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انـــطــلــقت تـــظــاهــرة غـــاضــبــة في
مــحــافـــظــة الــنــجف أغــلق فــيــهــا
ـديـنـة احملــتـجـون  أبـرز شـوارع ا
احلـيوية للـمطالبـة بإقالة احملافظ
لـؤي الـياسـري. وقـال شهـود عـيان
ـتـظاهـرين أغلـقوا  6 شـوارع إن (ا
ابــرزهـا الـروان وشـارع اجلـنـسـيـة
ـؤدي الى النـجف وشارع الـغدير ا
ـــؤدي الى والــــطـــريق الـــرئــــيس ا
مـجـسـرات ثـورة الـعـشـرين وشارع
االســكـان) الفـتـ الى ان ( 3 االف
مـــحــتـج غــاضب قـــام بــقـــطع هــذه
شـتعـلة فضال الـطرق بـاإلطارات ا
عن الـعديـد من الشـوارع الفـرعية)
تظاهرين واضـافوا (ابرز مطالب ا

هـي إقالة الياسري) مـؤكدين (عدم
ـتظاهرين وجـود اي تصعـيد ب ا
والـقوات االمنية) واشاروا الى ان
ـــتــظـــاهــرين (هـــنــاك اعـــدادا من ا
يـحاولـون التـوجه صوب احملـافظة
لــلــضـغط لــلــمـطــالــبـة بــأســتـقــالـة
الــــــيـــــاســــــري). ونــــــظم عــــــدد من
ـــتـــظـــاهـــرين والـــنـــاشـــطـــ في ا
مـــحــــافـــظـــة الـــديــــوانـــيـــة وقـــفـــة
احــتــجـاجــيـة في ســاحــة الـســاعـة
لالســتــنـكــار والـتــنــديـد بــاغـتــيـال
جــــاسـب حــــطــــاب الــــذي قــــتل في
مـحافظة ميسان. واكد شهود عيان
إن (الـــوقـــفـــة تــأتـي لــرفـض عــودة
االغـــتـــيــاالت واتـــخـــاذ اإلجــراءات
ـنـفـذين لعـمـلـية الـقـانـونـية بـحق ا
قــتل والـد احملـامي اخملــتـطف عـلي

جـاسـب). فـيـمـا كـشـفت مـصـادرعن
اعــتــقــال عــدد من الــشــبـاب الــذين
نـظمـوا وقفـة تأبيـنة في احملـافظة.
فــيـمــا أكـد رئـيـس الـوزراء األسـبق
ورئـــيس حتـــالف الــنـــصــر حـــيــدر
الــعـبــادي ضـرورة تـلــبـيــة مـطـالب

تظاهرين.   ا
وقــال الــعــبـادي في تــغــريــدة عـلى
مــنـصـة تــويـتـر تــابـعـهــا (الـزمـان)
امس (عـلينـا تلبـية مطـالب الشعب
ـتـظـاهـرين) وعــدم االسـتـهـانـة بــا
ــتــظــاهـرين ــا عـدد ا وأضــاف (ر
الــذي يـحــضـر سـاحــات الـتــظـاهـر
لـــيس كــبـــيــراً جــداً لـــكن من خالل
مـعـطـيـاتـنـا هـنـاك تـعـاطف شـعـبي
مـعـهم ويـجب علـيـنـا أن نسـتـجيب

شروعة).  طالبهم ا
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يـــجـــري وفـــد من حـــكـــومـــة اقـــلـــيم
كــــردســــتـــــان جــــولــــة اخــــيــــرة من
ــفــاوضـات في الــعــاصـمــة بــغـداد ا
ـوازنـة التي تـسـتـبق جلـسـة اقرار ا
حــددهــال مـجــلس الــنـواب يــوم غـد
الـية االثـن فـيـما اعـلنت الـلـجنـة ا
الــنـيـابــيـة عن زيــادة تـخـصــيـصـات
الـــعــــقـــود واالجـــراء الـــيـــومـــ في

مشروع القانون. 
وقـال عـضو الـلـجنـة ثـامر ذيـبان في
تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امس إنه
( تــخـصــيص أكـثــر من تـريــلـيـون
ديـنـار لـلـمـشـمـولـ بـقرار  315 في
موازنة  2021 الـذي سيشمل جميع
ـــتــعـــاقــديـن واألجــراء في وزارات ا
ـــضي بـــبــنــود الـــدولــة) مـــؤكــدا (ا
ـوازنـة في جـلـسـة يـوم غـد االثـن ا
سـواء حصل اتفـاق مع اإلقليم او لم
يـــحــصل). من جــانــبه  اكــد رئــيس
الــلـجــنـة هـيــثم اجلـبــوري في بـيـان
تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس انه (خالل
ـعــلـومـات و اطـالعـنـا عــلى بـعض ا
ـــــقــــــاالت عـــــلى لــــــســـــان بـــــعض ا
هتم  تابعـ وا االشـخاص من ا
يــــتــــســـائـل الـــكــــثــــيـــر مــــنــــهم عن
تـخـصـيـصـات مشـروع مـيـنـاء الـفاو
الـكبـير وقـسم اخر يـدعي أن اللـجنة
شـروع احليوي لـم تخصـص لهـذا ا
ـوازنـة) واضـاف ان اي مــبـلغ فـي ا
(الـلجنـة بكامل أعـضاءها حـريصون

كـل احلــــــرص عــــــلى إجنــــــاز هــــــذا
ـشـروع احليـوي وقـد قامت سـابـقا ا
بــدعــمه في قــانــون تـمــويل الــعــجـز
والــــيــــوم قــــد عــــاودت الــــلــــجــــنــــة
بـتخـصيص مـبلغ 400 مـلـيار ديـنار
اضـــافي عـــمـــا مـــخـــصص من قـــبل
ـشروع الذي احلـكومـة في مـسودة ا
يـقترب من 350 مـليار ديـنار و بهذا
ـشروع يـصـبح مـجمـوع اخملـصص 
ـيـناء لـهذا الـعام مـبلغ 750 مـلـيار ا
ـوازنـة االسـتـثـمـارية ديـنـار ضـمن ا
لـوزارة الـنـقل). فـيـمـا اوضح رئـيس
ـثلية حكومـة االقليم كردستان في
بـــغــــداد فـــارس عـــيـــسى أن وفـــداً
حــكـومــيــاً من أربـيل ســيــتـوجه إلى
الـــعـــاصــــمـــة قـــبل يـــوم من عـــرض
وازنـة لـلـتـصويت مـشـروع قـانـون ا

في مجلس النواب.
 وقـال عـيـسى في تـصـريح امس إنه
ـقــرر أن يـزور وفــد من إقــلـيم (مـن ا
كـردسـتان بـغـداد اليـوم قـبل جلـسة
وازنة التي سبق أن دعا لها اقـرار ا
رئـيس اجملـلس محـمـد احللـبوسي)
مـؤكدا ان (الـتوقـيت لم يحـسم حتى
االن بـسـبب اعـتـراض  بـعض الـكتل
ـشروع عـلى الـصـيـغـة الـواردة في ا
بـــشـــان حـــصـــة االقـــلــيـم  كـــمــا أن
األطـراف االخـرى ال تـشـعـر بـالـرضـا
مـن حصـة محـافظـاتها) مـضيـفا ان
(حــهـــات تــســعى لــعــرض مــشــروع
الـقانـون للـتصـويت يوم غـد اإلثن

وذلـك من أجل تمـريـره بـالـتزامن مع

ــصـــادقــة عــلى قــانــون احملــكــمــة ا
االحتادية). وكان النائب عن حتالف
الـفتح عـدي شعالن ابـو اجلون  قد
شــدد عـــلى ضــرورة حــسم قــضــيــة
ـــوازنـــة وعــدم الـــتـــصــويـت عــلى ا
تـاجـيـلهـا حتت اي ذريـعـة او سبب
وان يـتم عـرضـها في جـلـسـة علـنـية

امام وسائل االعالم. 

وقـــال ابــو اجلــون فـي تــصــريح ان
ـــثــلـــيــهم داخـل قــبــة (الـــشــعب و
ان لن ينتظروا الى ما ال نهاية الـبر
حلــ حـصـول تـوافـقـات او غـيـرهـا
ـوازنـة لـلـتـصـويت) حـ تـعـرض ا
ـوازنة تـرتبط بـشكل الفـتا الى ان (ا
ـشاريع مـبـاشـر في تـخـصـيـصـات ا
ــــواطن بـــــاحملــــافــــظــــات وقـــــوت ا

واليـنـبـغي تـركـها مـعـلـقـة حتى االن
دون حسم) وتابع انه (ومن منطلق
ـصلـحة الوطـنية  فـقد ذهـبنا الى ا
انـيـة بـغيـة تـقد جـمع تـواقـيع بـر
ـان لـتـحـديد طـلب الـى رئـاسـة الـبـر
مـوعد ثـابت لعـقد جلـسة الـتصويت
ـــواضـــيع ـــوازنـــة وتــــرك ا عــــلى ا
ان في اخلالفـيـة لقـرار أعضـاء البـر

التصويت  حـيث  حتديد يوم غد
مـوعدا لها) مـشددا علـى (اهمية ان
ـوعــد نـهـائـيــا دون تـأجـيل يــكـون ا
والي سـبب كـان وان تـكون اجلـلـسة
عـلـنيـة امام وسـائل االعالم ليـتضح
لـلجـميع من يعـمل من اجل مصـلحة
الـعراق ومن يعـمل لتحـقيق مكاسب

ضيقة). 
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حتــــتــــضن بــــغــــداد خـالل االيـــام
قبلة الـقمة الثالثـية ب العراق ا
ــنـــاقــشــة ســبل واالردن ومــصــر 
الـتـكــامل االقـتـصــادي والـتـعـاون
ـشـتـرك. وقـال مـسـتـشـار رئـيس ا
الوزراء مشرق عباس في تصريح
امس ان (مـــلك االردن عـــبـــد الـــله
ــصـري عــبـد الـثــاني والــرئـيس ا
الفـتاح الـسـيسي سـيزورن بـغداد
قــريــبــا لـعــقــد الــقــمــة الــثالثــيـة

شتركة). ا
واضاف ان (احلكومة لديها خطة
عمل الحداث تكـامل اقتصادي مع
مــــــصــــــر واألردن) مــــــؤكــــــدا ان
ـبـاحـثــات بـ الـعـراق ومـصـر (ا
واألردن في بـغـداد سـتـتـركـز عـلى
ـدن تـصــديــر الـنــفط الــعــراقي وا
الصـنـاعيـة وغيـرهـا والسيـما ان
تلك بنى حتتية مرتبطة العراق 
ومــتـــمــاســكـــة مع األردن وهــنــاك
ـصيـرمع مـصر). فـيـما تشـابك بـا
إسـتـقــبل رئـيس مــجـلس الـوزراء
مصطفى الكاظمي  سفير سلطنة
عُمـان لـدى بغـداد حامـد بن عـقيل
عــــبـــدروس وبـــحــــثـــا تــــوطـــيـــد

العالقات ب البلدين.
 وقــال بــيــان لــلـــمــكــتب االعالمي
لـرئـيس الــوزراء تـلـقــته (الـزمـان)

امـس ان (عــــــبــــــدروس نــــــقـل في
مسـتـهل اللـقـاء حتيـات الـسلـطان
هــــيــــثـم بن طــــارق آل ســــعــــيــــد
وتمـنيـاته للـعالقات الـثنـائيـة ب
الــبــلـدين الــشــقــيــقـ بــالــتــطـور
واإلزدهـــار في اجملـــاالت كـــافــة 
كــمــا حــمـل الــكــاظــمي الــســفــيــر
مــبـــديــا حتـــيــاته لـــلـــســلـــطــان  
الـتـعــاون وتـعـزيـز الــعالقـات بـ
بـــغـــداد ومــــســـقط) واضـــاف ان
(الــلــقــاء شــهــد بــحث جــمــلــة من
ـشـترك القـضـايا ذات اإلهـتـمام ا
واألوضـاع اإلقـلـيمـيـة وكل مـا من
شـأنه أن يـعـزز االسـتقـرار واألمن
ـنـطـقـة) واكـد الـكـاظـمي ان في ا
(العـراق يـسـعى لتـوطـيـد عالقاته
مع سلطنة عـمان ونأمل ان تشهد
ـقـبلـة مـزيـدا من التـنـسيق دة ا ا
ــا فـــيه مـــصــلــحـــة الــشـــعــبــ

 .( الشقيق
في تطور الحق  اعلن الكاظمي 
دعمه الفـتـتاح مـنفـذ اجلـميـمة مع
ثنى السعوديـة.وقالت محافـظة ا
في بيان تابعته (الزمان) امس إن
(مـحــافـظــهـا أحــمـد مـنــفي جـودة
التـقى رئـيس مـجـلس الوزراء في
ـثـنى ـنـاقــشـة أوضـاع ا بـغـداد  
تلكئة شاريع الوزارية ا وملف ا
وتوفـير فـرص عمل لـلعاطـل من
الـشــبـاب) وأكـد جــودة بــحـسب

البـيان أن (الـكاظـمي وعد بـإكمال
تلكئة بأسرع شاريع الوزارية ا ا
وقـت كـــــمـــــجـــــســـــر الـــــصـــــدرين
اني ومشروع ماء ستشفى األ وا
تـوقفة دارس ا ثنى الـكبيـر وا ا
من وزارة الــــتـــربــــيـــة وتــــوفـــيـــر
ـالـيــة الالزمـة الـتــخـصــيـصــات ا
ـــشــاريع كــمـــا أعــلن عن لــهــذه ا
دعمه الفـتـتاح مـنفـذ اجلـميـمة مع
الــســعــوديــة وتــطــويــر الــفــرص
ـزيـد من اإلسـتـثـمـاريـة لـتـوفيـر ا
فـرص الــعـمل البــنـاء احملــافـظـة)
مــشــيـــرا الى ان (رئــيس الــوزراء
شـــــدد عــــلـى انه ســـــيـــــعـــــمل مع
احلـكـومـة احملـلـيـة لتـطـويـر واقع

احملافظة اخلدمي والعمراني). 
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رجــحت الــهــيــئـة الــعــامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل ان يكـون طقس اليوم
ـنــطـقــتـ الــوسـطى االحــد  فـي ا
والـشمـاليـة غائـما ودرجـة احلرارة
ديـنة بغداد 22 تـوقعة  الـعظمى ا

مئوية.
 وقــال الــهـــيــئــة في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمــان) امس ان (طـــقس الــيــوم
ـــنــطـــقــتــ االحـــد ســيـــكــون في ا
الـوسطى والشمالـية غائما  بـينما
ـنـطــقـة اجلـنــوبـيـة يــكـون طـقـس ا
صــــحـــوا  وال تــــغـــيــــر بـــدرجـــات
احلــــــرارة) واضــــــاف ان (درجــــــة
احلــــرارة الــــعـــظــــمـي في بــــغـــداد
سـتكون  22 درجـة مئـوية). واعلن
مــــــركــــــز رصــــــد الــــــزالزل األوربي

لــبــحــوث عــلــوم األرض مـقــره في
بـوتـسـدام أن (الزلـزال الـذي قدرت
قـوته  5.6 درجــة وقع عـلى بـعـد 9
كـيلومـترات عن بلـدة فيرديـكوسا 
ولـم تــرد بــعــد تـــقــاريــر عن وقــوع
خــســائـر مــاديــة أو بـشــريــة جـراء
ـنطـقة نـفسـها الـزلزال). وشـهدت ا
اضي زلـزاال قويا أحلق األسـبوع ا
ـــبــاني وأجـــبــر ــئـــات ا ضـــررا 
الــعــديــد من الـنــاس عــلى مــغـادرة
ديـارهم والـلجـوء إلى مـأوى مؤقت

منحته احلكومة.

عــاجـلـة لـهـم تـسـاعـدهم عــلى تـخـطي
االزمــة وتـغـيـيـر اجـراءات احلـظـر من
امـنية الى صحية وقائية). من جهتها
  دعت الـنـائبـة بـسمـة مـحمـد بـسيم
رئــيس الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمي
بــتـخـفــيف اجـراءات حـظــر الـتـجـوال
وجـــعل احلــظـــر جــزئـي طــيـــلــة ايــام
االســبـــوع. واطــلــعت (الــزمــان) امس
عـلى وثـيـقـة صـادرة عن بـسـيم  جـاء
فـيـهـا (ال يـخـفى عـلـيـكم  تـأثـيـر حـظر
الـــتــجـــوال الــشـــامل عـــلى الـــعــوائل
ـتـعـففـة سـلـبيـا الـتي يـكون دخـلـها ا
بــشــكـل يــومي وكــذلك الــكــســبــة من
الــشــبــاب) مــؤكــدة ان (فــرض حــظـر
الـتــجـوال بـهـذه الـطـريـقـة أثـر بـشـكل
كـبير عـلى تلك العوائل) ودعت بسيم
 بــحـسب الـوثــيـقـة الى (جــعل حـظـر
الـتـجوال جـزئـيا طـيـلة ايـام االسـبوع
وتــوفــيـر بــدل نـقــدي يــعـ الــعـوائل
الـفـقـيـرة ايـام احلـظـر بـالـتـنـسـيق مع
وزارة الـتـخطـيط التي تـمتـلك بيـانات

دقيقة لتلك العوائل). 

ـفوضـية ). فـيمـا طـالبت ا لـلـمواطـن
الـعـلـيـا حلـقـوق االنـسـان في الـعراق
احلـــكــومـــة بــتـــعــويـض ذوي الــدخل
احملـدود عن االضرار الـناجـمة بـسبب
اجـــــراءات احلــــظـــــر.وقــــال عـــــضــــو
مـفـوضـيـة فـاضل الـغـراوي فـي بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (اجـراءات
احلــظـر االخــيـرة افــقـدت الـعــديـد من
ذوي الــدخل احملـدود قـوتـهم الـيـومي
وفـــقـــدانـــهـم لـــفـــرص الـــعـــمل الـــتي
يـعـتـمـدون علـيـهـا لـسد احـتـيـاجـاتهم
االنـسانية) مـؤكدا ان (ارتفـاع اسعار
ـواد الـغذائـيـة وعدم قـيـام احلكـومة ا
بــتـقـد تـعـويــضـات مـالـيـة الى ذوي
الـدخـل احملدود او زيـادة فـي احلـصة
اضر باالف الـتموينـية بسبب احلـظر 
الــعـوائل) مــبــيـنــا ان (قـطع مــصـادر
ـواطـنـ ومـنـعـهم من الـعـمل ارزاق ا
ثل بـحـجـة احلظـر دون تـعويـضـهم 
ا انـتهـاكا صارخـا حلقوق االنـسان 
يـــســــتـــدعي مـــطـــالــــبـــة احلـــكـــومـــة
بـتعويضهم وتقـد اعفاءات ضريبية
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سقـط فريق تـشـيلـسي بـكـرة القـدم امس الـسبت في فـخ التـعـادل سلـبـيا مع
مـضـيــفه لـيـدز يــونـايـتــد بـافـتــتـاح اجلـولــة الـثـامــنـة والـعــشـرين من الـدوري
ـمتـاز. ورفع الـبـلوز  رصـيـده بهـذا الـتـعادل إلى  51 نـقـطة في اإلنـكلـيـزي ا
ـركـز احلادي ـركـز الـرابع فيـمـا ارتـفع رصيـــد لـيدز إلى  36 نـقطـة في ا ا
عشر.واعـتمد مـدرب تشيـلسي تـوماس توخل عـلى طريقـة اللعب 4-2-3-1
حيث وقف أنـتونيو روديجـر إلى جانب أندرياس كريـستنسن في عمق اخلط
اخلـلــفي وتــواجـد عــلى عــلى الــطـرفــ كل من ســيــزار أزبـيــلــيـكــويــتـا وبن

لـعب فيـما حترك تـشبـلويل وتـمركز جـورجيـنيـو وجنولـو كانـتي في وسط ا
هاجم الثالثي حكـيم زياش ومايسون مونت وكريستـيان بوليسيتش خلف ا
الـوهــمي كـاي هـافـرتـز. ومـن جـانـبه  جلـأ مـدرب لــيـدز يـونـايـتــد مـارسـيـلـلـو
بـيـيـلــــــسا إلى طـريـقـــــة الـلعب 1-4-1-4  حـيث تـكـون اخلط اخللـفي من
الــربــاعي لـوك أيــلــيـنـج وديـيــجــو يـورنــتي وبــاسـكــال ســتـرويــيك وإيــزجـاين
أليوسـكي وأدى كالفن فيلـيبس دور العب االرتكاز وتواجـد على اجلناح
كل من رافيـنيا وجاك هاريسون وحترك تايلور روبرتس وستيوارت داالس

هاجم الصريح باتريك بامفورد. وراء ا

ريـــاض احلـــلـــفـي إن (لـــقـــاح شـــركــة
أسـترازينيكـا البريطانـية - السويدية
ؤمل لـم يصل العـراق إلى اآلن ومن ا
ـقبل) مـبـيـنا انه أنْ يـصل األسـبوع ا
(سـيـتم الـتـداول مع مـنـظـمـة الـصـحة
ــيـة لــنـرى مــا الـقــرارات بـشـأن الــعـا
الـلقـاح وهل سيـتم توقـفه خاصة ان
اربـع دول اوربيـة أوقـفت الـتـعـامل به
ـا إذا كان كـإجراء احـترازي لـلتـأكد 
سـبب التجلط نتيجة اللقاح أم بسبب
أمـر آخـر وقـد أعـطت بـريـطـانـيـا هـذا
الـلقاح ألكثـر من عشرة مالي مواطن
ولـم تـسجـل أي حـالـة كـهذه) مـشـيـرا
الـى ان (الـــنـــســـبـــة الـــتي تـــعـــرضت
لـلـتـجـلط تـعـد قـلـيـلـة بـالـنـسـبـة لـعدد
ـلـقـحـ في الـدول األوربـية األربع) ا
مـــؤكــدا ان (الــبـــاحــثــ والـــعــلــمــاء
سـيـتـوصـلـون إلى مـعـرفـة مـا إذا كـان
الــتــجــلط نــاجــمــاً عن الــلــقـاح أم ال)
وتـابع انه (إذا كـانت هـناك عالقـة ب

ــذكـور وتــلك الـتـجــلـطـات  الــلـقـاح ا
ســنــتــوقف عن تــلــقــيـه أو تـطــعــيــمه
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سـجل وزارة الصـحة والبـيئة تـراجعا
بـعـدد اصـابـات كـورونا  حـيث بـلغت
حــالــة مــؤكــدة وبــواقع شــفـاء 4045
فـي عــــمــــوم الـــــبالد. واوضح 4068
ـــوقـف الـــوبـــائي الـــيـــومي  الـــذي ا
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان (عدد
الـفـحوصـات اخملتـبـرية الـتي اجرتـها
مـالكات الـوزارة امس بـلـغت اكـثر من
الـف فــحص لـــعــيـــنــات مــشـــتــبه 30
اصــابـتـهـا بــالـفـايـروس  اذ  رصـد
اصـــابــــة مـــؤكـــدة في عـــمـــوم 4054
الــعــراق) واضــاف ان (الــشــفــاء بــلغ
وفـــــاة 23حــــــالـــــة وبــــــواقع  4086
جـديدة). وكشفت الوزارة عن  ترتيب
الـعــراق بـالـنـسـبـة لـلـمـوقف الـوبـائي
ي.وذكرت الوزارة في بيان امس الـعا
رتبة يا جاء با ان (تـرتيب العراق عا
  25 فـي مـا تـقـدمت عـلـيه  24 دولـة
ــنـطــقـة). بـدوره  قـال مـن اجلـوار وا
مـديـر عـام الـصـحـة الـعـامـة بـالـوزارة

مصطفى الكاظمي
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ــغــدورين ضــحــايــاهم شــيـع اهــالي ا
حافظة الـشهداء في منطقة البو دور 
صـالح الـــــــــديـن بـــــــــعـــــــــد وصــــــــول
ي ونائب وزيـرالداخـليـة عثـمان الـغا
ـشتـركـة عبـد االمـير قـائـد العـمـليـات ا
وسط مـــطــــالـــبـــات الــــشـــمـــري امـس
بـالـقصـاص العـاجل من الـقتـلة  فـيـما
اتـهم وجهـاء احملافـظة جـهات مـتنـفذة
بـأرتكاب اجملزرة التي راح ضحيتها 6
افـــراد من عــائــلــة واحـــدة ومــنــتــسب
ومــحـامي .واسـتـنـكــر شـيـوخ وأعـيـان
وشـخصيات باحملافـظة في بيان تلقته
ـة البشـعة التي (الـزمان) امس (اجلر
راح ضـحيـتها  8 شـهداء بـينـهم نساء

وأطـفـال من الـبـو دور بـهـجـوم مـسـلح
من قـبل جـماعـات مسـلـحة خـارجة عن
الـقانون) مـتسائلـ (كيف لإلرهابي
أن يــتـجــولــون خالل حـظــر الـتــجـوال
ـفروض على احملافظة?) مؤكدين انه ا
ة الـنـكـراء هم (مـن ارتكـب هـذه اجلـر
مـتـنـفذين في الـدولـة ويـحتـمـون بإسم
الـقانـون) على حـد تعـبيـرهم. مطـالب
ـتـحـدية بـ الـرئـاسـات الـثـالث واال ا
نـطقـة من التصـفيات (حـمايـة اهالي ا
واإلعـتـقـاالت واإلهـانة وسـلب الـكـرامة
عـتقل ـغيبـي وا واالرادة وحـماية ا
ــهـــجــرين الــقــابـــعــ في ســجــون وا
مـــخــيـــمــات الـــنــازحـــ والــســـجــون
ــعـتــقالت الــسـريــة من االغـتــيـاالت وا
والـــتــصـــفــيـــة اجلــســـديــة بـــالــطــرق
الــتـعــسـفــيـة) مــشـددين عــلى (سـحب

ـــــوجـــــودة في جـــــمـــــيع الـــــقـــــوات ا
ـنــكـوبــة واسـتــبـدالــهـا احملــافـظــات ا
بــقـوات اجلـيش والـشــرطـة). وكـشـفت
ـشـتركـة عن نـتائج قـيـادة العـمـلـيات ا
ة الـبو دور الـلجـنة الـتحـقيـقيـة بجـر
في احملـــافــظــة . وذكــر بــيــان خلــلــيــة
االعـالم األمني تلقـته (الزمان) امس ان
ـكلـفة ـشتـركة ا (الـلجـنـة التـحقـيقـية ا
ة اكدت ان عـناصر بـالتحـقيق باجلـر
مـن داعش تــســلــلت إلى الــقــريــة وهم
يـرتدون الزي العسكـري بحجة تفتيش
ـغــدورين في أطـراف الــقـريـة مــنـازل ا
تهم الغادرة بحق وقـاموا بتنفيـذ جر
واقف شـهـود لهم بـا األبـريـاء العـزل ا
الـوطنية) وأضـاف ان (القوات األمنية
ة سـؤول عن اجلر قـد حددت هـوية ا
حيث وهـو من سكنة القريـة السابق 

قــامـت الــعــوائل بــطــرده من قــريــتــهم
رفـضا ألعـماله اإلرهـابية وجـاء ليـنتقم
مـن هـؤالء األبــريـاء الــعــزل وأبـنــائـهم
ـة الــنـشـامى) مــشـيـرا الى ان (اجلـر
أسـفـرت عن اسـتـشـهـاد سـتـة أفراد من
عــائــلـة واحــدة ومــنـتــسب في شــرطـة
صـالح الــديـن ومــحـــامي) مـــؤكــدا ان
(الـــقــوات األمـــنـــيــة في صـالح الــدين
سـلحة تـعهـدت للقـائد العـام للـقوات ا
والــشـعب وعــوائل الــشـهـداء أنــهـا لن
يـهدأ لـها بال او يـغمض لهـا جفن قبل
الــقــاء الـــقــبض عــلى هــؤالء الــقــتــلــة
هم للعدالة االرهـابي اجملرم وتقد
لــيـنــالــوا جـزائــهم الـعــادل والـقــضـاء
بـشـكل تـام عـلى فـلـول داعش اإلرهابي
ي صباح امس وأذنـابه).  وصل الغـا
ــديــنــة لــلـــوقــوف عــلى احــداث الـى ا

اجملـزرة وللمشاركة في تشييع جثام
ــة االرهــابــيــة الــتي ضــحــايــا اجلــر
اســتـشــهـد فــيـهـا  7 افــراد من عــائـلـة
واحـــدة. ودان ائــتالف الــنــصــر الــذي
يــرأسه رئـيس الــوزراء األسـبق حـيـدر
الـعـبادي مـجـزرة البـو دور داعـياً إلى
تــظـافــر اجلـهـود مـن أجل اسـتــئـصـال
اإلرهـاب.وذكر االئتالف في بـيان تلقته
(الـزمـان) امس أنه (يدين مـذبـحة الـبو
ـحـافـظـة صالح الـدين ويـترحم دور 
عــلـى الــشــهــداء ويــطـــالب بــتــظــافــر
اجلــهـــود الســئــتــصــال اإلرهــاب بــكل
تـــصـــمـــيم وعــزم) وأضـــاف أن (هــذه
روعة تستدعي من احلكومة اجملـزرة ا
وفـعاليات اجملـتمع والقوى الـسياسية
ــواجـــهــة اإلرهــاب كـــافــة الــتـــكــاتف 
األســود فـبـوحــدتـنـا هــزمـنـا اإلرهـاب

سـابقـاً ونـستـطيع اسـتئـصاله الـيوم)
وتـابع أن (تعـاف الدولة وقـوتهـا يكمن
بـتـضامـنـنا ويـقـظتـنـا وفاعـلـيتـنـا ضد
الــتــحــديــات الــســيــاســيــة واالمــنــيــة
واالقـتصاديـة التي تواجه الـبالد). كما
اسـتـنــكـرت كـتـلـة عـراقـيـون الـنـيـابـيـة
بـشدة العمـلية االرهابيـة في قرية البو
دور.وقـال رئيس الكـتلة هشـام السهيل
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(تـكرار الـعملـيات االرهابـية التي ذهب
ـواطـنـ تـتـطـلب تـفعـيل ضـحـيـتـهـا ا
اكــثـر لــلــجـهــد االسـتــخـبــاري وزيـادة
الـــتـــنــســـيق بـــ الـــقــوات االمـــنـــيــة
ناطق) والعسكرية واحلشد في هذه ا
مـطـالـبـا احلكـومـة الـقـيام بـ (عـمـلـيات
نـاطق احملررة لـلقـضاء عـسـكريـة في ا

على بقايا االرهاب). 
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ـــرجع االعــلى عــلي اشــاد الــرئــيس الــفــلــســطــيــني مــحــمــود عــبــاس  بــدور ا
الـسيـسـتـاني بـعـد الـلـقـاء الـتـاريـخي الـذي جـمـعه بـاحلـبـر االعـظم في مـحـافـظة
الـنـجـف . وقـال عـبـاس في رســالـة شـكــر مـوجـهـة الـى الـسـيـســتـاني تـابــعـتـهـا
(الـزمـان) امـس (تـابـعـنـا بـأهــتـمـام زيـارة احلـبــر االعـظم الى الـعـراق  والـلـقـاء
الـتـأريخي الـذي جـرى بـيـنكـمـا ومـا تـضمـنه من طـرح لـلـتـحديـات الـكـبـرى التي
ـرجع ودعـمه ـنـطـقـة في هـذا الـوقت الـعصـيب) مـثـمـنا (دور ا تـواجه شـعـوب ا
ـنطـقة وعـلى رأسهـا منـاصرته لـلقـضيـة الفـلسـطيـنية لـلقـضايـا التي تـواجهـها ا
شروع الـرامي لنيل حقوقه في احلريـة واالستقالل).كما اثنى ونضال شـعبنا ا
رشـد اإليرانـي علي اخلـامنـئي  بفـطنـة وحكـمـة السـيسـتاني خالل لـقائه بـابا ا

الفاتيكان.

∫ جنفيون يحتجون على تردي االوضاع واخلدمات U U «

ــتــوسـطي  أن زلــزاال بــقـوة 4.7 ا
درجــة ضـرب مـقـدونـيــا الـشـمـالـيـة
الـواقعة وسط شـبه جزيرة الـبلقان
فـي جــنــوب شــرق أوربــا. وأوضح
ــركـز أن (الـزلــزال كـان عــلى بـعـد ا
كيلومترا من مدينة جوستيفار 18
وعـلى عـمق  10 كـيـلـومـتـرات ولم
تــرد  اي بـيـانـات أو مــعـطـيـات عن
وقــوع خـســائــر مـاديــة وبـشــريـة).
ـسح اجلــيـولـوجي وأكــد خـبــراء ا
امـس االول أن زلـــزاال قــــويــــا هـــز
اني ركز األ وسـط اليونان. وذكر ا
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الــوزراء في الـوقت الــراهن لـلــنـهــوض بـهـذا
ـلف وإنشاء خطط سـكك حديثة) وتابع انه ا
ـبــاشـرة (وخــتم قـبـل نـهــايــة الـعــام يـرجـح ا
بـإنـشـاء الـربط السـكـكي والسـيـمـا أن بعض
ـشاريع مصـممة وجاهـزة وشركات التـنفيذ ا
ـشروع يـحتاج أيـضاً مـوجودة لـكن البـدء با
قـراراً من مـجـلس الـوزراء). وشـرعت مـالكات
الـوزارة بـحمـلة واسـعـة ألدامة وتـاهيل ورفع
كـفـاءة اخلــطـوط عـلى قـطـاعـات مـشـروع خط
سـكـة حـديـد الـيـوسـفـيـة- احلـلـة - الـسـمـاوة
ـشـتـقات لـتـأمـ انـسـيـابـيـة سـيـر قـطـارات ا
الـنفطـية. وقال مـدير عام الـسكك طالب جواد
ـشـروع شـهد مـخـتلف كـاظم احلـسـيني ان (ا
ـيـدانيـة واخلـدميـة عـبر مـواصـلة االنـشـطة ا
الــعـــمل بــاجــراء اعـــمــال الــلـــحــام احلــراري

سيب نصـوبة في محـطة قطـار ا لـلمفـاصل ا
نـطقة احلـلة فضال عن اعـمال حتكيم الـتابع 
ـســيب بـواســطـة ــفـاصل لــقـطــاع ا جـمــيع ا
ـاكـنـة  298واشـراك جـامـعـة احلـجـر) الفـتا ا
د ربطات السكة في الكـات قامت  الى ان (ا
قـطـاعي مـحطـة الـيـوسفـيـة واحملـموديـة بـعد
حتــمــيـل الــربــطــات في ســـاحــة الــرصف في
ـواقع باالضـافة الى مـنطـقـة الديـوانيـة الى ا
شـد مجـموعـة من الربـطات في سـاحة مـحطة
الـديوانيـة) مؤكداً ان (هـذه اجلهود احلـثيثة
تــــاتي مـن اجل تــــقــــد افــــضل اخلــــدمــــات
لـلـمـواطن الــكـر النـسـيـابـيـة سـيـر قـطـارات
ـشـتقـات الـنفـطـيـة الصـاعـدة والنـازلـة على ا
ــشـروع مـن اجل دعم االقــتــصـاد قــطــاعــات ا

العراقي وتعظيم واردات الشركة). 

َّ اإلطمـئنـان على صـحة أفراد واضـاف انه (
الـطاقم وإجناز اإلجراءات القنصلية اخلاصّة
بــهم إلعــادتــهم الى أرض الــوطن). وفي وقت
سـابق طالب احلمامي اخلـارجية باإلسراع
في إعـادة طاقم الـسفـية العـراقيـة الناجي من
ـوجـدين في ميـناء غـرق السـفـينـة (ديلـما) وا

دينة الدمام السعودية.  لك  ا
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عـلى صـعـيــد مـتـصل أكـدت الـشـركـة الـعـامـة
باشرة واصالت ا لـتنفيـذ مشاريع النـقل وا
بــتـنــفــيــذ مـشــروع الــربط الــسـكــكي مع دول
اجلـوار قبل نهـاية العام احلـالي مشيرة إلى
احلـاجـة لـتـمـويل كـبـيـر واسـتـمالك لألراضي
الــتي تــمــر بــهــا اخلــطــوط.وقــال مــديــر عـام
الـشـركـة زيـد خــلـيل األسـدي في بـيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امـس إن (الـربط الــســكـكي مع دول
اجلـوار يـكـون مع مـراعـاة مـصـلـحـة الـعـراق
وانئ بـحـيث يـكـون بـشـكل مـتـواز مع بـنـاء ا
ا يخدم العمل النقلي وخـدمة الترانزيت و
والـعراق مـتجه للـربط السـككي بـالتوازي مع
ـوانئ فــخـطـة مـيـنـاء الـفـاو تـتـضـمن مـلف ا
الـقـنـاة اجلـافـة من الـبـصـرة الى تـركـيا الـتي
ــشـاريع يــنـبــغي تــأهـيــلــهـا) وأضــاف أن (ا
الـسككيـة حتتاج تغـطية مالـية كبيرة ألن هي
مـشـاريع عمـالقة وحتـتـاج إلى أموال كـثـيرة
فــضـالً عن حتــدي اســـتــمالك األراضـي عــبــر
صمم سواء أن تكون طريق اخلط السككي ا
األرض تـابـعــة لـبـعض مـؤسـسـات الـدولـة أو
) مـشيراً إلى (جديـة رئيس مجلس ـواطن ا
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اكـد الــنـائب كــاظم فـنــجـان احلــمـامي وجـود
تــنــســيق عـــراقي ســعــودي مــشــتــرك العــادة
الـبـحـارة النـاجـ من الـسـفيـنـة الـغـارقة الى
ارض الـوطن. وقـال احلمـامي في بيـان تلـقته
(الــزمـــان) امس ان (الــقـــنــصل الـــعــراقي في
مـدينـة الدمـام الـسعـودية قـام بزيـارة لبـحارة
الـناج من السفـينة الغارقـة لتأم عودتهم
الى الـبالد) واضـاف ان (السـفـينـة الـعراقـية
ــيــاه الــدولــيــة ــشــرفــة عــلى الــغــرق في ا ا
تـوجهت اليهـا سفيـنة الدعم اإليرانـية محرّم
ـهـمة زورق االنـقاذ واشـتـرك معـهـا في هذه ا
اإليــراني نـاجي  8حــيث يـجــري الـبـحث اآلن
عن احلـطام في مسرح احلادث بـينما يتولى
تـبادلة لـلطوار الـبحرية سـاعدات ا مـركز ا
في الـبحرين مـيماك مـتابعـة األمور أول بأول
نـطـقة) بـحـرة في ا لـتـأم سالمـة الـسفـن ا
ـنـعم اجلنـاحي هو مـؤكدا ان (الـكـاب عـبد ا
ـتـابـعـة احلـثـيـثـة بنـفـسه في الـذي يـواصل ا
الــلـيل والـنــهـار). واعــلـنت وزارة اخلــارجـيـة
زيـارة وفد من السـفارة العراقـية في الرياض
لك عبد العزيز في الدمام حيث مكان مـيناء ا
إسـتــضـافــة طـاقم الــسـفــيـنــة الـغــارقـة.وذكـر
ـتـحـدث باسـم الوزارة أحـمـد الـصـحاف في ا
بــيـــان تــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان (وفــداً من
لك سـفـارة العـراق في الـريـاض زار ميـنـاء ا
عـبـد العـزيـز في الدمـام حـيث مـكان تـضـييف
طـاقم الـسـفيـنـة الـعراقـيـة الـتي تـعرّضت إلى
ـيـاه الـدولـيـة) أعـطـال أدت إلـى غـرقـهـا في ا
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ائي ـناقـشـة األمن ا ـؤتـمـر الدولي األول لـلـميـاه  احـتـضنت الـعـاصمـة بـغداد امس ا
ائـية ـوارد ا ـؤتمـر الـذي نظـمـته وزارة ا والـغـذائي وملـفـات أخرى وافـتـتح اعمـال ا
ـؤتمر جـهات حكومـية دوليـة وعربية وزير التـخطيط خـالد بتـال النجم. وشاركت في ا
ـياه وجـامـعـة الدول الـعـربـيـة فضالًعن مـنـظـمات ـعـنيـة بـا ـتحـدة ا ومـنظـمـات األ ا

دني. اجملتمع ا
وورحب الـنجـم في كلـمته االفـتتـاحية
ـؤتـمـر من الـسـفراء ـشـاركـ في ا بـ(ا
ــــثــــلي الــــســــلك الــــدبــــلـــومــــاسي و
ــنــظــمــات الــدولــيــة الــعـامــلــ في وا
الــــــعـــــراق) مـــــؤكـــــدا ان (ارض وادي
شـــــهـــــدت نـــــشـــــوء اولى الـــــرافـــــديـن
احلـضـارات عـلى ضـفـاف نـهـري دجـلة
حـيث اتقن منـذ االف السـن والـفـرات
وبنوا السدود العراقيون هندسة الري
لــدرء مـخــاطــر الـفــيـضــانـات وأقــامـوا
اخلـــزانــــات وابـــتـــكـــروا طـــرق الـــري
ثل ؤتمر  اخملـتلفة) مبيـنا ان (هذا ا
يـأتي بعد حـدثا عـلمـيا وتنـمويـا مهـما
زيـــارة قـــداســـة الـــبـــابـــا فــرانـــســـيس
ومـا يشـهده الـعراق مـن حتديات األول
ـتمـثلة أهـمها األزمـة الصـحية ا كـبرى
وحتديات بـجائحة كورونا وتداعياتها
ـتزايـدة من أزمة ـيـاه والتـحذيـرات ا ا
مـياه في الـعالم بـنحـو عام ومنـطقـتنا
اضـافــة إلى الـتـحـديـات بــشـكل خـاص
مــعــربــا عن ثــقــته بـ(جنــاح األمــنــيـــة)
ــشــاركــ فــيه إلى ــؤتـــمــر وادعــو ا ا
الـعـمل من اجل حتويل الـتحـديات إلى
تـــســـهـم في احملـــافــــظـــة عـــلى فــــرص
واسـتدامـتـها من اجل احملـافـظة ـيـاه ا
عـلى حقـوق األجيـال القـادمة كـما دعا
ــســاواة في إلـى حتــقــيق اإلنــصــاف ا
تحدث ياه). من جانبه ذكر ا تـوزيع ا
ـؤتمر بـاسم الوزارة عـلي راضي أنَّ (ا
ستقبلية يـهدف إلى تذليل التحديات ا
ا يـاه ومـة تـوفيـر ا الـتي تـواجه د

تطلبـات الوطنيَّة واحلشد يـتالءم مع ا
ـيـاه ـوقـف الـعـراق مـن أجل ا الــدولي 
ـشـتـركة مـع دول اجلوار واالسـتـفادة ا
من اخلـبرات الـعلـميـة لتـنمـية مـواردنا
التي ـائـيـة وتطـويـر البـنى الـتـحتـيَّـة ا
عــانت الــتــدهــور بـســبب الــعــصــابـات
ـاضية دة ا االرهـابيـة الداعشـية في ا
ـــســـتـــوى وكـــذلـك لـــزيـــادة الـــوعـي وا
ي لـلمـحافـظة الـوطنـي واإلقلـيمي الـعا

ياه). على ا
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ؤتمر تتضمن مـشيرا الى ان (محاور ا
الـــتــخــطــيـط الــســتـــراتــيــجي واإلدارة
ائي ـائيَّة واألمن ا ـتكاملـة للموارد ا ا
ــسـتــوى الــداخــلي والــغــذائي عــلـى ا
ـناخي واخلـارجي وحتـديات الـتأثـير ا
والـتـعاون اإلقـليـمي والـدولي للـحد من
ـياه وتـأثيـر األعمـال اإلرهابـيَّة نـقص ا
ـــيـــاه وســبـل جتــنب فـي مــنـــظـــومــة ا
مـخــاطـرهـا واحلـد من تـأثـيـر الـكـوارث
ـائية وارد ا الـطبـيعـيَّة). وصل وزيـر ا
ــــصـــــري مــــحـــــمــــد عـــــبــــد والـــــري ا
في إلى بــــغــــداد امس االول الــــعــــاطي
زيــارة رسـمـيـة لــلـمـشـاركــة في مـؤتـمـر
بـغـداد الـدولي األول لـلـمـيـاه. وكـان في
ــوارد مـهـدي رشـيـد اســتـقـبـاله وزيـر ا
ــصــري لــدى احلــمـــداني والــســفــيــر ا
بــغــداد ولـــيــد إســمــاعــيل. وقــال عــبــد
ؤتـمر يأتي ـشاركـة في ا الـعاطي ان (ا
ـــان مــصــر بــضــرورة تــعـــبــيــراً عن إ
حتــــقـــيق أقــــصى درجـــات الــــتـــعـــاون

ياه الدولية dſ‚∫ سفينة عراقية حلظة غرقها في ا

كُـليات التربية للـعلوم الصرفة والعلوم
والــزراعـة والــغـابـات وهــنـدســة الـنـفط
والـتـعـدين و الـهـنـدسـة وعـلـوم الـبـيـئـة

وتقاناتها. 
واوضح البيان ان (البرنامج عقد حتتَ
شاريع عـنوان ريـادة األعمال وتـنميـة ا
الــصــغــيــرة في الــتــكــيُف لــلــتــأثــيـرات
ناخية وبِمُشاركة اكثر من والتغيرات ا
500 طـــــالـب) واضــــاف انـه (تـمَ خِالل
الــبــرنـامج الــتــدريـبـي عـرض مــفــاهـيم
ــــؤســـسي ريــــادة األعـــمــــال والــــدعم ا
ــتــوســطـة لــلــمــشــاريع الــصــغــيــرة وا
واســتــعــراض دور وزارتـي الــصــنــاعـة
والـتـعـليم الـعـالي والبـحث الـعـلمي في
تـشجيع الـطلبـة واخلريجـ على تبني
الـــعـــمل احلُـــر وإنــشـــاء مـــشـــاريــعـــهم
ُــشــاركـون اخلــاصــة). بــدوره  أبــدى ا
(الـرغـبـة بـالـدخـول إلى مـضـمـار الـعمل
احلُـر حيث سيتـم التنسيـق ب جامعة
ــوصل ودائـرة الــتـطــويـر والــتـنــظـيم ا
الـصناعي واحلاضـنة التكـنولوجية في
ـوصل بتيـسير سُـبل التواصل مـدينة ا
ـا مع أصــحــاب األفـكــار لـتــمـكــيـنــهم 
ـشـاريع والـتـنـسـيق يـتالءم وطـبـيـعـة ا
ُـنظـمـات األمُمـية لـلدعم ضِـمنَ قـنوات ا

الفني واللوجستـي). 

