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افــاد شـــهـــود عــيـــان في مــديـــنــة
النـاصـريـة بـان االجهـزة االمـنـية
اعــادت فــرض ســيـــطــرتــهــا عــلى
ســاحــة احلـــبــوبي بــعـــد تــفــريق
ـتـظــاهـرين في مـركــز احـتـجـاج ا
مـحـافـظـة ذي قـار. واكـد الـشـهـود
لـ(الــزمـــان) امس (ســـمــاع اطالق
نــار كــثــيـف بــالــقــرب من ســاحــة
احلـبـوبي مع اسـتـخـدام االجـهزة
ــســيل االمــنـــيــة قــنـــابل الــغـــاز ا
ــتــظــاهــرين لــلــدمــوع لــتــفــريق ا
بـالـقـوة). فـيـمـا أكـد نـاشـطـون أن

مــحــافــظــة ذي قـار شــهــدت أمس
حـمــلــة اعـتــقـاالت واســعــة طـالت
ناشـط في الـتظاهـرات كان من
بينهم الـناشط إحسـان ابو كوثر
الذي تكررت محاوالت اعتقاله في
ـرات الـســابـقـة لـكـنــهـا فـشـلت ا
ليـعتـقل امس بعـد دهسه بـسيارة
تابـعـة للـشـرطة االحتـاديـة. وعلى
اثــر ذلك انـطــلــقت تــظــاهـرات في
ســـاحــة احلـــبـــوبي واجـــهــتـــهــا
الــقـوات االمــنــيــة بـقــنــابل الــغـاز
سيل للدموع والرصاص احلي ا
.وأوضح وفـــــقـــــا لــــــنـــــاشـــــطـــــ
الــنــاشـطــون  ان (الــتــهــمـة الــتي

يــواجــهــهــا ابـو كــوثــر االن هي 
الـتحـريض والـتـحـشـيـد لـلـخروج
في التظاهـرات كل جمعـة بساحة
احلــبــوبي) واتــهم الــنــاشــطــون
(الــقـوات االمــنــيـة بــالــقــمع الـذي
يــواجـــهــونه بـــالــرصــاص احلي
ـســيل لـلـدمـوع) وقـنـابل الــغـاز ا
واشـاروا الـى ان (اعـمــال الــعـنف
الـتي شهـدتـهـا احلـبـوبي اسـفرت
عن ســقــوط جـــرحى عــدة  جــراء
هـذه االشـتـبـاكـات). كـمـا اعـتـقـلت
الــقــوات االمــنــيـة مــراسـل احـدى
القـنوات الـفضـائيـة خالل تغـطية
االحــــداث وعـــــادت عــــمــــلــــيــــات

اسـتهـداف الـنـاشـطـ واحملـام
والــصــحــافـــيــ في الــعــراق إلى
الضوء فقد أفـاد مصدر أمني في
احملـــافــظـــة بــإقـــدام مـــســلـــحــ
مـجـهـولـ عـلى قـتل مـحـام داخل
مـنـزله في قــضـاء الـشـطـرة. وقـال
ــــصــــدر في تــــصــــريح امس إن ا
(مجهـول مـسلـح أقـدموا على
قتل احملامي عـلي احلمامي داخل
منزله في قضاء الشطرة). وتشهد
ناطق في الناصرية وغيرها من ا
الـــعــراق عـــمـــلــيـــات ومـــحــاوالت
اغــتــيــال لـــعــدد من الــنــاشــطــ

بــعــضـــهم اســتُــهــدفـت مــنــازلــهم

بـعبـوات نـاسـفـة وآخـرون قُـتـلوا
عــلى يــد مــســلــحــ مــجــهــولــ
بكوا صوت.وفي اواخر تشرين
الــثــاني أكــدت أزمــة طــوار ذي
قـار فـرض هـيـبـة الـدولة وتـفـعـيل
أوامر القبض بحق عناصر شاذة
ومنحرفة  فـي ظل احترام حقوق
االنـســان. وذكــر بــيــان صـادر عن
ــسـتـشـار األمن ـكـتب اإلعالمي  ا
الـــــقــــــومي قــــــاسم األعــــــرجي أن
(االعـــرجي عـــقـــد اجـــتـــمــاعـــا مع
الــقــيــادات األمـــنــيــة في ذي قــار
بـــحـــضـــور رئــــيس جـــهـــاز االمن
الوطني عبد الغني األسدي عضو
فـــريق أزمــــة الـــطـــوار وقـــائـــد
عمـليـات سـومر وقـائد شـرطة ذي
قـار وقـطـعــات اجلـيش والـشـرطـة
الـــقـــادمـــة من بـــغـــداد ومـــديــري
األجـهـزة األمـنــيـة في احملـافـظـة 
لـتفـعـيل أوامـر الـقـبض ومـتـابـعة
ــنــحــرفـة الــعـنــاصــر الــشـاذة وا
ـاسكة وعـملها ومتابعـة القوات ا
بــشــكل مــشــتــرك وفــرض هــيــبـة
الدولـة واحـتـرام حقـوق اإلنـسان
حـسب تــوجـيـهــات الـقـائــد الـعـام
ــســلــحــة). وتــصــاعـد لــلــقــوات ا
الـتـوتــر بـالــنـاصـريــة في تـشـرين
الــثـــاني غــداة الــصـــدامــات بــ
ــتـظــاهــرين من نــشـطــاء حــركـة ا
االحتجاج التي انطلقت قبل نحو
عـام ومـؤيـدين لـلـتـيـار الـصدري.
وتـمثـل النـاصـريـة مـعـقالً رئـيـساً
حلـركة االحـتـجـاج ضـد احلـكـومة
الـتي بـدأت في تـشـرين األول عـام
 .2019ويـــــتـــــهـم احملـــــتـــــجـــــون
الــــــســــــلــــــطـــــات بــــــالــــــفــــــســـــاد
والعـجز.وتـزامـنت أحداث الـعنف
مع ذكــرى مـرور عــام عــلى إحـدى
أكثـر احلـوادث دمـوية مـنـذ بـداية
حــركـــة االحــتــجـــاج في الــعــراق
حيث قتل أكثر من ثالث شخصاً
في أعــــمــــال عــــنـف عــــلى عـالقـــة
باالحتـجاجـات في جسر الـزيتون
بالناصرية في  28تشرين الثاني
عام  2019وأثـارت تـلـك احلـادثـة
موجـة غـضب واسـعـة في الـعراق
وساهـمت فـي دفع رئـيس الوزراء
ــهـدي إلى الـســابق عـادل عــبـد ا

تقد استقالته.
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سـجـلت وزارة الصـحـة والـبـيـئة  669 اصـابـة مؤكـدة بـفـايـروس كـورونا و
ـوقف  1898 حـالـة شــفـاء وبــواقع وفـيـات  8 حــاالت جـديــدة . واوضح ا
الـوبائي الـيومي  الذي اطـلعت عـليه (الزمـان) امس ان (مخـتبرات الـصحة
العامة اجرت اكثر من  33 الف عينة  ورصدت نحو  669 اصابة مؤكدة
بالفايروس) واضاف ان (حاالت الشفاء بلغت  1898 حالة وبواقع وفيات
 8حــاالت جــدديــدة). ويــواصل الــعــراق تــراجــعه فـي تــرتـيـب أكــثــر الـدول
ـي.وعاد العراق الى سـتوى العا سـجلة بـاصابات ووفـيات كورونـا على ا ا
ـيـاً ـتـأخــرة تـدريـجـيـاً بـعـدد اإلصــابـات وأحـتل الـتـرتـيب  26 عـا ـراكـز ا ا
بـتسجيل  600755 إصابـة باجلائحة. وكـشف عميد كلـية التقنـيات الطبية
في جامـعة الزهراء حسن القزازآثار جانبـية للقاح فايزر.واشار القزاز في
تصـريح امس الى (عـدم شمـول االطفـال والـنسـاء احلوامـل بلـقاح فـايروس

ا سـيشـمل بهـا من عمر  16 عـاما فـما فـوق وخط الصد االول كـورونا وا
والت ومن هم على تالمس وظفـ والعامـل في ا من اجلـيش االبيض ثم ا
ـرض وعــدم نـقل ) واضــاف ان (هـدف الــلـقــاحـات اليـقــاف ا ـواطـنـ مع ا
ـئـة من الـسـكان الـعـدوى وتـقـلـيل حـدته ونـعتـقـد انه سـيـغـطي نـحو  20 بـا
كدفعة اولى) مؤكـدا انه (اجريت على اللقاح ثالث جتارب كاملة وهو سليم
ئـة وال يتـرك سـوى اثار بـسيـطـة كاحـمرار مـكـان احلقـنة في بـنسـبـة مئـة بـا
اعلـى السـاعـد وارتفـاع طـفـيف باحلـرارة وصـداع واالم في الراس) وتـابع
ان (الـلـقـاح سيـكـون عـلى جرعـتـ ومن يـاخذ مـنـهـا لن يصـاب بـكـورونا)
وكـان عــضــو الـفــريق االعالمي في الــوزارة عـلي طــاهــر كـشف عن مــوعـد
وصـول لقاحـات فايـزر عبر  60 مـنفذاً وان أول دفـعة ستـصل في غضون
شـهـرين وعددهـا مـلـيـونا و 500 الف جـرعـة وتـغطي  8 ماليـ فـرد بواقع

. جرعت

ثـقـيـلـة وهي خـمس فـرق اثبـتت
جـــدارتـــهـــا في جــــمـــيع قـــواطع
الـــعــمــلــيـــات واالن أربع مــنــهــا
تـمـسك قـطـعـات كـركـوك ولـديـنـا
اخـــر عالقـــة شـــراكــة وقـــعت مع
تـحدة في مجال تطوير ملكة ا ا
االسـتـخـبـارات ومـعـداته وكـشف
ــــــة واالدلـــــة مــــــســـــرح اجلــــــر
اجلــنـائــيـة وكـأســلـحــة واعـتـدة

لدينا مايكفينا).
 مشددا عـلى (منح جمـيع حقوق
ــنــتــســبــ خالل عــام (2021 ا
داعـيــا إلى (الـتـدقــيق في جـمـيع
األسماء من مـستـحقي التـرقية)
ــــتــــابــــعـــة ي ( ووجه الــــغــــا

احــتــيـــاجــات وطــلـــبــات عــوائل
الشهداء واجلـرحى و باالهتمام
ــــفــــاصل وزارة الــــداخــــلــــيــــة
اخلــدمـــيـــة والـــتي تـــكــون عـــلى
.( ــواطـنـ تــمـاس مـبــاشـر مع ا
وتــعـد قـوة الـشــرطـة الـنــظـامـيـة
ــســـؤولـــة عـن إنـــفــاذ اجلـــهـــة ا
ــدني داخل الــعـراق الــقـانــون ا
واصــدرت وزارة الـداخــلـيــة عـام
 1921آمـــراً بــتــشــكـــيل قــوة من
الشرطة  وبذلك كـانت أول نواة
لـلـشـرطـة في الـبالد وفي 1922
 تــأســيـس مــديــريــة الــشــرطـة
العامة بإدارة عراقية.ثم أصدرت
وزارة الــــداخـــــلـــــيـــــة في 1924
تـعلـيـمـات الشـرطـة حلـ صدور
أول قـــانـــون خـــدمـــة الـــشـــرطـــة
وانضـباطـها رقم  7لسـنة 1941
والـــذي أعـــقــبـه قـــانـــون خـــدمــة
الــشـرطــة رقم  40لــســنـة 1943
وتـعديـالته بعـدهـا صـدر قـانون

تــعـــديــله رقم  61لــســـنــة 1950
وكـــان تــعــديــلـه الــثــاني رقم 39
لـــســـنـــة  1951واشـــتــــمل عـــلى
شــــروط الــــتـــــعــــيــــ ودرجــــات
ــفـوضـ وتــثـبـيت الــضـبـاط وا
الـصـنـوف والـدرجـات والـرواتب
وشـــؤون الــتــفـــتــيش والــدورات
كافآت والرتب ونوط الشرطة وا
والـعالمــات واألزيـاء والــتـرفـيع.
فـــيـــمــا شـــارك مـــحـــافظ الـــبـــنك
ـركزي مـصـطـفى غـالب مـخيف ا
بــحـفـل تـكــر عـوائـل الـشــهـداء
ـــنــــاســـبــــة اعـــيـــاد واجلـــرحـى 
اجلـــيش والـــشـــرطـــة وتــضـــمن
االحــتـفــال تــوزيع الـهــدايــا عـلى
أبــنـــاء الــشــهــداء واجلــرحى من
سـلحة الـبطلة صنوف قـواتنا ا
ضمن مـبادرة مجـتمـعية يـرعاها
الــبــنك وتــشـــارك فــيــهــا رابــطــة
ـــصــارف اخلـــاصــة وشـــركــات ا

الصرافة والدفع االلكتروني.
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رأى خــبـــراء اقــتــصــاديــون عــدم
وجود اجـراءات حقـيقيـة من قبل
ــــالـــيــــة تـــخــــفف االثـــار وزارة ا
الـســلـبـيـة لـتـغــيـيـر سـعـر صـرف
الدوالر . وقـال اخلـبـراء في بـيان
تـلــقـته (الــزمـان) امـس ان (بـيـان
ـــــالـــــيـــــة غـــــيـــــر واضح وزارة ا
ومــحـــاولــة لــتـــحــويل عبء اثــار
تغيـير سـعر الصـرف الى مجلس
الـنواب  بغض الـنـظـر عن اثاره
السلـبية  فعـملـياً حتـقق الركود
االقـــتــصـــادي وارتـــفــاع اســـعــار
الــســلـع واخلــدمــات  وحــصــول
اربـــاك وتــــعــــقــــيـــد فـي الـــعــــمل
الـتـجــاري واالقـتـصـادي وفـقـدان
القيـمة احلقـيقيـة للديـنار احمللي
ـئة) بنـسـبة تـتراوح  22 -20با
مــؤكــدين ان (االثــار االيــجــابــيــة
الــتي حتــدثت عــنــهـا الــوزارة لم
تـتــضح بـشــكل عـمــلي  حلـد االن
ولم جنــد تــفــســيـرات مــنــطــقــيـة
ومـــــوضـــــوعـــــيــــة ومـــــهـــــنـــــيــــة
بـتوضـيـحهـا). ويـسـتعـد مـجلس
ـناقـشة النـواب االحتادي الـيوم 
ــوازنــة الـعــامـة  وسط قــانـون ا
ـــســاس بـــرواتب ـــنع ا دعـــوات 
ــوظـفــ واعـادة ــتـقــاعـدين وا ا

سعر صـرف الدوالر امام الـدينار
ـالية الى وضعه الـسابق  لكن ا
 اعلنت عن اتـخاذ تدابـير داعمة
لزيـادة اآلثار اإليـجـابيـة النـاجتة
عن تعديل سعـر الصرف . وقالت
في بيان لها تلقته (الزمان) امس
ان (الوزارة تدرك تمـامًا أن هناك
عـددًا من التـدابـيـر الداعـمـة التي
يــتـعــ اتــخـاذهــا لـزيــادة اآلثـار
اإليجابية لتعديل سعر الصرف)
واضـاف انه (لم نـسـتـطع الـقـيـام
بــذلك عــلــنــاً بـســبب حــســاســيـة
ـوازنـة يجب أن وضـوع وألن ا ا
حيث ـوافــقـة عـلـيـهـا أوالً  تـتم ا
قـدنـا مـنـاقـشـات مـسـتـفـيضـة في
ــاضــيــة ومــتــابــعــة األســابـــيع ا
تعـديل سـعر الـصـرف مع اطراف
عـــــــديــــــدة داخـل احلــــــكـــــــومــــــة
باحثات وخارجها) مؤكدا ان (ا
قبل باجتماع ستتوج األسبوع ا
مـــوسع مـــقــتــرح مـع الــفـــاعــلــ
االقــتــصــاديـ الــرئــيــســيـ من
الـقطـاعـ الـعـام واخلـاص حيث
ســـــتـــــضـع الـــــوزارة بــــــرنـــــامج
صمم لزيادة فصل ا سياستها ا
الــــفــــوائــــد من تــــعــــديـل ســــعـــر
الــصـرف) واعــربت الــوزارة عن
املها ان (تتزامن هذه اإلجراءات
ــنـــاقـــشــات داخـل مــجـــلس مـع ا

ــوازنــة). عــلى الــنــواب بــشــأن ا
صــعـــيــد مــتــصل  شــدد رئــيس
حكـومـة اقلـيم كـردسـتان مـسرور
الـبـارزاني عـلى بـذل كل اجلـهـود
لـتــنـظـيم وتـعــظـيم اإليـرادات في
مـؤكـدا إطـار بــرنـامج اإلصالح  
نع وقوع أي تشكيل قوة خاصة 
ــعــابـر خــروقــات قـانــونــيـة في ا
احلــدوديــة. ونــقل بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس ان (البارزاني هنأ
في مـــســتــهل اجــتــمــاع مــجــلس
الـوزراء  كـمــال أتــروشي لـنــيـله
ــان وزيــراً لــلــثــروات ثــقــة الــبــر
الطبيعية) واشار البيان الى ان

(االجـتـمـاع اسـتـعـرض اخلـطـوط
ـشروع العـامة لـلمـسودة األولى 
ــقـــتــرحــات مـــوازنــة إالقــلـــيم وا
وتوقعات الوزارات اخملتلفة إزاء
تــــنـــــظــــيـم اإليــــرادات وخـــــفض
الي النـفقات واحلـد من العـجز ا
لـسـنـة (2021 مـؤكـدا ان (وزيـر
ــالــيــة آوات شــيخ جــنــاب قـدم ا
تـــقـــريـــر وزارته بـــشــأن الـــوضع
ــــــــالـي الــــــــراهـن لـإلقــــــــلـــــــــيم ا
واالســتـعــدادات اجلـاريــة إلعـداد
مسـودة مـشروع مـوازنة  2021
كـما عـرض وزيـر الـتـخـطيط دارا
رشــــيـــد تـــقـــريـــر وزارته بـــشـــأن

وازنـة االسـتثـماريـة لـلمـشاريع ا
ـــوازنـــة) اخلـــدمــــيـــة في إطـــارا
مـبــيـنـا ان (اجملــلس صـوّت عـلى
جــــدول زمـــني إلعــــداد مـــشـــروع
ـــــوازنـــــة  وعـــــلـى ضـــــوء ذلك ا
سيعقد اجمللس األعلى لالقتصاد
ـــقـــبل اجـــتـــمـــاعـــاً األســــبـــوع ا
ـسودة األولى لـلمـصـادقـة عـلى ا
ـــشــروع الـــقــانــون) وفي إطــار
الية تنظيم اإليرادات للـموازنة ا
فـي اإلقـــــلـــــيم الـــــبـــــارزانـي الى
(أهـمـيـة بــذل كل اجلـهـود بـهـدف
ـالية تنظـيم وتعـظيم اإليرادات ا
حلـــكـــومــة اإلقـــلـــيم وذلك ضـــمن

الـبـرنامج اإلصـالحي للـتـشـكـيـلة
مــوجــهـا الــوزاريــة الــتــاســعــة) 
(وزراتي الـداخلـيـة والبـيـشمـركة
بـتـشـكيل قـوة خـاصـة ومـشـتـركة
مهـمـتهـا مـنع وقوع أي خـروقات
ـعـابر ومـخـالـفات قـانـونـيـة في ا
احلـدوديـة لإلقـلـيم  انـطالقـاً من
منوحة الصالحيات الـقانونيـة ا
ـشتـركة في تـطبيق لهـذه القوة ا
الــــقـــانـــون واتـــخـــاذ اإلجـــراءات
الالزمــة في مــكــافـحــة الــتــهـريب
عابر وأي عمل غير قانوني في ا
مـشددا كـافـة وبـدون اسـتـثـنـاء) 
عــلـى (ضــرورة تــطــبـــيق جــمــيع
ـتــخــذة في الــسـابق الــقــرارات ا
والــتي تــهـدف إلى تــنــظـيـم عـمل
ــعــابــر الــعــقــود اخلــدمــيــة في ا
ـا يراعي اإليرادات احلدودية و
ــصـلــحــة الـعــامـة) وتـابع ان وا
(االقـــــلــــيم كـــــان وال يــــزال عــــلى
اسـتعـداد تـام للـوفـاء بالـتـزاماته
ــالـيـة ومــقـابل ذلك الــنـفـطــيـة وا
يـستـحق أن تـسـدد كـامل حـقوقه
ـالـيـة) مـؤكـداً (مـوقف حـكـومة ا
اإلقليم الثابت ورؤيتها للوصول
إلى اتـــفــاق يـــســتــنـــد إلى أحــام
الـــدســــتـــور في ضـــوء مـــشـــروع
وازنة الـعامـة االحتادية قانـون ا

لسنة 2021).
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الـلـصـوص ثم تال ذلك  سـلــسـلـة
من الــــســـرقـــات لـــلـــمـــرافـــقـــ و
الكـات الـطــبـيـة) واشـاروا الى ا
انه (وبــعــد مـــرور ثالثــة ايــام من
الـتـبـلـيغ قـام الـســارق بـالـدخـول
لغـرف اطبـاء غيـر مزودة بـاالقفال
واالدارة تـعـلم بـذلك ولم تَـقُم بـأي
شيء يُــذكـر حـيـث دخـلـت احـدى
الــطـبــيـبــات لــلـغــرفـة لــكي تــاخـذ
ــســتــلـزمــات لــتــتــفــاجـأ بــعض ا
بـاالغـراض مـبــعـثـرة عـلى االرض
والــضـوء مُــقــفل  مـا دفـع الـلص
الى طـعـنـهـا أعـلى الـظـهـر ويـلـوذ
بالـفرار ليـتسـارع االطبـاء اخلفر
ــمــرضـ لــنــجــدتــهــا وانــقـاذ وا
حـــيــاتـــهـــا بـــرغم عـــمق اجلــرح)
داعــ وزيـر الــصــحــة لـ (اتــخـاذ
اجراءات عـاجـلة حلـمـاية االطـباء
ــسـتـشـفـيـات ـمـرضـ داخل ا وا
والســـيـــمـــا بـــعـــد احلـــادث الــذي
تعرضـت له الطبـيبـة). فيـما قالت
ـعـتـدي عـلى إحـدى الـوزارة ان (ا
دينة الـطب سيحاكم الطبيـبات 
وفق الـــــقـــــانــــون) واضــــافت ان
(الوضع الصـحي للطـبيبـة بحالة

جيدة). 

ـعتـدي سـيـحـاكم وفق الـقـانون. ا
وقــالــوا في احــاديث لـ (الــزمــان)
امس ان (ســــلـــســــلــــة من حـــاالت
الـــســـرقــــة حـــدثت قــــبل ايـــام في
ـســتــشــفى داخل الــطــابق ١٤ بــا
مدينة الـطب تمثلت بـسرقة مبالغ
ـتلكـات ثمينـة للمالكات مالية و
مؤكـدين الـطبـيـة والـتـمـريـضـية) 
ـــــــســــــــتـــــــشــــــــفى (ابـالغ ادارة ا
بـاحلــوادث دون اتـخــاذ اجـراءات
حـــقــيـــقـــيــة لـــلـــكــشـف عن هــؤالء
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شــكـــا اطــبـــاء ومــنـــتــســـبــون في
دينة مسشتفى غـازي احلريري 
متلكاتهم الطب من حاالت عبث 
اخلاصـة وسرقـة بعـضهـا من قبل
اشـــخـــاص مـــجـــهـــولــ الفــتـ
االنتبـاه الى انه برغم ابالغ ادارة
ـسـتـشـفـى اال انـهـا لم تـأخـذ اي ا
فـيـمـا اجـراء لـلــكـشف عن هـؤالء 
اكـدت وزارة الصـحـة والـبـيـئة ان
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ـتـوقع ان تـرتفع والتغـيـيـر بـدرجات احلـرارة الـتي من ا
قلـيال ثم تعـاود االنخفـاض بعد مـنتـصف الشهـر بأيام
حـيث نــسـتـقــبل مـوجـة بــاردة قـطـبــيـة وانـخــفـاض حـاد
بدرجـات احلـرارة في بدايـة الثـلث االخيـر من الشـهر).
ورجحت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل  طـقـسـا صـحـوا والـعـظـمى في

بغداد 21.
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تـوقع مــتـنـبىء جــوي اجـواء غـيــر مـسـتــقـرة مـصــحـوبـة
قـبلة.وكتب بتـساقط أمطار خـفيفة الـشدة خالل االيام ا
صادق عـطية في صفحته على فـيسبوك ان (حالة جوية
طـرة خفيفة الـشدة منتصف الـشهر احلالي وحتديدا
ـدن كـافـة بـصـورة مـتـفـاوتة). نـهـايـة االسـبـوع تـشـمل ا
واضـاف (اما مـاقـبل ذلك فال وجـود الي تـقلـبـات جـوية
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حــقق فـــريق الـــشــرطـــة بــكــرة
الــســـلــة امس اجلـــمــعـــة فــوزا
صــعــبــا عــلى فــريق اخلــطــوط
اجلويـة بنـتيـجة  75-81نقـطة
ـبـاراة الـتي احـتـضـنـتـهـا في ا
صــالـــة الــشـــعب وذلـك ضــمن
مـنـافسـات   الـدوري الـعـراقي

متاز بكرة السلة . ا
ـباراة نديـة قوية في وشهدت ا
جـــــمـــــيـع اشـــــواطـــــهـــــا لـــــكن
الـتكـتـيـكـات والـتـغـيـيـرات التي
اجــــراهــــا مــــدرب الــــشــــرطـــة
ـبـاراة بـهـذا الـفارق حـسـمت ا

البسيط.
وحلـســاب ذات اجلـولـة تــمـكن
فـــريق احلـــشـــد   من حـــصــد
الـعالمـة الـكـمــلـة عـلى حـسـاب
فريـق االعظـمـيـة بـنـتـيـجة -78

 69 نقطة.

≈b²Ž»¡∫ اثار االعتداء على طبيبة داخل احدى الغرف في مدينة الطب
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يــحـتــفل حـمــاة االمن والـقــانـون
الـــيــوم الـــســـبت بـــذكـــرى عـــيــد
الـشـرطة الـتـاسع والـتـسـع في
ظروف اسـتثـنائـية فـرضهـا وباء
كـــورونـــا  وسط اســــتـــعـــدادات
عـــالــيــة لــتــســلـم مــلف االمن في
بــغـــداد وعــدد من احملــافــظــات 
وتشكل الشرطة بتسمياتها كافة
عـــامال رئـــيـــســـاً في الـــتـــصــدي
نـاطق ـة وحـمـاية أمـن ا لـلـجـر
كـــونـــهــــا حـــائط صــــد إلســـنـــاد
الـقــوات الـعسـكـرية فـي محـاربة

اإلرهاب.
ومع ذكرى تـأسيـسها الـ99 بلغ
ـنـتـسـبـ في الـداخـلـيـة اعـداد ا
 650 الـــــــفـــــــاً وبــــــــدأت بـــــــرفع
ـلف األمني امكـاناتـهم الستالم ا
من وزارة الـدفـاع. ووجّه الـوزيـر
ي جــــمــــيع عــــثــــمــــان الــــغـــــا
ديريات بضرورة التشكيالت وا
رفـع مــســتـــوى االســتـــعــداد إلى
ـــكن حـــتى يـــتم أقـــصـى قـــدر 
نـاطق التي تدار من قبل تسلم ا
وحدات وزارة الدفاع والـسيطرة

دن كافة ومنها بغداد. على ا
ي فـي تــصــريح واوضح الـــغــا
امس ان  (نظام معركـة الداخلية
اخـــتـــلف بـــعــد  2003اذ دخــلت
عليها قطعات الشرطة االحتادية
وهي مــقـاتـلــة جـسـور بــأسـلـحـة
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اشــراف وتـــمــويل هـــذا الــقــرض),
وتابع ان (ذلك يعد قـاعدة صناعية
كــبـــيــرة جـــدا لــرصـــيف الــشـــركــة
ويــتــضــمـن بــنى حتــتـــيــة تــســهم
عـدات الـبـحـرية), بـاحلـفـاظ عـلى ا
واضــاف انه ( تــنـظــيـم بـرنــامج
خــاص مع اربع شــركـات لـلــتـحـول

إلى األتــمـتـة االلــكـتــرونـيــة بـشـكل
كــامل بـدءاً مـن دخـول الـشــاحـنـات
وحتـميـلهـا ووصـول البـضائع الى
عينة مع وصول البواخر اجلهة ا
ــيــنـاء ــنــفــيــست الى ا من خالل ا
وتفريغها من احلموالت فضال عن
اجلباية االلكترونية وسيتم اكمال
الـبـرنـامج هـايـة الـعـام اجلاري مع
االنتهاء من

مـا بــيـنـهــا سـتـعــمل حتت اشـراف
وزارة االتـــصــاالت ويـــشـــتــرط ان
تقـدم فضلى اخلـدمات للـمواطن

شروع العمالق الذي كما ان هذا ا
يــنــفـــذ لــلــمــرة االولى في الــعــراق
ســــيـــــــــــــــوفــــر االالف مـن فـــرص
الـــعـــمل لـــلـــعـــاطـــلـــ فـي بـــغــداد

واحملافظات).
T½«u  —uDð

من جهة اخرى اعـلنت وزارة النقل
عن تـنـفـيـذ  20مـشــروعـاً لـتـطـويـر
ــوانئ ضـمـن الـقـرض الــيـابـاني. ا
وانئ وقـال مـدير الـشـركـة العـامـة 
الـــــعـــــراق فـــــرحــــان مـــــحـــــيـــــسن
الـفـرطــوسي في تــصـريح تــابـعـته
ــسـافن (الــزمــان) امس إنَّ (قــسم ا
والـصنـاعات الـبحـرية من االقـسام
ـوذج ـهـمــة في الـشـركــة وهـو ا ا
يــنــافس اعــمــال الــتــســفــ بــدول

اجلوار).
وأشـار الى (وجـود اعمـال تـوسـعة
الحد األرصـفـة ضمن ذلك الـقرض
إذ  التـعاقـد مع احدى الـشركات
من اجـل بــنــاء مــشــيــدات كــبــيـرة
وواســعـة عــلــيه فــضال عن بــنـاء
حــوض جــاف وتــهــيــئــة رصــيف
السـتـقـبـال احلـوض الـعـائم الذي
ـبـاشـرة بـانـشائـه قـريـبا سـتـتم ا
من قــبل شــركــات تــركــيــة وحتت
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الــتـجـاري في مـنـفـذهـا احلـدودي
ئة خالل مع إيران بنـسبة 40 با

اضية.   االيام ا

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

أكدت نـاحيـة منـدلي في محـافظة
ديـالى  ارتـفـاع مـعـدالت الـتـبادل

اربيل
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ســاحـة الـتـرحـيب الـكـبـرى). ولـفت
الـــفــــرطـــوسـي الى ان (الـــشــــركـــة
ئة اجنزت رصيفـ بنسبة 60 با
ــنــتــجــات احــدهــمـــا لــتــصــديـــر ا
الـنـفطـيـة عبـر مـينـاء خـور الزبـير
ويــضـم مــعــدات خـــاصــة ونــظــام
سالمة متـطورا يسـتخدم الول مرة
ـنــطـقـة فــضال عن مـنــظـومـة في ا
اطـفـاء تـعمـل بشـكل اوتـومـاتـيكي

gÐœ  UO u¹ dB²
ـتـكـرر نشـرتُ بـوسـتاً اسـتـيقـظتُ من نـومي خـائـفاً أتـرَقَّب. رغم خـوفي وهـروبي ا
ـناسـبة عـيد اجلـيش يجب اخـتيـار يومٍ آخر لـعيـد اجليش اجلـديد! سـطر واحد
فـقط قامت الـدنـيـا ولم تقـعـد وتلـقـيت تـهديـدات كـبيـرة واحلـمـد لله أنـني نـشرت

البوست في صفحة باسم مستعار! 
َّ تـسـريحـي من اجلريـدة الـتي كـنتُ أعمل فـيـهـا. عمـلـية ام مـنذ  مـضت عشـرة أيـَّ
ـنصرم أو بعد ذلك التسـريح كانت بسب ارتفـاع سعر الدوالر. منـتصف الشهر ا
بـيومـ ارتـفعَ سعـر الـدوالر وأغـلقت بـعض مـكـاتب الصـيـرفـة أبوابـهـا والبـقـية

امتنعوا عن الصَّرف. نشرتُ بوستاً: 
قيل ألبي حـازم غال السـعر? فـرد: الذي يـرزقنـا في الرخص هـو الذي يـرزقنا في

الغالء.
ي الشاعر: مكاتب الصيرفة ال تعترف بأبي حازم وال حلية فعلَّق صديقي األكاد

األولياء! فكتبتُ تعليقاً من الرسالة القشيرية:
وقــيل: إلبــراهـيم بْـن أدهم: إِن الـلــحم قَـدْ غـال. فَـقَــالَ: أرخـصــوه أي ال تـشــتـروه

وأنشد فِي ذَلِكَ:  
وإذا غال شَيْء عَلَي تركته             فيكون أرخص مَا يَكُون إذ غال

وتعلـيقات أخرى كثيـرة وردود مختلفة. أحـدهم قام بكتابة جـملة واحدة من البيان
األسبـوعي للحكومـة نهاية عام 2020 إن شاء الـله تكون نـهاية خيـر. فكتبت ردَّاً
طــويالً:  رغم إنــني ال أبــيع وال أشــتــري الــدوالر لــكـنــني بِـتُّ كلَّ صــبـاح اتــصل
كـاتب الصيرفة: سـعر السوق بيع الدوالر 1440 ديـنار وسعر الشراء 1430
ـركـزي قـبل ـركـزي 1460 ديـنـار. والـبــنك ا رف في الـبــنك ا ديـنــار. سـعـر الــصـَّ
ارتـفاع األسـعار كـان يبـيع يـوميـاً أكثـر مئـة وخمـس مـليـون دوالر وهو الـيوم ال

رتبات? يبيع أكثر من سبعة مالي دوالر. كيف سيدفعون ا
زيد من الدينار فترتفع ركزي الدينار بطبع ا وردَّ أحد اخلبـراء: إذا ضَخَّ البنك ا
الـكتلـة النقـدية بالـدينار وتـقل نسبة االحـتياطي من الـعملـة األجنبـية وهذه الـنسبة
ـشكـلـة إنَّ الغـالبـية ال هي حـاصل قسـمـة االحتـياطـيات عـلى الـنقـد في الـتداول. ا
تـربط بـ االحـتـيـاطـيـات األجـنـبـيـة وكـمـيـة الـنـقـد في الـتـداول ويـأخـذون فـقط رقم
طلق مقياساً. فكتبت ردَّأً: من هم الغالبية? هل هم أصحاب القرار االحتيـاطيات ا

الية? في السياسة ا
ــصـيــبـة أنَّ كلَّ واحــد مـنــهم هـو صــاحب قـرار! ثـالثـة مــلـيـون ردَّ ردَّاً مُــراوِغـاً: ا
تـقاعدون أكثر بربع ومليون رعاية اجـتماعية مجموع رواتبهم أربعة موظف وا

مليار دوالر شهريَّاً والعمل? ايه العمل? ما تقول لي أعمل ايه?
وبسبب هـذا البـوست وملحـقاته جرى تـسريحـي من مكتب الـصيرفـة حيث كنتُ
اً بـدوام كـامل منـذ الـصـبـاح البـاكـر وحـتى مـغيب أقـبض خمـسـمـئـة دوالر شهـريـَّ
الـشـمس وأحـتـكِمُ في اخلـزنـة عـلـى أكـثـر من خـمـسـة ماليـ دوالر! أينَ سـيـجـدُ
ـرَّة األولى الـتي يـتمُّ فـيـهـا تـسـريـحي من عـامالً بـصـدقي وأمـانـتي? لـيـست هـذه ا

اذا ال يتأملون سورة يوسف?  العمل! يسمونني خريج سجون! 
ن يـحتـاجهـا هل يعـتبـر كاذباً مَنْ ـعلـومة  وبـحسب قـانون الـشفافـية الـبلـشفي: ا
يـخـفي جـزءاً من احلـقـيـقـة? وبـالـتـأكـيـد لن تـصـدقـوا أنَّ تـسـريحـي من عـملـي كان
اذا أخـفيت جزءاً من احلـقيقة كـنت قد كتبت ردَّاً ذكور آنـفاً ال أعرف  للسـبب ا
ــالـيـة وأنَّ عالقــته بـهـارفـارد كــعالقـة الـعــجـوز بـعـلـوم يـطـعـن في شـهـادة وزيـر ا
الريـاضيات ونشرتُ صورة المرأة عجوز تقف أمام السبورة

بيدها الطبشور:
ـعـلـمـة عـشـرة: نـاقص عـشـرة? قـالت الـعـجـوز: ال سـألت ا
ـعـلـمة أبـسـطـهـا لك لـديك عـشـرة خِراف اعـرف. قـالت ا
أكل الــــذئب عــــشــــرة مــــاذا بــــقيَ لــــديك? لـم يـــبـقَ غــــيـــر

الدجاجات!

W∫ جانب من جلسة مجلس القضاء االعلى برئاسة فائق زيدان Kł
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نـاقش مـجـلس الـقـضـاء األعـلـى ما
يثيره البعض من تـقصير منسوب
الـى جـــهــــود اجملـــلس فـي مـــجـــال
مكافحـة اجلرائم سواء اإلرهاب أم
الـفــســاد. وذكـر اجملــلس في بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (اجملـلس
ــحــاكــمه اخملــتــلــفــة كــان ــثـل 
احملــور األســاسي الــذي اســهم في
ـتـحـققـة بـعد كـتـسـبات ا حمـايـة ا
تغيير الـنظام السياسي في 2003
وعلى الـصعـد كافة  ,حيث تـصدى
الــقـــضــاة حملـــاكــمـــة اإلرهــابـــيــ
ـــتـــهـــمـــ بـــجـــرائم الـــفـــســـاد وا
الــوظــيــفي و اجلــرائـم اجلــنــائــيـة
األخــرى ودفع ثـمـن هـذا الــتـصـدي
باستشهاد 68 قاض وعضو إدعاء
عـــام فـــضـالً عن عـــدد غــــفـــيـــر من
ـخـتـلف ـنـتـسـبـ فـي اجملـلس  ا

الدرجات الوظيفية).
ـتـخـصـص واضـاف أن (جـمـيع ا
في الـقـانـون يعـلـمـون أنه ال يـوجد
شــخص مـحـكــوم في الـسـجـون أو
مــوقـوف في مــراحل الـتــحـقـيق إال
بـقــرار قـضـائي وال يـوجـد شـخص
مـطـلـوب لـلـقـضـاء إال بـقـرار صـادر
من احملــكــمــة وإن احملـكــومــ في
السجون قابعون اآلن في السجون
وقـوف لدى بقـرار من القضـاء وا
جـهـات الـتـحـقـيق أيـضـا بـقرار من
طلوب الهارب أيضا القضاء وا

بقرار من القضاء).
مـؤكـدا انه (ال يـجـوز دسـتـورياً وال
قانونـياً توقـيف شخص أو إيداعه
الـســجن أو إصــدار مــذكــرة قـبض

الـقـضـاء غيـر مـتـعـاون في ح أن
الــعــكس هــو الــصــحــيح وأن هــذا
ـثابة تعـليق اإلخفاق اإلدعاء هو 
في أداء الـــــــواجـب عــــــلـى عـــــــاتق
القضاء ليظـهر البعض أمام الرأي
العام أنه أدى واجبه والـقضاء هو
ـتسـبب في عـدم حتـقيق الـنـتائج ا
ـــرجـــوة وهــــذا ال يـــنـــســــجم مع ا
الـتـوجه الــصـحـيح فـي بـنـاء دولـة

يحترم فيها القانون).
WO ËR  b¹b%

وتـابع الـبـيان ان (مـحـاولـة زعـزعة
واطن بـالقـضاء حتت ضغط ثقـة ا
سؤولية يؤدي حتماً الهروب من ا
الى الـــفـــوضـى الـــتي ســـوف تـــعم
أثــارهــا الـــســلــبـــيــة عــلـى جــمــيع
مـؤسـسـات الـدولـة ولـيس الـقـضاء
وحــده و يــكـــرر اجملــلس الــدعــوة
لـــلـــجـــمـــيع إلـى مـــراجـــعـــة الــدور
ــنــصــوص عــلــيه في احلــقــيــقـي ا
الـدسـتـور والـقـوانـ الـنـافـذة لـكل
ســـلــطــة أو مــؤســـســة في الــدولــة
وعــــلى ضــــوء ذلـك يــــتم حتــــديــــد
ـقـصر احلـقـيقي في ـسـؤوليـة وا ا
ـخـتلف ة  مـجـال مكـافحـة اجلـر

صورها).
 كما اصدر اجمللس  ,اوامر بترقية
عـدد من الـقـضـاة وأعـضـاء االدعاء
ـــنـــاصـب وإعــادة الـــعـــام ومـــنح ا
تـــشــكــيل ?بــعـض احملــاكم حــسب
مقـتضـيات العـمل. وذكر الـبيان ان
(اجملــلس عــقــد جـلــســته بــرئــاسـة
فـائق زيــدان واقـر تــرقـيــة عـدد من
الــقـضــاة وأعــضـاء االدعــاء الــعـام
ــنــاصب وإعــادة تــشـكــيل ومــنح ا

لـست منـحازا عـندمـا اسمـيت يومـكم (عيـد االعيـاد) كونه من بـ اعيادنـا القالئل
الـتي ال حتـمل فـايروس الـسـيـاسـة والـتـوظيف الـسيء والـدعـايـة الـرخـيـصة .. انه
ولـد النـبوي الـشريف .. انه احـد وبدر.. انه حـيدرة في الفـطر واالضـحى .. انه ا
خـيـبـر .. انه صـرخة عـمـر يـا سـاريـة اجلـبل.. انه الـقـعـقـاع في ايـوان كـسرى انه
صـمـود احلـسـ وأهـله امـام جـيش دولـة .. انه االيـوبي في فـلـسـطـ .. انـه قـطز
غول .. انه عبدالنـاصر في العدوان الثالثي وهـو جول جمال في غواصته قاهـر ا
.. انه مالحم اخلـفـاجـية واخلـفـجي .. انه جـثامـ شـريـفة عـطـرة تـوزعت في عدة
اقـطار عـربـية .. انه الـدبـابة الـتي قـطعت مـئـات الكـيـلومـتـرات لتـدخل احلـرب ضد
الـصـهـايــنـة دون دعـوة من احـد ودون اســتـحـضـارات او اســتـطالع .. انه الـلـواء
ـدرع الــعـاشـر (رتل الــقـعـقــاع) الـذي انـطــلق ظـهـرا من الــكـوت الى اخلــفـاجـيـة ا
ليـصـلهـا قبل فـجـر هذا الـيوم 1/5 وكان امـر احلركـات الـذي استـلمـنـاه ككـتيـبة
دبـابـات الـوحـدة من آمـرنـا الـشـهـيـد سـعـدون رسن شـلش اهـزوجـة تـقـول ((دزوه
يبلعـنا وغص بيـنا)) لننـطلق  لنـصلها فـجرا ليـصدر اوامره بأنـنا سنـواجه الفرقة
تطورة وتدريبـها وانضباطها العالي .. ولكننا االقوى الذهبيـة االيرانية بدباباتها ا

.. هجمنا لنخرج الفرقة الذهبية االيرانية من اخلدمة خالل نهار واحد.  
واحـدة من آالف الـقصص الـبطـوليـة الـتي تعـطي الدالئل عـلى مـستـوى االنضـباط
ـعـنـويـات والــقـيـادة والـسـيـطـرة .. عـن ايـهـا تـريـدون ان اقص لـكم ? والــتـدريب وا
ـعارك ام مـعارك احلـصاد أتـريدون حرب 1948 ام حزيـران ام تشـرين ام تاج ا
عركة الكونية (33) دولـة يوم صمدنا امام كل االكبـر?? ام تريدون ان اقص لكم ا
قوى االسـتكبـار خلمس وسـت الف ساعـة قصف تـمهيـدي كوني .. كـانت حصة

تفجرات عالية الدقة والتدمير   كل عراقي فيه (200) غرام من ا
 لـلـه دركم ..كـنـتم عــنـوانـا لــشـعب الـعــراق كـله  ومن شــعب الـعـراق كــله ...عـبـد
اجلـبار شـنشل الـتركـماني  سـلطـان هاشم الـسني  عـبدالـواحد شـنان الـشيعي
ـسـيحي  ـندائـي  حتسـ جـرجيس ا فـتي الـكردي  صـبـاح مطـرود ا عـزيـز ا
اللـواء باشا األيزيدي.. لله دركم يا ابطال فـوج موسى الكاظم ولله دركم يا ابطال
احلـروب الـعــربـيـة االسـرائـيـلـيــة االربع  ويـا من جـثـامـيــنـكم الـطـاهـرة طـرزت كل
االرض العـربيـة.. لله دركم يـامن قاتـلـتم ايران الـتي هي ثالثة اضـعاف بـلدكم في
كل شيء ولسـن ثمـاني وسجلـتم نصركم الـعسـكري التـاريخي بغض الـنظر عن
مـدخالت تلك احلـرب السيـاسيـة ومخرجـاتهـا فلسـتم مسؤولـ عنـها اال عسـكريا
ـاضي وأبـدعـتم في ذلك..لـله دركـم يـا من قـال رئـيس اركـانـكم مـنـتـصف الـقـرن ا
ـتـظـاهـرين ..اجلـيش ابن الـشعب بـعد ان اسـتـلم امـرا لـلـنـزول لـلشـارع لـتـأديب ا
واالبن ال يــؤدب ابـيه ..  لــله دركم يـامن وقــفـتم عــسـكــريـا ضـد حتــالـفــ دولـيـ

وحصار ظالم وأبدعتم في الصمود االسطوري ضد العالم كله
لله دركم يا مـن كنتم تـشكـلون هاجـسا لكـل االنظمـة السابـقة وكل نـظام حاول ان
يـكون والئـكم له وليس لـلعـراق فقـمتم بسـبعـة انقالبـات على اثـر ذلك منـها انقالب
اخرجتم به بريطانيا العظمى من وطنكم وحولتموه من مستعمرة الى جمهورية

لــله دركم يـامن اهــنـتم اهــانـة تــأريـخــيـة من لــدن الـغــزاة واعـوانــهم في الـداخل 
وصبـر   وقاومتـم االحتالل بشـرف  وكان اشرف مـوقف انكم لم تـنجروا الى
تـشددة كونـكم تدربتم وربيـتم انفسـكم على حب الوطن  ولم الدعوات الـطائفـية ا
ـاضـويـ  تـلـعـبـوا  لـعـبـة شـيــعـة الـسـلـطـة وسـنـتـهـا.. لـلـه دركم كم عـانـيـتم من ا
ـزابل ومنـها مـا لم حتظى ـتأسـلمـ  وكم من جـثامـينـكم الشـريفـة رميت في ا وا

زابل  وكلها سجلت بعنوان مجهول وضد مجهول . حتى با
كم اتـهـمـتم بـداعـش  وداعش اتـهـمت بـكم وبـالـتــالي امـعـنت بـكم داعش اخلـطف
والــقـتل  امــا داعش الــســيـاســة  فـقــد حــرمت االالف مــنـكم مـن الـغــذاء والـدواء
انسـحب على عشرات االالف من اطفالكم الـرضع وغير الرضع وحجزت اموالكم
وأمالكـكم ..دون اي سـنـد دسـتـوري او قـانـوني  ومن يـعـطـيـني نـصـا واحـدا في

ساءلة يجيز هذا الفعل االجرامي اعطيه الف درهم الدستور او قانون ا
احلـتم الى القضاء ولوحقتم وهـجر والدستور والقانون 111 واالعالن العراقي
ـة في ي يـؤكــد عـدم جـواز ((احلـكم عـلى فـعـل لم يـكن يـعـد جـر والـعـربي والـعـا
القـانون احمللي وقت اقـترافه )) واحـلتم الى مـحاكم خـاصة والدسـتور يـشير الى

((منع تشكيل اية محكمة خاصة))
ـا حـافـظــتم عـلى حب شـعـبـكم كـله ألنه كـله الـله مـعـكم طـا
...يحـبكم ..  فمبارك لـكم عيدكم عيـد االعياد ويوم االيام
تـبادل بـينـكم وب شـعبكم .. .. انه عيـد احلب .. احلب ا
احلب الــذي لم ولن تـنـفـصم عــراه حـتى ولـو بـقي عـراقي

واحد وجندي واحد .
واد إضـافة إلى انـتهاء أسعـار ا
ــا أثّـر ذلك عـلـى تـأخـيـر الـعـام 
جتـديـد إجـازات بـعض الـشـركات
وتوقع , ( واخملـلصـ الـكمـركـي
اكــرم (ارتــفــاعــاً أكــبــر لــلــتــبــادل
نفذ احلدودي بعد التجاري في ا

استقرار سعر الدوالر).
مــشــيــرا الى ان (تــأثــيــر مــنــافــذ
ومـعـابـر كـردسـتــان يـبـقى قـائـمـا
بشـكل أكبـر خاصـة وأن التـعرفة
ـمنوحة الكمـركية والـتسهيالت ا
فـيــهـا تــخـتـلف بــشـكل كــبـيـر عن
مـنـفـذ منـدلي مـا دفع الـكـثـير من

التجار للتوجه اليها). 
“ËU& W «“«

عــلى صــعـــيــد مــتــصل  ,اعــلــنت
قائـمـمـقـامـية قـضـاء بـعـقـوبة في
احملافظة  احباط االستيالء على
ا من االراضـي الزراعـية 18 دو
ـديـنـة   فـيـمـا اكدت في مـحـيط ا
ان الـلجـنة قـامت بإزالـة التـجاوز
ــــواطن لــــلــــجــــهـــات واحــــالــــة ا

الــقــضــائــيــة .وقــال قــائــمــمــقــام
الــقــضـــاء عــبــد الــله احلــيــالي لـ
(الزمان) امس ان (جلنة حكومية
مـــشـــتــركـــة جنـــحت في احـــبــاط
واطـن مـحاولـة استـيالء احـد ا
عـلى قــطـعــة ارض زراعـيــة تـزيـد
ــا في مـــســاحـــتـــهــا عن 18 دو
مـــحــيـط بــعـــقـــوبــة) ,مـــؤكــدا ان
(الـلـجـنـة قــامت بـإزالـة الـتـجـاوز
ــــواطن لــــلــــجــــهـــات واحــــالــــة ا

القضائية).
ولــــــفـت احلــــــيــــــالي الـى انه (
احــبـاط مـحـاوالت الـتـجـاوز عـلى
اكــثــر من 200 دو في االشــهــر
ـاضــيـة وهــذا مـا يــظـهــر حـجم ا
التـجاوزات الـتي تعـتمـد بعـضها
على اوراق غير رسمية ومحاولة
لاللتفاف على القانون) ,مبينا ان
(اهم اسباب التجاوز هي حتويل
االراضي الــــزراعــــيـــة الـى  قـــطع
ســكـنـيــة وبـيــعـهــا مـقـابـل مـبـالغ
مـــالــــيـــة بـــشــــكل مـــخــــالف لـــكل

وقــال مـديــر الـنــاحـيــة بـالــوكـالـة
مـــازن اكــرم لـ (الــزمــان) امس إن
(مـعـدالت الــتـبـادل الــتـجـاري في
منفذ مندلي احلدودي
بــ الــعــراق وإيـران
ارتــفـعـت بـنــسـبـة 40
ـئـة وبـلغ إجـمـالي بـا
الــشـاحـنــات الـداخـلـة
من اجلــانب اإليــراني
إلى اجلـانب الـعـراقي
أكثر من مئة شاحنة),
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف  أن
(االرتــفــاع جــاء بــعــد
انـــــخـــــفـــــاض غـــــيــــر
مسبوق والسيما بعد
تــغــيــر ســعــر الـدوالر
امـام الـديـنـار احملـلي
مـا ولّــد ردة فـعل لـدى
أغــــــلـب الــــــتــــــجـــــار
ودفــعـهـم لـلــتـريث في
اســتــيـراد الــبــضــائع
خــاصـــة مع تـــضــارب
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أكـدت وزارة االتـصـاالت أنَّ تـنـفـيـذ
مــشــروع الــكـــابل الــضــوئي الــذي
ـدة سـنـة كـامـلـة سـيـوفر يـستـمـر 
االالف من فرص الـعمل ,مؤكدة ان
ــــشـــــروع ســــيــــدعـم اخلــــدمــــات ا
اخلـــاصــة بـــالــصــوت واالنـــتــرنت

وااللعاب.
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة رعد وقـال ا
ــشــهــداني في تــصــريح امس ان ا
ـعـلـومـاتـيـة (شـركـة االتـصـاالت وا
الــتـــابــعـــة لــلـــوزارة فــتـــحت بــاب
االستثمار امام الشركات الستقبال

عطاءاتها).
مشيراً الى انه (بعد اغالق االعالن
واكــتـمــال اجــراءات االحــالــة فـان
الــشــركــات الــتـي تــرســو عــلــيــهــا
الــعـروض تـبـاشـر مـشـروع الـكـابل
دة سـنة تـنفـيذية و15 الضـوئي و

سنة تسويقية).
واضـاف ان (هـذه التـقـنـية سـتـوفر
الئمة لتقد كل اخلدمات البيئة ا
اخلاصة بالصوت واالنترنت عالي
السـرعة وااللـعاب وبـكل ما يـتعلق
بــشـــعـــيــرات االنـــتـــرنت والـــكــابل
الـــــضــــوئـي الــــتي تـــــصل الى 16
محافظـة بعد تقسـيم جانبي بغداد
) ,وتابع أن (الـشركات ب شركت
االسـتـثـماريـة الـتي سـتـتـنافس في
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ولة من القرض الياباني شاريع  ŸËdA∫ تشهد موانئ البصرة عدداً من ا

الــقـوانــ والسـيــمـا ان االراضي
هي باألساس امالك عامة وتابعة
لـــوزارت وهـــيـــئـــات حـــكـــومـــيــة
ولـــيــست مـــلــكـــا صــرفــا) ,ودعــا
احليـالي الى (تشـكيل جلـنة عـليا
مــدعـــومــة بــقــوات امــنــيــة لــرفع
ــتـجـاوزين). الــتـجـاوزات وردع ا
فـي تـــطـــور الحق ,افـــاد مـــصـــدر
بــاحملـافـظـة  بـأن احملـافظ مـثـنى
الــتــمــيــمي مـــنح مــديــر نــاحــيــة
ـــدة  4اشـــهـــر جـــلـــوالء اجـــازة 
ـصدر ألسـبـاب قـضـائـيـة. وقـال ا
إن (الـتمـيمي مـنح مديـر النـاحية
يـعـقـوب يـوسف الـلـهـيـبـي اجازة
ـــدة  4اشــــهــــر وبــــراتب كــــامل
بـســبب وجـود دعــاوى قـضــائـيـة
ضده) ,واضاف أن (احملافظ كلف
قـائــمـمـقـام خــانـقـ دلــيـر حـسن
سـايه بـإدارة جـلـوالء بـالـوكـالـة)
مـشــيـرا الى ان  (الـلـهـيـبي تـولى
ادارة نـاحــيـة جـلـوالء مـنـذ اوائل

عام 2016 وحتى االن). cHM∫ شاحنات البضائع تدخل العراق عبر منفذ مندلي احلدودي

ـوجـب قـرار قــضـائي , بــحــقه إال 
لـــذا فـــأن الـــقــضـــاء كـــان وال يــزال
ـــتـــصــدي األول وســـيــبـــقـى هـــو ا
ختلف صورها ـة  كافحة اجلر
لــكن حـــتى يــؤدي الــقــضــاء الــدور
ــرسـوم له دسـتـوريـاً وقـانـونـيـاً , ا
فــأن من واجب جــهــات الــتــحـقــيق
اخملـتـلـفـة تـقـد األدلـة الـقـانـونـيـة
ـعـتـبـرة حـتى يـسـتـطيـع الـقـضاء ا
ـة من هـذه ـتـهم بــأي جـر إدانــة ا

اجلرائم).
مــشـيـرا الى انـه (بـدون هـذه األدلـة
فأن القضاء يطبق القانون بإطالق
تهم رغم شتبه بهم أو ا سراح ا
صــدور قـــرار ســابق بـــالــقــبض أو
الـتـوقـيف لـغرض إجـراء الـتـحـقيق
فإذا لم يتـوصل التحـقيق الى دليل
يــعـــتــد به قـــانــونـــاً فــأن نــتـــيــجــة
التحقيق أو احملاكمة سوف تنتهي
ــتــهـمــ وهـذا ال بـإطـالق سـراح ا
يــعــني أن الــقــضـاء لـم يـقـم بـدوره
ا اخللل الدستوري والقانوني وإ
يكمن في اجلهة التحقيقية التي لم
تـــتــوصـل الى تــقـــد دلـــيل إدانــة
ـتهم) ,وتسـاءل اجملـلس (إذا كان ا
الـقــضــاء مـقــصــراً في إداء واجـبه
القانوني  ,فكيف إستطاعت جهات
الـتـحـقـيق الـقـبض عـلى مـتـهم ما ,
وكــيف اسـتــطـاعت احلــصـول عـلى

قرار بتوقيفه?).
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ــعـنـيـة الى (عـدم داعـيـا اجلـهـات ا
الــهـروب من مــسـؤولــيـة مــكـافــحـة
ـخـتـلف صـورهـا وإلـقاء اجلـرائم 
الـــلــوم عــلى الــقـــضــاء بــحــجــة أن

Issue 6859 Saturday 9/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6859 السبت 23 من جمادى االولى  1442 هـ 9 من كانون الثاني (يناير) 2021م

بـعـض احملـاكم حـسب مـقـتـضـيـات
العمل).

