وتعتبره معقّداً غير قابل لالستيعاب..!
هل تغيرت قيم هذا العصر وأدى االنكسار اخلطير الذي
أصـاب مـعـنى ومـضـمـون الـثـقـافـة بـاإلضـافة إلـى ضـغوط
احليـاة اليومـية ومـا ورثته من ثـقافة اسـتهالكـية إلى عدم
ـان النـاس بـجـدوى تـأسيس واقـع ثقـافي جـديـد يـرتقي إ

?.. بالروح وبالناس وباجملتمعات وباأل
ـرحــلــة فـراجت ــرادف لـهــذه ا  وهل  اخــتـيــار الــوجه ا
جتارة الفيديـو لألفالم احملنّطة وتعـدد اجملالت الرخيصة
احملـتـوى وتـسـابق الـكثـيـر من الـكـتـاب نـحـو دور الـنـشر
وبــسـرعـة عــجـيــبـة لـلــفـوز بــطـبـاعــة مـا حتـتــهـا يــديـهـا من
مخطوطات وأياً كـانت مضامينهـا ومن هنا كان االنتشار
( تعلم للكتابات السطحية وتأزّمت بذلك ظاهرة (أمّية ا
وأصـبــحت هـنـاك مـســاحـة شـاسـعــة بـ الـكـتّــاب كـقـيـمـة
واجتاه وتيار وب كتب احلظ والتنجيم وكيف تتسلى في

أوقات فراغك وما أكثرها! 
ـســؤولـة الــتي تـقف وراء تـأكــيـد هـذا وهـنــا تـكن األدوار ا
(الـقـصـور الـثـقـافـي) لـدى الـنـاس إلّـا أنـهـا تـكـاد تـتالشى
عـنـدمـا تـكـون بـذرة الــقـراءة مـنـقـوشـة في نـفس اإلنـسـان
وتـمثّل لـه هاجـسـاً ملـحّـاً يَـخزّه بـدبـابـيسـه اللـحـوح إذا ما
أل شــغــله أمــر أبــعــده عـنــهــا وال يــفــتـأ يُــحس بــنــقص 

جوانحه حتى يتراجع عن جحوده ويلبي النداء.
نـسوج بنسـغ النفس قد إنّ تكوين هـذا الباعث الـداخلي ا
ال يــكـون نـاجتــاً مـبـاشــراً لـلــمـؤسـســات الـتي تــخـدم هـذا

بدأ. الهدف بقدر ما هو تعويد الفطرة على هذا ا
ت ـــعــرفـــة ولــو   فـــمن الـــغــريـــزي أن يــطـــلب الــطـــفل ا
وتـرعرعـت هذه اخلـاصـيـة وتـعهـدهـا اجلـو الـتـربوي ـ في
الــبـــيت ـ الــذي يــحـــتــرم الــقــراءة
وينحني لالكـتشاف والـبحث لكان
هــنــاك الــفــرد الــذي ال يــفــرّق بـ

. كونه إنساناً وب كونه قارئاً
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{ رومــــــا (أ ف ب) - ســــــيــــــتم
تـصنـيف كل إيطـاليـا على أنـها
حـمـراء وهي أكـثـر مـسـتـويـات

اإلغالق صـــرامـــة خالل أعـــيــاد
ــــيالد ورأس الــــســــنـــة لــــكن ا
اإليـطـالـيـ سـيـكون لـهم احلق

في مـغادرة مـنازلـهم للـمشـاركة
في وجبة عائلية محدودة وفق
مــــــا ذكـــــر مــــــرســــــوم نــــــشـــــر