(الــــعُــــدة تـــعــــتــــمــــد عــــلـى تـــقــــنــــيـــة
كـرومـاتـوغـرافـيـا الـتـدفق اجلـانـبي في
حتضيرها بشكل شرائط داخل كاسيت
 حـيث تـمـتـاز بـإمـكانـيـة اسـتـخـدامـها
حــلــقـــيــاً في مــنــاطق اإلصــابــة وعــنــد
وبوءة  ـناطق ا حـدوث إصابات في ا
إذ تُـسبب اإلصابـة بالفـايروس هالكات
كبرى وخسائر اقتصادية عالية إضافة
إلى إمــكـانـيـة اسـتـخـدامـهـا في فـحص
ـكن ُــسـتـوردة وبــالـتــالي  األســمـاك ا

ـرض).  السيطرة على إنتشار ا
ــركــز عــبـــاس بــدوره  أشــــارَ مــديــر ا
فــــاضـل الى ان (الــــوزارة هي اجلـــهـــة
ُـخــتــبـرات ُــســتـفــيــدة إضــافـة إلـى ا ا
ـركز بِـصدد مُـفاحتة الـبيـطريـة  كون ا
وزارة الـزراعة لبيان حاجتهم السنوية
مـنـها حـيث نـسعى الى إنـتاجـهـا طبـقا
ـرض في حلــاجـة الـبالد وتــشـخـيص ا
ُـخـتبـرات الـبيـطـرية لِـدائـرة البـيـطرة ا
واحلــــد من إرســـال الــــنـــمـــاذج خـــارج

ـرض).  العراق لتشخيص ا
فــيــمــا أقــامـت كُــلــيــة هــنــدسـة الــنــفط
ــــوصل والــــتــــعـــــدين في جـــــامــــعــــة ا
وبـــالــــتـــعـــاون مع دائــــرة الـــتـــطـــويـــر
والـــتـــنــظـــيم الـــصـــنــاعـي في الــوزارة
بـرنـامـجـاً تـدريـبـيـاً الـكـتـرونـيـاً لـطـلـبة

ــعــادن  بـحــثـا حتــضــيـرا لــشـرائط وا
الـفـحص السـريع لـلكـشف عن إصـابات
أســمـاك الــكـارب بـفــايـروس الــهـيـربس
اضي. وقال ضِـمنَ خُطة بحـوث العام ا
بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان) امس ان
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أجنــزَ مــركـز الـرازي لـلـبـحـوث وإنـتـاج
الـعُدد التشخيصية والطبية التابع الى
هــيـئـة الـبـحث والـتــطـويـر الـصـنـاعي 
إحـــدى تـــشــكـــيالت وزارة الـــصــنـــاعــة
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ربع صـفحة فقط هو معدل قراءة الفرد الـعربي سنويا بحسب تقرير اجمللس
األعـلى للـثـقافـة في مصـر ونـقل الصـديق الـصحـفي عبـد الـرحمن عـناد في
ـنظمـة الثـقافـة والتربـية والـعلوم صـفحتـه على الفـيس بوك عن تـقريـر حديث 
(الــيـونــسـكــو) ان نـصــيب كل مــلـيــون عـربي 30 ثالثــون كـتــابـا وان مــعـدل
تحدة اصداراتنا من الكتب 5000 آالف كـتاب سنويا بينما تنشر الواليات ا

وحدها 290 الف كتاب سنويا. 
لم أُصـدم بهذه األرقام ألننـا جميعا نـلمس تغّول ظاهـرة العزوف عن القراءة
عـرفة الرصينة قياسا ( الـعميقة ) عاما بعد آخـر واذا كان الكتاب مصدر ا
بـوسائل االتصال األخرى اجلديدة والتقليدية فان وصف الظاهرة بالتراجع
ـكـن الـقـول ان انـحـطـاطا الـثـقـافي لم تـعـد مالءمـة وال حـتى االنـحـدار بل 
عـارف هشة وسـلوكـيات مشـينة ثـقافيـا بدأ يظـهر عـلى السطح وتـمظـهر 
ا جعل للحـياة مالمح الغابة لوال وأذواق تـافهة وضمائر تـكاد تكون ميـتة 
توارث من القيم التي اهتزت بدورها لكنها لم تصل بعد الى مرحلة بعض ا
االنـهــيـار ومع ذلـك هي ذاهـبــة بـهــذا االجتـاه ال مــحـالــة لـضــعف ادامـتــهـا

بالتعليم والتثقيف.
ــقـابـلـة ولي في ذلك جتـربــة مـريـرة مع زمالء عــنـدمـا كــنـا في جلـنـة عــلـمـيـة 
مـتـقـدمـ لـلــدراسـات الـعـلـيـا وعـددهم أربـعــون طـالـبـا وخـطـر في بـالي أن
أسـالهم عن آخـر كتـاب قرأوه وأظـهرت الـنتـيجـة ان جمـيع الطـلبة لـم يقرأوا
راحل نهجية التي درسوها في ا في حـياتهم كتابا واحدا باستثناء الكتب ا

الدراسية اخملتلفة. 
ـكتوبـة حافظت ان الـقراءة بوصـفها آلـية يُسـتعان بـها لفك الـرموز اللـغوية ا
عـلى عـنـفـوانـهـا األول بـداللـة ان جــمـيع الـنـاس تـقـرأ مـا يـنـشـر عـلى مـواقع
ـواقع أضعـاف ما ـا تسـتـغرق الـقراءة في هـذه ا الـتواصل االجـتـماعي ور
كـانت تستـغرقه من وقت في عـقود ما قـبل ثورة الشـبكات االلـكترونـية ولكن

واقع وألي هدف?. ستخدمون لهذه ا السؤال : ماذا يقرأ ا
ستخدم للـمواقع االلكترونية استعاضوا عن قـد يقول أحدهم : ان بعض ا
طلوب الـكتاب الـورقي بالكـتاب االلكـتروني لكن هـذه االستعـاضة لم تبـلغ ا
بل مـازالت في بدايتها وان اجلمهور لم يعتد بعـد القراءة العميقة الكترونيا
وان اتـسـاع الـقـراءة االلـكـتـرونـيـة يـقـتـصـر فـي غـالـبـيـته عـلى مـا يـطـلق عـلـيه

باإلعالم االجتماعي. 
ذكـورين ان لم جنب عـلى الـسؤال األكـثر ال مـعـنى لإلجابـة عـلى السـؤالـ ا
ـتعب ـاذا يـقـرأ النـاس? مـا دواعي بـذل هـذا اجلـهد الـعـقـلي ا أهـمـية وهـو 
الـذي يحول دون القـيام بأعمـال اخرى نافعـة  وأعني ان االنسان يـنتظر من
الـعمل الـذي يقـوم به جدوى مـاديـة ومعـنويـة ألنه يعـيش في وسط اجتـماعي
حتـقق له هذه اجلدوى مكانة مرموقة ومـستوى الئق من العيش وبغياب هذه
اجلــدوى يــعــد ذلك الــعــمل مــضــيــعــة لــلــوقت. وفي بـالدنــا فُــقــدت اجلـدوى

بأشكالها اخملتلفة في اطار فوضى الدولة التي نعيشها.
ـثقـفون يـحتـلون أدنى لم تـعد الـثقـافة والـعلم مـعيـارا لـلتـميـيز بـ النـاس فا
ـراتب االجتمـاعيـة وحتى لو كـانت هناك بـقيـة لقيـمة معـنويـة للمـثقف فهي ا
غـير فاعلة لعدم دعـمها بقيمة مـادية كما ان الطرق لم تعـد مغلقة أمام الذين
ال يـتوافرون على حـصيلة ثـقافية لـتحقيق مـكاسب ال يستـحقونها ويـستطيع
ــنـاصب والــوجـاهــة والـشــهـادة ايــضـا األثـريــاء مـنــهم شــراء كل شيء ا

وبالثقافة يستحيل حتقيق ذلك.
لـلـذي يـريـد لـلـمـجـتـمع أن يـكـون مـثـقـفـا ومـتـنـورا وذلك لن يـحـصل من دون
ا هو رصـ علميـا وثقافيـا عليه أن يجـعل للقراءة الـنوعية جدوى الـتزود 
ـكن االحـتـيــال عـلـيه او جتـاوزه نـحـتـاج الى أن تـكـون الـثـقــافـة مـعـيـارا ال 
ناصب االدارية اجـراءات صارمة في منح الـشهادات العـلمية وفي اعـتالء ا
ـعنى أال تـكون الـطرق سـالكـة وسهـلة لـلوصـول اليـهمـا ومدخل ذلك يـكمن
في االهـتـمـام بـالـنـوع ولـيس الـكم وان يـقـابـل احلـصول
ـنـصب بـذل جـهـود عـلـمـيـة حـقـيـقـيـة عـلى الـشـهـادة وا
والـناجحـون فيهـا يفتـرض أن يتقـدموا اجملتـمع ماديا
اذج يُـحتذى بـها وبعكـسه فنحن عـند ذاك سنـخلق 

ذاهبون الى اجملهول.

حـيرة كاتب الـعمـود الصحـفي قبل ان يـبدأ قلـمه في خط الشـروع بالكـتابة
كـثيرة بل هي حيرة عصـية على البوح خلطـورتها وحساسيـتها السيما في
سـؤولون فيه الـصحف وال يكـترثون الى مـا يشير بـلد مثل بـلدنا ال يـقرأ ا
الـيه االعالميـون في برامجـهم التـلفـزيونيـة من مالحظـات حول مـا يجري من

احداث يومية في االقتصاد واالمن والسياسة وشتى مناحي احلياة..
وصـلـتني رسـالـة من قـار  شـغلت تـفـكـيـري وجعـلـتـني في تـيه من امري
فــهي لم تــكن رسـالــة عــاديــة من مـواطـن الى كـاتـب بل هي اشــارة عـمــيــقـة
ـعـنى تـدل عـلى وعي كـبيـر الى مـا وصل الـيه حـال االعالم بـكل صـنوفه.. ا
ـواطن بصـراحـة ووضـوح وبـحـروف من الـود واحلزن ان لـقـد طـالب هـذا ا
بـاح ) ويـركن الى صـمت مـطبق وان تـتـحول يـتـوقف االعالم عن ( الـكالم ا
" فقط وان سـؤول بـرامج التـلفزيـون الى الدرامـا والغـناء ومـتابعـة اخبـار "ا
تـتــوقف الـصـحف عـن الـصـدور نـهــائـيـا فــالـدولـة في واد واالعالم في واد

آخر..! 
واطن اليـ ا ـواطن النبيـل واظن انها صدى  صـرخة ألم اطلـقها هذا ا
ـقـاالت واألعـمدة الـصـحـفـية وقـد صـدق في صـرخته..فـلـو احـصـيـنا عـدد ا
والـبرامج التلفـزيونية التي تنـاقش الشأن العام لـوجدناها باآلالف وهو رقم
ـقروءة سـؤوليـة من قبل الـصحـافة ا كـبيـر يدل عـلى االهتـمام والـشـعور بـا
ـرئيـة  باعـتبـارهـا سلـطة رابـعة... والـسواد االعـظم مـنهـا حمل في طـياته وا
ـعنى نـبـيل الهـدف لـكن هل كانت ومـراميـه بعـدا وطنـيـا وانسـانـيا عـمـيق ا
قاالت مؤسسات الدولة على مستوى اإلدراك فقامت بتحليل مضام تلك ا
والـرؤى االعالمية ووضـعتهـا على طاولـة التشريح لـلوصل الى نتـائج تفضي

تعددة ? اجيب بعبارة واثقة : ال اظن ! شاكلنا ا الى حلول 
في سـابق السـن كـانت هناك جـهات مـسؤولـة في دوائر الـدولة وفي اعلى
ـستـويـات تتـابع مـا يبـثه الـتلـفـزيون ومـا تـنشـره الصـحف واجملالت بـدقة ا
وكـانت جتـيب بكـتب او اوامـر وزارية وقـد شهـدتُ شـخصـيـاً مئـات احلاالت
الـتي كـانت فـيـهـا الـصـحـافـة طـرفـاً رئـيـساً فـي حل اشـكـاالت مـتعـددة... انه
االعالم حـ يكون عـ اجملتـمع وأذنه الصاغـية... طـروحاته تبـني وال تهدم
تـطور وال تخرب  تـضيء وال تعمي وتـسعى الى تقـد وجهات نظـر سامية
ـرور لـلـنـوازع ال سـامـة.. فـاإلعالمـي الـصـادق هـو من يـضع اشـارات مـنع ا

واالهداف الشخصية الي تتعارض مع مصلحة اجملتمع
عـتبي على واقع حـال مر الـهوان فلم ار تـعقيـبا على مـا يطرحه االعالم من
ـا هو تعـقيب على حـالة سيـاسية مالحـظات إالّ لُمـاما ر
ـــعــضالت من هـــذه اجلــهــة او تـــلك امــا مـــا يــخص ا
ـشاكل اجملـتمعـية فـاألمر محـسوم.. " ال من شاف وا

وال من دري" ! 
قترح.. فما رأيكم ? واطن صاحب ا انا مع رأي ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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والــتـنـســيق بـ الــبـلـديـن الـشـقــيـقـ
لـتحـقيق أهـداف الشعـب في الـتنـمية
ـثـلى ــسـتـدامــة والـوصــول لإلدارة ا ا
خـــاصــة في ظل مــا ــائــيــة ـــواردنــا ا
تـواجــهه مـصـر والـعـراق والـعـديـد من

دول الـعـالم من حتديـات كـبرى). ومـنذ
الـعام 2014 ركـزت احلـكـومة جـهـودها
عــلى مــحـاربــة تـنــظـيم داعش مــا أثـر
ـائيـة التي ـوارد ا عـلى تـنفـيـذ خطط ا
تــزامــنت مع مـواجــهــة الـدولــة تـراجع

كــبـيــر بــالـواردات نــتـيــجــة انـخــفـاض
لــكن في عـام 2018 عـاد أســعـار الــنـفط
ياه إلى الـواجهة عـندما أصيب مـلف ا
أكــثـر من 24 ألــفـاً من ســكـان الــبـصـرة
ـيـاه واكـتظت بـتـسـمم نـتـيـجة تـلـوث ا

راكـز الـصحـيـة بهم ـسـتشـفـيـات وا ا
ــنع تــكــرار هــذه األزمــة الــصــحــيـة و
أجرت الوزارة جولة مفاوضات جديدة
مع تـركـيا بـشـأن سد إلـيـسو عـلى نـهر

. دجلة بعد توقف استمر عام

ــنـتــهـيــة ومـايـتــعـلـق بـشـؤونــهـا هي ا
ـديرية الـلجـنة الـدائمة لالمـتحـانات وا
الـعامة للـتقو واالمتـحانات واليسمح
الي جــهــة اخـرى بــالـوزارة الــتــصـريح
نـيـابـة عـنـها. وشـدد الـدلـيـمي في بـيان
ـعـلومـة من الـقـنوات امس عـلى (اخـذ ا
الــرسـمـيـة في الــوزارة) داعـيـاً وسـائل
االعالم الى (عدم نشر األخبار التي ترد
ــنع مـن مـصــادر غــيــر رســمــيــة وذلك 
ـا قد يـسبب الـتشـويش عـلى طلـبتـنا 
لـــهم االربـــاك واالحــبـــاط قــبـل ايــام من
انــطالق االمــتــحــانــات الــتـي ســيــحـدد

.( موعدها قريباً جداً
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وجه وزيـر التربية علي حـميد الدليمي
ـــديـــريـــات الـــعـــامـــة لـــلـــتـــربـــيـــة في ا
احملـافـظات كـافـة/ عدا اقـلـيم كردسـتان
بــالـــتــهــيــؤ الــتـــام اســتــعــداداً إلجــراء
امــتــحـــانــات نــصف الــســنــة ونــهــايــة
الـكورس األول واالمتحانات الـتمهيدية
لــلـعــام الـدراسي   2021 – 2020. ودعـا
الـدليـمي في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ـديــريـات كـافـة الى (الـعـمل مع جـهـاز ا
االشـراف التربوي واالخـتصاصي بهذا
اخلـصـوص ومـتـابـعـة اآللـيـة اخلـاصة
راكـز االمتحـانيـة وبالـتعاون بـتهـيئـة ا
ــدرســيـة لــتـوفــيـر كــافـة مع اإلدارات ا
طـلوبة وبالتنسيق الـشروط الصحية ا
مع اجلــهــات الـصــحــيـة الــتـابــعــة لـكل
مـحـافـظـة بـغيـة حتـقـيق مـبـدأ الـسالمة
لــطــلــبـتــنــا) مــشـيــدا بـ (جــهـود وزارة
الـصحة و تـعاونهـا مع التربـية الجناح
هـمة والوطـنية) ,مـعربـاً عن امله هـذه ا
بـــأن (تـــتـــظــافـــر كل اجلـــهـــود من اجل
إجنـاح العـمـليـة التـعلـيمـية وان يُـحقق
تالمـيذنـا وطلـبتـنا اعـلى نسب الـنجاح
خــدمــة لــبـلــدهم احلــبــيب). كــمــا اوعـز
الـوزيـر لـلمـديـريـات الـعامـة بـأن اجلـهة
الـوحـيـدة واخملـولـة بـالـتـصـريح بـشـأن
نـتـهيـة وغـير االمـتـحانـات لـلصـفـوف ا
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نـعت األمــانـة الــعـامــة لـلــمـؤتــمـر الـقــومي الــعـربي األمــ الـعـام
ـفكـر خـير الـدين حـسـيب  الـذي توفى امس االول في ـؤسس ا ا
الـعاصمـة اللبنـانية بـيروت. وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس (كان
الراحل نت أبرز مـؤسسي مركز دراسات الوحدة العربية وراعي
جتربـته الهامـة منذ عام 1975 حتى اسـتقالته من رئـاسة مجلس
شروع النهضوي أمنـائه وإدارته العامة عام  2017 فهـو مطلق ا
العـربي مع العـديد من مـفكـري األمّة ومـثقـفيـها من مـنابت فـكرية
وسـيـاسـيـة مـتـعـددة في  22 شـبـاط عام   2010وأحـد مـؤسسي
نـظمـة الـعربـية حلـقوق اإلنـسان ؤتـمر الـقـومي - اإلسالمي وا ا
وجــمـعـيـة االقـتــصـاديـ الـعـرب ,وراعي الـعــديـد من اجلـمــعـيـات
ـتـخـصـصـة كــمـخـيـمـات الـشـبـاب الـقـومي ـبـادرات الـقـومـيـة ا وا

الـــعـــربـي ونـــدوات الـــتـــواصل الـــفـــكـــري
الـشبـابي الـعربي واجلـمـعـية الـعـربـية
لـعـلم االجـتـماع وغـيـرهـا) واضاف
ــــكن ألي مـــؤرخ لـــتـــاريخ انه (ال 
عاصرة احلركة القومية العربية ا
اضي مـنـذ سبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
حـــتى الـــيـــوم أن يـــنـــكـــر الـــدور
الـريــادي والـتــأســيـسي الــكـبــيـر
حلـــســـيـب الـــذي كـــان له في كل
قــــطـــرعـــربـي مـــكـــانــــة وعالقـــات
وصــداقـــات و له في كل مـــجــال

من مــجــاالت احلــيــاة
العـربـيـة حـيز

بارز). 
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بــــحث الــــنــــائـب االول لــــرئــــيس
مــــجـــلس الـــنــــواب حـــسن كـــر
ــمــثــلــة اخلــاصــة الــكـــعــبي مع ا

ـتــحـدة في لـألمـ الـعــام لأل ا
الـعراق جـيـن بالسـخـارت سبل
الــتــعــاون إلجنــاح االنــتــخــابــات

ُبكرة.  ا

وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
انه (جــــرى خالل الـــلـــقـــاء بـــحث
سبل التعاون الوثيق ب العراق
ــــــتــــــحــــــدة والــــــفــــــريق واأل ا
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باشرت الشركة العامة لتجارة احلبوب
في وزارة الــتــجــارة بـتــســلــيم صــكـوك
نصرم . سوقة لـلعام ا اقيام احلنـطة ا
واكـد مـديـر عـام الـشـركـة عـبـد الـرحـمن
اجلـويـبـراوي في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
ـسـتـمـرة ـتـابـعـة ا امس أنه (نـتـيـجــة ا
لوزير التجارة عالء أحمد اجلبوري مع
ـالـية    تـأم دفـعـة جـديدة وزارة ا
ــســوقـ من مــســتـحــقــات الــفالحـ ا
اضي   حيث حملصول احلنطة للعام ا
 حتويل مبلغ 261 ملـيار ديـنار التي
ـــواقع كـــافـــة وصـــلـت إلى الـــفـــروع وا
وسـيتم تـوزيـعهـا ب مـستـحقـيهـا يوم
)  الفـــتـــا الى ان (مـالكــات غــد االثــنـ
الــوحـــدات احلـــســابـــيــة فـي الــشـــركــة
والـــعــــامـــلـــة في مــــواقع احملـــافـــظـــات
ـسـوقي اسـتـلــمت الـصـكـوك اخلــاصـة 
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احلـنـطـة بــعـد ابالغـهـا مـن قـبل الـقـسم
الي اخملتص لغرض تـسليم الصكوك ا

)  مؤكـدا أن (الوزارة تواصل للفالح
ـالـيـة لـتـسـديـد كـافـة مـتـابـتـعـتـهـا مع ا
ـبـالغ الـتي حـددت بـالـقـرض لـتـسـديد ا
الـية لـلفالحـ وتوزيـعها االلـتزامـات ا
ـقــبل)  مــبــيــنـا ان ــوسـم ا قــبـل بـدء ا
(بعض احملـافظات الـتي سوقت كـميات
الية مع حنطة قليلة انهت التزاماتها ا
تـعلقة بالغ ا الفالح وصـفرت كافـة ا
ـبـالغ لـبـقـية ونسـعى أن يـتم تـصـفـير ا

احملافظات). 
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كـمـا اعـلنت الـوزارة عن اسـتـمـرار عمل
اجملـــارش االهـــلـــيـــة لـــتـــصـــنـــيع الـــرز
ـتعـاقدة مع الـشـركة الـعامـة لتـجارة وا

احلبوب . 
واوضح البيان ان (عمـلية تصنيع الرز
مستـمرة في اجملارش االهلـية وبوتيرة
كن سـريعـة من اجل انـتاج اكـبر قـدر 
من الـرز احملـلـي وتهـيـئـته لـلـتـوزيع في
عـموم مـحـافظـات الـبالد ضمن مـفردات
البطاقة التمـوينية احلصة االولى لعام

.(2021
ـالكـــات الــــعــــامـــلــــة في مــــؤكـــدا ان (ا
احملافظـات الشلبـية واجلهات الـرقابية
الــسـانــدة لـهــا يـواصــلـون مــتـابـعــتـهم
اليومـية لعـمل اجملارش األهلـية خاصة
ــنـتج  في خالل أوقـات تــســلـيم الــرز ا
تـــلك  اجملــارش ويــتــابـــعــون الــفــحص
اخملـتــبـري لــلــمـواصــفـات الــتــعـاقــديـة
لـتـأم رز عـراقي مـتـمـيز)  مـبـيـنا انه
( اعـتمـاد مواصـفات تـصنـيعـية لـلرز
لتـكـون متـطـابـقة لـلـمواصـفـة العـراقـية
عتمدة في دائرة الـتقييس والسيطرة ا
النـوعية) ومـضى البيـان الى القول ان

عالء أحمد اجلبوري

ــاني لــتــنـظــيم الــعـودة اجلــانب األ
الـطـوعــيـة في دول االحتـاد األوربي
ـانيـا وفـنلـنـدا والسـويـد وهولـندا أ
ـسـاعـدات لهم وتـقـد اخلدمـات وا
حيث قررت بعد الـعودة الى الـبالد 
سـودة الى جلـنتي الـلجـنـة إحالـة ا
الــعـــمل والـــشــؤون اإلجـــتــمـــاعــيــة
ـــهــجـــرين وحـــقــوق والـــهــجـــرة وا
نـاقـشتـها في اإلنـسان الـنيـابـيتـ 
جـلـسة مـشـتركـة بـحـضور الـسـفراء

ـعنـيـ للـخـروج بحـلـول منـاسـبة ا
بشأنها).
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مــشــيـــرا الى ان (االجــتـــمــاع الــذي
ـقر الـوزارة في بـغــــــداد عــــــقـد 
خــــلـص الى تـــــــــــشــــكــــيل جلــــنــــة
مـخـتـصـة من أعـضـــــــائـهـا لـكـتـابة
خــطــــــة الــعـــمل وأبــواب الـــصــرف
لــســنــة 2021 اخلــاصــة بــتـــلــبــيــة
احـتيـاجـات الـعراقـيـ في اخلارج
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ــهــجـرين شــددت وزيــر الـهــجـرة وا
ايــفـان فــائق جـابــرو عـلى مــعـاجلـة
االســـبــــاب من خالل الــــعـــمـل عـــلى
تقـارب وجهات الـنظـر ب العـشائر
ـوجـديـن في مـخـيـمي والـنــازحـ ا
عـــربت واشــــتي والــــعـــمل عــــلى لم
شمـلهم فـضال عن تخـصيص قـطعة
ارض بـــالـــتـــعــــاون مع احلـــكـــومـــة
احملـلـيـة في مـحـافـظـة صالح الـدين
نظمات الدولية لبناء دور واطئة وا
ـهدمة الكـلفـة وتعـويض العـائدين ا

دورهم. 
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(جــــابـــرو زارت مــــخــــيـــمـي عـــربت
وآشــتي الــتــابــعــ الى مــحــافــظــة
الـسـلـيـمـانـيـة بـرفـقـة وكـيل الـوزارة
كــر الــنــوري ومــديــرعــام الــدائـرة
ـالـية  نـظـام علي ومـدير االدارية وا
عـــام دائـــرة شـــؤون الـــفـــروع عـــلي
عـباس جـهـاكيـر ومـعاون مـديـر عام
دائـرة شـؤون الــهـجـرة دريـد جـمـيل
وبــحـــضــور مــنـــظــمــات  الـــهــجــرة
ـــفــوضــيــة الــســامــيــة الــدولــيــة وا
لـشـؤون الالجـئـ وبـرنـامج الـغذاء
ي  لـــلــوقـــوف عــلى جـــمــيع الــعـــا
ــعــوقــات واالســبــاب الـتـي حتـول ا
دون عــودة نـــازحي اخملــيــمــات الى
مناطـقهم االصـلية)  واكـدت جابرو
ان (اغـلـب الـقـاطـنــ في اخملـيم هم
مـن ابـــــــنـــــــاء صـالح الـــــــدين  و
التباحث معهم بشأن االسباب التي
تــمــنـعــهم من الــعــودة إذ أكـدوا أن
أغــــلــــبـــهــــا تـــعــــود الى اخلـالفـــات
هـدمـة) الفـتة الـعـشائـريـة والـدور ا
الى ان (الوزارة تسعى إلى معاجلة

االســـبــــاب من خالل الــــعـــمـل عـــلى
تقـارب وجهات الـنظـر ب العـشائر
ــوجـــدين في اخملــيم والـــنــازحــ ا
والـعـمل عـلـى لم شـمـلـهم فـضال عن
تـخـصـيص قـطـعـة ارض بـالـتـعـاون
مـع احلــكــومـــة احملــلـــيــة في صالح
نظمات الـدولية لبناء دور الدين وا
واطـئة الـكلـفة وتـعـويض العـائدين
ـهـدمـة دورهم)  مـؤكـدة (احلـاجـة ا
الى تـعــاون حــقــيـقـي مـشــتــرك بـ
حكومة االقليم واحلكومة االحتادية
لــلـعــمل عــلى انـهــاء مـعــانـاة االسـر
النـازحة في اخمليـمات والـعمل على
تـشــجـيــعـهـم وتـرغــيـبــهم بـالــعـودة
الــطــوعــيــة الى مـــنــاطق ســكــنــاهم
االصـلـية واغالق اخملـيـمـات وانـهاء
مــشـــيــرة الى (ان مــلف الـــنـــزوح ) 
يــكـــون لــلــمـــجــتــمع الـــدولي جــهــد
ساندة خطة الوزارة في انهاء كبير

لف).  هذا ا
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كــمـــا نــاقــشـت الــوزيــرة  رئـــيــســة
ـتـابـعـة الـلـجـنـة الـوطـنـيــة الـعـلـيـا 
اوضـاع الــعـراقــيـ في اخلـارج مع
ــانـيــا أوله ديــيل وسـفــيـر سـفــيـر أ
فـنــلــنـدا فــيـســا هـاكــيــنـ والــقـائم
بــاألعــمــال الــســويــدي هــاكـان روث
والقـائم بـاألعمـال الهـولنـدي فم فان
ـــســـتـــشــــار الـــســـيـــاسي دوورم وا
ـغتـرب يولـيـان روسلـر  أوضاع ا
ـــــــهــــــجـــــــر وســــــبـل رفع فـي دول ا
ـــعــيـــشي وتــســـهــيل مــســـتــواهم ا
إجــراءات عـــودة الــراغـــبــ مـــنــهم
بـالـعودة الـى العـراق. وذكـر الـبـيان
ان (االجتـماع نـاقش مسـودة مذكرة
ـقـدمة من الـتـفـاهم إعالن الـنـوايـا ا

عالوة عـلى موافـقـة أعضـاء الـلجـنة
ــثل من بـــاالجــمـــاع عــلى ارســـال 
الـوزارة الى وزارة اخلـارجـيـة لـرفـد
شاكل الـعراقي اللجـنة الوطنـية 
ــنــاقــشــتــهــا واتــخــاذ في اخلــارج 
ـــنــاســـبــة) مـــؤكــدا ان الــقــرارات ا
(الـــلــجـــنــة قـــررت تــكــلـــيف الــوزارة
بــتـشــكــيل فــريق عـمـل مع الـوزارات
عنية لزيارة مخيمات اللجوء التي ا
يـتــواجـد فـيــهـا الـعــراقـيـون في دول

العبـور اليـونان والبـرتغال وصـربيا
لإلطالع عـلى أوضــاعـهم وتـزويـدهم
بـاالحـتيـاجـات الالزمـة ورفع تـقـرير
بـذلـك إلى الـلــجـنـة إضــافـة إلى رفع
تــــوصــــيـــــة إلى مــــجـــــلس الــــوزراء
بتضـم اتـفاقيـة العمل بـ العراق
واألردن فقرة تتضـمن السماح بعمل
وجدين في االردن أسوة العراقي ا
بـاقــرانـهم من اجلــنـســيـات األخـرى

عاشي هناك).  لرفع مستواهم ا

rO∫ وزيرة الهجرة تعانق احدى النازحات في مخيم عربت بالسليمانية 
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إطلعت عـلى بحث أجـراه مركـز دراسات عسـكريـة أوربي أفاد بأن اال

واجـهة العسكـرية الى تدمير تحدة شكـلت غطاءً المريكـا كي تتخطى ا ا
البـنى االنـسـانيـة من دون ضـرورات حـربيـة; فـاجلـيش العـراقي إسـتـسلم
ـاء مـهـزومـا في الـكـويـت; ولم تـعـد ضـرورة لـقـصـف طـائـرات الـتـحـالف ا
ـعـيـشـة الـنـاس.. والـكـهـربـاء ومـصـنع حـلـيب االطــفـال ومـنـشـآت تـرتـبط 
ة اجليش العراقي او يـؤخر حترير دولة الكويت من قصفها لم يقـدم هز

مخالب حماقة الطاغية.
دنـية داخل الـعراق ال ـنشـآت ا ـعطـيات الـتي تثـبت أن قصف ا وجب ا
يـرتـبط.. حتت أي تـكـيـيف.. بـتـحــريـر دولـة الـكـويت الـشـقـيـقـة وال تـعـطي
عركة محسومة قبل فرصة اوسع للوصول الى إنهاء الغزو الـبغيظ; ألن ا
أن تـبـدأ أكـد الـبــحث ان الـتـحـالـف قـصف عن عـمـد أهــدافـا إقـتـصـاديـة
ـدنـيـ حتت ذريـعـة واهـيـة ال يـصـدقـها عـاقل: "حث لـغرض زيـادة آالم ا

." العراقي على االطاحة بصدام حس
وكـأن الــتـحــالف عـاجــز عن إسـقــاطه!? او ان الـعــراقـيــ لم يـبــذلـوا دمـا
وارواحــا فـي ســبـــيل اخلالص مـــنه.. قــبـل وبــعـــد الــغـــزو.. الــذي تـــكــلل
باالنتفـاضة الشعـبانية في 15 آذار 1991 مسبوقا بإعـدام مائة وخمس
ضابـطا رفـضوا تـنـفيـذ األمر بـإحتالل بـلد شـقـيق وترويع أهـلنـا في دولة

الكويت.
تـحـدة بشـجب إسـتـخدام أمـريـكا وعنـدمـا طـالبت مـنـظمـات دولـيـة اال ا
ـدنيـ هـدفا عـسكـريـا يؤدي في عالقـة مـتعـديـة.. معـقدة الى عـنـويات ا
ـتـحدة مـوقـفـا.. إلـتزمت اإلطاحـة بـقـائـد جـيش مسـتـسـلم لم تـعطِ اال ا

الصمت غير البريء.
ورد في نـدوة صـحـفـيـة عـقـدتـهـا مـنظـمـة "الـسـالم االخضـر" أسـفـرت عن
ـرافق النفـطية نتيـجة رئيـسة مـفادها: "قـصف محطـات توليـد الكـهرباء وا
واجلسور لم يكن ذا أثر عسـكري يستحق الذكـر قياسا بنتـائجه الكارثية

سا في العراق". واطن ا على ا
وجاء في كتاب "تشريع العنف" الذي حلل فيه روجر نورماند وكريس أف
جوشتنيك حرب اخلليج نقـديا: "قوان احلرب تشرع اي تصرف حربي
ــدنــيـــ في بــرلــ ـــة الــعــدو وهــو مـــا يــبــرر قـــصف ا له عالقـــة بــهــز
وهـيـروشـيـمـا; ألنه سـبب اسـتــسالم الـعـسـكـريـ اال ان الـتـحـالف جـعل
ـجريات العراقـي يعـانون لـعقود تـعاقبت بـقصف مـنشآت ال عالقـة لها 
تحدة حرب حتريـر الكويت مـنتهـكة القـوان االنسـانية ومـهمشـة اال ا

ومجلس االمن الدولي معا".
وبـالـعـودة الى بـيـان سـان بـتـرسـبورغ 1868: الـقوة يـجـب ان توجـه نـحو
" بل ذهب البـيان ـدنيـ إضعـاف جيش الـعـدو مع احلفـاظ على سالمـة ا
الى إلـتزام حـدود إنـسـانيـة حتـلـيـا بأخالق الـفـرسـان أثـناء الـقـتـال: "على
ـرادة من ـتــحـاربــ اال يــنـزلــوا بـخــصــومـهم أذى يــتـخــطى االهــداف ا ا
احلرب" وبإنـسحـاب اجليش العـراقي في إذالل صريح لـلقـيادة العـراقية
تكون الكويت قـد حتررت وال يحق للتحـالف إطالق رصاصة واحدة لكن
مـا حـصـل هـو إسـتــمـرار طـائــراته بـقـصـف اجلـيش الـعــائـد مـشــيـا عـلى
االقـدام مـكـبال بـالـقــرار الـذي وافـقت عـلـيه احلـكـومــة الـعـراقـيـة حـيـنـهـا:
"إيـقـاف إطالق الــنـار من طــرف واحـد" وهـو الــقـرار الـذي إتــخـذته قـوات
دنية دنيـ العراقيـ والعسكرين والـعجالت ا التحالف غطـاءً للتنـكيل با

والعسكرية على حد سواء.
وبــهــذا لم تــكـتـِف قــوات الـتــحــالف بــتــحــريــر الــكـويـت بل قــتــلت جــنـودا

مستسلم ودمرت منشآت مدنية!
لذا أجد اآلن من حق الـعراق رفع دعـوى قضـائية..
سـهمة تـبعـة.. ضد كل االطـراف ا عبر الـقنـوات ا
ـدنـيــة في الـعـراق طـوال 22 ـنــشـآت ا بـقـصف ا
يومـا من 17 كانـون الـثـاني الى 28 شـباط 1991
الـتـي إسـتــغــرقــتـهــا حــرب حتـريــر دولــة الــكـويت

الشقيقة.
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احلوزة الـعـلـمـية الـشـريـفـة في النـجف األشـرف مِنْ أعـرق اجلـامـعات في

العالم فهي ذاتُ عُمرٍ أَلْفِيّ –كما يقولون - .
-2-

وقـد انتـهـجت مـنـذ تـأسيـسـهـا نـهجـاً مـتـمـيـزاً باالسـتـقاللـيـة فـهي ترفض
االرتباط بالـدولة احلاكمـة ومؤسساتـها  لتكـون قادرة على أنْ تقـول كلمة

احلق بعيداً عن الوقوع في الفخاخ ... 
-3-

وتُ رجع الى االستـدانة لدفع رواتب الطالب واالساتذة و وقد يضطر ا
قبل ان يستطيع سداد ديونه ..

-4-
اضيـة من علماء احلوزة الشـريفة وطالبها ألوانا من وقد عانت األجيال ا
الـفــاقـة والــضـيق واحلــرمـان  ولــكـنــهـا لـم تـنــثنِ عن مـواصــلـة الــدراسـة
واألبحاث وأنتجت رغم كل تلك الصعوبات أفواجا من األعالم اجملتهدين
والـفـضالء الالمـعـ  وهي حـتى اآلن تـواصل تـمـويـنـهـا لألمـة بـالـعـلـمـاء

همات التوعية والتربية واألصالح . واخلطباء القادرين على النهوض 
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وقد ساءني كثيـراً الوصف الذي اختـاره أَحَدُهُم لطالّب احلوزة وعـلمائها
وأخطأ كـثيراً حـ اعتـبرهم يعـيشون وال همّ لـهم االّ تأمـ لقمـة العيش 
وانهم في احلقيقـة متباعدون يـنغلق كبـارهم عن صغارهم ... الى آخر ما

سَرَدَ مِنْ أوصافٍ ونعوتٍ ال مكان لها االّ في مُخَيَلَتِهِ ..
ان العالقة بـ الطالب واساتـذتهم هي عالقة اآلبـاء بأبنـائهم  واذا كانت

هناك حالة شاذة فال يقاس عليها .
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ــالـيـة ــسـاعـدات ا ان االسـتـاذ فـي احلـوزة يـســارع الى ايـصــال بـعض ا
لطالبه متى ما تمـكن من ذلك من دون مطالبـة منهم  كما يـسعى للتوسط
ــنـتــهى الـطــيـبـة لـهم عــنـد الــكـبــار اذا اقـتـضـى األمـر ذلك ويــجـري ذلك 

واالريحية .
والطالب في احلوزة هو الذي يختار استاذه وال يُفرض عليه فرضاً ...
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والدراسة في احلـوزة العلمـية في النـجف تُمكن الـطالب من تكـوين شبكة
عالقـات واسـعة مـع زمالئـهم الـوافديـن من شـتى دول الـعالـم الى الـنجف

االشرف .
ـصـاهرات فـتـزيد من قـوة األواصـر والروابط وقد تـنـبثق عن ذلـك بعض ا

ب الطرف .
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واذا كان معظم الطالب في غير احلوزة يدرسون وليس ثمة من هدف لهم
االّ النجاح في االمـتحانات واحلـصول على الشـهادة  فانّ طالب احلوزة
العلمية يدرسون باتقان ألنهم معرّضون اينما حلّوا ألسئلة تقدم اليهم من
وبـشـكل مـخـتــلف الـشــرائح في اجملـتــمع  والبُـدّ لــهم من أنْ يـجــيـبـوا  – 

صحيح -  
-9-

انّ طالّب احلـوزة الـعلـمـيـة في الـنـجف االشـرف يـنـذرون انـفـسـهم خلـدمة
الدين والعلم والناس ويشعرون بنشوة بالغة الختيارهم هذا الطريق ...

ويرن في اسماعهم صدى احلديث الشريف :
ا طلعت عليه الشمس)  (لئن يهدي الله بك رجالً خير 

-10-
انّ كبار مـراجعنـا األعالم وليس صغـار الطالب فقط
 –هم األمثـلـة احليـة عـلى الورع والـزهـد واحلرص

على مصالح البالد والعباد .
وهذا هو مـيراثهم من قـادتهم االبرار صـلوات الله

وسالمه عليهم اجمع .
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أكــدت وزارة الـكـهـربــاء افـتـتـاح
عـدد من محـطات تـوليـد الطـاقة
في 5 مــحــافــظــات خالل االيــام
قـبـلـة فـيـمـا كـشـفت تـفـاصيل ا
جـــديــدة عن مـــشــاريع الـــطــاقــة

البديلة. 
وقـــال الـــنـــاطق بـــاسـم الــوزارة
أحــــمــــد مــــوسى فـي تــــصــــريح
تــــابــــعـــــته (الـــــزمــــان) امس إن
(الــــــــوزارة احــــــــالـت جــــــــولـــــــة
الـتـراخـيص لـلـطـاقة الـشـمـسـية
755 مـيكـا واط ضـمن مـشاريع
الــطـــاقـــة الــبـــديـــلــة فـي خــمس
محـافظـات هي النـجف وكربالء
وبـابل والديـوانيـة والسـماوة),
مـبيـناً أنه (سـيجـرى العمـل بها
بــعــد دراســة جــمـيـع الــعـروض
ـقـدمة جتـاريـاً وفنـيـاً) واشار ا
الى ان (هـنـاك بـعض الـوحـدات
الـــتــولـــيـــديــة قـــيــد الـــصــيـــانــة
كـما ستـشهد مـحطة وستـكتمل 
واسط ومحـطة الـدبس ومحـطة
كـــركــــوك ومـــحـــطــــة اخلـــيـــرات
ـسـيب دخـول بعض ومـحـطة ا
الوحـدات التـوليديـة بعـد إكمال
الــصــيــانــة) مــؤكــداً أن (هــنـاك
بـعض الصـيانـات جاري الـعمل
عـلـيـهـا وسـتـكـون اسـتـعـدادات
فـصل الصـيف بـاجململ اإلنـتاج
سـتهـدف خالل فصل الـصيف ا
في حــال مــعــاودة طــاقــة الــغـاز
االيــراني) ,وتـــابع ان (الــوزارة
تــمـر بــحـالــة انـحــصـار طــاقـات

ــــعــــاودة الــــغـــــاز وفي حـــــال ا
ســتـصـل بـاالنــتــاج خالل فــصل
الـــصــيف إلى 22 مـــيــكــا واط)
مـبيـنا ان (الـوزارة تتـرقب حتى
اآلن مـــــعــــاودة طـــــاقــــة الـــــغــــاز
االيـــراني بـــعـــد أن  االتـــفــاق

عـلى 50 مــلـيــون مــتــر مــكـعب
ولـــــكـن حـــــتـى اآلن  ضخ 12
مــلـيـون مـتـر مـكـعب) الفـتـاً الى
أن (وزارة الــــــــــــــنـــــــــــــفـط ووفـق
التـوجيـهات احلـكومـية مـاضية
بــتـأهــيل حــقــول الـغــاز ومن ثم

سـتبـحث عن بـديل آخـر لتـوريد
ا هنـاك مباحثات مع الغاز ور
اجلــــانب الـــقــــطـــري)  ومـــضى
الـعبـادي الى الـقول ان (الـبحث
جــارٍ عن تـنــويع مــصــدر الــغـاز
واعـتمـاد مصـدر آخـر فضالً عن

اجلــانـب اإليــراني) واشــار الى
ــقــبــلــة ســيــتم انه (في االيـــام ا
افـتـتـاح مـحـطـة شـرق الـرصـافـة
400 كي في ومـحـطـة الـعـماري
ومــحــطــة الــبــلــديــات ومــحــطــة
الصحـفي وايـضا احلديث عن

مـــحـــطـــة الـــشـــطـــرة ومـــحـــطـــة
الـسـماوة  400 كي في وهـناك
مـــــحـــــطـــــات ضـــــمـن الـــــقــــرض
الـســويـدي والــقـرض الـيــابـاني
ايــضــا ســتــكــون جــاهــزة خالل

استعدادات فصل الصيف). 