واضــــاف ان (االجـــتــــمــــاع نـــاقش
االسـتـعـدادات اجلـاريـة الحـتـفـالـية
يـوم الــقــضـاء الــعــراقي  وقـرر أن
ــقــبل بــأعــداد يــكــون االحــتــفــال ا
مـحـدودة مــراعـاة لـلــظـرف الـراهن
بـسبب انـتشـار فـايروس كـورونا),
الفـــتــا االنـــتــبـــاه الى ان (اجملــلس
وافق عـــلى نــقـل رئــيس مــحـــكــمــة
استـئناف مـيسان االحتـادية رحيم

نـومـان هـاشم إلـى رئـاسـة مـحـكـمة
اسـتـئنـاف كـربالء ورئـيس محـكـمة
اسـتــئـنــاف الـنـجـف مـسـلـم مـتـعب
مدب إلى رئـيس محـكمـة استـئناف
بـابل ورئــيس مـحـكــمـة اسـتــئـنـاف
بـابـل حـيـدر جـابـر عـبـد إلى رئـيس
مـحـكـمـة  استـئـنـاف الـنـجف فضال
ــشـــرف في هــيـــئــة عن تــكـــلــيـف ا
اإلشــراف الـقــضــائي فـي رئـاســتي
محكـمة استئنـاف البصرة وواسط
ــهــام رئـيس حــيـدر حــنــون زايـر 

محـكمـة استئـناف مـيسان) ,وتابع
ان (اجملـلـس قـرر تـرشـيح الـقـضـاة
نـتدب إلى مـحكمـة التمـييز إلى ا
مـجـلـس الـنـواب لــلـتـصــويت عـلى
نصب قاضٍ في الـتمييز تعييـنهم 
االحتادية وترشـيح كل من القضاة
جنم احمـد عبـد الله وكـاظم عباس
ـنصب حـبيب وحـسن فـؤاد منـعم 
نـواب رئــيس احملــكـمــة ومـفــاحتـة
رئـــاســــة اجلـــمــــهـــوريــــة إلصـــدار

 .( رسوم اجلمهوري بالتعي ا
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اما الـرصيف االخـر فخـاص برسو
وصـــيــــانــــة الـــقــــطع الــــبـــحــــريـــة
واحلــفــارات في مــيــنــاء ام قــصـر
ويــعـد هـذان الـرصـيـفـان من ضـمن
ــشـــاريع الــتي اجنـــز مــنــهــا 11 ا
رحـلة االولى و9 مشـروعا ضـمن ا
مشـاريع للـمرحـلة الثـانيـة وسيتم
االنـتـهـاء من اجنـازهـا خالل الـعام

احلالي).  
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ــتــحـدة لم يَــدُرْ في خَــلَـد الــنــاس في شــتى بــقـاع الــعــالم فــضالً عن الــواليـات ا

االمريكية أنْ يصل الشبق السلطوي (بترامب) الى ما وصل اليه ..!!
-2-

ا هو دليل انّ عناده وإصـرارَهُ على أنّه الفائـز في االنتخابـات حتى آخر حلظـة ا
صارخ ليس عـلى احلماقة فحـسب بل على احلرص الشديـد على كرسي الرئاسة
 فــرغـبـته احملـمــومـة في الـتـســلط والـبـروز واالسـتــحـواذ عـلى مــعـاقـد األمـور قـد
تحدة االمـريكية أنْ شـهدت شيئا مِنْ جتاوزت كل احلدود  ولم يـسبق للواليـات ا

هذا القبيل ..!!
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انه يـتـهم احملـاكم االمـريـكـيـة بـالـعـمل ضـده ولـقـد أَثْـبَتَ الـقـضاءُ االمـريـكي انّه ال
يُصغي التهامات (ترامب) التي ال تستند الى دليل وال برهان .

ـوازين ان مـجــرد اتـهـام (تــرامب) لـلــقـضــاء االمـريـكـي يـعـد خــرقـا كــبـيـراً لــكل ا
والقوان ..!!

ستبدون ال يعترفون بأيةِ شرعية الية جهة تقف حائالً دون ما يريدون . وا
وهذه هي محنة الشعوب احلقيقية بالطغاة ...

-4-
وكــانت آخـر الـفــضـائح قـبـل جـلـســة الـكـونـغــرس بِـمَـجــلِـسـيْهِ في : 1/2021/ 6
ـة الهاتـفيـة ب (ترامب) وبـ سكـرتير احـدى الواليات الـتسجـيل الصـوتي للمـكا

يحثه فيها على تزوير االصوات لِصالِحِهِ ..!!
حاسبته على هذه دوية جعلت بـعض األصوات ترتفع مطالبـة  وهذه الفضـيحة ا

ة . اجلر
-5-

وخـطــابه الـتــحـريــضيّ النـصــاره ومـا قــام به بـعــضُـهم من الــهـجــوم عـلى مــبـنى
الــكــونــغــرس هـــو اآلخــر يــكــشف عـن عــمق نــزعـــته االجــرامــيــة وعـــشــقه لــذاته

ولالستحواذ على السلطة ..!!
تـبـقيـة له من مـدة رئـاسته ومن هنـا فـقـد طالب الـبـعض بِـعَزْلهِ رغم قـصـر االيـام ا
ـسؤولـ في ادارة البيت ـشؤومـة  كمـا توالت اسـتقاالت الـعديـد من الوزراء وا ا

االبيض   .
-6-

ـشينـة وسيـركن في مزابـل التاريخ ولـم تنفـع (ترامب) كل تـلك االقوال واالعـمال ا
بعد أيام قالئل .

-7-
وال تنسـوا أنْ اكثر من مائـة طبيب نفـساني حذّر من تـسنم (ترامب) اية مـسؤولية

كبرى ولكن حتذيراتهم أهملت  وقد ظهرت اآلن نتائج وآثار تلك التحذيرات ...
-8-

ـسـار الـشـخصي ـوضـوعيـة عن ا انّ غـيـاب العـقالنـيـة وا
والسياسي واالجتماعي ال يعني االّ االنحدار الى القاع .

وهنا تمكن العظة .

يون وباحثون يناقشون خالل جلسة آلية التحديث البايومتري وحتديات االنتخابات W∫ اكاد Kł
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السماوة

يُعـتـبر نـظام األمن من أعـرق األنـظمـة في القـدم  وتـطور بـتطـور الـبشـرية وتـقدم
بـتقدمـها وفقـاً ألوضاعها الـسياسـية واالقتـصادية واالجـتماعـية فكـانت الشرطة
عند األ الـسابقة مـرآة عاكسة ألسـلوب احليـاة في تلك األ واجتاه مسـيرتها
ارسون عملهم في إقرار العدل والطمأنينة ومكافحة إشاعة اخلوف فبواسطتها 

والقهر والعمل جاهدة على حفظ االمن واالستقرار.
وقد عملت الـدولة العراقيـة على تطويـر جهاز الشرطـة في محاولة منـها للوصول
بتـنـظـيمـاتـهـا ورجـالهـا إلى أعـلى مـسـتوى ولـذلك شـهـد عام  1922مـولـد جتمع
ـة بـأنـواعـهـا لـرجــال كـانت مـهـمـتـهم االسـاسـيـة الــدفـاع االجـتـمـاعي ضـد اجلـر
ـرور الزمن لـتـصبح  أحـد اهم أجـهزة الـدولـة التـنـفيـذية اخملتـلـفة حـيث تطـورت 
والتـي تنـفـذ الـسـيـاسـة العـامـة لـلـدولـة من خالل تـخـطـيط وتنـفـيـذ سـيـاسـة الـعمل
األمـني لـرجـال الـشـرطـة الـذين يــتـولـون تـنـفـيـذ واجـبـاتـهم طـبـقـاً لـلـخـطط األمـنـيـة
واالسـتـراتـيجـيـة احملـددة في اطـار الـقواعـد الـقـانـونـيـة واالدارية والـعـلـمـيـة والتي
حتـكم عمـلها عـلى اختالف أجهـزتها ويـظهـر ذلك جليـاً في دورها نحـو قمع ومنع
دلـوالته االربعـة والتي تـتضمن ة وتنـفيـذ القـوان وحتقـيق النـظام الـعام  اجلـر
احملافظة عـلى األمن العام والصحة العامة والسكـينة العامة واآلداب العامة وفقاً
ا ا جـعل مهـامهم مـختـلفـة ومتـنوعـة  للـصالحيـات التي خـولهـا القـانون لـهم 
جـعلهـا ذات واجبات مـتميـزة ومختـلفة عن مـثيلـتها من اجـهزة الشـرطة في الدول
ـا تتميز به من مـهام استثنـائية فأضافه الى الـتقليدية (العربيـة واألجنبية) وذلك 
ــتـمـثــلـة بــالـضـبـط الـقـضــائي واإلداري (الـفــنـيــة واخلـدمـيــة واإلنـســانـيـة مـنــهـا ا
ـهـامـهم الـتقـلـيـديـة حيث ـشـتركـة  واالجـتمـاعـيـة والـتـنظـيـمـيـة) طبـقـاً لـلـطبـيـعـة ا
اصبـحت تـتـدخل في جمـيع نـواحي احلـياة اخملـتـلـفة لـيـصبـح رجال الـشـرطة في
يـومنا هـذا ذات مسؤولـيات كبـيرة ومتـعددة وما مـشاركتـهم مع قواتنـا العسـكرية
تمـثلة في اجليش العراقي البطل وجهاز مكافحة االرهاب واحلشد الشعبي في ا
خوض معـارك شرسة ضد فلول داعـش اإلرهابية وما سطـره رجالها من بطوالت

وتضحيات اال دليل واضح على استثنائية عملهم من التقليد.
فالرحـمة واخللود لـشهداء الشـرطة العـراقية والشـفاء العاجل
جلرحاهـا والسالمـة جلميع رجـالها االبـطال والذين اثـبتوا
وبـجـدارة عـلى انـهم فعـالً امنـاء عـلى ارض الـوطن وشـعبه

واصبحوا فعالً يستحقون تسمية اجليش الذهبي. 
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ُــسـتـهــلـكـة ـنــتج مـثــروم اإلطـارات ا مُ
بقـياسـات مُخـتلـفة وبـكمـية ٦٠٣ طـنا
Scrap ) وسكراب األسالك احلـديدية
 ( steel wireالناجت من تقطيع وثرم
ُستـهلكة وبـكمية ٢٤٣ طن اإلطارات ا
إضـافـة إلى تــسـويق ٨٥ الف لـتـر من
ــنــتج زيت الــوقــود مــشـيــراً الى ان مُ
(مـــثــــروم اإلطـــارات يُـــســـتــــعـــمل في
العب الــريــاضـيــة ومـادة أرضـيــات ا
طـاطـية ـخـتـلف الصـنـاعـات ا ُ أولـية 
والكـيمـياويـة فيـما يـستـخدم سـكراب
األسالك احلـــديـــديـــة كـــمـــادة أولـــيـــة
لـــصــنــاعـــة احلــديـــد والــصــلـب كــمــا
ويسـتـخـدم الوقـود لألفـران واحملارق
ــصـنع ـخــتـلــفــة). ولــفـت الى ان (ا ُ ا
ُـشـاركـة مع شـركــة ـذكـور انـشئ بــا ا
أبـــراج الـــكـــوت لــتـــدويـــر اإلطـــارات
ــشـاريـع الـبــيــئــيــة الـتي ويــعــد من ا
ُـستـهلـكة كـمادة تسـتخـدم اإلطارات ا
أولـــيـــة له إذ ســــيـــخـــلص الـــبالد من
ُـستهـلكة والتي أطنان من اإلطارات ا
جتــمـعت عــلى مــدى سـنــوات كـثــيـرة
ـــنــــتـــجــــات مـــفــــيـــدة ذات إلنـــتــــاج مُ
مــواصـفــات عـالــيـة اجلــودة وبـفــتـرة
ضـمــان كـافــيـة وأسـعــار تـنـافــسـيـة)
مُـبـديــاً (إسـتـعـداد الـشـركــة لـتـجـهـيـز
دوائـــر الـــدولـــة والـــقـــطـــاع اخلـــاص
ُـختلف الـقياسات طاط  طحـون ا
ــطــبــات ــطــاطــيـــة وا واألرضــيـــات ا
ُختلف األشكال والقياسات من مقر
صـنع الـتـسويـقي في مـوقع مـصنع ا

إطارات الديوانيـة) .

ـحــافـظـــة) . وأسـتــقـبـل مــديــر عـام ُ ا
ُدن الصـناعية الـتابعة لوزارة هيأة ا
ــعــادن حــامـــد عـــواد الــصــنـــاعــة وا
مـــحــمــــد عــضــو جلـــنــة االقـــتــصــاد
واالستثمار النيابـية النائبـة نسريـن
ُـشترك في الوائلـي لـبحث الـتعاون ا
واضيع التي تهم الصناعة عدد من ا
ُـدن الـصـنـاعـيــة . احملـلـيـة وإنـشـاء ا
وأشــار مـحـمـد الـى أهـمـيـة الـتـعـاون
ب اجلـهات الـتنفـيذيـة والتـشريـعية
من أجل تــفـعـيل الــنـشـاط الــصـنـاعي
الــــــعــــــراقي وذلـك من خـالل إصـــــدار
الـتــشـريـعــات الـتي تــصُب في خـدمـة
العمـليـة الصنـاعيـة في العـراق . مـن
جانبهـا أكدت الـوائلي (أهمية إنشاء
ُدن الصناعية من أجل توفير فرص ا
العـمل وتـشغـيل الـشبـاب الـعاطـل 
ـشـيـرة الى ضـرورة الـتـعـاون اجلاد مُ
ُشـكالت وتوفـير واحلثـيث لتـجـاوز ا
ـشاريع ـتطـلـبات الـالزمة لـتـنفـيـذ ا ُ ا
الـصنـاعـيـة احليـويـة لالرتـقـاء بواقع

الصناعة احملليـة) .
وأعلـنـت الـشركـة العـامـة للـصنـاعات
ـطـاطـيـة واإلطـارات إحـدى شـركـات ا
عـادن عن كمـيات وزارة الصـناعـة وا
ـــســـوقــة خِالل الـــعــام ـــنــتـــجــات ا ُ ا
ـنـتـجـة في مـصـنع تـدوير ُ احلـالي وا
ُـستـهلـكة في الـديوانـيـة . اإلطارات ا
وقــال مـصـدر مــخـول في الـشـركـة ان
ُـسـتـهـلـكـة مـصـنع تـدويـر اإلطـارات ا
ـنـتجـاته الى الـقطـاع اخلاص سوق مُ
ــاضي والــتي شــمــلت خالل الــعــام ا

خـالل تــنـــســـيق اجلـــهـــود وتـــعـــزيــز
ا يسهم في تنفيذ مشاريع التعاون 
ُـحـافـظـة وأبـنـاؤها) حـيـويـة تخـدم ا
ــــدن ووجه مــــديـــــر عــــام هـــــيــــئـــــة ا
ُـحـافـظة الـصـناعـيـة بـالـتنـسـيق مع ا
ووضع رؤيـــة واضــحـــة لإلســراع في
مــوضــوع إنــشــاء مـديــنــة صــنــاعــيـة
سـؤول ـحافـظـة والتـواصل مع ا ُ با
ـــحــافـــظــة لــتـــذلــيل ُ ـــعــنـــيــ في ا ا
الصـعـاب وتسـهـيل اإلجراءات بـعـيداً

.( عن الروت
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 كما وجه (بـتشـكيل جلنـة من الدائرة
الـفـنــيـة ودائـرة الـتــخـطـيط وعـدد من
شــركــات الــوزارة حلل اإلشــكــالــيــات
ـوجـودة فـي تـنـفـيـذ بــعض الـعـقـود ا
ُـــحــافـــظــة ـــشــاريـع اخلــاصـــة بــا وا
وإجنـــاز هـــذه الـــعـــقــود بـــالـــســـرعــة
ُـمـكـنــة) مـشـدداً (حـرصه وإصـراره ا
عــــلى وضـع بـــصــــمـــة فـي الـــقــــطـــاع
الـصـناعــي .مـن جـانبـه رحب مُـحافظ
مــيــســان بــالــزيــارة) مــؤكــداً (حــاجـة
ـحــافـظــة إلى دعم وزارة الـصــنـاعـة ُ ا
النـــعــاش مــصـــانع الــسُـــكــر والــورق
ُـحــافـظـة والـبالســتك والـزيــوت في ا
وتشغيل األيدي الـعاملة فيـها  مُبدياً
دعـــــمه وتـــــعـــــاونه اجلـــــاد مع وزارة
ــعـادن لـتـطـويـر الـواقع الـصـنـاعـة وا
ــــصــــانع الــــوزارة في الــــصــــنــــاعي 
ـعـوقـات ـحـافـظـة مـيـسـان وتـذلـيل ا مُ
ُـمـكنـة للـمُضي وتقـد الـتسـهيالت ا
ــديــنــة الــصـــنــاعــيــة في ــشـــروع ا

وأعــرب الــوزيـر عن (تــقـديــره حلـسن
وحـفاوة اإلسـتـقـبـال وسـروره بـزيارة
مــحــافـظــة مــيـســان)  مــؤكــداً (دعـمه
الـــكــامل لـــتــحـــســ وتــطـــويــر واقع
ُـحــافــظـة وان وزارة الــصـنــاعــة في ا
ُحـافـظة الـصنـاعـة مـسخـرة خلـدمـة ا
ــســتــعــدة لــتــســهــيل كُـل إجـراءات ومُ
ـشـتـرك) الـعـمـل وتـعـزيـز الـتــعـاون ا
مــــشــــدداً (عــــلى ضــــرورة ان تــــكـــون
ُحافـظة والوزارة مبنية العالقة ب ا
على اُسس من الشـراكة احلقـيقية من

ـتـطـلـبـات الالزمـة إلعادة ُ ـصـانع وا ا
حتريك عجلة اإلنتاج فيها والنهوض
بـواقـعـهـا الـصـناعـي كـما جـرى خالل
ـلفات اللقـاء التبـاحث حول عدد من ا
ـشـتـركـة  وآلـيـات وسُبل والـقـضايـا ا
ُـشـتــرك لـتـفــعـيل اجلـانب الـتــعـاون ا
ُـحـافـظـة كـمـا تـنـاول الـصـنـاعي في ا
الـلـقـاء (إمـكـانـيـة الـعـمل بـ الـوزارة
واحلــكـومــة احملـلــيــة إلنـشــاء مـديــنـة
ُحافظة وإقامة مشاريع صناعية في ا
ُـختـلـف اجملـاالت). صـنـاعـيـة فـيـهـا 
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ـعادن مـنـهـل زار وزيــر الـصـنـاعـة وا
عـزيــز اخلـبــاز مـحـافـظـة مـيـسـان في
أول زيـــارة لــوزيـــر صــنـــاعـــة عــراقي
ـــحـــافــظــــة . وكـــان في ُ تـــشــهـــدهــا ا
ـرافق له إسـتـقــبـال الـوزيـر والــوفـد ا
مــحـــافظ مــيــســـان عــلـي دواي حــيث
ــــصـــانع نــــاقش اجلــــانـــبــــان واقع ا
ــعــامل فـي احملــافــظــة كــمــصــانـع وا
السُكـر والـورق والبالستـك والزيـوت
الــنــبـــاتــيـــة وأهم إحــتــيــاجــات هــذه

يـــتــوفـــر لــلـــدولــة من هـــذا الــقــرار ال
كـن حتقـيق يـتـجاوز 12 تـريـلـيـون 
اكثـر من ضعـفهـا وجتنب هـذا القرار

ضرّ باتباع احللول اآلتية. ا
مشيرا الى ان (ضغط النفقات وإلغاء
غــيـر الـضــروريـة مــنـهـا كــالـنــثـريـات
واإليـــفـــادات وغـــلق الـــســـفـــارات في
الدول التي التـتحقق جـدوى واضحة
من وجـــودهـــا . وحتــصـــيل ايــرادات
شتـقات النفـطية لـلمصـافي احمللية ا
التي جتهزها احلكومة بالنفط اخلام
نـتج مـن برمـيل والـتي تـقـدر قـيـمـة ا
واحـــد 150 دوالراً .واالســــتــــيــــفــــاء
الــكــامـل لــلــضــرائب والــرســوم عــلى
ــــصــــارف الــــهـــــواتف الـــــنــــقـــــال وا

ستفيدة من مزاد العــملة). ا
مـضـيفـا (حتـصـيل ايـرادات الـكـمارك
وإخضاع جـميع مـعامالتـها للـتدقيق
اإللكتروني ( األتمتة). وهذه لوحدها
تتجاوز (10) تريـليون ديـنار سـنويا
وفـقــا لـتــصـريـحــات مـسـؤولي وزارة

الية العراقية ). ا
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مــشــددا عــلـى (تــســلــيم جــمــيع نــفط
ـــنــــتـج وعـــمــــوم وارداته االقـــلــــيـم ا

األخرى للسلطة االحتادية .
وإكـمـال الـتـدقــيق الـبـايـومـتـري عـلى
وظف وإلغاء مئات آالف الوظائف ا

الوهمية ).
داعــيــا الى (اعــتــمــاد آلــيــات دقــيــقـة
وحـــازمـــة في اســـتـــيـــفـــاء الـــرســـوم
واجلبايات التي تصل الى الوزارت
وجـدولـة الديـون اخلـارجـيـة وتـأجيل
تسديد الديون الداخـلية وتعويضات
الـــكـــويـت وإلـــغـــاء عــــقـــود جـــوالت
التراخيص وعقـود شراكة االقليم مع
الشـركات األجـنبـية وإيـجاد الـصيـغة
ــا يـحــقق اعــلى مــنـفــعـة الــبــديـلــة 
اقــتــصــاديـة لــلــعــراق. ثم رفع فــائـدة
ـئة ـصـارف احلـكـومـيـة الى 10 بـا ا
ـواطن عـلى اإليداع لدى لتشـجيع ا
الدولة وتوفـير السيـولة بدلًا من دفع
الفـائدة لـلشـركات والـبنـوك األجنـبية

ـواطـنون وبـنـسـبـة اعـلى من هـذه وا
أولى بهذه الفائدة).

مـؤكـدا ان (تشـجـيع الـقـطـاع اخلاص
خـــصـــوصـــا فـي بـــنـــاء اجملـــمـــعـــات
السـكنـية يـحل أزمة الـسكن وتـشغيل
العاطل وحتريك عجلة االقتصاد).
ورأى خبـيـران اقتـصـاديان  ان قرار
رفع الدوالر خـطا جـسيم وخـطر على
االقــتـــصـــاد الـــذي بـــدأت تـــاثــيـــراته
واضـــحـــة عـــلى حـــركـــة االســواق و
سيشـكل هذا االمر عوائق مـستقـبلية
عـلى واقع الـعراق وتـراجع تـصـنـيفه
الي. ي بسـبب فـقدان الـغطـاء ا العـا
وقـال اخلــبـيــر احـمـد فــؤاد في بـيـان
تـلـقـته (الــزمـان) امس ان (رفع قـيـمـة
الـدوالر خطـأ جـسـيم واليـتـناسب مع
ـالـي والـنــقــدي في الـبالد الــوضع ا
ـاضـيـة وحـقـيـقـة خالل 8 الـشـهــور ا
تـوقـعت بــارتـفـاع سـعـر الـصـرف الى
مــســتــوى 1500 لــلــدوالر الــواحــد 
مثـلمـا يعـرف عدد قـليل من الـعامـل
ــال في الـــقــطــاع اخلـــاص وقــطــاع ا
ـالية صارف وشـركات الـتحويل ا وا
والـصـرافة بـهـذه اخلـطـوة اخلـطرة)
مــبـــيـــنـــا ان (حـــالـــة االســواق شـــبه
مــتــوقــفــة وصــنــدوق الــنــقـد الــدولي
االمر ـالي  يراجع تـصنـيف الـعراق ا
الــذي سـيـشــكل عـوائـق مـسـتــقـبــلـيـة
ــركـزي اكــبـر) مــؤكــدا ان ( الــبــنك ا
مـتخـبط بـعـد انـخفـاض مـعـدل الـبيع
ئـة وسعر صرف الى اقل من 130 با
الدوالر الول مـرة في الـتاريخ اقل من
سـعــر صـرف الـســوق بـنـو  10نـقـاط
وهذا دلـيل على ان السـوق العـراقية
في ازمــة بـــســبب قــلــة اخلــبــرة). من
جــانـبه وتــسـاءل اخلــبـيــر عـلي عــبـد
ـــاذا لـم جتـــري الــــكــــاظم دعــــدوش (
ـــالـــيـــة بــعـــمل احلـــســـابــات وزارة ا
اخلـتامـيـة للـوقـوف على حـالـة البالد
من االوضـاع االقـتــصـاديـة االيـرادات
والــنــفـــقــات  والـــفــرق بــ الـــعــجــز
اخملطط والـفـعلي ليـتـسنى مـراجـعة
ـوازنــة احلــالـيــة وافــتـراض قــيــود ا

العجز اخملطط التـقديري وغيرها من
ـهــام االخـرى الـتي تــاتي في خـتـام ا

اضية ?).  الية ا السنة ا
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واضـاف (مـاهـو سـبب عـدم االعـتـماد
على احلسابات اخلـتامية في العراق
? وهل هي ارقــام فــقط وتـوضـع عـلى
الئم الـرفوف  واعتـقـد ان اجلواب ا
وازنة لذلك هو عـدم تغيـير اسلـوب ا
والتحول عن موازنـة البنود). وتوقع
ياه واألهوار رئيس جلنة الزراعة وا
الــنـــيــابـــيــة سالم الـــشــمـــري إقــرار
ـوازنـة خالل شـهـر مـشـروع قـانــون ا
كانـون الثـاني احلالي.وقـال الشـمري
في بــيـــان تــلــقــته (الــزمــان) امس أن
عـنية ـان سيـبدأ وعبـر جلانه ا (البر
ـوازنـة الـعام احلـالي قـراءة مـعـمـقـة 
ـقـبـلة) مـشيـرا الى ان خالل األيـام ا
(جمـيع الكـتل السـياسـية عـازمة على
إقرار موازنة تلـبي حاجة الشعب من
دون إســــتـــقــــطـــاع نـــسـب من رواتب

الـدرجـات الــدنـيـا) وتـابع ان (إقـرار
ــوازنـة لن يــتـأخــر طـويالً وســتـقـر ا
خالل الـشـهر احلـالي او بـدايـة شـهر
ــقــبل عــلـى أكــثــر تــقــديـر). شــبــاط ا
ورجح رئيس كتلة عراقـيون النيابية
ـوازنة هـشـام الـسـهـيل  ان تـشـهـد ا
ســجـاالت سـيــاسـيــة كـبـيــرة من قـبل
ـان الــكــتل الــســيـاســيــة داخل الــبــر
وســـيـــكـــون لـــكـل طـــرف رأي خــاص
ـوازنـة. وقــال الـســهـيل فـي بـيـان بــا
امس (سـيـكـون هــنـاك سـعي من قـبل
االطراف الـسيـاسيـة جميـعا من اجل
ـزيد من االمـوال حملافـظاتهم كسب ا
ـوازنـة لـلـعام وتـضـميـنـهـا بـقـانون ا
احلـالي) مــضـيــفــا (وبـالــتــالي هـذه
االراء والــــســــجــــاالت بـــــ الــــكــــتل
السيـاسية سـتؤدي الى تاخـير اقرار
وازنـة الـذي سيـزيـد عن شهـر لذلك ا
نــامل مـن جــمــيع االطــراف ان تــقــدم
ـصـالح مـصـلـحـة الـبـلـد عن جـمـيع ا
وازنـة باسرع وقت االخرى واقـرار ا

خـدمـة لـلـصـالح الـعـام). عـلى صـعـيد
مـتـصل  اعـلن الــقـيـادي في االحتـاد
الوطني الكردستـاني بافل الطالباني
مـــواصـــلــــة احلـــوار مع احلــــكـــومـــة
االحتـــاديــــة بـــشـــأن مــــســـتــــحـــقـــات
االقــلــيم.وقــال الـطــالــبــاني في بــيـان
امـس ان (االزمـــة االقـــتــــصـــاديـــة في
االقـلــيم زادت ســوءا في ظل جـائــحـة
كـورونـا وهـو مـا انـعـكس عـلى حـياة
ــعــيــشــيــة) مــؤكــد ان ــواطـــنــ ا ا
(االحتــــاد الـــوطـــني الـــكـــردســـتـــاني
سـيـكثـف جهـوده لـتـحـسـ االوضاع
االقتصادية لشعب كردستان) مشددا
ــــوظــــفــــ عــــلى (تـــــأمــــ رواتـب ا
وسنـواصل احلوار مع بـغداد لـتأم
داعيا حـقوق ومـسـتحـقـات الـشعب) 
الى (ضـــــرورة ان تـــــكـــــون جـــــمـــــيع
االطــراف الـــســـيــاســـيـــة مــتـــعـــاونــة
ومتحدة من اجل العمل للوصول الى
مرحـلـة يكـون فـيهـا االقـليم في وضع

يستحقه).
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ــوازنــة خــضـــعت مــســودة قــانــون ا
ـــزيــد من الـــعــامـــة لــلـــعــام اجلــاري 
اني. وكشف راجعة والتـدقيق البر ا
نــواب عن اخـطــاء ومـبـالــغـات فــيـهـا
ورأى عضو االقـتصاد الـنيابـية مازن
الفـيلي عـدة مالحظـات بشـأنهـا ودعا
ـوقف مـسـؤول بـتـعـديـلـها. ـان  الـبـر
الحـظات وكشف (عن مـجمـوعة من ا
اخلــاصــة بــتــقــديــر الــنــفــقــات الــذي
تضمـنته موازنة 2021 والبالغ 150
تــريـلـيــون ديـنـار مــثـيـر لالســتـغـراب
الــشــديــد   اذ نــعــتــقــد ان الــتــقــديـر
ــطـلـوبـة لـسـنـة الـواقــعي لـلـنـفـقـات ا
2021 اليـــتــــجـــاوز 89 تــــريـــلــــيـــون
ـا  إنـفـاقه سـنـة 2020. بـالـقـيـاس 
مع مالحظة تغير سعر صرف الدوالر
.فــاإلنـفــاق الـفــعــلي لـســنـة 2020 لم
يـتـجـاوز 72 تـريـلــيـون وبـاحـتـسـاب
ـوازنة ارتفـاع  سـعر صـرف الدوالر  
ـا ـئـة اعـلى  2021 بـنـسـبـة 18 بـا
كـان في سـنـة 2020 يـكـون مــجـمـوع
ــســتــحق لــســنـة 2021 ال اإلنــفــاق ا

يتجاوز 89 تريليون دينار .
وما تطلـبه احلكومة يـفوق هذا الرقم
قدار 61 تريلـيون دينـار وهو دليل
واضح عـلى مـبـالـغـة كـبـيـرة جـدا في
ارقــام مــوازنـة 2021 ويــتـنــافى مع
مــبـدأ تـقــلـيل الــنـفــقـات وإلـغــاء غـيـر
الضروريـة منهـا . لذا نطـالب مجلس
ـــوقف مــســؤول لــتــعــديل الــنــواب 
ـوازنـة الـذي صــوت عـلـيه مـشــروع ا
مــــجـــلس الـــوزراء بـــاالســـتـــنـــاد الى

ذكور. احلقائق وا
واكـــد الــفـــيــلي ضـــرورة (تــخـــفــيض
رواتب كــــبـــــار مــــســــؤولـي الــــدولــــة
دراء وأصحاب الدرجات اخلاصة وا
ـا فـرضـته الـعـامــ بـنـسـبـة اعــلى 
موازنة 2021 ونرفض تقليل رواتب
) . وقـال ان (قرار رفع ـوظفـ بقـيـة ا
سعر الصرف للدوالر مستعجل وغير
مـدروس ويـنـتـج اضـرارا اقـتـصـاديـة
ـبـلغ الـذي واجـتــمـاعـيـة قـاســيـة  وا

علي عبد الكاظم دعدوش 
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أثـارت أتفاقية بغداد  –بكـ حينها الكثير من اجلدل واخملاوف واخلالفات وسط
أنـقسام في االوسـاط السـياسيـة والشـعبـية ب رافض لالتـفاقـية جمـلة وتـفصيال
عرفة بـنودها وتـأتى ذلك من منطق عـدم الثقـة باحلكـومة ومؤيدة دون أي انتظـار 
لها لـعدة أسبـاب ولعل أبرزهـا رغبة الـبعض في دخول الـعراق الى محـاور بعيدة

عن اجلانب األمريكي .
أن احلكومة الـعراقية لم تكشف تفاصيل األتـفاق لذا أصبح مثيرا للتساؤالت في
ـان واروقـة رجـال الـســيـاسـة واالقـتـصـاد والـقــانـون  وراحـو يـطـلـقـون قـبــة الـبـر
التحـذيرات للحـكومة ويدعـون ان هذا االتفاق يؤدي الى رهـن نفط البالد ويعرض

مستقبله االقتصادي للخطر .
برمة انية طالبت احلكومة بنسخة من هذه االتفاقية ا أن جلنة النـفط والطاقة البر
بـ الـعـراق والـص والـتي بـلـغت قـيـمـتـها  500مـلـيـار دوالر لـلـسـنـوات الـعـشـر
ـلـيارات عـلى شرط ضـمان الـقادمـة  وتتـضمن أقـراض الـعراق أكـثر من مـئات ا
ـترتبة على ذلك دة  50 عاما الـقادمة وتسديـد القرض مع فوائده ا ورهن الـنفط 

أن صح هذا القول .
وتـرى أحـدى مكـونـات احلكـومـة العـراقـية أن هـذه االتـفاقـيه فـيهـا جـنبـة سـياسـية
وهي خـطة أنـقاذ اقتـصاديـة وضعـتهـا دولة مجـاورة وفرضـتهـا على احلـكومة من
ـال الـعـراقي بـالـبـاطن  في حـ يـرى مـكـون أخـر أجل تـمـويل أقـتــصـادهـا من ا
العكس من ذلـك فقام بحملة ترويج واسعة من خالل وسائل التواصل االجتماعي
والــقـنـوات االعالمـيــة الـتـابـعه لــهـا وتـرى في هــذه االتـفـاقـيــة آثـارا جـبـارة سـوف

تنعكس على العراق في حال مضى قدما في تنفيذها .
وقـد وقـعـت احلـكومـة الـسـابـقه  8أتـفـاقـيـات ومـذكـرات تـفاهـم في مـجـاالت البـنى
التحـتية واالتصـاالت والصنـاعة واألمن والطـاقة وجاء فيـها بنـاء مالي الوحدات
السـكنـيه ومـدارس ومسـتـشفـيات وطـرق سـريعـة ومصـانع سـتراتـيـجيـة ... وعلى
ضوء ذلك  فتح حسـابا أتمانيا في أحد البنوك الصينية الكبيرة لوضع عائدات
النـفط وبالفعل  أيـداع مبلغ قدره  400ملـيون دوالر وفقا لالتـفاقية بـ البلدين

في حساب لدى البنك الفيدرالي االمريكي وذلك لشهرين .
ـعنى ويـرى خـبراء اقـتـصـاد عراقـيـون أن ما أبـرم بـ الـبلـدين لـيست أتـفـاقـية بـا
ـتعـارف علـيه بل هي مـذكـرة تفـاهم لم تـفصح احلـكـومة عن أي بـنـد من بنـودها ا
فراح بـعـضهم يـفسـرهـا على أنـهـا اتفـاق مالي .. تـقـدم فيه الـصـ قروضـا على
شكل مشاريع على  10سنوات وتسدد مع الفوائد من عائدات النفط العراقي .
في ح يرى بـعض القانونـي العـراقي أن هـذه االتفاقيـة تعد جتـاوزا دستوريا
ـانات وأسمـوها (دكـتاتـورية قـانونـيـة ) فرضـتهـا احلكـومة عـلى احلكـومات والـبر
الـقادمة عـلى مدى عـقد من الزمن وقـد تتـغير االحـوال وتكون هـذه االتفـاقية نـقمة

بدال من أن تكون نعمة .
كاد يـنهـض العـراق و يتـقدم خـطوات سـريـعة ويـرى النـوربعـد طـول انتـظار فـمثل
ي وقـادرة على هكـذا اتفـاقـية ومع دولـة عظـمى وكبـيرة  مـتـزعمـة لالقتـصاد الـعا
ـتـردي وتـعـبــر به الى الـضـفـة االخـرى انـتـشـال الــعـراق من وضـعه الـبــائس   وا
تقـدمه .... ولكن تـعدد الـزعامات وغـياب وحـدة الكـلمة ـصافي الـدول ا وجتـعله 
ـكـونـات وهـدر االمـوال ـكـون الـواحـد ومـابـ ا والـصـراعـات الـسـيـاسـيـة داخل ا
وغياب التـخطيط الصحيـح واختالف وجهات النظـر جعلتنا غـير قادرين على بناء

بلدنا والنهوض به كبقية بلدان العالم . 
لذا علـينـا أن جنمع الـسواعد وجنـمع القـلوب ونـبني الوطن
ونــخــفف احملن ونــســتـــفــيــد من جتــارب بــعض الــدول كي

ننهض من جديد .

احمد فؤاد 
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مع الـقانـون اجلـديـد واعـتمـاد الـتـسـجيل
الـــبــايــومــتـــري الــصــور و الـــبــيــانــات و
الـبــصـمـات لــلـنـاخــبـ لـلــحـد من حـاالت
الــتــزويــر والــتالعـب وضــمــان الــنــزاهـة
ــعــونــة وبــاشــراف اجملــتـــمع الــدولي و
الشرفاء من أبناء وطننا وعشائرنا سعياً
الجناح تلك العـملية ومـجابهة مـنظومات
). واعــلـنت عـضـو الـفـســاد واالنـتـهـازيـ
ـالية الـنيابـية مـاجدة التـميمي اللجـنة ا
عـن تــــــفــــــاصـــــــيل قـــــــانــــــون تــــــمـــــــويل
االنـتـخــابـات.وذكـرت الـتـمــيـمي في بـيـان
امس ان (احلكومة ارسـلت قانون تمويل
ان للموافـقة بالتصويت االنتخابات للـبر
ــول مـنه 133 عـلى  329مـلــيـار ديــنـار 
مـلـياراً و 300مـليـون ديـنـار من الـرصـيد
ـوازنة  2019حلـسـاب مـفـوضـية ـدور  ا

تـعـمل بـشـكـل جـيـد من اجل إجنـاز سـجل
النـاخبـ البـايومـتري وجـدولة الـعمـلية
ــقـبـلـة) مـؤكـدا ان (هـنـاك االنـتـخــابـيـة ا
ـــنع مـــجـــمـــوعـــة إجـــراءات ســـتـــتـــخـــذ 
االنتـهـاكات والـتـزوير بـاالنتـخـابات تـبدأ
بـاعتـمـاد الـتكـنـلـوجيـا احلـديـثة وتـشـديد
ـراقــبـة الــدولـيــة والـوطــنـيـة الــرقـابــة وا
راقـبة اخلاصـة لوكالء الكـيانات وحتى ا
ــشـــاركـــة بـــالــعـــمـــلـــيــة الـــســيـــاســـيـــة ا

االنتخابية).
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داعـــيـــا الى (تـــفــعـــيل قـــانـــون االحــزاب
ووضـع إجــــــراءات جـــــــديــــــدة لــــــردع أي
خــروقـــات او انــتــهــاكـــات قــد حتــدث في
ـتحدة االنتـخابـات). ويعـمل فريق األ ا
بـشــكل حـثــيث وبـتــصـاعــد وسـيـزداد من
نــــاحــــيـــــة الــــعــــدد والــــنـــــوع مع مــــرور
أعــلن ـــاضي  الـــوقت.وفي ( 31تـــمــوز ا
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حتديد
ـقبل 2021 السـادس من حزيـران الـعام ا
بكرة.ويشهد موعداً إلجراء االنتخابـات ا
الـــــعـــــراق مـــــنــــذ تـــــشـــــرين األول 2019
احتجاجات مسـتمرة جنحت في اإلطاحة
باحلكومة السابقة وتخللتها أعمال عنف
ئـات وإصـابة اآلالف أسفـرت عن مـقـتل ا
وســـبق أن تــعــهـــد الــكــاظــمـي بــحــمــايــة
ـــتـــظـــاهـــريـن واســـتـــحـــصـــال حـــقــوق ا
الـضـحـايـا. فـيــمـا اسـتـقـبل رئـيس ديـوان
الرئاسة مهند حسام الدين وفداً عشائرياً
ـنـاقـشـة مــلـفـات عـدة. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس انـه (جــرى خالل الــلــقــاء
بــحث اجلــهــود الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة
والعـشائـريـة الجناح عـملـية االنـتخـابات
ـقـبـلة) واكـد حـسام الـدين ـانـيـة ا الـبـر
بـــحــسـب الــبـــيــان (نـــأمل الـــوصــول الى
درجات مقبولة من النزاهة والشفافية في
التـجـربة االنـتخـابيـة الـتالـية  أنـسجـاماً
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تناولت جلسة متخصصة عن االنتخابات
الــــقــــادمـــــة اقــــيـــــمت فـي نــــادي االخــــاء
الــتــركـمــاني بــبــغـداد  ألــيــة الـتــســجـيل
والــتــحـديث الــبــايـومــتــري والـتــحــديـات
وفــرصــة اجــراء االنــتــخــابــات  وتــوزيع
الـدوائـر االنـتـخــابـيـة لـلـقـانـون اجلـديـد .
وقــال رئـــيس نــادي االخــاء الـــتــركــمــاني
جنـــدت الــبــيـــاتي ان اجلــلــســـة شــهــدت
حـضــور خـبــراء بـالــشـأن االنـتــخـابي من
مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات مــكـتـب بــغـداد
ــــيـــ وبـــاحـــثـــ الــــرصـــافـــة  واكـــاد
واعالمــيــ ومــنــظــمــات مـجــتــمع مــدني
وتـــــبـــــادل لـــــآلراء واالســـــتـــــفـــــســـــارات
والتساؤالت  واهمية الـتثقيف والتوعية
شـاركـة واسعـة تضـمن نـزاهة وشـفافـية
.واشـار البـيـاتي ان مـعلـومـات عن الـيات
االنتخاب والتحديات ومحاولة الوصول
الى عمليـة انتخابـية القادمـة تتخلص ما
رافـق كل عــمـــلــيـــات االنــتـــخــابـــات عــبــر
اضـية  وقـدم احلاضرين من السنـوات ا
فوضـية كل اجلـوانب الفنـية لالنـتخاب ا
ــدن الـزمــنــيـة  وتــفــاصـيل قــانــونـيــة وا
والنظـام االنتخابي لـلقانـون النافذ ٢٠٢٠
.وكشف مـستـشار رئـيس الوزراء لـشؤون
االنتـخـابات عـبد احلـسـ الهـنداوي عن
ـــنع مـــجـــمـــوعـــة إجـــراءات ســـتـــتـــخـــذ 
االنـتهـاكـات والـتزويـر خالل االنـتـخـابات
بكرة. وقال الهنداوي في تصريح امس ا
 (ليس هنـاك أي تغيـير على مـوعد إجراء
ــوعــد احملــدد االنــتــخــابــات بل تــأكــيــد ا
قـبل والسـيـما ان السـادس من حـزيـران ا
جـمـيع اإلجـراءات تـسـيـر بـهـذا االجتـاه)
مـبــيـنـا ان (كل عــمـلـيـة تــتـخـلــلـهـا بـعض
اخملـاطـر اال انـه بـاإلمـكـان تــذلـيل جـمـيع
الـــصــعـــوبــات) واوضح الـــهـــنــداوي ان
سـتقـلة لالنـتخـابات فـوضيـة العـليـا ا (ا

االنــتـــخــابــات) واضــافت ان (جـــلــســات
اســتــثــنــائــيـة ســتــعــقــد يــومي اجلــمــعـة
ـقـبـلــ ال سـتـكـمــال مـنـاقـشـة والـســبت ا
األزمـة الراهـنـة سـببـهـا سـوء ادارة وعدم

محاسبة الفاسدين). 
 UÐU ²½ô« qOłQð

ورجح الـنـائب عن حتـالف الـنـصـر عـقـيل
الـرديــني وجـود رغـبــة سـيـاسـيــة تـسـعى
وراء تـأجــيل االنـتــخـابــات حـتى تــشـرين
ـقــبل.وذكـر الــرديـني في تــصـريح االول ا
ــا بـعـد امس ان (الــعـمـلــيـة الــسـيـاســيـة 
االنـتـخــابـات جـاءت بـشـيء جـديـد ويـعـد
احلـصــول عـلى اي مــقـعــد احـيـاء لــلـمـدة
الـســابـقــة ونـتــخـوف من جــر الـبالد الى
صـــراعـــات والســيـــمـــا ان بـــعض الـــكــتل
التـــرغب بــاالنـــتــخــابـــات لــعــدم تـــهــيــئــة

ولـفـت الى ان (الـكــاظــمي عـازم االجـواء) 
على االيفاء بـوعده في موعد االنـتخابات
ـــال واالدوات لــــكـن الـــكــــتل وتــــوفــــيــــر ا
الـسـيـاسيـة لـديـهـا مـشـاكل وصـراعـات قد
حتول دون اجراء االقتـراع او يتم تمديده
تحدث شبه ا الى الشهر العاشر). بدوره 
بــاسم حتــالف عــراقــيــون حــســ عـرب 
ـقبلـة بانتـخابات  2005من االنتخـابات ا
نــاحــيــة صــعــوبــتــهــا. واوضح عــرب في
تـصـريح امس ان (الــتـحـدي الـذي يـواجه
ـوضـوع الـفـني من ـفـوضـيـة هـو ا عـمل ا
ناحيـة حتديث بـيانات سـجل االنتـخابات
والدوائـر الـصغـيـرة وان زيارة الـكـاظمي
تـعـطـي طـاقـة وقـوة لــعـمـلـهـا) مـبـيـنـا ان
(قــانــون احملــكــمــة االحتــاديــة هــوحتــدي

سياسي راهن).
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  VŠU  Ê“U

tK « bLŠ bOÝ . ÊUJ¹d _«

عروف في الرصافة. قام ا بارك صاحب ا سيد حمد الله هو الرجل ا
قـولة صـرح بـها قـريب عجـوز لنـا تـقيـيمـا منه اتـيت على ذكـره يرحـمه الـله 
ـشروع صـدام حسـ في الدفـاع  عن العـراق ضد االمـريكـي بـالقول ان
ـنازلـة سـتسـتـمر وبـعـد ايـام ذهب كل شيء فقـال اعـجوز" چـا مـوش گال ا

امريكا ما تدخل اشو صبحوا  سيد حمدالله?!.
نـفس القصة تتكرر مع كل تصريح رسمي عن السيادة و كلها مجزومة ب"
لن" اخـرها بـيان يقـول ان العراق لن يـكون سـاحة صراع وال ادري من اين
او مـن يـشــيـر عــلى اجلــمـاعــة بــتـصــريـحــات ال تــسـاوي ســنــتـات االنــتـرنت

ستخدم لنشرها... ا
الـعراق ال يـجب ان يـكـون سـاحة صـراع جـمـلة مـقـنـعة لالمـنـيـات ان صدق
مـطلقوها اما هـذه ال"لن" و سينات االستقـبال فال تنفع و ليس كل من قال
فـعل.. وقرب سيد حـمدالله جنـسيات كثيـرة تبرهن لكم
انـــكـم نـــائـــمـــون و ارجـــلـــكم عـــلى ارصـــدة الـــعـــراق
نـاسبـة تـوجد مـسـتشـفى للـجـملـة العـصـبيـة قرب وبـا
سـيد حمدالله لـيتكم تعـملون فيـها فحوصـا لطاقاتكم

العقلية.

