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طبعة العراق 

تتقدّم جريدةُ الزمان بأحر التعازي الى االعالمي واخملرج الكبير األستاذ 
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غفور لها والدته أسكنها الله دير العام لقناة الشرقية في وفاة ا ا
فسيح جناته وألهم أبناءها وذريتها الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا اليه راجعون

5H u*« V «Ë— ·dB  ÎU U  Î«b u  œÒb  rOK ù«

÷u) bF  ÊU*d «Ë VÒ d  Ÿ—UA «

 W “«u*« Êu U  ÊQA  WL U  W u
—cM  wB  ≠ œ«bG
s  b d  ≠ qO —«

ـقرر ان يعـقد مجلس الـنواب اليوم من ا
الـسـبت جلـسـته لـلـتصـويت عـلى قـانون
الـــتي تـــأجل مــوازنـــة الـــعـــام اجلــاري 
تـمريرها الكـثر من مرة نتـيجة اخلالفات
ـوازنة عـلى حـصة اقـليم كـردسـتان من ا
بـعـد نـقض عدد مـن الكـتل االتـفـاق الذي
وافـقـة على ورهن ا جـرى بـ الطـرفـ 
الـزام االقـليـم بتـسـلـيم ايـرادته النـفـطـية
الى شـركة تسويق الـنفط سومر. ومازال
ان على تمرير الـشارع يترقب اتقاق البر
ـا يـتضـمـنه من فـقرات تـتـعلق الـقـانون 
الي منها حسم رواتب العقود بحياة ا
واالجـور الــيـومـ وكــذبك مـسـتــحـقـات
ــقـــاولـــ والـــفـالحــ وغـــيـــرهـــا من ا
االسـتـحـقـاقات الـضـروريـة. واكـد عـضو
الـية الـنيـابيـة جمـال كوجر ان الـلجـنة ا
اجـتـمــاع مـجـلس الـنــواب الـيـوم بـشـأن
رر بسهولة. وقال وازنة  لن  مـشروع ا
كـوجر في تصريح تابعته (الزمان) امس
أن (بــــنـــود عــــدة أُدرجـت في مــــشـــروع
الـقانـون دون موافـقة الـلجـنة وأن بعض
مبينا األحـزاب ترفض التصويت علـيها)
ان (هذه بعض األحزاب ال يريدون تمرير
ـــــوازنــــة النــــهـم ال يــــريــــدون اجــــراء ا
لذلك يـسوغـون أعذار كـثيرة االنـتخـابات
مثل عذر االقليم وقيمة الدينار مقابل لها
الــدوالر و غــيـــاب الــعــدالـــة بــ دوائــر
ــنع تـــمــريــر الـــقــانــون). احملــافــظـــات
وأشـترطت كـتـلة االمل الـكردسـتانـية في
مـجلس النواب مـسألت لـلتصويت على
مـشــروع الـقـانــون.وقـال عــضـو الـكــتـلـة
سـركـوت شمس الـدين في بـيان امس ان
(الـكـتـلـة لن تـصـوت عـلى اي اتـفـاق بـ
بـغــداد واربـيل اذا لم يـتــضـمن تـسـويق
النفط عبر شركة سومو وتضم رواتب
مـوظفي االقـليم دون اي حجج او تـأخير
مــشـيــراً الى أن (تــسـويـق نـفط اوقــطع)
االقـلـيم عن طـريق الـشركـات حـزبـيـة هو
هـدر كــبــيـر لــلــمـال الــعـام فـي وخـيــانـة
عـلى حد تـعـبـيره . لـلـدستـور والـشـعب)
وتــابع ان (الـــشــرط اآلخــر هـــو تــعــديل
ووضع الية انية قـانون االنتخابات البر
حلل مـجلس الـنواب الجـراء االنتـخابات
مـؤكـداً ان (اي ـقـبل) في تـشــرين االول ا

ــاضــيــة حـــيث ال تــتــتـــضــمن بــرامج ا
حقيقية وال تغييرات جذرية في الشؤون
االجــتــمــاعــيـة وال شـيء مــلـمــوس حلل
ــزمـنــة مـثـل الـبــطـالـة أزمـات الــعـراق ا
والــفـــقـــر ونــقـص اخلــدمـــات). وقــررت
حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان صـرف رواتب
مـوظـفي اإلقـلـيم شـهـريـاً في مـواعـيـدها
مع اسـتـقــطـاعـات احملـددة دون تــأخـيــر
الـية نـسبـية تـتفـاوت تـبعـاً للـعائـدات ا
لـلـحـكـومـة.وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ــــالـــيـــة في االقـــلـــيم امس انه (وزارة ا
ـوظـفـ في سـتـبـاشـر بـصـرف رواتب ا
مع مــواعــيـدهــا احملــددة ودون تــأخــيـر
اسـتـقــطـاعـات نــسـبـيــة تـتـفــاوت تـبـعـاً
الية للـحكومة). فيما وجهت لـلعائدات ا
األمـانــة الـعـامــة جملـلس الــوزراء الـبـنك
ــركــزي الـعــراقي بــاتــخــاذ اإلجـراءات ا
الئـمـة بـشـأن إعـادة جـدولـة الـقـروض ا

الـية جتري بهذا الشان خارج السياقات
واسـتبـعد ( الـدستـورية مـرفوضـة تمـاماً
وازنة عـدد من النواب الـتصويت عـلى ا
الـيــوم لـعـدم الـتـوصـل الى اتـفـاق حـتى
اآلن عــلى اخلالفــات اخلــاصـة بــحــصـة
تـحدث االقـليـم.وأعلن سـميـر هـورامي ا
الــرسـمـي بـاسم نــائب رئــيس حــكــومـة
تـفق ان (الـصـيـاغـة اجلـديـدة ا االقـلـيم 
ـوازنـة تضـمنت عـليـهـا ضمن مـشروع ا
الفتا الى ان (االقـليم مسـتعد ( مـقترحـ
وتابع ان ( ـقتـرح لـتنـفيذ احـد هذين ا
(حـكومـة االقلـيم أبرمت ومـنذ شــــــــــهر
3 مع احلـكومـة االحتادية نـيسان 2020
مبينا الية) ستحـقات ا بشأن ا اتـفاقات
ان (هـناك مـقتـرح حـاليـاً بشـان حصة
ـوازنــة هــمــا مــقــتـرح كــردسـتــان مـن ا
الية وآخر للجـنة ا لـلحكومة االحتـادية 
وتـابع ان (االقــلـيم والـكــتل الــنـيــابـيــة)
ـقـتـرح مـسـتعـد لـتـنـفـيذ أحـد هـذين ا
ومضى الى الـلذيـن  االتفـاق علـيـهمـا)
الــقــول ان (الــلــجــنـــة صــوتت لــلــمــادة
اخلـــــاصـــــة بـــــحـــــصـــــة االقـــــلـــــيم في
فــان حـصـة االقـلـيم لـيـست لـذا ـوازنـة ا
الــســبب في تــأجـــيل الــتــصــويت عــلى
ـوازنة االحتادية الـقانون).  وتـضمنت ا
زيادة في ـهيـأة للـتصـويت بـنسـختـها ا
نــســبـــة الــبـــتــرودوالر بــاالضـــافــة الى
مـضاعـفة تـخـصيـصات هـذا القـطاع من
من اجل 500  مـليار إلى تـريليـون دينار
اسـتثمـارها للـنهوض بـواقع احملافظات
حـيث زادت الـنسـبة الى ـنتـجـة للـنفط ا
وسيتم خـمسـة دوالرات لكل بـرميل نـفط
ايـداع هـذه التـخـصـيصـات في صـندوق
فترض أن للشأن ذاته. وكان من ا جـديد
ـوازنــة وإقــرارهـا بــدايـة يــتم تـمــريــر ا
لكن بعد هذا التأجيل نصرم  األسبوع ا
ان الـيوم ـؤمل أن يعـقد الـبـر فـإنه من ا
ـوضوع إقرار واعـتماد جـلسة خـاصة 
ـوازنــة .وبـعـد  46 اجــتـمـاعـا قــانـون ا
اخـفقت السلطة التـشريعية في التوصل
إلى اتــفـــاق بــشـــان الــقـــانــون بـــســبب
اخلالفـات بـ بـغـداد وإقـلـيم كـردسـتان
وحتـــكم بــعض عــلى عـــائــدات الـــنــفط 
ا ـوازنة  الـقوى احلزبـية في تـقسيم ا
ـشــاحـنـات الـسـيـاسـيـة . زاد من حـدة ا
وازنة في واكد خبراء اقتصاديون إن (ا
ــوازنـات كل األحــوال ال تــخــتــلف عـن ا

ـبادرة ـصارف  ـمنـوحة من ا الـسابـقة ا
ـركـزي الـعـراقي. وقـالت االمـانة الـبـنك ا
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (ذلك
جـاء اســتـنــادا إلى تــوصـيــات الـلــجـنـة
ـنــبـثـقـة عن الـفـرعــيـة لـقـروض الــبـنك ا
نح الـلجنة العليـا اخملتصة بوضع آلية 
الـقــروض لـلـمـشــاريع من دون فـائـدة أو
بـالغ بـاالسـتفـادة مـن ا فـائـدة مـخـفـضـة
ــشـــاريع ــرصـــودة لـــتـــمــويـل تــلـك ا ا
بـهدف تـفعـيل القـطاع واإلشـراف علـيهـا
االقـــــتــــصــــادي اخلــــاص وتـــــســــهــــيل
واضــاف انه (تــقــرر إعـادة إجــراءاتــهـا)
ـمنـوحة من جـدولة الـقـروض السـابقـة ا
ــــــصـــــرف صــــــنــــــدوق اإلســــــكــــــان وا
وفق مـدة الــقـرض ــ عــامـا مع الــعـقــاري
ـئة إلـغاء الـفـائدة الـبـالغ مقـدارها  2 بـا
احملـتسبة على الـقروض السابقة من 29
تـــشــرين الـــثـــاني عــام 2020 وتـــكــون

ـصــرف الــصــنـاعي الــبــالــغـة قــروض ا
مــدتــهـا  15 عــامـا مع فــائـدة مــقـدارهـا
مشيرا الى (اعـتماد جدول اخلطة ئة) بـا
ـبـادرة الـبنـك للـمـحـافـظات اإلئـتـمانـيـة 
كـافة  بحسب مـعياري الكـثافة السـكانية
فـضال عن  اعتـماد جدول ونـسبـة الفـقر 
تـوزيـع االئـتـمــانـات لــلـقــروض بـحـسب
شمولة صناعي احملافظات والقطاعات ا
و إسـكان و زراعي كـما  اعـتمـاد كفـالة
ـصـارف اجملـازة ـوطـنـة رواتـبـهم في ا ا
الك ـــركــزي ســـواء كــانـــوا عــلى ا من ا
الـــدائم أو عـــقـــودا أو مـــتـــقـــاعـــدين أو
مـنـسوبي األجـهـزة األمنـيـة حيث سـيـعد
ــصــارف تــوطــ الـــراتب لــدي أي من ا
اجملـازة وحجـز الـوحدة الـسـكنـيـة كافـيا
ـنح الـقرض مـن دون احلاجـة إلى كـفيل
ـصـرف الـعـقاري مـؤكـدا (شـمول ا آخـر)
ادة الثانية وصـندوق اإلسكان بأحكـام ا

وايـجاد حـلول جتاه األزمـات الرئـيسة
ســـيـــاســـيــاً واقـــتـــصـــاديــاً لـــلـــدولــة
ووفـق قــواعــد الـــدســتــور وســـيــاديــاً
بـاعتـبـار أنّ بـناء ـصـالح الـوطنـيـة وا
الـدولـة مهـمة تـضامـنـية تـشتـرك فيـها
جــمــيع مــؤســســات وقــوى الـشــعب).
وكــانت هــيــئــة احلـشــد الــشــعــبي قـد
بـيـانـاً أوضحت فـيه مـوقـفـها اصـدرت
مـن االســتــعــراض الــعــســكــري الــذي
شــهـــدته مــنــاطق بــغــداد امس االول.
ونـفت الهيـئة في بيـان تلقـته (الزمان)
امـس (وجـــود أي حتــــرك عـــســــكـــري
مـؤكدا لـقـطـعات احلـشـد داخل بغـداد)
ان (حتـركات قوات احلشد تأتي ضمن
سـلـحة أوامـر الـقائـد الـعـام للـقـوات ا
وبــالـتــنــسـيق مع قــيــادة الـعــمـلــيـات
وتـابع ان (ألـويــة احلـشـد ــشـتـركــة) ا
سـميـات األخرى تـسمى بـاألرقام ال بـا
كـمــا ان مـديـريـاته حتـمل الـتـسـمـيـات
قــال ـــعــروفــة). بــدوره  الـــرســمــيــة ا
ـشـتـركة ـتـحـدث بـاسم الـعـمـلـيـات ا ا
الـلـواء حتسـ اخلفـاجي في تـصريح
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على النفط هي دول فاسدة ,وتمكنا من
ـوازنـة الى خــفض هـذه الـنـســبـة في ا
ئـة وهو لم يـحصـل منـذ عقود). 70 بـا
أنّ أي عـــمل وراى ائـــتـالف الـــنـــصـــر 
خـارج أطـر الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا غـير
زيد من التشظي وسيقود إلى ا مـقبول
الـــوطــني وانـــقــســام الـــدولــة وذهــاب
. ـواطن صالح ا هـيبـتها واإلضـرار 
وقـال االئتالف في بـيان تلقـته (الزمان)
امـس أنّ (االعـــــــتــــــراض عـــــــلى األداء
بل وحـــــتى تـــــغــــيـــــيــــر احلـــــكــــومـي
جــائــز وطـبــيــعي في عُـرف احلــكــومـة
لـكن ضـمن أُطر قـراطـيـة األنـظـمـة الـد
ــؤســســات الـــدســتــور والــقـــانــون وا
مـشيـرا الى انه (ليس والـصالح الـعام)
ـصــلـحـة الـدولـة والـشـعب اسـتـمـرار
الـتــصـدع الـسـيـاسي وتـضـارب الـرؤى
والــــــســـــــيــــــاســــــات جتــــــاه أزمــــــات
طلوب الـتضامن حلل أزماتها ا الـدولة
بادرة مطـالبا ( ومـواجهة التـحديات)
وطــنـيـة جـادة لــلـخـروج بــإطـار اتـفـاق
ــواقف ســيــاسي لــتــوحــيــد الــرؤى وا
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كــــشف رئــــيـس الــــوزراء مـــصــــطــــفى
عـن مــــحــــاوالت الربـــاك الــــكــــاظــــمي 
االوضـــاع وابـــعـــاد الـــعـــراق عن دوره
احلـقيـقي . وقال الـكاظـمي خالل تكر
اسـر شــهـداء الـصـحـافـة ان (هـنـاك من
يـعـتـقد أنه بـالـسالح يهـدد الـدولة واي
اسـتعراض هدفه إربـاك الوضع وإبعاد
الـعراق عن دوره احلـقيـقي وجـره نحو
واضـاف ان (الــنـظـام دوامــة الـصــراع)
الــسـيــاسي أنـتج خــيـبــات أمل  وعـلى
الــصــحــافــة أن تــنــتــقــد أي حــالــة في
وتابع  ان (الـصحفـي حاربوا الـدولة)
ـــقـــيــتـــة وأدوا دورهم الـــطـــائـــفــيـــة ا
ومـــضى الـى الـــقــول ان بـــشـــجـــاعـــة)
(حكومته جاءت بظروف صعبة وقدمنا
الـــورقــة الـــبــيـــضــاء إلصـالح الــوضع
االقتصادي ومهمتنا االساسية التهيئة
إلجـــــــراء انــــــــتـــــــخــــــــابـــــــات حـــــــرة
مــسـتــدركـا ان (الــدول الـتي ونــزيـهــة)
ئة من احتـياجاتها تـعتمد على  96 بـا
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بـحـث رئـيس مـجـلس الـنـواب مـحـمـد
احلــلـبــوسي مع رئــيس اجلـمــهـوريـة
بـــــرهـم صـــــالح مـــــجـــــمـل األوضــــاع
وسبل واألزمـات التي تـمرُّ بـها الـبالد
مـــــعــــاجلــــتـــــهــــا في ظـل الــــظــــروف
كتب احلـلبوسي الـراهنـة.وذكر بيـان 
تـلقته (الزمـان) امس ان (اللقاء ناقش
وتـهيـئـة األجواء ـبكـرة االنـتـخابـات ا
ـناسـبة إلجـراء استـحقـاق حر يـعبِر ا
واطن ويعزز الثقة بنتائج عن إرادة ا
واضـــاف ان (اجلـــانـــبـــ االقـــتـــراع)
وازنة وتأكيد اإلسراع نـاقشا قانون ا

في تشريعه).
ـكتب الـسـياسي اكـد عضـو ا  بـدوره 
لـــتـــيــــار احلـــكـــمـــة الـــوطـــني فـــادي
االصـرار على رؤية الـتحالف الـشمري
الــعــابـر لــلـمــكــونـات كــحل لــتــغـيــيـر
اخلـارطـة الـسـيـاسيـة. وقـال الـشـمري
فـي تصـريح امس (نـحن في عراقـيون
دعـونا الى التحالف العابر ونظرنا له
وهـــنـــاك عـــمل كـــبـــيـــر وتـــواصل مع

مـختـلف القـوى السـياسـية عـبر غـرفة
معـربا عن امله (الـنجاح في عـملـيات)
تـشكـيل هذا الـتحـالف وسنـبقـى نصر
عـلـى رؤيـتـنـا له كـحل مـتـاح لـتـغـيـيـر
شــكل خـارطـة الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة
ــرحــلــة وطـــبــيــعــة اجـــراءتــهــا فـي ا

قبلة). ا
رأى الــقــيــادي في تــيـار  مـن جـانــبه 
مــحـــمــد حــســام احلـــكــمــة الــوطـــني
ــفــوضــيــة حــاجــة قـــرار ا احلــســـني
اخلـاص بالغاء انتخابات اخلارج الى
مـراجـعـة.وقـال احلـسـني في تـصـريح
امـس انه (لـــــيـس مـن مـــــصـــــلـــــحـــــة
شاركة االنـتخابات تـقليص مسـاحة ا
فـي االقــتـــراع والـــغـــاء انـــتـــخـــابــات
مؤكدا ان (القرار بحاجة الى اخلـارج)
ـراجـعة واعـطـاء فرصـة لـلمـواطـن ا
ـهاجرين الى اخلـارج ومايجمع ذلك ا
انــهم عـراقـيـون ومـن حـقـهم االقـتـراع
الفـتـا الـى (وجود ـوجـب الدسـتـور)
قــوى ســيـاســيــة تـدفـع نـحــو تــاجـيل
مـبينا ان ـصالح خاصة) االنـتخابات 
ـوعـد اجـراء االنـتـخـابـات (االلــتـزام 

قــاسم األعـــرجي مــلــفــا عــد الــقـــومي
ابــرزهـــا احلــوار الــســتــراتــيــجي مع
واشـــــنـــــطن.وذكـــــر بـــــيـــــان امس ان
(اجلـانــبـ بـحـثـا الـوضع األمـني في
بــغــداد واحملــافـظــات وســبل تــعــزيـز
مـشـيرا الى انه االسـتـقرار فـي البالد)
(جـرى خالل الـلقـاء الـتطـرق الى ملف

فـيه مصلـحة وطنـية كبـرى حتتم على
ـفــوضـيـة الــقـوى الــسـيــاسـيــة دعم ا
واجلـــهـــة الـــتــنـــفـــيـــذيـــة في اقـــامــة
ـوعدها التاحـة الفرصة االنـتخابات 
امـــام الــشــارع الـــعــراقي فـي تــعــديل
نــاقش خـــيــاراته). من جـــهــة اخــرى 
رئـيس اجلمهـورية مع مسـتشار األمن

ـا تـداول في مـواقع امـس (تـفـاجـئـنــا 
الـتـواصل االحـتمـاعي من اسـتـعراض
ـسلـحة انـتهت ـظاهـر ا والسـيـما ان ا
وقـيـادة عـمـليـات بـغـداد قـامت بالالزم
وبــدء اجلـهــد االسـتــخـبــاري واالمـني
ـعـرفـة ما هي األسـبـاب حلدوث ذلك).
وطـالب رئيس التـيار الصـدري مقتدى
ــعــاقــبــة اي جــهــة حتــاول الــصــدر
مـخـالـفـة اوامـر احلـشـد .وقـال الـصدر
في تــغـريـدة عــلى تـويـتــر (لـقـد جلـأت
إحـــدى اجلـــهـــات الى االســـتـــعــراض
ـكثف ـسـلح واالنـتشـار ا الـعـسـكري ا
من أجل مـطالب مـثل صرف فـي بغـداد
وأضـــاف أن (الـــلـــجـــوء الى الـــدوالر)
ـطالب أمر مرفوض الـسالح لتحقيق ا
يـجب عـلى احلـكـومـة احلـيـلـولـة لـعدم
واوضح الصدر ان وقـوعه مرة أخرى)
(هـذه اجلهة الـتي قامت بـاالستعراض
فـعلى احلشد إن كـانت تنتمـي للحشد 
مــــعـــاقـــبــــتـــهـــا وإال اعـالن الـــبـــراءة
وتـابع انه (في قـرار رفع صرف مـنـها)
ولـذا تــركــنـا الــدوالر فــوائـد ومــضــار
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سـجلت اصـابات كـورونا مـنذ ثالثة
ايــام ارتـفــاعــاً غـيــر مـســبـوق مــنـذ
االمـر قد ظـهـور اجلائـحـة في البالد
يـضع الـقـطـاع الـصـحي عـلى احملك
ــواطــنــ نــتـــيــجــة عــدم الـــتــزام ا
بــأجــراءات الــوقــايــة وتــعــلــيــمــات
الـلـجـنـة العـلـيـا للـصـحـة والـسالمة
ورصد الـوطنيـة من جائحـة كورونا
العراق امس  6490 إصابة. واشار
الــذي ـــوقف الـــبــوائـي الــيـــومي  ا
اطـــلــعـت عــلـــيه (الـــزمــان) امس ان
(عـدد الـفـحوصـات اخملـتـبريـة لـيوم
امـس اجلمـعـة بلـغت اكـثر  41 الف
عــيـنـة حلــاالت مـشــتـبه اصـابــاتـهـا
حـيـث  رصد 6490 بـالـفـايـروس 
اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونـا في عـمـوم
مــؤكــدا ان (الــشــفــاء بــلغ الــعــراق)
وفــــاة 29حـــــالــــة وبـــــواقع  4495

جـديدة). وأعلـنت وزارة الصحة في
تـــســجــيل 725 إقـــلــيم كـــردســتــان
إصـابـة جـديـدة و 38 حـالـة شـفـاء
خالل وخـــمس وفـــيـــات بـــكــورونـــا
ـاضـيــة. واكـدت دائـرة الــسـاعــات ا
صـحـة محـافـظة الـسـليـمـانيـة رصد
اربعة  أنواع جديدة من الفايروس.
وقـال مدير الـصحة صـباح هورامى
فـي تـصـريح امس إنه ( تـسـجـيل
أنــــواع جـــــديــــدة من فــــايــــروس 4
كـورونـا في الـسلـيـمانـيـة) واضاف
أنـه (في شـهــر تــشــرين الـثــاني من
ـنـصـرم  تـسـجـيل الـنـوع الـعـام ا
دينة).فيما اجلديد من كورونا في ا
 اصـدرت الـصحـة بيـانـآ عن الدفـعة
ـــضـــادة االولـى من الـــلـــقــــاحـــات ا
لـلفايروس. وقـالت الوزارة في بيان
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (الــدفـعـة
األولـى من الـــلـــقـــاح الـــتي وصـــلت
بــغـداد امس االول بــلـغت  336ألف

جـرعة من أصل  16مـليونـاً ستصل
واضـاف انه (جـرى التـعـاقد ( تـبـاعاً
عــلى لــقــاح ســيـنــوفــارم الــصــيـني
بـواقع مـلـيـوني جـرعـة وسـبـوتـنيك
الــروسي مـلــيـون جـرعــة وفـايـزر 3
وتــابـع الــبــيـان ان مـاليــ جـرعــة)
(الـدفعة التي وصلت من اللقاح هي
من شـركة أسترازينـيكا ضمن مرفق
ـواطـنـ كــوفـاكس ,وســيـتم مـنح ا
هـويـات خـاصة بـاسـتالمهم الـلـقاح
عــــنـــد تــــطــــعـــيــــمـــهـم بـــاجلــــرعـــة
مـــشــــيـــرا الى ان (جــــمـــيع األولـى)
الـلـقـاحـات سـتـوزع مـجـانـا وبشـكل
عــادل بـــ مــنــافــذ الــتــطــعــيم وان
الـلقـاحات آمنـة وفعـالة في مكـافحة
الـفايروس). كمـا وجه الوزير حسن
بـاعطـاء االولـوية بـتوزيع الـتـميـمي
الــلــقـــاح الى مــتــقــاعــدي الــصــحــة
والــتـعــلـيم. واوضح بــيـان امس ان
(الـتميمي وجه بأعطاء االولوية في

ــتـقـاعـدين من تــوزيع الـلـقـاح الى ا
الكـات مــنـتــسـبي الــوزارة اسـوة 
مؤكدا ستمرين باخلدمة) الـصحة ا
انه (اوعــز بـاعـطـاء اولـويـة الـلـقـاح
ـنــسـبــ من وزارة الــتـعــلـيم الـى ا
ــؤسـســات الـصــحـيـة الــعـالي في ا
لـــدورهـم بـــتـــقـــد اخلـــدمـــات الى
ــواطــنــ طــوال مــدة خــدمــاتــهم ا
ـؤسـسـات الصـحـيـة). كـمـا اطلع بـا
الـتـميـمي من مـحـافظـة كـربالء على
ُـعَــدة لــلــزيـارة خــطــة الــطــوارىء ا
الـشعبانية. واوضح التميمي خالل
زيـــــارته الـى احملــــافـــــظــــة امس ان
(الــوزارة وكــعــادتــهـا فـي كل زيـارة
ُـحـافظـة تـقوم مـلـيونـيـة تشـهـدها ا
عوقات التي بـتذليل الصعـوبات وا
تـعـترض أداء الـعامـلـ في القـطاع
الصحي وتمكنيهم من تقد أفضل
اخلــــــدمــــــات ألهــــــاــــــــلـي كــــــربالء

وزائريها)
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حـذرت الــهـيــئـة الــعـامــة لالنـواء
اجلــــويــــة والــــرصـــد الــــزلــــزالي
الـتـابـعـة لــوزارة الـنـقل من ريـاح
نـشطـة مـثـيـرة لـلـغـبار فـي بعض

االماكن في البالد. 
وذكـرت الـهــيـئـة في بـيــان تـلـقـته
(الـزمــان) امس ان (طـقس الــيـوم
ــنـطـقـتـ الـسـبت ســيـكـون في ا
مع الوسـطى واجلنـوبية صـحواً
انـــــخــــــفـــــاض احلــــــرارة بـــــضع
أمــــا الـــريـــاح فــــتـــكـــون درجـــات
شمـالـيـة غربـيـة معـتـدلـة مسـبـبة
تصاعد الغـبار في بعض األماكن
ــنـطــقـة الــشـمــالـيـة وفي ا مـنــهـا
يــكــون الــطــقس غــائــمــاً جــزئــيـاً
واحيانا غائـماً مع تساقط امطار
خــفـيــفـة فـي االقـســام اجلــبـلــيـة

ودرجـات احلــرارة تـنــخـفض عن
واضـــاف ان الــــيــــوم الـــســــابـق)
(طقس يوم غد االحـد سيكون في
عـمـوم منـاطق الـبـالد صحـواً مع
ودرجـات احلرارة بعض الـغـيـوم
تــرتــفع قــلـيـال).  وتــسـبـب زلـزال
ـــــصــــرع ثـالثــــة بـــــقــــوة 5. 4 
. وأفــادت أشــخــاص فـي الــصــ
تـقــاريــر صـحــفـيــة بـأن (الــزلـزال
ضرب محافـظة أكسو في مـنطقة
شيـنـخيـانغ بشـمـال غرب الـص
وتـسـبب في سـقـوط ثالثـة قتـلى
مشـيـرة إلى وتـضرر  65 مـنـزال)
(وقـــوع عـــشـــر هـــزات ارتـــداديــة
كـان ابــرزهـا جنـمت عـن الـزلــزال
بـــــقـــــوة 3. 4عـــــلـى مـــــقـــــيـــــاس
مؤكـدة انه ( نقـل نحو ريخـتر)
 شـــخــصـــا يــعـــيـــشــون في 278

مناطق خطرة إلى أماكن آمنة).
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احلــوار الــسـتــراتــيـجي بــ الــعـراق
الـذي ـتـحـدة األمـريـكـيـة والـواليــات ا
إضافة إلى قبل سـيجرى في نيسـان ا
الـتـشـديـد عـلى مـواصـلـة احلـرب ضـد
داعـش مع ضــرورة تـــفــعـــيل احلــوار
ــشـاركـة و الــوطـني وســبل إجنـاحه

اجلميع).