الــــســـبـت.أعـــلــــنـت الـــصــــحف
اإليـــطـــالــيـــة عن هـــذه األنـــبــاء
الـسـيـئـة السـبت نـصف إغالق:
نعـم للـعشـاء وعيـد ميالد داخل
مـنــطـقـة حــمـراء مع الــوالـدين
مــؤكـدة عـلى إمـكــانـيـة لم شـمل
الـعـائالت بـشـكل مـحـدود خالل
األعـيـاد.وسـيسـمح لإليـطـالـي
بـالتـنقل مـرة واحـدة يومـيًا في
مـنــطـقــتــهم لـزيــارة األقـارب أو
األصـدقــاء خـارج أوقـات حـظـر
الـتـجـول الـسـاري (من الـسـاعـة
 10مـــســـاءً حــــتى الــــســـاعـــة 5
صـبــاحًــا). ووافـقـت احلـكــومـة
ـنزل عـلى دعـوة ضيـفـ إلى ا
من األقارب أو األصدقاء برفقة
أطـــفــالـــهم شـــرط أال تــتـــجــاوز
أعـمارهم  14عـامًـا.أعـلن رئـيس
وزراء إيـطــالــيــا إحــدى الـدول
األكـــثـــر تــضـــرّرًا من جـــائـــحــة
كــوفــيــد- ?19مــســاء اجلــمــعــة
فـرض حـجـر تـدريـجي في فـترة

تدّ من 21 أعياد نهايـة السنة 
كـــانـــون األوّل حـــتّى  6كـــانــون
الـثـاني  وذلك بـهـدف احلد من
الـسـفر والـتـجمـعـات خالل أيام
األعـيـاد فـيمـا يـسـتمـر انـتـشار
فـــــــــــايـــــــــــروس كـــــــــــورونـــــــــــا
بـــاالرتــــفـــاع.وتـــابع جـــوزيـــبي
كــونــتـي (خــبــراؤنــا يــخــشــون
تـصاعـد مـنحـنى الـعدوى خالل
ــيالد).وأقــرّ بــأنّ فــتــرة عـــيــد ا
(الـــســلـــطـــات لــيـــست لـــديـــهــا
ــراقــبــة الـــوســائل وال الــنـــيّــة 
االمــتـــثــال لـــتــدابـــيــر احلـــجــر
ـــــنـــــزلي) لـــــكـــــنّـه طـــــلب من ا
اإليـــطـــالـــيّــــ احـــتـــرام احلـــدّ
ُـــــحَـــــدّد أال وهـــــو األقـــــصـى ا
اسـتـقـبـال ضيـفَـ بـالـغَـ فقط
ــــنـــزل.واعـــتـــبـــارا من 24 في ا
كـانــون األول ولـغـايـة  6كـانـون
ـتــاجـر الـثــاني  ســيـتمّ غــلق ا
ــطــاعم عــلى أن واحلــانــات وا
يُـمنع أيـضًا الـتـنقّل من مـنطـقة

إلى أخــــــرى إلّـــــا
لــغـايــات الـعـمل
أو لــــــــــــــــــــدواع
صحية.وستظل
ــواد مـــتــاجـــر ا
الـغذائـيـة وكذلك

صـالـونـات تـصـفيف
الـــشـــعــــر والـــصـــيـــدلـــيـــات

ـكنـنا مـفتـوحة.وقـال كـونتي (
الـتـحـدّث عن مـنــطـقـة حـمـراء)
مــوضــحًـــا (أنّ احلــجــر ســيــتمّ
تخفيفه أيّام  28و 29و 30كانون
األوّل وكــــــذلـك في  4كــــــانــــــون
الثاني. في هذه األيّـام سيكون
ـــتـــاجـــر أن تُــبـــقي بـــإمــكـــان ا
أبوابها مفتوحة حتّى التاسعة
ـكنًـا التـنقّل مـساءً وسـيكون 
دون تـــقــد مُـــبـــرّر).وســـجــلت
إيـطـالـيا الـتي تـضم أكـبـر عدد
ـسـنــ في أوروبــا أكـثـر مـن ا
من  68ألف وفاة منذ بدء تفشي

