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جـماعـة تدعـمهـا إيران) ,ورأت الـقـيادة
ان (الـــهــجـــوم لم يـــتــســـبب في وقــوع
إصـابـات أو خـسـائـر بـ األمـريـكـي

ـبـان في مـجـمع لــكـنه أحلق أضـرارا 
الـــســـفـــارة ومن الـــواضح أنه لم يـــكن

يهدف إلى جتنب وقوع إصابات). 
فـي غـضــون ذلك  ,أفــاد مــصــدر أمــني
بـانفـجار عـبوة نـاسفـة على مـسار رتل
تــابع لـلـتـحـالف الــدولي عـلى الـطـريق
الـسريع احلولي بـاجتاه بابل.وأوضح
ـــصـــدر أن (عــــبـــوة نـــاســـفـــة كـــانت ا
مـــوضـــوعـــة عــلـى الـــطــريـق الــســـريع
احلــــولي بـــاجتــــاه بـــابل انــــفـــجـــرت
مــســتـهــدفـة رتـل دعم لـوجــســتي تـابع
لـلتحالف الدولي) ,مـبينـا ان (االنفجار
أدى إلـى حـــــدوث أضــــــرار بــــــإحـــــدى
الـــعـــربـــات الـــعـــســـكـــريـــة دون وقــوع
إصـابـات) مـشـيرا إلى أن (قـوة أمـنـية
وصـــلـت إلى مـــكـــان احلـــادث وبـــدأت
بـرفع مـخـلـفـات الـتـفـجـيـر ومنـعت من

االقتراب إليه).
وتـصاعدت حدة الـهجمات خالل األيام
ـاضيـة عـلى قوات الـتـحالف الـقـليـلـة ا
الــدولي والــقـوات األمــريــكـيــة بــشـكل
خـاص حـيث تـعـرضـت لـهـجـمـات عدة

في احملافظات اجلنوبية.
ووصــــفت نــــقـــــابــــة الــــمـــــحــــامــــيـن
الـــعــراقــيـــيــن قـرار (تـرامـب) انـتـهـاك
لـلـعـدالـة واحلـقـوق. وقـال بـيـان تـلقـته
(ازمــان) امس انه (فـي تـصــرف يــعــبّـر
عـن عــدم اإلحــتــرام حلــقــوق االنــســان

واحلـريات األسـاسيّـة ومبـاد العـدالة
وقــواعـدهـا أصـدر الـرئـيس األمـريـكي
دونـالـد تـرامب قـرار العـفـو عن اجلـناة
احملـكوم من عنـاصر الشركـة األمنية
ـة الــقـتل (بـالك ووتـر) مــرتـكــبي جــر
الـعمد للعراقي في ساحة النسور في
بـــــغــــداد ســـــنــــة (2007) والـــــتي راح
ضحيتها (17) شهيداً  و(20) جريحاً
ـة سـاحــة الـنـسـور .واضــاف إن (جـر
تــعــد واحــدة من الــعــديـد مـن اجلـرائم
الــدمــويــة الـــتي نــالت أبــنــاء الــشــعب
الـعراقي مـنذ وقوع اإلحـتالل األمريكي
 –الــــبـــــريــــطــــانـي وجــــود الــــقــــوات
الـعـسكـريـة احملتـلـة على أرض الـعراق
ومـا حلق به من شركات أمنـية أجنبية
مــتـعــاونــة مـعه ومــنــهـا شــركـة (بالك
ووتــر) سـيـئـة الــصـيت الـتـي تـلـطـخت
ــرتــزقــة األشـرار أيــادي عــنــاصــرهـا ا
بـدماء العراقي األبريـاء عند ارتكابها
واحـــدة من أبــشع اجلــرائـم فــتــكــاً في

ساحة النسور) . 
واشـــار الى ان مــجـــلس األمن الــدولي
ــــرقم 1483/2003 وصـف بــــقـــــراره ا
مـلـكة تـحـدة األمـريكـيـة وا الـواليـات ا
ـتــحـدة الـبـريـطـانــيـة انـهـمـا دولـتـان ا
قـامتا بـاحتالل العـراق وهذا ما يرتب
عــدداً من اآلثـار واإللـتــزامـات الـدولـيـة
ـسـؤولـية الـقـانـونيـة الـدولـيّة وكـذلك ا
الـنـاشـئـة عن ذلك اإلحـتالل والـقـائـم
به ومــقـاضــاة الـقـيــادات الـسـيــاسـيـة
والــعـــســكــريــة والـــضــبــاط واجلــنــود

عن هـجـمـات أخـرى ضد أمـريـكـي في
الـعـراق) ,ومــضى الى الـقـول (إذا قُـتل
أمــــريــــكي واحــــد فــــســــأحـــمّـل إيـــران

سؤولية).   ا
ونـفى وزير اخلـارجيـة اإليراني مـحمد
جـواد ظريف اخلـميس مـا قاله  ترامب
مـن أن طــــهـــران كــــانـت وراء هــــجـــوم
صـــاروخي اســـتـــهــدف الـــســـفــارة في
بـــغــــداد.وكـــتب ظـــريـف في تـــغـــريـــدة
مـوجــهـة لـتـرامب (تـعـريض مـواطـنـيك
لـلخطر في اخلارج لـن يصرف االنتباه
عـن اإلخـــــفـــــاقـــــات الـــــكـــــارثـــــيـــــة في
الــــــــداخل),وأرفـق ظــــــــريـف (صـــــــورة
لـتغريـدات لترامب منـشورة قبل أعوام
يـقـول فيـها إن الـرئـيس السـابق باراك
أوبـاما كان سيبدأ حربا مع إيران لتتم
إعـادة انـتخـابه وصـورة شاشـة لرسم
بـــيــاني يـــفــتـــرض أنه يــكـــشف درجــة
خـطـورة جـائـحـة فـايـروس كـورونا في

تحدة).   الواليات ا
ونــددت قـيـادة الــقـوات األمـريــكـيـة في
الـشـرق األوسط بـإطالق  21صـاروخًـا
شــنّــتــهــا بــشــكل شــبـه مــؤكــد جــهـات
مـدعومـة من إيران  ,الـتي من الواضح
أن الـهـدف منـهـا لم يكن جتـنب سـقوط
.  وكـــان وزيـــر اخلـــارجـــيـــة مـــدنـــيـــ
األمـريـكي مـايك بـومـبـيـو حـمل طـهران
مـسؤولية القصف بينما قالت القيادة
ـنـطـقة في الـعـسـكريـة األمـريـكـية في ا

بـــيـــان إن (الــهـــجـــوم الـــصــاروخي 
تــنــفــيــذه بــشـكـل شـبـه مـؤكــد من قــبل
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مـرتـكبي اجلـرائم  ومقـاضـاتهم دولـياً
بـدالً من احملـاكم العـسـكريـة األمـريكـية
الــتـي تــولّت مــقــاضــاة مــرتــكــبي تــلك
اجلــرائم الــدولــيــة بــتــهــمــة مــخــالــفـة
سـلكيـة وبالرغم الـقواعد الـعسكـرية ا
مـن ذلك فــــإن قــــراراتــــهــــا الــــصــــادرة
بـــالــــســـجن لم حتـــتــــرم من الـــرئـــيس
االمـــريــكي عـــنــدمــا أعـــلن الــعـــفــو عن
مـرتـكـبي اجلـرائـم الـدولـيـة). إن نـقـابة
وطـالـبت الـنـقـابـة (بـتـحـقـيق حـالـة من
اجلـهـد احلـكومـي اجلاد بـالـتـعاون مع
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ال اغـالي اذا قلت : ان لها رائحة متفردة تـختلف بها عن جميع الزهور التي
هنية  أهداها لي مشكورين أصدقاء ومحبون خالل مسيرتي الشخصية وا
تـلك هي وردة جريـدة الـزمان الـتي تلـقـيتـها مع زمالء آخـرين بـسعـادة بالـغة
من رئـيس حتريـرها الـدكتـور أحمـد عـبد اجملـيد  تـقديـرا من ادارتهـا لعـطاء
كـتابـها الـذين تـمكـنوا من اصـدار كـتب في مجـاالت علـمـية وثـقافـيـة مخـتلـفة
وتـعذر عـلى اجلـريدة االحـتـفاء بـهم في وقت سـابق بـسبب جـائـحة كـورونا 
فــنـظـمت لـلـمــحـتـفى بـهم حــفال نـوعـيـا حـضــرته نـخـبـة مـرمــوقـة من الـكـتـاب
ــثـقـفـ الـذين تـشـهـد لـهم الـصـحـافـة الـعـراقـيـة بـإسـهـامـاتـهم الـتـنـويـريـة وا
ـا كـانـت لـهم صــوالت وجـوالت في مــهـنـة واجلـريـئــة  بـضــمـنــهم رواد لـطــا

تاعب . ا
رء ـا فيمـا يقدمه ا ومع ان الـسعادة كمـا يُقال  لـيست في مال او جاه  وا
في يـومه  لكن قمة الـسعادة أن تتـلذذ بعطائك من خـالل احتفاء اآلخرين به
ـاتك  كــمـا جـرت الــعـادة في بالدنــا الـتي يـظل في حـيــاتك  ولـيس بــعـد 
ـبـدع فـيـهـا يـكـابـد شـعـور الالجـدوى واالحـباط الـى آخـر حلـظات حـيـاته  ا

وبعين ذليلت يلفظ أنفاسه األخيرة .
ــدمــران لألبــداع واحلــارمـان أصــحــابه نــشـوة هـذا االهــمــال والالمــبـاالة ا
االجنـاز في حياتهم عملت مؤسسة الزمـان وبدعم من رئيسها االستاذ سعد
الـبزاز على نـبذهمـا ومحـاولة استـئصـالهمـا  وأفضل األفعـال التـصحيـحية
تـلك التي تـبـدأ من النـفس  فقـامت جـريدة الـزمان بـ آونـة وأخرى بـتنـظيم
ـبدعي الـعـراق من شمـاله الى جـنـوبه  وتوثـيق اجنـازاتهم حـفل لالحـتفـاء 

بغية ترسيخ تقاليد ثقافية من شأنها تفعيل ومواصلة  العمل االبداعي .
 وهـذا ما حـدث أول أمس اجلـمعـة عـندمـا نـظمت فـعـاليـة احـتفـائـية بـالـكاتب
ـتـمــيـز طه جــزاع الـذي أصـدر مــؤخـرا كـتــابه ( الـصــ : مـخـالب الــتـنـ ا
ـضمـون كتـابه بطـريقة الـناعمـة)  والذي قـدم للـحضـور فيـها عرضـا شيـقا 
ـتعـة جتمع بـ عـمق التـفكـيـر بوصـفه استـاذا لـلدرس الـفلـسـفي وبسـاطة
ـتــفـرد في كــتـابــة األعـمـدة الــطـرح كــونه صـحــفـيـا المــعـا عُــرف بـاســلـوبه ا
ـوضوعات الـصحـفيـة االخرى  واجلـمال يكـمن في البـساطـة كمـا يُقال  وا
ـا شوّق احلـضور الى قـراءة الكـتـاب  والتـعرف الى تـلك اخملالب الـناعـمة
الـتي يستع بها التن الصيـني في طفراته التنموية الالفتة وادارة عالقاته

الدولية .  
درسة تـريد بإصـرارها على تـرسيخ هذا ؤسـسة واجلريـدة ا ان (الـزمان) ا
ـبـدعـ مـدخل لـتـعـزيز الـتقـلـيـد ومـواصـلـة تـنـظـيـمه الـقول : ان االحـتـفـاء بـا
ـؤسسـة  ذلك ان االنتـماء للـمؤسـسة يـقود في نـهاية االنـتماء الـوطني عـبر ا
ـطاف الى االنـتمـاء لـلوطن  وان تـسخـيف االبـداع او تهـميش أصـحابه او ا
ارسه بعض من الذين اوكلت لهم ادارة عـدم االشارة الى منجزاتهم الـذي 
بدعون أمكنتهم  يعني حرمان العراقي مؤسساتنا حتسبا من أن يشغل ا

من طاقات جبارة من شأنها االرتقاء ببالدهم التي تأخرت كثيرا عن غيرها.
ـيـة وفـي الـوقت الــذي أفـرغت الــكـثـيــر من مـؤســسـاتــنـا الــثـقـافــيـة واألكــاد
فـعالـياتهـا من احملتـوى الثـري حلسـاب الترويـج االعالمي  بشـكل أصبحت
معـه تلك الفعاليات مهرجانات اعالمية وليست فعاليات علمية وثقافية   فأن
ـضمـون ما الـزمان حـرصت تمـاما عـلى أن تكـون فعـالـياتـها ثـرية وعـميـقة 
اضية يُـقال فيها او في دالالت تكر كتـابها  ومثـــال ذلك فعالـية اجلمعة ا
ــا حــافــظت عــلى ثــراء ذلك  مـع ان لــهـا احلـق في الــتــرويج لــنــفــســهـا طــا

ضمون. ا
ـوضوعها فأقول: ت بصلة  وتـدعوني هذه الفعالـية للحديث عن شـأن آخر 
ان جنـاح أي مؤسسـة يكـمن في قدرتـها على االحـتفـاظ بعالقـة انتمـاء متـينة
تعـامل معـها من خارجهـا  ورسم صورة ايجابـية بالفعل مع اسـرتها او ا
زيف في أذهان جـمهورهـا الداخلي واخلـارجي  وهذا ما احلـقيقي ولـيس ا
نـسـمــيه في اجملـالـ االعالمـي واالداري بـالـعالقــات الـعـامـة  وقــد تـمـكـنت
ارسـة عالقات عـامة مـؤسسـة (الزمـان) بوسـائلـها االعالمـيـة اخملتـلفـة من 
كن له مـبنـيـة عـلى ثوابت وطـنـية  مـؤكـدة ان الـدخول اآلمن لـلـمسـتـقـبل ال 
الـتحقق من دون التمـسك بها  واالستـناد الى منظومـة ثقافية
مـسـتــنـيــرة  تـسـتــلـهم األصــيل من تـراثــنـا  وتــتـمـثل
عـاصر  وقـد جنحت في نـا ا ـستـحدث من قـيم عـا ا
ـؤسـسة بـيـتـا واحدا يـلم اجلـميع ذلك  فـكـانت هذه ا
ـا وضــعـوا الـعـراق في عـلى اخــتالف مـشـاربــهم طـا

حدقات عيونهم 
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عــزا مـجــلس الــنـواب رســبب تــأخـر
تــشــريع قــانــون الــعــشــوائـيــات الى
الـصراعـات الـسيـاسـية الـتي تـسعى
لف قبل مـوعد االقتراع , الى طرح ا
بــهــدف حتــقــيق غـايــات شــخــصــيـة
ـرتـقـبة, ودعـائـيـة في االنـتـخـابـات ا
فــيــمــا دعـت وزارة الــتــخــطــيط  الى
شكلة ناسبة لهذه ا إيجاد احللول ا
ـا يــسـهم فـي خـلق حــيـاة أفـضل و
لساكنيها والسيما ان هناك اكثر من
ليـون إنسان ثالثة مالي ونـصف ا

يقطنون في هذه العشوائيات.
وقـــالت عــــضـــو جلــــنـــة اخلــــدمـــات
الـنـيـابـيـة مـنـار الـسـعـد في تـصـريح
تـــــــابـــــــعـــــــته (الـــــــزمـــــــان) امس إن
(الــصــراعـات الــســيــاسـيــة مــا تـزال
تـــعـــطل تـــشـــريـع قــانـــون حـل أزمــة
ــــلف الــــعــــشـــوائــــيــــات وان هــــذا ا
سـيـســتـغل قـبل إجــراء االنـتـخـابـات
ــــبـــكـــرة من أجـل أن يـــكـــون مـــادة ا
دعائية دسمـة لدى البعض) على حد

قولها. 
واضـــافـت ان (هـــنــاك الـــكـــثـــيـــر من
اجلـوانب الـفـنـيـة التـي تعـطل حـسم
مــلف الــعــشــوائــيـات داخـل مـجــلس
الـنـواب بـاإلضــافـة إلى الـصـراعـات
السياسية) ,مشيرة الى ان (جزء من
بـرنـامج احلكـومـة يـتـعـلق بـحل هذه
شكلة وبالتالي عليها ضمان عيش ا
أفــضل لــلــمـواطــنــ وكــذلك إيــقـاف
عــمــلــيــات الــتــجــاوز عــلى األراضي
اخلــاصـة بــالــدولـة من خـالل تـوزيع
مـؤكدة األراضي بـ مـسـتـحـقـيـها) ,
(اهـميـة أن يـكون هـنـاك مـسح شامل
لــلــعــشــوائــيــات فـي عــمــوم الــعـراق
ـعـاجلـات لـتـلك لـتـحـديـد احلـلـول وا
ــشـــكــلــة) ,ومــضت الـى الــقــول ان ا
(مـــشـــروع الـــقــانـــون  قـــراءته في
الـدورة السـابـقـة ووصل إلى مـرحـلة

ايـام قليلة ويحتفل الـعالم  بسنة ميالدية جـديدة  مع األلعاب النارية   وهو
ـستـعمل ـيالدي  ا تـقلـيد يـقـام في معـظم الـبلـدان الـتي تسـتـخدم الـتـقو ا
يالدي ألن عدَّ مـدنيًّا في أكـثر دول الـعالم  ويسـمى هذا التـقو بـالتقـو ا
سـيح  وهو تـقو شـمسي شائع الـسنـ فيه يبـدأ من سنـة ميالد الـسيـد ا
في مـعظم دول العـالم سواء في حسـاب مواقيـته أو األسماء الـتي عُرفت بها

أشهره.
وقـد اعـتــدتُ في الـسـنــ اخلـوالي  ان اتـصل هــاتـفـيــا  او اقـوم بـزيـارات
ـسـيحـيـ  او في االقل مهـاتـفتـهم  مـهنـئاً شـخصـية وعـائـليـة لألصـدقاء ا
بـالسـنـة اجلديـدة  وكم كانـت االحتـفاالت السـيـما في اعـوام مـا قبل عـقدين
من الـزمن احلالي  بـهيـجة في بـيوت هؤالء االصـدقاء ونـواديهم االجـتمـاعية

التي تزدان بالزينة  حيث يتواصل الفرح حتى غبش الصباح ..
لـكـني في هـذه الـسـنــة   وكـمـا حـدث في الـسـنـوات  سـوف لن اقم  حـتى
ـسيـحـي  فـلم يتـبقـى منـهم إالً القـليل  ـهاتـفة  اي احـد من اصـدقائي ا
ـا اصـابـهم من أذى عـلـى ايادي ال وهـذا الـقـلـيل اشـعـر امـامـهم بـاخلـجل  
ـون  الـطـيـبـون بـسـموم ـسـا تـعـرف الـرحـمـة .. لـقـد خـنـقـنـا هـؤالء االخـوة ا
الـتــخــلف  وهم بــنـاة حــضــارة الـعــراق  وهــجـرّنــاهم  الى حــيث ال امل 
يالد  بدل ان نهيئ لهم هواء ودمـرنا بيوتهم وكنائـسهم  وأطفأنا اشجـار ا
احملـبة  وتنهـمر لهم دمـوعنا عـند عطشـهم .. ونقتـطع لهم من اجسـادنا عند

جوعهم.
لـقد اصبحوا اشباحاً  في بلدهم  وخبأ ضياء شمس حياتهم  وسط زئير
ـسـتـقبل   وراء افق الـريـاح الصـفـراء  حـتى ضاعت امـام اعـيـنـهم جنوم ا
مـزروع في سراب اخمليلة ..  لقد انطفـأ احللم في وجدانهم  وباتوا يشكون

غدر زمن عراقي  لم يتوقعوا حدوثه .
ـاذا لم نرم لـهم طوق ـا يجـول في دواخلـهم من اسـئلـة :   وكـأني  اشعـر 

النجاة في حلظه الغرق .. ونبني لهم جسر األمان في حلظات اخلوف ?
احـبتي ... لن اذكـر اسماءكم   فـأنتم تـعرفـون من اعني ... ايهـا السـاكنون
في كـرفانـات البـؤس ... تعـانـون البـرد واجلوع  وانـتم اهل خيـر وضيـافة 
والـذين احتـضنـتهم مـنافي الـغربـة  ثقـوا  ان حبـكم هو مـحنـتي  وعذابي 
ومـحـنـة وعذاب كـل الطـيـبـ من اخـوانـكم في ربـوع عـراقكم .. ومـازالت في
ـضيـئـة بالـصدق عـيونـنـا احلزيـنة .. قـبـلة عـلى جـباهـكم ا

والطيبة . ..
لـعن الـله من شـوه جـمـال سـريـرتـكم ... لـكن ثـقوا ان
الـزمـان لم يـقـهـركم ...وعـذرا لعـدم تـهـنـئـتـكم بـالـسـنة

اجلديدة ..

الـطـاقـة.وقـوبل مـشـروع إقـامـة الـسد
ـعارضـة من بعـض النشـطاء وذلك
ألنـه تـسـبب في رحـيل نـحـو 80 ألف

نطقة. شخص عن 199 قرية في ا
بـــدوره قــال وزيــر الــزراعــة وشــؤون
الـغابات التـركي بكر باكـدميريلي إن
اضـي بتوليد (بـالده بدأت األربعاء ا
الــكــهـربــاء من مــحــطــة سـد إلــيــسـو
بــســعــتــهــا الــقــصــوى) وأضـاف ان
(مــحــطـة تــولــيــد الـكــهــربــاء في سـد
إلــيـــســو الــواقع في واليــة مــاردين
تــعـد رابع أكـبـر مـحــطـة في تـركـيـا)م
ولـــــفـت الى انـه ( تــــشـــــغـــــيل أول
ــاضي تــوربــ بــاحملــطــة في آيــار ا
ــــشــــاركــــة الــــرئـــيـس رجب طــــيب

أردوغان).
واوضـح بــاكـدمــيــريــلـي أن (احملــطـة
بـدأت تـعـمل بـطـاقتـهـا الـقـصوى مع
الــبـدء بـتــشـغـيل كــافـة الـتــوربـيـنـات
ــوجـودة وعــددهـا 6 تــوربـيــنـات), ا
وتـابع ان ( احملـطـة سـتسـهم في دعم
اقـتصاد البالد بنحو  2.8مـليار ليرة

تركية سنويا اي  365مليون دوالر).
ــائــيــة بــ ــوارد ا ويــشــهــد مــلف ا
الــعــراق وتــركــيــا تــقــلــبــات وأزمـات
تـــمــثــلـت في بــنـــاء تــركــيـــا لــســدود
ومــشـاريع عـلـى مـنـابع نــهـري دجـلـة
والـفرات في داخل أراضـيها وأهـمها
ـــا أدى إلى نـــقص ســـد ألـــيـــســـو 
يـاه الداخـلة إلى شـديد في كـميـات ا
الـعــراق وانـعـكـاس ذلك سـلـبـيـاً عـلى

الزراعة والري والسقي. 
ـائــيـة قــد اعـلـنت في ـوارد ا وكــان ا
وقـت سابـق عن تـوصـلـها التـفـاق مع
اجلــانب الــتــركي في عــقــد اجــتــمـاع
ــقـــبل يـــضــمن مـــرتــقب الـــشــهـــر ا

حصص العراق من نهر دجلة.
ووفـقـاً لـبيـان صـادر عن الـوزارة فأن
(رئـيـس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي
قــرر تـسـمـيــة  الـوزيـر مــهـدي رشـيـد
ـثال احلـمــداني مـبـعـوثـا خـاصـا و
ـــيــاه أســـوةً بـــاجلــانب ـــلف ا عـــنه 

التركي).
واخــــتــــتم رئــــيس الــــوزراء  زيـــارته

غـلقة) ,واشار الى ان الـتلـفزيـونيـة ا
(الـوزارة تـعـرب عن قـلقـهـا من اكـمال
تــركـيـا مـشـاريــعـهـا عـلـى نـهـر دجـلـة
واخملــطـطــة ضـمن مــشـروع اجلـاب),
داعــيـا الى (الــتـوصل التـفــاق ثـنـائي
ـياه الـتي تـصل إلى بـشـأن كـمـيـات ا
احلـدود العـراقية الـتركيـة قبل إجناز
ـشــاريع). وأعـلــنت احلــكـومـة هــذه ا
الـتركيـة بدء تشـغيل سد إلـيسو على
نـهـر دجلـة الـذي يخـشى الـعراق من
تـــأثــــيـــره عـــلـى حـــصـــتـه من مـــيـــاه
الــنـهـر.ووافـقت الـسـلــطـات الـتـركـيـة
عــلى بــنــاء الــســد قـبل 23 عــامــا من
ـنــطـقـة أجل تــوفـيــر الـكـهــربـاء في ا
الـتي أقـيم بـهـا غـيـر أن تـشـغيل أول
ـنشـأة بدأ فـقط في ايار تـورب في ا
 2020وذلك إثر سنوات من التأجيل
والــتـعــثـر.  ويــصل إجــمـالي الــقـدرة
االسـمـيـة للـطـاقـة الكـهـرمـائيـة لـلـسد
الـتركي 1200 مـيـغاوات األمـر الذي
يـجـعـله رابع أكـبـر سـد في الـبـلـد من
حــــــــيـث قــــــــدرتـه عــــــــلى إنــــــــتــــــــاج

 WKłœ dN½ vKŽ w d² « »U'« ŸËdA  s  ÎUIK  Íb³ð WOzU*« œ—«u*«

منار السعد

 ‚uÞ uÐ« wÝd  ≠ sDMý«Ë

تحدة االمريكية إخالء نـفت الواليات ا
مـــبــنى ســـفــارتـــهــا  فـي بــغـــداد عــقب
ســلـســلــة هـجــمـات صــاروخـيــة االحـد
ــــاضي احلـــقت اضــــرارا كـــبـــرى في ا
ـباني القريـبة منهـا . وقالت السفارة ا
في تــغـريـدة عـلى تـويـتـر إنـهـا (تـنـفي
إخالء مـــبــنــاهـــا وتــؤكــد االســـتــمــرار

بالعمل). 
وتــــعــــرضت الــــســــفـــارة خـالل االحـــد
ــاضي الى ســلــســة من الـهــجــومـات ا
الـصاورخية احلـقت اضرارا كبيرة في
ـــــبـــــاني اجملـــــاورة. وحــــذر رئـــــيس ا
ـنتـهـية ـتحـدة االمـريكـيـة ا الـواليـات ا
واليــته دونــالــد تـرامب  ,إيــران من أي
هـــجـــوم يـــســـتــهـــدف الـــعـــســـكـــريــ
والـدبلوماسيـ األمريكي بـعد عملية
قـصف الـسـفـارة األمـريـكـيـة فـي بـغداد
اضي. بصواريخ كاتيوشا االسبوع ا
وقـال تـرامب في تغـريـدة إنه (سيـحمّل
ـــســؤولـــيـــة في حـــال حــدوث إيـــران ا
هـجوم يستهدف أمـريكي في العراق
مـع اقـتـراب الــذكـرى الـســنـويـة األولى
الغـــتـــيـــال اجلـــنـــرال اإليـــراني قـــاسم
ســلـيـمـاني في ضـربــة شـنّـتـهـا طـائـرة
مـسـيـرة أمـريـكـيـة قـرب مـطـار بـغـداد),
واضـــاف ان (ســــفـــارتـــنـــا في بـــغـــداد
اضي قـصـفت بـصـواريخ عـدّة األحـد ا
فـي هجـوم خـلّف أضـرارا مـاديـة فقط),
واتـهم تـرامب (ايـران بتـسـهـيل عمـلـية
قـصف السفارة) ,وتـابع (نسمع حديثا
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مبنى السفارة االمريكية في بغداد

منظر علوي لسد اليسو

الـتـصويت لـكن الـتـنـافس الـسـياسي
في وقتها أخر تشريع القانون).

بــدوره افـاد وزيــر الـتــخــطـيط خــالـد
بـتـال النـجم فـي وقت سـابق وجود
ـليـون عراقي ثالثة ماليـ ونصف ا
يــسـكــنـون الــعـشـوائــيـات فـي عـمـوم
الـبـالد. واوضح الـنــجم في بــيـان أن
ـلـفـات (الـعــشـوائـيــات تـمـثل أحــد ا
ـهـمة واخلـطـرة الـتي يـجب إيـجاد ا
ا يسهم في ناسبة لها و احللول ا

خلق حياة أفضل لساكنيها).
وتــــابع ان (هـــــنــــاك ثالثـــــة ماليــــ
لـيون إنـسـان يقـطـنون في ونصـف ا
هذه العشوائيات التي جتاوز عددها
األربعـة آالف عشـوائـية مـوجودة في
كل محـافـظات الـعـراق حتتـوي على
أكـثـر من 500 ألف وحـدة ســكـنـيـة),
ـــضـي في إيـــجـــاد مــــشـــددا عـــلى (ا
ـــنــاســـبــة عـــلى وفق مــا احلـــلــول ا
تـــســـمح به الــــظـــروف في الـــبـــلـــد ,
وضــــرورة االســـتـــفــــادة من جتـــارب
الــــدول األخــــرى فـي هــــذا اجلــــانب
واالنــفـــتــاح عــلى شــركــات الــقــطــاع
اخلـاص إلمـكانـيـة تـنـفيـذ مـجـمـعات
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كالم أبيض

خالد بتال النجم

ســكــنــيــة مــنــاسـبــة تــســهم في حل
شكلة) ,مبينا ان (احللول لن تكون ا
مـــجـــتــزأة لـــكي تــســـهم في إيـــقــاف
الــتــجــاوزات عــلى األمـالك الــعــامـة
وضـمان عـيش أفـضل لـلـقـاطـن في

العشوائيات).
تحدث باسم الوزارة  بدوره اعلن ا
اعـبــد الـزهــرة الـهـمــداوي أن بـغـداد
والــبــصــرة ونــيــنــوى من بــ أكــثـر
ناطق احملافظات التي توجـد فيها ا

العشوائية. 
وقـال الـهـنـداوي ان (بـغـداد تـتـصـدر
الــقــائــمــة بــأكــثــر من الف مــنــطــقــة
عــشــوائـيــة والــبــصـرة بــنــحـو 700
ونيـنوى بـنفس الـعدد ثم تـأتي بعد
ذلـك مــحـــافــظـــة كـــركــوك بـــعــدد أقل
قليال) ,مبيـنا ان (مـحافظـات النجف
وكربالء من ب أقل احملافظات التي
توجد فـيهـا مناطق عـشوائـية بواقع
99 منطقة في كل محافظة) ,واكد
ـنـاطق الـعـشـوائـيـة الـهـنـداوي أن (ا
تشكل بؤرة خطرة جدا على مستوى
األمن واألوضــــاع االجـــتــــمــــاعــــيـــة
وتــشـكل ضــغـطـا هــائال عـلـى الـبـنى

الـتـحـتـية والـسـيـاسـات الـتـنـمـوية),
الفـتــا الى ان (الـوزارة وضــعت مـنـذ
ـشـكـلة عـاجلـة ا عام 2015  خـطـة 
اني وكنـا بـحاجـة مـاسة لـقـانون بـر
لتأطير عـملنا بغـطاء قانوني وفعال
قـانـون ــان عـام  2017  نـاقش الــبـر
صـالح الـعـشـوائـيـات لـكن تـقاطـع ا
واألهـــواء الــســيــاســـيــة حــالت دون
إقــــراره حــــتى اآلن بــــعض الــــكـــتل
ــلف الــســـيــاســيــة تــزايــد في هــذا ا
وتسـعى لكـسب سكـان العـشوائـيات
ـــشـــاكـــلــهم), من دون أن جتـــد حال 
مضـيـفا (هـناك خـطـة جديـدة تنـطلق
مـن إجــــراء مـــسـح جــــديـــد وشــــامل
لـلـمـنـاطق الـعـشـوائـيـة وبـذل جـهـود

استثنائية إلقرار القانون في مجلس
النواب). 

ــالــيــة اخلــانــقـة ومع أزمــة الــبـالد ا
وعجز احلـكومة الـعراقيـة في اإليفاء
ـاليـة بـوقتـهـا احملدد بـالتـزامـاتهـا ا
وخـــاصـــة في مـــا يـــتــعـــلق بـــرواتب
ـوظـف في الـقـطـاع الـعـام فإن من ا
ـــســتــبـــعــد أن تــشــهـــد الــبالد حال ا
نـاطق الـعشـوائـية ـشكـلـة ا سـريعـا 

والسكن بشكل عام. 
من جــانـبه اكــد مــديـر بــرنـامج األ
تحدة للمستوطنات البشرية وائل ا
األشهب (اسـتعـداد الـبرنـامج لتـقد
ـمـكـنـة لـلـتـخـطـيط كل أنـواع الـدعم ا
واجلــهـــات ذات الــعالقـــة ســواء من

حيـث اقتـراح احللـول أو تـنفـيـذ تلك
احلــلـول والـتــنـســيق مع مـنــظـمـات
ـــــتــــحـــــدة األخــــرى والــــدول األ ا
ــانــحــة لــلــحــصــول عــلى تــمــويل ا
ـشـاريع مـعــاجلـة الـعـشـوائـيـات في
الــعـراق). وارتــبط مــلف الــسـكن في
ــنــاطق الـعــشــوائـيــة وانــتـشــارهـا ا
الـكـثيف فـي العـراق بـعـد احـدث عام
2003 نتيجة الفوضى وانهيار
ؤسسات احلـكومية وتـصدع هيبة ا
اليـ الـدولــة والـقـانـون مــا سـمح 
األســر الــفـــقــيــرة بـــالــتـــجــاوز عــلى
ـدن ـتــروكـة في أطـراف ا األراضي ا
وبناء مساكن متـواضعة بعضها من

الصفيح للعيش فيها. 
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عون ذياب

الــرسـمــيـة إلى تــركـيــا الـتـي شـهـدت
توقيع بعض االتفاقيات ب البلدين
وبــحث عــدة مــلــفــات ابــرزهــا مــلف
ـــــــــيــــــــــاه واجلـــــــــانـب األمــــــــــني ا

واالقتصادي.

نـظـمات مـفـوضيـة حـقوق االنـسـان وا
احلـقوقيـة واالنسانـية من أجل حتقيق
ــرتـــكــبـي اجلــرائم مـــســاءلـــة دولــيـــة 
الــدمـــويــة ضــد أبــنــاء شــعب الــعــراق
وضــمــان تـــعــويــضــات عــادلــة طــبــقــاً
لـلقانون الدولي والتصدي لكل الطرق
تـاحة لوقف قـرار الرئيس الـقانونـية ا
االمــريــكي (تــرامب) من الــتـنــفــيـذ ألنه
يــسـتـهـدف اإلنــقـضـاض عــلى الـعـدالـة
ــواثــيق والــصــكـوك الــتي كــفــلــتـهــا ا

الدولية) .

وقــال مـسـتـشــار الـوزارة عـون ذيـاب
في تصريح تابعته (الزمان) امس ان
(هــنــاك تـفــاهــمــا حتـقق مـع اجلـانب
ـيــاه الـتي الــتـركي بــشـأن كــمـيــات ا
تـصل إلى العراق من خالل االجتماع
ـاضي بـ الــذي عـقـد في شـهـر آب ا
اجلـــــانـــــبــــ عـن طـــــريق الـــــدائــــرة
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ــــائـــيـــة عن ـــوارد ا اعــــربت وزارة ا
قـلقهـا من مشروع اجلـاب الذي تعمل
عــلـيه احلـكــومـة الـتــركـيـة عــلى نـهـر
دجـلة  ,مـؤكدة ان تشغـيل سد اليسو
ـيـاه الـواردة ال يــؤثـر عـلى كـمــيـات ا

للعراق. 
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شاركة عقد مجلس القضاء األعلى 
ـركـز الـعـراقي لـلـتـنـمـيـة اإلعالمـيـة ا
اضي في قاعة صباح يوم الثالثاء ا
مـــعــهــد الــقــضـــاء ورشــة عــمل عن
تعطل عمل احملكمة االحتادية العليا
وأثره على العملية االنتخابية وقد
رحب الـقـاضي الــدكـتـور حـيـدر عـلى
ـركـز االعالمي ـشرف عـلى ا نـوري ا
فـي اجملـــلـس بــــاحلـــضــــور من ذوي
االختـصاص واإلعالمـي لـلمـشاركة
ـــا ألهــــمـــيـــة وتـــفــــعـــيل الــــورشـــة 
مــوضــوعـهــا مــتــاسـفــا عــلى تــعـطل
ـعنيون على اعمال احملكـمة ليكون ا
عــلم بــوضـوح وشــفـافــيــة بـأســبـاب
وخـفـايـا الــتـعـطل ومـحـاوالت إطـالـة
هـذا الـتعـطل  وآثـاره الـكـارثـيـة على
أداء مــهـام الــدولـة وانــعـكــاسه عـلى
الـشــعب من زوايـا الـقــضـاء والـعـمل
السياسي ولنبـ بالتأكيد من خالل
وضـوع  أنه ال يوجد ما يطـرح عن ا
أي خالف بـــ اجملـــلس واحملــكـــمــة
كـونـنا بـجـسـد واحـد ومـا نـريده  أن
يــحـيــا هــذا اجلـســد  في أداء عــمـله
علـى وفق ما جـاء في الـدستـور حـقا
نـاظرة لصالح بعيدا عن الـتأويل وا
ومة عمل الدولة ونستوضح ذلك د
من خالل احملــاور األربـعــة لـلــورشـة
والـــتـي نــــبــــدؤهــــا بــــاحملـــور األول
لــلــنـنــاقش فــيه تـشــكــيل وانـعــقـاد
احملــكــمـة االحتــاديــة الـعــلــيـا وفي
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احملـــور الــــثــــاني عـن آلــــيـــة عــــمل
احملكـمة وقـد تفـضل القـاضي كاظم
عباس حبيب باحلديث عن موضوعة
احملورين معرفا اوال بالقضاء وان ال
دولة بال قضاء وال قـضاء بدون دولة
ومـؤتــمن عـلى الــنـوامـيـس الـثالثـة
األمــانــة واألمــوال والــعــقــيــدة وإن
عــلــيه الــفـــصل الــعــادل بـــهــمــا بــ
اخلـصـمـ ومن هـنـا تـكـون صـنـاعـة
الـقـاضي صعـبـة لـيـكـون مؤهال ألداء
أمــانـته الــتي الــقـيت عــلــيه بـالــعـمل
الـــقــضـــائي والـــذي يــعـــ من خالل

مرسوم جمهوري. 
ÂUð ‰öI²Ý«

ان مـجـلس الـقــضـاء األعـلى مـسـتـقل
استـقالال تـامـا  حيث يـذهب الـبعض
إلى أنه مــرتــبط بــوزارة الـعــدل كــمـا
وان احملـكـمـة االحتــاديـة الـعـلـيـا هي
احملكمـة الدسـتورية كـما نصت عـلية
مواد الدستـور وهنا تتـجلى ويسمو
الـنص الـدسـتـوري ويـأخـذ عـلـوه في
الـــتــطــبــيـق ويــتم تــرشـــيح أعــضــاء
احملـــكـــمــة االحتـــاديــة مـن الــقـــضــاة
وحـصــرا تـرشــيح األعـضــاء من قـبل
مجلس القضـاء األعلى والذي يتألف
من تــسـعــة قـضــاة رئـيس وثــمـانــيـة
أعـضـاء وان تـعـيـنـهم وفق الـدسـتور
مــنــذ عـام  2005 وحلــد االن لم يــتم
عـــلـــيـه اي تـــعـــديل رغم نـــقـص عــدد
ـرض األعـضــاء بـالــوفـاة احــده  وبـا
والعمـر الذي جتاوز لـلكثـير منهم ال

85 عـامـا حـيث بــعـضـهم يـعـاني من
أمــــراض تـــعــــيــــقــــهم مـن حــــضـــور
اجلـلـسـات والـتي تـوقـفت مـنـذ أكـثـر
من سنـة لعـدم إمكانـية عـقد اجلـلسة
اال بـحـضـور اجلـمـيع حـتـمـا إضـافـة
إلى بـقـاء احملـكـمـة بال قـانـون يـنـظم
عملها والـذي نص عليه وتطرق إليه

ـادت 92 و94 ح  الدسـتـور با
تـشكـيـلـها بـأن يـصـدر القـانـون الذي
وجب ـا وجـدت  يـنـظم عمـلـهـا وإ
األمــر  الــتـــشــريــعي رقم 30 لــســنــة
2005 وبــهــذا فــإن الــتــعــديل عــلــيه
ـكـن يـكـون بـاألغــلـبـيـة الــبـسـيـطـة
وجب األغلبـية اي مصادقة وليس 
ثلثي أعضاء اجملـلس والذي يتشبث
ـا أدى ذلك إلى تـأخـيـر به الـكـثـيـر 
الـتـعـديل عــلى هـذا األمـر حـيث نـتج
عــــنـه تــــعـــــطــــيـل دور وعــــمل وأداء
عـطلة و عـامالت ا احملكـمة لتـصل ا
الواجب الـبت فيهـا من قبل احملـكمة
االحتــاديـة الــعــلـيــا ألكــثـر من ٣٠
ـصـادقـة قـضـيـة وكـذلك مـوضـوعـة ا
على نتائج االنـتخابات الـقادمة لهذا
فـإن مـجـلـس الـقـضـاء األعـلى يـطـرح
تــــعــــديل األمــــر الــــتــــشــــريــــعي رقم
30لــــســــنـــة  2005لــــســــولك الــــبت
صادقـة النيـابية عـليه  باألغـلبية وا
الـبـسـيـطـة نـصف زائـد واحـد من
أجل أن ال يـســتـمـر كــمـا هـو حـاصل
االن الـــفـــراغ الــدســـتـــوري من خالل
تـعطل احملـكـمـة النـاجت من عـدم عـقد

جلـساتـهـا لألسبـاب التي   ذكـرها
ولألسف أن الــتــعـطل بــات واضــحـا
بـأسـبـاب من احملــكـمـة نـفـسـهـا ومن
يـجــدهـا أسـبــاب سـيـاسـيــة ولـيـست
قانـونيـة قضـائيـة بعـيدا عن إشراف
مــجــلس الــقــضــاء األعــلى وقــد جـاء
احملـــاضــر الـــقــاضـي كــاظم عـــبــاس
حــــبــــيب فـي احملــــور الــــثـــــالث عن
أسـبـاب تـعــطل احملـكـمـة االحتـاديـة
وفي احملــور الــرابع واألخــيــر عــلى
مــعـــاجلــة تـــعـــطل احملـــكــمـــة وعــدم
انـــعــقــادهـــا وقــد طــرح مـــعــاجلــات
وحلول أشـار إلى أهم ما فيـها حل
ما يـتم التعـديل على قـانون احملـكمة
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عبد الله احليالي

الــعـــرضــيــة). واشــار الــشــمــري ان
(احلمـلة نُـفذت في 20 موقـعا وعـبر
27 فرقة جوالة غطت غـالبية مناطق
ــســتـشــفى احملــافــظــة مع تــوفــيــر ا
البـيـطري جلـمـيع مسـتـلزمـات جناح
احلــمــلــة الى جــانب تــأمـ وســائل
الــــوقــــايــــة واحلـــمــــايــــة لـألطــــبـــاء
نفذين البيطـري وكوادر البيـطرة ا
لــلـحــمـلـة الـى جـانب تــوفـيـر جــمـيع
ـســتـلــزمـات الـضــروريـة االخـرى). ا
وبـ الشـمـري  ان (احلـملـة امـتدت
لشـهر واحد والقت تـعاونـا وجتاوبا
ــربـ فـي عـمـوم كــبـيـريـن من قـبل ا

ارجاء احملافظة). 
وشـــهــدت االســـواق الــتــجـــاريــة في
مــحـافــظـة ديــالى ارتـفــاعـا بــأسـعـار
ـواد االخـرى بــالـســلع الـغــذائـيــة وا
ركزي بنسب عالية بعد قرار البنك ا

بتحديد سعر صــرف الدوالر . 
وقـال قــائـمـمـقـام بـعــقـوبـة عـبـد الـله
احلــــيـــالـي لــ (الـــزمــــان)  ان (قـــرار
ركـزية برفع سـعر صرف احلكومـة ا
الـدوالر امــام الـديـنـار الــعـراقي غـيـر
مــدروس وله مــردودات اقــتــصــاديــة
ســلــبــيــة عــلى الــســوق الــتــجــاريــة
الفتا الى واطن سيدفـع ثمن ذلك  وا
ان ارتــفــاع الــســلع الــغــذائــيــة أربك
الـــشــــارع وســــيــــؤدي الى ارتــــفـــاع
مــعــدالت الـفــقــر وسـيــلــحق أضـرارا
"كارثية" بالفقراء ومحدودي الدخل).
ودعـا احلــيــالي وزارة الـتــجـارة الى
واد (اعتـماد آلـية مـناسـبة ألسـعار ا
الـغـذائـية االسـاسـيـة وعـدم الـسـماح
ـواد ألي جـهــة بـالـتالعب بــأسـعـار ا
الغذائـية ومحـاسبتهـم وفق القانون
حــــفـــاظــــا عــــلـى االمــــن الــــغــــذائي
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يـرى اصــحـاب الـشـأن في مــحـافـظـة
ديـالى ان انـتـاج الـتـمـور هـذا الـعام
ــــاضي إذ أن ــــوسـم ا أفـــــضل مـن ا

ئة .  هناك زيادة تصل إلى  30 با
رئــيـس اجلــمــعــيــات الـــفالحــيــة في
ديالى رعد مغامس التميمي قال  لــ
(الـزمـان) أن  (مـوسـم جـني الـتـمـور
هـذا الـعـام جـيـد وأفـضل خـاصـة مع
ــنــاخــيـــة اجلــيــدة وعــدم األجـــواء ا
ظــهـور أوبــئـة فــتـاكــة في الـنــخـيل).
واشار الـتمـيمي إلى أن  ( مـحافـظة
ــات بــعـد ديــالى فــقــدت آالف الــدو
2003 بــــــســـــبـب االضــــــطــــــرابـــــات
واجلفاف واآلفـات والتـجريف لكـنها
التـــزال حتــتــفـظ بــنــسـب جــيــدة من
االراضي والـــبــســاتــ الـــتي تــمــثل
مـورداً هامـاً لـلمـزارعـ بـينـمـا وفر
مـوسم اجـني احملـصـول فـرص عـمل
ذهبيـة آلالف العاطلـ عن العمل في
ظل تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة كـــورونـــا
احلاضـرة بـقـوة) . من جـهته وضح
قـائـمـمــقـام قـضـاء بـعـقـوبـة عـبـدالـله
احليالي أن  (قضائه الذي يعد أكبر
منـاطق ديـالى احتـواءً عـلى بسـات
النـخـيل فقـد أكـثر من 7 آالف نخـلة
جـراء عـمـلـيـات الـتـجـريف الـواسـعة
بــعـد  2006 بــســبب أزمــة الــســكن
ومـع ذلك ال تــــزال هـــنــــاك عــــشـــرات
ــمــيــزة من الــتـمــور في األصــنــاف ا
بعقوبة). وبـيّن  احليالي أن  (تمور
ديـالى بــشـكل عـام تـتــمـيـز بـاجلـودة
والـتنـوع كـمـا حتوي أصـنـافـاً نادرة
على مستوى العراق)  ويتفق رئيس
الـلـجنـة الـزراعـيـة في مـجلـس ديالى
السابق حـقي اجلبـوري مع احليالي

عـــلـى  (أهـــمـــيـــة ديـــالى في إنـــتـــاج
الــتـمــور الـعــراقــيـة )  الفــتـاً إلى أن
(هـــــنــــاك أكـــــثــــر من 100 ألف دو
زراعـي في ديـــالـى تـــنـــتـج عـــشـــرات
اآلالف من أطـــنــان الــتــمــور خــاصــة
الزهـدي واخلـسـتـاوي فضالً عن 60

صنفاً آخر بعضها نادر). 
الى ذلك قــال رئـيـس مـنــظـمــة ديـالى
حلــقــوق االنــســـان في ديــالى طــالب
اخلـــزرجي لــ (الـــزمــان)  انه (بـــعــد
حتـريــر مـدن ديـالى الـتـي اجـتـاحـهـا

تنظيم داعش بعد حزيران 2014 
اكتشاف 6 مقابر جماعـية لضحاياه
بـيـنـهم مـدنـيـ وعـنـاصر امـن جرى
اعـدامهم مـن قبل الـتـنـظـيم االرهابي
فـي مــنـــاطق ضـــمن حـــدود نــاحـــيــة

السعدية ومحيطها). 
Èdš√ dÐUI

واضــاف  اخلــزرجـي  ان (اجــمــالي
جثام الشهداء التي عثر عليها في
ـقــابـر الـ6 اكـثـر من 70 الفـتـا الى ا
ــا هـــنـــاك مـــقـــابــر اخـــرى لم انـه ر
تكتشف بعد الن اجمالي من خطفهم
داعش خالل فترة اجتـياحه اكثر من
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مجهوال حتى اللحظة). 
ستشفى وفي سياق أخر قال مدير ا
الدكتور مـحمود فرحـان  الشمري لــ
(الـزمــان)  إن ( الـكـوادر الـبــيـطـريـة
اكـمـلت اجنـاز حـمـلـة تـلـقـيح شـمـلت
ــاعـز  656الف رأس من االغــنــام وا
ضـد امـراض احلــمى الـقالعـيـة و20
الف راس جـــامـــوس و20 الف رأس
من االبـقـار الـتـي تـعـيش سـويـة ً في
حظـائر مـشـتركـة مع اجلامـوس ضد
امـراض احلــمى الـنــزفـيــة واجلـمـرة

للـمواطن ). من جـانبهـم أكد عدد من
ـواطنـ من سـكنـة مـناطق مـتـعدة ا
في مـحافـظـة ديـالى لــ (الـزمان) عن
(وجـــود اســـتـــغـالل من قـــبل بـــعض
التجار واصـحاب األسواق الـغذائية
بــنــسب فــاحــشــة وكــبــيــرة مــقــارنـة
عتـمدة سابقا على الرغم باألسعار ا
واد الغذائية محلية من الكثير من ا
الصنع وال تتأثر بارتفاع وانخفاض
الـــدوالر بــــشــــكل كــــبـــيــــر). واكـــدت
قــائــمـمــقـامــيــة قـضــاء بــعـقــوبـة في
رحـلة محـافظـة ديالى   الـشروع بـا
ـــدارس الـــثــــانــــيــــة من مــــشــــروع ا

النموذجية في بعقوبة. 
وقــال قـائــمـمـقــام الـقــضـاء عــبـدالـله
احليالي  لــ ( الـزمان )  ان (شركات
مـحلـيـة شـرعت بـبـناء  7مدارس في
مـنـاطق مـتــفـرقـة من بـعـقـوبـة ضـمن
دارس شروع بناء ا رحلة الثانية  ا
الـــنـــمــــوذجـــيـــة اجلــــديـــدة من اجل
استيـعاب الزيـادة الكبـيرة في اعداد
الطـلـبة وفك االخـتنـاقـات واالكتـظاظ

في الصفوف). 
رحـلة واضاف احلـيـالي ان (كلـفـة ا
الـثـانـيـة تزيـد عن 3 مـلـيـارات ديـنار
جــرى تـمـويــلـهــا من حـكــومـة ديـالى
مــحــلـــيــة   مــؤكـــدا بــان بــعـــقــوبــة
ونواحيها الـ 5 بحاجة الى اكثر من
70 مــدرسـة حــديـثــة من اجل انــهـاء
درسيـة بكل سلبياتها ملف االبنية ا
خـــاصــة مـــلف الـــزخم احلـــاصل في
الــــصـــفـــوف الـــدراســـيـــة ســـواء في
االحـيـاء الـشعـبـيـة او الـقـرى بـسبب
الكـثـافة الـعـاليـة للـسـكان) . الى ذلك
أعـلـنت هـيــأة الـنـزاهـة في مـحـافـظـة
ديـــالـى الـــقــــاء الـــقــــبض عــــلى 10

ـال الــعـام في مــهـنـدســ لـهــدرهم ا
تريبة احملافظة.  