دير العام لقناة                       االعالمي عالء الدهان           تعزّي ا

بلغة بكتاب األمانة من آلـيات اإلقراض ا
الـعــامـة جملـلـس الـوزراء). عـلى صــعـيـد
أن ســعـر ــركـزي  أكــد الـبــنك ا مــتـصل 
الـصرف اجلـديد حقق مـكتـسبـات كبرى.
وقــال نـــائب مــحـــافظ الـــبــنك إحـــســان
ــركـزي يــنــتـهـج سـيــاسـة إن (ا شــمـران
هـادئة في القضايا التي تتداولها الناس
وال يدخل في النقاشات من زوايـا نظرها
مـؤكـدا أن الـتي تــؤثـر عـلى الـتــوقـعـات)
(الــبـنك يــرى أن الـســعــر اجلـديــد حـقق
أولها تعزيز الـتنافسية مـكتسبات كبـرى
نـتجات الـوطنيـة زراعية كانت لـصالح ا
إضــافـة إلى تـعــزيـز مـورد أو صـنــاعـيـة
ـثل هــدفـا آخـر ـالــيـة الــعـامـة الــذي  ا
مـشــيـرا الى ان (األمـر يــتـطـلب لـلــقـرار)
تـعـزيز اسـتـقـرار هذا الـقـرار وعـدم خلق
ـواطــنـ هــزات من شـأنــهـا أن تــقــلق ا

ومة نشاطهم). وتؤثر على د
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ـــــقــــــرر ان يــــــزور رئــــــيس مـن ا
الـــوزراء مــصـــطـــفى الـــكـــاظــمي
ـقـبل الـسـعـوديـة يـوم االربـعـاء ا
تلـبـية لـدعوة الـعـاهل السـعودي
ــلك ســلــمــان بن عــبــد الــعــزيـز ا
لـبـحث فـرص الــتـعـاون الـثـنـائي
بــ الـــبــلــديـن. وقــالت تـــقــاريــر
صحفـية تـابعـتهـا (الزمان) امس
ان (الــكــاظــمي ســيــجــري زيــارة
يــوم رســمـــيــة إلى الـــســعـــوديــة

تـلــبـيــة لـدعـوة ـقــبل  األربـعــاء ا
حـيث سيقوم العاهل الـسعودي 
خاللها بعقـد لقاء مع ولي العهد

محمد بن سلمان). 
ووجه ملك السعـودية خالل لقاء
افـــتــراضـي امس االول الـــدعــوة
إلى رئـــــيس مـــــجــــلـس الــــوزراء
لــــــزيـــــارة الــــــريــــــاض . وشـــــدد
اجلــــــانـــــبــــــان خـالل الـــــلــــــقـــــاء
االفتـراضي الـذي جـمعـهـمـا على
(أهـمـيــة تـوسـيع آفــاق الـتـعـاون
الثـنـائي وتـعزيـزهـا في اجملاالت
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إصدرت محكمة جنايات مكافحة
ـركـزيـة خـمـسـة أحـكامٍ الـفسـاد ا
حـــضـــوريــــة بـــحق مـــســـؤولـــ
مـشيرة الى حكومـي ومسـتثمر
ان األحكام شملت وزير الكهرباء
األسبق ورئـيس هـيـئـة استـثـمار
بـغـداد ومـديـر حـسـابـات بـوزارة

التربية. 
وذكرت هـيئـة النـزاهة االحتـادية
في بيان تلـقته (الزمان) امس ان
احملكمة أصدرت حكماً حضورياً
باحلبس مدة ثالث سنوات بحق
ــوازنـــة في مـــديــر حـــســـابـــات ا
التـربـيـة على خـلـفـية أخـذ مـبالغ
مالـية مقـابل تمـرير عـقد الـتأم
الــصـــحيّ بـــ الــوزارة وإحــدى
في ما أصدرت احملكمة الشركات
ذاتـــهــــا حـــكـــمـــاً بــــحـــبس أحـــد
ُــســتــثــمـــرين عــامــ بــتــهــمــة ا
التـوسُّط ألخذ مـبالغ مـاليـة ألحد
ـسـؤولـ في هــيـئـة اسـتـثـمـار ا
بغداد مـقابل إدخـاله في مشروع
ـسؤول عـلى اسـتـثـماري ودفـع ا
اإلخــالل بــــــــــــــواجـــــــــــــــبــــــــــــــاتـه
واضاف ان (احملـكمة الوظيـفيـة)

اصدرت حكـماً حـضوريـاً يقضي
بــاإلفـــراج عن وزيـــر الــكـــهــربــاء
األســبق في الــقـضــيــة اخلــاصـة
بـتـدني مــسـتـوى إنـتــاج الـطـاقـة
الــكــهـــربــائــيــــة من خالل تــوقف
بــعض الــوحــدات الـتــوربــيــنــيـة
الــتـابــعــة إلى مــحــطـة الــرمــيــلـة
وحــكــمـ حــضــوريـ الــغـازيــة
آخــرين يــقــضــيــان بـاإلفــراج عن
رئيس هـيئـة استـثمار بـغداد في
القـضـيـت اخلـاصـتـ باإلخالل
بـالـواجـبـات الـوظـيـفـيَّـة وشـبـهة
ـئة من أخذه مـبـالغ بنـسـبة 4 با
ــشـــاريع االســتـــثــمــاريـــة أحــد ا

السكنية).
 وكانت الهـيئة قـد اعلنت صدور
أمــر قــبضٍ بــحـق مــحــافظ بــابل
الـســابق عــلى خــلـفــيــة الـتالعب
فـــيــمــا ــحـــضــر تــوزيع أَراضٍ
أشـارت إلى ضـبــطـهـا مــحـاسـبـاً
مـتـلـبـســاً بـاالخـتالس في ديـوان

احملـــافـــظــــة. وذكـــر الـــبـــيـــان ان
(محكمـة حتقيق احللـة اخملتصة
بــالــنــظــر في قــضــايــا الــنــزاهــة
اصدرت أمر قـبضٍ بحـق محافظ
بـــابل الـــســــابق عـــلى خـــلـــفـــيـــة
الـــتالعـب احلـــاصل بـــاحملـــضـــر
ــصــادق عــلــيه من قــبل ديــوان ا
احملـــافـــظــــة اخلـــاص بـــالـــقـــطع
الْـمخَـصـصَـة لـشريـحـة الـشـهداء
َ والــــســـجــــنـــاء الــــســـيــــاســـيـــ

واجلرحى). 
وتـابع ان (فـريق عـملٍ من مـكـتب
حتــقـيـق الـهــيــئــة في احملــافــظـة
تــمـــكن مـن ضــبـط مــحـــاسب في
جلـــــنــــة فــــتـح الــــعـــــطــــاءات في
ــشــهــود ُــحـــافـــظــة بــاجلـــرم ا ا
لـقـيــامه بـالـتـحــريف في الـكـشف
ــشـروع الــتـخــمــيــني اخلــاص 
تـطـويــر شـارع في مـركــز مـديـنـة
احلـلــة مـقَــدم من  قــبل شـركــتـ

.( أهليت
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بيـة الوطنـية العـراقية جـددت  اجلمـعية الـعامة لـلجنـة األو
امس اجلمعـة ثقتـها برعـد حمودي بـعدما انـتخبتـه رئيسا
لـلمـكـتب التـنـفيـذي في دورة جـديدة مـدتـها اربع سـنوات
ــؤتـمــر االنــتـخــابي الــذي عـقــد في فــنـدق جــاء ذلك في ا
نصـور ميليا بالعاصمة بغداد . وحاز رعد حمودي على ا
تسعة عشر صوتاً فيما نال منافسه الدكتور طالب فيصل
ســبـــعــة عـــشــر صـــوتــاً.وفـــاز ايــاد جنف رئـــيس احتــاد
ـنــصب الـنــائب األول فـيــمـا فــاز حـيـدر اجلـمــنـاسـتــيك 
ـنصب النـائب الثاني اجلمـيلي  رئيس احتـاد الفروسـية 
وفـاز الدكـتور احـمد حـنون نـائب رئيـس احتاد الـبيـسبول
كتب التنفيذي كل نصب الـنائب الثالث.وفاز بعضويـة ا
من بـخـتـيار فـريق والـدكـتـور عادل عـيـدان وهـيرده رؤوف
وحس الـعميدي وجـميل العبادي وبـاسم احمد وابراهيم
ـؤتـمـر االنـتــخـابي ومـجـمـل الـعـمـلـيـة الـبـهــادلي.وادارت ا
االنتخـابية هيئة قضائية سـباعية كانت إنبثقت عن مجلس
القـضاء األعـلى فضال عـن حضـور كبـير من قـبل وسائل
ـبية االعـالم اخملتـلفـة. وشغل حـمودي رئـاسة الـلجـنة األو

العراقية منذ الرابع من نيسان عام  2009.
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عـرفة قـراره بـيد اخملـتـص من أهـل ا
مــسـتـدركـا (لـكن ال بــأمـور االقـتـصـاد)
يــجب أن يـتـضــرر الـشـعب كــثـيـرا مع
وجـــود جـــشع وارتـــفـــاع أســعـــار في
اذ يـــجب عــلـى احلــكـــومــة األســـواق 
احلـــيـــلـــولــة دون ارتـــفـــاع األســـعــار
مـبـيـنـا ان (هـذه ( ومـعــاقـبـة الـفـاعـلـ
اجلـــهــات حتـــاول ان تــنــال تـــعــاطف
فـالـعــنف خـارج عن تـعـاطف الــشـعب 
الــشـعب فــكـفــاكم عـنــفـاً وأذى وإيـاكم
وكـسـر هيـبـة الدولـة الن اسـتعـراضكم
لم يـكن بتـنسـيق معـها). وشـهدت عدد
انـتــشـاراً مـسـلـحـاً من مــنـاطق بـغـداد
جلـهـات تـابعـة لـلحـشـد اصدرت خالل
)نــضم االســتـعـراض بــيـانــا جـاء فـيه
اصــواتــنــا مع الــشــرفــاء مـن اعــضـاء
طالب بخفض سعر مـجلس النواب ا
محذرا الـدوالر مقـابل الديـنار احملـلي)
( بـعض اجلهات واالطراف الـسياسية
الــتي تـتـعـمـد تـأخــيـر وتـعـطـيل إقـرار
ــــوازنــــة من اجل احلــــصــــول عـــلى ا

كاسب اخلاصة). ا

اخملـتـلـفـة والســيـمـا الـسـيـاسـيـة
واألمــــــنــــــيــــــة والـــــتــــــجــــــاريـــــة
كما واالستـثمـارية والـسيـاحيـة)
اتــفق اجلــانـبــان عــلى (تــكــثـيف
الــتــعــاون والــتــنــســيق وتــبــادل
ـسـائل وجـهــات الـنـظــر بـشــأن ا
والقضايا التي تهم البلدين على
وضرورة الـسـاحـتـ االقـلـيـمـيـة
ــنــطــقـة عـن الــتــوتـرات إبــعــاد ا
ــشــتـرك واســبـابــهــا والـســعي ا
إلرساء دعائم األمن واالستقرار. 
©≤’ qO UH ®
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االحتـادية وايراداتها األخرى وتشاركها
فـي هــذا االلــتــزام مــحـــافــظــات الــوسط
ــتـنع ــنـتــجــة لــلــنــفط و واجلــنــوب ا
االقـــــلـــــيـم عن ذلـك) مـــــشـــــيـــــرا الى ان
(كــردســـتــان اقــتــرحت تـــســلــيم بــغــداد
فـــــقــــــط 250 الـف بــــرمـــــيل يـــــومـــــيــــا

ويـتصـــرف في ما زاد عـن ذلك وبكـميات
تتجاوز 230 الف برميل يوميا واألغرب
مـن هـــذا ان تـــبـــدي كـــثـــيـــر من الـــكـــتل
مـوافـقـتهـا عـلى هذه الـقـسـمة الـضـيزى
ـنـافـذ الـتي جتـهل نـاهـيك عـن ايرادات ا
مــقــدار مــبـــالــغــهــا جــمــيع الــســلــطــات

ـقـبـلة) وازنـة خالل اجلـلـسة ا تـمـريـر ا
ركـز واإلقليم مـؤكدا أن (اخلالفـات ب ا
تـــتــمــثل بـــشــأن حــصــة كـــردســتــان من
ـوازنة ومسألة تسليم نفط اإلقليم إلى ا
احلـكـومـة االحتاديـة). وجـدد الـنائب عن
كـتـلـة الـنهـج الوطـني جـمـال احملـمداوي
رفض احـتساب مستحقات لإلقليم خالل
ـاضـيــة. وقـال احملـمـداوي في االعــوام ا
بـيان تلقته (الزمان) امس (جندد موقفنا
ــــادة 11 من الـــــواضح والــــثــــابـت من ا
تـعـلـقـة بـعالقة مـوازنـة الـعـام اجلـاري ا
االقــلـيم والــسـلــطـة االحتــاديـة من خالل
رفض احــتـسـاب مـسـتـحـقـات كـردسـتـان
لـالعـــــــــــوام مـن 2014 إلـى  2019 اذ ان
االقـليم لم يسـلم برميلًـا واحدًا من النفط
خـالل تـلك االعــوام وبـالــتـالي كــيف يـتم
تـسـليـمه مـستـحقـات عن تـلك السـنوات
حـيث يعد ذلك مخالفة واضحة للدستور
ـعايـير ـاليـة النـافذ و ولـقـانون اإلدارة ا
الـعـدالة االجـتمـاعيـة?) داعيـا الى (إلزام
االقــلـيم بــتـسـلــيم انـتــاجه الـنــفـطي الى
شـركـة تـسـويق الـنـفط الـعـراقـيـة سـومو
وإيـراداته غـير الـنـفطـيـة األخرى فـليس
من اإلنـصاف ان تسـلم محافظـة البصرة
كــامل مــنــتــوجــهــا الـنــفــطي لــلــســلــطـة
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االحتــاديــة الـتــشــريـعــيــة والـتــنــفـيــذيـة
والـــرقــابــيــة) ومـــضى احملــمــداوي الى
الـقول (نرفض تخويل االقـليم بالتصرف
فـي مــا زاد عن كــمــيـــات الــتــصــديــر في
تـسـديد مـسـتحـقـات الشـركـات األجنـبـية
ــتـعـاقـدة بـصــيـغـة عـقــود مـشـاركـة في ا

—cM  wB   ≠ œ«bGÐ

كـــشـف الـــنـــائب عـن االحتـــاد الـــوطـــني
الـكـردسـتانـي شيـروان مـيـرزا عن زيارة
مـرتقـبة لـوفد اقـليم كـردستـان الى بغداد
لـوضع الـلـمـسـات االخـيـرة عـلى االتـفاق
ــوازنـة.وقـال بــ الـطـرفــ قـبل اقـرار ا
مـيرزا في بيان تـابعته (الزمان) امس ان
(الـوفــد سـيـعـود قـريـبـا لـبـغـداد من اجل
وضع الــلـمـســات االخـيـرة عــلى االتـفـاق
الـنفـطي ب بغـداد واربيل) واضاف ان
اضية فـاوضات ا (الـوفد توصل خالل ا
لـتفاهمات جـيدة وهو بانتـظار الصياغة
وافقـة عليها وازنة وا ـواد ا الـقانونية 
مـن قـبل الـوفـد الـكـردي) مـشـيـرا الى ان
ـفاوضات ستـجري وسط ابداء مرونة (ا
جــديـدة من قـبل الــقـوى الـســيـاسـيـة في

بغداد).
…dL²   U öš

وتــابع ان (ذلك يـبـعث عــلى الـتـفـاؤل في
وازنة مـطلـع االسبوع الـتصـويت علـى ا
الـية ـقبـل). واستـبعـد عضـو اللـجنـة ا ا
الـــنـــيـــابــــيـــة جـــمـــال كـــوجـــر تـــمـــريـــر
ــوازنـة.وقـال كـوجـر في تـصـريح امس ا
إن (اخلـالفــات مــا زالت مــســتــمــرة بــ
الــقـوى الـسـيـاســيـة ومن الـصـعب جـداً
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رئي ـلك سلمان بن عبـدالعزيز آل سعـود عبر االتصال ا التـقى العاهل السعودي ا
ـشتركـة وتلقى من هـمة ا رئيس الوزراء مـصطـفى الكاظـمي وبحث الـلقاء الـقضـايا ا
ـمـلـكة. وقـد صـدر عن الـلـقـاء بـيان ـلك سـلمـان لـزيـارة ا خالله الـكـاظـمي دعـوة من ا

مشترك فيما يلي نصه:
انــــطـالقــــاً من الــــروابـط والــــوشــــائج
األخـويـة الـراسـخـة والـتـاريـخـية الـتي
ـملـكة العـربيـة السـعودية جتـمع ب ا
وجــمــهـــوريــة الــعــراق وشــعــبــيــهــمــا
الـشقـيقـ وتعـزيزاً ألواصـر العالقات
بــيــنــهــمـا ورغــبــتــهــمــا الــصـادقــة في
تـــطــويـــرهــا فـي شــتى اجملـــاالت عــلى
أسس ومـبـاد راسخـة وفي مـقـدمتـها
األخــوة الـعـربـيــة واإلسالمـيـة وحـسن
ــشـتــركـة وبــنـاءً ـصــالح ا اجلــوار وا
ــة من خـادم احلـرمـ عــلى دعـوة كـر
لك سـلمـان بن عبـدالعـزيز الـشريـفـ ا
ــمـــلــكـــة الــعـــربــيــة آل ســـعــود مـــلك ا
الـسـعـوديـة  يـوم اخلـميس  25 آذار
اجلـاري  عـقـد لـقـاء افـتـراضي عن بُـعد
ـلك ســلـمــان بن عــبـدالــعـزيـز آل بــ ا
سـعـود ورئـيس الوزراء فـي جمـهـورية
الـعـراق مـصـطـفى الـكـاظـمي وقـد نوه
اجلــــانــــبـــان بــــالــــعالقــــات األخــــويـــة
الــتـاريـخـيـة بــ الـبـلـديـن والـشـعـبـ
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ـسـتـوى الـذي وصـلت إلـيه وأشــادا بـا
تـلك العالقات واالتصاالت بينهما. كما
أكـدا دور مـجلس الـتنـسـيق السـعودي
ـا يـخـدم مــصـالح الـبـلـدين الــعـراقي 
والــشـعـبـ الـشــقـيـقـ وعــلى أهـمـيـة
تـــوســـيع آفـــاق الـــتـــعـــاون الــثـــنـــائي
وتـعــزيـزهـا في اجملـاالت اخملـتـلـفـة وال
سـيمـا السيـاسيـة واألمنيـة والتـجارية
واالســتــثــمــاريــة والــســيــاحـيــة وذلك
بـذولة والـنـتائج اسـتـكمـاالً لـلجـهـود ا
ـتــحــقــقــة عن الــزيـارات اإليــجــابــيــة ا
تبادلة للمسؤول ب البلدين خالل ا
ـملكة العربية اضية.وثمنت ا الـفترة ا
الـسـعوديـة جـهـود احلكـومـة العـراقـية

في حتــقـيق االسـتــقـرار والـتــنـمـيـة في
اجلـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراقـــيـــة. وثـــمـــنت
ــبــادرات الــتي جــمـــهــوريــة الــعــراق ا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة قـدمـتـهـا ا
جلـمـهوريـة العـراق في مجـال مواجـهة
جــائـحـة كـورونـا (كـوفـيـد-.(19وفــيـمـا
يـخص الـقـضـايا اإلقـلـيـميـة فـقـد اتفق
اجلـــانــبـــان عـــلى تــكـــثـــيف الــتـــعــاون
والــتــنـســيق وتــبـادل وجــهــات الـنــظـر
ــسـائل والـقــضـايـا الـتي بــخـصـوص ا
تـهم البـلدين على الـساحتـ اإلقليـمية
ـا يسـهم في دعم وتعـزيز والـدولـية و
ــــنــــطــــقـــة األمـن واالســــتـــقــــرار فـي ا
وضـــرورة إبــــعـــادهـــا عن الـــتـــوتـــرات
ـشـتـرك إلرسـاء واسـبــابـهـا والـسـعي ا
دعـــائم األمن واالســـتــقـــرار.. وفي هــذا
اإلطـار أكد رئيس الوزراء العراقي على
ملـكة العربيـة السعودية دعم مـبادرة ا

إلنهاء األزمة في اليمن.
وقــد وجّه خــادم احلــرمــ الـشــريــفـ
ـــــة إلى رئـــــيس الــــوزراء دعـــــوة كــــر
ــمـلــكــة الــعــربــيـة الــعــراقي لــزيــارة ا
الـسـعـوديـة في الـقـريب الـعـاجـل لـلـقاء
لـكي األمير محمد بن صـاحب السمو ا
سـلمان بن عبدالعـزيز ولي العهد نائب
رئــيس مــجــلس الــوزراء وزيــر الــدفـاع
لـــبــحث ســبـل تــعــزيــز الـــعالقــات بــ
الـبـلـدين والـشـعـب الـشـقـيـقـ وبحث
ـــوضـــوعـــات ذات االهـــتـــمـــام كـــافـــة ا
ـــشــتــرك ومن جــانـــبه أعــرب رئــيس ا

الوزراء عن تقديره وقبوله للدعوة.
وطـلـب خـادم احلـرمـ الـشـريـفـ نـقل
حتــيـــاته إلى أخــيه فـــخــامــة الــرئــيس
الـعـراقي مـتـمنـيـاً له ولـرئـيس الوزراء
مـوفور الصـحة وللـشعب العراقي دوام

التقدم واالزدهار.

ـنتج اذ ان تـلك العقـود مخـالفة الـنفط ا
واد 110 و111 صـريـحـة للـدسـتـور في ا
ــنـــظــمــة و112 والـــقــوانـــ الــنــافـــذة ا
لــعـمـلـيــات اسـتـثـمــار الـثـروة الـنــفـطـيـة
الـوطنية بل نطـالب ان يتم مقاضاة تلك
الــــشــــركــــات واســــتــــيــــفــــاء احلــــقـــوق
ستحقات التي استحصلت عليها من وا
تـلـك الـعـقـود غـيـر الـقـانـونـيـة) عـلى حـد

تعبيره.
ـان  واشــتــرط احملــمــداوي عــلـى (الــبــر
ـادة السابـعة من قانـون تمويل اضـافة ا
ـالي ليـكـون حاكـما في الـعالقة الـعـجز ا
بـ السـلطة االحتـادية واإلقـليم وحتدد
حـصة كـردستـان بعـد استـبعـاد النـفقات
ــوازنــة مع ــذكــورة فـي ا الـــســيــاديـــة ا
اضــافـة نــفـقــات بـعض الــوزارات ضـمن
عــنـوان الـنـفـقـات الــسـيـاديـة مـثل وزارة
ـائـيـة وقـطـاع ــوارد ا الــنـفط والـنـقل وا
االمـن والـــــــدفــــــاع بـــــــكـــــــافـــــــة وزاراته
ومــؤســســاته وعــلى االقــلــيم ان يــسـلم
نـتج لـلحـكـومة االحتـادية كـامل الـنفـط ا
وكـافـة ايراداته غـير الـنـفطـية وفي حـالة
عــدم الــتـزامه اليــجــوز تـســديـد نــفــقـاته
سؤولية ويـتحمل اخملالف لهـذا النص ا

القانونية) على حد قوله.  W∫ جانب من جلسة وفد اإلقليم Kł
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قـارنة بـ الدستـور العـراقي لعام  2005 والـدساتـير األخـرى سواء كـانت عراقـية أم إقـليـمية با
يتفوق الدسـتور العراقي في الكثيـر من مواده على الدساتير األخـرى في مجاالت حتقيق العدالة
ة و في و تنظيم شؤون اجملـتمع و منح احلقوق و احلريـات و كفالته للفـرد العراقي في حياة كر

فصل السلطات الثالث و توزيع الثروات ب أبناء الشعب العراقي كافة.
ـكـونـات الثـالثة لـلـشـعب الـعراقي و مـنـشأ الـقـوة في الـدسـتور الـعـراقي أنه جـاء بـالـتوافق بـ ا
فـحظي بـإجـماع شـعبي و تـأيـيد جـماهـيـري ترجم في اخلـامس عشـر من أكـتوبـر من عام 2005

يوم اإلستفتاء عليه.
و إذا كان التوافق الشامل على الدستور هو نقطة القوة فهو أيضا نقطة الضعف فيه أيضا ألنه
مـامن مـادة دستـوريـة إال و يـجب أن يـتـفق علـيـهـا جـميـع أعضـاء جلـنـة كـتابـة الـدسـتـور اخلمس
ثلـون كافـة مكـونات و شـرائح اجملتـمع العـراقي لذا كـان النص الـدستوري واخلمـسون الذيـن 
شرع للدستور الـذين انتهجوا مبدأ التوافق و اقروه اساسا في يخرج ملبّيـا جلزء من طلبات ا

عملية التصويت  على بنوده.
من هـنـا جـاء الـدسـتـور الـعـراقي مـتـوازناً فـي تلـبـيـة حـاجـات اجملـتـمع الـعـراقي مـحـقـقاً الـرضى
الـنـسـبـي و هـنـا يـكـمن اخلـلل في الـدسـتـور فـي بـعض مـوادّه فـهـو دسـتـور تـوافـقي تـرك نـقـاط

اخلالف لإلحاالت والتعديالت.
و عـلى رغم هـذا اخللل جـاء الـدسـتور الـعـراقي متـمـيـزاً عن بقـيـة الدسـاتـير فـي حتقـيـقه للـعـدالة
واد-14  ـة للشـعب العراقي.فالـناظر إلى ا اإلجتـماعية و ضـمانه للحـريات وكفـالته للحـياة الكر
ـدنـيـة التي  15-16-17-19 ال يـجـد نـظيـراً لـلـدسـتـور العـراقي في مـنـحه لـلـحـريّات و احلـقـوق ا
مـنحت الـفـرد العـراقي حقّ إنـتقـاد أعـلى سلـطـة في الدولـة و مقـاضـاة أعلى مـسـؤول من رئيس

عاصر. ا كان عليه العراق في تاريخه ا كن قياسها  اجلمهورية فنازالً حالة ال 
واد 34-33-32-31-30-29 يـجد الـكرم احلـكـومي على أبـناء الـشـعب في توفـير و الـناظـر إلى ا
واد جتـبر احلكومة ـناسب و التعـليم اجملاني و الـصحة اجملانـية بل إن هذه ا الـسكن و العمل ا
واد ال يبـقى فقيـر واحد على ة للـفرد العـراقي وفي حالة تـطبيق هـذه ا على كـفالة احلـياة الكـر
اخلارطة العـراقية و ال أسـرة  عراقية بـدون مأوى و سكن مالئم و ال فـرد عراقي بدون عمل أو
تـعلـيم أو صـحة و عـلى اسـاس ذلك من حق كل إنـسان عـراقي مـطالـبـة احلكـومـة بهـذه احلـقوق
ـواد و مقـاضاتـها في حـالة عـدم إستـجابتـها في تـلبـية حـاجاته الـضروريـة للـحياة بحـسب تلك ا

ة. الكر
و العراق الثري بـثرواته الهائلة قادر على تلبية كـافة حاجات الشعب األولية. و في دراسة مقدمة
ّ ـائة عـام لو  ـقـدور العـراق إعالـة شـعبه  لـلـجنـة كتـابة الـدسـتور بـرهنت ألعـضـاء اللـجنـة بأن 
إستثمار ثـرواته و توزيعها عـلى الشعب بعدالة بـشرط وجود إدارة حكيـمة و مدبّرة و عدم وجود

إي مظهر من مظاهر الفساد.
من هنا فالدستـور العراقي يبني لنا عراقاً مزدهراً و شعـباً سعيداً لو طبق بكل حذافيره فالذين
يـلعـنون الدسـتور لم يـقرءوه و لم يـطلعـوا على مـضاميـنه و موادّه الـتي تسـعى لتحـقيق الـعدالة و
شـكة إذاً ليـست في الدسـتور بل في عـدم تطـبيقه من ساواة و الـرفاهـية لـلشعب الـعراقي فـا ا
هـنا كـان لـزاماً عـلى مـؤسسـات الدولـة مـتمـثـلة بـالسـلـطات الـثالث اإللـتزام بـالدسـتـور و اعتـباره

رجع األول و األخير لألنشطة والقوان واللوائح والقرارات التي تضبط حركة الدولة. ا
سؤولية فكان عليه مراجعة ويتحمل مـجلس النواب القسط األكبر من هذه ا
فعول سواء من العهد السابق أو القوان التي جميع القوان السارية ا
أصدرتـها مجـالس النـواب بعد  2003 مراجـعتهـا على ضوء الـدستور
العراقي و إلغـاء ما يتناقض و بـنوده  ثم إقرار مجمـوعة القوان التي
أحـالـهـا الـدستـور جملـلس الـنـواب والـتي في حـالـة تـطبـيـقـهـا سـتـتـحقق