الوباء.
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لندن - إيفيت تان وييي ييب
ـرأة مــصـدر (هــكـذا تــصـفــونـنــا: ا
آكلة حلم بغي  عاهرة  فأرة  شـؤم 
غـنـية هـكـذا استـهـلت ا الـرجل ...)
الـصيـنية تـان ويوي ظهـورها على
سرح في عرض تلفزيوني خشبة ا
حـي مؤخرا وهي تردد أغنية زياو
جــوان من أحــدث ألــبــومــاتـهــا في
مـوسـيـقى الـبوب وهـو ألـبوم3811
الـذي حـقق مبـيـعات عـاليـة بـينـما
حتــيط بـهـا مـجـمــوعـة من الـنـسـاء
يــخـــلــعن نــظــارتــهـن الــشــمــســيــة
ويـضعنـها جانـبا في دعوة لـلنظر
إلــيـهن كــأفـراد.وتـعــد أغـنــيـة زيـاو
ــثــابــة خـطــبــة عــاطــفــيـة جــوان 
ـنـزلي أسرت قـاسـية ضـد الـعنف ا
وألــهـمت مـئـات اآلالف من الـنـسـاء
الـصينيات منذ إطالقها.وتستهدف
كـــلــمـــات أغــانـي األلــبـــوم األخــيــر

قـضايا مـثل كراهيـة النسـاء وإلقاء
الــلـوم عـلى الـضــحـيـة في الـصـ

وتـــشـــيــر إلى حـــاالت مـــحــددة من
ــرأة هــيـمــنت عــلى الــعــنف ضــد ا
عــنـاويـن األخـبــار في الـصــ هـذا
ـوقف جــريـئـا الــعـام.ويـعــد هـذا ا
فـتـان هي واحـدة من عـدد قـليل من
ا وسيقي في الص ور كبار ا
تــكــون الـوحــيـدة الــتي تــسـتــخـدم
شـكلة مـوسيقـاها للـتصدي لـهذه ا
الــتي تـعـتـبـر مــوضـوعـا مـحـظـورا

بالنسبة للكثيرين.
يــشـيـر عـنـوان ألــبـوم تـان اجلـديـد
 3811إلـى عمرها باإلضافة إلى 11
أغــنــيـة فـي األلـبــوم تــؤرخ قـصص
الـنساء الصـينيات الـواقعية من أم
عـزباء تـقود سـيارة أجـرة إلى فتاة
تــبـلغ من الــعـمـر  12عــامـا وصـلت
لـلـتو إلى سـن البـلوغ وحـتى عـمة

تـــان الــتي تـــعــمل بـــائــعـــة تــذاكــر
بحافلة.

وسـيقـي الصـيني ويـقـول النـاقـد ا
بـوستمان وهو اسم مستعار لبي
بـي سي (إن األلــبـــوم مــذهـل لــيس
فـقط بسبب اخليط الـنسوي القوي
طـــوال الـــوقت ولـــكن أيـــضـــا ألنه

ـنح مـجمـوعـة من النـساء الالئي
يـــبــدو أنـــهن عـــاديــات إحـــســاســاً
بـاألهـمـيـة).ويـقول بـوسـتـمـان(بـعد
سـنـوات من اآلن عنـدمـا ننـظر إلى
الــوراء لـهـذه الـفـتــرة الـزمـنـيـة لن
نـــنــظـــر فــقـط إلى األفالم والـــكــتب
ــــــواقع ومــــــقـــــاطـع األخــــــبـــــار وا

ـعرفة ما حدث عتادة  اإلعالمـية ا
سـيـكـون هـنـاك أيـضـا هـذا األلـبـوم
الـــذي ســجل قــصـص وأســمــاء كل
هـؤالء النساء العاديات الالئي كان
مـن احملــتــمـل أن يــتم نـــســيـــانــهن