وقـالت الــنـزاهـة في بـيــان تـلـقـته الــ
(الزمـان) إنهـا  (نفـذت عمـليـة ضبط
واعتـقال لـعشـرة مهـندسـ في قسم
ديرية ـدرسية التـابع الى ا االبنية ا
الـعــامــة لــتــربــيــة مــحــافــظـة ديــالى
ـوجب مــذكـرات قــبض صـادرة من
مـحـكـمـة حتـقـيق بـعـقـوبـة اخملـتـصة

بقضايا النزاهة). 
W dH²  oÞUM

وأضـافـت أن  (ذلك لـقــيـامـهـم بـهـدر
مـبــلغ مـالي مـقــداره مـلـيـارين و800
مــلــيـــون ديــنــار  لـــبــنــاء وصـــيــانــة
صــحــيـات فـي مـنــاطق مــتــفــرقـة من
مـحـافـظـة ديـالى وبـعدد 77 صـحـية

بواقع 6 مقاعد لـكل صحية حيث 
صـــرف 40 مـــلــــيــــون ديــــنــــار لــــكل
مــجـــمـــوعــة صـــحـــيــة وبـــوصــوالت
وهمية). الى ذلك اعلنت  مدير دائرة
ـهــجـرين في مــحـافــظـة الــهـجــرة وا
ديـالى  ابـتـهــال الـدايـني  عن قـيـام
ــيـدانــيــة لـلــدائـرة بــتـوزيع الــفـرق ا
ساعدات على الـعوائل العائدة في ا
قضاء اخلالص نـاحية السـد العظيم
حيث  شمول 1000 عائلـة عائدة

ساعدات االنسانية).   با
واشــــــــارت الـــــــــدايـــــــــنـي    الى ان
ــســـاعـــدات الـــتي  تـــوزيـــعـــهــا (ا
تضمـنت سلة غذائـية  وسلـة صحية
وسـلـة مالبس وبـطـانـيـة عـدد 2 لكل
عائـله). واكـدت مـدير هـجـرة ديالى 
ــسـاعـدات انه (ســيـســتـمــر تـوزيع ا
عــلى االسـر الــنـازحــة والـعــائـدة في
عموم مناطق احملافظة للتخفيف من

معاناتهم ).
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وذلك من خالل الــذهـاب إلـى تـفــعـيل
األمـر الــتـشــريـعي 30 لـســنـة 2005
وذلك بتعديـله وفقا للـفقرت  والتي
 طـــرحــهــا عــلى مـــجــلس الــنــواب
ؤرخ وا رقم 371  بكـتـاب اجملـلس ا
في 17/3/2019 ردا عــــلـى كــــتــــاب
مجلس النواب بهذا الشأن والرقم 2
551 في 14/3/2019 وناتي لـهدف
الــورشــة هـــو في تــوضــيح أهــمــيــة
األخــذ بـهــذا الـتــعـديل وبــالـفــقـرتـ
الـتـاليـتـ األولى تـرشـيح األعـضاء
من الـقــضـاة يـكـون من قــبل مـجـلس
القضاء األعلى اسـتنادا الختصاصه
احلــــصـــري واالصـــيل فـي تـــرشـــيح
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لو تـمحـصنـا هذا الـقول جنـد إنه ال يـكفي ان نـحكم به عـلى الشـعوب في
أتـباعـهـا طـوعـيـة لـسـلـوك مـلوكـهـا بل كـانت الـظـروف او الـعـهـود الـقـاهرة
ـظـلـمـة من قـسـاوة الـتـخـلف واجلـوع اجـبـرت تلـك الـشـعوب عـلـى اتـباع ا
ملـوكـهـا لتـصـنع مـنهم مـا يـشـاء كمـا الـعـجيـنـة بـيد اخلـبـاز ولم تـكن هذه
احلــالـــة تــقـــتــصــر كَـــمَــثَـل عــلى الـــفــراعــنـــة بل كـــانت تــمـــارس من قــبل
االمبـراطـوريات الـقـوميـة واالسـرية والـديـنيـة ومن بـعدهـا سـلطـات احلزب
عـاصر والى اآلن تمـارس في كثير من دول ـنا ا الواحد او القـائد في عا
ثـال االسـرة احلـاكمـة في كـوريـا الشـمـالـية وغـيـرها العـالم عـلى سـبـيل ا
ــادة في إغـــواء ضــعــاف الـــنــفــوس وهــنـــاك رؤســاء دول تــمـــارســهــا بـــا
الستغاللهم حتت نفوذه  الن عصر االستبداد قد ولّى الى حد ما بفضل
عـمورة ـزيفـة في كثـير من االرجـاء ا نـظمـات االنسـانيـة غيـر ا االعالم وا
ولكن هذه احلالة خطيرة جدا الن الضحايا يبيعون ضمائرهم ويصبحون
همة تقع ال وهذه ا دهم با فترسة ال يصدهم إلّا زوال من  كالوحوش ا
قراطية واحلرية التي غيرت وقلبت على عاتق الشعوب احلرة التواقة للد

وازين على عقب الى - تلك ا
UNÐuFý ÊU¹œ« vKŽ „uK*«

قراطيـة في الدول الغربية وانتشارهـا الى بقاع العالم تغيرت بظهور الد
موازين احلـكم واصبح الـشـعب في كثـير من الـدول هـو صاحب الـسلـطة
ويخـتـار من يشـرع او يـسن قوانـ ونـظم احلـكم واالدارة في البالد وفق
مسمـيات مختـلفة بـجوهر واحـد ويختـار ويعزل من يـتراس دولته واصبح
ـسـتـشـار علـى دين شـعـبه الن الـشـعب هـو مـصدر ـلك او الـرئـيس او ا ا

صطلح واحد وهو - احلكم وادمجت احلالت 
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تمـدنة تكون حكامها من صلب طبيعتها هذه العبارة صريحة فالشعوب ا
قراطية ـؤمنة باحلريـة والد بعبارة كبـيرهم خادمهم واما الـشعوب غير ا
ومتـأصِّلـة بالـتطـرف القـومي والـطائـفي والديـني بعـدم قبـول االخر كـيفـما
ـا تـكــون يـولُى عــلـيـهــا ان كـان نــظـام احلــكم وراثـيــا او انـتـخــابـيــا ولـر
االختالفـات الثـقـافيـة والسـياسـيـة ب مـكونـات العـراق اُسـتغـلت في عدم
اختـيارعـراقيـا من الشـيعـة اوالسـنة الـعرب اومن الـكورد اومن الـقومـيات
االخـرى لــتــولّي رئـاســة الــعـراق من قــبل بــريـطــانــيـا وتــوجت فــيـصل بن
احلسـ (السـني) من احلجـاز ملـكا عـليـها عام 1921 والذي قـالت عنه
طالبة الدكتـوراه لويزا لوكيتـز في اطروحتها بعـنوان (العراق والبحث عن
الهـويـة) تـرجـمـة دلشـاد مـيـران بـأنه جـعل من الـعراق دولـة سـيـاديـة وقام
بتطـوير اسـلوب الـتعـامل وخلق الـعالقات والـروابط مع الشـيعـة بشكل لم
كـن التـماس يسـتـطع أي حاكم عـراقي سـني اخر بـعـده من حتقـيـقه  و
ـتـوالـيــة عـلى احلـكم بـعــد اسـقـاط الـنـظـام ذلك من خالل قـادة االنـظــمـة ا
لكي باالنقالبات العسكرية  وجميعهم انتهجوا الطائفية والقومية بشكل ا
مـلـحـوظ دون ان يـغـيـر احـد مـنـهم ســيـاسـة احلـكم نـحـو الـوطـنـيـة ومـنـهم
احلكام العصر احلالي جميعهم اعتـمدوا في تمسكهم بذات السلطة على
سـاعدة احد القـطب وبددوا دول اقليمـية وفقـا النتماءاتـهم السياسـية و
ـومة سلطاتـهم  دون خلق روح التالحم والتاخي ثروات البالد لصالح د
ب مـكـونات الـدولة لـتـكون سـنـدا وظهـيـرا لسـلطـاتـهم لذلـك توسـعت هوة
اخلالفات الطائفية والقومية تـدريجيا من نظام الى اخر واوصلتنا الى ما

نحن عليه من الفساد وتدميراقتصاد البالد وخدش سيادتها .
ـلكي الـدستوري الى اجلـمهوري لم إن تغيـر نظام احلـكم في البالد من ا
يكن اآلَ نثـر الرماد فـي عيون الـشعب واُسيء استـخدامه من قـبل احلكام

لصالح فئة معـينة واُسيؤا الى سمـعة الدولة والشعب
ــقــتــرن من الــشق الــثــاني من في نــظــام احلــكم ا
(فـكـيــفـمـا يــكـون الـشــعـوب يـتــولى عـلــيـهـا) وهـذا
عتـاد بأن يكون يتعـارض مع شعب احلضـارات ا
كـبـيـرهم خــادمـهم وإالُ الـبالد ال تــتـحـمل كل هـذه

األعباء باخطاء احلكام .
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كـثــيـراً مــا قـرأنــا في الـكــتب وصف بــعض الـســنـ احلــافـلــة بـالــكـوارث

والفواجع بانها سنوات عِجاف .
ـيالدي الـذي اوشك عـلى االنـتـهـاء عـام 2020 هو من دون وهـذا الـعـام ا

شك من تلك السن العجاف .
-2-

ولـو لم يـكن فـيه االّ كـوفـيد 19 وأهوالـه وضحـايـاه ونـتـائـجه االقـتـصـادية
الكارثية لكفاه ذلك ان يتصدر السنوات العجاف كلها .

-3-
وقد فقدنا فيه الكثير من األعالم واألحباب وهذا ما زاده مرارة وأَلَماً .

-4-
لقد احتُسبت فيه االنفاس ... حتى اصبحنا ال نبارح بيوتنا .

وقـد بـلـغ اخلـوف من الـوبــاء عـنـد بــعـضــهم حـداً فـاق احلــدود  وهـذا مـا
أضعف مناعَتَه  وجعَلَهُ هدفا سهالً للوباء ...!!

-5-
اليـة حتى أثرت على دفع الـرواتب الشهـرية واضطرت وتفاقمت األزمـة ا
الي مخـاوف عن العجز عن احلكومة لالقـتراض وتسربت الى نـفوس ا

ستقبل . الدفع في ا
-6-

ـصـائب حـتى أنَّ الدم الـعـراقي أصـبح أرخص الدمـاء واالّ فـما وتوالت ا
ـنتـهيـة واليته (تـرامب) عن أربعـة من قتـلة معـنى عفـو الرئـيس االمريـكي ا

العراقي االبرياء الذين ادانتهم احملاكم االمريكية نفسها .
أال يعد ذلك استهانة بالعراق والعراقي ?

وكيف ال يُثخن هذا القرار الظالم قلوب العراقي باجلراح ?
ونـأسف كــثـيــراً لـغــيـاب االدانــة واالسـتــنـكــار لـهــذا الـقــرار اجلـائــر عـلى

ستوي الرسميّ والشعبي . ا
-7-

وهناك العديد من الدراسـات والبحوث والتقـارير التي تؤكد أنّ القادم من
االيام اليـقل صـعـوبة عـمـا سـبقه إنْ لم يـزد عـلـيه ولكـنّ هذا ال يـنـبغي أنْ

يوصد باب األمل.
كن أنْ يُبدد الكثير من ان االرتفاع باسعار النفط  –وهو أمر محتمل  –

تلك اخملاوف .
ـنافـذ احلـدوديـة كفـيل بـتـمكـ احلـكـومة من وإنّ إحكـامَ الـسـيطـرة عـلى ا
الوفـاء بـالتـزامـاتهـا لـيس بدفع الـرواتب فـحـسب بل في تنـفـيذ الـعـديد من

شاريع احليوية النافعة . ا
نافذ ? ولكن اين هي السيطرة احلقيقية على تلك ا

-8-
وأخيراً :

باركة التي تقول : نُذّكر باآلية ا
(انّ مع العسر يسرا) 

الشرح / 94
ومع هذا الـوعد الـربـاني بالـفرج  تـنهـمـر ينـابيع الـرجـاء بالـرحمـة االلهـية

نتظرة  واخلالص من وطأة الشدائد والكربات ا
 ونــســأله تـــعــالى أنْ يــصــون الـــعــراق من الــوبــاء

والبالء وان يحفظ اهله 
ـولى ونعم وأنْ ينـزل علـيهم الـبـركات فـانــّه نعم ا

النصير.

حقي اجلبوري
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أوعز أم بغداد عالء معن الى
جــمــيع دوائــر االمــانــة بـنــصب
ـيالد ونـشرات الـزيـنة اشـجار ا
ـيالد اجملـيـد احـتـفـاءً بـاعــيـاد ا

يالدية .  ورأس السنة ا
وذكر بيـان لالمانة (امـ بغداد
سيحية في هنأ ابناء الطائفة ا
ناسـبة اعياد العراق والـعالم 
ـــيالد اجملــيـــد ورأس الــســـنــة ا
ــيالديـــة وأوعــز الـى الــدوائــر ا
الـبـلـديـة كـافـة بـتـهـيـئـة نـشـرات
ـيالد الــزيـنـة ونـصـب اشـجـار ا
فـي عــــــــــــدد مـن الـــــــــــشـــــــــــوارع
واطن شـاركة ا والتقـاطعات 
ناسبة).   احتفاالتهم بهذه ا
واضـاف ان (الــدوائــر الـبــلــديـة

ـيالد بـاشـرت بـنـصب اشـجـار ا
ونشرات الزينة  واحلرص على
تــهـيــئـة جــمـيـع الـفــرص لألسـر
الــبــغـــداديــة لإلحـــتــفـــال بــهــذه
ــــــنــــــاســـــــبــــــة مع االلــــــتــــــزام ا
ـا بـتــوجـيـهــات خـلـيــة األزمـة 
يتعـلق باجلانب الـصحي ومنع

واطنــــ ). جتمعات ا
الـى ذلك قــــررت احلــــكــــومـــة ان
ـيالد 25 من يــكـون يــوم عـيــد ا

هذا الشهر عطلة رسمية.
كــــان هـــذا قـــرارا يـــســـتـــحق ان
نشيد به ونثمنه لكن هل اقيمت
ـيالد في بـغــداد شــجـرة عــيــد ا

ناسبة?. كرمز لهذه ا
اذكــر ان بـغـداد شــهـدت ذلك في
عــــام 2015 فـــــفي ذلـك الـــــعــــام

اقــيـمت فـي مـنـتــزه الـزوراء  في
نـاسبة بـغداد شـجرة ضـخمـة 

يالد وراس السنة. عيد ا
واذكـر انــني كــتــيت مـا يــلي مع
صورة لعمل الـشجرة : (ايا كان
مـن فـكـر وعـمل عــلى اقـامـة هـذه
الـــشــجـــرة في مـــنــتـــزه الــزوراء
فــانه يــسـتــحق ان نــــــــــقـول له
شـكـرا وسـتـبقـى بـغـداد جـمـيـلة
وتـعـود ايــامـهـا مـتــرعـة بـاحلب
ـــــــفـــــــســـــــدين والـــــــسـالم رغـم ا
والـــلـــصـــوص وادعـــيـــاء الـــدين
واجلـــــهـــــلــــــة الـــــذيـن خـــــربـــــوا

عاصمتنا العظيمة).
في العام 2018 احتضن مـتنزه
الـزوراء أكبـر شجـرة عيـد ميالد
في الـعــراق حـيث كـانت جتـذب

األهالي لاللـتقـاط الصـور ضمن
ـيـــــالد الذي االحـتـفـال بـعـيـد ا
يــــــــتــــــــزامـن مـع الــــــــذكـــــــــــــرى
الـسـنــــــــويـة األولى لالنـتـصار
علـى تنـظيم "الـدولة اإلسالمـية"

داعش.
ــــســـؤول عـن مــــتــــنـــزه وقــــال ا
الـــــــزوراء قـــــــيـس عـــــــدنــــــان إن
الـشـجرة يـبـلغ طـولـها 26 مـترا
(85.3 قدمـا)  ويبلغ قـطرها 10

أمتار (32.8 قدما).
ــــــاضي 2019 وفـي الــــــعـــــــام ا
نصب متظاهرو ساحة التحرير
وسـط بـــغــــداد شـــجــــرة مـــيالد
ضـخمـة زينـوهـا بأعالم الـعراق
يالد تـزامـنـا مع حـلـول أعـيـاد ا

ورأس السنة في وقت الغى 

فــيه مـسـيــحـيـو
الـــــــــــعـــــــــــراق
احـــتـــفـــاالت
اعـــــــــــيــــــــــاد
ــــــــــــــــــيـالد ا
"احـــتـــرامـــا"
لـــضــــحـــايـــا
االحتجاجات.
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2020
واالن ايــــــــــــــن
شــــــــــجــــــــــــــــــرة
الــــــــــعـــام 2020
ام انـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا

اصـــــــيبت 
بــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــاء

كـــــورونا.

القـضـاة وفي إدارة شـؤون الهـيـئات
ــنــصــوص عــلــيــهـا الـقــضــائــيــة وا
ــادتـ 90 و 91 من الـــدســـتــور بــا
واد 87 و88 وانسجاما مع أحكام ا
و89 مـــنـه وكـــذلك فـي تـــعـــديل مـــدة
الـعــضـويـة بــأن يـحــدد سن قـانـوني
إلحــالـــة رئــيس وأعــضــاء احملــكــمــة
االحتادية العليـا إلى التقاعد وهذا
مــعــمــول به في جــمــيع دول الــعــالم
تقريبا باستثناء 18والية في أمريكا
ال حتــدد سن لــلـحــالـة مـع االعـتــمـاد
عــلى سالمــة عــضـو احملــكــمـة وإن
مجـلس القـضاء األعـلى معـتمـد بهذا
التعديل على نصوص قانونية تنظم
اخلدمة والـعمر ومنـها قانـون تمديد
خـــدمــــة الـــقـــضـــاة رقم 39 لـــســـنـــة
2012الــذي حــدد ضــوابط  اإلحــالـة
إلى التقاعد لرئيس وأعضاء محكمة
التمـييز االحتـادية بسن ال 68 عاما
من العـمر وتـأييـد طبي يـؤيد الـقدرة
عــلى الــعــمـل بــدنـيــا وذهــنــيــا وذلك
ــــــــساواة ب جميع بدأ ا تطبيـقا 
الــــــقـــــضــــــاة أمـــــــــــام الـــــقــــــانـــــون
ـادة 14 من نـــــــــصـوص علـيه بـا ا

الدستور. 
وخــتـمت الــورشــة عـمــلـهــا بـتــفـاعل
ـحاورهـا لـتصل غـالبـيـة احلضـور 
ـعنـيـ  من خالل ـواطـنـ وا إلى ا
ـــشــاركـــة واحلــضـــور الــفـــاعل في ا
الـــــورشــــة  وكل مـن خالل مـــــوقــــعه

الصحفي واإلعالمي.
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بحث رئـيس مـجلس الـقضـاء األعلى
فــائق زيــدان ووزيـر الــدفــاع جـمــعـة
عناد تطوير عمل القضاء العسكري.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
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(اجلـانــبـ نـاقــشـا بـحــضـور رئـيس
مـحـكمـة الـتـميـيـز الـعـسكـريـة الـلواء
ماجد ابراهيم فرحان  ,الية التعاون
بــ مــحــكـمــة الــتــمـيــيــز االحتــاديـة
ومــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــعــســكــريــة

شـتركـة لتـطويـر عمل قـترحـات ا وا
القضاء العسكري). 

واصــدر اجملــلس تــوضـيــحــاً بــشـأن
احلـكم الـقــضـائي في دعـوى جتـديـد
عـقود الـتـراخـيص لشـركـات الـهاتف
الــنــقــال الــعــامــلــة في الــبـالد. وقـال
ــركـــز االعالمي في ـــشــرف عـــلى ا ا
اجملـلس حـيـدر عـلي نـوري في بـيـان
ان (مـــجـــلس األمــنـــاء أصـــدر قــراره
ــرقم 23 بــتـــاريخ 6 تـــمـــوز الــذي ا
اقـــيــمت بــســـبــبه الــدعـــوى من قــبل
ـدعــ امـام مـحـكــمـة بـداءة الـكـرخ ا
البــــطــــاله).وأضــــاف ان (احملـــكــــمـــة
ذكورة أصدرت بتاريخ  15تشرين ا
اضـي القـرار بـإبـطـال قرار الـثـاني ا
ذكور لتـضمنه عدد مجلس االمنـاء ا
من اخملــالــفــات الـقــانــونــيــة وطـعن
ـذكـور أمام ـدعى عـليـهم بـالـقـرار ا ا
الــهــيــئــة االســتـئــنــافــيــة في الــكـرخ
مـستـنـدين في طـعونـهم عـلى صدور

قــــرار ثـــانـي من مــــجــــلـس االمــــنـــاء
رقـمة 13 في 24 تشرين باجلـلسـة ا
الثـاني وهـو قـرار الحق للـقـرار الذي

أبطلته محكمة بداءة الكرخ).
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وتـابع انه (وبــعـد ان دقـقت مــحـكـمـة
االسـتـئـنــاف /الـهـيـئـة االسـتـئـنـافـيـة
تـداع  ,ايدت  في دفوع الـطرفـ ا
قرارهـا الـصادر في 23 كـانون االول
اجلـاري قــرار مـحـكـمــة بـداءة الـكـرخ
ــرقم 23 الــذي ابــطل الــقــرار االول ا
اضي) مؤكدا ان الصادر في تموز ا
(احملــــكــــمــــة أوضــــحت في الــــقــــرار
االســتـئــنـافي ان مــحل الـنــزاع يـدور
بــشــأن الــقــرار االول واالشــكــالــيــات
الـقـانـونـيـة الـتي شـابـته و ابـطـاله
بـقـرار مـحــكـمـة بـداءة الـكـرخ) الفـتـا
تخذ في الى الى ان (القرار الثـاني ا
اجللـسة  13 في  24 تشريـن الثاني
ــــنـــصــــرم لم يــــكن مــــحل نـــزاع او ا

اعــــتـــراض من اي جــــهـــة لـــذا فـــأن
الــهـيـئــة االسـتـئــنـافـيــة وضـحت في
الــقــرار الــصــادر ان الــقــرار الــثــاني
ــا  جتـاوز بــاالمـكــان تـنــفـيــذه طـا
االشـــكــالـــيـــات الـــقـــانـــونـــيــة الـــتي
اســـتــوجـــبت ابـــطــال الـــقــرار االول
وهــذه مــسـألــة تــنـفــيـذيــة تــعـاقــديـة
تــــخص مـــجـــلـس االمـــنـــاء).وكـــانت
مـحـكــمـة اسـتـئـنـاف بـغـداد/ الـكرخ
حكـمت بعدم وجـود مانع قـانوني من
جتديـد رخص شركـة الهـاتف النـقال.
وعــدت احملـكــمــة في وثــيــقــة صـادرة
عـنـهـا ان هـيـئـة االعالم واالتـصـاالت
مـــســتـــقــلـــة وهي تــتـــحــمـل وحــدهــا
مسؤولـية تراخـيص وتنظـيم خدمات
االعالم واالتـصــاالت في الــعـراق وال
عـالقــــــة جملــــــلس الــــــوزراء بــــــهــــــذه
ــســألــة.ونــفت احملــكــمــة ان يــكــون ا
ــوافـقـة لـرئــاسـة الـوزراء صـالحـيـة ا
على جتديد تراخيص الهاتف النقال

مــؤكــدة ان طــلب الــتــجــديـد يــخــضع
للمفاوضات واالشتراط بتوفر جميع
ـبيـنـة في الـعـقد الشـروط واالحـكـام ا
االصـلي وهــذا مــالم يـتــحـقق. ويــلـزم
رخصة بدفع قرار احملكمة الشركات ا
ــالـيـة ـسـتــحـقــات والـديـون ا كـافــة ا
ترتبة عليهـا قبل توقيع العقد على ا
ان ال تــتـــجــاوز الـــفــتـــرة احملــددة في
الي. وفي 15 قانـون تمـويل الـعجـز ا
ـاضي أعلنت رئاسة تشرين الثاني ا
مـحــكــمـة اســتـئــنـاف بــغـداد/ الــكـرخ
الثـانيـة إبطـال جتديد رخـص شركات
الـهـاتف الـنـقــال عـلى خـلـفـيـة دعـوى
قــضـــائــيـــة رفــعـت ضــدهـــا. وابــرمت
تراخـيص الـهـاتف النـقـال عام 2007
وتــنـــتـــهي مــدتـــهــا 2022 في ح ال
يوجد إلزام في عقـودها بـالتـجديد
ـــا يـــخـــضـع طـــلب الــــتـــجـــديـــد وإ
لـــلـــمـــفــاوضـــات حـــسـب الـــقـــضــاء

العراقي. UI¡∫ رئيس مجلس القضاء االعلى في لقائه مع وزير الدفاع
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{ القـدس (أ ف ب) - أعـلن اجليش
اإلسرائيلي ليل اجلمعة أنّ طائراته
أغـارت عــلى مـواقع حلـركـة حـمـاس
في غـزّة ردّاً عـلى إطالق صـاروخ
من الـقــطـاع الـفـلــسـطـيــني بـاتّـجـاه
الــدولــة الــعــبــريــة اعــتــرضــتــهــمــا
ـضادّة مـنـظـومة الـقـبّـة احلديـديـة ا
لـــلـــصـــواريـخ.وأســـفـــرت الـــغــارات
اإلسرائيلية عن إصابة فلسطيني

أحدهـما طفل بـجروح طفـيفة وفق
مصدر طبّي فلسطيني.

a¹—«u  U¹UEý

من جـهـتهـا قـالت حركـة حـماس في
بيـان إنّ "شظايـا صواريخ االحتالل
أصـابت مــسـتـشــفى أطـفــال ومـركـز
تــأهــيل لـذوي احلــاجـات اخلــاصـة
وتـسبّـب قصف الـطـائرات احلـربـية
".وقــال اجلــيش ــدنــيـــ بــتـــرويع ا
اإلســرائـيــلي في بــيـان إنّ طــائـراته
أغارات عـلى أهداف تـابعـة حلماس
في قــطــاع غــزة من بــيــنــهــا مــوقع
لتـصنـيع الصـواريخ ومنـشأة حتت
األرض وموقع عـسكـري.وأضاف أنّ
حركة حمـاس "تتحمّل مـسؤولية ما
يــجـري في قـطـاع غــزة ومـا يـنـطـلق
مـنه وسـتـتـحمّل تـداعـيـات األعـمال
ــرتـكـبــة ضـدّ مـواطـني اإلرهـابـيـة ا
إســــــــرائـــــــــيل".وأوضـح اجلـــــــــيش
اإلسـرائـيـلي أنّ غـاراته هي ردّ عـلى
إطالق صــاروخــ مـن قــطــاع غــزة
باجتاه األراضي اإلسرائيـلية مساء
اجلـمــعــة.وكــانت صــفّــارات اإلنـذار
دوّت مـــســاء اجلــمـــعــة في مـــديــنــة
عسـقالن اجلـنوبيـة السـاحلـية وفي
نـاطق السكـنية احملـيطة بـالقطاع ا
الــفـــلــســـطـــيــني احملـــاصــر وفـــقــاً
للجـيش.وقال اجلـيش في بيان أول
إنّ "صاروخـ أطلـقا من قـطاع غزة
بــاجتــاه األراضي اإلســـرائــيــلــيــة".

وأضـــاف أن "مــــنـــظــــومـــة الــــقـــبـــة
احلديـدية لـلدفـاع اجلوي اعـترضت
" من دون أن يشير إلى الصاروخ
ســــقـــوط ضــــحـــايــــا أو أضـــرار.من
جـهــتــهـا أعــلـنت أجــهـزة الــطـوار
الطـبـيـة اإلسـرائـيـلـيـة أنّ طـواقـمـها
عــاجلت بـــعض األشــخـــاص الــذين
أصيـبوا بـحالة صـدمة إثـر القصف
الـفـلسـطـينـي.ويأتي هـذا الـتصـعـيد
بـعـد أكـثـر من شـهـر من إطالق آخـر
صـاروخ من الـقـطـاع الـذي تـسـيـطـر
عــلــيـه حــركــة حــمــاس مــنــذ 2007
باجتـاه إسرائـيل. وخاضت حـماس
ثـالثـة حــروب مـدمّــرة مع إســرائـيل
في الـقـطـاع الـساحـلي الـذي يـقـطنه
نـحـو ملـيـوني فلـسـطيـني. وتـفرض
إســـرائـــيل حـــصــاراً خـــانـــقـــا عــلى
الـقـطـاع الــفـلـسـطـيــني مـنـذ أصـبح
حتت سيطـرة حماس. ووجّه رئيس
الــوزراء اإلســـرائـــيـــلي بـــنـــيـــامــ
غربي نتانياهو دعوة إلى العاهل ا
لك مـحمد الـسادس لزيـارة الدولة ا
الــعـــبــريــة وذلك خـالل مــحــادثــات
هـاتفـية جـرت بيـنهـما اجلـمعـة بعد
ثالثـــــة أيــــام عـــــلى تـــــوقـــــيع وفــــد
إسرائيلـي في الرباط اتفـاقاً برعاية
واشـنــطن لــتـطــبـيـع الـعالقــات بـ

البلدين.
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وقـال مكـتب نتـانيـاهو في بـيان إنّه
ــة الــهـاتــفــيــة "الــودّيـة ــكــا خالل ا
والـدافئـة" شدّد رئـيس الـوزراء على
أنّ "إسـرائـيـل بـأكـمـلــهـا مـتــحـمّـسـة
إلقـامـة سالم بـ الـبـلـدين".وأضاف
أنّ "الزعـيمـ تبادال الـتهـاني بشأن
اسـتـئـنـاف الـعالقات الـدبـلـومـاسـية
ب الـبلـدين والتوقـيع على اإلعالن
ـــتــحــدة ـــشــتـــرك مع الـــواليــات ا ا
واالتـفـاقات الـثـنـائيـة بـ إسـرائيل

ّ ـغـرب".ولــفت الـبـيـان إلى أنّه  وا
أيــــضـــاً خالل االتّــــصـــال "حتـــديـــد
اآللـيـات لــتـطــبـيق االتــفـاقـات".وفي
ــلــكي في الــربــاط قــال الـــديــوان ا
بـاحثات الـهاتـفية بيـان إنّه خالل ا
بــ رئـــيس الــوزراء اإلســـرائــيــلي
لك غـربي "ذكّـر جاللـة ا والـعاهـل ا
ـتـيـنـة واخلـاصـة الـتي بـاألواصـر ا
تـربط اجلـالـيـة الـيـهـوديـة من أصل
غـربيـة".وأضاف لـكيـة ا مـغربي بـا

ـغـربـي "جـدّد الـتـأكـيـد أنّ الــعـاهل ا
وقف الثابـت والذي ال يتغيّر على ا
ـغــربــيــة بــخــصـوص لـلــمــمــلــكــة ا
الـقـضـيـة الفـلـسـطـينـيـة وكـذا الدور
الـرائـد لـلـممـلـكـة من أجل الـنـهوض
بــالــسالم واالســتــقـرار فـي الــشـرق
لك "نوّه األوسط".وتابع البيان أنّ ا
بـإعـادة تـفـعيـل آليّـات الـتـعـاون ب
ـغـربـيـة ودولـة إسـرائـيل ـمـلـكـة ا ا
واســـتـــئـــنــاف االتـــصـــاالت بـــشــكل

اتــفـــاقــيـــات ثـــنــائـــيــة ركّـــزت عــلى
ـبـاشـرة وإدارة الـرحالت اجلــويـة ا
ـاليـة وإعفاء يـاه وربط األنظـمة ا ا
مــــــــواطـــــــــنـي الـــــــــبـــــــــلـــــــــديـن من
ـقـرّر أن يـتـبـادل الـتـأشـيـرات.ومن ا
الـبـلـدان أيـضـاً فـتح مـكـاتب تـمـثـيل
غرب في العام دبلوماسيـة.وأغلق ا
 2000مــكـتب ارتــبــاط في تل أبـيب
مع بـدء االنـتــفـاضـة الـفـلــسـطـيـنـيـة

الثانية.

ŸUD∫ القصف االسرائيلي لقطاع غزة

مـــــــنــــــتـــــــظم فـي إطــــــار عـالقــــــات
دبلومـاسية سـلمية ووديـة".كما نقل
غربي عن نتانياهو تأكيده البيان ا
عـــلى "عــزمه عـــلى تــنــفـــيــذ جــمــيع
ّ الــتـعـهّــد بـهـا االلـتـزامــات الـتي 
وذلـك وفق جـــــدول زمــــنـي مــــحــــدّد
غرب هو البلد العربي لتفعيلها".وا
الثالث الـذي يوقّع هذا العـام اتفاقاً
لــتـــطـــبـــيع الـــعـالقــات مـع الـــدولــة
العبرية.ووقّع الـبلدان الثالثاء أربع
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وماكـان يهـمني كانت الـفوطـة (البـريسـميـة) تَغـطي شعـرَأمي رحمـها الـله
واحـداً منهـا كان رزقاً شدودةَ بـقوةٍ في أطرافـها منهـا إال تلكَ الدراهـم ا
أما في قرصَهُ الـفضي فـيروزاُ تغـني " يسـعد صبـاحك ياحـلو"  محمـوداً
اآلمـال تـتـسـع مع سـلـطـته الـعـيـد فــكـانت الـفـرحــة أكـبـر مع دراهم أكــثـر
النافذة وهي أكـبرُمن ( لفة صـمون وعمـبة أودوندرمة لـكن أحسنهـا كيكة
وفي مناسـبة احلديث عن العيد فـأن له معانٍ كثيرة لكنَ مع بطل بيبسي)
األخص منـها "كلَ يـومٍ يجـمعُ عامـةِ النـاس" و أصلهُ من الـعود ألنه يـعود
كل عام ويتـكرر وقيل معـناهُ اليـومَ الذي يعـودُ فيه الفـرح و السرور أما
رمـزيـتـهُ فـهي أجـتــمـاع الــكـلـمــةِ الـواحـدةِ عــلى ألـســنـةُ اجلـمــيع والـقـدرة
لم يعـد لهذا الضيف الـكر قيمةً الروحيةعلى تـغييراأليـام التغييرالـثياب
تُـذكـر فـنـحنُ الـيــومَ والشكَ في عـصـرٍ فـريـد بــ الـعـصـور كل يـومٍ مـنه
ـاضي عـصـر سـريع االبـتـعـادِ عن ا يـعـادلُ سـنـةً وكل سـنـةٍ تُـعادل قـرن 
غـايتـهم قـطع ـسـتـقـبل أُنـاسهُ اليـكـتـفـونَ بـالـثـمـرة  سـريع الـتـقـدم نحـو ا
قدارها  كِـبارُنا يـصنعون الشجرةِ يـنكرونَ أن الـعبرةَ بروح الـنعمـةِ ال
دفع الـضـخم من احلديـد لـيسـحقـوا عـظامـاً مـنخـورةً أكلـهـا الصـديد  ا
ـسـرة والعـرفت بـيـوتـنـا األفراح عـاماً ذهبْ وآخـر وصل فـال طافـتِ بنـا ا
والـقـلـوب ـاضي األلــيم بـاقِ  وال بـدأ عـام جـديـد وال أيُ شـيٍ جـديـد إالا

تناحرة مازالتْ وحواجَزَسوءَ الظنِ تتعالى وتغلي كأنها بركان .  ا
ـرحـوم مصـطفى جـواد مقـاالً في  نيـسان حتت عنـوان قاتلُ أخـيه كتب ا
من عام  ?1928أَقتَـبسُ مـنهُ اآلتي (مـا أجـهـزَعـلى اجملـتـمع الـعراقي إال
إهمالُ التربـية الصاحلة وأطالق الـوحشية علـيه من كلِ جوانبه وما آخآهُ
الشقاءُ اال لتقاعسِ حُكامهِ وزعمائـهِ عن إنعاشهِ من كُبوتهِ وتمهيد السبل
سوؤلـون عن ذلك ألستـيالئهم على ستـقيـمة له على أنـهم هم ا أمونـة ا ا
ال والـثـمـرات وكـان إذا أسـتأداهُـم حقهُ مـن االصالح الذي خالفـٍة من ا
شهور ثل ا الهِ وثمـراتهِ كانت حالَ جوابهم منطـبقة على ا أبتاعهُ منهم 
الـقـائـل (اآلخـذ سـريط والــقـضـاء ضــريط) × فـلـذلـك صـار الـعــراق بـيـئـةَ
للـجرائم وبـؤرةً تتقـدُ فيـها األضـطرابـات ويضـطرمُ فـيهـا اجلهلُ ووطـيساً
يقـذفُ شـرارَ الهـمـجيـة وحـمـمهـا ).أنـتهى األقـتـباس

وما أشبهُ اليومَ بالبارحة. ...عامكم سعيد 
ـــال سَــــرَطَ وإذا طُــــولـب أضـــرطَ × أي إذا أخــــذ ا

بصاحبه
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بـعـد فـوات االوان تـوقـعـات وتـخـمـيـنـات واحـتـمـاالت احلـالـة االقـتـصـادية
والعمل على تـخفيض قيـمة الدوالر بعـد (خراب البصرة)  iكان يجب ان
ـتـرتـبه عـلى تـتـخـذ هـذه االجـراءات من اعـتـراضـات وحـسـاب الـنـتـائج  ا
ارتـفــاع سـعـر الــدوالر كـان يــجب ان تـســتـبق هــذا االرتـفــاع قـبل وقـوع
ـفاجـئ باسـعـار الـسـلع  االسـاسـية و الـفاس بـالـراس .حـيث االرتـفـاع ا
تـعـلـقة بـحـياة الـنـاس كـالرز والـزيـوت والطـحـ  وكـأن العـمـلـية مـبـيته ا
الستهداف حـياة الناس الـبسطاء الـذي الم بهم الفقـر واجلوع أال يوجد
راي عاقل ومختص لـيضع احلكـومة عند راي يـجنب ابناء شـعبنا ويالت
ن جـنوا مليارات رابـ وجتار السوء  التقلبـات االقتصاديـة ومراهقة ا
الدوالرات ليحولوها من جـديد الى اسواط جتلد الفـقراء والبسطاء الذين
لـكـون قوة يـومـهم   ال اعـتقـد جـازمـا ان هنـاك من يـستـطـيع مـعالج ال 
االمر بعد ان مـضى احباب الـدوالر بفعـلتهم دون رادع يـذكر واالكيد ان
هـنـاك من هـو مسـتـفـيـد من الـسـيـاسـيـ والـسـمـاسرة  مـن هذا الـوضع
وكـان قــد اعـد الــعـدة ووضع احلــسـابــات حلـجـم اربـاحه من اعــادة بـيع
الـدوالر من جــديـد الى الــدولـة وبــالـســعـر الــذي قـررته هـي   يـا خلــيـبـة
ال والسـياسة ويا الدينار الـعراقي الذي اصـبح مصيره بـيد سمـاسرة ا
لبؤسـنا نحـن موظفي الـدولة  وما يـنتـظرنا من مـستـقبل بات مـجهوال في
ظل سـياسـة ابـتـعـد  قـادتـهـا عن مصـالح شـعـبـهم وراحـو وراء مـنـافـعهم
ـصالـح الفـقراء ومصـاحلـهم الشـخـصيـة دون حـساب 
ولـو افـتــرضـنـا ان االجــراءات صـحـيــحـة وسـتــنـقـذ
تـهالك ولـكن يجـب ان التكون االقتـصاد العـراقي ا
بهذه الـقسـوة التي انـعكست مـباشـرة على الـفقراء

قبل غيرهم  وال حول وال قوة اال بالله .

بغداد

االصل في احليـاة ان االنـسان كـائن حر مـسـتقل ذو سـيـادة ال سلـطة
ـا الحـد عـلـيـه. ال يـحق الي كـان ان يــأمـره بـشيء او يـنــهـاه عن شيء. و
كانت احلـياة اجلـمـعيـة في اطـار دولة من الـضرورات االجـتـماعـية وافق
: حـاكم ومحكوم بشرط ان القسم الناس على االنقسام الى قسم
ـارس دور احلـكم بـتـخويـل من الـقـسم الـثـاني. ومن هـنـا انـبثـقت االول 
. وقد اقرت فكرة الـشرعـية. شـرعية احلـكام مـنبـثقة من ارادة احملـكومـ
ـبـدأ حـ قـالت:"والـشـعب مـصدر ـادة اخلامـسـة من الـدسـتـور بـهـذا ا ا
بـاشر وعـبر ـارسـها بـاالقتـراع السـري العـام ا السـلطـات وشرعـيتـها 
ـبـدأ مـقـبــول ايـضـا فـقـد اكـدت مـؤسـسـاته الــدسـتـوريـة". ديـنـيــا هـذا ا
ـا تسـتـمـد شرعـيـتهـا ـ في غـير رجـعـية الـديـنـية عـلى "ان  احلـكومـة إ ا
ـنـحـها النـظم االسـتـبـدادية ومـا مـاثـلهـا ـ من الـشـعب ولـيس هـناك من 
الشرعـية غيـره وتتـمثل إرادة الشـعب في نتـيجة االقـتراع السـري العام
إذا أُجري بـصـورة عـادلـة ونزيـهـة". وكل هـذا مـشـتق من قـوله تـعالى في
." :"وَإِذْ قَـالَ رَبُّكَ لِـلْـمَـلَائِـكَـةِ إِنـي جَاعِـل فِي الْـأَرْضِ خَـلِـيـفَةً الـقـران الـكـر
فـاالنـسـان هــو اخلـلـيـفـة فـي االرض وهـذا قـبل االنـقــسـام الى حـاكـمـ
ومحكـوم وعنـد االنقسـام يجب ان يكـون واضحا ان سـلطة احلـاكم
.يـبقى احملـكومـون هم خلـفاء الله ا هي مـستمـدة من سلـطة احملـكوم ا
في االرض اصحاب السيادة ومن هنا يـبقى حقهم في تقو احلاكم
بدأ اسقطنا نظرية التفويض ومحاسبتهم وانتفادهم وازاحتهم.  وبهـذا ا
االلهي واحلـكم بالـوراثة وبـالتـغـلب (االنقالب الـعسـكري) وكل اشـكال

 . احلكم التي ال تستمد شرعيتها من احملكوم
: شرعـيـة التـمـثيل وشـرعـية قسّم بـعض الـباحـثـ الـشرعـيـة الى قسـمـ
االجناز. فاما االولى فتعني ان يتولى احلاكمون مناصبهم عبر االنتخاب
احلر والـنـزيه وهذا يـتم من خالل قـانون انـتـخابـات سـليم. وامـا الـثانـية
. والثانـية تؤثر في االولى. فتتحقـق من خالل اعمال واجنازات احلـاكم
فــاذا فــشل احلــاكـــمــون في ان يــقــدمــوا اجنـــازات تــرضي احملــكــومــ
وتـسـعدهـم جاز لـهم اسـقـاط شـرعـيـة الـتـمـثـيل والـذهـاب الى انـتـخـابات

جديدة. 
كل مـا تـقـدم ال يـنـطــبق عـلى احلـكـومـة احلـالـيــة ورئـيـسـهـا. فـهي لـيـست
ا قراطيـة التمثـيلية التـي تستمد شـرعيتهـا من الشعب ا احلكومة الـد
هي حكومة االوليجارشية التي وصلت الى سدة احلكم من خالل اتفاق
عدد محدود من الـرجال خالفاً حتـى لآللية الـتي يذكرها الـدستور فهي
ال تتـمتع بـشـرعيـة التـمثـيل. وفـوق هذا فـقدت احلـكـومة شـرعيـة االجناز
ـتابـعة ـكلـفة  انـية ا بعـد حوالي 6 اشهـر فقط حـيث اثبـتت اللـجنـة البـر
ـعلن. ودل على ئـة من برنـامجـها ا اعمـال احلكـومة انهـا لم تـنجز 80 با
ذلك نـسـبـة الـرضـا الـتي تـتـمـتع بـهـا احلـكـومـة. فـقـد دل اسـتـطالع اولي
ـئـة  من النـاس يـؤيدون اقـالـة احلكـومـة. قد يـجادل للـرأي على ان 80 با
البعض بانه ال ضرورة القالـة احلكومة االن خاصـة وان االنتخابات على
االبواب. وقد تكون هذه احلـجة معقولة لـلوهلة االولى لكن نقـطة ضعفها
االسـاسـيـة تـتــمـثل في احـالـة مــلف االنـتـخـابـات الى
حكومـة غير شـرعية ال تـتمـتع بشرعـية التـمثيل وال
بـشرعـيـة االجنـاز. وهـذه مـفـارقـة كـبـيـرة ال يرضى

بها الشعب الواعي.
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{  الــقـاهــرة (أ ف ب) - عـلى غـرار
الــراقــصــة الــروســيــة أنــاســتــازيــا
بــيــسـيــروفــا تــمــكــنت أجــنــبــيـات
كـثـيــرات في مـصـر مــعـقل الـرقص
الــشـرقي مـن أن يـحــصــدن شــهـرة

واسعة في هذا اجملال.
قــــبـــيل مـــنـــتـــصـف الـــلـــيل تـــبـــدأ
بـيــســيــروفـا وصــلــتــهـا الــراقــصـة
ـدعـوين إلى حفل لـتخـطف أنـظار ا
زفاف في القاهرة ببزتها اخلضراء
ـشــكـوكــة بـخـرز الــتـرتــر وتـشـعل ا
األجــــواء بــــهـــزّة وســــطــــهـــا عــــلى
إيـقـاعات الـطـبلـة وأنـغام مـوسـيقى
تــعــزفــهــا فـرقــة صــغــيــرة وفق مـا
يـظهـر تـسجـيل مصـوّر نـشرته عـبر

شبكات التواصل االجتماعي.
قيمة وقد حققت الراقصـة الشابة ا
في مصـر منـذ أربع سنـوات شهرة
لـــهـــا في عـــالم الـــرقـص الــشـــرقي
شـــأنــهــا في ذلك شـــأن أجــنــبــيــات

كثيرات خضن هذا اجملال أخيرا.
وتـقـول بـيـسـيـروفـا لـوكـالـة فرانس
بــرس "ال يـوجـد أي بـلــد في الـعـالم
يـقــدّر الـرقص الـشـرقي مـثل مـصـر.
ثـمــة مـيل مـتــنـام لـدعــوة راقـصـات
(...) أجـنــبــيــات إلى حــفالت زفـاف

ومراقص وأحداث أخرى".
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وتــســتــقـــطب مــصــر كـــثــيــرات من
الــنــســاء الــشــغــوفــات بــهــذا الــفن
الضارب في القدم من العالم أجمع
خــصــوصــا من أوروبــا الــشــرقــيــة
وأمـيـركـا الالتـيــنـيـة وبـ يـهـيـمنّ
عــلى ســاحــة الــرقص الــشــرقي في

البلد العربي احملافظ.
ويُـــــســـــجـل تـــــنـــــاقـص في أعـــــداد
ـصـريّـات خـصـوصـا الــراقـصـات ا
ـلـتصـقة بـفـعل السـمـعة الـسـلبـية ا
ــهــنـة الــتي يُــنــظــر إلـيــهــا لـدى بـا
شـرائح واسـعـة في اجملتـمع بـأنـها

منافية لألخالق ومع تزايد حمالت
الـــقــمع لـــهــذا الــنــشـــاط من جــانب

السلطات.
ـــشـــددة كـــذلك ســـددت الــــقـــيـــود ا
ـفروضـة إثر تـفشي وبـاء كوفـيد- ا
 19خــــصـــوصـــا لــــنـــاحـــيــــة مـــنع
الـــتـــجــمـــعـــات الـــكـــبــيـــرة وإغالق
الـنـوادي الـلـيـلـيـة ضـربـة إضـافـية

للعامالت في هذا اجملال.
غير أن راقصات كثيرات أبق على
الرابط مع اجلـمهـور من خالل نشر
تــسـجــيالت مــصـوّرة عــبــر وسـائل
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي تـــظـــهـــر
تـــأديـــتـــهنّ رقـــصـــات خالل فـــتـــرة

احلــجــر. احـــتــاجت الـــبــرازيـــلــيــة
لـورديــانـة الـتي اســتـحــالت جنـمـة
على شـبكات الـتواصل االجـتماعي
فـي مـصــر خالل األشــهـر األخــيـرة
إلى فـــتــرة طـــويـــلــة لـــلـــتــأقـــلم مع
ــتــبــايــنــة لـدى وجـهــات الــنــظــر ا

للمصري إزاء مهنتها.
وتقـول الـراقـصـة الـثالثـيـنـيـة إنـها
حتـظى بـتـقـديــر عـلى فـنـهـا لـكـنـهـا
تـشكو مـن عدم الـتعامـل معهـا على
أنـــهـــا "مـــحـــتــرفـــة". وتـــوضح "هم
يـظـنـون أني لم أحـظ بـتـعلـيـم جـيد
وجلّ مـا أفـعـله هـو عـرض جـسـدي

ال". من أجل ا

وقــد عـاش الـرقص الــشـرقي فـتـرته
الذهـبية في مـطلع القـرن العشرين
إذ كـانت مـشــاهـد الـرقـص عـنـصـرا
ـصـريـة الـتي أسـاسـيـا في األفالم ا
كـرّست جنـومـيـة أسـمـاء كـبـيرة في
هـذا الـفن من أمثـال حتـية كـاريـوكا

وسامية جمال وجنوى فؤاد.
واعتبرت الراقصة دينا البالغة 55
عــامـا وهي مـن أشـهـر الــراقـصـات
ـصـريّـات حـالـيـا فـي تـصـريـحات ا
أدلـت بــهــا ســنـة  2017أن "نــظــرة
سـؤولـة عن تـدهور اجملـتـمع" هي ا

مكانة الرقص الشرقي.
أما الكـاتبة والـباحثـة شذى يحيى

وهي مــــؤلـــفــــة كــــتـــاب عـن تـــاريخ
الـرقص الـشـرقي فـخـلـصت إلى أن
النظرة إلى الرقص الشرقي لم تكن
ا إيجابـية يوما إذ إن اجملتـمع لطا
اعتـبر أن هذا الـشكل من الـترفيه ال

تمارسه النساء احملترمات.
ـــــؤرخــــة إلـى أن هــــذه وأشـــــارت ا
النـظـرة عـززتـها الـثـقـافـة الشـعـبـية
واألفـالم الـتي صــوّرت الــراقــصـات
على أنهن مغـويات أو مومسات أو

خرابات بيوت.
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وفي ظـل الــــطـــابـع احملـــافـظ الـــذي
يحكم اجملـتمع بصـورة متزايدة لم
ــثــالي لــعـمل ــكــان ا تــعــد مــصـر ا
الراقصات الشرقيات كما كان يُنظر

إليها في السابق.
صـرية في وقـد أوقفت الـسلـطـات ا
الــــســــنـــــوات األخــــيــــرة عــــددا من
ـؤثـرات ـغــنـيـات وا الـراقـصـات وا
عـبـر وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي
بتهمة "خـدش احلياء" و"التحريض
على الفـسق والفجور" عـلى خلفية
نشرهنّ مقاطع مصوّرة راقصة عبر
اإلنــتــرنت. ولم تــفــلـت الــراقــصـات

األجنبيات من هذه احلمالت.
فــــفي  2018 أوقــــفت الــــروســــيـــة
عروفة باسم إيكاتيـرينا أندرييـفا ا
الـراقـصــة جـوهـرة لـفــتـرة وجـيـزة
عـلى خــلـفــيـة ارتــدائـهــا بـزة رقص
اعتبرتها السلطات فاضحة للغاية.
وتوضح يحـيى أن الرقص الشرقي
تــطـــوّر بــدرجــة كــبــيــرة في الــقــرن
الــتـاسـع عـشــر. وكــان يُــطـلـق عـلى
الــراقـصـات حـيـنـهـا اسم "الـعـوالِم"
لــكــونــهن "مــحــتـرفــات الــرقص عن

علم".
غـــيـــر أن تـــســمـــيـــة "الـــرقـــاصــات"
و"الــعـوالِم" بـاتت تــعـكس مـدلـوالت
ـؤرخــة إلى أن ســلــبــيــة. ولـفــتـت ا