في كـتابه " االسـتعـداد لـلقـرن احلادي والـعـشرين" حـذر البـروفـيسـور روبرت
كــيـنـدي من فـجـوة الـنـظـام الـرئـاسي فـي الـبـيت األبـيض الـذي لـيس بـعـده اي
ال االنـتـخـابي على مكـتب اخـر والـيات  انـتـخـاب الرئـيس االمـريـكي وتأثـيـر ا
ـنـتـخب في مـؤسـسـة مــطـلـوب مـنـهـا ادارة مـصـالح مـتـعـددة قـرار  الـرئــيس ا
اجلـنسـيـات وتـواجه الـسـؤال الـكـبـيـر الـدائم من األصـدقـاء واالعـداء علـى حد
وقف في الـبيت األبـيض من هذه او تلك من كن ان يـكون عـليه ا سـواء ..ما 

واضيع الساخنة. ا
ومـا بــ كـتــابه عن نـهــايـة الـتــاريخ وكـتــابه  عن اعـادة بــنـاء الـدولــة ..تـتـوقف
طروحـات البـروفـيسـور فرانـسيس فـوكـويامـا عنـد معـالم الـتحـول في التـفكـير
االســتـراتــيــجي من عــالم مــزدوج  االقــطــاب الى عــالم تــتـســيــد فــيه االفــكـار
ـاط احلكم  ملكـية كانت ام جمـهورية ..لكن هـذه النهاية ختلف ا اللـيبراليـة 
سرعـان ما بدات عند فوكوياما في سياق جديد ينطلق من تلك احلثييات التي
انتـهى عـنـدهـا  كـيـنـدي عن ازمـة نـظام احلـكم ..فـأخـذ يـضع قـواعـد مـتـجددة
العادة بـناء الدولة الليبرالية على وفق التطورات التي وقعت خالل  عقد ونيف
مـن عـمـر الـقـرن احلـادي والـعـشـرين  الـذي وضع كـيـنـدي لـبـنـات االسـتـعـداد
االسـتراتيجي االمـريكي له في كتـابه الذي حاولت ان اجد في حـينه اي كتاب

عربي يحمل مثل هذا العمق في النظرة االستراتيجية  .
مـا ب كـل من كـينـدي وفـوكـويـامـا ..وقع احملـظـور االمـريكـي في الـتعـامل مع
ـقـراطي نــتـائج  تـراكـمـات  اعـوام من رســائل مـتـتـالـيـة مـن كال احلـزبـ الـد
ـتحـدة األمـريـكيـة في واقـعـة عدم واجلمـهـوري عن ادارة مـسـتقـبل الـواليـات ا
نتهية واليته دونالد ترامب حينما وظف مجموعات التسليم  من قبل الرئيس ا
والئـيــة خـارج الـسـبــاق الـدسـتـوري  لـرفض خــسـارته االنـتـخــابـات  ..عـنـدمـا
اقـتــحــمت هــذه اجلـمــاعــات الــتي اسـسـت عـامي 2017 و 2018 بــعــنـاوين
شـعــبـويـة تـتــعـارض مع الـعــقـد االجـتـمــاعي  الـدسـتــوري الـذي وضـعه اآلبـاء
ؤسـسـ فاحـدث ذلك الـشرخ الـذي حـذر منـه كيـندي فـي استـعـداده للـقرن ا

احلادي والعشرين  ويحاول فوكوياما  ترميمه باعادة صياغة بناء الدولة .
قبلة في هذا  الشرخ??  السؤال االهم اليوم ..ما اخلطوة ا

ـنـتخـب  جو ـكن ان تـظـهـر خالل عـهـد الـرئـيس ا ال اعتـقـد ان فـتـنـة تـرامب 
ا تـرقيـعيـة إلخفـاء آثام هـذه الفـتنـة .. وقد تـستـغرق بايـدن اال في خطـوات ر
ــا يـجـعل أولـويـة الـضـيف اجلـديـد في من ادارته الـسـنـوات األربع  الدارته 
ومة احلالة البـيت األبيض فيما تـمنح االمور اخلارجية خـطوطا متواضعـة لد

األمريكية في قيادة العالم .
نتـقلة االمر الـثاني  .. ان الـكثيـر من األنظمـة اللـيبرالـية الشـوهاء في الـدول ا
مـن احلـكم الـدكـتـاتــوري الى احلـكم الـلــيـبـرالي  .. وهي تـشــهـد هـذا الـشـرخ
سـتـحــاول تـصـديـر خـطــابـات شـعـبـويــة ان واقـعـهم  افـضل حــتى من الـفـتـنـة
التـرامـبيـة .. وهذا مـا ظـهر في مـنـصات الـتواصل االجـتـماعي الـعـراقيـة على

قبلة . ا ا اضية ور ثال خالل الساعات القليلة ا سبيل ا
ثالث هـذه األمور..ان الكثيـر من منظمـات دولية تروج للـنظام الليـبرالي  ومنها
قـراطي االمـريـكي  .. ستـواجه تـسـاؤالت  مثـيـرة عن هـذه الفـتـنة عـهـد الـد ا
قـارنة بـينـها وبـ مـشروعـية دسـتوريـة للـنـظام الـليـبرالـية الـتـرامبـية وكـيفـيـة ا

التي تبشر بها !!
ـقـاربـة.. ان ال يـفـرح الـكثـيـر من الـشـامـتـ  بـالـفـتـنة االمـر االخـيـر في هـذه ا
تـحدة األمـريكـية  .. التـرامبـية  واعـتبـرهـا بدايـة لالنهـيار في دولـة الواليـات ا
ـؤســسـات تــسـتــمع  الصــوات مـثل لــســبب بـســيط ان دولــة ا
كيـندي ا فوكـوياما  .. فـيما الـكثيـر من هؤالء الـشامت
لــيس بــاسـتــطـاعــتـهم االســتـمــاع إلى اصـوات الــنـخب
ـثقـفة  ..اال حـينـما تردد ذات ـية وا والـكفـاءات االكاد

نغمات اجنداتهم احلزبية  ولله في خلقه شؤون!!

ـقراطـيات ـتحـدة من "الد طـبقـة حالـيا في الـواليات ا قـراطيـة ا ال تُـعد الـد
قـراطيـة" الذي تـصدره االيـكونـوميست الـتامـة" حسب تصـنيف "مـؤشر الـد
ـتـحدة مـن مجـمـوعـة الدول ذات ـؤشـر الواليـات ا الـبريـطـانـيـة. فقـد اخـرج ا
ـقراطـيـات الـتامـة وعـددها 22 دولـة وصـنفـهـا ضـمن مـجمـوعـة الدول الـد
ـستوى تحـدة على ا ـعيوبـة" ليـأتي تسلـسل الواليـات ا قراطـية ا ذات "الـد
قراطيـة االميركية" التي سبق ان ي في الرقم 25. وهـذا يعني ان "الد العا
اعـجب بـهـا الـكـاتب الـفـرنـسي  ألـكـسـيس دو تـوكـفـيل 1859 - 1805 في
قراطـية االمـيركـية" بـجزأيه و الـلذين كـتبـهمـا في عامي كـتابه الـشهـير "الـد
1835 و 1840 تنطوي على عيوب بدرجة معينة. وبعض هذه العيوب

قـد  معاجلـة بعـضها كـموقـفها من الـسود والـعبوديـة فضال عن شـنها
احلـروب العـدوانيـة ضـد الشـعوب االخـرى. وبـعض هذه الـعـيوب مـستـحدث
مـثل الشعبويـة التي وصلت ذروتهـا بوصول دونالد تـرامب الى سد الرئاسة
ـقام االول الى قـوة الشـارع الذي فـي عام 2016. والـشعـبويـة تسـتـند في ا
ؤسـسات الدسـتورية. وقد يـسيطر عـليه الغـوغاء وال تعـترف بالدسـتور او ا
ـقراطية االميركية اوضـحت ارقام انتخابات هذا العـام ان للشعبوية في الد
). وهذا صـوتـ ـعيـوبـة الـكثـيـر من االنـصار (اقل قـلـيال من نـصف عـدد ا ا
ـقـراطـيـة وســيـاسـاتـهـا الـداخـلـيـة عــيب كـبـيـر يـؤثـر عـلى هــويـة الـدولـة الـد
ـتـعـلـقـة واخلـارجـيـة وهـذا مـا ظـهـر في االجــراءات الـتي اتـخـذهـا تـرامب  ا
ـنظـمـات الدولـية ـتحـدة في ا سـلمـ وعـضويـة الـواليات ا هـاجريـن وا بـا
وااللـتزامات الـتي سبق ان امـضاهـا الرئيـس السابق بـاراك اوبامـا وخاصة

االتفاق النووي مع ايران وغير ذلك.
قابل لم حتظَ الشعبوية بـتأييد االغلبية الـبسيطة من ابناء الشعب لـكن في ا
االمـيركي حـيث ظهـر ذلك الرفض في انـدالع التـظاهـرات االحتـجاجـية على
مـقـتل مـواطن امـيركـي اسود عـلى يـد شـرطي امـيـركي ابـيض ثم تـأكـد هذا
. وح الـرفض في حصول بـايدن على االغلـبية الـبسيطـة الصوات النـاخب
قراطـية االنتخـابية تصدى له حـاول ترامب تنفـيذ انقالب "ابيض" عـلى الد
الـكونغرس بحزبيه وافشل انقالبه. وقد اكد ذلك انه في مجرى الصراع ب
ـقـراطـي وان ـقـراطـيـ فـان الـنـصر قـد يـتـحـقـق لـلـد الـشـعـبـويـ والـد
قـراطية قـد تسـتطـيع معـاجلة عـيوبـها اذا توفـرت االدوات الالزمة. وفي الـد
ان تستطيع الوقوف بوجه مقدمة هذه االدوات وجود مؤسسات قوية كالبر

الفرد الشعبوي واسقاطه وهذا ما حصل لترامب. 
هـذا االمـر يــنـطـبـق عـلى الـعــراق. فـالــنـظـام الــسـيــاسي في الـعــراق لم يـعـد
ـقراطـيـة ناشـئـة قابـلـة لالرتداد وقـد ارتدت ـقراطـيـا. كان في الـبـداية د د
فـعـلت بـسبب عـيـوب الـتـأسـيس وتولـي زمامه من قـبل قـوى واشـخـاص غـير
ـقراطيـ ثم سرعـان ما انزلق الى احلـكم االوليـجارشي الذي يـتحكم به د
عـدد محدود من االشخاص بـعضهم غير مـنتخب اصال.
لـكن هــذا لــيس سـبــبـا كــافـيــا لالرتــداد الـشــعـبي عن
ـا هو دافع ـقراطـيـة او الـيـأس من اقامـتـهـا وا الـد
ـدروس من اجل اسـتـعادتـهـا واعـادة بنـائـها لـلـعمل ا
على اسس سليمة حتميها من االنحراف واالرتداد.

{ واشــنــطن (أ ف ب) - غــداة يـوم
مـن الــــــــــفــــــــــوضـى هــــــــــز األسـس
ـــوقــــراطـــيــــة في الــــواليـــات الــــد
ــتـحــدة دعــا الـرئــيس األمــيـركي ا
ــنــتــهــيــة واليــته دونــالــد تــرامب ا
ـصاحلـة وتضـميد اخلمـيس إلى "ا
" اجلــراح" مـنــددا ب"هــجــوم مــشـ
شــــنـه مـــــنــــاصـــــروه عـــــلى مـــــقــــر

الكونغرس.
وفي شريط فيديو اعـتمد فيه لهجة
مــخــتـــلــفــة تــمــامـــا قــال الــرئــيس
اجلمـهوري إنه "سـاخط إزاء أعمال
الــعـنف" الــتي ارتــكـبــهـا مــئـات من
انــصــاره الــذين اقــتــحــمــوا مـبــنى

الكابيتول األربعاء.
وأضاف "لقد عـشنا للتـو انتخابات
شـديـدة الوطـأة والـعـواطف ال تزال
جـيـاشـة (..) لــكن يـنـبــغي الـتـحـلي
بـالـهدوء" في حـ انه واصل خالل
شـهرين تـأجـيج بذور االنـقـسام من
خـالل احلــــــديث عـن نــــــظــــــريــــــات

ؤامرة. ا
ولـم يـأت خالل هــذه الـرسـالــة عـلى
ذكر حتمله أي مسـؤولية في أعمال

العنف هذه.
وأكــد "يــنــصب تــركــيـزي اآلن عــلى
ضمان انتقال هاد ومنظّم وسلس
ــرحــلـة تــتــطـلّب لــلــسـلــطــة. هـذه ا
ــصـاحلـة" من تـضـمــيـد اجلـراح وا
ـته أمام دون أن يـقر صـراحة بـهز
ــــوقــــراطي جــــو بـــايــــدن في الـــد

االنتخابات الرئاسية.
ــنـتـخب جـو وسـيـنـتــقل الـرئـيس ا
بـايـدن الـذي أكـد الـكـونـغـرس فـوزه
رغم دخــول مــنــاصــري تــرامب إلى
الكابـيتول إلى البـيت األبيض بعد

 13يوما.
وهــــو تـــولى فـي كـــلـــمــــة ألـــقـــاهـــا
ـــكــلف ــســـؤول ا اخلـــمــيـس دور ا
تـضـمـيـد جـراح البـالد التـي عاشت

بــــــرأيه "أحــــــد أحــــــلك األيــــــام" في
تاريخها.

وأضاف من معقله في ويلمينغتون
في والية ديالوير أن دونـالد ترامب
"شن هـجـمـات ال هـوادة فـيـهـا" على
ؤسـسات األميـركية في الـسنوات ا
األربع األخـــيـــرة وقــد بـــلـــغت هــذه

احلملة "ذروتها" األربعاء.
وكــان تـــرامب الــذي تـــزداد عــزلــته
يوما بعد يوم أمـضى نهاره بعيدا
عن اإلعالم. وهو محـروم موقتا من
وسائل الـتواصل االجتـماعي وترك
للناطقة بـاسم البيت األبيض مهمة
الــتـنــديـد بــاسـمـه بـأعــمـال الــعـنف
ـسـتــهـجـنـة واخملـالـفـة ـروّعـة وا "ا

للقيم األميركية".
فــيــمـا أفــادت صــحـيــفــة نـيــويـورك
ـز اخلـميس بـأنّ نائب الـرئيس تا
األمـــيـــركـي مـــايك بـــنس يُـــعـــارض
الـــلــجـــوء إلى الـــتّــعـــديل اخلــامس
والعـشرين للـدستور إلجـبار ترامب
عـــلى الــتــنـــحّي عن مــنـــصــبه رغم
ـوقـراطـيّـ وبعض مـطـالـبـات الد

. اجلمهوريّ
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وفي ح لم يتحـدّث بنس علنًا عن
إمـكــان الـلــجـوء إلى هــذا الـتــعـديل
الـــذي لم يـــســـبق اســـتــخـــدامه في
تـحدة فقـد نقلت تاريخ الـواليات ا
الــصـحــيـفــة عن مــصـدر مــقـرّب من
بــــنس قـــــوله إنّ نــــائـب الــــرئــــيس
يُعارض هذه اخلطوة الراديكاليّة.
وقـالـت الـصـحـيـفـة إنّ مـوقف بـنس
هـذا مدعـوم من الـعديـد من الوزراء
الـذين سـيـكـون تــأيـيـدهم ضـروريًـا
لـــتــــنـــفــــيــــذ الـــتــــعـــديـل اخلـــامس

والعشرين.
وأضـــافت الـــصـــحــيـــفـــة ان هــؤالء
ــسـؤولــ "يـرون أنّ إجــراءً كـهـذا ا
من شـــأنه أن يـــزيـــد من الـــفــوضى

احلـــالــيّـــة في واشـــنــطـن" بــدالً من
حـلـحـلـتـهـا. ودعت رئـيـسـة مـجلس
النـواب األميـركي نانـسي بيـلوسي
اخلـــمــيس إلى تـــنــحــيـــة الــرئــيس
نتهية واليته دونالد ترامب غداة ا
اقـتحـام أنصـاره مبـنى الكـابيـتول
ــلــيـارديــر اجلـمــهـوريّ مــعـتــبـرةً ا
"شخصاً خطيراً للغاية وينبغي أن

ال يستمرّ في منصبه".
وقـــالت بـــيـــلــوسي خـالل مــؤتـــمــر
صـحافي في الـكـابيـتول إنّ تـنحـية
تـــــرامـب الـــــذي لم يــــــتـــــبقّ لـه في
الــسـلـطـة ســوى أقلّ من أسـبـوعـ

هي "أمــــر مـــلـحّ بـــالـغ األهـــمــــيـــة"
مـطـالـبةً نـائب الـرئـيس مـايك بنس
واحلكومـة بأن يعـمدوا "في احلال"
إلـى تــفـــعـــيل الـــتـــعــديـل اخلــامس
والعشرين للدستور األميركي الذي
يـســمح لـنــائب الـرئــيس وغـالــبـيـة
أعــضــاء احلــكــومــة بــأن يــقــيــلــوا
الــرئـيـس إذا مــا وجـدوا أنّـه "غــيـر

قادر على حتمّل أعباء منصبه".
وأضــافت رئـيـسـة مــجـلس الـنـواب
أنّـهــا تــأمل احلــصـول عــلى ردّ من

بنس على طلبها هذا "اليوم".
وحـــذّرت بـــيــلـــوسـي من أنّه إذا لم
ــوجب هــذه اآللــيــة يُــنحَّ تــرامـب 
الدستورية فإنّ الـكونغرس مستعدّ
إلطالق آلـــــيــــــة لـــــعـــــزله مـن خالل

انياً. محاكمته بر
وبـصـفـتهـا رئـيسـةً جملـلس الـنواب
فــإنّ إطالق آلـيــة عـزل الــرئـيس في

الكونغرس هو من صالحيتها.
ـوقراطـيون كـما دعـا مسـؤولون د
في تـصـريحـات عـاليـة اللـهـجة إلى

تنحيته.
ـــوقــراطــيــ في ورأى زعــيم الــد
مــــجــــلـس الــــشــــيــــوخ األمــــيــــركي
الــســنــاتــور تــشــاك شــومــر أن "مـا
حـصل في الكـابيـتول يـشكل تـمردا

ـتـحـدة بـتـحـريض عــلى الـواليـات ا
مـن الـــرئـــيس". وأكــــد "ال يـــنـــبـــغي
لـلـرئـيس أن يبـقى في مـنـصـبه ولو

ليوم واحد بعد اآلن".
ودعــا الـنــائب آدم كـيــنــزيـنــغـر إلى
ســـلـــوك هــــذا الـــطــــريق وهـــو أول
جـمهـوري يقـوم بـذلك علـنا مـعتـبرا
أن ذلك "يـــــصب فـي مـــــصــــلـــــحــــة"
ـــوقــــراطـــيــــة في الــــواليـــات الــــد

تحدة. ا
وفي حــال لم يـقـدم بــنس عـلى ذلك
ـــكن لـــلــكـــونـــغــرس أن يـــبـــاشــر
إجـراءات إقـالـة عـلى مـا أكـد شـومر

وبيلوسي.
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وعــكـــفت مـــجـــمــوعـــة من الـــنــواب
وقـراطـي الـتحـضـير لـعرض الـد

بنود لتنحية الرئيس.
ـصـادقـة وكـان بــنس أشـرف عـلى ا
عـلى فـوز جـو بـايـدن مـنـتصـف ليل
األربـعــاء اخلـمـيـس امـام مـجــلـسي
الـكــونـغـرس خالل جــلـســة خـاصـة

مكرسة لهذا الغرض.
وكان يفترض أن يكون هذا اإلجراء
شــكــلــيـا إال أنـه حتــول إلى "تــمـرد"
وإلـى "شـبه انــفـصـال" عــلى مـا قـال
بـــايــدن عــنــدمــا هـــاجم حــشــد من
مـؤدي ترامب الـكابـيتـول وتسـببوا
بــوقف الـنـقـاشــات. وتـوفـيت امـرأة
ـقـتـحـم وعـنـصـر شـرطة في من ا
أعمال الـعنف. وتفـيد وسائل إعالم
أن ثـالثـة أشـخــاص آخـريـن قـضـوا

أيضا في ظروف لم تتضح بعد.
ــلـتــقـطـة داخل وأظـهــرت الـصـور ا
ــبـنى الـعـريق الـتـاريـخي أعـضـاء ا
في الـكـونــغـرس يـضـعــون األقـنـعـة
الـواقيـة من الـغاز وعـنـاصر شـرطة
يـشـهـرون أسـلـحـتـهم ومـتـظـاهـرين

. اني يحتلون مكاتب بر
ــشـاهــد صــدمـة في وأثـارت هــذه ا

الـعــالم واحلــقت ضـررا كــبــيـرا في
تـحدة وصورتها سمعـة الواليات ا

وقراطية. كنموذج للد
ـسـؤول وبـاشـر الـقـضـاء تـعـقب ا
ـدعي الــعـام عن االقـتــحـام. وقــال ا
الــــفـــــدرالي في واشـــــنــــطـن مــــايك
شــيــروين إن  55إجــراء قــضــائــيــا
بوشـر في غضون  36ساعة". وأكد
"هــذه مــجــرد بــدايــة" مــوضــحـا أن
ـــوظــفــ يــتـــتــبــعــون مــئــات من ا
وســـائل الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
ـــشـــاركــ في لــتـــحـــديــد هـــويــة ا

العملية.
ويــظـهــر الــتـمــلــمل واضــحـا داخل
احلزب اجلمهوري وحكومة ترامب
وفـــريق إدارته. فـــقـــد أدى ســلـــوكه
تـطرف إلى ابـتعـاد جزء من أفراد ا

معسكره.
فـقــد اســتــقــالت وزيــرتــا الــتــربــيـة
بــيـــتــسي ديــفــوس والــنــقل إيــلــ

تشاو.
وقـالت ديـفـوس في رسـالـة مـوجـهة

إلى دونـالـد تـرامب "ال يُـمـكـن إنـكار
أنّ خــطـــابــكم كــان لـه تــأثــيــر عــلى
الــوضع وهــذا كــان نــقــطــة حتـوّل

." بالنسبة إليّ
وقـد اســتـقــال كـذلك مــيك مـالــفـاني
تحـدة إلى إيرلندا موفد الـواليات ا
الـشـمـاليـة وهـو قال فـي مقـابـلة مع
ــــــكـــــنــــــني "سـي ان بـي سي" "ال 

البقاء بعد ما حدث في األمس.
وأعـــلن عـــدة أعــضـــاء في مـــجــلس

األمن القومي استقالتهم كذلك.
وقـد اعـرب الـسـنــاتـور اجلـمـهـوري
قـرب من ترامب ليـنسـدي غراهـام ا
عن قـلــقه من هـذا الــنـزيف وحــثـهم
"عـلى الـبـقـاء. فـنـحن نـحـتـاج إلـيكم

أكثر من أي وقت مضى"
ويــتـولى جــو بـايــدن الــسـلــطـة في
مرحلة صعبة في التاريخ األميركي
إال انه سـيـتـمـتع بـصالحـيـات شـبه
ــدة ســنــتـــ عــلى األقل مــطــلــقـــة 
وقراطي على بسبب سيطرة الد

مجلسي الكونغرس.

في فــيـرجــيــنـيــا في آب/اغــسـطس
 2017الذي قتل على هامشه ناشط

نازي جديد امرأة.
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صـوّر هذا الـرجل الثـالثيـني حامالً
منضـدة نانسي بيـلوسي وهو لوح
صوّر مـبتسماً. بطريقـة ودية إلى ا
وعـرفت هـويــته سـريـعــاً وتـبـيّن أنّ
اســمه آدم جـــونــســون ومـــقــيم في
بـاريـش في واليـة فـلـوريـدا عـلى مـا

ذكرت صحف محلية.
وقــــد عـــانـت زوجـــته الــــطـــبــــيـــبـــة
خــصـوصــاً من تــداعــيـات اقــتــحـام
ـبنى الكابـيتول مع رسائل زوجها 
سـاخــرة وجـهت إلى مـواقع كـثـيـرة

يرد اسمها فيها.
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كـانت أول ضـحـية مـعـروفـة ألعـمال
الـعـنف هـذه. فعـنـدمـا كـانت حتاول
رور عبـر نافذة كسـر زجاجها في ا
ــرّات الـكــونـغـرس أصــيـبت أحـد 
رأة الـثالثينـية برصـاصة أطلـقها ا
عـنـصر من شـرطـة الكـابـيتـول. وقد

توفيت الحقاً متأثرة بإصابتها.
وهي كـــانت نــشــطـــة عــبــرو ســائل
الـتـواصل االجتـمـاعي ومن مـؤيّدي
ــؤامــرة ورأت أن تــوجّه نــظــريـــة ا
أنصار ترامب إلى واشـنطن بأعداد
كـبـيرة "عـاصـفة" سـتـنـقل البالد من

"الظلمة إلى النور".

أريـزونـا ونــريـد أن جنـلب طــاقـتـنـا
اإليجابية إلى واشنطن".
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أظـــهــرتـه صــور إلـى جــانـب جــايك
أجنـيــلي وهـو شــاب في الـتــاسـعـة
والـعـشـرين يـعـتـبـر مـرصـد "ساذرن
ــــراقـــبـــة بـــوفـــرتـي لـــو ســـنــــتـــر" 
ـــتـــطــرفـــة أنّه "وجه اجلـــمـــاعــات ا

اجليل اجلديد للقومي البيض".
وهـو يــعـتـبــر أحـد مـنــظّـمي جتـمّع
تـطـرّف في شارلـوتسـفيل الـيمـ ا

فـي فـيـنـيـكـس في األشـهـر األخـيـرة
مع تسريحة الشعر نفسها.

وهـو يــقـدّم نـفـسه عـلى أنّه "جـنـدي
رقـــمـي في كــــيـــو انــــون" احلــــركـــة
ــؤامــرة الــتي ــؤيـــدة لــنــظــريــة ا ا
. وقـد تـعــتـبـر دونــالـد تـرامـب بـطالً
اعــتـبــر اقـتــحـام مــقـر الــكـونــغـرس

األربعاء انتصاراً كبيراً.
وكتب في رسالـة نشرها عـبر شبكة
"بــارلـــر" لـــلــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
ــتـشـدّدين اخلـاصــة بـاحملـافــظـ ا
"نـحـن وطـنــيــون عـلى اجلــبــهـة في
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اســتـقـطب جـايـك اجنـيـلي بـصـدره
الـعـاري وتــسـريـحـته الــغـريـبـة مع
قـرون حـيـوان البـيـسـون (جـاموس
أمـــــيــــركي) وتـــــبــــرّجه ك"مـــــقــــاتل
روحاني" كما يصف نفسه اهتمام
صوّرين والـكاميـرات خالل تنقّله ا

في أرجاء الكابيتول.
وشــوهـــد هــذا الــرجل الـــثالثــيــني
وأصــله مـن واليــة أريـــزونــا مــرات
عدة خالل تظاهرات مؤيدة لترامب

الــعــنـف. في مــا يــأتي مــعــلــومــات
رئيسـية جمـعت عن كل واحد منهم
وغـالـبـيـتـهم يـنـشـطـون كـثـيـراً عـبر

وسائل التواصل االجتماعي
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أتى هـذا الـرجل الـسـتـيـني صـاحب
ميزة من والية لكنة أهل اجلنـوب ا
أركـــنـــســـو في جـــنـــوب الـــواليـــات
ـتــحـدة ودخل إلى مـكـتب نـانـسي ا
وقراطي في بيلوسي زعيـمة الد

مجلس النواب.
وأوضح األربــعـاء حملــطـة "كـاي أف
اس ام  5نــيـوز" "هـذا مــكـتـبي. أنـا
مــكــلّف أمــيــركي وأنــا وطـنـي. هـذا

ليس مكتبها لقد أعرناها اياه".
وهو مـعروف مـحلـياً بـإشرافه على
مــجــمـوعــة عـبــر شـبــكـة فــيـســبـوك
مؤيّـدة حلمل السالم مـعروفة حتت
اسم  2A NWA STANDولـقـبه
"بــيـــغــو". وروى أنّه دخـل إلى هــذا
كتب بالصدفة تقريباً مؤكّداً "لقد ا
دُفـعـت إلـيه عـنـدمـا كـنت أبـحث عن

رحاض". ا
ـكـتب تـرك رسـالـة وقـبـل مـغـادرته ا
مـهـيـنـة لـنـانـسي بـيـلـوسي. وتـفـيد
ـعـلـومـات أنه طـلـيق لـكـن قد آخـر ا
يــــتـم تــــوقــــيـــــفه قـــــريــــبــــاً. وقــــال
لــلــصــحـــافــيــ بــعـــد خــروجه من
الـكــابـيــتـول "هل أشــعـر بــاخلـوف?
كال. لكنّ دخولي السجن احتمال".

{ واشـنـطن (أ ف ب) - قـدّم رئيس
شـرطة الـكابـيـتول اسـتقـالته امس
غـداة اقـتـحـام مـنــاصـرين لـلـرئـيس
ـنتـهية واليـته دونـالد ترامـب مقرّ ا
الكونغرس بحسب ما أعلن مصدر

مقرّب منه لوكالة فرانس برس.
ـصــدر مـشــتــرطًـا عــدم ذكـر وقــال ا
اســمه إنّ ســـتــيـــفن ســـانــد تـــقــدّم
بـاسـتقـالـتـه التـي "سـتُـصبـح نـافذةً
اعـــــــتـــــــبــــــــارًا من  16 كـــــــانـــــــون
الــــثـــانـي/يـــنــــايـــر  ."2021 وأتت
االستقالة بعـد ساعات على مطالبة
رئـيـسـة مـجــلس الـنـوّاب األمـيـركي
نــانــسي بــيــلــوسي بــتــنــحّي قــائـد

شرطة الكابيتول.
الى ذلـك جـــالـت صـــور وجــــوهـــهم
العالم بـأسره منـذ اقتحـامهم مبنى
الكـابيـتول األربـعاء بعـدما الـتقطت
صــور لـهم وهـم يـضـعــون أقـدامـهم
عــلى مــكـتب نــانــسي بــيــلـوسي أو
يرفعون علم الواليـات الكونفدرالية
في احلـرب األهــلـيــة األمـيــركـيـة أو
يجلسون على مكتب رئيس مجلس

الشيوخ.
من هم أنـصـار دونالـد تـرامب الذي
تـــشـــبّــعـــوا مـن خـــطــاب الـــرئـــيس
نـتهيـة واليته إلى حـدّ دفعهم إلى ا
ــان زرع الـــفــوضى فـي حــرم الـــبــر
األمـــيـــركي? لـــقــد  كـــشف هـــويــة
رأة التي الكثير منهم ومن بينهم ا
أصيبت إصابة قاتلة مع بدء أعمال
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احلـكـومـة بـالـتـصـويت عـلى تـنـحـية
ــوجب الـتــعــديل اخلـامس تــرامب 
والـعــشـرين لـلـدســتـور الـذي يـسـمح
لـنــائب الــرئـيـس وغـالــبــيـة أعــضـاء
احلـكومـة أن يـقيـلوا الـرئـيس إذا ما
وجــدوا أنّه "غــيــر قــادر عــلى حتــمّل

أعباء منصبه".
ز أفادت لكنّ صـحيـفة نيـويورك تـا
اخلمـيس بأنّ بنس يُـعارض الـلجوء
إلى الــتّـعــديل اخلــامس والـعــشـرين
للدستور إلجبار ترامب على التنحّي
عن مــــنــــصـــــبه رغـم مــــطــــالــــبــــات
ــــــوقـــــــراطـــــــيّــــــ وبـــــــعض الـــــــد

. اجلمهوريّ
الى ذلك قـضى أحـد عـنـاصـر شـرطـة
الـكـابــيـتـول مـتـأثـرا بـجـروح أصـيب

بـهـا خالل اشـتـبـاكـات مع حـشـد من
أنصار ترامب الذين اقـتحموا مبنى
الـكــابـيــتـول أثــنـاء انــعـقــاد جـلــسـة
للكونغـرس حسبما أعـلنت الشرطة

في ساعة متأخرة اخلميس.
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وهـذا أول عـنصـر من قـوات تـطـبيق
القانون يلـقى حتفه من جراء أعمال
الـــعـــنـف في مـــبـــنى الـــكـــابـــيـــتـــول
األربـعــاء عـنــدمــا قـام مــتـظــاهـرون
يـلـوحـون برايـات بـاقـتـحـام اجمللس

التشريعي.
ولـقي أربعـة مـتظـاهرين حـتـفهم من
بــيــنــهم امـــرأة اصــيــبت بــرصــاص
ـقــتل الـشــرطــة. وأفــادت تــقــاريــر 
ثـالثـــة أشــخـــاص آخـــرين فـي حــرم

الكابيتول في ظروف لم تتضح بعد.
وقالت شرطة الكـابيتول في بيان إن
الـــشــرطي بـــراين ســـيــكـــنـــيك الــذي
الـتــحق بـالــقـوة قـبل  12عـامـا كـان
"يـــتـــصـــدى ألعـــمـــال الـــشـــغب يـــوم
االربــــعــــاء الـــــســــادس من كــــانــــون
الثـاني/يـنـاير  2021في الـكابـيـتول
األميـركي وجـرح فيـمـا كان يـتواجه

." جسديا مع احملتج
واضـــاف الــبـــيـــان "عـــاد إلى مـــقــره
وانهـار. ونـقل إلى مسـتـشفى مـحلي
حــيث تـوفي مــتـأثـرا بــجـروحه" لـيل

اخلميس
من جــــهــــته ردّ وزيــــر اخلــــارجــــيّـــة
األمـيـركي مــايك بـومـبـيـو امس عـلى
"الـــعــــديـــد مـن األشـــخــــاص" الـــذين

تـحدة بجمهوريّة شبّهوا الواليات ا
ن فــيــهم الــرئــيس األســبق ــوز  ا
جــورج بــوش االبن بـــعــد اقــتــحــام
ــنـتــهـيــة واليـته أنـصــار لـلــرئـيس ا
دونـالد تـرامب مـبـنى الـكابـيـتول في

. شرّع واشنطن للضغط على ا
قـرّب من ترامب في وقال بـومبـيو ا
رسالـة عـبر تـويتـر إنّ "هذا االفـتراء
يـكشف عن فـهم خـاطئ جلمـهـوريّات
ـوقـراطـيّـة في أمـيـركـا" ـوز ولـلـد ا
في وقت قدّمت وزيرتان استـقالتهما
مـن إدارة تـــرامـب ردا عـــلـى أحـــداث

الكابيتول.
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وز وكتب بـومبـيو "في جـمهـوريّة ا
الــعــنف الــشـعــبي يُــحــدّد (كــيــفــيـة)
ــارســـة الــســـلــطــة. فـي الــواليــات
ــتــحـدة تــقــوم قـوات األمـن بـوقف ا
ـثّلو العـنف الشعـبي حتّى يـتمكّن 

ارسة السلطة". الشعب من 
وأثـــارت مــــقـــاطع فــــيـــديـــو وصـــور
ؤيدين لـترامب يتـنقّلـون بحرية في
قـاعــات الـكــونـغــرس بـعــد دخـولــهـا
بــالــقــوة احـتــجــاجــا عــلى نــتــيــجـة
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة تــنــديــدا

وغضبا في جميع أنحاء العالم.
وقــال الـــرئــيس األمـــيــركـي األســبق
جـــــورج بــــوش االبـن االربـــــعــــاء إن
"نــتـائج االنــتـخــابـات ال يـتـم الـطـعن
فيها بـهذا الشكل إال في جـمهوريات
ــوز -- ولــيس في جــمــهــوريــتــنــا ا

وقراطية". الد

الى ذلك رأى الـرئــيس الـتـركي رجب
طــــيب إردوغــــان أنّ األحــــداث الـــتي
شـــهــدهـــا الـــكـــونــغـــرس األمـــيــركي
األربــــعــــاء تـــــمــــثّل "وصـــــمــــة عــــار
ــوقـــراطــيــة" مــضــيــفــاً أنّــهــا لــلــد

"صدمت العالم بأسره".
وقال إردوغان الـذي سعى دومـاً منذ
 2016 إلى نـسج عالقـات شخـصـية
ـنـتـهـيـة واليته وثـيـقـة مع الـرئيس ا
دونــالـــد تــرامب لـــصــحــافـــيــ في
اسـطــنـبـول امس إنّــهـا "وصـمـة عـار
وقـراطية ونحن نتـمنى انتقاال للد
نتخب سلسا للسطة إلى (الرئيس ا
جــــــو) بـــــــايــــــدن في  20كـــــــانــــــون

الثاني/يناير".
وقـدم اردوغــان أيـضـا الــتـعـازي إلى
عــائالت الــضــحـايــا الـذيـن سـقــطـوا

خالل أعمال العنف.
وكانت العالقة بـ أنقرة وواشنطن
شـــهــدت تـــوتــرا بـــســـبب مــحـــاولــة
االنقالب الفاشلة على اردوغان الذي
يتهم داعـية تركي مـقيم في الواليات
ـتحـدة بالـتـخطـيط لـها. وقـد طالب ا
ــتــحــدة مـن دون جـدوى الــواليــات ا
تـسـلــيـمه. لـكن صـداقـة اردوغـان مع
تـرامـب سـاهـمت في جتـنــيب تـركـيـا
عــقــوبــات في الــسـابـق وخـفــفت من
ـتـحـدة لـسجل انـتـقـادات الواليـات ا
الــرئـيس الـتــركي في مـجــال حـقـوق
اإلنـــســـان. وشـــكـــلت تـــصـــريـــحــات
اردوغــان اجلــمــعـة أقــوى تــنــديـد له

إلدارة ترامب.
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{ واشـــنـــطن (أ ف ب) - أصـــبـــحت
وزيـرة الــتـعـلـيم األمـيـركـيّـة بـيـتـسي
ديــفــوس امس ثـــاني عــضـــو يُــعــلن
اسـتـقـالـته من إدارة دونـالـد تـرامب
بـعــد اقـتــحــام مـنــاصـريـن لـلــرئـيس

نتهية واليته مبنى الكابيتول. ا
وقـالت الـوزيـرة في رسالـة وجّـهـتـها
إلى تــرامب وتـلــقّى عــدد من وسـائل
اإلعالم األمــيـركـيّـة نـســخـة مـنـهـا "ال
يُمكن إنكار أنّ خطابكم كان له تأثير
على الوضع وهـذا كان نقـطة حتوّل

بالنسبة إليّ".
ليارديرة والوزيرة وكانت ديفوس ا
ثـيرة لـلجـدل تشـغل مـنصـبهـا منذ ا
بـدايـة واليــة تـرامب. وقـبل سـاعـات
أعلـنت وزيرة الـنقل األميـركيّـة إيل
تشـاو استقـالتـها من مـنصبـها غداة

اقتحام أنصار ترامب الكابيتول.
وقـالت تـشــاو في بـيـان نـشـرته عـلى
حـســابــهــا في مــوقع تــويــتــر "أعـلن
اليـوم استـقالـتي من منـصبي وزيرة
للنقل" مشيـرة إلى أنّها اتّخذت هذه
اخلطوة ألن ما حصل في الـكابيتول
ـــكن كـــان "حـــدثـــاً صــادمـــاً وكـــان 
جتــنّــبه تــمــامــاً (...) وقــد أزعــجــني
كــثـيـراً إلى درجــة أنّـني ال أســتـطـيع

جتاهله".
وتشاو هي زوجة زعيم اجلمهوري

في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وقراطيون إلى انيون د وسارع بر
الـتــرحـيب بــقـرار تــشـاو مــطـالــبـ
نــائـب الــرئــيس مــايك بــنس ووزراء

مايك بومبيو  إيل تشاو  بيتسي ديفوس 
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سافرنـا من لبنان حـيث نقيم مـنذ سنوات الـى االمارات دبي والشارقـة لرؤية اوالدنا
واحفادنا وهذه هي السفرة الثانية بعد سفرة حزيران خالل عام .2020

ن تـضطـرهم الـظروف الـى التـنـقل خالل ازمة بشـكل عـام الـسفـر مـريح واعتـيـادي 
ـزيد من الـوقـاية من الـوباء مـثل الـتعـقيم والـكمـامة وباء كـورونـا وال يحـتاج اال الى ا
واالبـتعـاد عن التـجمـعات. في لـبنـان وكذلك في االمـارات هنـاك تزايـد في االصابات
ـا اضـطـر البـلـدان الى اجـراءات عديـدة لـلحـد مـنـها بـعـكس مـا يحـدث في الـعراق
دة  3 اسـابيع حيـث انخـفـضت  االصـابات. فـفي لـبـنان الـتي تـقـرر االقـفال الـعـام 
ابـتداء من يـوم اخلـميس  7كانـون االول بعـد ان ارتـفعت االصـابات الى اكـثر من 3
االف و 600 حــالـة في الــيـوم وفي االمــارات ارتـفـعـت االصـابـات الى حــوالي الـفي
اصـابــة في الـيــوم امـا في الــعـراق الـذي شــهـد اصــابـات تــتـجـاوز  5 االف يـومــيـا

انخفضت الى نحو  800 اصابة في اليوم.
ـقيـم في دبي يوفـرون اللـقـاح الصـيني او  لـقـاح أوكسـفورد مـجـانا لـلمـواطـن وا
عـلى حد سـواء وقد التـقيت مع سيـدة عراقيـة مقيـمة في دبي اخذت الـلقاح الـصيني

(سينوفارم) وقالوا لها يجب اخذ اللقاح مرة اخرى بعد  27يوما.
وبـفـضـول الصـحـفي سـالـتهـا ان كـانت قـد شعـرت بـاي اعـراض جـانبـيـة فـنفت ذلك
وقالت انهـا تعمل في اجملـال الصحي وهي مقـتنعـة بضرورة اخذ الـلقاح وان كل ما
نشـر في وسائل التواصل االجـتماعي من اعراض ال صـحة لها وان وضع مواد في
الـلقـاح للـتجـسس على الـشخص او الـسيـطرة عـليه هي اوهـام وقد تـكون لـها دوافع

سياسية بدليل ان كل االطباء كانوا في مقدمة من اخذ اللقاح.
ك االنتظار شكلة انني حـجزت للعودة الى لبنان وال  اقنعتـني باخذ اللقاح لكن ا

 27يوما لتلقي اللقاح ثانية. وزارة الصحة في االمارات اعلنت انه
ـكن احلـصـول عل الـلـقاح بـاسـتـثـنـاء األطـفال دون سن 18
ـــرضــعـــات. واعـــلــنـت أن نــتـــائج والــســـيـــدات احلــوامـل وا
الــدراســات أظــهــرت أن الـــلــقــاح آمن وفــعــال ونــتــجت عــنه

استجابة قوية وتوليد أجسام مضادة للفيروس.
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يشـكل قطـاع الـسفـر والـسيـاحة احـد اهم روافـد دعم البـلـد من العـملـة الـصعـبة وال
ـكن خلبراء قـطاع االقـتصاد إنـكاره أو التـقلـيل من أهميـته  ويطـلق على السـياحة
مصطلـح (( النفط الدائم )) وتـمثل شركات الـسفر والسـياحة الذراع احلقـيقي لهذا
القطاع  حيث يقدر عدد الشركات اجملازة رسميا بحدود  950شركة  وقامت تلك
الي مـن الدوالرات من خالل استقدام اجملامـيع السياحية الشركـات برفد الدولة 
ـتـحقـقة من خـالل عمـلهـا كوكالء الوافـدة خالل الـسنـوات السـابـقة وكـذلك االرباح ا
مبيعات لشركات الطيران العاملة في العراق  ومدى انعكاسها على جميع اجملاالت
االخـرى الـتي تـعـمل بـهـذا الـقـطاع ( فـنـادق  مـطـاعم  اسـواق  مـرافق سـيـاحـية 
باصات نـقل  )  بل إن هناك شـركات اسـتطاعت أن تـفتح أبواب ووجـهات سيـاحية
ـادي لـوحـدها في جـديـدة وبـجـهد فـردي وحتـمـلت الـتـكـالـيف واجلـهد الـبـشـري وا
سبـيل ايجـاد مـنافـذ تسـويقـيـة  وحتقـيق مردود مـالي جـديد  يـنعـكس ايـجابـا على
قـابل فإن هـذه الشـركات اجلـميع  وهـو ما ظـهر جـليـا في سنـوات االخيـرة. وفي ا
وظفـ العامل لديـها وتأهيلهم استثمـرت الشيء الكثير فـي تدريب وتأهيل االف ا
علمياً و سـياحيا ليكونوا ركيـزة  قادرا على التخاطب بعلميـة وبطرق سياحية حديثة
ـية مع كل دول الـعـالم فـالـتـطور الـعـلـمي الـسـريع احلـاصل في انـظـمة احلـجـز الـعـا
وهـو الشيء والطـرق احلديـثـة في تنـظيم احلـجوزات الـفـندقـية والـبرامج الـسـياحـية 
ية الذي تُرجِم عـلى أرض الواقع من خالل االزدياد الواضح لـشركات الطيـران العا
الـعاملـة في العرق وكـذلك الوفود السـياحيـة والدينـية القادمـة  وما كان يـتحقق هذا
ـباشـر مع كـثـيـر من شـركـات السـفـر والـسـيـاحة الـنـجـاح اال من  خالل الـتـواصل ا
ـعـارض الدولـية وهـو ما كـلفـهم الشيء الـكثـير ؤتـمرات وا العـربيـة واالجنـبيـة عبـر ا
ـتـطلـبـات الـعـمل  في ظل االن اصـبـحت تـلك الـشـركـات غـيـر قـادرة عـلى اإللـتـزام 
انـعـكاسـات جائـحة كـورونا ومـا سبـقـها  من نـاحيـة تامـ التـزامـاتهـا مع موظـفيـها
او االيـفـاء بـالـتـزامــاتـهـا االخـرى امـام اجلـهـات احلـكـومـيـة من جـهه مـاديـاً من جـهه
اخـرى; حـيث تـدفع هـذه الـشـركات رسـوم اجـازة مـهـنه الى هـيـئة الـسـيـاحـة ورسوم
مسجل الـشركات واجور امـانة بغـداد اضافة الى ضريـبة مهـنه والدخل اضافة الى
الـتـزامـاتهـا اخلـاصـة. وهو مـا يـشـكل عـبئـاً اضـافـيـاً علـيـهـا في ظل وجـود أزمة ال
تـرحم لم يـشـهـد اجملـتـمع الـسـيـاحي مـثـيالً لـهـا وبـالـتـالي سـيـولـد بـطـالـة االف من
اهـرة التي  تـدريبهم لـسنـوات طويلـة ليصـبحـوا عالة عـلى الدولة االيـدي العامـلة ا
واجملتمع  وبـالتالي غـلق تلك الشـركات . صراخ شـركات السـفر والسـياحية وصل
أوجُهُ وال بد للحكومة من أخذ هذا األمر على محمل اجلد من خالل إيجاد احللول
ـطالب الـتي تـضمن لـها ـنـاسبـة حيث أن لـهـذه الشـركات بـعـضاً من ا اجلادة و ا
دة تمكنها من احلد األدنى للـبقاء على قيد احلياة حل اخلروج من هذه األزمة أو 
الـتعـايش مع هـذا الوضع . حـيث لم تتـلق هذه الـشركـات اي دعمـا من الدولـة اسوةً
مثـل ما قـامت به كل دول الـعـالم ألنـعاش هـذا الـقـطاع  فـإن هـذه الشـركـات تـطالب
باحلـصول عـلى قروض مـيسـرة تـدعم رغبـة الغـالبـية مـنهـم باحملـافظـة على الـعمـالة
ـهـددة بـالــزوال  وكـذلك اعـفـاء ضـريـبي لـعـدة سـنـوات عن كل ـدربـة وكـيـانـاتـهم ا ا
استحقـاقات يترتب علـيها مثل ما  الـعمل به في دول اجلوار  ومسـاهمة الضمان
االجتمـاعي بتكفل بجزء من رواتب مـوظفيها ودعمـهم  .  ختاماً ال بد من القول إن
ـدربـ علـمـيـاً الـذي يـقـدر عـددهم بـحدود 5000 ـوظـفـ ا عـمـلـية احملـافـظـة عـلى ا
ـعنى ان هـناك 5000 موظـف والذي اغـلبـهم يـعتـبر مـصدر دخـل وحيـد لعـوائلـهم 
عـائـلـة مـهـدده بقـطع مـصـدر رزقـهـا  وعـلـيـة يـجب أن تـكـون هـناك أولـويـة من خالل
الوقوف مع هـذه الشركات من اجل احملـافظة على مـوظفيهـا  في ظل عرف سياحي
مـفاده ( أن الـسيـاحة تـمرض وال تـموت )  و هـذا يعـني أن السـياحـة ال بد لـها من
دربة استـئنـاف نشـاطهـا بأذن الـله وعنـدها سيـزداد الطـلب على الـعمـالة واأليـدي ا
في كل الـقـطـاعات الـسـيـاحـيـة و هـذا يـحـتم عـليـنـا الـتـعـاطف مع هـذه الـعـمـالة اآلن
والـوقـوف بجـنـبـهم واحملـافـظـة علـيـهم و تـأمـ أدنى مـتـطلـبـات احلـيـاة لـهم في هذه
الـفتـرة القـاسيـة كون الـوضع العـام لم يتـرك لهم أيـةُ نافـذه للـرزق في ظل وصولـنا
لـلرقم “الـسائح صـفر  ”وهـبـوط سعـر صـرف الديـنـار وانـعكـاسه عـلى ذوي الدخل
احملــدود  و إال سـنـخـسـر هـذه الـكــفـاءات لألبـد ونـخـسـر كــيـانـات شـركـات الـسـفـر

والـسيـاحة ألن الـبحـث عن لقـمة الـعيش في قـطاعـات بعـيدة عن
الـسـيــاحـة حق مـشـروع لـهم جـمـيــعـاً في ظل مـعـطـيـات أزمـة
ـثل خسارة فـادحة للـقطاع اقتصـادية ال تـرحم وهذا بدوره 

برمته; والعراق بشكل عام .
{ باحث في الشأن السياحي

قبل أيام شـاهدنا ولألسف إقدام ثلة من اخملرب ومثيري الشغب على مهاجمة عدد
من من الـسـيـاح الـقـادمـ من بـغـداد واحملـافظـات الـعـراقـيـة األخـرى الـذين قـصدوا

إقليم كردستان لقضاء عطلة رأس السنة. 
بـالـتأكـيـد التـمت هـذه السـلـوكـيـات الدخـيـلـة الى قيـم اجملتـمع الـكـردستـاني وأخالقہ
ـاضية خـير مثال الـنبيـلة بصـلة فشـعب كردستـان و حكومـته قدموا في الـسنوات ا
اليـ الـنـازحـ والالجـئـ من احملـافـظـات الـعـراقـيـة والدول لـلـعالـم بـإسـتـقبـالـهـم 
اجملاورة وهـكـذا أصـبح أرض كـردسـتـان  مالذاً آمـنـاً لـهم وسـتـبـقى أبـواب اإلقـليم

دائماً مشرعة على مصراعيها أمامهم وأمام السياح والزائرين.
ـواقف ومن يـتصـفح تـاريخ احلـركـة الـكـردسـتانـيـة فـسـيـجـده حافال ?بـالـكـثيـر من ا

الداعية لألخوة ب الشعب العربي والكردي. 
فــفي عـام 1943 أصـدر الــقـائــد اخلـالــد مـصــطـفى بــارزاني بــيـانـا ?بـإسـم الـثـورة
الكـردسـتانـية آنـذاك قائال" : أننـا النقـاتل وال نحـارب الـشعب الـعراقي والـعربي بل
نقاوم حمالت الـقوات العسكرية والبوليسيـة البريطانية والعراقية" وهذا إن دلّ على
شي فيدلّ عـلى أن اجملتمع الكردستاني و قـيادته احلكيمة يتـحاشون النزاع العربي

الكردي وهم دوما ?مع التآخي والتآزر والتفاهم والتواصل الثقافي واإلجتماعي. 
فـهـوم إنـتـهـجه وحـافظ عـلـيه الـقـيـادة الكـردسـتـانـيـة حـتى الـيـوم رغم مـعاداة هـذا ا
الـشوفـيـنـي وضـيـقي األفق من الـعـرب وغـيرهم الـذين كـانـوا دوما ?يـجـاهدون في
ـسـتـبدة سبـيل زرع الـشـقـاق والـفـتـنـة و "صـهـر الـكورد" و يـشـجـعـون حـكـومـاتـهم ا
ارسة الـتهجير والـقتل اجلماعي ضد والشمولـية على مواصلـة القتال والتـنكيل و 
شــعب كـوردســتـان اآلمن.  ومــا إصـدار رئــيس حـكــومـة إقــلـيم كــردسـتــان مـسـرور
بارزاني في 2-1-2021  من بيـان أدان فيه وبأشد العـبارات حوادث اإلعتداء على
الـسـياح مـتـوعـدابـإتخـاذ أشـد اإلجـراءات ضـد من يـحاول تـشـويه الـثـقافـة الـرفـيـعة
ـان القـيـادة الـكـردسـتانـيـة بـأهـمـية للـمـجـتـمـعن الـكردسـتـاني إال دلـيل آخـر عـلى إ

احلفاظ على فضاءات التعايش السلمي واحلرية.  
حكومة إقليم كردستان مقيدة ومحكومة بدستور و مباديء وقيم وتراث كبير للتاريخ
وذج زيد من الـعطاء لـتقد  الـقريب والعالقـات التضـامنيـة ب الشـعوب و تبـذل ا
ـقراطية على قراطـية وتهيـئة األرضية إلنتـصار احلرية والد مـارسة الد جيد عن ا

عقلية اإلقصاء والتهميش والشحن والتبغيض. 
سـؤولية الـوطنـية تدفـعنـا أن نعمل دومـاعلى أسـاس قواعد وجه الـتعقل واحلـكمـة وا
قـراطيـة ب كـافة طـلوب وبـناء عالقـات د ـقـراطي والتـعايش الـسلـمي ا العـمل الد
تبـادل وتعـميقـه بدالمن التـوترات والـنزاعات القـوى اجملتـمعـية و صيـانة الـتضامـن ا
واطنـة. وعلينا ؤوسـسات الدستـورية وسيادة الـقانون احلريات وحـقوق ا وإحترام ا
أيـضـا أن النـسمح بـظـهـور اإلنـعـزالـيـة والـشعـور بـالـتـهـمـيش في صـفـوف أي مـكون

نطقة نزاعات وخصومات ومآس عراقي.  ختاما: كفى العراق وا
ـنطقـة الى واحـة سالم و رخاء ورفـاه وتقدم ودمار ولـتتـحول ا
شاكـلنا بـعيدة لـلجمـيع ولنـبحث عن حلـول سياسـية سـلميـة 

عن التطرف والعنف والطائفية في العمل السياسي.    
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يــســرى اجلــمــيــلــة الــنــقــيــة لم
تـسـتــغل سـمـعـتـهــا الـنـضـالـيـة
ولـــم توظف مواقفهـا البطولية
في طـــلب مــنـــصب أو وظـــيــفــة
وكـــانــا طــوع أمــرهــا ولــكــنــهــا
وهــــــي ابـــــنــــة جـــــاه وخــــيــــر
ومروءة ومـسيـرة وتاريخ كانت
أرفـع وأســـمـى وظـــلـت تـــعــــتـــز
بـعــروبــتــهــا ووفــيــة لــبــلــدهـا
ومـلــتـزمـة بـقــضـايـا أمــتـهـا بال
صــخب يــرحــمــهــا الـلـه تـبــقى
حــــيـــة في ذاكـــرة مـــحـــبـــيـــهـــا
ــعـــجــبــ بـــســيــرتـــهــا ومــا وا

أكثرهم.