العدالة والرفاهية للشعب العراقي.
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شيروان ميرزا

كــمـا أعــرب رئــيس الـوزراء عن شــكـره
وتــقـديـره خلــادم احلـرمـ الــشـريـفـ
ـلـكي ولـي الـعـهد ولـصـاحب الـسـمـو ا
وفـور الصحة وأطـيب تمنـياته لهـما 
زيـد من الرفاه ولـلشـعب السـعودي بـا

والتقدم.
ـلك اخملالفـي مـسـتـشار كـمـا أكـد عـبـدا
بادرة الـسعودية الـرئيس اليـمني أن ا
خـلـقت وضعـا جديـدا وحرّكت اجلـمود
في األزمــة الــيــمــنــيــة إال أن جنــاحــهـا
يـتـوقف عـلى قـبـول احلـوثـيـ لـها ألن
احلـــكـــومـــة الـــيــمـــنـــيـــة جتـــاوبت مع
ــبــادرات كــافــة لــوقف إطـالق الــنـار. ا
وأضــاف اخملالفي في إتــصـال هــاتـفي
مـع (الــزمــان) أن (مــرجــعــيــة احلــوثي
ـرجـعيـات كـافـة  الـتي أجمع تـخـالف ا
عـليها اجملتمع الدولي باستثناء إيران

ـثل لـلـيمـن وما وهـي تقـوم عـلى أنـه 
يـحدث هو عـدوان خارجي علـيها وهو
غــيــر مــعــني بــالــسالم أو وقف إطالق
الـنـار إال لـتـحـقـيق مـصـالح احلـوثـي
فـهـو ينـظر إلـى وقف إطالق النـار على
أنـه وقف طــيــران الــتـــحــالف كــمــا أنه
يـنظر إلى فـتح مطـار صنعـاء أو ميناء
ـنـاولـة الـسالح إلى تـعـز إال كـوسـيـلـة 
). وطـالب اخملالفي (اجملتمع احلـوثي
الـــدولي بـــالــضـــغط عـــلى احلــوثـــيــ

بادرة).  للقبول بتلك ا
W¹œuFÝ …—œU³

فـيمـا عد الـقيـادي بالـتنـظيم الـناصري
ـبـادرة الــيـمــني عـلي الــضـالــعي أن (ا
ـا الـســعـوديـة لن يـكـون لـهـا قـيـمـة طـا
رفـضـها احلـوثـي واتـهم إيـران بأنـها
وراء إفـشـال كـافـة احلـلول الـسـيـاسـية

نطقة) لـتحقيق اطماعهـا في اليمن وا
وفـي الــــســــيـــــاق ذاته أتــــهـم خــــبــــراء
احلـوثـي بـأنـهم أداة من أدوات إيران
لـتـحقـيق أجـندتـها فـي اليـمن وفي هذا
لك اإلطـار قـال احملـلل الـسيـاسي عـبـدا
الـــيـــوســـعي أن (إيـــران تـــمــارس دورا
ــنـطــقـة عـبــر أدواتـهـا تــخـريـبــيـا في ا
ـنـتـشرة في لـبـنـان وسوريـا والـعراق ا
والـيمن واحلـوثيـ مجرد أداة لـتنـفيذ
ـنطقـة ومن يتخذ هـذا السيـناريو في ا
الـقـرارات الـسيـاسـيـة والـعسـكـريـة هو
الــســفـيــر اإليـرانـي في صـنــعــاء ومـعه
طــاقم قـيـادة كــامل من ضـبـاط احلـرس

الثوري اإليراني).
وأضـاف أن (الـسـينـاريـو احملتـمل بـعد
رفض احلـوثـيـ لـلـمبـادرة الـسـعـودية
ـــعــارك حـــتى فــرض هـــو اســتـــمــرار ا

UI¡∫ اللقاء اإلفتراضي ب ملك السعودية ورئيس الوزراء

والســـيـــمـــا بـــعـــد ان فـــتـــحـت الــوزارة
ابــوابــهــا لــهم لــغــرص االســتـفــادة من
تــخــصــصـــاتــهم في تــطــويــر الــقــطــاع
الــزراعي وتــطـويــر االنــتـاج وحــمــايـته
وتــوفـيــر االمن الــغـذائي لــلـبالد). كــمـا
اجــرت دائـرة الــبـيـطــرة حـمــلـة تــلـقـيح
مـــجــانــيـــة ضــد مــرض داء الـــكــلب في
جــــمـــــيع احملــــافـــــظــــات عــــدا اقـــــلــــيم
كـردسـتـان.وقال مـديـرعـام الدائـرة ثـامر
حـبـيب حـمزة في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
الكــــــات الــــــبـــــيــــــطــــــريـــــة امـس ان (ا
ـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــســـاعـــديـــهـم في ا
ــسـتـوصـفـات الـبــيـطـريـة في عـمـوم وا
احملـافظات بدأت بتـنفيذ حمـلة التلقيح
تعايشة اجملانية للكالب واحليوانات ا
مـعها ضد مرض داء الكلب)  مؤكدا ان
(احلـمــلـة نـفـذت اعـتـمـاداً عـلى بـيـانـات
واحـصـائـيـات تـصل لـلـدائـرة من وزارة
الـــصـــحــة والـــبـــيــئـــة واســـتـــنــاداً الى
مــــعــــلــــومــــات من دوائــــر الــــوزارة في
احملـافـظات من اقـسام الـصحـة العـامة
ـعـلـومـات تـشـكل فرق وعـلى اثـر هـذه ا
بــيــطــريـة مـن كل مــسـتــشــفى بــيــطـري
لــغـرض الـتـلـقـيح)  وتـابـع ان (الـدائرة
ـسـتـوصـفات ـسـتـشـفـيـات وا جـهـزت ا
الــبـيـطـريـة كـافـة بــلـقـاح داء الـكـلب من
خـالل خطـة عـمل من قـبل قسم الـصـحة
احليوانية التابع للدائرة  اذ  توزيع
ـــــذاخــــر الـــــلـــــقـــــاح من قـــــبل قـــــسـم ا

والتجهيزات البيطرية فيها). 

مـثلي جمـعية مـهدي سـهر اجلبـوري 
بـغـداد للـمتـفرغـ الـزراعيـ بحـضور
مـــديــر عــام الـــدائــرة الـــقــانــونـــيــة في
الــوزارة. وشــدد الـوكــيل االداري خالل
الـلقاء على (توجيـهات اخلفاجي بشأن
تــوفــيــر فــرص الــعــمل لــلــمــهــنــدســ
الـــزراعــيـــ واالطـــبــاء الـــبـــيــطـــريــ
لالســـتــفــاده من خــبــراتــهم الــزراعــيــة
بــتــطـويــر الــقـطــاع الــزراعي في ضـوء
الـتعديالت للقوانـ والتشريعات التي
تــــخـــدم عـــمــــلـــهم الــــزراعي  ومـــضي
الـوزارة بتـوفيـر مقومـات جناح عـملهم
الــــــزراعـي  وايـــــصــــــال اصــــــواتــــــهم
ومــتــطـلــبــاتــهم الى اجلــهــات الـعــلــيـا
لـــغـــرض دعـم اســـهـــامـــهم في انـــشـــاء
ـشاريع والصـناعات الـتحويـلية التي ا
تـــخـــدم الــقـــطـــاع بــشـــقـــيه الـــنـــبــاتي

واحليواني).
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الفــتــا الى (اهــمــيــة تــطــويــر اســالــيب
اخلزن والتسويق للمحاصيل الزراعية
ــتـــفــرغــ مـن خالل االســتــفـــادة من ا
الــزراعــ وتــوفــيـر الــدعم الـالزم لـهم
ـمـارسـة تـخصـصـهم الـزراعي وخـدمة
االقــــتـــصــــاد الـــوطــــني  وان الـــوزاره
ـتـفـرغـ مــسـتـمـرة بـدعـم جـمـعـيــات ا
). كــمــا اســتــمع اجلــبـوري الــزراعــيــ
ـطالـب بـشـأن الـية خالل الـلـقـاء الـى (ا
الــتــنــفـيــذ والــعــمل الــزراعي وتــوفــيـر
ـمـارسـة عـمـلـهم ـقـومـات االسـاسـيـة  ا

الــتــلـقــيح االصـطــنــاعي وألول مـرة في
الـعـراق السـمـاك الـبـز. وذكـر الـبـيان ان
(ذلـك جـرى اســتــنــادا إلـى تــوجــيــهـات
الوزير محمد كر اخلفاجي وبإشراف
ومـتابعة مدير عـام الدائرة عباس سالم
حــسـ  اذ ان تـــكــاثـــر أســـمــاك الـــبــز
الـعـراقـية وألول مـرة في الـعراق  عن
طـريق عمـليـة التـلقـيح االصطـناعي من
قــبل اخملـتـصـ بـالــدائـرة في مـحـمـيـة
الــرضــوانــيــة)  مــشــيــرا الـى أن (هـذه
الــعــمــلـيــة تــســهم بــتــنـمــيــة األســمـاك
والــثـروة الـسـمــكـيـة  الــتي تـعـد جـزءاً
مــهـمــاً من الــثـروة احلــيـوانــيـة لــلـبالد
نتج احمللي وتعضيد ولغرض حماية ا
دور االقــتــصـاد الــوطــني). في غــضـون
ذلك  الــتــقى الــوكــيل االداري لــلـوزارة
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أكـــدت وزارة الــزراعـــة تــخــطـي انــتــاج
ائدة أكثر من  17 مـليون خالل بـيض ا
شــهـر آذار اجلـاري. وقــال بـيـان تــلـقـته
(الـــزمــان) امس ان (هــنــاك  7مـــشــاريع
ــائــدة تــعــمـل بــنــظـام إلنــتــاج بــيض ا
الـتربية باألقفـاص أنتجت خالل الشهر
اجلـاري اكـثـر من  17 مــلـيـون بـيـضـة)
واضــاف ان (الــوزارة ومن خالل خـطط
مــنـع االســتــيــراد تــهـــدف إلى حــمــايــة
نتج احمللي فضال عن توفير وتـنمية ا
ــــدعـــــومــــة األعـالف ذات األســــعـــــار ا
ـتـابـعـات بــيـطـريـة حلـمـايـة والـقــيـام 
احلـــقــول من األمــراض). كـــمــا اعــلــنت
دائــرة الــثــروة احلــيــوانــيــة الــتــابــعــة
لـلوزارة عن قيـام فريق مخـتص بأجراء
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احتفـلت نساء كربالئيـات بعيد االم الذي صادف في 21 آذار اجلاري كالً عـلى طريقتها
اخلـاصـة رغم جائـحـة كورونـا. وقـالت حمـيـدة عـاكول لـ (الـزمـان) امس (نحـتـفل كل عام
بـعيد االم حيث كـانت دائما والزالت مثـاال للمراة العـراقية وواجهت طـيلة سنـوات حياتها
ـاضـيـة) الـصـعـاب وادارة مــسـؤولـيـة االســرة بـديال عن الـرجـل خالل حـقـبـة احلــروب ا
مـضيـفـة (الـيوم نـقف جـمـيعـا نـحن الـنـساء الـكـربالئـيات لالحـتـفـاء بعـيـد االم الـتي كانت
نبراسا ال ينـطفئ وشعلة وهاجة في خدمة عائلتها) فيما اوضحت نبراس حس (حري
بـنا نحن الـنسـاء ان نشـارك امهاتـهن بهـذا العيـد لعـلنا نـستـطيع ان نـتذكر جـيل امهـاتنا
صائب فكانت بحق االم التي عاناة وا الطيبات التي عملن وبتضحيات كبيرة في حتمل ا
استطاعت بحنانها ان تذلل الكثير من الصعوبات وكان لها تاريخ خالد بهذا اجلانب وما
ستـحيل في سـبيل ذلك). في ح هذا الـعيـد اال استذكـار لنـساء قاومن الـزمن وعمـلن ا
فاجأة والدتي التي عانت ذكرت ابتهال عـبد القادر انها (عملت على اعداد كيـكة بسيطة 
اجدة التي احتضنتنا ونحن صغار الى ان اصبحنا كبار الويالت وكانت بحق تلك االم ا

صغر اال دليل الفرحة والبهجة بعيد االم). وما هذا االحتفال  ا
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ـنـتصـر شروطه عـلى الطـرف األخر) ا
فـيما أشار الـباحث في الشأن اإليراني
أســـامـــة الـــهـــتـــيـــمي أن (احلـــوثـــيــ
بــالـنــســبـة إليــران كـغــيـرهـم من بـقــيـة
األذرع الــتي تــســتــخــدمــهــا إيــران في
ـنـطقـة لـتحـقيق أهـدافـها الـسـياسـية ا
وأشــــار إلى أن إيــــران تــــســــعى بــــكل
الـطـرق لـتـحـويل احلـوثـيـ في الـيمن
إلى نـــســـخـــة مـــطـــابـــقــة حلـــزب الـــله
عـنى أنه في حـالة حتـقيق الـلـبنـاني 
ــصــاحلــة ســوف يــتم الــتــعــاطي مع ا
احلـوثيـ باعـتبـارهم مكـونا سـياسـيا
ــشــاركـة فـي احلـكـم لـذا لـه احلق في ا
فــهي تــسـعى إلى تــسـلــيح احلـوثــيـ
بـتــرسـانـة أسـلـحـة لـيـكـون لـهم أوراقـا
تـفاوضية قوية في أية ترتيبات للحكم

في اليمن).

لندن
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يتردد هذه االيام كثـيرا مصطلح "هيـبة الدولة" وعكسـها "اهانة الدولة". والـهيبة من الفعل هان
تنطوي على معاني االحترام والكرامة واحلذر واخلوف واخلضوع واالمتثال وما شابهها.

. ا هي واحترام مؤسساتها وقوانينها واشخاصها العام وهيبة الدولة: احترام الدولة 
ولكي نفهم معنى "هيبة الدولة" ينبغي ان نعرف معنى كلمة "الدولة".

ويصنف هوريو   Hauriou ثالثة معانٍ للدولة هي:
نظمـة ذات الركيزة االجـتماعيـة هي االمة وهذا ما قـصود به اجلمـاعة ا ـعنى الواسع وا اوال ا

نقصده بقولنا "العراق" باطالق الكلمة. 
وهـنا يـنـصرف مـعـنى الهـيـبة الـى اجلمـاعـة كلـهـا ويشـمل احلـكام واحملـكـوم ومـا بـينـهـما اي

ؤسسات قاطبة. الدستور والقوان وا
. عنى االضيق من االول ويقصد به السلطات العامة فقط اي احلكام دون احملكوم ثانيا ا

ركزيـة فقط التي تتخـذ لها مقرا في الـعاصمة مثل عنى االضـيق ونقصد به السـلطات ا ثـالثا ا
ـؤسـسات احلـكـومـة االحتـاديـة ومجـلس الـنـواب واحملـكـمـة االحتـادية واجلـيش وغـيـرهـا من ا

االحتادية. 
واطن وليس  هيبة الدولـة في الدولة احلضاريـة احلديثة طريق ذو اجتـاه يسير بـ الدولة وا

تخلفة طريقا ذا اجتاه واحد كما في الدولة االستبدادية ا
ثـلة لـشعـبهـا حق الـتمـثيل وقـادرة على فـالدولـة تكـون محـتـرمة وهـيبـتهـا محـفوظـة حـ تكـون 
ارضـائه بـتقـد اخلـدمـات الـضروريـة له وعـلى انـفاذ قـوانـيـنـها الـعـادلـة وعلى احـتـكـار امتالك
ـواطن وهو مواطن فـعال مـتحضـر الدولة السالح واسـتخـدامه. في هذه احلالـة سوف يـحترم ا

وقوانينها ومؤسساتها واشخاصها العام من اصغر موظف فيها الى رئيس الدولة.
وعلى الـعكس من ذلك تفـقد الدولـة هيبـتها واحتـرامها في اعـ رعاياهـا اذا فقدت هـذه الصفات
ـصالح ـعـنى الـسيـاسي واصـحـاب ا واخلصـائص وتـمـكن مـنهـا الـصـبـيان بـا
رخص. وهـذه هي بصورة الـشخصـية والفـاسدون وحمـلة السالح غـير ا
ـتوقع ان ـتخـلـفـة. وفي هذه احلـالـة لـيس من ا عـامـة خصـائص الـدولـة ا
واطن هـيبة الدولـة وال يلتزم بـقوانينـها وال يقدر مـؤسساتها. يـحترم ا
ولهذا تلجـأ الدولة الى العنف واالكراه والـقسوة لفرض هيـبتها الزائفة

على رعاياها.

كـنت شـاهدا عـلى تدرج الـفـساد في الـعـراق ح انـتقل من كـمخـتص في الـرأي العـام الـعراقي
ـرحلة فسـاد متجـزر(هنـا وهناك),الى فسـاد متـجذر(مـنتشـر افقـيا وعمـوديا) ثم الـوصول الى ا
احلالـية التي حتول فـيها الفـساد من كونه علـة في النظام لـيصبح النـظام نفسه. نـحن في مرحلة
ابـتلع فـيهـا الفـساد كل الـنظـام الـسيـاسي واالقتـصادي بـحيث صـارت الدولـة هي احد مـفاصل
الفـساد ومدخـالته بعد ان كـان الفـساد هو احـد مدخالت الـدولة ومـحركاتـها. وبـعد ان كان اقل
ـئة من صار  95 بـا ـئـة من العـراقـيـ قبل  15 سنـة يـعـتقـدون ان الـفـسـاد منـتـشـر من  50 بـا
ن يعـتقدون ان العـراقي يـؤمنـون بذلك في عام 2020. كـما ان هـناك حوالي ثـلثي الـعراقيـ 
كن اجنازها دون رشوة او وساطة. وما يقلق في هذه االرقام وسواها معامالتهم احلـكومية ال 
الي) ـهتـمة بـالفـساد هو انـتقـال الفـساد (االداري وا نـظمـات احمللـية والـدولية ا ـا تعـلن عنه ا
اكـنة الـبيـروقراطـيـة أو السـياسـية أو االقـتصـادية فـي العـراق الى طور جـديد يـتسم سـواء في ا
كن اخلالص بكون ثـقافـة الفسـاد باتت مـقبـولة بعـد ان كان جُـزُرا معزولـة او التـسلـيم بأنه ال 
من الـفـساد وبـالـتالـي يفـضل الـتعـايش مـعه! ان هـذا مايـحـصل االن-لالسف-في ردود االفـعال
ـفـوضـية الـعـلـيـا لالنتـخـابـات التي الـشـعبـيـة والـرسمـيـة والـنخـبـويـة الـتي رصدتـهـا جتـاه قرار ا

أصدرت قرارا بالغاء انتخابات عراقيي اخلارج.
ومع ان هـذا الـقـرار في اسـاسه يـخـالف قـانـون انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب رقم  9لـسـنة 2020
فـضال عن مخـالـفتـه الربع مواد في الـدسـتور الـعـراقي اال ان كثـيـر من ردود االفعـال الـشعـبـية
ـنع الفـساد والـنـخبـوية وحـتى الـرسمـيـة كانت ايـجابـيـة جتاه الـقـرار وأخذت بـالتـبـرير له كـونه 
ـان دون ــسـتـشـري فـي انـتـخــابـات اخلـارج والـذي غــالـبـا مــا يـؤدي الى انـتــخـاب نـواب لــلـبـر ا
استحقاق فعـلي. طبعا ساقت مفوضيـة االنتخابات عدد آخر من االسبـاب لتبرير قرارها لكن ما
يهم هنا هو ردود الفـعل الشعبية التبريرية استـنادا الى جتارب فساد انتخابات عراقيي اخلارج
السـابقة. أن التـسليم الـشعبي والرسـمي بعدم القـدرة على ضبط الفـساد يعني الـقبول به كواقع
ــكن الـقـضـاء عــلـيه ولـذلك يــتم الـغـاء كل عــمـلـيـة انــتـخـابـات اخلـارج بــدال من بـذل اجلـهـود ال 
الصالحهـا. هنا نـكون قد حتـولنا من مرحـلة فسـاد النظـام الى نظام الـفساد حيـث اجلميع قانع
بالـعجـز عن مـكافـحة الـفـساد الـذي حتول الى نـظام تـخـاف النـاس والسـلـطات حتـديه وبالـتالي
ـكن للوحش ظان انه  فعـلينـا التعـايش معه! انه تمـاما مثل الـنوم مع الوحش في نـفس الغرفـة

ان اليلتهمنا مادمنا حققنا له مايريد.
ان من يؤمنون بسيـاسة(اليد التي ال تستطـيع ان تلويها فأن تقبيـلها افضل)عليهم ان يدركوا ان
كلـما القي فـيها الـناس قالـت هل من مزيد. لـذا فان القـبول بالـتنازل عن حق الفـساد مثل جـهنم
وأينـما كـانوا بـاحلقـوق والواجـبات دسـتوري وعُـرف ثـابت قائم عـلى مسـاواة كل افراد الـشـعب
ستـقبل الى فـقط الن مفـوضيـة االنتـخابـات غيـر قادرة عـلى تأمـ شروط الـنزاهـة سيؤدي فـي ا
ـا تكـون أكـبر بـحجـة عـدم قدرة الـدولـة والنـظام ور الـتنـازل عن حـقوق اخـرى
عـلى تـأمـيـنـهـا ! وكم أخـشـى ان يـتـحـول الـعـراقـيـون بـسـبب اسـتـسالمـهم
تنبي في سجى الذي اجاد ا للفسـاد وقبولهم بثقافته الى ذلك اجلـسد ا

وصفه قائال:
يتٍ ايالمُ من يهن يسهل الهوان عليه        ما جلرحٍ 
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صيبة  اعتادَ الناسُ أنْ يقفوا مُواس الى جانب من يُمنى 
صائب على االطالق فقد األحبة واالعزاء ... وأعظم ا

-2-
أمـا العـوارض االخـرى والصـدمات الـتي قـد يتـعـرض لهـا االنـسان من سـرقةٍ أو
خـسـارة مـالـيّـة ونـحـو ذلـك فـانّـهـا تُـوجب الـتـأسـف والـتـأثـر وال تـرقى الى درجـة

واساة احلارة التي تنهمل معها الدموع ... ا
-3-

نزلة الولد  وكـما أنَّ فَقدَ الولد يُعتبر والكـتاب عندَ فريقٍ من العلماء والـباحث 
ـثـابـة فـقـد األوالد ـصـائب فـان فــقـدانَ كـتـبـهـم وبـحـوثـهم وأوراقـهـم  من أفـدح ا
عــنـدهم ومن هـنـا يـسـتــشـعـرُ أصـحـابُ احلس الـرهـيـف بـأهـمـيـة مـواسـاة اولـئك

الفاقدين خملطوطاتهم وكتبهم ووثائقهم ..
-4-

وسوعيُّ الراحل الدكتور السيد جودت القزويني  وح فَقَدَ الباحثُ ا
-رحمـه الله - الكثيرَ مِنْ كُـتِبِه اخملطوطة ومـلفاته - إثر إطالق الكـيان الصهيوني
الـغـاصب صــواريـخه عـلى بــيـروت في حـرب تـمـوز 2006 - كـان يُــخـشى عـلـيه
ا أصابه فقد كانت الصدمة موجعة له الى حدٍ بعيد ... لشدة أوجاعه واحزانه 

وكان ضمن ما فقده من أوراقه بعضُ قصائدِنا وبعضُ ما كتبه عنّا .
-5-

ـرحـوم الدكـتور الـسـيد عـبد وقد وقـفت عـلى مواسـاة شـعريـة بلـيـغة بـعثـهـا اليه ا
قالة الوجيزة الهميتها . احلسن زلزلة نوردها بنصها في هذه ا

هل أواسيكَ إنّ شانَكَ شاني 
تحنانِ وكالنا في اخلطب 

هل اواسيك بافتقادُ ( بنيّاتِكَ ) 
في الفكر والرؤى والبيانِ ? 

كُتُب إنهّن ذوبُ فؤاد 
وعصارات هّمِكَ االنساني 

ؤلفات حصيالتُ  وصنوف ا
ليالٍ سَهَرْتَها وأماني 

هي اغلى لديكَ مِنْ نبضاتِ القلبِ 
ال مِنْ حُطام مالٍ فاني 

جهدُ عُمرٍ قد ضاع يستنزف 
الغير عطايا دقائق وثواني

}
هل أواسيك إننا شركاء 

قد دفعنا ضريبة االذعانِ 
وكالنا في االبتالء ضحايا 
وكالنا في القهر مشتركانِ 
وكالنا اسرى زمانٍ وحربٍ 
احكمتْ فرَضها يدُ العدوان 

وكالنا جئنا نسدّدُ دَيْنَاً 
الفتداء اخلالصِ لألوطانِ 
حسبنا أننا انتُقِينا قراب 

وأعظمْ بالفكر مِنْ قُربانِ 
سحقتنا أقدامُ وحشٍ مُخِيفٍ 

بربريَّ يهيمُ بالطغيان 
كيف أغراه بالوثوب علينا ?
خوفُنا واستكانة القطعانِ

 }
ياخيوالً تضيقُ باألرسانِ 

أصهلي واقفزي على األوزانِ
ما عهدتُ اجليادَ يُنهكها اجلَرْيُ

نشاوى بقبضةِ الفرسانِ 
عاودِ اجلريَ وامشقِ الفكرَ سيفاً 

ما تخلى قلب عن اخلفقان 
ا عبقرية الرأي فيكم  إ
وهي إرث لكم بني عدنانِ

}
ب جمر الغضى وَسِحْرِ البيانِ 

تزجان ?  النقيضان كيف 
حَبّة إثرَ حبّةٍ قد سقطنا 

وانفرطنا وانحلَّ عقدُ اجلمانِ 
ح صرنا بيادقاً في بساطٍ 

تتلهى بنا يدُ الغلمانِ 
إنّني ساكن بقلبِ قَصيدي 
أيها السائلون عن عنواني
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ــبّـرد جــاء في كــتــاب (الــكـامـل في الــلــغـة واألدب) لــلــعالمــة مــحــمــد بن يــزيــد ا
[ج1ص267 طـبعـة دار الـنـهـضة فـي مصـر] أن عـمـرو بن الـعاص قـال لـلـسـيدة

عائشة بنت أبي بكر :
لـوددتُ أنّكِ كـنتِ قُــتـلتِ يـوم مـعــركـة اجلـمل  فـقــالت : ولِمَ ويـحك ....ال أبـا لك ?