الـرقص الشـرقي كـان يشـغل "خـيال
الــعـــالـم الــغـــربـي" خالل احلـــقـــبــة
االســتـــعــمــاريـــة كــمــا أن الـــكــتّــاب
والـــرسّـــامـــ الـــغـــربـــيـــ كـــانــوا
يـجــسّـدون خــيــاالتـهم اخلــاصـة ثم
سـعــوا إلى جتـســيـدهــا عـلى أرض

الواقع.
وفي الفتـرة عينهـا طرأت تعديالت
ـا يـلبّي عـلى شـكل بـزات الـرقص 
ذوق اجلــــمــــهــــور األوروبي كــــمــــا
أُدخـــلت إلـى هـــذا الـــنــــوع الـــفـــني

حركات من رقصات أخرى.
سـتخدم وسيـقي ا كمـا أن النـمط ا
في الـرقـص الـشــرقي شــهــد بـدوره
حتــــوّالت أخــــيــــرا مـع هــــيــــمــــنـــة
ـعروفـة باسم األغـنيـات الـشعـبيـة ا
ـــوســـيــقى ــهـــرجـــانــات" عـــلى ا "ا

العربية التقليدية.
وتنـظر السـلطـات في أحيان كـثيرة
ــوســيــقي الــذي إلى هــذا الـــنــوع ا
زج األنغام الشرقـية السريعة مع
ــؤثـــرات الـــصــوتـــيـــة احلــديـــثــة ا
ـعـروفـة بـاسم "أوتـو تـيـون" على ا
أنه مـناف لـألخالق. حتى أن نـقـابة
صري حظرت إنتاج وسيقي ا ا
ـــوســــيـــقى أعـــمــــال مـــتــــصـــلــــة 
ـهــرجـانــات" في شـبــاط/فـبــرايـر "ا
الــــفـــــائت من دون أن يـــــلــــجم ذلك

االنتشار الكبير لهذه اإلنتاجات.
وتـترك هـذه التـغـييـرات أثرهـا على
مـهـنـة الـرقص الـشـرقي خـصـوصا
ـصريـات اللواتي على الـراقصات ا
يــــواجــــهـن ضـــغــــوطــــا أكــــبــــر من
نــظـــيــراتـــهن األجــنـــبــيـــات الالئي

يواصلن أنشطتهن في القاهرة.
وتــقــول األوكــرانــيــة أال كــوشــنــيـر
"مـصــر هي بـبــسـاطــة بـلــد الـرقص
الــشــرقي. يــجب عــلى األجــنــبــيـات
اجمليء إلى هــنــا لـفــهــمه بــالــكـامل
ومزاولته. وإال فإنهن لن ينجحن".
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ألــبـيـر كــامـو وســيـمــون دو بـوفـوار
الــــيـــابــــانـي هــــاروكي مــــوراكــــامي
الـــروسي أوســيـب مــانــدلـــشــتــام أو
األمــيــركــيــة مــاري هــيــغــيـنــز كالرك
وصـوال الـى آن فـرانك... تــعج رفـوف
ــؤلــفــات كــتّـاب مــكــتــبــات طــهـران 
أجـانب يـحـظـون بـشـعـبـيـة لـدى قرّاء

تشكل االناث غالبيتهم.
وتـــقــول نـــرجس مـــســاوات مـــديــرة
الـــتــحــريـــر في دار نــشـــر "ثــالث" في
إيـران لوكـالـة فرانـس برس "الـنـساء
اإليــرانــيـات يــقــرأن أكـثــر يــتــرجـمن
أكثر ويكت أكـثر. هنّ أكثر حضورا

من الرجال في سوق الكتب".
وتــقـول الــســيـدة الــبـالــغـة  36عـامـا
"الكتـاب بالنـسبة إلي هـو حاجة هو
ــلــجــأ الــوحـيــد وهــذا يــغــضــبـني ا

أحيانا".
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وتــفــضل مــســاوات الــتي ســبق لــهـا
تألـيف رواية أال تـتحـدث بالـتفـصيل
عن الــقــيـود الــتي قــد تــطـال احلــيـاة
الثـقـافيـة في اجلمـهـورية اإلسالمـية
مـــشــيـــرة إلى أنــهـــا تــخــتـــار ضــمن
مهـامهـا في دار النـشر "كـتبـا تتوجه

إلى مجتمعنا اليوم".
ــثــال أعــمـال وتــذكــر عــلى ســبــيـل ا

الــشـــاعــر الــيـــهــودي الـــســوفـــيــاتي
مــانـــدلـــشــتـــام أو "نـــهــايـــة الـــعــالم
عارض الصغرى" للكاتب البولندي ا
تادوش كونفيتسكي والذي ترى أنه
تاز يروى جتربة اجتماعية "كتاب 

وسياسية مشابهة لتجربتنا".
وتـــضـــيـف مـــســـاوات بــــأن الـــكـــتب
"تـــخــبـــرنــا بـــأن أشــخــاصـــا آخــرين
ــــرارة الـــــتــــجــــارب اخــــتـــــبــــروا ا
وجتـاوزوهـا". ويـقـول رضـا بـهـرامي
كـتـبة الـرئـيسـية ( 32عـاما) مـديـر ا
ــئـــة من لـــدار "جــشـــمه" إن " 70بـــا

قرائنا هن من النساء".
ويـــوضـح "ثـــمــــة ضـــجــــيج وتــــرقب
كـــبـــيـــرين (ال ســـيـــمـــا عـــلى مـــواقع
الــتــواصل) يــحــيــطــان بــاإلصـدارات
ـبـيع" وذلك اجلـديـدة وهـذا يــعـزز ا
خـالل حـــديــــثه لــــفـــرانـس بـــرس في
كـتبـة الكـائنـة في شارع كـر خان ا
الـــــذي يـــــعــــــدّ مع شــــــارع انـــــقالب
("الثورة") أشـهر جتمعـ للمـكتبات

وسط طهران.
ويوضح بـهرامي أن الـقارئـات غالـبا
مـا يـبـحـثن عن كـتب "رومـانـسـية" أو
روايـات بـولـيـسـيـة ويـخصّ بـالـذكـر
مـؤلــفـات األمـيـركي ســيـدني شـلـدون
ومــواطــنــته مــاري هــيــغــيــنــز كالرك

والبريطانية آغاتا كريستي.
لكن االهتمـامات ال تقـتصر على ذلك
بـحسب مـا تـؤكد ثالثـيـنيـة تـواجدت

في مـكـتـبـة "جـشـمه". وتـقـول الـشـابة
التي ارتدت "الشادور" إنها نالت في
الـفتـرة األخـيـرة الدكـتـوراه ألطـروحة
عن "الكتابـة النسائـية" وأنهت قراءة
كـتاب "اجلـنس اآلخـر" لـلفـرنـسـية دو
بـوفـوار. ويـشـيـر أسـتـاذ جـامـعي في
الـثـامـنــة واخلـمـسـ من الـعـمـر في
ـــكــــتــــبــــة ذاتــــهـــا الـى ان "إحـــدى ا
اهـــتــمـــامــاتي هـي مــســألـــة احلــريــة

وخصوصا حرية التعبير".
وأشــــار هـــذا األســـتــــاذ الى أنه كـــان
يـــبـــحث عن مـــؤلــــفـــات تـــســـاهم في
اإلجابة عن تـساؤالت يطـرحها طالبه
بـــشـــأن ســــامـــويل بــــاتي األســـتـــاذ
اجلــامــعي الــذي قــتل بــقــطـع الـرأس
قرب باريس في تشرين األول/أكتوبر
ـاضي بـعـدمـا عرض عـلى تـالمذته ا
رســومـا كـاريــكـاتـوريــة تـمـثّـل الـنـبي
محمد. وتؤدي الرقابة دورا مهما في
الـــنــشـــر في إيــران وتـــطــال بـــشــكل
أساسي األعمال التي قد تعد خادشة

للحياء العام.
قـابل غالـبا مـا جتد الـعديد من في ا
األعمال النـاجحة في الغـرب طريقها
ســريـــعـــا الى الـــتــرجـــمـــة وتـــصــبح
مـــتـــوافـــرة فـي األســـواق احملـــلـــيـــة
ومـــعــظم األحـــيــان مـن دون احــتــرام

لكية الفكرية. حلقوق ا
ـــكـن الـــعــــثـــور في الــــعـــاصــــمـــة و
اإليـرانيـة عـلى مـؤلفـات عـدة صدرت

حديثا في الغرب مـترجمة الى اللغة
الـــفـــارســيـــة مـــثل "الـــعــاقـل: تــاريخ
مختصر للنـوع البشري" لإلسرائيلي
يــوفــال نـــواه هــراري والــكــتــاب عن
الــرئــيـس األمــيــركي دونــالــد تــرامب
وخــفـايـا عــائـلـتـه الـذي نـشــرته ابـنـة
شــــــــقـــــــــيــــــــقه مـــــــــاري (صــــــــدر في
تـــمــــوز/يــــولـــيــــو) وآخـــر لــــوزيـــرة
اخلارجية األميركية السابقة هيالري
كلـينتـون وابنتـها تـشلسي (?(2019
ومـذكــرات مـيـشــيل أوبـامــا الـسـيـدة

تحدة. األولى سابقا في الواليات ا
ـعـروض وتــنـوعه يـرى وعـلى رغـم ا
ـــــكــــــتـــــبـــــات أن صـــــاحـب إحـــــدى ا
ـطــبـوعـات "تـراجـعـت مـنـذ الـثـورة" ا

اإلسالمية عام .1979
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ويوضح الـرجل الـبالغ مـن العـمر 51
عـاما والـذي فـضل عـدم كـشف اسمه
أن "األسـبــاب مـتـنــوعـة وتـراوح بـ
تراجـع بشكل الوضع االقـتصـادي (ا
كـبـيــر في ظل الـعـقــوبـات األمـيـركـيـة
الـقـاســيـة مـا يـتـســبب بـرفع أسـعـار
الــكــتب) والــرقــابـة مــرورا بــهــجـرة

." تعلم اجليل الشاب من ا
في مـكـتبـة "جـشـمه" تـضمـنت قـائـمة
أكـثـر الـروايات األجـنـبـيـة مـبـيـعا في
تـــشــرين الـــثــاني/نــوفـــمــبــر "اســأل
الـــغـــبــار" لألمـــيــركـي جــون فـــانــتي
و"تــســوكــورو تــازاكي عــد الــلــون"

لــــهــــاروكـي مــــوراكـــــامي و"احلــــزن
العميق" للفرنسي جان-بول سارتر.
وعلـى رغم أن سيـاسـيـ ورجال دين
مــتــشــددين فـي إيــران نــفــوا ســابــقـا
حصول احملرقة اليـهودية يقبل قرّاء
عــلـى شــراء كــتب تـــتــحــدث عن هــذه
احلـــقــبــة مـــثل "مــوشم أوشـــفــيــتــز"
الـصادر حـديـثا لـلـنـيوزيـلـنديـة هـيذر
مـــــوريـس و"مـــــذكـــــرات" آن فـــــرانك
ــراهـقـة الــيـهــوديـة الــتي ولـدت في ا
أمـــــســـــتـــــردام وتـــــوفـــــيت فـي أحــــد
ـعتـقالت الـنـازيـة في الـعام ?1945 ا
بحـسب ما يقـول جواد رحـيمي أحد

الباعة في مكتبة دار "ثالث" للنشر.
ــصــدر نــفـسـه تـقــدم كــتــابـا ووفق ا
"الطـاعون" أللـبيـر كامـو و"كل الرجال
زائــلـــون" لــدو بـــوفــوار الى "صــدارة
بـيعـات خالل اجلائـحة" في إشارة ا
الى كوفيد- 19الذي تعد اجلمهورية
اإلسالمــيـة أكـثــر الـدول تــأثـرا به في

الشرق األوسط.
ـــكـــتــــبـــات في إيـــران واضـــطـــرت ا
كمثيالتـها في العـالم الى التأقلم مع
الـــظـــروف الـــتي فـــرضــهـــا فـــيــروس
ــســتــجــد خــصــوصــا في كــورونــا ا
ـــؤســــســـات غــــيـــر فـــتــــرات إغالق ا

األساسية للحد من تفشي الوباء.
ـكتبات كانت في ويقول بهرامي إن ا
الـربـيع "عـلى شـفـيـر االنـهـيـار (لـكن)

بيعات مرضية". منذ الصيف ا
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الـتي انتصـرت على الـفيروس بـسرعة هي
ـستـفـيـد األكبـر من هـذه األزمـة. ومازالت ا
ــطـلـوبـة في الـعـالم تـنــتج مـعـظم الـسـلع ا
بـــســعـــر تـــنـــافـــسي ولـــديـــهـــا صـــنــدوق
اســـتــثــمـــاري في الــســـنــدات األمــريـــكــيــة

واالستثمارات هو األكبر في العالم.
ي تـوقــعـاتـنـا إن تــعـافي االقـتــصـاد الـعـا
سـيــكـون بــطــيـئــا ومـتــذبــذبـا بــ الـدول
وســتـطــيل مــدة االنــكـمــاش إال إذا أنــتـهى
الـفــيـروس نـهـائــيـا. وسـيـكــون االنـتـعـاش
جـزئـيـا وغـيـر منـتـظم في 2021. وهـذا مـا
يـعــكس بــوضـوح الــضـبــابـيــة لالقـتــصـاد

ي في ظل عدم حسم أمر الوباء. العا
ـا ستـتراجع نـعم أن األسوأ قـد انتـهى. ر

اخملاطـر بصـورة طفـيفـة لكن هـذا ال يعني
انـتـهـاء األزمـة. وبـصـراحـة فـأن االقـتـصاد
ي يــحــتــاج إلى مــعــجــزة في ضــوء الــعــا
ــيــدان الــســيـــنــاريــو احلـــالي ووقــائـع ا
ـنظـمات ـتحـورة وأرقام ا والفـيـروسات ا

الدولية.
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فـي عام 2020 سـرَّع الـوبـاء تـبـني الـعـديد
من الـــســلــوكـــيــات الــتـــكــنــولـــوجــيــة من
مؤتـمرات الفيديو والـتسوق عبر اإلنترنت
إلى الـعمل عن بُـعـد والتـعلـم عن بعـد. ففي
عـام  2021سـيـتـضح مـدى اسـتـمـرار هـذه
الـــتـــغـــيـــيـــرات. وتـــوقع االقـــتـــصـــاديـــون
واالســـتــشــاريــون مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أن
التـكـنـولوجـيـا ستـسـحب الـوظائف إال أن
اجلـائحة سرّعت في حتقق هذه التوقعات.
ويحـتاج صـانعـو السـياسة فـي العالم إلى
التـفكـير باسـتثـمار الـتكـنولـوجيـا الرقـمية

للتقليل من خسائر األنسان واالقتصاد.
والـتــوقع أن تـتـغــيـر الـنــظـرة إلى الــبـنـيـة
الـتحتيـة لالتصاالت في عام 2021 نـتيجة
ـمـتد) ـفـهوم (الـواقع ا لالنـتشـار الـواسع 
الـقائـم باألسـاس عـلى الـتواصل احلي عن
ـستخـدم حـيث احلرص على بـعد ب ا
تقـد حزم مـخصصـة للعـمل عن بعد ومن
ـــنـــزل لـــلـــشـــركــات. وكـــذلـك لـــلـــمــدارس ا
واجلــامــعــات.  يــتم فـيــهــا الــتـمــيــيــز بـ
االســتــخــدام الــشــخـصـي واســتــخــدامـات
كن ألصحاب العمل تزويد العمل بحيث 
ـناسـبـة مثل األمن ـوظفـ بـاخلدمـات ا ا
وأدوات الـــتـــعـــاون ودعم تـــكــنـــولـــوجـــيــا

علومات.  ا
ســـيـــكــون  2021 عـــام انـــتــشـــار الـــذكــاء
االصـطناعي وأداة مهمة فـي تفسير وفهم
الــعـالم خـاصــة أوقـات كـورونــا وانـتـشـار
األمــراض والــفـيــروسـات اجلــديــدة. حـيث
ؤسسات الـرعاية الصحية سيـكون داعما 
ـعـلـومـات من خالل تـعـلـمه خـوارزمـيـات ا

وكيفية إدارة األزمات.
كمـا سـتسـتـخدمه الـشـركات في الـتـوظيف
ـستـخـدمـ وحتـلـيل الـكم وفـهم سـلـوك ا

الهائل من البيانات الضخمة.
ــقــابل ســتـشــهــد الــبـشــريــة روبــوتـات بــا
وطـائــرات ومـركــبـة مـســيـرة عــنـد الــبـعـد.
واعــتــمــاد كـــبــيــر عــلـى الــتــكــنـــولــوجــيــا
واحلـوســبـة واخلـدمـات الـســحـابـيـة. كـمـا
ـيل ســتـرتـفـع مـبـيــعـات أدوات وأجــهـزة ا
ــنــزل ســواء كــانت األخــيــر لــلــعــمل من ا
أجـــهــزة اتـــصــاالت أو خـــدمــات تـــقــنـــيــة
متـنوعة. فيمـا يزداد استخدام الـبرمجيات
ـنخفض) أو عمليات القـائمة على (الكود ا
الـبرمجة األخف تـعقيـداً واألقل حجماً.مع
استـمرار التعليم عن بعد وتطوير أساليبه

وخدماته الرقمية. 
ومن بـ التـوقعـات التي جـاءت في قائـمة
تطورة نتجة ظهور األدوات ا الشـركات ا
لـلـعـمل والـتـعـاون عن بـعـد لـفـتـرة طـويـلة
ـثال أجهـزة (السبورة ومنـها على سـبيل ا
ـتـصـلـة بـاإلنـتـرنت وشـبـكات الـبـيـضـاء) ا
ـعلـومات مثـل سبورة (جـامب بورد) من ا
شـركـة غـوغل و(ســيـرفس هب) من شـركـة
مـــايــــكـــروســـوفـت و(فـــلـــيـب) من شـــركـــة

سامسونغ. 
والــتـوقع أن مــبـيــعــات هـذه الــنـوعــيـة من
ــنــتــجـات ســتــزدهــر طــوال عـام ?2021 ا
مــدفــوعــة بــإطالق أجــهــزة أفــضل وأكــثــر
تـطــوراً من (فــيس بــوك) و(أبل)عــلى مـدار
الـعـام ومــا بـعـده. وسـتــسـتـمـر الــشـبـكـات
اخلاصة االفتراضية (VPN) في احملافظة
عـلى مـكانـتـهـا في عام 2021. وسـتـحـتاج
زيد من الوقت وبذل الـشركات إلى قضاء ا
ـزيد من اجلهد في بناء الوعي بوجودها ا
الـســحـابي وتـدريــبـاً إضـافـيــاً هـامـاً عـلى

الوعي األمني.
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أسئـلة كثيـرة تتبادر إلى الـذهن عند تقد
دراسة اسـتـشرافـية حـول مـستـقبل الـعرب
عـام2021 لــيس فـقط نـتـيــجـة انـعـكـاسـات
الــواقع الــعــربي ومــا تــعــيــشه الــدول من
ا حـروب وانقسامـات ومحاور وأزمات. أ
نتـيجة اسـتمرار كـورونا من جهـة ومعالم
ـنـطــقـة عـلى الـتــوجـهـات األمــريـكـيــة في ا
ـسـتـجـدات اجلــديـدة بـفـوز بـايـدن ضــوء ا
حول االسـتراتيـجيات األمنـية والسـياسية
ـتـحـدة األمـريـكــيـة ونـظـرتـهـا لـلـواليــات ا
لــلـشـرق األوسـط وحـروبـهــا وصـراعــاتـهـا

وأوضاعها الداخلية من جهة أخرى. 
فـــالــكـل مــتـــفق عـــلى ثـــوابت الـــســيـــاســة
األمــريــكــيــة. لــكـن االخــتالف في أســالــيب
الـــوصـــول لــلـــهــدف األخـــيــر بـــ احلــزب
ـقــراطي. كالهـمـا عـلى اجلـمـهـوري والـد
ثال ال احلصـر لهم هدف مشترك: سـبيل ا
ـنطـقة الـعربـية وتـشكـيل منـطقة تقـسيم ا
شــرق أوســطـــيــة وتــأهــيـل إســرائــيل في
ـنـطـقـة ودمـجـهـا عـربـيـا. وهـذا ال يـتم إال ا
ــذهــبــيـة ــشــاكل الــطــائــفــيــة وا بــإثــارة ا
والـســيــاسـيــة وتــأهـيل الــقــوى الـديــنــيـة
ـتـطـرفـة في اجملـتـمـعات الـعـربـيـة بـهدف ا
أضـعاف الـعـرب لـتكـريس خـارطـة جـديدة
نـطـقة الـشرق األوسط عـلى غرار اتـفاقـية
ســايـكس بـيــكـو.من اهـم الـتـحــديـات الـتي
ــنــطــقــة هـو اإلسـالم الــسـيــاسي تــواجه ا
ُــســيَّس وتــداعــيـــاته. وســيــبـــقى الــديـن ا
ـــنـــحــرفـــة ديـــنــيّـــاً قــوة والــســـيـــاســات ا
أيديـولوجية قوية ومتنـقلة ب اجملتمعات
العـربيـة مـقابل تـصـاعد مـقـبول لـلـوطنـية
والوعي االجـتماعي الـشامل كـقيم مهـيمنة
عـلى اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة. وهـذا يـتـطـلب
مــعــاجلـة األســبــاب اجلــذريــة لــلــتــعــصب
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عـام 2021 لن يـكـون عـام األحالم الـوردية
بل هـو عــام الـتـعـاسـة والـتـقـشف لـلـفـقـراء
والــغـنـى لألغــنــيــاء. ســتــســتــمــر األزمـات
الية تأخذ توالية بقوة. وستبدأ األزمة ا ا
صـيــغـة خــطـيـرة فـي احلـيـاة الــسـيــاسـيـة
واجملـتــمــعـيــة. ويــتـولــد مــنـهــا صــراعـات
سـيــاسـيــة السـتـثــمـارهــا في االنـتــخـابـات
الـقادمـة ليس حـرصا عـلى حـياة الـشعب
ــا مـحـاولـة لــلـعـودة إلى الــسـلـطـة من وإ
ــواطن جــديــد. بـــيــنــمــا تــتــفـــاقم حــيــاة ا
عـيشيـة ويزاد الفـقر إلى درجة قـياسية. ا
هــو عـام الــفــقـر بــامــتـيــاز وعــام األزمـات

الكبرى.
ـال ســتـسـتـغل األحـزاب الــديـنـيـة أزمـات ا
نـهار في اسـتثـمار واالقـتصـاد ا
ـادية لـكـسب األصوات قـوتهـا ا
وتـزويــر االنـتــخــابـات. ومع ذلك
سـنشـهـد انـقسـامـات وصـراعات
قـابل سيبقى وجودها بيـنها. با
ـصـالح الـدول الـكـبرى مـرتـبط 
واإلقــلــيـــمــيــة الـــتي ال تــريــد ان
يــنـتــهي دورهـا اال بــعـد مــخـطط
الــتـقـســيم بـالــرؤيـة األمـريــكـيـة.
والسـيطرة الكـاملة للـحفاظ على
االمـن االيـــــــراني بـــــــالـــــــرؤيـــــــة
اإليـرانــيـة. ومن يــتـحــدث خـارج
هــــذه الــــرؤيـــــة فــــأنـه مــــتــــأثــــر
(بـــحــدوتــات) االعـالم األمــريــكي
والــغــربي واســالــيــبه في خــلط
األوراق واخلـداع. وكـمـا قلت في
أكــثــر من مــرة عــلــيــنــا ان نــقـرأ
ــــعــــرفـــة ــــقــــــلـــوب  االعـالم بـــا
احلــــقــــيــــقــــة.                       
  ومــا يـــقـــال عن انـــتـــهــاء (داعـش) فــهي
نظـرية سياسـية واهمة وجاهـلة في معرفة
مـا يـخـطط لـلـعـراق وسـيـكـون عـام 2021
ـفاجـآت لنـشاطـاته وسـيبـقى ورقة عامـا ا
لــكـل الــقــوى بــدون اســـتــثــنــاء لـــلــتــحــكم
ـسـارات الـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة لـلـضـغط
واالبــتـزاز والـقـتل عـلى الــهـويـة والـفـسـاد
وتمـرير اخملطـطات الـشيطـانيـة. وللتـذكير
فـأن داعش كـان من صـنع أصـحـاب الـقـرار
ـقراطي (أوبـاما) في في عـهد احلـزب الد
والحــقــا اسـتــثــمــر من قــبل إيــران كــورقـة

سياسية.
اخلــوف أن تــسـتــمــر ســيــاســة بـايــدن في
تـــقـــويـــة الـــقـــوى الـــديـــنـــيـــة اإلرهـــابـــيــة
واسـتــثـمـارهــا في الـســيـاسـة اخلــارجـيـة
وزعــزعـة أمـن الـدول الــعــربـيــة والــضـغط
عـليها بهدف االبـتزاز والضغط. ومن سوء
احلظ مـاتـزال األيـديـولـوجـيـة (اجلـهـاديـة)

تكررة. ختلف أشكالها ا قوية 
امـا الـتـحـدي األكـبـر لـلـعـراق هـو الـفـسـاد
الذي أصـبح ثـقافـة سـياسـيـة ومجـتـمعـية.
فـهي أخـطـر من اإلرهـاب. رسـخه االحـتالل
ألهداف اسـتراتيجـية بهدف تـدمير العراق
اقـتـصــاديـا وتـفـكـيك احلــيـاة اجملـتـمـعـيـة
ـنظومة الـسياسية وافسـادها. فضال ًعن ا
العـراقيـة اجلـاهلـة والفـاسـدة التي جـلبـها
االحـتالل بعد عام 2003 ومـا رسختها من
ثـقـافـة فــسـاد عـمـيـقـة اجلـذور مع تـقـالـيـد
طائـفية وبـناء ميـليشـيات مسـلحة ودولة
ـسارات احلـكم والعـملـية عمـيقـة تتـحكم 

السياسية. 
بـاخــتــصـار شــديــد وبـلــغــة االسـتــشـراف
والـــوقـــائع عـــلى األرض فـــأن عــام 2021
سـيكـون عـام األزمات الـقـوية بـ األحزاب
زيد من الـتشطيـر السياسي التـقليديـة. وا
الـذي ســيـنـعـكـس عـلى حـكـومــة الـكـاظـمي
ا ستؤدي الـذي لن يكتب لها الـنجاح ور
إلى اســتـقـالــته أو إقـالــته مـبـكــرا. خـاصـة
عـلنة فـي توفير وإنهـا لم حتقق أهدافـها ا
االزدهــــار لـــــلــــمــــواطـن الــــعـــــراقي. بل إن
الية واالقتصادية ؤشـرات السياسية وا ا
تـؤكــد بــأن احلـالــة الــعـراقــيــة بـوضــعــهـا
احلالي كـنظـام وعملـية سـياسيـة مشـلولة
ــزيـد من األزمـات االقــتـصـاديـة ســتـخـلق ا
واخلـدمــيـة مع بـقــاء الـفـسـاد كــثـقـافـة في

نظومة السياسية.  ا
ـــؤمل ازديـــاد الـــضــغـط الـــشــعـــبي ومن ا
الـداخـلي في الـعـراق من قـبل الـشـبـاب مع
ازديــاد الــتـآمــر عــلــيـهـم من قــبل األحـزاب
الـــديــنـــيــة عـن طــريق االخـــتــراق والـــقــتل
والـترهـيب. مادامت ثـورة الـشبـاب تصّـعد
من مطـالبها الـسياسية في تـغيير الـعملية
السـياسـية وتـسجل احـتجـاجات صـاخبة
تـغـلـغل في البالد. ضـد النـفـوذ اإليـراني ا
ـشـكـلـة إن االحـتـجـاجـات الـشـعـبـيـة دون ا
تأطـير فـكري وسيـاسي وتنظـيمي ال تؤدي
إلى تـغيـير إيـجابي في مـعظم األحـيان ألن
الـنظـام الـسـيـاسي الـقـمـعي قـادر على وأد
أي مـحــاولــة لـلــتــغـيــيــر. كـمــا إن الــشـعب
عـمـومـا مـازال مرتـبـطـا بـفـكرة الـغـيـبـيات
وفعـله مـحبط بـسيـكـولوجـيا اخلـوف على
الطـائـفـة أكثـر من الـوطن. يكـفي أن نـعاين
ما يـحـيطـنـا من تـعاسـة وشـقاء كي نـتـأكد
من دقـة التـوصـيف. شـعب يشـتـكي وغارق
ذلـة. مـخـتل العـالقة بـ الـقول بالـفـقـر وا
والــفـعل. ومع ذلـك ال يـعـيــقه الــتـفــجـيـرات
ـتـقلـبـة لـزيارة وفـصـول الـسنـة الـقـاسيـة ا
الي ـظلـوم بـا صـلح ورمز ا الثـائـر ا

ويــرفع شـعــار (هـيــئــات مـنــا الـذلــة) وهـو
يــعـيش ذلــة اجلـوع والــظـلم واالســتـبـداد
نطقة اخلضراء ألسقاط واليتجرأ بزيارة ا
من أفـقـرهم وأذلـهم وظـلـمـهم. أنه الـتـنو
ــغـنــاطــيـس اجلـمــاعـي الــذي يـجــعــلــهم ا
يـــتــلــذذون بــأفـــعــال جالديــهم لـــيــنــاقــدوا
ويــقـيّـدوا ويــتـرك سالسل قــيـدهم تــنـغـرز

عميقا في حلمهم.                           
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جتارب التاريخ واحلياة تقول لنا: البد من
األمل. فــاحلــيــاة جــمــيــلــة عــلى الــرغم مــا
حتـمـله من مآس واآلم وكـوراث. هي رحـلة
لذات ـتعة وا طويـلة يتخـللها الـكثير من ا
والــفـرح. فـاألمل يـكـبــر وتـتـعـاظم احلـاجـة
اليه أكـثـر كلـمـا كان مـشـهد احلـيـاة يوحي
بــالـقــلق والــضــيــاع. هـو يــتــجــاوز حـدود
ــعــقـول ألنه يــتــعـدى ـمــكن وا ــنـطـق وا ا
مسـاحـة الـعـقل الـبـشـري. لـذلك لم يـخـتفي
األمل من حــيـاة األنــسـان عـام 2020 عــلى
الـــرغم مـن انه عـــاش كـــارثــــة نـــوويـــة في
األزمـات واخلوف والـفـقـر والبـطـالة. وألنه
لـــديـه األمل فـــقـــد كـــان الـــكل يـــعّـــد األيـــام
بــالـدقــائق والــســاعــات لــكي يــجــتــاز عـام
ـتوقع أيضا أن الـنحس كما يـقولون. من ا
ـقبل غيـر قابل للـتنبـؤ بشكل يكـون العام ا
خــاص بــالــنــســبــة لــلــمــخــاطــر والــفـرص
ـسـتـقـبـلـية. بـالـنـظـر إلى الـتـفـاعالت ب ا
الـــوبــاء واالنـــتــعـــاش االقــتـــصــادي غـــيــر
نقسمة. تـكافئ واجلغرافيا السياسية ا ا
إن فتـرة انـتبـاه النـاس قصـيرة وصـبرهم
حـتى أقصر ... قلة من الناس لديها الوقت
لـلـنــقـاشـات الــتـاريــخـيـة أو لــلـتـفــسـيـرات
التـحلـيلـية.نـعم علـينـا أن نحـلم ونتـحصن
بــاألمـل. لـكـن عــلـيــنــا أن جنّــهــز أنــفــســنـا
انـشيتات حمراء كثيرة وصدمات جديدة
وقـاسـيـة. لـن يكـون الـعـالـم بـعـد الـكـورونا
كمـا كـان قـبـله. وال نـدري ما يـخـبـئه الـعام
اجلـديد. ويـنـبـغي على اجلـمـيع أن يـتدرب
ـفـاجـآت عــلى فـكـرة األمل. ويـعــتـاد عـلى ا
غـير السارة. فما من شيء يضمن إن يكون

عام 2021 هو األكثر استقرارا وأمانا!

ـــنــــافــــســـة اجلـــمـع بـــ الــــتــــعــــاون وا
ـواجـهـة اخلـطـيرة ـواجهـة. وجتـنب ا وا
مع الــصـ والـتــعـاون مـعــهـا في مـجـال

ناخ    الصحة وتغير ا
وتشـيـر الوقـائع والتـحـليالت الـسـياسـية
تـحدة إلى إلى إمـكانـية عـودة الواليـات ا
االتــفــاق الــنــووي مع إيــران وفـق شـروط
جــديــدة تـضــمن أال تــنــتج إيــران سالحـاً
نـوويـاً وتـتـوقف عن صـنـاعـة الـصـواريخ
البـالستـكـيـة. من نـاحيـة أخـرى سـتـكون
إيـران في مـوقف صـعب في 2021 إذا مـا
حـرص بـايـدن عـلـى الـتـوصل إلى اتـفـاق.
ـتـرديـة القـتـصـادهـا لـكن نـظــرا لـلـحـالـة ا
وخنقها بالعقوبات االقتصادية األمريكية
فــقــد يــتم إقــنـــاع طــهــران بــالــعــودة إلى
فـاوضات مقابل تخفيف العقوبات على ا
صادراتـهـا النـفـطيـة. وسـتكـون هـذه على
األرجح أفضل استراتيجية تتبعها جميع
األطـراف: حتــول بـطيء خالل عـام 2021
مع حـوافـز لـتـهـدئـة الـتـوتـرات اإلقـلـيـمـية
ولـلـمـسـاعـدة عـلى الـتـعـافـي االقـتـصادي
ولكن ليس إعادة إيران ألسواق النفط. 
فـــيــمــا ســـتــصــبح الـــعالقــات أقــوى بــ
ـــتــحـــدة واالحتــاد األوروبي الـــواليــات ا
وداخل حـلف األطلنطي باستـثناء تركيا.
وسـيـكـون هـنـاك شـكل جـديـد ألوروبـا في
انـية الفـترة الـقادمـة. ستـشهـد اإلدارة األ
ستشارة أنغيال ميركل لكن ليس رحيل ا
من الــواضـح إذا كــانت اإلدارة اجلـــديــدة
ستـكـون حـازمـة مثـل إدارة ميـركل.بـيـنـما
ستـشـهـد بـعض الـدول اخللـيـجـيـة بعض
ــتـحـدة فـيـمـا الـتــجـاذبـات مع الـواليـات ا
ـلـف إيـران وحــقــوق اإلنــسـان يــتــعـلـق 
واحلـريات مع االحـتفـاظ بـثوابت الـعالقة

ة مع هذه الدول.  القد
ـــانـــشــــيت الـــثـــالـث: صـــدمـــة ســـقـــوط ا

االقتصادات 
دون شك فـإن أكبـر كـارثة شـهـدتهـا الدول
عـام  2020هــو انـهــيـار االقــتـصــاد الـذي
يـعـتـبــر األسـوأ مـنـذ الـكـسـاد الـكـبـيـر في
ـاضـي. فـقـد ضـاعت ثالثــيـنـيــات الـقـرن ا
مـلـيـارات الــدوالرات من الـدول. وسـقـطت
أنظـمتها االقتصادية وشركاتها وتوقفت
احليـاة وغلقت منافذ تنـفسها. فما عادت
ـا يـعـني زيادة عـجلـة االقـتـصـاد تـدور. 

الفقر وتضخم البطالة. 
سبـحان الله مغيّر األحـوال تغيّرت حياة
الـبشر وانقلبت موازين الدول رأسا على
عـقب. فـاخــتـفت اقـتــصـادات الـدول حتت
ضـغط هـائل أدى إلى خـسـائـر فـادحة في
أنـظــمـتــهـا االقــتـصـاديــة بـســبب تــبـاطـؤ
ي. وضـــرب مــقــومــات االقــتــصـــاد الــعــا
الــعــرض والــطــلب في آن واحــد بــسـبب
فـرض قيود احلجر الصـحي وحالة الذعر
ـسـتـهـلـك. فـبـيـنـمـا كـافـحت الـهـنـد لـدى ا
إلطعـام مـواطنـيـها أغـلـقت إيطـالـيا أكـبر
اقــتـصــاد في مـنــطــقـة الــيـورو ومــصـدرا
ـنــسـوجــات والـسـلع رئــيـسـيــا لـآلالت وا
األخـرى معـظم صنـاعتهـا. وهي أول دولة
غربـية مـتـطورة تـعطل مـعـظم صنـاعتـها
ـا أدى إلى تـوسـيع نـطاق اإلغـالق على
الـشــركــات الــصـغــيــرة غــيـر الــضــروريـة

لشركات الصناعات الثقيلة.
أمـا اوربـا والـعــالم فـقــد  إغالق جـمـيع
ــطـاعـم والـفــنــادق وشــركـات الــطــيـران ا
والـسالسل العـمالقـة واحملالت الـتجـارية
الــصــغــيـــرة حــيث أمــرت مــدن وواليــات
ودول بــأكـمـلــهـا بــإغالق الــشـركــات غـيـر
الـضـروريـة وأوعـزت الـنـاس بـالـبـقـاء في
اليــ من مــنــازلــهـم. ومــعــهــا تـــســرح ا
الــــعــــمل. وتــــقـــدم 3.3 ماليـــ أمــيـــركي
بطـلبات للـحصول على إعـانات بطالة في
ـتحـدة أنه أسـبـوع واحـد. وقـدرت األ ا
ــكن فــقــدان مــا يــصل إلى  25مــلــيــون
ـا حدث خالل االنهيار وظـيفة أي أكثر 
وتـــوقـــعت ي عـــام 2008.  ــــالي الـــعــــا ا
سـتشارة االقتصاديـة في صندوق النقد ا
الــدولي جـيــتـا جــوبـيــنـاث أن االقــتـصـاد
ـي قـد يـتكـبـد بـسـبب األزمـة حـوالي الـعا
12.5 تـــريــلـــيــون دوالر خالل عــام 2020
ـتـوسط ســتـكـون ــدى ا و2021. وعـلى ا
اآلفـــاق قـــاتـــمــــة نـــظـــرا إلى الــــتـــبـــاعـــد
االجـتماعي الـذي سيـظل معـموال به حتى
نهاية  2022 على األرجح ما يحول دون

نهوض اقتصادي حقيقي.
زعـجة سـيكـون هنـاك تراجع وبـاألرقام ا
ي في الناجت %3 وخـسارة االقـتصاد عـا
ي 20 تـــريـــلـــيـــون دوالر والـــدين الـــعـــا
ي إلى مــسـتــويـات قــيـاســيـة تــبـلغ الـعــا
ــائـة مـن حـجـم الــنـاجت احملــلي 100فـي ا
اإلجـمالي

و 1.25مـليار شـخص مهـددون بالبـطالة.
ولـتقـريب حـجم اخلـسارة قـال الـصـندوق
ي ـالـي (خـسـارة االقتـصـاد الـعـا الـنقـد ا
ـــــانــــيــــا تـــــوازي حــــجـم اقــــتـــــصــــادي أ
والـيابـان).ونـظـرا لعـدم قـدرة الـعـالم على
حتديـد مـوعـد نـهـاية الـفـايـروس سـتـكون
األزمـة االقتصـادية طويـلة. وسـيصبح كل
ـســتـثــمــر أكـثــر حـذرا ــسـتــهـلـك وا من ا
وتـرقـبـا الحـتـمـال حـصـول مـوجـة أخرى.
ــا سـيــؤجل عــودة الــنــمــو الــطــبـيــعي
وحتريـك العـجـلة االقـتـصـادية. وسـتـكون
أكثـر الـقـطاعـات تـأثـرا بهـذه األزمـة حتى
نـهـايـة عـام 2021 هي الـسـيـاحـة والـنـقل
طـاعم. وسوف تـتسع الـفجوة والـنفط وا
بــ الـــشــركــات الـــقــويــة والــضـــعــيــفــة.
وتتـقـلص السـيـاحة ويـتـغيـر شكـلـها مع
مــــزيــــد من الــــتــــركــــيــــز عــــلى الــــســــفـــر
الــداخــلي.وســتـواجـه شـركــات الــطــيـران
وسالسل الـــفــنــادق وشــركـــات تــصــنــيع
الـــطـــائــرات صـــعـــوبــات كـــبـــيـــرة. كــذلك
اجلامـعات الـتي تـعتـمد بـشكل كـبيـر على
الــطالب األجـانـب.  أمـا الــقـطـاعــات الـتي
سـتــسـتـفــيـد ولن تـتــأثـر فـهي الــتـسـويق
الــرقـمي والــتـجــارة الــرقـمــيـة. وشــركـات
ـعـلــومـات وشـركـات األدويــة وتـقـنـيــات ا
ــايــكــروســوفـت والــهــواتف احملــمــولــة ا
واالتـصاالت واخملابرة عـبر الفـيديو التي
تــســـتــخـــدم لـــلــطـــلــبـــة واالجـــتــمـــاعــات
االفـتراضيـة مثل زوم وشركات األفالم من
ــنــازل (نــيـــتــفــلــيــكس). كــذلك ســتــبــرز ا
ـجـال األبـداع ـسـتــقـبل  الــشـركـات في ا
بغدادوالـبحث. مـا يـتعـلق بـالدول فـأن الـص
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الـكل يــتـرقب عـام 2021 بــاألمل واحلـذر.
يــنـتـظـر دخــول الـيـوم األول مــنه لـيـغـادر
ــاضي الــذي كــان عــامـا جــمــيال الــعــام ا
بــاألرقــام 2020 فـــقط. لــكـــنه كـــان عــامــا
تعـيسـا باألحداث لـلجمـيع. حيث تـصاعد
حـديث الكثـير في إن هـذا العام كـان نذير
ســوء ونــوائــبه مـــحــزنــة في اســتــمــرار
اجلــــائـــحــــة دون انـــتــــهــــاء. فال األبـــراج
الـترابـيـة (اجلـدي الثـور الـعـذراء) كانت
ا خـارج النـحس كمـا تـوقعت األبـراج أ
كـــانـت جـــمــــيــــعـــهــــا في دورة الــــنـــحس
الي والـتشـاؤم والـكـآبـة. فـقـد غـادرنـا ا
وهم يـودعون األهل واألحبـاب باجلـلطات
. وآخــرون الــدمــويــة وقــلــة األوكــســجــ
يعـيشون رعب السجن اإلجـباري بانتظار
األمل. هـناك من ال يـغادرنـا جسـديا لـكنه
غـادر وظيـفته وقـطّع رزقه. وهنـاك اجلوع
. فيزداد الـفقيـر جوعا والفـقر تأكل بـاأل
وت.  وفقرا والغني رعبا في التفكير با
ـسـتقـبل هـل باإلمـكـان الـيـوم أن نـتـنـبـأ 
الــــــعـــــالـم عـــــام 2021 فـي ضــــــوء عــــــلم
ـــســتــقـــبــلــيـــات? أم أن األمــر ال يــعــدوا ا
ـــتــغــيــرات تـــنــجــيــمـــا في الــغــيب ألن ا
أصبحت سريعة ومزاجية. فما يحدث من
غرائـب تبدو وكأنها طالسـم صعبة الفهم

والتحليل. 
ـــا تــؤدي إلـى إعــادة أحـــداث مــهـــمـــة ر
ـستـقـبل سـيـاسـياً واجـتـمـاعـياً تـشـكـيل ا
ـقبـلـة. وسنـقرأ واقتـصـادياً في الـعـقود ا
ـانـشـيـتـات احلـمـراء تـتـصدر زيـد من ا ا
أخـبـار الـعـالم أبـرزهـا عـلى اإلطالق وبـاء
فــيــروس كــورونــا (كــوفــيـد 19) وحــروب
شـركـات الـلـقـاح وفـضـائـحـهـا وخـفـايـاها
ملوءة السـرية. وعودة بايـدن وحقيبـته ا
بــالـعـنــاوين اجلـديــدة. وكـوراث صـدمـات
ـــدمــرة. وحتــديــات االقــتـــصــاد وأثــاره ا
التـكنـولوجـيا اجلـديدة الـتي ستـبقى هي
األقـــوى. والـــتـــائــــهـــون من عـــرب 2021
ــأزومــة في مــواجــهــة وانــقــســامــاتــهم ا
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سـؤال يفكر به أكثـر من مليار شخص في
العـالم. بـعد أن تـعـرض الكـثـير مـنهم إلى
أثـار اجـتـمـاعـيـة ونفـسـيـة مـدمـرة بـسبب
الـــتــبــاعــد االجــتــمــاعـي. أبــرزهــا الــقــلق
والــتـوتــر واالنــفـعــال والــكـآبــة. ومع ذلك
هنـاك بحوث علمية تـرى بأن هذا التباعد
قــد يـكــون نــقــطــةَ حتــفــيــز آلخــرين عــلى
الــتـواصل اجملــتــمـعي. مــفـســرةً ذلك بـأن
االحــتـمـال األكــثـر تــفـاؤلًــا هـو أن الـوعي
ـتـزايـد بـطـبـيعـة الـوبـاء سـيـدفع الـناس ا
إلى الـبقاء عـلى اتصال واتـخاذ إجراءات

أخرى إيجابية.
حــقــا كــان عـام 2020 حــزيــنــا وكــئــيــبــا
ومـرعبا بسبب كورونا. هو أشد وأصعب
ـــنــصــرمــة. فـال غــابت عــنه من األعــوام ا
شتـعلة الكـوارث الطبـيعـية والثـورات ا
ــعـــيــشــيـــة واالقــتـــصــاديــة واألوضـــاع ا
الـسـيـئـة. لـذلـك تـغـيـر مـنـظـورنـا لـلـحـيـاة
بـطـرق لم تـخـطـر لــنـا عـلى بـال. ومع ذلك
كــان مــصــدر اخــتالف الــبــشــر. الــبــعض
اعـتـبـر 2020 سـنـة اخلـسـائـر والـبـعض
اآلخر اعـتبره سنـة تعليـمية بامـتياز. فقد
عـلّم البـشـر مـا ال يعـلم ولـقّن احلـكـومات
دروســا بــلــيــغـــة في مــواجــهــة األزمــات
واســتـخــدام حــكـمــة الـسـالم والـتــضـامن

بعيدا عن احلروب وعنجهية السالح.
فال حـــديـث في عـــام2020 غـــيـــر حـــديث
فـيروس كورونـا الذي سـيطـر على جـميع
األجـواء واجملــاالت حـتى قــيل إنه احـتل
الــــطــــرقــــات وســـــكن األســــطح وجــــدران
الـبـنـايـات مــحـاصـرًا ابن آدم الـذي وقف
أمــامه مـذعــورًا قـلـيـل احلـيـلــة ومـعـدوم

الـصالحية حـتى إشعار آخـر. فقد
أصـبح بـقـاء باليـ الـبـشـر حول
الـــعـــالم في مـــنـــازلـــهـم ضــرورةً
حـتــمــيـة اســتــجـابــةً لــلـتــنــبـيه
ـــتـــزايـــد لـــلــحـــد من ي ا الـــعـــا
االنـتشار السريع لهذا الفيروس
ـراوغ. فــمـا يـطــلـبه الــعـجــيب ا
اخملـتصـون ومسـؤولـو الصـحة
من ضـــــــرورة (الــــــتــــــبــــــاعــــــد
االجـتمـاعي) لـيس أمرًا سـهـلًا;
إذ يـــتـــنـــافى مـع الـــطـــبـــيـــعــة
الــبــشــريــة (فــاإلنــسـان كــائن

اجتماعي بطبعه). 
ÕUIK UÐ U½Ë—uJ « wN²M¹ q¼ 

ødE²M*«

اليـ حول سـؤال يـطـرحه ا
الـــعـــالم بــــعـــد شـــهـــور من
ـــــعــــانـــــاة عــــلـى جــــمـــــيع ا
األصـعدة. فـفي جمـيع أنحاء

الــعـــالم; يــقــوم عــلــمـــاء األوبــئــة بــبــنــاء
الــسـيــنـاريــوهـات وتــخـيـل مـا يُــمـكن أن
يــحـدث في الــفـتــرة الـقــادمـة. ويــضـعـون
توقـعات طـويلـة أو قصيـرة األمد. فـمعظم
العـلـمـاء يتـفـقون عـلى الـرغم من اختالف
تـــوقــعــاتــهم وجــداولــهم الــزمــنــيــة بــأن
ستقبل كورونا سيكون قرينًا للبشر في ا
الـذي يـعــتـمـد عـلى الـكـثـيـر من اجملـهـول.
ـســتـقـبـل يـعـتـمــد إلى حـد كـبــيـر عـلى فـا
مـقـدار اســتـئـنـاف الـتــبـاعـد االجـتـمـاعي;

ونوع الوقاية التي سيبتكرها البشر. 
سـتجد الذي لتـنذكر بـأن هذا الفـيروس ا
أصـاب 75 مـلـيـون شـخص ووفـاة 1.66
مـلـيـون شـخص يـبـدو أنـه مـسـتـمـر مـعـنا
حسـب تقـديرات الـدوريـات العـلـميـة. لكن
الــفـكــرة اآلن تـكــمن في حتـيــيـده بــحـيث
يكـون مرضا غير قاتال. فـهو سيظل باقيا
فـي عام 2021 و2022. وقـد يـكـون هـناك
زيـادات سـنـويـة في اإلصـابـات حـتى عـام
ـــا مــا بـــعـــده من أعـــوام لــكن  2025ور
هنـاك مشكلة أخرى تتعلق بتوزيع اللقاح

واطنيها.  ومقدرة الدول على توفيره 
 هناك أخبار تبعث على األمل مع تخفيف
ــبــكــرة إلى أن اإلغالق. تــشــيــر الــدالئل ا
الـتـغـييـرات الـسـلوكـيـة الـشخـصـيـة مثل
غسـل اليـدين وارتداء األقـنـعة سـتـستـمر
ا يـساعد إلى مـا بعـد اإلغالق الصـارم 
عـلى وقف موجة الـعدوى. وإلنهـاء الوباء
يــجب إمــا الــقــضــاء عـلـى الــفـيــروس في
جمـيع أنحاء العالم وهو سـيناريو يتفق
مـعـظم الـعـلـمـاء عـلى أنه شـبـه مـستـحـيل
بـسـبب مـدى انــتـشـاره احلـالي أو يـجب
عـلى النـاس بـنـاء منـاعـة كـافـية من خالل
ناعة هي العـدوى أو اللقاح. وبالتالي; فا
مـا سـتـحـدد مـا سـيـكـون عـلـيه الـعـالم في

قبلة.  الفترة ا
حروب جتارة اللقاحات

ية إن هناك 26 تقـول منظمة الصحـة العا
لقـاحاً قيد التجارب البشرية; منها  12في
ـرحـلـة الـثـالـثة ـرحـلـة الـثـانـية و 6في ا ا
حتى الـلقاح الـذي يوفر حمـاية غيـر كاملة
رض من شـأنه أن يساعد في تقليل شدة ا
ومنـع التفشي. غير أن تصنيع لقاح ناجح
وتوزيـعه سيستلزم شهوراً وهو ما يعني
مزيداً من اإلصابات والوفيات. ومزيدا من
الــــــصــــــراع احملــــــمــــــوم بــــــ صــــــنّــــــاع
اللـقاحات.فالكل يريـد أن يسيطر على هذه
الـــســوق الــكـــبــيـــرة الــتـي ســتـــدر مــئــات
ــلــيــارات عــلى صــاحب الــلــقــاح األجنح ا
واألكـــثــر فـــعـــالــيـــة.واجلـــائــزة الـــكـــبــرى
ــعــروضــة هي فــرصــة الــســيـطــرة عــلى ا

جائحة الفيروس.
ـعارك وستـرافق دبـلومـاسـية الـلـقاحـات ا
ب البلدان حول من يجب أن يكون األول.
بــحــيث يــتــحــول الــلــقــاح إلى فــعل دولي
السـتــثـمــاره سـيــاســيـا ومــالـيــا في نـفس
الـوقت. وسيدخل العالم في مـعركة جديدة
عـــام 2021 بـــشـــأن امــتـالك الـــلـــقـــاحــات
والتـربح مـنـهـا. وسـتظـهـر حـروب جـديدة
هي حـروب سرقة أسرار أبحاث اللقاح مع
قيـام الصـ وروسيـا بتـوسيع جـهودهـما
لــســرقــة األعـــمــال األمــريــكـــيــة في كل من