األعـظــمـيــة وقـد حتــول إلى مـزار
وصـــاحب حظ مـن ســـعــد بـــإلـــقــاء
الـسالم عـلـيهـا أو الـتـحدث مـعـها
ورجــعت إلـى كــلــيــتــهــا (الــتــجـارة
واالقــتــصـــاد) تــواصل دراســتــهــا
وتعـوض ما فاتـها من مـحاضرات
ودروس وهي تمشي على عكازين
يُعـينـان قدمـيها الـلذين ظال يـئنان
من ســيــاط احملـــقــقــ واجلالدين
وقد لقوا مصارعهم بعد ح ب
مقـتول ومعـدوم وأحدهم أفلت من
العـقاب الـذي كان يـنتـظره وهرب
انيا الشرقية وهناك دهسته إلى أ

سيارة شيوعية وأزهقت روحه.

ة الـبهـاء يشع من وجـههـا والعـز
تـطــفح عـلى مـحــيـاهـا مــا أروعـهـا
وأجملـها وقد صارت لـؤلؤة التيار
الي القـومي وحظـيت باحـترام ا
من الـعـراقـي والـعـرب وتـقـديرهم
وتمنى كثيـرون أن يُرزقوا ببنـــات

حتى يُطلقوا عليهن اسم يسرى.
وألنـها واثـقـة من نفـسـها وصـادقة
ـبـاديء الـقـومـيـة الـتي آمـنت مـع ا
بهـا فلم تلـتفت إلى التـهريج الذي
عـاكـســهـا ولم تُـخـفــهـا االتـهـامـات
الــبـــاطـــلــة الـــتي وجـــهت إلــيـــهــا
واضــطــرت الــســلــطــة إلى اإلفــراج
عـــنــهـــا وعــادت إلى مـــنــزلـــهــا في

فـــإنــــهـــا رضـــعت اجملـــد وصـــانت
الــعــهــد ويــتــذكــرهــا اجلــيل الــذي
سبـقنـا وهي تشـارك في تـظاهرات
االعظـميـة في العام  1956وحتيي
مـصر وجـمال عبـدالنـاصر وتـلعن
الـــعــــدوان الـــثالثـي الـــغـــادر وهي
صــبـــيــة لـم تُــكـــمل الـــعــشـــرين من

عمرها.
وانتبهوا إلى عنفوان يسرى وهي
تُــحــاكم وإلى جـــوارهــا في قــفص
االتهام ثالثة من عائلـتها شقيقها
إياد سـعيد ثـابت وخطيـبها حـميد
مــرعي وابن شـــقــيــقــتـــهــا زهــيــر
ــشــهـــد في ذلك الــعــام وتـــأمــلــوا ا
ـلـتـهب  ?1959واحلـبــال تـتـلـوى ا
في الـفــضــاء الـعــراقي تــبـحث عن
رقـــاب لــكـــســرهــا وأصـــوات تــمأل
االجواء تـدعو إلى إعـدام اخلصوم
السياسي وهـذه الفتاة محشورة
ــرعب بال وسط هــذا الــهــيــجــان ا
ذنب اقــتـرفــته وال جُــرم ارتــكــبـته
وكـان الــقــصــد غــبــيـاً ومــتــخــلــفـاً
اســـــتــــهــــدف إذاللـــــهــــا وابــــتــــزاز
شـــقــــــــيــقـــهـــا وخــطـــيـــبـــهــا وابن
شـقيـقتـهـا برغم أن من كـانوا وراء
ذلك الـقــصـد الــسـخــيف في رسـمه
وتـــــخـــــطـــــيـــــطه زعـــــمـــــوا أنـــــهم
ـقــراطـيــون يـنـادون بــوطن حـر د
وشـعب ســعــيـد ولــكن الــتي آمـنت
بـالـعـروبـة هـويـة وقـدراً ومـنـهـجاً
ونــضــاالً ألــقـــمــتــهم حـــجــراً عــلى
أفواههم وأخرست ألـسنتهم وظل

مــاجـد مـحـمـد أمـ وكـانـا في ذلك
الزمـان بندقـيتان تُـطلقـان رصاصاً
ـوجع والــسـبـاب غـيـر مـن الـكالم ا
ـسوغ ال بـد ونـشعـر بـالفـخر ألن ا
تــلك الــفـتــاة الـقــومــيـة والــطـالــبـة
اجلامـعـية ضـربت مثالً في اجلـلد
في مـجابـهة الـعسف والـقمع وهي
من بيت عز وسـليلة أسـرة لها باع
مـشـهـود في الـعــمل والـكـفـاح ضـد
االحـــــتـالل األجـــــنـــــبـي والـــــغـــــزو
الـصهـيوني فـوالدهـا سعيـد ثابت
وصل وأبرز أحد فرسـان عراقيـة ا
حـمــاة عـروبـتـهــا في عـشــريـنـيـات
ــاضي وهـو نــفــسه الـذي الـقــرن ا
شكل جلنة شعبية في االربعينيات
سـماهـا جلنـة اإلنـقاذ الـفلـسطـينـية
ضد العصابات الـصهيونية وأمها
نـبــيــهــة شـقــيــقــة اجملـاهــد أحــمـد
مـــريــــود الـــذي اغـــتـــاله االحـــتالل
الفـرنسي في الـقطر الـسوري لذلك

تخيلوا كم هي أصيلة وشجاعة
تلـك الفـتـاة الـعـراقـيـة مـوصـلـية
ولـد بغداديـة النـشأة والوعي ا
تـــقف رافـــعـــة الــرأس وعـــالـــيــة
الــهـــمّــة في مـــحـــكــمـــة حتــولت
جـلـساتـهـا إلى مسـرح لـلهـتـافات
الـسـوقـيـة والـقـصـائـد احملـرضة
على االعدامات الدموية من دون
أن تــضـعف أو تـنــكـسـر روحـهـا
الـقــومـيــة وظـلـت تـواجه الــظـلم
والـقـهر بـصـبر وصـمـود سُجال
عالمــةً مــضــيـئــةً في تــأريــخــهـا

اجمليد.
يسرى سعـيد ثابت التي رحلت
قـــبل أيــــام في اجلـــزائـــر أرض
الــشـهـداء ومـوطن رفـيـقـتـهـا في
النـضال ضد االسـتعـمار جمـيلة
بوحيرد عندما نـستذكر وقفتها
ونـسـتـعـيـد صـورتـهـا وهي أمام
ـقدم ـهداوي وا العـقيـد فاضل ا
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يسرى سعيد ثابت في شبابها وشيخوختها

صري مستقـبل العالقة ب الـنظام ا
سلم انتهت برفض كل واإلخوان ا
ــصــاحلـــة الــتي طــرحت مــبـــادرات ا
إعالمـيـا و اعـتــمـاد الـنـظـام الـتـرويج
جلـماعـة االخـوان باعـتـبـارها تـنـظيم
إرهـابي والـعالقـة تـعـتـبـر انتـهت الن
صري اتخـذ القرار  بإنهاء اجليش ا
وجود االخوان سياسيـا و تنظيميا 
الــنـظـام يــشـعــر بـاخلـطــر فـعــلـيـا من
االنـفـجـار الـشـعـبي والـذي سـيـحـظى

بالدعم والقبول الدولي.
الـــــســـــؤال عن قـــــبـــــول احلـــــوار مع
ـسـلـمـ من واقع خـبـرتي االخـوان ا
وجتـــــربـــــتـي اقـــــول بـــــأن االخـــــوان
سلمـ لم يستوعـبوا الدرس جيدا ا
وقـياداتـهم بـاخلـارج لديـهـا احـساس
ضـخمة) وهم غـير مسـتعدين (األنا ا
لـلــمـشـاركــة الـسـيـاســيـة هم يـريـدون
استغالل اي صـوت معارض من أجل
حتقيق مصـاحلهم واحلوار معهم لن

واطن في شيء. يفيد الوطن وا
{ ماهي تـوقعاتـكم لسيـناريو االحداث في
ـرحـلـة الـقـادمـة في ظـل االزمة مـصـر في ا
ـــعـــارضـــة االقـــتـــصـــاديــــة وغـــيـــاب دور ا

احلقيقي?
- اقـول ان الـسـيـسي سـيواجـه أسوأ
ــقـــبــلــة وهي ــرحـــلــة ا ازمـــة خالل ا
الطـعن في شرعـية احلـكم من اطراف
دوليـة وتـغيـر نـبرة اخلـطـاب في عدة
عـــواصم أوروبــيـــة الــتي ســتـــنــتــقــد
اجلـــنــرال الــســيـــسي بــشـــكل عــلــني
وســـيــبــدا الــتــحــقـــيق دولــيــا في كل
ـــقـــدمــة بـــأوروبـــا ضــد الـــبالغـــات ا
السيسي ونظامه والتي كانت معطلة
ــصـالح في فــتـرة ســابــقـة نــتـيــجـة ا

ووجود ترامب في السلطة.
ـعــارضـة هـو شـيء إيـجـابي غـيــاب ا
ولـيس ســلـبي وهـو لـصــالح الـشـعب
ـكننـا احلديث عن خصـوصا انـنا ال
كيانات مصارعـة وشخصيات تسعى
ـرحـلـة الـقـادمـة لـلـثـراء والـزعـامـة  ا
ســـتــفــرز زعـــامــات قـــادرة ان تــشــكل
الـبــديل ويـكـفـي أن أقـول إنـنــا لـديـنـا

شرعية الثورة مستمرة
 و(شـرعـيـة الـسـجـون) اقـصـد شـباب

مصر الذين دفعوا فاتورة غالية .

وفـــاة مــــرسـي ومــــوت مـــا يــــســــمى
الــشــرعــيــة ولم يــبق أمــامــهـم سـوى
ـلف احلقـوقي واحلديث تـاجرة بـا ا
عن ضــحـــايــا االخــوان وتــاكــدهم ان
ــصــري لن يــقــبـل بــعـودة الــشــعب ا

االخوان للحكم مجددا.
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{ هل تتوقعون تغييرا في سياسة اإلدارة
صري ? األمريكية اجلديدة جتاه النظام ا
- بـــايــــدن وادارته ســــتــــكـــون عــــلى
ن تــــواصل مـع جـــمــــيع األطــــراف 
ــصـريـة بـاخلـارج ـعـارضـة ا فـيــهم ا
وهـذا أبرز مـتـغيـر بـعـد تسـلم بـايدن
ـــســـؤولـــيــة ومـن نــاحـــيـــة أخــرى ا
ســتــتـــعــامل إدارة بــايــدن مع نــظــام
الـسـيــسي بـتـحـفـظ شـديـد و بـتـدخل
مـبــاشـر في مـلــفـات حـريـة الــتـعـبـيـر
ــشــاركـة الــســيــاســيـة و والــرأي و ا
ــطــالــبــة بــاالفــراج عـن الــســجــنـاء ا
الـسـيـاسيـ بـإصـدار عـفـو عـام على
اآلالف من شـباب ثـورة يـنـاير واالهم
هــو وقف االعــدامـات بــأمــر أمــريـكي

مباشر للسيسي.
{ هـــنـــاك غـــمـــوض في مـــوقـف الـــنـــظــام
ـــلـــفـــات كـــســـد ـــصـــري جتـــاه بـــعض ا ا
النهضة. فما هو تفسيركم لهذا الغموض?
باد الذي - السر يكمن في اتفاق ا
وقــــعه الـــســــيـــسي فـي اخلـــرطـــوم 
ـصري ـصـري والـشـعب ا ـان ا الـبـر
اليعرفون تفـاصيل االتفاق الذي جاء
في توقـيت كـان السـيسي يـسعى من
خالله لـالعـتــراف الــدولي بــشــرعــيـة
نـــظـــامه و بــــالـــقـــطـع ان إســـرائـــيل

واإلمارات وجهوا السيسي
ـبـاد و  لــلـتــوقـيع عــلى اتـفــاقـيــة ا
ضـيـاع احلقـوق الـتـاريخـيـة لـلـشعب
صـري في ميـاه الـنيل وأصـبح سد ا
الــنـهـضــة اإلثـيـوبي تــهـديـد مــبـاشـر
اليـــ في ـــائي وحلـــيــــاة ا لالمـن ا

مصر.
{ مــاهـو مــسـتــقــبل الـعـالقـة بــ الـنــظـام

سلم ? صري وجماعة االخوان ا ا
- ثــــنـــائـــيـــة اجلـــنـــراالت واإلخـــوان
ــسـتـقـبل هـو سـتـنــتـهي في مـصـر ا
ـقراطي ـدني الـتعـددي الد للـحكم ا
وهـذا امر حـتـمي قـادم لـكن اقول أن

ــصـري لم و احملــصـلــة ان الـشــعب ا
ـــا يــطــلق عــلــيه يــســتــفــذ شــيــئــا 

صرية بتركيا. عارضة ا ا
ــنـظــمـات احلــقـوقــيـة و امــا بـشــأن ا
ــدني فـالــدولـة مــنـظــمـات اجملــتـمع ا
ـنحـها الـترخيص صـرية هي من  ا
ـالـية وارد ا ـكنـهـا مراقـبـة تـلك ا و
امــا ادعــاء أنـــهــا تــمــول من اخلــارج
فهذا كالم مردود عليه فـالنظام ينتقم
ــولـة من مــنـهــا ويــتـهــمـهــا بـأنــهـا 
ـنظـمات اخلارج بـعـدما تـصدر تـلك ا

تقارير حترج النظام احلاكم. 
ــصـريــة في ــعــارضــة ا ــاذا فــشــلت ا  }
ن نـور واإلخـوان تـركـيــا والـتي يـديـرهـا أ
في حشد التأييد الشعبي ضد السيسي ?
سـتـفيـذ االكـبر من - الزلت أكـرر ان ا
ن ـصريـة بـتركـيـا هو أ ـعارضـة ا ا
نـور الذي يـراكم األمـوال و الـوجـاهة
االجــتـــمــاعـــيــة ( كـــزعـــيم مــفـــتــرض

للمعارضة).
الــفـشل هــو نـتـيــجـة طـبــيـعـيــة لـعـدم
وجود برنـامج سياسي ولـعدم حتمل
األمــانـــة الــوطــنــيــة بــصــدق وشــرف
للـعمل عـلى حتقـيق تطـلعـات الشعب
ـن نــــور عـــــلى ــــصـــــري. هــــدف أ ا
ستوى الشخصي ان يحظى بإقامة ا
ملكية فاخـرة في تركيا بأموال الدعم
ــسـتـقـرين الـقــطـري ومـعه اإلخـوان ا
بـتركـيـا الذين افـلـسوا سـيـاسيـا بـعد

صـرية حـاضر ـعارضـة ا - مجـلس ا
بـقـوة من خالل تـبـني مـلف اصـحـاب
ـعـاشـات ولــديـنـا ديـوان اجـتـمـاعي ا
مهـمـته التـنـسيق مع نـقـابة اصـحاب
ـعـاشـات ومن خالل مـنـظـمـة الـعدل ا
والــتـنــمـيــة حلـقـوق االنــسـان نــتـابع
ــلف احلــقــوقي فـي مــصــر ولــديــنـا ا

ستوى الدولي اتصاالت على ا
 لــلـتــواصل مع مــنــظـمــات حـقــيـقــيـة
دولــيــة . بــعــد انــتــقـالـي لالســتــقـرار
بـجنـيف في  2015عـملـت علـى نسج
عـالقــات مع شــخــصــيــات حــقــوقــيــة
مـــصـــريـــة بـــاخلـــارج وكـــذلك بـــعض
ــقـربــة من جــمــاعـة الــشــخــصـيــات ا
ــســـلــمــ و كــذلك بــعض اإلخــوان ا
ـعــارضــة لــكن لـدي الــشــخـصــيــات ا

حتفظات كثيرة على العديد منهم.
ـــوجـــهـــة { مـــاردكـم عـــلى االتـــهــــامـــات ا
ـــصـــريـــة في اخلـــارج و لـــلـــمـــعـــارضــــة ا
ولة من اخلارج نظمات احلقوقية بأنها  ا

وتديرها اطراف خارجية ?
- لن اخـفي عـلــيك أن اول من يـخـطـر
ن نـــور لي احلــــديث عـــنـه هـــو د. أ
لك الذي يقيم منذ سنوات بتركيا و
مــنـصــات اعالمــيــة حتـظى بــتــمـويل
ن نــــور وجـــد في مــــالي ضـــخـم  أ
ـــنـــصــات ـــعـــارضــة و ا (بـــيـــزنس ا
اإلعالمية جتارة التبـور) فهو ال يقوم

ا يقوم به لوجه الله  او الوطن.

واضطـررت الن أغادر بـاجتاه جـنيف
وطلب اللجوء السياسي رسميا

 واســتــئــنـاف الــنــضــال انـطـالقـا من
جنيف.

{  ماهي أبـرز الشخصيات التي انضمت
للمجلس? وما هي أهدافه ?

- اإلسم األبـــرز واالهـم هــو الـــفـــريق
رضـا مـحـمــود حـافظ رئـيس الـقـوات
اجلـــويــة الـــســـابق والــذي أعـــلن عن
وفــاته فـي ظــروف مــريــبــة في فــتــرة
الـسـيـسي وقــد ثـبث الحـقـا ان وفـاته
كـانت وفق تـخـطـيط لـلـتـخلـص منه .
ـصـريـة في عـهد عـارضـة ا مـجـلس ا
مبارك لم يـخفي ان هـناك شخـصيات
مـدنيـة و عـسكـريـة موالـيـة للـمـجلس
ـصريـة الذي السـياسـي للـمعـارضة ا
كان يتـبنى علـنا الدعـوة خللع مبارك
ـكــنـكم الــرجـوع ومــنع الـتــوريث و 
للـتصـريحـات التي نـشرت في جـرائد
مـغـربيـة كـبـرى مـثل هـسبـريس حتت
عنـوان : عادل الـسامولـي ادعو خللع
مـبارك قـبل انـتـخـابات 2011 وفـيـها
إشـارة واضــحـة إلسم الــفـريـق طـيـار
رضا مـحمـود حافظ. أهـداف اجمللس
مــنــذ الـبــدايـة كــانت مــعـلــنــة بـرفض
احلــكم الـعــســكـري او حــكم االخـوان
ـســلـمـ ونــعـتـبـر ان نــظـام احلـكم ا
ـــدني ـــصـــر هـــو احلـــكم ا األنـــسـب 
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{ ماهي مصادر تمويلكم ?
- لــقــد اعـــلــنـت ســابــقـــا في مـــنــابــر
صحـفـية أنـني بـعدمـا اعـلنت رغـبتي
التـرشح لـرئاسـة اجلـمهـوريـة تلـقيت
ـبــالغ عــروض من جــهــات غــربــيــة 
ضــخـمـة لــكـني اعــلـنت رفــضي لـهـذا
األمـر. اما بـالـنسـبـة لتـمـويل اجمللس
صـرية فنحن السيـاسي للمعـارضة ا
وارد الالزمة ألنشطتنا من نوفر كل ا
خالل قيادات واعـضاء اجمللس داخل
مصر وخارجـها ومن خالل اإلجتماع
الـسـنـوي لـلـقـيـادات في الـقـاهرة يـتم
وارد اإلعالن بـشـفـافـيـة عن مـصـدر ا

الية  وأوجه اإلنفاق . ا
{ هل تـــنـــســقـــون مع جـــهـــات أخــرى في

دني ? عارضة او منظمات اجملتمع ا ا
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في عـام  2008أعـلن اول مــرة  عـادل
مـحـمــد الـسـامـولي تــأسـيس مـجـلس
ـدينة الـصويرة صـرية  عـارضة ا ا
ــغــرب والـــذي ضم شــخـــصــيــات بـــا
مـصــريـة في الـداخـل واخلـارج حـيث
أعـــــلـن هـــــذا اجملـــــلـس رفـض حـــــكم
الـعـسـكــريـ واإلخـوان وإقـامـة حـكم
مــــــدنـي  ومع وصــــــول الـــــــرئــــــيس
الـسـيـسي إلى سـدة احلـكم في مـصر
تــوالت  الــضــغــوط عــلــيه من جــانب
ـلك مـحـمـد الـسـادس بحـسب زعـمه ا
ا اضطـره إلى االنتقـال إلى جنيف
وطـلـب حق الـلـجــوء الـسـيــاسي بـهـا
ـباد الـتي ـواصـلـة نـشـاطه حـول ا
أعـلن عـنــهـا . ومع وصـول إدارة جـو
بـــــايــــدن إلى احلـــــكم واحلـــــديث عن
دني ـنظـمات اجملتـمع ا اهتـمامـها 
عـاد إسم محـمـد الـسـامولي لـلـظـهور
مــرة أخـــرى حــيث حتـــدث في حــوار
خاص أجـريناه مـعه عن وجهـة نظره
لألوضـاع في مـصـر وفـيـما يـلي نص

احلوار :
{ مــــاهي مـالبـــســــات انــــشــــاء مــــجــــلس
ـاذا اخـتر جـنيف ـصـرية? و عـارضة ا ا

كمقرا لها?
- اسمح لي أن أعـود بـذاكرتـي لسـنة
 2008 تــــاريـخ تــــأســــيس مــــجــــلس
ـدينة الـصويرة صـرية  عـارضة ا ا
ـغربـيـة وكان ذلك في زمن ـمـلكـة ا با
الـــرئـــيس حــســـني مـــبــارك. فـي تــلك
الــفــتــرة كــانت الــفــكــرة و الــضـرورة
اســاس رغــبــتـي في انــشــاء مــجــلس
ـــــصـــــريـــــة وبـــــدأت ـــــعـــــارضـــــة ا ا
بــاالتــصــاالت داخل مــصــر واخلــارج
وأعلنت انـطالقا من مـدينة الـصويرة
عـن الـلــجــنــة الــتــأسـيــســيــة و بــيـان
الـتـأسيس ثـم حظـيـنـا بـاعـتراف دول

أوروبية و الحقا  التواصل
 مـعــنـا من طـرف الــبـيت األبـيض في
عهد الرئـيس أوباما تـرحيبا بـالفكرة
بعـد اعالن انتـخاب رئـيسـا للـمجلس
صرية  ومع السياسي لـلمعارضـة ا
بداية صعـود السيسي لـلحكم توالت
الــضـغــوط عــلى شــخـصـي من طـرف
ـغـرب نـظــام مـحـمــد الـسـادس مــلك ا
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عادل محمد السامولي 

احد مصانع الشوكوال في هايتي

اإليــطــالي "الــشــوكــوال وُجِــد لــيــكـون
أوروبــيــاً. أمــا أنت فــاكــتفِ بــزراعـة
الكـاكاو ونـحن نقـوم بالـباقي".ويـدير
رالف لوروا اليوم مصنع الشوكوالتة
الــذي أسـسـه "مـاكــايــا" وقـد شــهـدت
مـنـتـجاتـه إقبـاالً كـبـيـراً خالل الـفـترة
ـــيالد. وتــضم الـــتي ســبـــقت عـــيــد ا
شـــركــته راهـــنــاً نـــحــو  20مــوظـــفــاً
يــشــاركــونه شــغـفـه.وتـقــول رئــيــسـة
مـختـبـر "مـاكايـا" دواسـمـ بول (22
عــامـاً) "حــتى في مــدارس الـطــهـو ال
تتـعلم ذلك. لـقد تـعلمت كـل شيء هنا
وأنـا فــخـورة جـداً".وفـيـمــا تـعـلـو من
الــشــارع أصـوات أبــواق الــســيـارات
الـعـالقـة في الـزحـمـة الـتي تـشلّ "بور
أو بــــرنس" خـالل فــــتـــــرة األعــــيــــاد
ــوظــفـون فـي فـرز حــبـوب يــنــشـغل ا
الــكــاكــاو بــدقــة.ومن مــصــنـعـه يـرى
رالف لـــوروا أن الــنــجــاح الــتــجــاري
الــــكــــبــــيــــر الــــذي حـــقــــقــــتـه ألـــواح
ثابة الشوكوالتة التي ينـتجها كان 
انتـقـام لطـيف من اإلهـانة الـتي شـعر
بها.ويقول "أحـلى اللحظات بـالنسبة
إلي هي عنـدمـا يأتي الـهايـتيـون قبل
الــســفــر لــشــراء كــمــيــات كــبـيــرة من
ـها الشـوكوالتـة التي نـنتـجهـا لتـقد
إلـى أصــــدقــــائــــهـم في الــــدول الــــتي
يذهبون إليها. لقد أصبح ذلك مصدر
فـــــخـــــر لـــــهـم. وأيـــــضـــــاً عـــــنـــــدمــــا
يـــــــــــــــــــأتي األوروبيون ويشترون
كل اخملزون... عندها أدرك أنني أقوم

بعمل جيد".

كـــان ســــيـــواجـــهــــهـــا إذا بــــاعه إلى
وسيط".إالّ أن صعـوبات كبـيرة كانت
في األشهر األخيرة حتول دون شراء
ـناسب حـبوب الـكـاكـاو في الـوقت ا
وتـــتـــمــثل فـي أن طــرقـــاً عـــدة كــانت
مـــــزروعــــة بـــــاحلـــــواجـــــز بــــســـــبب
االضـــــطــــرابـــــات االجــــتـــــمــــاعـــــيــــة
والــســيــاســيــة.وقــد بــدأت الــلــمــسـة
الهايـتية حتـجز مكـانها في األسواق
اخلــارجـيـة. وتــبـدي ألــ إيـتـلــيـشـر
اعــتـــزازهــا بــأن "ألــواح شــوكــوالتــة
حتــمل اسن أكــول دو نــور تــبـاع في

تحدة". الواليات ا
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وتتابع قائلة "نحن وزبائننا جزء من
حركة +من حبة إلى لوح+ التي تضم
صـانــعي شـوكــوالتـة يـحــوّلـون حـبـة
(الــكــاكــاو) إلى لــوح (شــوكــوالتــة)"
شـارحةً أن االسـتـغنـاء عن الـوسـطاء
ــنــتـــجــ الــهــايــتــيــ جـــعل دخل ا
يــتـــضــاعف.وفي الـــطــرف اآلخــر من
الـسـلـســلـة ال تـزال مـعـاجلـة حـبـوب
الكاكـاو محلـية.وعاد رالف لوروا من
مـديـنـة مــونـريـال الـكـنـديـة إلى بـلـده
هـايـتي حـيث عـمل مـصـمـماً لـألزياء
الراقية لكـنه بادر إلى تغيـير مهنته
وانـــتـــقل إلى صـــنــاعـــة الــشـــوكــوال.
دة عام وساهم التدريب الذي تابعه 
في إيطـاليـا في تعـزيز شـغفه بـقد ما
أثار فـيه الرغـبة في الـتحـدي.ويروي
أن شعـر باإلهـانة في األسـبوع األول
من الـتـدريب عــنـدمـا قـال له األسـتـاذ

احلـبـوب الـتـي يـنـتـجـهـا أعـضـاؤهـا
قــبـل الــتـــصـــديـــر من تـــوجــيـه هــذا
اإلنـتـاج نـحـو سـوق الـكـاكـاو الـنـاعم
والعـطـري.ويقـول جـيلـو "إن زبائن ال
فــيــكــانــو يــدفــعــون مــقـابـل اجلـودة
ومـــــــعــــــيـــــــارهم لـــــــيـس بــــــورصــــــة
نيويورك".واستشـعر القطاع اخلاص
في هـــايــتي الــفــرص الــتي تــوفــرهــا
زراعة الكاكاو فبدأ أخيراً االستثمار
فـيـها عـلـمـاً أنـهـا كانت حـتى األمس
ـنـظـمات الـقـريب مـدعـومـة فـقط من ا
غـيــر احلـكـومــيـة وهـيـئــات الـتـعـاون
اإلنساني .وانـطلقت شـركة "منـتجات
اجلزر" ("بـيـزا") في الـسوق من خالل
إنـشـاء مـركــز الـتـخـمـيـر في أكـول دو
نـــور عــام  2014عـــلى مـــســـافـــة 15
كيـلومـتـراً من كاب هـاييـسيـان ثاني
أكبـر مدن البالد لـكن ثمـة الكـثير من
الــصـعــوبـات الــلـوجــسـتــيـة.وتالحظ
ـسؤولـة عن هـذا الـقطـاع في "بـيزا" ا
ـنــتـجــ الـذين ألــ إيـتــلـيــشــر أن ا
تــتـعــامل الـشــركـة مــعـهم في هــايـتي
"يزرع كل منـهم أقل من هكـتار واحد
ـساحـة على وغالـباً مـا تتـوزع هذه ا
أكــثــر مـن قــطــعــة أرض في حــ أن
نـتج الصـغير في أمـيركـا الالتيـنية ا
ــــــتـــــــلك أربــــــعــــــة أو خــــــمــــــســــــة
ـــهـــنـــدســة هــكـــتـــارات".وتـــضـــيف ا
الزراعـية الفـرنسـية "نشـتري الـكاكاو
الــطـــازج في يــوم حــصـــاده نــفــسه
ُــنــتِـج يــعــاني وبـــالــتــالـي لم يــعـــد ا
مـشـكالت التـجـفـيف والـتـخـزين التي

الـتـجـاري الحتــاد "ال فـيـكـانـو" غـيـتـو
جــيـلــو بـأن "قــصّـاً مــنـظّــمـاً ألشــجـار
الكـاكـاو كـان يحـصل في الـسابق ألن
الــســعــر في الــســوق لم يــكن جــذابـاً
للمزارعـ الذين كانوا يـفضلون بدالً
زروعات الـتي تنتج محاصيل منها ا

في مدة قصيرة جدا" .
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وتتـعاون اجلـمعـية الـتعـاونيـة راهناً
مع أكــثــر من أربــعــة آالف مــزارع من
شــمـال هـايــتي.وقـد مـكّــنـهـا تــخـمـيـر

خمـسة آالف طن ضـئيالً جـداً مقـارنة
باألطنان الـسبع آلـفاً التي تنـتجها
جمهورية الدومينيكان اجملاورة لكن
سـعي بـور او بـرنس إلى تـعـزيـز هذا
القطاع لم يبدأ إال حديثاً.وكان احتاد
تــعـاونـيــات الـكــاكـاو في الــشـمـال "ال
فيـكانـو" أول جهـة بادرت مـنذ الـعام
 2001إلى تــنــظــيم الــتــبــادالت عــلى
أســـاس أفــــضـــلــــيـــة تــــأمـــ أربـــاح
لــلـمـزارعــ بـدالً مـن تـقـد مــصـالح
ــديــر الــبــورصـــة عــلــيـــهــا.ويــذكّـــر ا

{ بـور او بــرنس) ,أ ف ب) - تـعــمل
هـــايــتي بــبطء عــلـى تــطــويــر قــطــاع
الــكـاكــاو فـيـهــا رغم صـغــر حـجــمـهـا
مــقــارنــة بــدول أمــيــركــا اجلــنــوبــيــة
العـمالقة وتـسعى من خالل ذلك إلى
ـــزارعــ حتـــســـ مـــداخـــيـل آالف ا
ــتـواضــعي احلــال وكــسـر األفــكـار ا
ــســبـقــة الــتي تــعـتــبــر أن صـنــاعـة ا
الــشــوكــوالتـــة حَــكــر عــلـى الــبــلــدان
الغنـية.ويبدو إنـتاج هايـتي السنوي
مـن الــكــاكــاو والــذي يــقــتــصــر عــلى
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سمت الـهـيـئة االداريـة لـنـادي الطـلـبة الـريـاضي الـكابـ حـسن احـمد
مدرباً لفريقها الكروي خلفا للمستقيل احمد خلف.

ـدرب حسن احمد سيـتولى تدريب فريق وذكرت االدارة في بيان ان ا
الطـلـبة الـكروي ويـسـاعده كل من بـهـاء كاظم وحـيـدر محـمـد ابو عـجة

ومدرب احلراس سعد ناصر.
واضافت ان ادارة نـادي الـطـلبـة قـررت توجـيه الـعـقوبـة بـحق عدد من

العبي الفريق بسبب النتائج السلبية.
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{ مـــدريـــد- وكـــاالت: كـــان مـــيالن
رحلة تضررين من ا وإنتر أكثر ا
السـابقـة من الدوري اإليـطالي في
نـافسون الوقت الـذي اقتـرب فيه ا

سابقة. من صدارة ترتيب ا
وخــســر مــيالن أمــام يــوفــنــتــوس
ـة حـامل الـلـقب 1- 3 وهي الـهـز
التي أنهت سلسلة وصلت إلى 27
ـــــيالن مـــــبـــــاراة دون خـــــســــارة 
وسـيكون الـفريق غـدًا السـبت على
موعد مع اختبار مهم أمام تورينو
الـــعــنـــيــد رغـم مــعـــانــاتـه في هــذا

وسم. ا
وســيــواجه مــيـالن تــوريــنــو مـرة
أخــــرى يـــوم الــــثـالثـــاء فـي كـــأس
إيـطـالـيـا والتي تـتـضـمن أيـضًا 6
أنــديـــة مـن الــســـبـــعـــة األوائل في

ترتيب الدوري.
وتعرض إنتـر للخسارة 1- 2 أمام
سـامـبـدوريـا لــيـبـقى خـلف مـيالن
تـصدر بـفارق نقـطة وحيـدة كما ا
أن اخلــسـارة مــنــعــته من حتــقـيق
الـــفــــوز الـــثـــامن عــــلى الـــتـــوالي
ــركــز وســيــواجـه رومــا صــاحب ا
الــثـــالث بـــعـــد غــد األحـــد والــذي
كنه معادلة رصيد إنتر في حال

تمكن من التغلب عليه.
ويـتـواجـد يـوفــنـتـوس خـلف رومـا
بــــفـــارق  3 نـــقـــاط وذلـك قـــبل أن
يــــواجه يــــوم األحــــد ســــاســــولـــو
ــركــز اخلــامس والــذي صــاحب ا

يـتقـدم علـيه يوفـنتوس الـذي لديه
مباراة مؤجلة أمام نابولي بنقطة

واحدة.
وقــال لـيــونـاردو بـونــوتـشـي قـائـد
يـوفــنـتـوس فـي تـصـريــحـات عـقب
الفوز على ميالن "لـقد ركزنا هدفنا

على الفوز بالنقاط الثالث".
وأضـاف "نـحـتــاج إلى أن نـتـعـامل
مع كل مـــــبــــاراة عــــلى حــــدة وأن
نــحـقق ســلـســلـة من االنــتـصـارات
معـا لقد أظـهرنـا أن ذلك الفريق ال
يزال لديه الرغـبة ونحن اآلن نركز
ـقبـلة بـشـكل كامل عـلى مبـاراتـنا ا

أمام ساسولو".
ـدير  ولـم يبـد سـتيـفـانـو بيـولي ا
يالن أي شـكوك حول أداء الفـني 
ـــــة أمـــــام فــــــريـــــقـه رغم الــــــهـــــز
يــوفـنـتــوس لـكــنه أبـدى ثــقـته في

تقد فريقه لرد فعل سريع.
وقال بيولي "أتفهم الشعور السيئ
لــدى الـبــعض بــعـد الــهــزائم الـتي
ســتـسـاعــدنـا أن نــحـاول جتـنــبـهـا
لفتـرة طويلة سـنحاول مرة أخرى
ــمــيــز عــلى أن نــســتــعـيــد األداء ا

لعب". أرض ا
وأضـاف "لـقـد قمـنـا بـعـمـلـنـا أنـها
ـة التي ستهدم كل ما ليست الهز
جنــحــنـا في بــنــائه طــوال الـفــتـرة

اضية". ا
وفي الوقت الذي يـأمل فيه بيولي
استعـادة خدمات إبراهـيموفيتش

بـاريات الـثماني والذي غـاب عن ا
ـاضـيـة بـسـبب إصـابـة عـضـلـية ا
ـديـر يــنـتـظــر أنـطـونــيـو كـونــتي ا
الفني إلنتر اكتمال شفاء مهاجمه
الـبـلـجـيـكي رومـيـلـو لـوكـاكـو بـعـد

ظهور قصير أمام سامبدوريا.
ـرة وقــال كــونـتـي "إنـهــا لــيــست ا
األولى الــــتي نـــلـــعـب فـــيـــهـــا دون
رومــيــلـــو كــأســاسي أنـه يــتــمــتع
ــواصـفــات عـالــيـة لــكــنه لم يـكن
ئـة وهو ما جاهزًا بـنسبة 100 با
كــان واضـحــا لـدى مــشــاركـته أنه
أمـــر مــخـــيب لـــآلمــال ألنـــنــا كـــنــا

نستحق الكثير".
ـركـز ويــفـتـتـح أتـاالنــتـا صـاحـب ا
ـرحــلـة الـسـابـعـة عـشـر الـسـابع ا
والـــتـي تـــنــــطـــلـق غـــدا الــــســـبت
ـواجـهـة بــيـنـفـيـنـتـو الـذي حـقق
الفوز في آخر  4مباريـات خاضها
ركز العاشر. خارج أرضه ليحتل ا
ويــتــســـاوى أتــاالنــتـــا في رصــيــد
الـنـقـاط مع نـابـولي ولـديه مـباراة

مؤجلة أمام أودينيزي.
وفي بـاقي مـبـاريــات غـدا الـسـبت
يــواجه جـنــوى نـظـيــره بـولــونـيـا
فـيـمـا يـشـهـد يـوم األحـد مـواجـهة
يسـتضيف فـيها أوديـنيزي نـظيره

نابولي.
ويـحل التسـيو ضـيفًـا على بـارما
وكــروتـوني ضــيـفًــا عـلى فــيـرونـا
ويـسـتـضـيف فـيـورنـتـيـنـا نـظـيـره

كاليـاري ويحل سامبـدوريا ضيفًا
. على سبيزيا يوم اإلثن

ــالــكـة جـددت شــركــة ســونــيــنج ا
لنادي إنـتر ميالن محـاوالتها لبيع
النادي اإليطـالي بحسب ما أكدته

تقارير صحفية اليوم اجلمعة.
وزعـمت تقـارير سـابقـة بحث مُـلّاك
إنـتـر عن مـسـتـثـمـرين جـدد لـشراء
أســهم في الــنـادي خالل األســبـوع
ــاضي لــكن نــيــراتــزوري أصـدر ا

بيانا نفى من خالله هذا األمر.
ووفــقـا لـصــحـيــفـة كـوريــري ديـلـو
سـبــورت اإليــطــالــيــة فــإن شــركـة
ســونــيــنج تــتـفــاوض بــالـفــعل مع
صـنــدوق "سي بـارتـنـرز" األوروبي

لشراء النادي.
وأشـارت إلى أن ســتـيـفـن تـشـاجن
رئــيس إنـتـر أجــرى اتـصـاال أمس
مع الــــصــــنــــدوق األوروبي حــــول

عملية البيع.
وأوضحت أن "سي بـارتنرز" وضع
قيمـة مالية إلنـتر تتراوح ب 400
و 500ملـيون يورو بـاإلضافة إلى
الـــديــون الــتي تـــتــراوح بــ 350

و 400مليون يورو.
 وقـالت الـصـحـيـفـة اإليـطـالـيـة إن
سونـينج تـطلب  950ملـيون يورو
لــبـــيع إنـــتــر لـــكن هــذا الـــرقم قــد

ينخفض إلى  850مليون يورو.
bO « W uDÐ

تـستـعـد مـصـر السـتضـافـة بـطـولة
الـعـالم لكـرة الـيد خالل الـفـترة من
مـن  كــانـون الــثــاني 31حـتى  13
اجلاري في حدث تاريـخي تشهده
أرض الــكـنــانــة ألول مـرة مــنـذ 20

عاما.
وتعـد هذه الـنسـخة  2021 األولى
الــــتـي تــــقــــام فــــيـــــــــــــــــــــــــــهـــا

شاركة  32 منتخبا. البطولة 
وتــضـم اجملــمـــوعــة الـــثــانـــيــة في
الــبـطــولــة مـنــتــخـبــات: إســبـانــيـا
وتـونس والـبـرازيل وبـولـندا ومن
ـتـوقع أن تـشـهـد مـبـاريـات قـوية ا
ـمـيزات الـتي يـحظى بـها في ظل ا

كل فريق.
w½U³Ýù« V ²M*«

قـــبل نـــحــو عـــقــديـن اثــنـــ فــقط
فرضت األندية اإلسبانـية هيمنتها
عـــلـى أوروبــــا ثم بــــسـط الروخـــا
ـنـتـخـبات سيـطـرته عـلى صـعـيد ا

تدريجيا.
في  2005تـوجت إسـبـانــيـا بـلـقب
نـتـخـبـها ـونديـال لـيـكـون األول  ا
في تـاريخ مــشـاركـاته بــالـبـطـوالت

الكبرى.
كما توج الفريق باللقب مجددا في
نـــال لـــقـــبه األوروبي 20132018

األول.
ثم جـدد فــوزه بـالـبـطــولـة الـقـاريـة
درب احلالي مطلع  2020بقيادة ا
خـــوردي ريــبـــيــرا الـــذي جنح في
ـسـار بعـد اإلخـفاق في تـصـحيح ا

بياد 2016. بلوغ أو
ـبـيـاد طـوكـيـو إلى ومع تـأجـيل أو
مـــنــتــصف  2021بــســبب تــفــشي
فـيـروس كــورونـا يـســعى الـفـريق
ي عــلى الســتــعــادة الــلــقب الــعــا
أرض مصـر لتكـون حافزا مـعنويا

بياد. قبل مشاركته في األو
ـــبي نـــال وعـــلـى الـــصـــعـــيـــد األو
ـــيــدالـــيــة مـــنــتـــخب إســبـــانـــيــا ا
الــــبــــرونــــزيــــة في  1996و2000
و 2008أمــا أوروبـيــا فــقـد حــصـد

اللقب في  2018و2020.
ونديال نتخب اإلسباني  وتأهل ا
بــــعــــد إحـــــرازه لــــقــــــــــــب2021

أوروبا 2020.
w ½u² « V ²M*«

يــخــوض مـــنــتــخـب تــونس كــأس
الـعالم لـلـمرة  9عـلى التـوالي مـنذ
لــكن أفـضل إجنــازاته كـان ?1995
في نسخة  2005التي استضافها

ربع الذهبي. ببلوغه ا
ولم يـبلغ الـفريق دور الـثمـانية في
ـونـديال كل مـشـاركاته الـتـالـيـة بـا
رغم تـتويـجه بـاللـقب األفـريقي في
لـــــيـــــرفع ?2018و 2012و 2010

رصيده لـ  10ألقاب قارية.
ويــطــمح نـســور قــرطـاج لــلــذهـاب
ــقــبل في ــونــديــال ا بــعــيــدا في ا
مــــصـــــر ويــــحــــفـــــزهم عـــــلى ذلك
اخلسارة أمـام الفراعـنة في نهائي

بطولة أفريقيا  2020بتونس.
ــبـيــا تـعــد أبــرز نـتــائج تـونس أو

ركز الثامن في 2012. ا
ــونـديـال وتـأهل مــنـتــخب تـونس 
ـركـز الـثـاني 2021 بــعـد إحـرازه ا
فـي كـأس أفــريـقــيـا 2020ب يــنـمـا
ــــدرب ســــامي يــــديـــــره فــــنــــيـــــا ا

السعيدي.
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ـنـتـخب البـرازيـلي في بـناء جنح ا
مـنتـخب قـوي قبل نـحو  4سنوات
وصل به إلـى دور الـــــثــــمـــــانـــــيــــة
بـياد ريو دي جـانيرو ?2016 بأو
ـدرب اإلسـبـاني خـوردي عـلى يـد ا
ريـــبــيــرا الــذي ســـيــقــود بالده في

قبل. ونديال ا ا
وبعد حقبة ريبيرا الناجحة تولى
ــدرب واشــنـطن نــونــيـز ســيـلــفـا ا
ــسـؤولــيــة لـيــســتـكــمل عــمـلــيـة ا
الـتطـوير الـتي أثمـرت بلـوغه ثمن
نــهــائـي مــونــديــال  2017قــبل أن
يــســقط أمــام إســبــانــيــا بــقــيــادة

ريبيرا بالذات.
ـاضــيـة في وفي الــبـطــولــة ا

ــركـز 2019 بـلغ الــفــريق ا
الـتــاسع مـســتـغـال خـبـرة
عدد من العبـيه احملترف

في أوروبا.
واآلن يــــتــــطــــلـع الــــفــــريق
بـقـيـادة مديـره الـفـني اجلـديد
مـاركـوس أولـيـفـيـرا إلى الـتـقدم
خـــطـــوة جـــديــــدة إلى األمـــام في

صر. رتقب  ونديال ا ا
وتــعـــد أبـــرز الــنـــتـــائج الـــقـــاريــة
لـلـبــرازيل الـتـتـويـج بـبـطـــولـة أ

األمــــريـــكــــتـــ في  2006و2008
و2016.

ـركـز كــمـا حـقـق أفـضل نــتـائـجـه ا
الــثــاني في بـــطــولــة أ أمــريــكــا

اجلنوبية والوسطى.
ونـديال وتـأهل منـتـخب البـرازيل 
ركـز الثاني مصر  2021بإحـراز ا
في بــطـــولــة أمــريــكــا اجلــنــوبــيــة

والوسطى عام 2020.
نتخب البولندي ا

مـنـذ بـداية مـشـاركـاته في بـطوالت
الـعـالم لكـرة الـيد من خالل نـسـخة
ــنـتــخب الـبــولـنـدي ?1958 قـدم ا
مــســيـــرة جــيــدة وحــظـي بــســجل
ـركز اخلامس متـميز بـدأ بإحراز ا
ركز في أول مشـاركة له وتوجه بـا

انيا. الثاني في نسخة  2007بأ
لــكن الــفــريـق غــاب عن الــنــســخــة
ــاضــيــة عـام  2019لــيــكـون أول ا
غـيـاب له عن الـبـطـولـة مـنذ غـيـابه

عن نسخة 2005.
ويـــشـــارك مــنـــتـــخب بـــولـــنــدا في
ـصـر ـقــبـلـة  2021 الـنــسـخــة ا

 في بطولة أوروبا 21
ويتطـلع لتقد 2020
نـــــتـــــائـج أفـــــضـل في

مصر.
وتـــعــد  أبـــرز الـــنــائج
ـــنـــتـــخب األوروبـــيـــة 
ـركز بـولنـدا حتـقيـقه ا

الرابع في 2010.