!!.. فقال: كنتِ تموت بأجلك وتدخل اجلنة  وجنعلكِ أكبر التشنيع على عليّ
هـكـذا هم اإلنـتـهـازيـون - في كل عـصــر- الـذين يـتـمـنـون ( أن يُـقـتل)  حـتى من
ـوقف والـرأي في سبـيل أن يـستـثـمروا بـدمه ويـشنـعـوا على من يـتوافق مـعـهم با
يــعـارضـونه ولـتــحـقـيق مـآربــهم وغـايـاتـهم وزرع الــفـتـنـة والـفــوضى في اجملـتـمع

وإضعاف الدولة ..
وهـذا مانالحظه هـذه األيام ..فـكلمـا قُتل أو خُـطف أو أختـفى أي شخص بإرادته
أو دون إرادته بـصـراع شــخـصي أو شــجـار عـائــلي أو نـزاع عـشــائـري ضـجّت
بـعض األصوات وأمتألت الصـفحات وأرتـفع صراخ الصارخـ بأتهـام احلكومة
وأجهـزتها األمنية والشرطة بإنها هي من قام (بفعل القتل) ..ثم تتبعها فضائيات
أجورة وهي تردد اخلبر غرضة وبعض الفضائـيات العراقية ا اإلرهاب الـعربية ا
في نشـراتـهـا كل رأس سـاعـة وهي تـسـتـشـهـد وتـستـمـد مـعـلـومـاتـهـا من بـضـعة
نــاشــطــ مــغــرضــ لــيـس لــهم غــرض أو شــغل ســوى أربــاك الــوضع األمــني
وتـشويش الـسـلم األهـلي في الـعراق وتـعـمـيق الشـرخ بـ األجـهزة األمـنـيـة وب
أبـنـاء الـشـعب حـتى تــتـدهـور األوضـاع األمـنـيـة أكـثــر وتـعم الـفـوضى واإلنـفالت

وت..! وتدخل البالد في دوامة من العنف وا
هم كـإبن العاص..يـتمـنون أن يُـقتل الـناس يـومياً حـتى يُضـعفـوا موقف احلـكومة
ويشـنـعـوا علـيـها ويـعـمـلوا عـلى إربـاك األوضـاع ونشـر الـفوضى لـغـايـات خبـيـثة

ولئيمة قد قبضوا ثمنها من مشغليهم ..!
سؤولية في ونـحن النقول أنه اليجب إنتقاد احلكومة أو حتـميل األجهزة األمنية ا
أي خـرق أمني أو حادث قتل أو أختطـاف نعم تلك مسؤولـياتهم ..ولكن ليكن ذلك
ـسـار وحتـقـيق ـسـؤولـيـة واحلـرص ولــيـكن ذلك في سـبـيل تــصـحـيح ا من بـاب ا
الـعدل واألمن ومـؤازرة الدولة وأجـهزتـها ...ولـيس من أجل التـشويش والـتخريب

والتشنيع والتضليل وخلط األوراق حلساب جهات عميلة وساقطة..!
ـوضـوع أن بـعض الـنـاس التـسـتـمع إلفـادات ثم الـشيء الـغـريب والـعـجـيـب في ا
ـصادر الـتحـقيق الـقضائي الشـرطة وبـيانـات األجهـزة األمنـية الرسـميـة والتثق 
والتصـدق بـها حـول مالبسـات هذه اجلـرائم ..ولكـنهـا تصـدق بأخـبار الـناشـط
ـشبوهة الذين يتمنـون أن يسبح العراق ببحر غـرض وأصحاب الصفحات ا وا

من الدماء كل حلظة..!!
ـعارضته) وهو حق له كفله مـايُخشى منه اليوم أن كل صـوت معارض (يجاهر 
ـشـهـد الـدسـتـور أصـبح صـيــداً سـهالً لـكل من يـريـد أن يــخـلط األوراق ويـربك ا
ـمولة األمنـي والسيـاسي في البالد ..والنـستبـعد بإن هـناك الكـثيـر من اجلهات ا
خارجـيـاً تقـوم بعـملـيات الـقـتل والتـصفـية لـكل نـاشط مدنى أو مـعارض سـياسي
حـتى تخلط األوراق عـلى احلكـومة وتثـير القـالقل وحتقق غايـاتهـا اخلبيـثة ..فهي

اً أو مظلوماً ! قتول ظا التمتلك شرف اإلنسانية وال يهمها أن يكون ا
أما الـقول أن احلـكومة وأجـهزتهـا األمنيـة هي من تقـوم بالقـتل فهذا أمـر سخيف
إلنه الفـائدة لـلـحـكومـة والأجـهـزتهـا األمـنـية مـن قتل أي مـعـارض أو نـاشط مدني
ؤكد أن  األمور ولـيس لها مصـلحة في ذلك بـتاتاً بل الـعكس هو الـصحيح ...فـا

تـنقلب على احلكومة وتضعف الـدولة وتتشتت األجهزة األمنية
ـكن أن تــقـوم به تــلك اجلــهـات الــرسـمــيـة ضـد وهـذا مــاال

نفسها ..!
ــسـتــفـيـد األول من فـاحلــذر كل احلـذر..إلن الـفــاعل هـو ا
عـمـلـيـات الــقـتل واألغـتـيـال ...وهــو إبن الـعـاص وأشـبـاهه

..وما أكثرهم اليوم ..!!
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وصف الــقـــيــادي في كــتــلــة الــنــهج
الــوطـني مــهـنــد الـعــتـابي مــوازنـة
ا فيها من العام اجلاري بالـسوداء 
ـواطن وقال انـحـرافـات سـتـضـر بـا
الـــعـــتـــابي في تـــصـــريح تـــابـــعـــته
ـــوازنــــة هي (الــــزمـــان) امـس ان (ا
ســيـــاســيــة تـــفــاوضـــيــة وعــادة ان
ـوازنــات ال تــخـضع الـى سـيــاسـة ا
الـتفـاوض والتحـاور وبالـتالـي انها
شــتت الـــرأي الــســيـــاسي بل حــتى
الــشـعب) مـشـيــرا الى ان (الـقـانـون
تـضـمن مـواد مـثـقلـة لـم نـسمـع بـها
سـابـقـا كـمـا انه مـنـحـاز وغـيـر عادل
ــواطن) مــؤكــدا ان عــلى حــســاب ا
وازنـة ستهـدد اصول الدولة (هذه ا
والــقــطع الــزراعــيـة كــمــا ســتــجـعل
القطاعـات مثل الكهـرباء والنفط في
ــقــاولــ والــتــجــار وبــالـتــالي فم ا
سـتكـون اراضي شـاسعـة مـثل كراج
الـنـهـضـة ومـصـفـى الـدورة وغـيـرها
لوكة ألشـخاص بعد من االراضي 
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مــبــيــنــا ان (هــنــاك تــعــديـال خــطـرا
وازنة وهـو احتساب كل تضمـنته ا
نـاطق احملررة على انه مفـقود في ا
شهيد كذلك اعـطاء ديون سابقة الى
اقـلــيم كــردسـتــان) وتــابع ان (هـذه
ـوازنـة فـيـهـا مـفـاسـد وانـحـرافات ا
وطن). وعد صلحة ا خطرة تضر 
رئـيس الــتــحـالف الــعــراقي لالكـراد
وازنة الفـيليـ اسد الـله الفيـلي ا

ـلـفـات) مـعـربا عـن أمله فـتح هـذه ا
أن (تعـمل اللـجنة احلـاليـة على فتح
ـسـاءلة ـلفـات ومـعاجلـتـها وا تـلك ا
واحملاسبة وإحالتـها على القضاء)
وتـابع ان (الـلــجـنـة احلـالــيـة تـعـمل
ضـــمن احلـــكـــومـــة وتـــدعم هـــيـــئــة
الـنزاهـة في تنـفيـذ أوامر االسـتقدام
بــحق من يــرفض وتــطــبـيـق أوامـر
القبض بـحق من يرى نفسه مـحمياً
سـيـاســيـاَ ويـنـفـذ أمــر الـقـضـاء في
إلــقــاء الــقــبض وهي من واجــبــات

ومهام السلطة التنفيذية). 

وهـي من صالحــــيــــات احلـــكــــومـــة
اإلدارية للمـراقبة بعد إلـغاء الرقابة
االسـتـبـاقـيــة) مـبـيـنـا ان (مـجـمـوع
مــلـفـات الـفــسـاد يـصل إلى  12 ألف
مـــــلف) وأضـــــاف أنـه (في عـــــهـــــد
اجملــلس الــسـابق  إنــهـاء  8 آالف
مــــلف فــــســــاد وجـــرى وضـع تـــلك
لفات عـلى طاولة العـمل ب هيئة ا
الـنـزاهـة ومـجـلس الـقـضـاء األعـلى
وما تبقى  4آالف ملف تضم قـضايا
كـبـرى فـيـهـا نـفـوذ سـيـاسي) الفـتـا
الى ان (هناك حماية سياسية تمنع

ملف الـفـيـلـيـ بحـجم تـضـحـيـاتهم
ومـعانـاتهم اجلـسيـمة). فـيمـا كشف
عــضــو مــجـلس مــكــافــحـة الــفــسـاد
الـسـابق والـنـاشط في هـذا اجملـال

سـعيـد ياسـ مـوسى عن وجود 4 
آالف ملف فساد ال يزال معلقا لغاية
اآلن بـسـبب الــضـغـوط الـســيـاسـيـة

واالدارية.
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وقـال مــوسى فـي تـصــريح تــابــعـته
(الـزمـان) امس إن (اللـجـنة احلـالـية
كافـحة الفـساد هي إلنفـاذ القانون

يـــعـــانـــون مـن انـــعـــدام االنـــصـــاف
واالقصاء وضياع الفرص واحلقوق
لسن طـالت مداها) واشار الى ان
ـرجـعـيـة الديـنـيـة طـالـبت في عام (ا
 2005 بـــتــوفـــيـــر األمن واخلـــدمــات
) مـستدركاً إن ومساعـدة احملتاج
(احلــــــكــــــومــــــة حــــــددت مــــــوعـــــداً
لالنـــتــخـــابـــات ولــكن حـــتى االن لم
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا حتـدد ا
ـا لالنـتــخـابـات مــوعـداَ ثـابــتـاً وا
قــامـت بــاجــراءات واســـتــعــدادات)
مــشـددا عـلى (ضــرورة الـتـعـامل مع

االحتـاديـة بـالـعـاريـة مـن االنـسـانـية
واالنــــصـــاف. وقــــال الــــفــــيــــلي في
ــوازنـة لــيـست تــصــريح امس ان (ا
منصـفة للـمكونات والسـيما االكراد
) مــشـيـرا الـى أن (تـأخـر الـفــيـلــيـ
ـلــتـويـة ــوازنـة بــهـذه الـطــريـقــة ا ا
والـــبـــعــــيـــدة كل الـــبــــعـــد عن أدنى
ـــوازين االخالقـــيـــة) واضـــاف ان ا
(الـقـانون سـيـكون سـبـباً رئـيـساً في
واطن البسيط تعطيل احلياة لدى ا
الـــذي يــعـــتــمـــد عــلى قـــوت يــومه)
ومــضى الى الــقــول ان (الــفــيــلــيـ
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والذي يصب في سد مندلي وتكون
مــيــاهه غــيــر صــاحلـة لـالسـتــهالك
الـبشـري وفقـا لتـقاريـر طبـية). أما
ـصـدر الـثـاني يـأتي مـن (مـنـطـقة ا
ـقـدادية حـمـرين القـادم من قـضاء ا
والــذي يـتـعـذر وصــوله إلى مـنـدلي
لــوجـود جتـاوزات كـثـيـرة عـلـيه من
ــنــاطق ووقــوعه قــبل أبــنــاء تــلك ا
خـــــارج إطــــــار احلــــــدود اإلداريـــــة
للناحية). وفي قـضاء بعقوبة مركز
مـحــافـظـة ديـالـى قـال الـقـائــمـمـقـام
ان عــبــدالــله احلــيــالي لـ(الــزمـان) 
(تــغـيــر ســعـر صــرف الــدوالر امـام
ـثابة لـعنة الديـنار العـراقي شكل 
لــلـفــقـراء بــسـبب ارتــفـاع مــسـتــمـر
ــواد الـغــذائــيــة خــاصـة ألســعــار ا
ـسـتـوردة مـنـهـا بـشـكل شـكل عـبأ ا
قاس عـليهم اذا مـا عرف بان نـسبة
االسـر حتت خط الـفقـر تـزيد عن35 
ئة). واضـاف احليالي ان (قفزة با
ــواد الــغــذائــيـة جــديــدة ألســعـار ا
برزت في اآلونة االخيرة وبلغت 20
ـــــئــــــة الفـــــتــــــا الى االوضـــــاع بـــــا
ــتـــعــفـــفــة االقـــتــصـــاديــة لألســـر ا
والــفـقــيــرة وشـريــحــة ذوي الـدخل
احملـدود بــائــسـة جــدا خــاصـة وان
االرتـفـاع زاد من صـعـوبـة وضـعـهم
عيـشي الذي يعـاني باألساس من ا
انـتـكاسـات مـتـكررة بـسـبب الوضع
االقـتـصـادي وتـأخـر دفع الـرواتب).
واشــــار احلــــيـــــالي الى (ضــــرورة
وجـود خطـة حـكومـيـة لدعم اسـعار
ـواد الـغذائـيـة االساسـيـة لتـفادي ا
كارثة انسانية تطال الفقراء خاصة
ــواد تــخــضع لألسف وان بــعض ا
زيد من ضاربات التـجار حلصد ا

االرباح).

تـتـطـلـعان خلـطط حـكـوميـة شـامـلة
ـهـمـلـة لـتـأهـيل اآلبـار االرتـوازيـة ا
ـيـاه ومـواجـهـة لــتـعـويض نـقص ا
شـحــته في فــصل الــصــيف.  وقـال
مــديـر نــاحــيـة قــزانــيـة مــازن أكـرم
لـ(الزمان) أمس إن ( فرقا حكومية
ـائيـة أكمـلت إجراءات وارد ا من ا
واقع أكثر من 20 يداني  الكشف ا
بـئــرا ارتـوازيـة مـوزعـة في نـواحي
مـندلي وقـزانيـة لـلشـروع بعـملـيات
الـتــأهـيل والـتــشـغـيل وتــأمـ مـاء
الشرب ألكثر من  50 ألف نسمة في
الــنــاحـــيــتــ ). وأوضح أكــرم أن
(نـاحيـتي منـدلي وقزانـية تـعانـيان
أزمـات خانـقة بـتوفـير مـاء الشرب
بــســبب انــحــســار مــيــاه اجلــداول
ــقــداديـة إلى ــمـتــدة من قــضـاء ا ا
حدود الناحيت ووجود جتاوزات
ـائــيـة كــثـيــرة تــبـتــلع احلــصص ا

.( اخملصصة للناحيت
W¹ULŠ 5 Qð

وأضــاف اكــرم أن ( تــأهــيـل اآلبـار
يــتـطــلب تــأمــ احلـمــايــة وكـوادر
تــشـغــيل لـضــمـان تــعـزيــز وتـأمـ
ــيـاه ــيــاه جملــمـعــات تــصــفـيــة ا ا
وتـفادي أزمـة كبـيرة تـطال عـشرات
دنيـ والقرى الـتابعة اآلالف من ا
ـنـدلي وقزانـيـة). واكـد مخـتـصون
لــ(الـــزمــان) ان (نـــاحـــيــة مـــنــدلي
وجودة في تعـتمـد على الكـميـات ا
سـد مـنـدلي والبـالـغـة ثالثـة مالي
و 500ألف مـتر مـكـعب واخملصـصة
إلرواء الـبـساتـ وهي غـير كـافـية
سوى لـشهـر واحد فقط نـظرا لـقلة
طـاقـته االسـتـيــعـابـيـة إضـافـة إلى
مــصــدرين آخـريـن عن طـريق وادي
حـران الـقـادم من اجلـانب اإليـراني

الـلــهـيـبـي ان (امن ديـالى بــحـاجـة
ـنـاقـشـة سبب الى اجـتـمـاع عـاجل 
ناطق اخلروقات والسعي لـتام ا
وايـقـاف نـزيف الـدم  الفـتـة الى ان
ــثل عــدو لـكـل مـكــونـات االرهـاب 
احملافظة ومواجهته يجب ان تكون
حــاسـمـة). وأشـارت الــلـهـيـبي إلى
(عــدم االســتـــقــرار في اي مــنــطــقــة
ســـــيــــؤدي الـى شــــلـل وضــــعـــــهــــا
االقتصـادي ويجعل الـناس في قلق
وهـذا ما يـحدث حـاليـا في بعــــض
ـــنــاطـق بــديــالـى).  كــمــا اعـــلــنت ا
ناحـيتي منـدلي وقزانيـة التابـعتان
لقضاء بلـدروز شرقي ديالى انهما

او اشعـاعات مـؤكدا بانـنا نـتعامل
بشـكل جدي مع اي شـكاوي تـتعلق
لـوثات البيـئية ).  الى ذلك قالت با
عضـو مجـلس النـواب عن محـافظة
ديالى اقبال اللـهيبي لـ ( الزمان )
ان ( مــوقف ديـالـى االمـني يــحـتـاج
الى اهتـمام اكـبر من قـبل احلـكومة
ركزية مع تزايد اخلروقات والتي ا
ــــر يــــوم اال وتــــســـجـل حـــادث ال 
ارهـابي هـنـا او هـنــاك) مـبـيـنـة أن
(ما حدث في اطراف ناحية العبارة
من خـــطـف عـــمـــال يـــثـــيـــر الـــقـــلق
ويـسـتــدعي حتـقـيق عـاجل من قـبل
اجلــــهـــات اخملـــتـــصـــة). واضـــافت

مـواد مـشـعـة مـضـرة فـي الـبـيـئة او
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة ). واضــــاف
الـشـمـري ان ( الـنـتــائج الـنـهـائـيـة
ـا ال يقبل الـشك عدم وجود اكدت 
اي مـلــوثـات اشـعــاعـيـة فـي جـمـيع
ـواقع دون اسـتـثنـاء  مـؤكـدا بان ا
ــسح جتــري من خالل عــمــلــيـــات ا
طرق مختلفة باالعتماد على اجهزة
متـطورة باإلضـافة الى اخذ عـينات
الى مخـتبرات في بـغداد لدراسـتها
وحتــلــيــلـهــا قــبل اعــطـاء الــنــتـائج
النـهائيـة). واشار الـشمري الى ان
(دائرته تسـتجيـب فورا ألي شكوى
حـول وجود مـصدر لتـلويـث البـيئة
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اعـلـنت دائــرة بـيـئـة ديــالى نـتـائج
ــــسح االشــــعــــاعي لـ 300 مــــوقع ا
بـيـنهـا مـعـسكـرات لـلجـيش مـؤكدا
انـهـا تتـعـامل بـشـكل جـــدي مع اي

لوثات البيئية. شكاوي تتعلق با
وقــال مـديــر بـيــئـة ديــالى عـبــدالـله
هــــادي الـــشـــمــــري لـ(الـــزمـــان) ان
(دائــرته ومن خالل فــرق مـخــتـصـة
سح لديها اجهـزة متطورة اجرت ا
االشـعاعي لـ300 موقع في نـحو 15
مــــديـــنــــة داخـل ديــــالى بــــيــــنــــهـــا
معـسكـرات حالـية وسابـقة لـلجيش
من اجل الــتـأكـد من عـدم وجـود اي
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dHŠ∫ آلية حكومية حتفر بئراً في محافظة ديالى

الــعــالي لــلــجــامــعــات ودورهــا في
اسـتـيـعـاب الـطــلـبـة في هـذا الـعـام
الــدراسي االســتــثــنــائي وتــكـيــيف
ؤسسات الطاقة االستيـعابية في ا
اجلـامـعـيـة في كـافة الـتـخـصـصات
ــزيـــد من فـــيـــمـــا حث عـــلى بـــذل ا
اجلــــهــــود فـي خــــدمــــة اجملــــتــــمع
والـتعـاون مع السـلـطة الـتشـريعـية
انـــــطالقـــــا مـن دورهــــا الـــــرقـــــابي

 .( وتمثيلها للمواطن الكر
وشــــدد عــــلى (حتــــقــــيـق ســــيـــادة
الــقــانــون في مــعــاجلــة الــقــضــايـا

.(T2DM  ـــــرض مــــــســــــبـــــبــــــات ا
وكان وزير التعليم العالي والبحث
الـعـلمي نـبـيل كـاظم عبـد الـصاحب
تـقدم الك ا قـد عقـد اجـتمـاعـا مع ا
ـراجـعة ومـنـاقـشـة نـتائج لـلـوزارة 
ــلــفــات الــتي أجنــزتــهــا الــدوائـر ا
اخملــتـــصــة عــلى صــعــيــد قــبــوالت
الـطـلــبـة في اجلـامــعـات ومـسـارات
الـبـحث الـعـلـمي ومـتـابـعـة الـطـلـبة
الـعراقـيـ في اخلارج وتـقـييم دور

لحقيات الثقافية. ا
 وأعرب عبـد الصاحب عـن (تقديره

الـسـكـري الـنـوع الـثـاني T2DM في
اجملتمع العراقي).

وبـ الـرواف أن (الـنـتـائج أظـهرت
ـتـمـثل بـاثـنـ من اجل  PGC-1aا
rs8192678 تـشكالت اجلـينـية فيه ا
و rs2970847 مــتالزم مع مـســبـبـات
حـــدوث مـــرض الـــســـكـــري الـــنــوع
ـــواطــــنـــ الـــــثـــــاني  T2DMفي ا
الـعـراقيـ عـلى الـرغم من ذلك فإن
ـتــمــثل بــاثــنـ من ج  PDG-1bا
 rs7732671 ـتشـكــــــالت اجلـينـية ا
و  rs45520937 غــيــر مــتالزمــ مع

ـسـتشـفى تتـضمن ان (مـنظـومات ا
ركزية وغاز منظـومة األوكسجـ ا
طلوبة التخدير والغازات الـطبية ا
لــصــاالت الــعـمــلــيــات. ومـنــظــومـة
ركزي ومنـظومة التهوية السحب ا
والـتـبـريد مـدعـومـة بنـظـام الـضغط
الـــســـالـب الـــذي يـــقــــلل من فـــرص
صاب الى انتقال الفـايروس من ا
الـكــوادر الــطــبـيــة والــتــمـريــضــيـة
وحـسب توصـيات مـنـظمـة الصـحة
ـية وانذار للحـريق اوتوماتيك العا
واطـــفــــاء احلـــرائـق واســـتــــدعـــاء
وانـــتـــرنـــيت مـــركـــزيـــة ـــمـــرض ا
ومـــراقــبــة ألـــكــتـــرونــيــة حـــديــثــة.

ركزي). والصوت ا
WŠËdÞ√ WA UM

كـمـا جرت في كـلـية الـطب بـجامـعة
الكوفـة مناقـشة أطروحـة الدكتوراه
للباحث في فرع الكـيمياء احلياتية
نــعــمــان عـبــادي مــحــمـد الــعــابـدي
وسـومة ( عالقـة التـغايـر اجليني ا
جلــــــــيـــــــــني PGC1a و  PGC1b مع
مـقاومـة االنـسولـ والـنوع الـثاني
لــــداء الـــــســــكـــــري في الـــــســــكــــان

 .( العراقي
وقــال مــديــر أعالم اجلــامــعــة عــلي
الــــــــرواف لـ(الــــــــزمـــــــــان) أمس أن
(الـــــدراســــة تـــــهـــــدف إلى فـــــحص
مــــتـــغـــيـــرات الـــتـــشــــكل اجلـــيـــني
rs8192678 لـــــكــــــــــــل مــــــــــــــــــن
PGC-1a فـــــــي جـــــ rs2970847 و
و rs7732671 و rs45520937 فـــــــــــــي
ـــرتـــبط بــــمـــرضى ج  PGC-1b ا
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اهــدت األمــانــة الــعـــامــة لــلــعــتــبــة
ـقـدسـة الى مـحـافـظة احلسـيـنـيـة ا
االنــــبـــار مـــســــتـــشـــفى مــــتـــكـــامالً

بعنـــوان: 
(مــسـتـشــفى الـشـفـاء 7) بواقع 160
سريراً وتبلغ مساحة االرض 8000

متر مربع. 
ومـسـاحـة الـبـنـاء 4000 مـتـر مـربع.
ــســاحــات اخلــضــراء وارصــفــة وا
وســاحـة لـوقـوف الــسـيـارات وقـال
ـــســتــشــفى يــتــسم ب مــصــدر ان ا
(تـصـامـيم حـديـثـة بـطـابع مـعـماري
مــنــاسب لــلـمــسـتــشــفـيــات يــخـفف
الــضـــغط الــنــفــسـي لــلــمــريض مع
ـساحـات اخلضراء اضافـة بعض ا
ـؤطرة بالزجاج وجناح الداخلية ا
خــاص لــلــعــيــادات االســتــشــاريــة
وصـالــتـ لــلـعـمــلـيـات اجلــراحـيـة
الكـبرى مع مـلحـقاتهـا من التـخدير
والــــتــــعــــقـــيـم وصـــالــــة لــــلـــوالدة
الـطــبــيــعــيــة وصــالــتــ لالفــاقـة.
ومـــخـــتــــبـــر. واشـــعـــة وســـونـــار
وصيدلـية. وردهات الـعزل: ردهت
واحــدة لـلــرجــال واخــرى لـلــنــسـاء
ــركـزة: 36 سـريـر 18 والــعـنــايـة ا
لـــلــرجــال و 18 لــلـــنــســاء). مـــعــمل
لـتـولـيـد االوكـسـجـ مـنـشـأ اوربي
رصـ بـنــقـاوة عـالـيــة وبـطـاقـة 60
متـراً مكـعباً بـالسـاعة مع منـظومة
مـــركــزيـــة لــتـــغــذيـــة االوكــســـجــ
باالسـطوانـات لالحتـياط). واضاف
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وزير التعليم
يرأس إجتماعاً
لهيئة الرأي

ـتفـرقة الـعامـة والنـظـر بالـطلـبات ا
الـتي يـتـقـدم بــهـا الـتـدريـسـيـون أو
ـــوظــفــون أو الــطـــلــبــة في ضــوء ا
ـصـلـحـة الـسـيــاقـات الـتي حتـقـق ا
ـــنــــشـــــــــــودة والــــدفع بــــاجتـــاه ا
الـــتــكـــامل بـــ الـــدوائـــر وتـــأمــ
الــتــعــاون واعـــتــمــاد الـالمــركــزيــة
اإلداريـــة عــلـى وفق الـــصالحـــيــات
ــا يـحـقق ـمــنـوحـة  الـقــانـونــيـة ا
مــتــطــلــبــات الــبــرنـامـج احلـكــومي
لـوزارة الـتــعـلــيم الـعـالـي والـبـحث

العلمي).
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صدر عن كرسي الـيونسكـو للحوار كـتاب " أعالم في النـحو العربـي" وهو مجمـوعة تراجم ألعالم الـنحاة نشـرها سابـقاً الدكتـور مهدي اخملزومي
ـعلّم اجلديـد" التي كـانت تصدرهـا وزارة التـربية الـعراقـية في منـتصف خـمسيـنيات شاهـير" في مـجلة " ا في سـلسلـة مقـاالت بعنـوان " من سِيـر ا
اضي وقـام بـجمـعـها واالعـتـناء بـهـا احملقق الـسـعودي حـسـ منـصـور الشـيخ.  وقـال الدكـتـور عالء شطـنـان مديـر الـكرسـي أن الدكـتور الـقـرن ا
ا يرسم مـنهجاً جديداً في أدب الترجمة يقوم على تتبع أبرز األحداث اخملزومي في هذا الكتاب ال يقوم بتوجيه النـقد إلى مصنفات الترجمة النحوية وإ
التي مرّ بـها صاحب الـترجمة مع ربـط واضح بينهـما. كمـا صدر كتـاب " البحث عن مالذ آمن لـلشعر"  وهـو مجمـوعة مقـاالت في الشعـر الغربي احلديث
سـتوي الشخصي والتاريـخي ويتركز نطاق الدراسات قاالت حديثـاً عن طبيعة الشعـر ووسائله وعالقته بالتجربـة اإلنسانية على ا مترجـمة تضم هذه ا
ترجم ها ا ـقاالت وتقد اذج من ثقافات أوروبيـة أخرى.  قام بترجمة هذه ا في الشعر اإلجنـليزي واألمريكي خالل القرن الـعشرين لكنه يتسع ليـشمل 

والروائي العراقي فالح رحيم.
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مزيج من األسطورة والفولكلور والواقعية

فـي قـراءته وجــد ديـفــيــد بـيــلـوس  أنًّ
جـمـيع الـعـالم بصـيـغـة أدبيـة : مـزيـجا
كـــامال مـن اإلســطـــورة والـــفــولـــكـــلــور
وواقـعـيـة محـلـيّـة  في تصـوّره لـلـعالم
هــذا  –فــضال عن ذلك  يــتـمــيـز بــنـوع
نـكـاته الـسـاخـرة . إنّ الـسـبب الـرئـيس
واألهـم  في أولــيّـــة قــراءة إســمـــاعــيل
كـاديريه  هو أنه كاتب قصص قصيرة
عــظــيم ; فـهــو يــسـرد  هــذه الــقـصص
بـإسـلوب مـدهش . وقد قـدّم الـكثـير في

هذا احلقل القصصي .
  وبـطريقة ما  فهو شبيه ببلزاك  بيد
أنّ بـلـزاك حـدّد نفـسه في مـكـان واحد 
وزمـن واحــــــــــد ; هـــــــــو بــــــــــاريـس في
عـشـرينـيات   -  1820 وبـطـريقـة ما –
بــإسـتـنـاء  احملـافـظــات الـفـرنـسـيـة في
عـصـر الـنهـضـة ; حـيث ينـقـلـنا الى كل
ـــة  والى مـــكـــان : الى مـــصـــر الـــقــد
ـــعــاصـــرة  وإلى مـــكــانــات الـــصــ ا
سـياحيـة في البلطـيق  والى موسكو 
واســــتـــرالــــيـــا  والـى اإلمـــراطــــوريـــة
الـــعــثـــمــانـــيــة . وهـــو بـــهــذا  شـــبــيه
بـجوليس فيرني   -Jules Verneوهو
بـهـذا ايـضـا هـو ؤهل في جـوالته حول

العالم .
فـــإنْ قــرأت إســمــاعــيـل كــادريه  فــإنّك
ســتـغــطي كل الـعــصـور مـنــذ اخـتـراع
الـــكــتـــابـــة : ومــنـــذ بـــنــاء األهـــرامــات
الـــعــــظـــيـــمـــة  ومــــنـــذ جـــدال عـــصـــر
الهكسوس في ثمانينيات عصرهم في
 ألــــــبــــــانــــــيــــــا  والـى زمن األحــــــداث

واألوضــــاع  الــــتـي حــــدثت فـي أوربـــا
الغربية حيث سقوط الكومونة . 