معاهد البحوث والشركات. 
تـذكـروا هـذه الـفـقـرة: سـيـكون  2021 هـو
ـا يتـعلق عـام كشف األسـرار والفـضائح 
بـظهـور كـورونـا وأسـرار بـحـوث الـلـقاح.
والـكـشف عن لـعـبـة الـدول والـشـركـات مع
جـيــنـات الـبـشـر. ولن يــكـون عـام الـقـضـاء
عـلى فـيروس كـورونـا. بل هـو عـام تـناسل
الــكــورونــا إلى سالالت جــديــدة من صــنع
الطـبيعة أو الدول والـشركات لالستحواذ
ليارات لتعويض خسائرها وأنفاذ على ا
اقـــتـــصــاداتـــهـــا من االنـــهــيـــار والـــركــود
االقتـصـادي. وستـبـقى البـشـرية لـسـنوات
حتـت كـــابــوس الـــفـــيـــروســـات اجلـــديــدة
وارتـــداء الـــكــمـــامــات. ســـنــعـــيش دوامــة
الــتـفــكـيــر الــسـلــبي واألمل اخلــادع. عـالم
 UÝËd?OH? U?Ð qJA?²?¹ يـنتـهي بـكورنـا وآخر
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انشيت الثاني: بايدن ينزل من السماء ا
مثـلما أصـبح كورونا حديث الـناس ومثار
خـــوفـــهم ورعـــبـــهم وقـــلـــقــهـم. أصــبـــحت
االنــتـخـابـات األمـريـكـيـة هـوس الـعـالم في
متـابعتها وترقب مآالته عن كثب وانتظار
من هـــــو الــــفــــائـــــز: تــــرامـب أو بــــايــــدن.
وانــقــســمت الــدول والــطــوائـف واألعـراق
ـرشح. دول واألجـنـاس حـول أمـنيـه فوز ا
تاسـست فيـها الـطـائفـية فـقد مـالت طائـفة
. فقد أصبح ترامب رشح بعـينها ألحد ا
سـنيـا وبايـدن شيـعـيا. وفي أخـرى ترامب
ابـيضـا وبايـدن اسـودا. كذلك انـتـقلت إلى
األجـناس والـقومـيات. فـما الـذي حدث في
هـووس بـالرؤسـاء والشـقاق هـذا العـالم ا

والنفاق? 
تــرامب صـعـد إلى الـســمـاء بـعـد خـسـارته
ثـيـرة للـجـدل وتـمسـكه بـجـاه السـلـطة. ا
فقـرأ معـارضيه الـفاحتـة علـيه. بيـنمـا نزل
بايـدن من السمـاء فوجد فـيه محبيه رجل
اخلالص من الـــفـــوضى والـــعـــنـــصـــريــة
ووجدت أخـرى نـهـايـة لـعصـر الـتـهـديدات
التـرامـبـية والـوعـيد واحلـصـار. كل يـبكي

على لياله! 
ال جـــدال أن نـــقــرر بـــأن واليـــة الـــرئـــيس
دونــــالــــد تـــرامـب كـــانـت فــــوضـــويــــة في
ـــزاج واتــســمت قـــيــادتــهــا الــقــرارات وا
بعـقلية تاجـر يبحث عن الربح. لذلك شقت
فـي قـشـرة الـكـون اجلـيـوسـيـاسي شـقـوقـاً
سـنـحـتـاج إلى سـنـوات من الـعـمل الـشـاق
والصـبر العتيد حتى نـتعرف إلى أعماقها

ومــنـحـنـيـاتــهـا وأسـرارهـا قـبل أن
جنـرب العـيش في عـصر بـايـدن الضـعيف

الواقعي. 
ـستـقـبل وحتـلـيل األحداث بـاستـشـراف ا
وربـــطــهـــا واســـتــيـــعـــاب أفــكـــار احلــزب
ــقــراطي فــإن عـام 2021 ســيــشــهـد الـد
متـغيرات دوليـة وإقليمـية. تتمـثل الدولية
منـها في بـدء السـياسـة األمريـكيـة مرحـلة
جـديـدة في إطـار إعـادة تـرتـيب األولـويات
في الــعـــالم بــدء من الــغـــاء فــكــرة تــرامب
(أمــريـكــا أوال) إلى االنــفـتــاح عـلى الــعـالم
ي واصالح ما واالنـخراط في الشأن العا
أفــســده تـرامـب مع احلـلــفــاء في الــنــاتـو.
سـتدخل أمريكا في حتـالفات مع قوى مثل
اليـابان والهـند في مواجهـة الص ولكن
بـشــكل أكـثــر هـدوء وعـقالنــيـة. وسـتــعـيـد
ترتـيب عالقاتهـا مع روسيا بـاجتاه سلبي
وبــتــوتـــرات جــديـــدة وعــقـــوبــات أخــرى.
سنـشـهـد أيـضـا محـاورة جـديـدة كـروسـيا
والــصـ وكــوريــا الـشــمــالـيــة. وتــكـتالت
أخرى ب تركيا وإيران وباكستان. خبطة
ال يعـلم بهـا إال الله!هنـاك متـغيرات كـثيرة
سـتطـرأ علـى العالقـات الـدوليـة خالل عام
2021 في عـهـد بايـدن عـلى رأسـهـا هدوء
في وتـيرة العالقـات الدولـية بـ الواليات
. لـكن هـنـاك ـتــحـدة األمـريـكـيـة والــصـ ا
صــراعـا عـلى مــسـتـوى الــشـركـات ولـيس
فــقط األمــثــلـة الــواضــحــة عــلى (هـواوي)
و(تــــيك تــــوك) حـــيث تــــصـــبـح األعـــمـــال
الـــتــجـــاريـــة أكـــثـــر من ســـاحـــة مـــعـــركــة
ــتــوقع من جــيــوســيــاســيــة. ومـن غــيــر ا
الـرئيس بـايدن أن يـلغي احلـرب التـجارية
مع الـص بـسـهـولـة. لـكن سـيـاسـة بـايدن
اجتـاه الـصـ سـتـكـون قـائـمـة عـلـى فـكرة

ـة التـطرف الـعنـيف والقـضاء على وهز
قـدرته على اسـتـدراج الـشبـاب احملـروم

 . ستضعف أو احلاقدين أو ا
ـقابل هـناك اسـتمرار لألحـزاب الديـنية با
الــطـائــفــيـة الــتي تــمــتــلك أذرع قــويـة من
ـلــيـشــيـات في الـكــثـيــر من اجملـتــمـعـات ا
الـعـربـيـة. وهي قـوى فـاعـلة وصـاعـدة من
غـيـر الـدول نفـسـهـا أحيـانـا. وكـثيـر مـنـها
تـــعــمـل عــلى تـــقــويـض ســيـــادة الــدولــة
وتعـطـيل أو اغـتـصاب الـسـلـطة الـوطـنـية
ـركـزيـة. وهـذا من الـتـابـعـة لـلـحـكـومـات ا
شـأنه العـمل عـلى تـآكل الدولـة في الـعالم
الـعـربي ويــعـزز فـشـلـهـا كـمـا يـعـمل عـلى
تأجـيج الـطائـفـيـة ب الـطـوائف العـربـية

اخملـتـلــفـة.                      أمـا الــتـحـدي
الــثـاني فــهــو الـفــسـاد بــأنـواعه اإلداري
ـالـي واالقـتــصــادي واألخالقي وحــتى وا
ا الـقضـائي. فـلم يـعـد ظـاهـرة عـابـرة وإ
أصـبح مــرضـاً مـزمــنـاً وآفـة مــسـتـحــكـمـة
تـــعـــمـــقت فـي مـــعـــظم مـــفـــاصل الـــدولـــة
واجملــتـمع. وأحــيــانـاً مــا يــكـون بــرعــايـة
مـتنـفـذيـن في بـعض األجـهـزة احلـكـومـية
وخارجـها. وتـرتبط ظاهـرة الفسـاد بشكل

مباشر بنظام احلكم. 
ـعوق ـثل ا  وبـدون شك أصبح الـفـساد 
الـرئيسي ألي محاولة تدفع باجتاه إرساء
أسس الـدولة. فهـو بهذا الـفعل التـخريبي
العـام يـجعل الـدولة مـقـيدة بـالشـكل الذي
كن أصحاب النفوذ الوصول إلى جميع
ا أجهزة الدولة باستعمال كافة الطرق. 
يؤسـس جمـهـوريته الـنـافذة إلى مـخـتلف
مـؤسسـات الدولـة بـدءا من احلكـومة إلى
ؤسـسة التشـريعية والـعدالة عن طريق ا
ــوازي لـألنــشــطـة إرســاء أسس الــعــمل ا
االقــتـصـاديــة والـعــمل غـيـر الــشـرعي في
كـــــافـــــة الـــــنـــــواحي مـن أجل تـــــقـــــويض
سـتـهـدفـات األسـاسيـة لـلـدولـة. وهـو ما ا
يــجــري الــيــوم في الــعــديــد من الــبــلــدان

(ومنها العراق)
ويــشـكل الــتـحــدي الـثــالث وهـو تــنـافس
ـيـة وعـلى رأسـهـا الـواليـات الــقـوى الـعـا
تـحدة األمـيركـية والـص وروسـيا على ا
نـطقـة العـربيـة واجتاهـاتهـا السـياسـية ا
واالقتـصادية.فـالعوامل اجلـيوسيـاسية ال
تـزال االعتبـار األقوى في حتديـد مسارات
ــعــنى أن الــعـوامل ــيـة;  األحــداث الـعــا
اجملــــردة ســــواء كــــانت ســــيــــاســــيـــة أو
اقتـصادية أو حتى التطورات التقنية وما
تـــفــرضه من مــعــطـــيــات وبــيــئــة جــديــدة
مخـتلـفة ال تـزال بعيـدة عن توجـيه مسار
ـيـة وحــدهـا. من هـنـا فـإن األحــداث الـعـا
ـسـتقـبل هي بـالقـدر نـفسه استـشـرافات ا
اســـتــشــراف لـــعــقل الـــقــوة األمــيـــركــيــة
واســــــتــــــطـالع ألولـــــويــــــاتــــــهــــــا وجسّ
لتـوجهاتهـا وتوقع خلياراتهـا ومواقفها

نطقة العربية.  وخاصة على ا
ـلف اإليراني أولـوية خـاصة في ويـحتل ا
ـلف ـنـطـقــة بـاعـتــبـار أن هـذا ا أحــداث ا
يـتـشـابـك مع مـجـمـوعـة لـيـست قـلـيـلـة من
نـطـقة. مـنـها مـا هـو موضع لـفـات في ا ا
اهــتـمـام أمـيـركي ومــنـهـا مـا هـو مـوضع
ـنــطـقـة اهـتــمـام الــقـوى اإلقــلـيـمــيـة فـي ا
نـفــســهــا.فــإيـران لـن تـلــجــأ لــلــعـودة إلى
ــفـاوضــات مـجــددًا إال في حــالـة وجـود ا
ضــغـوط داخــلــيـة وال ســيــمـا الــضــغـوط
االقــتــصــاديــة. وفي هــذه احلــالــة فــإنــهـا
سـتعـود من خالل وسيط يـرجح أن تؤديه

دول أوربية.
إن الـتـدخالت اإليـرانـيــة تـفـاقـمت ولـيس
هــنـاك سـبب وجـيه لالعــتـقـاد بـأنه سـيـتم
الـــتــخــلـي عن هــذه االســـتــراتــيـــجــيــة أو
ستصبح أقل تأثيراً ما لم تعانِ إيران من
بعض الـنـكسـات االستـراتـيجـية اخلـطرة.
وقــد أظــهــرت طــهــران أن لــديــهــا الــقـدرة
واالسـتـعـداد لـصـنع األزمـات. وسـتـحـاول
ــنـطـقـة وبـالـذات إلى نــقل أزمـاتـهـا إلى ا
الـــعــراق بــهــدف الـــتــقــلــيـل من أزمــاتــهــا
السـيـاسـية واالقـتـصـادية. والـتـحـكم على
الدول الـتي تساند سياستها وامتصاص
ــالــيــة بــطــرق عـديــدة وحتت قــدراتــهـا ا
ـارسـات مـخـتـلـفـة لاللـتـفاف واجهـات و
ـا سـيـكـون بـايـدن هو علـى العـقـوبـات.ر
ـنـقـذ الـوحـيـد لـبـعض أزمـاتـهـا ويـكـون ا
أكـثــر اعـتــداال مـعــهـا لــكـنه ال يــسـتــطـيع
الــتـراجـع عن الـكــثـيــر من قــرارات تـرامب
ألنـهـا بـاألصل ضـمن الـثـوايت األمـريـكـيـة
ؤمل إضافة نقاط إضافية ـؤجلة! ومن ا ا
ـــا يـــتــــعـــلق عـــلى االتــــفـــاق الـــنــــووي 
بالـصواريخ الـبالـستـية وعـدم التدخل في
شـؤون الـدول وهـو مـطلـب أوربي أيـضا.
ــا سـتــضــاف الـســعـوديــة واإلمـارات ور
عــلى مــجـــمــوعــة (اخلــمس زائــد واحــد)
لــتــكــون (7زائــد واحــد).إيــران لن تــكــون
ســــهـــــلــــة في الـــــتــــعـــــامل الــــســـــيــــاسي
والـــدبـــلــومـــاسي مع الـــغـــرب وأمــريـــكــا
والــعـــودة إلى طــاولـــة االجــتـــمــاعــات إال
بـاحلــرب الـشـامــلـة مــعـهـا وشل قــدراتـهـا
احلــربـيـة. ولن يــقـدر أحـد أن يـفــعـلـهـا إال
ـا تــرامب قــبل خــروجه من الــسـلــطــة. ر
سـيـفـعـلـهـا من اجل تـمـديـد فـتـرة رئـاسـته
حـسب الـدسـتـور األمـريـكي والـبـقـاء مدة
أطـول في احلكم. أما تـطبـيع بعض الدول
الـعربـيـة مع إسـرائيـل فأنـهـا ازمه جـديدة
نـطقة. تـضاف إلى األزمات اجلـديدة في ا
ـزيــد من هـذا الــتـطــبـيع. ــا نـشـهــد ا ور
ـــزايـــدات ـــزيــــد من الـــتـــنـــاحـــرات وا وا
ـــواقف خــــاصـــة مع والــــتـــقــــســـيم فـي ا
الـفـلــسـطـيـنـيـ ودول مـا تـسـمى (مـحـور
قـاومـة). ليـصـبح الـتطـبـيع مـشكـلـة يتم ا
اسـتــثــمـارهــا في الــتــسـقــيط الــســيـاسي
وتـفعيل الـتناحرات وإشـعال احلرائق في

نطقة.  ا
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ال يحـتـاج العـراق إلى مـفكـر اسـتراتـيجي
لـيـتـنـبـأ بـالـقـادم الـتـعـيس. وال إلى مـفـكـر
ـالـيـة مـالي لــيـكـتـشف خــطـأ الـسـيــاسـة ا
تأزم فتح أزوم ا واالقـتصادية. فالعراق ا
أبواب جـهـنم على نـفسه بـعد كـسر أقـفال
الـدولة من قـبل األحـزاب الديـنـية والـدولة
العـميقة وارتـهان القرارات بـيد األجنبي.
وأصبح مـفـتاح بـاب الـدولة مـلـكا رسـمـيا
لـسـلــطـة مـافـيـا الــفـسـاد. وكـمـا ذهب عـام
2020 بـأزمـاته وصـراعـاته وفـسـاده فـأن
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تقع مـدينـة بدرة في مـنتـصف العراق تـقريـبا عـلى حافـته الشـرقيـة وعلى مـبعدة
بضـعة كيـلومـترات عن احلدود الـعراقـية اإليرانـية فهي مـدينـة حدودية شـهيرة
عابر احلـدودية التي تربط العراق وإيـران. تقع على بعد حوالي وبهـا أحد أهم ا
200 كم جنـوب شرق الـعاصمـة بغـداد إلى الشرق من مـدينـة الكوت عـلى بعد
(70) كم ??كـمـا تـبـعد (20) كم من احلـدود الـعـراقيـة اإليـرانـيـة . بـدرة إداريا
تمـثل مركـز قـضاء تـابع حملافـظـة واسط وتتـبع لـها نـاحيـتـان أوالهمـا زرباطـية
ديـنـة اليـوم أكـثر من عـشرة آالف والثـانيـة نـاحيـة جـصان ويـبـلغ عدد سـكـان ا

نسمة. 
تشتهر بدرة والنواحي والقرى التابعة لها بالزراعة حيث البسات العامرة التي
ديـنة تـتحال بـانواع الـتمـور وزراعـة احلنـطة والـشعـير  ,واجـة الفالح في هـذه ا
ا اضـطر الـكثيـر من اهلـها الـهجرة لـكيـة  حرب من قـبل االقطـاع فتـرة حكم ا
ـديـنـة ايـام حـكم عـبـد الـكـر قـاسم تـاركـ خـلـفـهم الـكثـيـر من االراضي الى ا
الزراعـية والبـسات الـتي اندثرت بـفعل تخـبط السياسي ,من ثم تـعرضت بداية
1980 ايام حـرب العـراق مع ايران الى انـتكـاسة اخرى نـتيـجة احلـرب وهاجر
اهلـها مـخـلفـ خـلفـهم االف الدوا الـزراعـية والـبـساتـ التـي تعج بـانواع من

التمور التي تختلف وتتميز عن باقي التمور.
هـكـذا هـي احلـيـاة في  بـدرة بـدل مـا تـتـطـور وتــتـحـسن فـهي تـرجع لـلـوراع ولم
نالحـظها في حـال جيده  ,يوم بـعد يوم تـاركه عليـها اثار الـتخلف والـدمار على
ـتلـكون من خـيرات زراعـية وجتاريـة  لو احـسن استـغاللها سـكانـها  ,رغم ما 
لكانت من االقضية الغنية وهي الرافدة للخير واحدى بوابات الشرقية للعراق .
بعد 2003 تأمل اهلها خيرا لكن لالسف زاد بؤسئهم اضعاف ما كان في ظل
ليارات مع حتول بدرة الى نقطة تبادل حدودي جتاري ب العراق وايران تدر ا
اكـتــشـاف بـئـر بـدرة الــنـفـطي مع هــذا وتـلك اخلـيـرات لــكن اهل بـدرة وجـصـان
يـعـانـون من الـفقـر والـعـوز والـدليـل على ذلـك ان اغلب شـبـابـهـا يعـمـلـون بـاجور
يومـية في الـنقـطة الـتبـادل التـجاري ال يـتجـاوز اجرهم ال 25 الف ديـنارعراقي

الذي ال يتناسب مع مردودات القضاء من اخليرات.
نالحظ وجـود ابطال اسيا بـرفع االثقال لكن ال جنـد بناية لـنادي بدرة الرياضي
,هذه اخلـيرات لـو كانت مـوجودة فـي اية دولة لـتجـد ان نادي بـدرة اسم مـتفوق
على مـستوى العراق واخلـليج واسيا من خالل تخصـيص اموال تدعم الرياضة

من النفط وايرادات الكمارك.
ـدينة الروح فـيها مـعدمة باعـدام خيراتهـا عن اهلها ,ال جتـد فيهـا متنفس هذه ا
ـعـروف ان الـريـاضـة ـدارس وال الـشـبـاب وا تـتـنــفس فـيه الـعـوائل وال تالمـيــذ ا
تسـاهم حالهـا حال التـعليم في بـناء االنسـان وتبث فيه روح الـتسامـح والصحة
واحلـيـوية ,من خالل الـرياضـة تتـعرف الـناس واجملـتمـعات مع بـعضـها الـبعض

بنفسية وفكرسليم ( العقل السليم باجلسم السليم).
عـدد سـكـانـهـا 10 االف نـسـمــة لـوال االهـمـال لـكـان عـدد سـكـانـهـا الـيـوم يـفـوق
ــعـقــول ال تـسـتــطـيع هـذا ـلــيـونـ او اكــثـر  عـلى الــرغم من ذلك فــمن غـيـر ا ا
ثلون اخلـيرات بأن تـخرج لنا 50 شـاب رياضي وبناء مـلعب لكـرة القدم لـهم  

دينة التي تندثرغرقاً باالهمال. القضاء ليكونوا اداة تعريفية لتلك ا
 هـل من الصـعب ان تـخـصص نـسـبـة من وارداتهـا (الـنـقـطـة احلدوديـة لـلـتـبادل
العب ودعم الـريـاضـة والـبـنى الـتـجـاري والـبـئـر الـنـفـطي) الى الـقـضـاء لـبـنـاء ا

التحتية بشكل عام? 
طـالبة بـحقـوقهم وليس انا ال احـاول ايقظ اهل بـدرة وجصـان من سباتـهم في ا
النني مـسقط رأسي قـرية الطـعان الـتابـعة لنـاحيـة زرباطيـة في قضـاء بدرة التي

هـجرها اهلي متجـه الى بغداد في اول ايام والدتي  من
زمن أيـام نـهـايــة حـكم عـبـد الـكــر قـاسم .لـكن لي من
الـعشيرة والـعمام واخلوال واالقـرباء يسـكنون في تلك
ـديـنـة حـالـيـاً يـتـضـرعـون االهـمـال واالنـدثـار وال انا ا
ي مـهـتم ريـاضي مـهـتم بــالـريـاضـة لـكن كــوني اكـاد
بـبنـاء االنسان  ,احـاول ايقـاظهم من سـباتـهم للـمطـالبة

شروعة في بث احلياة لهم و ألجيالهم. بحقوقهم ا
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عنى ال شك ان الـعدل اساس في اعـطاء االنسـانيـة قيمـتها والـعدل هو فـهم 
الـعقد االجتـماعي وفق قيم عـليا االسالم عـلى راسها قـبل انثالم ادواته ألنها
اذج ال تصلح للعصر; ة ال يصلح ترميمـها; وحتجر العقول عـلى  بـاتت قد
وغـلبة االنطباعـات وعلو اجلهل فتحـول بانتحاله الى حالـة من التخلف والظلم
الــبـواح بـرافـعــات قـيـمــيـة بـسـبـب الـكـسل وغـلــبـة الـدنــيـا بـوضـعــهـا اجلـامـد

واصرارهم على هذا اجلمود.
شكلة:  اين تكمن ا

اوال: في الـفــهم وااللــيـات فــالــفـهم اضــحى بــعـيــدا عن مــثـانـي الـنــصـوص
ـة فـلم يعـد االسـتـنبـاط والـشـروحات عـلى الـشـروحات وااللـيات اضـحت قـد
ا عن مجمـوعة افهـام تعصبت نـافعا وحده نـاهيك انه ال يأتي عن االصـل وا
ـنقول عبر طرق الـناس لها بحكم سـوء الفهم للدين واالرتـكاز على االنطباع ا
ـكـانة ـقـدس بالـقـيـمة وا وعـرة واحالل الـفهم الـبـشـري محل الـنص االلـهي ا
االمـر الذي جـعل اخـتالف االمـة وتخـلـفـها يـدعم بـنـصوص مـقـدسـة منـسـوبة
ـعـنى بـاطــنـيـا احـيـانـا ـقـدس لـضـحــالـة ا ألشـخـاص وحتـور مـدلـول الــنص ا
وأحيانا ظاهريا ليرسخ التخلف ويكون عقبة كبيرة في طريق التوسع الفكري
دنـي وقيادة القـلوب الكـبيرة واغـلب هؤالء يعيـشون في الكالم في والـتطور ا
ـاضي واالزدواج الـسـلـوكي ـاضي وفي الـسـلـوك تـبـاين مـا بـ ا الـعـصـر ا
وهؤالء يصدقهم الناس بحكم اجلهل وتغلب الغرائز ومنها التدين التي ترتبط
ـظهر وكالم مع فيسفهون امل التجديـد ويقتل معنويا قبل ان يفقد القدرة
عـلى الـصـمود فال ارضـيـة تـسـنـده وهـو بـحـاجـة لهـا لـيـتـفـرغ لـتـطـوير ادواته

ا معلما يستخرج القيادات. واشاعتها في اجملتمع فهو ليس وكيال وا
شهد من خالل منظور ثـانيا: البعض من اجليل اجلديـد يحاول ان يختصـر ا
سـهل ونـسـبه الـى سـبب واحـد او وضع احلل بـآلـيـة مــجـربـة تـلـغي او تـعـطل
الـقيم احلضارية الـفكرية تـخلصا من تشـوهها... لكن في هـذا ايضا اسفاف
واسـقاط جتربة رصـينة نـابعة من تـاريخ مختـلف وثقافة مـختلـفة ومعـايير قيم

مختلف بخلفيتها واصولها.
نحـرفة في تثـبيط االرتكاز ثـالثا: التـدخالت اخلارجيـة واستخـدامه للنمـاذج ا
ـدني عــلى حـضـارة االمــة االمـر الــذي أفـقـدهــا الـهـويــة وأضـحت ثــروتـهـا ا
البـشرية عبئا علـيها نتيجة التـخلف وسلطة الطغيـان والفساد وفقدان القدوة
ـعـاييـر االخالق وهـذا احلال والـهدف والـقـيم الـعلـيـا التـي تضـبط الـسلـوك 

كارثي ألنه ال يقدم وال يعترف انه ال يقدم او يهوى من هو امل باليقظة.
كيف ننهض?

1≠ نـحن بحـاجـة الى ادوات حديـثة لـلـتعـامل مع الواقع مـن االستـقراء لـلواقع
كن سلوكها إلحـداث التنمية فالنهضة ومعه وفـقه الواقع وحتديد مسارات 
وبه االسـتنبـاط من مثاني الـقرآن; فالـقرآن طيـات في معانـيه تضع لك معـايير
مـستـحدثـة مع ثبـات اجلوهـر لكـنهـا قابـلة لـقيـادة الواقع وفق الـتغـيرات وعـبر
الــعــصــور وهــو مــا يـحــافظ عــلى ثــقــافــة اجملــتــمع وهــويــته وكــذلك تــطـوره
ومـشاركته كـمبدع ولـيس مقلـدا خصوصـا وان معاييـر القيـم وما ينتـج عنها
مـن سـلــوك تــضع الــنـمــوذج الــذي صـنــعت ضــده عــوامل اســتـخــدام آلــيـات
مـنـقـرضة غـيـر قـابـلـة لإلصالح وال تـنـتج اال مـزيـدا من االمـعـان في الـتـخلف
وتـراجع حـظــوظ االمـة في ان تــكـون نـقــيـة امــام ربـهـا عــارفـة لـدربــهـا وقـدوة

آلخرين.
شابه والـراي االخر في اخملالف 2- وبـحاجة ان نـتقبل وجـهات النظـر في ا
ـعـتـقـد سـواء كنـا نـسـمي أنـفـسـنا وان ال نـفـترض الـعـداء من اجل اخـتالف ا
عـلمانيـ او لبراليـ او اسالمي وان نـفهم ما يطـرح من االخر ونبحث عن
االيـجابية ونقاط االلتـقاء وليس التحفز لـلتسفيه والرد ورفض أي شيء حتى

لو كان فيه احتمالية التطوير والفاعلية فذلك جدل ال يثمر.
3- ان نـخطط اسـتـراتيـجيـا ونـبني عالقـات اسـتراتـيجـية
ـشـتـرك بـعـيدا عن ـصـلـحـة والـتـعاون ا تـسـتـند الى ا
دنـية اإليـدلوجـيا والـتبـعيـة بل بالـبنـاء على مـنصـة ا
والـعــلـوم والـتــكـنــولـوجـيــا وجـوانب احلــيـاة االخـرى
ـستـشفـيـات والتـعـليم الـعالي كـالصـحـة والتـعلـيم وا
والــبـحث الــعــلـمي والــدراســات واالدارة الـعــامـة من

شاركة. خالل التوأمة وا
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مـلـعـبـنـا ورغم ذلك اعـددنـا الـعدة
لــتــقـد مــبـاراة تــلــيق بــسـمــعـة

الفريق . 
وتــابع احــمـد بــعـد مــشــاهـدتــنـا
ــــنـــــافـس من خالل لـــــلــــفـــــريـق ا
مـباريـاته األخيـرة وحتـديد نـقاط
ضــعــفه وقــوته  عــلــيــنــا الـعــمل
والـتــركـيــز عـلى تــلك الـنــقـاط مع
نـاسـبـة للـمـباراة وضع اخلـطـة ا
وبــعـد ذلك ســتـكــون الـنــتـيــجـة
حتـــــصــــيـل حــــاصـل لــــتـــــــــلك

عطيات .  ا
وخــــتم احــــمـــد حــــديـــثه  أن
ـــتــــمــــثــــلـــة إدارة الــــنــــادي ا
بـرئـيـسـهــا الـدكـتـور رضـوان
الــــكــــنــــدي تــــبــــذل جــــهــــوداً
استثـنائيـة  لتذليل الــعقبات
الـــتـي تـــواجه الـــفـــريق وتـــقـــد
جميع التسهيالت لظهور الفريق

عـــازمـــون عــلـى حتــقـــيق الـــفــوز
ودخول مربع الكبار واثبات علو

كعبنا ب فرق الدوري .
واعـرب احــمـد ان لــديـنــا مـبـاراة
مــؤجــلــة امــام الــكــرخ وحتــقــيق
الـفوز فـيهـا وكـسب الثالث نـقاط
ــركـز الــثـاني سـتــضـعــنـا في  ا

مناصفة مع اجلوية   .
مشيـراً الى ان بعض العبـينا قد
تــعــرضــوا الى الــشــد الــعــضــلي
بـسبب اجلـهـد الذي بـذلوه خالل
اجلـوالت السـابـقة  وخـاصة في
مـبـارياتـنـا الـثالثة األخـيـرة امام
اربـيل والـنفـط والطـلـبة والـسـفر
ستمر للفريق  بسبب العقوبة ا
ـة الـتي تــعـرضـنــا لـهـا من الـظــا
قـبل الـهيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة الحتاد
كـــرة الـــقـــدم  بــــنـــقل بـــعض من
مـبـاريـاتــنـا الى مــلـعب بـديل عن

ــــتـــــابــــعــــ لــــهـــــمــــا مـاليــــ ا
شـاهـدين في العـراق والوطن وا
العربي وفي عدة دول في العالم.
واضاف ان  فـارق الثالث نـقاط
الـذي يفـصل الفـريقـ سيـضيف
اثـارة وجـمـالـيـة ونديـة لـلـمـباراة
اضـافـة انـهـا سـتـكـون ذات طابع
تــــنــــافـــــسي مـن كال الــــطــــرفــــ
لـتحـقيق الـفـوز واالبتـعاد بـسلم
التـرتيب . وأوضح احـمد اتوقع
ستوى ـباراة عاليـة ا ان تكون ا
مـع اداء فــــــنـي جـــــيــــــد  مـن كال
ـلـكـاه من عـنـاصر ـا  الـطـرفـ 
زوجة بـاخلبرة قدمت شبابـية 
مـستـويـات جيـدة خالل اجلوالت
ـــاضــيـــة مــؤكــداً  ان الـــفــريق ا
ـلك الـكـثـير مـن العبي الـضـيف 
ــــتـــتـــخب والعــــبي اخلـــبـــرة و ا
الـــشــبـــاب اجلـــيـــديـن  إال انـــنــا
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ضـمن مبـاريـات الدوري الـعراقي
رحلة االولى متاز لكـرة القدم ا ا
اجلـــــولــــــة احلـــــاديــــــة عـــــشـــــر 
يــسـتـضـيف فــريق الـنـجف فـريق
الــقـوة اجلــويـة عـلـى اد مـلـعب
الـنــجف الـدولي الـيـوم االحـد في
قمة مباريـات اجلولة حيث يحتل
ـركــز الـثــاني بـرصــيـد اجلـويــة ا
(18© نقـطة بـفارق ثالث نـقاط عن
ـــركــز الـــنـــجف والـــذي يـــحـــتل ا

اخلامس.
وقـــــال مــــدرب الـــــنـــــجف حـــــسن
احــمـــد   في تــصــريح خص به
(الـزمـان الـريـاضي ) ارحب بـهذه
الـصـحـيفـة بـصـحيـفـة الـغراء في
ملعب النجـف  حقاً لها  وكذلك
بـــرنــامج الـــشــوط الــثـــالث الــذي
يـعـرض من تـلـفـزيـون الـشـرقـية 
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ـواجـهـة اصـحـاب تـوجه وفـد نـادي الـشـرطـة امس الــسـبت الى مـحـافـظـة اربـيـل حتـضـيـراً 
متاز بكرة القدم. االرض في الدوري ا

وقـال مـشـرف فـريق كـرة الـقدم هـاشم رضـا في تـصـريح صـحـفي إن وفـد فـريق كـرة الـقدم
توجـه الى اربيل اليوم من اجل مـواجهة اصحـاب االرض في اطار اجلولة الـ11 من الدوري
ـمتـاز. واوضح ان الـفريق سـيخـوض اليـوم وغداً وحـدت تـدريـبيـت حتـضيـراً للـمواجـهة ا
مـبيناً ان “الفـريق بكامل جـاهزيـته ويسعى الى حتـقيق الـوزف الثاني عـلى التـوالي لالرتقاء

بسلم الترتيب.
قبل . باراة يوم غد االثن ا وستقام ا
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ايـام قـلـيـلـة ونـودع عـامـاً يـخـتلف
عن بقية االعوام السابقة نستذكر
من غــادرنــا الى رب رؤوف رحــيم
من ابرز جنوم الـرياضة الـعراقية
ورحل في هــذا الـعـام كـوكـبـة
مـن ابـــــرز جنـــــوم كـــــرة
القدم العراقية وقد
تـسـبب بـرحـيـلهم
فايـروس كورونا
الــــلـــعــــ الـــذي
خــطـف الــعــديـد
مــــنـــــهم وهــــذا
الـــــفـــــايــــروس
الــــذي ضــــرب
الـــــــــــعـــــــــــالـم

جــميعاً .
وفـي هـــــــــذا
الـــتــــقـــريـــر
اســـتــــذكـــر
لـــــلـــــقــــراء
االعــــــــــزاء

ابــرز الــنــجــوم اخلــالــدة في كــرة
الــقــدم الـــعــراقـــيــة في عـــصــرهــا
الــذهـبي الـتي سـتـبـقى اسـمـائـهم
في ذاكـــــرة االجــــيـــــال عــــلـى مــــر

. السن
درب /31اذار / رحيـل الالعب وا
الــعــراقي بــاسل مــهــدي مــوالــيـد

1943م . عن عمر 77 عاماً.
/12حــــــزيــــــران/ رحــــــيل الـالعب
درب القدير علي هادي بسبب وا
فايـروس كورونا .مـواليد 1967م

عن عمر ناهز  53عاماً
/21حــزيـران / رحـيـل جنم الـكـرة
الــعـراقــيــة واالسـطــورة اخلــالـدة
احـمــد راضي ...بـسـبب فـايـروس
كورونا ..مواليد 1964م عن عمر
نــاهــز  56عــامــاً . /22حــزيــران/
رحــيل الالعـب الـعــراقي الــسـابق
نـوري ذيـاب مـوالـيـد 1943 م عن
عــــمــــر نــــاهــــز  77عــــامــــاً . 24/
حـزيــران / رحـيل الـريـاضي رافع
االثــقــال مــحــمــد يــاســ مــحــمـد

بــسـبب فـايـروس كـورونـا مـوالـيـد
1963م عن عمر 57 عاماً .

/10تــــــــمـــــــــوز / رحــــــــيـل الـالعب
الــعــراقي كــرار ابــراهــيم مــوالــيـد
1993م عـثــرت الـشــرطـة احملــلـيـة
عــلى جـثـته داخل ســيـارته حـسب
وسـائل اعالم محـلـية عن عـمر 27

عاماً .
 /11ايـــــلــــــول/ رحـــــيل الــــــنـــــجم
الــــــعــــــراقـي والالعـب الــــــســــــابق
ـــدرب نـــاظم شـــاكـــر مـــوالـــيـــد وا
1958م بـــــشـــــبـب فـــــايــــــــــــروس

كورونا عن عمر 62 عاماً .
/26ايــــــــلـــــــول / رحــــــــيـل الـالعب
ـهـدي ـدرب الــعـراقي عـــــــبـد ا وا
هـــــــــــــــادي مـــــــوالـــــــيـــــــد 1946م
بــســـــــبـب فــايـروس كــورونــا عن

عمــــــر ناهـــــــز 74 عاماً .
18/ تشـرين االول / رحيل احلكم
الــدولي الـســــــــابـق طـارق احـمـد
رئــــــيس جلــــــنــــــة احلـــــــــــــــكــــــام

الــــــــسابق .

وفي الـكـوارتـر الـثـالث واصل نـفط
البـصرة ضـغطه على احلـشد فـيما
حـاول مــدرب احلـشـد عـلي فـرحـان
مـن إعــــادة الـــــفــــريق إلـى وضــــعه
الـطـبـيـعي بـعد إجـراء سـلـسـلة من
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قــلـب فــريـق كــرة الـــســـلــة لـــنــادي
احلـشـد  الـريـاضي الـطـاولـة على
نـفط الـبـصـرة بـعـد حتـويـل تـأخره
امـام فــريق نـفط الـبـصـرة إلى فـوز
بـنـتـيـجة 79_80 في الـلـقـاء الذي
احــــتــــضـــــنــــته قــــاعـــــة الــــشــــعب
ـــغـــلــقـــة  لـــيــواصـل ســلـــســـلــة ا
انـــتــصـــاراته.في الـــكــوارتــر األول
جنح فريق احلـشد بفـرض اسلوبه
سك رغم مـحـاوالت نـفط الـبـصـرة 
زمـام االمــور لـيـتــمـكن احلــشـد من
حــــسم الــــربـع األول بـــنــــتــــيــــجـــة
12_18. وفي الــكـــوارتــر الـــثــاني
ضـغـط نـفط الـبـصـرة وجنح بـقـلب
الــنــتــيــجــة لـــصــاحله بــعــد مــرور
دقــيــقــتـ ونــصـف عـلـى انـطـالقـة
الـكـوارتـر لــيـوصل سـيــطـرته عـلى
ــبــاراة بــالـــكــامل وجنح بــحــسم ا
الـربع الــثــاني بـنــتـيــجـة 28_44.

جانب من
فرحة مدرب
احلشد
بالفوز
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ـنــسـوب الى نـبـيــنـا مـحـمــد (ص) .. (عـلـمـوا جـاء في احلـديث الــشـريف ا
اوالدكم  السبـاحة والرمـاية وركـوب اخليل) . وهي العـاب رياضـية قتـالية
كي عسكرية ترويـحية تعبيـرية ثقافية مـجتمعية كـانت سائدة في اجملتمع ا
واجلـزيــرة وبـقـيــة حـضـارات الــعـالم آنــذاك .. عـلـمــا ان بـلـدانــنـا الـعــربـيـة
اإلسالمية عامة والعراق خاصة تاخرت بهذه األلعاب حتى غدت بعيدة عن
ي االحـترافي لهـذه األلعاب التـي خرجت من طورها إمكانيـة التنـافس العا
احلربي ودخــلت حيـز التنفـيذ الثقـافي باعتـبـارها تمثل حـضارة مجتـمعية

ما ..
ـلفاتـها الشـائكة تـطرح ب ح في واحدة من أزمات الـرياضة الـعراقية 
ا القته والدة واألخر مشكلة نـقابة الرياضيـ بصورة غريبة حتـز بالنفس 
صاحلهم كـعنوان كبـير ينبغي نظمـة الت تعني بالـرياضي وتـهتم  هذه ا
ان يـلم شـمــلـهم حتت خــيـمـته .. الــغـريب ان جـهــات عـدة طـرحت نــفـسـهـا
وجودة ب كل منها واتبعت طريقها لالعتراف بها رسميا مع التقاطعات ا
هـيئـة للـتوحد والصـعوبات الـتي تشـهدهـا وتكـتنـفها الـبيـئة الـعراقـية غيـر ا
وتشوبـها التـفسيـرات كل واالجتهـادت وفقا لـراي شخصي او مـصلحة او
قـوة كل مـنـهم .. هـذا اخملـاض والـتـشــظي عـطل بـصـورة مـا انـبـثـاق كـيـان
كن له ان يـرى النور ويـتعامل مع الواقـع كما ينـبغي ويقدم واحد رسمي 

طلوبة وينتظر منه حتقيق ما نصبو اليه .. خدماته بالصورة ا
االخـوة في نـقـابـة حــقـوق الـريـاضـيـ قــيـد الـتـاسـيس كـمــا يـطـلـقـون عـلى
انفـسـهم وجهـوا لي دعـوة حلـضور مـؤتـمرهم كـضـيف شرف .. واتـيح لـنا
القـاء كلمـة مقـتضـبة جـاء فيـها : (بـعد سـنوات لم حتـصلـوا على االجازة 
وستـبـقـون سـنوات أخـرى دون حتـقـيق ذلك  الن الـبـلد ال حتـكـمه مـركـزية
وقانـون موحـد ثـابت .. اذ هنـاك دول داخل الـدولة الـتي تـتحـكم بـها الـيات
الوسـاطة والـقرابـة والتـوافق والتـكتل والـتحـزب والتـعشر ومـن العـسير ان
ر مـشـروع لـيس به مـصلـحـة لكـتل وأحـزاب مـتـنفـذة .. هـنا عـلـة الـعلل..
طلوب .. مقترحا عليكم ستبقون ونبقى معكم نلتقي دوما ... دون حتقيق ا
ـعزل عن الـلـهاث تقـد الـعـطاء وإقـامـة النـدوات والـنـشاطـات الـرياضـيـة 

ا ال يرى النور ابدا) . خلف االعتراف القانوني التام الذي ر
في كلمة للـسيد النائـب الوزير يونادم كـنا قال : (ال يحيى االنـسان باخلبز
وحده) .. مستذكرا وحي السماء على لسان نبي الله عيسى بن مر عليه
وعلى نبـينا الـصالة والسالم في واحـدة من روائع تنزيل الـرب التي حاول
ان يعـلم بهـا البـشريـة كـيفـية الـعيش والـتعـاطي مع بـيئـتهـا وظرفـها في كل
ا فرجه زمكان .. اذ ال يـنبغي لإلنـسان ان يحـصر همه بـاشباع بطـنه ور
على حـساب جـمالـية احليـاة ومثـلهـا األخالقيـة من اجل غايـة اسمى ..) ..
ثم عــرج عــلى مــصــاعـب احلــيــاة والــظــرف الــســيــاسي الــعــام والــفــســاد
ستشـري وقصور التشـريعات وتقـاطع القوان وشـياع التفـسيرات وفقا ا
ا يـصعب والدة مشـاريع رياضيـة نافعـة مثمرة فـي ظل بيئة نطق الـقوة 
خربـة متـهـالكـة غيـر جـديرة بـوالدة حضـارة نتـوق لـها وال يـوجد شيء دال

عليها ..) .
ـثل جلـنـة الـشـبـاب من جـانـبه األسـتـاذ سـمـيـر الـفـيـلي 
ــانــيـة  قــال : ( أتـمــنى ان تـتــوحـد والـريــاضـة الــبـر
اجلهود اخليرة جميعا من كل االطراف لوالدة نقابة
واحـدة تــمـثل كل الــريـاضــيـ لــتـحــقـيق مــا يـخـدم
اجملتـمع ويـطور مـلفـاتـها األخـرى سـيمـا الـرياضـية

منها ..) .

حسن
احمد 
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االحتـاد التـوغولي لـتـأم مـباراة وديـة ب
ـديـر االداري لـلـمـنـتـخب .وقــال ا ـنـتـخـبـ ا
الـــوطــــني بــــاسل كـــوركــــيس في تــــصـــريح
صـحـفي  إن الـتـطـبـيـعـية خـاطـبـت االحتاد
التـوغولي لكـرة القدم من اجل تـأم مباراة
ـباراة من .واوضح ان ا نـتخـب ودية بـ ا
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أعـلنت الـهيـئة الـتطـبيـعيـة لالحتاد الـعراقي
بـكـرة القـدم تـأمـ مـبـاراة وديـة لـلـمـنـتخب
الــوطـني أمـام نـظـيـره االمـاراتي خالل شـهـر
ـفـترض ان قـبل.وكـان من ا كـانـون الـثانـي ا
يشارك العـراق في بطولة وديـة رباعية تضم
اإلمـارات والـكـونـغـو وايسـلـنـدا لـكن بـسبب
ظــروف جــائـحــة كــورونـا وظــهــور الــساللـة
الثانية  الغاء الـبطولة.وقال الناطق باسم
الــتــطـــبــيــعـــيــة هــشـــام مــحــمـــد في حــديث
صـحـفي  إن الهـيئـة الـتطـبيـعـية اتـفقت مع
االحتــاد االمــارات بــكـرة الــقــدم عــلى تــأمـ
مبـاراة ودية على ارض االمـارات خالل شهر
قـبل.واوضح ان التطـبيـعية كانـون الثـاني ا
فتحت قـنوات االتصـال مع عدد من احتادات
الــدول االخـرى من اجل تـأمــ مـبـاراة وديـة
ثـانــيـة لـلـمــنـتـخب الـوطــني مـشـيـراً إلى ان
بـاراة الـثـانيـة سـيكـون ايـضاً خالل مـوعـد ا
ـقبل.وخـاطبت الـهيـئة شـهر كـانون الـثاني ا
التـطبـيعيـة في االحتاد الـعراقي بكـرة القدم

ـؤمل ان تـقـام في االمـارات في التـاسع من ا
قـبل في االطار الودي شهـر كانـون الثـاني ا
بــعـد الــغــاء الـبــطــولـة الــربــاعـيــة واعــتـذار
ايـســلـنـدا والـكــونـغـو. يــذكـر ان الـعـراق من
ـــؤمل ان يــواجـه االمــارات وديــاً في الـ12 ا

قبل. من الشهر ا

الــتـــغـــيــيـــرات الــتـي حــســـنت من
الــــوضـع اال ان بــــعض األخــــطــــاء
الــتــحـكــيــمــيــة اثــرت ســلــبـاً عــلى
الـنــتـيـجــة لـيـنــتـهي الــربع الـثـالث
لــصــالح نــفط الــبـصــرة بــنـتــيــجـة

50_67. وفي الـــكــــوارتـــر الـــرابع
دخل احلـشــد عـازمــاً عـلى الــعـودة
ليتحقق له ذلك بعد مرور 3 دقائق
على انـطالقته ليـتمكن من تـقليص

الفارق إلى 10  نقاط .
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واالنــديـــة الـــتي شــاركـت في آخــر
مــوسم فــضال عن ابــطــال الــعـراق
  واالعالمــيــ وجــرى الــدولــيــ
ـقبل ايـضـا حتديـد منـهـاج العـام ا

.2021
وقـال رئـيس احتـاد بـنـاء االجـسـام
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ــركــزي صــادق االحتــاد الــعــراق ا
لــبـنــاء االجـســام عـلى الــتـقــريـرين
ــــالي لـــلــــعـــام احلـــالي االداري وا
2020 بــحـضــور  جـمــيع رؤسـاء
ـــثـــلي االحتــــادات الـــفـــرعـــيـــة و

ـالي واالداري والـنـظـام الـداخلي ا
باالجماع.

واشار عبد احلـسن انه  مناقشة
قـانون الـصـاالت االهلـيـة وضرورة
االلـتـزام بـه من اجل وضع الـلـعـبـة
عـلى الطـريق الـصـحيح و اعالن
ـتـابـعة الـلـجـان لالحتـاد الـفـرعيـة 
تطبيق هذا القانون في احملافظات
وبــالـتــنــســيق مع وزارة الــشــبـاب

والرياضة ووزارة الداخلية.
واضــاف ان االجـتــمـاع تــطـرق الى
حتـديد امـكان ومـواعيـد البـطوالت
احملــلــيـــة والــدورات الــتـــدريــبــيــة
والـتحـكيـمـية وسـوف يتم اعالنـها
ــقـــبــلــ والــتي خـالل الــيــومــ ا
تتناسب مع االستحـقاقات العربية

واالسيوية.
وتـــابع انه تــمـت االشــادة من قــبل
جـــمــيـع احلــاضــريـن بــنـــشــاطــات
االحتــاد االخـــيــرة والــتـي شــمــلت
الدورات التدريبية وبطولة العراق
لــلـصــاالت االهــلـيــة الـتـي تـمــيـزت
بالـتنظيـم الرائع ومشـاركة واسعة

. من الالعب

فــــائـــز عــــبــــد احلـــسـن في بــــيـــان
صحفي  ان االجتماع كان ناجحاً
ومثـمرا تـخلـله مناقـشة الـعديد من
األمــــــور اإلداريــــــة واالنـــــشــــــطـــــة
والـفــعـالـيـات الــريـاضـيــة الـقـادمـة
صادقة على التقريرين فضال عن ا
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اكــــــــــدت ادارة نــــــــــادي احلـــــــــدود
الـريـاضي انـهـا سـتـتـعـامل بـالـرق
الــقـانــونـيــة الـتـي تـواجه فــريـقــهـا

متاز. الكروي بالدوري ا
وذكر بيان عن احلـدود ان تدريبات
فـريـقنـا بـكرة الـقـدم شهـدت تـواجد
رئـــيس الـــهــيـــئــة اإلداريـــة لــنــادي
احلــدود الــريـاضـي الـعــمــيــد فـواد
نـاصـر الركـابي الـذي اكـد على دعم
اإلدارة الــكـامل لــفــريق كــرة الــقـدم
الـذي سيـشـد الرحـال الى مـحافـظة
القـــاة اهل الــدار يــوم الــســـمــاوة 
ــقـــبل ضــمـن مــنـــافــســات االحـــد ا
اجلــولــة احلــاديــة عــشــر من عــمــر

دورينا الكروي.
واضـــاف ان رئــــيس الــــنـــادي حث

اجلـــهــاز الـــفــنـي والالعــبـــ عــلى
ـبـاريـات تـقــد األفـضل في قـادم ا
ـــبــــاراة وتـــرك والــــتـــركــــيـــز فـي ا
االعــتــراضــات عــلى احلــكــام الــتي
صلـحة الـفريق وان كانت ليـست 
هـنــاك اخــطــاء في بــعض احلـاالت
فــأن االدارة ســتـــتــعــامل بــالــطــرق
الـــقــانـــونــيـــة مع هــذا الـــظــلم وان
الفـريق مطالب االن بـتحقـيق الفوز
ركز الذي يقف فيه هو ليس كون ا
من افـــكــــار االدارة الـــتي تــــتـــفـــهم
ظروف كرة القدم سيما وان فريقنا
يقـدم مستـويات جـيدة لكن يـنقصه
احلظ فـي بـــــــعض االحـــــــيـــــــــــــان
والـــتـــركــيـــز ايـــضـــاً في الـــدقـــائق
االخــيــرة الـــتي خــســر بــســـبــبــهــا

الفريق نقاط كثيرة.