ِيَناء سَعة وَزيَارة مَشروع مَلـعب ا
ألف مُـتـفـرج الـذي أوشَك عـلى 30
االكْتَـمال لـيَكون تُـحفـة فَنيـة رَائعة

تَزدان بتَواجدِ األشقاء.

تَـنـتـظـرهــا جَـمـاهـيـرنـا الـرِيَـاضـيـة
بِــشـغفٍ وَسَــتـقــوم الــلـجْــنَـة خالل
ُـرتــقـبــة بــاالطالعِ عـلى زيَــارتـهــا ا
ُـرافـقة َشـاريـع ا سَـيـر الـعَـمل فـي ا

ُـسـتـويـات أوَلت اهـتـمـامًـا بـالـغًا ا
بِملفِ خَليجي  25وَتَتابعهُ بدقةٍ 
ُـنشـآت وَالـبُنى الـتَـحتـية وَأغـلب ا
جَـاهـزةً السْـتِـقبـال الـبُـطـولـة الـتي
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أكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال أن العراق اليوم و البصرة
حتديدًا جاهزة السـتضافة األشِقّاء
فـي بــــــطـــــولــــــة خــــــلــــــيــــــجي 25
اجلــمـــاهــيــريــة أكـــثَــر من أي وَقت
سـبق ومالعب الـبـصرة وَفـنـادقـها
وجـمـيع الـتـرتــيـبـات الـلـوُجـسـتـيـة
لــلـــبُــطـــولــةِ سَــتـــكــون عـــلى أعــلى

ُستويات. ا
وقال درجال في تصريـحات نقلتها
الصـفحة الـرسمـية لوزارة الـشباب
ُـدةِ مَا والـرياضـة سَنَـستـقبل في ا
َ  24 حَـــتَّى  27 من الـــشَــــهـــر بَ
ُـشـكّــلة من اجلَـاري وَفـد الـلـجْنَـة ا
قـبلِ اتّـحـاد كَـأس اخلَـلـيج الـعَربي
َــديـــنــة الــرِيَـــاضــيــة في لــتَـــفــقــد ا
الــبَــصـرة جُــنــوب الــعِـرَاق وَبَــقــيـة
َرافق اخلَدمية األُخرى  التي من ا
ُــؤمـلِ أن تَــســـتـــضــيـف بُــطـــولــة ا
ُــقــبـــلــة نَــهـــايــة الــعَــام اخلَــلـــيج ا
احلَـــــــــالـي". وَأوضَـح درجـــــــــال أن
"احلُـكــومـة الـعِــرَاقـيـة وعــلى أعـلى
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وعـد وزيـر الـنـقل نـاصـر الـشـبـلي
بــدعم مـخـتـلف لـنـادي الـزوراء في

العام احلالي 2021. وقال الناطق
االعـالمي لــلــنــادي عــبــد الــرحــمن
رشـــــيـــــد في تـــــصـــــريح امس إن

الــشـبــلـي اســتـقــــــــــــــبـل الــيـوم
الــهــيــئـة االداريــة لــنــادي الـزوراء
والكـادر التـدريبي اجلديـد في مقر

الــــــــثــــــــــــــــالـث عــــــــشـــــــــــــــر من
ســــابقة. ا

وتــغـلـب قـطــر بــنــتــيــجـة 3- 1في
ـــــبــــاراة صـــــنع رســــــــن أحــــد ا
األهــداف بــعــدمـــا مــرر الــكـــــــــرة
لــزمـــيــله يــوســـــــــــف باليــلي في

الدقيقة 51.
وقال رسن في تصريحات صحفية
ـباراة إن فريق قـطر يسعى بعد ا
دائـمـاً حلـصــد الـنـقـاط الـثالث في
جــمــيع مــبـــاريــاته بــدوري جنــوم

قطر.
واوضح أن الـــفـــريق يـــســـعى الى
ـقدمـة وهذا الـتواجـد ضـمن فرق ا
األمـر يـحمـلنـا ضغـطاً ومـسؤولـية

نافسة. كبيرة لنكون على قدر ا
ـركز الثـالث برصيد ويحـتل قطر ا
13نـــقــــــــــــــطـــة بــعـــد مــرور  23

جولة.
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غادرتْ بعثة منتخبنا الوطني لكرة
القـــاة مـــنــتـــخب الـــقـــدم إلى دبـي 
ـقبل االمـارات وديـاً يـوم الـثالثـاء ا
علـى ملـعب استـاد زعبـيل في نادي
الـوصل وذلك ضـمن حتـضـيـراتـهم
ـونـديـال قـطـر  2022 ونـهـائـيـات
آسـيـا 2023 . وسـافـرَ مــنـتـخــبـنـا
الــوطـــني بـــطــائـــرة خـــاصــة عـــبــر
اخلـطـوط اجلـويـة الـعـراقـيـة بـتـمام
الساعة العاشرة صباحاً وسيتخذ
من فنـدق  إنـتـركـونـتيـنـنـتـال مـقراً

إلقامته أثناء وصوله. 
وغـاب عن وفـد مـنـتـخـبـنـا الـوطـني
ـــتــوجـه إلى دبي الـالعــبـــ عالء ا
عبـد الزهـرة وأمجـد عطـوان بسبب
اإلصـــابـــة الـــتي حلـــقت بـــهم أمس
االربـعـاء في مـبـاريـات دوري الـكرة
متاز فيما  دعوة الالعب همام ا
طـــــارق بـــــدًال عـن الالعـب أمـــــجـــــد

عطوان .

أهـــداف كــــامـــلــــة خـــســــر فـــريق
الـسيـلـيـة مـبـاراته أمـام الـسد في
الــلــقـــاء الــذي اقــيم عـــلى مــلــعب
جاسم بن حـمد حلـساب مـباريات
االســبـوع الـثـالث عـشـر من دوري

جنوم قطر.
وتـــنــاوب عــلى تــســجــيل اهــداف
الــســـد كل مـن: بــغـــداد بـــوجنــاح
(أربـعــة أهــداف) في الــدقـائق 23
و 80و 86و 89  ونـــام تــــاي هي
) في الـدقـيـقـتـ  36و54 (هـدفـ
وعـلي أسـد قمـبـر في الدقـيـقة 50
وســـــانــــــتـي كـــــازورال هــــــدف في

الدقيقة 61.
الـفـوز عـز صــدارة الـسـد بـرصـيـد
نـقــطـة بـيـنـمــا جتـمـد رصـيـد 35
الــسـيــلــيـة عــنــد الـنــقــطـة  15في

ركز الثامن. ا
ــنـــتـــخب الـــوطــني وغــاب جنـم ا
الــعــراقي مــهــنــد عـلـي مـيــمي عن
بـاراة بقرار قـائمـة السيـليـة في ا
من الكـادر التـدريبي كون الالعب

العراقي شعر باالرهاق.
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ـــســـابــقـــات في حـــددت جلـــنــة ا
الــهــيــئـة الــتــطــبـيــعــيــة لالحتـاد
العراقي بـكرة القدم مـوعد اقامة
مــــبــــاراة الـــكــــرخ والـــنــــجف في

متاز. الدوري ا
ـــفــــتـــرض ان تـــقـــام وكــــان من ا
ـبـاراة ضـمن اجلولـة الـسـادسة ا
من البطــــــــــولة لكن التطبيعية
فـضــلت تـأجــيــلـهــا بـعـــــــد وفـاة
مــــدرب نــــادي الــــكــــرخ كــــر
ســــــلــــــمــــــان بـــــــســـــــــــــبب
مــــضـــاعــــفــــات اصــــابــــته

بفيروس كورونا.
ــبــاراة يـوم وســتـقــام ا
ــقــبل عــلى االثــنــ ا
مـــلـــعب الـــســـاحـــر
احــمـد راضي في
تـمــام الــســاعـة
. الثانية ظهراً
وفي ســـــيـــــاق
مـــــــنــــــفـــــــصل
بـــــثــــمـــــانــــيــــة
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الـوزارة. واوضح رشـيد ان الـلـقاء
كـــان مـــثـــمـــراً مـع الـــوزيـــر ووعــد
عـنوي ـادي وا ـواصـلة الـدعم ا
لــلــنـادي وخــصـوصــا مـشـــــــاركـة
نـــادي الــــزوراء في دوري ابـــطـــال

اندية اسيا.
واضـاف ان الـوزيـر وعـد بـحـضور
مــــبــــاريــــات الــــزوراء وقـــــــال انه
ســــيــــدعــــــم الــــزوراء بـــشــــــــــكل
مــــــخـــــــتــــــلـف في مـــــــوسم 2021

احلالي.
ـنـتخـب الوطـني بـكرة جنح جنم ا
الـــقـــدم بــشـــار رسن بـــتـــســـجــيل
حضـور متـميـز في مباراته االولى

بدوري جنوم قطر.
ولــعب رسن أسـاسـيـاً في مـبـاراته
االولى بــالــدوري الــقــطـري حــيث
واجه فــــــريـــــقه قـــــطــــــر ضـــــيـــــفه
دير الفني للمنتخب رحيم حميداخلــريــطــيـات حلــســاب األســبـوع مساعد ا

بـبــطــاقــة دعــوة بــعــد إلــغـاء
الــتــصــفــيــات األوروبــيــة
ؤهلة للمسابقة بسبب ا
تفشي فيروس كورونا.
وكان الفريق الذي أحرز
بــــرونـــزيـــة الـــلــــعـــبـــة في
ركز بياد  1976 احتل ا أو

ليوناردو بونوتشي
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ـــتـــصل إلـى الـــوضع الـــصـــحـي ا
ويوضح بـجــائـحـة كـوفـيـد-19. 
الــهــولــنــدي أرنــولــد كــوســتـر
لـوكــالـة فـرانس بـرس "كـانت
لـدى الـنـاس مشـاريع خالل
السنة لكن لم يـستطيعوا
الــذهــاب إلى أي مــكـان.
نــحن بال عــمل تــقـريــبـا
مــنــذ سـنــة وثــمــة كــثـر

يريدون فعل شيء ما".
ويـشـارك هـذا الـريـاضي
اخلــبــيـــر في الــبــعــثــات
اجلـــبــــلـــيــــة في جــــبـــال
هـمـاليـا في قـيـادة بـعـثـة
تـسـلـقـ الـتي تـشـرف عـلـيـها ا
شــركــة "ســفـن ســامــيت تــريــكس"
وتــضم حـوالى خـمـسـ شـخـصـا
من جنسـيات مخـتلفـة نصفهم من
نــيــبــال. ويـــضم هــذا الــفــريق في
عــــــــداده بـــــــعـض األوروبـــــــيـــــــ
ـــعـــروفـــ في اجملـــال بـــيـــنـــهم ا
اإلسباني سـيرجي ميـنيوتي الذي
اضـطــرته اجلــائـحــة إلى جتـمــيـد
مــشـروعه لــتــســلق الــقـمم الـ14
الـتي يـزيد عـلـوهـا عن ثمـانـية
آالف متر من دون أكسج في

ـهـاجـم الـذي سـيــخـلف { رومـا - وكــاالت: اسـتـقــر نـادي مــيالن عـلـى ا
اخملضرم السـويدي زالتان إبـراهيموفـيتش في قيـادة هجوم الـروسونيري

قبل. وسم ا خالل ا
ـقبـل وال توجـد أي مفـاوضات وينـتهي عـقـد إبرا مع مـيالن في الـصيف ا

ب الطرف حتى اآلن بشأن التجديد.
ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" اإليطالية فإن ميالن طلب بشكل
مفـاجئ الـتـعاقـد مع أنـدريـا بيـلـوتي مهـاجم تـوريـنو خالل

قبل. الصيف ا
وأشارت إلى أن مـيالن يـجـري مـحادثـات حـالـيًا مع
أوربــانــو كــايــرو رئــيـس نــادي تــوريــنــو حــول

الصفقة.
يالن حيث يذكر أن بـيلـوتي هدف قـد 
حاول الـروسونـيري الـتعـاقد مـعه قبل

سنوات أثناء بيع النادي إلى 3
الصينـي لكن تـورينو بالغ في

ادية للصفقة. الشروط ا
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في صحـة جيدة والـتحكم بـالنزعة
الـفـرديـة فـضال عن احلـظ الـيـسـير
لـتـفــادي االنـهـيـارات الــثـلـجـيـة أو
االنزالقات.ويتحـلى نيرمال بورجا
ـــوهــبــة والـــتــصــمـــيم إلتــمــام بــا
عـمــلـيــات الـتــســلق لـكــنه يــفـتــقـر

همات الشتوية. للخبرة في ا
ويــــأمـل فــــريق "ســـــفن ســـــامــــيت
تـريـكس" اإلفادة من عـامل الـتـفوق
الـعــددي إلقـامــة احلـبــال الـثــابـتـة
وتـكـيـيف أعضـائه مع الـعـلـو. لكن
يــنــبــغي له أيــضــا الــتــوفـيـق بـ
ـتـفـاوتـة ألعـضـائه الـطـمـوحـات ا
بـ من يريـدون التـسـلق منـفردين
ــسـاعــدة مـرشــدين جــبـلــيـ أو 
(شـــيــربـــا) وبـــ الـــراغـــبـــ في
مـانع االستـعانة بـاألكسـج وا

لذلك.
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ويـقـر أرنـولـد كوسـتـر بـأن الـفريق
يــضم "أنـاســاً مــخـتــلـفــ بـأفــكـار
متبايـنة (...) من الصعب إدارة كل
هـذا االخــتالف الـفـكـري". لـكن "من
نـاحيـة العـدد لـدينـا فرصـة أفضل
في الــــنـــجــــاح في حــــال تــــعـــاون

اجلميع".

{ بــــــــاريس- وكــــــــاالت:
حــسم نـــادي بــرشـــلــونــة
مــوقــفـه بــشــأن إمـــكــانــيــة
الــتـــعــاقــد مـع الــهـــولــنــدي

فـيس ديـبـاي مهـاجم لـيون
يـركـاتـو الـشتـوي اجلـاري.وحـاول برشـلـونـة ضم ديـباي في خالل ا
اليـة التي الـية حـرمته من الـوفاء بـالشـروط ا الصـيف لكن األزمـة ا
وضعها لـيون إلبرام الصـفقة. ووفقًـا لصحيـفة "موندو ديـبورتيفو"
فإن رونالد كـومان مدرب بـرشلونـة يُصر عـلى التعـاقد مع ديباي
في الـشـتـاء لـتـخـفـيف حـدة غـيـاب أنـسو فـاتـي بـسبـب اإلصـابة.

وقف في األمانة الفنية لبرشلونة مختلف. وأشارت إلى أن ا

يرجنـي في موقف حرج { مدريد- وكـاالت: وضع العبـو ريال مـدريد زمـيلهـم سيرجـيو رامـوس قائـد ا
قـبل لكن هناك لـكي. وينتهـي عقد راموس مع ريـال مدريد في الـصيف ا بشأن جتديـد عقده مع الـنادي ا

اختالفات مع اإلدارة حول الراتب السنوي في العقد اجلديد.
نح راموس أي يورو ووفقًا لبرنـامج الشيرجنـيتو اإلسبـاني فإن فلورنتـينو بيـريز رئيس ريال مـدريد لن 

إضافي في العقد اجلديد.
لكي ـساعدة النادي ا وأشار إلى أن هناك العب في ريـال مدريد مستعـدون خلفض رواتبهم من جديد 

في األزمة االقتصادية احلالية.
ـوسـم مع تـخـفـيض راتبه وكانـت تقـاريـر إسبـانـيـة قالـت إن ريال مـدريـد عـرض على رامـوس الـتـجديـد 

ئة لكن الالعب رفض األمر. احلالي بنسبة 10 با

عمره  31عامـا قريـبا من االنـتصار
عـنــدمـا أسـقـط بـولـيـف في اجلـولـة
الـثــالــثـة بــعــد لـكــمــة قـويــة بــيـده
الكم البلغاري تعافى اليمنى لكن ا
وهــاجم مـنـافــسه أمـام حـوالي ألف
متـفرج. وحـافظ بوليف ( 39 عاما)
عــلى خـطــورته وتـســبب في بـعض
ـنـافـسه الـبـطل ـواقـف الـصـعبـة  ا
لــكن لـم يــكن بــوســعه الــنــجــاة من

لكمة اجلولة التاسعة.
ووجه جـوشـوا لـكمـة قـويـة أرسلت

WL∫ احمد متسلقي اجلبال يشارك في الصعود الى قمة كي 2

{ اســالم ابــــــــــــــــــــاد - (أ ف ب) :
يتحدى نحو  60متسلـقاً الصقيع
الــقـــطــبي ونـــقص األكـــســيـــجــ

والـــريـــاح
الــــــتي

 دييجو
شفارتزمان
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أقل من ألف يـوم. كـمـا يـشـارك في
الفريق أشخاص أقل خبرة بكثير.
أمــا الــفــرق األخــرى فـهـي أصــغـر
بكثير بينها بعثة يقودها نيرمال
بورجا الـنجم الصـاعد اجلديد في
تـــســلق اجلــبــال فـي نــيــبــال.هــذا
اجلـــنــــدي الـــســـابق في الـــقـــوات
اخلـاصـة الـبـريـطــانـيـة تـسـلق في
مستخدما 14هذه القمم الـ 2019
األكــسـجـ في خالل ســتـة أشـهـر
ـشروع وسـتـة أيـام. وهو يـسـوق 
جريء للـتحليق الـشراعي من قمة

كي 2.
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غير أن مهمة الـبعثات الراغبة في
اعـــتالء هــذه الـــقــمــة الـــتي جــرى
تسلقها للمرة األولى في  1954لن
تـكون بـالسهـلة بـتاتـا. فخالل
الــــصـــــيف جنـح حــــوالى

شخصا فقط في 450
بـلـوغ الــقـمـة فــيـمـا
لــــــقي أكــــــثـــــر من
ثـــمـــانـــ آخـــرين
حــــــتـــــفـــــهـم. وفي
الشتـاء لم يستطع
أحـــدهـم الـــتــــســـلق

…“—U³*« W¹b½_ »dF « ”Q  À«b×²Ý≈

 dOB  ÊöŽ≈

 ‰uÐdHO  …«—U³

öO  Êu²Ý√Ëبـولـيف إلى جانـب احللـبـة وحاول
الكـم الــبــلــغــاري الــصــمــود لــكن ا
جوشـوا أرســـــل لكـمة قـوية أخرى
أســــقــــــطــــته أرضــــا وأنـــهت
الــــنــــزال الــــذي تــــرقــــبت
اجلـمــاهـيــر مــتـابــعـته
بــعـــدمـــا تـــأجل في
حـــــــــــزيـــــــــــــران
اضي بـسبب ا
جـــــــائـــــــحـــــــة

كورونا.

تــعــادل بــقـوتــهــا األعــاصــيـر في
مــحــاولــتــهم الــوصــول إلى قــمـة
جبل كي- 2 وهي الوحـيـدة التي
يـزيـد ارتـفـاعهـا عن ثـمـانـية آالف

متر لم يتم تسلقها في الشتاء.
ولم يُـــــســـــجل قـــــبـال مــــثـل هــــذا
التهـافت على ثاني أعـلى قمة في
الـعالم الـرابـضة عـلى عـلو 8611
مــــــتـــــرا فـي جـــــبــــــال قــــــراقـــــرم
الـبــاكـسـتــانـيـة عــلى احلـدود مع

. الص
ــنـطـقـة ســابـقـا بـضع وشـهـدت ا
مهمـات استكشـافية شتـوية منذ
احملـاولـة األولى في شـتـاء 1987
لكن في هذا العام ثمة .1988 -
مــا ال يـــقل عن أربـع بــعـــثــات في

كان. ا
ويـــعـــزى ذلك
جــزئــيــا

ودراسة كيفية االستفادة من فترات
ــشـاركـات الـتــوقف لـلـتــدريـبـات وا
الدولية جلمـيع االحتادات العربية
واالسـتــعـداد اجلـيـد لالنـطالق فـور
السمـاح بعودة األنـشطة الـرياضية
ـهـندس بـالـدول الـعـربـيـة. وأشـاد ا
الـشـيخ سـالـم بن سـلـطـان بـجـهود
جـمـيع األعـضـاء ومـبـادراتـهم الـتي
ــشـتــرك لـتـحــقـيق تــثـري الــعـمل ا
أهــداف االحتـــاد األســاســيـــة الــتي
تـــســـعى إلحـــداث نـــقـــلـــة نـــوعـــيــة
نظـومة العمل وحتـقيق التقارب
ب األشقاء.وعـرض قرارات مؤتمر
رؤســـاء االحتــــادات الــــريـــاضــــيـــة
الـعربـية والـذي  عـقده في بـداية
الشـهر اجلاري حتت رعـاية جـامعة
الـدول العـربـية واحتـاد االحتادات
الريـاضيـة العـربية بـرئاسـة األمير
طـالل بـن بــــــدر رئـــــيـس اجملــــــلس
الــريـاضـي الـعــربـي رئـيـس احتـاد

االحتادات الرياضية العربية.
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كـتب الـتنـفيـذي لالحتاد   نـاقش ا
الـعــربي لـلـمـبـارزة خـطط وبـرامج
االحتـــاد في مـــوسم 2020ـ -2021
واعــتــمــد إســتــراتـيــجــيــة جــديـدة

للبطوالت والتجمعات العربية.
ـبـادرات كـمــا تـبــنى الـعــديـد مـن ا
بارزة العربية همة التي تخدم ا ا
ومن أهمها استحداث بطولة كأس
الـعـرب لـلـعمـومي لألنـديـة لـلـفردي
والــــفـــرق واقــــتــــصـــار بــــطـــوالت
نتخبات العربية للفئات العمرية ا

حتت  11و 13و 15و 17سنة.
ــكـــتب وجـــاء ذلك في اجـــتـــمـــاع ا
التنفيذي الذي عقد عن بعد بتقنية
هـندس رئي وتـرأسه ا االتصـال ا
الشيخ سالم بن سـلطان القاسمي
رئـــــــيـس االحتـــــــاديـن الـــــــعـــــــربي

واإلماراتي للمبارزة.
وتـطـرق االجـتـمـاع إلى الـعـديد من
ــدرجـة عـلى جـدول ــوضـوعـات ا ا

{ أعلن أستون فـيال امس اجلمعة
القـرار النـهائي بـشأن إقـامة مـباراته
مع لــيــفــربــول في الــدور الــثــالث من

بطولة كأس االحتاد اإلجنليزي.
وكـانت تـقــاريـر بـريـطــانـيـة زعـمت أن
 بسبب باراة في طـريقهـا للتأجـيل ا
تفـشي إصـابـات فيـروس كـورونا في
وظـف أستـون فيـال ب الالعـبـ وا

اضية. خالل األيام ا
وقـال أستـون فـيال فـي بـيان رسـمي:
"يؤكد الـنادي أن مبـاراة ليـفربول في
الــــدور الــــثــــالث مـن كــــأس االحتـــاد
اإلجنـلـيـزي سـتـقـام عـلى مـلـعب فـيال

ساء". بارك هذا ا
وذكـــــــرت صــــــحـــــــيـــــــفـــــــة "ذا صن"
الـــبــــريـــطــــانـــيــــة أن أســـتــــون فـــيال
ــــبــــاراة بــــفــــريق من ســــيـــخــــوض ا
الالعـبـ الـشـبـاب وسـيـكـون مـارك
ديالني مدرب فريق حتت  23عامًا
مـسـؤوال عن إدارة الـلـقـاء إلى جـانب

درب دين سميث. ا

{ لندن- ا ف ب: 
تفوق أنطوني جوشوا بطل العالم
عــلى الـبــلـغــاري كــوبـرات بــولـيف
بالضربة الـقاضية ليـحتفظ بألقابه
ية في الوزن الـثقيل للمالكمة العا

بلي امس . في ملعب و
واحــتــفـظ جــوشــوا بــذلك بــألــقــاب
االحتـاد الـدولي لـلمالكـمـة ورابـطة
الكـمة يـة ومنـظـمة ا الكـمة الـعـا ا

ية. العا
ـالكم الــبــريــطـــاني الــبــالغ وكــان ا

ـشــتـركـة لـلـمـنـتــخـبـات الـعـربـيـة ا
ـبارزة بـاإلضـافـة إلى مسـتـجـدات ا
العـربـية في ظل الـعارض الـصحي
ــثــله من الـراهـن في الــعـالـم ومـا 

حتد.

األعــــــمــــــال وأبــــــرزهــــــا حتــــــديث
إســتـراتـيــجـيــة تـنــظـيم الــبـطـوالت
الــعــربـيــة سـواء لــلــمـنــتـخــبـات أو

األندية.
ـــعـــســـكـــرات الـــدولـــيــة وإقـــامـــة ا

بارزة لالندية العربية احدى مباراة ا

زالتان
إبراهيموفيتش

{ لندن- وكاالت: يخطط األرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر
ـزاملة مـواطنه لـيونيل مـيسي قائـد برشلـونة في فريق سيتي اإلجنـليزي 
قـبل. وينتهـي عقد أجويـرو مع مانشسـتر سيتي في وسم ا واحد خالل ا
ـقــبل وال تــوجـد أي مــفـاوضــات بـ الــطـرفــ حـالــيًـا بــشـأن الـصــيف ا
التجـديد.ووفـقًا لبـرنامج "الـشيرجنـيتـو" اإلسباني فـإن أجويـرو محبط من
زامـلة ليونيل ميـسي في باريس سان جيرمان مانشستر سـيتي ويخطط 
ـقـبل.ويـرتـبط سـيـرجـيـو أجـويـرو بـعالقـة صـداقة قـويـة مع ـوسم ا خالل ا

ليونيل ميسي منذ التواجد معًا في منتخب األرجنت للشباب.
ـقبل وال يذكـر أن عـقد مـيـسي مع بـرشلـونـة يـنتـهي أيـضًا فـي الصـيف ا
توجد مفاوضات حاليًا بشأن التجـديد معه وتشير معظم التقارير إلى أن

الالعب في طريقه إلى صفوف باريس سان جيرمان.
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قــال األرجـنــتـيــني ديــيـجــو شــفـارتــزمـان
ــيـــا بــ العــبي ــصــنـف الــتــاسـع عــا ا
الـتنس احملتـرف إن عام  2020كان
"رائعـا" بـالنـسبـة له ريـاضيـا مشـيرا
إلى أنـه يــريــد مـــواصــلــة الـــتــألق في

العام اجلديد.
وخالل مـقابـلـة هـاتـفـية قـال شـفـارتـزمان

"تقـييمي للعام جيـد للغاية.. من الصعب قول
ا يـحدث حالـيا في الـعالم من ظروف ذلك بـالنظـر 

اقتـصادية ووفـيات بسـبب كورونا.. لـكنه كان رائـعا من النـاحية
نـصـرم جنح شـفـارتـزمان في الريـاضـيـة فـقط".وخالل الـعـام ا
ي ألول مرة في دخول نـادي الـعشـرة األوائل بالـتصـنـيف العـا
مـشواره وقال عن ذلك "حـققت أمورا في   2020 لم أجنح في
حتـقـيـقـهـا من قـبل".لـكـنه أبـدى أمـله في مـواصـلـة حتـقيـق أرقام

جيدة في  ?2021وأن يكون هذا العام أفضل من السابق.
وأعـرب األرجــنـتـيــني صـاحب الـ 28عـامــا عن اعـتــقـاده أنه "لم
يـصل بـعد ألعـلى سـقف" فـي طـموحـاته.وتـابع "أتـمـنى أال أصل
لـسـقـف طـمـوحـاتي فـأنــا حتـسـنت كل عـام عـن الـذي يـسـبـقه..
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{ لنـدن - (أ ف ب) : أعلن نـادي ساوثـمبـتون امس ان مـباراتـه في الدور الـثالث لـكأس إنـكلـترا بـكرة
القدم ضـد شروسـبيري تـاون من الدرجـة الثـالثة الـتي كانت مـقررة الـسبت لن تقـام بسـبب وجود عدة
ستـجد في صـفوف األخـير.ولفت الـنادي في بـيان له انه تـلقى تـأكيدا من اصابات بـفيـروس كورونـا ا
االحتاد االنكـليزي للعبة بعدما جاءت نتائج عـدد من اختبارات كورونا التي خضع لها العبي واعضاء
اجلهاز الـفني لشروسـبيري إيجابـية.وقال البيـان إن "االحتاد سيعـقد اجتماعـا اوائل االسبوع القادم
باراة".وكـان حارس مـرمى ساوثـمبـتون ألـيكس مـكارثي قد التخاذ قـرار حول مـا سيـكون مـصيـر ا
بـاراة التي فـاز فيهـا االثن -1صـفر على لـيفـربول حامل اصيب بـالفيـروس ما ادى لـتغيـيبه عن ا
ـمـتـاز الثالثـاء عن تـسـجيل 40 ـمـتاز.وأعـلـنت رابـطة الـدوري ا الـلقـب ومتـصـدر تـرتيب الـدوري ا
نصـرم.ويشكل اصاب بـكورونا  في صـفوف الالعبـ وأفراد من طواقم االنـدية خالل االسبـوع ا
هذا الـعدد اكـثر مـن ضعف الـرقم القـياسي الـسابق الـذي بلغ  18اصـابة االسـبوع الـفائت ويأتي

تزامنًا مع دخول بريطانيا إغالقًا تامًا للبالد للحد من تفشي اجلائحة.
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{ واشنطن - ا ف ب:  انطلق سباق
لومان  24ساعة لـلتحمل لـلسيارات
امس لـلـمـرة األولى بدون جـمـاهـير
ـرور مـئة مع االقـتـراب بـاالحـتـفـال 
عـــــام عـــــلـى إقــــامـــــة الـــــنـــــســـــخــــة
األولى.وحـــضــر  250ألـف مـــتـــفــرج
ـاضي لــكن جـائـحـة سـبـاق الــعـام ا
ـنـظـمـ فـيـروس كـورونـا أجـبـرت ا
عـــلى إقـــامــة الـــنــســـخــة  88 خــلف
ـغـلـقـة.وأبـلغ بـيـيـر فـيـلون األبواب ا
رئـــيس نـــادي لــوست لـــلــســـيــارات
الــصـحــفــيـ عــبـر "تــطــبـيق زووم":

"أشعـر الـيـوم بـالـنـجـاح وأنـا سـعـيد
للغاية ألجل كل الفرق ومن عمل على
تـنظـيم هـذا السـباق وبـالـتأكـيد كـنا
خــائــفــ مـن إمــكــانــيــة عــدم إقــامـة
الـســبـاق".وســبـاق لــومـان هــو أقـدم
سباق للـسيارات وقمة بـطولة العالم
لـلـتـحـمل وأقــيـمت الـنـسـخـة األولى

منه في 1923.
وتـصدر تـويوتـا السـاعي النتـصاره
الـثــالث عـلـى الـتــوالي في الـســبـاق
ــركـــزين األول والــثـــاني بــعــد أول ا

أربع ساعات.

جانب من سباق لومان 24 

لعلو يزيد عن  7650مترا.
ــســمــاة "اجلـبل وفي قــمـة كي  2ا
ــتــوحـش" تــهب الــريــاح شــتــاء ا
بـسرعـة تـفوق مـئتي كـيـلومـتر في
الساعـة كما قـد تصل احلرارة إلى
درجة حتت الصفر. وبسبب 60
موقـعهـا اجلغرافي في نـقطـة أكثر
شـماال من بـاقي الـقمم الـتي يـفوق
عـلـوهـا ثـمانـيـة آالف مـتـر يُـسجل
ضــغط جـوي أدنـى والـهــواء أكـثـر
ندرة. كـما أن تـسلق القـمة يـتطلب

مهارات تقنية قوية للغاية.
ــتــخــصص أالن ـــدوّن ا ويــقــول ا
أرنـــــيـت "عــــوامـل عــــدة يـــــجب أن
تـتــقـاطع لــكي يــتـمــكن أحـدهم من
بـلـوغ الـقـمة" مـتـحـدثـا عن الـقدرة
ناخية على التكيف مع الـظروف ا
الـــقـــاســـيـــة
والبقاء
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 لــوســائل االعالم بــكــافــة فــروعــهـا
ومـسـمـيـاتـها دور مـؤثـر في عـمـلـية
حتديد االجتاهات وإِدْراك ما يجري
فـاالحداث من حـولـنـا من تـفاعالت ,
والتفـاعالت قد ال تشـتمل على دَالَلة
ا تكتسب اهـميتها ذات معنى ,وا
عـبـر وضـعـها بـشـكل مـتـعـمـد ضمن
اطار محدد ومن ثم يجري تنظيمها
وحتديدها واالسـتزادة عليـها بنوع

من  االهمية .
ومـن هــــــذا االســــــاس دَأَب رئــــــيس
احلكومة العراقية احلالية مصطفى
الكـاظمي عـلى تسخـير كل الـطاقات
سـموعـة منـها ـرئيـة وا االعالمـية ا
,و وســـائل الــتــواصل االجــتــمــاعي
خلدمة السلطة الـسياسية لبث نوع
من الـدينـاميـكيـة في االلة االعالمـية
احلـــكــومـــيــة و لـــتـــجــمـــيل صــورة
احلــكــومـــة الــعــراقــيــة واظــهــارهــا
ــظــهــر احلــريـصــة عــلى حتــقــيق

نشودة. االهداف ا
وقـــد نـــالت حــــكـــومـــة مــــصـــطـــفى
ـان في شهر ايار الكاظمي ثـقة البر
ــاضي عــقب اسـتــقــالـة من الـعــام ا
وعـلى ــهـدي  حــكــومـة عــادل عــبـد ا

الــرغم  من الــوعـود الــكـثـيــرة الـتي
اطـلقـتـها عـنـد تشـكيـلـها اال انـها لم
تـــتــمـــكن من تـــطـــبــيق اي مـن تــلك
الـــــوعــــــود بل ان االزمـــــات ازدادت
وتــــعـــرضت ضــــراوة وتـــعــــقــــيـــداً,
احلـكــومـة النــتـقــادات عـدة بــسـبب
عـــجـــزهـــا عن مـــواجـــهـــة االزمـــات
ـتتـاليـة التي تـضرب والـتحـديات ا

البالد.
 وتــداول فـي االونــة االخــيــرة عــلى
مواقع الـتواصل االجـتمـاعي مقطع
فـيــديـو الجــتـمــاع مـجــلس الـوزراء
الـعـراقي برئـاسـة رئيـسه مـصـطفى
الكـاظمي,وظهـر في الـفيـديو وزراء
ـــفـــتــرض ان يـــكـــونــوا وزراء من ا
تــــكــــنــــوقـــراط ,وهم وزراء  كل من
ـائـيـة والـزراعة وارد ا الـصـحـة وا
ــهـجــرين والــثــقـافــة والــهــجــرة وا
والــتـخــطـيط ,في اثــنـاء االجــتـمـاع
بالقاء كـلمات تمجـيد ومدح لرئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي.
ـشـهـد يـعـيـدنـا في الـواقـع ان ذلك ا
ــــعـــنـى اخـــر الى الى الـــوراء اي 
حــقــبــة مــا قـبـل عـام  2003في ظل
الـنـظـام الـسـلطـوي الـسـابق عـنـدما

ــحــدون ــجــدون و كــان الــوزراء 
الـرئـيـس االسـبق صـدام حـسـ في

جلسات مجلس الوزراء.
ان ذلك الــسـلـوك في الــوقت الـراهن
يـنم عن وجـود نـوع من الـنـرجـسـية
فـرطة لـدى رئيس مـجلس الوزراء ا
ـا جـعـلهم في ,والـوزراء انـفسـهم 
ـادح لالداء بــدل من الـقـيـام وضع ا
بعملـية النقـد الذاتي و تقييم االداء
الـفــعـلي لـلـحـكـومـة ,ومن ثم الـعـمل
عــلى تـقــو االداء وفـقــاً لـلــمـنـاهج
االداريـــة الـــعـــلـــمــــيـــة بـــعـــيـــداً عن

بتذل الذي نشاهده. التسويق ا
  وقـد يعـود سـبب طـفو تـلك احلـالة
ـشـهـد السـيـاسي الـعـراقي هو في ا
ـانـيـة اذ ان ـعــارضـة الـبــر غــيـاب ا
ـانــيــة فـاعــلـة وجـود مــعــارضـة بــر
تــــــــراقـب وحتـــــــاسـب وتـــــــدقـق في
سياسات وعمل واداء احلكومة يعد
ؤثرة والفاعلة ضمن احد االدوات ا

قراطية . السياقات الد
  فـضالً عن ذلك فـانهـا تـعـد تعـبـيراً
تـبادل ب عن االعتـراف الواعي وا
مختلف القوى السياسية اذ ان تلك
احلـــالـــة اذا مـــا اعـــتـــمـــدت في ظل
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نـحتـفل بـذكـرى مـرور تـسـعـة وتـسعـ عـامـا عـلى تـشـكـيل الـشـرطة
ـوافق في 9/كـانـون الـثـاني1922 الـذي أصـبح تـقـلـيـدا الـعـراقـيـة ا
سنـويا وبـالوقت الـذي أحيـي فيـها اخـواني رجال الـشرطـة في هذا

ن كانوا باخلدمة وخارج اخلدمة . اليوم 
بقت الشرطة العراقـية وعبر مسيـرتها الطويلـة التي أمتدت ما يقرب
من مائة عـام تمثل صـمام االمـان وخط الدفاع االول في حـفظ حياة
واطن العراقي واليد االمينة التي عملت دوماً علي بسط تلكات ا و

هيبة الدولة وإنفاذ  القانون .
¡UO Ëô« WÞdA «

اسـتـقـر هـذا الـيـوم في ضـمـيـرنـا ووجـدانـنـا وأصبـح رمـزًا مـتـجددًا
ـعارك  لـبطـوالت رجـال الـشـرطـة األوفـيـاء الـذي خـاضـوا أشـرس ا
وجـادوا خاللـهـا بـأرواحـهم الـطــاهـرة من أجل عـزة وكـرامـة وطـنـهم
واسـتـــــقالل وسـالمـة شـعـبـه وأمـانه  وال يـفــوتـنـا اال ان نــسـتـذكـر
شهداء قوى االمن الداخـلي العراقيـة الذين دفعوا أغلى الـتضحيات
والذيـن بلـغ عددهم (29000) الذين ضـحـوا بارواحـهم عـنـد ادائهم
ـقـدس وجـرحـانـا الـذين بـلغ عـددهم اكـثـرمن (30000) لـواجـبـهم ا
عدا االصاباتهم خفيفة لم تثـبت ارقامهم  وهذه االرقام تعتبر اعلى
التضـحيـــــــــات في اجـهزة الـشرطة بـالعالـم  لقد كـانوا منـاضل
ة واإلرهاب بـكل جسارة  لم يـتخلـفون يومًا عن في مواجهة اجلـر
واجـبـهـم من أجل وطن يـنــعم بـالــسالم وهي احـدى األجــهـزة الـتي
تــصــدت خلــطــر اإلرهـاب بــبـــــــــــســالــة والــتي ال جتــد مـن رجـال
س ا  الشـرطة األوفـيـاء إال كل إصرار عـلى التـصـدي بكل حـسم 
أمن الـوطن وســـــــالمـة أراضـيه ويـبذلـون في سـبـيل ذلك أرواحـهم
فـداءً لــلــــــــــوطن مــا خـانــتــهم أبـدًا شــجـاعــتـهم وروت ومــا تـزال
دمـائــهم تـراب هــذا الـوطن بــامـتـداد ربــوعه من أجل تــعـضــيـد أمـنه

واستقراره .
وفي هذا اليوم تبرز من جديد اخلدمـة الكبيرة التي يجب ان تؤديها
ؤسسة الـشرطوية الـعراقيـة وعلينـا التعـامل مع متغيـرات العصر ا
وحتدياته  فـإن عمل قوى االمن الـداخلي بـأسلوب عـصري وحديث
يشكل وسيلة هامة في هذا اجملال  من أجل اللحاق بركب التقدم 
ـــهــام  بـــتــطـــبــيق بــإصـالح أحــوالـــنــا ووضـــوح الــرؤي في أداء ا
الـســــــــيـاسـات األمـنـيـة الـثـابـتـة والـراسـخـة واتبـاع نـهـج الـعـقـيدة
ـواطن بـالـتـعـبـير عـن رأيه وفـقاً األمـنـية الـقـائـمـة عـلى احـتـرام حق ا

للقوان .
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ان ظروف الـعـنف السـابقـة الـتي مرت بـالـعراق افـرزت قـيادات غـير
مـؤهـلـة  ال تـتـنـاسب مع الـظـروف احلـالـيـة قـيـادات عـسكـريـة كـانت
ـرحلـة تـتـطـلبـهـا افـقـدت الشـرطـة مـهـامهـا ووظـيـفـتهـا األسـاسـية  ا
وحتولت الى قـوة ماسـكة لألرض مـثل اَي قوة عـسكـرية  ان األوان
مـارسـة مهـامـها ان تعـاد قـيادات الـشـرطـة الى مدنـيـتهـا والـعـودة 
مارسـات التي فرضتها فترة العنف احلقيقة ومغادرة االجراءات وا
ومحـاربة داعش  وهـذا يتـطلب تـضـافر جـهود وطـنيـة لدعم اخلـدمة
ؤسسـة الشرطويـة العراقيـة وعليها الكبيـرة التي يجب ان تؤديـها ا
الـتـعــامل مع مـتــغـيـرات الــعـصـر وحتــديـاته  فــإن عـمل قـوى االمن
الـداخـلي بـأســلـوب عـصـري وحـديـث يـشـكل وسـيــلـة هـامـة في هـذا
اجملال  من أجل الـلحـاق بركب الـتقـدم بإصالح أحـوالنـا ووضوح
ــهــام  بــتــطــبــيق الــســيــاســات األمــنــيــة الــثــابــتـة الــرؤي في أداء ا
والراسـخـة واتبـاع نـهج العـقـيـدة األمنـيـة القـائـمة عـلى احـترام حق

واطن بالتعبيرعن رأيه وفقاً للقوان . ا
كـمـا اصــبح وجـوبــا عـلى قـيــادات الـشـرطــة الـتي تـديــر دفـة األمـور
بتـحديـد اخملـاطر احلـقيـقـة القـادمة  وحتـديـد األولويـات إلعادة بـناء
وضرورة الـسعي لـتـطويـر االداء ودعم القـدرات من خالل الـتخـطيط
الـعـلـمي واالسـتـعـانـة بـأحـدث الـنـظم والـتـكـنـولـوجـيا احلـديـثـة وعـلى
االرتقاء بـالعنـصر الـبشري بـاعتبـاره ركيـزة العمل األمـني واالرتقاء

رافق الشرطية . باخلدمات األمنية في كافة ا
املـنا بـاصالح واعادة هـيكـلة بـعض االدارات لتـتنـاسب مع العـصر
ـهام بأبـعاده اجلنـائية رحـلة لغـرض النهـوض بكل ا وتتجـانس مع ا
لنحفظ جبهتنا الداخليـة في إطار احترام الدستور والقانون والتزام
عايير حقوق اإلنسان  ومنهـا سن التشريعات وإقرار السياسات
الــتى حتــكم عــمل الــشــرطــة وســلــوكــهــا بــوضــوح ودقـة ال تــســمح
نـظـمة لـعمل عـاييـر الـدوليـة ا ـا يتـفق مع الـدستـور وا بااللـتبـاس و
الـشـرطــة  وعـلى قــادة الـشـرطــة الـعــمل عـلى عــدم إشـاعـة الــفـرقـة
اجملتمـعية وتـفتـيت النسـيج اجملتـمعى  ومراجـعة الـسلوكـيات التي
ـقراطى حـيث تكـون رؤية مـحوريـة مؤداها تتـقاطع مع الـتحـول الد
أن عمل الـشـرطة فـى خدمـة الـشعب يـقـتضـى حتول الـتـوجه األمنى
من الطابع الـتسـلطى إلى الطـابع اخلدمى والـذى يعنى أن الـشرطة
ليست سلطة بقـدرما هى خدمة عامة للجـميع احلق فيها دون تفريق
ـقراطى ـبـاد األساسـيـة لـتـحدد اإلطـار الـد أو تمـيـيـز واعـتمـاد ا
لـعـمل جـهـاز الــشـرطـة لـكى يـصـبح مــؤهالً خلـدمـة الـشـعب  وهى
التـمــــــسك بـسـيادة الـقـانـون والـدور االجتـمـاعى لـلـشرطـة وحـمـاية
ـواطـنـــــــ وحــريـاتـهم وقـواعـد الــتـنـظـيم اجلـيـد واإلدارة حـقـوق ا
الفعالة جلهاز الشرطة  ووضع إطار قانونى منظم الستخدام القوة
ضـمن سـيـاسـات الـشــرطـة شـامالً الـتـعـريـفــات الـتى حتـدد طـبـيـعـة
ــا يـتــوافق مع قـيم و اسـتــخــــــدام الــقـوة فى اجلــرائم اجلــنـائــيـة 
ـقــراطي واالمـتـــــــنـاع عن تــنـفــيـذ األوامـر اخملــالـفـة اجملـتــمع الـد
لـلــقـانــــون مـهـمــا كـانـت سـلـطــة وصالحــيـات الـذيـن أصـدروا هـذه
ـواجهـة احلازمـة ألى انتـهـاكات لـلقـانون ومـباد حـقوق األوامر وا
اإلنـســان والــعـمـل عـلى اخلــضــوع لـلــمــسـاءلــة الــقـانــونــيـة عن أى

انتهاكات
ا كان حتقيق األمن الداخلي من أولى أولويات الدولة وفي اخلتام و
احلـديـثــة  فـإنـنـا نــطـمح ان يـؤدي جــهـاز الـشــرطـة عـمــله بـأسـلـوب
عصـري وحـديث  يشـكل وسـيلـة هـامة الداء مـهام االمـن  ال سيـما
ــاديـة والــبــشـريــة مــتــاحـة واصــبح لــزامــا عـلى ــوارد ا ان كـافــة ا
احلـكومـة احلـالـيـة  بـوضع خـطـة مـتكـامـلـة الصالح وتـطـويـر جـهاز
ــعـدات ــؤســسـة بــا الـشـــــــــرطــة  وعــصـرنــة الــوســائل وتـزويــد ا
واألجـهزة الـتـكـنـولـوجـية احلـديـثـة  وابـعـاد اجلـيش عن مـهام االمن

الداخلي.
ـفكرين والـستـراتيجـي واالمنـي تقـد مشروع اخلالصة : على ا
اصالح الشرطة (سـتراتيجـيات وسياسـات واعادة النظر بـالهياكل)
رحلـة القادمة وحتـديت وعصرنـة ادارات الشرطة ا يتنـاسب مع ا

بحيث تتوافق مع معايير العصر وتبتعد عن امزجة الساسة.
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الـشـرطـة يـخـضـعـون لـوالـي بـغداد
العثماني. 

وعنـدما دخلت الـقوات الـبريطـانية
بـــغــداد ســنــة 1917   تــأســيس
مـخــفـر شـرطــة صـغــيـر حتت إمـرة
الـكـاب (جـيـرارد) وبـعد ذلك اداره
الـــكـــابــ (بـــرايت) وقـــدم اخملـــفــر
خـدمـات رائعـة وبـعـد ذلك تـأسست
ادارة لــلـشـرطـة في بـغـداد مـديـرهـا
ـقدم الـعقـيد (غـريغـسون) ونـائبه ا

(بريسكوت) .
وفي سـنة 1918 حل (بـريـسـكوت)
مــديــراً وبــعــدهـا بــســنــة تــوجـهت
االدارة الــبــريــطـانــيــة الى جتــنــيـد
بعض الـبغداديـ في قوة الـشرطة
بصفـة ضباط و تـأسيس مدرسة
ـفـوضـ واسـتـعـمل عـدد تــدريب ا
ــصــريــة في من أفــراد الـــشــرطــة ا
بـغــداد لـكـنه  االســتـغـنــاء عـنـهم
خلشونتهم وجرب استعمال مفرزة
صـغيـرة من شرطـة الصـومال وزاد
عــدد الــشــرطـة الى 14308 واهـتم
البـريطانـيون بـالسجـون حيث كان

عام 309 هج حـيث ضـرب احلالج
اوالً الف سوط ثم قطع يده اليمنى
فــرجــله الــيـســرى فــيـده الــيــسـرى
فـرجـله اليـمـنى ثم حـز رأسه وبـعد
ذلك جـمـع اشالءه وحـرقـهـا وذرهـا
في نـهــر دجـله بـقــتـله لم يــكن لـهـا
مـثـيل بـتـهــمـة االحلـاد وفي الـقـرن
االخـير من عـهـد الدولـة العـثـمانـية
وطـبقـاً لنـظام الـواليات الـعثـمانـية
لسـنة 1864  تشـكـيل اجلنـدرمة
وهي قــوة في مـركــز واليــة بــغـداد
بقيادة مير الي وشكل ثالثة افواج
منـها  منـها ببـغداد وافواج وزعت
ـرتــبـطـة بـواليـة عـلى الـســنـاجق ا
بـغـداد كـربالء والـديـوانـيـة وكـانت
الــقـوات تــتـبع وزارة احلــربـيـة في

استنبول.
وتـشكـلت قوة بـوليس بـبغـداد بعد
ذلـك وتـــتـــألف مـن قـــومـــســـيـــر اي
مـــفـــوض من الـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة
وقـومــســيـر ثــالث وافــراد ودوريـة
بــولـيـس ومـخــفــر بـولــيس وحــيـد
ببـغداد في منـطقة الـشورجة وكان

اول مديـر شرطـة عرفـته بغـداد هو
(حـــرب بن عـــبـــد الـــله) زمن بـــاني
نـصور عام 145 بغـداد اخللـيفـة ا
هج 762م وهـــــو الــــــذي مـــــنــــــحه
نـصور قطـعة ارض شمـال بغداد ا
عـنــدمـا كــانت بـغــداد في  مـنــطـقـة
ـــنــصــور االراضي الــكــرخ ووزع ا
عــــلـى اهل بــــغــــداد كــــأربـــاض اي
مقاطـعات كبـيرة وكان ربض حرب
أشــهـر أربــاض بــغــداد وقــد سـمي
بـأسم قـائــد الـشـرطــة الـذي ارسـله
ـوصل ولـكن لـيـكـون عـلى شـرطـة ا
 قـتـلـه في ارمـيــنـيـا ومــنه كـانت
مــحــلــة احلـربــيــة في ربـض حـرب
ـنــطـقـة بـ شـمـال الـتي تـقع في ا
الكرخ وجنوب الكاظمية احلالية.
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ـشهورين في ومن رجال الـشرطة ا
ـقـتـدر عـهـد اخلــلـيـفـة الـعــبـاسي ا
صــاحب الـــشــرطـــة مــحـــمــد عـــبــد
الــصـمــد الــذي تــولى إعــدام شـيخ
الـطـريـقـة البـغـداديـة في الـتـصوف
احلالج لـست بـقـ من ذي الـقـعدة
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وصل ا

ـــرحــــلـــة االولى الجنـــاز اعــــطـــاء ا
مـشـروع مـيـنـاء الــفـاو الـكـبـيـر الى
شـركة دايـو الـكوريـة . اعـلن األم
الـــعـــام لـــعـــصـــائـب أهل احلق إنه
ســيــحــاول بــكل قــوته اللــغــاء هـذا

العقد .
وفي وقت الحق  قـال زعـيم فـصيل
ان العراقي  إنه صادقون في البر
سـيـسـتـجـوب  وزيـر الـنـقل رسـمـيًا
ــان . وهـكــذا انـبـرى من قـبل الــبـر
مؤيدو الـتمدد االيـراني في العراق
ـنـطقـة الـعـربـيـة بـالـتـأكـيـد على وا
شـروع الى الصـ  ليس اعطـاء ا
ــا تـــنــفــيــذا حــبــا بـــالــصــ  وا
شاريع ايـرانية في السـيطرة على
ــنـطـقـة حتت اجلـنـاح الـصـيـني . ا
فنظمت حملة كبيرة من الصحفي
ــــــؤيـــــدين اليـــــران والـــــكـــــتـــــاب ا
ـترتـبة على باسـتعـراض الفـوائد ا
اعـطــاء مـشـروع مــيـنــاء الـفـاو الى

الص .
وهــــــنــــــاك من انــــــخــــــدع بــــــهـــــذه
االطـروحات واعـتبـر دخول الـص
الى الـــعـــراق عن طـــريـق مـــشــروع
الفاو خالصا من الـتخلف والفساد
ونـقل الـعـراق الى مـرحـلـة مـتـقـدمة

ومن جـهـة ثـانـيـة فان مـيـنـاء الـفاو
الكبير اذا اعطي  لـلص فسيكون
لـهــا مـوطئ قــدم في الـعــراق ومـنه
الى الشـرق االوسط  وتكـون بذلك
في مـــواجـــهـــة امـــريـــكـــا في هـــذه
ــا يــخـفف ــنـطــقــة احلـيــويـة .  ا
الــضــغط عـلـى ايـران  وبــذلك فـان
ـشــروع سـيـكــون في صـالح هــذا ا

الص وايران في نفس الوقت .
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وعـلـيه فـان الـعـراق سـيـكـون جزءا
من هـــــــذا اخملـــــــطط  وفـي قـــــــلب
ــا يــعــرضه الــصــراع الـــقــادم  . 
خملـاطر بـالغـة نتـيجـة كونه سـاحة
ـــواجــهــة بـــ اكــبـــر قــوتــ في ا
تـحدة والص العالم  الـواليات ا
. وســيــكــون في نــفس الــوقت اداة
ايــران الــفــاعــلـة لــلــســيــطــرة عـلى

نطقة . ا
ـوالية اليران اليـهمها ميلـيشيات ا
مــســـتــقــبل الــعـــراق واســتــقالله 
ومصـلحته فـي ان يكون بـعيدا عن
الـصـراعـات الـدولـيـة واالقـلـيـمـية .
حـــيث ســيـــكــون في هـــذه احلــالــة
اخلـاسـر االعظم  ويـفـقـد كيـنـونته

واستقالله .