اإلنــتـخـابي في الـبــعـثـة في مـلف
إجنــاح االنــتــخــابـات الــنــيــابــيـة
بكـرة لضمـان انتخابـات نزيهة ا
ورصيـنة وفـقا للـمعـايير الـدولية
ومُلبية لطموح الشارع العراقي 
فـضال عن الـتـركـيـز عـلى مـشروع
قـانون احملـكمـة االحتاديـة العـليا
و تعديل مشروع قانون مفوضية
حـقوق اإلنـسان) واكـد الكـعبي 
بـــحــــسب الــــبــــيـــان ان (جنــــلس
قبلة النواب ماض خالل االيـام ا
للتصويت على ما تبقى من مواد
مشروع قانون احملكمة االحتادية
العلـيا إلنهاء العـقبة األساس في
ـبــكـرة في إجـراء االنــتـخــابــات ا
الــبالد  والســيـمــا ان الــدســتـور
حــــصـــر حـق تـــصــــديـق نـــتــــائج
اإلنـتـخـابـات بـاحملـكـمـة) مـشـددا
بكرة ال بد على ان (اإلنتخابات ا
ـقـرر من اجــراءهـا في مـوعـدهـا ا
كونها مـطلبا شـعبيا  وان اغلب
الـكـتل الـسيـاسـيـة مـتـفـقـة تـمـاما
عـلى إكـمـال جمـيع االسـتـعدادات

تعـلقة بـإجراءها سـتلزمـات ا وا
وعـد الذي حددته احلـكومة في ا
في الـــعـــاشـــر من تـــشـــرين األول
خـالل الـــعــــام اجلـــاري) داعــــيـــا
ـيـة و جـمـيع الـقوى الـبـعـثـة اال
الــســيـــاســيــة الى (الــتــعــاون مع
فـوضـية وابـداء جـميع اعـضـاء ا
مكـنة اليها  بعيدا التسهيالت ا
ـا عن الـنـزعــات الـسـيــاسـيـة و 
يضمن جناح العملية االنتخابية
في الـعـراق واهمـيـتهـا في تـنفـيذ
ـطـلـوبـة الى ابـنـاء االصالحـات ا

الشعب). 
من جـانـبـهـا  ابـدت  بالسـخـارت
(اسـتــعــداد الـبــعــثــة لـلــتــنــسـيق
الكامل مع السـلطت التـشريعية
ـكــلـفـة والــتـنــفـيــذيـة والــلـجــان ا
ـلف االنــتـخــابـات  وتــسـخــيـر
كافـة اإلمـكانـات لكل مـا من شأنه
اجنـاح جــمـيع مـراحـل الـعـمــلـيـة
فوضية في االنتخابية واسناد ا
ـوكــلـة ـهــام ا مــهـامــهـا التــمــام ا

اليهم).  تحدة في العراق  مثلة اخلاصة لألم العام لأل ا U‰: الكعبي خالل استقباله ا I «

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَـا أَيَّـتُـهَـا الـنَّـفْسُ الْـمُـطْـمَـئِـنَّـةُ ارْجِـعِي إِلَى رَبكِ رَاضِـيَـةً مَـرْضِـيَّةً فَـادْخُـلِي فِي
عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم

رحوم الشيخ نايف الزكم  فجعت اسرة (ال زكم ) برحيل الشيخ صالح  جنل ا
(( ابو كـرارة)) تغـمد الـله فقـيدنـا الـراحل برحـمته الـواسعـة وطيب ثـراه واكرم

مثواه في رياض جنانه . 
ونـظراً لـلـظروف الـصـحيـة تـعتـذر االسـره عن اقامـة مـجلس الـفـاحتة  وتـكـتفي
بــتــقـبل  االســرة الــتـعــازي في دار الــشـيخ نــايف الــزكم يـومي  14-15االحـد

واالثن في التاجي من الساعة الثانية ظهرا ولغاية اخلامسة مساءاً 
وانا لله وانا اليه راجعون.

wF

ـــصــــنع في اجملـــارش (الـــرز احملــــلي ا
األهـلــيـة جــهـز في مـحــافـظـات نــيـنـوى
وديـالى وبـغداد إضـافـة الى محـافـظات
الــنـجـف وبـابـل والـديــوانــيــة وذي قـار

واطن قد اشادوا بالرز).  وكان ا
كـمــا نـفت الـوزارة بــيع مـواد الـبــطـاقـة

التموينية في االسواق احمللية. 
وذكر البـيان إن (بعض الصـفحات على
مـواقـع الـتـواصل االجـتـمـاعي  نـشـرت
مـعـلــومـات تـفـيـد بـبــيع مـواد الـبـطـاقـة
الـتـمـويـنـيــة  خـاصـة مـادة الـزيت بـ
ـــعـــلـــومـــات غـــيــر الـــتـــجـــار  وهـــذه ا
صــحـــيــحــة).مـــضــيـــفــا ان (الــوزارة ال
ـاركـات والــنـوعــيـات الـتي تـتــعـامل بــا
روجـتـهـا الـصـفـحـات عـلى انـهـا تـابـعة
لــشـــركــات الــتــجــارة وضــمن مــفــردات
البطاقة الـتموينية) وتـابع البيان انها

(سـتـتـخـذ االجـراءات الــقـانـونـيـة بـحق
سيئ لعـمل وجهود الوزارة لغايات ا

اصبح يعرفها القاصي والداني). 
وكان رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
قــــد وجه وزارتي الـــتــــجـــارة والـــعـــمل
والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة بـتـقـد الـدعم
الالزم لشـريحـة الفـقراء في ظل جـائحة

كورونا. 
وقال بيان   ان (رئيس مجلس الوزراء
اوعز لـلتجارة بـتوفيـر مفردات الـبطاقة
الـتـمــويـنـيـة بـأجــود األنـواع لـشـريـحـة
الفـقراء لتـجاوز التـحديات االقـتصادية
والـبـيـروقـراطـيـة كـافـة في ظل جـائـحـة
كــورونــا).مــشــيــرا الى انه (وجه وزارة
العـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة بـتـقد
سجل الدعم الالزم لشريحة الـفقراء ا

قبل).  لديها في شهر رمضان ا



ـا كـانت رحـمتـه وأحكـامه ـثـالي والـقـاضي الـنـزيه فـلـر لن أتـكـلم عن هـذا األنـسـان ا
Caught ثير العادلـة دليالً الى مالي األشخاص في العالم والشـك أن برنامجه ا
ـشـاهـدة أذ حـصـد في عـام in Providence قـد حــقق أرقـامـاً قـيـاسـيـة في عـدد ا
 2019  100 مـلـيـون مـتـابع  أن أكـثــر مـايـبـهـر في قـضـاء هـذا الـرجل هـو حتـقـيق
التوازن واألصالح األجتماعي وألغاء الطبقية القائمة على تفضيل البعض دون اآلخر
ساس بروح القانون أو أو احلط من كرامة وأنـسانية ناس على حساب آخرين دون ا
ـعنـويـة  فـاحلق عـنـده حق أيـنمـا كـان وكـيـفـمـا أصيب ـاديـة أو ا أنـتـهاك حلـقـوقـهم ا
أن مـاأقــصـده في ــان صـاحــبه أو كـفــره وال تَــديـنهُ أو أنــحـرافـه  اليـؤثــر في ذلك أ
ـا يَـصح الـقولَ عن موضـوعي هـو كـثـرة احلـديث عن عـدد الـسجـنـاء في الـعـراق ور
ا اليَصحُ كالً أو بعضاً  لكن  العبرة ليست في األنتهـاكات التي يتعرضون لها أور
ـقـبـوض عـلـيـهم من حـراميـة وسـراق  والجتـار مـخـدرات وال مـنـتـهـكي أعراض عـدد ا
والمنفذي الدكات العشائرية الرجال والـنساء والقاتلي آبائهم أو أمهاتهم  أواألزواج 
) دوراً وعقارات ـواطن بدفع اآلتاوات والجتـار اآلثار أو (اخلامـط والالذين يـبتزون ا
والجتار البـشروالبـكارة العـذراء ... وال وال وال  وألن قائمـة اجلرائم تطـول لذا يصح
الـقول مـاذا بقى فـيك يـاعراق ? الـعـبرة  أذن في الـعدل والـعـدالة الفي عـدد الـسجـناء
لـقد أوجب الـله الـعدل مـطـلقـاً وأمر بـتـحقـيـقه في األقوال واألفـعال والعدد الـسـجون 
ـساواة  ثم عـامالت بـ الـنـاس والـشـهـادة ورد األمـانـة وا والـتـصـرفـات والـفـطـره وا
جعله دليـالً  للتقوى (أعدلوهو أقرب للتـقوى) وحينما سأل االمام علي (ع) عن العدل
ا تـتنظم شـووؤن الرعيه وتـصلح أحوالـها بالـعدل) وإذا كان الـعدل كذلك  أجاب (إ
ــكن لـلـعـدالــة بـكـافـة أشـكــالـهـا أن تـكــون اجلـامع حلـمـايــة اجملـتـمع وأن تـدفع فـهل 
عيـشة السيئة والـفقر والبطالة ألصالح مع بهـدف تقليل الال مساواة الـناشئة عن ا
وسـوء الـعنـاية الـصـحيـة واألمـية وكـلهـا مـشتـركات تـؤدي الى كـبت الشـخـصيـة ومنع

األفراد من تطوير مؤهالتهم واألخالل باشكال التكافؤ بينهم ? 
اجلواب على هـذا السؤال من الصعـوبة بحيث نسـتخدم اجلمع لعـدة مسميات أخرى
الضـمـير  وهـي حلـقـات متـرابطـة تـشكـل مكـونات مـثل الـقانـون االخالق االسـتـقامـة 
وجـبة ألستخدام قـوة القانون بحيث العقد بـ احلاكم واحملكوم وتعـطي الصالحية ا
تـكون الـعدالة حـينـذاك حق مكتـسب تخـدم رغبـة االنسان األصـلية
في احملافظـة على بـقائه وتراعي مـجمل حـقوقه الـطبيـعية في
احلياة وحتافظ على األمن والسلم اجملتمعي وتمنع اجملتمع
ـتدرج من الـتـآكل الـبـطيء واألنـهـاك الـذي يـعـني اخلـراب ا
ـواطن الـبـر وهـو الـضحـيـة الـى عدو وبـالـتـالي يـتـحـول ا
مـحــلي شـريـر  وحـيـنــذاك سـنـقـرأ عـلـى اجملـتـمع والـدولـة

السالم .
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I- (أ ف ب) (أفــغــانــســتـان) هــرات }
قــتل ثـمـانـيـة أشـخـاص وأصـيب مـا ال
يقل عن 47 بجـروح غالبـيتهم الـكبرى
مـن الــنـــســاء واألطــفـــال في انـــفــجــار
سيارة مـفخخة مسـاء امس قرب مركز
للـشرطة في هـرات بغـرب أفغانـستان

على ما أفاد مسؤولون السبت.
تحدث باسم حاكم والية هرات وقال ا
جيالني فرهاد لوكالة فرانس برس إن
حصـيـلـة االعتـداء تـبـلغ ثـمانـيـة قـتلى
و47 جـــريـــحــا مـــشـــيـــرا إلى أن "بــ
الـــقـــتــــلى عـــنـــصــــرا في قـــوات األمن
وسـبـعـة مـدنـيـ هم رجالن وامـرأتان

وثالثة أطفال".
وأوضح أن ب اجلرحى ما ال يقل عن
عـشرين امـرأة وثمـانيـة أطفـال إضافة
إلى ثـــمــانـــيــة مـن عــنـــاصــر الـــقــوات

األفغانية.
كــمــا ذكـر أن االعــتــداء أحلـق أضـرارا
ـــتــاجـــر.وأكــد ـــنــازل وا بــعـــشــرات ا
تـحدث بـاسم مسـتشـفى هرات رفيع ا

شرزاي احلصيلة.
ـتـحـدث بـاسم وزارة من جــهـته أكـد ا
الداخـليـة طارق عريـان لوكـالة فرانس
برس حـصيلـة القتـلى وأفاد عن وقوع

." "54 جريحا بينهم سبعة شرطي
وتـســيـطـر احلـكــومـة األفـغــانـيـة عـلى
ـــــدن هــــــرات واحــــــدة مـن أكــــــبــــــر ا
ـنـاطق الـريـفـيـة األفـغـانـيـة غـيــر أن ا
احمليطة بها تـشهد معارك ب القوات

األفغانية وطالبان.
لم تـــــــعــــــلـن أي جــــــهـــــــة حــــــتى اآلن

مسؤوليتها عن اعتداء اجلمعة.
ـتــحـدث بـاسم حـركــة طـالـبـان وقـال ا
ذبيح الـله مجـاهد في تـصريح لـوكالة
ــقــاتـــلــيــنــا) فـــرانس بــرس "ال دخـل (

بانفجار هرات".
تعـهدت حركـة طالبـان في إطار عمـلية
اضي بعدم السالم التي بدأت الـعام ا

دن. تنفيذ هجمات كبرى في ا
ـدن الـكبـرى تشـهـد منـذ عدة غـير أن ا

اضية. القوات األفغانية في األشهر ا
عرضت واشنـطن مؤخرا مـقترح سالم
جـديــداً عـلى سـلــطـات كـابــول وحـركـة
طـالــبـان يــنصّ عـلى تــألـيف "حــكـومـة
جــامـعــة جــديـدة" بــحــسب رســالـة من
وزيــر اخلــارجــيّــة األمـيــركـي أنـتــوني
بــلـيـنــكن كــشـفت عــنـهــا وسـائل إعالم

أفغانيّة.
وفي رسـالته قـال بلـيـنكن إن واشـنطن
تــخــشـى "تــدهــورا مــحــتــمال لــلــوضع
األمـنـي مـا قـد يـسمـح حلـركـة طـالـبان
بـاحـراز تقـدم مـيـداني سـريع" في حال
ـتـحدة عـسـكـريا انـسـحـبت الواليـات ا
من أفغانستان بـعد عقدين من تدخلها
فـيــهـا.وأعــربت مـوســكـو اجلــمـعـة عن
تـأيـيـدهـا تـشـكـيل "إدارة" مـوقـتـة تضم
حـــــــركـــــــة طــــــالـــــــبـــــــان لـــــــقـــــــيــــــادة
أفــغــانــسـتــان.وكــانت واشــنــطن دعت

ا ستأتي دعما" للعملية اجلارية في ا
قطر حيث أطلـقت مفاوضات سالم ب

االطراف األفغانية في أيلول/سبتمبر.
ووقع االعتـداء قبل أقل من أسـبوع من
شاركة مفاوضات جتري في موسكو 
السلطات األفغانية وطالبان وبحضور
عـدد من الــوفـود الـدولــيـة بـيــنـهـا وفـد
أمـيـركي إضـافـة إلى مـشـاركـة صـيـنـية

وباكستانية.
وقالت الـناطقـة باسم وزارة اخلـارجية
الروسـية ماريـا زاخاروفا لـلصحـافي
اجلـمعـة أن قطـر ستـكون ضـيف شرف
فـي اجـــــتــــــمـــــاع 18 آذار/مــــــارس في
مــوسـكــو وان احملــادثــات تــهـدف الى
ــفــاوضــات بــ األطــراف "تــشــجــيع ا
األفــغـانــيــة في الــدوحــة" وخــــــــــفض
ـــســلح في الـــعــنف وإنـــهــاء الــنــزاع ا

أفغانستان.

اإلثن إلى "تسريع" عملية السالم في
ـمـكن" أفـغـانسـتـان مـعـتـبـرة أنه من "ا

حتقيق تقدم.
بــــهـــدف الـــتــــوصل الى ذلـك عـــرضت
واشـنطن اسـتئـناف مـحادثـات السالم
ـتـمـردين "في األسـابـيع بـ كـابـول وا
قـبلـة" في تركيـا على أن يـتم االلتزام ا
في هـذا الـوقت بفـتـرة "خفض لـلـعنف"
تستمر 90 يوما لتجنب هجوم الربيع

التقليدي الذي تشنه طالبان.
ردا عـــلـى هـــذا االقــــتـــراح أكــــد وزيـــر
اخلارجية التـركي عقد محادثات سالم
في اسـطنـبـول في نيـسـان/ابريل كـما
نــقــلت عــنه وكــالــة انــبــاء االنــاضـول
ضمون" وعد احملدد وا موضحا أن "ا

موضع بحث.
وقـــــال مــــولــــود شـــــاوش أوغــــلــــو إن
مـحادثـات اسـطنـبـول "لن تكـون بديال

أشــهــر مــوجــة اغـتــيــاالت اســتــهـدفت
صـــــحـــــافــــيـــــ وقـــــضــــاة وأطـــــبــــاء
وشـــخــصـــيـــات ســيـــاســيـــة وديــنـــيــة

ومدافع عن حقوق اإلنسان.
وحــمـــلت كــابـــول وواشـــنــطن حـــركــة

طالبان مسؤولية االغتياالت.
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اتـهم الــرئــيس األفـغــاني أشــرف غـني
حــركــة طـــالــبــان بــشن هـــجــوم لــيــلــة
اجلــمــعــة مــعـلــنــا أنــهـم "يــواصــلـون
ـشــروع ضـد حــربـهم وعــنـفــهم غـيــر ا
شعبنا" وأظهـروا من جديد عدم نيتهم
لـلتـوصل إلى تسـويـة سلـميـة لألزمات
احلاليـة". بالتـوازي ندد مجلس األمن
الـــدولي اجلــمــعــة "بـــأشــدّ الــعــبــارات
قلق للهجمات التي تستهدف بالعدد ا
مـدنـيّ عـمـداً في أفـغانـسـتان".وحضّ
ـفـاوضـات أعــضـاء اجملـلس "أطــراف ا
ا عـلى اتّخـاذ إجراءات لـبنـاء الثـقة 
في ذلـك احلـــــدّ من الـــــعـــــنـف وعـــــلى
مـواصــلـة االنـخــراط بـحـسـن نـيّـة" في

عمليّة السالم.
وبــالــرغم من مــحــادثــات الــسـالم بـ
كـابـول وحـركة طـالـبـان الـتي بدأت في
أيلـول/سـبـتـمـبـر في الـدوحـة اسـتـمر
تــصـــاعــد الـــعــنف.ومـع نــفـــاد الــوقت
لـلتـوصل الى اتـفاق مع اقـتراب مـوعد
ســـــحـب واشـــــنــــــطن قــــــواتـــــهــــــا من
أفغانستان. يسعى األميركيون إلعطاء
دفع لـلـمفـاوضـات بهـدف الـتوصل الى
ـوجب حـل سـلـمي لـلـنــزاع األفـغـاني.
اتـفاق مـنفصـل مع حركـة طالـبان أبرم
في شـباط/فـبرايـر في الدوحـة وافقت
ــتـــحــدة عـــلى ســـحب كل الـــواليـــات ا
قــواتـــهــا من أفـــغــانـــســتــان بـــحــلــول
أيار/مـايو 2021 مـقابل ضـمـانات في
مــــجـــــال األمن والـــــتـــــزام طــــالـــــبــــان

بالتفاوض مع كابول.
ويـثـيـر االنـسحـاب احملـتـمـل لـلـواليات
تـحـدة قـلق الـنـظـام في كـابـول فـيـما ا
كـثـفت حـركـة طـالـبـان هـجـمـاتـهـا ضـد
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{ أعلنت اإلدارة األمـيركية امس
أن مواطني بورمـا الذين تقطعت
بهم الـسبل بسـبب أعمـال العنف
التـي أعقـبت االنقالب الـعسـكري
في البالد سـيتـمكـنون من الـبقاء
وجب ـتـحـدة  داخل الـواليات ا

وقت". "وضع احلماية ا
وقـــــال وزيــــــر األمـن الـــــداخــــــلي
ألــيـخـانـدرو مـايـوركـاس "بـسـبب
االنـــقالب الــعـــســكــري والـــعــنف
الــــوحــــشـي لـــقــــوات األمـن ضـــد
ــدنـيــ يــعـاني شــعب بــورمـا ا
أزمـة إنسـانيـة مـعقـدة ومتـفاقـمة

في أجزاء كثيرة من البالد".
واضـاف "بـعــد مـراجـعــة شـامـلـة
ــــزري حـــدّدتُ لــــهـــذا الــــوضع ا
بـورمـا (بصـفـتهـا بـلدا يـسـتفـيد)
ـوقت حتى من وضع احلـمايـة ا
ـقـيـمـون يـتـمــكن الـبـورمـيــون وا
بصفة اعتيـادية من البقاء موقتا

تحدة". في الواليات ا
ـتـحـدة وضع مـنــحت الـواليـات ا
واطني عدد من وقت  احلماية ا
البلـدان التي شهـدت اضطرابات

سياسية أو كوارث طبيعية.
وعـادة مـا تـمـنح احلمـايـة لـفـترة
مــحــدودة تــســتــمـر عــلـى سـبــيل
كن دة 12 شهـرا ولكن  ثـال  ا
تــــمـــديــــدهـــا إذا مــــا تــــواصـــلت

االضطرابات أو التهديدات.
وقــالت وزارة األمن الــداخــلي إن
اســــتـــيالء جـــيـش بـــورمـــا عـــلى

الــــــــــســـــــــلـــــــــطــــــــــة فـي األول من
شـــبـــاط/فـــبـــرايــر أدى إلـى أزمــة
ساعدات اقتصـادية ونقص فـي ا

اإلنسانية والطبية.
وأضـافت ان الشـعب الـذي يـحتج
عــلى االنــقالب يــواجه االعــتــقــال
الــتـعــسـفي والــتـرهــيب والــعـنف

ميت من جانب اجليش. ا
وأشارت الـوزارة في بيان الى أن
ـواطــنـ "ظــروفـا كــهـذه تــمــنع ا
ــقـيــمــ بــصــفـة الــبــورمــيــ وا

اعتيادية من العودة بسالم".
في وقـت ســـابـق هـــذا األســــبـــوع
ــتــحـــدة إنــهــا قـــالت الــواليـــات ا
ـوقت سـتــمـنح وضع احلــمـايــة ا
لـعـشــرات آالف الـفـنـزويــلـيـ من
طالبي اللجوء الهارب من القمع
الـسـيــاسي واألزمـة االقـتــصـاديـة

في فنزويال.
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مـن جـــانب اخـــر  تـــمــــسّك حـــاكم
نــــيـــويـــورك أنـــدرو كـــومـــو امس
ــوقـفه الــرافض لالسـتــقـالـة في
ظل اتهـامات بالـتحـرّش اجلنسي
ـوقراطية ودعوات شخـصيات د

بارزة له إلى مغادرة منصبه.
وقال احلـاكم الـبالغ  63عـاما "لن

أستقيل. لم أفعل ما  زعمه".
كمـا دعا إلى "االنـتظـار" النكـشاف
"احلقائق" في إطار حتـقيق جديد

بشأن االتهامات.
ورفض كــومـو أول مـرة األسـبـوع

ــاضي مــغــادرة مــنــصــبه لــكن ا
األزمة تفاقمت مذاك.

وأعــطـي الــضــوء األخـــضــر هــذا
األسبوع لفتح حتقيق رسمي في
االتـــهـــامــــات الـــصـــادرة عن ست
نــسـاء كــشــفن أن كــومــو حتـرّش
سـهن بـطـريـقة بـهن جـنـسـيـا أو 

غير مناسبة.
ـوقفه وتـمـسّك حـاكم نيـويـورك 
ـوقـراطـيـ رغـم تـزايـد عـدد الـد
ن فـيهم ـطـالبـ باسـتـقالـته  ا
الـنـائـبـة ألـكسـانـدريـا أوكـاسـيو-
كورتيز التي قالت اجلمعة إنه لم
ـــمــكـن لــلـــحـــاكم بــأن يــعـــد من ا

يواصل إدارة نيويورك.
ويـــبـــدو االتـــهـــام األخـــيـــر الــذي
ـز يونـيون" أوردته صحـيفـة "تا
الـتي تـصـدر في عـاصـمـة الـوالية
ألباني األربعاء أكثر خطورة من

التهم السابقة.
ويـشــيـر إلى أن كـومـو وضع يـده
ــوظــفـات حتت قــمــيص إحــدى ا
سها "بقوة" أواخر 2020 لديه و

 في مقر إقامته اخلاص.
وجـــاء فـي بـــيــــان مـــشــــتـــرك عن
أوكــاســـيــو-كـــورتــيـــز والـــنــائب
ـوقــراطي جـمــال بـومـان أن الــد
"حـقـيـقـة أن هـذا الـتـقـريـر األخـير
كــان حــديــثـا لــهــذه الــدرجــة أمـر
مـــقــلق ويــثــيـــر مــخــاوف بــشــأن

سالمة موظفي اإلدارة حاليا".
كما حتدّث النائبان وكالهما عن

كومو البقاء في منصبه.
وقــــــال نـــــــادلــــــر فـي بــــــيــــــان إن
تكـررة بحق احلاكم "االتهامـات ا
وطــريـقــة رده عــلـيــهــا جـعال من
اســـــتــــمـــــراره فـي احلــــكـم أمــــرا

رحلة". مستحيال في هذه ا
وأضاف أن "احلـاكم كـومو خـسر
ثقة أهالي نيويورك. على احلاكم

كومو أن يستقيل".

قـادرا عـلى الــقـيـادة بــشـكل فـاعل
في وجـه هــذا الـــكم الـــكــبـــيــر من

التحديات".
ـوقـراطي نـافـذ آخر كـمـا أشار د
هـــــو رئــــيـس جلــــنـــــة الــــشــــؤون
الــقـضــائـيــة في مــجـلس الــنـواب
جـــــيـــــري نـــــادلـــــر إلـى أنه عـــــلى
الـتـحــقـيـقـات أن تــأخـذ مـجـراهـا
لكـنه أكـد أن ذلك ال يعـني أن على
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نـــيـــويـــورك عـن إخـــفـــاء كـــومـــو
احملـتـمل بـيـانات بـشـأن الـوفـيات
في دور الرعاية جرّاء كوفيد-19.
وكــتـبـا "نـصـدّق هـؤالء الـنـسـاء...
ونـصـدّق 55 عـضــوا من مـجـلس
ن واليــة نـيـويـورك الـتـشـريـعي 
فـيـهم زعـيم الـغالـبـيـة في مـجلس
شـيــوخ الـواليــة الـذين خــلـصـوا
إلـى أن احلـــاكم كـــومــــو لم يـــعـــد

UF·∫ اطباء يقومون باسعاف اطفال أصيبوا باالنفجار في افغانستان «
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البـرازيلي الـسابق (2003-2010)
اآلن خمـسـة أيام إلعالن مـوقفه في
الـقـضيـة قـبل أن تـدرج عـلى جدول
أعمال قضاة احملكمة العليا بدون
فرض مهلة زمنية لهذه اإلجراءات.
واعتبر القاضـي فاش أن محكمة
كـوريـتـيـبـا (جــنـوب) الـتي حـكـمت
عـلى لــوال في أربع قــضــايـا "غــيـر
لفات. وأمر مخوّلة" البتّ في تلك ا
بـــإحـــالـــة الـــقـــضـــايـــا - إدانـــتــان
وقـضـيـتان لـم يـصـدر حـكم فـيـهـما
بـــعـــد - إلى مـــحــكـــمـــة أخــرى في

برازيليا.
واتُهم لـوال البالغ 75 عاماً بـتلقي
رشى لــــــدعـم عـــــروض شــــــركـــــات
مقاوالت للحصول على عقود عامة
يـتـرتـبط خـصـوصـا بـشـركـة الـنفط

احلكومية "بتروبراس".

{ بــرازيـــلــيـــا (أ ف ب) - تــصــدر
احملكـمة الـعلـيا في الـبرازيل خالل
جـلـســة عـامـة قـرارهــا بـشـأن حـكم
الــقـاضي إدســون فــاشـ بــإلــغـاء
اإلدانات الصادرة في حق الرئيس
الـسـابق لــويس إيـنــاسـيـو لـوال دا
سـيـلفـا بتـهـمة الـفـساد بـعد رفض

استئناف قدّمته النيابة اجلمعة.
وكـتب فــاشــ مــسـاء امـس "أبـقي
عــــلـى الــــدوافع الـــــتي قــــادت" إلى
قــــراره ويـــعـــود اآلن إلـى قـــضـــاة
احملكـمة العـليا الـ 11أن يبتّوا في
مـا إذا كــان يـنــبـغي "اإلبــقـاء أم ال"
عـلـى قـرار إلـغـاء اإلدانـات رافـضـاً
بـــذلك االســتـــئــنــاف الـــذي قــدّمــته
الـنـيـابـة طـالــبـة مـنه إعـادة الـنـظـر

بقراره.
ولــدى فـريـق الـدفــاع عـن الـرئــيس

وفي االســــتــــئـــــنــــاف الــــذي رُفض
اجلـمــعـة طــلـبت الـنــيـابـة الــعـامـة
إعادة إدانت بحق لوال على األقلّ
مــشـيــرةً إلى أســسـهــا الـقــانـونــيـة
الـصلـبة وإلى واقع أن لـوال "اعتـبر

على رأس" نظام بيتروبراس.
ويـــســــمح قــــرار إلـــغــــاء اإلدانـــات
لــــلـــرئـــيـس الـــيـــســــاري الـــســـابق
باسـتعـادة حقوقه الـسيـاسية رغم
ـــنـــأى عـن مالحـــقـــات أنـه لـــيس 

قانونية جديدة.
وأمـضى لـوال سـنـة ونـصف الـسـنة
في الــســجن بــعــد إدانــته بــتــهــمـة
الـفسـاد بـ نيـسـان/أبريل 2018
وتـشــرين الـثــاني/نـوفــمـبـر 2019
وأفـــرج عــنـه بــقـــرار من احملــكـــمــة
العلـيا اتخذ بـإجماع قضـاتها لكنه

منع من الترشح لالنتخابات.
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ــا لـذكــرى ضـحــايـا مــشـددة تــكـر
اجملزرة التي نـفذها مـهاجم مسلح
في 15 آذار/مــارس 2019 وقـــعـــا

51 قتيال وعشرات اجلرحى.
روى تـــامـــيل أتـــاكــوكـــوغـــو الــذي
أصـــــيـب في الـــــوجه والـــــذراعــــ
والـسـاقـ أنه كـان يـنـتـظر لـتـلـقي
الــعالج مع والـــد مــقــداد ابــراهــيم

{ ويـليـنـغتـون (أ ف ب) - أعـلنت
رئيسـة وزراء نيوزيـلندا جـاسيندا
أردرن امـس خالل مــراسـم مــؤثــرة
في الـذكـرة الـثـانـيـة لـلهـجـوم عـلى
مسـجدي كـرايست تـشيرش أن من

"واجب" بالدها حماية مسلميها.
راسم وحـضـر مئـات األشـخـاص ا
الــتي جــرت وسط تــدابـيــر أمــنــيـة

الطفل البالغ الثالثة من العمر ح
علم أن الطفل توفي.

وقـال وهـو يـبـكي "بـدا لي فـجأة أن
ي ال معنى له". أ

ــحــو وقــالت أرديــرن "الـــكالم لن 
اخلـــوف الـــذي أصـــاب الـــطـــائـــفــة
ــســلـمــة" مـعــتـبــرة أن الـنــتـيــجـة ا
ينـبغي أن تـكون "أمة جـامعـة أكثر

نـيــوزيـلــنـدا. وقـالـت كـيـران مــنـيـر
الـتي قــتل زوجــهـا شــهـيــد هـارون
راسم محمود في الـهجوم خالل ا
ـــكن الــــقـــيـــام به أن أفـــضل مــــا 
انتقامـا للهجـوم هو "أال نكون مثل
الــعــدو. أن نــتـــعــلم كــيف نــنــهض
ـضي قـدمـا بـأفـضل ما بـكـرامـة و
ــكــنـنــا".وأوقف مــنــفـذ الــهــجـوم

أمة تـفـتـخر بـتـعـدديتـهـا وتـثمـنـها
وتـــدافع عـــنـــهـــا بـــشـــراســـة حــ
يقـتضي األمـر".ولقـيت أرديـرن عند
وقـوع الـهجـوم اإلشـادة لتـعـاطفـها
الـــكــبـــيــر مع الـــنــاجـــ وعــائالت
ضحايـا الهجوم ولقـرارها السريع
ــفــروضــة عـلى تــشــديـد الــقــيـود ا
حـــيـــازة األســـلـــحــة الـــنـــاريـــة في

ـؤمن بـنـظـريـة بـريـنـتـون تـارانت ا
تـــفــوق الـــبــيـض بــعـــد دقــائق من
الــهــجــوم عـــلى مــســـجــدي الــنــور
ولــــيـــــنـــــوود. وحـــــكـم عـــــلـــــيه في
ـــاضي بــالــســجن آب/أغــســطس ا
ــؤبــد من دون احلق بــاحلــصــول ا
على إفراج مشروط في عقوبة غير

مسبوقة في تاريخ هذا البلد.

الرئيس البرازيلي السابق لويس إنياسيو لوال دو سيلفا

اخيرا انتـهت زيارة البابا فـرنسيس وكانـها حلم قصيـر لم يكن احد يتـوقعه.لكنه حلم
عهودة وهو يزور اماكن اراد ان يصلي بها.وان حتقق,وجاء احلبر االعظم ببساطته ا

يلتقي باهلها الذين سمع انهم تعرضوا لنكبات ومعاناة كبيرة كما قال.
ـشاكل التي يبـدو ان البـابا يعـرفنـا جيدا,ويعرف مـا كنـا نعانـيه.ويدرك جـيدا نوعـية ا
نواجهـها يوميا.هل اقول انه عبر عن انزعاجه وهـو يلقي كلمته في قصر السالم ح
ـــصـــلــحـــة اخلـــاصــة,وآفـــة الــفـــســاد,ودعم اشــار الـى اســكـــات صـــوت الــسالح,وا
االخـرين?.اظن انه كان يـعني مـا يقـول.لكنـه قال اكثـر من ذلك في كنـيسـة مار يوسف
ـــــــلــــــوك حـــــــ قـــــــريء نص مـن ســـــــفــــــر احلـــــــكـــــــمــــــة يـــــــتـــــــوعــــــد فـــــــيـه الــــــلـه ا
فتـخرون.ثم جاءت في كلـمة البابا اشـارة الى الشهود الذين ـتسلطون,وا والقضاة,وا
تتجاهـلهم االخبار ويـتجاهلـهم االعالم لكنهم اعـزاء في ع الله.وهم من سـيحصلون

في النهاية على بركته.
انـا اتـساءل هـنـا من غـيرنـا يـفـهم لـغة هـذا الـوعظ الـذي يذكـرنـا بـاالخفـاق الـسـياسي
الكـبيـر الذي نـعيش فيه,وتـعثر االصالح,وطغـيان نظـام احملاصصـة الذي قاد الى كل
هذه الـفوضى الـسيـاسيـة باعـتراف الـسيـاسيـ انفسـهم.لن اقول نـحن من يـقصدهم
ـسنا صدقه,وتعـاطفـنا معه.وقـد اخبرني البـابا بكالمه لـكني اظن اننـا فهمـناه جيدا,و

اكثر من صديق الى ان البابا تواصل معنا بصورة جيدة جدا.
 هل عـبـر الــبـابـا فــرنـسـيـس عن شيء غـيــر روحي في كـلـمــته اعـني هـل خـلط الـوعظ
ن حتدث عن الـديني بـشيء من نـقـد الـسيـاسـة.?هل اراد ان يـقول ذلـك ويكـون وفـيـا 

معاناتهم التي دفعته للمجيء ومشاركتهم كل وجعهم.?
وعلى الـرغم من كل ما قيل عن هذه الزيارة واهميتها,ونتـائجها اال انها وضعتنا امام
ـان.قد يسـمى هذا بـالتواضع حـقيـقة مهـمة جـدا وهي ذلك الطابـع الشعـبي لروح اال
ان الـشـعبي الـذي يـنزل الى لـكن الـتواضع ال يـصف جـيـدا ذلك اال
الـنـاس في كل مـكـان.وينـظـر الـيـهم من قـرب دون ان يـشـعرهم
بـقـلـة الــشـأن.  حـقـيــقـة اخـرى ال تـقـل اهـمـيـة عن احلــقـيـقـة
نسية مثل السابقة,وهي ظهور اماكن كنا نظنها في حكم ا
ـوصـل اخملـربـة.لـكـنــنـا لم نـكن نـرى زقـورة اور,وكـنـائس ا
اخلراب كمـا ظهـر ح وقف الـبابا يـصلي هـناك في لـقطة

تكشف عبثية السياسة بكل معانيها.
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واالخبـار التي حتدثت ان الـتصـعيـد األخير لـهجـمات أذرع ايـران في العـراق واليـمن
عن حتـذير أيـران(االعتـدال) للـعـراق بان أيـران(الثـورة)مسـتعـدة حلرق الـعراق أذا لم
تـرفع العقـوبات األميـركية تـأتي كلهـا على مايـبدو ضمن سـياسة التـخويف من(الذيب
والواوي) التي يـأمل االيرانيون أن جتبر أميركا على أبرام أتفاق سريع وبالتالي رفع
الـعـقـوبات. هـذه األنـبـاء عن الـتهـديـدات األيـرانيـة لـلـعـراق تأتي بـعـد أيـام من تـصريح
ز والتي اشار سكرتيـر تشخيص مصلحـة النظام(رضائي) لصـحيفة الفاينـنشال تا
فـيـهــا بـوضـوح الى ان ال مــصـلـحــة اليـران بـأسـتــقـرار الـعــراق أمـنـيـا مــا لم يـضـمن
مـصــاحله!! مـقــابل عـقــلـيــة الـتــاجـر الـبــازاري جنـد مــولي يـصــرح انه ورغم أهــمـيـة
فاوضات ضمون ا باشرة مع ايران فأن االدارة األميركية تـهتم أكثر  فاوضـات ا ا
فاوضـات وضع  هنـا مئة خط وضمان مـصالح االمن الـقومي االمـيركي من شـكل ا
حتـت عـبـارة (األمن الـقـومي األمـيـركـي). فـهـذه الـعـبـارة هي تـمــامـا مـشـابـهـة لـعـبـارة
سؤول (االمـتثـال االيراني الكـامل) التي رددهـا الرئـيس بايدن اكـثر من مـرة. وطبقـا 
امـيركي رفـيع نـقل عنه مـوقع أكـسيـوس فـان تفـاصيـل االمتـثال االيـراني الـكامل او
فاوضـات. هنا البد حتى االمن القـومي االميركي سيـصعب االتفـاق عليـها عند بـدء ا
من التذكير ان االميركان حتى في عهد ترامب عرضوا على ايران التفاوض اكثر من

كن ان ينتج عنه. ا فيما  فمشكلتهم ليس في التفاوض وأ مرة
ــاضي فـحــسب بل انـهــا غـيـر ان من الــواضح ان ادارة بـايــدن لم تـســتـوعب درس ا
مسـتعـجـلة في الـوصول الى اتـفاق يـرضيـهـا ويرضي حـلفـاءها. لـذلك يقـول مولي ان
ـباحـثات مع ايران االميـركان واالسـرائيـليـ قرروا ان ال يـختـلفوا عـلنـا بخـصوص ا
كـمـا حـدث خالل عـهـد اوبامـا وانـهم سـيـنـاقـشون كـل االختالفـات بـيـنـهم بـخـصوص
يـركان لن الشـأن االيرانـي داخلـيا. لـيس هذا فـقط بل ان بايـدن تـعهـد لنـتنـياهـو ان ا
تـغـير اجلـديد يـفـاجؤوا االاسـرائـيلـيـ باتـفاقـهم مع ايـران كـما حـصل سـابقـا. امـا ا
االخـر الذي تغـفله عـقلـية البـازار كمـا يبـدو فهو الـوضع االميـركي الداخـلي. ومؤخرا
ـرر حــزمـة الــتـعـافي ــقـراطـيــ كي  احـتــاج بـايـدن الـى تـوافق اجلــمـهـوريــ والـد
االقتصادي الـضخمة. وهـو بالتأكيـد سيحتاج الى اسـتمرار التـوافق مع اجلمهوري
ـضي في أجــنـدته وعـدم اغــضـابـهـم بـأي أتــفـاق أيـرانـي ال يـرضــيـهم اذا مــا أراد ا
عاجلة أثار كورونا والتركة الثقـيلة لترامب. من هنا وبعكس أيران ال تبدو الداخليـة 
أدارة بايدن مسـتعجلة في الوصول الى اتفاق ولذلك ستأخذ كامل وقتها. هكذا نفهم
تصريح مـولي بأن بايدن غـير مسـتعد ألتخـاذ خطوات أحاديـة اجلانب وأن اي خطوة
لتخفـيف العقوبات يجب ان تكون جزء من عملية شاملة تكون فيها اخلطوات متبادلة.
وفي الــوقت الـذي يـحـرص فــيه تـاجـر الـبــازار عـلى اقـنـاع االخــر بـأنه لـيس مــتـلـهـفـا
لـلـوصـول الى صـفـقـة فـأن مـولي يـركـز عـلى احلـقـائق ال االوهـام. لـذلك تـبدو االدارة
) في األنتخابات األيرانية عتدل كنها ترجيح فوز(ا االميركيـة مقتنعة بأن اميركا ال 
ـقبـلة أذا رفـعت جزء من الـعقـوبات وهـو ما يـعزف عـليه فـريق روحاني-ظـريف أمام ا
األميـركـان. أن األمـيركـان يـعرفـون أن ظـريف وروحـاني لن يتـرشـحـا في االنتـخـابات
قبلـة وأن هذه االنتخابـات ستأتي غالبا بـفريق يشكك باالمـيركان وال يثق بهم. لذلك ا
قـبلـة لن تـكون عـامال في قرارات ادارة بـايدن يـقول مـولي ان االنتـخابـات االيـرانيـة ا
صلحة االميركية هي من حتدد ضي في احملادثات النووية وان ا بخصوص كيفية ا
كن الدارة ذلك. ويبدو ان االيـراني كـان لهم سقف توقـعات مرتـفع فيمـا يخص ما 
) لـذلك فهم لـيـسوا ـسـؤول االمـيـركان الـرفـيعـ بـايـدن ان تفـعـله (كمـا يـقول احـد ا
عـروف ان احملبط قـد يندفع مـتفـاجئـ فقط بل ومـحبطـ ايضـا. وا
بـخـطـوات مـتـهـورة وغـير مـحـسـوبـة تـعـود وبـاال عـلـيه. لـذلك فأن
نطقة ال تزال توقعـاتي السابقة بتـصعيد ايراني خطـير في ا
قـائـمـة وهـذا مـا يـهــدد بـقـوة(بـدال من ان يـعـزز كـمـا يـعـتـقـد
ـتوقـعة. بـاحثـات النـووية ا الـبازاريـون) أحتـماالت جنـاح ا
وأذا كان االيـرانيون متـفاجئ من موقـف بايدن فان فريق
بايدن كـما يبـدو كان مستـعدا بشـكل افضل لذلك لم يرفع

سقف توقعاته بهذا اخلصوص كثيرا.
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دراســات الــســيــاســات وتــخــطــيــطــهـا
وتـــنـــاقش من مـــحــدداتـــهـــا ســيـــاســة
ـانات وعلى هذا البد الـساسة في البر
من تـغيـير صيغ االسـتبداد والـقبول به

إن أرادت الشعوب الوجود واحلياة.
ـا ـؤسـســات أو غـيـرهـا  نــحـو هـذه ا
ـرات يــضــبط طــغــيـان الــســيــاســة و
الــفـسـاد إلـيـهــا وبـهـا لـتــكـون سـيـاسـة
حكيمة ومتى ما ضبطت الســـــــــياسة
ــســــــــــتــدامـة في مــواطن إنــــــــتـاج ا
ـــواد األولـــيــة واخلـــامـــات كـــالــنـــفط ا
ـعـادن ــاس والـذهب وغــيـرهــا من ا وا
والـــثــروات وأقــيــمـــــــــــت بــرامـــــــــج
وطـنية وتـبادليـة ب اجلوار والـتكامل
بــيـــنــهــا واالحتــاد مع بـــعــضــهــا مــثل
اسـتثمار أراضي الـــــــــسودان للزراعة
يـحل مـشـكـلة مـصـر وحـاجـتهـا لـلـغذاء
وكـــــذلك يــــنـــــهض بـــــالــــســـــــــــــودان
اسـتــــــــثـمـار الـنـفط بـإقـامـة صـنـاعات
ـــواقـــــــــع الـــنـــفـــطـــيــة قـــريـــبـــة من ا
يــنـعــــــــش اقـتــصـاد وصـنــاعـة الـدول
الـنـفـطـية ويـفـيـد الدول الـصـنـاعـية من

خالل مشاركات.
أمـا هـذا الهـدم في اإلنسـانيـة والعـدالة
فـهـو مـؤثـر جدا عـلى األجـيـال الـقـادمة
بــجـشع وقــصـر نــظـر هــذا اجلـيـل كـمـا
الـذي سـبـقه فـولّد احلـالـة الـتي ال قدرة
لـنا على الـتحكم بـها بال تعاون وإرادة

حقيقية.