احمد راضي

ــــســــتـــوى
يـــــــــلــــــــــيق
بــسـمــعـة
نــــــــــادي
الــنـجف

.
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بناء االجسام
في اجتماع



كــانت تـقـاريـر صـحـفـيـة زعـمت
أن مارسيـلو في طريـقه للرحيل
عـن الـريـال في الـشــتـاء بـعـدمـا
خــرج من حــســابـات زيـن الـدين

يرجني. زيدان مدرب ا
وقع "كالتشيو ميركاتو" ووفقًا 
اليوم السـبت فإنه ال توجد أي
فـرصـة لــتـعـاقـد يــوفـنـتـوس مع
ـيركاتو الشتوي مارسيلو في ا
ــقـبل كــمـا أنَّ الـيــوفي لم يـقم ا
بأي حترك صوب هذه الصفقة.
ـوقع اإليـطالي إلى أن وأشار ا
الـــــريــــالــــيــــجــــمــــد وضـــــعه في
ـيركـاتو وبـالـتالي لن يـتعـاقد ا
مع أي العـب في يـنــايـر/كــانـون

ثان أو يسمح بخروج آخر.
وأوضح أن مــارســيــلـو ســيــظل
في ريــال مـــدريــد حــتى نــهــايــة
ــوسم وإن رحل ســيــكـون في ا

قبل. يركاتو الصيفي ا ا

AZZAMAN SPORT

{ مـدريد- وكـاالت - يـخـطط مسـؤولـو ريال مـدريـد لعـقـد صفـقـة برتـغـاليـة في خط الـدفاع خالل
قبل بحسب تقارير صحفية إسبانية. يركاتو الصيفي ا ا

وقالت شـبـكة "ديـفنـسـا سنـترال" اإلسـبانـيـة إن البـرتغـالي نـونو مـينـديـز الظـهيـر األيـسر لـسبـورتنج
قبل. لشبونة دخل ضمن أولويات ريال مدريد خالل الصيف ا

ـاضي كما أن وأشارت إلى أن ريـال مدريـد كان على تـواصل قوي مع وكـيل ميـنديز في الـصيف ا
درب زين الـدين زيدان اسـتـمرا في مـتابـعة الـالعب البـرتغـالي وأدركا الـرئيس فـلـورنتـينـو بيـريـز وا
ـوسم. وأوضحت أن ريال مـدريد يحـتاج لـظهيـر أيسر جـديد عـقب بيع سيـرجيو مدى تطـوره هذا ا
اضي باإلضـافة إلى تراجع مسـتوى الظـهير البـرازيلي اخملضرم ريجيـلون إلى توتـنهام الصـيف ا
ـينـديز 12 مـلـيون يـورو لكن مـارسيـلـو دا سيـلفـا. وقـالت الشـبـكة اإلسـبـانيـة إن القـيـمة الـسـوقيـة 

لشبونة يطلب 20 للتخلي عن الالعب.
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ـصريـة في عام شهـدت الريـاضة ا
2020 عـدة إجنـازات واضـحـة في
األلـعــاب األخـرى بــعـيــدا عن كـرة
القـدم التي تـستحـوذ على اهـتمام
وإعجـاب األغـلـبـيـة وتـعـد الـلـعـبة
الشعبية األولى في أرض الكنانة.

bO « V ²M

مـنتـخب مصـر لـكرة الـيد جنح في
ــبــيــاد حــجـــز تــذكــرة الــتــأهل ألو
طـوكـيـو بـعد تـتـويـجه بـلـقب كأس

األ األفريقية.
وأقـــيـــمـت كـــأس األ في تـــونس
خـالل الــــفـــــتــــرة بــــ 16 إلى 26

اضي. كانون الثانى/يناير ا
وحقق الفراعنة انـتصارا تاريخيا
على نسور قرطاج في عقر دارهم
واقـــتـــنــــصـــوا بــــطـــاقـــة الــــتـــأهل

بياد. لألو
WK «  U¾ýU½

جنح مـنـتـخب مـصـر لـكـرة الـسـلـة

لـــلــنـــاشـــئــات حتت 18 عـــامــا في
الـتـتويج بـبـطولـة األ األفـريقـية

التي أقيمت في مصر.
وتأهل مـنتـخب مصر لـكرة الـسلة
لــلـنــاشـئــات لـبــطــولـة الــعـالم في
ــيــز خــاصــة أن الــلــقب إجنــاز 
غـاب عن أحـضــان الـفـراعــنـة مـنـذ

 10أعوام.
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ـصـري لـلـجـودو ـنـتـخب ا حــقق ا
لــقب الــنــســخـة الـ 41من بــطــولـة
ــؤهــلـة إلى إفــريــقـيــا لــلـجــودو ا
ــــــبـــــيـــــة في دورة األلـــــعـــــاب األو
طــوكــيــو والــتـي اســتــضــافــتــهــا
صري نتـخب ا مدغـشقر. وجـاء ا
ـــركـــز األول بـــرصـــيــد تـــسع في ا
مـيدالـيـات متـنـوعة بـواقع خمس

. ذهبيات وفضيت وبرونزيت
وكان ختام البـطولة مسكـا للبعثة
ـصــريــة بـفــوز رمــضـان درويش ا
بـذهـبـيـة وزن 100 كـلغ لـيـضـيف

صر ـيدالـية الـذهبـية اخلـامسـة  ا
في إجناز تاريخي.

n¹dý —UO

ع وعـلى صـعـيـد األلـقـاب الـفـردية 
اسم مـيـار شـريف بـطـلـة مـصر في
ـشـهـد في الـتـنس الـتي تـصـدرت ا

 2020وخطفت األضواء.
وأصــــبـــــحت مـــــيــــار شـــــريف أول
مــصــريـة تــصل لــلــدور الــرئــيـسي
إلحدى بـطوالت جـراند سالم وهي

روالن جاروس.
ولم تـتوقف مـيـار شريـف عنـد هذا
اإلجنـــاز ولــكــنــهـــا حــصــدت لــقب

تشارلستون للتنس.
وهي أول بـطـولـة دولـيــة حتـقـقـهـا
ــصــريــة الـتـي تـأهــلت الــبــطــلــة ا
اس أيـضاً لـنهـائي بطـولة الس بـا

وخسرت النهائي.
w «— ZOÐ

ـدوح الـسـبيـعي الـشـهـير وتـألق 
بلقب "بيج رامي" وخطف األضواء

في لعبة كمال األجسام.
وأصــبح الـســبــيــعي أول مــصـري
ـــبـــيــا يـــحـــصـــد لــقـب مـــســتـــر أو
لـلــمـحــتـرفــ وهي أغـلى بــطـولـة
لالعـــبـــ احملــــتـــرفـــ في كـــمـــال
األجسام.بيج رامي سرق األضواء
بـعـدمـا حتـدى الــظـروف الـصـعـبـة
الــتي واجـهــته مــؤخــرا وحتــديـدا

إصابته بفيروس كورونا.
وكــاد فـيـروس كــورونـا أن يـحـرمه
من خوض البـطولة ولـكنه تعافى
قـبـلـهـا بـأيــام وجنح في الـتـتـويج

باللقب.
WO³¼c « WJL «

صرية فريدة وواصلت السباحة ا
عثمان "الـسمكة الذهـبية" مسلسل
الـتـألق.وفـازت الـســمـكـة الـذهـبـيـة
بـذهـبـيـة سـباق  50 مـتـر حرة في
فتوحة.كما حققت بطولة أمريكا ا
رقــمــا قــيــاســيـا (25.10)  ثــانــيــة
لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه.
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بــعــد سـنــوات طــويـلــة ســاد فـيــهـا
االعــتـــقــاد بـــأن لــيـــونــيل مـــيــسي
ســيــنــهـي مــســيــرتـه الــكــرويــة في
بـرشـلـونـة ليـكـون أحـد أبـرز جنوم
نــادي "الــفــريق الــواحــد" أكــد عـام
2020 أن لـيو قـد يبـدأ طريـقه ألحد
ـــــنــــافـــــســــ عـــــلى أطـالل هــــذه ا

التوقعات.
اضـيـة الـغـطاء وكـشـفت الـشـهـور ا
عن أزمة حقيقية ب ميسي وناديه
ـا هي لـم تـكن ولــيـدة الـصــدفـة وإ
نــتــاج الــعالقـة غــيــر الــطـيــبــة بـ
الالعب وجوسيب ماريـا بارتوميو
ـسـتقـيل من رئـاسـة الـنادي وسط ا

الـــــــضــــــــغـــــــوط
ــــتـــراكــــمـــة ا

عليه.
وقـــــــــــــــــــبـل
شــــــهــــــور
قـــلـــيـــلـــة
اسـتـحـوذ
مـــــيـــــسي
عــــــــــــــــلـى
عــــنـــاوين

اني يورجن كـلوب مدرب ليـفربول أي سبب يـجعل النجم { لندن- وكاالت - ال يـرى األ
ـصري محـمد صالح يـرغب في مغادرة الـريدز.كـان صالح أدلى بتـصريحـات لوسائل ا
اإلعالم اإلسبانية أكـد فيها أنَّه منفتح بشأن االنضمام للريال وبرشلونة ما رسم عالمات
استـفهـام حول مسـتقـبل الالعب مع ليـفربول الـذي انتـقل إليه قـبل أكثر من 3 أعـوام.وقال
ـكنـنـا جمـيـعًا كلـوب في تـصريـحـات أبـرزتهـا صـحيـفـة "مونـدو ديـبورتـيـفو" اإلسـبـانيـة: "
الـبحث عن شـيء آخر في الـتـصـريحـات إذا أردنـا ذلك لـكـنني أعـتـقـد أن السـبب الـوحـيد
ـغـادرة صالح لـيـفربـول في الـوقت احلـالي هـو الـطـقس".وأضـاف: "هل يـوجـد سـبب آخر
ا لـيس األفـضل في هنـا? هـذا واحـد من أكـبـر أنـديـة الـعـالم. نـحن نـدفع أمـواالً جـيـدة. ر
العـالم لكننـا ندفع جيدًا ولـدينا ملـعب مثير مع مـشجع رائـع ولدينـا قاعدة جمـاهيرية
في جـمـيع أنحـاء الـعـالم".وتـابع: "نـرتدي الـلـون األحـمر وهـو أجـمل لـون عـلى أي حال. ال
ـنـاسـبـة ـكـنـك إجـبـار الـنـاس عـلى الـبـقـاء لـكن األمـر كـله يـتـعـلق بـالـتـوقـيت والـلـحـظـة ا
لـلـمغـادرة".وواصل: "جنـري تـغيـيـرات وجنلب العـبـ وإذا أراد أحـد الالعبـ الـرحيل ال
اذا يريدون الرحيل. عندما أجاب صالح على السؤال كان كننـا منعه. أنا فقط ال أفهم 

األمر أن هذه األندية قد تكون مهتمة وهو لم يستبعد ذلك".

تــفـعــيل هـذا الــبـنــد االسـتـثــنـائي
وأكــدت أن هـذا الـبـنـد يـسـري فـقط
ـاضي حـتى نــهـايــة مـايـو/أيــار ا
ــوسم فــعــلــيـا في فــيــمــا انـتــهى ا

أغسطس/آب.
وتمـسكت إدارة الـنادي بـاحلصول
على قيمة الشرط اجلزائي في عقد
الـالعـب إذا أراد الـــــــــرحــــــــــيـل عن
صــفــوف بــرشــلـونــة قــبل انــتــهـاء
عـقده عـلـما بـأن قيـمـة هذا الـشرط
اجلـزائي تـبلغ  700مـلـيـون يورو
مـا يـعـني صـعـوبـة انـتـقـال الالعب

ألي ناد آخر.
كــان مــانــشـــســتــر ســـيــتي وســان
جـيـرمـان وإنـتـر مـيالن في مـقـدمة
رشـحة خلطف األندية األوروبـية ا
مـيـسي بـخالف بــعض الـتـكـهـنـات
الـــتي ربــطت مــيـــسي بــإمــكــانــيــة
الــرحـيل إلـى الـدوري الـصــيـني أو
نـظــيــره األمــريـكي فـي ظل األزمـة
ــالــيــة الــتي تــعــانــيــهــا األنــديـة ا
األوروبـــيــة من تـــبــعــات جـــائــحــة
كورونا.ولـكن شيئـا من هذا لم يتم
في ظل تمسك برشلونة باحلصول
عــــلى قـــيــــمــــة الـــشــــرط اجلـــزائي
اخلـــرافـي في عــــقـــد الـالعب ودعم
رابطـة الدوري اإلسـباني (ال لـيجا)
لــلــنــادي في تــفـســيــره الــقــانـوني
اخلــاص بـــأن فــتــرة تــفــعــيل بــنــد

يسي انتهت بالفعل. الرحيل 
لــهــذا ظل مــيــسي في بــرشــلــونـة

ــديــر الــفــني وبــيب جـــوارديــوال ا
رشـح األسبـق للـفريق وبـعض ا
احملــتـمــلــ لــرئـاســة الــنـادي في

قررة خالل 2021. االنتخابات ا
وبعـد شهـور من اجلدل بـشأن هذه
األزمـة أعــلن نـادي بــرشـلــونـة في
ــاضي أن نــتـائج يــولـيــو/تــمـوز ا
الـتـحـقـيـقـات الـتي أجـرتـهـا شـركة
"بــــرايس ووتــــرهــــاوس كــــوبــــرز"
لــلــمــحــاسـبــة بــرأته مـن ادعـاءات
تـنـظـيم حـمـلـة تـشـويه بـحق رمـوز

مهمة للنادي.
وذكـر الـنـادي أن شـركـة احملـاسـبـة
خــــلـــصت إلى أنـه "في الـــتـــعـــاقـــد
تابـعة وحتليل حسابات تعلق  ا
الــتـواصـل االجـتــمــاعي لم يــوجه
بـرشـلـونـة بـشن أي حـملـة تـشـهـير

بحق أي شخص".
كـذلك كـشــفت عـمـلـيــة الـتـدقـيق أن
بــرشــلــونــة لم يــدفع مــا يــزيــد عن
أسـعــار الـســوق مـقـابـل احلـصـول
عــــــلى خــــــدمـــــات شــــــركـــــة "آي 3

فنتشرز".
ولكن هذا لم يستطع إخفاء حقيقة
األزمــــــــة بـــــــ مـــــــيــــــــسي وإدارة
بـارتـومـيـو خـاصـة مع تـفـاقـم أزمة
ــالــيــة ــشـــاكل ا الــنـــادي في ظل ا
نـــتـــيــجـــة تـــبــعـــات أزمـــة تـــفــشي
اإلصـابــات بـفـيـروس "كـورونـا" من
ــدوي في نـــاحــيــة ثـم الــســقـــوط ا
ة الثقيلة -2 دوري األبطال بالهز
8 أمــــام بـــايــــرن مـــيــــونخ في دور

الثمانية للبطولة.
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وفي الـــــوقت الـــــذي ســـــادت فـــــيه
التوقعـات بإجراء تغـييرات جذرية
في الـنــادي الـكــتـالــوني قــد يـكـون
مـنـهـا رحـيل بـارتـومـيـو نـفـسه من
مـنصب رئـيس الـنادي ضـمن ثورة
تصـحيح شـاملة أشـعل بارتـوميو
فـتيل أزمـة أكبـر بشـكل ليس هـناك

ما يؤكد أنه كان متعمدا.
درب وبالتزامن مع بداية مسيرة ا
ـدرب الـهـولـنـدي رونــالـد كـومـان ا
اجلـديـد لـلـفـريق أطـاح بـارتـومـيو
وكــومـان بـعـدد مـن جنـوم الـفـريق
في إطار خطة إعادة بناء الفريق.
وكــــان من بـــ هــــؤالء الـــنـــجـــوم
الـــكــرواتـي إيــفـــان راكـــيـــتــيـــتش
والــــتـــــشــــيــــلي أرتــــورو فــــيــــدال

واألوروجوياني لويس سواريز.
ـثابـة شرارة رحـيل سواريـز كان 
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وظــهــر اسم فــارس الـدســوقي في
لــعــبــة اإلســكــواش بــعــدمــا أطـاح
ــصــنف األول عــلى بــعــلي فـــرج ا

مستوى العالم.
ـصــنف وحــقـق فـارس دســوقـي ا
رقم 13 عـــلى مـــســـتـــوى الــعـــالم
مـفــاجـأة بـالـتــفـوق عـلى مــنـافـسه
ـيـا ـصـنف األول عـا عـلـي فـرج ا

بنتيجة (3-2). 
sLŠd « b³Ž

wÐ«dŽ

كـــــــمـــــــا
تــــــــــألق
ـصـار ا
ع عــبــد
الـــــرحم

ن عــــــــرابي
الــــذي حـــــجــــز

تــــــذكــــــرة الـــــــتــــــأهل
ـــــبـــــيـــــاد.وجنـح عـــــرابي في لألو

ميار
شريف

األزمة اجلـديـدة ب مـيسي وإدارة
بـارتـومـيـو الســيـمـا وأن سـواريـز
ـقـرب إلـى مـيـسي هــو الـصــديق ا
كـمـا أن مـسـتـواه لـم يـكن بـالـشـكل
الـذي يـدفع بـرشـلـونـة لإلطـاحـة به
بــهـذه الــســرعـة مع قــدوم كــومـان
ويـــظـــهــــر الـــدلـــيل عــــلى هـــذا من
ــســـتـــوى اجلــيـــد الـــذي يـــقــدمه ا

الالعب حاليا مع أتلتيكو مدريد.
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ا شـعر ميـسي بأن االستـغناء ور
ــثــابــة ضــربـة عن ســواريــز هــو 
مــوجـهــة إلـيه من خالل الــتـخـلص
تــدريـــجـــيـــا من بـــعض الـالعـــبــ
ـــرتــبـــطــ بـه بــهـــدف إضــعــاف ا

مستوى هيمنته على الفريق.
ولـهذا طـالب مـيسي إدارة الـنادي
بــعــدهـــا مــبــاشــرة بـــالــســمــاح له
بالـرحيل عن صفـوف الفريق خالل
ـوسم صـيف 2020 وقـبل بــدايـة ا
األخــــيــــر في عــــقـــــده احلــــالي مع
النادي.وأشار مـيسي إلى أن عقده
مع الـنـادي يـتضـمن بـنـدا يـتيح له
الـرحـيل عن برشـلـونـة عقب نـهـاية
كـل مـــــوسم بــــــشـــــرط إبالغ إدارة
الـنـادي بـهـذه الــرغـبـة في غـضـون
أيام قـلـيـلـة عـقب انتـهـاء فـعـالـيات
ـوسم.لكن إدارة الـنـادي أكدت أن ا
الـــوضع االســـتــثــنـــائي لــلـــمــوسم
ــاضي 2020.2019 وانـــتـــهــائه ا
مــؤخــرا ال يــعــنـي تــغــيــيــر مــوعـد

فيس ديباي

ظهـور بيـدري مع الفريق األول
بــــاإلضـــافـــة إلـى األداء اجلـــيـــد
ارتن برايثوايت مع استعادة

بلي وأنسو فاتي. عثمان د
وأوضــحـت أن صــفــقـــة ديــبــاي
لـيست مـستـبـعدة في بـرشلـونة
بـنـسـبـة %100 لـكــنـهـا لم تـعـد
أولــــويــــة واألولــــويــــة هي ضم

مدافع جديد في الشتاء.
وذكـرت أن االحــتــمـال الــوحــيـد
لـتــعـاقـد بــرشـلـونــة مع ديـبـاي
هاجم سيكون برحـيل أحد ا
وبرايـثوايت يـعد االسم األقرب
لكنه يرفض مغادرة كامب نو.
فــيـمــا كــشف كــارلـوس ألــبــرتـو
يـــاكــيه وكـــيل أعـــمــال الوتــارو
مـارتـينـيـز مـهاجم إنـتـر ميالن
مــوقف الـالعب من الــرحــيل عن
صفوف النيراتزوري في الفترة
ــــقــــبــــلـــــة في ظـل اهــــتــــمــــام ا
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لم يــعــد بــرشـلــونــة قــريــبًـا من
ـفيس الـتعـاقـد مع الهـولـندي 
ديـبــاي مـهـاجم لــيـون الــشـهـر
ـقــبل خالل فـتــرة االنـتــقـاالت ا

الشتوية.
كـــــان ديـــــبـــــاي هـــــدفًـــــا بـــــارزًا
ـاضي لــبـرشــلــونــة الــصـيـف ا
بـناءً عـلى طـلب مواطـنه رونـالد

دير الفني للبارسا. كومان ا
ووفــقًــا لــصــحــيــفــة "ســبـورت"
الــيـــوم الـــســبـت فــإنَّ صـــفـــقــة
ديباي تبتعد عن برشلونة أكثر
من أي وقـت مــضـى; ألن مــوقف
الــنــادي الــكـتــالــوني بــات غــيـر
واضح مـن الــــــتـــــحــــــرك لــــــضم

الالعب الهولندي.
وأشــارت إلى هــنــاك تــخــوفــات
لــدى بــرشــلـونــة من اســتــثــمـار
أمـوال في مــهـاجم جـديـد عـقب
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وأصــبح اجلـدل بــشـأن رحــيـله في
ثـابة فـتـرة االنتـقاالت الـصـيفـيـة 

." "ضجيج بال طح
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لـــكن عـــلى الـــرغم مـن اســتـــقـــالــة
بـارتومـيـو قبل شـهـرين تخـوفا من
طـــــرده من خـالل تــــصـــــويت كــــان
ـاضية مزمـعا إجراؤه في الـفترة ا
عــلـى ســحب الــثـــقــة مــنه ال يــزال
الوضع ب ميسي وبرشلونة على
احملك.وهـنــاك قـنــاعـة لــدى بـعض
ـــرشــحـــ لــرئـــاســة الـــنــادي أو ا
ــــتـــــابـــــعـــــ لـه بـــــأنه كـــــان من ا
الــضـروري تــرك مـيــسي يـرحل في
ـيـركـاتـو الـصـيـفي مع تـخـفيض ا
قـيـمـة الشـرط اجلـزائي لالسـتـفادة
ــالـي بــدال مـن تــركه ـــقــابـل ا من ا
يــرحل عـن صــفــوف الــفــريق بــعــد
ـــوسـم احلـــالي بال أي نـــهــــايـــة ا
اسـتفـادة مـاليـة.ويسـتـطيع مـيسي
الــــــتـــــوقــــــيـع ألي نــــــاد آخــــــر في
ــقــبل دون يــنــايـــر/كــانــون ثــان ا
مــوافـقــة بــرشـلــونـة لـالنـتــقـال من
الـنــادي الـكــتـالــوني إلى الــوجـهـة
التي يريـدها في صفقـة انتقال حر
ا ـوسم.ومن ثـم ر عـقب نـهـايـة ا
أصـــبـح مـــســــتـــقــــبل مـــيــــسي مع
بـرشلـونة مـرهونـا بهـوية الـرئيس
اجلـديد لـلنـادي الكـتالـوني والذي
ـقررة سـتـسـفـر عـنه االنـتـخـابـات ا

قبل. الشهر ا

برشلونة بالتعاقد معه.
وقـال ألــبـرتــو في تـصــريـحـات
لـصحـيفـة "أوليه" األرجـنتـينـية:
"العب لــبــرشــلـونــة? الــيــوم هـو

ـتـواجـد به ـكــان ا بــخـيـر في ا
يـــنــــمـــو ويــــتـــحـــسـن. إنه رجل
يــتـمــتع بـإمــكـانــات هـائــلـة بال
ــــكــــنـه أن يــــصــــبح حــــدود و

حتـــقـــيق الـــعـــديــد مـن اإلجنــازات
خـالل مـــشـــواره مع الـــلـــعـــــــــبـــة
أبـرزها حـصوله عـلــــى ذهبـيـــــــة
الــقـــفــاز الــذهــبـي وكــأس أحــسن
العب بـــصـــربـــيـــا في بـــطـــــــــولـــة

أوروبا.
توسط عالوة على ذهبيـة البحر ا
بـــإســــبـــانـــيـــا وذهـــبـــيـــة الـــدورة
اإلفـــريـــقـــيـــة وفـــضـــيـــة األلـــعــاب

ــبـيــة الــعـســكــريـة األو
الــــتـي تـــــعــــتـــــبــــر أول

بية عسكرية. ميدالية أو
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ـهـد اقـتـراب ماوريـسـيـو بـوكـيتـيـنـو من تـولي تـدريب بـاريس سان { باريس- وكـاالت - 
جيرمان طريق الـنادي الفرنسي نحـو صفقة من العيار الـثقيل قد تكون هي األبرز خالل

القرن اجلاري. 
وأشارت صحيفـة "لو باريزيان" في تقريـر لها إلى أنَّ ارتباط اسم بوكيـتينو بباريس يربط
بي إس جي بإبرام صفـقت هما كريستيان إيريكسن العب وسط إنتر ميالن الذي يبحث
عن فـريق آخر وكـذلك النـجم األرجنـتيـني ليـونيل مـيسي الـذي ينـوي الرحـيل بنـهايـة عقده
وسم.وبررت الصـحيفة هذا الطرح بأن ميسي كان يـفضل تعاقد ناديه مع بوكيتينو هذا ا
دربـ في وقت سابق مـثل مواطنه مدربًـا للـفريق خاصـة مع تزكـية "ليـو" أسمـاء بعض ا

تاتا مارتينو.
ووصـفت أيضًا أن اهتـمام النـادي الفرنـسي بضم ليـونيل بأنه "سـر مكشـوف" يشغل بال
الك النادي في الدوحة وكلهم أمل في مسؤولي سان جـيرمان من العاصمة الفرنسية 
استـغالل هـذه الـفـرصـة الـتـاريـخـيـة لضم الـالعب بـخالف حتـقيـق حلـم جنم الـفريق
نيمار الـذي صرح برغبته في اللـعب مجددًا بجوار ميسـي.ولفتت "لو باريزيان" إلى
أن مـا يعزز هذا االجتـاه هو أن ميـسي ومواطنه بـوكيتيـنو استـهال مسيـرتهما مع
ناد واحد هو نيـويلز أولد بويز األرجنتيني.وواصلت بأن (ليو) لم يكسب قضيته
في إقنـاع مسـؤولي البـارسا بتـولي بوكـيتـينـو مهـمة الفـريق في وقت سابق إال
أن أمـامـه حال آخـر لـتــحـقـيق هــذه الـرغـبــة وهـو االنـتــقـال لـصـفــوف الـعـمالق

الباريسي.

األنـــبــاء وكـــان في بـــؤرة الـــضــوء
بـشدة; بـسبب أزمـته مع بـرشلـونة
والـتي جـعـلتـه الهـدف األبـرز لـعدد
من األنـــديــة األوروبــيــة الــكــبــيــرة

اضي. الصيف ا
وبـــعــد أســـابــيع مـن اجلــدل حــول
وجــــهــــة الـالعب والــــنــــادي الـــذي
يستطيع احتواء جنم بهذا احلجم
وتوفيـر عناصر الـنجاح من حوله
تــوقف احلـديـث عن هـذه الـصــفـقـة
ولــــو بــــشــــكل مــــؤقـت لـــيــــصــــبح
ـثابـة ضـجيج "مـيـركاتـو" ميـسي 
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أزمة ميسي لم تبدأ في هذه الفترة
ـا بـدأت مـنـذ فـتـرة طـويـلـة في وإ
ـتــوتـرة بــ الـنـجم ظل الـعالقــة ا

األرجنتيني وبارتوميو.
كـادت وسائل اإلعـالم تفـجـر األزمة
مـبكـرًا عنـدما ذكـرت تقـرير إعالمي
اضي أن إدارة في فبراير/شباط ا
بـارتومـيـو اتفـقت مع شـركة "آي 3
فــــنــــتـــــشــــرز" إلدارة حـــــســــابــــات
إلـكتـرونيـة عـلى شبـكات الـتواصل
االجـــتــمـــاعي لـــتـــحـــســـ صــورة

مجلس اإلدارة.
وكـذلك اإلسـاءة لسـمـعـة عدد من
جنوم وأسـاطير الـنادي مثل
مـيــسي وزمـيـله جـيـرارد
بــــيــــكــــيـه والــــنــــجم
الـســابق لـلـفـريق
تـــــــــــشـــــــــــافـي
هـيرنـانـديز
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{ روما- وكاالت - أكد تقـرير صحفي إيطالي أن يـوفنتوس يستـعد لتفعيل
بـند الـشراء الـنهـائي في عـقد العـبه األمريـكي ويسـتون مـاكيـني خالل األيام

قبلة. القليلة ا
ـوسم اجلاري قـادمًا من وانـضم ماكـيني (22 عـامًا) إلى يـوفنـتوس مـطلع ا
شـالــكه عـلى سـبـيل اإلعــارة مع أحـقـيـة الـشـراء وســرعـان مـا أثـبت جـدارته
بارتداء قميص الـبيانكونيري. وشارك ماكيني مع يوفنتوس حتى اآلن في 14
مباراة حـيث جنح في تسـجيل هـدف مـنهمـا هدف في بـرشلـونة كـما صنع
هدفـ آخرين. وبـحـسب شبـكة "سـكاي سـبورت إيـطـاليـا" فقـد قرر يـوفنـتوس
بـالـفـعل دفع قـيـمـة شـراء ماكـيـني الـبـالـغـة مـبلغ 18.5 ملـيـون يـورو إلى ناديه

شالكه من أجل ضمه نهائيًا.
ـدير الـفني وأوضح الـتقـرير أن ذلك الـقرار جـاء بـناءً عـلى طلب أنـدريـا بيـرلو ا
للبـيانكـونيري والـذي أكد إلدارة يوفـنتوس أن مـاكيـني يعد مـستقـبل الفريق إلى

جانب فيدريكو كييزا في خط الهجوم.
وانـضم مـاكــيـني إلى يـوفـنــتـوس مـقـابل 4.5 مـلــيـون يـورو قـيــمـة مـوسم اإلعـارة.
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ـهم بـالـقـمـة".وأضـاف "الـشيء ا
الـيـوم هو أن يـعـتاد عـلى الـكرة
األوروبــيـــة بــأســرع وقـت. لــقــد
جاء إلى إيطاليـا ولعب تلقائيًا.
إنه يركض ويسـجل وقد أصبح
الــنــاس مــغــرمـ بـه وســاعـده
ذلك عـلى االسـتـمـرار في إثـبـات

جدارته".
وحــــول بـــقــــائه في اإلنــــتـــر من
عـدمـه صـرح: "لـديه 3 سـنـوات
أخــــرى في عــــقـــــده. من يــــريــــد
الـــتــعــاقــد مــعـه عــلــيه أن يــجــد
اتــفــاقًـــا مع إنــتــر لــكــنه هــاد

وسعيد. يلعب وينمو".
كـشـف تـقـريـر صـحـفي إيـطـالي
الـيـوم الـسـبت حـقـيـقـة اقـتراب
يــوفـــنــتـــوس من الـــتــعـــاقــد مع
البرازيلي مارسيلو ظهير ريال
ــقــبل خالل مــدريــد الــشـــهــر ا

فترة االنتقاالت الشتوية.

يـــــــذكــــــر أن
هـذه لـيـست
ــرة األولى ا
الــتي يــرتــبط
خـاللــــــــــــهـــــــــــا
مـــــارســــــيــــــلـــــو
بـــاالنـــتـــقـــال إلى
يوفنـتوس بسبب
الــــصــــداقــــة الــــتي
جتـــمـــعه بـــالــنـــجم
الـــــــبــــــــرتــــــــغــــــــالي

كريستيانو رونالدو.

 ليونيل ميسي
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اضـية في مـقاالت عـدة عدم وجـود نظام لقـد بيًّنـا عبـر األسابـيع ا
قراطي واحد بكل مـنطلقاته الـنظرية وتطبـيقاته صالح لكل دول د
الـعـالم; وذلـك بـسـبب تــأثـيـرات الــتـاريخ والـتــراث والـثـقـافــة والـبـنى
ـقراطـيـة وبـالتـالي حـاجة االجتـمـاعيـة عـلى كـثيـر من تـفـاصيل الـد
ـقـراطـيـة الـصـاحلـة جملـتـمعـاتـهم في الـعـرب لالتـفاق عـلى نـوع الـد

ستقبل القريب.  احلاضر وا
تبنّاة في قراطية ا نطلق األساسي للد كما بينًّا أفضلية أن يكون ا
بالد العرب مبـدأ العدالة; بـعد أن أظهرت جتارب الـعديد من الدول
ــقــراطـيــة بــأن مـبــدأ احلــريـة الــلــيــبـرالــيــة كـمــنــطـلق الــغـربــيــة الـد
قراطـيتهم ومن دون أن يـحكمهـا مبدأ الـعدالة ويعـلو علـيها قد لد
قاد إلى مـشاكـل وأزمات في حـقول االقـتـصاد والـسيـاسـية والـسلم

األهلي واألخالق واألوضاع النفسية اجلمعية.
ـقـراطـيـة في الـواليات  وما نـراه من أزمـات خـطـرة في مـسـيـرة الد
تحـدة األمريكـية وبعـض دول أوروبا وآسيـا يشيـر إلى وجود خلل ا

قراطيات. نطلقات األساسية لتلك الد في ا
ـنـطـقي الـذي يـحـتــاج إلى إجـابـة واضـحـة بـالـنـسـبـة لـنـا  الـسـؤال ا
كعرب; هـو: عن أية عدالـة نتـكلم? ما مـصادرها وقـيمـها وتطـبيقـاتها

قراطية? في الواقع? وما نوع عالقتها بالد
هذا موضوع كبيـر ومطروح على مستـوى العالم منذ زمن طويل من
ـفـكـريـن في أمـور الـسـيـاسـة واالقـتـصـاد ويـعـاد قـبل الـفالسـفـة وا
ة طرحه بـقـوة في الـوقت احلاضـر; بـعـد أن دخل العـالم أزمـات عـو
عدة وعلى األخـص في االقتصـاد أو في مواجـهة وبـاء غريب مـعقد

كوباء الـ (كورونا).
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وقـد تـعـددت تـعـاريف الـعـدالـة وتـطـبـيـقـاتـهـا والـتـزامـاتـهـا الـقـانـونـية
وارتباطاتهـا باألخالق وقيم الفـضيلة عـند أولئك الكـتّاب والفالسفة
ـعاجلـات العـربية واألمر نـفسه يـجده الـباحث في الـتراث الـعربي وا
وضـوع الـعدالـة. فـالعـدالـة عنـد الـعرب ارتـبطـت بحـمـيمـية احلديـثـة 
ساواة جموعـة من القيم الديـنية واألخالقيـة واإلنسانيـة من مثل ا
ـيـزان واإلنـصاف في اخلـلق والقـيـمـة الـبـشريـة واحلق والـقـسط وا
والتقوى واإلحسان واحملبة وحتكيم الـضمير والسعادة والوسطية
بال إفـراط وال تـفـريط. هـذا الـتـرابط الــوثـيق بـ الـعـدالـة وكل الـقـيم
ـفكـر األمريـكي جون رولـز وزميله األخالقيـة والفاضـلة يـختـصره ا
ـقـولـة: (الـعـدالـة هي الـفـضـيـلـة الـفـرنـسي بـول ريـكـور بـاسـتـمـرار 
األولى للمـؤسسـات االجتمـاعيـة كاحلقـيقـة بالنـسبـة ألنساق الـفكر).
وضوع تـميًّـز  ويحسب لـلحـضارة الـعربيـة اإلسالميـة اهتـمامـها ا
الــعـــدالــة قــبـل احلــضــارة الـــغــربــيـــة بــعــدة قـــرون; وذلك من خالل
ـعـتــزلـة ) الـكالمـيـة. ومع أن أطـروحـات (أهل الـعـدل والــتـوحـيـد) (ا
عتزلي ركًّز كـثيراً على إثبات الـتنزيه اإللهي عن الظلم ولم الطرح ا
ـؤسسـات الـقـانـونـية يـعطِ االهتـمـام الـكـافي الـتـفـصيـلي لـلـقـانـون وا
عتزلة أبرزوا أهمية ما كأدوات تفعيل للعدل في اجملتمعات إال أن ا
يعرف اآلن بـاحلق الطبـيعي وشـتى جوانب التـساوي في اإلنسـانية
ـعـتـزلـة جــعـلـوا مـوضـوع الـعـدل اإللـهي واإلنـسـاني والـنـتـيـجـة أن ا
موضـوعاً عـاماً تـداوله رجـاالت احلكم والـفقه والـفـلسـفة عـبر سـن
طـويـلة. ولـو قـيًّض لـلـمـعـتـزلـة االسـتـمـرار; لـسُـدًّت الـثـغرات وألسـهم
العـرب في تـرسـيخ نظـريـات عدالـة ال تـقل عـما جـاء به فالسـفـة مثل
ـن يـريــد أن يــعـرف الــغــنى الـذي كـانـت وروسـو ورولــز وغــيـرهم. و
وصلت إليه مـناقـشات موضـوع العـدالة في التـراث العـربي عليه أن
يقرأ مدينـة الفارابي الفـاضلة التي سـبق مؤلفهـا غيره في القول إن
واجب من يحكـمهـا هو ضـمان حق احليـاة وحق السـعادة والتي ال
تقل روعة عن جمهـورية أفالطون الفـاضلة أو أن يقـرأ أقوال الفقيه
أبي الـقـاسم األصـفهـاني حـول أهـمـيـة ومـعـاني الـعـدالـة من مـنـظور
ديني بـالغ الـتـقدم.  مـلـخص الـقول بـإن مـفكـرًي احلـضـارة العـربـية
وضـوع األخالق قيـماً وفـضائل اإلسالميـة أعطـوا اهتـمامـاً كـبيـراً 
ارسات ثم انتـقلوا إلى إعطاء أهـمية كبـرى لفضيـلة العدل التي و
وجـدوها مـبـثـوثـة في الـنـصـوص الـقرآنـيـة كـمـواجـهـة وعالج لـرذيـلة
الظـلم; وذلك من خالل اإلعالء الكـبيـر للـتكـافل االجتـماعي ولـلحـرية
سـاواة اإلنـسـانـية الـشـامـلة والـتـسـامح في الـسلـوك والـقـصاص وا

ارسة البغي. واحلكم بالقسط والنّهي عن 
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ـقــراطـيـة كـنـظـريـة ومـا نـود أن نـصل إلـيـه هـو أن أهم أسـاس لـلـد
ونظـام هـو فضـيـلة الـعـدل مبـثـوثـة بشـكل بـارز في التـراث الـعربي
اإلسالمي. وإذا كنا نتفق مع استنتاج هيئة األ بأنه ال يوجد نظام
ـقراطية قراطي واحد يـصلح لكل اجملـتمعات; وذلـك الرتباط الد د
بتـاريخ وتراث وثـقافـة وعقـائد اجملـتمـعات فـإننـا نستـطيـع القول إن
االنطالق من فضـيلة الـفضائل أي الـعدل بصـيغ صاحلة لـعصرنا
ـطلوبة; سـينسجم مع تـراثنا وثـقافتنـا وبالتالي العربي وحلداثـتنا ا
قراطيـة مطلـباً مجتـمعيـاً واسع االنتشار سيجعل االنـتقال إلى الـد
وأكثـر قـبـوالً وأقل لـغطـاً وثـرثـرة.  وحـتى ال تلـتـبس األمـور فـإن هذا
راجعـة ال يعني إطالقاً الـتقليل من االستنتـاج القابل للـمناقشـة وا
ـنـطـلــقـات الـقــيـمـيـة واإلخـالقـيـة األخـرى مـن مـثل احلـريـة أهـمـيــة ا

واطنة وحقوق اإلنسان الكثيرة األخرى. ساواة وا واألخوة وا
ـركزيـة احلضـارية  وأخيـراً نؤكـد أهمـية اخلـروج من حتت عـباءة ا
ـتوحـشة وإمالءاتـها وأخـطائـها النـيولـيبـراليـة الـرأسمـاليـة الغـربيـة ا
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للمواطن كافة والبالغ خمسة
اضعاف او حتي ثـمانية اضعاف
?,,ســــبـــحـــان الـــله رب ــوظــفــ ا

. واطن وظفي وليس ا وا
ـعـقـول ان حـاجـة اربـعة هل من ا
ماليـ تـســبب خـراب االقـتـصـاد

اجلزئي او الكلي ?
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علـيه وبـعـد فشل مـجـلس الـنواب
ـنـتـخب من الـشـعب! في اتـخـاذ ا
قـــرار ,,نـــعــــود لـــلـــشــــعب الـــذي

انتخبهم,
الــــــشــــــعـب الــــــذي غــــــيـب عــــــنه
احلــسـابـات الــرقـمـيــة في الـواقع
والــتي هي تـــقــريـــبــا تــخـــفــيض
ـئـة من الرواتب مـانـسـبته 24 بـا

ـوقف االعالن عنه ,هـنـا اتـضح ا
بـتـايـيـد الـسـادة الـنـواب لـكـتلـهم

وهذا امر بديهي. 
مــايــخــالج افــكــارنــا ان الــسـواد
ــواطـــنــ االعــظـم من الــنـــاس ا
العـراقـيـ يـرفضـون هـذا الـقرار
واالسـبـاب واضـحـة النـهم االكـثر

تضرر بنتائجة وملحقاته.
اذا اتخذ هذا القرار? لكن 

اعــتـقــد لـســد الــرواتب او بـعض
الــعــجــز في الــرواتب  ايــا كــانت
عـقول ان نـسبـة الـعجـز هل من ا
ـوظفـ اكـبر يـكـون حق بـعض ا
من حـقـوق عامـة الـشعب? هل من
ــــعــــقـــــول ان يــــكـــــون الــــراتب ا
لـلــمــوظف سـبب خلــلق مــشـكــلـة

انــتــابـــتــنـــا احلــيـــرة من مــوقف
الــسـادة الـنــواب لـلــوهـلـة االولى
ـــنــاقـــشــة بــحـــضــور  30نـــائب 
مـــوضـــوع الـــديـــنــار ,, اعـــتـــقــد
الـــعـــراقي ,, الـــصـــخب االعالمي
الذي سمعناه من الساده النواب
كـــــــان كـــــــافي ان يـــــــؤجـل هــــــذا
ــوضـوع ولــو حلـ ,,مــا الــذي ا
جرى لـيعـزف السـادة النواب عن
مواقـفهم,, نحن النـعلم وبـعيدين

عن الكواليس,
لــكن تـــداولت مـــواقع الـــتــواصل
االجــتـمـاعي فــديـو لــشـخص اكـد
وبــــكـل قــــوة ان كـــــافــــة اطــــراف
الـعـمـلــيـة الـسـيـاســيـة اجـتـمـعت
ـــوضـــوع قـــبل واتـــفـــقـت عـــلى ا

واطن من هذا القرار,بنعم او ا
ـتـبـرع ويـعـمم في ال ,يـنـشـئه ا
الـصــحف والـتـلـفــزيـونـات وعـلى
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
لــنــصـل الى مــوقف عــام وشــامل

بهذه الوسائل.
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ونـؤكــد عـلى مـا جـاء فـي مـقـالـنـا
الــــســـابق .. الـــدوالر والـــديـــنـــار
والـتـخـبـط احلـكـومي كـحل لـهـذه
االزمـة مع الـعـرض هـنـاك قـوان
وقــــرارات التـــســــمح بـــالــــتالعب
بــالــرواتب واالجــور اال الـعــالــيـة
جـــدا وهم كــثــرو لـــيس نــحن في
مــــجـــال حتـــديـــد الـــرواتب عـــلى
اخلـدمـة لـكن للـتـذكـيـر بـان هـناك
رواتب لــــيس عــــالــــيــــة فــــقط بل
مـــجــحــفــة لــكل مــواطــنــ لــيس
لـديـهم خـبـرة وال مـدة خـدمـة  بل
مـــنــــحـــو هـــذا االمـــتـــيـــاز النـــهم
يـعـمـلــون في دوائـر تـشـكــيـلـتـهـا
خـطــا فـكـيف رواتــبـهـا  ,ورواتب
ومخـصـصات كـتب عـنهـا الـكثـير
واخـــشى ان تــــكـــون من نـــواب,,
ـاثلـة امامـنا ان فـقط واحلـقيـقة ا
االقـتـصاد الـعـراقي الـهش ماشي
بهذه التتبيلة الى االكثر هشاشة
وهــو غــيـر مــســتـعــد الســتـقــبـال
صدمات وما يثير استغرابنا ان
اجلهات ذات العالقة غير منتبهه

الـتي تـؤدي الى تــقـلـيص الـتـراء
والتداول واالنفاق للمواطن 
واالنـكى من ذلك نـسـبة الـتـضخم
الـتـي وضـعـتـهـا احلــكـومـة بـرفع
مـبـلغ بـيع الـعـمـلة من  1119الى
بــالــدوالر مـــضــاف الــيــهــا1145
ـــتالعـــبــ في الـــســوق تالعب ا
نــتــيــجـةاالنــفالت الــرقــابي عــلى
ــجـــــــمـلـه تـصل االســعــار  اي 
نـسبـة انخقـاض القـوة الشـرائية
ـــئـــة اي لـــلــــمـــواطن الى 60 بـــا
اقـتـصاد هـذا ودون  تـوفـير ادنى
سـبل الـعـيش الـكـر مـقابل ذلك.
علـيه نـضع االمر بـيـدهم ليـعـبرو
عن مـــوقــفــهم الـــداعم والــســانــد
لـلـقـرار ام الــرافض له لـكي تـرفع
هــــذا االســــواط الـى احملــــكــــمــــة
االحتاديـة لـبـيان الـرائي الـسـاند
لــلــمـــواطن نـــقــتــرح ان تـــتــولى
الـــصـــحـف احملـــلـــيـــة عن طـــريق
مندوبيها اجراء استبيان مباشر
في جــمــيع مــحــافــظــات الــعـراق
عدى االقليم ,ليوضح الشعب عن
مـــوقـــفه وحــــجم الـــضـــرر الـــذي

حتمله وسيتحمله.
وبعد فشل مـجلس النواب اتخاذ
قرار بـهذا الـصدد,,ونتائج زحف
االاقـتـصاد من 2003 الى يـومـنا
هذا نقتـرح ان يكون هناك موقع
الـكـتروني لالسـتـبيـان عن موقف

الى ان الــعــراق يـطــلب  50دولـة
مــلـيــار دوالر امـريــكي ولـديه 90
اســتـثـمــار في سـنـدات اخلــزيـنـة
ــركــزيــة االمــريــكي  34مــلــيــار ا
دوالر  ,ان حتــــــــــــريـك هــــــــــــذيـن
ــــوضـــوعــــ خالل الــــزيـــارات ا
والـــلـــــــــقـــاءات كـــانت يـــجب ان
تــــــكـــــون مـن اولـــــويــــــات مـــــادة
الــتــفــاوض ,واالن هـي في الــيــد
ـطــالــبـة ب ال 90 مــلــيـار من بــا
امــوال الــعــراق ومـن اعــتــمـادات
موقوفـة عند بدء احلـصار ناهيك
عن االصــول الــثــابــتــة في الـدول
الـــعـــربـــيـــة مـن خالل مـــشـــاركـــة
الـــعـــراق الـــفـــعــــــالـــة فـي كـــافــة
االنشطة االقتـصادية العربية عن
طــريق اجلـــامــعـــة الــعـــربــيــة او
ـنظـمات االقـتصـادي وكذلك في ا
العالم مع تـراكم كبير في االرباح
من بـدايـة احلــصـار اجلـائـر حلـد

االن.
ــــكن عـــــرض بــــيع ســــنــــدات و
ــركــزيــة كــاي اوراق اخلــزيــنــة ا
الـية ـية في االسـواق ا مـاليـة عا
,,بـدل هـذه او رهـنـها حلـ مـع

دروسة. اجملازفات غير ا
ان مـجـمل الـعــمـلـيـة هـي عـمـلـيـة

رقمية وغير اقتصادية .

{ مستشار اقتصادي 

بغداد
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(425) مليون نسمة متفوقة على
عدد الـذين يـتـحـدثون بـالـروسـية

اوالفرنسية.
ال نـريد ان نـتحـدث هنـا عن كامل
مزايا اللـغة العربيـة بوصفها من
اقدم اللـغات الساميـة وانها لغة
الـــقـــرآن والـــبـالغـــة والـــبـــيـــان
ـعاني واالسـتـقـامة والـتـرادف وا
وتـفــوقـهـا عـلى لـغـات اجلــمـيـلـة 
ــفـرداتـهــا احلـيـة الـتي الـعــالم 
تـبـلغ فـيـهـا ( 12303000) كـلـمة
فـيمـا عـددها بـالـلغـة األنـكلـيـزية
(600000) وفي الــــفــــرنــــســــيـــة
(150000) وفـي الـــــــروســـــــيـــــــة
(130000) وال عـن الـذين كــتـبـوا
ــفــكــرين فــيـهــا مـن الــعــلـمــاء وا
وال واألطــبــاء ومــا كــانــوا عــربــا
وابلغ نـا العربي الشعـراء في عا
ثالثـــة بـــيـــنــهـم (احـــمــد شـــوقي
ومـــعـــروف الـــرصـــافي وجـــمـــيل
صـــدقـي الـــزهـــاوي ) كـــانـــوا من

الكورد وليسوا عربا!.
نـشـيـر فـقط الى ان الـعـربـيـة لـهـا
ــسـلــمـ اهــمـيــة خــاصـة لــدى ا
كونهـا لغة مقـدّسة ال تتم الصالة
فضال اال باتقـان بعض مفـرداتها
عن انــهـا لـغـة شـعـائـريـة رئـيـسـة
سيـحية لدى عـدد من الكنـائس ا
وان الـكـثـيـر في الـوطن الـعــربي 
من اهم األعمال الدينية والفكرية
والـعلـمية الـيهـودية في الـعصور
الــــوســـــطى قــــد كــــتـــــبت بــــهــــا.
بــعـــد انـــتـــشـــار االسالم وكـــانـت
لـغــة الـســيـاسـة وتــأسـيــسه دوال
والــعــلم واالدب لــقــرون طــويــلـة
ومـا يـزال تـأثــيـرهـا مـوجـودا في
عــــدد مـن الــــلــــغـــــات الســــيــــمــــا
الي ا الكوردية التركية الفارسية

واالسبانية. زية البرتغالية 

ـاضي في خـمـســيـنـيـات الـقـرن ا
كــانت اجلــمــعــيــة الــعـامــة لأل
ـــتـــحــدة ال تـــعــتـــرف بـــالــلـــغــة ا
الـــعـــربـــيـــة بل كـــانت ال جتـــيـــز
التـرجمة التـحريرية الى الـعربية
:ان تــكـون الــوثـائق اال بــشـرطــ
ذات طبـيـعة سـيـاسيـة وقـانونـية
وان تـدفع ـنـطـقـة الـعـربـية تـهم ا
الدول العربية تكاليف الترجمة!
ـيـزة   وبــجـهـود دبــلـومـاســيـة 
من خالل ــغــربــيــة لــلــمــمــلــكـــة ا
منصب رئـيس اجمللس التـنفيذي
ــنـظــمـة الــيــونـســكـو الــذي كـان
يـــــشــــغــــلـه الــــســــيـــــد مــــحــــمــــد
غرب لدى األ وسفير ا الفاسي
ـتـحدة في حـيـنه الـسـيـد رشـيد ا
ــمــلــكــة وبــاســنـــاد من ا احلــلــو
الـعــربــيـة الــسـعــوديــة وعـدد من
وافـــقت األ الــــدول الـــعـــربـــيـــة
تحدة في العام 1973 بقرارها ا
الــرقم  3190بـــاعــتــمــاد الــثــامن
عشـر من ديسـمبـر / كانون األول
ــيــا لــلـــغــة الــعــربــيــة يـــومــا عــا
بـجعـلـها لـغـة رسمـيـة للـجـمعـية
العامة وهيئاتها. واستمر العمل
بهذا الـقرار الى عام 1977 حيث
 ادراج تـكـالـيـف الـتـرجـمـة الى
الـعـربـية ضـمن األعـبـاء الـلـغـوية
ونــالت حــظــهــا ــتــحـــدة  لأل ا
ــيــة الى جــانب خـمس كــلــغـة ا
لــــــــــغــــــــــات مـــــــــعــــــــــتــــــــــمـــــــــدة
الص الفرنـسية هي:االجنليـزية

االسبانية والروسية. ية 
 وللـتـاريخ فـان امـيـركا كـانت من
ـعـارضــ لـهـذا الـقـرار مـبـررة ا
ذلك بــان مـلــوك وأمــراء ورؤسـاء
الـــعـــرب يــــجـــيـــدون الــــتـــحـــدث
باألنـكلـيزية! بـرغم ان عدد الذين
يـتــحـدثــون الـعـربــيـة يــزيـد عـلى

ـؤرخـون أن الـلـغـة وأكـد ا الحـقـة
فــيــمــا الـذي تــمــثل هــويــة األمــة
يــــــجــــــري اآلن في الــــــعـــــراق ان
وأن حضـارته قد صـابها انـقطاع
الـــلـــغــة الـــعـــربـــيـــة تـــشــكـــو من
وانـهــا تــتــعــرض فــيه الى هــزال
انتكاسة خطيرة بظهور الهويات

القاتلة.
WO½U¦ «

 صــــحـــيح ان الـــذين جـــاءوا الى
احلـكم احـالـوا الـوطن الى خراب
لـكـنـنا ـواطن الى شـقاء وحيـاة ا
مــا كــنّــا نــتــصــور ان اســاءاتــهم
سـتنال من لـغتنـا اجلميـلة.فكـثير
ـــســؤولـــ الــســـيــاســـيــ من ا
والنواب يرتكـبون اخطاءا لغوية
مــــــــــــخـــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــة حــــــــــــ
ويـخطـئـون لـيس فقط يتـحـدثـون
فـي اسم كـــــان وخـــــبـــــر ان ورفع
بل حـتى ـضـاف الـيه اجملـرور وا
في امالء كلـمات بسـيطة..ولك ان
تـطـلع عـلى فـضـائـحـهـم الـلـغـوية
نصب فاحدهم  عبر الـفيسبـوك
مــديـر عـام يـكـتب شــكـرا بـالـنـون
وآخـر يـكـتب لـكن هـكـذا (شـكـرن)

هكذا (الكن)!.
واألســـــاءة االوسـع انـــــتـــــشـــــارا
واألكــثـر خـطــرا ان فـضـائــيـاتـهم
الـتي جتاوزت اخلـمس تـرتكب
اخــطــاءا فــاحــشــة بــحق الــلــغـة.
فـــمــعــظـم الــعــامـــلــ فـــيــهــا من
ــذيــعــات يــرفــعـون ــذيــعــ وا ا
ــفـــعــول ويــنـــصــبــون الـــفــاعل ا
واجملـــرور!.وتـــلك فــــاحـــشـــة مـــا
ـــؤســـســات حـــدثت في تـــاريـخ ا
االعالمـــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة.فــــفي
اعـلـنت مـؤسـسـة الـسـبـعـيـنـيـات 
االذاعـة والتلـفزيـون عن حاجـتها
الى مـذيـع ومـذيـعات..تـقدم في
حـــيــنـــهـــا اكـــثــر من (1200) من
حملة البكلوريوس..خضعوا الى
اخـتـبار من جلـنـة ضمـت مديـرها
الـــــعـــــام (مـــــحـــــمـــــد ســـــعـــــيـــــد
ومـديـر اذاعـة صـوت الـصـحــاف)
الــعــرب (ســعــد لــبــيب) وكــبــيــر
ــــذيـــعـــ ســـعـــاد الـــهـــرمـــزي ا
رسل والـراحالن الـدكـتـور عـبـد ا
الـــــــزيــــــدي وبـــــــدري حــــــســــــون
فــريــد..اجــتـاز االخــتــبــار عــشـرة
فـقط!.وقـد تـلـقـيـنـا نـحن الـعـشرة
تـدريـبـا بـدورة اذاعـيـة في الـلـغـة
والـــصـــوت وااللـــقـــاء والـــدرامـــا
وحتـريــر اخلــبـر لــثالثــة اشــهـر!