ادركـت الـــصــــ في وقـت مـــبــــكـــر
خــــطـــورة الـــتــــهـــديـــد االمــــريـــكي
ـيــة فـعـمـدت الى لـتــجـارتـهـا الــعـا
تنشيط طـريق احلرير القد حتت
مـســمى  (احلـزام والـطـريق) وهـذا
ـثل ستـة خطـوط ينـتهي احلزام 
نـــصـــفــهـــا الـى الـــبــحـــر االبـــيض

توسط . ا
ثـل العـراق نقـطة تالقي الـقارات
الــــثالث  ويــــكــــون بـــــذلك ضــــمن
ـشـار اليـها  اخلـطوط الـصـينـية ا
ـا حــدا بـالـصـ لــلـتـقــدم لـبـنـاء
مــشــروع مــيــنــاء الـفــاو الــكــبــيـر .
وربطه بالقنـاة اجلافة التي تتكون
من سـكك حـديـد وطـرق مواصالت
سريـعـة لـنـقل الـبضـائع الـصـيـنـية
خالل ســاعــات قـلــيــلـة الى مــيــنـاء
الـالذقــيــة الــســوري عـــلى الــبــحــر

توسط . ومن ثم الى اوروبا . ا
ايـران هي االخـرى وجـدت في هـذا
ـشـروع ضـالـتـهـا السـتـخـدام هذا ا
الطريق الغراض الدعم اللوجستي
ــنـطــقــة . وبـذلك حلــلــفـائــهــا في ا
تـسـعى للـربط بـينـهـا وب الـعراق
وصـوال الى ســوريـا ولــبـنــان عـلى
ــتـوسط . هــذا من جــهـة الــبـحــر ا

ـلـيـارات أو الـتـنـازل عن عـشـرات ا
مـن الـــــــدوالرات مـن الــــــــقـــــــروض
ــســتــحــقــة هــذا الــعــام نــتــيــجـة ا
االستثـمارات الصـينية فـيها . وقد

وضعت كثير من
ـــــنــــاجـم وغـــــيـــــرهــــا ـــــوانـئ وا ا
كـــضـــمـــانــات  .فـي جــيـــبـــوتي من
ــــتـــوقـع أن تــــبـــلـغ الــــديـــون 88 ا
ــئـةمن جــمـلــة نـاجتــهـا احملـلي بـا
البالغ 1.72 ملـيار دوالر وأغـلبـها
ــا تـواجه هي ديــون لــلـصــ ور
األخـرى احــتـمــال تـســلـيم الــصـ
بــعـــضــا من أصــولـــهــا لــتـــســديــد

ديونها.
وســـلــــمت ســــريـالنـــكــــا مــــيــــنـــاء
هامبانتوتا اخلاص بها إلى شركة
صــيـنــيـة تــديـرهــا الـدولــة في عـام
2017 كـمـقـايـضـة ديون تـصل إلى

1.2 مليار دوالر أمريكي !.
وكـــان بـــراهــمـــا شـــيالني أســـتــاذ
الـدراسـات اإلسـتراتـيـجـية بـالـهـند
مـن أوائـل الــــــــــذيـن حــــــــــذروا مـن
مــشـــاريـع الـــصــ الـــهـــادفـــة إلى
ــوارد بـالـعــالم الـثـالث اسـتـغالل ا
وغـزو األســواق احملـلــيـة بـالــسـلع
الــصـيــنـيــة واطـئــة اجلـودة . كــمـا
تــرسل بــكــ أحــيــانــا عــمــالــتــهـا
اخلاصـة للـمنافـسة عـلى الوظائف
احملـلـية  ونـتـيـجة لـذلك "أصـبحت
هـذه البـلدان غـارقة في فخ الـديون

الصينية".
وفـي هــــذا الــــصـــدد قــــال رئــــيس
ـالـيـزي مــحـمـد مـهـاتـيـر الـوزراء ا
بـانــنـا النــريـد نــسـخـة جــديـدة من
االســــتـــعــــمــــار" وأبـــلـغ الـــرئــــيس
الـصــيـنـي حـيــنـهــا أن بالده ألـغت
ثالثـة مـشـاريع اقـتـصـاديـة عـمالقة
كانت ستمـولها بك وأكـد حينها

من الــرقي والـــتــمــدن . وقــد نــسي
هؤالء ان العراق بامكاناته الذاتية
يـسـتـطـيع حتـقـيق اهـدافه من دون
الـــتـــوسـل بـــوســـائل تـــبـــعـــيـــة او
اسـتـجـداء الـديـون . ونـحـتـاج فقط
الى التخلص من النفوذ االجنبي 
وضــمــان الـــســيــادة عــلى ارضــنــا

نهوبة . وثرواتنا ا
وعـلـيهـم ان يدركـوا بـان الـص لم
تــعـد دولــة اشــتـراكــيـة كــمــا كـانت
ســــابــــقـــا . وهـي الــــيــــوم حتـــاول
الــهـيــمــنـة عــلى دول الــعــالم الـتي
لـديــهـا صــعـوبــات اقـتـصــاديـة من
ـا خالل تـمــويل مـشــروعـاتــهـا  
يـسهل الـسيطـرة علـيهـا اقتـصادياً

ومن ثم سياسيا .
دول اسيوية وافريقية كثيرة أبدت
اسـتـعـدادهـا لتـقـبـل االسـتـثـمارات
الــصـيـنـيـة  واعـتـقـدت أن االمـوال
ـمـنـوحـة لهـا هي مـنح مـجـانـية . ا
لكنها وجـدت ان هذه االستثمارات
ماهي اال قروض ذات فوائـد مكلفة
جـدا  وتكـبل هذه الـدول لتـجعـلها
اسـيــرة الــســيــاســات والــهــيــمــنـة

الصينية.
وقـد اسـتــثـمـرت الـصــ مـلـيـارات
الــدوالرات لــدول عــديــدة  وتــعـذر
عــلــيـهــا ســدادهـا او تــســويـتــهـا .
وتـــواجه الــصـــ الــيــوم مـــطــالب
مــتــزايــدة لـــتــخــفـــيف الــديــون او
تاجيلـها .ومؤخرا طلـبت باكستان
مـن الـصـ اعــادة جـدولــة الـديـون
نـتـيــجـة االسـتـثـمــارات الـصـيـنـيـة

فيها.
ـاثـلـة عـلى بـك وهـنـاك طـلـبـات 
من قـيـرغـيـزسـتـان وعـدد من الدول
األفـريـقـيـة  حــيث طـالـبت بـإعـادة
هـيكـلة الـديون  أو تـأخيـر السداد

أن األمــر ال يــتــعــلق بــصب أمــوال
ــــا فـي عـــــدم قــــدرة كـــــثـــــيـــــرة إ

بور على سدادها. كواال
كــــمـــا الـــغـت دولـــة ســـيــــرالـــيـــون
األفريقـية مشـروعًا بتـمويل صيني
بقـيمة أربـعمئـة مليـون دوالر لبناء

مطار فيها .
WKOIŁ ÷Ëd

وقد حذّر خبـراء أفارقة بارزون من
أن الــــــصـــــ قــــــد تـــــوقـع الـــــدول
األفريقـية في فخ الديون من خالل
االســتــثــمـارات فــيــهــا او مـنــحــهـا
قــروضـاً ثــقــيـلــة قـد ال تــتــمـكن من
سـدادهـا .أن بـكـ في سـيـاسـاتـها
هــذه بــدأت تــؤثــر عــلى الــقــرارات
االقــتـصــاديـة والــســيـاســيـة لــتـلك
الــدول . وبـذلك تـتــمـدد الـصـ في
كـل انـحـاء الـعـالم لـتـصـبح الـدولـة
االعـظم في مــنـافـســتـهـا لــلـواليـات
ـــــــتـــــــحــــــدة مـن خـالل "احلــــــزام ا
والـطـريق" الــنـسـخــة احلـديـثـة من

طريق احلرير  .
أنــــدريه دوفـــنـــهــــيج األســـتـــاذ في
جـــامــعـــة نـــورث وسـت بـــجـــنــوب
أفريقيا يقول "في النهاية ستطلب
ــتـــعــثــرة عن الــصـــ من الــدول ا
سـداد ديـونــهـا أشـكــالًـا أخـرى من
إعـادة الـدفـع مـثل االسـتـيالء عـلى
ــوانـئ واألراضي".وبـــنــاء عـــلــيه ا
فــعــنـد احلــديث عـن مـيــنــاء الــفـاو
االســتـراتـيـجـي يـجب ان نـأخـذ كل
هـذه االعــتــبـارات فـي احلـســبـان 
اضـــافــة الى مـــخــاطــر الـــنــزاعــات
االقـلـيـميـة والـدوليـة  والـنـظر الى
مـــصــلــحــة الــعـــراق وشــعــبه قــبل
مـــحــــابـــاة اطــــرافــــا ودوال حتـــقق
صـلـحة مـصـاحلـها عـلى حـسـاب ا

الوطنية للعراق . 

ــعـظم ـركــزي في بـاب ا الـســجن ا
وســـجن الــقـــلــعــة وســـجن الــبــاب
الوسـطاني وسـجن خـاص للـنساء
واســــتــــخـــدمـت حــــارســــتـــان و
تــــأســـــيس مــــدرســـــة اصالحــــيــــة
لــلــصـبــيــان واسـتــخــدم االنـگــلــيـز
احــيــانــا( الـــلــيــفـي) اي الــشــرطــة
كـونة من رجـال العـشائـر وقوات ا
الـــشــــبـــانــــة حتت امــــرة احلـــكـــام
الـعـسـكريـ وكـان واجب الـشـرطة
حـفظ االمن وتــفـريـق الـتــظـاهـرات
وجمع النـاس بالقوة السـتخدامهم
ـيــجـر في الــسـخــرة و تـعــيــ ا
(ويــلــكـنس) مــديـراً لــلــتـحــقـيــقـات
ـيـجـر (كـوري) اجلـنـائـيـة وكــذلك ا
وتـولى االنــگـلــيـز تــأسـيـس اربـعـة
مــراكـز شـرطـة ثالثــة في الـرصـافـة
وواحــد في الــكــرخ الــذي اقــيم في
مـحـلـة بـاب السـيف حـيـفـا ومـراكز
ـركـز الـرئـيـسي والـذي الـرصـافـة ا
ثابة مديرية الشرطة ببغداد كان 
ومـــكــانه في خــان دلـه ثم نــقل الى
الـسـراي مــجـاور الـقـشــلـة لـتـوسع
اعــــمــــالـه والــــثــــاني فـي مــــحــــلـــة
ركز الثالث  اقامته العبخانة وا
في مـحـلـة البـولـيس خـانـة منـطـقة
الــكـــرادة الــشـــرقـــيــة الـــذي تــواله
الـضابط الـبغـدادي نعـوم حشـيشة
ومن الــضــبــاط الــذين عــمــلــوا في
الـشـرطـة اثـنـاء االدارة االنـگـلـيـزيـة
هــاشم الــعـــلــوي وصــبــيح جنــيب
ـدفــعي ويـوسف. وحــسن فـهــمي ا
لكي وتأسيس وبعد قيام النـظام ا
الـشـرطـة الـعـراقـية فـي التـاسع من
كانـون الثـاني حسب رأي االكـثرية
وان كـــان الــبـــعض يـــحــدد الـــيــوم
الـثـامن ولــيس الـتـاسـع  تـعـيـ
مـديـر عـام لـلـشـرطـة من الـعـراقـي

ومـدير لـكل لـواء وكانـوا في بـداية
ن االمر من الضباط الـعسكري 
خـدمــوا في اجلـنــدرمـة في الــعـهـد
ديرين العـثماني وكـذلك معاونـو ا
واســـتـــحـــدثت وظـــائف لـــضـــبــاط
الــشـرطــة الـبــريـطــانـيــ بـعــنـوان
ضـابط تفـتيش لـتقـد االستـشارة
صـطلحات والتدريب واسـتبدلت ا
االنــگــلـيــزيـة الى الــلــغـة الــعـربــيـة
وتــرجـمـت ســجالت الــشــرطـة و
حتديـد شروط االنـخراط بـالشـرطة
منهـا السمـعة الطيـبة وعدم احلكم
ـــة مــــخـــلـــة بــــالـــشـــرف عـن جـــر
وافـــتـــتـــحت مـــدرســـة لـــلـــشـــرطـــة
ـــفــــوضي الــــشــــرطـــة ومــــدرســــة 
ومــــدرســــة لـــلــــمــــعـــاونــــيـــ و
اســتـخــدام سـيــارات مــسـلــحـة في
مــــنــــاطـق احلــــدود اجلــــنــــوبــــيـــة
والـغــربـيــة خـاصــة وتـشـكــيل قـوة
ـــســلــحــة الـــصــحــراء والــزوارق ا
واســتــحـــدثت شــرطـــة الــهـــجــانــة
والــــســــكـك والـــكــــمــــارك واالخالق
والـتـحـقـيــقـات اجلـنـائـيـة وشـعـبـة

طبع االصابع . 
W uJŠ ‰Ë«

وكــانت وزارة الــداخـــلــيــة في اول
حــكــومـــة ســنــة 1920 حــيث كــان
الــــــــــوزيـــر طــالـب الــنـــقـــيب وفي
وزارة 1921 الـوزيـر احلـاج رمـزي
وفي وزاًة 1922 كــــــــــــان وزيـــــــــــر
الـداخـلـيـة عـبـد احملـسن الـسـعدون
وبــعـــده نــاجي الــســـويــدي وعــلي
جــــــودت االيـــــوبـي وكـــــانت وزارة
الداخـليـة تتـألف من الـديوان الذي
يـتـكـون من مديـريـة االدارة الـعـامة
ومـــديــريـــات الــعـــشــائـــر الــعـــامــة
والشـرطة العـامة والـصحة الـعامة
دنية) والنفوس العامة (االحوال ا

والــســجــون الــعــامــة والــبــلــديـات
الـعــامـة والــدعـايــة والـنــشـر وكـان
لوزارة الداخلية مستشار انگليزي
وكانت االلوية (احملـافظات) ترتبط
بـوزارة الداخـليـة وكانت مـواضيع
الــســفـر واالقــامــة واجلــوازات من
اخـــتـــصـــاص هـــذه الـــوزراة. واذا
رجـعــنــا الى بــعض من يــعــمل في
وزارة الــــداخـــلــــيــــة ســــنـــة 1935

وذخ جند:- كأ
ستشار  مستر ادموندس ا

ستشار مستر گرايس معاون ا
مدير البلديات نشأت السنوي

وكـــيل مــديـــر الــعـــشــائـــر مــســـتــر
ديچبرن

مدير احلقوق عبد الله الشواف
وكـيل رئـيس الـهـيـئـة الـتـفـتـيـشـيـة
للـمـنـطـقة الـثـالـثـة بغـداد عـبـد الله
ـظـفـر وقـائـمقـام لـقـضـاء سـامراء ا
ابـراهـيـم صـالح شـكـر والـكـاظـمـية
فـائق االلـوسي واحملـمـوديـة أحـمد
السوز ومدير الشرطة العام هاشم
الـعـلوي ومـديـر شرطـة بـغداد عـبد
اجلبـار الراوي ومـدير التـحقـيقات
مظفر احمد ومـدير السفر واالقامة
واجلـنـسـية رشـيـد مـحمـود ومـدير
مـدرســة الـشــرطـة عــلـوان حــسـيت
وآمـر الـقـوة الـسـيـارة عـبـد الـرزاق
الـفـضــلي ومـديـر شـرطــة الـكـمـارك
حـسن فوءاد ومـدير شـرطة الـسكك
احمد الراوي ومديـر الصحة العام
ســـــامـي بـــــيـگ شـــــوكت ومـــــديـــــر
الـسجـون سعـيد حـقي بيگ ومـدير
سـجن بـغداد احـمـد مـختـار ومـدير
الـنــفـوس جــمــيل الـعــزاوي وامـ
الـعـاصـمة بـغـداد محـمـود صـبحي
الـدفـتري ومـديـر اسـالة مـاء بـغداد

ستر كابارن. ا

بـــغــداد
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ــنـســجــمـة ســيــنـاريــو االغــلـبــيــة ا
ـعـارضـة الـقـويـة وضـمن بـرامج وا
واقعية قابلة لـلتطبيق سوف تؤطر
لـلمـمـارسة الـسـياسـية ,وجتعل من
الالعــبـ الــســيـاســ يــحـتــرمـون
قواعـد اللعـبة السيـاسية بـعيداً عن
صالح الضيقة خملتلف االطراف. ا
  فممارسـات اغلب الكتل واالحزاب
ـارسة الـسـياسـيـة كـانت والزالت 
ــشـــاركــة في ادارة تـــتــجه نـــحـــو ا
احلـكم بـغـيـة احلـصـول علـى بعض
ـغــا من الـعــمـلــيـة الــسـيــاسـيـة ا
,وهــذه الـســيـاســات ادت الى افـول
كن ان يـظهـر للـمعـارضة اي دور 
ـانية ,فعمـدت االحزاب والكتل البر
السياسية الى اهمال او تغافل دور
انية ,ولم يتطرق اي عارضة البر ا
من االحزاب والـكتل الـسيـاسية عن
ـانـيـة ضـرورة وجــود مـعـارضـة بـر
وتقوم قويـة تراقب عـمل احلكـومة ,

بتقو اداءها.
ـــنـــطـــلق فـــان وجــود   ومن هـــذا ا
ـانـيـة يـعـد احلـجـر ـعـارضـة الـبـر ا
االساس والركن الـرئيس في عمـلية

مراقبة االداء احلكومي ,و اال اذا ما
شـارك اجلـمـيع في احلـكـومـة وعلى
مــخـــتــلف الــدرجـــات ســواء كــانــوا
وزراء في احلـكـومـة ام وكالء وزراء
ام مـــدراء عــامـــ فــان الـــنــتـــيــجــة
احلـتــمــيــة سـوف تــكــون تـلـك الـتي
شـاهــدنـهــا في الـفــيـديــو الجـتــمـاع

مجلس الوزراء.
وال اعلم ماهي اجنـازات احلكومات
ـتـعـاقـبة مـنـذ الـتـغيـيـر الـسـياسي ا
حـتى احلــكـومــة احلـالــيـة بــرئـاسـة
مــصــطــفى الــكــاظــمي حــتـى يــصـر
اعضاء احلـكومة على مـدح انفسهم
ورئيـسهم بـصورة مـفرطـة  فمـسألة
االصالح التكامـلي تعد  احدى  اهم
ــهـــمــة وقــضــايــاهــا الـــتــحــديــات ا
احلـيـويــة بـالـنــسـبـة لــواقع الـدولـة
الـعـراقـيـة بـعـد عام , 2003السـيـما
ــا يــتــعــلق بــإشــكــالــيــة االصالح
الـــــــســــــيــــــاسـي واالقــــــتــــــصــــــادي
واالجــــتـــــمــــاعي  ,اال ان  الـــــدولــــة
العـراقيـة اخفـقت في ذلك اجلانب,و
ـا ـتــفـرج  التــزال تـقف في مــوقف ا
يـجـري عـلى الـسـاحـة الـعـراقـيـة من

تــفــاعالت ذات مــردود ســلـبـي عـلى
العملية السياسية .

   ان الـنـخـبـة الـسـيـاسـيـة احلـالـية
عملت ,وال زالت تعـمل عـلى حمـاية
مكـانتـها االجـتمـاعيـة واالقتـصادية
والـــســــيـــاســـيـــة دون اي اكـــتـــراث
ا لـلطـبـقات االجـتمـاعـية االخـرى 
ادى الى خـــلق نــــوع من الـــفـــوارق
الطبقية ب افراد اجملتمع العراقي
ستدامة  ,فعملية حتقيق الـتنمية ا
في اجملــتــمع الـعــراقي حتــتـاج الى
احداث نـقـطة حتـول عبـر التـخلص
من الـطــبـقــة الـســيـاســيـة احلــالـيـة
,والتي ال امل فـي وجودهـا الحداث
الـتــغـيـيـر الالزم ,وتــغـيـيــر طـريـقـة
ادارة الـــدولــة الحـــداث الــتـــغــيـــيــر
ـطـلـوب في الـعـجـلـة االقـتـصـاديـة ا
,وفتح اجملال امام الكفاءات الشابة
لـالنــخــراط في عـــجــلــة الــتـــنــمــيــة
,واعـطــاءهـا دور اكــبـر في عــمـلــيـة
بنـاء العـراق بدالً من االعـتمـاد على
والذي احلـرس الــقـد في الـدولـة ,
ثـــبـت فـــشــــله الـــذريـع في ادارة كل

مفاصل الدولة .
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قبل عـمال يجمع ب األوبرا والـروك مخصصا حلـياة رئيس الوزراء البـريطاني االسبق توني يـقدم مسرح في العـاصمة البريـطانية لنـدن في شباط ا
ـمـتـد عـلى خـمس وأربـعـ دقـيـقـة بـعـنـوان "تـوني!" تـوقـيع هـارفي هـيل وسـتـيف بـراون. وهـو سـيُـعرض بـ الـرابع من بـلـيـر.ويـحـمل هـذا الـعرض ا
شباط/فبرايـر والسادس منه في مسرح توربـاين ويروي فصوال من مسيرة بـلير الذي تولى رئاسة احلكـومة في بريطانيا ب  1997و 2007 والذي
كان عضوا في فرقة "أغلي رومـرز" للروك خالل سنوات الدراسة قبل أن يصبح الـسياسي الوحيد الذي قاد العمّـالي إلى السلطة خالل السنوات اخلمس
ـشـروع أنه "تراجـيـديا مـضـحكـة تمـزج احلـبكـة الـسيـاسـية مع الـدين والـسلـطة ـعلن.ويـشـرح القـائمـون عـلى هذا ا اضـيـة مع خطه الـلـيبـرالي ا واألربـعـ ا
والرومانسية". ويجسد العمل زوجة بـلير شيري والليدي ديانا والناطق الشهير باسـمه أليستر كامبل وأيضا جورج بوش االبن وصدام حس وأسامة بن
الدن.وتـولى اإلصالحي تـوني بـلـير رئـاسـة الـوزراء في سن الـثالـثـة واألربـعـ لكن أداءه فـي السـلـطـة كـان موضع انـتـقـاد خـصوصـا لـقـيادتـه البالد خالل

تحدة.ويدير بلير البالغ  67عاما حاليا مؤسسته "توني بلير إنستيتيوت فور غلوبال تشاينج". مشاركتها بغزو العراق ضمن ائتالف بقيادة الواليات ا

رسالة لندن
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ئة ألف دينار بقليل. الذي جتاوز ا
قــال الــشـاب ذلك وهــو مــرتــبك أمـام
أنـفـاس اخليـاط الـغـاضبـة والـدخان
الـذي يــخـرج مع كل كـلـمــة يـنـفـثـهـا
وكأنه يـحـتـبس دخان سـيـجارته في
صـدره لـيــضـفي عـلى صـراخه جـوا
غـائـما ال يـنـتهي إلى مـطـر مسـتـندا
على مـنضـدة تـفصـيل اجللـد والتي
لـيس عـلـيـها من اجلـلـد إال مـسـطرة
وطــبــشــور وعـــلــبــة فــيـــهــا فــرشــاة

صغيرة مرعدا بالقول:
-اي مـنـتج مـحــلي هـذا هـذا اجلـلـد
عــــراقي يـــذهـــبـــون بـه إلى تـــركـــيـــا
لــــدبــــاغــــته وخـــــيــــاطــــته انــــظــــر
ياللسخرية كم هو خفيف كأنه أعد
لـلـصــيف أني ألبـصق عـلى األيـادي
التي عملتـه لكن ماذا نفعل?! انا لله

-مــا كــان عــلــيك أن تــشــتــري هـذه
عـاطف الـتركـية الـرخيـصة أنـها ا
أســوأ من قـــمــيص مـــهــتــر كــان
ــا تـخــيـطه يـنــبـغـي أن تـشــتـري 
أيـديـنـا خبـرة سـنـوات طـوال لكن
مـــاذا نـــفـــعـل انـــا لـــله وانـــا الـــيه
ـسـتـورد بارت راجـعـون بـسـبب ا

خياطتنا الراقية!

ـــعــــاطف بــــذلك زمــــجــــر خــــيــــاط ا
عــلى الــشـاب الــذي جـاءه اجلــلــديـة
حامالً معطفه اجللدي طالبا إجراء
تــغــيــيــر في أكــمــامه كي تــنــســجم

وحجم يده.
ـعـطف اشتـريته -لكن عـذرا فـهذا ا
من معـرض اجللود أي أنه صـناعة
عـراقـيـة خالـصـة نـاهـيك عن سـعره

وانــا الــيه راجـعــون غـيــرنـا يــخـدع
ونـحن نـرقـع كي جنـعل من اخلـداع
حقـيقـة ال تهـتم يا أخ سـوف اجعل
منه معطفا تأسر به قلوب العذارى.
-ال أريــد أســر قــلـب أحــد به كل مــا
أريده أكماما بدل احللقات في نهاية
الــذراع ومــكــابس بــاجلـيــوب ومن

اخللف هناك تغضن ينبغي كيه.
-طـــيـب هـــذا كــــلـه يـــكــــلف خــــمس

وعشرون ألف دينار!
يــا إلــهي هــذا كــثـيــر أنه ربـع ثـمن

عطف! ا
ـا -يــا ســيـد لــيس لـه ثـمـن اآلن إ
ــسـاتـي الـفــنـيـة ثــمـنه بــعـد إكــمـال 

الساحرة عليه.
-حسـنا سأعطـيك عشرين ألف لكن

متى تكمل تلك اللمسات الساحرة?
-أسبوعا واحدا.

ــكن -مــاذا!? أســـبــوع أمـــام عــمـل 
إجنازه بنصف ساعة.

-يـا رب أعــني عــلى كل من يــحــشـر
أنــفـه في عــمل ال يــفــقه فــيه يــا أخ!
هنـاك أكمـام وازرار وكي لـلظـهر كل
أمــر من هــذه األمـور يــحــتـاج يــومـا
كـامال عــلى األقل. هــذا جـلــد حـجي
هل تـعي مـعـنى اجلـلـد?! في يـوم مـا
كان حيوان يـرتديه وهناك من سهر
عــلى تـــربــيــة هــذا احلــيــوان وعــلى
ومـأكـله ومـشـربه وهـناك مـن ذبحه
وهــنـــاك مـن اشــتـــراه وأكـــله وأنت

تنظر للموضوع بكل بساطة.
-ال الــعـــفـــو جـــمـــيل أن أرتـــدي مــا
يـرتــديه احلــيــوان لــكن أرجـو أن ال
اُذبح واُســـــلخ! اســـــعـــــدت مـــــســــاء

وساتيك يوم اجلمعة القادم.
-ال قبل اجلمعة إلى اللقاء.

خــــرج الــــشــــاب كـــــخــــروج "اكــــاكي
اكـاكـيـفـيـتش" من اخلـيـاط في قـصـة
ـعطفه عـطف" لكيـكول مـنتشـيا  "ا

الذي سـيلـبسه بـعد إكـمال خـياطته.
نـــزل من عـــمــارة خـــيــاطي اجلـــلــود
ـتـعـددة الـدهـاليـز الـتي ـعـتـمـة وا ا
تـصـلح لـتـصـويـر أحد أفـالم الرعب
عــنـدمــا يـقــوم الـقــاتل فـيــهـا بــسـلخ
جــلـود ضـحـايـاه. خـرج إلى الـشـارع
الرئيسي حـيث تصطف محالت بيع
سـتوردة أنواع ـعاطف اجللـدية ا ا
تـازة يصل سعر جمـيلة وبـدباغة 
الواحـد منـها خـمسـة وسبـعون ألف
ديــنـار أحس بـالــنـدم بـعض الـشيء
عـلى اسـتـعـجـاله دفع مـبـلغ عـشـرين
ألف ديـنار لـعمـليـة إصالح بـسيـطة
ــســات إال أن عــزائـه كــان إنــتـــظــار 
ـعـطف لـيـجـعل منه الـسـاحـر على ا
شـــيــــئــــا أفــــضل وأجــــمل مـن هـــذه

عروضة. عاطف ا ا
وبعد مرور األسبوع عاد الشاب إلى
ذلك اخلـيــاط وأيـضـا لم يـجـد أحـدا
ـرة السـابـقة يـقلب عـنده يـجلـس كا
في هــاتــفه والـتــلــفـاز خــلــفه يـظــهـر
ـسلسالت الـتركية من ذوات إحدى ا
األلف حـلـقـة ونيف وأمـامه مـاكـيـنة
ـعــانـهـا ـة فــقـدت كل  خـيـاطــة قـد
وبريقها عليها بكرة خيوط سوداء.
دخل الــشــاب ولم يالحــظـه اخلــيـاط
ـشــغـول بـهـاتـفه الــذي يـنـظـر فـيه ا
مبـتسـمـا استـخلص الـشاب إلى أن
اخلـيـاط يـشــاهـد مـواقف مـضـحـكـة.
وقف قـــلـــيالً عـــسى أن يـــرفع رأسه
اخلياط إال أن ذلك لم يحدث ثم قال

الشاب:
- السالم عليكم.

رفـع اخلـــــيــــــاط رأسه وقــــــد غـــــابت
االبــتـسـامـة عن مـحــيـاه مـصـطـنـعـا
مــعـانـي جـادة تــتـمــثل بـفــرش أنـفه

وتصغير عينيه مجيبا:
- عليكم السالم تفضل.
- هل نسيتني بسرعة!?

ئـات يدخـلون احملل - العـفو لـكن ا
يوميا! هل أستطيع مساعدتك?

- لدي معـطف تركته عـندك كي تغير
أكمامه بإسم سرمد.

فـتح اخلـيـاط سـجـله الـذي يـبـدو من
بــعــيـد فــارغـا وتــظــاهـر بــأنه يــقـرأ
قــائــمـة طــويـلــة من األسـمــاء صـاح

قائالً:
ــــعــــطـف ذو األكــــمـــام - آه نــــعم ا
ا احلـمد لـله أن اسـتـطعت انـقـاذه 
كـان فيه انـا لله وانـا اليـه راجعون

أي خياط هؤالء تفضل ألبسه.
- على كم اتفقنا?

- على عشرين ألف دينار. 
أخــــذ الــــشــــاب مــــعــــطــــفه واعــــطى
الـعــشـرين ألف ديــنـار إلـى اخلـيـاط
الــذي نــظــر بــاســمــا إلى الــورقــتـ
اخلضـراوتـ من فـئة الـعـشرة آالف
ــســتـــعــمل ـــعــطـف ا ديـــنــار. كــان ا
ــعـلق في احملل مع ثالث الـوحـيـد ا
قطع معاطف جديدة تعلوها األتربة.
ــعــطف واخلــيـاط ارتــدى الــشــاب ا
يـــراقـــبـه وهـــو مـــازال مـــغــــتـــبـــطًـــا
بــالــعـشــريـن الف الــتي بــيــده بـدت
لـلـشـاب أن األكـمـام خـيـطت بـصـورة
مـقـلـوبـة مــا أن رآهـا اخلـيـاط حـتى
عاد مسـرعا يـنظـر في سجـله الفارغ
من األسمـاء تـسمـر الـشاب بـصورة
بلـهـاء رافعـا يديه إلـى األعلى قـليالً
ناظـرا إلى وضعيـة األكمام الـغريبة
جتــاهــلــهــا خـافــضــا عــيــنــيه نــحـو
ـــفـــتـــرض أن اجلـــيـــوب الـــتـي من ا
يـــزرهــا اخلــيــاط بـــأزرار فــتــســائل
الـشـاب عن سـبب تـركـها دون أزرار

فقال اخلياط:
-هـــذا أمـــر بـــســــيط ســـوف ازرهـــا

بسرعة البرق!
عطف? - والتغضن في أسفل ا

- ما أسهل ذلك انتظر!

ـــاذا لم تــــقم بــــتـــســـجــــيل هـــذه -
الحـظات في سجـلك الكبـير جدا ا

كي ال تنساها.
-اوووه كثـرة األعـمال يـا صـديقي
ال تـدع أي مجال لـتذكر أو تـسجيل

أي شيء!
- لــكـــنك لم تـــنس الــعـــشــرين ألف

دينار!
امـــتـــعض اخلـــيـــاط من الـــعـــبــارة
األخــــيـــرة وأخــــذ يـــزر اجلــــيـــوب
كابس خاصة باجللد بعدها قام
بـتــمـزيـق الـبــطـانــة لـوضع مــقـوى
خلف الـظهر كـي يختـفي التـغضن
ــعــطف عــلى ومن ثم بــدا يــكــوي ا
عجل مـا أدى إلى ظـهور أثـر لـلكي
ــعـطف قـلـبه بـسـرعـة عـلى ظـهـر ا
عـلى الـوجه اآلخـر تـاركـا الـبـطـانة
ـزقـة الحظ الـشـاب كل ذلك كـمـا
أن األزرارعــــلى اجلـــيــــوب لم تـــكن
ـستـوى واحـد! قـال اخليـاط بـعد

عطف للشاب قائال: ان ناول ا
-اآلن كل شي عـلى مـا يرام اتـمنى
أن يــــكـــون هــــذا درس لك حــــتى ال
ستوردة عاطف اجللدية ا تشتر ا
فـــأنــا اخــيط احــلى مــنــهــا واكــثــر
جـــــودة بــــألـف مـــــرة! أنـــــا جــــواد
الـــســـاحــــر فـــقط أســــأل عـــني في

السوق.
اذا أسأل عنك وانت تقف أمامي -
أراك وارى عملـك?! سوف اترك هذا
ــعـــطف هـــنــا كـي تــريه لـــكل من ا
يـجـرؤ عــلى اخلـيـاطــة عـنـدك انت
تـذكرني بالـسياسيـ الذين ما أن
وضــــعــــوا أيــــديـــهـم عــــلى شئ إال
وافــســدوه كــان يـــنــبــغي عــليّ أن
أسـتـخدم األجـنـبي على عالته دون
ــــــرور بك فــــــاألجـــــانـب أصـــــدق ا
وأعـرف بـذوقي ومــقـاســاتي أيـهـا

اخلياط "الساحر".
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تصرفاتك...

ـاضي يـلـقـنك دروس مـا ال ولـكن دع ا
يجب أن تفعل...

اجـعـله يـقـودك بــعـيـداً عن كل األشـيـاء
التي ال حتبها...

لتسامح ولكن ال تنسى...
ــاضـي وتــتــحــرر من ولـــتــهــجــر آالم ا

... اإلطار القد
×××
غامر إلى اجملهول

لتدعه يريك الطريق...
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أغالطك ال تنساها
وفّـر لــذلـك الــطــيـر

األسود
هـــذا الــــشـــحـــرور
علق على ذراعك ا

يبلع كلماته...
واخلــــــــــــــــــوف مـن
ـــــــزّق الــــــــرفـض 

روحه.
×××

مع ضربـات القلب
دعه يـغـني ويـرشد
القاسي إلى النور
ألن مـن صـــــــــــــلـب
الـــعـــتــمـــة يـــنـــبــثق

النهار
وعـــبـــر الـــشـــعـــور
بــالــرضــا تــتــغــيّــر

األوضاع
ثق: األخــــــــــطـــــــــاء
دروس ونـــــــــحن ال
نخطئ إلّا لننمو

×××
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أيتها القناعة أرجوك انصرفي
دة طويلة لقد كنت هنا من قبل و

أال تعلم أن وقتك قد انتهى?
أال تعلم أنني مللت?

×××
كلّ هذا الزيف
حياة ترتشي
أوقات تسرق

اخلداع... يشلّ
×××

في صباح مشرق أغلقت الباب
تنفست الصعداء

شممت رائحة الشجر
أصفو ب األسود واألزرق
والقسوة تخرج من قلبي

×××
جُبلت في درب الشجاعة

اجلبان ينبذني
والعقد تأتي مع كل كذبة
اخلداع يخنق العقل

×××
األشجار اقتلعت
واحلقائق بزغت
تبحث عن إعفائك

×××

ذات صباح مشرق أغلقت الباب
وتنفست عطر الشجر
اللئيم يصفع الكر

وعلى الكر أن يعرف
بهذا السماح يستقبل السالم

- II -
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ال تـكـره أعـداءك ألنـهـم ال يـسـتـحـقون
وقتك....

هم األجنحة التالفة لغراب مرير
ــــدوس عــلى أكـــتــاف اآلخـــرين لــرفع

نفسه....
×××
اصرفهم من عقلك

قـدار فكرة واحدة من ألنهم ليـسوا 
أفكارك ...

ألـــقي الـــتـــحــــيـــة كـــمـــا حتب أنت أن
حتيا...

كما الـشمس حتي الزهـور عند بزوغ
... الفجر في ضوء هاد

تـصـرف كــمـا تـمـلـيه طــبـيـعـتك ولـيس
طبيعة أعدائك...

ولترتفع فوق الشفقة ..
×××

ال تــــــدع مــــــاضــــــيـك يــــــؤثــــــر عــــــلى

ÊU³Fý UMÝ

لندن

وعـادت تـلك الـعـفـاريت تـتـسـرب عـبـر
عقلي

تريد مقاسمة مشاعرها
وأنا ال أريد أن أسمع

يـوقـظـون األوجـاع التي تـبـدو أحـيـاناً
أنها ال ترحل

×××
لكن الشمس تلفحني بعض األوقات

تأخذ بيدي
سكني وتذكرني أن ال قيد 

×××
وأيام تهطل األمطار

ويكسو الرمادي كل شيء
وأنا أنغمس بالكلمات
فيسقط عني كل هم.

1

W¹uN «

أردتُ اسميكَ كالوردة
لم تكنْ هناك وردةَ شفتيك
أردتُ لِنَقْشِك كاجلمال
لم يكنْ هناك جميل

في صورتِك
ب هويتِك أنتَ وكلماتي

ال أفهم
آلتيةٍ نفسي أم أنت
2

ÔrKI «

لن يَسْتَطِعْ مثل اآلخرين
أن يَزَال مني وال يحدثُني
عيناك تصفحان عني
ويداك تصفحان عني

لكن قلمي
لن يصفحَ

على ما نزفتْ من جسدهِ الدماء
3

ÔlÐU _«

يقالُ عندما تَزَال أصابعُ العاشقِ
تقومُ بإذالل جميعِ الورودِ
لكن كل يومٍ يقطعُ رَاسٍ

واحدةٍ منها
4

”U Šù«

لن أدونَ اسمك في دفترِ ذكرياتي
اكتبهُ على صفحةِ إحساسي

ا يجوزُ ر
أن يضيّعَ الدفترَ ويتمزقَ
حو اسمك لكن لن 

في أعماقي
5

في ليلةٍ ما رأيتُك في احللمِ
قلت باربي ليكن حلماً
حلمت ليلةً أخرى

قلت باربي ليكن احلقيقةَ
الذي رأيتُ ب أحالمي
لم أدر هل كان حلماً

أم حقيبة
6

ÔWŽU «

قلبي والساعةُ التي خلفَ رأسي
متشابهان

كما هي تدقُ للوقتِ
قلبي مثلها يدق لك
7

Ô”—UH «

أنتَ مثل فارسٍ نشيطٍ
في الرواحِ واإليابِ
بعض األحيان

كأنك عائد من معركةٍ دموية
وبعض االحيان من العريسِ
لذا أتعلمُ منك اكثرَ األيام

الضحكُ تارةً
والبكاءُ تارةً اخرى
8

ÔtÐUA² «

أنا وصديقتي نتشابهُ
في أشياءٍ كثيرةٍ

عيونُنا شعرُنا ومالبسُنا
سوى إن في حقيبتي الشعرَ

وفي حقيبتِها النقودَ
9

ÔWOŠd *«

سرحيةُ التي نلعبُ انا وأنت ا
الدورُ فيها

شاتي مسرحُها سفوحُ ا
ثالن فقط انا وأنت 

واخملرجُ والناقدُ
انت صقر تائه

وانا سنونوة تائهة
سرحيةُ وتنتهي ا
على هذه الشاكلةِ

اءَ وأنت تعيشُ انا اجلبُ ا
لنبني ذلك نفهمهُ

10

Ôd '«

انا لم اًتِ ألصيرَ تمثاالً للقائك
أتيتُ لكي تنتـقي اصابعي الوردَ
وتغسلَ سيلَ الرغباتِ شفتاي

انا ذلك اجلسرُ
اذا لم تستطعْ ان تصبحَ

في نهر ما
اعبرُ من جانبي.
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ـوافقـة على نـصب خيـمة بـدوية نيـويورك ا
ــركـزي في مــديـنـة ـتــنـزه ا واسـعــة له في ا
نيويورك لسكنه وسكن حاشيته. ينتقل بعد
ذلك أوبامـا إلى سرد تـفاصيل االحـتجاجات
الشـعبيـة التي وقعـت في ليبـيا بعـد أسبوع
واحد من تـخـلي مـبـارك عن السـلـطـة والتي
حتــولت في مـعــظم انـحــاء الـبالد إلى ثـورة
قتل نحو علنية على حد وصفه وتسببت 
مــائـة شــخص في اسـبــوعـهــا االول. رافـقت
ــوظــفـ الــكــبـار و تــلك االحـداث هــروب ا
الــدبــلـومــاســيـ مـن الـبالد وتــخــلـيــهم عن
مـنـاصـبـهم ومن بـيـنـهم سـفـيـر لـيـبـيـا لـدى
ـــتـــحـــدة فـي حـــ اتـــهم الـــقـــذافي األ ا
مــعــارضــيه بــأنــهم يــنــتــمــون إلى تــنــظــيم
اعدة حتى وصل عدد الضحايا وبحلول القـ

شهر آذار/مارس  2011 إلى ألف قتيل.
ـريـعــة الـتي ارتــكـبـهـا  في ضـوء اجملــزرة ا
الــقـــذافي بــحق شــعــبه اتــخــذت الــواليــات
ـتــحــدة عـددا من الــقـرارات بــحق الــزعـيم ا
اللـيبي حيث قال أوبـاما إن إدارته فعلت كل
مــا بـوســعــهــا لــوقف الــقـذافي وأنه طــالـبه
بالتنحي عن احلكم لكن القرارات األمريكية
لم تصل إلى حـد استخدام القوة العسكرية
بل اقتـصرت على فرض عقوبات اقتصادية
وجتمـيد مليارات من أموال القذافي وأموال
تحـدة احلظر على أسـرته مع فرض اال ا
تـصـديــر الـسالح الى بـالده لـكن كل ذلك لم
يردع الـقـذافي عن مـواصـلـة قـتل شـعبه. في
تـلـك االثـنـاء يـذكـر أوبـامـا ظـهـرت أصـوات
عـديـدة انـتـشـرت في بـدايـاتـهـا بـ صـفوف
جمـاعـات حقـوق االنـسان وعـدد مـحدود من
ـقاالت في الـصـحف لتـمـتد بـعد ذلك كتـاب ا
وتـصل إلى الـكـونـغـرس االمريـكي ووسـائل
تحدة االعالم بشـكل عام مطالبة الواليات ا
باسـتخدام القوة لـوقف القذافي. من جانبه
اعتـبر اوباما أن هذه الدعوات تعكس تقدما
فـي الـــرؤيـــة االخالقــــيـــة غـــيـــر أنه رأى أن
نع استـخدام القـوات العسـكريـة االمريكـية 
ة حكـومة معـينة من قـتل شعبـها فكـرة عد
اجلدوى لـسبـب بسيـط هو أن العـنف الذي
تمـارسه الدول ضـد شعـوبهـا مسـألة حتدث
طــوال الـوقت. فـي هـذا الــســيـاق اســتــذكـر
أوبـامــا مـواقف مــتـعــددة لم تـتــحـرك فــيـهـا
احلـكـومـات االمـريـكيـة الـسـابـقـة بـعـد مـقتل
االبــريـاء فـي كـمــبــوديــا أو االرجــنــتـ أو
أوغنـدا ولم تعتبر تلك اجلرائم مسائل ذات
صالح األمريكـية ألن معظم منفذي صلـة با
هذه اجلـرائم وفق أوبامـا كانوا من حـلفاء
ــــتــــحــــدة في حــــربــــهــــا ضـــد الــــواليـــات ا
ــا في ذلـك االنـقـالب الـذي الــشــيـوعــيــ 
رعته اخملـابـرات االمـريكـيـة في انـدونيـسـيا
ســـنـــة  1965 الــــذي اطـــاح بــــاحلـــكــــومـــة
الشـيـوعيـة وتـسبب بـعـد ذلك بحـمـامات من
الـدمـاء راح ضـحـيــتـهـا من خـمـسـمـائـة ألف

شخص إلى مليون شخص.
ـضي أوبـامـا مـوضـحـا مـوقـفه في مـسـألة
ـنع احلـكـومـات االجـنـبـية مـن قتل الـتـدخل 
رعايـاها قائال إنه على الرغم من تعاطفه مع
ر على أيدي محـنة األبرياء الذين يـذوقون ا
سـتبدين إالّ أنه كان قد رفض مقترحا من ا
مسـاعدته بأن تضيف عـبارة في كلمته التي
ناسبة تسـلمه جائزة نوبل للسالم القـاها 
ـسـؤوليـة حـمـاية تـلـزم فـيهـا دول الـعـالم (
دني من حكوماتهم. يسخر أوباما منحه ا
ــاذا مُـنـحت اجلــائـزة ويـقــول إنه ال يـعـرف 
لـه). لقـد خـشي اوبـامـا أن تـكـون مـسـؤولـية
ة احلـدود والـكوابح وتـساءل الـتدخل عـد
ثل هكذا تدخل ـعلمات الرئيـسية  ما هي ا
واطـن يجب أن يتعـرضوا للقتل وكم من ا
ـتــحــدة. تــسـاءل حـتى تــتــدخل الــواليــات ا
اذا نتدخل في ليبيا وال نتدخل في ا:  أيضـ
ثـال حـيث تسـببت الكـونغـو عـلى سبـيل ا
الي الـضحايا دنـية  سلـسلة الـنزاعات ا
ــاذا ال نــتـدخـل إال عــنــدمـا ? و ــدنــيــ من ا
ـتحـدة لن تـتـكـبـد أية نـضـمن أن الـواليـات ا
خــســائـر? يــواصـل أوبـامــا فـي الـفــصل 25
عــرض احلــجج والـــوقــائع الــتي حتــول من
وجـهــة نـظـره دون تــشـجــيع فـكــرة الـتـدخل
بالـشـؤون الداخـلـيـة للـدول األخـرى في مثل
هــــذه احلـــاالت قــــائال: (إن دعـــاة الــــتـــدخل
العـسكري األمريكي في ليـبيا حاولوا طمس
احلقـيقـة من خالل التـشبـث بفـكرة أن فرض
منـطقة حظر جوي ستـحيّد طائرات القذافي
اتلة وتمنعها من قصف الشعب). بيد أن قـ ا
ــفــقـــود في هــذه احلــجــة هــو أن اجلــانب ا
حقـيقـة فرض مـنطـقـة حظـر جوي في لـيبـيا
ســيـتــطــلب مــنــا أوال اطالق صـواريـخ عـلى
طـرابـلس لـتـدمـيـر دفـاعـاتـهـا اجلـويـة وهـذا
بــحــد ذاته عـمل حــربي واضح ضــد دولـة ال
تـشـكـل تـهـديـدا لـنـا. بل أكـثـر من هـذا إذ لم
يكن واضـحـا إذا كـان فرض مـنـطقـة احلـظر
ـــا أن الـــقــذافـي كــان اجلـــوي أي تـــأثــيـــر 
يــســتــخـدم قــواته الــبــريــة ولــيس الــقـصف
ــعــارضـة. اجلــوي في مــهــاجــمــة مــعــاقـل ا
يـضـيف أوبـامــا إلى هـذه احلـجج أن بالده
كــانت اســاســا غــارقـة حــتى ركــبــتــيــهـا في
العـراق وافغانستـان وأنه كان قد أوعز تواً
بــإرســال الــقـوات االمــريــكـيــة إلى الــيــابـان
ـسـاعــدتـهـا  في اسـوأ كـارثــة  نـوويـة مـنـذ
ـوقف حــادثـة شــيـرنــوبل. عــلى الـرغـم من ا
ذكـور اوضح الرئيس االسـبق بأن تقارير ا
واجـهات واالعـدامات الصـورية واكـتظاظ ا
ــصـابــ بـدأت تــتـسـرب ــسـتــشـفــيـات بـا ا
وراحت حتدث ضغطا متزايدا فيما تمثلت
ــفــاجـــأة عــلـى حــد قـــوله في صــدور ا
تصـويت اجلـامـعة الـعـربيـة عـلى قرار
يـؤيد الـتدخل الـدولي ضد الـقذافي.
ـقـام لــكن أوبـامـا يـبــ في هـذا ا
اعـتقاده بـأن هذا التـصويت قد
يكـون  مـدفوعـا أيـضاً بـرغـبة
بــــعـض الــــدول كــــســــوريـــا
والـبحـرين بصـرف االنظار
عن انـتهـاكـاتـهـا في مـجال
حـــقـــوق االنـــســـان وهــو
الـتـصـويـت الـذي يـصـفه
فـي مــــــوضـع آخــــــر في
الـــكــتـــاب بـــأنـه مـــجــرد
بــخــصــوص .«نــفــاق»
ـوقف األوروبي يـروي ا
أوبـــــامـــــا أن الــــرئـــــيس
الـفرنسي األسـبق نيكوال
سـاركوزي الـذي تـعرض
إلى انــتــقــادات داخــلــيــة
حـادة بـسـبب دعـمه نـظام
بن عــلـي في تــونـس حــتى
فـراره قــرر في تــلك األثــنـاء