تماما لوال ذلك).
لـكن األغـنـيـة األكـثر لـفـتـا لالنـتـباه
فـي األلـــــبـــــوم هي بـال شك (زيـــــاو
جـوان) االسم الذي غالبا ما يُطلق
عـلى النساء ضحـايا جرائم العنف
فـي الـــصـــ حـــيـث تـــســـعى هـــذه
األغـنـيـة بـشـدة إلى االعـتـراف بـهن
.و تــــغـــني كــــأفـــراد حــــقـــيــــقـــيــــ
تــان(أسـمـاؤنـا لــيـست زيـاو جـوان
..اعـرف اسـمي وتـذكـره).ويـبدو أن
كــلـمـات األغـاني تــشـيـر أيـضـا إلى
حــاالت تـــقــشــعــر لــهــا األبــدان من
ــنــزلي والــتي تــصــدرت الــعــنـف ا
عــنـاوين الـصـحف.وهــنـاك عـنـصـر

آخــر يــصــعب تــفــويـتـه حـيث
تـسرد األغـنيـة الكـلمـات التي
حتـــــتـــــوي عـــــلى الـــــطـــــابع
الـــصــيـــني لإلنـــاث عــاهــرة
وبـــغي وآكـــلــة حلـم الــرجل
ـــــثــــال ال عـــــلى ســـــبـــــيل ا
احلـصـر. وتقـول فـنغ يوان
ـشـارك جملـمـوعة ـؤسس ا ا
ـعـنــيـة بـحـقـوق ــسـاواة ا ا
ــــرأة في بــــكــــ لــــبي بي ا
سـي: إن الــــــــعـــــــديــــــــد من
الـكلمـات السيئـة في اللغة
الــصـيـنــيـة حتــتـوي عـلى
حـــــــــــــرف (نـــــــــــــو) وهـي
الــشـخـصــيـة الـصــيـنـيـة
لـإلنــاث إنـــهــا تـــعــكس
اجلــــذور الــــعـــمــــيــــقـــة
لــكــراهـيــة الــنــسـاء في

الثقافة. 
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ينيم أغنية جديدة يعتذر فيها للمغنية غني إ أطلق ا
األمريكية ريانا من انحيازه إلى صديقها السابق كريس
براون الذي اعتدى عليها في عام 2009 ويقول جنم الراب
األمريكي في أغنيته زيوس: (وأعتذر من صميم قلبي لريهانا
عن تلك األغنية التي تسربت. أنا آسف ريه لم أكن أقصد أن
أسبب لك احلزن). وكان يشير إلى أغنية عمرها عشر سنوات
سُربت في عام 2019 قال فيها وفقا للبي بي سي (بالطبع أنا
إلى جانب كريس براون). وظهرت أغنية زيوس في ألبوم

فاجئ (ميوزك تو بي موردرد باي سايد بي). األلبوم ينم ا إ
اضي بعنوان الذي يواكب ذلك الصادر في كانون الثاني ا
اضية. وفي (ميوزك تو بي موردرد باي) صدر اجلمعة ا
تحدث اضي قال ا الوقت الذي سُربت فيه األغنية العام ا

ينيم إنه تسريب لشيء يزيد عمره عن  10سنوات. باسم إ
ينيم ألغاه وأعاد كتابته).وفي أغنيته بعدما سجله إ
اجلديدة اعترف بأن كلمات األغنية األصلية كانت خطأ

مني.واعترف براون بالذنب في االعتداء عام  2009 ووضع
دة خمس سنوات كما أُمر بخدمة مجتمعية. راقبة  حتت ا
ا في ذلك في أغنية ينيم وريانا مرات عدة  وقد تعاون إ
رتبة األولى عام 2010 (لوف ذي واي يو الي) التي احتلت ا
تحدة باإلضافة إلى أغنية نامب من ألبومها في الواليات ا
لعام  2012 أنأبولوجيتيك أند ذي مانستر ومن ألبوم ذي

ينيم عام 2013. ويتضمن ألبوم مارشل ماثيرز أل بي  2 لإل
ينيم اجلديد أغنيات تعاون فيها مع د. دري وتي دوال إ