ســـــمح لـــــنــــا بــــعـــــدهــــا دخــــول
ال كــــمـــــا يــــجــــري االســـــتــــديـــــو
اآلن..ياتون بـهم (بهنّ) من البيت

الى االستديو!
W¦ U¦ «

ان الــعــرب عـــمــومــا يـــتــبــاهــون
بـالتـحـدث بلـغـة اجنـبـية السـيـما

االنكليزية
وشــــاعـت في االمــــارات بــــشــــكل
خــاص ظـاهــرة اســاءت جـدا الى
اللغة العـربية هي ان من يتحدث
بــهــا يـعــدّ مـتــخــلـفــا وان عــلـيك
الـتـحـدث بــاالجنـلـيـزيـة حـتى مع
ـوالت) مع انـهم الـعـامـلــ في (ا
عــــربــــا!(وانـــــتــــبــــهـــــوا الى ذلك
مـؤخرا!).وتـشيع اآلن في الـعراق
ظــــاهـــرة الــــتــــدريس بــــالـــلــــغـــة
األجنـــــــلــــــيـــــــزيـــــــة مـن ريــــــاض
األطـفال..وهـذا جيـد ومطـلوب ان
كان الـهدف تعلـمها بوصـفها لغة
فــــيــــمـــا الــــواضح هـــو ثـــانــــيـــة

تفضيلها على اللغة العربية.
WFÐ«d «

ـهـجـر ان الـعـراقـيـ في بـلـدان ا
الــذين جتــاوز عــددهم الــســبــعـة
ال يــتـحـدث مـعــظـمـهم مع ماليـ
اطفالهم بلغتهم العربية حتى لو
كــانــوا عـلى مــائــدةالـطــعـام!..مع
انهم يتلـقون تعليمـهم بلغة البلد
ــطــلــوب من وان ا الــذي هـم فــيه
ـهـجر ان الـعائـلـة الـعـراقيـة في ا
تــعـــمل عــلى تـــنــمــيـــة الــشــعــور
بـــاالنــــتـــمــــاء لـــلـــوطـن من خالل
الـتحـدث مـعـهم بالـلـغـة العـربـية
وتـــذكـــيـــرهم بـــانـــهـــا مـــا عــادت
(مــخـــجــلـــة) بـــعــد ان اصـــبــحت
سادس لـغـة يـعـترف بـهـا الـعالم.
والــتـوصـيــة ذاتـهـا مــطـلـوبـة من
االســـــــرة الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة في
الــــداخل..بــــضـــرورة تــــشــــجـــيع
اطفالهـم على تعلم اللـغة العربية

الفصيحة.
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ان جـيل (االنـتــرنت) من األطـفـال
ــراهـقــ والـشــبـاب تــولـعـوا وا
فردات الـلغات االجنـبية وتولد
لـديـهم نـفـور من الـلـغـة الـعـربـية
وشاعت بـينـهم مفـردات من قبيل
(كـنــســلـهــا دلّــتـهــا ســيـفــهـا..).
بـعـكس جيل الـسبـعيـنيـات الذين
تـربــوا عـلى بــرامج تـلــفـزيــونـيـة
حتــبب لـهم لـغــتـهم مـثل (لــغـتـنـا
اجلميلة) و (لـغة احلروف..جعفر

الـســعـدي بـدور اسـتــاذ الـقـواعـد
ومـعه ســهى سـالم بــدور اآلنـسـة
ومــحــمــد حــســ عــبــد قـــواعــد 
الــرحــيـم الــذي يــحـــلم بــأنه راى
قـوري فـترد عـلـيه اآلنسـة قـواعد:
لـيس في لـغـتـنا قـوري بل ابـريق
نـاهـل..الذي وبـرنـامـج ا الـشاي)
يبـدأ بـأغـنـية (هـذي لـغـتي.. فوق
ـنــــــاهــل).. الـشـفـة كـاألغـنـية.. ا
وأخـــرى يــتــذكـــرهــا ابـــنــاء ذالك
اجلــيل ومــا تــزال مــطـبــوعــة في
ذاكرتي كوني كنت يومها مشرفا

على برامج األطفال.
مـا يـؤلم حـقـا ان الـلـغـة الـعـربـية
في الــــعــــراق حتــــديــــدا كــــانت 
حــــزيــــنـــة فـي يــــوم االحــــتــــفـــاء
بـفـرحـهـا.فـلـقد مـرّ يـومـهـا بـاهـتا
عــــلى الــــصــــعـــيــــدين الــــرســـمي
واالعالمي.ذلك ألن مــعـظم من في
السـلطـة بـ من يشـعـر بالـنقص
فـي عـــــلـــــو شـــــأن الـــــعـــــلـــــمـــــاء
وبـ جــهـلـة ال يـدركـون واألدبـاء
ان جـعل الــعـربــيـة لــغـة رســمـيـة
ــيــا الى جــانـب خـمـس لــغـات أ
يـــعـــدّ اعـــتـــرافـــا ـــيـــة فـــقط  عـــا
بـحـيـويـتهـا وتـطـورهـا واعـتـرافا
ساهمتها في تطوير احلضارة
االنــسـانـيــة عـبـر غــزيـر عـطـاءات
مـفـكـريـهـا وعـلـمـائـهـا واطـبـائـهـا
وال يــعــنــيــهم تــكـر وادبــائــهـا 
عـــلـــمــاء الـــلـــغـــة الـــعـــربــيـــة في
وليس في حـسابـاتهم وال يـومهـا
يـخـطر عـلى بالـهم مـا تفـعله دول
حتـتـرم مـفـكـريـهـا. فـالـص مـثال
اعــتـمــدت الـعــشـرين من نــيـسـان
يــوم الـلــغـة الــصـيــنـيــة تـخــلـيـدا
لــــذكــــرى ســــانـغ جــــيه مــــؤسس
األبـــجــديــة وروســيـــا اعــتــمــدت
الـسـادس من حـزيـران يوم الـلـغة
ـيالد شاعـرها ـا  الـروسـية تـكر
الـكسـانـدر بوشـكـ وبـريطـانـيا
اعـتـمـدت الــثـالث والـعـشـرين من
نـيـســان تـخـلــيـدا لـوفــاة ويـلـيـام
شـكسبـير. والـكارثـة تكمن في ان
ثـــقــافـــة الــقـــبح الـــتي اشــاعـــهــا
االسالم السيـاسي قد شوهت كل
جـــمـــيـل في الـــوطـن..حـــتى وجه
لغتنا اجلميلة وأن على من بقي
من مــحــبــيــهــا أن يــعــيــدوا لــهــا
حـيـويــتـهـا وبــهـاءهـا وايــقـاعـهـا
ــــوســــيـــقـي الــــذي يـــطــــرب كل ا

! السامع
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وكانت جامعة قرطـبة بحضارتها
الـعربيـة الراقيـة يقصـدها الطـلبة
من كل بـلـدان اوروربــا.ويـذكـر ان
الـشاعـر االسـبـاني لـوركـا كـان قد
ـرحلـة العـربية سـئل:هل تـعتـبر ا
بــتـاريخ اســبــانـيــا..اســتـعــمـارا?
ضـيئة رحـلة الـوحيـدة ا اجـاب:ا
ـرحـلـة في تـاريخ اسـبـانـيـا هي ا

وما قبلها كان ظالما. العربية
ولقد شاهدت في زيارتي األخيرة
ألســبــانــيــا ان األســبــان نــحــتـوا
الـتمـاثيل ألطـباء ومـفكـرين وقادة
لـيس لـهم ذكـر ــا لـهم عـرب تـكـر
فـي زمـــــانــــــنــــــا هــــــذا مع انــــــهم

ونحن..عربا!
 ما يـعنـيـنا هـنا هـو الـتنـبيه الى
ان لغـتنـا اجلـميـلة تـعـيش محـنة
من اهـــلــهـــا نـــوجــرهـــا بـــخــمس

قضايا:
v Ë_«

 ان الـــبـــلـــدان الـــتـي جنـــحت في
حتـــقــيـق تــنـــمـــيـــة اقــتـــصـــاديــة
واجتـماعـيـة لهـا ذلك بـاعتـماد
ولك ان تـستـشهد لـغتـها الـقومـية
فــضال عن بـــكــوريــا اجلــنــوبـــيــة
الــصــ والــيــابــان. فــلـقــد كــانت
كوريـا من افـقـر دول العـالم فـيـما
تــعـدّ اآلن ســابع دولــة صـنــاعـيـا.
وفي كـــــتـــــابه (امـــــبــــراطـــــوريــــة
الكـلـمـة..تاريـخ اللـغـة في الـعالم)
يـتـوصل نـيـكـوالس الى ان تاريخ
العـالم وامـبـراطـوريـته مـا حدثت
مـن خالل مــــســـــاحــــة الــــوطن او
اقتـصاد الـدولة او تعـداد الشعب
بـل من خـالل ازدهـــــار الــــــلـــــغـــــة

وانحسارها من عصر الى آخر.
ولـقـد اكتـشف األنثـروبـولوجـيون
ــعــبــر األول بـ أن الــلــغــة هي ا
حــــضــــارة ســـابــــقـــة وحــــضـــارة

يشـهـد الـعـام الدراسي2021-2020
في الــعــالم أجـمـع حتـوال كــبــيـرا في
نظام التعـليم بسبب الـتوجه الشديد
ـعـظم الـدول نـحـو إعـتـمـاد الـتـعلـيم
االلكتـروني او ما يـعرف التـعليم عن
بـــــعـــــدDistanc˚ Learning لـــــكل
ــراحـل الــدراســـيـــة من ضـــمـــنـــهــا ا
ــرحـلـة االبــتـدائــيـة.وهـذا الــتـحـول ا
تـرافق مـع انـتـشـار جــائـحـة كـورونـا
ومـــخـــاطـــرهـــا الــــتي دمـــرت الـــدول

اقتصاديا واجتماعيا وسلوكيا.

ورغم ان عملية التحول هذه إتسمت
بـالتـعقـيـد الشـديـد وانتـابتـهـا جمـلة
من الــعــراقـيل اال انــهــا ايـضــا(عـرت
عـيــوب أنـظـمـة تــعـلـيـمــيـة لم تـنـجح
أصال في النـمـوذج التـقلـيدي الـقائم
عــلى الـــدراســة داخل الــفــصــول)في

درسة. زمان ومكان محدد وهي ا
والنـــهــا حتــول مـــرحــلي  بـــســبب
جــائـحـة كــورونـا فــقـد خــلـقت رأيـ
االول ينظر لـهذا التحول متناقـض
كـثــورة جـيـلـيـة جــديـدة مـلـزمـة وفق

الـــــثـــــورة الـــــرقـــــمـــــيـــــة الـــــدارجـــــة
واالبتـعاد عـنهـا يـعني تـخلـفا حالـيـا
ــعـرفــة اجلـديــدة وابـتــعـادا عن في ا
االبــداع بـل هــو االعــتــزاز الـــعــائــلي
لــلـبــعض من ان اطــفـالــهم يـجــيـدون
الــعــمل االلـكــتــروني ويــسـتــوعــبـون
مــــضـــامــــ دروســـهـم الـــعــــلـــمــــيـــة

الكترونيا.
أمــا الـــرأي االخــر فــيــنــظــر الى هــذا
الــــتـــحـــول من انـه إنـــهـــاء او إيـــذاء
البداعات الـطفل وقـدراته وفق صفاء

دهـشة ذهنه وقـدرته االسـتيـعـابيـة ا
في إستيعاب كل شي يحيط به.

وأمام هذه الصورة بـدأنا جند هناك
االول يتـسابق في جعل كل توجهـ
الـــنـــظـــام الــتـــعـــلـــيـــمي االبـــتـــدائي
مـــقــابـل تــوجـه اخــر الــكـــتـــرونـــيـــا 
بـالـعـودة وتـمـجـيـد سـنـوات احلـيـاة
ــبــدعــة بــالــتــزام الـطــفـل بـالــوقت ا
ــكــان والــســبــورة والــطــبــاشــيــر وا
وحتـــضــــيـــر الــــواجـــبــــات وجـــدول
وحـرصه الـعلـمي مع الـكتب الضـرب
الــتي تـــمـــثل مــرحـــلـــته الــدراســـيــة
ومـنع ويــجـعـلــهـا الــعـابه اخلــاصـة 
وسـقل مـهاراته اسـتخـدام احلـاسبـة
ــدرسـيـة االجــتـمـاعــيـة في الـبــيـئـة ا
الــتــقــلــيــديــة الــتي تــعــتــبــر من أهم
ـهارات عـند الـطفل مواطن تـكوين ا
وجتـنــبــا لــلــمــشــاكل االجــتــمــاعــيـة
ــكن ان يـطـلـع عـلـيه ـا  ــتـرافـقــة  ا
الـــــطــــــفـل من أفـالم وصــــــور قـــــد ال
تتـنـاسب وعـمره وال تـتـفق مع االطر
االجــتـمــاعـيــة لـلــعـوائل إضــافـة الى
ـــشـــاكل الـــتــقـــنـــيــة الـــكــثـــيـــر من ا

والــلـوجــسـتـيــة الـتـي تـعـد مـن أكـبـر
عوائق (التعليم عن بعد) لألطفال.

وفق هـذه الدرجـة من الـتـنـاقض البد
وان يـــكــــون هــــنــــاك نـــصــــيب لــــكال
التـوجـه من الـتعـلـيم ب مـؤيد او
مـــعــارض وفق مـــزايــا و عـــيــوب كل

منهما على العملية التعليمية.
وبــغض الـــنــظــر عن ايــهــمــا االجنح
تــعــلــيــمــيــا نــحن نــقف عــلى تل من
الـــتـــحــــديـــات الـــتـي تـــواجه أركـــان
الـعــمـلـيـة الـتـعـلــيـمـيـة لالطـفـال وهم
علم والـطفل واالهل (حيث يـتعامل ا
ـط تعـليـمي جـديد له عـلـمون مع  ا
مــشــاكــله وحتــديــاته كــمــا يــتـحــمل
ـا األطــفــال مـســؤولــيـات جــديــدة ر
أكــبـر من عــمـرهـم واألهل بـطــبـيــعـة
احلـال يـعـانــون من مـشـكالت كـثـيـرة
ـا يعني في نظـام التعـليم عن بـعد)
ان الـعـملـيـة التـعـلـيمـيـة تـسيـر نـحو
التعقيد والتشتت. في العالم العربي
تابع لهذه العملية شكوكا تراود ا
كــبـــيــرة ولـــيـــست(الــشـــكـــاوى عــلى
نـصات االجـتماعـية إال جتـليـا لها ا

وأكبر العـراقيل هي ضعف األوضاع
ـعــيـشـيـة جلـزء كـبــيـر من الـسـكـان ا
وعـــــــدم وصــــــــول وســــــــائـل اإلعالم
اجلمـاهيـري على خـلق تفاعـل شبيه
ـا يجـري في الـفـصول الـتـقلـيـدية)
فــضال عن مـشــاكل هـيـكــلـيــة يـعـاني
مــنـهــا الـنــظــام الـتــعـلــيـمي الــعـربي
التي يـقبـع غالـبهـا في(أسفل الـسلم
ؤشـرات التـعـليم الـدوليـة)كمـا هو

معروف.
WOLOKFð WOKLŽ

وعنـد مـتابـعـة الكـثـير من الـدراسات
حول حتـول العـمـليـة التـعلـيمـية من
االطارالـتقـليـدي باجتـاه التعـليم عن
حتدد مجموعة اثار سلبية لذلك بعد
الــتـــحــول عــلى مــســتــقــبل االطــفــال

وتوجههم العلمي منها:
ـباشر بـ الطالب 1- قلة الـتفاعل ا

علم. وا
2- مـــشـــاكل االتـــصــال بـــاإلنـــتــرنت
وتــأمــ مـســتــلــزمـاته لــلــطـفـل مـثل

الالبتوب أو التابلت وغيرها.
ـشـاكل الـتـقنـيـة والـلـوجـسـتـية 3- ا

تعد من أكبر عوائق الـتعليم عن بعد
لألطفال. 

4- الـتـعــلـيم عن بـعــد أقل حتـفـيـزيـة
لـالطــفــال بــســبب غـــيــاب الــتــفــاعل
 وانـخـفـاض ــعـلـمــ ـبــاشـر مع ا ا
ـنـافــسـة الــتي يـبـتــكـرهـا فــاعـلـيــة ا
ــــــعـــــــلــــــمــــــون في الــــــصــــــفــــــوف ا
وشـعـور الـطـفل بـالـعـزلة الـتـقـلـيـديـة

لل. وا
5- الـتـعــلـيم عن بـعــد قـد يـؤثـر عـلى
ـهارات بـعض مهـارات الـطـفل مـثل ا
الـلــغـويـة والـشـفـويــة واالجـتـمـاعـيـة
كـنـتـيــجـة طـبـيـعـيـة لـغـيـاب الـتـفـاعل

باشر.  ا
6- كــــــــمــــــــا تـــــــواجـه األمــــــــهـــــــات
الـعامالت مـشـكلـة حـقيـقيـة في بـقاء

نزل وحدهم). األبناء في ا
ية تـحدثة بـاسم األكاد وقد اكدت ا
ان(تـطـويـر األمـيـركـيـة لـطب األطـفـال
يــتم االســتـــقاللــيـــة والـــشــخـــصــيـــة
تـدميـرهـا عنـدمـا يجـلس األطـفال في

نازل مع والديهم). ا
والسؤال اي نحن من ذلك?

يبدو ان عملية التحول نحو التعليم
ـدارس الــعـراقــيـة االلــكـتــروني في ا

من اهمها: امامها حزمة عراقيل
ـباشر بـ الطفل -انعدام الـتفاعل ا

علم.  وا
ــعـــلــمـــ بــالــثـــقــافــة ــام ا -قــلـــة ا
االلكترونـية التي تمـكنهم من ضمان

التفاعل مع االطفال.
-عـدم وصـول تـغـطـية االنـتـرنت إلى
ـــنـــاطق في الـــعــراق مـع (بــطئ كل ا
سرعـته الـتي لم تتـجاوز  8ميـغابت
في الــثــانــيــة)وهــو فـي اخــر قــائــمـة

الدول العربية في هذا التطور.
-جــهل كــثــيــر من الـعــوائل لــثــقــافـة
الــتـعــلـيم االلــكـتــروني ومـتــطـلــبـاته
ــنــاطق االســاســيــةخــصــوصــا في ا
الهشة اقتـصاديا مع ارتفـاع تكاليفه
عند وجود اكثر من طفل في البيت.
وبـافتـراض اسـتـمرار االعـتـمـاد على
التعـليم االلـكتـروني هل يضمن ذلك
ـستدامة في حتقيق هـدف التنـمية ا

التعليم?
ي عراقي { اكاد
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يسألـني بعض األصـدقاء عن حقـيقـة ما نشـر في تقـرير على مـوقع عشـتار  وصحـيفة
الزمـانحول تـشكيل رابـطة الكـتاب وأألدباء االشـوري في العـراق بغداد   وحـول لقاء
الـسيـد سامـرالـياس مع الـسيـد يونـادم بنـيامـ في صحـيفـة الزمـان  ولَم يكن مـكمال
وذكـروافقط بعض ؤسسـ احلقيـقي  لبدء تـشكـيله وغفـلوا عن ذكر بـعض  اسمـاء ا
تـابع النها  وثـيقـة مهمـة من الوثائق األشخـاص  ولَم يذكروا كل احلـقيقـة للـقاريء وا

الثقافةاالشورية لالجيال  وأدناه إجابتي على استفسارهم:
كيف تأسست الرابطة?

بعد الـتغيـير  الذي حـدث من  النظـام  الشمـولي  بارادة أمريـكا  وعمالئـها  وحلـفائها
قـيتـة وصدور دسـتور اخلـونة  بـتاريخ  9/4/2003الى نظـام احملاصـصة الـطائـفيـة ا
جـمهوريةالـعراق لعام   2005ومصـادقة الشـعب العراقي عـليه   وعنـد اطالعنا على

ادة  (  (125االيجابية التي تنص على ما يلي: ا
(يـضــمن هــذا الــدســتــور احلــقـوق اإلداريــة والــســيــاســيـة والــتــعــلــيــمـيــة والــثــقــافــيـة
ويـنظم ـكونـات االخرى  لـلقـوميـاتاخملـتلـفة كـالتـركمـان والكـلدان واالشـوري وسـائر ا
شترك الكلدان ذلك بقـانون ) والول مرة يذكر في الدساتير العراقيـة اسمنا القومي  ا
 واالشـوريـ  حتركـت شخـصـيـا  انا بـولص شـلـيطـا مـلـكو مـن اجل تشـكـيل ( رابـطة
)  بعـدمعـاناتـنا من اسـم النـاطقـ بالـسريـانيـة او السـريان الذي ال الـكتـاب االشوريـ
وجمـعت تـواقيع االدبـاءالراغـبـ بذلك فـردا فردا  والـبـعض االخر اضـيفت من ثـلنـا

قبل السيد عوديشو ملكو وبولصشليطا  وأصبحوا اكثر من (١٣ )أديبا
/ســوزان يــوسف/عــوديــشــو مــلــكــو/زهــيـر وهم :بــولص شــلــيــطــا/يــونــادم بــنــيـامــ

روكل/كورييل شمعون/هرمز متي/د.دوني جورج / رسّام/شميرا
/ شموئيل نوئيل سركيس   فؤاد كنجي/مارتن كورش/ابرم بنيام

من البعض كلفت العداد النظام الداخلي للرابطة  وافقة شفهيا   وبعد ا
وتــنــاولت االنــظــمــة الــداخــلــيــة الحتــاد االدبــاء الــعــراقــيــ واحتــاد االدبــاء والــكــتـاب
وصـغت منهم النـظام الداخلي (لرابـطة الكتاب الناطـقينبالـسريانية واجلـمعية الـثقافية 
خـوفـا من ان يـتم دمجه مع ) في الـعـراق وليس احتـاد االدبـاء االشـوري  االشوريـ
ه الى احـد االحتـادات  و تـنـضـيده بـكـراسـات وطـبـعه بـخـمـسـة نـسخ لـغـرض تقـد

ؤسسة للرابطة .  االجتماع االول لتشكيل الهيئة ا
ـكـان من قـبل االسـتـاذ عـوديـشـو مـلـكـو وسـوزان وبـتـاريخ ٢٠٠٦/٦/٢  بـعـد تـهـيـئـة ا

يوسفمعاً دعوة  الى أول اجتماع في فندق السعدون بحضور
/ســوزان يـوسف/عـوديـشــو مـلـكـو/د.دوني الــسـادة:بـولص شـلــيـطـا/يـونــادم بـنـيـامـ
/ادمــون السـو/مــارتن كــورش وتــغـيب عن جــورج/شــمـيــران مــروكل/ابـرم بــنــيـامــ
االجتماع السادة  كورييل  شمعون وفؤاد كنجي وهرمز  متي  لوجودهم خارج بغداد
 االطالع عـلـيالـنـظـام الداخـلي وإجـراء بـعد  الـتـعـديالت كـإضافـة كـلـمة االدبـاء بـعد
الـكـتاب لـيـكون (رابـطـةالكـتـاب واالُدباء  االشـوريـ )في العـراق وتـغيـيـر بعض الـبـنود

ؤسسة  من السادة : ودمجها مع البعض. وبعدذلك   تسمية لقيادة الهيئة ا
ـؤســسـة والـشـاعـر عــوديـشـو مـلــكـو نـائـبــا لـلـرئـيس د.دوني جـورج رئـيــسـا لـلـهــيـئـة ا

والشاعربولص شليطا سكرتيرا ومسؤول العالقات اخلارجية 
وأنـيطـت مسـؤوليـة ترجـمة الـنـظام  الـداخلي الى الـلغـة االشـورية واالنـكلـيزيـة  من قبل
ـوافــقـة االصـولـيـة سـوزانــيـوسف وعـوديــشـو مـلـكـو وايــضـاً لـغـرض احلــصـول عـلى ا
والـبـحث عن مقـرلـلـرابطـة خـارج بـغداد الن الـظـروف االمـنيـة كـانت مـضـطربـة واقـترح
الـبـعض بـان تـكـونـنــوهـدرا/دهـوك مـقـرا مـؤقـتـا حلــ عـودة الـهـدوء الى بـغـداد وطـلب
وافقـة الرسـمية من  حـكومة بترجـمة النـظام الـداخليـالى اللـغة الكـردية الستـحصـال ا
األقليم في اربـيل اللغة الـكرديةالن اوضاع بغـداد منفلتـة أمنييـا  واجتماعيـا وسياسيا
الذي يتـطلب ترجمة النظامالداخلي الى اللغة الكوردية وطبع استمارات للقبول أعضاء
ن و نـشـر الـبـيـان عـلـيـمـوقع عـنـكـاوا دوت كـوم والـدعـوة لقـبـول األعـضـاء  اجلـدد 
و سـفـرنا من بـغـداد  الى دهوك بـعد ـارسـون كتـابة األدب بـكـافة فـنـونهـوالتـرجـمة
ـسـاعـدة من حــصـول الـزمالء عـوديـشـو مــلـكـو وسـوزانـيـوسـف عـلى مـقـر  لـلــرابـطـة 
سيـحي وفي عدد مـنالسفرات من بـغداد الى دهوك لغرض ديريـة العامة لـلشؤون ا ا
ـؤتـمر االنـتـخابي دراسـة اسـتمـارات الـقبـول األعـضـاء  اجلدد والـتـهيـوءالنـعقـاد اول ا

للرابطة
وبـتـاريخ   2007/6/1  دعـوة الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـرابـطـة لألجـتـمـاع لـغـرض انـتـخاب
ؤتمـر  بحضور  (  (  24عـضوا  أمام أعضـاءالهيـئة اإلدارية االولى لـلرابطـة انعقـد ا

تواجدين في دهوك ثقف ا ثل محافظة  دهوك وبعد ا القاضيو
وبـعـدقـراءة اسـمـاء األعـضـاء الــذين حـضـروا سـلـمت لـهـم ورقـة االنـتـخـاب مـوقـعـة من
شرف على االنتخابات وبعد فرز األصوات أسفرت قباللـقاضي  واخملتومة من قبل ا

النتيجةعلى فوز السادة:
سوزان يوسف ب  19صوتا
وعوديشو ملكو ب  18صوتا
بولص شليطا ب   17صوتا

/وكنعان صليوه هرمز متي/يونادم بنيام /ابرم بنيام
ناصب اإلدارية كاآلتي: نتخبة لتوزيع ا واليوم الثاني اجتمعت الهئة ا

عوديشو ملكو رئيسا للرابطة
ابرم بنيام  نائبا للرئيس
بولص شليطا. سكرتيرا
هرمز متي. محاسبا

ناصب على البقية كاآلتي: ووزعت ا
كنعان صليوه رئيسا لتحرير اجمللة 

سوزان يوسف رئيس اللجنة التحرير والنشر 
يونادم بنيام إلدارة الرابطة 

وفِي نـهـايـة الـعـام  إصـدار اول عـدد من مـجـلـة (مـعـلـثـا)بثـالث لـغات اشـوري عـربي
ومع األسف لم يذكر فـيها  أسـباب تشـكيل الرابـطة ومسـؤولية الـهيئة إنكلـيزيوكـوردي
دةسنة على عـملها وتنـظيمها والـدعوة الهيئـة العامة الى االجتـماع النتخاب ؤسسـة  ا
ـنـظـمـة وهـكـذا كـمـا تـذكـر بـذلك كل مـجالت الـتي تـصـدر عن ا الـهـيـئـة اإلداريـةاالولى
تنوعة من فتحدورات استمـرت مسيرة رابطة الكتـاب واالُدباء االشوري بالنشاطـات ا
لـتعـلـيم اللـغة االشـوريـة وإصدار مـطـبوعـات متـنـوعة ومـشاركـة في مـؤتمـرات ثـقافـية 
واآلن رابـطـة بــايـدي أمـيـنـة لــتـحـقـيق اهـدافــنـا الـثـقــافـيـة االشـوريـة.ونــتـمـنى ان تـكـون
قـائدةلـلـثـقـافـة االشـورية فـي العـراق وأألقـلـيم وتـعـد بـرامج ثـقافـيـة والـقـاء مـحـاضرات
نـظـمات الـثـقافـية وإعـداد مهـرجـان شعـري سـنوي وتـشكـيل جلـنة الـتـنسـيق مع بـاقٍ ا
ــركـز الـثــقـافي االشــوري واحتـاد االدبـاء والــكـتـاب الــسـريـان واألدبــيـة وخـاصــة مـعـا
ـنـطـقـة?لـتـعـزيــز دورهـا الـثـقـافي واألدبي وإصـدار مـجـلـتـهـا (الــسـورت )وغـيـرهـا في ا

الفصلية بانتظام.

ـركز اإلعـالمي جملـلس القـضـاء األعـلى عـددا شـهـريـا جـديدا من أطـلق ا
قاالت صـحيفـة (القـضاء) االلكـترونيـة محتـوياً مجـموعة من الـتقاريـر وا
والقـصص فضال عن حوار موسع مع رئـيس محكـمة استئـناف األنبار.
رمى وجاء في العـدد رئيس استئنـاف األنبار: احملاكم لم تتـوقف رغم وقوعها 
نــيــران داعش والــطــمع يــدفع أشــخــاصــا ألداء شــهــادة مــزيــفــة أمــام احملــاكم
واإلطالقـات العـشـوائيـة تـهدد رؤوس األبـريـاء والـنهـوة تـمنع فـتـاة من استـكـمال
زواجها.. والـقضاء يتدخل وفـوضى التجاوزات في نيـنوى تنشطـر لتطول اآلثار
ـالية ـقاالت مـنها  :التـقاضي االلـكتروني  والثـقة ا واألنـهر كـما ضم الـعدد بـاقة من ا

للدولة
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¡UCI « WHO×  s  b¹bł œbŽ ‚öÞ≈

27

امـــنــــهم حـــتـى أنه حـــ
ـعـتصم عـهـد إلى أخـيه ا
قـــــال له :والتــــغـــــفل أمــــر
الـرعـيـة الرعـيـة الـرعـية
لك العـوام العـوام فإن ا
بهم) ص١٨ بعدها انتقل
ــــؤلف إلى احلــــديث في ا
ـعتـصم مسـتشـهدا عـهد ا
ـــؤرخــ عـــنه بـــاقـــوال ا
وعن شـــجـــاعـــته ومـــيـــله
لالشـــتـــراك دون الـــفــرس
لعدم ثقته بهم وعلى ذكر
العمارة والـعمران وجدت
نصا للـسعودي في مروج
الــذهب يــقــول فــيه :(قــال
ــعـتـصم بـالـله اخلـلـيـفـة ا
العـباسي :ان في الـعمارة
امــورا مـــحــمـــودة اولــهــا
عــــمــــران األراضـي الــــتي
يحـيا بها الـعالم وعـليها
يـــزكــو اخلـــراج وتــكـــثــر
األموال وتعيش البهائم
وتـرخص األسـعار ويـكـثر
ـعـاش) الـكـسب ويـتـسع ا
ج٧ ص١٠٤ وكان اهتمام
اخلـــلــفـــاء في الـــعـــصــور
اإلسالمـية بـبنـاء الـعمـائر
والـقصـور هـو أهم مااراد
األســـــتـــــاذ الـــــشـــــرقي ان

ـــدخل الـــتـــاريــخي يــوضـــحه لـــنـــا في ا
ؤلف مـاحقـقه ملوك للـكتـاب ولم يغـفل ا
الـعراق مـاقبل اإلسالم من بـناء لـلقـصور
فــكـــانت الــبـــدايــة مـع قــصـــور احلــيــرة
ـؤلف اتبع ـمـتع في هـذا الكـتـاب ان ا وا
مــنــهـجــيـة جتــعل الــقـار مــسـتــمـرا في
تـــتـــبــعـه وقـــراءه من دون مـــلل فـــيـــبــدا
بـتسمـية الـقصـر ومن الذي بـناه ومن ثم
زمن بنائه مع وصف علـمي دقيق للقصر
ولم يــكــتـف بــذلك فــقــد ســجل احلــوادث
الـتي شـهـدها الـقـصر إضـافـة إلى مـاقيل
فـي الــقــصــر من شــعــر فــكــانت قــصــور
احلــيـــرة ســتـــة عــشـــر قــصـــرا وقــصــور
الــبــصــرة ثالثـة عــشــر قــصـرا وخــمــسـة
قصور لـلكوفة ومـثلها لـلموصل وثالثة
قـصـور لواسط امـا قـصـور بغـداد فـكانت
ثـمـانيـة عشـر قـصرا وحتـدث عن قـصور

 من بـ البـالد العـربـيـة الـقـلـيـلـة التي
شهدت فـوق أرضها الـطبيـعية تواصل
كــبـــريــات احلـــضــارات الـــعــريـــقــة في
التاريخ واستـمرارها في صورة أو في
أخـرى حــتى عـصـرنــا احلـاضــر يـبـرز
عراق مـاب النهـرين كنمـوذج فريد من
نـوعه في الـشــرق الـعـربي اليــضـاهـيه
ـا في جـانب واحـد فقـط من جوانب ر
سـألة اال مـصـر النـيل وأكد ذلك هـذه ا
ــشــهــور ارنــولـد ــؤرخ االجنــلــيـزي ا ا
تـوينـبي قائال :(نـحن نـعرف في كل من
مصر والـعراق القد بـداية احلضارة
وبدايـة الـزمن الذي احـتل فيه اإلنـسان
حـوض الــنـهـر بــصـورة فـعــالـة) وعـلم
الـتاريخ هـو الـعلم الـذي يـقدم لألجـيال
ــــاضي ودروسه اجلـــديــــدة جتـــارب ا
ـسـاجـد وبـنـاء الـعـمــائـر والـقـصـور وا
ـدارس واجلوامع والـربط والـزوايـا وا
ـثـل تـاريـخ الـعــمــارة عــنـد وغــيــرهــا 
الـعـرب قـبل اإلسـالم وبـعـده والـعـمارة
فـن قـــد اقــــتـــرن بــــرغـــبــــة اإلنـــســـان
الــطـبــيـعــيـة فـي االسـتــقـرار عــلى هـذه
البـسـيـطـة ويـكاد يـكـون الـفن الـوحـيد
ـــكن االســتـــغـــنــاء عـــنه ابــدا الــذي ال
ــنــافع لــعالقه الــوثــيــقـــة بــالــســكن وا
الزمــة عــلى االســتــقــرار في األخــرى ا
رقــعــة مــعــيـنــة وكــان لــلــعـرب األوائل
عـمـارية بـعض الـفنـون واحلـضـارات ا
الــتي انـدثــرت اغــلـبــهـا فــقـد ســخـروا
تـقد في عـقولـهم النـاضجـة وخيالـهم ا
تـشــكـيل عــنــاصـر مــبـانــيــهم وابـتــكـار
تعـابير فـنية خـاصة أخذوا بـتطبـيقها

ـتـعـددة والـعـمـارة في في مـنـشـاتـهم ا
األسـاس تـخـطيط لـلـبـناء وحـفـر اسسه
ومواد بنائية معروفة اخلواص إضافة
إلى أسس وقوانـ هنـدسيـة تطبق في
مـراحل انشـائه وزخارف مـتنـوعة تـنفذ
عــلى عـنــاصــره واجــزائه وهــذه يـجب
تـوفـرها في اي بـنـاء ديـني او مدني او
ـعمـاري الـعربي عـسـكـري فكـان الـفن ا
اإلسـالمي قـــبل كـل شيء فـــنـــا ديـــنـــيــا
بـالـدرجة األولى مـتـاثـرا بروح اإلسالم
والـعصـر ان الـنبـوي والـراشدي يـعدان
نــشــأة الــعــمـارة اإلسالمــيــة والــعــصـر
األمـوي هـو عـصـر تشـكل هـذه الـعـمارة
ـدن اإلسالمـية وتـنـوعـها وقـد غـصت ا
ايـام ازدهـار احلـضـارة الـعـربـيـة بـعـدد
ـنـشآت الـضـخـمـة الـتي ظل كـبـير مـن ا
ذكرها حديثا لألجيال الالحقة ومابقى
مـنـهـا شـاخـصــا دلـيل واضح عـلى دقـة
الــقـــوانــ الـــهــنــدســـيــة وسالمـــتــهــا
فـالــعـمـارة اإلسالمــيـة شـكـلــتـهـا روافـد
عـديــدة ديـنــيـة وحـضــاريـة ومـنــاخـيـة
وهذه الـروافـد مـجـتـمـعـة تـمـثل الـرؤية

الشاملة لتشييد العمائر.
ومن اهم الـكـتب الـتي صـدرت وشـمـلت
ــعــمــاري عــنــد الــعــرب هــذا اجلـــانب ا
ــســلـــمــ كــتــاب (قـــصــور الــعــراق وا
العربية واإلسالمية حتى نهاية العصر
الـعبـاسي ٦٥٦هجـريـة) لالستـاذ طالب
علـي الشـرقي وهو بـاحث ومحـقق ثبت
واديب بــارع ومــؤرخ مــحــايــد وشــاعـر
ـــمــيــزة أيــضــا عـــودنــا بـــاصــداراته ا
ــفـــيــدة فــقـــد كــتب فـي الــتــحـــقــيق وا

والــتــراث والـتــاريخ واألدب والــتـراجم
مـتعـدد االهتـمـامات وكـان متـميـزا فيـها
جـمـيعـا صـدر الـكتـاب عن دار الـشؤون
الـثقـافيـة العـامة بـغداد بـطبـعته األولى
ســـنــة ٢٠٠١ ب (٣٩٩ صـــفــحـــة) يــبــدأ
ــهـم هــذا األســتـــاذ الـــشـــرقي كـــتــابـه ا
ـدخل تـاريـخي يـقـول فـيـه :(مـنذ آالف
الـســنــ والـنــاس يــعــنـون بــتــســجـيل
إحـداث أيـامـهم وسـلـوك قـادتـهـم ومـاثر
أبـنـائـهم ويـدخــرون لألجـيـال الالحـقـة
مـيـراثـا هـو حـصـيـلـة جـهـدهم وفـكـرهم
ن ســـبــقــهم) وفـــنــهم ومــاورثـــوه هم 
ص٩ ويـكمل حـديـثه :(كـان ألمة الـعرب
ـعـمـورة بـنور احلظ األوفـر فـي اغـنـاء ا
الـهـدايــة وحتـريـر األفـكـار مـن الـوثـنـيـة
واجلـــهــــالـــة واخلــــروج بـــالــــنـــاس من
الـظـلـمـات إلى الـنـور ودفعـهم إلـى سبل
احلق والعـمل األفضل) ص٩ ومن اجل
الوقوف على بدايـة البناء وتطوره مارا
بــعــصــر الــنــبــوة والــعــصــر الــراشـدي
والـعـصــر األمـوي وصـوال إلى الــعـصـر
ـؤلف الــعـبـاسي األول يـقــول االسـتـاذ ا
:(ان فتـرة بنـاء األسس للـدولة اجلـديدة
في جــو مــلــبــد بــالــتــنــافس واالطــمــاع
واالحــقـاد التــتــرك مـجــاال لــلـتــوسع في
الــبــنـاء واألعــمــار وكــان الــهـدف االول
ــمـلـكــة واحلـفـاظ عـلى تـثــبـيت دعـائم ا
السلطـة والضرب على أيـدي الطامع
وتـــصـــفـــيــــة األجـــواء من بـــؤر الـــقـــوة
والـــتـــامـــر) ص١٤ ويـــوضح الـــبـــاحث
شــروطــا هــامــة يــجب اتــخــاذهــا عــنــد
الـشروع في تـأسـيس دولة يـزدهـر فيـها
الــبـنـاء واألعـمـار وفي فـقـرة أخـرى من
ـدخـل الـتاريـخـي ينـقـل الـشرقـي نـصا ا
للخـطيب البـغدادي :(لم يكـن لبغداد في
الـدنيـا نـظيـر في جاللـة قدرهـا وفخـامة
أمرها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها
وشـــوارعــهـــا ومــحـــالــهـــا واســواقـــهــا
وســـكــكـــهـــا وازقـــتـــهـــا ومـــســـاجـــدهــا
وحــمـــامـــاتــهـــا) ص١٦ وهــنـــا يـــعــقب
ؤلف قـائال :(ان هذا االزدهار األستـاذ ا
الـــعـــظـــيم البـــد أن تـــكـــون وراءه ثــروة
عظيمة) ص١٦ وينـتقل صاحب الكتاب
من خـلـيفـة إلى خـليـفة اخـر حـتى يصل
امـون يهتم بأمر امون فيـقول :(كان ا ا
الـرعـيـة ويـتفـقـد أحـوالهم ويـسـهـر على

اخـر بـنـيت في تـلـك الـفـتـرة من الـعـصـر
ــدائن الــعــبــاسـي وقــصــران فــقط في ا
ويـاتي إلى ذكر قـصور سـامراء وعـددها
ـتوكل لوحده كانت ثمانيـة قصور اما ا

له ٢٨ قصرا في سامراء.
ـهـمـة الـتـي قام بـهـا األسـتـاذ طـالب أن ا
الـشـرقي مـهـمـة مـضـنـية فـقـد جتـول في
ة واحلـديـثة لـلـبحث عن ـصـادر القـد ا
مـعـلـومـة يـفـيـد مـنـهـا وحتـقق له مـااراد
إضـافة إلى صـحف ومـجالت مهـمـة مثل
مـجــلـة سـومـر ومــجـلـة اجملـمـع الـعـلـمي
الـعراقي وغـيرهـا والـفعل احلـسن الذي
يـضـاف إلى الـكـتــاب هـو مـلـحق لـصـور
الـقـصور الـتي حتـدث عنـها فـي الكـتاب
الـصــحـة والــعـافـيــة السـتـاذنــا الـبـاحث
طالب علي الشرقي وهو يزودنا كل سنة

بإصدار جديد نتالقفه جميعا .
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ؤرخ والشاعر زهير أحمد القيسي وسوعي وا ا

…dB²   UH R Ë V²

وله مـجــمـوعــة من الـكــتب اخملــتـصـرة
ومـنـهـا: (كـتـاب الـشـطـرجن الـصـغـيـر -
االرقـــام - الــرايـــات - ابن بـــطـــوطــة -
الــلـــعب في لـــســان الـــعــرب - مـــبــاراة
شــطـرجنــيــة - الــتــقـاو - عــلى وجه
واحــــد من الـــــورق - الــــكــــرة (تــــاريخ
العراق السياسي من خالل كرة القدم )
- من جـــرح الــقـــلب - ابـن طــرنـــوبه -
ــائـــة ريــشــة - الـــصــاحلـــيــة - أيــام

الثلـج)
ÀU×Ð√Ë  UÝ«—œ

وله مــجـمــوعــة كــبـيــرة من الــدراسـات
منـها (الـق في التـأريخ واالسطورة -
شــخــصــيــة االمــام عــلي في الــوجــدان
الـشعـبي االسالمي - اجنـحة الـعلوم -
ـطـرقـة - الـزراعـة في الـتـراث الـقـلم وا
الـعـربي - الـنفط فـي التـراث الـعربي -
طــــرزان هــــامــــلت االدغــــال أو طــــرزان
الـقيسـي - شمس االمس - لـغة وتراث
- اجلنس فـي لسان الـعرب - االنـتحار
ــنـتـحـرون قـمـة الـهـاويـة - مـسـاجـد وا
بـغداد - في الـتراث الـشعـبي - الفـتوة
والــفــتـيــان في تــراث الــعـرب - األعالم
والـبـيارق والـرايات - ثـقافـات (عربـية

 زهــيـر أحـمـد مـحــمـد الـقـيـسي وهـو
مؤرخ في األنسـاب العربـية وشاعر
وصــحـفي وإعالمـي عـراقي ولـد في
مـنـطـقـة الـعـيـواضـيـة في بـغـداد عـام
 1932وعـــــمل مـــــنـــــذ شـــــبـــــابـه في
الصـحافة العـراقية واألجنـبية ونشر
ـــقـــاالت والـــبـــحــوث الـــعـــديـــد مـن ا
والـتــقـاريـر والـلــقـاءات وله عـدد من

طبوعة واخملطوطة. مؤلفات ا
w OI « bLŠ√ dO¼“

حـاز عــلى الــكـثــيــر من اجلــوائـز في
داخل الـــعـــراق وخـــارجه كـــمـــا فــاز
سابقة الشعر التي اقامتها جريدة

النبأ في العراق عام .1950
tðUH R  s

كان الـقـيـسي موسـوعي الـتـأليف ولهُ
ـــنـــشـــورة ـــقــــاالت ا الـــعـــديــــد من ا
وقـضــــى ســنـوات عـمــرهِ في الـقـراءة
والـــكــتــابـــة وصــدرت لهُ الـــعــديــد من
الـكتب في شـتى اجملاالت وطـبعت له
الـكثـير من الـكتب وبـقي منـها حوالي
 80مـــخــــطـــوط لـم يـــطــــبع حلـــد اآلن

ومنــها
WLłd²*« V²J «

وفي مـجـال الـتـرجـمـة فـقـد ترجـم عدد
كبير من الكتب األجنبية ومنها:

بــانـــوخــان - فـــاســيـــلي بـــان.اآللــهــة
الـــــــبــــــــيـض الــــــــعــــــــظـــــــام - ادوارد
ســـتــوكـن.ذهب وذئـــاب - جــاكـــســون
كــريــكــوري.مـــذكــرات ضــابط نــازي -
آرنست كروز.لالنتـقام زهرة بيضاء -
ـسـدس - .الـنـادي ا فـلــبس اوبـتـهــا
ســـابــيـــر.الــشـــطــرجنـي - ســتـــيــفــان
اتـزافــايج.مــذكـرات فــتــاة مـتــورطـة -
كرست جـوب سايد.صراع في بغداد
- أي أس ســتـيـفــنـز.حـديــقـة اآللـهـة -
ــورمـون الــيــزابـيـث آشـتــون.كــتــاب ا

ان - هارولد المب. قدس.شار ا
dFA «

بدأ زهير القيـسي في نظم الشعر منذ
عــام  1949 أمــا في مــجـــال الــشــعــر
الـــعــربي فـــلهُ ثالثـــة دواوين: (أغــاني
الـشبـابـة الـضـائعـة والـزاد والـطريق

واشعار ليس لها تاريخ).
oOI×² «

وذج القتال وحقق الكتب التالية: (أ
في نـــقـل الـــعـــوال البن أبـي جـــحـــلـــة
الـتــلـمـسـاني ديـوان مـعـجم الـبـلـدان
ــقــصــود في الــعــلم والــعــمل غــايـــة ا
بــالــبـنــود البن الجــ رســالــة الــنـرد

والشطرجن لشيخ اإلسالم).

كــرديــة) - الــثــنــائــيــة بــ الــعــربــيــة
والـسـريـانــيـة - مـطـلب اخلـيـر في من
أسمه زهـير - آيات رحـمانيـة (أسباب
الـنـزول) - الــنـافـذة الـسـريـة - جـورج
سـيـمـنـون (كـتب وحـيـاة) - الـتنـاقض
والـصراع في تـاريخ الـعرب االسالمي
) - احلـــجــاج بن (كـــتـــاب الــقـــواســـ
يـوسف الــثـقـفي - الـسـجـنـجل (زهـيـر
القيسي باقالم  200كاتب) - اضغاث

وسمادير.
 U¹«Ë—Ë hB

وألف عدد من الروايـات منها (انكالي
- روايــة عن ثــورة الـــزجن خــمــســون
وجهاً للمرأة ساللة الشمر اجلنيات
ـوتى اصـدقـائي االحـياء أصـدقائـي ا
عليها تسعة عشر خراعة اخلضرة).