ولـيس بـقـاءهم مـعـذبـ ومـسـتـهـلـك
واد اخلام. وأرضهم مصدر ا

- تـــرتــــيب الـــعـالقـــات بـــ اآلدمـــيـــة
لـيكونـوا كما خلـقهم الله بنـاة وخلفاء

لألرض.
- إيـــقـــاف هـــدر الـــطــاقـــة الـــبـــشـــريــة
بــالـصـراعـات الـتـي ال مـبـرر آدمي لـهـا
ــا يـحـركـهـا اجلــشع والـفـسـاد من وإ

األنا الشيطانية القاتلة.
- تــرشـيــد ووقف تـبــديـد الــثـروات من
خـالل الــفــســـاد والــنــهب وتـــداولــهــا

العادل.
- تــوزيع مـواقع اإلنــتـاج حــول الـعـالم
واد اخلام من خالل سـياسة ووضـع ا
حــكـيــمـة لــتـقــلــيل الـكــلـفــة ومـشــاركـة
ـصـالح واالستـثـمار اإلنـتـاج وتـبادل ا

العقالني.
- إصـدار الـتشـريعـات احملـددة لسـلوك
ا ال يسمح إفساد العالقات الـساسة 
بـ الدول أو االمتداد حلقوق األجيال
األخـرى وقفل أبـواب التـفاهم احملـتمل
بـ األجيال نتيـجة سوء القرارات من
سـاسة العصر احلالي مثال إذن هنالك
مـحـددات على كـافـة مسـتـويات الـقرار

ستدامة. لصالح السياسة ا
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ــســـتــدامـــة… الــنــفط 1- الـــتــنــمـــيــة ا
وصــنـاعــاته األيـكــولـوجـي والـبــيـئـة
اإلنـــشــائـــيـــة واالقــتـــصــاد واحلـــالــة
ــيــاه االجـــتــمــاعـــيــة والـــصــحــيـــة وا
والـــصــــنـــاعـــة  ال يـــنـــبــــغي ان تـــوقع
بــروتـوكـوالت ال سـلــطـة عـلـيــهـا تـقـيـد

مستقبل اجيال قادمة
ــشــتــركــة ــصــالـح ا 2- الـــعالقــات وا
ــتـــعــارضــة بــ الــدول وإدارتــهــا وا

وقرارات احلرب والسلم.
3- الــقـرارات الـداخـلـيــة ذات الـتـأثـيـر
عـلى بنية اجملتمع ونسيجه وعالقاته
ـدى الـطـويل حيث مـع اخلارج عـلى ا
ال تــتـــخــذ هــذه الــقــرارات من اجلــهــة
ــا تـوضع الــتــنـفــيــديــة مـبــاشــرة وإ
ــعــنــيـة بــصــيــغــة تـســمح لـألجـيــال ا
بـــتــعــديـــلــهــا إي أن الـــقــرارات الــتي
تـتجاوز تـأثير اجليل احلـاكم تتحسب
فـيها إرادة اجلـيل القادم نحن نالحظ
األذى الـذي تـسـبـبه الدول الـصـنـاعـية
ــؤامـرات لــشــعــبــنـا ومــدى الــظــلم وا
واســـتــغالل الـــوســائـل اخملــابـــراتــيــة
إلحـــداث اجلــــنـــوح والـــفـــ والـــقـــتل
والـتــخـريب وحتـويل مـعـيـشـة الـنـاس
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ـا ما اجتـنب اخلـوض والتـدخل في امور فـرض حـظر الـتجـوال بـسبب تـفشي طا
جائحة كورونا في بلدنا احلبيب العراق كون انني من االناس الذين يؤمنون بترك
ثل يقول ان اهل مكة ادرى بشعابها واليوم وانا االمور الهل االخـتصاص والن ا
ـتعبة (بالـطسات) واحلفر اال انني اجتول في شـوارع العاصمة احلبـيبة بغداد وا
شي في محـاولة يائسـة مني للقـضاء على (كرشي) ارسة هوايـة ا ادمنت عـلى 

الذي يأبى ان يتالشى كلما تقدمت في العمر .
واثـنـاء جتـوالي في احـد الـشـوارع الـرئـيـسـيـة والـتـجـاريـة صـادف ان يـكـون وقت
فـرض حـظر الـتـجـوال في السـاعـة الـثامـنـة مـساءا واذا بـدوريـات الـقوات االمـنـية
ـكـان فـاثـار تـطـالب اصـحـاب احملالت و (لـبــسـطـيـات) بـغـلق مـحــالـهم ومـغـادرة ا
ـتواضـعة في احدى احملالت انتـباهي ذلك الـشاب الذي اسـرع بايـداع بسطـيته ا
دعـو (ض.م) يعمل في ومن دون مقـاومة تذكـر مثلـما فعل الـبعض فهـذا الشاب ا
صـنع الـلحم بـعجـ كمـا يـتداولـها الـناس وفي الـصـدفة وجـدت شابـا اعرفه مـنذ
فـتـرة فـسالـته عن هـذا الـشـاب اخلـلـوق ويالـيـتـني لم اسـأله ولم اعـرف قـصـة هذا
الـشـاب الذي بـلغ من الـعـمر اخلـامـسة والـثالثـون ولم يسـتـطع الزواج وان الـفـتاة
التي ارتـبط بهـا وارادهـا اما الطـفاله مـازالت تنـتـظره وانـها تـدرس الدكـتوراه في
رموقة كما انه يعزف على همه وانه خريج احدى الكليات ا احد االختصاصات ا
الة الـعود ان احلاجة لـلعمل اجبـرته على هذا الـعمل وعلى رصيف احـد الطرقات
وبايجـار ثالثمائة الف دينار ليستطيع غسل كلية والده كل اسبوع وتوفير العالج
صاب بعجز كـلوي مزمن والذي اريد ان اقوله خلـلية االزمة فكرو الالزم لوالـده ا
الي الـفقراء قـبل اتخـاذكم لقرارات قـذ استفـاد البـعض منهـا من خالل فساد

ـؤمن االمـام علي رضي الله  لو تطـبيقـها وتذكرو قـول امير ا
كــان الـفـقـر رجال لـقـطـعـت رأسه وكـان االجـدر بـكم جـلب
اللـقـاح حالـنـا حال بـقـيـة دول اجلوار الـفـقيـرة بـدل هذه
ـئات االف مـن طـبـقات الـشـعب احلـلـول التـي اضـرت 
تـضـررين من هذه االجـراءات كون الفـقـيرة وتـعـويض ا
هـوالء الــفــقــراء يـعــمــلـون بــقــوت يــومـهم والــله من وراء

القصد .

فـــاســتـــثــمـــاراتــهـــا وحـــتى زراعــتـــهــا
وصـناعتها مـقيدة بسيـاسات مفروضة
يــنــفــدهــا ســـاســة من أهل الــبالد لــكن
لــيـســوا مـخــلــصـ ألهــلـهم ومــصـالح
بـلـدانـهم بـالـنـتـيجـة والـسـلـوك جـهـلوا

هذا أم علموه.
5- االسـتــغالل الـتـام لـضـعف الـسـاسـة
احمللي في تمرير الرغبات الشخصية
لـلساسة من الدول الـقوية حتى ولو لم
تك ضـرورية جـدا وتوقـيع اتفـاقيات ال
تـملك الدولة الـسيطرة على مـخرجاتها

ناخ او براءة االختراع مثال. كا
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- مــحــاربــة تـهــمــيش مــصــالح الــقـوى
الصغيرة.

- دراســـــة الــــواقع ومـــــنع اســـــتــــغالل
الـضعفاء وجـعلهم فريسـة لهذا الطرف

أو ذاك من األقوياء.
- مـــنع اســتــغالل طـــويل األمــد حلــالــة
ضعف أو زرع عميل على رأس السلطة

أو مجموعة من الفاسدين.
- مـنع أهـواء الـسـاسـة من الـعـبـور إلى
نع طرق مؤدية قـرارات أجيال الحقـة 

إليها من خالل قرارات تعسفية.
- إيـــجـــاد صــــيغ جـــديـــدة لـــلـــتـــعـــاون
ي عـــلى أسس من والـــتــضـــامن الـــعــا
احـتــرام اإلنـسـان والـقـيم الـعـلـيـا الـتي
تــمـيــز إنــسـانــيـة اإلنــســان بـعــيـدا عن

ي. اجلشع إلحداث السالم العا
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- حتــــقـــيـق الـــعــــدالـــة الـــتـي هي دافع
اإلسالم وأساس حراكه.

- تـقـلـيص االضـطـهـاد وضـيـاع احلـياة
ؤامرات. نتيجة ا

ـسـتـضـعـفـة - إعـطــاء فـرصـة لـلـنـاس ا
شاركة في بناء الـيوم لبناء حياتـها وا
إنــسـان جـديــد ومـدنـيــة مـتـشــارك بـهـا

ــؤامـرات وبــنـاء اســتـغـالل الـنــفـوذ وا
الــــعـالقـــات عــــلـى أســــاس صــــراعـــات
ـراكز أو وجـوديـة ومـهـمـا كـانت هـذه ا
غـيرها تزعم أن البنـاء لهذه السياسات
ي فـــهـــو ادعــاء إلحـالل الــسـالم الـــعـــا
ـا ـت لـلــسالم بــصــلــة وإ مــحض ال 
حتـقيق مـا يظن أنـها مصـالح بيـد أنها
مـبنيـة على استـغالل اآلخرين بل إلغاء
وجـودهم لـضـعـف تـأثيـرهـم …. بـيد أن
هـؤالء الـناس هم آدمـيـون في احلـقيـقة
لـهم أحـاسـيس وقـلـوب تفـكـر ومـشـاعر
تــضـغط عــلى بـنـاءهـم الـنـفــسي فـهـذا
سـيولد الـكراهية ويـصنع بؤر لـلفساد
ـراكــز أو غـيـرهــا لـبـنـاء وتــعـود هـذه ا
تــنــفــيس مــحــلي لــهــذه الــضــغــوطـات
فــتــجــعل من حــيــاة الــبــشــر أمــر فـوق
ـسـؤولـيـة واضـحـة االجتاه الـطـاقـة وا
والــتـوجه…. كــمـا أن مــحـددات الـداخل
في هـذه البلـدان تتيـح اجملال للـطغيان
هـــذا وجــعـل قــوم الـــســاســـة هـــــــؤالء
ضـحيـة وفريسـة سهلـة ال يعار لـها أية
أهـمية حتى في الـتخطيط للـهيمــــــــنة
والـسيطـرة فاحلقـوق مبتـذلة ومهدورة
والـــنــاس ال تـــأثـــيــر لـــهــا وال قـــوانــ

وأسس حتميها.
ـستدامة واحلـقيقـة ان هذه السـياسة ا
لـيست فـكرة مؤسـسة مجـتمع مدني او
غــيـر حــكـومي بل هـي تـتـفـق مع بـنـاء
مـركـز الـتـخـطـيط االسـتـشـاري ومـركـز
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بـاتت تـؤثـر في الـشـأن الـسـيـاسي الـعـراقي
الـــــداخــــلي واخلـــــارجي إال أن الــــواليــــات
ـتحـدة وإيران همـا الدولـتان األكثـر نفوذا ا
داخـل البـلـد قـبل عام 2011 كـانت الـواليات
ـتـحدة بـلدا حـاسمـا لـلقـرار السـياسي في ا
الــعــراق ألن نــفـوذهــا أكــبــر ولـديــهــا قـوات
عـسكرية كبيرة على األرض أما أيران فكان
لــهـــا دور مــؤثــر في الــســـاحــة الــســيــاســة
الـعـراقـيـة أمـا بـعـد عام 2011 واالنـسـحـاب
الـرسمـي للـقوات األمـريكـية من الـعراق فـقد
عـادلـة فـبـاتت إيران أكـثـر نـفوذا تـغـيّـرت ا
وتــأثـيـرا عـلى الــقـرار الـسـيــاسي الـعـراقي
وتــراجع الــتــأثــيــر األمــريــكي عــلـى الــقـرار
الـسياسي مـقارنة مع دورهـا قبل عام 2011
لـكن أعتقد أنه بعد انـدالع مظاهرات تشرين
عــام 2019 بــدأ دور الــدولــتــ يــتــوازن من
حـــيث الــتـــأثــيــر ,وإن كـــانت أيــران مــا زال
بــاســتــطــاعـــتــهــا حتــريك قــواعــد الــلــعــبــة

السياسية داخل العراق.
وال أعــتـقـد أن الــعـراق يـسـتــطـيع وفق هـذه
ــعــطــيــات والــظــروف أن يــخـرج مـن هـذه ا
ـعادلة وذلك بـسبب غيـاب طبقة سـياسية ا
لـديهـا إرادة سيـاسية وطـنيـة تمـنع أو تُقلل

من التدخالت اخلارجية.
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{ هل الـعـراق بــحـاجـة إلى قـائـد عـسـكـري يـكـون
قراطي تارة أخرى ? ديكتاتوري تارة ود

- هـــنـــاك مـن يُـــشـــيـــر إلى ضـــرورة وجـــود
ـــوذج "عــبــد الــفـــتــاح الــســـيــاسي" داخل
الــعــراق من أجـل إعــادة األمن واالســتــقـرار
إلى الــبـلـد وهـنـاك بــاحـثـون يـؤكـدون عـلى
ضـرورة تبـني نظـرية الـفيـلسـوف الفـرنسي
(فــولــتـيــر) الــتي تــقـول بــأن أكــثــر شـخص
ستنير" وهناك ستبد ا مؤهل للحكم هو "ا
ـــكن أن مـن يــعـــتـــقـــد أن أفـــضل جتـــربـــة 
يـتبـناهـا العراق هي جتـربة مـصطـفى كمال
أتــــاتـــورك في تــــركـــيـــا الــــتي طُـــبــــقت في

نصرم. عشرينات القرن ا
كـباحث متـخصص في الـشؤون السـياسية
أعـتـقد أن جـمـيع التـجـارب والنـظـريات لـها
ـكانيـة والعراق خـصوصـيتهـا الزمانـية وا
كـونات كما كـبلد مـتنوع وفـيه الكثـير من ا
أنه خــرج قـريــبـاً مـن الـعـديــد من الــتـجـارب
ـكن احلــديث عن تــبـني االســتـبــداديــة ال 
نـظام دكتاتوري مرة ثانيا ألنه وببساطة ال
نستطيع استدعاء لغة االنقالبات والثورات
فـي ظل وجـود أكــثـر من 70 فــصـيل مــسـلح
وإرادة دولـيـة ال تـمـيل لـهـذا اخلـيـار كـما ال

عــلى الـســيـاسي ان يــزاول احلـيـاة الــعـامـة
خـالل دورة واحـدة او دورتـ ويـعـود بـعد
ذلك الـى عـمـلهِ اخلـاص لـيـخـضع لـلـقـوانـ

التي سنها هو.(تشي جيفارا)
حـــوار خــاص مع د.امـــجــد حــامـــد الــهــذال

تخصص بالشأن السياسي. الباحث وا
{ مـا هــو تـقـيــيـمــكم لـلــسـيــاسـات والـقــوانـ في

العراق?
- بـدءاً أودُّ أن اوجه شكري لكم أستاذ عدي
عــلى اتــاحـة هــذه الـفــرصــة وأقـدم شــكـري
لـلـصحـيـفة لـفتح اجملـال لـلمـتـخصـص في
إبــداء رأيـهـم بـالــقـضــايــا الـســيـاســيـة ذات

شترك. االهتمام ا
أمـا عن اإلجابة على سـؤالك فاعتقد إنه من
تخصص فأنا أهم األسـئلة التي تواجه ا
أمــيل إلى أن الـطــبـقـة الــسـيـاســة بـعـد عـام
ـتـخصـص في 2003 لم تـكُن تـعتـمد رأي ا
ـطـروحـة فـكـان هـنـاك مـزج ب الـقـضـايـا ا
الـقضايا الـسياسية والـقضايا الـفنية لذلك
لم تــكُـن الــســيــاسـات الــعــامــة الــتـي تــقـوم
بــصـيـاغـتـهــا احلـكـومـة أو الــقـوانـ الـتي
ــان حتـقق أهــدافــهــا الـتي يــصــدرهـا الــبــر
رُسـمت من أجلها; فتدخل الرغبة السياسية
بـصـيـاغـة الـسـيـاسـات والـقـوانـ يـتنـاسب

عكسيا مع جودتها وحسن تطبيقها. 
{ ما هو تـعلـيقك على مـا يجـري من أحداث مثل

ارتفاع سعر صرف الدوالر وأزمة الرواتب?
- أعـتـقـد أن أزمـة الـرواتب قـد  حـلـهـا في
موازنة عام 2021 وصدرت تأكيدات من قبل
الية في مجلس النواب أن األخير اللجنة ا
قـــد أتــفق عــلـى إلــغــاء االســتـــقــطــاعــات أو
ضـريبة الـدخل على الرواتـب التي ضمّـنتها
ـقـدورنـا ـوازنــة .. ولـيس  احلــكـومـة في ا
الـتكهن ما إذا كانت سـتتكرر هذه األزمة في
ــــقــــبل مــــوازنــــة عــــام 2022 فـي الــــعــــام ا

خصوصاً مع تقلبات أسعار النفط.
أمـا فيما يـتعلّق بالسـؤال الذي يرتبط برفع
سـعـر صـرف الدوالر أمـام الـدينـار الـعراقي
فــقــد ســبب إربــاكــا واضــحــاً لــدى الــشـارع
الـعراقي; احلكومـة تعتقد أن هـذه السياسة
ســتُــســهم في دعم االقــتــصــاد الـعــراقي من
ستورد نـتج ا خالل تـقليل االعتـماد على ا
ـــنــــتج احملـــلـي; إال أن واقع احلـــال ودعـم ا
ـسـنـا الكـثـير مـن الفـئـات الفـقـيـرة أو التي
تـعــيش حتت خط الـفـقـر قـد تـضـررت جـراء
ــواد الـغـذائـيـة هــذه الـسـيـاســة; فـأسـعـار ا
واألدويـة وغيرها قد ارتفع ارتفاعًا ملحوظا
اضـيـة وهذا األمـر أثـقل كاهل في األشـهـر ا

واطن البسيط من ذوي الدخل احملدود. ا
فـضال عن ما  ذكره فـإن منتـوجنا احمللي
لم يـصـل إلى مـسـتـوى الـطـمـوح ال كـمًا وال
ستورد يـتفوق على نـتج ا نـوعًا وما زال ا
ـــنــتج احملــلي ويُـــغــطي جــمـــيع مــفــردات ا
احلـياة الـيـوميـة للـمواطن الـعراقي إضـافة
إلى أن هـنـاك إرادة لالسـتمـرار بفـتح الـباب
على مصراعيه لدول إقليمية إلغراق السوق

نتجاتها. احمللي 
{ مــا هــو دور دول اجلــوار في حتــديــد مــصــيــر
العراق? وهل العراق قادر على أن يُعيد بناء نفسه

دون تدخل هذه الدول?
- بــعـد عـام 2003  حـل اجلـيش الــعـراقي
ــؤسـســات األمـنــيـة وهــذا األمـر وجــمـيع ا
خـلق فـراغًا واضـحًا في الـسـاحة الـعراقـية
ــوقع وألن الـــعــراق بــلـــد مــهم ويـــتــمـــتع 
ا يـحتويه نطـقة و جـيوسـتراتيـجي في ا
من مـوارد طبـيعـية فـإن الكـثيـر من الـبلدان
حــاولت أن تـمــلي الـفـراغ احلــاصل في هـذا

البلد.
لـكـثيـر من البـلدان اجملـاورة وغيـر اجملاورة

ــكن أن يــوجـــد جــيش قــوي ومــتـــمــاسك 
يــؤدي هـذا الــدور. كـمــا أن اخلالصـة األهم
هــو عــدم الـقــدرة عـلـى الـتــكـهـن بـالــظـروف
والفوضى التي يُمكن أن يبقى فيها البلد.
{ يـتـداول بـ الـفـيـنـة واألخـرى مـشـروع تـقسـيم
الــعـراق إلـى ثالث دويالت هل بــرأيك إذا حـصل
هـذا الـتــقـســيم سـيــشـهـد الــبـلــد انـفــراجًـا ألزمـته

الية? السياسية وا
- الـتـقـسيـم كخـيـار كـان مطـروحـا في فـترة
من الـفـترات لـكن أعـتقـد أن فكـرة الـتقـسيم
بـدأت تـتآكل خـصوصـاً مع فشل االسـتفـتاء
الـــذي أجــراه إقــلــيـم كــردســتـــان والــكُــلف
الـبــاهـضـة الـتي مُـني بـهـا اإلقـلـيم أجـد أن
وضع الــعـراق غــيـر مُـهــيـأ لــلـتـقــسـيم ولن
تــــســـمـح الـــدول اجملــــاورة بــــوجـــود ثالث
دويالت ألنـه سيُـحـفـز األقـليـات لـديـهـا بأن
كـونـات داخـل الـعراق. وال تـنـحى مـنـحـى ا
أعـتـقـد إن الـتـقـسـيم سـيُـحـدث انـفراجًـا في
ا سيزيد الية بل ر األزمات السياسية وا

من حدتها.
{ إلى أين تـتــجه األوضـاع في الـعـراق مع كـثـرة

وجودة فيه? األحزاب ا
- الـعـراق بــلـد مـتـنـوع كـمـا ذكـرنـا سـابـقـا
والـكثـير من الـبلدان الـتي تشـهد تـنوعاً في
مجتمعاتها تمثيل إلى التعدد احلزبي لكن
في الـعـراق أصـبح األمر مـبـالغـاً فـيه حيث
فـوضـية أن أكـثر من 400 حـزبـا قد تـقـول ا
سـجــلـوا من أجل الـدخـول في االنـتـخـابـات
ـقبلة وال أعتـقد أن اإلفراط بعدد األحزاب ا
حـالـة صـحيـة لـلنـظـام الـسيـاسي ألن كـثرة
األحـــزاب ســيــشــتـت الــنــاخب وســـيــبــعــد
ـــســؤولـــيــة عن األحـــزاب الــتي تـــشــتــرك ا
عرفة بـاحلكومـة ألنه وكما قال فـيلسـوف ا
ــقــراطـيــة لــيـسـت حـكم (كــارل بــوبـر) الــد
الـشـعب بـل هي مـحـكـمـة الـشعـب. فـعـنـدما
ــقــاعـد يــتــنــافس حــزبــ أو ثالثــة عــلـى ا
نــسـتــطـيع أن نــحـاكــمـهم فـي االنـتــخـابـات

قبلة فيما إذا أخفقوا بأداء واجباتهم. ا
{ اذا تـغــيـر نــظـام احلــكم في الــعـراق من نــظـام
اني الى نـظام رئاسي هل سيشهد البلد حالة بر

من االستقرار?
ـاني يـعـد واحدا مـن أفضل - الـنـظـام الـبـر
األنـظمة السياسية في العالم وليس بعيداً
عــنـا الـنـظـام الــسـيـاسي الـبــريـطـاني الـذي
اني والـكثير من الدول يـتبنى النـظام البر
األوربــيــة تـــتــبــنى هــذه الــنــظــام; إن فــشل
الـتجربة السياسية في العراق له أسباب ال
ـا ال تــتـسع هــذه الـفــرصـة حــصـر لــهــا ر
لــذكــرهــا جــمــيــعــاً لــكن إحــدى أبــرز هــذه
األســـبــاب هـــو احملــاصـــصـــة الــطـــائــفـــيــة
ـــواقع اإلداريـــة واحلـــزبـــيـــة فـي تـــوزيع ا
ـواقع ذهـبت ألشـخاص من وغـالـبـية هـذه ا
غـيـر ذوي الـكفـايـة لـذلك هـناك وجـهـة نـظر
اني وأنـا أتبنـاها بأن حتـويل النظـام البر
إلى نـظـام شبه رئـاسي (كمـا في فرنـسا) أو
نـظام رئـاسي (كمـا فعـلت تركيـا بعـد تغـيير
الــدســتــور) قــد يُــقــلل من احملــاصــصــة في
ــنــاصب ويُــعــطـي فــســحــة أكــبــر تــوزيـع ا
ـنتخب من الـشعب بشـكل مباشر لـلرئيس ا

بـأن يختار كـابينته الـوزارية بدون تدخالت
الطبقة السياسية وضغوطاتها وابتزازها. 
{ بـرأيك هل الـعـراق قـادر عـلى أن يـعـود مـجـدداً
إلى الـسـاحـة الـعـربـيـة والـدولـيـة ويـكون لـه صوت

مسموع ودور مؤثر فيها?
- وفــقـاً لـلــمـعـطــيـات احلـالــيـة ومع وجـود
ـرحـلـة طــبـقـة سـيـاســيـة مـا زالت تـعــيش 
ـراهــقـة الـسـيـاسـيـة ال أعـتـقـد أن الـعـراق ا
سـيـشـهـد عودة جـديـدة لـلـسـاحة اإلقـلـيـمـية
والــدولــيـة ألن الــســيــاسـة اخلــارجــيـة هي
امـتداد للسياسة الداخلية كما يقول منظرو
الــعالقــات الـدولــيــة; فـمــا دامت الــسـيــاسـة
الــداخـلــيــة مـتــخـبــطــة ومـرتــبــكـة وتــعـاني
االنـــغـالق الـــســـيـــاسـي فـــإن الـــســـيـــاســـة
اخلـارجـيـة لـلعـراق سـتـبـقى ضعـيـفـة وغـير
مـؤثـرة عـلى الـسـاحـة اإلقلـيـمـيـة والـدولـية

وسيبقى العراق متأثر وليس مؤثر.
…—ËU  ‰Ëœ

{ كيف ترون عالقة العراق مع دول اجلوار?
-ال نــسـتـطـيـع احلـديث عن الـدول اجملـاورة
كـحـالـة واحدة فـعالقـة الـعـراق مع كل دولة
مـن هـذه الـدول تـتــبـاين عن الـدول األخـرى
فـمـثالً تـربطـنـا عالقـات جيـدة مع اجلـانـب
الـســوري واألردني أمـا عالقـتـنـا مع تـركـيـا
فـيحـكمـا ملـف أسـاسيـ وهمـا ملف حزب
الـعـمـال الكـردسـتـاني واألزمة األمـنـيـة التي
يــسـبـبـهـا احلــزب داخل الـعـراق فـضال عن
احلـمالت الـعـسـكريـة الـتي تـنفـذهـا الـقوات
لف الثاني فهو التركية داخل العراق أما ا
ـيــاه الـذي يــطـفــو عـلى الــسـطح مع مــلف ا
ــيـاه الــتي حــلــول فــصل الــصــيف وأزمــة ا
يـعانـي منـها الـعراق في هـذا الفـصل.. لذلك
فـإن تـوتـراً بـ الـفـيـنـة واألخـرى ينـدلع مع
ـــلـــفــات اجلـــانب الـــتـــركـي بـــســبـب هـــذه ا

وغيرها.
أمــا عـن الــعالقــة مـع إيــران والــســعــوديــة
فـتعتمد على مدى درجة قرب رئيس الوزراء
ـتـحـدة فإذا عـلى إيـران أو عـلى الـواليات ا
كـان رئيس الوزراء قريـباً إليران فإن عالقته
ســــتـــكــــون جـــيــــدة مع اجلـــانـب اإليـــراني
وسـنشهد بروداً (على األقل) في عالقاته مع
اجلـــانب الـــســعـــودي; أمــا إذا كـــان رئــيس
تـحدة فنـشهد الـوزراء قريـباً من الواليـات ا
عــودة واضــحـة لــلــعالقــات مع الـســعــوديـة
وبـروداً أو تراجعا في العالقة مع إيران. ما
نُـــريــد قـــوله كـــمــتـــخــصـــصــ في الـــشــأن
الـسياسي إن أفضل صيغة لسياسة العراق
اخلــارجـيــة هـو أن تــكـون لــلـعــراق عالقـات
مـتوازنة مع جـميع الدول وأن يـكون منطق
ـصــلـحـة هـو الـسـائـد في عالقـات الـعـراق ا
اخلــارجـيـة ويــجب أن يُـدرك صــانع الـقـرار
ة الـسـياسي اخلـارجي بأن الـنـظريـة القـو
الـتي تـسـيـر عـلـيهـا جـمـيع الـدول تُـخـتـصر
قـولة اآلتـية: (لـيس هنـاك عداوات دائـمة بـا
وال صـــداقــات دائـــمـــة بل هــنـــاك مـــصــالح

دائمة).
{ بثت احدى الـقنـوات قبل ايام لـقاء خاص بـأبنة
) برأيكم الرئـيس العراقي السابق (صـدام حس
ثل هكـذا لقاء مخـطط له السيما وان هل التوقـيت 

ـا الــعــراق عــلى اعــتــاب انــتــخــابــات جــديــدة لــر
ستحدد مصير البلد?

- فـي الــســـيـــاســة ال يـــوجـــد شيء يـــحــدث
ـهـمـة يـجري بـالـصـدفـة فـجمـيع األحـداث ا
الـتـخـطـيط لـهـا بـعـنـايـة ويـتم دراسـتهـا من

كان. ناحية الزمان وا
أمـا فيـما يتـعلّق بالـلقـاء الذي أجرته الـقناة
مع ابـنة الرئيس اخمللـوع صدام حس فله
دالالت كـثـيرة ولـكن قـبل الدخـول بـتفـاصيل
هـذه الدالالت ال بـد من التنـويه عن موضوع
في غاية األهمية يتعلق بعالقات العراق مع
اجلـــنـــاب الــســـعــودي فـــإن من شـــأن هــذه
ــمـمـارسـات تـعــكـيـر صـفــو الـعالقـات بـ ا
الـــبــلـــدين وخـــصــوصـــا أن هــنـــاك زيــارات
مــتـبـادلــة بـ وزراء خـارجــيـة الــبـلـدين في
اآلونـة األخيرة وهناك زيارة مـرتقبة لرئيس
الــوزراء الـعــراقي مـصـطــفى الـكــاظـمي إلى
ـملكـة هذا فضال عن التـعاون في مجاالت ا
االقــتـصـاد والـطــاقـة بـ الـبــلـدين. والـفـعل
ـسـاعي لــتـحـقـيق ـا سـيـعــرقل ا األخــيـر ر
عالقـة مـتوازنـة بـ البـلدين بـعـد التـوترات

اضية. التي حصلت بالفترات ا
أمــا فـيـمـا يـتـعــلق بـدالالت لـقـاء رغـد صـدام
ـا جاء لـيـسد الـفراغ الـذي تركه حـسـ فر
وفـــاة عــزة الـــدوري كــونـه الــرجل األول في

حزب البعث احملظور..
لــذلك وجـدت رغـد صـدام أن الــوقت مـؤاتـيـا
لـتـصـدير نـفـسهـا كـبـديل لقـيـادة احلزب في
ــقـبـلـة ذلك ألنـهـا تـعـتـبـر نـفـسـهـا ـراحل ا ا

الوريث الشرعي لوالدها.
وهـناك داللـة أخرى د فـفي اللـقاء ومن يدقق
فـي الـــعـــبــــارات واجلـــمـل الـــتي ذكــــرتـــهـــا
سـنكتـشف أنها تطـرح نفسـها بديال للـطبقة
الـسياسية فـهي وإن كانت لم تصرح بشكل
مـــبــاشــر عـن مــشــاركـــتــهــا فـي الــعــمـــلــيــة
الــسـيــاســيـة إال أن رغــبـتــهــا في لـعب دور
ســيــاسي لم تــسـتــطع إخــفـاءه. خــصــوصـا
وأنـها بدأت "تُلمع" بصفـحات معرفة بالظلم

والطغيان واالستبداد.
بـالـنـهـايـة أعـتـقـد أن الـلـقـاء قـد مـنح فـرصة
جـديدة لألحزاب احلاكمة للعب بورقة حزب
الـبـعـث احملـظـور وإعـادة اجلـدل مـرة أخرى
ــلف من جــديـد مـن أجل أن يــصـبح لــهــذا ا
مادة للدعاية األنتخابية تُستخدم من جميع

تصارعة على السلطة. األطراف ا
{ كيف تقرأ مستقبل العراق?

- ال أحــد يـســتــطـيع أن يــدعي مــعـرفــته مـا
ســتــؤول إلـيه األوضــاع الــسـيــاســيـة داخل
ستقبل العراق عملية الـعراق ألن التكهن 
لــيــست بــالــيــســيــرة وذلك ألن الــثــابت في

السياسة متغير.
ـــرحــلــة الـــعــراق مـــا زال في مــا يـــســمى 
رحلة قراطي ويبدو أن هذه ا التحول الد
سـتـطــول بـسـبب األخـطـاء الـتي مُـنـيت بـهـا
الـعمليـة السياسيـة وما تسبـبت به الطبقة
ـا أحـدثت حـركة الـسـيـاسـيـة احلـالـيـة ور
االحـتجاجات التي اندلعت في تشرين األول
مـن عـــام 2019 هــــزات داخل الــــعــــمــــلــــيـــة
الــســيـاســيــة وكــان هـنــاك أمل بــأن تــعـمل
الــطـبـقـة الــسـيـاسـيــة عـلى إعـادة الـتــفـكـيـر
بــإدائـــهــا الــســيــاسي إال أن األدوات الــتي
تـعـمل بـها هـذه الـطـبقـة مـا تزال لـم تتـغـير
ونـظريتها في تـقسيم "الكعـكة" هي السائدة
لــهـــذه الــلــحــظــة.لــذلـك مع اســتــمــرار هــذه
األوضــاع وخـصــوصـاً إذا مـا شــهـدنـا ذات
اخملـرجات في الـعمـليـة االنتـخابـية الـقادمة
فـي تـــــشـــــرين عـــــام 2021 فـــــإن األوضـــــاع
الـسياسـية في العـراق ستبـقى على ما هي
وقـــد تـــزداد ســوءا ولـــكـن دعــنـــا ال نـــكــون
مـتشـائم كـثيـراً ونتأمل مـن الناخـب بأن
يُــسـهـمــوا بـتـغـيــيـر (ولـو جــزئي) لـلــطـبـقـة
الـسياسيـة احلالية لـتترشح قوى سـياسية
ـــان يـــكــون جـــديـــدة إلى داخل قـــبـــة الـــبــر
ـعادلـة الـسيـاسـية بـعد ـقـدورها تـغـييـر ا
ـقراطـية عـام 2003. وبـالـنتـيجـة تـبقى الـد
لـيست احلل السحري أو عصا موسى التي
ـشـاكل ألنهـا تـبقى ـقـدورهـا حل جمـيع ا
وســيـلـة ولــيـست غــايـة وبـحــاجـة إلى وعي
ســيــاسـي مــتــنــامي لــنــحــصل عــلى أفــضل

النتائج السياسية.
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هـتمـ في مختـلف اجلهـات القانـونيـة والسيـاسية يستـمر الـنقاش واجلـدل ب ا
واالعالميـة والرأي العـام العراقي عـلى مشـروع قانون احملـكمة االحتـادية العـليا
الـذي يـتم الـتـصويت عـلـيه في مـجـلس الـنواب الـعـراقي خالل هـذه األيـام والذي
يضم مـوادا وفقرات في مشروع القـانون تُنذر بتـقسيم اجملتمع وتـشكيل احملكمة
على اسـاس مكوناتي وتدخل سياسي يكرس الـسلطة احلزبية على قرارات أعلى

سلطة قضائية في البالد. 
وعـلى الـرغم من تـأجـيل الـتـصويـت على 3 مـواد خالفـية فـقـد  الـتـصـويت على
سـتـغرب الـنـشاط والـهـمّة ـكون من 24 مـادة وا مـعظم مـواد مـشـروع القـانـون ا
ـهم ولـيس الـتـشريع ـا يـشبه الـتـمـريـر لهـذا الـقـانون ا الـزائـدة جمللس الـنـواب و

اني.  تعارف عليه سواء في التعريف القانوني او العمل البر عنى ا با
ـاضـيـة في تـشـريع هـذا الـقـانـون ان فـشل مـجـلـس الـنـواب في الـدورات االربع ا
واصــرار اجملـلـس في دورته احلـالــيـة فـي هـذا الــوقت بـالــذات يـثــيـر الــكـثــيـر من
ـوازنـة لـعام عالمـات االسـتـفـهـام وهي ألم يـكن االولى اكـمـال تشـريع  قـانـون ا
2021 السيـما ونـحن في منـتصـف الشـهر الـثالث?! ثم ألم يـكن بامـكان مـجلس
ادة الـثـالـثـة من قـانون احملـكـمـة االحتـادية رقم(30© الـنـواب اجـراء تـعديل نـص ا
ا يأخذ لسنة 2015 بدل الـشروع بالتصويت على قانون جـديد مختلف عليه ور

وقتا طويالً?  
لـقـد كـان االجـدر عـلى مـجلـس النـواب ان يـقـوم بـتـعـديل جـزء او عـدة كـلـمات من
ادة الـثالثـة بحـيث يكـون ترشـيح اعضـاء هذه احملـكمـة من قبل مـجلس الـقضاء ا
شـكلة وتعود الروح الى احملكمة االعلى واحملـكمة االحتادية وبذلك يتم حل هذه ا
االحتـاديـة العـليـا الـتي توقـفت اعـمالـهـا بشـكل كـامل منـذ اكـثر من عـام وان آخر

قرار اصدرته كان بتاريخ 2020/1/25.
الى جـانب تـأكـيدنـا أن حق اخـتـيـار الـقضـاة لـهـذ احملـكـمة البـد ان يـكـون جلـميع
ـادة(89) من الــدسـتـور ــنـصـوص عـلــيـهـا في ا مــكـونـات الـســلـطـة الـقــضـائـيـة ا
وهي(مــجـلس الـقـضـاء االعـلى واحملـكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا ومـحـكـمـة الـتـمـيـيـز
االحتاديـة وجهاز االدعـاء العـام وهيئـة االشراف الـقضائي واحملـاكم االحتادية
االخـرى الـتي تـنظـم وفقـا لـلـقـانون) اضـافـة الى مـجـلس القـضـاء وجـهـاز االدعاء

العام في اقليم كوردستان. 
ـا هو لكن الـظــــــــاهـر ان هـذا القـانون لـيس لـتعـديل او تصـلـيح االمــــــــور وا
لتـغيير هذه احملكــــمة وهناك نقــــــطـة مهمــــــة جدا وهي لـو  تشريع (تمرير)
ـوجـبه هــــــــي مـحـكـمـة جـديدة هـذا الـقـانون فـان احملـكـمـة الـتي سـتـتشــــــكل 

بطـريقة تـشكـيلهـا واعضـائها ولـكن اذا ما اراد اي طرف او
جــــــــهـــة او شــخص الــطــعن بــهــذا الــقــانــون فــان هــذا
ـكن الــــــــطـعـن سـيـكون امـام ذات احملـكـمـة: فـكـيف 
الـطـعـن امـام اجلـهـة الــتي تـتـحــد فـيـهــا صـفـة اخلـصم

واحلكم في وقت واحد?!. 
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تـعـتـبـر الـثـقـافــة  الـسـيـاسـيـة عـنـصـرا اسـاسـيـا  في اتـخـاذ الـقـرارات  الـوطـنـيـة
ـتـوازنـة والـفـاعـله في تـعـزيـز   بـنـاء الـدولـة ومـسـيـرتـهـا  لـتـحقـيـق نتـائـج وطنـيه ا
سياسـية اقتصادية اجـتماعيه امنيـة مضمونه   خاصة في بـناء مجتمع قوي بكل
ــيــزاته وهــذا يــؤكــد إن انــتــعـاش الــثــقــافــة  الــعـامــة واخلــاصــة   بــ الــقـادة
ـتقدمة والوسطية والسيـاسي في الهرم السيـاسي االعلى   ومنظومة الكاوادر ا
ـعــنـيـة بـقـيـادة وادارة مــؤسـسـات الـدولـة واجملـتــمع  سـيـسـهل عـمــلـيـات الـبـنـاء ا
ـسـتـويـات الـصـنـاعـيـة والـزراعـيه واالعـمـار ويـعـزز دور االقـتـصـاد عـلى جـمـيـع ا
واالستثمار  وتعزيز دور االداب والثقافة والفنون  ما يحقق  ويسهم بشكل فاعل
ـتنـوعة  في بـناء مـجـتمع يـتفـاعل مع الدولـة في جمـيع نـشاطـاتهـا و مشـاريعـها ا
واخملــتـلـفــة الن اجملـتـمع يــنـظـر دائــمـا لـلـمــوجـودين عـلـى رأس هـرم إدارة الـدولـة
ويقـيمهم من خالل مدى تمسكهم واحترامـهم لالنظمه والقوان وتقد اخلدمات
سؤولـيات   ويـرسموا ـهم وا واطـنيهم  بـحيث  يـكونـوا اهال لتحـقيق مـثل هذه ا
سـؤولـيات ـهـام وا واطـنـيهـم   والنـجـاح في كل هذه ا ـوذجـا اجابـيـا  ويـقـدموا 
سؤول العـامة واخلاصة  ومـدى احترامهم لالنظـمة والقوان يعتـمد على ثقـافة ا
ـسؤولـية  والـنجـاح في حتقـيق  هكذا وتصـريفهـا  بوطـنيـة وحرص عـلى شرف ا
منجـزات يكـون اساسهـا  ومنـطلقـاتها ثـقافـيه والبد من االشاره فـي التاكـيد على
ـهـنــيه  اي الـكــفـاءة  والـعــلـمـيـة ــقـصـود  فــيـهـا الــثـقـافــة ا الـثـقــافه  اخلـاصـة وا
ــؤسـسـة واالخـتـصــاص والـقــدرة عـلى الـقــيـادة  وتــصـريف اعــمـال الـوزارة او ا
ـوذج  ايجابي لـشعبه  وامته بقـتدار  حينـها  يصـبح القائد في جـميع اجملاالت 
عـني في إدارة الدولة بـعضهم البعض وبالثـقافة يحـترم القادة والسـياسي و ا
ــال الـــعــام  ومـــثل هــذه األخــر ويـــحــتـــرمــون حـــقــوق مـــواطــنـــيــهم ويـــحــمـــون ا
واطـن لدولتهم سؤولي تـعتبر مقـياس احترام ا اخلصواصـيات لدى القـادة وا
ـدى قـوة الـدولة ـواطـنـون ويـشـعـرون   وقـادتـهم وسـيـاسـيـيـهم ومن هـنـا يـدرك ا
ـركـز واعني قـوة الـدولة واحلـكـومة ومـركـزها واحـتـرام قـراراتهـا الن حـجم قوة ا

ــدى قـــدرة الـــقــادة بــشـــكل خـــاص لـــهــا عـالقــة جـــدلـــيـــة 
والـســيــاســيــ عــلى إدارة الــدولــة ونــوع الـعـالقـة الــتي
تربـطهم يبعـضهم وباجملـتمع بشكـل ايجابي يعـزز هيبة
الـدولـة وســلـطـاتـهـا  ويـحـدث  الــعـكس من ذلك عـنـدمـا
تـتــراجع وتـنـحــسـر الـثـقــافـة   حتـدث الــفـوضى  ويـعم
الفـساد  وتسقط هـيبة الـدولة  وبالتـالي  يتمـزق النسيج

االجتماعي ويتفكك اجملتمع. 