الى الـشوارع حيث يـلفت الرئـيس بعد ذلك
الـى ان بالده عــــلى عــــكـس مـــا يــــعــــتــــقـــد
الكـثـيرون في الـعـالم العـربي وحـتى بعض
الـصـحـفـيــ االمـريـكـيـ ال تــمـتـلك حـبـاال
تــتــحـكم فــيــهـا عـن بـعــد بــأوضـاع الــشـرق
ــتــحـــركــة بل ان حــتى االوسط كــالــدمـى ا
ـساعـدات والدعم احلكـومـات التي تـتلـقى ا
ـتـحـدة (تـفـكـر أوالً وقـبل كل مـن الـواليـات ا
شيء في بــقــائـهــا ولم يــكن نــظــام مــبـارك

.( استثناءً
في خــتـام هــذه االحـداث يـؤكــد أوبـامـا أن 
أجهـزة االمن القومي االمريكي بـقيت تشعر
بـعــدم االرتـيــاح حـيــال مـوقــفه من حــسـني
مـبــارك وظــهـرت اصــوات من وسط ادارته
وخارجها توحي بإمكانية ان يستمر مبارك
في مـــنـــصـــبه بـــعـض الــوقـت االمـــر الــذي

تصدى له اوباما بحزم ووضع حدا له.
في اعــقــاب اعـالن مــبــارك عن تـــنــحــيه عن
السـلطـة ذكر اوبـاما أنه يـدرك (أن االنتـقال
في مــصــر لم يــكن ســوى بــدايــة صـراع من
أجل روح الــعـالـم الـعــربي  –صــراع بــقـيت
نــتــائـجـه غـيــر مــؤكـدة).  يـشــيــر بــعـد ذلك
الــرئــيس االســبق الى حــديث ســابق له مع
ولي عــهـد أبــو ظـبي مــحـمـد بـن زايـد الـذي
أخـبـره أن الـتـصـريـحـات األمـريـكـيـة بـشـأن
مـصــر تُـراقب عـن كـثب وبــقـلق مــتـزايـد في
اخللـيج. تساءل بن زايد موجها حديثه إلى
تـظاهرون أوبامـا: (ماذا سـيحدث إذا دعـا ا
ـلك حـمــد إلى الـتـنـحي? هل في الــبـحـرين ا
ـتحـدة نفس الـنوع من ستـصدر الـواليات ا
التصريحات التي كانت لدينا بشأن مصر?)
اجـابه اوبـامـا بـأنه يـأمل ان يـعـمل مع مـلك
نطقة لتفادي البـحرين وبقية الزعمـاء في ا
االضـــطـــرار إلـى االخـــتـــيـــار بـــ اإلخــوان
ــسـلــمــ واالشــتــبــاكـات الــعــنــيــفــة بـ ا
احلـكـومـات وشـعـوبـهـا. اخـبـره مـحـمـد بن
زايــد انه (في حــال انــهــارت مــصـر وتــولى
ــسـلـمـون زمـام األمـور فـان ثـمـة اإلخـوان ا
ثــمــانـيــة قـادة عــرب آخـريـن سـيــسـقــطـون)
ولهـذا السـبب انتـقد بن زايـد بيـان الرئيس
ـتـحدة اوبامـا قـائال: (يـبـدو أن الـواليـات ا
ـكنـنـا االعـتمـاد عـلـيه على لـيـست شـريكًـا 
ـدى الــطـويل). يــنـهي اوبــامـا حــديـثه عن ا
مصـر باالستنتاج ان ما قاله محمد بن زايد
كــان حتــذيــرا واضــحــاً وأن أوبــامــا يـدرك
تــمــامـــا (أن الــنــظــام الــقــد لـم يــكن عــلى
اسـتــعـداد لــلــتـخــلي عن الــسـلــطـة من دون

قتال).
∫WO³OK « »d(«

يتـطرق باراك أوباما في الفصل  25و 26
من مذكـراته إلى احلرب الليـبية ثم يعـقبها
في الــفـــصل األخــيـــر الــفــصل  27 بــســرد
تفـاصيل عـمـليـة اغتـيال اسـامة بن الدن في
بــاكـســتــان. وفي الــوقت الــذي لم أجــد فـيه
ا يستحق التفصيل في قضية بن الكـثير 
الدن ألنها باتت معروفة فانني أود أن اقدم
عرضـا ملـخـصا ألبـرز ما جـاء في الـفصـل

سألـة الليـبية ألهـميتـهما 26و  25 بشـأن ا
حـيث يـسـلط هـذيـن الـفصـلـ الـضـوء عـلى
موقف الـرئـيس أوبـامـا من مـسـألـة الـتدخل
الـعـســكـري في الــشـؤون الــداخـلـيــة لـلـدول
ـــســتـــقـــلــة ومـــواقف الـــدول االوروبـــيــة ا
والعربية على حد سواء من االحداث التي
ا الدوافع التي دارت في حـينهـا واالهم ر
ــــواقف.  يــــوجه كــــانت تــــقـف وراء تــــلك ا
الـرئـيس بـاراك أوبـامـا في مـسـتـهل حـديـثه
عن لـيـبـيـا انـتـقـاداً الذعـاً إلى اسـلـوب حـكم
العـقيد مـعمـر القـذافي مسـتهـجنـاً أساليب
طاردة التي استخدمها القـتل والتعذيب وا
حـيــال من يــجــرؤ عـلى مــعــارضـتـه والـتي
حتــــولت »إلـى نــــوع مـن اجلــــنـــــون حــــتى
ـنـطـقة« ـسـتـبـدين فـي ا ـعـايـيـر زمالئه ا
عـلى حــد قـوله. يـتـطــرق أوبـامـا أيـضـا إلى
حادثـة طريـفـة تعـكس نزق الـرئـيس اللـيبي
حـيــنـمـا طــلب قـبــيل زيـارته إلى نــيـويـورك
حلضـور اجتمـاعات اجلـمعيـة العـامة لألمة
ـتــحــدة عـام 2009 ا
سؤول في من ا
ــتـحـدة اال ا
وفي واليـة

هــكـــذا يــبـــدأ أوبــامـــا بـــوصف مــجـــريــات
االحداث فـي مصـر بـعد انـدالع الـتظـاهرات
حـيث يذكـر أنه اتصل ثالث مـرات بالـرئيس
حسـني مـبـارك ومنـهـا االتصـال االول الذي
تــنـاول مــواضـيع عــدة أبـدى مــبـارك خالله
تـعـاونـا تـامـا حسب اوبـامـا الـذي ذكـر بـعد
ــبـــارك بــإمـــكــانـــيــة امـــتــداد ذلك أنه نـــوه 
االحتـجاجات في تونس إلـى بالده. يستذكر
ـصـري بـلـغـة حـيـنـهـا أوبـامــا أن الـرئـيس ا
هـادئـة ومــطـمــئـنـة قــائال: إن مـصــر لـيـست
تـونس. وفـيـمـا كـانت الـتـظـاهـرات تـتواصل
في ميـدان الـتحـريـر في قـلب القـاهـرة ألقى
الـرئـيس حـسني مـبـارك خـطابـا لـلـجمـاهـير
بـتـاريخ  28كـانون الـثـاني/يـنـايـر أقـال فيه
احلكومة لكن لم تبدر منه أية اشارة بصدد
اســتــعــداده لــلـقــيــام بــإصالحــات واســعـة.
تـولـدت الــقـنـاعـة لـدى الــرئـيس اوبـامـا بـأن
شـكلة بعـيدة عن احلل حيث طلب حـينها ا
من مجموعة من مساعديه ومن مجلس أمنه
القـومي تقد رد فاعـل. غير أن اخلبراء في
اجملـمـوعـة كــانـوا مـنـقـســمـ اسـتـنـادا الى
االجيـال التي انـتـموا الـيهـا حسب اوبـاما.
لـقــد اوصى اولـئك االكــبـر سـنــا مـثل وزيـرة
اخلارجـيـة هـيالري كـلنـتـون ووزيـر الـدفاع
روبرت غـيتس ومـدير اخملابـرات االمريـكية
ليـون بينيتا بتوخي احلذر  وهؤالء عرفوا
مـبـارك وعـمـلـوا مـعه لـسـنـوات طـويـلـة. أكد
هؤالء عـلى أهمية الدور الذي لـعبته حكومة
مــبــارك لــفـتــرات طــويـلــة في احلــفــاظ عـلى
الــسالم مع اســرائــيل ومـحــاربــة االرهـاب
واتـــخــاذ مــواقف مـــشــتــركـــة مع الــواليــات
ـنـطـقة. ـتـحـدة في مـلفـات عـديـدة تخص ا ا
وفـيــمـا اقــروا بـاحلـاجــة الى الـضــغط عـلى
صري من اجل اجراء االصالحات الـزعيم ا
عرفة فقـد حذروا من عدم وجود أية وسيلة 
ـقابل من سيـحل مـحـله ومـاذا سيـحـدث. بـا
بدا خـبـراء اجمللس االصـغـر سنـا سـامانـثا
باور ورفـاقـها الـذين سـبقت االشـارة الـيهم
مقـتنع بـأن مبارك فـقد كامل شـرعيته لدى
كـنا استعادتها. صري ولَم يعد  الشـعب ا
خـلص الفـريق الـشـاب الى رأي مـفـاده: بدال
من بقـاء عربـتنا مـربوطـة بنـظام اسـتبدادي
فـاســد عـلى وشك الــسـقـوط (ونــبـدو كــأنـنـا
ـتـصـاعــد لـلـعـنف ضـد جنـيـز االسـتــخـدام ا
) فـان من االحرى انـحـياز االدارة احملـتجـ
االمـريـكـيـة الى جـانب قـوى الـتـغـيـيـر األمر
الـذي سـيـنـطـوي على حـكـمـة اسـتـراتـيـجـية
ومـوقف اخالقي نـاجـز. مـن جـانـبه تـعـاطف
الــرئــيس االســبق مع الــرأيــ أي مع آمـال
اجلــيل الـشــاب ومع مــخـاوف االكــبـر ســنـاً
على حـد تعـبـيره وحـاول التـوفيـق بيـنهـما
حيث اعـتقد أن من الضروري محاولة اقناع
مـبـارك بـالـقــيـام بـإصالحـات جـذريـة تـشـمل
انـهــاء الــعــمل بــقـانــون الــطــوار واعـادة
العـمل بحريـة العمل الـسياسي والـصحافة
وحتديـد موعـد اجراء انـتخـابات عـامة حرة
وعـادلـة. كــانت هـذه الـتـرتــيـبـات من وجـهـة
نــظــر االدارة االمــريـكــيــة كــفــيــلــة بــإعــطـاء
ـنح الـفـرصـة لـظــهـور مـرشح لـلـرئـاسـة و
مبـارك ايضـا فرصـة لتـرك منـصبه واخلـلود
إلى الراحـة. لـقد اعـتقـد أوبـاما أن مـثل هذه
ـكن أن تـسـمح بتـخـفـيف حدة الـتـرتـيبـات 
ـنطـقـة بـأنـنـا مـسـتـعدون االنـطـبـاعـات في ا
لـلـتــخـلي عن حـلــفـائـنـا الــقـدامى لـدى أدنى
مشكلة يواجهونها. يؤكد اوباما قائال: غني
عن الــقــول إن مــحــاولـة اقــنــاع رجل مــسن
وطــاغــيــة بــعــد نــقــاش مــســتــفــيض لــهــذه
ـبارك التـطـورات يقـول اوبامـا إنه اتصل 
هاتـفيا مرة أخرى عارضـا عليه فكرة تقد
سـلـسـلـة جـريـئـة من االصالحـات. يـسـتـذكـر
اوبامـا حينهـا تغير لـهجة مبـارك واتخاذها
ــواجــهــة فــراح يـصـف احملــتــجـ طــابع ا
سلم بأنـهم اعضاء في جماعة االخوان ا

مُصـراً على أن االوضاع ستـعود سريعا الى
طـبـيـعـتـهـا. بـيـد أن مـبـارك وافق عـلى طـلب
الـرئـيس االمـريـكي بـاسـتـقـبـال مـبعـوثه الى
الــقـاهــرة وهـو فــرانك وايــزنـر الــذي عـمل
ــتــحــدة في مــصـر في ســفــيــرا لــلـواليــات ا
بارك الثمانينيات ويتمتع بعالقات طيبة 
بـادرة التي كانت هيالري كلنتون قد وهي ا
اقتـرحتـها. أراد اوبامـا من السـفيـر وايزنر
ـقرب من اوسـاط اخملابـرات االمريـكية أن ا
يـدفع مبارك الى االعالن عن نيـته تخليه عن
السـلطة واجـراء انتخـابات. بـانتظـار نتائج
زيـارة الـسـفـيـر وايزنـر الى الـقـاهـرة تـطرق
اوبــامــا الى اجلــدل احملــتــدم في واشــنــطن
حــول مــوقف ادارته مـن الـوضـع في مــصـر
بــ مــنــتــقـــد لــتــردد االدارة في اإلعالن عن
دعــمــهــا لــلـــمــحــتــجــ وبــ آخــرين رأوا
ضــرورة دعم مـبـارك مـشــيـرا بـشـكل خـاص
الـى مـحــادثـة له مـع رئـيس وزراء اســرائـيل
نـتـنـيـاهـو الـذي اصـر عـلى أن احلـفـاظ عـلى
الـنـظــام واالسـتـقــرار في مـصـر يــعـلـو عـلى
جـمـيع االعـتبـارات وبـعكـسه حـذر نـتنـيـاهو
الـرئـيس االمـريــكي: انك سـتـرى ايـران
. غير ان هنـاك في غضون ثانـيت
اوبـامــا اكــد ان ادارته وبــعـد
تـــدقـــيق اخملــــاطـــر الـــتي
حتـدثت عـنــهـا اسـرائـيل
وانـظـمـة عــربـيـة أخـرى
بـشـان ارتـبـاط ايران او
حـزب الــله او الــقــاعـدة
ـا يـجـري في الـشـارع
الـــــعـــــربي لـم جتـــــد مــــا
يــــدعـــــمــــهــــا عــــلى ارض
الـواقع. اعـتـبـر اوبـاما ان
االنـظـمـة الـعربـيـة كـانت
تــــخــــشى من امــــتــــداد
االضــــطـــــرابــــات الى
دولــــهــــا وأمـــلت
بـأن  تــفـضل
امــــريــــكــــا
خــــــــيــــــــار
االسـتـقـرار

اســـتــــهـــجــــنت بـــاور خـالل احلـــديـث مـــعه
استـمـرار نـظام حـسـني مـبـارك إدارة البالد
وفق قـوان طـوار لـنحـو ثالثـ عـاما من
دون أن تــوجه له أمـريـكــا أي انـتـقــاد. بـنـاء
على طـلب من الـرئيس وبـعد انـقضـاء فترة
قـصــيـرة عـلى هــذا احلـوار قـدمـت الـسـيـدة
باور مع ثـالثة زمالء آخرين يـعمـلون مـعها
فـي مـــجـــلس األمن الـــقـــومي هم ديـــنـــيس
ـي وينستاين رورس وغايـل سميث وجير
مسودة ما يعرف بتوجيهات دراسة رئاسية
ــتــحــدة تــؤكــد بــأن مــصــلـــحــة الــواليــات ا
األمـريـكـيـة في حـالـة االسـتـقـرار في مـنـطـقة
الــشـرق األوسط وشــمــال أفــريـقــيــا والـدعم
ــــطـــلـق من دون أي انــــتـــقــــاد لألنـــظــــمـــة ا
االســتــبــداديـة هــنــاك يــؤثــران ســلــبـا عــلى
ـــصــالح االمـــريــكــيــة. وفـي آب أغــســطس ا
وجـه أوبـــامــــا وزارتـي اخلـــارجــــيـــة 2010
والــدفـاع واخملـابـرات األمـريـكـيـة ووكـاالت
كن حكـومية اخرى لدراسة الوسائل التي 
ــتـحــدة أن تـتـبــعـهــا لـتــشـجـيع لــلـواليـات ا
اصالحات سـيـاسـية واقـتـصاديـة جـدية في
نـطقة تدفع فيهـا تلك البلدان لالقتراب من ا
مبـاد احلكـومة الـشفـافة عـسى أن تتـجنب
هــذه الــبــلــدان االنـتــفــاضــات الــتي تــزعـزع
االوضـــاع وجتــنــبــهــا الــعـــنف والــفــوضى
توقعـة التي غالبا ما ترافق والنـتائج غير ا
فاجئ وهكذا بدأ عمل اخملتص التـغيير ا
عنية لوضع أفكار في الـوزارات واإلدارات ا

محددة وفق هذه التوجيهات.
ـذكرة يـعـقب الـرئـيس األمـريـكي عـلـى تلـك ا
مـسـتـذكرا »كـنت أود أن تـقـاوم إدارتي هذه
القدرية «في التعامل والتحالف مع األنظمة
ـنـطــقـة مـشـيـراً إلى أنه االسـتـبــداديـة في ا
اسـتــغل لــقــاءاته بــزعــمــاء الــشـرق االوسط
ــواطـنـ حلــثـهم عـلى االصــغـاء ألصـوات ا
الــداعــيــة لإلصالح لــكــنه يــعــتــرف أنه من
النـادر أن بادرت حكومته بـتعنيف دول مثل
مصـر والسـعوديـة علـناً بـسبب انـتهـاكاتـها
ـضـي أوبـامـا مـوضـحا حلـقـوق االنـسـان. 
ــسـؤولــ االمـريــكـيـ أنه في ضــوء قـلق ا
بـــشــأن االوضـــاع في الــعــراق والـــقــاعــدة
وايـران نــاهـيك عن مــسـتــلـزمــات اسـرائـيل
االمنـية فـقد كـانت مخـاطر قطـع العالقة مع
هذه االنـظمة عاليـة الكلفـة لذلك فقد وجد أن
القـبول بهـذا الشكل من الـواقعيـة كان جزءا
من عـــمـــلـه وأنه ادرك أن حتـــويل الـــشـــرق
ـقــراطــيـة غــيـر األوسط إلى واحــة من الــد
متـاح لكن كان بوسعهم دائـما تشجيع هذه

االنظمة على حتقيق مزيد من التقدم.
W¹dB*« W{UH²½ô«

يـبــدأ اوبـامــا حـديــثه بـوصف مــا حـدث في
ـذكور عـندمـا أقدم بائع تونس فـي الفصل ا
فواكه مـتجـول يـدعى محـمد بـوعزيـزي على
حـرق نــفــسه امـام مــبــنى حـكــومي مــحـلي.
اعــتــبــر أوبــامــا تــصــرف بــوعــزيــزي عــمال
احتـجاجـيا وليـد حالـة اليـأس ضد حـكومة
فـاســدة ال تـكـتـرث الحـتـيـاجـاته. أضـاف  أن
بوعـزيزي لم يكن ناشـطا سياسـيا باي حال
من االحـوال بل مثل جيال تونـسيا عاش في
ظل اقـتــصـاد راكـد حتت قــبـضـة ديــكـتـاتـور
يـدعى زين الـعـابديـن بن علي .«بـتـاريخ 14
كـانون الـثـاني/يـنـاير  2011فـرّ بن علي مع
اسرته الـى السـعـوديـة وانطـلـقت شـرارة ما

عرف في حينه بالربيع العربي. 
بــتـاريخ  25 شــهـر كــانـون الــثــاني/يـنــايـر
يـقول اوبـامـا إنه كان في صـدد إلـقاء 2011
كـلــمـته حـول حــال االحتـاد حـيث انــطـلـقت
شـرارة االنـتـفـاضـة في تـونس حـيـنـهـا ذكر
بــأن مــســتــشــاريه أوصــوا بــإضــافــة فــقـرة
قصـيرة إلى خطـابه جاء فيـها: (هذه الـليلة
ـتحدة دعـوني اكون واضـحا: إن الـواليات ا
األمـــريــكــيـــة تــقف إلـى جــانب الـــشــعب في
ـقــراطـيـة تـونس وتــدعم الـتــطـلــعـات الــد
جلـمـيع أفـراد الـشـعب). وبـعـد تـأكـيـده بـأن
ـوقع األكـثر مصـر هي الـدولـة الـتي حتـتل ا
ــتـــحــدة أهـــمـــيــة من مـــنـــظــار الـــواليـــات ا
األمـريــكــيــة لـفت اوبــامــا إلى أن واشــنـطن
كانت تـراقب عن بعـد التـحركـات في الشارع
صـري خاصـة بعـدما أصـدرت التـجمـعات ا
ــصــريـة والــقــوى الـيــســاريـة الــشـبــابــيـة ا
ـعـارضـة والفـنـانـون والكـتـاب الـتقـدمـيون ا
ـواطـنـ إلى اخلروج بيـانـات دعـوا فـيهـا ا
ـســيـرات احــتــجـاج ضــد نـظــام الــرئـيس
سـيرات بـعد ذلك حسـني مبـارك. انـطلـقت ا
في ميـدان الـتـحـريـر في الـقـاهـرة وفي مدن
مــصــريــة عــديــدة واســتــخــدمت الــشــرطــة
ــصــريــة واجــهــزة األمن وســائـل قــمــعــيـة ا
لــتــفــريــقــهــا وحـــجــبت وســائل الــتــواصل
االجتـماعي حيث اعـتبر أوبـاما أن ما حدث
في ميـدان التحرير مـثل التحدي الذي كانت
تــخـشـاه ادارته فـي ضـوء تـوجــيه الـدراسـة
ذكور. يضيف بأن إدارته وجدت الرئاسية ا
نفـسـهـا عـلى ح غـرة مـحـشـورة في زاوية
كن ضـيـقـة بـ نظـام قـمـعي لـكـنه حـليـف 
الوثـوق به وب شعب مصمم على التغيير
ـقراطيـة زعمنا أنـنا نقف ينـشد تطـلعات د
إلى جــانـبــهـا .«ال يــخــفي اوبـامــا اعــجـابه
ـصـري إذ يـخـبـر أحد بـانـتـفـاضـة الـشـعب ا
مـساعديه في الصفحة 639 لو كنت مصرياً
في الـعــشـريـنـات من عــمـري كـنت سـأخـرج
معـهم لكنه عبر في الوقت نفسه عن خشيته
فاجئ بكر وا من أن يتـسبب تخلي مبارك ا
عن احلـكم في خلق فراغ سياسي كبير وأن
ــنـتــفـضــ لن تـتــاح لـهم هـؤالء الــشـبـاب ا
الفـرصة لتسلم احلكم. اعـتبر اوباما أن هذا
أزق مـن صـنع الـنـظـام في مـصـر الـذي لو ا
كــــان قــــد ســــمـح بــــاحلــــريــــات في الــــبالد
وبصـحافـة حرة وبـبـناء مـؤسسـات مدنـية
ـا وصـلت إلـيه األمـور وأحــزاب سـيـاسـيـة 
ـقابل أوضح الرئيس إلى هذه الـنتيـجة. با
ؤهلة األمريـكي األسبق أن القوة الوحـيدة ا
لـلـوصـول إلى الـسـلطـة في حـال تـنـظـيم أية
انـتــخـابـات في مــصـر هي تـنــظـيم اإلخـوان
سـلم الـذي يسعى إلى تـطبيق الـشريعة ا
االسالمــيـة فـي الـبالد غــيــر أن الـعــديـد من
ـنطـقة تـعـتبـره تنـظـيمـا خطـيرا الـدول في ا
يسـتخدم العـنف في سياساته وأن فـلسفته
األصولـية جـعلت مـنه حزبـا غيـر موثوق به
قراطـية كما أن كوصي عـلى التعدديـة الد
ثـمة آخرين في بالده رأوا أيـضا أن وصوله
إلى الـســلـطـة يــحـمل إشـكــاالت في الـعالقـة
ـتـحدة ـسـتـقـبـليـة بـ مـصـر والـواليـات ا ا
االمريـكية على الـرغم من إشارته في سياق
وصـفه لـوجـهـات الـنـظـر اخملـتـلـفـة تـلك بـأن
ــســلــمـ فـي مـصــر لم جــمــاعــة االخــوان ا

يعرف عنها استخدام العنف في مصر.

استـكـمل في اجلزء الـثـاني من عرض كـتاب
الــرئــيس األمــريــكي االســبق بــارك أوبــامــا
مــا جــاء فــيه بــخــصـوص «أرض مــيــعـاد»
مـــوضـــوعـــ رئـــيـــســـيـــ يــتـــعـــلق األول
ـصـريـة سـنة  2011ومـوقف باالنـتـفـاضـة ا
اإلدارة األمـريــكـيـة مـنــهـا في حــ يـتـطـرق
ــذكـورة اجلــزء الــثـاني إلـى مـوقف االدارة ا

من احداث ليبيا.
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ــــوقف من يـــكــــتـــسـب اجلـــزء اخلــــاص بـــا
صريـة سنة  2011 الوارد في االنـتفاضـة ا
الـفـصل اخلـامس والـعـشـرين نـفـسـه أهـمـية
خاصـة ألنه يـسـتعـرض بـكل وضـوح موقف
إدارة الـــرئـــيـس األمـــريـــكي األســـبق بـــاراك
أوبامـا من ما يـعرف بالـربيع الـعربي حيث
يـبــ رؤيـته بـشــكل ال يـقــبل الـلــبس حـيـال
الـوضع الــذي كـان قــائـمــا قـبل االنــتـفــاضـة
وسـبل الـتـعـامل مع األنـظـمـة الـعـربـيـة التي
كــانت ومــا تــزال حــلـــيــفــة إلدارته. في هــذا
السـيـاق يسـتذكـر الرئـيس األسبق أنه دأب
مع مــســتــشــاريه في الــبــيت األبــيض عــلى
منـاقشة التحديـات طويلة األمد التي تواجه
مـنـطـقـة شـمـال أفـريـقـيـا والـشـرق األوسـطـ
وأنـهم غالبا مـا تساءلوا عن »مـصير الدول
الـنـفـطــيـة الـتي عـجــزت عن تـنـويع مـصـادر
اقتـصادهـا وسـألنـا أنفـسـنا مـاذا سيـحدث
لهـذه الدول عـنـدما يـنـضب نفـطـها. يـضيف
أوبــامــا: (وكم شــعــرنــا بــاحلــســرة بــســبب
ـرأة وعلى الفتيات فروضة على ا القـيود ا
دارس الـتي تـعـيـق امكـانـيـة ذهـابـهن إلـى ا
والـتــحـاقـهن بــاجلـامـعــات والـعـمل أو في
بعض االحـيان منعهن من قيادة السيارات.
وقـد الحــظـنـا تــوقف الـنــمـو واثــر ذلك غـيـر
تـنـاسب على االجـيـال الشـابـة في البـلدان ا
النـاطقة بـاللغـة العربيـة حيث يشـكل معدل
الـسـكـان الـذيـن تـقل أعـمـارهم عن  30سـنـة
ن عـانوا من ائـة من الـشعب  نـحو  60بـا
معـدالت بطـالة بلـغت ضعف مـا هو قائم في

العالم).
بيـد أن أوباما رأى أن أكثر ما كان يثير قلق
اإلدارة االمــــريــــكــــيــــة بــــشــــأن األنــــظــــمــــة
االســــتـــبــــداديـــة لـم يــــكن مــــجـــرد غــــيـــاب
قـراطية احلقيقية بل الطبيعة القمعية الد
جلـمـيع االنـظمـة الـعـربيـة تـقريـبـا عـلى حد
قـــوله. ويــوجه الـــرئــيس األســبـق هــجــومــا
قاسـيا ضـد هـذه االنظـمة مـعـتبـراً أن اولئك
الــذين يــتــولــون مــقــالــيــد احلـكـم  بـدوا أو
اعتـقدوا انـهم محـصنـون أمام ايـة امكـانية
للـمحاسبة من جـانب شعوبهم. وعلى الرغم
من أن االوضـاع كــانت مــخــتــلـفــة بــ بــلـد
وآخر كـما رآها فقد اعتقد أوباما أن معظم
هــؤالء الــزعـمــاء أحــكــمـوا قــبــضــتـهـم عـلى
الـســلـطـة عــبـر الــطـريـقــة الـتـقــلـيــديـة الـتي
تـنـطـوي عـلى »مـشــاركـة سـيـاسـيـة مـقـيـدة
ـواطـن انـعـدام حـريـة الـتـعـبـيـر تـرهـيب ا
ومـراقـبـتـهـم عـلى أيـدي الـشـرطـة وسـلـطـات
األمن احملـلــيـة نـظــام قـضـائـي عـاجـز عـدم
كفـاية وسائل احلماية القـانونية انتخابات
مــزورة أو غــيــر مــوجـــودة أســاســا جــيش
يُـحـكم الـسـيـطـرة عـلى االوضـاع الـداخـلـيـة
رقـابــة شــديــدة عـلى االعـالم وتـفش كــبــيـر
ـضي مـوضـحـا بـالـقـول: كان لـلـفـساد .«و
الـعـديـد من هـذه االنـظـمـة قـائـمـا لـعقـود من
الـزمن وظـل مـتــمــاســكـا بــفــضل الــدعـوات
ـشـتـركـة ـعـتـقـدات الـديـنـيـة ا الـقـومـيـة وا
والـروابط الـقـبـلـية والـروابط الـعـائـلـية أو
شبـكات احملسوبية. وقد بدا لهؤالء الزعماء
قترن عارضة الوطنية ا أن مواصـلة خنق ا
بــاجلـمــود الـســيـاسـي كـافــيـا لــبـقــائـهم في
الـسـلـطة لـبـعض الـوقت. لـكنـه يعـود لـيـلفت
بـأن الـبـعـثـات الدبـلـومـاسـيـة االمـريـكـية في
ــنـــطــقـــة الحـــظت الـــســخط الـــســـائــد في ا
الشـوارع الـعـربـيـة وهـو الـسخـط الذي ظل
نـافـذ الشـرعيـة لـلتـعبـير يـعـاني من غيـاب ا
ـمـكن أن يـتـسـبب في عـنه األمـر الـذي من ا
اشكـاالت كبرى حسب قوله حيث يقول إنه
أخـبــر مـسـتــشـاره لـشــؤون الـشـرق األوسط
ـنـطـقة: لـدى عـودته من إحـدى جـوالته في ا
(في وقت مـــا في مـــكـــان مـــا ســتـــتـــفـــجــر
األوضـــاع). يـــوجه الـــرئـــيس أوبـــامـــا جــام
غـضــبه في صـفــحـات الحـقه إلـى سـيـاسـات
ط الـعالقـات الـذي ـنـطـقــة و بـالده جتـاه ا
بـنته هـنـاك متـسائال: »مـا الذي يـجب عـمله
ــشـكـلـة فـعــلى مـدى نـصف قـرن إزاء هـذه ا
على األقل حـصرت الـسياسـة االمريـكية في
الشـرق األوسط جل اهتمامها باحلفاظ على
االسـتـقـرار ومــنع حـدوث أي اضـطـراب في
االمـدادات الــنــفـطــيــة نـاهــيك عن الــوقـوف
ـعـاديــة (الـسـوفـيت أوال ثم بـوجـه الـقـوى ا
االيرانـيـون) ومنع تـوسيع نـفـوذها. غـير أن
فـــكــرة مـــحـــاربـــة االرهـــاب احــتـــلت مـــوقع
الــصــدارة بــعــد احــداث احلــادي عــشــر من
ايـلول/سبتمبر  2001 حـيث يعترف أوباما
قـائال من أجـل بـلــوغ كل هــدف من االهـداف
ـســتــبـدون في ــذكـورة أصــبح احلــكــام ا ا
ـتـحـدة. الـشـرق األوسـط حـلـفـاءً لـلـواليـات ا
أوضـح بـعـد ذلك الــرئـيس األســبق مـبـررات
واقف قـائال إن االدارة األمريـكية في هـذه ا
ــطـــاف كــانت قــادرة عـــلى تــوقع نــهـــايــة ا
ـــســتـــبـــدين ســـيـــاســـات هـــؤالء احلـــكـــام ا
وقـراراتـهم وكـانت مـطـمـئـنـة عـلى مـا يـبدو
حــيـــال الــتــزام هــذه األنــظـــمــة بــوضع حــد
لالضـطرابـات إذا ما وقـعت. ويـضيف: (لـقد
ــســتــبــدون قــواعــدنــا اســتــضــاف هــؤالء ا
الـعـسـكـريـة في بالدهم وتـعـاونـوا مـعـنا في
جهـود مـحـاربة االرهـاب وبـطـبيـعـة احلال
صـالح التـجارية مـعنا أقامـوا العديـد من ا
في حـ اعــتـمـد مـعـظم جـهـازنـا االمـني في
ــنــطــقــة عــلى الــتــعــاون مــعــهم وصــارت ا
الـعالقـات بـيـنـهـمـا مـتـشـابـكـة في كـثـيـر من
األحـــيـــان). وكـــلـــمـــا صـــدرت نـــصـــائح من
االدارات االمـريكـيـة بـضـرورة تـوخي احلذر
في التـعـامل مع هـؤالء الـشركـاء في مـنـطـقة
الشـرق األوسط بـسبب انـتهـاكـاتهم حلـقوق
االنسـان اعقبـتهـا تقاريـر من السـعودية أو
البـحرين تـشـير إلى اجلـهود الـسعـودية في
كـــشـف عـــمل إرهـــابي هـــام ألمـن الـــواليــات
ـتـحـدة هــنـا أو هـنـاك حـتى تـتـراجع تـلك ا
الــنــصــائح وتــوضع عــلى الــرف عــلى حــد
تـعـبـيـره. وقـدر تعـلق األمـر بـرؤيـة الـواليات
نطقـة يختم أوباما ا يجـري في ا تـحدة  ا
قـائال: »لـقـد كـان احـتـمـال تـفـجـر انـتـفـاضة
شـعـبيـة بـإسقـاط  أحـد حلـفـائنـا في الـشرق
األوسط غالبا ما يقابل باالستسالم لألقدار
ـــســـؤولــون االمـــريـــكـــيــون إن حـــيث رأى ا
االنـتــفـاضــة احـتـمــال قـائم شــأنه شـأن أي
اعصـار يـضـرب إحدى الـواليـات االميـركـية
ـا أنـنـا غـير قـادرين عـلى تـوقع مـكان لكن 
ـتلك الوسائل ا اننا لم  ووقت حـدوثه و
الـالزمــة لـــوقــفـه في جـــمــيع األحـــوال فــان
ـكن الـقـيـام به هـو وضع خـطـة افـضـل مـا 
توقعة. عاجلة العواقب ا طوار والتهيؤ 
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وفق هـذه الــصـورة الـكـئــيـبـة الــتي يـجـدهـا
ـذكرات يـقرر أوبـاما القـار في صفـحات ا
تغـيير شـكل تعـامله مع األنـظمة الـسيـاسية
الـقــائـمـة فـي مـنـطــقـة الـشــرق األوسط عـلى
الـــرغـم من تــــشـــكــــيك الـــعــــديـــد مـن كـــبـــار
ـنـطـقـة في إدارته بـجدوى ـتـخـصـصـ با ا
ــزمع. إلى ذلك يـروي الــرئـيس الـتــغـيــيـر ا
األسبق أن نـقاشا حول الـسياسة األمـريكية
حـــيــــال الـــشــــرق األوسط دار بـــيــــنه وبـــ
مـســتـشـارته في مـجــلس الـشـؤون الـقـومي
سامـانثا باور الـتي يثق بها بـعد أن عرفها
منـذ كـان عـضوا فـي الكـونـغـرس فضال عن
كونـها خريجة جـامعة هارفرد الـعريقة التي
تــخــرج مــنــهــا الــرئـيـس األمـريــكـي نـفــسه.

تـحدة األمـريكيـة بتاريخ  17 تشـرين الثاني  نـوفمبر  2020 مـذكرات صدرت في الـواليات ا
الـرئيس األمـريـكي األسـبق بـاراك أوبامـا حتت عـنـوان أرض مـيعـاد  الـتي يـسـتعـرض فـيـها
بـداياته الـسـياسـيـة والـعديـد من االحـداث التـي شهـدتـها ادارته خالل فـتـرة واليـته الرئـاسـية
األولى عـلى أمل أن يــصـدر اجلـزء الـثـانـي في وقت الحق. وقـد اخـتــرت أن اعـرض لـلـقـار
سائل ذات الصلة بقضايانا العربية والشرق ذكرات بشأن بعض ا الكر ما جاء في هـذه ا
أوسطية والـتي تناول فيها الرئيس أوباما رؤيته لقواعد العالقات الدولية وموقف إدارته من
ـنـطـقة كـالـوضع في الـعـراق ومـوقـفه من إيـران والـقـضـية الـفـلـسـطـيـنـية مـلـفـات هـامـة في ا
ـوقف من الرئـيس حـسني مـبارك والـنـفوذ الـيهـودي في أمـريكـا وأحداث الـربـيع العـربي وا
ـذكـورة من دون االلـتزام بـالـتـسـلسل واضـيع ا واحلـرب عـلى ليـبـيـا. وقـد رأيت أن أعـرض ا
الذي وردت فيه بالـكتاب نفسـه محاوالً بذلك أن اضعـها في نسق يتـناسب مع ما اخترته من
ذكـرات ثالث كـتاب يـصدره الـرئيس بـاراك أوباما في مواضـيع في هذا الـعرض. تُـعد هـذه ا
حيـاته السيـاسية القت جـميعهـا اقباال واسـعا وحقـقت مبيـعات هائـلة. يذكـر في هذا الصدد
ائـة ألف نسخة أن الكتاب حـقق في أول اسبوع من صـدوره مبيعـات وصلت إلى نحـو ثما
وقد طبعت مـنه حتى اآلن نحو أربعة ماليـ نسخة ويتوقع له أن يـحصد جوائز عديدة وأن
يتصـدر مبـيعات الـكتب في الـعالم. تُرجم الـكتـاب إلى نحو عـشرين لـغة أجنـبيـة في مقدمـتها
ؤمل أن تـصدر الـتـرجمـة العـربيـة في وقت قريب من ـانيـة ومن ا الـفرنـسـية واالسـبانـية واال

عام 2021. 

ـذكـرات ويـكـاد يـجمع يذكـر أن عـددا من كـبـار الـنـقاد في الـغـرب كـتب عن مـضـامـ هذه ا
مـعـظـمـهم عـلى جـرأة االفـكار الـتي وردت فـيـهـا والـصـراحة الـتي حتـلى بـهـا الـرئـيس باراك
أوباما في عـرضه لألحداث التي واجههـا في السنوات األربـعة األولى من حكمه والتي أراد
لـهـا أوبامـا حسب تـغريـدة له صـدرت بعـد صدور الـكتـاب أن تـكون  سـجال صادقـا  لفـترة
ـذكرات ألسـباب مـتعدة حكـمه. غيـر أن ثمـة نقاداً آخـرين وجهـوا انتـقادات إلى مـا جاء في ا
من بـيـنـهــا مـا وصـفه احـدهم بـ جـلـد الـذات  الـذي مـارسـه اوبـامـا عـلى سـيـاسـاته في حـ
ذكـرات النتقـادات في عدد من الـعواصم العـربية بـسبب مواقف أوبـاما من بعض تـعرضت ا
ا جاء ـقدمـة على عدم تـقد أي تـقيـيم  ـنطـقة. سـوف أحرص من جانـبي في هذه ا شؤون ا
ـذكورة عـلى أن اعقب ذلك في نـهاية اجلـزء الثاني واضيع ا ذكـرات بخصـوص ا في هـذه ا
ـا جاء في القـضايـا التي تخص مـنطقـتنا.  لـكني أجد من هـذا العرض رأيي كـقار عربي 
واقف الـتي عرضهـا الرئيس األمـريكي األسبق ناسـبة من الضـرورة التنـويه بأن ا في هـذه ا
في مـذكــراته تـكـتـسب الـيـوم اهـمـيـة اكـبـر وذلـك بـعـد فـوز نـائـبه جـو بـايـدن في االنـتـخـابـات
تحدة في تشـرين الثاني/ نوفمبر 2020. وعلى الرغم من الرئاسيـة التي شهدتها الـواليات ا
ذكورة بـأن سيـاساته لن تكـون امتـدادا حلقبـة الرئيس تأكـيد بايـدن بعد فـوزه باالنـتخابـات ا
أوبـامـا إال أني اعتـقـد أن هذه الـسيـاسـات لن  تكـون إمتـداداً حلـقبـة الـرئيس أوبـاما إال أني
قـابل بعـيدة عن كل الـبعد عن سـياسـات حقبـة أوباما أعتـقد إن هذه الـسيـاسات لن تكـون با

قراطي األمريكي. السيما وأن كال الرجل ينتميان إلى احلزب الد

على ارض الـواقع بـدا اوبـامـا مـغـتـبـطا الن
أكثـر من اسبـوع مـرا على بـدء العـملـيات
تحدة القتالية لم تتكبد خاللهما الواليات ا
أيــة خــسـارة بــشــريـة وبــاتت عــمــلـيــاتــهـا
الــعـسـكــريـة مـقــتـصــرة عـلى تـوفــيـر الـدعم
اللـوجسـتي الذي لم تكـن البلـدان األوروبية
قــادرة عـلى تـوفــيـره مع انـفــاق نـحـو 550
مـلـيــون دوالر وهـو مـبـلغ اعــتـبـره الـرئـيس
األمريـكي زهيدا مـقارنة بـنفقـاته العسـكرية
في العـراق وافـغـانـستـان حـيث يـعـادل هذا
ــبــلغ نــفــقــات قــتــال يـوم واحــد في ذيــنك ا
الــبــلــديـن عــلى حــد قــوله. يــنــهي اوبــامــا
احلــــديث عـن لـــيــــبـــيــــا في هــــذا الــــفـــصل
بــــاالســـتـــفــــســـار من مــــســـاعـــديـه عن اسم
الدبـلوماسي الذي بعثته واشنطن لتمثيلها
في ليـبيا ويـكتفي بالـقول إنه رجل شجاع.
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عـلى الرغم من شـكـوى بعض الـنـقاد من أن
مذكرات باراك اوباما التي بلغت زهاء 700
ـذكرات صفـحـة بدت طـويـلة جـداً مـقارنـة 
الـرؤســاء االمـريـكـيــ الـذين سـبــقـوه لـكن
ا ـلل لدى قراءتـها ور القـار ال يشعـر با
يـــرجع ذلـك إلى أن اوبـــامـــا جنح في خـــلق
عالقة دافـئة مع قـرائه عبر صـفحـات كتابه
لم يشـعر مـعها الـقار بأي ضـجر أو تعب.
ولــعـل مــا يــعــزز مــشـــاعــر الــدفء تــلك هي
أجـواء الـصـراحـة واجلـرأة الـتي يـضـفـيـهـا
الرئـيس اوباما على االحداث عـبر صفحات
كــتــابه الــتي تــعـكس أحــيــانـاً بــقــايـا روح
ــتــطــلــعــة الــشــعــوب الــســوداء الــثــائــرة ا
ي وفساده. ويكاد لالنعتاق من النظام العا
القـار أن يـقـرأ بـ سطـور مـذكـرات باراك
ا محاولة تمرده على ثوابت السياسة أوبامـ
كن تـلـمسـها اخلارجـية االمـريـكيـة الـتي 
في انتـقـاداته لـلحـرس الـقد وعـدم تردده
في االعـتراف بـأن االجـهـزة االمـنـية لـم تكن
راضيـة عن بعـض من سيـاساته اخلـارجية
ـؤسـسـات غـربـيـة وحـتى في اســتـخـفـافه 
اذا نافـذة عندما يعـلن ساخرًا أنه ال يعرف 
مــنـــحــوه جــائــزة نــوبل لـــلــسالم لــكن ذلك
نال. بخصوص التـمرد يبقى حلما صعب ا
ـبــدأ يـبـدو ــنـطـقــة فـمن حــيث ا احـداث ا
القـار العربي مستعـدا للتعاطف مع كاتب
اســمــر الــبــشــرة يــعــلم تــمــامــاً ان أجــداده
تـعـرضـوا للـظـلم عـبـر الـعصـور تـمـامـا كـما
تعـرض اجدادنا ومازالوا يتعرضون للظلم
أمالً بأن يـتعاطف هذا الرئيس مع همومنا.
ومن حيـث الوقـائع الـتي يـسوقـهـا الـرئيس
االسبق فـي كتـابه فـان تـوجـيـهه انـتـقادات
حـــادة الى االدارات االمــريــكــيــة الــســابــقــة
ـقــراطـيـة لــوقـوفـهــا ضـد الــتـطــلـعـات الــد
ـنــطــقـة وحتــالـفــهـا مع زعــمـاء لــشـعــوب ا
مسـتبدين فاسدين حتى يومنا هذا تكسب
الــرئـــيس االمــريــكي االســبق ثــقــة الــقــار
الـعـربي وتـعـاطـفه. كـمـا أن اعـتـراف اوبـاما
حـنة الـشـعب الفـلـسطـينـي حتى لـو كان
االعتـراف خجوال وجرأته فـي فضح النفوذ
ــتـحـدة يـعـدان الـصـهــيـوني في الـواليـات ا
نـقــلـة نــوعـيــة في تــاريخ رؤسـاء الــواليـات
تـحـدة. غيـر أن القـار ال يـسعه أيـضاً إالّ ا
أن يـجـد تــنـاقـضـاً في مـواقف اوبـامـا الـذي
اعتـرف في صفـحات كتـابه بأن بالده دمرت
العـراق وتسببت في مقتل العديد من ابناء
شعـبه ولَم تـعثـر على اسـلـحة دمـار شامل
بيـد أنه ال يجـد اي كلمـة اعتـذار أو مواساة
لـــلـــعـــراقـــيــ وألرواح مـــئـــات االلـــوف من
أبــنـــائــهـم الــذين راحـــوا ضــحـــيــة الـــغــزو
ـاليـ الـتي شـردهـا االمـريــكي لـلـعـراق وا
الغـزو ناهيك عن  حتمل مسؤولية اخلراب
الــذي يـعــيـشه الــعــراق الـيــوم. وفي ايـران
وفــيـــمــا يـــؤكــد الـــكــاتب أنـه فــضل خـــيــار
التـفاوض معها على خيار احلرب ألن بالده
نطقة ال تريـد التورط في حرب اخرى في ا
إالّ أنه نـادرا ما حاول التطرق الى تداعيات
قــراره عــلـى مــصــالح اصــدقــائه وحــلــفــائه
نطقة. األمر اآلخر الالفت في اآلخـرين في ا
ــذكــرات والـذي يــتــضح بــشــكل جــلي في ا
احـداث لـيـبـيـا هـو اصـرار الـرئـيس اوبـاما
عـنـد عرضـه للـمـشـكلـة الـلـيبـيـة عـلى رفضه
مــبـدأ شن حــرب عـلــيـهـا الن احلــرب جتـلب
الــدمـار عــلـى حــد قــوله ويــؤكــد أيــضـاً أن
مـسـتــشـاريه الـعــسـكـريــ رفـضـوا احلـرب
ألسـبـاب وجـيـهـة لكـنه في الـنـهـايـة يـفاجئ
الـقار بتـبنـيه قرار شن احلرب من دون ان
ــا يـــشــرح لــلـــقــار مــا الـــذي دفــعه او ر
ارغـــمه عــلى تـــغــيــيـــر مــوقــفه بـــ لــيــلــة
وضـحـاهــا. هـنـا يـقف الـقـار حـائـراً امـام
شاكل منـطقـ ساقهـما اوبـاما في عـرضه 
الـشرق األوسط; االول يـدعـو بقـوة الى نـبذ
احلـرب وآخـر يـبـرر بـقـوة شن احلـرب وال
يـعــرف الـقـار أيــهـمـا كــان االفـضل حـسب

راي اوباما.
ـكن ان يـصل إلـيـهـا  لـكن اخلالصـة الـتي 
وقف االمـريكي من القـار الـعربي بـشـأن ا
مـنـطـقـتـنـا إجـمـاالً هي أن أي زعـيم امـريكي
مـهـمـا كانت تـوجـهـاته تـقـدميـة وتـطـلـعاته
حترريـة وأيًا كان لون بشـرته يبقى رئيسا
ـتـحــدة االمـريـكـيـة مـدافـعـاً عن لـلـواليـات ا
مـصــاحلــهـا ولــيس عن مــصــاحلـنــا وهـو
توجـه طبيعي ومـشروع. لكن احملزن هو أن
صالح االمـريكية يسـتنتج القـار أن هذه ا
لن تــلــتــقي يــومــاً مع تــطـلــعــات الــشــعـوب
الــعـربــيـة وأن يــكــتـشف أيــضـاً أن تــلـبــيـة
ـصـالح االمـريكـيـة في الـشـرق االوسط لن ا
تتـحقق بوجـود زعمـاءٍ مخلـص لشـعوبهم
في بـلـدانـنـا الـعـربـيـة بل سـتـتـطـلب دائـمـا
حـكـامــا مـسـتــبـدين فـاســدين نـعــرف مـنـهم

الكثير في عواصم بلدنا.