!dDA «

ولــقــد عــشق زهــيــر الــشـطــرجن وألف
أربــعـة عـشــر كـتــابـاً في هــذه الـلــعـبـة
ومـنــهــا: ( كـتــاب الـشــطـرجن - كــتـاب
الـشـطــرجن الـصـغـيـر - الـشـطـرجن في
التراث العربي - الـشطرجن للجميع -
تاريخ الـشـطـرجن الكـبـير - الـشـطرجن
في التراث العربي خالل  1000عام -
ـية - فنون الشـطرجن في الثقـافة العا
الـشـطـرجن - انـتـصـار احلب واحلـرب
في الـشـطــرجن - مـبـاهج الـشـطـرجن -
عـالم الـشـطـرجن - الـشـطـرجن في آثـار
ي - االدباء - الشطـرجن في الفن العا

كراس الشطرجن).
“UHK² «Ë WŽ«–ù«

وقام باعداد وتقد البرامج التلفازية
اآلتـــيــة: (عـــالم الـــشــطـــرجن والـــيــوم
الــسـابع وحـوار الـثـقــافـة وحـكـايـات
جـدو ومن أعـمـاق الكـهف). أعـد وقدم
برامج إذاعـية (أسـمع وتسل أصوات
واصــداء أخـتــبـر مــعـلـومــاتك أسـمك
عـــنـــوانك) ومـن أهم الـــبـــرامج الـــتي
ألــتـقت بـهِ (حـديث الــثــمـانــ الــيـوم
الثامن مكتبات شخصية - الفضائية
الـعـراقـيـة تـوقيع كـتـاب - الـفـضـائـية

العراقية قطار العمر).
tðU Ë

رض تـوفى القـيـسي أثر مـعانـاة مع ا
في مــحـافـظــة أربـيل يــوم الـسـبت 22

كانون األول .2012
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سامراء

اعضاء الرابطة زهير احمد القيسي كتابان للقيسي

غالف الكتاب
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ديـــنـي وتـــعـــتـــرف
الــــدولـــة بــــتـــعـــدد
األديــــــــان وكـــــــر
عتـقدات وتسمح ا
بـــحــريـــة الـــدعــوة
الـسـلــمـيـة لألديـان
وتــمـنـع اإلكـراه أو
أي فــعل أو إجــراء
يحـرص على إثارة
عـتقـدات الديـنية ا
والــــــكـــــــراهــــــيــــــة
العـنـصـرية في أي
مـكـان أو مــنـبـر أو
موقع في السودان

.
وكـــــان مـــــؤتـــــمــــر
أســـمـــرة يـــونـــيـــو
(حــــزيـــران) 1995
قــد أكــد عــلى هــذه
ـــبــــاد لألخـــوة ا

والـتـعـايش الـسـلـمي والـعدل فـضالً
ــواثــيق والــعـهــود اإلقــلـيــمــيـة عن ا
والـدولـيـة حلـقـوق اإلنـسـان ويـعـتـبر
بـاطالً وغـيـر دسـتـوري أي قـانـون أو

إقرار مخالفاً لها.
وأود هــــنـــا أن أثـــبت وجـــهـــة نـــظـــر
احلـزب الــشـيــوعي الـســوداني الـذي
أكّــد في مـــايــو (أيــار) 1999 وجــهــة
نــظـــره في ورقــة بــعــنــوان: قــضــايــا
اسـتـراتـيـجـيـة عـاجلت قـضـية عـالقة
الـدين بــالـسـيـاســة وذلك بـإقـرارهـا :
الــــســـــودان مــــتــــعـــــدد الــــديــــانــــات
ـعــتـقـدات  حــيث تـوجـد أغــلـبـيـة وا
مسلمة وكذلك مسـيحيون ومعتقدات
أفــريـقــيـة من هــنـا شــرط الـتــسـامح
عتقد الديني كمقدمة واالحترام في ا
ــواطــنــة حــيث ال لــلــمـــســاواة في ا
ــعـيــار وعالقـة ــعـتــقـدات  تــخـضع ا
األغـلــبـيـة واألقــلـيـة  مع الــتـأكـيـد أن
الدين يـشكّل مكـوّناً من مـكوّنـات فكر

ووجدان شعب السودان.
×××××

إن كـتاب د. مـحـمـد الزين مـحـمـد هو
ي كُـتب بقلب حار ورأس جهد أكاد
ـدنية ـعاجلـة قضـية الـدولة ا بارد  
ومتـفرعـاتهـا التي مـا تزال مـطروحة
لـلــنـقـاش فـي الـسـودان بــشـكل حـاد
والســيّــمــا قــبــيل وبُــعـيــد الــتــجــربـة
االنـتـقالـيـة ومـا سـتـؤول إليـه البالد
وهو يـقدم حـلوالً ومـقتـرحات عـملـية
ــفــهــوم الــدولـة انــطالقــاً مـن فــهــمه 
ـدنــيـة وكـان الــزين مـحــمـد كـان قـد ا
وصل من منفاه في الـنرويج ليشارك
في االنـتـفـاضة الـسـودانـيـة الـظـافرة
الـــتي أطــاحت بــالــرئـــيس الــبــشــيــر
والـــذي كــانت احملــكــمـــة اجلــنــائــيــة
الـدولـيـة تـطـالب بـتـسـلـيـمه الرتـكـابه
جرائم حـرب وجرائم ضـد اإلنسـانية
تقترب من جرائم اإلبـادة اجلماعية 
في دارفور وغيرها وخالل مشاركته
كانت قـد تـبلـورت لديـه فكـرة الكـتاب
طروحـة  والتي كانت قد بصيغـته ا
اخـــتـــمــرت خالل نـــحـــو عــقـــدين من
الزمـان.وقد قـسم الكـتاب إلى تـوطئة
وسـتـة فـصــول  تـنـاول فـيـهـا تـاريخ
الــدولـــة الـــســـودانـــيـــة بـــشــكـل عــام
ومــشــكــلــة اجلــنــوب بــشـكـل خـاص
وخصص الفصـل السادس للـحكومة
االنتقالية احلاليـة ما بعد االنتفاضة
الـــــســــودانـــــيــــة 2020-2019 وهــــو
مــحــاولــة السـتــبــصــار رؤيــة لألزمـة
الــعــمـيــقــة الــتـي عــاشــتــهــا الــدولـة
الـسـودانـيـة خـصـوصـاً باحلـرب في
اجلنـوب الـتي استـمـرت لنـصف قرن

تقريباً.
ويقـول الزين محـمد أن فـكرة الـكتاب
نـشــأت لـديـه مـنــذ الـعـام 1996 بـعـد
ـــاجــــســـتـــيـــر في الـــعـــلـــوم نـــيـــله ا
السياسية (جامعة اخلرطوم) وكانت
أطـــروحـــتـه عن مــــشـــكـــلــــة جـــنـــوب
الـسودان وأسـبـاب الـنـزاع ومـساعي

اللّـامركزي (الـفيـدرالي) مع أن هناك
فـرقـاً بـ الـلّـامـركـزيـة والـفـيـدرالـيـة
ويــعــتــبــر احلـكـم االحتـادي واحلــكم
احملــلـي من مــقــومــات بــنــاء الــدولــة
ـواطنـة وذلك ـدنـيـة عـلى أسـاس ا ا
ـدنــيـة في بــالـتــربـيــة عـلـى الـدولــة ا
ؤسسات جميع مراحل التعليم في ا
دنية والعسـكرية ويدعو إلى إقامة ا
اجملـــلس الـــتـــشـــريـــعي االنـــتـــقـــالي

بالتوافق السياسي  .
 ويــقـــتــرح مــشــروع مــيــثــاق وطــني
سوداني يـطلق عـليه مـباد مـا فوق
دستـورية لقـيادة الـتوافق الـسياسي
واجملتـمعي وجـميع مـكونـات الثورة
وهو يـدعو حلـوار جاد ومـسؤول له.
وتكمن أهمـيته أنه نشره في 5 مايو
(أيـار) 2019 وهــو أشـــبه بــدســتــور
مــؤقت أو مــبــاد دســتــوريــة عــامــة
دنية  تضع إطاراً لـدستور الدولـة ا
وهي مـــســـاهـــمــــة جـــادة عـــلى هـــذا
الــصــعـيــد. وكـمــا يــقـتــرح مـشــروعـاً
لـلعـدالـة االنـتقـالـيـة (مفـوضـية) (ص
386)  وهذه تتطلب كشف احلقيقة
ساءلـة وجبـر الضرر والـتعويض وا
وإصـالح الـــــنـــــظــــــام الـــــقــــــانـــــوني
والقضائي واألمني لـكي ال يتكرر ما
حــــصـل والــــهـــــدف هـــــو حتــــقـــــيق
ـصــاحلـة اجملـتـمـعــيـة  كـمـا يـدعـو ا
ؤتمـر وطني دستـوري وذلك بهدف
ــدنـيـة الـتي حتـديــد وجـهـة الـدولـة ا
ـسـتـدامة يـعـتـبـرهـا دولة الـتـنـمـيـة ا
والعـدالة االجـتمـاعيـة  وذلك أساس
شـرعــيـة احلــكم وإدانـة الــنـاجح أي
ـطـاف. الـكـتـاب مـنـجـزة فـي نـهـايـة ا
بقدر مـا يقدم من مـعلومـات ومعرفة
فــــهـــــو يــــقـــــدّم في الـــــوقت نـــــفــــسه
اجـتـهـادات ووجـهـات نـظـر مـدعـومـة
ــيــة وأعـتــقـد أنه ــعـطــيــات أكـاد
كـتبة الـسودانـية والعـربية سيـرفد ا
ـدنـية بـاجلـديـد حـول فـكـرة الـدولـة ا
وأنــواعـهــا وسـبـل الـوصــول إلـيــهـا
لذلك فـهـو يسـتحق الـتـقديـر السيّـما
مـا ســيـثـيــره من نـقــاش يـضـاف إلى
وجود عملياً في الساحات النقاش ا
واجلـامعـات والـنـقـابـات واالحتادات
دني وفي أروقة السلطة واجملتمع ا
دنـية والـعسـكرية وداخـل كل تيار ا
سيـاسي وفـكـري أيضـاً. ولـعلّ طريق
احلوار ونبـذ العنف ومـنع استخدام
الـسالح واعـتـماد احلـلـول الـسـلـمـية
وســـيــــلـــة لــــفضّ الــــنــــزاعـــات وحل
اخلالفـات هـو الــذي يـنـبـغي الـركـون
إلـيه للـمـفـاضلـة بـ بـرامج األحزاب
كن أن والقوى السـياسيـة  هو ما 
يـضع الــسـودان عـلـى طـريق الـسالم
احلــقـــيــقي والـــتــطـــور والــتـــنــمـــيــة
ستـدامة خصـوصاً بالـتوافق على ا
دستور مدني يـحظى بتأيـيد اجلميع
ويحتـكمـون إليه  وهـو ما ذهب إليه

د. محمد الزين محمد.
©vN²½«®

ـدنــيـة" الـتـي نـطـلق إن "صــحـيـفــة ا
ــديــنــة" والــذي عـــلــيــهــا "دســتــور ا
اعترف بـاآلخر وحـقوقه مهّـد إلقامة
دولــة مــدنــيـــة الســيّــمـــا بــعــد وفــاة
الرسول. ومن جهة أخرى إن العديد
من األحـزاب واجلـماعـات الـيـسـارية
والعروبية التقـدمية واحملافظة تقرّ
ــدنــيـة مــنــتـقــدة جتــربـة بــالــدولـة ا
سـيــطـرة اجلــيش عــلى احلـكم ومع
ذلك فـإن هنـاك إشـكـاالت ومـشكالت
عـــديــــدة بــــرزت ســــواء فـي فــــتـــرة
مــقــاربــتــهـا لــلــحــكم أو عــنــد إعـداد
الدساتـير الـعربيـة في بلدان مـا بعد
الـــربــيع الـــعــربي وهـــو مــا يــواجه

السودان اليوم على نحو شديد.
وبـغض النـظـر عن الـتـعبـيـر الـديني
ـســألـة والــعــلـمــاني لــلـدولــة فــإن ا
األساسـيـة هي: الـتوافق عـلى إقـامة
دولة مـدنـية حتـتـرم األديان بـالـطبع
ويتـم فيـها فـصل الـسـلطـات وتداول
قراطية السلطة سلمـياً وبصورة د
والــقـــبــول بــالـــتــعـــايش والـــتــنــوّع
والتعدّدية واحـترام حقوق وحريات
األفراد واجملـموعـات الـثقـافيـة حتى
ال يــتـغــوّل أحــد عـلى اآلخــر بــسـبب
معـتقـده  سواء كـان في السـلطة أو
خــارجــهـا وتــلك مــســألـة مــحــوريـة
تـواجه مـجـتــمـعـاتـنـا الـتي لم تـصل
بعد إلى صيغة عقد اجتماعي جديد
حلـكـم الـقـانــون ووجـود مــؤسـسـات
حـامـيـة وضـامـنـة لـلـتـطـوّر في إطـار

احترام حقوق اإلنسان.
إن جوهـر النـقاش الـيوم حـول فكرة
ـأزق ـدنــيـة يـدور بـسـبب ا الـدولـة ا
التـاريخي الـذي وصـلت إليه الـدولة
العربية التي حتتاج إلى إعادة قيام
الـدولة خـارج نـطـاق اآليديـولـوجـيا
سـواء كـانت دينـيـة أو عـلـمـانـية بل
مـواكـبة الـتـطـور احلـديث دسـتـورياً
ا يـضعـها عـلى مسـافة وقانـونيـاً 

واحدة من اجلميع.
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ــدنــيـة أن تــكـون ــهم في الــدولـة ا ا
ـقراطـيـة  فـقـد كان الـنـظـام الذي د
أقــامه اجلـنــرال عـبـود عــلـمــانـيـاً أو
قــريــبــاً من ذلك لــكــنه دكــتــاتــوريـاً
ونــظــام الــنــمـيــري قــبل حتــوله إلى
دولـــة ديــنــيــة كــان يـــســاريــاً لــكــنه
دكــتـاتــوريـاً  وهــكـذا فــاألسـاس في
ـهم في قـربـها من ـدنـية وا الـدولة ا
الـنـاس هـو شـكل نـظـام احلكـم الذي
ســتـخــتـاره هل ســيـلــبي طـمــوحـات
ــتــســاويــة ــواطــنـــة ا الـــنــاس في ا
تكافئـة? وهل يؤمن حكم القانون وا
في ظلّ اإلقـرار بـالـتعـدديـة والـقـبول
بالـتنـوّع ? األمـر الذي يـتطـلّب فصل
الـسلـطـات الـتشـريـعيـة والـتـنفـيـذية
والــقـضــائــيـة وحق احملــكــومـ في
اختـيار احلـكام وعـزلهم بـانتـخابات
ثليه . دورية يختار فيها الشعب 
وقـــد تــــبــــنى الـــتــــجــــمع الــــوطـــني
ـقـراطي   في اجـتـمـاعه بـلـنـدن الـد
 26يناير -  3 فبراير 1992 في

ـادة 10 من الــدســتــور االنــتـقــالي ا
ـقــتـرح) مـا يــأتي تـعــامل الـدولـة (ا
مـــعــــتـــنـــقـي األديـــان الـــســــمـــاويـــة
ـعتـقدات الـروحية وأصحـاب كر ا
دون تــمــيــيــز بـيــنــهم فــيــمــا يـخص
كـفولة لهم في حقوقهم وحـرياتهم ا
هـذا الـدسـتـور كـمـواطـنـ وال يـحق
ــواطـنـ أو فـرض أي قــيـود عــلى ا
مــجـــمـــوعـــات مـــنــهـم عــلـى أســاس

العقيدة أو الدين..."
أمـا مـيـثـاق نـيـروبي الـذي صـدر 17
ابــريل (نــيـســان) الــعـام 1993 فــقـد
ـعـنـيـة ــواثـيق الـدولـيـة ا اعـتـبـر " ا
بحـقوق اإلنـسان جـزءًا ال يتـجزأ من
الــقــوانــ الـســودانــيــة ويــبـطل أي
قـانـون يصـدر مـخـالـفـاً لهـا ويـعـتـبر
غـيـر دسـتــوري. كـمـا نص عـلى عـدم
جواز تأسيس أي حزب على أساس

وأيا كانت اآلراء والدعـوات باإلنكار
أو بــالــتــغــريـب أو غــيــرهــا فــإنــهـا
جـمـيعـهـا بـعـيدة عن مـفـهـوم الـدولة
دنـيـة  التي تـقوم عـلى الـعقالنـية ا
واســتـــيــعــاب الــتــراث وإســهــامــات
ـسلم لتـجاوز اإلنكارية بدع ا ا
واإلقــصــائـيــة واالغــتــرابــيـة في آن
وهو األمـر الذي يـحتـاج إلى تطـوير
الـنقـاش بـشأن بـعض قـواعـد احلكم
قراطية وصوالً إلى الد في اإلسالم
وقـــواعــدهــا الـــعــامـــة  مع مــراعــاة

اخلصوصيات واحترام الهوّيات.
والــيـوم حــ يـثــور احلـوار لــدرجـة
االشــتــبــاك حـول مــصــطــلح الــدولـة
ـــدنــيــة فــإنه قــد يــكــون مــخــرجــاً ا
معقـوالً للـصراع ب الـدولة الديـنية
والدولة العلمـانية إذ كان هو اآلخر
مصدر صراع حاد واسـتئصالي ب
ـتـشدّدين مـن الفـريـقـ فـإن فـكرة ا
كن أن يكون مصدر دنيـة  الدولة ا
تــوافق ونـــقـــطــة لـــقــاء لـــلــتـــيــارات
الوسطيـة: الدينيـة والعلمـانية التي
ــكن أن تــلـتــقي عــنـده بــاعـتــبـاره
كن ثل لـقاء إرادات عـلى قواعـد 
أن تـلـبي طـمـوحـات جـزء غـيـر قـلـيل
من طــمــوحـات األطــراف اخملــتـلــفـة
خــصــوصــاً حــ يــتم ربــطه بــحــكم
الـقانـون ولـعلّ هـذا ما يـحـتـاج إليه
السـودان وعدد من الـبلـدان العـربية
غـرب خصوصاً ح شرق وا في ا

يـتم الـتوافق عـلى " عـقـد اجـتـماعي"
جديـد يلبي طـموحـات جمـيع القوى
وحّد شتـرك اإلنساني وا في إطار ا
اجلـــامع ولـــيـس الــواحـــد بـــدالً من
التشبث بادعـاء األفضليات وامتالك
احلـقيـقـة وتـعظـيم الـفـوارق بدالً من

تقليصها.
وبـــالــعــودة إلى الــدولـــة الــديــنــيــة
فـبغـض النـظـر عن مـسـمّيـاتـهـا فإن
تدخل الدين بـالسيـاسة يفـقده حقله
الــــوعـــظي األخـالقي الــــقـــدسي ألن
لـلـدولــة قـوانـيـنـهــا الـتي حتـكم بـهـا
وهي قـــوانــ وضـــعــيـــة حــتى وإن
أخـــذت بـــنـــظـــر االعـــتـــبـــار قـــواعــد
الـشريـعـة اإلسالميـة األكـثر إجـمـاعا
واتـفاقـاً واسـتـجابت لـروح الـعـصر
وســواء كـانـت دولـة اخلالفــة (أمــيـر
) أو دولــة الــولي الــفــقــيه ــؤمــنــ ا
رشد األعـلى ) أو احلق اإللهي أو (ا
دولـــة الـــتــصـــور الــداعـــشي (أمـــيــر
ـطاف اجلـمـاعـة) فإنـهـا في نـهـايـة ا
ط فوقي سيؤدي إلى تعني فـرض 
االســتــبــداد بـزعم "الــقــدســيــة" عـلى
اآلخــر الـتي غــالـبــاً مـا يــسـتــغـلّــهـا
احلكام سواء حكموا باسم الدين أو

بدعم من رجال الدين .
أمــا الــدولــة "الــعــلـــمــانــيّــة" فــإنــهــا
ارتبطت في أذهان الكثير من الناس
ارسـة سيـاسة ال عـاداة الديـن و
دينيـة أفضت إلى تـقليص احلق في
احلـــريــة الــديـــنــيــة وحـق الــعــبــادة
ارسة الشـعائر الديـنية وهو ما و
ذهــبـت إلــيه األنــظــمــة الــشــيــوعــيـة
الــسـابـقــة الـتي كــرّست دسـاتــيـرهـا
عـقـيـدة رسمـيـة لـلـدولـة في الـوقوف
بـوجه الـعقـائـد الـدينـيـة األمـر الذي
جعل الـعلـمانـية مـفهـوماً مـستـنكراً

ـــنــــا الـــعـــربي بل ومـــريـــبــــاً في عـــا
واإلسـالمـي حــــــــــــتـى وإن كـــــــــــانـت

العلمانية تعني شيئاً آخر.
ولـذلك وفي إطــار الـتـطــور الـتـدرّجي
أخـذت أوسـاط واسـعــة تـتـقـبّل فـكـرة
ــــدنــــيــــة  بـل إن بــــعض الــــدولــــة ا
اجلــمــاعــات الــديــنــيـة بــســبب فــشل
مــشــروعـهــا والــنـظــام الــذي أقــامـته
أخــذت تـعــلن قـبــولـهــا فـكــرة الـدولـة
ـدنــيـة سـواءً عن قـنــاعـة أم ركـوبـاً ا
وجة قوية بشّرت بها حركة التغيير
في الــعـالم الــعـربي أو أن مــثل هـذه
ـواقع الـقـنـاعـة تـخـتلـف باخـتالف ا
ــعـارضـة يــصـبح فــحـ تـكــون في ا
احلديث عن احلـريات واخلصـوصية
واحــتــرام الــتــعـدديــة أمــراً مــقــبـوالً
وح تـكـون في الـسلـطـة أو بالـقرب
مــنــهــا تــتــغــيــر بــوصــلــة احلــديث 
فــيــصــبـح إجــمــاع األمــة وهــويــتــهـا
ومـباد الـشـريعـة ركـناً أسـاسـياً من

أركان مشروعها.
إن شـــروط الــــعـالقــــة بــــ الــــدولـــة
واجملتمـع والفرد هي مـدنيـة وليست
عــقـــائــديـــة وهي تـــقـــوم بــالـــدرجــة
األســــــاســـــيــــــة عــــــلى حــــــفظ أرواح
ـواطنـ وضبط الـنظام تـلكات ا و
شتركة واألمن العام وإدارة احلياة ا
للناس وفقاً لقـانون يتم تطبيقه على
اجلـميـع على نـحـو مـتـساوي مـثـلـما
هي احلـقـوق واحلـريـات. وعـلى هـذا
األســـاس حتــتـــرم الــدولــة الـــفــضــاء
اخلــاص لــلــفــرد وحــريّــاته وتــصــدر
الـقوانـ الـتي تنـظم الـفضـاء الـعام
دنـية وسيـكـون من وظيـفة الـدولـة ا
حمايـة عقائـد األفراد واإلشراف على
ــا فـيه الــديـني وحــمـايـة الــتـعــلـيم 
احلق فـي الــعـــبـــادة ومــثـل ذلك هــو
أحـــد مـــداخل اإلقـــرار بـــالــتـــعـــدّديــة
ـدنـية والـتنـوّع الـذي تديـره الـدولة ا

باعتباره إحدى وظائفها.
ـصــطـلح في عـلم وبـالــعـودة ألصل ا
السيـاسة فتوصـيفه وليس تـسميته
يــعـــني في الــغـــالب إيــجــاد تــخــارج
وتقابل بـ حقـلي السيـاسة والدين
وبــقــدر تـمــايــزهـمــا وفــصـلــهــمـا عن
بعـضهمـا فإن الـوصل بيـنهـما ليس
بــعـــيــداً وبـــالـــتــوصـــيف فـــإن عــدم
ـــواطــنــ بــســبب الــتــمــيــيــز بــ ا
االخـــتالف في الـــدين أو اجلـــنس أو
الـــعــرق أو الــعـــنــصــر أو الـــلــغــة أو
األصل االجــــتـــــمــــاعـي هــــو إحــــدى
ـدنيـة الـتي يـكون أسـاسات الـدولـة ا
عنى خضوع احلكم فيها للـقانون 
احلـــاكـم واحملـــكــــوم لــــلـــمــــســــاءلـــة
واحملـاســبـة أي وحـدانـيــة الـسـلـطـة
السياسية حيث يطبق القانون على
جــــــمــــــيـع األشــــــخــــــاص وحــــــسب
ـوت ال مـونـتـسـكـيـو "الـقـانـون مـثل ا
عنى ال يـستثني يفرق ب الـناس" 
أحــــداً وتـــلك مـن خـــصـــائـص حـــكم

دنية. القانون في الدولة ا
ونــرى الـــيــوم إن غــالــبــيــة األحــزاب
واجلــمــاعــات اإلسـالمــيــة تــعــلن عن
ـدنية  بل إن قبـولها بـفكرة الـدولة ا
الـكثـيـر منـهـا ال يـفتـأ من تـكرار أن ال
دولـــــة ديـــــنـــــيـــــة فـي اإلسالم بل إن
بعـضهـا يـذهب أبعـد من ذلك بالـقول

الـسالم. ولـعل أهـم اسـتـنـتـاجـاته أن
ـكن حـلّـها دون مـشكـلـة اجلـنوب ال 
حلّ مـشكـلة الـسـودان ككـل عبـر دولة
مدنيـة وعكس ذلك فـاألزمة ستـتفاقم
كـمـا اســتـنـتج وهــو مـا حـصل فـعالً
وأدى إلى انــــــفــــــصـــــال اجلــــــنـــــوب
ـســلـحـة في واسـتــمـرار الـنــزاعـات ا
دارفـــور وجــنـــوب كـــروفــان والـــنــيل
قـدمة ص األزرق وشرق الـسـودان (ا

.(9
وبــعــد اســتــعــراض جتــربــة الــدولــة
السـودانيـة بصل الـكتـاب في خاتـمة
مـحــطـاته إلى احلــكـومـة االنـتــقـالـيـة
الرابعة بـرئاسة د. عبـد الله حمدوك
ـدنـيـة لـيـسـتــعـرض جتـربـة الـدولـة ا
(2020 -2019) عـلـمـاً بـأن احلـكـومـة
كـما يـقـول حتت التـجـربـة ولم يرغب
في إصــدار حــكم قــاس عــلــيــهــا ومـا
يــزال هـنــاك عـامـ لــتـقــيـيم الــفـتـرة
االنـتـقالـيـة ولـكـنه يعـود لـيـقـول بأن
االخفاقات خالل  العام الذي انقضى
كــانـت أكـــثـــر بـــســبـب الـــصـــراعــات
الـسيـاسـية واحملـاصـصات احلـزبـية
وعـدم كـفـاءة بـعض الـوزراء والفـشل
فـي الـــتــوصـل إلى حـــلـــول نـــاجـــعــة
لـلـمـشــاكل االقـتـصـاديـة إضـافـة إلى
التدخالت اإلقليمية والدولية ناهيك
عن تــداخل الــسـيــاسي بـالــعـســكـري

باألمني (ص 378).
إن هدف ثورة ديسمبر االستراتيجي
ـدنـيـة كـمـا يـقــول هـو بـنـاء الـدولـة ا
وهو احلل التوافقي لعـملية االنتقال
ـــقـــراطي ويـــدعـــو إلى الـــتــزام الـــد
ــؤســســات الـعــســكــريـة واألمــنــيـة ا
والــشـرطـيـة بــوظـائـفــهـا الـتـقــلـيـديـة
ـعـروفـة وفـقـاً لـلـدسـتـور والـقـانـون ا
وإبــعــادهــا عن أي نــشــاط حــزبي أو
ســـيـــاسي ولــكـــنه يـــضع مـــشــكالت

دنية في ثالث محاور. الدولة ا
ــدنـــيــة كــفــضــاء أولـــهــا - الــدولــة ا
لــلــتـعــايش الــســلـمـي بـ مــكــوّنـات
ـتـعـود ثـقـافــيـاً وعـقـائـديـًا الـشــعب ا
وعـرضـياً وقـبـلـياً.وثـانـيـها- مـشـكـلة
الـــدســتــور وصـــيــاغــتـه وعالقــة ذلك
ــدنــيــة والــتــجــاذب بــ بـــالــدولــة ا
العـلمـاني والـديني.وثـالثـها- الـدولة
دنية واجليش إذ يبدي ارتياباً أو ا
خــشـــيـــة من احـــتـــمـــال االنــقـالبــات
العسكرية التي ينبغي وضع حد لها
وذلك انــــــطالقــــــا من الــــــتـــــجـــــربـــــة

السودانية ذاتها.
ــدنـيــة الـذي ولــعلّ أســاس الـدولــة ا
ـــســـاواة وعــدم يــركـــز عـــلـــيه هـــو ا
التـمييـز على أسـاس العرق أو الـلغة
أو اجلنس أو اللون ألنها دولة حكم
القانـون واستـقالل القضـاء والفصل
ب السلطـات ويدعو إلجماع وطني
في صيـاغـة الدسـتور بـإجناز عـملـية
السالم العـادل والشامل وإطـفاء بؤر
النزاع ومـحور آثار احلـرب وحتقيق
الــتــنــمــيـــة  وذلك عن طــريق احلــكم
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رغم تــــعــــلـــيـق مــــعــــظم الــــطــــقـــوس
والـعـبـادات بـسـبب وبـاء كـورونـا إال
أنّ مساحة العبادة والدين بقيت على
حالها في حـياة معظم الـشعوب حول
الـعـالم.بـعض الـشـخـصـيـات الـديـنـيـة
كـانت لـهـا أدوار مــحـوريـة في تـفـشي
وبـاء كـورونــا وبـعـضــهـا اآلخـر أثـار
صــدمـة عــلى مــواقع الـتــواصل. هــنـا
بعض أبرز الشخصيات الدينية التي
كـان حـضـورهـا طـاغـيـاً عـلى األخـبـار

خالل العام .2020
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بات الزعيم الـديني لى مان شـخصية
محورية في انتشار وباء كوفيد - 19
في كـوريا اجلـنـوبـية بـعـدمـا حتوّلت
جمـاعـته إلى بؤرة لـتـفشـي الفـيروس
في مارس/ آذار .2020يرأس لي مان
هي ( (1931كـنيـسـة شـيـنـتـشوجني
وتــعـنـي "الـســمــاء اجلــديـدة واألرض
اجلـديـدة" ويـؤمن أتـبـاع طائـفـته أنّه
ــر بـه ســفــر رؤيـــا يــوحــنــا. نـــبيّ بــشّ
ـنـتــمـون لـكــنـيـســته أنّـهم ويـعــتـقــد ا
الــــوحــــيــــدون الــــذيـن ســــيــــنــــالــــون
اخلالص.تـقـول الـسـلـطـات في كـوريـا
اجلــــنـــوبـــيــــة إنّ لي مـــان لـي أخـــفى
معلومات عن مصاب ب أتباعه ما
سـرّع في انــتـشــار الـوبــاء في الـبالد
في ح تنفي كنيسته التهمة وتقول
إنّه كان يحـاول حمايـة خصوصـيتهم
من تــطـبــيـقــات الـتـعــقّب اخملــصـصـة
لـرصـد الـوبـاء.وأثــار أتـبـاع الـطـائـفـة
مــوجـــة غــضب شــعــبـــيــة في كــوريــا
اجلـنـوبيـة وطـالـبت عـريـضـة وقـعـها
أكــــثـــر مـن مـــلـــيــــون شـــخـص بـــحلّ
الــطــائـفــة مــا حثّ لي مــان هي عــلى
االعـتــذار. وانـتــشـرت صــوره جـاثــيـاً
عــلى ركــبــتــيه طــالــبــاً الــصــفح. لــكن
السـلطـات عـادت وألقت الـقبض عـليه
في آب/ أغسطس ووجهت الـيه تهمة
ـعلومـات كما اعـتقل عدد من إخفاء ا
أتباع كنيسته في كوريا وسنغافورة.
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جتاوزت شـهرة الـقـسيـسة األمـريكـية
اضية حدود بالدها خالل األشهـر ا
عـروفـ على لتـصـيـر من "النـجـوم" ا

صـعـيـد العـالم. فـحـتى من لـم يكـن قد
سـمع باسـمـهـا من قـبل بات يـعـرفـها
بــعـد انــتــشــار تـســجــيل عـلـى مـواقع
الــتـواصل تــظــهـر فــيه وهي تــصـلّي
بــعــبــارات غــيــر مــفــهــومــة و"تــدعــو
الئـكـة" لنـصـرة دونـالـد تـرامب بـعد ا
االنـتخـابـات الرئـاسـيـة األمريـكـية في
نـــــوفـــــمـــــبـــــر/ تـــــشـــــريـن الـــــثـــــاني
اضـي.عيّـنت الـقسـيـسـة االجنيـلـية ا
بــوال وايت مـــســتــشــارة روحــيــة في
الـبــيت األبــيض عـام  ?2019لـكــنــهـا
تـرافق تــرامب مـنــذ سـنـوات طــويـلـة
ــ وكــانـت حــاضـــرة لــدى قــســـمه 
الرئـاسـة عام .2016وتعـد بوال وايت
من أشهر وجوه التبشـير التلفزيوني
ؤثـرين ـتـحدة ومـن ا في الـواليـات ا
فـي صــفـــوف طـــائـــفــة اإلجنـــيـــلـــيــ
ــــتــــجــــددين الــــتي دعــــمت تــــرامب ا
. تــثــيــر مـع غــيــرهــا من انـــتــخــابــيـــاً
ط الـــقـــســـاوســـة الـــشــكـــوك حـــول 
ـا عـيـشــهم الـبـاذخ إذ أنـهــا تـبـشـر 
يسمـى اجنيل الوفـرة وحتفـز الناس
عـلى الـتبـرع لـكـنـيـستـهـا لـكي يـنـالوا
ثــروة في احلــيــاة األبــديــة.وتــنــتــمي
ـواهبـيّة أو سـيـحيـة ا بـشـرة إلى ا ا
الكارزماتيّة ويـؤمن أتباع هذا التيار
ــعــجــزات بــقــدرتــهـم عــلى حتــقــيق ا
ـسـتـقـبل ويـدعي بـعض والـتـنـبـؤ بـا
ــسـيح الـقــسـاوســة مـثـل وايت بـأنّ ا

خاطبهم.
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حــمل رئــيس الــشــؤون الــديــنــيــة في
تــركــيــا الــشــيخ عــلي أربــاش ســيف
محمد الفاحت خالل أول خطبة جمعة
ألـــــقـــــاهـــــا في آيـــــا صـــــوفـــــيـــــا في
يولـيو/حـزيران  ?2020بعـد أسابيع
قلـيـلـة من قرار إعـادة فـتـحه كمـسـجد
.هـــكــذا حتــوّل األســتــاذ ــ لــلـــمــصــلّ
اجلـامــعي وعـالم الــدين الـذي يــشـغل
مـــــنــــصــــبـه مــــنــــذ عــــام  ?2017إلى
شخـصية انـقسـمت حولـها اآلراء ب
داعم ومعارض نـظراً للـسجال احلادّ
حــول آيـــا صــوفـــيــا ومــا حـــمــله من
مـشـاعـر مـتــضـاربـة.رأى بـعـضـهم في
حمل أربـاش للـسـيف خطـوة فيـها ردّ
سلمة اعتبار لهويّة تركيـة القومية ا

فـيمـا عـدّهـا آخـرون رسالـة سـيـاسـية
تستعـيد أمجـاد السلطـنة العثـمانية
ـر بـتـاريخ فتح الـقـسطـنـطيـنـية وتذكّ
بحسب ما قال محللون أتراك في ذلك
.بعيداً عن سيف محمد الفاحت احل
خــاض أربــاش ســـجــاالت عــدّة داخل
تـــركـــيـــا وخـــارجـــهـــا خالل الـــعـــالم
ــنـصــرم. فــفي تــركـيــا أثــار غـضب ا
بـعض احلـقــوقـيـ في بالده إلطالقه
ــثــلــيــة اجلــنــســيــة. مــواقف تـــدين ا
ودفعت احلملـة ضده برئيس الوزراء
الــــتــــركي رجب طــــيب أردوغــــان الى
دعــــمـه في وجه خـــــصــــومه بــــشــــكل
علـني.كذلك كـان له مواقف بـعد جتدّد
أزمــة الــرسـوم الــســاخــرة من الــنـبي
محـمد في فـرنـسا حـ دعا اجملـتمع
الـدولي "إلى كـفاح واعٍ ضـد الـعـقـلـية
الـتي تــؤجج مـعـاداة اإلسالم".ودرس
أربــاش تـــاريخ األديــان في فـــرنــســا
وعـمل أسـتـاذاً مـحاضـراً في عـدد من
اجلـامـعــات في بالده واخلـارج وفي

. رصيده  12كتاباً
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ودّعت الطـائـفة األيـزيـدية في الـعراق
والـعالم هـذا الـعـام شـخصـيّـة لـعبت
دوراً مـهـمّـاً في تـاريـخـهـا وهـو بـابـا
شـيخ حــجي خـرتــو إسـمــاعـيل الـذي
ـاضي تـوفي مــطــلع تـشــرين األول ا
ــنح لـقـب بـابــا شـيخ . عن  87عـامــاً
لــلــمـــســؤول عن شــؤون األيــزيــديــ
الـديــنـيــة وقـد تــولّى حـجـي خـورتـو
إسـمــاعــيل مـنــصــبه في عـام ?2007
وخلفه بعد وفـاته الشيخ علي الياس
ـاضي.وتولّى الـذي انتـخب الـشـهـر ا
إسـمـاعـيل مـنـصـبه في فـتـرة صـعـبـة
جداً بـالنـسبـة ألتبـاع طائفـته وعرف
بـــتــأثـــيــره الــكـــبــيـــر عــلى اجملـــتــمع
األيـزيـدي خالل الـسـنـوات الـتي تـلت
اإلبـادة اجلـمـاعـيــة في جـبل سـنـجـار
عـام .2014وتـولّى إســمـاعــيل إعـادة
احـــتــــضـــان األيـــزيـــديـــات الـــلـــواتي
خطـفـهن تنـظـيم "داعش" وعـمل على
دمجهن في عائالتهن ومجتمعهن من
جـــــــــديـــــــــد وتـــــــــزويـــــــــجـــــــــهـن من
.وخالل تـــولــيـه الــقـــيــادة أيـــزيــديـــ
الدينـية لأليـزيدي الـتقى إسـماعيل

بـــعــدد من الـــقــادة الــروحـــيــ حــول
العالم ومنهم بابا الـفاتيكان السابق
بنـديكـتوس الـسادس عشـر وكان من
أبرز الـداع لـلوحـدة والتسـامح ب

األديان كافة.
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ـــرّ أســـبـــوع خـالل الـــعــام لم يـــكـــد 
ــنــصــرم من دون خــبــر عن الــبــابـا ا
فـــرانــســـيس حـــتى أنّه نـــافس قــادة
العـالم السـيـاسيـ في حضـوره على
أجندة األخـبار.يتـمتّع راعي الكـنيسة
الـكـاثولـيـكـيـة بـشعـبـيـة واسـعـة حول
الـعـالم ويــنـظـر إلـيـه كـصـاحب نـفس
مــتــجــدد في تــعــاطي الــكــنــيــســة مع
قـضايـا مـهـمّة أبـرزهـا الـتسـتّـر الذي
دام لسـنـوات عن فضـائح االعـتداءات
اجلنسية على أطفال وملفات الفساد
الي في الفاتيكـان.ويثير فرانسيس ا
غـضب بعـض التـيـارات احملـافـظة في
الـكـنـيسـة نـظـراً لـلـتـصـريـحـات التي
يــــطــــلـــــقــــهــــا ويــــصـــــفــــهــــا االعالم
بـ"التقدميّة". فقد انشغل االعالم خالل
اضـية بـتصـريحـات طفت األسابـيع ا
ـثلـي إلى السـطح حـول رأيه بحق ا
في الـــتــــواجـــد داخل أســـرة ودعـــمه
ـــدنــيــة بــيـــنــهم.كــذلك لـــلــشــراكــات ا
خــصّص رسـالــته الــبـابــويــة الـعــامـة

اخلـارجـيـة الصـيـنـيـة إن تـصـريـحات
البابـا "ال تسـتند إلى أسـاس".واختتم
الــبـابــا سـنــته احلــافـلــة بـاإلعالن عن
زيـــارة تـــاريــــخـــيـــة إلى الـــعـــراق في
مـارس/آذار  ?2021لــتــكــون زيــارته
األولى خـارج الـفـاتـيـكـان مـنـذ تـفـشي

وباء كورونا.

علي أرباش

اجلـديــدة بـعــنـوان "جـمــيـعــنـا أخـوة"
لــلــتــشــديــد عــلى مــكــافــحــة احلـروب
والـــتــفــاوت االجـــتــمـــاعي وضــرورة
حماية البيئة.وإلى جانب ذلك كان له
مــواقـف ســيــاســيـــة أبــرزهــا دعــوته
الــصــ لــوقف "اضــطــهــاد مــســلــمي
االيــــــغــــــور" في حــــــ قــــــالت وزارة

بابا شيخ حجي خورتو اسماعيل البابا فرانسيس

لي مان هي بوال وايت

بغداد
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ـثقف الـعربي ) يوم ثـقافي مـهم انبثق من الـيوم هو 27 كـانون االول ( يوم ا
خالل تـوصيات( مؤتـمر القـمة الثـقافي العربي االول) الـذي انعقـد في مدينة
الــعـمـارة  عـام 2018 (مـؤتـمــر الـقـمـة الــثـقـافي) الــذي عـقـدنـاه خالل  ثالث
دورات عـــراقـــيــة فـي االعــوام (  2011 و 2016 و  2018) ودورة عـــربـــيــة
ـثـقــفـ نـاقــشـوا مـحـوره بــتـاريخ 2018/12/27  بـحـضــور عـدد مـهـم من ا
ـثقف ومسـتقبل دورهـما البـنيوي والـتنويري األسـاسي ( حتديات الـثقافة وا
في الـعـالم الـعـربي ) نـوقـشت فـيه اوراق ثـقـافـيـة مـتـنـوعـة وفي تـخـصـصات

عديدة اسهمت في بناء اإلنسان. 
ـهــمـة الـتي ســانـدت مـشــروعـنـا  في هـذا الـيــوم احـيي كل الــشـخـصــيـات ا
احلـضاري الكبـير الشـخصيات الـتي حضرت وشـاركت في جلسـات مؤتمر
الـقمة الثقافي العراقي والعربي منهم ( الـبروفيسور د. عبد الواحد محمد و
الـبـروفــيـسـور د. عــقـيل مــهـدي و الـبــروفـيـســور د. قـاسم حــسـ صـالح و
طير و الدكتور معتز عناد الـبروفيسور د. تيسير األلوسي والكاتب جـاسم ا
غـزوان و اخملـرج فــارس طـعـمـة الــتـمـيـمي واخملــرج رضـا احملـمـداوي و د .
ياء ياسـ . والدكتورة انعام حسن رزوقي عـباس مبارك و البروفـيسور د. 
هـادي و احملامية نور العلـوي  واحملامي طارق حرب والسادة وكالء الوزارة
الـذين مثلوا وزارة الثقافة والسـياحة واالثار  هم الشاعر د. نوفل ابو رغيف
واالسـتـاذ فـوزي االتــروشي واألسـتـاذ طـاهــر احلـمـود كـذلك الــشـخـصـيـات
الـثقافـية التي حـضرت من مـجلس النـواب العـراقي و الشخـصيـات الثقـافية
الـعربية الـتي حضرت والتي شـاركت منهم الكـاتبة السـعودية عالـية آل فريد
و الكـاتبـة العمـانية سـعيـدة بنت خاطـر نائب مديـر اجلمـعية الـعمانـية لالدباء
والـكتاب والكـاتب القطـري علي ميـرزا و الكاتب الفـلسطـيني البـروفيسور د.
ايـاد الـبـرغـوثي مديـر عـام مـركـز رام الـله لـلـدراسـات واالسـتـاذ عالء شـلبي
ـنـظـمة الـعـربـيـة حلـقـوق االنـسـان في مـصـر والـنـاشط الـيـمـني عـبد رئـيس ا
ــريــسي امـ عــام االحتــاد الــعـربي لــلــعــمل الـتــطــوعي والــنـاشط الــرزاق ا
الـبحـريني حـسن بـو هزاع رئـيس جـمعـيـة الكـلـمة الـطيـبـة والفـنـان التـونسي

لطفي بوشناق وغيرهم.
ـثمـرة النـيرة الـتي تؤمن ـثمـر اخاطـب كل العـقول ا في هـذا اليـوم الثـقافي ا
بـالـتـنـمـيـة والـتـســامح والـسالم ان تـكـون مـعـنـا لــتـسـهم في رعـايـة وشـراكـة
(مـؤتمر الـقمة الـثقـافي العربي الـثاني)  الـذي سينـعقد

مطلع عام 2021
هـنيئـا لكل مثـقف تيمم بـتراب الوطن ... وتـوضأ بنور

احلرف...
حراب الكلمة. وصلى 
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مواطن عـربيّ: لن أدورَ مع عجلةِ (التـطبيع) ولو بقـيتُ في ساحةِ الرفضِ العربيّ
وحدي...

! ما القُدسُ! القُدسُ
وما أدراكَ ما القُدسُ!

قـرية ظلُّها مبارك  مَـلَكَت مِحرابَ اللهِ وما بَنَى مِن بأس  وسَلَكَت أنسابَ اجلاَهِ
وما حنَى مِن حِس وَرَكَلَت أهدابَ اآلهِ وما جَنَى مِن جَس .

القُدسُ! ما أدراكَ ما القدسُ!
طـوبى ألقـصـاهـا مِن خـلّـةٍ وقـد نَـالَ من اإللهِ الـشـكـورِ مِـفـتـاحـاً عَـمَّـا في نَـبضِ
األخـَيارِ مِن عَس ودَهسٍ طوبى ألقصـاها مِن حُلَّةٍ وقـد آلَ مِصباحاً مِن الناهي

اجلسور عَمَّا في رفضِ األبرارِ مِن مَسٍّ ويأسٍ
طـوبى للقُدسِ من قَريةٍ مِدادُها رِجالُ "بابلَ" إذ جَـاسوا فكَبَّلوا ما فيها من فأسٍ
وكَـدسٍ طوبى لـلقُـدسِ من قريـةٍ ودادُها رِحـالُ "مَكَّةًَ" إذ واسـوا فَقَـبَّلـوا ما فـيها

مِن أُسٍّ ونَفسٍ. 
هَـكذا دَقَّتِ الـنَّواقيسُ  وهـكذا بَـشَّرَتِ الـنواميسُ وهَـكذا نَشَّـرَتِ القـواميسُ وما

حوت من جنسٍ ودرسٍ.
القُدسُ! فما أدراكَ ما لقُدسُ!

جــبـاءِ عــرينُ سُـمُــوٍّ وفَـخـرٍ ورَأسٍ وهي لألعــداءِ قـرينُ دُنُــوٍّ وقَـهـرٍ هي قَــريـة لـلــنـُّ
ُغوارُ ثَوبَ سَيفٍ ورُمحٍ وتَرسٍ ويَـحُبسُ لها اخلَوَّارُ ونَحـسٍ. القُدسُ! يَلبُسُ لها ا

حَوبَ حَيفٍ و تَرحٍ  ولَحسٍ .
َ تَأوهٍ فمـالِيَ أرى القـومَ يَتَـقَلّـبُونَ حِـيالَـها في عَـبَثٍ وعَبسٍ وخَـنَثٍ وخنسِ مـا ب

َ تأَفُّفٍ وعطسٍ! وهمسٍ وما ب
.. عَهِدتُهم يَتَجادَحَون : لن نَرضى بغيرِ القُدسِ نديّةً نقيّةً مِن رِجزٍ وقردٍ و رِجسٍ
ثُمَّ تَـمَالَحَ بعضُهم : لندعْ شَطراً لَصهيونَ ولندَعْ في شَطرِنا حائطَ دمعاتهم وما
إِشـتَـمَلَ مِن هَلسٍ والـصّـليبَ ومـا إسـتَـعملَ مِن قِسٍّ واألقـصى ومـا إحـتَمَلَ مِن
.. ثُمَّ تَـكاحلَـوا بيـنهم: بل ضعْ لـيهـودَ خَمـسةً األسداسٍ وضعْ لـنا خَيـراتِ طَقسٍ

ما بَقيَ مِن قَبصَةِ السُدس..
ثُمَّ هـا هي ذا نَـبَـراتُـهم تَـتَـنَـابَحُ: بل هِـبـها هِـبـهـا كُـلُّـها لَـهُمُ و وداعـاً لـغـطسٍ في
َس عنترياتٍ وطمسِ وتَبّـاً لعنترةَ بن شدّاد العبسي! دعـنا نخلعُ عَنَّا منحوسَ ا
ونقـلعُ مَغموسَ الـضرس? فمـا لفانا إلّـا رجَع من إرتكاسٍ وصَـدع من إنتِكاسٍ و

وَكسٍ ?
وَيْ!

)!هُسْ هُسْ يـا قـومُ هُسْ ! قـد : (عَـنـتـريـاتٍ وطـمسٍ أوَقُـلتَ
ِ (عَنترياتٍ) وَهَلْس! أمسى وَقَارُ أولى القِبلَت

×××هيَ احلَشرُ ال بل (نَـعى فَغَدا مِن في الوُجودِ بِدَهشَةٍ
دُونِها دَهشَةُ احلَشرِ)-لقائله. 

 bOý— bL×

مـبدئيـا افترض ان هـذه الكـلمات لن تـصل ابدا ذلك ألن الـكلمـات هي مجرد
اصـوات يبلعـها فم السيـاسة الذي يطـحن كل شيء.ومع ذلك فانا احاول ان
ـقال الـذي لن يـصل.اذن سيـسـأل احدهم ـهرج في كـتـابة هـذا ا امـثل دور ا
ولم تـكـتبه ان كـانت الـطرق مـسـدودة امـامه?اجيب:ألنـني اثق بـان الـكلـمـة قد

تكون حجة علينا او لنا.
اضي .20/12/2020كـالـعادة  دعـوني أبدأ من حلـظة مـعانـاة يوم االحـد ا
ـرضى الـى مـسـتـشـفى مـديـنـة الـطب ألخـذ جـرعـة ـشـهـد بـحـضـور ا يـبـدأ ا
ـرضى طويال وقوفا ر ضيق وزحـام شديد ينـتظر اولئك ا الـكيمـياوي.في 
اذ ال تـوجد مقاعد يجلسـون عليها.وقد طال انـتظارهم كما في كل موعد الى

ريض. ساعة ونصف حل اجراء عبادة روتينية يدفع ثمنها ا
ريض ويـذهب الى حـفلـة الـكيـميـاوي اجلـميـلة.يـأخذ في الـنهـاية يـقـرا اسم ا
اجلـرعة التي تطـول احيانـا الى ساعة او اكـثر جالسـا على مقـعد وفي غرفة

مزدحمة.
وال مــضـــاعــفــات وعــذاب مــا بــعــد ال اريـــد احلــديث عن اجلــانـب الــنــفــسي
عاناة.بعد االنتهاء من عملية ريض هو صندوق اسود يكتم هذه ا فا اجلرعة
ــنـاعــة الـتي يــدمـرهـا ـريـض الى اربـعــة ابـر لـرفع ا اخـذ اجلـرعــة يـحــتـاج ا
اضـي لم تصـرف االبر لـلـمرضى وهم في رة اي االحـد ا الـعالج.في هـذه ا
رضى في هذه احلالة ستشفى.وعـلى ا حـالة تعب شديد لـعدم توفرها فـي ا
شـراؤهـا من الـصيـدلـيـات الـتي تـبـيع بـاي سعـر تـريـده.وال يـقل سـعـر االبرة
الــواحـدة عن  30الف ديـنــارووال اعـرف كم صـار ســعـرهـا بــعـد رفع سـعـر

صرف الدوالر.
 انـا احتـدث هنـا عن عـذاب انـساني العـداد كـبـيـرة من النـاس ومن مـخـتلف
اضف الى كل ذلك هـواجس االعـمـار.عـذاب ال يـطـاق وحـرمـان من كل شيء
.وبــدال من تـقـد افـضل خـدمـة بـسـبب امـتـيـاز ـصـابـ ـوت الـتي تـرافق ا ا
وعــدم تــوفـر ــرض لــو جـاز الــقــول فـان الــنــتــيـجــة تــكـون انــتــظــارا طـويال ا
ريض بعض كـان الدنى شروط الصحة بحـيث تخفف عن ا وافتقار ا الـدواء

اوجاعه.
ـرضى الـذيـن واجـهـوا عـذابــهم بـانـكــسـار وقـلق وهم  اتـكـلم هــنـا بـلـســان ا
وهـم يذهـبون مـتـعبـ بـسبب االلم وفي نـاعة يـنتـظـرون.وهم ال يجـدون ابـر ا

داخلهم خوف كبير من اجلرعة القادمة.
ـد يد الـعون و فـهل ستـصل الـرسالـة لـوزير الـصحـة

رض.? صاب بهذا ا في تقليل عذاب ا
هل سـتـكون اجلـرعـة الـقادمـة بـعد  21يـومـا مـختـلـفة

رضى?  ألن الوزير تدخل وانصف ا

s Š œ«“u½

daralqussa62@gmail.com

غالف الكتاب
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الرباط - الزمان
ـغـربي سـعد جملـرد تـأجيل ـطرب ا أعـلن ا
طــرح أغـنــيــته اجلـديــدة (الــوجه الــتـاني")
الـتي شـوق اجلــمـهـور لـهـا والـتي كـان من
ـقـرر طرحـهـا اجلمـعـة بـالتـزامن مع عـيد ا
ـغربي ـيالد ويـتـعـاون فيـهـا مع الـفـنـان ا ا
زهـير بهاوي. وقد اتخذ هذا القرار بسبب
ـقـربـ وكتب وفـاة والـد أحـد أصـدقـائه ا
ســعــد عــلى صــفــحـــته(الــلــهم أرحم والــد
صــديـقي وأخـي عـصــام واجـعــله من أهل
اجلـنـة ســيـتم تـأجـيل مــوعـد طـرح الـعـمل
اجلـديد). يـشار إلى أن آخر أعـمال جملرد
أغـنـيـة (عـدى الـكالم) الـتي كـتب كـلـمـاتـها
أمير طعيمة وحلنها عزيز الشافعى وقام
ــوسـيـقي تـومـا والـتي حـقـقت بـالـتـوزيع ا
جنـاحـاً كـبــيـراً بـتـخـطـيـهـا الـ 109مـلـيـون

مشاهدة على (يوتيوب).
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لـكة احلـياة) عن الكـاتبـة االردنيـة صدر لـها ديـوان (
ويقع في 134 دار يــافـــا الـعـلمـيـة لـلنـشـر والـتـوزيع 

توسط . صفحة من القطع ا
”U³Ž ÍbN  fO

ــهــنـــــــــدس االســتــشــاري الــعــراقي حــاضــر امس ا
الــسـبت في الــنـدوة الــعـلـمــيـة الــتي نـظــمـتـهــا جـمــعـيـة
ـهــنـدســــــــ الـعــراقـيــة بـعــنـوان (تــطـويــر وحتـديث ا
مــصـانـع الـقــطــاع اخلـاص) وحتت شــعــار (صـنع في

العراق).
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ـية والباحثـة الفلسطـينية صدر لـها حديثا عن األكاد
دار الــشـروق لـلـنــشـر والـتـوزيع فـي عـمـان ورام الـله

كتاب جديد بعنوان (التقدير الذاتي).
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النجمة جينيفر لوبيز محبيها بنشرها
ـصـورة عـبر بـرومـو أحـدث أغـانـيهـا ا
صفحـتها اخلـاصة على موقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي.وعـلّقت
لـوبــيـزعـلى الــفـيـديــو قـائـلـة:
(هــذا صـبــاح الــكـريــســمـاس
وبـالـتالـي قررت أهـديـكم تـيزر
أغنيتي اجلديدة ترقبوها في
الـــعــام 2021). كـــمـــا وجــهت
رســــالـــة لـــكل مـــتــــابـــعـــيـــهـــا
بــتــمـــنــيــاتــهـــا وصــلــواتــهــا
أن(يكـون اجلمـيع بأمان خالل

يالد مع عائالتهم). عيد ا
وكانت جيـنيفر الـتي دائماً ما
تـظـهر مع عـائـلـتهـا في جـميع
ـنـاسـبات قـد نـشـرت صورة ا
على خالف تلك العادة حينما
ظهرت وحدها مرتدية فستاناً
أحــمــر وعــلّــقت: (لــقــد كــانت
الـلـيــلـة قـبل الـكــريـسـمـاس ...
يالد إسـتـمتـعـوا بلـيـلة عـيـد ا

اجلميلة للجميع).