الـســيـاسـة: هي أمـانـة رعـايـة مـصـالح
وكلة الى متـصدين من أبنائها األمـة ا

في الداخل واخلارج.
ستدامة: هي معرفة حدود الـسياسة ا
ـا ال يـؤثـر على الـتـصـرف والـسلـوك 
مــا يــجب أن يــقـرره او ال يــعــيق قـرار

جيل قادم.
هــذا الــتــعــريف األولي هــو لالنــطالق
ــصــطـــلح الــذي نــريــد بــفـــكــرة هــذا ا
الـتأسيس له وتعامل جديد يعتبر من
مــحــددات الــتــفــاوض والــتــفـاهـم بـ
الــكـيــانــات الـقــويـة أو الــضــعـيــفـة أو
الـعالقـات الـبيـنـية بـ هـذه الكـيـانات

في غير احللول احلربية.
بواعث الفكرة:

1- الـعالم ونتيجة التـقدم التكنولوجي
واصالت واالتصاالت واستمرار فـي ا
هــذا الــتــقـدم اخملــتــصــر لـلــمــســافـات
ــكـان والــزمن أضــحى مــتــقـاربــا في ا

والزمان وبالتالي التأثير البيني.
ـة حــاكـمـة 2- مــا زالت األفـكــار الـقــد
وصــنـــاعــة الــعالقـــات والــنــظــرة بــ
الــشـرق والـغـرب والـشـمـال واجلـنـوب
تـزداد بشـاعة وتـشوه مع بـقاءهـا على
وضـعـها والـتـغيـر الـساحب لـهـا بغـير

انتظام.
3- الـتفاوت في التقدم التقني وامتالك
مـقومات القوة يـجعل العدالة بل حتى
ـسـاواة محض شـعارات ال واقع لـها ا

وال أرضية.
4- اسـتـغالل الـدول الـصنـاعـيـة لـلدول
ــنــاجم والــثــروات الـطــبــيــعــيـة ذات ا
لــعـــمــلــيــة ربط ســيــاسـي في فــلــكــهــا
مــجـحــفــة لـلــشـعــوب بل خــلق ظـروف
تــــمـــنـع تـــلـك الـــشــــعــــوب من اإلفـــادة
واالســـتـــفـــادة من ثـــرواتـــهـــا بــحـــيث
أضــحت تـلك الــثـروات نـقــمـة عـلــيـهـا

الـى جحيم ال يطاق من الغرب والشرق
كل هـذا يغـلق أبوابـا محتـملـة للـتفاهم
بــعــيــدا عن ردود األفـعــال والــتــحـسب

وفقدان الثقة.
ـصالح مقابـل العدالة وتـفرعاتها إن ا
ؤثـرة في إجناح وقـيام هـي العـوامل ا
سـياسة مستدامة وتعتبر ضرورية إذا
ي وابـــتـــكــار مـــا أريـــد الــسـالم الــعـــا
صـالح بعيدا وسـائل أخرى لتـحقيق ا
ــــا عـن االســــتــــغـالل والــــفـــــســــاد وإ
بـالـتـعـارف والـتـفـاهم وضـمـان حـقـوق
األجـــيـــال فـي الـــقـــرار وامـــتالك زمـــام

اإلصالح والتغيير.
ـسـتدامـة تطـبيـقات لـفـكرة الـسيـاسة ا
وتـــــأثــــــيـــــرات عـــــلـى الـــــســـــيـــــاســـــة
اخلـارجية والداخليـة; فاخلارجية تقل
فـيهـا الضـغوطـات واالستـغالل نتـيجة
اخــتالف وتــبــاين الــقــوى والــطــمـوح
ـصـالح ـا تـنـتـظم الـدول بـتـبـادل ا وإ
ـشـترك حـقـيـقـة ال ادعاء أو واالعـمـار ا
شـكال. فـي الـداخل حتـدد الـقيـادات في
الـقرار واالستـعانة بـإمكانـيات اخلارج
لـتثـبيت الـسلـطة عـلى حسـاب مصالح

األمة.
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ــاثــلــة أن هــنـالـك ســاسـة احلــقــيــقــة ا
يــتـــصــرفــون بــدوافع غــريــزيــة بل ان
مـراكـز الـدراسـات إلنـشـاء الـسـيـاسـات
تــرتـكــز عـلى أسس إفــسـاد الــعـالم من
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بغداد

مصطفى الكاظميمصطفى كمال اتاتوركتشي جيفارا



الرياضـة ايقونة الـفن للمجـتمعات
وتـمـثل ثقـافـة الـبلـد وتـعزز مـكـانته
ــرمــوقــة ومـتــنــفس لــلــكل ابــنـاء ا
الــوطن لـكـنـهــا في اآلونـة االخـيـرة
اخـتنـقت ويقـول ان الـرياضـة عون
اجلـــســـد حلـــيـــاة صـــحـــيـــة أطــول
واسـترخـاء لألعـصاب ويـؤكـد هذه
الـثـقـافة مـتـبـايـنة من مـجـتـمع ألخر
واحياناً يتوجب علينا التوجيه لها
انه هـاشم محـمد ابـراهـيم التـقيـناه

وكان هذا احلوار:
{ مــا الــفــلــسـفــة اخلــاصــة بك فـي كـرة
القـدم بـعـد ان شاهـدنـا تـطور كـرة الـقدم

في اآلونة االخيرة في العالم?
- انـــــا مـــــتــــواصـل مع عـــــالم
ــــتـــــقــــدم الـــــريــــاضـــــة ا
وخــصــوصــا في اوربــا
الـــتي وصــــلت مـــراحل
مـتقـدمـة خصـوصا وان
طــــريـــــقــــة الــــعب االن
تــــعـــــتــــمـــــد عــــلى
الـــــــســـــــرعـــــــة
بـــــــــاألداء مع
الــــلـــــيــــاقــــة
الـــبــــدنـــيـــة
ــــهــــارة وا
الـفــرديـة ,
اتـــــمــــنى
مــــــــــــــــــن
االحتــــاد
الــعـراقي
ســـــرعـــــة
ارســــــــــال
مـدربــيـنـا
الـــــــــــــــى
اخلــارج
لالستـفا

دة مـن الــتـــطـــور في
عمليه بناء الفرق.

{ كـيف تكـسب ثـقة االعـب
وثقة الوالدين?

- بــطــبــعـي اهم االشــيــاء
تـــركـــيـــزي عـــلى جـــمـــيع
الالعــــبـــ من نــــاحـــيـــة
االحــــــــتـــــــــرام واالخالق
احلـــمـــيـــدة وان يـــكــون
الـالعب لـه الـــــرغــــــبـــــة
بــالـــتــعــلم وبـــالــتــالي
نــخـــلق مــنه العب ذو
مواصـفات عـالية من
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أكـدَ رئـيس جلــنـة االنـضــبـاط عـلي والـي مـحـمــد ان الـلـجـنــة سـبق أن أصـدرت
درب مجـموعة من الـقرارات الـتي فرضت فـيهـا غرامـات مالـية بـحق األنديـة وا
رور . وأضافَ اسـتناداً للمادة  14 من الئحة االنـضباط و واإلداري والالعب
أكثـر من خمـسة عـشـر يومـاً على إصـدار العـقوبـة ولـعدم دفع الـغرامـة من قبل
اخملالفـ لذا تـوجب على جـميع من صـدرت بحقهِ عـقوبـات مالـية اإلسراع إلى
دفعهـا الى خزينـة احتاد الـكرة خالل مدة أقـصاها  7 أيام من تاريـخ نشره في
الـية عـند موقع احتـاد كرة الـقدم الـرسمي وبـعكـسه سوف تـضاعف الـغرامـة ا

دة أعاله. انتهاء ا
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بشار رسن يسجل هدفه االول في الدوري القطري
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ستديرة ≈ŸUL²ł∫ جانب من إحدى إجتماعات إحتاد الكرة لبحث مستجدات وتطورات الكرة ا
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حـظـيت مـبـاراة الـكالسـيـكـيـو الـتي تـعـد ابـرز لـقـاءات الـدوري الـعـراقي
والتي جتمع بقطبي الدوري وهما كال من فريقي القوة اجلوية والزوراء
بالكـثير السيـما من خالل نـيل العبي كل من الفـريق لـلبطـاقة احلمراء
بـاراة التي تعـد ابرز اللقـاءات التي يتـرقبها التي ظهرت في مـثل هذه ا
تـابعة اعالمية ليس عـلى صعيد الوطن فحسب بل اجلماهير وحتظى 
ـتـبـارين من ـا يـحـظى به كال الـفـريـقـ ا عـلى صـعـيـد الـدول الـعـربـيـة 

يزة على صعيد هذه الدول. سمعة كروية 
ظـهور مـثل هـذه الـبـطـاقـات في مـثل هـكـذا لـقـاء جمـاهـيـري كـبـيـر يـنذر
ـنـاقـشـة اداء احلـكـام بـوجـود ازمـة ثـقـة تـبـرزهـا وســائل اعالم وتـدعـو 
وقدرتهم على مسك زمام القيادة الي مباراة يقـومون بتحكيمها السيما
ـااليـنذر بـتـضـعضع وان اخبـار الـشـكوى مـن احلكـام بـدات بـالبـروز 
ـهـمـة والـقـادرة عـلى اجنـاح ـفـصـلـيـة ا الـثـقـة لـدى االنـديـة جتـاه هـذه ا
سارات غـير واثقـة من اصابة الـنجاح سابـقة الكـروية وعدم حـرفهـا  ا

من خاللها.
ـتابع تدهـور تلك العالقة تابع لصـحافتـنا الرياضـية سيـلمس بع ا وا

بنية على الثقة ب االنديـة وب احلكام السيما مع االجتماع الذي  ا
اعالن عنه من قبل نحو  18ناديا مشددين في اجتماعهم الطاريء على
ـمتاز في ـؤثرة التي شـهدهتـها مبـاريات الدوري ا تشخـيص االخطاء ا

ايامه السابقة.
ن انـضـمت لـذلك االجـتـمـاع بـكـون عـمل جلـنـة وافـادت اكـثـر االنـديـة 
باريات دليل رتكبة من قبل اسياد ا احلكام غير مقنع وكثرة االخطاء ا
ـا يستدعي باريات  واضح على تاثيـر مثل تلك االخـطاء على وتيـرة ا
مـخاطـبـة الـلـجـنـة الـتطـبـيـعـيـة بـغـية اتـخـاذ قـرارات تـصب في مـصـلـحة
كن ان ـقصرين جراء ارتكاب اخطاء  تشخيص تلك االخطاء وابراز ا
ـتعة بـاريات ويـفقـدها ا تؤثـر بشـكل وباخر عـلى انسـيابـية ومـجريـات ا

واال ثارة التي يبتغيها جمهورنا الرياضي.
وقـد تشـكل مـثل تـلك الـنـقـطـة من خالل دعـوة االنـديـة الجـتـمـاع طاريء
سـابـقة الـدوري التي يـريدهـا اجلـميع مـسابـقة فاصـلة مـهمـة بـالنـسبـة 
ـكن ان تعكر صفـو البطولة التـي تمثل الواجهة خالية من اي شوائب 
همة لـلكرة الـعراقية خـصوصا وان الـدوري شهد الكـثير من احلاالت ا
شخصة الـتي ابرزت تذمرا من جـانب بعض االندية السـيما ما حدث ا
ـسـابـقات في مبـاراة الـشـرطـة وزاخو من احـداث اسـتـدعت من جلـنة ا
بـاراة لغرض تقييم االحـداث التي شهدتها لالستعانة بتـقرير مشرف ا
ـبـاراة خـصـوصـا مع انـسـحـاب فريـق زاخـو بعـد تـسـجـيل فـريق تـلك ا
ذكـور من االنـسـحاب بـعـد مدة الشـرطـة هـدفه الثـاني وعـودة الـفريـق ا

باراة من جديد. زمنية كانت متاحة لالعادتهم واستئناف ا
ؤشرات فـهنالك من يـدعو لالستـعانة بـحكام اجانب  اضافة لكل تـلك ا
الحظات بـاريات وقيادتهـا الى بر االمان بعـد كل تلك ا لغرض ادارة ا
التي اجتهت نحو تاشـير ازمة ثقة تـسببت بعدم الـثقة من جانب االندية
ـا يـسـهم ـبـاريـات  جتـاه حـكـامـنـا الـكـرويـ ومـقـدرتـهم عـلى قـيـادة ا
بشكل او بـاخر لكـي نشهـد في مسابـقة الـدوري مالحظات اخـرى غير
شـخصة من جـانب عدم ابـراز االثارة والنـدية في اغلب مـباريات تلك ا
االندية والفـوارق البدنـية البـارزة ب نادي واخـر اضافة لـعامل اخلبرة
سابقة الذي يرجح كفة فريق على حساب االخر وغـياب مفاجات تلك ا
بـاريات تـنحـو نحـو لغـة ابغض احلالل في كـرة القدم اذ وبقاء بـعض ا
ـا يـؤشـر الى اسـتـنـفاذ ـباريـات  تـبرز الـتـعـادالت الـتي تـنـهي اغـلب ا
ـدربـ اضافـة لـعـدم تمـكـنهم من اغلب احلـلـول الـهجـومـية من جـانب ا
ـنـاسب الـذي يقـربـهم من بـاريـات وابـراز اخلـطـة او الـتـكـتـيك ا قـراءة ا

باراة الثالثة. خطف نقاط ا
ـطلوب ب واقع ويبقى التـساؤل مرهونـا بابراز عـامل الثقة ا
تلك االندية وب احلكام فمن خالل تضعضع مثل هذا
ؤشـر الشك سـيمـنح االحتـاد الـولي فرصـة البـعاد ا
الكفاءات الـتحكـيميـة العراقـية من ان تسـهم بقيادة

مباريات في احملافل الدولية في ضوء هذا االمر.
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واهب تأخذ طريـقها نحو ان ارى ا
النجومية وال اطمح اكثر من ذلك.
دربـ يـعـانون { شـاهدنـا الـعـديد مـن ا
ــادي في الــنــوادي الــدرجــة مـن الــدعم ا

االولى ?
- صـحـيح اكـثر األنـديـة هـيه اهـليه
ولـيـوجـد دعم مـثـال عـلى ذلك نـادي
ـدربـ الـتـاجـي..لـذلك تــرى اكـثــر ا
يـعـانـون نتـمـنى من وزارة الـشـباب

ان تدعم األندية األهلية.
ـدرب في { كـيف تـشاهـد الـفـرق بـ ا
ـمـتاز ودرجـه االولى هل يـجود الـدوري ا
ـــــــــــفــــــــرق فـي اداره الـــــــعـب وخـــــــوض

باريات? ا
- كـل شيء يــــخـــــتــــلف اوال مــــدرب
ـمتـاز يعـتمـد على الالعب الدوري ا
ال الـذي هو اجلاهـز وذلك بـتوفـر ا
عـصب احليـاة عـكس مدرب الـدرجة
االولى يــعـاني في ذلك حــيث يـأتـيه
الالعـب فــاقــد لــلــمــهــارة واخلــبــرة
ويـــعـــمـل عـــلى تــــطـــويـــره وهـــو ال

متاز. نشاهده في الدوري ا
{ كـلــمــة اخــيــرة لـلــكــرة الــعــراقــيـة اين

ذاهبة?
- ال اســتـــطــيع الــقـــول ذاهــبــة الى
اجملــهــول ولــكن هــنــاك عــمل ولــكن
ـــطـــلـــوب مع ـــســـتــوى ا لـــيس بـــا

االسف.

الالعبـ من اجلانب االنـساني ولم
اواجه حــاالت طــيــلــة فــتــرة عـمــلي

كمدرب.
{ مـــا رأيك في كـــرة الـــقـــدم (الـــفـــئـــات

العمرية) في العراق?
-سابقا ال يوجد االهـتمام بها ولكن
حالـيا اشـاهد اهتـمام بـإقامة دوري
مكن لهم واالحتاد احلالي يـعمل با
لتحـقيق ذلك رغم العـمل بطي ولكن
نــتـمــنى اقــامــة الــدوري وهــو حـلم

اجلميع.
{ هل تالحظ ظـاهـرة الـتـحـرش في كـره
الـقـدم لـلـفــئـات الـعـمـريـة اصـبـحت تـأخـذ

نطاق واسع في البالد ?
-مع االسـف مـوجــوده هـذه احلــالـة
ولـكن بـالفـرق الـشعـبـية عـلى نـطاق
واسـع ويــــبـــقـى مــــراقـــبــــة االهل ال
والدهم هو العمل الصحيح... امثله
كثيره هـناك يا اخي العـزيز كثيرين
لــيس لــهم دخل بــريــاضه ولــكـنــهم
يـتـحـكـمـون بأكـثـر االمـور وهـو هذا
الــــواقـع الــــذي نـــــعــــيـــــشه االن مع

االسف.
{ كـــيـف نــشـــاهـــد هـــاشم مـــحـــمـــد في

تقدمة? راحل ا ا
-االن مدرب لـفئـة الشـباب في نادي
الـــتـــاجي الـــريــاضـي وقــد اخـــتص
عـملي عـلى هذه الـفـئات..وطـموحي

في جــــمــــيع اجملــــاالت وذلك بــــدعم
الدولة للقطاع الرياضي.
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ة? درب هو مسؤول عن الهز { هل ا
يـجب ان ال يالم فـقط - كال بـالـطـبع 
ـــدرب بــــذلك يــــجب ان يـــتــــوفـــر ا
نـاسـبـة لـلـعمل لـلـمـدرب األرضـيـة ا
ـلـعب واالدوات من خالل تـهـيـيـبه ا
واالمـــور اإلداريــة وكـــذلك نـــوعـــيــة

. الالعب
عنوية هل هي مهمة? { احلالة ا

ـدرب ان يـركـز - اكـيــد يـجب عـلى ا
ـــعــنـــويــة جلـــمــيع عــلى احلـــالــة ا
الالعـــبـــ ومـــتـى مـــا كـــان الالعب
مسـتـقـر نـفـسيـا يـسـتـطـيع ان يـقدم

مستوى جيد.
{ بالـنظـر الى مسـيرتك الطـويلـة كمدرب
هـل تــقــول كل قــراراتك لالعــبــ وســبب

اختيارك لبرنامج خطة معينة?
- بـالـطـبع يـخـتــلف الـتـكـتـيك الـذي
اضــعه لـلـفـريـق من مـبـاراة ألخـرى
هنـاك فرق مسـتواهـا افضل يسـتند
عــلى وضع تـكــتـيك مــعـ ولـكن كل
مــــدرب ولـــديه تـــكـــتــــيك خـــاص به
ويعتمد على االدوات التي بحوزته.
{ اذا قـام احد االعب بتشهير قراراتك
وقف? في التدريب فكيف ستتعامل مع ا
-نــــحن كــــمـــدربــــ نـــتــــعــــامل مع

- هـذا الـسـؤال دائـمـا مـا أواجه به
من قـبل اإلعالمـ ومـنـذ عام 1998
مـدرب في الــعـراق ولـكـني لـيس لي
عالقات شخـصية مـشبوه مع اغلب
رؤســاء األنــديـة ولــكـن احلـمــد لــله
عــنــدي شــهــادتــكم انــتم اإلعالمــ
تـعـتـبـر وثـيـقـة جنـاح لـعمـلي واني

ا انا عليه االن. راضي تماما 
{ ما افـكـارك حـول الـريـاضة الـشـعـبـية

في البالد?
- مع االسـف الــريـــاضـــة بـــالـــفــرق
الشـعـبـيـة االن حـالـهـا ال يـسـر بـعد
العب اخلـمـاسـيـة بـالـبالد تـسـيـد ا
مع ذلك يـجب دعم الـفـرق الشـعـبـية
بــأنـشـاء مالعب خــاصه لـهم وعـمل
جلـان شـعـبـية ومـراقـبـة عـمـلهم مع

توفير التجهيزات الرياضية لهم.
{ كــيف تـشــاهــد تـطــور كـرة الــقـدم في

العراق في اآلونة األخيرة?
العب في بـلـدنا -مع ازديـاد بنـاء ا
واالعــتـــنــاء بـــالــفــئـــات الــعـــمــريــة
ــضي قـدمــا.يـوجـد نـسـتــطـيع ان 

عمل ولكنه بطئ بعض الشي.
ـكـنك تـغـيـيـر حـال كـرة الـقدم { كـيف 

من برنامج خاسر الى برنامج فائز?
-اكيد يـجب تدخل الـدولة من اعلى
سلـطة في الـبالد مثال نـشاهد دول
اخلـليج كـيف وصلـت نحـو التـطور

جـــــــــــمــــــــــــيـع الــــــــــــنـــــــــــواحـي.
{ كـــيف تــــقـــيـم كـــرة الــــقـــدم في
الـعـراق بعـد ان اصـبـحت ظـاهرة
تــــعـــــتــــمـــــد عــــلـى (الــــرشــــاوي

والوساطات)?
-مع االسـف واقع كــرتــنــا
حاليا وانديتنا العراقية
االن ال يـلبي الـطـموح
ولــــكن نــــتـــمــــنى ان
تــــنــــهـض كــــرتــــنــــا
بــوجـــود ريـــاضــ
يـــعــمــلــون من اجل
الـــــــعـــــــام ولـــــــيس
ــــــصــــــلـــــحــــــتــــــهم

الشخصية.
{ هل لـديك ازمـة بـخـوض مـوسم جـديد
بـدون فتـرة اعـداد لـلـتـعـرف عـلى االعـب

باراة? وخوض ا
وسم - سـؤال ذكي. واجهـته هـذا ا
بـتــكـلــيـفي بــاألشـراف عــلى تـدريب
نـادي الــطــامـيــة وقــبل اســبـوع من
انـطالق الــدوري واحلـمـد لـله كـانت
ادارة الـــنـــادي تـــريـــد الـــبـــقـــاء في
مصاف الدرجة وقد حققت لهم ذلك.
ـعـروف انك مدرب { كـابـ هاشم من ا
طـمـوح ومــثـابـر وصـاحب عـقـلـيـة كـبـيـرة
ـمتازة ولـكن ليـس لك مـكان في األنـدية ا

متاز) ما السبب? (الدوري ا
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أعلن االحتـاد اآلسيـوي لكـرة القدم
ــضـيــفـة الــيـوم اجلــمــعـة الــدول ا
جملـمـوعـات الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة
لكـأس العالم  2022 في قطـر وكأس
آسيا  2023 في الص والتي تقام
بنظام التـجمع خالل الفترة من 31 
أيــار/ ولــغــايــة  15 حــزيـران 2021 
مـشــيـرا الى ان الــقـرار اتــخـذ بــعـد
عــمــلـــيــة الــتــشــاور مع االحتــادات
الـوطــنـيـة األعــضـاء. وتـســتـضـيف
الـص مـباريـات اجملمـوعة األولى
ـــتـــصـــدرة الـــتي تـــضـم ســـوريـــا ا
ــالــديف وغــوام في والــفــلــبــ وا
ح تسـتضيف الكـويت اجملموعة
الــثــانــيـــة الــتي تــضـم أســتــرالــيــا
تـصدرة واألردن ونـيبـال والص ا
تـايبـيه.  وتقـام مبـاريات اجملـموعة

الــثـالــثـة في الــبـحــرين عـلــمـاً بـأن
اجملـمـوعة تـضم مـنتـخـبات الـعراق
ـــتــــصـــدر وإيـــران وهـــونغ كـــونغ ا
وكــمــبـوديــا بــيــنــمــا تــســتـضــيف
الـســعـوديـة مــنـافـســات اجملـمـوعـة
الرابعة التي تـضم إلى جانبها كل
من أوزبكستان وسنغافورة واليمن

 . وفلسط
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من جهـتها تـستضـيف قطر مـنظمة
كــــأس الــــعــــالم  2022 مــــبــــاريـــات
اجملموعـة اخلامسـة التي تضم إلى
جانـبها عـمان وأفغـانستـان والهند
وبـنــغالدش في حــ تـســتــضـيف
الـــيـــابـــان مـــبـــاريـــات اجملـــمـــوعــة
الـــســــادســـة الــــتي تـــضـم أيـــضـــاً
قـــرغــيـــزســتـــان وطــاجـــيــكـــســتــان
ـــار ومـــنــغـــولـــيــا. وتـــقــام ومـــيــا

مـبـاريـات اجملـمــوعـة الـسـابـعـة في
اإلمارات علماً بـأن اجملموعة تضم
كـذلك منـتـخـبـات فـيتـنـام ومـالـيـزيا
وتـايالنــد وإنــدونـيــسـيــا في حـ
تــســـتــضـــيف كــوريـــا اجلــنـــوبــيــة
اجملموعـة الثامنة الـتي تضم أيضاً
ــتـصـدرة ولــبـنـان تـركــمـانــسـتـان ا

وكوريا الشمالية وسريالنكا.
كـــمــــا  جنح بـــشـــار رسـن في قـــلب
تــأخــر فــريـقـه قـطــر امــام مــضــيـفه
اخلور الى فوز بنـتيجة  1-2 بعدما
صــنـع الــهـدف االول وســجـل هـدف
الفوز الـثاني في مـباراة اجلولة 19
متاز وقد امتدت للدوري القطـري ا
مــشــاركــة الـــدولي الــعــراقي طــوال

باراة.  دقائق ا
ورغـم تــــــفـــــوق نــــــادي قـــــطــــــر في
االســــــتـــــحــــــواذ و فـي احملـــــاوالت

الهجومية لـكن الفريق تلقى الهدف
االول من ركلة جزاء في الـدقيقة 21
وقــد كــان رسن قـــريــبــا من تــعــديل
الـنــتـيـجــة في اخـر ثــواني الـشـوط
االول لـوال رد العـارضـة لتـسـديدته.
وفي الشوط الثـاني زاد ضغط قطر
لـتـعـديل الـنـتـيجـة حـتى جنح رسن
في صــنـــاعــة الــهــدف االول بـ كــرة
عــرضـيــة في الــدقــيــقـة  55 ثم عـاد
رسن وتـكـفل بتـسـجيل هـدف الـفوز
ـجـهـود فردي بـعـد اخـتـراق دفاع
اخلـــــصم ,هـــــدف هـــــو االول خالل
مـسـيرتـه في الدوري الـقـطـري. هذا
ـركـز الـفـوز اعــاد نـادي قـطــر الى ا
الــرابع بـرصــيـد  31 نــقــطـة مــركـز
يـجعل الـفريق مـرشحـا للـتأهل الى
دوري ابـــطـــال اســـيــا مـع تــبـــقي 3
جوالت على ختام الدوري القطري.

األداريــة لـلـقـوة اجلــويـة جتـاه األفـعـال
الـتي يراد منهـا التفرقـة وضياع محبي
الـفـريـق و دس الـسم بـيـنهـمـا. واكمل
الــــنــــادي ان ادارة الــــنــــادي تــــســــجل
سؤول األول على اسـتغرابها من قبل ا
الـنـادي الـفـريق شـهـاب جـاهـد بـصـفـته
قـائـداً لـلـقـوة اجلـويـة ورئـيـسـا لـلـنادي
ـكن السكـوت عنها لـلتصـرفات التي ال
لـذلك سـنـعمل عـلى رفع شـكوى رسـمـية
امـام اجلـهـات ذات الـعالقة بـأعـتـبار ان
الـــسالح احملـــمـــول هــو حلـــمـــايــة أمن
الـــنـــاس ولـــيس لـــتــهـــديـــدهم من قـــبل
شـخـصـيـات ضعـيـفـة تـمس أمن الـدولة
والرد القادم لألدارة واجلمهور سيكون
ن في احملـاكم اخملـتـصـة لـيـكـون عـبرة 

اعتبر.

االجـتمـاعي والذي يعـد اكبـر دليالً على
الـتصرف األرعن جتاه النادي. واضاف
في الـوقت نفسه تسـتنكر ادارة الزوراء
الـــصــمـت الــغـــريب من قـــبل الـــهــيـــئــة
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اعـلن نادي الـزوراء الرياضي مـباشرته
بـــاجــراءات رفع شــكـــوى ضــد مــشــجع
عروف بـابو برير نادي القوة اجلوية ا
ـقــطع فـيـديـو يـسيء بــسـبب ظـهـوره 
لـلنادي. وانتشر مقطع فيديو ألبو برير
وهـو يـعـدد نـادي والعـبي الـزوراء وهو
يـــحــمل سـالحــاً داخل ســـيــارته. وذكــر
الـــنـــادي فـي بـــيـــان صـــحـــفي ان ادارة
الـزوراء وجمـيع اعضـاء الهيـئة الـعامة
ـشـيـنة لـلـنـادي تـسـتـنـكر الـتـصـرفـات ا
الـتي جـرت بحـق أبنـاء النـادي وجـميع
دعو ضياء ابو برير أعـضاءه من قبل ا
والـــذي قــام بـــتــهــديـــد أبــنـــاء الــنــادي
ــصـور ومــنــتــسـبــيه عــبــر الــفـيــديــو ا
ــــنــــتــــشــــر فـي مــــواقع الــــتــــواصل وا

سـابق انـهـا سـتـكـون مع هـونك كـونغ.
وأضافَ لقد تـوافق رأي التطبـيعية مع
ــــدرب كـــــاتــــانـــــيــــتـش و تــــقــــد ا
االعـــــتــــراض الـــــرســــمـي الى االحتــــاد
ـطـالـبـة بـضـرورة الـعـودة اآلسـيـوي وا
بـاريـات السـابق لـتحـقيق الى جـدول ا
شاركة ـنتخبـات ا العدالـة ب جميع ا
في اجملـموعـة. واختـتمَ مـحمـد بالـقول
لكة ان االحتاد اآلسيوي قرر اخـتيار 
البحرين الستـضافة مجموعـة منتخبنا
ـــزدوجـــة لـــكــأس في الـــتـــصـــفـــيـــات ا
الـعالـــــم 2022 ونـهائـيـات آسـيا 2023
وحدد  مواعيد مباريات منتخبنا فيها
إذ يالعب كـــمــبـــوديـــا في الــســـابع من
قـبل ويواجه هونك كونغ في حزيران ا
احلادي عشر من الشهر نفسه ويختتم
منتـخبنـا مباريـاته في التصـفيات أمام

إيران في اخلامس عشر من حزيران.
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قـدمت الـهـيـئـة الــتـطـبـيـعـيـة اعـتـراضـاً
رســمــيــاً الى االحتــاد اآلســيــوي لــكـرة
الــقــدم بـعــد تــغــيــيـر جــدول مــبــاريـات
مــنــتـخــبــنـا الــوطــني في الــتـصــفــيـات
زدوجة لـكأس العالم 2022 ونهائيات ا
قرر إقـامتهـا في البحرين آسيا 2023 ا
بطـريقـة التجـمع. وطالـبت التطـبيـعية
رسل الى االحتـاد اآلسيوي بكـتابهـا ا
ــبــاريــات في الــتــصــفــيـات بــخــوض ا
حــسب اجلــدول احملـدد ســابـقــا والـذي
يالقي فـيـه مـنــتـخــبـنــا هـونـك كـونغ ثم
كـمبـوديا وبـعـدها إيـران. وقالَ الـناطق
اإلعالمي لـلـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة هـشـام
ـــدرب كــاتــانــيــتش أبــدى مــحــمــد ان ا
استـغـرابه الشـديد من أن تـكون فـاحتة
مباريـات منتخـبنا أمام كـمبوديا بـينما
االحتـــــاد اآلســـــيـــــوي أعـــــلـن في وقتٍ
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{ مــدن - وكـاالت: ســجل الـســائق الـســعـودي
رحلت ياسر بن سعيدان أسـرع األوقات في ا
اخلـاصــتـ الـلـتــ أُقـيـمـتــا الـسـبت من رالي
الـشـرقـيـة تـويـوتـا الـدولي اجلـولـة الـثـالثـة من
كــأس الـعــالم من االحتــاد الــدولي لــلـســيـارات
باها" لـلرالـيـات الصـحـراوية الـقـصيـرة "فـيا  –
واجلـولة األولى من بُـطـولـة السـعـودية تـويـوتا
للراليـات الصحراوية  2021 وكان قد  تعديل
ُنـظِّـمون إللـغاء مـسار الـرالي بـعد أن اضـطـر ا
مرحلة (اجلُمعة) بسبب تردِّي األحوال اجلوية

وسوء الرُؤية األُفقية. 
وسـيطـر ابن سـعيـدان علـى الرالي مُـنـذ البـداية
حتى نـهـايته واجـتاز خطّ الـنـهايـة أولًا بـفارق
 دقــيــقــة عن أقــرب مُــنــافــسـيـه الـســائق 13:38
التشـيكي مـيروسالف زابـلِتال في سـيارة فورد

"أف   150 إيفو".  
وقال ابن سعيدان: "أنهينـا رالي الشرقية بحمد
الـله رغم صـعوبـته حـيث أُقـيم بـأكـمـله في يومٍ
رحـلـة صعـبةً واحد مع  350 كيـلـومتـر كـانت ا
ُـجـازفـة في الـبـدايـة لـكن اتـبّـعـنـا خـطّـة عـدم ا
وكان هـدفنـا إنهـاء الرالي بال مـشاكل واحلـفاظ
عــلـى الــســيــارة ألن لــديــنــا حتــدِّي قــادم خالل
ُـشـاركـون الـيـوم السـبت أُسـبـوعـ وخـاض ا
مـرحـلـتـ خـاصـتـ ولم يُـواجه ابن سـعـيـدان
ُشاركان وملّاحه الروسي أليكسي كوزميتش ا
في ســيـارة مـيـنـي"جـون كـوبـر وُركـس" رُبـاعـيـة

ـاني الـدفع من حتــضـيـر فــريق "إكس رايـد" األ
أية مشاكل إطالقًا. 

أعلن االحتـاد السـعودي لـلسـيارات والـدراجات
الناريـة السبت وفـاة الدراج السـعودي رياض
ــرحــلـة الــشــمــري بــعـد تــعــرضه حلــادث في ا
األخــيــرة من رالي الــشــرقـيــة. وكــتب احلــسـاب
الـشـخـصي لـالحتـاد احملـلي عـلى مـوقع تـويـتـر
"ببالغ األسى واحلزن ينـعى االحتاد السعودي
لـــلـــســـيـــارات والـــدراجـــات الـــنـــاريـــة الـــدرّاج
الـسعـودي ريـاض الشـمـري إثر حـادث تـعرض
ـرحــلــة األخـيــرة من رالـي الـشــرقــيـة له خـالل ا
تــويــوتــا الـدولي".  وتــابع "نــســأل الــله الــعـلي
الـقديـر أن يـتغـمـد الفـقـيد بـواسع رحـمته وأن
يـلـهـم أهـله وذويه الـصـبــر والـسـلـوان".  وكـتب
األمــيـر عـبــد الـعـزيـز بـن تـركي الـفــيـصل وزيـر
الريـاضـة السـعـودي على تـويـتر "بـبالغ األسى
ـواسـاة ألسرة أتـقدم بـأحـر الـتـعازي وصـادق ا
الــفـقـيــد ريـاض الـشــمـري". وتـابع "الــعـزاء لـكل
ـتـسـابـقـ وألسـرة الـرالي.. رحم الـله الـفـقـيد ا
وأســكــنه فــســيـح جــنــاته.. إنــا لـــله وإنــا إلــيه
تسابق راجعون". كما تـعرض عدد كبيـر من ا
لعـدة حـوادث من بيـنـهم يزيـد الـراجحي وزار
األمـيـر خـالـد بن سـلـطـان الـعـبـد الـله الـفـيـصل
رئـــيـس مـــجــــلـس إدارة االحتـــاد الــــســــعـــودي
ـتــسـبـاقـ لــلـسـيـارات والــدراجـات الـنــاريـة ا

لالطمئنان على صحتهم.
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كـاليفـورنيا وتـكساس. ونـقلت صحـيفة
"واشــنــطن بــوست" عن روب مــانـفــريـد
مـفوض دوري البيـسبول األمريكي أنه
قـد يتم السماح بـحضور عدد محدد من

اجلماهير. 
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طـلب اإلسـباني بـيب جوارديـوال مدرب
مـانشـستـر سيـتي التـعاقـد مع رومـيلو
لــوكـاكــو مـهــاجم إنــتـر مــيالن لـتــدعـيم
ــرحــلـة صــفــوف الــســيـتــزيــنــز خالل ا

قبلة.  ا
ووفــقًــا لــصـحــيــفــة "الجــازيـتــا ديــلــلـو
ســبـورت" اإليــطــالـيــة فـإن جــوارديـوال
مــعــجب بـقــدرات لـوكــاكــو ويـرغب في
ــقــبل. وأشــارت ــوسـم ا ضـــمه خالل ا
إلـى أن جـوارديـوال حـاول ضـم لـوكـاكـو
اضـي بعد لـلمـرة األولى في الصـيف ا
ـهـاجم الـبـلــجـيـكي في مـوسـمه تــألق ا
األول بـقميص النيراتزوري. وأوضحت
أن مــدرب مــان سـيــتي ال يــزال يــحـافظ
عــلى اهــتــمــامـه ومـطــاردتـه لــلــوكــاكـو

وسم احلالي.  خالص ا
وذكـرت الصحـيفة اإليـطاليـة أن لوكاكو
وجـد ضالته مع إنتر ميالن وال يخطط
إلنـهاء هذه التـجربة في الوقت احلالي.
وســبق أن حــاول جـوارديــوال الـتــعـاقـد
أيــــضًــــا مـع األرجــــنــــتــــيــــني الوتــــارو
مـارتينـيز مهـاجم إنتر مـيالن. كما شن

أخبار النجوم
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{ رومـا- وكاالت: تـلقى اإليـطالي سـتيـفانـو بيـولي مدرب
مـيالن نـبـأ سـارًا في تـدريـبـات الروسـونـيـري اسـتـعدادًا
ــوقع كـالـتــشـيـو ـواجـهــة نـابـولـي الـيـوم األحــد. ووفـقًـا 
مـيـركـاتـو فـإن ثـيـو هـيـرنـانـديـز وهـاكـان تـشـالـهـانـوجـلو
شـــاركــا في الــتــدريـــبــات اجلــمــاعــيـــة أمس اجلــمــعــة
ـباراة نـابولي. وأشار وسـيكـونان ضـمن قائـمة الـفريق 
ـــوقع اإليـــطــالـي إلى أن أنــتـي ريــبـــيــتش وألـــيــســـيــو ا
رومانيـولي قد يعودان أيضًا إلى التدريبات اجلماعية
بـاراة نـابـولي أو تـتأجل وبـالـتـالي سـيلـحق الـثـنـائي 
عودة الالعبـ إلى لقاء مانـشستر يـونايتد. وذكر أنه
لم يـتـحـدد حـتى اآلن مـوعـد عـودة اخملـضـرم زالتـان
إبــراهــيــمــوفــيــتش وإســمــاعـيـل بن نــاصــر ومــاريـو
مـانـدزوكـيـتش. وكـان مـيالن تـعـادل مع مـانـشـسـتر
اضي عـلى ملعب يونـايتد بـنتـيجة 1-1 اخلمـيس ا
أولــد تـــرافـــورد في ذهـــاب ثـــمن نـــهــائـي الــدوري

ــقـبل عـلى األوروبي وسـيــقـام لـقـاء اإليــاب اخلـمـيس ا
ملعب سان سيرو.
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وإســاءات". وقـال الــنـادي "اإلنــهـاء
الـفوري لـعالقـتـنا في حـالـة احلمل
متفق عليه في التعاقد" مضيفا أنه
طالبة بتعويض مالي قرر عدم ا
من لـــوجـــلي رغـم أن الـــعـــقــد

ينص على ذلك". 
وأكــمل "طــالـبــتـنــا بـدفع
تأخر) ونشعر (راتبها ا

ضــــخــــمــــة ألداء الــــفـــريـق وأثـــار
مخاوف الـرعاة وأثر عـلى الشؤون
ـالـيــة لـلـنــادي. وأبـلـغـت لـوجـلي ا
صــحــيـفــة "الريــبــوبــلـيــكــا" الــيـوم
األربــــعـــــاء "ال أصـــــدق أن احلــــمل
مــعـنــاه اعــتــبـاري غــيــر مـحــتــرفـة
ومـجــرمـة مـثل تـعـاطي الـكـوكـايـ
ـــنـــشـــطـــات". ووصــفـت مـــاريــا وا

{ بـاريس- وكاالت: يـعيش العبـو باريس سان جـيرمـان حالة من الـغضب جتاه إدارة
ـوسم احلـالي. ووفـقًـا لـصـحـيـفـة ليـكـيب الـفـرنـسـيـة فإن الـنـادي الـفرنـسي خالل ا

البس ألنهم لم يحـصلوا حتى اآلن على مكافآت الالعب غـاضبون في غرفة ا
اضي. وأشـارت إلى أن جنـوم سان جـيرمـان بدأوا يـفـقدون صـبرهم ـوسم ا ا
جتـاه اإلدارة كـمـا أنهم ال يـفـهـمون كـيف يـفـشل نادٍ بـحـجم بـاريس في سداد
مــسـتــحـقــات العــبـيه. وأوضــحت الــصـحــيـفــة الـفــرنــسـيــة أن كـيــلـور نــافـاس
ومـاركيـنـيوس هـما أكـثـر الالعبـ الغـاضـب في صـفوف الـفـريق البـاريسي.
ستحقات كان يـجب أن يسددها النادي لالعب في وذكرت ليكـيب أن هذه ا

اضي. اخلريف ا
{ مــــــــــــــــدن -
وكــــاالت: تـــوج
فــــــريق الــــــكـــــرة
الـــطــائــرة بــاألهــلي
طــــرابـــلس بـــلـــقب
الدوري الليبى
ـــــمـــــتــــاز ا

إليزابيتا ألبرتي كاسيالتي رئيسة
مـجـلس الــشـيــوخ قـضـيــة لـوجـلي
ــرأة". وأبـدى بــأنــهــا "عـنف ضــد ا
جـيـوفـاني مـاالجـو رئـيس الـلـجـنـة
ـبــيــة الــدولـيــة "تــعـاطــفه" مع األو
الالعـــبــة. وقـــال بـــورديــنـــوني إنه
اضـــطــــر إلى غـــلـق مـــوقـــعـه عـــلى
اإلنــــتــــرنت بــــســـبـب "تـــهــــديـــدات

لقطة أرشيفية من
دوري البيسبول

األمريكي
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{ مـدريـد- وكـاالت: ارتـبط بــرشـلـونـة بـقـوة بـالـتـعــاقـد مع الـنـرويـجي إيـرلـيــنج هـاالنـد مـهـاجم بـوروسـيـا
ـقبـل. ووفقًـا لـصـحيـفـة  سـبورت فـإن خـوان البـورتـا رئيس بـرشـلـونة واإلدارة دورتـمونـد في الـصـيف ا
طروح هو هاالند. وأشارت الرياضـية للبارسا يـريدان إبرام صفقة قـوية في الصيف واالسم الرئيـسي ا
إلى أن الوضع االقتـصادي لبـرشلونـة ال يزال صعـبًا لذا سـتعتـمد اإلدارة في تمـويل الصفـقات اجلديدة
. وأوضـحت أن البورتا يـرتبط بـعالقة جيـدة مع مينـو رايوال وكيل هـاالند لكن على بـيع الالعب احلـالي
عملية رحيل األخير عن دورتموند حتتاج  100 ملـيون يورو على األقل. وقالت الصحيفة إن تمويل الصفقة
سيدفع بـرشلونة للتخلص من عدة أسماء مثل جونيور فيـربو وفيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان ومارتن
برايثـوايت نيـتو وصامـويل أومتـيتي وميـراليم بـيانيـتش وماتـيوس. وأضافت أن بـرشلـونة استـثمر 250
مـليـون يورو في جـريزمـان وكوتـينـيو فـقط لكن جـائحـة كورونـا وانخـفاض قـيمـة الالعبـ يشـيران إلى أن

النادي الكتالوني لن ينجح في إبرام عمليات بيع ضخمة.
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دير الـفني لتـشيلـسي عن أسلوب اني تومـاس توخيـل ا { لـندن- وكاالت: كـشف األ
عمله في النـادي اللندني. وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا

صن الـبريـطانيـة: نظام فـرانك المبـارد بشأن الـغرامات? لم أكن
عــلى عــلم بــذلـك. لــكن قــبل كل شيء أنــا عــلى ثــقــة من أن
الالعبـ يحضرون في الوقت احملـدد; ألن اجملموعة مثل
الـعــائــلـة. وأضــاف أمــيل لــلــوثـوق بــالالعــبــ وأسـعى
إلقــنـاعــهم بــقــيم الــنــادي; ألن ذلك أفــضل من وضع
القواعـد والغرامات. لست ضـد الغرامات لكن يجب
البس أن تــمــنح مــســؤولــيــة شيء مــا في غــرفــة ا
لالعبـ أصحاب اخلـبرات. وتـابع لم يتـأخر أحد
لعب. إذا بعـد عن االجتمـاع أو الذهـاب ألرض ا
وصـل الالعب إلى  10.01 أو   9.59 فــــأنــــا
لــست شــرطــيًــا ولن أتــســكع حــول الــنــافـذة
لــلــتــحــقق مـن وقت وصــول كل فــرد لــكن
أتـوقـع أن يـهـتم الالعــبـون الـكــبـار بـهـذا
األمـر إلرشـاد اجلـمـيع حـول طـريـقة
الـعــمل في تـشــيـلــسي. وأكـمل: إذا
قامـوا بتنـظيم هـذا األمر عن طريق
غرامات فيمكن تطبيقه من خالل
تـنـاول عـشـاء لــطـيف أو عـطـلـة
لـــطـــيــفـــة مـــعًـــا لـــكن هم من
سيـدفعون. هذه الـطريقة التي

نفعل بها األشياء. 
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لــلــمــرة الــثــامــنــة بــعـد أن تــغــلب
الـــســـويـــحـــلي عـــلـى أســـاريــا 3-1
ـرحلـة األخيرة اجلمـعة في إطار ا
ــســابـــقــة.  وضــاعت فــرصــة من ا
ُـــنــافـــســـة األهــلي الـــســـويــحـــلي 
وســـم -2020 طرابلس على اللقب 
 عـقب خــسـارتـة لـشـوط أمـام 2021
ـتـلك الـسـويـحلي أسـاريـا. وكـان 
فرصـة الـتتـويج بالـلقب حـال فوزه
 بــــشــــرط خــــســــارة األهــــلي 3-0
طــرابـلس الـيــوم أمـام االحتـاد
صراتي. وسـيخوض األهلي ا
طــرابـلس مــواجـهــته األخـيـرة
مــســاء الــيــوم اجلــمــعــة أمــام
ـصـراتي ولن تـؤثـر االحتـاد ا
نـتيـجـتهـا على لـقب الـبطـولة.
وتوج األهلي طرابلس باللقب
بــــرصـــــيــــد  6 نـــــقـــــاط وحل
الـــســـويـــحـــلي ثـــانـــيـــا بــذات
الــرصــيــد ولـكـن األهـلـي حـسم
الـبطـولة بـفـارق األشواط. يـشار
ــــركـــز إلى أن أســــاريــــا احــــتل ا
الثالث برصيد نقطت بينما جاء
فـي الـــتــــرتــــيب األخــــيــــر االحتـــاد

صراتي بنقطة يتيمة. ا
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رفض نـــاد لـــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة في
إيـطـالـيـا سـداد مسـتـحـقـات العـبة
ســابــقـة اســتــغــنى عن خــدمــاتــهـا
ـا أثــار غـضب بـســبب حـمــلـهــا 
الـسـيـاسـيـ ومـسـؤولي الـريـاضة
في الـــبالد. وطـــرد نـــادي الـــهـــواة
بوردينوني العـبته الرا لوجلي (41
عاما) في مارس/ آذار  2019بعدما
أبـلــغت مــســؤولي الــنـادي بــأنــهـا
تــنــتــظــر طــفال. وبــعــد تــعــرضــهـا
لإلجــهـــاض في أبــريل/ نـــيــســان
طــلــبـت لــوجــلي مـن الــنــادي دفع
ــتـــأخـــر عن الــشـــهــر راتـــبــهـــا ا
الـسـابق. ورفض الـنادي طـلـبـها
ورفع دعـوى قــضـائـيـة قـائال إن
لوجـلي لم تـخبـر النـادي بأنـها
تــــخــــطط لـإلجنـــاب عــــنــــدمـــا
انـــــضــــمـت لــــفـــــريـق من أجل
احلــصـول عــلى راتب أفـضل.
ووفقا لوثيقـة قضائية نشرت
على فيسبوك قال بوردينوني
إن رحيل لوجلي تسبب في أضرار

ــكــافــحــة فــيــروس كــورونــا. صــارمــة 
وتـنــطـلق فـعـالـيـات الـدور الـفـاصل فـي
 أيــلـول اجلـاري بـيـنــمـا تـقـام آخـر 29
جـولـتـ من الـدور الـفاصل  الـسـلـسـلة
ية يوم  20تـشرين أول في جنوب الـعا

{ مـدن - وكـاالت: أعـلـنت رابـطة دوري
الـبيـسبـول األمريـكي جدول مـنافـسات
الـدور الـفـاصل للـبـطـولة حـيث سـيـقام
في مـوقع محايد في أرليـنجتون بوالية
تــكــســاس وسـط إجــراءات احــتــرازيـة

ــصـري عـزمي { الـقـاهــرة - وكـاالت: فـاز ا
محيـلبة على منافسيه في مسابقة اإلسكيت
عـلى مـســتـوى فـردي الـرجـال بــبـطـولـة كـأس
قامـة حاليًا في مصر حيث العالم لـلرماية ا
ـســابـقـة  121 من 125. جـاءت أرقــامه في ا
وبــهــذه الــنــتــيـجــة تــأهل مــحــيــلــبــة لــنـهــائي
ـقرر إقامته في اإلسكـيت "فردي الرجال" وا
ــزمع أن وقت الحق الــيــوم اخلــمــيس ومن ا
ــــصـــري مـع رمـــاة من يــــتـــنــــافس الــــبـــطل ا
جـمـهـوريـة التـشـيك وقـطـر. وأكد مـحـيـلـبة في
تـصريـحات لـلمـوقع الرسـمي لوزارة الـشباب
ـواصـلـة جـهـوده في والـريـاضـة أنه يـسـعي 
البـطـولة لـتـحقـيق الـفوز بـهـا  وحتقـيق أرقام
يـزة في اإلسكيت. وأشـار إلى أنه يبدأ من
اآلن الــتـركـيــز في نـهــائي اإلسـكــيت رجـال
صرية بالفوز وإضافة إجنـاز جديد للرمايـة ا
بها. وتـستضيف مـصر كأس العـالم للرماية
بـــــاخلــــــرطـــــوش "اإلســــــكـــــيـت - الـــــتـــــراب"
ثل ـشـــــاركة  400من الرمـاة الدولي 
من مـخـتـلف دول الـعـالم وذلك خـالل الـفـترة

من  22 شباط احلالي حتى  5 آذار.