يير وسكايلر غراي. ساين وجي بر
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{ تـــــونس (أ ف ب) - انـــــطــــلـــــقت
الــدورة احلــاديــة والــثالثــون اليــام
قـرطاج السـينمـائية اجلـمعة وسط
ـــنع تـــفـــشـي فـــايــروس اجـــراءات 
ـــســتــجــد وعــرضت في كــورونــا ا
االفـتتاح ستة افالم قصيرة بدالً من
فـيــلم عـربي أو افـريــقي طـويل كـمـا
جـرت الـعـادة خالل هـذه الـتـظـاهرة
الـعربية واالفريقية العريقة.ومع أن
جائحة كوفيد- 19ألقت بثقلها على
هـــــذا احلـــــدث عــــــلى مـــــخــــــتـــــلف
ـنـظـمون من ـسـتـويـات يـسـعى ا ا
خاللـه إلى تـــــوجــــيه رســـــالــــة أمل
لـلــقـطـاع الـثـقــافي في تـونس الـذي
خـنقته اجلائحة وتالحتفاء بكل من
ســــاهم في اشــــعــــاع هــــذا احلـــدث
الـــســـيــــنـــمـــائي الــــذي دابت عـــلى
تــنـظــيـمه تــونس مـنـذ .1966ووجه
الــشـاعـر الــتـونــسي الـشــاب انـيس
شـــوشــــان فـي مـــســــتــــهل ســــهـــرة
ن جـمع االفـتــتـاح رسـالـة امــتـنـان 
بـيـنـهم حب الـفنّ قـائال (شـكـرا لـكل
مـــا قـــدمـــتـــمـــوه حلـــلم امـــنـــتم به
فـحـقــيـقـة جـعـلـتــمـوه شـكـرا النـكم
بــنــيــتم بــيــنــنــا وبــيـنــكـم جــسـوراً
افــريـقــيــة واخـرى عــربــيـة فـي فـلك
الــفـنــون تـدور والنــكم كــنـتم طــوقـا
للنجاة كنتم ميالداً جديداً للحياة)
.وتــابع(رغم مــا اصــاب هــذه االيـام
من ارجتــــاج ال يـــزال ثــــمـــة انـــاس
يــؤمــنــون بـــان الــفنّ هــو سالحــنــا
لــــلـــدفــــاع عـن الـــوطـن).واتــــخـــذت
ـواجـهـة جـائـحة اجـراءات مـشـددة 
كــــــوفـــــيـــــد- 19فـي هـــــذه الـــــدورة
االسـتـثنـائـية في ظـرف اسـتثـنائي
عــلى مـا وصــفـهــا مـديــرهـا اخملـرج
الـتونسي رضا الباهي والتي تقام
حتـت شــــعــــار احــــمـي روحك (إحمِ
نــفــسك) واتــرك الــبــاقي عــلـى أيـام
قــرطـاج الــسـيــنــمـائــيــة.واسـتــعـ

ـاسـحـات حـراريـة لـقـيـاس حرارة
االجـسـام وفرض وضع الـكمـامات
شاهدين وسـمح بعدد محـدود من ا