والــعـــدد الــهــائل لــقـــصص اســمــاعــيل
كــاديــريه  إنــطــلق فـي الــقـرن الــتــاسع
عـشر والقـرن العشـرين . فقصـة سقوط
نــيـسـان مــثال  نُـشــرت في ثالثـيــنـيـات
الــقـرن الـتــاسع عـشــر وقـصـة الــعـصـر
احلــجـري صـدرت في  1940. وصـدرت
ـيت في خـمـسـيـنـيـات قـصــة اجلـنـرال ا
الـقـرن الـقـرن الـتـاسع عـشـر  أمـا قـصـة
إبـنـة اجلنـرال فـصدرت في سـبـعيـنـيات
الـقـرن التـاسع عشـر . إنّ هذه الـقصص
وغـــيـــرهـــا تــتـــيـح لك قـــراءة الــتـــاريخ
األلــبـاني  –فــضال عن تــاريخ الــعـالم –
مـن خالل مــوشـــورالـــعــمل الـــســردي –
وهـذا سبب إيجابي  يـدفعنا الى قراءة
ــاذا األعــمــال الــســرديــة لــكــاديــريه . و
أحـــبـــبـت أنـــا هـــذا بـــالـــذات . ذلك  إنّ
كــاديـريـه قـرأ كــثـيــرا لــيـتــكـلـم مع عـالم
مـتواز . وبعالقة متينة مع شيء أحبه .
إنّه يــجـمع الــعـالم كـلّـه بـصـيــغـة أدبـيـة

إبداعية .
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   ويـفكر كاديريه بالطـبع بأشياء كثيرة
 فـضال عن كـونه كاتب قـصص قصـيرة
 وكـــاتب مـــســـرحي  وكـــاتب مـــقــاالت
أيــضــا . وكـان يــعــمل مــحـررا فـي حـقل
الـصـحـافـة .  وهو فـي سيـرته الـطـويـلة
هـــذه  حـــصل عـــلى شـــهــرة مـــبـــكــرة 
عـاصرة ; بـوصـفه شاعـرا في الـبانـيـا ا
بـيد أنّ قـرّاء اللغـة اإلجنلـيزية يـعرفونه

عاصـر  كمـا لكاتب جـاذبة لـلقـاريء ا
هـذه الـسـطور . لـكن مـزجه اإلسـطورة
والـــفــولـــكــلـــور  مع صـــور الــعـــقــول
ـعاصرة  وواقعيـات عقول معاصرة ا
مــحــلـيــة أخــرى كي تـهــيــمن عــلـيك 
وجــدت نــفــسي  وأنــتم أيــهــا الــقـراء
ايـضا  أنّ عالم كاديريه ذو مستويات
ـــــا فــــيــــهـــــا الالمــــنـــــطــــقي عــــدة  

والالمحدود فضال عن الغرائبي  . 
وإنًّ واحـدة من أكـثراألشـياء الالفـتة 
فـي عالم كاديريه الـتي تلوح في االفق
 هي حــضـورأسـاطـيـر الــيـونـان الـقـد
ـة  ولـيست مـثيـولـوجيـات اليـونان
كــلّـهــا . ولـكن  هـذه األســاطـيــر تُـعـدّ
تــهـويال لـكـراهـيــة اإلسـرة . إنّ تـأثـيـر
رعب لالقتراب من السلطة  الـفساد ا
أو الـقـوى احلـاكمـة . والـشيء الـثاني
الـذي دائـما مـا يكـون حاضـرا لكـاديرا
هـو االقتـراب من السلـطة  هـو السرد
الـفولـكلـوري . وأطلق عـليه  بـعد ذلك
"الـــبــلــقــان ." وبـــبــســاطـــة أفــضل من
تـسمـية الـباني. ألنّ هـذا حكـايات هذا
الـتـراث مـوجـود في كثـيـر من الـلـغات
ـنطـقـة . وفي احلـقيـقة  األخـرى في ا
هـــذا أنّ كـــاديـــريـه يُـــمْـــسِـــرح بـــدقـــة 
ــــــــنـــــــــاطق ذات ـــــــــوضــــــــوع فـي ا ا
اجلـذوراإلثنـية  في ثـقافـات البـلقان 
فـي مــلف  The File H وهـــو واحــد
ـــلـــفــات  فـي الــدخـــول الى مـن أهم ا
حـكـايـاته الفـولـكلـوريـة  الـتي تعـتـمد
عــــلى اســــتـــغـالل الـــتــــاريـــخـي عـــلى
ــعــنـيــ عــلى احلـدود األمــيــركـيــ ا
االلـبانيـة في ثالثيـنات سنوات 1930

 .
وصـيغة األبعاد الـثالثة السائدة التي
أريــد أنْ أذكـرهــا هـنــا هي أنًّ كـاديـرا
يــكــتــشف في الــغــالب  كـل قـصــة من
قـصـصه  الـتي تـربط بـ الـشـخصي
والــســيــاسي . ولــيـست الــســيــاسـات
ــوضــعي  وهــذا يــعــني  ــعــنى ا بــا
كــيف أن ّاجملـامــيع أواالشـخـاص  او
الـسـخريـة من األفـراد  تُمـارس الـقوة

ضدهم . 

بــوصــفه ســاردا روائــيــا . وهـذا لــيس
شـيئا سيئا بالطبع  ألنه الى حد بعيد
في مـسيـرة نشـاطاته الـتي صاغت هذا

العمل أجمع .
لــكن كـاديـريه لـم يـكـتب جــنـسـا واحـدا
حـــــــسـب  بـل إنّ بـــــــعـض أعـــــــمــــــــاله
الــقــصــصــيـة  كــانت قــصــيــرة جـدا ال
تتجاوز خمس صفحات  كما في قصة
: حــلم ســاعي الـبــريــد . أمـا الــقـصص
األخــرى  فـنــطــلق عـلــيـهــا احلـكــايـات
الـعظـيـمة الـتي تسـتقـيم ما يـقارب عن
ا  500صفحة من القطع الكبير  ور
أكــثـر . ومـن بـيــنـهــا  قــصص طـويــلـة
ــنـون  وقــصــيــرة  مـثل  بــنت أغــا 
فـضال عـن ذلك  مـارس كـاديـريه كـتـابة
مـا يـسـمى الـنـوفـيال  والـتي يـرغب أنْ
يـطلق عـليـها " مـيكـرو نوفـيال . " مثل :
طـيـران الـلـقـلق ." ومن بـعـد ذلـك مارس
كـتابة : روايـات متوسـطة الطـول  كما
روايــة : انـكـســار شـهـر نــيـسـان " ومن
بـــعـــد ذلك  إزدهـــرت لـــديـه الـــروايــات
الـرومانـسية  - fleuves –مـن ضمـنها
حـفـلـة مـوسـيـقـيـة والـشـتـاء الـعـظـيم .
وهــكـذا  فــإنّ صـيــغـة الــبـنــاء الـعـادي
يــتـضــمن تـنّــوعـا هـائـال لـنـكــتـشف من
خـالل الـعـمل الـذي يـكـتـشف هـو اآلخـر

العالم بأجمعه . 
وعـادة ما نقـرأ كاديريه  بوصـفه كاتبا
عن حياته  يـتحـدث حقا  وبـصراحـة 
في الـبانيا  حتت ظل نظام الهكسوس
أنّ . وبـالـتـأكـيـد ثـمـة حـقـيـقـة خـيـالـيه 
جـميع األمكـنة اخملتلـفة  زمانـا ومكانا
 فـي عالم كاديـريه تزيح الـصور. ولكن
 ال يـــــســــمح لـك أنْ تــــعــــرف ذلك  وال
حتـتاج أْن تبدي أيّ مالحظة  كي تقرأ
كـاديـريـة . فـبـإمـكـانك أنْ تـقـرأ قـصصه
بـبساطـة  بوصفهـا سرديات قـصصية
. وبـإمكـانه أن يجـعلك تـستـمتـع برؤية
األشــبــاح  في حــفالت األعــراس الــتي
تـسـافـر مـئـات األمـيـال  في الـليـل على
ظـهـر خـيـول طـائـرة  بـ اجلثـث التي
قابـر  هنا وهناك... في تـظهر لك من ا
كلّ أصـناف األشـياء الـتي ال تبـدو أنها
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 الـكاتـبة يونغ تـشانغ والدة الـص عام
 1952وأول شــــخص من جــــمـــهـــوريـــة
الـصــ الـشـعـبـيــة حـاصل عـلى شـهـادة
دكــتــوراه من جــامــعــة بـريــطــانــيــة عـام
 ?1982وريـثة عـهود وأحداث وتـغيرات
سـيـاسـيـة واجتـمـاعـيـة وفكـريـة عـاصـفة
شـــهــــدهـــا بـــلــــدهـــا األم جتـــســــد تـــلك
التحوالت في بانوراما سردية تربط ب
حـياة اجلدة واالبنة واحلفيدة ورغم أن
صـوت احلـفيـدة هـو صوت الـراوي على
مـدى فـصول الـروايـة إال أن والدتـها هي
الـشـخـصـيـة احملـوريـة الـتي تـعـمل عـلى
ـــاضي ربط مــــســـار الـــنص مــــا بـــ ا
الـبعـيد والقـريب واحلاضر لـيس ألنها
ـعــلــومــات عـبــر ســتـ مــصــدر أغـلـب ا
ســـاعــة من الـــتــســـجــيـالت الــصـــوتــيــة
ا تـمثل اجليـل الثوري الذي فـحسب إ
شــارك بـصـنع أهم حتــول آيـدلـوجي في
تــــأريخ الـــصــــ احلـــديث وذات األمـــر
بـالـنسـبة لـلوالـد أحـد مسـؤولي احلزب
الـشيوعي احلاكم وأحد ضحاياه كذلك
ـا مـئـات األلوف مـثـله مـثل عـشـرات ور

في عهد ماو تسي تونغ.
 قـد يـخـطـر في ذهن الـقـار أنه كـان من
األنــسب لـو بــدأت الـكـاتــبـة مــلـحـمــتـهـا

الـروائيـة منـذ سيطـرة الشـيوعـي على
أرجــاء الـصـ مــتـرامـيــة األطـراف عـام
 ?1949وتــعــمل عــلى تــقـد وتــأخــيـر
األحــداث زمــنـيًــا ضــمن لــعـبــة ســرديـة
تـسـتدعي تـنقالت الـذاكـرة عبـر السـن
والـــعـــقـــود لـــكن احـــتـــشـــاد عـــشـــرات
الـشخصيـات وتراكم األحداث حال دون
ذلك تـقـنـيًـا وأجلـأ الـسـرد إلى األسـلوب
الــكـالســيــكـي في ســبــر غـــور الــتــأريخ
ــتــشـــعب مــا بـــ ســقــوط الــعـــائــلـي ا
اإلمـبراطـورية عام  1911وتـمزق البالد
في جلــــة صــــراعــــات أســــيــــاد احلـــرب
واالحــــــتالل الــــــيـــــابــــــاني والــــــروسي
واحلــــشــــود األمـــريــــكــــيــــة وســــلــــطـــة

الكومنتانغ.
"قـاومت في الال وعي فكرة الـكتابة فلم

أكن قادرة على الغوص في ذاكرتي...
عـمّق تـألـيـف "بـجـعـات بـريـة" مـشـاعري
جتــاه الـصــ فـبـعــد أن تـخــلـصتُ من
ــاضـي لم أعــد أريــد أن أنــسى كل مــا ا

يذّكرني به" ص 20 ?14
 حتــريـــر الــذات من زنــزانـــة االعــتــقــال
(الـبـطريـريـكيـة) ومـصاحلـة الـوطن بكل
ــرحتــلــة من جــيلٍ أوجــاعه ونــكــبــاته ا
آلخـر تــمت عـبـر الـكـتــابـة الـكـاشـفـة عن

ومـتـصـارعـ فـاخـتـارت الـشـيـوعـيـة
رغم أنـها من طبقة برحوازية إلى حدٍ
مـــا وهــذا مـــا ظل يالحق ســـجــلـــهــا
الــنـضــالي عــنــد كل حـمــلــة تـصــفــيـة
جــديــدة يــنــادي بــهــا مــاو حتت هــذا
ـسمى (الشعار) وذاك رغم اقترانها ا
بـأحــد األعـضـاء الـبـارزين في احلـزب
عــــلى مــــســــتــــوى اإلقــــلــــيم الــــرجل
ـبادئه مـتـغـاضـيًا عن كل ـتـعـصب  ا
الـتـجاوزات الـتي يـجـد أن ال بد مـنـها
في سـبيل بـناء مـجتـمع يـجسـد أفكار
ورؤى كـــارل مـــاركس لـــكن "مـــاركس
لـيس ماركـسيًـا" مقـولة لـكارل ماركس
ذاتـه تـــتـــنــــقل في ذهـن الـــقـــار من
صـفحـة ألخرى وكـلمـا أخذته الـدهشة
سابقة كل شطحة من سياسات ماو ا
ــقــدمــة الــتـمــهــيــديـة خــيــال ولـوال ا
لـألحـــــداث الـــــتي جـــــاءت فـي صــــدر
الــــــروايـــــة مـن قـــــبَل
الـكاتبـة ألخذنا الظن
ــمــارسـات أن تــلـك ا
(الـشطحات) هي من
وحـي اخلـيـال كـنوع
مـن الـــكــــومــــيــــديـــا
الـــــــــــــســــــــــــوداء أو
الـــفـــنــتـــازيـــا الــتي
يـــتــبـــنــاهـــا بــعض
الـــكـــتّــاب إلضـــفــاء
ظـالل مـــتـــبـــايـــنـــة
الــغـمـقــة الـرمـاديـة
عـــــلى الـــــلـــــوحــــة
(الـــــســــرديـــــة) كي
تــكــسـبــهـا وهــجًـا
وعـــــمــــقًــــا أقــــوى
يـــشـــيـــان بــدالالت
فــنــيــة مـتــعــددة لـدى

ـــســكـــوت عــنه في تـــلك الـــبالد الــتي ا
عــانت من الــعـزلــة عن الــعـالـم طـويــلًـا
فـصـارت لـغزًا عـصـيًا عـلى الـفـهم جراء
الـسياسـية االنـغالقية لـلحكم الـشمولي
الــذي اسـتــمــر عـقــودًا حـتى وفــاة مـاو
ســنـة  ?1976عــنـدهــا شـهــدت الـصـ
بـعض االنـفتـاح لتـتـحول الـبالد إلى ما
هي عـلـيه الـيـوم وأطلق عـنـان الـذاكرة
لــلــتــجــوال بــ أطالل الــزمـن الــغـارب
ـنكتم عـلى حكايـات يسّطـرها النص وا
تـبـاعًــا ابـتـداءً من عـهـدٍ تـسـلط أسـيـاد
احلـرب واقتـناء اجلـواري كانت اجلدة
إحـداهنّ في مطلع شبابها لقاء حصول
والــدهـــا عــلى وظــيـــفــة أمــنـــيــة تــمــده
بـاالمتيـازات والثروة واجلـارية حسب
األعـراف الـصيـنيـة في ذلك الوقت أرفع
مـنـزلـة من الـعـشـيـقـة وأقل مـن الـزوجة
ـــكـــانــة ـــنــزل وصـــاحـــبـــة ا ســـيـــدة ا

االجـــــتــــــمـــــاعـــــيـــــة
ــرمــوقــة كـانت ا
األم ثــــــمـــــرة ذلك
االرتـبـاط الذي لم
يـــــدم طـــــويـــــلًــــا
فـتزوجت (اجلدة)
مـن طـــــــــــبـــــــــــيـب
مـعروف تنازل عن
ثـــــروته ألبـــــنــــائه
ليبدأ حياة جديدة
مـع امـــرأة شــــابـــة
تــصـــغــره بــعــقــود
ويـعكف على تربية
ابـنـتـها مـعـهـا تلك
االبـــــــنــــــة وجــــــدت
نـفسـها على مـفترق
طـــرق بـــ فــكـــرين
مــــــتـــــنــــــاقــــــضـــــ

عمان 
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كـاديريه عنا  باجتاه شك اإلختالف 
بـ اليقظة واحللم . ويدفعنا للتفكير
بـالطرق حيث احلياة كما حلم . وبأي
طريقة كابوس جتعلك تؤمن باحلياة
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ــشــار إلـيه وهــكــذا  وعـلى الــنــحـو ا
أعـاله  فلـيس من الدهـشة   أنْ تـكون
أحـالم القـلعة  –هـي العـمـود الفـقري
ـتــشـابك : وعــالم الـســارد اخلـيــالي ا
ـــكــان  في مــركــز إنـــهــا روايــة ذلك ا
إنـشـاء اجملـتمـع الشـريـراألوتـوقراطي
ــكّــرس لـــلــتالعب في ـــتــشــعب  وا ا
مــعـــاجلــة األحالم  وهــو مــركــز تــلك
ـــؤســـســـة احلـــســـاســـة  والـــشــاب ا
ـــضــطــرب الــذي فـي احلــقــيــقــة  ال ا
اذا قـد انتهي من يـعرف ماذا يـفعل و

اجلري طيلة كل هذا العرض?!.
وأخــيـرا  وفي حـالـة كل الـنـدب الـتي
هـي خـارج عــنــهــا  ومــنـذ أنْ لـم تـكن
جذابا الى العقول الضبابية  جتعلك
داخـل وخارج قـبـعـات األحالم  حـيث
هــطـول االمـطـار  وســقـوط الـثـلـوج .
ويــنـــبــغي أن اظــيف  وبــإصــرار أنّ
كـاديـريه كان حـقا يـسـخر . وعـليك أنْ
تـغـمــر نـفـسك عـمـيـقـا في هـذا الـعـالم

توازي . ا
ولـكن علـيك ايضـا  أنْ تفـعل ولو مرة
واحــدة  أنّ تـصـعّـر خـدّك  كـنـوع من
الـدعابة  والسخـرية على حد سواء 
ـا من اإلدهاش ظـرفـيـا ولـفظـيـا . ور
أنْ تــأتي حـفــريـات خــبـيـثــة حـتى في

ترجمات متعددة ومزدوجة . 
وقــد ذكـر كــاديـريه أكــثـر من مـرة  أنّ
قـراءه ونقاده  ال يعيرون كثير إنتباه
لـسياقـاته األدبية لـدعم هذا اإلسلوب
 فـي قــــراءة أعـــمــــالـه  وهــــنـــا  أود
الـتـوضـيح  أنّ إسلـوب كـاديريه  في
سـرد الـقـصص الـقـصيـرة  لم يـتـغـير
مـقدار ذرة  عِبر ستـ سنة من عمره
ــــتـــغـــيـــرات اإلجــــتـــمـــاعـــيـــة  رغم ا
واجلـغـرافـيـة والسـيـاسـيـة  ويـتضح
هـــــذا  من خـالل نـــــســــيـج أعــــمـــــاله
اإلبـداعـيـة .إنـهـا تـبـدو كـمـا لـو أنّ كل

ـــيــزة األخــرى  لــعــالـم إســمــاعــيل وا
كاديريه دعنا - نطلق عليها كاديريًّة –
ــنـــاخ  الــذي يــقــول إنـــهــا اجلــو  وا
اآلخـرون عنه وظيفة  وغـالبا ما يشبه
الـشخـصيـة في حقـوقهـا والتي جتعل
من مــنـاخ سـكـوتـلـنـدة  كـمـا يـبـدو في
ـقارنة ; وكـما لو أنه شـافٍ  وكما لو ا
أنه نـهر الـريفيـرا اإليطـالي . وبوصفك
قـارئـا فـإنك سـرعـان ما تـمـسك بـأبـعاد
حتــوّالت مـا يـصـفه كـوديـريه لألحـوال
أمــطــار  اجلــويــة  –ضـــبــاب  رذاذ  
ثــــلـــوج  بـــرد  وغـــيـــوم  –ومـــنـــذ أْنْ
حتـــوّلت أجـــواء ألــبـــانــيـــا ; فـــهــو في
احلــقـيــقـة يــشـبه  أكــثـر نــهـر ريــفـيـرا
اإليــطــالي  من ضــفـاف لــوج لــومـون¨

Loch lomond. اذ أنه ليس من
ــعـقــول أليّ مـشــهـد طــبـيــعي . ولـكنْ ا
مـفـتاح الـعالمات لـلـمزاج الـذي يعـلمك
أو يـشـيـر الى أنّ الـقـادم  ال يـبـعث في
داخـلك السرور  ولكنها تفعل اكثر من
ذلـك : إنّ أيّ عــذراء شــقـــراء والمــعــة 
جتـلس مـنـفرجـة الـسـاق الالمـعـت 
جتــلب مـن أشـعــة الــشــمس  حــصـادا
نـــاضج الــبــذور . وإنّ ذلـك الــعــمل  ال
يــتـــضــمن مـــســار شــاحــنـــة  مــعــبــأة
مـفـروضـة عـلى األدب االلـبانـي من قبل
السوفييت للواقعية االجتماعية . إنها
حــقـا إســلـوب خـبــيث نـحت بــإسـلـوب

فريد  ال يحظى بالتقدير ابدا . 
وكـثـيـرمن شـخـصـيـات كـاديـريه ; أنـها
أحـيـانـا غـيـر مـتـأكـدة  فـيـما اذا كـانت
مـســتـيـقـظـة  أو في دورسـبـات . إنـهـا
ـوذجـيـة للـحـيـاة الـداخـلـية ; مـقـدمـة 
تـبــدأ بـغـطـرسـة : تـبـدو له أنـهـا .... لم
يـــكن مـــتـــأكـــدا تـــمـــامـــا . وهـــكــذا ....
واحلــدود بـ أنْ تـكــون قـادرا أن تـرى
بــوضــوح  أو لــست قــادرا عــلى ذلك .
وإنّ احلــــدود بـــ أنْ تــــكـــون قـــادرا .
وهـكذا  ح تكتمل الرواية ; إن كانت
إعـــادة قـــراءة إلســـطـــورة  مـــثل راكب
الـشبح شبه تاريخي في رواية جنرال
يت . إنك لستَ متاكدا تماما اجليش ا
إن كــــــنـت في حــــــلم  أو ال ? ويــــــدافع

نعزلة خلف اجلبال. البعيدة وا
 كـل ذلك الـــــــرصـــــــد من الـــــــصـــــــعب
االسـتـرسـال فـيه دون تـشـتت وبـعـيداً
ـــــلـل احلـــــزين الـــــذي عـن هـــــاجس ا
يــســـتــشــعــر به الـــقــاريء في بــطــون
الــنص لـكن األســلـوب الـذي اتــبـعـته
الـســاردة اسـتـطـاع الـتـمـلص من ذلك
ـأزق الـذي يـهـابه الـكـاتـب كـلـمـا بدأ ا
في كـتـابـة نـص جـديـد عـلـمـاً أن هذه
الـــروايــة هي الــعـــمل األول ألســتــاذة
الـلسـانيات اجلـامعيـة قبل ذلك كانت
زيد من تـخشى الكتابة لئال تتعرض 
الـعــقـوبـات الـتــنـديـديـة كــانت تـنـظم
مـقاطع شـعرية وحتـفظهـا وهي تعمل
فـي زراعــة الــرز أو في قــطــاع تــوزيع
الــكـهـربـاء أو كــطـبـيـة حــافـيـة حـسب
تــوجـيـهــات احلـزب في عــمـوم الـبالد
دون االعـــتـــمـــاد عـــلى أي تـــخـــصص
دراسي بــعــد أن عُـلــقت الــدراسـة في
ــيــة ذات مـرة ـراحـل األكـاد كــافــة ا
جتــــرأت وكــــتــــبت بــــعـض األبــــيـــات
الـوجدانيـة في ورقة سارعت بـرميها
ــنــزل ــتــمـــردين" ا قــبـل اقــتــحـــام "ا
أســـتــــبـــدِلـــوا بــــعـــد ذلك بـ "احلـــرس
األحـــــــمـــــــر" ألخـــــــذ األب أو األم إلى
اجــتـمـاعــات تـنـديـديــة خالل "الـثـورة
الــــثــــقــــافــــيــــة" الـــــتي بــــدأت أواسط
ـعـتـقل أو الــسـتـيـنـات ومـن ثم إلى ا

منافِ العمل (اإلصالحية).
 "كــنت أحــمل الـســلــة الـثــقـيــلــة عـلى
ظـهري وأزحف بشق النفس... وح
وصــــــــلـت إلـى احلــــــــقـل كـــــــــنت أرى
هارة... الـفالحات يفرغن حمـولتهن 
كــنـت أحــاول نــزع الــســـلــة أخــرجت
ذراعيّ الــيـمـنى من حــزامـهـا وفـجـأة
مـالت الـسـلـة ميالً حـاداً إلى الـيـسار

ـكـابدة ـتـلـقي ليس أكـثـرهـا غرابـة "ا ا
سـتــجـعـلك شـيـوعــيًـا أفـضل" "الـنـسـاء
ـقــتـدرات يـسـتـطـعن إعـداد وجـبـة بال ا
طـعـام" "دمـروا أولًـا والـبـنـاء سـيـتكـفل
بـنـفسه" و"االعـتنـاء بـاألزهار والـعشب

عمل اقطاعي وبرجوازي"...
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 تـقـتـنص الـكـاتبـة تـفـاصـيل كـثـيرة من
اويـة) وتداعياتـها األخالقية احلـقبة (ا
والـنـفـسـيـة والـثـقـافـيـة عـلى الـتـركـيـبة
االجــتـــمــاعــيــة داخل الـــبــلــد احملــكــوم
بــــقـــبــــضــــة اجلـــنــــون من قــــبل (اإلله)
تدخلة بكل مثلة الفاشلة ا وزوجـته ا
ـواقف واألحــقـاد شــؤون احلـكـم وفق ا
الـشـخـصيـة دون أن يـكـون أي شخص
ــزاجي الـذي أدى ــأمن عن الـتــقـلب ا
إلى مـجـاعة كـبرى اسـتشـرت في البالد
عــلى أثـر حـلم/ وهم "الـقــفـزة الـكـبـرى"
مـتمثلة بتصنيع أكبر كمية من الفوالذ
يــشـتــرك فــيه اجلـمــيع دون اســتـثــنـاء
ـســؤول والـفالح والـطـالب والـطـبـيب ا
وربـات الـبـيوت... حـتى فـرغت الـبـيوت
من طــنــاجــر الــطــبخ الــتـي تــســتــخـدم
كـوقـود إنتـاجي وما ضـرورتهـا ما دام
ـــنــــازل وعـــلى ـــنــــوع في ا الـــطــــبخ 
اجلـميع تناول الطـعام في مطاعم عامة
تـعمل بنـظام القـسائم إال أن قسائم كل
مـــســـؤول حـــسب درجـــته احلـــزبـــيــة
تـختلف عن قـسائم العـامة وكذلك حقه
ـاء السـاخن والـسـيارة في اسـتـخـدام ا
احلـكومـية دون سـواه من أفراد عـائلته
الـتـي عـلـيه أن يـنـتـبـه جـيـدًا مـتـوخـيًـا
أقصى درجات احلذر كي ال يتم تلويث
اإلسم بــوصـمــة عـار (سـوداء) تــسـتـلب
من "أنــــصـــار الـــطـــريـق الـــرأســـمـــالي"
مـستقبلهم وتشتتهم ب مزارع الشقاء

الــعـديــد من زمالء أبي مــتـعــاطـفـ
مـعه بل مـعـجـبـ به ولـكن عـلـيهم
أن يـفـكـروا في سالمـة رقـابهم". ص
569من الـتـسـاؤالت الـتي تـطـرحـها
ـواطــنـة في بــلـد الــروايـة مــعـنـى ا
شـمـولي ال تـخـضع سـيـاسـة نـظامه
ألي مــنــطـق عــقالني هل االنــتــمــاء
لـــلــحـــزب الــواحـــد كــافٍ لـــذلك هل
الــنـــضــال من أجــله مـــنــذ بــواكــيــر
الــشـبــاب وقـبـل اسـتالمه الــسـلــطـة
كـفيـل باكـتسـاب حقـوقهـا كامـلة كي
حتـفظ لـلـشـخص وجـوده اإلنـساني
دون أن يــــلـــجـــأ لــــلـــبـــحـث عن ذلك

الوجود في (الوطن البديل)?
 إشـــكـــالـــيـــة تــخـــتـــلف بـــاخـــتالف
الـظروف واحلقب الزمنية واألنظمة
واألمـــكــــنـــة لـــكـــنــــهـــا حتـــمل ذات
ـضـمون في جـوهـرها تـتـجدد مع ا
كل طــغــيــان يــتــخــذ مـن الــعــقــيـدة
سـمـاوية كـانت أم وضـعـية وسـيـلة
لــلـقـهــر واالسـتــعـبــاد والـتـهــمـيش
ـــعــنـــوي لــذا ــادي وا لإلقـــصـــاء ا
جــاءت روايـة "بــجـعــات بـرّيــة" مـثل
صـرخة تتناثر أصداؤها في وجدان
كـل قار مـغـتـرب عن وطـنه وإن لم
يـــجــتَـــز حـــدوده اســتـــطـــاع وعــيه
الـذاتـي تـهـشـيم كل صـنمٍ اسـتـحـوذ
عــلى حــريـته في كــهــنـوت الــظـلــمـة
ــتـوارثــة مـنــذ عـقـود أو الــفـكــريـة ا
قـــــرون. "بـــــدأت أدرك إن مـــــاو هــــو
ـســؤول في احلـقـيـقـة عن "الـثـورة ا
الـثقـافية" ولـكني مع ذلك لم أحكم
عـليه صراحـةً ياإلدانة وال حتى في
ذهـني كان مـن الصعـب جداً تـدمير
إله! ولــكـني كـنـت نـاضـجـة نــفـسـيـاً

للكفر به" ص 557.