الـالعب اإليــطــالـي الــســابق ألـــيــســيــو
تـاكيـناردي هـجومـا شرسـا على فـريقه
الــســابق يـوفــنــتـوس وكــريــسـتــيــانـو
ـبـاراة الـتي قـدمـهـا رونـالــدو بـسـبب ا
"الـبيانكـونيري" والنـجم البرتغالي في
إيـــــــاب دور الـ 16مـن دوري أبـــــــطـــــــال
أوروبـا حـيث ودّع البـطـولة عـلى يد
بــورتــو. وبــرغم فــوز "الــســيـدة
الــعـجـوز" بـنـتـيـجـة  2-3 في
اإليـــــــــــــــــــــــاب إال أنــه ودع
الــبــطـولــة كـونـه سـقط في
لــقــاء الــذهـاب  2-1 عــلى
أرض الـفريق البرتغالي.
وفـي تصـريحـات إلذاعة
(تـي إم دبـلـيـو راديـو)
قـــال تــاكــيــنــاردي عن
كــريــســتـيــانــو: "لــقـد
حــــصل عـــلى راحـــة
فـي مباراة التـسيو
ـكنه أن إذن كـيف 
يـقـدم مـبـاراة بـهذا

الشكل?".

بـاخليـانة... فـعلـنا الـشيء الوحـيد
ـمــكن وهـو الــدفـاع عن أنــفـســنـا ا
عــــــلى أســــــاس الــــــعـــــقــــــد الـــــذي

وقعتـــــــه".

بيب غوارديوال

توماس توخيل
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وتـلك الـقـواعـد ثـابتـه.ولكن 1-بـال شك أن الـعالـم تقـوده قـواعـد 
ـتغـير فـيها هي األدوات ألنـها خـاضعـة للـمتغـيرات الـسيـاسية ُ ا
تغيرات الوعي لدى واالقتصادية واألجتماعية واألمنية. أضافة 
الـناس  والـتي أمًا تـكون  مـتقدمـة أو متـراجعـة .ومتـغيـر الزمان
ـتغـيرات الـطـبيـعـة التي عـند حـدوثـها  تـفرض ُ كـان .أضافـة  وا

واقعا متغيرا!
2-فــالــدول الــتي تــشــكـل الــعــالم  عــبــارة عن شــركــات كــبــرى
دراء ـوقع  ا ومـتـوسطـة وصـغيـرة ...الخ. واالنـظـمة مـاهي اال 
لتلك الـشركات  واحلكـومات تمثل األيدي الـعاملة فـيها .وهناك
شركات صغيرة مرتبطة بشـركات كبيرة.والشركات الكبيرة أما
تـوسطة تسعى لتكون متنافسه أو بينـها شراكات .والشركات ا
ُتـلكـئة يـدعمـها ـكانـها .وبـالتـالي فالـشركـات ا كبـيرة أو تـبقى 
حـلـفاءهـا. ولـكن الشـركـات الفـاشـلة تـصـبح عبء  وبالـتـالي أما
وبـالـتالي تـتـغيّـر األيـدي الـعامـلـة لـتتالئم مع يُسـتـبـدل مدراءهـا 
ـدراء اجلـدد.أو تـضـطـر الـشـركات أفكـار وبـرامج وطـمـوحـات ا
الـكبـرى للـبحث عن صـيغـة ألنتـشال تـلك الشـركة " الـعراق" من

رحلة بيعها خردة ! الفشل والضياع والوصول 
ـثــيـر هـو 3-فـالـعــراق بـات  شـركــة فـاشـلــة ومـنـذ 17 عــامـا .وا
ـدراء " الـنـظـام الـسـياسي"  ال األصـرار عـلى الـفـشل من قـبل ا
دراء سيـمـا وان االيـدي العـامـلة " احلـكـومـات" تنـفـذ مـايطـلـبه ا
الـذين ليـست لديـهم خطـط مسـتقبـليـة وال خطـط استـراتيـجية. ال
ـدراء" بل حتــارب من يـنــتـقــدهـا ويــنـتــقـد أداءهــا  .ألن  هـؤالء ا
وكذلك يـرفضـون تغـيير الـنظـام"  يرفـضون االصالح والـتغـييـر 

جنس ونوعيات األيدي العاملة " احلكومة " .
وحـتى عـنـدما حـاولت الـشـركات الـكـبـرى " الدول" مـحـاولة دعم
ـدراء "الـنـظـام" رفـضـوا ذلك واعـلى مـا وتـغـيـيـر سـلـوك هــؤالء ا
فــعـلـوه هـو اسـتــبـدال الـوان ابـواب مــكـاتـبـهم وتـغــيـيـر مـفـردات

شعاراتهم.
وعــنـدمـا دعــمت تـلك الـشــركـات الـكــبـرى  فـرض ايــادي عـامـلـة
دراء قد تكون  40 جديدة  ( حكومة جديدة) بنـسبة بعيدة عن ا
ـدراء فـبـات ـئـة كـمـرحـلـة اولى و هي لـيـست من تـضـاريس ا بـا
ــدراء هـو شـيـطــنـة االيـادي الــعـامـلـة الــشـغل الـشــاغل لـهـؤالء ا
اجلديدة" احلكـومة" ووضع العصي في طريـقها واالصرار على
فـشلـهـا وأسقـاطهـا . اي أفشـال ( اخلـطوة األولى) لـتأهـيل هذه

الشركة الفاشلة "العراق".أي افشال تلك  العملية االنتقالية! 
4- فـالـصـراع بـات واضـحـاً عــلى هـذه الـشـركـة " الـعـراق" بـ
الـشـركات الـكـبرى " الـدول الـكبـرى"  نـفسـهـا لألستـحـواذ على
هـذه الـشـركـة " الـعـراق" وتـأهـيـلـهـا عـلى طـريـقـتهـا بـحـيث حـتى
ـتـوسـطــة أغـراهـا الـصـراع فــتـدخـلت هي االخـرى الـشـركــات ا
لتكبر على حساب هذه الشـركة الفاشلة " العراق" ومن ثم تكبر

وتكبر !.
وال ـدراء" الـنظـام السـيـاسي" يتـفـرجون ولـيس لـديهم حـلول  وا
خـطط. فـقط لديـهم أسـتراتـيجـيـة العـناد واالسـتـمرار عـلى نهب
جــهــود الــشــعـب وبــيع ادوات الــشــركـــة ســراً أو سن قــوانــ
لـيقـوموا هـم بشـراء ادوات تلك الـشركـة ليـؤسسـوا مجـمع كبـير
جـدا لـشركـات صـغـيـرة ومتـنـاثـرة خـاضـعة لـلـمـدراء انـفـسهم "
ـســتــبــد" وجــمـيـع مـنــتــجــاتــهـا غــيــر صــاحلـة ادوات الــنــظــام ا

لالستعمال.والزال الوضع مرتبكا وغامضاً !
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ـدراء " الـنـظـام" ـركت هـذه الـشـركـة " الـعـراق" بـيـد نـفس ا أدا تُ
طاف .وهـذا بحد ذاته سيفتح فسوف تباع" تـفصيخ" في آخر ا
ـتـوسـطـة مـعـارك ضـاريـة بـ الـشـركـات الـكـبـرى والـشـركـات ا
الــقـــادمــة  فـي الــعـــراق لألســتـــحــــــــواذ عـــلى واقع الـــشــركــة

واسواقها .
ــفـتـح مـعــارك وصــراعــات داخــلــيــة  بـ وفي نــفس الــوقت ســتُ
دراء" تـركيبـة النظـام" احلاكم  وكذلك ب تضاريـس ومريدي ا
تضـاريس بقايـا االيادي العـاملة " احلـكومات" لألسـتحواذ على
ـكن من بـقايـا الـشـركة " الـعـراق" .وهـذا بـحد ذاته اكـبـر قـدر 
غـيـر مـسـموح لـه من قـبل الـشـركـات الـكبـرى. ألنـه سوف يـعـمم

فوضى في السوق والسلع والرسوم والبيئة !
ـيـة #فـاحلل هـو بـأبــتـكـار طـرق قـانـونـيـة وسـيـاسـيـة وقـرارت أ
ـســتـبـد" ـدراء" ادوات الـنــظـام الـســيـاسي ا لــتـطـويـق طـبـقــات ا
وأجـبـارهم على الـتـرجل بالـتـرهيب والـتـرغيب. لـكي يـأتي مدراء
جــــدد ( نــــظـــام ســــيــــاسي جــــديـــد) يــــخــــتـــلــــفـــون فـي الـــرؤى

دراء السابق . واالستراتيجيات واخلطط عن  ا
واصفات أعلى وبالتالي سيتم أخـتيار أيادي عاملة" حـكومة"  
ومن خالل أخـتـبـارات عـديـدة تــمـر عـلى فـحص الـوالء لـلـشـركـة
ـطـلق بـاالبـداع والـعـمل ـان ا وحـسن الـسـيـرة والـســلـوك واال

الدؤوب لتحس واقع ومستقبل الشركة " العراق " !
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أن الـواقع الـداخـلي والـعـربـي واالقـلـيـمي والـدولي بـات رافـضـاً
وبـشـدة ألدوات الـنـظـام الـســيـاسي الـعـراقي الـذي بـدأ مـنـذ 17
سـنة والزال . فـبات الواقـع اجلديد لـلمـنطـقة والـعالم  ال يـتحمل
تلك الوجـوه ونظامهـا السياسي . وال يـتحمل فشل هـذا النظام
ـثـابة ( قـطب الـرحى ) لـلـمنـطـقـة واالقـليم الذي دمـر دولـة هي 
فـباتت هـناك رغـبة دولـية لـلتـغيـير والـتقت مع رغـبة داخـليـة نحو

الهدف نفسه . 
#وحــتى هـنــاك رفض شـعــبي شــبه مـطــلق لـتــلك الــوجـوه وهـذا
ثال عندما النظام. وجتسد في (محافظة ذي قار ) على سبيل ا
بات حـديث الناس شـبه موحد وهـو ( ال نريد أحـزاب  وال نريد
مـقـرات حــزبـيــة  وال نـريــد تـلك الــطـغــمـة احلــاكـمــة  وال نـريـد
ـشـتـغـل السـيـاسـيـ ورجال الـدين -ويـقـصـون رجـال الدين ا

بالسياسة !) 
وهذا لسـان حال معظـم الناس في احملافـظات االخرى الشـيعية
والـسـنـيـة .وهـذا  فـرز ويـفـرز  قـاعـدة  الـتـرحـيب الـشـعـبي بـأي
تغيـير قادم  وحتى وان جـاء من الشيطان نـفسه .... وهذا مؤلم
... ولكن من أوصل الـناس لـهذه احلـالة هم السـاسة وحـلفاءهم

ان العراقي !     من رجال الدين الذي سببوا شرخاً في إ

bO  dOL
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أفــضل عــلــمــاء الــنــفس  يــســتـطــيع
اإلجـابـة عــلى األسـئـلـة الــنـاشـئـة عن
فـهوم. ومع كل سلـوك احلـسد غـيـر ا
رء عرفة احلديثة  ال يزال ا العلم وا
غــيـــر قـــادر عـــلى اقـــتــحـــام الـــدمــاغ
عـرفة ماهية البشري وقـراءة األفكار 
احلـسد بـدقـة . يـعتـقـد نـيتـشه بـقدرة
اإلنـــســان عـــلى الــوصـــول ألي هــدف
يريده ولـكن ما يـنبغى عـلى اإلنسان
فـعـله هـو أن يــتـحـمل مـا بـداخـله من
احلـسـد والغـيـرة وأن يـنـظر إلـيـهـما
ــا يـريـده وأن يـبـذل كل مـا كـمـؤشـر 
يستطيع لـلوصول ألهدافه وهذا هو
مـعـنى الــوصـول لـكـيـنـونـة "اإلنـسـان
األرقى". اي انـه يــجـــعـل من احلـــســد
دافع للـرقي وليس لـلحقـد والكـراهية
.هنـاك تـعريف مـخـتلف وأكـثـر قتـامة
ـفهـوم احلـسد بـالـنسـبـة لبـاتـريشـيا
بولدري  أخصائية التحليل النفسي
ومــؤلــفـة كــتــاب احلـســد في احلــيـاة
اليومية حيث تقول ان احلسد يشير
ـكن أن إلى شيء خـطــيـر لـلــغـايـة  
يتخذ شكل اإلساءة العاطفية وأعمال

اإلجرام العنيفة .
 "احلاسد يريد تدمير ما لدى شخص
 آخر من حاجات وامتيازات . وهو ال
يــكـتــفي بـرغــبـته لــلـحـصــول عـلــيـهـا
ـتلكـها احد فحسب  بل يـريد أن ال 

غيره . 
إنـهـا مشـكـلـة عمـيـقـة اجلـذور  حيث
الـــشــعــور بــاالســتـــيــاء الــشــديــد من
رفاهية شخص آخر - سواء كان ذلك
مـظـهـره أو وضـعه أو الـسـيارة الـتي
ــتـلــكـهـا. إنــهـا صــامـتــة  مـدمـرة 
مــــخـــادعـــة - إنـــهـــا خـــبث مـــحض 

كراهية خالصة .
 وتــعــتــقــد أن احلـســد لــيس فــطــريـا
بـكر ولـكنه يـبـدأ بتـجـربة احلـرمـان ا
عنـد االنـسان .وهـناك من يـعـتقـد بان
احلـــســد نــوع من الـــطــاقــة وان عــ
احلـــاســد تـــتــفـــاعل مع االلـــوان عــدا
الــلــون االزرق ولــذلك يــعــلـق الــنـاس

اخلرز الزرقاء لدرء ع احلاسد !
ــا لـــلـــحـــســـد وصــيـــبـــة الـــعــ ور
قوانـينهـا الطبـيعـية التي لم تـكتشف
بـــعــد ! . ويــبــقـى مــوضــوع احلــســد
اعـتـقـادا شخـصـيـا خـاضـعا لـتـقـالـيد

اجتماعية على مر العصور .

إلى الله سـبحـانه  فتـقبل الـله قربان
هابيل; لـصدقه وإخالصه ولم يـتقبل
قــربــان قـابــيل . فــقــال قــابـيـل  -عـلى
سبيل احلسد- ألخيه هابيل ألقتلنك 
بـســبب قـبـول قـربــانك ورفض قـبـول
قـربـاني  فـكـان رد هـابـيل عـلى أخـيه
ــتـقــ .ولـعل ــا يـتــقـبل الــله من ا إ
االنــــانـــيـــة وحـب الـــذات هي اســـاس
احلـــســـد . وقـــد كـــان احلـــســـد عـــبــر
الــتــاريخ خــطـيــئــة تــؤدي دائــمًـا إلى
الــكـراهــيـة  وبــالـتــالي قــد تـدفع إلى
ارتكاب أعمال اجرامـية . تقول موريا
سارنر مـحررة الـغارديان الـبريطـانية
ان الــشــعــور بــاحلــســد لــيس مــجــرد

اشتهاء ما لدى اآلخرين .
احلسـد احلقـيقي هـو الرغـبة في عدم
حصول شخص ما على نعم وخيرات
. وال يـــريـــد له أي شـــكل مـن أشـــكــال

النجاح .
فـــاحلــســـد احلــقـــيــقي هـــو شــكل من
اشــكـال االلم يــنــتـاب الــشـخص عــنـد
رغــبـته الــشـديــدة في احلـصــول عـلى
مـــالـــدى االخـــرين  دون ان يـــحـــصل
عـلـيـه لـنـفـسه. ولــذلك يـتـمـنى زواله .
امــا الـدكــتـور مــارسـيــلـو ســيـبــيـريـو
اخـتـصــاصي عـلم الـنــفس فـيـقـول ان
احلــسـد هــو الــشـعــور بــعـدم الــرضـا
الـذي يـنتـابك عـنـدمـا ال تمـتـلك شـيـئًا
مـوجـودا عـنـد اآلخـر  وكـذلك الـرغـبة
فـي امـــــتالك هـــــذا الـــــشـيء إلى حـــــد
حــرمـان شــخص آخــر مـنه . اظــهـرت
دراسة هولندية أن مستخدمي مواقع
الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي غـــالــبـــا مــا
يـشــعـرون بــاحلـسـد بــسـبب االطالع
عـلى حــيـاة ونـشـاطــات االخـرين مـثل
ـــاديـــة الـــســـفـــر ووســـائـل الـــرفـــاه ا

عنوية االخرى . وا
ويــعــتــقـد فــان دي فــ عــالم الــنـفس
الهولندي أن هـناك نوع من احلسد
 األول خفـيف ويظـهر عـندمـا ينـتاب
ـلك ما الـشخص قـلـقـا من أن اآلخـر 
يـتـمنـاه هـو  وهـذا اقـرب لالعـجاب .
وهــذا الــنــوع يـــرافــقه دافع إيــجــابي
بالرغبـة في التطور ومـحاولة حتقيق

اثلة . نتائج 
أما النوع الثـاني الصعب من احلسد
فهـو اخلبـيث  عنـدما يـرافقه الـسعي
لالمـتالك عن طـريق الـسـلب  اوإثارة

الــيـونـانــيـون لــلـحـســد إلـهًــا اسـمـوه
فثونوس  الذي يعني احلسد  وآمن
الـرومان بـاحلـسـد والعـ الـشـريرة 
وتـــاثـــيـــرهـــا الـــسـئ عـــلى االنـــســـان
ومــارسـوا طــقــوسـا خــرافــيـة البــعـاد
عيون احلـسد عن اطـفالهم واحـبائهم
. . واعـتــقـدوا بــان احلـســد وحـشـا ال

كن القضاء عليه .
وتــعــد تـركــيــا من أكــثـر الــدول ولــعًـا
ـنع تــأثــيــر الــعـ بــاخلــرز الــزرقــاء 
ــهــلــكـــة . وبــنــاء عــلـى طــلــبــهــا  ا
إدراجها على قائـمة التراث اإلنساني
ـنـظـمــة الـيـونـســكـو لـلـتـراث الـتــابع 

ي .. اإلنساني العا
أن عـقـيـدة احلـسـد واإلصـابـة بـالـع
شــائــعـة فـي جـمــيع اجملــتــمــعـات في
الــشــرق والـغــرب وكــان اإليـطــالــيـون
يحصنون أنـفسهم وبيـوتهم بالثوم .
امــا األمــريـكــان فـانــهم يــسـتــعـيــنـون

بخشب الصندل .
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كــــمـــا ذكـــر احلـــســـد والـــعـــ في كل
االديــان تــقــريــبـا . فــقــد وردت كــلــمـة
احلسـد ومشـتـقاتـها خـمس مرات في
القرآن الكـر منها »ومن شر حاسد
إذا حسد «عالوة على أحاديث نبوية
ـتــوفى ســنـة كــثــيـرة . ولــلـقــرطــبي ا
٦٧١هـ رأي في تـــفــســيـــر هــذه اآليــة
بقوله: “احلاسـد ال يضـر إال إذا ظهر
حــــســـده بـــفـــعـل أو قـــول وذلك بـــأن
يــحــمــله احلــســد عــلـى إيــقــاع الــشـر
بـاحملـسود فـيـتـبع مـسـاوئه ويـطلب

عثراته.”
وفي الـيــهـوديـة انـتـشــر االعـتـقـاد في

صيبة الع . .
وقـــد أوصى الــنـــبي يـــعــقــوب عـــلــيه
ـصـر الـسالم أوالده عـنـدمـا أرسـلـهم 
لـزيـارة الـنـبي يـوسف بـعـدم الـدخـول
من بـــاب واحــدة خـــوفــا مـن احلــســد
وصـــيـــبـــة الــعـــ . وجـــاء في ســـفــر
التكوين من أن النبي إبراهيم اخلليل
سـأل أين اســحق? فـكــان اجلـواب إنه

أرسل في الليل خوفا من الع .
 وتأتي حكايـة قابيل وهابـيل لتصور
ـكن أن يـفـعـله مـاهـيـة احلــسـد ومـا 

لشخص ما .
 والقـصـة في القـرآن الـكر تـقول أن
كالًّ من قابيل وهابيل قـدَ قدما قراب

خـــوف من آثـــار احلـــســـد والـــعــ 
واخذوا يـستـرضون اآللـهة بـطقوس
عـديـدة . وقــد بـرز مـوضـوع احلـسـد
ـصرية والعـ جلـيا في احلـضارة ا
ـــة فـــفي أســـطـــورة إيـــزيس الــــقـــد
وأوزوريس اسـتعـاد  حـورس حـكمه
من خالل ع زرقـاء  تمـكن بفـضلـها

ة عمه "ست" . من هز
وعـــــ حــــورس (اوجـــــات) شــــعــــار
مصـري قد يـسـتخـدم للـحمـاية من
احلـســد  وظـهـرت عــلى شـكل قالدة

على صدر مومياء فرعون .
وفـي الـــعــراق كـــانـت احلـــضـــارتــ
البابلية والسـومرية تؤمنان بوجود
ة احلسد  وقد اكتشفت كتابات قد
في ألواح الطـ تتحـدث عن احلسد
والـــعـــ الـــشـــريــــرة  وهي تـــعـــود
ــــيالد حلــــوالى 5000عــــام قــــبـل ا
وهــنــاك طــقـوس لــتــجــنب لــعـنــتــهـا
ولديهم ع زرقاء ايضا للحماية من
احلـــســـد والـــعـــ الـــشـــريـــرة .وفي
احلـــضــارة الـــرافــديـــنــيـــة هــذه ورد
ــوت" وهي جتـسـد مـصــطـلح "عـ ا
الـتـأثيـر الـسئ لـلـعـ واحلـسـد على
الـــضــحـــيــة  كـــمــا ظـــهــرت اخلــرزة
الـــزرقــاء ذات الـــســبـع عــيـــون عــنــد
الــبـابــلـيــ حــيث يـعــلـقــونـهــا عـلى
االبواب ومداخل البـيوت حتى تصد
الــعــ الــشـريــرة وتــمـنـع تـاثــيــرهـا
الضار وكذلك آمن اإلغريق والرومان
باحلسد والع الـشريرة . فقد جعل

في مـجـتمـعـاتـنا الـشـرقـية عـنـد شراء
دار حديثـة اوسيارة جـديدة يقوم رب
العائـلة بذبح اخلراف  ,درءا" للحسد
من أعـــ الـــنــاس . وبـــعض الـــنــاس
يــســتــخــدمــون الــبــخــور ويــحــرقـون
احلرمل لدفع شر العيون احلاسدة .
وهناك من يكتب خلف سيارة االجرة
احلــســود اليــســود . وعــ احلــاســد

تبلى بالعمى .
والـبـعض يـرسـم عـلى واجـهـة الـبـيت
كف فيه ع زرقاء . وهـناك من يفسر
الـكـف بـانــهـا كف الــنـبي(ص) او كف

. فاطمة(ع)  او السيدة مر
ويــعـتــقــد كـثــيــر من الـنــاس  أن لـدى
البـعض خاصـيـة االصـابة في عـينه 
فـــاذا نــظـــر إلى شيء ازاله واتـــلــفه .
واذا نـظــر الى انـسـان بــعـ احلـسـد

أماته أو امرضه .
ومــا زالت اخلــرزة الــزرقــاء (ام ســبع

عيون) تعد دارئة للحسد .
وكــثــيــر من الــشــعــوب تــعـلـق الـنــعل
ــنـع احلــســد الـــقــد عــلـى االبــواب 

وتأثير الع .
هناك من يعـتقد بان احلـسد خرافة ال
اســــاس لـــهـــا في الــــواقع  في حـــ
يعتقد كثـير من النـــــــــاس بانه طاقة
غــــامــــضـــــــة  تـــــؤثــــر في اإلنــــســــان

احملسود.
واحلـسد في جـمـيع االحـوال مـتأصل
في النفس البـشرية على مـر العصور
واالزمــنـــة  وقــد عـــاش االنــســان في

شاكل للشخص احملسود . ويرافق ا
هـذا الشـعـور الـشمـاتـة عـندمـا يـفرح

اإلنسان حلزن احملسود .
وهذا النوع من احلسد يأتي بنتائج
عكـسـية حـيث يـؤدي إلى العـداء ب

الزمالء و االقرباء .
 وغالـبا مـايصـاحب احلسـد امراض
وعقـد نفـسيـة مثل االكـتئـاب .  ولكن
الناس السعـداء هم األكثر قدرة على
توجـيه مشـاعر احلـسد نـحو تـطوير

الذات .
احلــسـد يــشــمل الـشــخص احلــاسـد

والشخص الذي يحسده .
في ح تتطلب الغيرة ثالثة أطراف
 يـخــشى أحــدهم أو يــغـضب من أن
يحـل محـله شـخص آخر في مـشـاعر
الـطــرف اآلخـر . مــثل شـعــور الـرجل
بالـغـيرة ألنه رأى صـاحـبته مع رجل
آخـر . وكــذلك بـالــنـسـبــة لـلـمـرأة اذا
رأت صــاحــبـــهــا او زوجــهــا يالطف

امرأة اخرى .
ويـعـتـقـد بـعض الـعـلـمـاء أن اجلذور
ـا الـنــفـسـيـة لـلـحــسـد عـمـيـقـة  ور
كــانت عــنـــصــرا مــســاعـــدا لــتــطــور

االنسان . 
وعـلى الــعـمـوم فـان احلــسـد عـاطـفـة
غير حميدة  وتعـتبر نوعا من العار
االجتماعي ; حيث يفترض باالنسان
ان يــحـب الخــيه مــايــحـب لــنــفــسه 
ويـــفــرح لــنـــجــاحه .  ولــكـن عــلــمــاء
الـنفس يـعـتقـدون ان ادمـغتـنـا غالـبا

نطق . . ماالتعمل على وفق هذا ا
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 إذن مـا هي الـقصـة احلـقـيـقـية وراء
احلسد ووظيفته في الدماغ ?

يــقـول الــدكـتـور كــلـيــفـورد ســيـجـيل
طــبــيب االعــصــاب في مــركـز ســانت
جــون الـصــحي : ( تـشــارك الـقــشـرة
احلـزامــيـة األمـامـيــة في الـعـديـد من
ــعــقــدة مــثل الــعــاطــفـة الــوظــائف ا
واتـــخــــاذ الـــقـــرار". هـــذا اجلـــزء من
دمــاغك يــتـحــكم في ســبب الــشــعـور

باحلسد واأللم الناجت عنه .
هــذه الــقــشــرة احلـزامــيــة األمــامــيـة
تـضيء عـندمـا نـشـعـر بـاأللم . ولذلك
فــهي تــضيء ايــضـا عــنــد شـعــورنـا
بـــاحلــــســـد ). هـــذا مـن الـــنــــاحـــيـــة
الفسـيولـوجية . ولـكن ال أحد  حتى
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احلــفــاظ عــلى قــرار او احلــفـاظ عــلى
مـــهــمــة  في حــ جنـــد ان تــســمــيــة
ـــتـــصــرف ذات داللـــة واضـــحــة الى ا
امــكــانــيــة الــتــحــرك واتــخــاذ الــقــرار
والـتـصـرف و يـاتي  تـسـمـيـة احلـاكم
ـــتـــلــــكه هـــذا ــــا  بـــصـــورة اعــــمق 
صـطـلح من الـصالحيـات احلـاكمـية ا
ــسـتــويـات في الــنـظـم االداريـة ذات ا
ــكن طـــرح نــفس ـــتــعـــددة ( كــمـــا  ا
الــفــكــرة عـلى تــســمــيـة احملــافــظـة او
تصرفية ) .اذا فأن احدى اشكاليات ا
الـالمــــركــــزيــــة فـي الــــبالد هــــو ورود
مــصـــطــلح احملــافـظ و احملــافــظــة في
ــصـطــلح الــدســتــور بــدال ان يــكــون ا
(متصرف او حاكم ) لـيعطي التعريف
الـواضح حلــامل هـذا االسم والــصـفـة
والـداللـة والـصالحـيـة اال انـنـا لـسـنـا
بـصـدد تـغـيـيـر الـتـسـمـيـة ذلك ان هـذا
ــــوضـــوع يـــحـــتـــاج الى تـــعـــديالت ا
دستورية والتي تشـكل معضلة اخرى

بحد ذاتها . 
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ان آلية انتخـاب احملافظ ينعكس على
وقـراطية والشفافية قوة سلطة  الد
في االدارة واحلكم الرشيد لذلك جند
ــبــاشـر يــعــني اقـوى ان االنــتــخـاب ا
درجـات الـشـفـافـية فـي قرارات االدارة
في اجلــزء الـتــنـفــيـذي واالبـتــعـاد عن
احملـاصـصـة السـيـاسـيـة كـذلك يـكون
واطـن بـاشـر من قبـل ا االنتـخـاب ا
هي اآللــيـة الـصــحـيــحـة بـالــتـصـويت
والـــتــــعــــبــــيــــر عن إرادتــــهم من دون
احلاجة الى  ان يكـون هناك وسيط (
تـمثلـة باجملـالس احمللـية ) للـتعـبير ا
نــيــابـة عــنــهم وكــمــا هي احلــالـة في
ـعتـمد  القـانـون العـراقي السـاري وا
عـلى الـفــقـرات الـدسـتـوريـة اعاله .اذا
اردنا جـدالً الـتـطرف  في الـتـعريف و
التفسير فان وجود طرف (بيني ) ب
ـواطن واخـتـيـار احملـافظ قـد يعـطي ا
وجــهـــات نــظـــر غــيـــر مالئــمـــة حــول

ـــطــالــبــون احملـــافــظــة حـــيث يــرى ا
بـاشر ان هذه الـطريقة ( باالنتـخاب ا
حسب وجهة نظرهم) قد يبعد منصب
ــنــاكـفــات الــسـيــاســيـة احملــافظ من ا
والـــتي تــقــود الـى تــنــصـــيب واقــالــة
ـا قـد احملـافــظـ بـصـورة مــتـكـررة 
يؤثر على احلركة الـتنموية و االعمار

وتقد اخلدمات. 
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قـــــــــد اخــــــــتــــــــلـف مـع بـــــــــعض ذوي
االخـتـصـاص حـول عـدم جـواز اطالق
تـــســــمـــيــــة (احملـــافـظ) في الـــنــــظـــام
الالمــركــزي او الـــفــدرالي عــلى اعــلى
  ذلـك ان هـذه ســلــطــة في احملــافــظـة
التسمية تـشير وبصورة واضحة الى
ـــــركــــزي فـي اي دولــــة الــــنـــــظـــــام ا
فـتــسـمـيـة  احملــافظ له مـدلـول اداري
مختلف كليـا عن تسمية( احلاكم مثال
ـــتـــصــرف ) ضـــمن االدارات ذات او ا
ـتعـددة  بالـتالي فـنحن سـتويـات ا ا
نـرى ان تـسـمــيـة احملـافظ في الـنـظـام
الالمركـزي يعـطي مدلول عـكسي ذلك
انه يـشـيــر الى احلـفـاظ عـلى شيء او

ـــــادتـــــ عــــمـــــلت ووفق هـــــاتــــ ا
ـتـعـاقـبـة بـعد الـسـلـطـات الـعراقـيـة ا
2005في مجال التشريع  إصدار
قـــــانـــــون خـــــاص بـــــاحملـــــافـــــظــــات
ومـجـالـســهـا  ونـعـني به قـانـون 21
ســنــة 2008. والــذي أجــريـت عــلــيه
العديـد من التعـديالت والتي تركزت
بــصــورة خــاصــة عـلـى صالحــيـات 
احملــافــظـــة بــشــقـــيــهــا الــتـــنــفــيــذي
والـــتـــشـــريـــعـي وبـــ الـــســـلـــطـــات
االحتـــاديـــة من الـــدولـــة الــعـــراقـــيــة
.والنريد اخلـوض هنا في الـتفاصيل
ومعضلـة الصالحيات وانتـقالها ب
جـــــهــــة واخــــرى او احلــــديث حــــول
تفويض تلـك الصالحيات كـما النريد
اخلوض في تمدد الـسلطات بـعضها
عــلى بــعض ومـحــاوالت االســتـئــثـار
بـالسـلـطة. لـكـنـنا جنـد من الـضرورة
منـاقشـة مـبدأ احملـافظ ككـلمـة ادارية
وصوالً الى الية االنتـخاب له السيما
بـــعـــد ان تـــعـــالـت اصـــوات تـــنـــادي
ــبــاشـر بــاالخــتــيــار او االنـتــخــاب ا
لـــلــــمــــحـــافـظ من خالل مــــواطــــنـــ

دأب الـــنـــظـــام الـــســابـق في الـــعــراق
وخالل عــقــود مـضـت عـلى اخــتــيـار 
ـكـلـفـ بـإدارة وتـعـيـ احملــافـظـ ا
شــؤون احملــافـظــة من قــبل الــسـلــطـة
الـتـنــفـيـذيـة وكـان احملــافظ ونـائـبـيه
يـرتـبـطـان  بـوزارة الـداخـلـيـة وعـلى
ــركـزي هــذا االســاس كــان الــنــظــام ا
لــلــدولــة الــعــراقــيــة سـاريــاً في ادارة
احملـافــظـات. وكــان احملـافظ يـســتـمـد
قــــــوتـه مـن وزارته ولـه صـالحـــــــيــــــة
الــتـــوقـــيف وكـــذلك يـــتـــمــتـع مــدراء
الـــــــوحـــــــدات االداريــــــــة بـــــــبـــــــعض
الـصالحـيــات الـقـضـائـيـة.بـعـد 2003
وتغيـير الـنظام والـتحول الى الـنظام
ــتــعــددة ــســـتــويــات ا االداري ذات ا
والـــعــمـل وفق قـــانــون ادارة الـــدولــة
لــلــمــرحـــلــة االنــتــقــالـــيــة وبــعــد ذلك
الــدســتــور الــدائم والــذي  جــاء فــيه
ادة 122 في الـفـقـرة ثـالـثًـا ( ضمـن ا
يـعـد احملـافظ الــذي يـنـتـخـبه مـجـلس
احملـافــظـة) و جــاء في الـفـقــرة رابـعـاً
(يــنــظـم بـقــانــون انــتــخــاب مــجــلس
احملـافـظة واحملـافظ وصالحـيـاتـهـما)

ـواطـن ال يـحــتـاج ذلك ان ا ــواطن  ا
الى من يـقـرر نــيـابـة عـنه وهـو الـذي
ادلى بصوته في اخـتيار اجملالس  
واطن مع قرار كما وانه قد يختلف ا
االطــراف الــســيــاســيــة الــفــائــزة في
االنتخابات فالتمثيل احمللي ال يعني
دائمـاً التسـلط على الـقرار الـتنـفيذي
ــــا قــــد يــــنــــحــــصــــر  في االداء وا
الــــرقــــابي والــــتــــشــــريــــعي  كــــذلك
الـــتـــصـــويت  إلنـــتـــخـــاب مـــجـــلس
ضي احملافـظة ال يعـني بالـضرورة ا
قدما في الـتشكـيلة التـنفيـذية . وهنا
نرى ان أحـدى مـعضالت احلـكـومات
احملـــــلـــــيـــــة فـي الـــــنـــــظـــــام االداري
الالمركزي تكمن  بـخضوع اختيار 
احملــافـظ الى االرادات الــســـيــاســيــة
ـا يـجـعل من الـقـطـاع وصـفـقـاتـهــا 
الـــتـــنـــفــــيـــذي رهـــ الـــتـــطـــلـــعـــات
السـيـاسيـة والـذي يؤثـر في  تـقد
شاريع ( هـنا نحن اخلدمة واجنـاز ا
لــســـنـــا بــالـــضــد مـن الــتـــحــالـــفــات
السيـاسيـة فالدسـتور العـراقي يحتم
ـوضـوع لـغـرض الوصـول الى هـذا ا
انتـخاب الـسـلطـة التـنفـيذيـة احمللـية

الذي البد منه). 
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ـــضـــامــ بـــالـــعـــودة الـى  قـــراءة ا
الــدســـتــوريــة جنــد لــلــوهــلــة االولى
استحالة اخلروج بنـتيجة لالنتخاب
باشر بـدون العمل عـلى التعديالت ا
الـدسـتـوريــة  وحـيث ان الـتـعـديالت
الــدســـتــوريــة بــاتت من الــصــعــوبــة
ـا يــجــعل األمــر أقـرب الى ــكــان 
ــسـتـحــيل كـونـهــا تـتــطـلب تـوافق ا
الـفــرقـاء وإنـسـجـام احلـلــفـاء لـيـنـتج
لـــلــــتـــوصـل الى حـــلــــول مـــرضــــيـــة
واتـفـاقـات تـلـبي رغـبـات اخملـتـلـفـ

ضي بإجراء تلك ـكن ا وبخالفها ال
التعديالت .ولغـرض ايجاد حل لهذه
ــعـــضـــلــة  نـــقـــتـــرح الــعـــمل وفق ا
ـا مـرحـلـتـ في انـتـخـاب احملـافظ 
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يفـتح الباب عـلى مصـراعيه لالخـتيار
باشر للـمحافظ من دون الركون الى ا
الــتـعــديالت الــدسـتــوريـة ويــكـون من
خالل تـــعــــديل الـــفــــقـــرات اخلـــاصـــة
  بقانون 21 لسنة 2008 باحملافظـ

ليكون بالشكل التالي :-
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اوالً: يـكـون اختـيـار احملـافظ ونـائـبيه
ـباشـر السري من من خالل االقتراع ا
قبل مواطني احملافظة ضمن حدودها
االداريــة .ثــانــيـاً: يــتم اخــتــيــار اعـلى
ــرشــحـ ثالثــة اصــوات فـائــزة من ا

نصب احملافظ ونائبيه.
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اوالً: يــحـــري عــرض الــفـــائــزين عــلى
مـجـلس احملـافـظـة لـلـتـصـويت عـليـهم
(تثبيت االنتخـاب)  كمحافظ ونائبيه
الــــــفــــــني واالداري وحــــــسـب اعــــــلى
االصـوات تـدريـجــيـاً عـلى ان يـتم ذلك
في غـضــون  خـمـسـة عــشـر يـومـا من
صادقـة على نتائـج التصويت ومن ا
ثم يصـدر مـرسوم جـمهـوري بتـسمـية
وتـعـيـ احملــافظ.ثـانـيـاً: اقـالـة وعـزل
احملـــافظ ونـــائـــبــيـه يــكـــون من خالل
ــدنـيــة وانـضــبـاط قــوانـ اخلــدمـة ا
مــوظــفـي الــدولــة ويــعــرض ذلك عــلى
مجلس احملافظـة للتصويت بـاالغلبية
ـكن جملـلس الـوزراء ـطـلـقــة . كـمـا  ا
الـتوصـيـة بـاالقالـة عن طـريق مـجلس
رجـعـية .ثـالـثا: في النـواب وحـسب ا
ناصب الثالثة الي حالة خلو احدى ا
ـرشـحـ سـبب كـان يـكـون تـسـلـسل ا
حسب اصواتهم مهيئة للمنصب ومن
ـوجـود في ثـالـثـاً خالل آلـيـة الـعــمل ا
ـكن الـسـير اعاله . بـهـذه اخلطـوات 
باشـر  للـمحافظ قدماً فـي االختيـار ا
ونائـبيه وانـتخابـهم من قبـل مواطني
احملـافـظـة وفي نـفس الـوقت لن يـكون
هـــنــاك خـــرق دســـتــوري او احلـــاجــة
إلجراء تعديل دسـتوري للـفقرات التي

قال . وردت في بداية ا
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لـعـقــد اجـتـمـاعي دســتـوري  مـتـفق
عــلــيه لـتــطـبــيــقـات ســيـادة الــدولـة
كن االنـتـقال  بـاحلوار الـعراقـيـة  
الـوطني نـحو وضع االسـتراتـيجـية
ــوذجـا لـاللـتـزام الــعـلــيـا لـلــدولـة 
باحـكام الـتعـريف الذي تـوصل اليه
ــفــهــوم ســيــادة احلــوار الــوطـــني 
ـــومــة الـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة... لـــد

مستدامة في العملية السياسية. 
ــكن ان نـتـوقع ان عــكس هـذا  مـا 
ا الكـثير من يـرفضون يكـون ??? ر
احلــوار الــوطــنـي الــعــراقي الــيــوم
نـحو تـطـبيـقات واضـحـة وصريـحة
ومـفــهـومــة لـلـســيـادة الـعــراقـيـة  ..
يـتـخوفـون  من غـضب شـعـبي عارم
يعيد صدى احداث ما بعد 14 تموز
1958 .. عندها الت ساعة مندم  ..
اثور ثل العـربي ا ويطـبق عليـهم ا
( عـلى نـفسـهـا جنت بـراقش )  بـعد
ـقبـلـة بال ادنى شك ثـورة اجلـيـاع ا
ـقـبـلة في حـالـة فـشل االنـتـخابـات ا
..لذلك  مطلوب اليوم اعادة صياغة
واقــعــيــة لـتــطــبــيق خــارطــة طـريق
عراقيـة  تلغي الـكثيـر من التعارض
وتــــبـــدأ  بــــنــــقــــاش عــــام  من اجل
قبلة مشاركة اكبر في االنتخابات ا
 ..ويـبــقى من الــقـول لــله في خــلـقه

شؤون!!!