جعل مـسألة حـماية الشـعب الليـبي قضيته
الشـخـصـيـة حـيث طـرح مع رئـيس الوزراء
الـبـريـطانـي ديفـيـد كـاميـرون مـشـروع قرار
في مـجــلس األمن يــسـمح بــفـرض مــنـطــقـة
حظـر جوي في االجـواء الليـبيـة وكان على
ـتحـدة أن تتـخـذ موقـفا من ذلك. الواليـات ا
وقف وانتـقـد اوبامـا بعـد ذلك مـا وصفه بـا
احملــــرج الــــذي وضـــعـه فـــيـه رئـــيس وزراء
بريـطانيا والـرئيس الفرنـسي ألنه اعتقد أن
جـانــبـا من مـســاعـيـهم كــان يـهـدف إلى حل
مـشـاكـلـهـمـا الـداخـلـيـة. يـواصل اوبـامـا في
الصـفـحات االخـيـرة من هذا الـفـصل عرض
ـؤثرة في ـتـعددة لـلـشخـصـيات ا واقف ا ا
ادارته موجـهـا انتـقاداً مـبـطنـا إلى هيالري
كلـنتـون الـتي أيدت بـقاء حـسني مـبارك في
مــنــصـبه لــكــنـهــا في حــالـة الــقــذافي أيـدت
توجيه ضربة عسكرية لنظامه وانها كتبت
له من بـاريس حيث شـاركت في اجـتمـاعات
مجمـوعة الدولة الـصناعيـة الثمانـية قائلة
عـارضة الـليـبية إنهـا التـقت هنـاك بزعـيم ا
وأنهـا معجبة به. وفي واشـنطن كان القادة
العـسكـريون متـرددين بشـأن مشـاركة قوات
أمـريـكـيـة فـي أي عـمل عـسـكـري في لـيـبـيـا
معـرب عن قـنـاعتـهم بأن الـعبء في نهـاية
طـاف سيقع على كاهل الـقوات األمريكية ا
فـي وقـت مــــــا بـــــــرحـت فــــــيـه احلـــــــرب في
افـغـانـسـتـان والعـراق تـشـكالن عـبـئـا ثـقيال
علـى القوات. من جانبه يؤكد أوباما أنه لم
يــرغب بــإرســال مــزيــد من اجلــنــود خــارج
حـدود بالده وأن حربـا عـلى دولـة اجـنـبـية
مــهـمــا كـانت دوافــعـهـا نــبـيــلـة ســيـكـون له
تـداعـيــات جـانــبـيـة حــتى لـو كــانت الـدولـة
ـسـتـهـدفـة ضـعـيـفـة. اضـاف أن احلرب لن ا
تــكـون نـظــيـفـة بــأي حـال من االحـوال وانه
يعـتقـد بـأن مشـاكـله السـياسـيـة في الداخل
ستـتفاقم حال بدء العمليات العسكرية. لكن
ا رأى بعد ذلك أن مواصلة تقدم قوات اوبامـ
الـقـذافي نحـو بنـغـازي وتطـويقـهـا للـمديـنة
ســيــتـــســبب في مــقـــتل نــحــو عــشــرة آالف
شـخص وســتــنـدلع حــرب أهـلــيـة شــرسـة
وستـصبح الـبالد مـرتعـا لـلقـوى االرهابـية
وسـتــضــطـر بالده إلى الــتــدخل في نـهــايـة
ـطــاف. يــذكــر اوبـامــا أنه بــعــد مــزيـد من ا
الـتـأمل خـرج بـخـطـة قـد يـحـالـفـهـا الـنـجاح
اقتـرحها على مـستشاريه بـدأت بالطلب من
فرنـسا وبـريطـانيـا بسـحب مشـروع قرارهم
في مـجـلس االمن بـفـرض حـظـر جـوي عـلى
لـيـبـيـا ثم طـلب من مـسـتـشـاريه في الـبـيت
االبـيض ومجلس االمن تـقد مـشروع قرار
جديـد يتضمن صالحـيات اوسع تكفل وقف
الـقــذافي ومــنـعه مـن قـتل شــعــبه وحـمــايـة
ـرحـلـة األولى من اخلـطة . نـصت ا دنـيـ ا
على ضرب الدفاعات اجلوية لنظام القذافي
ـهـمـة الـتـي لن يـقـدر عـلى تـنـفـيـذهـا وهي ا
ـتحـدة ثم تـقـوم بـعد ذلك سوى الـواليـات ا
القـوات االوروبية والعربـية بتنفـيذ مهامها
عــلى ان يـسـهم االوروبـيــون بـإعـادة اعـمـار
تـحدة مشـروعها ليـبيا. عـرضت الواليـات ا
على مـجـلس االمن وكـانت روسـيـا الـعـقـبة
الرئـيـسيـة حـيث خشي اوبـامـا أن يعـترض
الروس عـلى الـقـرار لـكن يـبـدو أن الـرئيس
طاف الروسي مـيدفيديف وافق في نـهاية ا
على عـدم االعتراض على القرار.هكذا صدر
وافـقـة عشـرة أصوات قـرار مجـلس األمن 
من دون تــسـجـيـل اي اعـتـراض وامــتـنـعت
خـــمس دول عن الــتـــصــويت من ضـــمــنــهــا
روسـيـا. اتــصل بـعـد ذلك اوبـامـا بـالـرئـيس
الـقــذافي ومـنـحه »فـرصــة أخـيـرة «لـعـودة
قـواته إلى طـرابـلس والـسـمـاح بـاسـتـئـناف
ـقـراطــيـة غـيــر أن الـقـذافي لم احلـيــاة الـد
يـسـتـجب لـلـنـداء. عـاد بـعـد ذلك اوبـاما إلى
االتـــصــال بـــالــرئـــيس ســاركـــوزي ورئــيس
الــــــوزراء كـــــــامــــــيـــــــرون وقــــــال إنـه الحظ
ارتياحـهمـا ألننا أنـقذناهـما وسمـحنا لـهما
بالـهـبـوط  بسـالم من السـقف الـعـالي الذي
وصال إلــيه يــنــتــقل بـــعــد ذلك أوبــامــا إلى
احلــديث عن زيــارة له إلى الــبــرازيل لــكـنه
يخـبر قراءه بأن الـسفن احلربيـة االمريكية
البـريطـانية بـدأت خالل زيارته تـلك بقصف
الــدفــاعـات اجلــويــة  الــلــيـبــيــة بــصـواريخ
تومـهـوك. بـعد عـودته إلى واشـنـطن يـقول
ــكــثف عــلى أوبــامــا أن الـقــصـف اجلـوي ا
قـوات الــقـذافـي كـان قـد فــعل فـعــله وبـدأت
ـعــارضــة الـتــوجه غــربــا في حـ قــوات ا

ـــنــــشـــقـــ عـن الـــقـــذافي. ازدادت اعـــداد ا
يسـتذكر بعد ذلك الـرئيس األمريكي االسبق
أنه كـان يـتـوقع تـلـقى بـعض كلـمـات الـثـناء
من اعضـاء الـكونـغرس اجلـمـهوريـ الذين
ارادوا وأيدوا الـتدخل العـسكري في لـيبيا
لكن هـؤالء انقـلـبوا عـليـه وراحوا يـنتـقدون
ســيـاســاته في لــيـبـيــا بـحــجـة أنــهـا جـاءت
مـتــأخــرة أو بــطـيــئــة أو أنــهــا لم حتـاول
احلصـول على مـوافقة الـكونغـرس. يضيف
أوبـاما أن اجلـمـهوريـ لم يـكن وحدهم من
ـير مـارس األالعـيب الـسـيـاسـيـة لـكن فـالد
بوتـ أيضـا بـدأ بتـوجيه انـتـقادات عـلنـية
لقـرار مجلس األمن بـخصوص ليـبيا وكان
بــذلك يــنــتـقــد ضــمـنــيــا الــرئـيـس الـروسي
ميـدفيـديف تارة لـسمـاحه بتـمريـر قرار في
مــــجس األمن يــــســــمح بــــتـــفــــويض واسع
النـطاق أو اتهامه بأنه كـان يتع عليه أن
يسـتخـدم حق الفـيتـو وتارة أخـرى باتـهام
ميـدفيديف بأنه لم يفـهم مغزى قرار مجلس

األمن.
 لكن تـقييم اوبـاما كـان مختـلفـا فقد اعـتقد
أن الضـجة الـتي أثـارها بـوت كـان القـصد
مـنـهـا تــشـويه سـمـعـة مــيـدفـيـديف وكـانت
قنـاعته أيضا أن بوت مـقبل على استعادة
السـلـطة في روسـيـا والهـيـمنـة عـلى البالد.

عـلى الــفـوضى كـمـا أراد نــتـنـيـاهـو. اوضح
ـبــعـوث وايـزنـر بــعـد عـودته مـن الـقـاهـرة ا
ـصـري وافق ـبـارك أن الـرئـيس ا ولـقـائه 
ـرحلـة رئاسـية علـى االعالن بانه لن يـرشح 
ثانـيـة لـكنه رفـض رفع قوانـ الـطوار او
تعـهده بقبول انتقال سـلمي للسلطة. يصف
اوبـــامــا ردود االفـــعـــال داخل فـــريق ادارته
ـــوقـف بــــانه زاد مـن حـــدة حــــيــــال هــــذا  ا

االختالف في وجهات النظر 
ـســيــرات في مع تــفــاقم االحــتــجــاجــات وا
الــقــاهـرة ونــزول الــدبــابــات الـى الــشـارع
اتـصل اوبـامــا ثـالـثـة بـالـرئـيس مـبـارك في
محـاولة اخيرة مـنه لنزع فتـيل االزمة وعبر
له عن تـقديره إلعالنه عن نيـته عدم الترشح
ـرة لــلــرئــاســة. أضــاف بــأنه تــعــمــد هــذه ا
الــتــحـدث مـع مـبــارك عــبــر مـكــبــر الــصـوت
عاونـيه في مكتبه بـالبيت االبيض ليـسمح 
ـــة. مــضى اوبــامــا ــكــا بــاالســتـــمــاع الى ا
مـخـاطبـا مـبارك: »هـا انت قـد اتخـذت قرارا
تـاريـخـيـا بـانتـقـال الـسـلـطـة اود ان اناقش
مـعـك كـيف ســتــسـيــر االمـور. اقــول لك هـذا
ـــنـــتـــهى االحـــتـــرام… اريـــد ان اشـــاطــرك
تـقـديــري الـصــادق بـخـصــوص مـا اعــتـقـده
سـيــحـقق اهـدافك .«أبــلـغه أوبــامـا نــظـيـره
صـري بـانه لـو اراد ان يـبـقى في مـنـصبه ا
واذا مـا سـعى نــحـو اطـالـة عـمــلـيـة انـتـقـال
الـسـلـطــة فـانه يـعــتـقـد بـان االحــتـجـاجـات
ـا ســتـخـرج عن سـتــتـواصل في مــصـر ور
الــسـيـطــرة. واذا مـا اراد مـبــارك ان يـضـمن
انـتـخـاب حـكــومـة مـسـؤولـة غــيـر خـاضـعـة
ـسـلـمـ فـان الـوقت قد لـهـيـمـنـة االخوان ا
حان كي يتنحى جانبا وان يستخدم مكانته
من وراء الكـوالـيس للـمسـاعـدة في  تشـكيل
حـكـومـة مـصـريـة جـديـدة. عـلى غـيـر عـادته
رة يقـول اوبـامـا حتـدث مبـارك مـعه هـذه ا
بـالـلـغـة الــعـربـيـة عـبــر مـتـرجم. كـان صـوت
مـبـارك غـاضـبـا حـتى ان اوبـامـا شـعـر بـانه
ـتـرجم ألنه لـيـس بـحـاجـة لـالسـتـمــاع الى ا
فـهم مــا كـان يـقـوله. حتــدث مـبـارك بـصـوت
محـتد ارتفعت حدته ثانية بعد أخرى: (أنت
صري. ايها الرئيس ال تفـهم ثقافة الشعب ا
اوبـامـا اذا مــا مـضـيتُ في مـسـار االنـتـقـال
بالـسلطـة على هذا الـنحو فـان ذلك سيكون
صر). اعترف له اوباما بأنه ال اخطـر شيء 
صـرية بـقدر مـعرفـة مبارك يعـرف الثـقافـة ا
بـهـا لـكـنه اخـبـره أنه إذا كـانـت ثـمـة أوقات
ط في الـــتــاريخ ســـارت فــيـه األمــور وفق 
واحــد مـن دون مــشــاكـل فــان ذلك ال يـــعــني
بانـها ستـستمر عـلى نفس احلال إلى األبد.
صري: (لقد أضاف أوبـاما مخاطبا نظيره ا
خــدمت بالدك ألكــثـر من ثالثــ سـنــة وانـا
ارغب منك ان تـنـتهـز هذه الـلـحظـة بـطريـقة
حتافظ فـيها عـلى ارث عظيم يـحفظ اسمك).
اسـتـمـر االخـذ والـرد بـ الـرئـيـسـ لبـضع
دقائق بـهذه الـطـريقـة اكد خاللـها مـبارك ان
بارك ة  كا االوضاع سـتتحسن لتنـتهي ا
: (اعرف شعبي موجها الكالم الوباما قائالً
انه شـعب عـاطـفي. سـأحتـدث مـعك في وقت
الحق يـا سيادة الـرئيس وسـأقول لك إنني
ـة يستذكر كا كنت عـلى حق). بعد انتـهاء ا
كن ان اوبـاما انه اعـطى مبـارك افضل مـا 
يسـديه له كنصيحـة مدركاً على حد وصفه
(أن أي زعيـم يحل مـحله قـد ينتـهي به األمر
ـتـحـدة – لـيـكـون شـريـكًـا أسـوأ لـلـواليـات ا
ـصـري). ـا أسـوأ بــالـنـسـبـة لــلـشـعب ا ور
يـضـيف الـرئــيس االسـبق أنه لـوال اإلصـرار
العـنيـد لهـؤالء الشـبان في مـيدان الـتحـرير
لكـان قد انهى فتـرته الرئاسيـة بالتعامل مع
الـرئــيس حـســني مـبــارك تـمــامـا كــمـا كـان
سـيـسـتـمـر بـالـعـمل سـويـة مع مـا تـبـقى من
ـتـعفـن وهو الـنـظـام االسـتـبـدادي الـفـاسـد ا
تعـبير استـعاره الرئيس من أحـد مساعديه.
يعـرب اوبـامـا بـعـد ذلك عن اعـجـابه بـهؤالء
الصـبية الذين حترروا من اخلـوف للحظات
وجيـزة وواصلوا الـتظاهـر في ح لم يكن
لــدى مــبــارك ســوى الــضــرب واالعــتــقـال
والتـعذيب لثـنيهم عن تـطلعـهم نحو
حـيــاة افــضل. رأى اوبــامـا في
ـوقـفه الــشـخـصي تــفـسـيــره 
حـيـال مــا جـرى في مـصـر
ــــــنح أن الــــــســــــمــــــاح 
ـسـاعـدات االمـريـكـية ا
لـــشـــخـص نـــســــمـــيه
حـليفًا يـرتكب أعمال
عـــنف غــاشـــمــة ضــد
ــــــــتـــــــظـــــــاهــــــــرين ا
الــسـلــمـيــ بـيــنـمـا
يـراقب العـالم بـأسره
كـان خـطًا لم أرغب –
فـي الـــتــــغــــاضي
عـــنه .«يـــخــتم
أوبـــامــــا كالمه
بـــــالــــقـــــول إنه
اعـــتـــقـــد أن مــا
فــعــله الــرئــيس
ــــصــــري ا
من شـــــأنه
أن يـــلــــحق
ضـــــــــــــــــــرراً
فـادحــاً بــقـيم
واصل مــبــارك
بـــــــعــــــد تـــــــلك

ة حتديه وقمعه لشعبه كـا ا
وفق اوبـامـا ونـزلت

الــــدبـــابـــات
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ــــمــــثـل الــــســــوري يــــشــــارك في ا
ــــســــلــــسل اجلــــديــــد (في وضح ا
الــنــهــار) الى جــانب ســلــوم حـداد
وأمل بـوشـوشــة تـألـيف عـلي وجـيه
ويـــامن احلـــجــلـي وإخــراج ســـيف

الدين سبيعي.
Ê«bOſ ŸUBF  qOŽULÝ«

ي الـعـراقي شـارك في الـنـدوة الـتي اقـامـتـهـا رابـطة االكـاد
عـنونة (قراءة أحفاد حـمورابي للتـطوير االداري والـقانوني ا
وازنة االحتادية لعام سودة مشروع قانون ا قانونيـة ومالية 

.(2021
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ـي والـــعـــســـكـــري الـــعـــراقي تـــلـــقـى تـــهـــاني االهل االكـــاد
مــتــمــنـ له دوام واالصــــــــدقــاء لــتـرقــيــته الى رتــبــة لـواء 

وفقية. ا

WŠU³ « V×¹ XOÐ œ«dÐ
{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - كــشف
ي براد بيت البالغ من العمر النجم العا
57 عاماً عن حبه للسباحة والغطس
وذلك أثــنـاء إســتـمــتـاعـه بـإجــازته الـتي
ـضـيـهـا في جـزر تـوركس وكـايـكـوس.
وظــهـــر بـــيــت بـــرفـــقــة مـــجـــمـــوعــة من
األصـــدقـــاء عـــلـى مـــ قـــارب وكـــانـــوا
يــسـتــمـتـعــون بـوقــتـهم كــثـيـراً فــكـانـوا
يـسبـحـون ويغـطـسـون في البـحـر وكان
ـمـارسـة ي سـعـيـداً جـداً  الـنـجـم الـعــا
هــــذه الــــهــــوايــــة الــــتي هـي من ضــــمن
ـفــضــلـة لــديه وكـان الفــتـاً الــهـوايــات ا
ي ظـهــور الـوشـوم حملـبـي الـنـجم الــعـا
الـعــديـدة عـلى جــسـمه خـصــوصـاً عـنـد

منطقة الظهر.

ÊuOK*« vÒD ²ð Âd

w³K  —ËcF0
ناسبة حصوله على نصير شمة 
جـائـزة (شـخـصـية الـعـام) الـدولـية
نـظمة الهـولندية قدمـة من قبل ا ا
الـــــدولـــــيـــــة حلـــــريــــة
وحــــمـــــايــــة حـــــقــــوق
اإلنـــــســــــان والـــــسالم

ي. العا
وعـــــــبــــــر صــــــالـح في
اتـــصــــال هـــاتــــفي مع
ــوســيـقــار شــمـة عن ا
(سعادته وأحر تهانيه
له ولألوساط الثـقافية
ــــنـــــاســــبــــة نـــــيــــله
اجلائزة) مشـيداً وفقا
لــــلــــمــــكـــتـب اإلعالمي
لــرئـاســة اجلـمــهـوريـة
ــسـيـرته اإلبــداعـيـة )
ـتـواصـلـة في اجملـال ا
الـثـقـافي واالجـتـماعي
واإلنـسـاني) مـتـمـنـيـاً
ــزيــد مـن اإلبـداع له (ا
وبـــــــوافــــــر اخلـــــــيــــــر

والسالم).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

هـــنــأ رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة بــرهم
ـوسيـقـار العـراقي الـكبـير صـالح ا

ــيـة { نــيــويـورك (أ ف ب) - أعــلــنت األكــاد
األمــريـكــيـة لــلـمــوسـيــقى أنـهــا قـررت بــسـبب
جـائـحــة كـوفـيـد-19 تـأجــيل احـتــفـال تـوزيع
وسيقية جوائز غرامي اخملصصة للصناعة ا
قـرر إقـامـتـها في األمـيـركيـة بـعـدمـا كان مـن ا

31 كانون الثاني اجلاري.
ـيـة بـيانـا أكـدت فـيه تـأجيل وأصـدرت األكاد
قـبل خالفـاً لـلـتاريخ االحتـفال إلى 14 آذار ا
اجلــديـد الـذي نــشـرته ســابـقـاً عــلى مـوقــعـهـا

اإللكتروني الرسمي. 
نـظّمـون (أنهم اقـتنـعوا بـأن تأجيل وأوضح ا
االحــتـــفـــال هـــو اخلـــيـــار األفـــضل فـي ضــوء
ـستجد التدهـور في تفشّي فايـروس كورونا ا
ــسـتـشـفـيـات في لـوس أجنــلـوس واكـتـظـاظ ا
وأقـــســــــــام الــطـــوار وإصـــدار احلــكـــومــة
ـركـــــزيــة وســلــطــات الـواليــات تــعــلــيــمـات ا

جديدة).
ــنـظـمـون يــعـتـزمـون إقــامـة االحـتـفـال وكـان ا
ـركز سـتـابلـز سـنـتر في لـوس أجنـلوس من
ــقــدّمـيه ــشــاركــة  دون جــمــهــور وحَــصْـر ا
وبالفنانـ الذين كان يفتـرض أن يغنّوا على

أن ينقل عبر شاشة محطة (سي بي إس).
وكانت ملكة البوب بيونسيه تصدّرت السباق
عـــلى اجلــوائــز إذ حــصــلـت عــلى تــســعــة من

ÊU e « ≠  ËdOÐ

جتاوز فـيـديو كـلـيب أغـنيـة الـفنـانـة اللـبـنانـيـة جنوى كـرم مـعذور
ـلــيـون مـشـاهـدة بـعــد أقل من أسـبـوع عـلى قـلـبي ا
ـجـهـود مـتـابـعـيـها طـرحه عـلى يـوتـيـوب وذلك 
ومحـبـيهـا الـذين يحـاولـون نشـر الفـيـديو في
كل مـكـان لـلـحصـول عـلى أعـلـى نسـبـة من
شـاهدة بـاإلضـافة الى انـتشـار الـفيـديو ا
عبـر مواقع الـتواصل اإلجـتماعـي بشكل
كــبــيــر وتــردد األغــنــيــة عــبــر اإلذاعـات

والتلفزيون.
ـوقع الـفن يحـكى عن مـفـاجأة ووفقـا 
حتـضــرهــا كــرم لــلــشـعـب اإلمـاراتي
سـتــطـلــقـهــا يـوم 15 كـانـون الــثـاني

اجلاري أثناء تواجدها في دبي.
و(مـعــذور قــلــبي) من إخــراج ولــيـد
نـاصــيف وهـي من كـلــمــات عــامـر
الونــد أحلــان وتـــوزيع مــوســـيــقي
علي حـسـون مـيكس ومـاسـتـرينغ
موريس طويلة ستديو داني حلو
تـــــســــجـــــيـل صــــوت ســـــتـــــديــــو

بارودجيان.

ـــلــكي ي االردني صـــدر له عن مـــركـــز الــتـــوثـــيق ا االكـــاد
ــكـرمـة عــاصـمـة األردني الـهــاشـمي كـتــاب بـعـنــوان (مـكـة ا
احلـجــاز في الــعـهــد الــهــاشـمي) ضــمن بــرنــامج الــرسـائل

عاصر . اجلامعية تتناول تاريخ األردن ا

ـوصل صدر لـه حديـثا عن دار ورد الـتـدريسي في جـامـعة ا
ــدارس األهــلــيــة األردنـــيــة لــلــــــــــشـــر والــتــوزيع كــتـــاب (ا
ـوصل مـنـذ أواخــر الـعـهـد الـعـثـمـاني واألجـنــبـيـة في واليـة ا
ـلـكي في الـعـراق 1958م - دراسـة وحـتـى نـهـايـة الـعـهـد ا

تاريخية).

التـشكـيليـة السـورية اقامت والـفنـان فداء منـصور مـعرض
ــركـز الـثــقـافي الـعــربي في أبـو رمــانـة ضـمــا لـوحـات في  ا
عـبـرت عن رؤى الـفنـانـ لـلـمـجـتـمع والـبـيـئـة في سـورية كل

بطريقته.

االسـتشـاري في بيت احلـكمـة الـعراقي تـرأس جلـسة الـندوة
الـتي اقــامـهـا قـسم الـدراســات االقـتـصـاديـة بــبـيت احلـكـمـة
بـعـنـوان(مشـروع قـانـون مـوازنة 2021 بـ دواعي االنفاق

التوسعي وضرورة التقشف).

ÊUFLÝ b¹dH «

الـشاعـر الراحل االمـ العـام االسبق لالحتـاد العـام لالدباء
والـكتـاب في العـراق يؤبـنه االحتاد صـباح الـيوم الـسبت في
جــلـسـة تــلـقـى فـيــهـا كـلــمـات وقــراءات شـعــريـة في قــاعـتي

اجلواهري وزها حديد في مقر االحتاد.

جنوى كرم

وجــود عــمل جــيــد يــقــنــعــهـا ولــكن
شكلة احلقيقية التي تواجهها هي ا
أن مــعــظم الــعـازفــ الــذين عــمــلـوا
مـــعــــهــــا لم يــــعــــودوا مـــوجــــودين
وســتـــقـــابل عـــلى حـــسب قـــولـــهــا
صـعــوبـات سـواء من الــعـازفـ أو
ــلـحــنــ ألنه ال يـوجــد مــلـحــنـون ا
يـصلـحـون لـلعـمل مـعـها وقـد تـكون
أغـانـيـهــا صـعـبـة لـكـنـهـا حتـلم بـأن
جتــد من يــحــقق لـهــا عــمالً تــتــمـنى
تــنـفــيـذه ويـشــجـعــهـا عــلى الـعـودة.
وأشــارت إلى أن هــذا أمـر قــد يــبـدو
غــيــر ســـهل في تـــنــفـــيــذه لــكـــنــهــا
ستحاول إن شـاء الله أن تقـدم شيئاً

فنياً قريباً.
وقـــالت (إنــهـــا تــقـــضي وقــتـــهــا في
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ـطربة أثارت شـائعة تـدهور صـحة ا
جنــاة الــصــغــيــرة كــثـيــراً من ردود
صـرية الفـعل الـقلـقة عـلى النـجمـة ا

الغائبة منذ سنوات عن األضواء.
وحسـمت الصـعـيرة األقـاويل بقـبول
صري عمرو أديب عرض اإلعالمي ا
ة صوتية على الذي هاتفها عبر مكا
الـهـواء مـبـاشرة مـن خالل بـرنامـجه
(أصـل احلـــكـــايـــة) حـــيـث طـــمـــأنت
اجلمهـور على صحـتها وقـالت(إنها
بـــخــيــر وإن صـــحــتــهـــا في أحــسن

حال).
وحتـــدثـت الــفـــنـــانـــة عن عـــديـــد من
األمور ومـنهـا سبب غـيابـها الـفني
وقالت :إنها تتـمنى العودة في حالة

مـنـزلـهـا مـسـتـغـلة الـوقـت في سـماع
وسـيقى وإنـهـا حتب سمـاع كثـير ا
قاطع الـفنـية لكـوكب الشرق أم من ا

كلثوم). 
وأوضــحت (أنــهـا ال تــتــذكـر أســمـاء
بــــعض األغــــاني مـن كـــثــــرتـــهـــا ألن
أغنيات كوكب الـشرق مكتبـة عظيمة
وكــبــيــرة ومــحل دراســة).وأضــافت
أنــهــا (كــانـت مــحــظــوظــة وتــشــعـر
عـاصـرتهـا كوكب الـشرق بالـنـعمـة 
أم كـــــلــــــثــــــوم ومــــــحـــــمــــــد عــــــبـــــد
الـوهاب).واخـتـتمـت حديـثـها قـائـلة:
(أحب أن أطـمــئن جـمـهــوري الـغـالي
والــعــزيــز عـلـيّ أنـا بــخــيــر مـا زال
كـنني الـغنـاء ولكـنني ال أسـتطيع

التعبير عن حالي باحلديث). 
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احلـديث عن الـفـنـان الـكـبـير الـراحل يـوسف
الـعاني ,حـديث ال يـختـصـر بـساعـة او عـشر
سـاعـات ,احلـديث عـنه يـحـتـاج الى فـصـلـ
دراسـيـ ,فــصل عن اجلــوانب الــنــظــريـة و
فــصل عن اجلـوانب الـعـمـلــيـة والـتـطـبـيـقـيـة
ـســرحـيــة والـســيـنــمـائــيـة جملــمل اعـمــاله ا
والــتـلــفــزيــونــيــة واالذاعـيــة والــصــحــفــيـة,
وبـاالخص تـلك التي ألـفـها بـنـفسه ,ودراسـة
الــشــخـــصــيـــات الــتي تـــنــاولــهـــا من حــيث
انـتـمـائـهـا االجـتـمـاعي انـتـمـائـهـا الـطـبـقي ,
انـتـمـائـهـا الـسـيـاسي وعالقـة كل شـخـصـيـة
بالـشخـصيـة االخرى او بـبقـية الـشخـصيات
من اجل الـتعرف على فلسـفة العاني وماكان
ـائـات حسب يـريـد ان يفـضح او يـؤشـر بـأ
ـناخ الـسياسـي لتـلك الفـترة.اما الـظروف وا
في اجلــانـب الــنـــظــري فـــعـــلــيـــنــا ان نـــقــرأ
النصوص قراءةً متأنيةً معمقة دارس فيها
كانية والزمـانية لتلك احلقب كل اجلـوانب ا
الـتي تـنـاولـهـا الـعاني ,وتـفـكـيك الـكـثـير من
اجلـمـل وحتـلــيـلــهـا حتــلـيالً عــلـمــيـاً دقــيـقـاً
وبـالتالي اعـادة تركـيبهـا مرةً ثـانية من اجل
الـوصول الى عـمق ما اراد الـعاني الـوصول
الـــيه او من خالل رســـائــله الــتـــوعــويــة الى
اجملــــتــــمـع الــــعــــراقي كـــــكل من خـالل تــــلك
شهـد الثقافي واالدبي هـمة في ا الـكتابات ا

والفني العراق.
- ألف  44 مــسـرحــيـة  ,وأصــدر  28كــتــابـاً
ـســرح والـســيــنـمــا والـشــخـصــيـات حــول ا
الـعراقية في مختـلف مجاالت احلياة االدبية

والــفـــنــيــة والــوطــنـــيــة ومــثل في 58 عــمالً
مـسرحيا ,وكـتب ومثل وساهم في 12 فـيلماً
ســيــنــمــائــيــاً كـــمــا كــتب ومــثل وشــارك في
عـشرات التمـثيلـيات التفـزيونية ,وحـاز على
 22جـائــزة عـراقــيـة وعــربـيـة ,و8 شــاهـدات
تـقـديريـة. ولـعب دوراً مـهـماً في 64 مـؤتـمراً
.و كـتب ـياً ومـهرجـانـاً عـراقـيـاً وعـربـيـاً وعـا
ـــقــاالت فـي الــصـــحف واجملالت عـــشـــرات ا
ـقـابالت الـتـلـفـزيـونـية, وظـهـر في عشـرات ا
وكـان اخـرهـا في شـهـر نـيـسـيـان عام 2016
في بــرنـامـج (اطـراف احلــديث) الــذي يــعـده
ويــقـــدمه د.مـــجــيـــد الــســـامــرائي مـن قــنــاة

(الشرقية.
ا  سـاهم في مختـلف النـشاطات الـوطنـية 
تــســبب في فــصــله من وظــيــفــته حــيث كـان
ـسرح) ـصـلـحـة الـسـيـنـمـا وا (مـديـراً عـامـاً 
ومـنـعه من مــزاولـة نـشــاطـاته وتــوقـيـفه في
ـلـكي وسـجـنه وتـعـذيـبه عام 1963 الـعـهد ا
من الـعـهـد الـبـعـثي  ,لـكـنه اسـتـمـر بـعـد ذلك

بهمة ونشاط لغاية اواخر عمره.
ـكان ان - ان نـشاط الـراحل من الـصعـوبة 
يـنــجـزهــا شـخص واحـد ,إال اذا كـان فــنـانـاً
كـبـيـراً مـبـدعـاً مـثـقفـاً ثـقـافـةً عـالـيـة ووطـنـياً
مـخلصاً ,كـالفنان يـوسف العاني الذي كرس
كل حـــيــاته خـالل مــســـرحــيـــاته وكــتـــابــاته
ونشاطاته للتعبير عن واقع الشعب العراقي
وهــمــومه ومــشـاكــله بــصــدق وامـانه فــنــيـة

عالية.
ــســرح بــرتــولــد - تــأثــر يــوسـف الــعــاني 
بــرشت كــثــيـراً ,وحــول الــعــديـد مـن أعــمـال

بـرشت الى الـلــهـجـة الـعـراقـيـة ,بل ألــبـسـهـا
البس الـــعــراقــيــة وقـــرب شــخــصـــيــاتــهــا ا
بــتــصـرف ذكـي وبـارع ,ومــرة قـلـت له : مـاذا
سرحيات الكبيرة الرائعة التي فعـلت بهذه ا
شــاهـدنــاهــا ســويـةً في مــســرح (الــبـرلــيــنـر
انــســامـبل)  ,قـال وهــو يــضـحك: (ضــحــكـته
ــعـهـودة)  لـقــد عـرقـتــهـا ولـكـنــني حـافـظت ا
وبشـكل دقيق جداً عـلى واقعيتـها وفلسـفتها
ـتـلقي وكـسرت اجلـدار الـرابع لهـا وجـعلت ا
يفـكر معنا ويشاركنا في كل عـمليات التغيير
الـتي تبنـاها برشت في حيـاته ومن بعده كل

اللذين جائوا من بعده.
- يـــذكــر يـــوسف الـــعـــاني بـــاســـتــمـــرار في
احـاديـثه الرائـعة ,انه بـدأ بالـناس الـبسـطاء
مـعبـراً عن حيـاتهم وطـريقة عـيشـهم وآالمهم
ومـشاكلهم خالل مسرحياته الشعبية  ,والبد
لــــنــــا ان نــــذكـــر بــــعـض من مــــســــرحـــيــــاته
:مـسرحـيـات الـفـصل األول - الـقمـرجـيـة عام
1946.احلـشــاشـة عـام 1948 طــبـيب يـداوي
الـنـاس عام 1948 مـكـتب محـامي عام 1948
ــعـذبـون في مـحــامي نـابـلــيـون عـام 1948 ا

البيت 1950 جبر خاطر قيس 1950.
ــسـرحــيـات   -وأســتـمــر الــعـاني بــتـألــيف ا
الـطـويـلـة  مـنـهـا راس الـشـلـيـلـة عـام 1950.
ومـجـنــون يـتـحــدى الـقـدر وهي مــونـودرامـا
سرح في وتعتبر أول مونودراما تقدم على ا
الـوطن الـعـربي عـام 1949 تـؤمـر بـيك  ,عـام
عـــــــام  ?1949مــــــــوخـــــــوش عــــــــيــــــــشـــــــة ,
.1953ومـــســــرحـــيـــات قـــدمت عـــام , 1955
(اني امك فـلوس الدو ,أكـبادنـا و ستة دراهم

وانطـالقا بأفكاره الـسامية ويكـثر من تأليفه
ـعبـرة عن واقع اجملتـمع العراقي وكـتاباته ا
ر بظروف مـعقدة بحاجـة الى توعية الـذي 
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كـتب الـعانـي سيـنـاريـو وحـوار فـيـلم سـعـيد
شاركة افندي  ,كـما قام بدور البطـولة فيه 
ـعروفة مـثلـة الراحـلة فـخرية عـبدالـكر ا ا
بـأسم زيـنب  ,عـام  1957 عن قـصـة الـكـاتب

ادمون صبري.
هـذا الفـيلم كـان باكـورة األنتـاج السـينـمائي
ـبـدع واجلـاد في فـكـرته واخـراجه واعـطى ا
مــثال رائـــعــاً فـي امــكــانـــيــة تـــطــور الـــعــمل
ـسـتوى فـني رفيع, الـسيـنمـائي في الـعراق 
كـتب والـفـيــلم من اخـراج كــامـيـران حــسـني
قـــصــة  وســـيــنـــاريــو وحـــوار ومـــثل الــدور
الـرئـيسـي في فيـلم : أبـو هـيـلـة : عام 1962
اخــراج يـــوسف جــرجـــيس حــمـــد ومــحــمــد
شـــــــكــري جـمــيل كــتب قــصــة وسـيــنــاريـو
وحـوار ومـثل دورا رئـيـسـيـا في فـيلـم وداعا
لــبــنـان ,عــام  1967 / 1966اخــراج حــكـمت

لبيب .
ـنـعطف ,عـام - شـارك بـالتـمـثـيل في افالم: ا
ـسـألة الـكـبرى, ا  1975 اخـراج جعـفـر علي
اليوم السادس, اخـراج محمد شكري جميل 
الـفـارس عـام 1986 اخـراج يـوسـف شـاهـ
واجلـبل ,عـام  1987اخـراج مــحـمــد شـكـري
بـابـل حــبــيـبــتـي عـام 1987 اخــراج جــمــيـل
لــيـلــة سـمـر ,عـام 1991 فـيـصـل الـيــاسـري 

اخــــراج بــــســــام الــــوردي ولم

يــا شــاكــر) كـتــبـت عـام 1957 وقــدمت عــلى
مـسرح الشعب في بغداد بعد ثورة 14 تموز

.1958
 أمــا مـســرحــيـة الــنـخــلـة واجلــيـران  ,الــتي
قـدمت علـى مسـارح بغـداد من تـأليف األديب
الـكبـير غـائب طـعمـة فـرمان واخـراج الراحل
قــاسم مـحــمــد كـانـت نـقــلــة مـهــمــة وكـبــيـرة
ــــــســــــرح واجتــــــاه جــــــديــــــد فـي تــــــأريخ ا
سـرحييـة الكـبيـرة التي العـراقي.بـعد هـذه ا
تـعاطف مـعـهـا جـمـهور كـبـيـر وواسع انـتقل
يـوسف الــعـاني بــجـدارة كــبـيـرة وفــهم عـال
سـرح احلديث من اسـلوبه احمللي لـفلسـفة ا
ــلـــحــمي مـــتــأثــرا ـــســرح ا الــواقـــعي الى ا
ـاني بــرتـولـد بـرشت ومـسـرحه بـالـكـاتب اال
(الـبرلينر انسانبل) وذلك من خالل مسرحية
ـــاضي ـــفـــتــاح ,الـــتي يـــنـــاقش فـــيـــهــا ا  ا
وسـلبـيـاته وكـيـفـية جتـاوز تـنـاقـضاته  ,امـا
ـسـرحـيـة مـسـرحـيـة اخلـرابـة  ,فـكـانت من ا
الـسياسـية والـوقعيـة التي تـهدف الى فضح

األساليب األستعمارية البغيضة.
ـسـرحــيـات الـتي كـان اجلـمـهـور ثم تـوالت ا
ــشــاهــدتــهــا وجــاءت مــســرحــيــة يــتــلــهف 
(الشريعة ,ثم اخلان) حيث كانتا مسرحيت
شــعــبـيــتــ عن عــمــال وصـنــاعــيــ ونـاس
بـسطاء شـقوا طـريقـهم في احليـاة بصـعوبة
سـرحيـة كانت بـالـغة  ,ومـثل هذه أألعـمـال ا
ـشــاهـدين بـشــكل كـبــيـر جـدا , تــسـتـهــوي ا
ــشــاهـــدين لــهــذه وكــلـــمــا  ازداد اعــجـــاب ا
أألعــمــال الـبــارعـة الــتي تــعـبــر عن واقــعـهم
ومـســتـقــبـلـهم  ,كـان الــعـاني يــزداد تـنــوعـا
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تـوفـر وقـتـا كبـيـرا الـيـوم خالل ساعـات عـمـلك وتـنمى
مهاراتك فيه.رقم احلظ 9.

qL(«

 احلــصــول عــلى قــسـط من الــراحــة الــنــفــســيــة امـر
ضروري يوم السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

 ال تـتـردد فى طـلب احلـقـوق اخلـاصـة بك الـيـوم يوم
السعد االربعاء.

—u¦ «

ال تــتــردد فى خـوض جتــربــة ريـاضــيـة جــديــدة حـتى
حتقق أهدافك.رقم احلظ 3.

»dIF «

خالل االجــتــمــاع مع رئــيــسك تــتــمـكـن من الــوصـول
حللول جيدة للعقبات التى واجهتك .

¡«“u'«

حتقـق خطـوات مـؤثـرة وظـاهـرة فى مـسـيـرتك ويـثنى
عليك الكثيرون .

”uI «

أنـت رومـانــسـى وهـو مــا يــتــســبب فى مــشــكالت مع
شريكك الذى يفكر بواقعيه أكثر.

ÊUÞd «

تـتـجنب الـدخـول فى جـدال مع احملـيـطـ بك لـراحتك
. الشخصية يوم السعد الثن

Íb'«

ا حتتـاج الستشارة صديق مـقرب حول اخلطوات ر
القادمة بخصوص تكوين أسرة  .

bÝô«

ـسـاء لديك أكـثـر من فرصـة لـتعـويض مـا فاتك عنـد ا
اضية . فى خالل الفترة ا

Ë«b «

لـديك خـطـة مـتــكـامـلـة خالل الـفـتـرة الـقـادمـة لـتـطـويـر
رقم احلظ2. لياقتك البدنية

¡«—cF «

صـــديـق مـــقـــرب لـك فى حـــاجـــة شــــديـــدة لـــوجـــودك
يوم السعد السبت. بجانبه

 u(«
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وضـعته قـيـد الرهن  نـبـات شوكي عـاصـمة
تركيا من اجزاء الراس موطني االصلي.

                          (ج)
تعـود بالـفائدة اجلـسمانـية  صبـاغة اساس
مــدعم انــدفــاع اخالصـه اســيــرة مــؤقــتـة

اثامه نقيض قساوة.

امر اطالق سراح منطقة منـاسبات احتفالية
ســفن نـــقــيض رابـــحــة مـــصــريــة ســـودانــيــة
ضخمة صخور بحرية باجلمع في الطليعة

عملية حسابية
                            (ب)

ابـعــد عن الــعـيــنــاضـربـه بـالــسـوط يــهــنـئن 

ثالث مـجمـوعـات تـشـكل كـلـمـات من خـمـسة
حــروف يــكــمل بــعــضــهــا بــعــضــا بــواســطـة
احلـرفـ االخـيريـن من كل كـلـمـة.في خـانات
الـــعـــمـــود الـــوسط حتــــصل عـــلى الـــكـــلـــمـــة

:( طلوبة:(من سور القرآن الكر ا
                             (أ)

—ušU¹ rÝUÐ
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ـسرحـيـ العـراقـي لـلمـسـرح كلـمـة  ا

وعد النـهائي إلقامة التــــــــداول بشـأن ا
مــهــرجــان الــعــراق الــوطــني لــلــمــسـرح
ـقـدمة ـسـرحيـات ا فـضـــال علـى تكـر ا
في 2020  وتــوجــيه رســالـة مـن الـوسط
ـسرحي إلى دولـة رئيس الوزارء الفني ا

واحلكومة العراقية).

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

اعلنـــــــت نقابة الفنـان العراقي انها
ستـعـقد في الـرابعـة من عـصر غـد االحد
ـناسـبة سـرحيـ الـعراقـي  ملـتـقى ا
الــيــوم الـعــربي لــلـمــسـرح عــلى مــسـرح
ــلــتـقى الــرافـدين  مــشـــــــيـرة الى ان (ا
يـتضـمن قـراءة كلـمــــــــــة اليـوم الـعربي

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

ــــطـــــــــــــــرب صــــفـــوك يــــصـــور ا
الناثور اغنـــــــــــــــية جديدة تقول
كـلـماتـهـا (مبـخـوت من ع الـبـشر
أولــهم عــيــوني ) احلــان  مــســرور
الـوادي وكــلـمــات عــلـيــوي االقـجم
وســـيـــــــتم تـــصـــويـــرهــا فـي مــدن

عراقية.
وعن ذلك قـــــــال مــخــرج األغـــنــيــة
مــحـمــد الـغــزال (فـضــلت تـصــويـر
األغــنــــــــــــــــيــة في مـــدن الــعــراق
ــــــشـــاهـــد الـــعـــربي حـــتى يـــرى ا

الـعـراق اجلـديـد من حـيـث الـتـطور
والــعـــمـــران عــكـس مــا يـــشـــاهــده
ويـــــــســـــــــــــــــمــــــــعـه من بــــــــعض
الـفـضـائـيـات الـتي حتـاول تـشـويه
سمعـة العراق أنه ال يوجـد كهرباء
وال مـــــاء صـــــالـح لـــــلـــــشــــرب وان
ـــصــــــــانـع مــغـــلــقـــة وال تــوجــد ا
شــــــــــــوارع وجـــســور حـــديـــثــة 
فـلهـذا أرتيـــــــــتا تـسجـيل األغنـية
فـــــــــــي مــــــــدن الــــــــعـــــــــــــــــــراق
اجلـــمــيـــلــة الـــتي تـــنـــعم بـــالــرقي

والعمران ). جناة الصغيرة
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الـتـرشـيـحـات الـتي أعـلـنت في نـهـايـة تشـرين
الثـاني الـفائت مـا رفع مـجمـوع ترشـيـحاتـها

إلى 79. 
وجـاءت تــرشـيـحـات بـيـونـســيه عن أغـنـيـتـهـا
ـشـتركـة مع مـغنـيـة الراب مـيـغان سـافـــــدج ا
ذي ستـالـيون  كـذلك رُشّـحت للـفوز بـالـفئـت
الـرئـيـسـيـتـ عن أغــــــــنـيـة الـعـام وتـسـجـيل
الـعــام بـفــــــضل ألــبـومـهــا بالك بـارايـد الـذي
صـــدر فـي حـــزيــــران في أوج الــــتـــظــــاهـــرات
الـرافضـة لـلـتمـيـيـز بحقّ الـسـود في الـواليات

تحدة. ا
وتـقـدّمت بـيــونـسـيه عـلى مـغـني الـراب رودي
ريــتش وعـلى الـبــريـطـانــيـة دوا لـيـبــا الـلـذين
حـصل كل مـنـهمـا عـلى ست تـرشـيـحـات.وكان
غــيـــاب بــعض األســـمـــاء عن الــتـــرشــيـــحــات
لــلـجـوائـز الـرئـيــسـيـة شـكّل مــفـاجـأة ومـنـهـا
ـغـني الكـنـدي ذي ويـكـنـد وفرقـة بي تي آس ا
الكورية اجلنوبـية ومغني الراب الراحل بوب

سموك.
وجتــدر اإلشــارة إلى أن عــدداً من احــتــفــاالت
تـــوزيع اجلـــوائـــز األخـــرى أرجــــئت بـــســـبب
اجلـائـحـة من بـيـنـهـا احـتـفـال تـوزيع جـوائـز
ـقبل األوسكـار الـذي سيـقام في 25 نيـسـان ا

بدالً من 28 شباط.

لك غازي عام  1992اخراج ا يـعرض الفيـلم 
غـيـر صالـح لـلـعرض, مـحـمـد شـكـري جمـيـل 

عام  2005اخراج عدي رشيد .
Êu¹eHK² «Ë WŽ«–ù«

- كــتب ومـــثل الــعــديـــد من الــتـــمــثــيـــلــيــات
والـبــرامج االذاعـيــة مـنــذ عـام  , 1958وكـان
ابـرز هـذه ألـبــرامج (بـرنـامج شــعـبـنـا) خالل
عـامي 1960/1959. وعـشـرات الـتـمـثـيـلـيات
الـقصـيرة  ,ابـرزها (حـكايـات صغـيرة).وكتب
العـديد من التـمثيـليات الـتلفـزيونيـة منذ عام
1958 حـيث تميزت بطابـعها الشعبي  ,نذكر
ـثال بنـات هالوكت ,واحد مـنها عـلى سبيل ا

اثن ثالثة ومو وكتها.
 ثم جـاءت تمـثـيلـيـة ليـطة ,الـتي تـعد من أهم
األعـمال التـلفـزيونـية الـتي قدمت عام 1962
وأخـرج جميع هذه التـمثيلـيات الراحل خليل
شـوقي.- وأسـتـمــر الـراحل  األسـتـاذ يـوسف
ـســلــسالت الــعــاني بــكــتــابــة الــســهــرات وا
الـتـلـفـزيـونيـة و الـتـمـثـيل فـيهـا ونـذكـر مـنـها
:(الـسـاقيـة  / األغـنـيـة  /  نـاس من طـرفـنا /
رسـالة / سكس نـاين ثري / أألستـاذ رشيد /
خــيط الــبــريــسم / رائــحــة الــقــهــوة / ثــابت
أفـندي / الدمعة البـاردة / النبع / الصرير /
عـبـود يــغـني / عـبــود ال يـغــني / عـزف عـلى
ـنــفـرد / بـطــاقـة يـانــصـيب / الـريح الــعـود ا
واحلب /  يـوميات محلة / جـنوح العاطفة /
امــال / أجــنــحـة الــثــعـالـب / بالبل / الــقـلب
ؤرق / أأليـام العصـيبة الـوحيد / اخلـريف ا
/ امــنـــيــات صـــغــيـــرة / هــو واحلـــقــيـــقــة /
احلـــضــارة األسـالمــيـــة / الــكـــتــاب أألزرق /
أألنــحـــراف/ الــهـــاجس  الوقت لـــلــشـــفــقــة /
ـدن الــثالثـة الــيــاقـوت / اجلــرح / حـكــايــة ا
اجلـــزء أألول والـــثـــاني / نـــاظم الـــغـــزالي /
الـــواهـــمــــون والـــثــــعـــالب / رجــــال الـــظل /
الالهـــثـــون / اوتـــار / دمـــوع / بـــدر شـــاكــر
الـسياب / صـفقة سـاخنـة / نساء في حـكاية
/ طـرقـات الــلـيل / احــفـاد نـعــمـان / قـصص

لعشر قاصات عراقيات والسرداب).
وبـالــرغم من هـذا االســتـعـراض الــسـريع عن
مـنجزات الفنان الكبير يوسف العاني  ,نقول
: سـتبـقى يـا ابـا يـعـقوب حـيـاً بـ جـمـهورك
الـذي احـبـك وتـابع مــجـمل اعــمـالك الــرائـعـة
ـعـبرة عـن معـانـاة وحـيـاة وامـال وطـموح وا
ه , الـشعب الـعراقي في احلـياة احلـرة الكر
خــاصـةً والـعـالم يــعـيش الـثـورة الــصـنـاعـيـة
العـمالقـة والـفـضـائيـات الـعـراقـية والـعـربـية
الـــتي مألت الـــســـمــاء واالرض وهـي تــعـــيــد
بـعــضـاً من مـنــجـزاتك اخلـالقـة الـتي

ستعيش بيننا.
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{ بـــاريـس (أ ف ب) - أظـــهـــرت
دراســــة نــــشــــرت اخلـــمــــيس أن
(االخـــتالفـــات اجلــــيـــنـــيـــة بـــ
التوائم األحاديي الالقحة الذين
تـــطــلق عــلــيــهـم عــادة تــســمــيــة
ـكن أن ـتــطـابــقــ  الــتـوائـم ا
تــظـهــر في وقـت مـبــكــر جـداً في
التطور اجلـنيني وهـو اكتشاف
يدفع إلى إعادة الـنظر في كـيفية
مـــعـــرفـــة الـــبـــاحـــثـــ من خالل
الـتــوائم مـا هـو فــطـري ومـا هـو
مكـتـسَب).وحتـدث والدة الـتوائم
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ـقـدار مـكـافـحـة الـفـسـاد يـكـون عـلى نـحـو مـسـاو 
مـقدار مـحـاربـة الـتـزويـر في االنـتخـابـات الـنـيـابـية

قبلة في العراق.  ا
ا ليست هذه معادلة نهـائية لكن اي تفسير عقلي 
ـكن الـتـوصل الى نـتيـجـة تـصب في هذه يـجري 

عادلة.  ا
ــواطـن الــعــراقي أن يـــقــتــنع كــيف يـــريــدون من ا
بــنـــزاهـــة هــذه االنـــتــخـــابـــات أو ســواهـــا مــادام
تـــــهـمون بالفسـاد اليزالون يشغـلون الواجهات ا

نطقة اخلضراء واحملافظات? السياسية في ا
ــرور اصـــحــاب نــفــوذ الــفــســاد لـن يــســمــحــوا 
االنتـخـابـات من جادة الـنـظـافة والـنـزاهة ألنّ ذلك
يعني نـهايـتهم  وهـو أمر غـير مـتداول بـ مراكز
ــسـتـمـر مـنـذ مـا ــشـهـد الـسـيـاسي ا الـقـوى في ا

يقرب من ثماني عشرة سنة.
لم تــكن هــنــاك ارادة واضــحــة لــتــجــفــيف مــنــابع
ـة لتـجفـيف مـنابع تـمويل الفـسـاد كمـا هي العـز

االرهاب. 
ـعـركـة االسـتـعـداد لالنـتـخــابـات مـثل االسـتـعـداد 
كبيرة او هي حرب بعـد هذه السنوات الطويلة من

االنحراف. 
والــسـؤال هـو هل هم داخــلـون  الى االنــتـخـابـات
دافع عن تـراب وطنه أم بـروحية قـاتل ا بـروحيـة ا
سـتـسـلم لـقـوى خـارجـيـة تـسـتـخدمه الـسـياسـي ا

كيف تشاء ?
قوى الـفسـاد السـياسـي تسـتعـد من خالل قوائم
ـسمـيات وهذا بديلـة وجتزئـة الواجهـات وتغـيير ا
ـزري كــله يـحـدث من أجـل اسـتـمـراريــة الـوضع ا
وغـلون بـدم الناس الـذي يحـقق من خالله أولئـك ا
ـــكــاسب الــتي تــبـــقــيــهم في صــدارة وامــوالــهم ا

شهد. ا
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األحاديي الالقحة الـذين يُسمّون
ــتــشــابــهـ أحــيــانــا الــتــوائم ا
عــنـدمـا تــنـفــصل الـبــويـضـة (أو
الالقحـة) النـاجتة عن اإلخـصاب
إلى اثــنــتــ وبــالــتـالـي تـشــكّل
. وتـولي األبحاث أهـمية جنيـن
كبيرة للـتوائم األحاديي الالقحة
إذ يُـــعــتــقـــد عــمــومـــاً أن لــديــهم
تـركـيـبـة جـيـنـيـة مـتـشـابـهـة وأن
اخــــتالفــــاتــــهم اجلــــســــديــــة أو
الـسـلوكـيـة مـكـتـسبـة من الـبـيـئة

احمليطة بهم.

وركـزت دراســة أعـدّهـا بــاحـثـون
إيـسـلـنـديـون ونُـشـرت في مـجـلـة
نـيـتشـر جـيـنـيـتـيكـس على درس
الـــتـــحـــوّرات الــــتي حتـــصل في
مــرحـــلــة مـــبـــكــرة مـن الــتـــطــور
اجلنـيـني وخـلـصت إلى أن لدى
كلّ مـن الـــــــتــــــــوائم األحــــــــاديي
الالقحـة مـا مـعدّله 5,2 حتوّرات
مختلفة عن جينوم توأمه.والحظ
مــعـدّو الــدراســة أن لـدى 15 في
ـئـة منـهم عـدداً كـبـيـراً من هذه ا

بكرة. التحوّرات اخملتلفة ا
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