آخذة كتفي اليسرى معها سقطتُ على
أساة األرض وسط السماد... و كانت ا
جــزءاً من"إصالح الــفـكــر نـظــريـاً" كـان
رء من يـنبغي الـتلذذ بـها ألنهـا تقرّب ا
أن يـصـبح إنـسـانـاً جديـداً أكـثـر شـبـهاً

". ص 461 بالفالح
ذاكـرة مخضبة باحلزن واأللم واخلوف
والـنـقـمـة اخلـرسـاء يـسـتـوقـفـهـا مـلـيًـا
مرض األم في أحد معسكرات االعتقال
مـوت اجلـدة وتعـرض الـوالد ألكـثر من
لــوثـة جــنـون ثم وفــاته عـام 75 ولــوال
جــلـد األم ومـثــابـرتـهــا من أجل تـنــقـيـة
سيرته احلزبية لضاع مستقبل أبنائها
ّا استطاعت الكاتبة السفر في منحة و
دراسـية وبالتالي قراءتـنا لهذه الرواية
الـتي عـرّفـتـنـا عـلى الـصـ احلـقـيـقـية
عـبــر شـخـصـيـات من أجــيـال مـخـتـلـفـة
وانــتــمــاءات اجــتــمــاعــيــة وعــقــائــديـة
ومـكانية متـنوعة لعلّ ماو ذاته لم يكن
ـهـم لـدى اإلله يــدرك عــنـهــا شــيـئًــا فــا
الــطـاعــة وااللــتـزام بــطــقـوس عــبـادته
ـتغـيـرة من ح آلخـر كي تسـتمـر آلة ا
اخلـوف فـي احلـصـاد والـغـربـلـة وعـلى
نـحـو غيـر مـتوقع فـليـس بغـريبٍ على
ــثــال أن يـجــتــمع مــســؤولـو ســبــيل ا
األمس مـع من مـــنِـــحـــوا مـــنـــاصـــبـــهم

احلزبية في معتقل عملٍ واحد.
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 "لم يُــرد ألبي اعـتـبـاره ولم يُـعطَ عـمالً
... كانت بخالف معظم زمالئه السابق
ـشكـلة أنه انـتقـد ماو بـاإلسم الفريق ا
الـذي حـقق معه كـان مـتعـاطفـاً وحاول
أن يــعـزو بــعض مـا قـالـه ضـد مـاو إلى
مـرضه الـعقـلي ولـكن الفـريق اصـطدام
ـعارضـة شديدة من الـسلـطات العـليا
الـتي كانت تريد إدانته إدانة قوية كان

إسماعيل كاداريه

وإســتـيــعــاب في الـقــصص األخـرى
الــتي نــقــرأهــا  كـمــا أنــهــا إســهـام
يــضــاف الى ذاكـرتـك  ومـشــاعـرك 
في عـالم مـختـلف يـحلّ عـليك ;  كـما

غريب في حلم . 
وبـالـطـبع  كـلـما قـرأت اكـثـر ; كـلـما
أدركـت أكـثـر  آلالف اخلــيـوط  تـلك
الــتي تــربط عـمـل كـاديــريه بــالـلــغـة
اإلجنـــلـــيــزيـــة  وهـــذا زمن جـــيــد 
واحــسـرتــاه ! ثــمـة واحــد من ثالثـة

حسب .. برنستون  نيوجرسي ..
قال اعاله  ديفيد بيوس إنّ كـاتب ا
 حــاصل عـلى درجــة بـروفــيـسـور 
بـاللغة الـفرنسيـة لالداب في جامعة
كما قـام بترجمة عدد من بـرنستون 
االعـمال االدبـية  فـضال عن ذلك قام
بـكـتـابة بـيـوغـرافيـات جـورج بـيرك
وجـاك تاتي وكتابة مقدمة لدراسات
الـتـرجـمة مـثل : هل هـذه سـمـكة في
اذنـك.. واخـركتـاب لـه  هـو : دراسة

عن رائعة فكتور هيغو البؤساء ..

ـــكن ـــتـــخــــيَّل  ال  عــــالم كـــاديـــريـه ا
شروعه الـتعرّف عليها منذ أن نهض 
بـالـعـمل  وأنّ األربـع أو اخلـمـس 
قـصـة وروايـة  الـتي انتـجـهـا مـنذ ذلك
احلـــ ; هــكـــذا تــســـتــمـــر ولــيس من
الــدهــشـة  أنّ قــلــعـة االحـالم وفي تـلك
الـروايـة  ثمـة اجنـاز وملـحـمة شـفـوية
تــأخــذنــا الى اخلــلف تــمــامـا فـي عـمل
The File on H. واآلن  وهذا ما

يـشبه تماما إسـلوب بلزاك  في إخراج
الــشـخــصـيــات في عــمل " الـكــومـيــديـا
اإلالهـيـة.." ولـكن من وجهـة نـظري  أنّ
هـذا اكـثر مـهارة  ألنـها ال تـربط كثـيرا
تــلـك احلــبــكــات الــســرديــة لــلــروايــة 
بـوصفـها نسـيجـا كامال  مع اإلشارة 
ــرجـعــيـة فـي آن  لـلــعـمل الــسـردي وا
الــروائي بـوصــفه نـسـيــجـا مــتـكـامال 
ـرجـعـيــة مـعـا  أنه اجنـاز لـإلشـارة وا
صــاعق  وهـو في الـوقت ذاته  يـعـني
أنّ كل قـصـة  نـقـرأها ال تـعـني الـقـصة
ذاتـــهــا  –إنّـــهــا إســـهــام لـــذاكــرتـــنــا ;
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قــبل الـــدخــول في قـــصــيـــدة (ادمن عــدّ
الــوجع) لــلــشــاعــرة اجلــزائــريــة لــيــلى
الطيب البـد من تمـهيـد بسـيط لها ذلك
ـاً رومـانـسـياً كـونهـا حـمـلت وجـعـاً وأ
ومن هـنـا فــان الـنص الـشـعــري يـتـمـتع
باستقالل ذاتي فهو يستمد مصداقيته
من وقـائع تـاريـخـيــة مـحـددة وحـيـنـمـا
يـتـنـاولـهـا الـشـاعـر يـتـنـاولـهـا بـحـرية

ـا يـتـنـاسب مـع رؤيـته وقـد يـغـايـر و
بـهـا ولـيس كـمـا جــرت فـعال فـلـلـشـعـر
حقيـقته اخلـاصة به أو فلـنقل طـريقته
في البـحث عن احلقـيـقة الـتي تخـتلف
ـيتـافيزيـقية عن احلقيـقة الـفيزيـقية وا
في آن معـاً ولكنـها لـيست أقل يـقيـنية
مــنــهـا بــحــال مـن األحـوال كــمــا ســبق
وذكـرنـا... نــعم قـد تــخـتــلط احلـقــيـقـة

والـــبـــعـــاد فـي بثّ اخلـــواطـــر وفي
النجوى فـكأن اإلنسـان يبث لواعج
قـلــبه لـنــفـسه من خـالل اآلخـر الـذي
هــو نـصــفـه الـثــانـي وهـكــذا كــانت
تعـبـيـرات الـشـاعرة الـطـيب تـتـحرق
وتتـألم بـاحـثـة في لـقـاء االخر مالذاً
لها وذلك ألنه تبحث عن نفسها في
اآلخـر فـهـنـالك نــداء الـقـلب لـلـقـلب
والـروح لـلـروح هـنـالك نـداء عـمـيق
لـآلخر فـي اإلنـسان والـطـيب تـتـألم
من عـــــدم حتـــــقــــيـق هــــذا الـــــنــــداء
الـــداخــلـي وهـــكـــذا في اعـــتـــقــادي
تــســمــيــة الــشــاعــرة لــيــلى الــطــيب
بـشـاعـرة األلم الـرومــانـسي كـونـهـا
ت مـن الــقــيـــود االجــتــمـــاعــيــة تــأ
وعــانت مـن مــرارة الـــواقع احملــيط
فكان إبـداعهـا وليد حب أو عـاطفة
أو خــيــبــة أمل أو شـــعــور بــاطــني
ـأسـاة? إنهـا شـعـرت بـرقَّة عمـيق بـا
األلم وتـلـمَّـست مــأسـاة الـوجـود من

الـــشـــعــــريـــة أحـــيـــانـــاً بــــاحلـــقـــيـــقـــة
يتافيزيقية.. ولكنها تبقى ذات هوية ا
أخرى متمايـزة وكما نعـلم فان الشعر
مـكــتـنــز بـأعــمق الـنــوازع اإلنـســانـيـة
وليـس من طبـيـعـته وال مـطـلـوبـاً منه
ــشـكــلــة نــظـريــة مــفـردة.. االهـتــمــام 
وتـشـيـر نـوازع اإلنـسـان وأشـواقه إلى
طـاقـة داخـلــيـة مـتـحـركــة فـفي أعـمـاق
اإلنــســان آمـــال وعــواطف تـــهــفــو إلى
الـــتـــحـــقق وتـــأمل بـــاالســـتـــمـــرار. إن
عـواطـف اإلنـســان تــتــجه إلى حتــقـيق
ذاتها في اآلخر الذي يشكل معه وحدة
بدئـيـة حتـولت إلى ثـنـائـية وذلـك لكي
تعـبر عن عالقـة صـميـميـة بهـذا اآلخر
فلـقد أبـدعت الشـاعرة لـيلى الـطيب في
التعبير عن مكـنونات القلب اإلنساني
وصوَّرت سـعـادة اإلنسـان وشـقاءه في
ظل احلب والــتـعــاطف. ولــذلك فـإنــنـا
جنـد أعـظـم وأجـمل مــا عـبَّـر عــنه قـلب
اإلنسان في اللهفة والشوق في اللقاء

الفراق) لتـرسم لنا مـعالم االلم الذي
تــعـانــيه وادمـى مـعــصــمــهــا .. هـذا
ــقـــطع االول .. وعـــمــقت ذلـك الــهم ا
ـقـاطـع من حـالـة ـوجع في بــقـيــة ا ا
الـغــيـاب الى كــظم الــضـيم ورغم ان
هـنــاك قـبــلـة دافــئــة بـاقي اثــرهـا من
ــاضي اال ان الــلــيل طــويل حــيث ا
تقول : (حـزين هذا الصـمت/السّاقطُ

منك !!..
/أراد أن يــــــتـــــــوضـــــــأ/في حـــــــضن
) فــاحلـــرف (ك) من كــلــمــة الــســمــاءِ
(منك) تـشيـر لالخـر أي ان الشـاعرة
ذاتــيـــا مــوجــعـــة تــبـــحث عن االخــر
لـتـعـويض حــالـة الـوجع بـذلك احلب
الذي يسـكن اعمـاقهـا لالخر ومن ثم
/في تقول : (تضـربني ضفـائر الوقتِ
مــهــدٍ وخــطـــته الــشــقـــوق/فــأصــبح
اللـقـاء/في فـنـجانِ الـغـيـابْ !..) فهل
تفي الكلمات هذا الوجع الرومانسي

في قصيدة (أدمِن عدّ الوجع)??

خالل صراع داخلي بأن اإلبداع ال يتم
إال في األلم فــاحلب الــذي ال يــتـحــقق
عندها والفكرة اجلـميلة التي ال تلقى
ــشـاعـر الـنـبــيـلـة الـتي صـدى لـهـا وا
تُـدفَـن والـعــواطف اإلنــســانــيــة الـتي
تـخــبـو والــعــبـقــريـات الــتي ال تــلـقى
االســتـــحــســـان عـــبــرت عـــنــهـــا بــألم
رومـانــسي نــبـيـل ووجـداني. فــتــقـول
الــشــاعـرة فـي قــصــيـدتــهــا (أدمِـن عـدّ

الوجع) :
(حزني معي أنضجَهُ الفراق
مبلّل بأمطار الذكرياتُ

أَدمن عدَّ الوجع
قيَّد معصمي ...
هو ذا الفناءُ

يلملم فيَّ بقاياه
تلك البادية

تنوح على كتفي)
بـدأت قـصـيـدتــهـا بـادمـان عـد الـوجع
واردفــتـــهــا بـ(حــزنـي مــعي انـــضــجه
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ـواطنة في الدولـة العربية لم تـترسّخ فكرة ا
احلديـثة بعد سـواءً على الصعـيدين النظري
أم الـعمـلي فهي حتـتاج إلى جـهدٍ كـبيـرٍ على
عارضة) صعـيد الدولـة واحلكم (الـسلطـة وا
ـدني عـلى إضـافـة إلى مـؤسـسـات اجملـتـمع ا
ـواطــنـة حـدٍ ســواء نــظـراً لــغـيــاب ثــقـافــة ا
ــؤسّـسـات وضــعف الـهــيـاكل والــتـراكـيب وا
النـاظمة لالجتماع الـسياسي احلكومي وغير

احلكومي.   
وإذا كان بـاإلمكان اعتبار فكرة الدولة كمنجز
بشـري كبير األهمـية خصوصاً جلـهة حماية
ـواطـن وحـفظ الـنـظام ـتلـكـات ا أرواح و
ـعـنـاها ـواطـنـة  واألمن الـعـام فـإن فـكـرة ا
احلـديث ارتـبـطت بـتـطـوّر الـدولـة وال سـيّـما
اضـية واألمر يـتعلّق خالل الـقرون الثالثـة ا
بـاألبـعـاد الـفـكـريـة واحلـقـوقـيـة والـقـانـونـيـة
ووظــائـــفــهــا الـــســيــاســـيــة واالقــتـــصــاديــة
واالجتـماعـية والثـقافيـة الراهـنة.ومنـذ القرن
واطنـة بالدرجة الثـامن عشر اعـتمدت فكـرة ا
األساس عـلى بـناء الـدولة بـأفقـها الـليـبرالي
الذي بـشّر بـإعالء قيمـة الفـرد وقيمـة احلرّية
ــا فـيــهــا حـرّيــة الــسـوق فـي إطـار ســيـادة
القـانـون وشـهد الـقـرن الـتاسـع عشـر تـطوّراً
واطنة بتعزيـز احلقوق السياسية في فكـرة ا
ـدنـية بـعـد إقرار احلـد األدنى من احلـقـوق ا
قراطية وبشـكل خاص عند تطوّر مفهوم الد

الناشئ وقبول مبدأ االقتراع العام.
 أمـا في القـرن الـعـشـرين فقـد تـوسّـعت فـكرة
ــواطـنــة لـتــشـمل مــبـاد حــقـوق اإلنــسـان ا
االقتـصاديـة واالجتمـاعيـة والثقـافيـة إضافة
ـدنـيـة والـسيـاسـيـة الـتي جرى إلى حـقوقه ا
الــتـوسّع فـيــهـا تـدريــجـيـاً. وقــد وجـدت هـذه
احلقـوق تأطـيراً وتـقنـينـاً دوليـاً بعـد التـطوّر
ي بـإقـرار الــذي حـصل عـلـى الـصـعــيـد الـعــا
ـي حلــقـــوق اإلنـــســان الـــعــام اإلعالن الـــعــا
ـواطنـة بـاهتـمام  ?1948وقـد حظـيت فكـرة ا
أكبـر ال سـيّـمـا بانـتـقـالهـا من فـكـرة تـأسيس
دولـة احلمايـة إلى تعزيـز دولة الرعـاية وهو
ما شـهدته اجملـتمعـات الغربـية التي تـبلورت

فيها الفكرة بعد صراع طويل وتراكم كبير.
1- معاصرة وحقوق

وقـد خطت بـعض البـلـدان خطـواتٍ مهـمّةٍ في
ــدنــيـة طــريق تــأمـ احلــقــوق واحلــريّـات ا
والسـياسية وسـارت شوطاً بعـيداً في تعزيز
احلقـوق االقتصـادية واالجتمـاعية والثـقافية
ـواطـنة لـتـأكـيـد حيـويـة وديـنامـيـكـيـة فكـرة ا
ـزاوجة احلـقوق واحلـرّيات بـالعـدالة وهو
ـواطــنـة األمــر الـذي نــطــلق عـلــيه عــنــوان "ا

واطنة التي تقوم على: العضوية" أي ا
ساواة في احلقوق والواجبات أوالً: قاعدة ا
وأمـام القـانون ودون تـمييـز بسـبب الدين أو
نشأ اللون أو اللغة أو اجلنس أو العرق أو ا

االجتماعي أو ألي سبب آخر.
كن وثانـيـاً: قـاعدة احلـرّيـة كقـيـمـة علـيـا ال 
حتـقيق احلـقوق اإلنـسـانيـة األخـرى بدونـها
ــدخل والـبــوابـة الــضــروريـة جلــمـيع فــهي ا
ــا فــيــهــا حـق الــتــعــبــيــر وحق احلــقــوق 
تـأسيس اجلمـعيات واألحـزاب وحق االعتقاد
ـشاركـة السـياسـية في إدارة الـشؤون وحق ا
ـنــاصب الــعــلـيــا وإجـراء الــعـامــة وتــولّي ا
انـتخـابـات دوريـة إلى حق الـتـمـلّك والـتـنقل

وعدم التعرّض إلى التعذيب... إلخ .
وثـالـثــا- قـاعـدة الـعـدالـة بـجــمـيع صـنـوفـهـا
وأشــكـــالــهــا وفي جــوانــبـــهــا الــقــانــونــيــة
والـســيـاسـيــة واالقـتـصــاديـة واالجـتــمـاعـيـة
والثـقافية فمع الفقر ال تستقيم العدالة ومع
ـرأة سـتبـقى الـعـدالة نـاقـصة هضـم حقـوق ا
ومـبتورة ومع التجاوز على حقوق اجملاميع
الثـقافـية اإلثـنيـة والديـنيـة وغيـرها سـتكون
العـدالة مـشوّهـة ولعلّ مـقاربـة فكـرة العـدالة
ـكن أن يتـحقّق من خـالل التـنمـية وهـو ما
ـسـتـدامـة": الـسـيـاسـيـة نـقـصـده "الـتـنـمـيـة ا
واالقـتــصــاديــة واالجـتــمــاعــيــة والـثــقــافــيـة
والقـانونـية والـتـربويـة والصـحيـة والبـيئـية
ـستنـدة إلى قاعـدة احلرّيـات واحلقوق إلخ ا
عرفة دنـية والسياسية تلك التي تغتني با ا
وتنـمية الـقدرات ال سيّمـا التعـليمـية وتأم
رأة و"اجملـاميـع الثقـافيـة" وتقـليص حقـوق ا
الـــفــوارق الـــطــبـــقـــيــة وحتـــقــيـق الــعـــدالــة
ــشـاركـة دون االجــتـمـاعــيـة.رابــعـاً- قــاعـدة ا
تـميـيز بـسبب الـدين أو العـرق أو اجلنس أو
ـنشـأ االجـتـمـاعي إذ ال الـلـغـة أو الـلـون أو ا
ــشـاركـة مــواطـنـة حــقـيـقــيـة دون احلق في ا
ناصب الـعلـيا دون تمـييز واحلق في تـولّي ا
ألي اعـتـبـار كـان.وعـلى أسـاس هـذه احلـقوق
ـكن أن تتـعـايش هـويّات مـصـغرة (فـرعـية)
ــسـاواة مع الــهــويّــة الـعــامــة في إطــار من ا
واحلـرية واحترام حـقوق "األغلبـية" من جهة
وتـأم حقـوق "األقليـة" من جهـة أخرى على
أســـاس الـــتــكـــامل والـــتـــكــافـــؤ والـــتـــكــافل
ــســاواة أي الــتــنــوع في إطــار الــوحـدة وا
ولـيس الـتنـافـر واالحـتـراب. لـقـد ظلّ االجتاه
ـيل إلى عدم هـيّـمنـة  السـائـد في الـثقـافـة ا
احتـرام اخلصوصـيات أو التـقليل مـن شأنها
ومن حـقوق "األقليات" سـواءً كانت قومية أو
ديــنــيــة أو لــغــويــة أو غــيــر ذلك .وإذا كــانت
احلـرّية قـاعدة أسـاسيـة للـجيل األوّل حلـقوق
ـساواة في الـكرامة اإلنـسان ال سيّـما فـكرة ا
واحلـقوق وبـخـاصة احلق فـي احليـاة وعدم
التـعرّض للتعذيب وحق اللّجوء وحق التمتّع
بـجــنـســيـة مـا وعــدم نـزعـهــا تـعــسـفـاً وحق
ــلــكــيــة إضــافــة إلى احلــقــوق واحلــريـات ا
األســاســـيــة فـــإن اجلـــيل الــثـــاني حلـــقــوق

اإلنــســـان ارتــبط بـــاحلــقـــوق االقــتـــصــاديــة
نصوص عـليها في واالجتـماعية والـثقافيـة ا
الــعـــهــد الــدولـي اخلــاص حلــقـــوق اإلنــســان
الـصادر عام  1966والـتي تشمل حـقوق العمل
رأة والضـمان االجتـماعي والتـعليـم وحقوق ا
ــشــاركــة في احلــيــاة الــثــقــافــيـة والــطــفل وا

واالستفادة من منجزاتها وغيرها.
أما اجلـيل الثالث حلقوق اإلنسـان فهو يستند
إلى احلـق في الـــتــنـــمــيـــة واحلق فـي الــسالم
واحلق في بـيئـة نـظيـفة واحلـق في االستـفادة
كن اعـتبار من الـثورة الـعلـمية  –الـتقـنيـة. و
قـراطـية ثالً بـاحلق في الـد اجلـيل الرابـع 
خــصــوصــاً بـإجــراء االنــتــخـابــات واحلق في
التـنوّع والتعدّدية واحـترام الهويّات اخلاصة
ال سـيّــمـا بــعـد انــتـهــاء عـهــد احلـرب الــبـاردة
وحتـوّل الـصـراع اآليــديـولـوجي من شـكل إلى
شكل آخـر بانهـيار الكـتلة االشـتراكيـة وتفكيك

دولها وبخاصة االحتاد السوفيتي. 
نعـقد في تشرين الثاني وكان مـؤتمر باريس ا
(نــوفـمــبـر)  ?1990قـد وضـع أسـاســاً جـديـداً
لـشـكل الـعالقـات الـدولـيـة ورسّخ هـذا االجتـاه
مـؤتمـر بـرل (حـزيران  –يـونـيو)  1991بـعد
حـرب اخلــلـيج الــثـانـيــة بـتـأكــيـد: الـتــعـدّديـة
ــراقــبــة والــتــداولــيــة وتــشــكــيل مــركــز دائم 
االنــتـخـابــات وحـرّيـة الــسـوق رغم أن الـقـوى
ي ـتنـفّذة حـاولت توظـيف هذا الـتوجه الـعا ا

صالـــحها األنانية الضيقة. اإليجابي 
ولعـلّ انكـسـار ريـاح الـتغـيـيـر الـتي هـبّت على
أوروبـا في أواخـر الـثـمـانـيـنـات عـنـد شـواطئ
ـتــوسط كــان بـســبب سـعي الــقـوى الــبـحــر ا
ـتـسـيّدة في تـوجـيه األحـداث طـبـقاً الدولـيـة ا
آربها السياسية ومصاحلها االقتصادية دون
ـنـطـقـة األمر مـراعـاة حلقـوق شـعـوب ودول ا
الـذي عـطّل عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر تـلك الـتـي جرت
مـحاوالت لفرضها من اخلارج ولكن على نحو
مــشــوّه خــصـوصــاً بــعــد أحـداث  11أيــلـول (
سـبـتـمـبر )  2001اإلرهـابـيـة الـتي جنم عـنـها
احتالل أفغانستان العام  2001والعراق العام
2003. ومـثل هـذا األمـر يـطــرح فـكـرة الـعالقـة
واطـنة والدولـة وبقـدر حتقيق اجلدلـية بـ ا
ـواطـنـة بـبـعـدها ـقـاربـة تـكـون فـكـرة ا هـذه ا
الــكـونـي وأسـاســهـا احلــقـوقـي اإلنـســاني قـد
ـشــتـرك اإلنــسـاني مـع مـراعـاة اقــتـربـت من ا
اخلصـوصيات الـدينية واإلثـنية والـلغوية أي
بــتـفــاعل وتـداخل احلــضـارات والـثــقـافـات ال
سيّـما باحتفاظها بكينونتها اخلاصة في إطار
عالقتها العضوية باألبعاد الكونية اإلنسانية.
واطن – ـواطنـة تقـوم وتسـتنـد إلى قاعـدة ا ا
الفـرد الذي يـنبـغي مراعـاة فردانـيته مـن جهة
ومن جـهة أخرى حرّيته األساس في مساواته
مع اآلخــر تــســاوقـاً فـي الـبــحث عن الــعــدالـة
ـســاواة واحلـرّيـة في إطـار وتــعّـزيـز مــبـاد ا
ــنـــتــظـم االجــتـــمــاعي الـــوطــنـي واالئــتالف ا
واالنـســجـام من جــهـة وتـغــتـنــيـان بـالــتـنـوّع
والــتــعــدّديــة من جـهــة أخــرى وذلك من خالل
الــوحــدة واالشــتــراك اإلنــسـانـي في احلــقـوق
والـواجبـات وليس بـاالنقـسام أو التـشظي أو

التمييز.
ــواطــنـة تــتــعـزّز من خالل وإذا كــانت فــكـرة ا
الدولـة فإنها تـغتني وتـتعمّق بوجـود مجتمع
مـدني حيـوي وناشط بـحيث يـكون قـوّة رصد
ــتــعــلّـقــة بــاحلــريّـة من جــهـة لالنــتــهــاكـات ا
ـســاواة واحلـقـوق ومـن جـهــة أخـرى قـوة وا
اقــتـراح ولـيس قــوة احـتـجــاج فـحـسب األمـر
الذي يـجـعله شـريـكاً فـعّاالً لـلـدولة في تـوسيع
ـواطــنـة الـعـضــويـة وتـأمـ وتـعــزيـز دائـرة ا
شـروط استمرارها ال سيّما إذا حتولّت الدولة
مـن حــامــيـــة إلى راعــيـــة  مــرتـــقــيــة الـــســلم
اجملـتمعي واألمن اإلنساني خصوصاً بوجود
ـواطن ــواطـنـة كـإطـار وا مـؤسـسـات تـرعى ا

كإنسان في ظلّ احلق والعدل.
W b  W Ëœ

ومــثـلــمــا هي فــكـرة الــدولــة حـديــثــة جـداً في
واطنة تعتبر أكثر نـطقة العربية فإن فكرة ا ا
حداثـة منها وجاءت انبثاقاً عنها. ورغم وجود
جتـــارب "دولـــتـــيــــة" أو مـــا يـــشـــابـــهـــهـــا في
نطقـة وخصوصاً ة لـدول ا احلضـارات القد
حـــضـــارة وادي الـــرافـــدين وحـــضــارة وادي
الـنيل وصـوالً إلى الـعـهد الـراشـدي األوّل وما
بـــعـــده أو عــنـــد تــأســـيس الـــدولــة األمـــويــة
بدواويـنها ومراتبيتها التي توسّعت وتطوّرت
في ظلّ الـدولة العـباسـية وفيـما بـعد في إطار
الـدولــة الـعــثـمــانـيــة في الـفــتـرة األخــيـرة من
ــفــهــوم الــدولــة تـــاريــخــهــا حــيث تـــأثّــرت 
ــعـاصـرة في أوروبـا وبـاألفــكـار الـدسـتـوريـة ا
ـواطنة والقـانونـية احلديـثة ال سيّـما بـفكرة ا
التـي اغتـنت في الـقـرن الـعـشرين بـاعـتـبـارها

"حقاً" من احلقوق األساسية لإلنسان.
ـواطـنة جـنيـنـياً في الـدولة وإذا كان مـفـهوم ا
ــفــهــوم الــعــربــيــة  –اإلسـالمــيــة فــإن هــذا ا
ـسـتوى وتسـاوقـاً مع الـتـطـوّر الفـقـهي عـلى ا
الــدولي اكـــتــسب بـــعــداً جــديـــداً في الــدولــة
العـصـرية ومـنـها الـدولـة العـربيـة عـلى الرغم
من الـنواقـص والثـغـرات التـي ما تـزال تـعاني
منـها قياساً بـالتطوّر الدولي. وقـد تكرّس مبدأ
ـواطنة في أواسط القرن العشرين احلق في ا
ي حلــقـوق خــصـوصــاً بــصـدور اإلعالن الــعـا
اإلنــســان لــعـام  1948والـعــهــدين الـدولــيـ
دنـية والـسيـاسية األول: اخلـاص باحلقـوق ا
والــثــاني: اخلــاص بــاحلــقــوق االقــتــصــاديــة
واالجتـمـاعيـة والثـقافـية الـصادران في الـعام
 1966والـداخالن حيّـز الـتـنفـيـذ الـعام 1976
إضـافـة إلى الــعـديـد من الـوثـائق
الـدوليـة الـتي أكّدت: أنّ لـكل فرد
في أي مـكـان من الـعالم احلق في
أن تـكون له صلـة قانـونيـة بدولة