عــمل دولــيــة مـأخــوذة  مـن جتـارب
الـشـعـوب واألمن.. تـبـدا في حتـديـد
مفهـوم السيـادة الوطنـية.. وهذا ما
يتطـلب طرحه في اي حـوار منشود
لالتــفـاق عــلى تــطـبــيــقـات  فــضـلى
ـــضـــمـــون الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيــة
الــــعـــراقــــيـــة.. واعــــتــــقـــد  من دون
التـوصل الى اعادة صـياغـة تعريف
الـسـيـادة الـوطـنـيـة في الـسـيـاسات
الـعـامـة لـلـدولـة الـعـراقـيـة  .. تـبـقى
جـمــيع االمــور خـارج اعــلـويــة هـذا
التعريف األسـاس في االرتكاز عليه

الي حوار وطني مقبل. 
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هـكــذا نـفـهم مـوقف احـزاب االسالم
الــسـيــاسي بــكل انـواعــهــا  وبـقــيـة
االحـزاب قـومـيـة كـانـت ام عـلـمـانـية
من  هـذا الـتـعـريف ..ويـنـعـكس ذلك
عـلى أطـراف مــتـعـددة في الــتـعـامل
ا مع عالقـات الـعراق اخلـارجـيـة  
فـيــهــا الـعـالقـة مع إيــران من جــهـة
ـتـحــدة األمـريـكـيـة من والـواليـات ا
جـــهــــة اخـــرى .. وتـــتــــفـــرع نـــحـــو
الـعالقـات بـ احلـكـومـة االحتـاديـة
رتبطة واالقاليم واحملافظـات غير ا
باقـليم  .وبعـد التـوصل الى خارطة
طـريق مـتفق عـلـيهـا ب الـفـعالـيات
اجملــتـمــعــيـة لــوضع اسس جــديـدة

واجـهة اإلرهاب بصفـات اخرى ... 
الــــداعــــشـي .ومــــا بــــ هــــذا وذاك
ـــثـــلــون وجـــود وكالء عـــراقـــيــ 
الـــــصــــراع األمـــــريـــــكي  اإليـــــراني
تحالـفة  مع أي منهما واالطراف  ا
ــا جـــعل  اي حــديـث عن حــوار ..
وطــــنـي.. وفق مــــعــــايــــيـــر الــــفــــقه
الـــســيـــاسـي  البـــد وان يـــبـــدا بــ
واشــــــنـــــطـن  وطــــــهـــــران  ومـن ثم
التعامل مع الوكالء العراقي  لكال
الــطـــرفـــ .يـــقـــابل ذلـك ايـــضــا ان
اجلــــمـــيـع يــــتــــحــــدث عن االصالح
ويـتــفـوق عــلى اآلخـر في تــوصـيف
الـوطـنيـة.. فيـمـا يزداد مـعـدل الفـقر
والتضخم  والـبطالة بأرقـام مخيفة

واد الريع النفطي . مقارنة 
وال نــنـسى الــتـعــامل مع مــخـلــفـات
داعش االرهـابـيـة  في اهـمـيـة الـغاء
احلــواضن  اجملـتـمــعـيـة  ..وايـجـاد
ـنــشـودة  لـلـنـازحـ تـلك احلـلـول ا

والالجــئــ  في مــخــتـلـف الـدول ..
ـــدمــرة ــدن ا نـــاهــيـك عن اعــمـــار ا

نكوبة بعد عمليات التحرير . وا
ـا هناك في إطار هـذا  الواقع ..ور
امور اخـرى ..يتـطلب وضع خـارطة
طــريق لــلـــحــوار الــوطــني  .. كــيف
ــطـــلــوبــة ـــكن اجنــاز االهـــداف ا
لــنـجـاح هـذا احلـوار  ?? هـنـاك ادلـة

مــشـــهــد اخملــاوف عــلى مــســتــقــبل
وجـــودهـــا بـــعــنـــوانـــهـــا كـــاحــزاب
لــلــمــكــونــات  ولـيـس احــزابـا  لــكل
.. وهـــــكـــــذا ولــــدت الـــــعــــراقـــــيـــــ
الـسيـاسـات العـامة لـلـدولة  جـميـلة
ـــعـــاني  الـــلـــفـــظـــيـــة فـي مـــبـــنى ا
ومــتـخــلـفــة  في الــتـطــبـيق بــسـبب
شـيــوع مـبـدا مــفـاسـد احملــاصـصـة
الدارة الــــــدولــــــة  ولـــــيـس احلــــــكم

الرشيد.
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 يـضاف الى ذلـك..وجود الـتـعارض
ـــقــــاومـــة الـــرافض بـــ مــــحـــور ا
للتعامل مع القوات األمريكية  بغير
ـــيـــول وصف قــــوات احـــتـالل  ..وا
الـكــرديـة وبـعض مــحـافــظـات غـرب
الـعـراق بـأهـمـيـة بـقـاء هـذه الـقوات

اهـدر الـعراقـيـون سنـوات يـبحـثون
عن بـنـاء عـقـد اجـتـمـاعـي دسـتوري
يـعــزز مـفــردات احلــكم الـرشــيـد  ..
فـــيـــمـــا تـــكـــرر خالل هـــذه األعــوام
الـدعـوات للـحـوار الوطـني  والـيوم
شهـد في دعوة رئيس يتكـرر ذات ا
اجلـمــهـوريــة  الى عـقــد اجـتــمـاعي
دســـتــوري جــديــد  ..فـــيــمــا يــدعــو
مــصــطـفـى الـكــاظــمي الى تــطــبـيق
احلــوار الـوطــني قـبل الــذهـاب إلى
ا ـقبـلـة. فـمـا حـدا  االنـتـخـابـات ا
بــدا ?? هل سـتـحــرك  ريـاح تـشـرين
الغاضبة شـراع احلوار  ام ان كلما
نقـوله اليـوم ال يصمـد في التـطبيق
حـــتى الــغـــد ?? تــســاؤالت مـــثــيــرة
وحائـرة  تبحث عن إجـابات عمـلية
ـكن ان تـبـدا اال عـبـر الـوضـوح ال 

والـشـفافـية مـا بـ افكـار سـياسـية
واجـندات حـزبـية وسـيـاسات عـامة
مــطــلــوب اعــادة نــظــر شــامــلــة في
اط وأسـاليب تـطبيـقهـا  .األفكار ا
السـياسـية  برمـتهـا  متعـارضة  ما
بـــ فــكــر اسـالم ســيــاسـي يــغــيب
االلتـزام بالهـوية الدسـتورية لـلعقد
االجـتـمــاعي كـونـهـا  تـعــتـبـر فـكـرة
ـــواطـــنـــة الــدســـتـــوريــة ســـيــادة ا
ــــيـــة تـــتــــعــــارض مع اصــــول اال
اإلسـالمـــيــــة  ..وهــــذا ذات مـــنــــهج
االحزاب الـقوميـة  ناهيك عن الـفكر
ي. يــــقــــابل ذلك الـــشــــيــــوعـي األ
اجـنـدات حـزبـية مـا زالت قـيـاداتـها
تتـعامل مع سـيادة الدولـة الوطـنية
ـوجب ما كانت عليه في العراقية 
ــعــارضـة.. وهــكــذا  يــتــكـرر أيــام ا
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ركز عبدالكـر عبود اتفاق تعاون مشـترك مع نقابة الفنانـ العراقي فرع البصـرة متمثلة  برئيس نـقابة الفنان فرع دير ا ـثال  ركز الثـقافي في جامعة البصرة       أبرم ا
ركز الثقافي .  البصرة فتحي شداد وبحضور اعضاء الهيئة االدارية للنقابة ومجلس ادارة ا

ركز الـثقافي يز يـرتكز عـلى تبـادل اخلبرات ومـد جسور الـتواصل والـتعاون بـ ا شتـرك في مجـال الثقـافة والفـنون من اجل خلـق حراك ثقـافي  ويهـدف االتفـاق الى التعـاون ا
شترك. عنية لرسم خارطة طريق للعمل االبداعي ا ؤسسات ا ونقابة الفنان العراقي في محافظة البصرة مع كافة ا

شتركة وورشات العـمل والندوات على وفق برنامج تـدريبي لتطوير قدرات ركـز الثقافي ان اتفاق الـتعاون تضمن سبـعة  محاور هي   التعاون في عـقد الدورات التدربيـة ا   وذكر مدير ا
وسـيقى والفـنون السمـعية والـبصرية   سرح والـفن التشكـيلي وا تـخصصـة في مجال فنـون ا هرجـانات الفنـية ا ـؤتمرات الـثقافيـة وا ومهـارات الفنانـ في كافة الـتخصـصات  اقامة ا
شتركة ضـمن برنامج مخـطط ومنظم  يعلن تـاكيد تبادل اخلـبرات الفنـية والثقافـية ب الطرفـ وفتح اجملال امام الـباحث والفـنان باداء ابداعـاتهم رابعا : اقـامة النشاطـات والفعاليـات ا
ي احملدد   27 اذار ـشترك واظهار هذة االحتفالية بصورة فنية رائعة في كل عام وضمن موعدها العا ي بجهود التعاون ا سرح العا عنه الطرف  يـتعهد الطرفان باقامه احتفالية يوم ا
شاركات الفنية تنوعة و التنسيق واالتفاق با ؤسسات الفنية والثقافية في مدينة البصرة ورسم خارطة طريق للنشاطات الثقافية والفنية ا   العمل على اجناز لقاء ثقافي شامل يعزز العالقة ب ا

هرجانات الدولية واحمللية . والثقافية في ا

رسالة البصرة
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قصّة قصيرة

األخــرى لــيــغــلق بــاب الـتــآوه. دخل
عــلـيـه الـقــاص وسـرد عــلـيه مــقـاطع
نـثـريّـة مِن قـصص احلـياة يـخـلـطـها
ب جنـيب محـفـوظ وماركـيز وعـبد
السالم الـعجـيلي والـبرتـو مورافـيا
ما لبث ان كرر ما فـــــــــــعله الشاعر
يـــبــكي عـــنـــد مــريـض كــوفـــيــد -19
شـــاكـــيـــا له عـــدم قـــبـــول اجملـــتـــمع

لقصصه بل لفنون األدب عامة.
ــــريض ان يــــقــــضي عــــلى حــــاول ا
األحالم بـالـذهـاب إلى احلـمّام وقـبل
ــمــرض مِن ان يـــنــام إشــتــكـى إلى ا
ــزعـجــة الــتـي مـرّت عــلــيه األحـالم ا
نـــصــحه ان يــســتــلــقي عــلى ظــهــره
ويغـمض عيـنيه حلـظات اسـرع اليه
ــقــالــة يــقــرأ له عـن الــزّيـات كــاتب ا
ويخبره إنّ الـشاعر والقاص كالهما
يـتـنافـسـان عـلى حـيـازة رتـبـة فـنون
األدب وكـــــان عــــلـــــيه أن يـــــتـــــقــــبّل
مــجــيـئــهــمــا حــتى ال يــســرع كــاتب
الــروايـة الـيه لــيـفـتح الــنّـار عـلى مـاّ
تـبــقى مِن هـشــيم الـقـصّــة وخـواطـر
الشعـر وإنّهما يهـذيان ويشكيان مِن

تفوّقي بعالم الرواية.
ـــقــالــة رأيـه الــسّــديــد أعـــاد كــاتب ا
ـريض وحـصل وتـمـكّن مِـن إقـنـاع ا
ما تـبقّى لـلمـريض فتـرة أربعـة عشر
يومـاً ليوصل الـيه رسالته الـضائعة
قاالت في وعزوف القُرّاء عن قراءة ا

الصحف واجملالت.
ــريض ان يــهــدّاه واعــداً إيـاه أراد ا

لم يخطر له انّه سيكون ضحيّةً في
يــوم مــايـتــوسّل احلـيــاة أن تـنــظـر
حلـاله تـراجع ملـفّـاته في الـسـعادة
ـا رَغِب والـتـعـاسـة آمــاله الـتي طـا
بهـا وكانت اشبه بـاالوراق الفارغة
تُــســرع بـــهــا الــريـح إلى ربــوة في
مـــكـــان مــــا. مَنْ يـــصــــدّق انّه بـــكّل
جـــســـمه وعـــافـــيـــته كـــان يـــجــوب
الشـوارع متـباهـياً فـرحاً يـستـخدم
حواسه جـميـعهـا في مواجـهة مَن ْ
يقابـله للطفل عنـده حركته وللرجل
حـركــته. واألجـمل مِـن ذلك حـركـته
وإنـفـعـاله وخـفّـة دمه مع الـفـتـيات
والـنـسـاء. فــهـو يـخـتـرع احلـركـات
ـشـاكـسة يـرجع بـعـدها ـنـاسـبة ا ا
خــائــبــاً إلى بــيــته تــســتـقــبــله أُمّه
الــعـجـوز وتـقــرأ مِن مالمح وجـهه
مــــدى صالفــــتـه وشــــقــــاوته عــــلى
احلــيـــاة وخـــيـــبـــة الـــنـــفس الـــتي

تالزمه.
ومِن سـرعـة نـبـضـات قـلـبه في تـلك
الـلـيـلـة مِن نـهـار خطّ شـوارعه فـقد

كــثُــر ســـعــاله ووصــلـت احلــمى كلّ
جـــســده إســـتــعـــجل الـــوصــول إلى
ركـز الصـحّي بعـدما َشـهدتْ عـليه ا

الشوارع وهي فارغة من الناس.
كــان يــتــلّــوى يـرتــعش وعــلى وجه
ّ نـــقــــله إلـى احلـــجـــر الـــســــرعـــة 
ــكـــان الــذي ال طــعم له. الـــصــحّي ا
مـرضون علـى أسئـلة جتّر تنـاوب ا
أُخرى وحـبّات الـيقـ مفـقودة إنّـها
الـــتـــجــارب انّـه الــشَّك دخـل احلِــلم
دمــــاغه هـــذيــــان دوران رجـــوع مِن
احلــمّــام لــلــغـــرفــة. لم يــتــصّــور انْ
يـطــوف عـلـى حـلــمه الــشّـاعــر وهـو
يـتعـاطف معه يـخفف مِن آالمـه يقرأ
عــلـــيه اشــعـــاراً عن قــيـس ولــبــنى
تـنـبي ثمّ يـنـتحب ونـزار قـبانـي وا
كثيراً يحاول مريض كوفيد-  19ان
يخفف عنه يُسرع الشاعر بالشكوى
الـــيه بـــانّـه غـــيـــر مـــرغـــوب به وإنّ
الــشــعــر ال يــســمـعـه إالّ كــاتـبـه كـان

يهذي كثيراً
ريض بالتـحّول إلى اجلهة إكتـفى ا

اذا حتـسـنّت حـالـتـه اإليـجـابـيّـة إلى
ـــقــاالت الــسّـــلـــبــيّـــة ســوف يـــقــرأ ا

ويتتبعها في الصحف.
كـان آخــر مـوعــد لــلـمــمـرض يــسـمع
صــــراخ مــــريـــضـه يــــجسّ نــــبــــضه
ويتـعاطف معه وهـو يظن فيـما بعد
ـالمــســة ــرض مِن ا انّـه اُصــيب بـــا
رض ويقول للـمريض :ملعون هذا ا
ـريض الـذّي نــزل عـلـيـنـا. يــتـبـجّح ا
بــانّـه لم يـــعش تــلـك الــسّـــاعــات في
اضـية وسـرد عـليه قـصّة اللـيـالي ا
تـوافـد الــشـاعـر والــقـاص والـراوي

قالة والناقد.  وكاتب ا
ــمــرض يــتــشّــبع مِن مــريض اخــذ ا
كـوفـيد  - 19ويـطـلب منه الـسـكوت

وإنّ ما مرّ عليه هومجرّد احالم 
ـريض:كيـف تكـون أحالما وهي ردّ ا
تصارحني? كيف لها أن تدخل عقلي
وانـــــا ضــــائع اآلن فـــــتــــرة جتــــارب
مرض أخبرني اتلّقاها منكم? ابهّا ا
عنهم فقد إشتقت إليهم كنت اجوب
الشـوارع للسـفاهة والـضحك تصوّر

كيف لي التخلّص منهم?
ـمـرض ملـيّـاً وهو يـبـتعـد عنه فـكّر ا
شـتتة وجـسمه ويأخـذ من خاطـره ا

ُتعب قائالً له:األمر بسيط.  ا
ـــمــرض ــريـض:كــيف? ردّ ا أجـــاب ا
:حـاول أن تــسـتـدعــيـهم إلـى غـرفـتك
لتتـعرف عليهم ثـانيةًاكثر حاول ذلك

قالها وهو يترك الغرفة. 
أوشك الـيوم الـثالث عـشر ان يـنتهي

ــــريض اكـــمـل وجـــبـــة مِن حــــيـــاة ا
الــعــشــاء اخــلــد إلى الــنّــوم مــبــكــراً
لـيـطـمئن عـلى الـنـتـيجـة غـداً. عاوده
احلــلم اســتــغّل الــفــرصــة عــسى أن
دعوون مرض وا ا وعده ا يلتقي 

بفنون األدب. 
تــراى لـه إنّ شــفـــاءه قــد يـــطــول في
الــيــوم االخــيــر وقـــد يــودّع الــدنــيــا
وأصـبح عــلى مـعـرفـةٍ بــحـالـة الـدّفن

ومـــكـــانــهـــا وإنّ اإلعالن عـن وفــاته
بـالــيــوم والــتــاريخ فــيه إعــتـذار عن
إقـــامـــة مــراســـيم الـــوفـــاة في احلّي
خوفاً على اآلخرين انا السّبب انا!
وقـبـل الـسّـاعـات األخـيـرة مِن مـنـامه
حــــضــــرت كُـلّ وفــــود فــــنــــون األدب
تـستـعـطـفه بقـصـيـدة وقصّـة تُـظـهر
لـواعج مـريض كوفـيد  - 19 ومقـالة
تــدمـع لـهــا الــعــيــون ونــقــد يـخــشى

إنتقال فايروس الكتابات اليه
هو في مأزق بددّت همومه نسمات

الصباح آلخر يوم. 
ـــمــرض يــرفـع حتــيّــة له يـــتــقّــدم ا
ويبـشّره بسالمـته وجناته يفتح له
جــهــازه  لـيــتــابع كُلّ فــنـون األدب

التّي مرّت عليه. 
ـريض وهــو يـركب إبــتـسم أمــام ا

 . شفى إلى بيتهِ سيارة ا
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شاعر مضاع وضليل يحدقُ بي 
من جنمٍ في ثقبٍ أسودٍ أو زاويةٍ

شروخةِ رآةِ ا معتمةٍ في ا
ينامُ على جيتارةٍ غجريةٍ أو على جذعٍ

أندلسيٍّ
.. وال عطر ليمونيٌّ ال قصائدَ في قلبهِ

في قميصِ امرأتهِ الشاردةْ
أوَّل احلب كآخر احلب يا صاحبي..

 .. أيُّها الذئبُ
حدس غامض وسهم يرتدُّ سريعاً إلى

كعبيَ 
غمورِ حتى التنهيدةِ بالعشبِ ا

دعني أستظلُّ بهواجسكَ الصاخبة
كرغباتِ الراقصاتِ 

فهي تُمطر منذ الصباحِ فوقي أينما
 .. كنتُ

بغزارة كما تمطر اآلنَ في اخلارجِ
أهاجرُ في الزمهريرِ الليلي كعصفورٍ

وحيدٍ
ا هو معنى الال طمأنينة التي كتبَ ر

عنها فرناندو بيسوا 
أن تمطرَ فوقكَ حتى لو كنتَ في

السريرِ
ِ قلوبةِ كفناج ال مفرَّ من الشتاءاتِ ا

ال 
ومن العبثِ أن تستظلَّ بالكواكبِ

ارقةِ ا
3

أنا واحلديقةُ توأمانِ.. تغمغمُ امرأة
فال أقوى عليها 

من أنا ألكونَ نايكِ أو تكوني آخرَ
األوتارِ في غيتارتي?

.. ألنَّ ليلكِ غامض  لم أنتظركِ
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من أينَ تبدأُ وحدةُ الشعراءِ?

من أي اجلهاتِ تهبُّ?
من أي البحارِ جتيءُ?

من أي السماواتِ البعيدةِ فجأةً تأتي?
هاجرِ تختفي في وكالبجعِ اخلرافي ا

النص 
أو حبقِ الشتاءِ

من أينَ تبدأُ وحدةُ الشعراءِ?
من أي انتهاءٍ للكالمِ عن احلرائقِ في

مجازاتِ األنوثةِ 
واحلدائقِ ملءَ أجسادِ النساءِ?

.. وُلدتُ كنجمةٍ تهوي ال شيءَ أعرفهُ
من الرؤيا 

زاميرِ اجلديدِ ومن سفرِ ا
وعشتُ أرعى العشبَ في قاعِ

البحيراتِ 
التي انقرضتْ وفي بر اشتهائي
.. ولكني أحاولُ أن ال شيءَ أكتبهُ

رايا  أفسر بالندى ماءَ ا
والصدى بالليلِ في وقتِ الظهيرةِ 

والقوافي بالينابيعِ احلرونِ
: كحلُ حبيبتي ولظى يضيئني شيئانِ

دمائي 

ÍbF  d/

فلسط

لم أنتظر أحداً سواكِ
 ... ع شهوتي بصدى خطاكِ ولم أ
حلمتُ بامرأةٍ أمشطُ شَعرها في

الفجرِ 
وجِ تستلقي.. وهيَ على حريرِ ا

ويغسلها مديحُ الشمسِ 
تغسلها رياحُ رسائلِ الغرباءِ 
وهي تهبُّ من أقصى عذاباتِ

 .. الطيورِ
متاهتي جسدي ولي قلب كأوراقِ

اخلريفِ
4

لم تكتبني امرأة باحلبرِ السري
... الناصعِ

جاءَ بروميثيوس على هيئةِ لصٍّ
أعمى

في ليلِ ضفيرتها أو عينيها  
كي يسرقَ أوراقي من دُرجٍ مائيٍّ

ومحاري من ذاكرةِ العشبِ
5

في حفلةِ احلب التنكريَّة
أعرفُ احلبيبةَ االفتراضيَّة لكل

شاعرٍ 
واحلبيبَ االفتراضيَّ لكل شاعرةٍ
تصلني عن طريقِ اخلطأ رسائلُ

 َ عُشَّاق مكتهل
كأنَّ بريدي مصبُّ العناقات والقُبلِ

الكاذبة
تقولُ إحداهنَّ: دعني أُمشطُ شَعري

على ضفافِ أغاني فيروز
يقولُ متسكع على أرصفةِ

التكنولوجيا: جسدي ليسَ افتراضيَّا

وأنا لستُ تلميذاً مخلصاً ألفالطون 
في حفلةِ احلب التنكريَّةِ تعانقُ امرأة

ظلَّها... 
6
الشوقُ نافذتي وبابي

مطري الذي يهمي عليَّ بكل أرضٍ
كنتُ

ناري وانصبابي 
في الهواءِ وفي مطالعِ كل بيتٍ 
في الوقوفِ على طلولِ العمرِ 
أو سر األنوثةِ في الروابي

مفتاحُ بئرِ الليلِ والفردوسِ 
نوَّارُ ابتساماتِ العيونِ احلورِ أو

قمرُ التصابي
عنى الذي في العابرُ الشفهيُّ وا

التوتِ والتفَّاحِ
واجلسديُّ في الكلماتِ 

والروحيُّ في زغبِ الندى والضوءِ
 ِ والقمحيُّ في امرأت
والبحريُّ في لغةِ الترابِ

ما أشتهيهِ من استداراتِ الطبيعةِ
أو نداءِ الليلكِ احلافي وراءَ اجلمرِ.. 

ظلُّ الصوتِ في قلبي
عبيرُ الهالِ
طلعُ دمي

وشمسُ الكاحلِ الذهبي
وشمُ الوردةِ الزرقاءِ فوقَ العنقِ 
كحلُ ضفائرٍ شقراءَ ينبضُ في

شفاهي 
مثلَ نبضِ الضوءِ في قاعِ البحيرةِ

في محارِ هواجسي وعبارتي
وصدى سرابي

7
.. كلَّ اجلميلةُ تلغي القصائدَ
.. وحدَها  القصائدِ في حلظةٍ

 من تمدُّ اجلسورَ ألقصى الكواكبِ
في آخر الكونِ

من تقتفي أثرَ الضوءِ في حجرٍ نائمٍ
من تدلُّ شفاهي على توتها

وعناقيدها 
ويديَّ على ما جتعَّدَ من ليلها..
ما الذي سوفَ أفعلهُ بقصائدَ ما

كُتبتْ في مديحِ خطاها?
ما الذي سوفَ تفعلهُ بانتظاري

تباريحُها?
ن سوفَ تتركني بعدَها? و

×
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غادرتُ أرضَ سدومَ ملتفتاً إلى
امرأةٍ حتيلُ دمي إلى ملحٍ 

وما اكتملتْ أنوثتها وما اكتملَ
الغيابْ

لي حزنها وحدي وكلُّ جمالها
لآلخرينَ

ولي رسائلُ نثرها اجملروحِ لكن
ليسَ لي خمرُ الرضا

9
أمشي وراءَ ثعالبِ الرغباتِ

ضاءةُ بالنيونِ لن تفنى العناقيدُ ا
رايا أو عبيرِ التبغِ  ولن أتوبَ عن ا

لي قلب يذوبُ ولن أتوبَ عن
اشتهاءاتِ احلبيبِ 

وما تساقطَ من قصائدِ طرفةِ ابنِ
العبدِ عن جسدي 
.. وأطرافِ الطفولةِ

نأمة تمشي على الكيبوردِ 
ليمون يضيءُ قصيدةَ امرأةٍ عن

احلرمانِ
صمت مطبق كالليلِ في قاعِ البحارِ

وما القصيدةُ واختالجاتُ النهارِ 
سافةِ ب نافذةٍ وعصفورٍ سوى ا

على وترٍ
تعبتُ ألنني أمشي وفوقي كلُّ

أحزانِ القرونِ 
كأنَّ لي قلبا يجفُّ 

كأنَّ بي قمراً يشفُّ عن التماعاتِ
.. العيونِ

لكاتِ كأنهُ ال ظلَّ لي يا أجملَ ا
والكلماتِ يا شمسي ويا قمري
سأمشي أو سأهذي في رؤايَ 
وأقتفي طيراً من العشبِ اجلريحِ
على شفاهي وردةُ الصـــلصالِ

تنبتُ  والطريقُ إلى السعادةِ محضُ
ريحٍ

تشردِ األبدي تنقرُ يا خطى ا
كالنوارسِ كلَّ نافذةٍ سدىً

 .. وضاللةً
تعبُ األبديُّ يا طيرَ لن يستريحَ ا

احلرائقِ في السفوحِ
إال على زندِ احلبيبةِ أو على جيدِ

الغزالةِ
يا ضفائرها التي تهتاجُ في أعماقِ

روحي
ماتِ إلى أحببتُها كالعائدين من ا

احلياةِ 
وما أحبَّتني سوى ليلٍ على سفرٍ

 .. كإحدى العابراتِ
كظل هاويةٍ على أشياءِ زينتها 

كومضِ صدىً على آثارها أو ظل
. ريحِ

WO%

قصة

رفـض الــــــــشــــــــيخ (فــــــــرج الــــــــله)
االستـسالم حـتى آخـر حلـظة ,وفي
واجهة األخيرة سقط قتيالً وأتى ا

اجلــنــد بـجــثــته إلى الــقــائــد. كـان
رجالً طــاعـــنــاً فـي الــسنّ ,نــحـــيالَ
لــلـغــايــة وبــأربـعــة أطــراف وبـدن

مقطع ومخترق بالسيوف والرماح
والـرصــاص. أمـا الــوجه فـقــد كـان
فــيه نـضــارة شـابّ فـي الـعــشـرين,
, عيـنان غافـيتـان فيـهمـا بريق حادّ
شفتـان مكتنـزتان هادئتان ,وحلية
ســوداء خــفــيـــفــة. انــدفع الــدم في
ه الـذي ّــا رأى غــر وجه الــقـائــد 
أتعب فرقـة كامـلة من اخلـيّالـة منذ
أســـــبـــــوع. هـــــتف:                   
  "يا لها من روح باسلة شديدة". 

وأدّى لـلـشيـخ (فرج الـله) الـتـحـية.
قال:

ـا تفخـر النسـاء بإجناب هؤالء "إ
الرجال!".

s ;« b  —bO
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{ بــروكــسل- (أ ف ب) - أعــلــنت
ــفـــوضــة األوروبـــيــة لـــلــشــؤون ا
الداخلية اجلمعة أنّ "جواز السفر
األخـضر" االلـكتـروني الذي يـعتزم
االحتــاد األوروبي إطالقـه لــبــيــان
وضـع االشــخــاص الــذيـن تــلــقــوا
ــضــادة لــكــورونــا الــلــقـــاحــات ا
ســــيــــأخــــذ فــــقط فـي االعــــتــــبـــار
رخصـة من قبل وكالة اللقـاحات ا

األدوية األوروبية.
واعتمدت الوكالة حتى اآلن أربعة
لقاحات مضـادة لفيروس كورونا
هي فـايـزر/بـايــونـتـيك ومـوديـرنـا
واســتـرازيـنــيـكـا وجــونـسـون آنـد

جونسون.
ـــفــــوضـــة األوروبــــيـــة وأفــــادت ا
لـــلـــشــــؤون الـــداخـــلـــيــــة إيـــلـــفـــا
جوهـانسـون الصحـافيـ "ما نوّد
أن ننـشـئه هو شـهـادة الـكتـرونـية
ـكنك تـسـجيل اخـتـبار بي حـيث 
سـي ار سـلـبي او اثــبـات أنّ لـديك
أجـسـامـا مــضـادة أو  تـلـقـيـحك
بـلـقـاح  اعـتمـاده من قـبل وكـالة

األدوية األوروبية".
ـفـوضـية ـقـرر أن تـكـشف ا ومن ا
ـقـتــرح االربـعـاء األوروبـيــة عن ا
مع إحـالـة مـشــروع الـقـانـون عـلى

ان األوروبي. البر
ÊU Q  „d «

ـــفـــوضـــيـــة وأعـــربت رئـــيـــســـة ا

بغداد

wK b  tK «b  bF «

dC)« »«e _« »UO

رخصة جواز سفر رقمي تعتزم اوربا اصداره للقاحات ا
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{ أبــــيــــدجــــان- (أ ف ب) - قـــال
الـــبــنك اإلفــريــقـي لــلــتــنــمــيــة إنّ
اقـتـصـاد الـقـارة سـيـعـاود الـنـمو
في شــــكـل إجــــمــــالي خالل عــــام
 2021 بـعد الـركود الـذي سبّـبته
جائحة كوفيد-19 فيما حذر من
أن الــــــفـــــقــــــر والــــــدّين الــــــعـــــام

سيواصالن االرتفاع.
وكــان االنــكــمـــاش بــنــســبــة 2,1
ئـة القتصـادات عمـوم افريـقيا بـا
تسبب بركود هو األول خالل 50
عامـا لكنّه سـيفسح اجملـال لنمو
ـئـة هـذا الـعـام بـنـسـبـة  3,4 بــا
ـصرف فـي تـقـرير عـلى مـا ذكـر ا
آفـــاق االقـــتــصـــاد اإلفـــريـــقي في

.2021
ويـتـوقع صـنــدوق الـنـقـد الـدوليّ
ــئــة أقل ــوا بــنــســبـة  3,1 بــا
ـــصــرف اإلفـــريــقي تــفـــاؤال من ا
الـذي تـقـوم مـهــمـته عـلى تـمـويل
االسـتثـمار في الـبلـدان اإلفريـقية
ـــســـاعــدة ــشـــورة وا وتـــقـــد ا

شروعات التنمية. التقنية 
صرف اإلفريقي للتنمية وتوقع ا

حدوث أقوى انتعاش القتصادات
ــــــــــغــــــــــرب وتــــــــــونس مــــــــــثـل ا
وموريـشـيـوس التـي تعـتـمـد على
ئة رغم السياحة بنسبة  6,2 با
تــراجع إجــمــالي الــنـاجت احملــلي
لـــديــهـــا فـي شـــكل أكـــبـــر الـــعــام

الفائت.
صرف أنّ حتقق البلدان وتوقع ا
ــواد اخلـام ــصــدّرة لــلــنــفـط وا ا
مـثل اجلزائـر ونيـجيـريا وأنـغوال
ـوا بـنـحو 3 وجـنـوب افـريـقـيـا 
ـئـة فـيمـا حتـقق االقـتـصادات با
األكثـر تـنـوعـا مـثل سـاحل الـعاج
ئة ـوا بنحو  4,1با وإثيـوبيا 
بـعدمـا عانت بـالفـعل من أثار أقل

حدة للجائحة في 2020.
ــصـرف الــضـوء وســلّط تـقــريـر ا
عـــلى أنّ  39 مــــلــــيـــون شــــخص
إضـــافي قـــد يــــقـــعـــون حتت خط
الـفــقــر احلـاد الــبـالغ  1,9 دوالرا
في الــيـوم الـواحـد في زيـادة عن
الــرقم الــبــالغ نــحــو  30مــلــيــون

شخص العام الفائت.
وقــد يــتــأثـــر مــا مــجــمــوعه 465

مليون شخص في افريقيا بالفقر
ـدقع نـحـو ثـلث سـكـان الـقـارة ا
في انـتـكاسـة كـبـيـرة بـعـد عـقدين

من التراجع الثابت. 
وقــال الـــتــقـــريــر "كـــان لــصـــدمــة
اجلــائــحـة واألزمــة االقــتـصــاديـة
الـتي أعقـبـتهـا أثار مـباشـرة على
وازنات وأعـباء الديون". توازن ا
وتـضـاعف الـعـجـز تـقـريـبـا الـعام
ــئــة من ـاضـي لــنــحـو  8,4 بــا ا

الناجت احمللي اإلجمالي.
صرف أكـينوومي وكتب رئـيس ا
أديــســـيــنـــا في الــتـــقــريـــر "نــحن
عاجلة الدّين في افريقيا بحاجة 
وحتـــديـــات تــمـــويل الـــتـــنـــمـــيــة
" بـالــشـراكــة مع اجملـتــمع الـدوليّ
والـــــدائــــنــــــــــــ من الـــــقــــطــــاع

اخلاص.
لكنّه أيضا حضّ قادة القارة على
اتـخـاذ "إصالحـات جـريـئـة لـلـحد
من كـــافــة أشــكـــال الــتـــســرب في
ـوارد الـعـامـة وحتـسـ تـعـبـئة ا
ــــوارد احملـــــلـــــيــــة وتـــــعـــــزيــــز ا

الشفافية". فروشات في غانا  محل لبيع االقمشة وا
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{ الهـــاي-  (أ ف ب) - تــوالت
رسائل اإلشـادة إثر اإلعالن عن
ــهـنـدس الـهــولـنـدي لـو وفـاة ا
أوتنز الذي يُـنسب إليه الفضل

لـكن انـزعاجه من نـظـام البـكرة
الــضـخم الـذي يـحـتـاج إلى لف
يدوي دفعه إلى اخـتراع شريط

الكاسيت في العام 1962.
ونقلت صحيفة "إن آر سي" عن
قابالت أوتنز قوله في إحدى ا
"اخــتـرعــنــا شــريط الــكــاســيت
بـــدافع االنـــزعـــاج من مـــســجل
وجود حينها األمر األشرطة ا

بهذه البساطة".
وبـــــعــــد أفـــــول جنــــمـــــهــــا في
الـسـنـوات األخيـرة مع انـتـشار
االبــتـــكــارات اجلــديــدة عــادت
أشرطة الـكاسيت إلـى الواجهة

. أخيراً
ـت مـبــيـعــات ألـبــومـات فــقـد 
أشـرطة الـكـاسيت في الـواليات
ـئة في ـتـحـدة بـنـسـبة 23 بـا ا
الـعام 2018 بـحـسب "نـيـلسن
ميـوزيك" إذ سجلت  219 ألف
نسـخة بـعدمـا كانت  178 ألفا

في 2017.

في اخـــتــراع شـــريط الـــتــســـجــيل
ـساهمة في الصوتـي (كاسيت) وا
دمـجة عن عمر ابتكـار األقراص ا

يناهز  94عاماً.

وأحـدثت أشـرطـة الــكـاسـيت الـتي
ابــتـكــرهــا خالل عــمــله جملــمــوعـة
فـــيــلــيــبـس الــعــمالقـــة في مــجــال
الكهربائيـات نقلة نوعية في عالم

ـــوســـيـــقى إذ أتـــاحـت ألول مــرة ا
حــمـل الــتـــســـجــيـالت بــســـهـــولــة
وســـــمـــــحت جلـــــيل مـن عـــــشــــاق
ـــــوســــيــــقـى بــــإجنـــــاز شــــرائط ا
ــزجـــــــــون فــيـــهــا أغـــنــيـــاتــهم

فضلة. ا
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وصُـنع أكثـر من مـئة مـليـار شريط
كـاسـيـت في كل أنـحــاء الـعـالم في
ـنـتج من الـعـصــر الـذهـبي لــهـذا ا
ــاضي إلى ســتـــيــنـــيــات الــقـــرن ا
الــثـمـانـيــنـيـات حـتى أنــهـا لـقـيت
رواجـــا مــتـــجــددا فـي الــســـنــوات
ـنــتــجـات األخـيــرة لــدى مــحـبـي ا

ة. القد
وقالت أولـغا كـول مديـرة متحف
فـيــلــيـبس فـي مـديــنـة ايــنــدهـوفن
الهولندية في بـيان أرسلته لوكالة
فـرانس برس "لـقد أحـزننـا جمـيعا
نـبـأ وفاة لـو أوتـنـز. كـان لـو رجالً
غـيــر عـادي يـحب الـتــكـنـولـوجـيـا
ــــتــــواضــــعـــة رغـم الــــبــــدايــــات ا

الخـتــراعـاته". وأشــارت فـيــلـيـبس
إلى أن أوتــنـز تـوفي في الـسـادس
من آذار/مـــارس في قــريـــة دويــزل
الـــــهـــــولــــنـــــديـــــة قـــــرب احلــــدود
البلجيكية. ولد أوتنز العام 1926
في مدينة بيليـنغفولده الهولندية
وأظهر اهتـماما بالتـكنولوجيا في
سـن مــبــكــرة خـالل فــتــرة احــتالل
انـيا النـازية لهـولندا في احلرب أ
ـية الـثانـية. وذكـرت صحـيفة الـعا
"إن آر سي" الـهـولـنــديـة أنه صـنع
جـهـاز راديو لـتـلـقـي إرسـال إذاعة
أورانـيه "الـهــولـنـديـة احلـرة" عـبـر
هـــوائي خــاص أطـــلق عـــلــيه اسم
ـاني) "جـيـرمـان فـلـتـر" (الـفـلتـر األ
لــقــدرته عــلى جتـــنب الــتــشــويش

النازي.
وانـضم أوتـنـز إلى فـيـلـيـبس بـعـد
دراســة الــهــنــدســة في اجلــامــعــة
حيث طور هو وفـريقه أول مسجل
شـرائط مـحـمول فـي الـعالـم وفـقا

للشركة العمالقة. لو أوتنز  في اخر اطالله له قبل وفاته
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{ الــــقـــاهــــرة- (أ ف ب) : يــــبـــدو
الــزمن كــأنـه مــتــوقف فـي مــتــجــر
بــابـازيــان األرمـني لــلـســاعـات في
ـقام منذ العام  1903في القاهرة ا
أســفل بــنــايــة شُــيــدت عـلـى طـراز
هــوســمــان الــفـــرنــسي من الــقــرن
الـــتـــاسع عـــشــــر حـــيث يـــحـــاول
الستيني أشود احلفاظ على تقليد

عائلي متوارث منذ عقود.
يـزخـر احملل الـصــغـيـر الـواقع في
ميـدان الـعـتـبة أحـد أكـثـر مـيادين
ـــصــريـــة ازدحــامــا الـــعــاصـــمــة ا
وضـــجــــيـــجــــا خـــلف واجــــهـــاته
لون ؤطرة باخلشب ا الزجاجية ا
ــة وأخــرى بــســاعــات جـــيب قــد
بــســوار تـعــود الى عــقـود غــابـرة
ـرور وبـإعـالنـات اصــفـرّ ورقــهـا 
الـزمن تشهـد على الـعصـر الذهبي

للمكان العريق.
وحتت طـاولة البـيع العـتيـقة التي
ال تـزال صـامدة مـنـذ ما يـزيـد على
قرن توجد في أدراج خشبية قطع
غــــيــــار لــــكل أنــــواع الــــســــاعـــات

وماركـاتهـا. وحتتل سـاعات حائط
من طرازات مختلفـة يعود بعضها
إلى الــقـــرن الــتــاسع عـــشــر كــامل
مـــــســـــاحـــــة جـــــدران احملل. وهي
ــــلــــوكـــة لــــزبــــائـن أتــــوا بــــهـــا
إلصالحها أو إلى أشـود بابازيان
نــفـسـه الـذي يــجــمــعــهـا ويــرفض
بــيـعـهـا. وداخـل مـكـتـبه الــصـغـيـر
الــزاخـــر بــاحملـــفــوظـــات من كــتب
وسـاعـات رقـاصـيـة شـتى يـجـلس
بـابازيـان الـبالغ  64 عـاما حـارسا
ــكـان. وتـشــهـد عـلى ذلك لـذاكـرة ا
صــــورتــــان بــــاألبــــيـض واالســـود
مــعــلــقــتــان فــوق كــرســيه األولى
ــــــعــــــروف جلــــــده نـــــــرســــــيـس ا
بـ"فـرنسـيس" وهـو مؤسس احملل

والثانية لوالده سركيس.
ويُــعــدّ مــحل بـابــازيــان الــيـوم من
األمـاكن الـنـادرة في الـقـاهـرة التي
تُـصـلح فـيــهـا سـاعـات تـعـمل وفق
ة. ويقول الساعاتي اآلليات القد
مرتديا كـنزة من الصوف وسروال
جـيـنـز "لـدي قطـع غـيار تـعـود الى

هـجر أيـام جـدي".في الـعام 1893 
نــــرســــيـس بــــابــــازيــــان اجلــــيش
الــعــثـمــاني وقــفــز في ســفــيــنـة ال
يـعـرف وجـهـتهـا ووجـد نـفـسه في
مـديــنــة االسـكــنـدريــة الـســاحـلــيـة
شــمــال مـصــر بــحـسـب مـا يــؤكـد
حفيده أشود لوكالة فرانس برس.
بـعــد عـشــر سـنـوات افــتـتح مـحل
الـسـاعات اخلـاص به في الـقـاهرة
والــذي مــازال يــحــمل اســمه عــلى

واجهته اخلارجية.
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وبــحــسب أشــود بـابــازيــان تـردد
ـشـاهـيـر من الـعـصر الـكـثـيـر من ا
ـصـريـة عـلى الـذهـبي لـلـسـيـنـمـا ا
احملل مــثل يــوسف وهــبي وفــؤاد

نعم ابراهيم. هندس وعبد ا ا
ـصرية ـالكة ا كمـا كانت العـائلة ا
في عهـد فاروق (اخـر ملـوك مصر)
لكي تـستـدعي والده في الـقصـر ا

الختيار ساعات وفق أشود.
ويــروي الــرجل أنـه "بــعــد الــثـورة
كـــان الــضـــبــاط (الـــذين أطـــاحــوا

ـلكـيـة عام  1952) يـأتون. كـانوا ا
أصـدقاء لـوالدي وكـانوا يـعشـقون

الساعات".
ولم يــعــد زبـــائن احملل الــيــوم من
ـشاهـيـر لـكـنهم الـسيـاسـيـ أو ا
كـثر وأوفـيـاء لـلـمحل و"غـالـبـيـتهم
أصبـحوا أصـدقاء" وفق بـابازيان
الـذي يقـول "لـيس لديـنـا زبائن من

ارة الغرباء". ا
ويــقـول طـلـعت فـرغـلي ( 71عـامـا)
وهو تـاجر من زبائن بـابازيان إنه
يتردد على احملل منذ العام 1965.
ويـضــيف إن الـســاعـاتـي "مـوثـوق
فيه للغاية ونحن نسميه اخلواجة
(كلـمة دارجة فـي مصر تـطلق على

األجنبي)".
ليجي ( 62 عاما) فهو أما أحمد ا
من هـواة جـمـيـع سـاعـات احلـائط
وبـدأ في اقــتــنــائـهــا اعــتــبـارا من
ـــتــــلك اآلن 35 الــــعـــام  1984 و
منـها. ويقـول لوكالـة فرانس برس
"كـنت أمـر أمـام مـحل أشـود وكنت
مـولـعـا بـالـساعـات عـلـى اجلدران.

بـضـعـة آالف وفـق تـقـديـرات عدة.
ولـم يـــبـــدِ ولــدا أشـــود حـــتى اآلن
ـواصلـة مـهنـة األسرة اهـتـمامـا 
لـكنه ال يـستـبعـد أن يغـيّرا رأيـهما
الحـقـا قــائال "ال أحـد يـعــلم" مـا قـد

يحصل.