مع إلزامية االستظهار بالدعوات.
ـهـرجـان واقـيـمت مـراسم افـتـتـاح ا
الــذي يــســتــمــر ســتــة ايــام  داخل
مـــجـــمع مـــديـــنـــة الــثـــقـــافـــة وسط
الـعاصـمة وكـانت في السـابق تقام
شاركـة عدد كـبير خـارج فضـائهـا 
من جنـوم الـسـيـنمـا والـعـامـل في
مـجال الفن الـسابع وهواة الـشاشة
الـــكــبـــيـــرة.إالّ أن عــدد هـــؤالء عــدد
الـضـيـوف من سـيـنـمـائـيـ افـارقة
وعـــرب واوروبــيـــ تــقـــلّص هــذه
الـسـنـة وقـد مـشـوا عـلى الـسـجادة
احلــمــراء قـبل الــوصــول الى قــاعـة
االوبـرا فـي مـديـنــة الـثـقــافـة حـيث
انــتـشــر ايـضــا عـنــاصـر االمن.وفي
تـصـريح لـوكـالـة فـرانس بـرس قال
صري عبـد العزيز مخيون الـفنان ا
ـهـرجـان (انـا سـعـيد الـذي يـكـرمه ا
بـتنظيم هذا احلـدث السينمائي الن
الــفنّ يـــحــارب الــتــعــصب واجلــهل
ـرض ايـضا).وكـان مـقررا إطالق وا
ــهـرجــان في الـســابع من تــشـرين ا
الــــثــــانـي  لــــكــــنه أرجـئ بــــســــبب
ــسـتــجـد الـذي فــايـروس كــورونـا ا
أرغم عـلى تأجـيل أو إلغـاء أكثر من
 700حــدث ثــقـافـي آخـر فـي الـبالد
بـحسب الـسـلطـات التـونسـية..وفي
الــــســــيــــاق ذاته قــــالـت اخملــــرجـــة
الـتــونـســيـة سـلــمى بـكــار لـفـرانس
ـهــرجـان في ظل بــرس (إن إقـامــة ا
هــذه الــظــروف حتــد ثــقــافي لــهــذه
اجلـائـحةورهـان عـلـينـا كـسـبه امام
الــعــالم). وأضـافـت نـأسف لــغــيـاب
عـدد من اصدقائنـا العرب واالفارقة
الـذين نفتقـدم .وتابعت لعـلها تكون
حـافزا العـادة فـتح قاعـات السـينـما
والـفـضـاءات الـثـقـافـيـة االخـرى الن

اهل الـفن اصـبـحـوا كسـمـكـة خارج
ـاء. وافتتحت ستّـة افالم تونسية ا
قـــصـــيــــرة مـــســـتــــوحـــاة من افالم
تـونسـية وافريـقيـة طويلـة فعـاليات
عــلـى عــكس مــا الــدورة اجلـــديــدة 
جـــرت عــلـــيه الــعـــادة في الــدورات
ـنـظمـون على الـسـابقـة حيث درج ا
عـرض عمل سـينـمائي طـويل عربي
او افــريــقـي.واألفالم الــســتــة الــتي
ـركـز الـوطـني الـتونـسي أنـتـجـهـا ا
لـلـســيـنـمـا والـصـورة الـعـام  2020
ــرّ لــلــمــخــرجـة هي الــوقت الــذي 
ـظلم ـصـباح ا سـنـية الـشـامخي وا
في بـالد الـطـرنـني لـطـارق اخلالدي
وعـلى عتبات السيدة لفوزي الشلي
ومـــــانـــــدا لـــــهـــــيــــــفل بـن يـــــوسف
ـســتــيـري وســوداءفالن حلــبـيـب ا

ا للمخرج الـسنغالي عصمان تـكر
صـمبان الـذي نال التـانيت الذهبي
اهم مـكافآت مهـرجان قرطاج خالل
54 الـــــــــــــــدورتــه االولـى قــــــــــــــــبـل 
ــنـظــمــون األفالم عــامــا.واعــتــبــر ا
الـستـة احتـفاءً بـافالم طويـلة تركت
ــهـرجـان. اثـرا عــمـيــقـا في تـاريخ ا
ـنـظـمون بـسـبب اجلـائـحة وأعـلن ا
سابـقة الرسمـية هذا العام إلـغاء ا
ـكـرســة عـادة لـلـمـخـرجـ الـعـرب ا
واألفـــارقــة وتـــضّم أفالمـــا روائــيــة
ووثـائقية طويلة وقصيرة تتنافس
لـــــلــــفـــــوز بــــجــــائـــــزة الــــتـــــانــــيت
الـذهـبي.ويُـعـرض فـي احلـدث الذي
يــســـتــمــر حــتى  23كــانــون األول 
حـوالى  120فـيــلـمـا من بـلـدان عـدة
بــيــنــهـــا تــونس ومــصــر وســوريــا