من الدول.
واطنة في ويـستخـدم مصطلـح ا
الـقــانـون الــدولي الــذي يـوازيه
مصطلح اجلنسية بالتبادل فيما
بـيـنـهـما حـ يـتم احلـديث عن
مــــــنح األشــــــخـــــاص احلـق في
حـــمــايـــة دولـــةٍ مــا إلـى جــانب
حـقـوقٍ سيـاسـيـةٍ ومـدنـيـة تلك
الـتي تـشـكل ركـنـاً أسـاسيـاً في
كن هـويّة الـفرد  –اإلنـسان و
ـواطـنـة احلـيـوية أو تـعـريف ا
الـعـضـويـة بــأنـهـا " احلـصـول
عــلى احلــقـوق والــتــمـتع بــهـا

بصورةٍ عادلة".
ــواطــنـة وإذا كــان احلق في ا
قـد ضــمـنه الــقـانــون الـدولي
الــــذي حــــظـــــر حــــرمــــان أي
شــــخصٍ مـن مــــواطـــنــــته أو
ادة جـنسـيـته الـتي أكّدتـهـا ا
ي  15مـن اإلعـالن الــــــــعــــــــا
حلـقوق اإلنسان والتي نصّت
عــلى أن: لــكل إنــســان احلق
في احلـصـول عــلى جـنـسـيـة
وال يــجــوز حــرمــان إنــسـان
بـــصـــورةٍ تــــعـــســـفــــيـــةٍ من
جــنـســيــته وال من حــقه في
نع تغييرها إالّ أن ذلك لم 
من بـقـاء مـاليـ الـبـشـر في
جـميع أنحاء العالم بدون جنسية األمر

ــواطـنـة الــذي يـنــتـقص من مــبـدأ احلق في ا
بـغض النظر عن أن حاالت انعدام اجلنسية قد
تنـشأ من الـتعـارض في القـوان ونـقل تبـعية
اإلقـلـيم أو حـاالت الـزواج أو وجـود تـمـيـيز أو

واليد أو إسقاط اجلنسية  . عدم تسجيل ا
ـثل األكثـر سـفـوراً في الـعـالم الـعربي ولـعلّ ا
هـو تـهـجـيـر الفـلـسـطـيـنيـ مـنـذ الـعام 1948
وإسـقاط حـقّـهم في وطنـهم وبـالـتالي جـعـلهم
عـرضـةً حلـاالت انـعـدام اجلـنسـيـة. وال شكّ أن
انـتشار حـاالت الالجئ وسـوء أوضاعهم هي
ــتـحـدة إلى إنــشـاء مـكـتب الـتي دفـعت األ ا
للـمفـوضيـة السـاميـة لالجئـ كإحـدى وكاالت
ــســؤولـة عــنــهم ولــلــحـد من ــتـحــدة ا األ ا
ظــاهـرة انـعـدام اجلـنــسـيـة. وقـد عـرف الـوطن
نـقوصة ـواطنـة ا العـربي حـاالت كثـيرة من ا
تـلك التي تـشمل أفـراداً أو مجـموعـات بشـرية
وذلك بـهـضم حـقـوقـهـا أو اسـتالب إرادتـها أو
حـــرمـــانـــهــــا من احلـــصـــول عــــلى "احلق في
اجلنـسية" كما حصل للـمهجرين العراقي ال
ســيّــمــا عــشــيّــة وخالل احلــرب الــعــراقــيـة –
اإليــرانــيـــة وقــسم كـــبــيـــر مــنـــهم من األكــراد
الــفــيــلــيــ إذْ انــتــزعت مــنــهم جــنــســيـتــهم
وصـودرت أمالكهم في العـراق بحجـة التبـعية
اإليـرانـيـة ولم يُـعـتـرف بـهم في إيـران أيـضـاً
فـعـاشـوا دون جـنـسـيـة ودون وطن ومـواطـنة
وهــنــاك حــاالت أخـرى في ســوريــا تـلـك الـتي
" وغــالـبـيـتـهم ـكـتـومـ يـطـلـق عـلـيـهـا اسـم "ا
الــســاحــقــة مـن األكــراد الــســوريــ الــذين لم
يحـصلوا على اجلنسيـة وبالتالي على حقوق
ـواطنـة وأمـا حاالت "الـبـدون" فهي مـعـروفة ا
في الـكـويت وبعض دول اخلـلـيج الـتي حرمت
واطـنـة.إن الكـثـير عـشرات اآلالف من حـقـوق ا
من حـاالت وإشـكـاالت احلـرمـان من اجلـنـسـية
في الـعالم الـعربي شـملت رجـاالً أو نساءً وال
سـيّما األبناء بـسبب الزواج من أجانب أو من
فلـسـطـينـيـ أو أشـخاص بال جـنـسـية أو في
حـاالت الــطالق األمـر الــذي جـعل األبــنـاء بال
جنـسـية إذْ أن الـغالـبيـة الـساحـقة من قـوان
الـبــلـدان الـعـربــيـة ال تـسـمح بــاحلـصـول عـلى
اجلــنــســيــة عن طــريق األم األمــر الـذي خــلق
دنية والـسياسية مشـاكل ال تتعلّق باحلـقوق ا
حــسب بل بــاحلق في الــتـعــلــيم والـتــطــبـيب
والـعمل واإلقامة وغيـر ذلك.وقد أدركت العديد
من احلــكـومـات أنه لـم يـعـد بــإمـكـانــهـا الـيـوم
وجب الـقانون سـاءلة  الـتملّص من حـاالت ا
الـــدولـي بـــإلــــغـــاء أو ســــحب أو حــــجب حق
ـكنها ـواطنة عن األفراد واجلـماعات الذين  ا
إثـبـات وجـود عالقـة حـقـيـقـيـة وفـعّـالـة بـيـنـهم
وبــ بــلــدهـم ســواءً عن طــريق رابــطــة الــدم
"الـبنـوّة" لـآلبـاء على الـرغم من أن الـعـديد من
الـبلدان العربية ما زالت حتجب هذا احلق عن
االنــتـــســـاب إلى جـــنــســـيـــة األم في حــ أن
الـقانـون الـدولي حلـقـوق اإلنسـان يـعـطي مثل
هـذا احلق إضـافة إلـى إمكـان احلـصـول عـليه
عن طــريق مـا يــســمّى بـ"األرض" أي "الـوالدة"
في اإلقـليـم أو حتى احلـصـول علـى جنـسـيته
ومواطـنته الحـقاً أو اكـتسـاب اجلنـسيـة نظراً
ستـمرّة والتقدّم بطلب إلى لإلقامـة الطّويلة وا
سؤولـة عن ذلك.وإذا كان انـشغال الـسلطـات ا
الـنـخب الـعـربـيـة بـفكـرة "األمّـة اإلسـالمـية" أو
"اجلـامعـة اإلسالمـية" في الـقـرن التـاسع عـشر
ــا في بـــدايــات الـــقــرن الـــعــشـــرين فــإن ور
االنبـعـاث الـقـومي الـعـربي بـدأ يـتـعـزّز الحـقاً
حـيث بــدأت الـنـخـبــة الـثـقــافـيـة والـتــنـويـريـة
اإلسالمـيــة والـعـلــمـانـيـة االهــتـمـام بــالـفـكـرة
واطـنة أحد احلديـثة عن الـدولة التي تـعتـبر ا
مـظــاهـرهـا األســاسـيـة فــالـشـعـب واحلـكـومـة
واألرض والــســيـادة أركــان الــدولـة وعــنــاصـر
وجودها التي تستقيم وتتعزّز في ظلّ احترام
ـساواة احلـقـوق واحلـريّـات وتـكـريس مـبـدأ ا
ـواطــنـة الـتـامّــة في إطـار سـيـادة الـكــامـلـة وا

القانون.
وقف الـذي حكم الـدولة وبـاإلمكـان القـول إن ا
العـربية احلديـثة ومجتمـعها األبوي الـتقليدي
كــان قـــاصــراً واســتـــعالئـــيــاً في نـــظــرته إلى
ــواطـنــة و"األقــلـيّــة" وهــذه الـنّــظــرة أعـاقت ا
تـرسـيـخ سـلـطـة الـدولـة فـ"األقـلـيـة" قـومـية أو
ديـنــيـة حـسـب وجـهـة الــنـظـر هــذه قـد تـكـون
"مـتــآمـرة" أو "انـفــصـالـيــة" أو تـاريـخــهـا غـيـر
"مـشرّف" أو "مسؤولـة عن كوارث األمة" أو غير
ذلـك من األفـكــار الـســائـدة الــتي تـأخــذ األمـور
بـاجلملة وعلى نحو سطحي دون احلديث عن
ساواة واحلرّية جوهرها ال سيّما: احلقوق وا
ـواطنـة العـضويـة القـائمة وتكـافؤ الـفرص وا
عـلى قاعـدة الـعدل. وقـد أضـعـفت هذه الـنـظرة
واطنـة خصوصاً في ظل ضغوط من مـفهوم ا
اجتـماعيـة لتشـكيالت ما قـبل الدولة وهي في
ــؤســســة الــتـقــلــيــديـة الــغــالب مــســنــودة بـا

العشائرية والدينية في الكثير من األحيان.
واستـنـدت الـدولة الـعـربـية احلـديـثـة حتى في
إطـار ما يسمّى بـ"األغـلبية" عـلى بعض النخب
"األقلـويّـة" على حـساب األغـلبـية الـساحـقة من
الـشـعب ولــذلك أصـبـحت دوالً "ســلـطـويـة" أو
ـساواة "تسـلّـطـيـة" ال سيّـمـا بـغـياب مـبـاد ا
وتهميش "اجملاميع الثقافية" وحجبها عن حق
شـاركة والـهيـمنـة على "األغـلبـية" وإبـعادها ا
عن احلــكم واالســتــعــاضـة عن ذلـك بـأقــلــويـة

واطنة. ضئيلة على حساب مبدأ ا
ــوروث وظلّ اجملـــتــمع الــعــربـي يــعــاني من ا
ا فـيه الديـني الذي جـرت محاوالت الـسلـبي 
لـتـوظــيـفه سـيـاسـيـاً بــالـضـدّ من تـطـوّر فـكـرة
سـاواة واحلرّية والعـدالة وصوالً للـمواطنة ا
واطنـة العضوية أو الكـاملة والتامّـة باجتاه ا
الديناميكية خصوصاً في النظرة الدونية إلى
ـرأة وعــدم اإلقـرار بـالـتــعـدّديـة الـســيـاسـيـة ا
والفـكـرية واالجـتـماعـيـة والـقومـيـة والديـنـية

واطنة .  األمر الذي ينتقص من مبدأ ا
واطنة والدولة : التاريخ القانوني 2- ا

ـواطـنـة إلى الـوطـن وهذا يـعـود جـذر كـلـمة ا
األخـيـر يـكـاد يـكـون مـلتـبـسـاً أو مـتـمـاهـياً مع
مفـهـوم الـدولة فـالـدولة هي اإلطـار الـتنـفـيذي
ـؤسسـاتي لـلـوطن وبـالطـبع فـهي تـخـتلف وا

عنى السلطة. عن نظام احلكم أو احلكومة 
تّحد" اجلغرافي الذي تعيش فيه الـوطن هو "ا
مجـمـوعـات بـشريـة قـومـية وديـنـيـة وساللـية
ولغـوية مـتنـوعة ومـختـلفـة. أي هنـاك (شعـباً)
يــســكن في أرض (اإلقــلـيـم) ولـديه ســلــطـة أي
(حكـومة) ويتمتع بالسيادة أي بحقه في حكم
ـفـهـوم أقـرب إلى فـكرة نـفسـه بنـفـسه. وهـذا ا

الدولة العصرية. 
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ــعـنى لــيس عالقــة عـابـرة أو والــوطن بــهـذا ا
ا هو مجموعة العالقات ظرفـية أو مؤقتة وإ
ـاديـة اإلنـسـانــيـة والـعـاطــفـيـة والـثـقــافـيـة وا
احملدّدة فـي إطار هويّة معـيّنة عمـودياً وأفقياً
فـكل إنسان ال بدّ أن يـولد في وطن أو أن يكون
مـوجوداً فيه أو مـنتمـياً إليه ولـكن اإلنسان ال
يـولد مـواطـنـاً بل يـكتـسب هـذه الـصـفة داخل
مــجـتــمــعه وفي إطـار حــدود مــا نـطــلق عــلـيه
فـهـوم احلـديث من خـالل مـشاركـته الـدولـة بـا
ــسـاواة واعــتــمــاداً عــلى مــبــاد احلــرّيــة وا
ــطـاف هي ـواطــنـة في نــهـايـة ا والــعـدالــة.وا
عـاييـر احلقـوقية مجـموع الـقيم اإلنـسانـية وا
دنـية واالجـتمـاعية والـسيـاسية والقـانونـية ا
واالقتـصاديـة والثقـافيـة والدينـية الـتي تمكّن

الـفرد من االنـخراط في مـجتمـع والتفـاعل معه
ـشـاركـة في إدارة شـؤونه وهـو ما إيـجـاباً وا

واطنة العضوية . نطلق عليه مصطلح ا
ـواطـنة أما مـفـهـوم اجلنـسـية الـذي يـرتـبط با
بـوصــفـهـا رابـطـة قـانــونـيـة وسـيـاسـيـة وأداة
للـتمـييـز ب الوطـني واألجنـبي فلم يـظهر إالّ
في وقت مـتـأخـر ويـرجـعه الـبـعض إلى بـدايـة
القرن التاسع عشر  وقد تعاظم االهتمام بذلك

بتوفير احلماية الفعالة لألفراد.
وإذا كانـت الرابطة ب الفـرد واجلماعة سابقاً
تـقــوم عــلى اعــتــبـارات ديــنــيــة أو تـاريــخــيـة
"انـحدار من أصول معيـنة" أو اإلقامة في رقعة
جـغرافـية بـصـورة استـقـرار دائم فإن الـعالقة
اتخذت شكالً آخر في الدولة احلديثة ال سيّما

واطنة. في إطار فكرة ا
ـة كـانت األسـرة هي الـتي فـفي الـعـهـود الـقد
تــمـثل اخلــلـيــة أو الـوحــدة الـتـي يـجــتـمع في
نـطاقها األفـراد وعن طريق جتمع األسـر تنشأ
الــعـشــيـرة أو الــقـبــيـلــة الـتي جتــمع األصـول

العائلية والديانة واالستقرار.
أما مـفـهـوم األجنـبي سـابـقـاً فهـو يـخـتلف عن
مفـهـوم األجنـبي حالـياً فـفي تلك الـعهـود كان
مـفهـوم األجنبي هـو كل من ال يرتـبط مع أفراد
ا ذكـورة  القـبـيلـة أو العـشيـرة بـالعـوامل ا
ـكن اعـتــبـاره عـدواً يـســتـحق الـقـتل أو كــان 
خــصـمـاً يــسـتـوجـب إبـعـاده وظــلّت الـعـوامل
واألسس الـعـرقيـة سـائـدة حـتى بـعـد اجـتـماع
العـشائر أو القبـائل في مدينة واحدة يـحكمها
شـخص أو مجـمـوعـة أشـخاص كـمـا هـو شأن
أثــيـنـا وســبـارطـة وإذا مــا أردنـا الـعـودة إلى
أبـعـد من ذلك فـيـمـكن الـبحـث في احلـضارات
ـة ســواء في بالد الـرافـدين أو في بالد الـقـد
ــة الـــنــيل أو احلـــضــارة الــصـــيــنــيـــة الــقــد

ة أو غيرها. واحلضارة الهندية القد
" يـخضع أفالطون الـقانون في كـتاب "القـوان
ا يـخـضـعه لألخالق لـصـالح اجملـتـمع أكـثـر 
الــسـامــيـة اجملــرّدة. أمـا أرســطــو فـفي كــتـابه
"الـسيـاسة" فـإنه يـؤكد عـلى ضرورة أن تـكون

القوان رشيدة وتالئم "مجتمع الدولة" .
ــدن الـيــونـانــيـة ـواطــنـون فـي بـعض ا كــان ا
Is- ـساواة أمـام القـانون يتـمـتعـون بحـقوق ا
Isotimia واحـترام مـتـعـادل للـجـميعnomia 
Isogoria? وحــقـوق مـتـسـاويــة في الـتـغـيـيـر
وتـلكم هـي احلقـوق األسـاسيـة الـتي أصـبحت

عاصر . نا ا معروفة في عا
نع التمييـز ب السادة (النبالء) لـكن ذلك لم 
ــواطـنــون والــعــبـيــد وفــئـة ثــالــثـة هي وهم ا
احملاربـون أو اجلـند. وقـد اعـتقـد الـيونـانـيون
بــتـفــوقـهم عــلى سـائــر الـشــعـوب لــذلك كـانت
احلـروب والـفـتـوحـات هي أسـاس الـعالقـة مع

الغير اآلخر األجنبي.
أمــا الـرواقـيــون وهم الـذين اهــتـمـوا بــالـكـون
ـية فـقد حاولـوا أن يربـطوا هذه واألخوة الـعا
"احلـقوق" بـعـقل الكـائن الـبـشري في مـحـاولة

لتحجيم التمييز.
وفـي الـعهـد الـرومـاني فـقـد كـان الـتـمـيـيـز ب

ثالثة طوائف:
واطنون وهم الرومان من سكان عاصمة 1- ا

اإلمبراطورية.
2- الـرومان خارج مديـنة روما ويطـلق عليهم
الالتـينيون وإن كان لهم حق التمتع باحلقوق
ـدنيـة والسـيـاسيـة إالّ أن األمـر يتـوقف على ا
جتـنـيـسـهم. 3- الـبـرابـرة أو طـائـفة األجـانب
ـناطـق احملتـلة الـذين يـخضـعون وهم سـكان ا
لإلمــبـراطـوريـة الـرومـانـيــة فـهـؤالء يـتـبـعـون
Jus لـقانون خاص بهم يسمى قانون الشعوب
 Gentiumوهــو يــعــتـبــر اســتــمــراراً لــفــكـرة
الـقـانـون الطـبـيعـي اليـونـانيـة الـتي اقـتبـسـها
شيـشرون من الفلسـفة الرواقية بـالتأكيد على
مـبـدأ الـعـدالــة وإعـطـاء كل ذي حق حـقه  وفي
الواقع فـلم يكن رعايـا الشعـوب يتمتـعون بأية

حماية قانونية.
وفي الـقـرون الـوسـطى وبــعـد تـفـتّت اجملـتـمع
الــيــونــاني  –الــرومــاني لــعــبت الــكــنــيــســة
بإمـكانياتـها وتنـظيمهـا دوراً كبيـراً في تنظيم
اجملـتـمع حيـث قال الـقـديس أوغـسـطـ الذي
عـــاش في الـــقـــرن اخلـــامس وأنـــتـج أعـــمــاالً
مـتمـيزة أن "الـعـدالة احلـقـة" ال توجـد في دولة
Justicia وConcordia  ـيـزاً بـ مـلـحــدة 

أي ب "العدالة واحلق".
وخالل فترة هيمنة اإلقطاع ازداد ارتباط الفرد
بــاألرض بـــحــيـث أصــبح الـــشـــخص تــابـــعــاً
لإلقطـاعية التي يحكمها أمير أو سيد إقطاعي
ــلك األرض ومن عــلـيــهـا. فــفي هـذه احلــالـة
واطن اختـفى الـتمـييز الـذي كان سـائداً بـ ا
أو الــوطــني واألجــنــبي حــيث كــانت ســلــطـة
ــقــاطــعـة اإلقــطـاعـي تـنــســحب عــلى ســكـان ا
بـكـاملـهـا وكـان حـكم كـل أجـنبـي أن يـغـادرها
ـوجب أمر من اإلقـطاعي خالل فـترة مـحددة 
لكـن األمر اتـخذ مـنحىً آخـر بـصعـود األنظـمة
ـلكـية الـتي ألغت الـنظـام اإلقطـاعي وأصبح ا
ـلـك الـذي يــعـتــبـر األشـخــاص يــرتـبــطـون بــا
دافع عنهم في ح كانوا يدفعون حاميهم وا
له الـــضـــرائب ويـــؤدون الــفـــروض الـــعـــامــة
مـرتبـطـ بـشـخـصه عـلى نـحـو دائم وأبدي ال
انــفــصــام فـيـه. وقــد اتــسم عــصــر الــنــهــضـة
وبــخـاصـة الـقـرنـ الــسـادس عـشـر والـسـابع
عــشـــر بــاتــســاع ســاحــة الـــفــكــر الــســيــاسي
ـفكـرين كـبار مـثل جـان بودان في والـقانـوني 
فرنـسا وهوغو غروشيـوس في هولندا وهوبز

ولوك في انكلترا وغيرهم.
فـقد اهتم بـودان بفـكرة الـسيـادة في ح أعار
غروشـيوس اهـتمـامه للـقانـون الدولي ولـفكرة
الـدولة والقـانون مؤكـداً أن القانـون الوضعي
يـخضع لـلـقانـون الـطبـيـعي وذهب هـوبز إلى
تـأكيده على تالزم احلـرّية والضـرورة وينبغي

على احلاكم أن يسدّ احتياجات الرعية. 
أمـا جان جاك روسو الذي هيأت أفكاره للثورة
الفـرنسيـة وبخاصـة كتابه "الـعقد االجـتماعي"
" فقد اتخذ ومونـتسكيو وكتابه "روح القوان
اجتـاهاً آخـر فحـسب روسو في نـظريـة العـقد
االجـتمـاعي أن لألفراد حـقوق قـبل أن يكـونوا
في مـجـتــمع مـنـظم وأن بــعض هـذه احلـقـوق
غيـر قـابـلة لـلـتـصرف وعـلى الـدولـة مراعـاتـها
لـيس بـسبب شـروط الـعـقـد حـسب بل بـسبب
طبـيعة اإلنسان في ح دعا مـونتيسكيو إلى
فصـل السـلـطـات بـاعـتـبـاره حـجـر الـزاوية في
حتـقيق احلـرية مـشـدداً موضـوع الـرقابـة على
السلطات بينما أكّد روسو على مفهوم سيادة
الـــشـــعب وإذا كـــان الـــنـــاس يـــولـــدون غـــيــر
ـوجب الـعـقــد االجـتـمـاعي مــتـسـاوين فـإنـه 
يصـبـحـون مـتـسـاوين. وقـد ذهب الـفـيـلـسوف
ــاني كــانـط إلى تــأكــيــد مـــفــهــوم احلــريــة األ
األخالقـيـة لإلنــسـان ودور الـعـقـل مـشـيـراً إلى
إلـزام الــفـرد بـبـعض الـتـقـيـيـدات عـلى حـريـته

تأميناً حلرية الغير .
واطنة  3- اإلسالم: جنينية الدولة وا

قـدّمات ضروريـة للتـفريق ب إذا كـانت هذه ا
ـواطن وحقـوق األجنبـي في موضوع حـقوق ا
ـواطنـة فال بـدّ من وقفـة سريـعة اجلنـسـية وا
ــواطــنــة في اإلسالم عــنــد تــطــوّر مــفـــهــوم ا
خـــصـــوصـــاً في إطـــار الـــدولــة الـــعـــربـــيــة –
اإلسالمــيـة فــالـدولـة في عــهـد الــنـبي مــحـمـد
بـلـورت وبـخـاصـة عـبـر الـقـرآن الـكـر قـواعـد
جنـينـيـة سيـاسيـة وديـنيـة وقضـائيـة لـتنـظيم
اجملـتــمع كـمــا سـاهـمت الــسـنّـة الــنـبـويـة أي
أحـاديث الرسـول  في اإلجابـة على الـكثـير من
األسئلة التي كان يطرحها اجملتمع اإلسالمي.
وتــطــوّر األمــر فـي عــهــد اخلالفــة الــراشــديــة
وبخـاصة في عهد اخلليـفة أبو بكر التي دامت
. وترسخت في عـهد اخلليـفة عمر نحـو سنتـ
بن اخلـطاب سـواءً ما يـتـعلق بـقضـيـة العـطاء
واطـنـة وبخـاصة في الـغنـائم أم بـامتـيـازات ا
احملـاربـ حـيث اعـتـمـد اخلـلـيـفـة األول مـبدأ
ــســاواة دون اعــتـبــار لــلــقــدم والـدخــول في ا
اإلسالم أو الــقـرابــة من الــنــبي  أو الــبالء في
احلــــرب من أجل اإلسـالم األمـــر الــــذي خـــلق
ـساواة شـجع العـديد من إحسـاساً اسـميـاً با
غير العرب على االلتحاق باجليش اإلسالمي .
أمـا أمــور الـقـضـاء فـقـد جــرى تـقـاسـمـهـا بـ
اخلـــلــــيـــفــــة عـــمـــر بـن اخلـــطــــاب  وقـــضـــاة
مـتــخــصـصــون عـيّــنــهم لـهــذا الــغـرض كــمـا
ـال وسنّ اسـتـحـدث مــنـصب مـســؤول بـيت ا
عمر عدّة قرارات منها مراتبية لإلعطيات كما

أوجد ديـواناً خاصاً باجلند مشدّداً على مبدأ
الــــقِــــدَم فـي اإلسالم والـــــبالء في خـــــدمــــته
فهوم واالنتـماء العربي كمـعيار للمـواطنة أو 

عاصر. اجلنسية ا
واتّـخــذ اخلــلـيــفــة الـثــالث عــثـمــان بن عــفـان
الـتصنيف الذي اتبـعه عمر بن اخلطاب  دليالً
ــواطــنـة بـل زاد في تــضــيـيــقه لالنــتــمــاء وا
خصوصاً بشأن تفضيل دور قريش التي نالت
حصـة األسد في إعـادة التـعييـنات الـسيـاسية
والـعـسـكـريـة وهـو النـهـج الـذي حـاول اإلمام
عـــلي  الــتــوقّف عـــنــده إالّ أن انــدالع احلــرب
األهلـيـة بـيـنه وبـ مـعـاويـة أثّـر في عـنـاصر
وال االسـتقطـاب والوالء وقـد شعر بـعض ا
ـا قـدّموه لإلسالم بـالغـ الـشـديد بـالـرغم 
فـقــد جـرى "الـتــمـيـيــز" بـحـقــهم في حـ دعـا
ـــســاواة وفــقـــاً لــقــول اإلسالم ويـــدعــو إلى ا
الـــرســـول "ال فــرق بـــ عـــربي وأعـــجـــمي إالّ
شط". بالـتقـوى" و"النـاس سواسيـة كأسـنان ا
وهـــؤالء رغم "إسالمـــهم وإســهــامـــهم في دفع
ــشــاركــة في الــقــتـال وفـي األمـور الــديــات وا
الــعـامــة فـقـد أُغــلـقت دونـهـم في الـقـرن األول
لإلسـالم عــلـى األقل الـــوظــائـف الــتـي تــعـــني
الـوالية ال غـيـر كـاإلمـارة والقـيـادة والـقـضاء
وأن تـولي بعـضهم الـقضـاء فقد نـدر من تولى

مناصب إدارية وعسكرية هامة" .
ـيــاً يـسـعى لـبـسط وإذا كـان اإلسالم ديـنـاً عـا
نـفـوذه عـلى الـعـالم أجـمع إالّ أنه رغم نـزعـته
اإلنــسـانــيــة فـقــد كــان يـنــظــر إلى الـعــالم في
:األول عالقـاته الدوليـة انه منـقسم إلى قـسم
دار اإلسالم والثاني دار احلرب فالدار األولى
ـسلـمـون علـيـها تعـني األقـالـيم التي يـبـسط ا
سلم أشخاصاً واليـتهم وتضم إلى جانب ا
ستأمنون. سلم وهم الذميون وا من غـير ا
الـذميـون هم أهـل الكـتـاب فـضـلـوا االحـتـفاظ
بـديانـتهم األصـليـة مقـابل دفع اجلزيـة ولذلك
فهم مـواطـنون يـتـمتـعـون باحلـمـاية والـعيش
بــــأمـــان ولـــكـن بـــشـــروط في كــــنف الـــدولـــة

اإلسالمية.
Êu œU  ÊuM Q

ستأمنون فـهم القادمون من دار احلرب أمـا ا
إلى دار اإلسالم أي إنـهم "أجـانب" دخـلـوا إلى
دار اإلسالم بـإذن من الـدولـة اإلسالمـيـة سواءً
كـان لغـرض التـجارة أم غـيرهـا  . أي أن هناك
ستـأمن فالـذمي من رعايا فـرقاً ب الـذمي وا
الـدولة اإلسالمية احتفظ بدينه مقابل اجلزية
ـستـأمن فـهو الـذي جاء من دار واألمـان أما ا
احلـــرب لـــظــرف خـــاص أو طـــار أو مــؤقت
سـتـأمـنون لـيـسـوا مواطـنـ أو من رعـايا وا

الدولة اإلسالمية.
ودار احلـرب هي الـتي ال تـمـتـد إلـيـهـا الـوالية
اإلسالمـــيـــة وال تُـــطــبـق فــيـــهـــا الــشـــريـــعــة
اإلسالمـيـة بل إن لـهـا نـظـامـهـا اخلـاص وقد
انــــــعـــــقـــــدت بـــــ دار اإلسالم ودار احلـــــرب
مــعــاهـدات سـالم أو هـدنــات وأطــلق عــلــيــهـا
(مـتعـاهـدة) أو أنـها تـكـون في حـالـة حرب مع