حــصـــلت عـــلى مـــوافـــقـــة وكـــالــة
األدويــة. ولـم يـتــحــدد بــعــد ســبل
اســــتــــخــــدام اجلــــواز األخــــضـــر

لالحتاد األوروبي. 
عتـمدة على وتريـد بعض الـدول ا

ــفــوضـيــة بــالـفــعل عن وأعــربت ا
قــلــقــهــا حــيـال لــقــاح ســبــوتـنــيك
ـرجح وأشــارت إلى أنه من غــيـر ا
إضافـته لالئحـة االحتاد االوروبي
ــعـــتــمــدة حــتى إذا لــلـــقــاحــات ا

االوروبيـة اورسوال فـون دير الي
ـقـتـرح عن أمـلــهـا في أن يـســمح ا
لـلــنــاس "بــالـتــحــرك بــأمـان داخل
االحتـــاد األوروبـي أو خـــارجه --

للعمل أو السياحة".
وتــراجع الـوكــالـة راهــنـا بــيـانـات
مـرتبـطة بـاللـقاح الـروسي واخرى
مــتــعــلــقــة بــلــقــاحي نــوفــافــاكس
وكـيورفـاك من أجل معـاييـر األمان
والــفـعــالـيـة التــخـاذ قــرارا بـشـأن

اعتمادهم.
لكن الوكالة ال تـنظر حاليا في أمر
اللقاحـات الصينيـة ضد الفيروس
الفتّاك رغم أنّ رئيس وزراء اجملر
عــضـــو االحتـــــــــاد االوروبي أكّــد
تـــلـــقـــيه لـــقـــاحـــا صـــيـــنـــيـــا هـــو

سينوفارم.
وحــــتـى إذا رخــــصـت الــــوكـــــالــــة
اسـتـخـدام لـقاح ضـد كـورونـا فإنّ
ـفـوضـيـة ذلك ال يـعـني قـطـعـا أن ا
األوروبــــــيــــــة ســــــتــــــوافـق عــــــلى
اسـتخـدامه في جمـيع دول التـكتل
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ــفــوضــيــة في االعــتــبـار وتــضع ا
قــدرة مـصــنّــعي الــلــقــاحـات عــلى
تـكـثـيف اإلنـتـاج وإذا كـانت لـديهم
خـــــطــــــوط إنـــــتــــــاج في االحتـــــاد
األوروبي تــــــخـــــضع لـــــلـــــواليـــــة

االوروبية.

الـسـيـاحـة مـثل الـيـونـان وقـبرص
اسـتخـدامه لـلـتـخـلص من الـقـيود

الصارمة على السفر.
انيا وفرنسا تبديان موقفا  لكّن أ
أكــــــثـــــر حــــــذرا إذ حتـــــاذران من

إمكـانية حتـوّله إلى أداة للتـمييز
خــــاصـــــة أنّ مــــواطــــني االحتــــاد
األصغـر سنا لن يتـلقوا الـلقاحات
حتى نهاية العام اجلاري أو حتى

قبل. العام ا

وذات يــــــوم قـــــررت أن أشـــــتـــــري
واحـــــدة ومــــــنــــــذ ذلك احلــــــ لم

أتوقف". 
واستقبلت مـصر أعدادا كبيرة من
األرمن اعـتـبـارا من الـقـرن الـتاسع
عشـر. لكن عددهم حـاليا ال يـتعدى

متجر بابازيان لبيع الساعات

عـلى مدار  17 عـامـاً افتـقـدت الـساحـة الـعراقـيـة للـسـياسـة خـضراء ,مع ان الـعراق
يضـم مئـات االحزاب والـكيـانات الـسيـاسية ,لـكن غاب عـنهـا هذا االمـر هامـا! والذي
يـبدو ال يـهـمـهم بـقـدر اهـتـمامـهم بـالـيـة تـقـاسم الـكعـكـة (خـزيـنـة الـدولة) ,والـسـيـاسة
اخلضراء هـي أيديولـوجيـا سياسـية تـسعى خللق مـجتـمع مستـدام بيـئياً ,تـتجذر فيه
ه في العالم ـقراطية ,وبـدأت تتبلور مـعا البـيئية والالعـنف والعدالـة االجتمـاعية والد
ت أحزاب اخلضر ,وتأسست اضي ومنذ حينها  الغـربي خالل سبعينيات القرن ا
فـي كثـيـر من الـدول حول الـعـالم وأحـرزت بعض الـنـجـاح االنتـخـابي.هل لك عـزيزي
القـار ان تتـصور مـعي تواجـد حزب اخـضر سـياسي فـي العراق ,او ان يـقوم احد

اصنام الساحة بالتحول حلزب اخضر?
يشتـرك الداعمون للسياسـة اخلضراء في كثير من أفكارهم في الـدعوة حلماية البيئة
قـراطـيـة والقـضـايـا البـيـئـية, واحلـفـاظ عـلى السالم ,وفـضالً عن تـركـيزهـا عـلى الـد
ـدنـية والـعدالـة االجتـمـاعيـة والالعنف ,وأحـيـاناً وتـعـنى سيـاسة اخلـضـر باحلـريات ا
مختـلف أنواع القضـايا احملليـة وتميل لتـأييد التـقدمية االجـتماعية ,وهـنا نذكر ثالث

نقاط مهمة النطالق اي حزب اخضر في العراق.. وهي:
يجب ان يكون احلزب داعما للعدالة االجتماعية. •

يجب ان يكون احلزب ضد العنف. •
يجب ان يكون احلزب مع البيئة. •

اوال: يـظـهـر لـنـا الـفـاصـلـة الـشـديـدة بـ الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة احلـالـية واحـزابـهـا عن
الـسياسـة اخلضراء ,فمن االسـتحـالة حالـيا امكـانيـة والدة حزب اخضـر في العراق,
فمـا متوفر حاليا من احـزاب ال تهتم ابدا بالعـدالة االجتماعية ,بل هي تـعمل على ظلم
ة تخـدمها هي فقط ,وهي تـسير بنـهج صدام والذي مكنه االغلـبية عبـر تشريعـات ظا
كـاسب اخلـاصة في ان تـطـول مدة حـكمه ,تنـطـلق االحزاب بـهـدف الـنهب وحتـقـيق ا

لها ,وتضع حتت اقدامها حتقيق العدل. 
شهد, ختـلف اشكاله مادة مهمة للـسيطرة على ا ثانيـا: وجدت االحزاب في العنف 
كاسب السياسية ,لـذلك من الصعب عليها ان حتارب العنف وهو بـاب مهم لتحقيق ا
اي عـلـيـها ان تـتـخـلى عن مـكامن الـقـوة لـديهـا حـالـيا ,وهـذا امـر ال يتـحـقق حتى في

االحالم.
ثـالــثـا: الــدفـاع عن الــبـيــئـة يــحـتــاج امـرين الــوالء لألرض والـوعي,
ــشــهـد الــســيـاسي ,فــالـوالء وكالهـمــا غــائـبــان تــمـامــا عن ا
لـلـمصـلـحـة هـو الـسـائد ,هـو الـدافع لـكل حـراك سـياسي,
صـلـحـة من واي امـر يـطـرح يـكـون الـبـحث في مـكـامـن ا
انـطالقه ,امـا الــوعي فـمـغــيب تـمــامـا وهـو حـالــة تـسـعى
ومـتـها ألنـها تـخاف من الـوعي الذي يـعني االحزاب لـد

تعريتها ,لذلك لن جتد حزبا عراقيا يدافع عن البيئة.

استوقـفني مقترح لـلمهندس الـنائب محمد شـياع السوداني  نشـره ضمن مقالة
له في صحيفة الزمان الصادرة يوم اخلميس 2021/3/11.

لقـد دعا الى استـحداث  صنـدوق  استـثماري يـتم تمويـله استـقطاعـاً  من النفط
بـاع مع أغتنام الزيـادة التي حصلت في اسعـار النفط االن بل ذهب الى نشر ا
ولـهـا الـصنـدوق عـلى وفق قـيـاسات ـكن  ان  ـشـاريع الـتي  قـائـمة مـنـتـقاة بـا

مناسبة  .
ـقـترح ال شك ان الـرؤيـة احلـسـابـية الـتـنـمـويـة هي الـتي دفـعـته الى تـقـد هـذا ا
خصـوصا وانه كان قد تـولى حقيبـة وزارة العمل والشـؤون االجتماعـية وشهدت
الـوزارة في عـهـده مـتـغـيـرات  مـهـمة لـصـالـح تطـبـيـب الفـقـراء مـن العـوز وتـفـاقم
ولي ان اشـير هـنـا الى انني رصـدت لـديه زخـماً كـبـيراً من الـقـلق على احلاجـة
اخلدمـة التي تـؤديهـا الـوزارة باحـتمـال تذبـذب مـشروع  االعـانات  او تـعرضـها
ـزيد من االفكار التطـبيقية بشأن قابل ذلك  كان امله في  ضخ ا لالنتـكاس  و
ـعـاجلة تـلك رؤيـة واقـعـية  مـشـاريع تنـمـويـة وخدمـيـة صـغيـرة  وادهـشـني انه 

عاشي العام ظواهر العوز ا
لـقـد اتـيح لي ذلك خالل مـتــابـعـتي ألراء تـنـاولـهـا مع وفـد من مـنـظـمـة حـمـورابي
نظمة حلقوق االنسان زاره في مقر الوزارة ضم السيدة باسكال وردا رئيسة  ا
والسـيد  وليم وردا مدير العالقات الـعامة فيها وانـا   وكان هدف الزيارة تأم
مـصـدر دعم اقـتـصـادي واجـتـمـاعـي لـلـمـظـلـومـات االيـزيـديـات  واذكـر انه قـطع

شروع   شوطاً مهما في رعاية ذلك ا
 كـان الـسوداني  خـالل مسـؤولـيته الـوزاريـة مسـكـوناً  في اعـتـماد بـرنـامج عمل
لـلـوزارة يطـهـرهـا من االجـراءات الروتـيـنـيـة  ومقـارعـة مـفـتوحـة مع الـفـسـاد بكل
عـروفة   كمـا تبـ لي حينـها انه عـلى  دراية من مـشاريع دعم جنحت لبـوسه ا

في تركيا والهند ودول اخرى
وهـكـذا يـبـدو لي ان الـصـنـدوق االسـتــثـمـاري  الـذي اقـتـرحه ضـمن  مـقـالـته في
الــزمــان يـنــدرج ضــمن تـشــخــيـصه ان الــوضع االقــتـصــادي في الــبالد جتـاوز
اخلـطـوط احلـمـر  وان الـهـدر والـتـجـريب صـارا مـتالزمـة بـنـيـويـة تـنـخـر احلـالـة
العراقية مع وجود نذر واضحة لالنكشاف االقتصادي  اخطر مراحل الركود .
 اقـول حتت ضـغط كل ذلك جـاء مـقـتـرح الـسودانـي بشـأن الـصـنـدوق  لـكني ال

قترح ما يع االقتصاد العراقي على اجتياز محنته. اجد في ا
 بـتـوضـيح مـضاف  انـشـاء صـنـدوق من هـذا الـنـوع يعـني اسـتـحـداث مـؤسـسة
ؤسسي جديـدة بكل ما تتطلب  من ادارة ولوائح عمل لتنظيم عالقة هذا الوليد ا
ؤسـسات اجلـديـد مع  ان احد الـعاهـات االقـصاديـة العـراقـية االمـيبـيـة  كثـرة ا
ومـاتسـبـبت به تـلك الـكثـرة من تـرهل وبـطالـة وظـيفـيـة  مـقنـعـة وزيـادة في الكـلـفة
رصودة للـميزانية الـتشغيـلية   وفرص اضافـية للفـساد   ان لم ينخرط اليـة ا ا
شـروع ضـمن نزعـة الـتكـالب احلـصصي بـ الـطـاقم السـيـاسي احلاكم   ثم ا
من يــضـمـن ان اسـعــار الـنــفط تـبــقى عــلى ارتـفــاعـهــا احلــالي    وكـيف تــكـون
BOT ـكن ضـمان نـظام عـاجلـة لو انـهـا هبـطت الى احلـضيض   بل كـيف  ا
الـقائم عـلى التـشـغيل والـبنـاء والتـحويل بـعد انـتهـاء مرحـلة  االمـتيـاز التي تـمنح
لـلـشركـات االستـثمـارية اخلـاصـة في واقع اقتـصادي مـلـغوم بـنزعـات التـح  
برمـة  وهناك االن  قائـمة طويلة والتمـلص  والنكث بـالتعهدات خـالفاً للعـقود ا

لشركات اخلت بالشروط  ويقتضي االمر محاسبتها قضائياً  .   
سـاطحة) بـالتفـسر االسـتثمـاري احمللي وهو ان نـظام BOT هو نـفسه نظـام (ا
يحتـاج الى بيـئة هـادئة امـنيـاً وسياسـياً بل واجـتمـاعيـاً   وليس مـثل ما يـعانيه
الـعـراق االن من عـواصف   والـعـواصف  وفق الـتـشـخـيص الـصـيـني ال تـعرف
ـؤسـسات الـقـراءة....بـخالصـة حتلـيـلـيـة  ال يـنـقص الـدولـة العـراقـيـة االن قـلـة ا
عنـية بالـبناء الـتنموي واخلـدمي منذ انـشاء مجـلس االعمار في عـقد السـتينات ا
اضي   بل مـا ينـقـصهـا البـصيـرة  احلـكومـية  في اقـتصـاد مازال من القـرن ا
ناقلة ب الي يـخيم عليه  اعني نزعـة ا يحكـمه مفهوم الريع  ومـازال الترقيع ا
ـالـيــة  وكـذلك اسـتـسـهــال الـلـجـوء الى الـديــون والـبـقـاء في عـسل ـوجـودات ا ا

االنتظار السائب مع التغاضي عن الكلفة الباهظة لفوائدها  
هـندس السوداني  فهو صـاحب رؤية اصالحية نزيهة انني اتـفهم  ما اقترحه ا
ال غبـار عليـها  لكني ال اجـد في مقتـرحه احلل اجلامع  وليـسمح لي ان اقترح
عــلــيه عــقــد ورشــة  (فــحص)  ســريــري مــوحــد شــامل لــلــوبـاء
ـتــفـشي  فـي االقـتـصــاد الـعــراقي تـضـع الـيـد عــلى الـداء ا

زمن  .  ا
بقـراءتي هـناك تـبـاين في الـتشـخـيصـات ازاء مـشاكل
بــعـــضــهــا هــذا االقــتـــصــاد   ان لم اقل تـــضــارب  
بأجـنـدة  اميـنـة  في الـتشـخـيص  واقتـراح احلـلول  
واخـرى تــنــافـعــيــة بـحــركـة مـالعق  ولـذا   احلــاجـة

لحة االن  اخراج الشوائب من العج ...... ا

. يكفيه ان اسمه يجمع اسمي حفيدي نبينا الكر
وما يفـعله اجتـماعيـا لم تفعـله الدولة وال حـكومتـها.فهـو يكرم الـفدائيـ ويسعف
.ويقيم مواسم الثقافة في ناديه العـتيد.دون ان يفكر بحزمة ضوء تسلط نكـوب ا
ـنا فاذا هي شاخصة عليـه ليتعرف النـاس على جوانب ظننا انـها اختفت من عا

ستمرة. في متابعاته واجراءاته ا
انـه رجل عراقي يـنـتـمي الى جيـل غادرنـاه لـكنـه لم ابى ان يغـادرنـا.مـتسـلـحا او
مـتـحـصـنـا.بـقـيم بـغـداد عـبـود الـكـرخي الـذي اليـذكـره احـد. وصوت عـزيـز عـلي

نبر على كل مظلوم. ونحيب ا
ـباد حـنـ معـلـة كان عـمك حتـس رضـوان الـله علـيه.كـنزا من كـنـوز القـيم وا

تربى على يديه اكثر من جيل وانت من مدرسته اخلالدة.
فال عجب ان تـسارع في اخلير وتكرم عثمان وتتبـنى االفكار االنسانية والوطنية
وتـســأل عن اصـحـابــهـا.اتــمـنى ان تـنــسق مع فـضــائـيـة
الـشـرقـيــة وصـاحـبــهـا.لـيـعــلم الـنـاس شـيــئـا عن بـعض
مـاتـنـجـزه صـامـتـا.لـكن الـصـمت غـيـر مـطلـوب مع فـعل

وطني وانساني يبقى طي النسيان.
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نزيل اربيل حاليا
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أعمال شاركت في مهرجان الواسطي
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صـرية نـادية اجلنـدي إنها ـمثـلة ا حتدثت ا
كــانـت زمــيـلــة لــلــمــمــثــلــة زبــيــدة ثــروت في
ـدرسة وأوضـحت فـي لقـاء تـلـفـازي أنـها ا
صري يحيى شاه يأتي مثل ا فوجـئت با
ـواصـفات الى مـدرستـهـا بـحـثًـا عن فـتـاة 
معـينة قائلة (عايز واحدة قصيرة وصغيرة
عشان تمثل في فيلمه اجلديد وأنتي عارفة
زبيـدة قِلة كده وصغيرة فاختارها).وتابعت
أنـهــا تـضـايـقت من اخـتـيـار يـحـيى شـاهـ
لـزبـيــدة ثـروت وأشـارت: (مش اتــضـايـقت
مــنـهــا بس اتــضـايــقت إنه لــيه مــا هي بـنت
عـيـلـة أهـي وبـتـمـثل بـابـاهـا قـبـطـان بـحـري
) مشـيرة إشـمعـنى أنا أهـلي مش مـوافقـ
اضي كانت إلى أن الـعائالت العريـقة في ا
تمـنع بـنـاتهـا من دخـول الـتمـثـيل. وأضافت
أنـها (ذهبت الى والـدها وأقـنعـته بأن تدخل
مــجـال الــتــمـثــيل مــثل زبــيـدة ثــروت وكـان
متـخـوفًا في الـبدايـة من أن تهـمل دراستـها
بـســبب الـتـمــثـيل ولـكــنـهـا وعـدتـه أن تـلـتـزم
بـدروسها فوافق بهذا الشرط إلى جانب أن
ترافـقـهـا والـدتـها في مـواقع الـتـصـوير وأال
ــفـردهــا). وعن عالقــة صــداقـتــهـا تــذهب 
بـالفـنـانة جنـوى إبـراهيم صـرحت اجلـندي
ـيــولـهــا الـفــنـيـة أنـهــا (كـانت حتـب جنـوى 
فكـانت تشـعر بقـرب هوايـتهمـا حيث كـانتا
ـوسيـقى خـلـسة فـتـعزف تصـعـدان لغـرفـة ا
جنوى إبـراهـيم عـلى الـبـيـانو بـيـنـمـا ترقص
هي لـذلك كانـت تربـطـهمـا عالقـة جـيدة من

الصداقة).
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رئـيس حتـرير جـريـدة (الـدسـتـور) العـراقـيـة تـلـقى تـهاني
االوســـاط االعالمـــيــة لــتـــســنـــمه مــســـؤولــيـــة ادارة قــنــاة

(البغدادية) متمن له التوفيق الدائم.
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االعالمي والـنـاقـد الـعراقـي نعـته
االوساط االعالمـية والثقـافية بعد
ـــوت اخلـــمـــيس اثـــر ان غـــيـــبـه ا
سائل معـاناة مع مرض عضـال
الــلـه تــعــالى ان يــســكــنه فــســيح

جناته.

ÍËULÝ f¹dł

وزير الثـقافة األردنيـة األسبق نعته االوسـاط الثقافـية بعد
ـوت اخلـمـيس عن  65 عـامـا اثـر مـعـانـاته من ان غـيـبه ا

مضاعفات فايروس كورونا.
ÍË«d « wIŠ

ـناقـشة ابـنه محـمد رسـالته ي الـعراقي احـتفى  االكـاد
في الـقـانـون اخلـاص بـجـامـعـة االسـكـنـدريـة  مـتـمـنـيـا له

تواصل النجاح.
Í—bO(« rO¼«dÐ«

ي الــعــراقي صـــدر له مــؤخــرا كـــتــاب بــعــنــوان االكـــاد
(الشخـصية الـعراقيـة مرحلـة ما بعـد السقـوط وتشوهات

الشخصية).
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أمـ عـام مــنـتـدى الـفـكـر الـعـربـي وعـضـو مـجـلس أمـنـاء
شـارك  في ندوة حتـالف مـراكز الـفكـر والثـقافـة الـعربـية 
افتراضـية عقدها التـحالف ونظّمها مركـز عيسى الثقافي
ي في ظلّ ملـكة البـحرين مؤخـرا بعنـوان (النظـام العا

جائحة كورونا).
w{«— ¡UHO¼

الـتـدريـسـيـة في كـلـيـة الـطب في جـامـعـة الـنـهـرين بـبـغداد
شـاركت فـي الـورشـة االلـكــتـرونـيـة الــتي نـظـمــتـهـا وحـدة
الـعـلـوم الـسـانـدة في الـكـلـيـة بـعـنـوان (دور ثـقـافـة احلوار
والـتالقح الـفـكـري فـي تـعـزيـز وحـدة الـصف الـوطـني في

ؤسسات التعليمية). ا
wJ —b « WAzUŽ

يـة والـكاتـبـة العُـمـانـية صـدر لـها حـديـثا عن اآلن األكـاد
نــاشــرون ومـوزعــون في األردن كــتــاب فــكــري بــعــنـوان
(سيـمياء.. مـقاالت في الـثقافـة وعالماتـها) يقع في 316

توسط. صفحة من القطع ا

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - خضعت الفنانة
ية جينيفر لوبيز لعدة جلسات تصوير العا

ية ونشرت عددا من الصور على لصالح ماركات عا
حسابها اخلاص على مواقع التواصل االجتماعي
مشوق والرشيق الذي استعرضت فيها جسمها ا
حتافظ عليه رغم تقدمها بالعمر.وتعتمد لوبيز على
نظام غذائي صارم إضافة الى التمارين الرياضية
اليومية من اجل احملافظة على وزنها الذي يتراوح ب
ناسب نسبة الى عدل ا ا هو ا  55 و 59 كيلوغراما 

طولها الذي يصل الى حوالى  165سنتيمتراً مع
العلم انها تكتسب في فترات االعياد بعض الوزن ثم

. تخسره الحقاً
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الــتـقـى مــديــر مــدرســة بــغــداد لــلــفــنـون
وسـيقـيـة والتـعبـيريـة عدنـان نزار بـعدد ا
ـشـارك ـدرسـة ا من اسـاتـذة وطلـبـة ا
ـوسـيـقي في الــفـرقـة الـوطـنـيـة لــلـتـراث ا
ـايسـترو عالء الـعراقي والـتي يـقودهـا ا
مجـيد ليـقدم لهم الـتهاني لـنجاح ادائهم
وتــمــيــزهم في حــفـل اســتــقــبــال الــبــابــا
فـرانسيس بابـا الفاتـيكان خالل زيارته
الـى الـعـراق.مـشـيـدا (بــالـتـدريـبـات الـتي
ايسـترو مجـيد) والذي اعـتبره يقـدمهـا ا
مدعـاة فخـر للـعراق.حـيث تمـيزت الـفرقة
الوطـنية بـتقد اغـنية (هال بك يـالغالي)
والـتي حصلت على اعلى نـسبة مشاهدة
عـــلى مـــواقع الــــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي.
رأة درسة مع يوم ا وتـزامن لقاء مديـر ا
نـاسـبـة في تـقد ي لـيـغـتـنم هـذه ا العـا

التهاني للمرأة العراقية في يومها االغر.

ـبالـغة في ينـصح الـيوم بـاالهتـمـام بصـحـتكم وعـدم ا
جهدكم اجلسماني.

qL(«

يـجب االنـتـبـاه والـتـركـيـز أثـنـاء قـيـادة السـيـارة داخل
دينة .رقم احلظ .9 ا
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يلون لـلتعاون معه .رقم من يعـمل يالحظ أن زمالءه 
احلظ .5

—u¦ «

تنجـحون في تعـزيز العالقة مع اإلخـوة واجليران.يوم
السعد االربعاء.
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ال يـتــخــلى احلظ عــنـكم ال عــاطــفـيــا وال مــالـيــا  يـوم
. السعد االثن

¡«“u'«

لـديكـم مكـسب مالي  يـأتيـكم على األرجح من الـعمل
.رقم احلظ .7
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تـســمـعــون خــبـرا ســارا يــتـعــلق بــإجنـاز احــد افـراد
االسرة.رقم احلظ .8
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 تـسـتـردون مــبـلـغـا يــعـود لـكم مـن قـبل . وحتـصـدون
نتائج عمل الشاق.

Íb'«

تمـضون الـيـوم أوقاتـا جمـيـلة مع الـعائـلـة  وتشـعرون
نزل . بالراحة داخل ا

bÝô«

بـعـضـكم يـعـثـر عـلى غـرضٍ كـان ضـائـعـا أو يـحـصل
على هدية أو جائزة.
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ـسكن مثل ال يـنصح بـالقيـام بتـغييـرات جذريـة على ا
شراء قطعة أثاث .
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ن حتب و ان تدعمه ـزيد من الـثقـة  عليـك ان تعطي ا
بالقرارات التى يتخذها.

 u(«
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الــــكــــلـــمــــات الــــربــــاعــــيـــة
ــشـتــركـة فــيــمـا بــيـنــهـا وا
بـحــيث تــسـيــر وفق اجتـاه
الرسم: ( عاصمة اوربية):

 1-رتبة عسكرية
 2-مدينة في فلسط
 3-فاقد البصر
 4-حيوان هج

 5-مشروب غازي
 6-يغلي من احلرارة
 7-يصرخ بالقول
 8-مانع للصوت
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يـقــيـنــا نـتــذكـر ومــعـنــا الـقـراء الــكـرام االزمــات الـتي
عـصـفت بـجريـدة (الـزمـان) التـي حتل ضيـفـة صـباح
كل يوم ب يدي القراء وبرغم ان تلك االزمات هددت
طبـوع لكن اصرار عائـلة (الزمان) الـكبيرة بتعـطيل ا
بدا من معلمـها وراعيها اسـتاذنا الكبـير سعد البزاز
الذي يـشرف عـليهـا ويتـابع اصدارهـا يومـا بيوم الى
رئيس حتريـر طبعـة العراق الدكـتور اجملد احـمد عبد
اجمليد وصوال الى جميع عائلة (الزمان) من محررين
وفني ومـراسل واداريـ الذين حتدوا كل االزمات
الـتي عـصـفت باجلـريـدة وهـددت بتـعـطـيلـهـا لـتنـتـصر
ارادة االســرة مـعـلـنــة وصـولـهـا الى الــقـراء  والـيـوم
وبــــالـــرغم مـن وبـــاء كـــورونــــا الـــذي اصــــاب رئـــيس
حتــريــرهــا وعـــدد من الــفــنـــيــ واالداريــ ضــاعف
ـة اسـرة (الـزمـان) في ان اصـرارهم بل زاد من عـز
تــهـــزم الــوبـــاء مــتــكـــلــ اوال عـــلى الــلـه عــزوجل مع
االصـرار والقـوة الـلتـان تـتسـلح بـهمـا االسـرة القـوية
الـتـي تـواصل الـلـيل بـالــنـهـار وفي كل ايـام االسـبـوع
مــتـخـذين من هـمـة رئـيس الــتـحـريـر الـذي يـرقـد عـلى
فـــراش الـــعـــافــيـــة. وتـــلـــقى عـــشــرات الـــرســـائل من
الـســيـاسـيــ الـعــراقـيــ والـشـخــصـيــات واالسـمـاء
ثـقف والفـنان عبر عروفة ومـازالت ترد من قبل ا ا
الــهـــاتف واالتــصـــاالت من قــبـل الــفــنـــانــ ورؤســاء
الـنـقــابـات واجلـمـعــيـات في الـعــراق تـدعـو جـمــيـعـهـا
بـالـشـفاء الـعـاجل لـرئـيس الـتحـريـر واسـرة (الـزمان)
ومن الرسائل واالمنيات التي وردت لصفحاتنا كانت
بـاسم نقـيب الـفنـان الـعـراقيـ الفـنـان جبـار جودي
ومـــجــلس ادارة الـــنــقـــابــة ومن جـــمــعــيـــة الــفـــنــانــ
الـتشـكيـليـ العـراقيـ ونقـيبـها الـفنـان قاسم سـبتي
واعـضاء مـجـلس اجلمـعـية واحتـاد االذاعـي والـعدد
ـثـقـفـ الـعـراقـي مـازال يـتـضـاعف مـن الـفـنـانـ وا
الـذيـن يـدعـون بـالـشـفـاء الـعـاجل واالمـنـيـات بـتـجـاوز
ـمارسة مـهام من يـرقد على يمـونة  احملنـة والعـودة ا
فـراش الــعـافــيـة بــ اسـرة (الــزمـان) الــتي سـتــبـقى
ـتـراصـة كـخـلـيـة الـنـحل تـعـمل وتـصر عـلى االسـرة ا

انــتــاج الــعــسل لــيــصل بــ يـدي
ـطبوع القراء من اجـل ان تبقى ا
الـذي يـنـقل احلـقيـقـة بـكل مـهـنـية

وحيادية ويتحدى الصعاب . 
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فـي مـثل هـذه االيــام حتل عـلـيــنـا الـذكـرى
االولـى لـــظـــهـــور فــايـــروس كـــورونـــا في
الــعـراق والـدول اجملــاورة له الـفـايـروس
الـذي تـسـبب بـإيـقاف احلـيـاة في غـالـبـية
دول الـعـالم وتـسبـب بتـعـطيـل الكـثـير من
الــوظــائف واالعــمــال إال أنه لم يــتــسـبب
يـايـقـاف قلم وريـشـة الـرسام وهـو يـترجم
مـــا يـــدور في الـــعـــالم من فـــوضى وقـــلق
تـسببه الفايـروس القاتل إلى لوحات دالة
عـلى حـب احليـاة والـعـيش بـسالم بـعـيداً
عـن االوبـــئــة واالمـــراض مـــوثـــقــاً بـــذلك
بــلـوحـاتـه الـفـنــيـة مـرحـلــة مـفـصــلـيـة من

تاريخ البشرية.
(الـــزمــان) رصـــدت الــوجه االيـــجــابي من
جـائـحة كـورونا حـيث تـسبـبت اجلائـحة
ـعــارض االلـكـتـرونــيـة لـيس في بــزيـادة ا
الــعـراق فــقط بل في غـالــبـيــة دول الـعـالم
خـــاصــة فـي االشــهـــر االولى من االغالق
فـــيــمــا تـــلت مــرحــلـــة االغالق االجــبــاري
مـــرحــلــة الــتــعــايـش مع الــوبــاء واقــامــة
ـــعــارض الــفــنــيــة واقـــعــيــاً مع اتــخــاذ ا
االجراءات الوقائية والتباعد االجتماعي.
وفـي الـعــراق وبــعـد ان أقــيــمت مــعـارض
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عــدة وبـشــكل افـتـراضي نــظـمـتــهـا دائـرة
الــفــنــون الــعـامــة ودوائــر اخــرى بـوزارة
اقــيــمت عـدة الــثــقــافـة والــبــيــئـة واالثــار
مــــعـــارض واقـــعـــيـــة لـــيـــأتي مـــهـــرجـــان
الــواسـطي الـذي يـعــد حتـديـاً جلـائـحـة

كــــــــورونـــــــا
وشــــــــــهــــــــــد
مـــــهـــــرجــــان
الـــــواســـــطي
حــــــــضــــــــوراً
كــبـيـراً لـرؤيـة
اجلـــــــــــمــــــــــال
واالبـداع حـيث
شــــــــــــــــارك فـي
ـهـرجـان اكـثـر ا
من  250 فــنــانـا
وفــــنــــانــــة بــــ
رســـــــــــــامـــــــــــــ
ونـــــــــحــــــــاتــــــــ
وخــــــــزافـــــــ من
الـــعـــراق والـــدول
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة

واألجنبية.
ويــــقـــول الــــرســـام
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وانـتشار الوباء عن طريق بث الوعي في
لـوحـاتـهم الـفـنـية ذات الـطـابع الـتـقـلـيدي
والــكـاريـكـاتــيـري ومـحـاولـة الــتـقـلـيل من
الـعادات السيئة ودفع الناس إلى الطريق
واجهة اخلـطر كما وكان لي دور األمـثل 
أيــضــاً في تـوثــيق تـلـك الـفــتـرة من خالل
رســومـات لم تـخــلـو من طـابع الــسـخـريـة
والـــتــثــقــيف حلث الـــنــاس وشــدهم عــلى
اإلنــتــبـاه وتــدارك الـوضع واخلــروج مـنه
بـأقل اخلسائر).ورأى أن (الـفن يعمل على
الـتوغل إلى إحـساس الفـرد وبث التغـيير
فــــيه من الـــداخـل لـــيـــنـــعـــكس بـــعـــد ذلك
كـتصـرفات وقـرارات خارجـية تـقود الـفرد
إلـى حـيــاة أفـضل وكــمـا كــان لـلــتـثــقـيف

) لـ(الـزمـان) ان عــبـدالــله مـيـثم ( 24عــامـاً
(لــلـفن دوره الـهــام في حـيـاة الــفـرد حـتى
وإن تـصـوّر الـعـكس حـيث يُـعتـبَـر وسـيـلة
لـلحوار احلسي ب اجملتـمعات منذ القدم
وحــــتى يـــومـــنـــا هـــذا
فـــمــنه نـــســتـــطــيع بث
رســائل مــفـهــومــة لـكل
أصــنـاف الــبـشــر عـلى
اخــــتالف أشـــكـــالـــهم
وألــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــهـم
وانــــــتــــــمــــــاءاتــــــهم
مــــتــــجــــاوزة حـــدود
الــلـغـات الـتــقـلـيـديـة
الـتي تنطق بها أ
مــخــتـلــفــة األعـراق
واجلـنسـيات).مؤك
دا انـــه(كــــــــــــــــــــــان
لــــلـــرســـامـــ دور
كـبـير فـي محـاربة
الــــــشـــــائــــــعـــــات
واألفـــــــــــــكـــــــــــــار
اخلــاطــئــة الــتي
ازدادت فـي أيـام
اجلــــــــائـــــــحـــــــة

ي دور فـي اإلرتـــقــاء الـــعـــلـــمي واألكـــاد
بـالـطـاقـات أرى أهمـيـة الـتركـيـز عـلى هذا
ـا لـديـها من الـنـوع من الـفـنـون احلسـيـة 
قوة في التأثير والتغيير على اجملتمع).
وتـقول الـفنـانة الـتشـكيـليـة زينب شـعبان
ـــعــارض الــفــنــيــة كــانت في الــعــام ان (ا
ـاضي قليلة جدا ولهذا معظم الگالريات ا
ــــعـــارض الـــفـــنـــيـــة الـــدولـــيـــة كـــانت وا
افــــتــــراضـــيــــة). واكـــدت لـ(الــــزمـــان) ان
(الـرسـام كـان لهم دور كـبـير في تـوثيق
ـفـصـلـية في ـرحـلـة الـتـاريخـيـة وا هـذه ا
تـاريخ البشرية من خالل رسوماتهم التي
تــعـبــر عن مــا يـدور في اذهــان الـبــشـريـة
وتـــتــرجم افـــكــارهم عـــلى شــكـل لــوحــات
فـــنــيـــة) مــشـــيــرةً إلـى أن (االغالق الــذي
تـسـبـبه كورونـا وفـر لنـا وقـتـاً كبـيـراً لفن
الــرسـم واسـتــغــلــيــنــا ذلك من خالل رسم
الـعـديـد من الـلـوحات الـفـنـيـة). وأقرت أن
(االنــتـرنت كـان له دور كـبــيـر في انـتـشـار
االعــمـال الــفـنــيـة والـتــواصل الـفــني بـ
الـدول فـي ظل جـائـحـة كـورونـا). وشددت
عـلى ان (يكـون التـواجد الـفني في الوقت
احلـالي على االنترنت فقط الى ح زوال

رض واخذ اللقاح بصورة شاملة). نادية اجلنديا
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ـطـربـة الـلبـنـانـيـة نـانسي أنتـهت ا
عـجـرم من تـسـجـيل أغـنـيـة جـديـدة
حتــــــمـل اسم (أمـي) وذلك مـن أجل
طرحها بالتزامن مع عيد األم إهداء
جلـــمـــيع األمـــهــات واألغـــنـــيــة من
كـلـمـات إمـيل فــهـد وأحلـان يـحـيى
احلسن وتـوزيع باسم رزق.وكانت
عــجـرم قـد طـرحت مــطـلع شـهـرآذار
اجلاري أغنيـة (ما حتكم عحدا) من
كـلــمـات مـنــيـر بـوعــسـاف وأحلـان
نــبــيل عـجــرم وتــوزيع بـاسم رزق
ـسـلـسالت وهـي أغـنـيـة تـتـر أحـد ا
ـقرر عـرضـها فى شـهر الـلـبنـانيـة ا
ـقبل.وتـتـعاون عـجرم في رمـضان ا
لـحن نـبيل األغـنـية  مع شـقـيقـهـا ا
عـجـرم الذي تـولى تـلـح األغـنـية
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وهي من كـلمـات مـنيـر أبو عـساف
وتــوزيـع بــاسـم رزق. وفى ســـيــاق
مـتـصـل تـواصل عـجـرم الـتـحـضـير
أللـبـومــهـا اجلـديــد الـذي يـضم 10
أغنيـات حيث انتـهت من تسجيل
مـعــظم أغــاني األلـبــوم وتــعـمل
حــالـيـاً عـلى وضع الـلـمـسـات
األخـيــرة عـلى االغـاني الـتي
قـررت بشـكل نهـائي طرحـها
في األلـــبــوم وكـــذلك مـــوعــد

اطـــــــالقــــــــه فـــــــي
األسواق وعلى
مــــنــــصــــات
االغـــــــاني.

وسيقي طالبات مدرسة بغداد يشاركن في حفل فرقة التراث ا

بيونسيه 

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - دعمت
ــيـــة بــيــونــســيه الــنــجـــمــة الــعــا
صديـقتهـا ميغـان ماركل زوجة
األمـــــيـــــر هـــــاري من خالل
رســالـة أطــلـقــتــهـا عــبـر
حسـابهـا اخلاص على
مــــــوقـع الـــــتــــــواصل
اإلجــتـــمــاعي وذلك
لـــــتـــــعـــــرضـــــهــــا
النتـقادات الذعة
بعد مـقابلـتها
مـــــــــــــــــــــــــــــع
اإلعـالمـــــيــــة

األمـيــــركـيـة أوبــرا ويـنـفـري. ونـشـرت
بـيــونـســيه صـورتــهـا مع
ميـغان وعـلقت عـليـها
قائلة ( شـكرًا ميغان
عــــلى شــــجـــاعــــتك
وقـــيــادتـك.. نــحن
جـمــيــعًــا نــقـوى
ونـــــســــتـــــلــــهم

منك).
عـلـى صـعـيـد
اخر خـطفت

مثـلة الهنـدية هاندا أرتـشيل األنظار ا
بأحـدث جـلـسـة تـصـويـر خـضـعت لـها
في صــفــحــتـهــا اخلــاصــة عـلـى مـوقع
الــتــواصل اإلجــتـمــاعي أطــلت فــيــهـا
بـفـسـتـان أبـيض كالسـيـكي مـن قـماش
الـسـاتـان وإعـتــمـدت تـسـريـحـة شـعـر
مرفوعة وماكياج ناعم بألوان ترابية
وظـهــرت أرتـشــيل حـامــلـةً بــاقـة ورود
بـلـقـطـة عـفـويـة.  كـمـا نـشـرت أرتـشـيل
صــورة عــفــويــة لــهــا في صــفــحــتــهــا

اخلـاصـة
عـلى موقع
الـــــتـــــواصل
اإلجـــتـــمـــاعي

ظـهــرت فـيـهـا من
دون مــاكـــيــاج تـــاركــةً

شــعــرهــا من غــيــر تـســريح
عـلى طــبـيــعـته وتــركت وجــهـهـا

ــاكــيــاج مــا زاد إطاللــتــهــا خــال مـن ا
. عفوية وجماالً
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ــمــثــلــة الــســوريــة كــنــدة حــنــا لــفــيــلــمــهـا روجـت ا
قرر طـرحه قريبا السـينمـائي اجلديد (أنت جـريح) ا
بـالــسـيـنــمـات.ونـشــرت  صـورة لـلــبـوسـتــر الـدعـائي
وقع (إنـسـتغـرام) وعـلقت: لـلفـيـلم عبـر حـسابـهـا 
(فــيـــلم أنت جــريـح قــريــبـــا في صــاالت الــســـيــنــمــا
السوريـة إنتاج الهيـئة العامة لإلذاعة والـتليفزيون)
حــسب مــوقع مـصــراوي. بــطـولــة كــنـدة حــنــا عـلي
صطـوف خالد شباط بالل مـارتيني نادين خوري
ومن تــألــيف قــمــر الــزمــان عــلــوش وإخـراج نــاجي

طـعــمي. و تــدور قــصـة الــفــيـلم حــول مــعـنـى كـلــمـة
(احليـاة) وما حتـمله من قـيمٍ مخـتلـفة ومـتنـوعة وما
حتـتـاجه من قـوّة ومـا تمـنـحه من مـشـاعـر مـخـتـلـفة
تتراوح ب احلبّ وأشياء أخرى لتكون فكرة الفيلم

عركة القائمة مع الذات أوال منطلقة من حول ا
خاللهـا إلى كل مـا يـحيط بـاإلنـسان. أمـا آخر

أعـــمــال حـــنــا فـــهي فـــيــلـــمي (دمــشـق-حــلب) و(
االعــتــراف) لــلــمـــخــرج بــاسل اخلـــطــيب ودرامــيــاً
ـالك الـنار) تـألـيف مـحـمد شـاركت في مـسـلـسل (

الك وإخراج بيتر ويبر . سليمان عبدا

زينب شعبان أمام لوحتها
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

يقـال أنَّ شيخ االزهـر سـبق أن تلـقى دعـوات من حكـومات
عراقيـة متـعددة ولم يُلـبهـا ألسباب جنـهلـها ويقـال أيضاً
رة االولى التي يتلقى فيها دعوة رسمية عبر مبعوث انها ا
ان لزيارة العراق. خاص من رئيس احلكومة ورئيس البر
من الـواضح انّ شــيخ االزهـر ال يــقـوم بــزيـارات خــارجـيـة
عربـيـة أو دوليـة إال نـادراً كمـا انه مـستـقل في مـواقفه عن

صرية مهما كان شكلها. اجتاهات احلكومة ا
ال أدري كيف وُلدت فـكرة دعـوة االمام األعظم لألزهـر بعد
ثالثة أيام من انـتهاء زيـارة هي االولى لبابـا الفاتـيكان الى
العراق. لم يـظهـر تصريـح رسمي يشـير الى الـتاريخ الذي
َّ فـيه بـبـغــداد اتـخـاذ الـقـرار في تــوجـيه الـدعـوة لالزهـر
وهل كان الـقرار سـابقـاً في الـتوقـيت على زيـارة البـابا أم
ـا تـراه بـغـداد جنـاحــاً اعالمـيـاً لـزيـارة أنـهـا دعـوة ولـيــدة 

احلبر األعظم ?
ـثل الـكـنـيــسـة الـكـاثـولـيـكـيـة حـ زار بـغـداد الـبـابـا كـان 
سيحي التي دمرها داعش دن متفقّداً كنائـس ا وبعض ا
ـكن أن ـسـيـحـيــون. يـاتُـرى مـاذا  ـدن الـتي هـجــرهـا ا وا
يــكـــون في جــدول زيـــارة شــيـخ االزهــر من مـــفــردات هل
يقـررها هـو أم انّ احلكـومة الـعراقـية سـتقـترحـها عـليه في
حتـديــد أمـاكن الـزيــارة? وهل سـيــتـفــقـد مـســاجـد مــهـدّمـة
ومـصـادرة مـنـذ الـعـام 2003 أم انه سـيـزور مـا تــهـدّم بـيـد
داعش فحـسب? هل يـراد من الـزيارة أن تـكـون ديـنيـة كـما
أعلـنـها مـن قبـله الـبـابا فـرنـسيس حـ ركب في الـطـائرة
وح حـضـر الى جتمـعـات فيـهـا سيـاسـيون وقف شـاجـباً
الـفسـاد وسـوء اسـتـخـدام السـلـطـة والـتـهجـيـر واسـتـعـمال
اذا يـفترضـون أنَّ اخللفـية الفـكرية في الـتعاطي السالح? 
مع الـعـراق مـتشـابـهـة أو تـكـاد بـ بـابـا الـكـنـيـسة وشـيخ

االزهر?
ـاذا يــجــري تــوجـيـه الـدعــوة بــشـكـل مـزدوج( احلــكــومـة و
ـاذا لم تــنــسب الــدعـوة لــلـوضـع االعـتــبـاري ــان) و والـبــر
اذا ـنصب رئـيس اجلـمـهـوريـة شـبه احملـايـد? وبـعـد ذلك 
نراهم واثقـ من أنَّ شيخ االزهـر سيـحج الى العـراق بعد
احلج الـذي أدّاه الـبـابـا مـبـاشـرة? أثـمّـة عالقـة? ومـاهي إنْ
وجـدت? ومَن يــرسم هــذه الـتــصــورات الـبــروتــوكـولــيـة في

العالقات اخلارجية للبالد?
ليس هـذا فحـسب هـناك أسـئـلة كـثيـرة ربّـما تـثيـر احلرج
الديني والـسياسي ولـيس مكـانها هـنا اليـوم لكن ال أتردد
ـلـف لعـلـهـا تـدخل في صـلب في طـرحـهـا مع تـطـور هذا ا
التفـكير الـذي أفضى الى نـتيجـة مفـاجئة وغـامضة هي أن
جتـري دعـوة شيـخ االزهـر الى زيـارة بـغداد وكـأنَّ الـرجل
خالي الـذهن عن هذا الـبلـد وظـروفه واحلسـابات الـتي يقع

في قلبها?
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