والــسـودان ودول إفـريـقــيـة. وتـقـرر
سـائـية تـقـد مواعـيـد عروضـهـا ا
في  16صــــالـــــة بـــــســـــبب حـــــظــــر
الــتـجـول.ومن أبــرز احملـطـات الـتي
ــهـرجــان عــرض فــيـلم يــشـهــدهــا ا
الـرجل الـذي بـاع ظهـره لـلـتونـسـية
ــرشح جلــائــزة كــوثــر بن هـــنــيــة ا
االوســكـار والــذي يـصــوّر الـتالقي
ي الالجئـ والفن الـعنـيف ب عـا
ـــعـــاصـــر.ومـن بـــ األفالم الـــتي ا
ســتـعـرض لــلـمـرّة األولى  200مــتـر
لـلـمـخـرج الـفلـسـطـيـني أمـ نـايـفة
ــلــوك لــفــلــيب الكــوت من ولــيــلــة ا
سـاحل الــعـاج والـهـربـة لـلـتـونـسي
غازي الزغباني.وتشمل أيام قرطاج
الـسينمائية عرض أفالم في خمسة
سـجون تـونسـية بـحضـور نحو 12

الف سـجـ بـتـنـظـيم مـشـتـرك بـ
ـية ـنظـمـة الـعـا ـهـرجـان وا إدارة ا
ـنـاهــضـة الـتـعـذيب ووزارة الـعـدل
الــتـي تــشــرف عــلـى الــســجــون في
تـونس. وفي البرنامج ايضا تنظيم
مــنـــتــدى األيـــام حتت شـــعــار أيــام
ــاضي قــرطــاج الــســيــنــمــائــيــة: ا
ـسـتقـبل يتـناول اربـعة احلـاضر وا
مـحــاور من بـيــنـهـا كــيـفــيـة تـرويج
الـتراث السـينـمائي.كذلك اسـتحدث
ـهــرجـان إذاعـة خــاصـة لـتــغـطـيـة ا
فـعـاليـاته و سـيـنمـا الـسـيارات في

سابقة على صعيد هذا احلدث.

{ لــنـدن - وكـاالت - تــصـدرت دوقـة
الئـــحــة ســـاســـكـس مـــيـــغـــان مـــاركل 
االعـضـاء األكـثـر شـعـبـيـة في الـعـائـلـة
ــالـكـة الـبـريـطـانــيـة حـسب اسـتـفـتـاء ا
جـديـد. وحـصـلـت مـيـغـان عـلى نـسـبـة
بلغت  14.5متفوقة على دوقة كامبريج
كـيت مـيــدلـتـون بـنـســبـة بـسـيــطـة فـقـد
حــصــلت عــلى نــســبــة .14.4 وأوردت
صـحـيـفـة مـيـرور الــبـريـطـانـيـة األرقـام
ــلــكـــة إلــيــزابـــيث مــلــكــة فــاحــتـــلت ا
ـرتبـة الثـالـثة بـنسـبة 14.3 بـريطـانـيا ا
في اسـتطالع(اون باي). وجـاء األمير
ــرتـــبــة هـــاري دوق ســـاســكس فـي ا
الرابـعة محققا نسبة  14.2 بأقل 0.3 
مـن زوجــته واحــتـل شــقــيـــقه األمــيــر
ـرتـبة اخلـامـسـة بـنـسـبة 13.8 ولـيـام ا
يـعـد فــوز مـيـغــان صـادمـاً لــلـبـعض
خصوصا بعد اعتزالها وزوجها