{ كـالـيـفـورنـيا  —وكـاالت - بـالـتزامن
ــيالد فــاجـأت مع اإلحــتــفــال بـعــيــد ا

v{d*« ‰UHÞú  U¹«b¼ ÂÒbIð Íb½«dſ
ــعــرض وسط بــغــداد.وتـــضــمن ا
الــذي جــاء بــعـنــوان (اقــتــبــاسـات
ثـلون لونـيـة) مشـاركة 60 فنـانـاً 
مـخـتـلف مـحافـظـات الـعـراق.وأقام
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ـدير الـعـام لدائـرة الفـنون افـتتح ا
الـــعــامــة عــلي عـــويــد  اجلــمــعــة
مـعـرضــاً فـنـيـاً في بـنــايـة الـقـشـلـة

ــــعــــرض الــــفــــني جتــــمع أوروك ا
ــتـحف الــثــقـافـي بـالــتــعــاون مع ا

احلضاري.
الى ذلك أقــيم فـي قــاعــات مــتــحف
ــعــرض الــنــاصــريــة احلــضــاري ا
الــسـنــوي لـلـفـن الـتــشـكـيــلي الـذي
أقــامــته جــمــعــيــة الــتــشــكــيــلــيـ
الـعراقـيـ وبالـتـعاون مع مـتحف
ـشـاركة الـنـاصـرية احلـضـاري و
وبــــحـــضـــورٍ كـــبـــار الــــفـــنــــانـــ 

جماهيريٍّ كبيرٍ. 
وقال مديـر متحف النـاصرية عامر
عـبد الـرزاق (إنَّ متـحف الـناصـرية
حـاضـنــة لـكل أبـداع ثــقـافي وفـني
وأدبي وداعم لـكل الطـاقات الـفنـية
وخــاصـة من إيـحــاء حـضـارة هـذه
ــديـــنــة الــعـــريــقــة وتـــاريــخــهــا ا

الناصع).
ـعرض ضم أكـثر وأشار  إلى أنَّ (ا
من  150لــوحــة فــنــيــة مــخــتــلــفــة

تناولت مواضيع عامة).

شـرائـيـة من أريـانـا غـرانـدي  كـانت
الهـديـة موضـوعـة في علـبـة صغـيرة
وال يــوجـد عــلـيـهــا رسـالــة وال حـتى
ــرسـل هــذه بـادرة اسم الــشــخص ا
طـيــبـة ورائـعــة وال يـوجـد مــنـهـا أي
إعـــــالن أو فـــائـــدة لـــذا تـــعـــرف أنه

يز.
ــيــة ان الى ذلــك أفــادت وســائل عـــا
ية بيـونسيه قد تبرعت النجمة الـعا
بــنـصف مــلــيـون دوالر لألشــخـاص
الذين لم يـتمـكنُ دفع ايجـار منـازلهم
فـي مــــوسم األعــــيــــاد فـي خــــطــــوة
تُـترجم انـسـانيـة بـيونـسـيه الكـبـيرة
. وتصدرت وشعورهـا مع احملتاجـ
بـيـونسـيه مـؤخـرا غالف مـجـلـة فوغ
البريطانيـة  وقد أبهرت اجلميع من
مــتـابـعــ وصـحـافــيـ بــإطالالتـهـا

واقف التي أطلقتها. اجلريئة وا
 من جـهــة اخـرى كـشـف مـوقع ديـلي
مـيل الـبـريــطـاني أن أربـاح الـنـجـمـة
أديل لــــعـــام 2019 وصــــلت إلى 10
مالي جـنيه إستـرليـني على الرغم

طـرب اللبنـاني يستـعد إلصدار أغنـية جديدة بـالفترة ا
صريـة بعد ان طرح أغنـية (قالتلي) قـبلة باللـهجة ا ا
من كـلمـات وأحلان والـده عـاصي احلالني ومن توزيع

طوني سابا.

عـاون الفـني حملافظ ـهنـدس وا ا
بــغــداد نــعــته مــحــافــظــة بــغــداد
تميزة خالل مـستذكرة جهـوده ا

خدمته الوطيفية.

الـنــائب الـعــراقي ومـســتـشــار رئـيس الــوزراء لـشـؤون
االنتـخابات حـس الهـنداوي شاركـا امس السبت في
الــنـدوة الـنــصف شـهـريــة لـلـمــركـز الـعــراقي لـلـتــنـمـيـة
ـناقـشة الـتـحديـات التي تـواجه االنـتخـابات االعالميـة 

القادمة.

ـقــيم في االردن يـتــلـقى الـشــــــــــاعـر الــفـلـســطـيــني ا
الــعالج في مــشــافي عــمــان مـن االصــابــة بــفــايـروس

كورونا.

qEM(« l¹œË

ــصــارف االهــلــيــة في الــعــراق تـلــقى رئـيـس رابــطـة ا
التـعازي بوفاة والده نوري عايـد احلنظل عميد االسرة

.تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته.

اريالنا غراندي
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بعد الـضجة الـكبيرة الـتي أثارتها
ــصـريــة رانــيــا يـوسف ــمــثـلــة ا ا
بـحـديـثـهـا عن مـؤخـرتـهـا حتـركت
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تـنـتـظـر الـدعم لـتـحـقـيق طـمـوحـاتك . احلب احلـقـيـقي
أمامك. اليوم األفضل :الثالثاء 

qL(«

ا تفقد الـسيطرة على حياتك العاطفية نتيجة خيبة ر
أمل من تردد احلبيب.

Ê«eO*«

جتـربـتك الـسـابـقـة بـاحلب تـقـودك لالعـتـقـاد ان احلب
غالبا ما يكون وهم وسراب.
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تكـون توجهاتـك بأن تعيش احلب من اجل احلب دون
التفكير باالرتباط.
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ســــتـــعــــيش أمـــتـع الـــلــــحـــظــــات مع احلـــبــــيب خالل
. قبل,يوم السعد االثن الشهرا
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مع نهـايـة الشـهـر سـوف يتـحـقق حلـمك في بـنـاء بيت
وأسرة مع احلبيب . 
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سـوف تــغـرق مـع بـدايــة الـشــهــر في بــحـر من احلب
وتعيش حالوته ومرارته .
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تـدافع بشـدة عن خصـوصياتك واسـتقاللـيتك وتـنغلق
على ذاتك .يوم السعد السبت.
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تتجنب الـتفكير في بناء مسار مستقبلك العاطفي يوم
السعد االربعاء.

bÝô«

جتد أمامك كـثير من الواجـبات األسرية واالجـتماعية
حتتاج للتنفيذ رقم احلظ 9.
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تعـيد الـنظر بـتجـربتك العـاطفـية محـاوال الوصـول بها
إلى بر األمان .
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تـكـون مـقـصـرا في كـثـيـر من الـواجـبـات الـتي حتـتاج
إلى وقت غير متوفر لديك.

 u(«
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ضع اجـوبــة الـتــحـديـدات افــقـيـا
واقرأ في الـعمود الـوسط الكـلمة
ـطـلـوبـة : (شـاعـر عـبـاسي ولـد ا

في حمص):
1- خصوم

دن 2- جتاوز ا
 3- قيل عن

 4- شقيق الوالدة
5- وئام

6- مقاييس
7- رقاب

ـهـن الـتــمــثــيــلــيــة عــبـر نــقــابــة ا
صـري أشرف ـمـثل ا سـكرتـيـرها ا
طلبة الذي أكد (أنه سيتم اإلطالع
عـلى الـفـيـديـو الـذي نـشـرته رانـيـا

لسانها فيه).
وأضــــاف: (الـــنــقــابــة لم تــأتــيــهــا
شكـوى في هذا األمـر وقبل اتـخاذ
أي قرار يـجب أن نتـب حـقيـقة ما
قـــالـــته أولًـــا بـــعـــيـــدًا عـن ضـــجــة
الـسـوشيـال ميـديـا التـي قد يـحدث
فــيـــهــا كـــثــيــرًا تـــهــويل وتـــهــوين

لألمور).
يوجاء حديث يـوسف خالل مقابلة
تــلــفــزيــونـيــة وعــنــد ســؤالــهـا عن
إثـارتــهــا اجلـدل خـالل حـضــورهـا
حــفل خــتـــام مــهــرجـــان الــقــاهــرة
الــــســــيـــنــــمـــائـي في دورته الـ42
مـؤخراً وإرتـداءهـا فسـتـان أبيض
يُـبرز مـفـاتن جسـدها بـشـكل مثـير
ــفـردهــا الـتي لــتـرد (أنــهـا لــيس 
تبـرز مفـاتنـها ولكن هـناك فـنانات
يـفـعـلن ذلـك) مع إضـافـتـهـا عـبارة
ـــكـن تـــكــون أخـــرى ضــاحـــكـــة (

يزة شوية). مؤخرتي 

عبـر صفحتـها اخلاصـة على موقع
الـتــواصل اإلجــتــمـاعـي وحتـدثت
فيـه عن مفـاتن جسـدها والـوقوف
إحـــــــــــــــــــــدىعـلى الــعــبـارات الــتي جــاءت عـلى

نصات. ا
ونـــــــــشــــــــر
اخلــــــــــولـي
الـــــبــــرومــــو

والـــذي تـــضـــمن
مـــشـــاهـــد مـــلـــيـــئــة
بــــــــالـــــــتـــــــشــــــــويق
ـسلسل والـغموض.ا
مـن تــــألـــــيف نـــــادين
جـابر وبالل شحادات
وإخـراج فيلـيب أسمر
وهـــــو مـــــؤلف من 15
حـــلــقــة ويــشــارك في
بـطولته أيـضاً فاليري
أبــــــــو شــــــــــــــقــــــــرا
كـارلوس عـازار فادي
إبــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــيـم.
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مثل السوري قصي خولي عن كـشف ا
بـرومو مسلسـله اجلديد (ال حكم عليه)
ــقــرر إنــطالق عــرضه في والــذي مـن ا
قبل على الـ3 من شـهر كانون الثاني ا

{ وكـــاالت - قــامت جنــمـــة الــغــنــاء
األمـريكـيـة الشـهـيـرة أريانـا غـراندي
ـرضى صغار بتـقد مئـات الهـدايا 
ـنطـقة السـن في مسـتشـفـيات هـذه ا
قــيـمــة كل واحــدة مـنــهـا 100 يـورو
على شـكل قسـائم شرائـية من إحدى
واقع اخملصـصة للـتبضع أونالين ا

يالد. ناسبة عيد ا
الـنـجـمـة الـبـالـغة 27 عـامـاً اخـتارت
إهـداء أطـفـال مـرضى في مـسـتشـفى
لـكي وحـضانـة مانـشسـتر األطفـال ا
لكيـة  ويأتي هذا الـكرم من أريانا ا
بعد ثالث سـنوات من انتـهاء حفـلها
ـديــــنـة بكـارثة وسـيقي فـي هذه ا ا
مروعـة عـبارة عـن انفـجـار انتـحاري

أودى بحياة 22 شخصاً.
ـرضـى ويـدعـى سـتــيف والــد أحــد ا
ـسـائـية) قـال لـ (أخـبار مـانـشـسـتر ا
(مع أني أفـهم أنــهـا قـدمت لـكل طـفل
ستشفى قسيمة شرائية ذهبت في ا
ألقلها وكانت متحمسة وقالت ابنتي
:انــظــر أبي لــقــد تــلـــقــيت قــســيــمــة

من عــــدم إصــــدارهـــا
ألـبـومـاً جديـداً خالل
الـ 5ســـــــــــنـــــــــــوات
األخـــيـــرة مـــنـــذ أن
طــرحـت ألــبـــوم 25

في عام 2015.
وأشـارت الـصـحـيـفة

الى (أنـه ومع خـــــفـض األجــــور
بسـبب تـفشي فـايروس كــــــورونا
تـــمـــكـــنت أديل مـن احلـــصــول عـــلى
أربـاح بـقــــيـمة 4.75 مـلـيـون جنـيه

إسترليني).
ونـــشــــــرت الـــصــحـــيــفـــة صــوراً
جـــديـــدة ألديل وهـي تـــســـتـــعــد
إلستكمال ألبومها الرابع الذي
تواصل الـعمـل علـيه منـذ عدة
أشـــهر وظهرت وهي تلتقي
بصـديق لـهـا في العـاصـمة
األمريكـية واشـنطن قبل
مـغـــادرتـهــا مـتــوجـهـة
الـى لـــــــنـــــــدن هــــــذا

األسبوع.
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ـوسيـقـي الـعراقـي اقـامت جمـعـية ا
والـلـجـنـة الـثـقـافـيـة في نـادي الـعـلـوية
وعلى قاعة ديوان في الـ  21من الشهر
اجلاري حفل استذكار للمطرب الراحل

عــبــد اجلــبــار الـــدراجي  وبــدا احلــفل
بـكـلـمـة لـلجـمـعـيـة الـقاهـا الـفـنـان كر
الـرسـام قـائال ( تـقـيم جـمـعـيـتـنـا حـفال
استذكاريـا للمطرب الـرائد الراحل عبد
اجلــبــار الـدراجـي الـذي يــعــد رمـزا من

رموز الغناء العراقي حيث قدم اسلوبه
ــوال من خالل الـــريــفي والــغــنـــائي وا
احلفالت ويـعد سفـيرا لالغنـية الريـفية
بـدلــيل جــمـهــوره في الــعــراق ولـبــنـان
واخلليج وكـنت محظـوظا ان احضر له
حــفال في الـسـبـعـيــنـيـات كـوني تـاثـرت
باغانيه والـيوم وباسم اجلمـعية سيتم

تكر عائلته بدرع اجلمعية ).
وقال الباحث حيـدر شاكر ( الراحل هو
ظاهـرة من ظواهـر الغـناء الـعراقي برز
في اخلـــمــســـيــنــيـــات واول اغــنـــيــة له
بـعـنـوان بـعـد الظـلـمـة شـفـنـة الـنور من
احلـان عــبـد الـفـتــاح حـلـمي وعـرف عن
الـــراحل انه يــكـــتب ويــلـــحن ومــثل في
العديـد من االفالم السيـنما ئـية وايضا
التقـى الراحل عبـد حافظ ونقل االغـنية
دينـة وهو قـامة ابـداعية الريـفيـة الى ا

كبيرة ) .
ــشــعل (هـذا وقـال الــصــحـفـي سـامــر ا
االحــــتـــفــــاء لـــرمــــز من رمــــوز االبـــداع
حـلة الـشيخ العـراقي. ولـد في بغـداد 
مـعروف وانـتـقل الى جلـوالء ثم كـركوك

كـمــا قـدم درع اجلــمــعـيــة الى الــهـيــئـة
االداري واللجنة الثقافية

 في نادي العلوية .

ومــــدن عـــراقــــيـــة اخــــرى كـــون والـــده
عـــســكــري .وادى الــعــديــد من االغــاني
واالطـوار مـنـهـا السـويـحـلي والـعـتـابة
تلك حنجرة ذهبية جذبت الكثر من و

لحن والنقاد). ا
ــطــربـ وفي احلــفل شــارك عــدد من ا
بــاداء اغــنــيــاته مــنــهم الــفــنــان جـواد
محـسن وغنى اغـنيـة (مكـتوب مـكتوبن
ـطـرب خـضـيـر عـبـاس ادى اوديـلك) وا
اغـنـيـة (عـلـمـتـني شـلون احـبك) وغـنت
ـطـربــة غـادة اغـنـيـة (تـانـيـني صـحت ا
عمي يجمال) والـفنان طالل علي شارك
باغنية (دكـتور جرح االولي عوفه) اما
ـطـرب مـجـدي حـسـ فـغـنى (شـكـول ا
ــطـرب عــامـر الــعـلي لـلــنـاس) وغــنى ا
اغـنـية (نـازل يـاقـطـار الشـوك) والـفـنان
تـوفــيق الــعــبـد الــله غــنى (عــلى ايـدي
أجنــــويـت بــــنـــارة) وكــــانـت الــــفــــرقـــة
طرب بقيادة وسيقية التي رافقت ا ا

الفنان رؤوف عزيز محمد. 
وفي ختـام احلفل قـدم رئيس اجلـمعـية
درع االستذكار لعائلة الراحل الدراجي
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ــمــثل الــتـركي بــاريش أردوتش كـشف ا
لـوسائل اعالم تركية عن ان (دوره في
مسـلسله اجلديـد سيكون مـختلفا اذ
لن يـظـهـر بـدور مــخـتل كـالـذي ظـهـر
ـســلـسل احلــفـرة من بــطـولـة فــيه 
ـــمــــثل الــــتـــركي أراس بــــولـــوت ا
إيـنيـمـلي). على صـعـيد آخـر كان
قـد نشر باريش أردوتش مؤخرا
صـورة جـديــدة له في صـفـحـته
اخلـاصة اذ ظهر فـيها بإطاللة
ريـاضية وخلـفه منطادات في
الــســـمـــاء ومــرتـــديـــاً قــبـــعــة
ونـظارات شـمـسيـة مـا أثار
إعـــــجـــــاب مـــــتــــــابـــــعـــــيه
خـصـوصاً وأن الـصورة
إلـــــــتــــــــقـــــــــطـت خالل
تــواجــده في مــديــنـة
كــابــادوكـيــا حــيث
ــنــطـاد رحالت ا
الــشـهــيـرة في

تركيا.
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حـامـلـ عــلـبـا كـرتـونـيـة مـلـيـئـة
ببـطاقات مـعايـدة حتمل رسائل
مـكـتـوبــة بـالـيـد من كـافـة أنـحـاء

سلمة. العراق ذات الغالبية ا
وكُــتـب عــلى إحــدى الـــبــطــاقــات
ـوقــعـة في الــبـصــرة  (تـهـاني ا
.( ـسـيـحـيـ خـاصـة إلخـوانـنـا ا

هيثم فتح الله وهادي النجار يهديان كتابيهما الى (الزمان)
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الــشــيـعــة.مــطــلع كــانـون األول 
أعــلـن الــفـــاتـــيـــكــان أن الـــبـــابــا
فــرنــسـيس ســيــزور الــعـراق في
آذار  فـي أول زيـــــــارة حلـــــــبــــــر
ـعـايدة أعـظم.وجـاءت بـطـاقـات ا
مـن كـــافــة أنـــحـــاء الـــعـــراق من
العاصـمة بغـداد ومدينـة النجف
ومن محافـظة صالح الـدين غرباً
ــوصل اجملـــاورة ومن دهــوك وا
الواقـعة في إقـليم كـردستان.و
وضـــعـــهــا فـي عــشـــرات الـــعــلب
لــتــجــتــاز مــسـافــات وصــلت في
بــعـض األحــيــان إلـى نــحــو ألف

كيلومتر. 
ـوكب أحياناً على وتمّت عرقلة ا
نقـاط تـفـتيش قـبل الـوصول إلى
قـــرقــوش.وقـــال مـــديــر بـــرنــامج
حتـاور نــشـوان مـحـمــد لـفـرانس
برس (ال أعرف كيف أصف ذلك).
وأضـــاف (كــان الـــنـــاس بــغـــايــة
الـسـعـادة لم يـتـوقـعـوا يـوماً أن
أحداً سـيزورهـم وأن يجـلب لهم
أيــضــاً رســائل من كــافــة أنــحـاء
العراق).وباإلضافة إلى الرسائل
كـتوبـة رُسم بالـيد أيـضاً على ا
كل بطـاقة رمز خـاص باحملـافظة
اآلتـــيـــة مــــنـــهـــا.ورُســــمت عـــلى
الـبــطـاقــات اآلتـيـة من الــبـصـرة
الـــتـي وقــعـــهـــا شـــيـــوخ وطالب
جـــامـــعـــات وصــيـــادو أســـمــاك
دينة جسور مـغلقة تُـعرف بهـا ا
الساحلية مع بابا نويل والرنات
فـــوقــهــا.ورُسم عــلـى الــصــفــحــة
األولى من الـبــطـاقـات اآلتـيـة من
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تختلف الـنظارات الـتي يحمـلها البـشر عن بعـضها حسب
تـقـعــر بـؤرهـا أو حتـدبــهـا وبـالـتــالي سـتـصــبح الـرؤيـة من
ـثال الـنظارات خاللهـا مخـتلـفة حـتمـاً. أحاول االسـتعـانة 
في احلديث حول رؤى األحزاب السياسية اخملتلفة للحياة
واقعـاً وحـقـيـقة.فـاالحـزاب مـجمـوعـة بـشـرية جتـمـعـها:رؤى
وافــكــار مــشـتــركــة قــنــاعــات مــصــالح مــيــول نــفــســيـة
انحـدارات اجـتـماعـيـة بـيئـات مـهـنيـة واحـيـاناً عـرقـيات أو

أديان أو مناطق وظروف وغيرها.
كمـا ان االحـزاب هي تنـظـيمـات حتمـل درجات من االلـتزام
الــقـــانــونـي والــعـــرفي واألدبي وتـــعــمل وفـق دســاتـــيــرهــا
وانظمتـها الداخـلية وتفـسيرات قادتـها. وهي بالـتالي تخلق
نوعاً من الشعـور باالنتماء جملـموعة بشرية مـعينة وحتمل
في الواقع نـظارات مـتشـابـهة تـنظـر وترى وحتـلل وتفـسر

األشياء واألمور من خاللها.
أذكـر أننـي كنـت قد اهـتـمـيت في نـهـايـة الـسـتـيـنـات بـقراءة
ـاركــسي. قــرأت عن فـائض الـفــكــر الـيــسـاري وحتــديــداً ا
الـقـيــمـة واسـتـغـالل اإلنـسـان لإلنــسـان وعن الـسالم وعن
ـســاواة االجـتـمـاعـيـة واحلــريـة اجلـسـديـة وعن الـعـدالـة وا
ــشـايخ. لــقـد كـنت خـرافـات ودجـل ونـفـاق رجــال الـدين وا
بدأت أنـظـر لألثـريـاء وكـأنـهم مـصـاصي دمـاء ولألحـساب
واألنسـاب وكأنـها ثـياب بالـية نـتنـة. كنت وددت أن أقـبل يد
كل عامل في مـصـنع وفالح يعـمل في حـقل. قداسـة رجال

الدين راحت تهتز في ضميري ووجداني.
ـتعـالية لقـد وجدت نـفسي أنـني أنتـشي في سمـاء التـقدم ا
على التخلف والرجعية. نحن رفاق الدرب نرفع راية العدل
والعمل والسالم والبناء. فاحليـاة للجميع دون تمييز مأكالً
ومـشــربــاً ومـســكــنــاً ومـدرســة ومــعـمالً ومــزرعــة ومـلــكــيـة

ومشفى. إنها اجلنة على األرض.
ـضي بــعض الـوقت وأجــدني بـحــاجـة إلى الــذهـاب إلى و
صالة اجلمـعة. اذكـر انـني في حيـنـها في بـغـداد منـتصف
السبعينات وكان هنـاك شيخ مصري اسمه محمود غريب
يقـوم خطـيبـاً وإمامـاً في جـامع ابن بنـية في مـنطـقة عالوي
احلـلـة في مـركـز الــعـاصـمـة بـغــداد. لـقـد كـان سـاحـراً في
جميل كالمه ومـنطـقه ونبـرة صوته التي تـدخل القـلوب قبل
العـقـول. حدثـنـا عن شاب يـأتي الـرسول عـلـيه السالم في
ا يخالف مشكـلة فيقـول: با رسول الـله: إن أبي يأمرنـي 
رأي أمي! فمن أتـبع? وهـنـا يجـيـبه الـرسول الـكـر قائالً:

أطع أباك وال تعصي أمك!
لـست أدري مــا الــذي جـعــلـني مــتـأثــراً بــذاك احلـديث إلى

يومي هذا.
ن يـشـتري انـتـهت الـصالة وكـان لـلـشـيخ كـتـيـبـات كـثـيـرة 
بزهـيـد الثـمن. اقـتـنيت عـدداً مـنهـا فـكـانت لي ثقـافـة قراءة
عـلـى مـدى أســبــوع كـامـل. أحـبــبت مــا جـاء فــيــهـا كــثــيـراً
ووجدت أن اإلنسـان بحـاجة لـها وأنـها جتـيب عن حاجات
اركـسـيـة في طـروحـاتـها عـلى االقل في اخرى اغـفـلـتـهـا ا
واقع حياته. لـقد كـانت نظارة أخـرى في رؤية وفـهم احلياة
حملها من سيس الدين وانتظم في احزاب ومنظمات دينية.
كمـا كنـا في الـعراق في ذلـك الوقت نـعيـش واقع التـحوالت
ـرتــبط مـبـاشـرة ـنـظــارهـا الـبـعــثي الـقـومي ا الـسـيـاســيـة 
بـحـيــاتـنـا الــيـومـيــة في جـمـيـع مـجـاالتــهـا.كـنت قــد مـانـعت
وتـرددت وتـريـثت طـويالً قـبل انـخـراطي في صـفـوف حـزب
الـسـلـطـة لـكـنـي كـنت قـارئـاً ومـتـابـعــاً لـطـروحـاته الـفـكـريـة
ومـنـاهـجه الـسـيـاسـيـة وبـرامــجه الـعـمـلـيـة في تـثـويـر وبـنـاء
احلياة. وقد يـعود ذلك األمر إلى ما كـنت مهتمـاً ومتأثراً به
من فكر وسياسة وبـالتالي ما كنت قـد حملته من نظارات
والذي كنت قـد دفعت ثمـنه بعض الـشيء في مقتـبل شباب

حياتي.
وعند اندالع احلرب الـعراقية االيـرانية وما خـلقته من حالة
شد وشـعور بـضـرورة التـكاتف والـعـمل على صـون الوطن
مفهـوماً وكرامـة استوجـبت حمل نظـارات اخرى نرى من

وجبها. خاللها ونقيس 
اخلص من مقالي إلى أن للـنظارات التي يحـملها اإلنسان
بـوعي وارادة أو بـدون وعي وارادة أثـر كــبـيـر في فـهم مـا

يرى.
نحتاج نحن اخملتلفون لبعض التريث
والـصــبــر واحلـكــمــة والـتــدبــر قـبل أن
نـــنـــقـض عـــلى بــــعـــضـــنــــا اخـــتالفـــاً

وعدوانية!
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نصـبت أمـانـة بـغـداد اخلـمـيس شـجـرة عـيد
يالد في ساحـة التحرير بـالقرب من نصب ا
ـــيالد احلـــريـــة وذلـك احـــتـــفـــاء بـــأعـــيـــاد ا
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الــكــرســمـس . وتــعــد هــذه الـــشــجــرة الــتي
حتيطها نشرة ضوئية  األكبر في العاصمة

يالد فيها.  مقارنة بباقي أشجار أعياد ا
{ الصورة من مواقع التواصل االجتماعي

ـــاضي واحلــاضـــر عــبــر اطــار ا
الـصـورة كــابـداع عـقـلي وروحي
باستخدام الـتقنية الـفتوغرافية
وعــــبـــر عـن ســـعــــادة (الـــزمـــان)
بـتـزامن صدور الـكـتـابـ الـلذين
ــثالن مــوســوعــتــ بــاالســود
واالبيض والتقنية اللونية الحد
ابـــرز عــمـــالــقـــة الــتــصـــويــر في
الــعــراق واحـــد ورثــة الــتــكــوين
الضوئي الذي اشتغل على النقد
ــــمــــارســــة احلــــيــــة الــــفــــني وا
واالنــــغــــمـــاس الــــيـــومـي في فن

التصوير. 
وكـان فتـح الله قـد عـرض جـانـبا
من مـؤلـفه اجلـديـد في حـلـقة من
بـرنـامج (اطـراف احلـديث) الـذي
تقدمه (الشرقية) فيما اجمل في
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قـدم الــفـنـانــان الـفـوتــوغـرافـيـان
الـبارزان هـيـثم فـتح الـله وهادي
النـجار اصـداراهمـا اجلديدان 
الـى (الــــــزمــــــان) وزارا رئــــــيس
التحرير في مبناها لتقد كتاب
االول بعنوان (مراد الداغستاني
بـ الــفن الـبــصـري والـتــشـكـيل
الـفــوتـوغـرافي) وكــتـاب الـثـاني
بــــعـــنــــوان (ذاكـــرة الــــصـــورة -
ـكان.. قراءة متعـلقـات الزمان وا
في فــوتـوغـرافــيـا الـفــنـان هـادي

النجار). 
ووصف رئيس التحرير الكتاب
ــــهـم في الــــظــــرف بـــــاالجنــــاز ا
الـصـعب النـهـمـا يـقـدمـان اضاءة
ساطـعـة للـتحـوالت الـعراقـية في

ـكان ـؤطـر بـا الـعـمق الـنـفـسي ا
ــعــيــشـيــة حلــيـاة فـي الـلــقــطـة ا
واطـن في انزواء تـكويـناتهم ا
واتــســاع هــمــومــهم والــتــصــاق
ـــكــان الـــذي هــو اجـــســادهـم بــا
معمار فريد لتواصل مرئي غالبا
مـا تتـعثـر خـطواتـه لكـنهـا تـمثل
كـبــوات فـارس تـعـشـق الـعـدسـة
حركات حياته فتـجسدها باللون
والتـدرج الضـوئي. وقال الـنجار
في اهـداء الـكـتـاب الى (الـزمان)
ـــتـــواضـع بــ (اضع جـــهـــدي ا

يديكم واتمـنى ان ينال الرضى)
ــؤلــفــان انــحــيــاز فــيــمــا حــيــا ا
اجلــــــــــــريــــــــــــدة الـى االبــــــــــــداع
ومـــواصــلــتــهـــا الــصــدور بــرغم

التحديات اجلمة. 

ـــوســـوعــــة تـــاريخ الـــكـــتــــاب ا
الـــداغــســـتــاني الـــفــوتـــوغــرافي
ـــــوصــــــلـي وريث الــــــتــــــاريخ ا
االســــطــــوري حلـــضــــارة اشـــور
وســـواهـــا في نـــيـــنـــوى وســـهل
الـعـراق واسـتـخـدامـات الـضـوء
والـظل بـعــيـون صـانع احـتـرافي
مــاهــر مــولع بــالــعــدســة وافــنى
حــيـــاته من اجل تـــوثــيق مالمح
الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة عــبــر
تنوعات الـعصور واحلقب وظل
عـطــاؤه حـيـا لـكـنـه كـان بـحـاجـة
لـنـفض الـغــبـار عن مـا اهـمل من
رؤى بـشـأن اعـمـاله ودراسـة فـنه
دراسة بـحـثيـة احتـرافـية ايـضا.
اما وريثه احلالي هـادي النجار
فـــقــد اتــســـعت رؤاه لــيـــكــتــشف

{ باريس - الفـاتيكان  (أ ف ب)
- قتلت امرأة قريبها البالغ عشر
سنوات طـعنا وأصـابت قريبـتها
ذات الــســـنــوات األربع بــجــروح
ــيالد فـي إحـدى خــطــرة لــيــلــة ا
ضواحي بـاريس على مـا أفادت
مـــصـــادر فـي الـــشـــرطـــة وكـــالــة
فرانس بـرس اجلمـعة.وقـال أحد
ــــبـــنى حـــيث الـــقـــاطـــنـــ في ا
ــة في مــنــطــقـة حــصــلت اجلــر
لـيمـيه إنه اسـتـيـقظ مـذعـورا إثر
ســـمــاعـه صــرخـــات مـــروعــة من
مـنــزل الـعــائـلـة.وأوضح لــوكـالـة
فــــرانس بــــرس أنه رأى الــــفـــتى
الـذي تـلـقـى طـعـنـات سـكـ عـدة
خصوصـا في منطـقة البطن من
دون حراك أو تنفس لدى وصول
اإلطفائي الذين قالوا إنه توفي
كان.أمـا الطـفلة فـنُقلت إلى في ا
ـــســتــشـــفى في حــالـــة طــارئــة ا
لـلــغـايــة.وبـعـد فــحـوص أجـريت
خـالل الـــنــــهـــار تــــبــــيّن وجـــود
ضـحــيـة ثـالــثـة هــو طـفل رضـيع
مــولـود في تــشـريـن الـثــاني قـال
ـــتـــهـــمـــة احملـــقـــقـــون إنه ابـن ا
ــة.وأوضــحت بــارتــكــاب اجلــر
النـيـابة الـعـامة فـي فرسـاي قرب
بــــاريس أن الـــطـــفـل وُجـــد عـــلى
أرض الـشـقـة حــيث كـان خـمـسـة
بالغ وثالثة أطـفال من العائلة
يالد. عينـها قـد اجتمـعوا ليـلة ا
ولم يكـن يظـهر إصـابـة ظاهـرية
غـيـر أن فـحــوصـا كـشـفت نـدوبـا
ـتـهـمة جـسـدية عـلـيه.وخـرجت ا
ستشفى ـة من ا بارتكاب اجلر

إثـر إدخــالـهـا إلــيه لـلــعالج بـعـد
كن توقـيفهـا احتيـاطيـا وبات 
للمحقق سـماع إفادتها. وتبيّن
أنها امرأة تبلغ  31عاما وتعمل
فـي بـــــلـــــديـــــة لـــــيــــــمـــــيه قـــــرب
بـاريس.وأوضح جــيـران لـوكـالـة
فرانس برس أن (العائـلة انتقلت
قبل أشـهـر إلى الطـبـقة األرضـية
في مــــــبـــــنـى يـــــضـم مـــــســــــاكن

اجــتـــمــاعــيــة فـي حي قــريب من
مـحـطـة الـقـطـار احملـلـيـة).وقـالت
ـنـفذة مصـادر في الـشـرطة إن (ا
ـة قـالت إنـهـا ـفـتـرضـة لـلـجـر ا
كــانت مــســكــونــة لــدى حــصــول
الوقائع كما أنها تظهر رضوضا
على مـستـوى الساعـدين). ولفت
مصدر آخر في الشرطة إلى أنها
تخضع لتقو نفسي لكنها غير

والــــعـــراق والــــيـــمـن مـــا زالـــوا
يـــــــدفــــــــعـــــــون ثـــــــمـن احلـــــــرب
البـاهظ).وتـابع فلـتـهزّ وجـوههم
ضـــمـــائـــر الـــرجـــال ذوي اإلرادة
الــصــاحلـــة لــكي تــتم مــعــاجلــة
أســـبـــاب الـــنـــزاعــــات ونـــعـــمل
بشـجاعـة من أجل بنـاء مسـتقبل
سـالم.وأعــــلـن احلــــبـــــر األعــــظم
مـــؤخــراً رغــبــتـه زيــارة الــعــراق
مطـلع آذار  في سابقـة تاريـخية
حلــبــر أعــظم وفي أول رحــلــة له
إلى اخلارج منذ بـدء تفشي وباء

كوفيد-19.
وأعـــرب عن أمــلـه في أن يـــحــمل
ـيـالد الـعـزاء إلى الـشـعب عـيـد ا
العراقـي وجميع الـذين يلـتزمون
صـاحلـة والسيـما في مسـيـرة ا
اليـزيديـ الذين تـضرروا بـشدة
بــــــســــــبـب ســــــنــــــوات احلــــــرب
األخـيـرة.وذكـر الـبـابـا فـرنسـيس
مـعــانـاة الـشـعب الــسـوري فـقـال
(لــيـــشفِ الــطــفـل يــســوع جــراح
الشـعب الـسوري احلـبـيب الذي
ومـــنــذ عـــقــد مـن الــزمن تـــرهــقه
احلرب وعـواقـبهـا الـتي تفـاقمت

بسبب الوباء).
وتــــــمــــــنى أن يــــــســــــتــــــعــــــيـــــد
اإلسـرائيـلـيـون والفـلـسـطيـنـيون
ـتـبـادلـة من أجل الـبحث الـثقـة ا
عن سـالم عـــادل ودائـم من خالل
حوار مـباشـر قادر عـلى التـغلب
عــلى الــعــنف وتــخــطّي األحــقـاد
ــــتـــفـــشـــيـــة.ودعـــا إلى إرســـاء ا
الــــسالم فـي لـــيــــبـــيــــا في إطـــار

والــعــالم أعــرب الــبــابــا بــشــكل
خــاص عـن أمــله في أن يـــفــضي
ــــيالد إلـى تــــخـــــفــــيف عــــيـــــد ا
الـــتـــوتــرات فـي جــمـــيع أنـــحــاء
الــشـرق األوسـط وشـرق الــبــحـر
ــــتـــــوسـط.وأضــــاف األبـــــيـض ا
لــنـوجه نــظــرنـا إلى الــعــديـد من
األطفال الذين وفي جـميع أنحاء
الـــعــالم والســـيــمــا فـي ســوريــا

معروفة لدى أجهزة الشرطة.
×الى ذلك قـال الـبــابـا فـرنـسـيس
يالد ـنـاسـبة عـيـد ا في رسـالته 
اجلمعة (إنّ وجوه أطفال سوريا
والعـراق والـيـمن الذين يـدفـعون
ثــمن احلــرب الــبــاهظ يــجب أن
تـــهـــزّ الــضـــمـــائــر).وفـي عــرضه
الـتـقـلـيـدي لـلـنزاعـات فـي العـالم
الـذي تـلـيه مـبـاركـة مـديـنـة رومـا

ـــفـــاوضــات اجلـــاريـــة. وكــذلك ا
ـسـاعدة نـاشد اجملـتـمع الـدولي 
الـشــعب الـلـبـنــاني الـذي يـواجه
صــعــوبـــات. وكــان الــبــابــا وجّه
رســالـــة اخلــمــيس إلـى الــشــعب
يالد أكد نـاسبة عيد ا اللبناني 
فيـها أنه يـعـتزم زيـارة لبـنان في
ـكـنـة. وأعرب عن أقـرب فرصـة 
دعمه إلى الـتزام األسرة الـدولية
ـــعـــنــــيـــة من أجل والـــبـــلــــدانِ ا
احلـفـاظ عــلى وقف إطالق الـنـار
في ناغـورني قـره بـاغ وكذلك في
شرق أوكـرانيـا. وذكر أيـضاً آالم
سـكـان عـدد من الـدول اإلفـريـقـية
الذين يـعانون من أزمـة إنسـانية
خـطــيـرة مـتــحـدثـاً عن بــوركـيـنـا
فاسو ومالي والنيـجر وإثيوبيا.
وأشار بشـكل خاص إلى مـعاناة
سكان منطـقة كابو ديل غادو في

موزمبيق.
ولم يـتـوان احلــبـر األعـظم خالل
عـــرضه الــــتـــقــــلـــيــــدي عن ذكـــر
الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة في جـنـوب
شـــرق آســــيــــا خــــصـــوصــــاً في
الفيليب وفيتنام. وأضاف (وإذ
أفكرُ بآسيـا ال يسعني أن أنسى
شــعب الـــروهـــيــنـــغـــا األقــلـــيــة
ـضـطـهـدة في بـورمـا ـسـلـمــة ا ا
والـتي الــتـقى عــدداً من أفـرادهـا

أثناء زيارة إلى بنغالدش).
ـضادة عـلى صعـيـد الـلقـاحـات ا
لكوفيد-19  أكد البابا أيضاً (أن
خالل فترة تـفشي الوبـاء نحتاج
إلى األخــــوّة أكــــثــــر من أي وقت
مضى داعيـاً بشـدة إلى أن تكون

سيراً على األقدام سلّم متطوعو
مــبــادرة (حتـاور) ومــجــمــوعـات
أخـــرى حـــوالى 1400 بـــطـــاقـــة
لــســكــان مــديــنــة قــرقـوش الــتي
يـــطـــلق عـــلــــيـــهـــا الـــعـــرب اسم
احلــمـدانــيـة ويـســمـيــهـا أهــلـهـا
بـاسـمــهـا الـتـاريــخي الـسـريـاني

بغـديدا أي بـيت الـله.وقد دمّـرها
تــنـظــيم داعـش عـام 2014 عـلى
غــرار مــدن أخـرى في مــحــافــظـة
ّ حتــــريـــرهـــا نـــيـــنــــوى الـــتي 
ـــوصل في تـــمــوز ومـــركــزهـــا ا
2017 بـعد أن احـتـلّـها الـتـنـظيم
عــلى مـــدى ثالثــة أعــوام.وقــالت
رند خالد وهي ناشطـة مسيحية
من قـرقوش بـعـد حـصولـهـا على
بــطــاقــة مــعــاديـة أمــام كــنــيــسـة
ــديــنــة(إنـهــا مــبــادرة جـمــيــلـة ا

طبعاً).
وأضافت رنـد الـتي كانت تـرتدي
مالبس الــعــيـد مع مــعــطف بـني
الـــلـــون فـي حـــديث إلى وكـــالـــة
فـرانس بـرس نــحـتـاج من فـتـرة
إلى أخــرى أن يـكــون هـنــاك هـذا
نـطـقة ـبـادرات في ا النـوع من ا
كـي يـــتـــمــــكن الـــنــــاس الـــذين ال
ــــنــــاطق من يــــعــــرفــــون هــــذه ا
الـــتـــعــــرف إلـــيـــهــــا. ويـــصـــعب
احلــصــول عـــلى أرقــام رســمــيــة
سيـحي دقيـقة وحديـثة حـول ا
فـي الــعــراق. بــحــسـب مــنــظــمــة
حـمـورابي غيـر احلـكـومـيـة التي
تــــدافع عـن حــــقـــــوق األقــــلــــيــــة
ــســيــحـيــة في الــعــراق هــنـاك ا
حـــــالــــيــــاً بــــ 300 و400 ألف
مـــســـيــحي فـي الــعـــراق مـــقــابل
ـــلــيــون قــبل مـــلــيــون ونــصف ا
الــــــــغـــــــزو األمــــــــريـــــــكـي عـــــــام
ـسيحيـون أقلية .2003ويشكل ا
صغيرة جـداً في بلد يـعدّ أربع
مــلــيـون نــســمــة غـالــبــيـتــهم من

بـغداد جـزء من نـصب الـتـحـرير
في الــسـاحــة الـتـي حتـمل االسم
نـفـسه حـيـث انـدلـعت تـظـاهـرات
مــنــاهـــضــة لــلـــحــكــومـــة الــعــام

اضي. ا
وأظــهـرت الــبـطــاقـات اآلتــيـة من
صالح الــــدين جـــامـع ســـامـــراء
الــكـبـيــر ومـئـذنــته الـتي تـتــمـيـز

بشكلها اللولبي. 
ووقع صيادلـة وأصحاب مـتاجر
وبـــائـــعـــو هـــواتف مـــحـــمـــولـــة
مـتــحـدرون من مــحـافــظـة صالح
الــدين ذات الـغــالـبــيـة الــسـنــيـة
الـــبـــطـــاقـــات الـــتي أُرســـلت إلى
ـســيـحــيـ في قـرقــوش.ومـنـذ ا
طرد تنظيم الدولة اإلسالمية من
قـرقـوش عـام 2016 بـدأت بـبطء
ــديــنــة عــمــلــيــة إعــادة إعــمــار ا
نـظمات الـدولية بفضل تـمويل ا
وبعض الـسـكان.تـزور قلـة قـليـلة
ـديـنـة لذلـك شكـلت من الـنـاس ا
مبـادرة تـوزيع بطـاقـات معـايدة

يزة. خطوة 
وقـال عـمـاد الـسـايـر وهو نـاشط
ـوصل ــدني من ا من اجملـتــمع ا
ســـاهم في تـــوزيع الـــبــطـــاقــات
بـــعـــدمـــا دارت احلــرب فـي هــذه
احملـافــظـة حـدث بـعـض الـنـفـور
بـــــــــ مـــــــــكــــــــــونـــــــــات هـــــــــذه
احملـافــظـة.وأضــاف الـيــوم نـحن
مــبــادرون وإن شــاء الــله تــكــون
هـــذه الــرســائل هـــادفــة وبــنــاءة
حتدث تغييراً ايجابياً يصبّ في

صالح مكونات هذه احملافظة.

{ مــوســـكــو (أ ف ب) - أعــلــنت
وكــاالت أنــبــاء روســيــة الـســبت
زدوج وفاة العـميل البـريطاني ا
جورج باليك الذي كان يتجسس
لــــــصـــــالـح االســــــتـــــخــــــبـــــارات
السوفياتية في اخلمسينات عن

عمر ناهز 98 عاماً.
وقـــال الــــنــــاطق بــــاسم جــــهـــاز
اخملـابــرات اخلــارجـيــة الـروسي
سـيـرغي إيـفـانـوف لـوكـالـة تـاس
لألنــبـاء الــيـوم غــادرنـا عــنـصـر
اخملـابـرات األسـطـوري... جـورج
باليك. لـقـد أحـب بـلـدنـا بـصـدق
وكات مـعجـباً بـإجنازات شـعبـنا
ـيـة الـثـانـيـة. خالل احلـرب الـعـا
كــــان بـاليك عــــضــــواً في قــــوات
ــــقــــاومـــة في هــــولــــنـــدا خالل ا
ـيـة الثـانيـة قبل أن احلرب الـعا

يـــنــضـم إلى جـــهــاز اخملـــابــرات
اخلارجـية الـبريـطاني (أم آي 6)
خالل احلـــرب الـــبـــاردة ثـمّ قــدّم
خــدمــاته إلى الــســوفـيــات خالل
اخلـمـسـيـنـات بـعـدمـا شـهد عـلى
قصـف األميـركيـ لـلمـدنـي في
كـــوريــــا.وأمّن لالســـتـــخـــبـــارات
الـســوفـيـاتـيـة أســمـاء مـئـات من
الـــعـــمالء وكـــشف وجـــود نـــفق
سـري في بــرلـ الـشــرقـيـة كـان
يــســـتـــخـــدم لـــلـــتــجـــسس عـــلى
السـوفـيات. وبـعـدما كـشف أمره
عميل بولـندي مزدوج حكم على
باليك في عــام 1961 بــالــســجن
42 عــامــاً في بـريــطــانـيــا. لــكـنه
جنح بالفرار بـعد خمس سنوات
بــــواســـطــــة ســـلّم مـن احلـــبـــال
ــســاجـــ الــذين ـــســاعـــدة ا و
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كــانـوا بــرفــقـته.وتــمــكن بـعــدهـا
باليـك من جتــــــاوز الــــــســــــتـــــار
ـانـيـا احلـديـدي في جـمـهـوريـة أ
انـيا الشـرقية) ـوقراطيـة (أ الد
طاف شرقاً في ليستقرّ بنـهاية ا
االحتـاد الــسـوفــيـاتي.وتـعــتـبـره
مــوســـكــو بـــطالً وقـــلّـــد بــرتـــبــة
كـــولـــونــيـل في االســـتــخـــبــارات
الــــروســــيــــة. وعــــلـى الــــرغم من
انهيار االحتاد الـسوفياتي الذي
كـرّس باليك حـيـاته من أجـله لم
يــــنـــــدم اجلــــاســـــوس قطّ عـــــلى
أفعـاله.وكـان باليك آخـر من بقي
عــلى قــيـــد احلــيــاة من جــيل من
اجلواسـيس البـريطـانيـ الذين
جنح االحتــــاد الـــــســــوفـــــيــــاتي
بـــتــــجـــنـــيـــدهم لـــصـــاحله خالل

احلرب الباردة.

{ احلـمـدانـيـة  (أ ف ب) - لـيـلـة
ـيالد تـوقـفت حـافـلة تـقلّ عـيـد ا
مــتــطـوّعــ في قــرقــوش لــتـزرع
ــديــنـة بــعض الــفــرح فـي هــذه ا
ـسيـحـيـة الـتي أرهبـهـا تـنـظيم ا
داعش قبل ستة أعوام.مع حلول
ــــتــــطــــوّعـــون ـــســــاء وصل ا ا

{ ســـيـــدني (أ ف ب) - أغـــلـــقت
(فــيـــســبــوك) صــفــحــة الــطــاهي
األســـتــرالي بــيت إيـــفــانــز بــعــد
اتـــهــامه بــاســتــخــدام الــشــبــكــة
ـعلـومات االجتـمـاعيـة لـلتـرويج 
مـضلـلـة بـشأن فـايـروس كـورونا
ـستـجـد.وقد بـات هـذا الـطاهي ا
مـعـروفـا في بالده إثـر مـشاركـته
في بــرنـــامج طــبخ تــلــفــزيــوني
واستحال منذ بدء اجلائحة أحد
رمـــوز احلــــركـــة األســــتـــرالــــيـــة

ؤامرة بشأن روجة لنظـريات ا ا
الفايروس. وكانت صفحته تضم
مليـون متابع.غـير أن (فيـسبوك)
أعلنت اخلمـيس (أنها لن تسمح
ألي كان بنشر معلومات مغلوطة
بــشــأن كــوفــيـد-19 من شــأنــهـا
اإلضـــرار بـــاآلخــــرين أو تـــرويج
ضادة أكاذيب بشأن اللـقاحات ا
لكـوفـيد 19) وأوضحت الـشـبـكة
في بيـان سـياسـتـنا واضـحة في
ــضـامـ شـأن هــذا الـنــوع من ا
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وقد اغلقنا صفـحة الطاهي بيتر
إيــفـانــز عــلى فـيــســبـوك بــسـبب
ـــتـــكــررة لـــهــذه االنــتـــهـــاكــات ا
الــسـيــاســات. وال تـزال صــفــحـة
إيفانـز موجـودة على إنسـتغرام
وهي مـنـصـة تابـعـة لــفـيـسـبوك
ويــتــابــعــهــا 278 ألف شــخص.
وهي تضم خـصوصـا منـشورات
تـــشـــجع ســـكـــان ســيـــدني عـــلى
مـعــارضـة الـســلـطـات الــصـحـيـة

وعدم اخلضوع للفحوص.