لكية. همات ا من ا

{ ســــنــــغــــافــــورة (أ ف ب) - قُـــدم
الـــســـبـت لـــلـــمـــرة األولى في أحـــد
مـــطــاعم ســـنـــغــافـــورة حلم دجــاج
اصـطـنــاعي أُنـتِجَ مـخـبـريـاً في مـا
ـصـنّـعيه يـعـتـبر مـحـطـة تـاريـخيـة 
الــذين يـــأمــلــون أن يــخــفــفــوا أثــر
اســـتــهـالك الـــلــحـــوم عـــلى بـــيـــئــة
الــعـالم.وكــانت شـركــة إيت جـاست

الـنـاشـئـة كـشـفت في مـطـلـع كـانون
األول اجلـــــاري أن (وكــــــالـــــة األمن
الـغذائي في سنـغافورة أجـازت لها
بـيع قــطع الـدجـاج الـتي تـصـنـعـهـا
مــخــبــريـــاً من خاليــا حــيــوانــيــة).
وأعـلـنت الـشـركـة األربـعـاء (أن أول
بـيع لـهذه الـلـحوم جتـاريـاً سيـكون
فـي مــــطــــعم  1880الــــذي يـــــقع في

شــارع راقٍ في سـنــغـافــورة). وقـدّم
ـطعم هـذا اللحم اخملـبري بـالفعل ا
ـــراهــقــ تــراوح مــســـاء الــســبت 
أعــمـارهم مــا بــ الـرابــعـة عــشـرة
والـثامنـة عشرة وجّه إلـيهم الدعوة
خـصيصـاً بسبب التـزامهم حتس
وضـع كـوكب األرض.وقـال مـؤسس
ـطعم  مـارك نيكـولسـون(إن تقد ا

هــذا الــلــحـم االصــطــنــاعي يــشــكل
خـطـوة ثـورية في مـكـافـحة الـتـغـيّر
ـناخي وفي تأمـ الغذاء لـسكان ا
الـــــــعــــــــالـم من دون اإلســــــــاءة إلى
الــكـوكب).أمـا مـؤسس إيت جـاست
جـــوش تــــيـــتـــريـك فـــرأى (أن هـــذه
اخلـطوة تـشكّل تـقّدمـاً نحـو عالم ال
يـــتــطـــلب فـــيه الــقـــسم األكـــبــر من
الــلــحـوم الــتي ســيــأكـلــهــا الــنـاس
القضاء على أي غابة أو تهجير أي
مــوئـل حــيــواني أو اســتــخــدام أي
ـــــــــضـــــــــادات نــــــــــقـــــــــطــــــــــة مـن ا
احلـيـويـة).وأشارت الـشـركة إلى أن
ـي للـحـوم يـتوقع (االسـتـهالك الـعا
ئة بـحلول أن يـرتفع بـنسـبة  70بـا
 (2050وقـد يسـاعد الـلحم اخملـبري
ـتـزايـد الـذي عـلـى تـلـبـيـة الـطــلب ا
يــؤدّي بـحـسب الــعـلـمـاء دورا في
ـكـثّـفة ـنـاخي.فـالـتـربيـة ا الـتـغـيّر ا
للمواشي ألغراض استهالك حلمها
تـشـكّل مـصدرا لـلـمـيثـان وهـو غاز
يـفـاقم مـفـعـول الـدفـيـئـة. ويـتـسـبّب
هـذا القطاع في بعض البلدان مثل
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الـــــــبـــــــرازيـل بـــــــإزالـــــــة
الــغـابـات.ويــزداد الـطـلب
عـلى بـدائل حلـميـة غـير
ـتـوافـرة ـنــتـجـات ا أن ا
راهــــنــــا قــــائـــمــــة عــــلى
مـكوّنات نـباتيـة. وتعمل
عـــشـــرات الــشـــركــات
الـــــنـــــاشـــــئـــــة عـــــلى
مــــــــــــشـــــــــــاريـع حلـم
اصـطناعي في العالم
لـــكن اإلنــتــاج ال يــزال

قيد التجربة.
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