الدولة اإلسالمية.
ــفـــهــوم وتــطــوّر ـــقــاربــة  وإذا كــانت هــذه ا
اجلـنــسـيــة كــوجـهــة نـظــر مــعـاصــرة لـفــكـرة
ـفـهوم واطـنـة أو الرعـويـة أو غيـرهـا فإن ا ا
احلديث لـلجنسية في العالم العربي لم يظهر
إالّ في سـنـوات مـتـأخـرة بــفـعل االحـتـكـاك مع
أوروبا وبـقـصد الـتمـييـز ب مـواطني الـدولة

اإلسالمية وغيرهم من األجانب.
citi "واطن واطـنة" و" ا وإذا كـان مصطـلح "ا
ـدنــيـة ـشــارك في الـشــؤون ا zenأي الــفــرد ا
والسـياسـية بحـرية) غـريباً تـماماً في اإلسالم
عــلى حـد تــعـبــيـر بــرنـارد لــويس فـلم تــعـرفه
اللـغـات العـربيـة والـفارسـية والـتـركيـة حيث
شاركة للمواطنة يرجـع ذلك إلى غياب فكرة ا
شارك للـمواطن لكنّ هنـاك من يعتبر وفكـرة ا
ـواطن احلديث سـلم رديـفـاً لـكلـمـة ا وجـود ا
صـطـلح اإلسالمي الـذي يـعني انـتـماء وهـو ا
الـفرد في بـدايات اجملـتـمع اإلسالمي والتـمتّع
بعـضوية كاملة وفورية في اجملتمع السياسي
عنى اإليجابي للمواطنة النشطة على كونه با

مسلماً  .
وكـان اإلسالم األول وبـخاصـة في عـهـد الـنبي
ـسـلـمـ الذين يولـي اهتـمـامـاً كـبـيراً لـرأي ا
كانـوا يـعبّـرون في لـقاءاتـهم الـيومـيـة خلمس
مـرات (أوقـات الـصالة) فـي مـقـر احلـكـومـة أو
ـــشــاركــة نـــســويــة ـــان في اجلــامع ( الــبــر
ملحوظة) عن تبادل الرأي واالستماع إلى رأي
ـسـلـم والـردّ عـلـى تسـاؤالتـهم حـيـث كان ا
ـقدور أي فـرد إثارة أيـة قضـية يـرغب فيـها
لـكن توسّع وانتشار الدولة اإلسالمية وامتداد
سلـطانـها إلى أقالـيم بعيـدة وبخاصـة العراق
ومـصـر اضـطـرّ هــؤالء إلى تـصـريف أمـورهم
بـأيـديـهم بـعـيــداً عن الـرأي الـيـومي واحلـوار
ـسـتـمـر بـ مركـز الـدولـة وقـيـادتهـا الـعـلـيا ا
ـواطن وتدريـجياً بـدأت البيـروقراطية وب ا
سلم) ـواطن (ا ؤامـرات السيـاسية تـبعد ا وا
ـشاركة في تـصريف أمور الـدولة .وظلت عن ا
ـسلم" و"الـغريب" فكـرة الـتمـييـز ب حـقوق "ا
ـسـلـم مـسـتـمـرة حتى قـيم" من غـيـر ا أو "ا
الــعـصــر احلــديث حـيـث تـداخــلت ايــجـابــيـا
لصـالح األخير بـفعل ضغـوط غربية لـلحصول
Capitula- عـلى ما يسـمى بنـظام االمـتيازات
 tionمن الـدولة العثـمانية لألجـانب وبخاصة
للمسيحي حيث كان الغرب يعلن الرغبة في
توفـيـر حمـاية خـاصة لـهم ورعايـة مصـاحلهم
الديـنيـة والسيـاسيـة وهو ما أعـطى انطـباعاً
ـسلـم الـذين حظـوا بدعم أحيـانـاً بأن غـير ا
واطنة الـغرب جتاوزوا خط الدفاع عن مـبدأ ا
ـسلـم إلى ـتسـاويـة مع غيـر ا الكـامـلة أو ا
احلـصول عـلى امتـيـازات حتت حمـاية الـقوى
األجـنــبـيـة عـلــمـاً بـأن حـلـف الـفـضـول الـذي
نـعتـبره مع الـدكتـور جورج جـبور أول رابـطة
حلـقـوق اإلنـسـان ( 595 – 590مـيالديـة) أكّـد
عـلى التزامات لـفضالء مكة اجملـتمع في دار
عــبـدالــله بن جــدعـان فــحـواهــا: أن ال يـدعـوا
مــظـــلــومــاً من أهل مـــكــة (أي مــواطن) أو من
دخـلها من سائـر الناس (أجـنبي) إال ونصروه
ه وأعــادوا احلق إلــيه وقــد تـأسّس عـلى ظــا
ني في مكّة احلـلف إثر ظالمة حلقت بتاجر 
فـاجــتـمع الـفـضـالء لـنـصـرته. ويــعـتـبـر حـلف
الـفضـول احللف الـوحيـد الذي أبـقاه الـرسول
بـعـد قـيــام الـدولـة اإلسالمــيـة من بـ أحالف
اجلاهـلـية وقـد جـاء على لـسـان النـبي يـقول:
شـــهــدت مـع أعــمـــامي فـي دار عــبـــد الـــله بن
جــدعـان حـلـفــاً لـو أنـني دُعــيت إلى مـثـله في
اإلسالم ألجـبت .ربّـمـا يـعـود جـزء من ذلك إلى
ـواقف اإلسالمـيـة لم تـكن "تـوافق" أن بـعض ا
ـواطـنـة الـكـامـلـة أو تـؤيّـد فـكـرة إقـرار مـبـدأ ا
ـوقـف الذي سـلـمـ وهـو ا صـراحـة لـغـيـر ا
انـعكس لـدى الـبعض من مـوضـوع القـومـيات
واألقــلــيــات الــديــنــيــة واإلثــنــيــة والــلــغــويـة
ـذهبيـة أحيـاناً ولـعلّ موقف بـعض القوى وا
ـتــشــددة كـان األقــرب إلى هـذه الــتـقــلـيــديــة ا
لتبس والذي ال ـوقف ا ـواقف ونعني بها ا ا
ساواة الـتامـة واالعتراف بـحقوق يقـر مبـدأ ا
ـواطـنـة الـكـامـلـة ضـمن الـقـواعـد الـغـيــر في ا
ــعــتـرف بــهــا في الـقــانــون الـدولـي ولـوائح ا
ـكن الــقـول إن ومــواثـيـق حـقــوق اإلنـســان .
واطنة تطـوراً بطيئاً حدث باجتاه إقرار حق ا
ـفكرين اإلسالمـي على الـكاملـة لدى بعض ا
ـــســـألــة ال تـــرتـــقي إلى احلق الـــرغم من أن ا
ــنـصــوص عـلــيه في لـوائـح حـقـوق الــدولي ا
ــكن اإلشــارة إلى عــدد من اإلنــســان وهــنــا 
ــفــكــرين اإلسالمــيــ مــثل فــهــمي هــويـدي ا
وطـارق البـشـري وسـلـيم الـعـوّا وأحـمـد كـمال
أبـو اجملـد وراشـد الـغـنـوشي ومـحـمـد مـهـدي
شــمس الـــدين ومــحـــمــد حــســ فـــضل الــله
وغـيرهم.ورغم محـاوالت التجـديد فإن االجتاه
اإلسـالمي الـســائـد مـا زال يــنـتـقـص من مـبـدأ
واطـنة الكاملة التي يقصرها على االنتساب ا
قـيم في سـلمون غـير ا الديـني واإلقامـة فا
قيم فيها سلم ا الدولة اإلسالمية وغير ا
واطنة الـكاملة ال يحق لـهم التمـتع بحقـوق ا
ا يـصـبحـون مـواطنـ في حـالة قـبـولهم ور
بشـرعية الدولة اإلسالمية لـكنهم ال يصبحون
مـواطن بالكامل وال يـحق لهم تسلم مناصب
رئيـسية في الدولة مثـل رئاسة الدولة ورئاسة
ــان وقـيــادة اجلـيش الــقـضــاء ورئـاســة الـبـر

وغيرها .

أما الـتـجربـة اإلسالمـيـة فيـمـكن التـوقف عـند
الـثـورة اإلسالمـيـة اإليـرانيـة الـتي أحـدثت في
الـعام  1979انـعطـافـاً جديـداً  استالم اإلسالم
السـيـاسي لـلسـلـطة حـيث أنـشأت مـؤسـسات
ان ـقـراطـيـة": بـر ـوجـة "الـد مـتـسـاوقـة مـع ا
وانــتـخــابــات رئــاســة ومـنــذ انــتــهــاء احلـرب
الــعــراقــيـة  –اإليــرانــيــة خــرجت مـن مــرحــلـة
الـثـورة لـتـدخل مـرحـلـة الـدولـة ولم يـكن ذلك
ـعزل عن صـراع سـياسي وفـكـري حاد داخل
أوســاط الـتــيـار الــديـني وقــوفـاً ضــد الـتــيـار
اإلصالحي الـذي قـاده الـسـيـد مـحـمـد خاتـمي
في ظل تـصاعـد موجـة شديـدة للـتيـار احملافظ
الـــذي يـــحـــاول إحـــبـــاط خـــطط الـــتـــغـــيـــيـــر
واإلصالح... إلخ لــكن شــرط الــدســتــور الـذي
نصّ عــلى الــتــحــدّر الـفــارسي واجه انــتــقـاداً
ـسلـمـ غـيـر الـفرس في شديـداً السـتـثـنـائه ا
الــتـرشّح لــرئـاسـة اجلــمـهــوريـة نـاهــيـكم عن
الــشـروط اخلـاصـة بـواليـة الــفـقـيه أو مـجـلس
صـيــاغــة الـدســتــور أو تـشــخــيص مــصـلــحـة
ـواطـنة الـنـظـام وهـو مـا يـنـتـقص مـن مـبـدأ ا

ساواة. وا
أما الـتجربـة الثانيـة فهي التـجربة الـسودانية
الـتي جـاءت إلى احلـكم عام  1989وقـد سارت
نحـو تقـلـيص التـعـددية الـسيـاسـية والـفكـرية
والديـنيـة والـلغـوية عـملـيـاً لكن الـدستـور أقرّ
في الـعام  1998حـاول االنفـتـاح باجتـاه إقرار
ـواطـنـة بغـض النـظـر عن الـدين لـكنه مـبدأ ا
ظل مــــحــــافــــظـــاً مـن حــــيث اجلــــوهـــر عــــلى
اخلـــصـــائص الـــعـــامـــة لـــتـــوجــهـــات احلـــكم
اإلسالمـي وهـــو عـــلى غـــرار دســـتـــور إيــران
يـحتـوي عـلى بـعض الشـروط اإلسالمـيـة التي
تقـر بصيغة لـلمساواة النـظرية دون أن ترتقي

إليها فعلياً أو تقاربها.
ولــعلّ تـطـوراً خــطـيـراً  حـصل فـي مـصـر بـعـد
ثورة  25 يـناير العام  2011 واإلطـاحة بنظام
الـرئـيس حـسـني مـبـارك حيـث جنح "األخوان
ـسلـمون" في االنـتـخابـات وحـاولوا "أخـونة" ا
الـدولـة و"أسـلـمـة" الـدسـتـور األمـر الـذي أثـار
ردود فـعل شديدة ضد هذا الـتوجه فقد سعوا
إلى قيـام دولة ديـنيـة محكـومة بـالشـريعة وإن
كان بـالتقـسيط وألنهم كانـوا أغلبـية في جلنة
صيـاغة الدستور فقـد حاولوا فرض توجههم
وبـالــفـعل  فـقـد  االسـتـفــتـاء عـلى الـدسـتـور
الــعـام   2012 فـي ظلّ هــيـمــنــة شــديــدة عـلى
ـشهـد الـسـياسي الـتي كـرّست نـهج اإلقـصاء ا
واالنعزال الذي اتسم بالغرور وعدم الواقعية.
صري لـتصحـيح مسار وهـو ما دفع الشـعب ا
الثورة في  30 حـزيران (يونيو) والتي توجت
بـعـمــلـيـة الـتـغـيـيـر الـتي قـادهـا اجلـيش في 3
تـموز (يـوليو) 2013. وهـكذا  إلغـاء دستور
األخوان بـعد استـفتاء جـديد علـى دستور آخر
أعــدّته جلـنــة دســتـوريــة مـتــنـوّعــة ضـمّت 50
عـضـواً حـيـث  عـرضه عـلى االســتـفـتـاء في
العام  2014 فحاز على األغلبية الساحقة (98
ـصوت الـذين بلغت نـسبتهم 38 ئة  من ا بـا

ئة   (. با
أمـــا في تـــونس  فـــعــلـى الــرغـم من أن حــزب
النـهـضة كـان قـد فاز بـاالنـتخـابـات إال أنه كان
ــشــهــد األخــواني يــخــشى أن يــتــكـــرر مــعه ا
ـصــري ولـهـذا الــسـبـب حـاور وداور ونـاور ا
إلبـعــاد شـبح تـنـحـيـته  عــلـمـاً بـأن الـدسـتـور
التونسي الذي  إقراره في  26كانون الثاني
(يــنـايـر)  2014يــعـتـبـر مــتـقـدمـاً عــلى جـمـيع
الدسـاتير الـعربيـة  خصوصـاً بإقراره صـيغة
دنـية وكان ثـمرة من ثـمرات دينـامية الدولـة ا
دني الـتـونـسي الـتي ضـمّت بـشكل اجملـتمـع ا
أســاسي احتـــاد الــشــغـل ونــقــابـــة احملــامــ
والـرابــطــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عن حــقـوق

اإلنسان.
وفي الـعراق  فقد حتـوّلت الدولة العـراقية بعد
الـعام  2003من دولـة بسيـطة إلى دولة مـركّبة
ومن دولـــة مــــركـــزيــــة إلى دولــــة احتـــاديـــة "
فـيـدرالـيـة" وذلك وفـقـاً لـ قـانـون إدارة الـدولـة
للـمرحلة االنتقالية والدستور الدائم فيما بعد
الـذي  االستـفـتاء عـليه في  15تـشرين األول
(أكـتـوبر)  2005. وعـلى الـرغم من أنه اشـتمل
علـى إيجـابـيـات تـتـعـلق بـاحلـقـوق واحلـريات
ــواطــنــة واســتــقاللــيــة الــقــضــاء ومــبــاد ا
وتداولية السلطة وإقرار التعددية لكن األلغام
ــوقـوتـة الـتي في الــتي احـتـواهـا والــقـنـابل ا
ـــكن أن تـــنـــفـــجــر فـي أيـــة حلـــظــة داخـــلـه 
خـصـوصـاً في ظلّ فـشل الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية
الـتي تأسـست منـذ االحـتالل إلى حلظـة كتـابة
هـذه الدراسـة .فـحـتى اآلن ثـمـة عـقـبـات جـدّية
داخــلـيـة وخـارجــيـة وقـفت في طــريق حتـقـيق
ــتــكـــافــئــة من أبـــرزهــا صــيــغــة ــواطـــنــة ا ا
احملاصـصـة الـطائـفـية واإلثـنـيـة التي كـرّسـها
ر في دني األمريكي للـعراق بول بر احلـاكم ا
مجـلس احلكم االنتقالي والتي  تثبيتها في
كـوّنات" وهي الـدستـور الدائم حتـت عنـوان "ا
ـواد 9 الـتي وردت في الـديــبـاجـة (مـرتـان) وا
و 12و 49 و 125 و142 ولــــيس ذلـك ســـوى
وجـها آخـر لـلـصـيغـة األولى.وقـد أكّـدت حـركة
االحــتـجـاج الـواسـعـة في الـعـديـد من الـبـلـدان
العـربيـة منـها اليـمن وليـبيـا وسوريـا وآخرها
واطـنة ال تسـتوي مع في الـعراق ولـبنـان أن ا
احملاصـصة مـثلـما ال تسـتقـيم الهـويّة الـعامة
ــواطــنـة اجلـامــعــة بـاحملــاصــصـة أيــضــاً فـا
والـهويّـة مـوجودتـان أسـاساً في اجملـال الـعام
شترك للحياة اليومية في األحياء والشوارع ا
ـرافق الـعـامـة واجلـامـعـات وأمـاكن الـعــمل وا
واخلــدمــات في الــصـحــة والــتــعــلـيم واإلدارة
والـبــيـئـة والـبــلـديـة وكل مــا يـشـكّل مــشـتـركـاً
ـدخل احلـيـوي لـلـجـمــيع فـفي تـلك اجملـالت ا
ؤتلفة اجلامع لـلمواطن وللهوّيات اخملتلفة ا
ـنـدرجـة فـي إطـار مـواطـنـة مـتـكـافـئـة وهو وا
لـيس شـأن الـدولـة فـحـسب بل شـأن اجملـتـمع
ــكن أن يـســهم به أيــضــاً وقــواه احملـرّكــة و
ـدني فــالـشـأن الـعــام بـحـاجـة إلى اجملــتـمع ا
ــســؤولــيــة تــربـــيــة أيــضــاً أي الــشــعــور بــا
ــشــاركـــة في كل مــا حــولـــنــا من احــتــرام وا
الـقــواعــد الـنــاظــمـة لــلــعالقـات إلـى مـعــاجلـة
ـشكالت باحلوار والسلم إلى وضع  اخلطط ا

والبرامج حلياة نوعية أفضل.
وفي اخلـــتــام فــإن أي مـــواطن مــعـــني بــثالث
قــضــايــا: عـالقــته بــالــدولــة كـــيف تــؤطــر ثم
مـشاركته في اتخاذ الـقرار أي وفق أي صيغة
دستـورية وأخيراً مسؤوليته كعضو فاعل في
شاركة احليـوية باعتبار اجملـتمع ودوره في ا
أن كل مـــا يــدور في الــدولـــة واجملــتــمع أمــور
ـواطنـ من السـمات تعـنـيه. وتتـكوّن هـويّة ا
ـــــشــــتـــــركــــة واجلـــــامــــعـــــة خــــارج دائــــرة ا
األيــديــولـوجــيـات واألديــان والــطـوائف وهي
هـويّـة غـيـر اسـتـنـاسبـيـة وغـيـر دوغـمـائـية أو
أيديـولوجية بل عفـوية تلقائيـة صميمية  من
ــشـــتــركـــات والـــقــيـم الــتي يـــجـــتــمع خـالل ا
واطـنون عليـها وبالطبع فـاللغة ركن أساس ا
ــشـتــركــة والــتـاريخ من أركــانــهـا والــذاكــرة ا
ـشتـرك والدين والـعـادات والتـقالـيد واآلداب ا
واطنة والفـنون التي نشأوا عـليها.أما صـفة ا
دنـيـة وهو مـا جاء في لـسان فهـي تلـتصق بـا
ـشتـرك ومـكان اإلقـامة  الـعرب فـالوطن هـو ا
واطـنة سـواء ولد فـيه اإلنسـان أم لم يولـد وا
شـاركة في هـذا الوطن عـايشـة وا أسـاسهـا ا
ـشـاركـة في الـعـيـش مـعـاً والـتي يـتـرتب أي ا
علـيها مسؤولـيات اجتمـاعية وثقافـية تتجاوز
ط مـسـألـة األرض ألنـهـا تـشـمل الـعالقـات و
الـعيش والـتفـكـير واحلـقوق نـاهـيك عن شكل
من أشـكال االرتباط في إدارة الشؤون العامة 
وحتـتاج هذه إلى برامج عـمل ثقافيـة وتربوية
وتعـليـمـية لـتحـديد مـكوّنـاتـها وأسـسهـا مثل:
ـكـان الــعالقـة بـاألشـخـاص الـذين الــعالقـة بـا
ن يحـكم هذا كـان  العالقـة  يـسكـنون هـذا ا
واطن كان ويدير الشؤون العامة أي عالقة ا ا
ـواطـنـة الـتي بـالـدولـة وذلك جـزء من ثـقـافـة ا
ينـبـغي أن تـنمّـا من خالل تـنمـيـة فكـرة الـدولة
وتــعــزيــز مــشـروعــيــتــهــا بـســيــادة الــقــانـون
وشـرعيـتـهـا من خالل رضـا الـناس ومـنـجـزها
ـنتدى" التـنمـوي .نشـرت في مجلـة "حولـيات ا
ــنـتــدى الـوطـني الــتي تـصــدر عن "جـمـعــيـة ا
ألبـحاث الـفـكر والـثـقافـة"  الـعدد  45 الـسـنة

(الثانية عشر) كانون الثاني (يناير) 2021.

{ باحث ومفكر عربي

ÊU F  5 (« b

بيروت

غالف الكتاب

بات مطلب احليـاد حاضراً في البال اللـبناني منذ أن نادى به رئيس
ارونـية البـطريرك مـار بشارة الـراعي. ونحن هـنا نسـتثني الـطائفـة ا
اجلـمع الـذي يــقـلــقه األخـذ بـصــيـغــة احلـيـاد وهــؤالء عـدد من أمـراء
األحـزاب والتـنـظيـمـات غيـر الـلـبنـانـية الـنـشأة واخلـارجـة على واجب
ـعـنى أن الــوالء أمـر له صـفـة الــقـداسـة وبـذلك فـإن الـوالء الــوطـني 

قدسات. اخلروج عن الوالء للوطن هو كما الكفر با
وعندمـا نقول إن مطـلب احلياد بات حاضـراً ال يفارق البـال اللبناني
كن أن فألن مواطـني هذا الـكـيان إنـتقـلـوا من نظـرة الـتأمل في مـا 
يحـققه األخذ بـاحلياد إلى نـظرة تعـليق اآلمال عـلى األخذ به. وهؤالء
ا لـيسـوا فقط الذين يـجاهـرون بترحـيبـهم بدعوة األخـذ باحلـياد وإ
ريب أيضـاً الـذين ال ينـطـقون تـرحـيبـاً وآثـروا إلتـزام الـصمت غـيـر ا

اء في الفم تستوجب ذلك. نظراً ألن ا
في الــظـروف الــتي تـواجه األوطـان وتــأخـذ مــنـحى اإلسـتــعـصـاء في
احللول يـصبح األخذ بصـيغة اإلستفـتاء الوسيـلة التي تضع األمور
وضوع وتنحسر التنظيرات في نصابها وحتسم القيل والقال في ا
ـخـتـلف مـرامي قـائـلـيـهـا لـصـيـغـة احلـيـاد حالً لـلـوطن. ونـحن هـنـا
نـتـحدث عن اإلسـتفـتاء الـوطني ولـيس عن اإلسـتفـتاءات الـتي أرادها
ــثــابــة الــغــطــاء الــدســتــوري والــشــعــبي بــعض الــرؤســاء الـــعــرب 
ـنـصب األول وتـأتي نـسبـة الـتـصويـت بطـبـيـعة إلسـتـمراريـتـهم في ا
احلـال وفق مـا هــو مـقــرر سـلـفــاً بـدلـيل أن كـل اإلسـتـفــتـاءات الـتي
صلـحة الرئيس الذي حدثت وكـانت النسبة فـيها تسـعينية ومـا فوق 
طـلب إجراء اإلسـتـفتـاء لـتغـطـية رغـبـته في البـقـاء في سدة الـرئـاسة
ا واطن رأيه و ا جرت خالفاً لقواعد اإلستفتاء الذي يقول فيه ا إ
مـعـنـاه إن "الءه" تـكـون كمـا "نَـعـمه" صـادرة عن إقـتـنـاع مـسـتـند إلى
ـقـام األول وليس كـما يـرضي شـراهة الـرئيس مـصـلحـة الوطن في ا
ـزيـد من الـسنـوات الـتي في إعـتـقـاده حتـميه من إلى الـبـقـاء رئيـسـاً 

عاديات نظام يأتي على جناح اإلرادة الشعبية احلقيقية.
ـذهـبـية الـتي ومن اجلـائـز اإلفـتـراض رغم الـضـغـوطـات الـنـفـسـيـة وا
تــرسـخـت في ظل ظـروف ال تــتــرك فـرصــة لـشــرائح من بــني الـوطن
ـكبل اإلرادة وفـي الوقت نـفـسه غـياب صـيـغـة موضـوعـية الـلبـنـاني ا
لـلمسـار الوطـني كتلك الـصيـغة التي طـرحهـا البطـريرك الراعي أن
ـ اإلسـتــفـتـاء الــذي يُـجــرى وفق األصـول وبــحـضــور مـراقــبـ أ
ن يهـيمن على الصناديق منزَّه عن الغـرض ويضع وجودهم حداً 
ونـتائـجها أو يُـرهب مقـدماً التـواق إلى الـتعبـير عن رأيـهم الذي هو
ـصـلـحــة األخـذ بـاحلـيـاد صـيــغـة لـوطن تـسـتــقـر أحـواله سـيـوضح
للمجتمع الـدولي حقيقة غائبة عن أصـحاب القرار فيه وهي أن لبنان
تـناثر توحده صـيغة احليـاد تماماً عـلى نحو ما يـحققه احلياد في ا
حـال األخذ به لـلشعب الـفلسـطيـني عندمـا تقـام دولة مسـتقلـة وتكون
القـدس تلك الـعـاصمـة الروحـية لـلديـانـات الثالث يـتبـرك في زيارتـها
الي من شـعـوب دول الـعالم عـوض أن تـكون وجـبـة تـرمبـيـة على ا
مائدة بـنيام نتنـياهو حافلـة بأطباق من العـنف والتعصب واإلبتزاز
واإلفــسـاد والــفـسـاد والــكـراهــيـة والــتـطــاول عـلى حــقـوق الــشـعـوب
وسـيـادات األوطان. وهـكذا في حـال إرتـأى اجملتـمع الـدولي وكبـيرته
ـتحدة إبدال التالعب بـالهداية سـتشع من الشرق شمس الواليات ا
احلياد من خالل لبنان احملايد وفـلسط احملايدة كتفاً إلى كتف مع
دولـة إسـرائـيـل الـتي يـكـون اجملـتـمع الـدولي فـرض عـلـيـهـا أن تـكـون
ن حــولـــهم شــعــوب دول الذ لـــيــهــود الــعـــالم وفي اجلـــوار اآلمن  ا
بـادرة العربيـة للسالم التي اذا ال يـقرأ هؤالء اللـيكوديون ا نـطقة.  ا

تنهي وتنجي وتبني وتنقذ اجلميع من ضوضاء التشدد.
وثمة حقيقة من شأن األخذ باحلياد تأم حدوثها وهي أنه سيكون
ـة لشـرائح من اللـبنـانيـ ونسـبتـهم عالـية جداً خشبـة خالص كر
من إلــتـزامــات وإنـتــمـاءات أوجــبـتْـهــا ظـروف ســيـاســيـة وإرتــبـاطـات
إضـطـراريـة وحتـالـفـات ألهـداف سلـطـويـة. وهـذه الـشـرائح يـنـجـيـها
ا بخطوة احلياد وينـقذها ما دامت ال تستـبدل جِلْدها بجِـلْد آخر وإ
تطُّـهر للـنفس من أدران سيـاسية وحتـزبية تـراكمت في النـفوس على
مدى سنـوات كانـت فيـها وصفـة احليـاد مغـيَّبـة وحتتـاج إلى الطـبيب
الــذي يــراهــا عـالجــاً لــلــبـــنــان اإلنــســان والــوطـن عــلى حــد ســواء
وخـصـوصــاً في حــال إجـمــاع أهل الـقــرار الـدولي عــلى الـتــصـريح
بـصوابـية الـفكرة واألخـذ بهـا كصـيغة حل يـضع لبـنان في إسـتقرار
ـا بـعد إسـتـفـتاء شـعـبي. وحـيث أن هذا دائم وبـحبـوحـة مـتزايـدة إ
اإلستـفتـاء صعب الـتـنفـيذ من حـيث إتـخاذ قـرار دستـوري في شأنه
قاليد احلُكْم هي ضد صيغة احلياد مسك  نتيجة أن إنتماءات ا
ر عن الرفض وبـعضـها اآلخـر يضـمر إجـهاضـاً للـفكرة بعـضهـا عبـَّ
ياً في شأنه كفيل بوضع اإلسـتفتاء موضع التنفيذ. يا فإن قراراً أ
ليت وثـيقة الطـائف بنَّدت صـيغة اإلستـفتاء عنـد الضرورة إلى جانب

سائر البنود. فاإلستفتاء كفيل بترويض اإلستعصاء.
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ونسـتـحضـر للـمنـاسـبة ونـحن نعـيد قـراءة مـا سبق أن حـبَّره زمـيلـنا
غـســان شــربل عــلى أوراق الــصــحف فـي كـتــاب جــديــد له من 396
صـفـحـة اإلصـدار األول لدار "ريـاض الـرئـيس لـلـنـشـر والـكـتب" بـعد
رحـيله مأسـوفاً عـليه أضاء فـيه على جـروح العراق الـكردي والـبعثي
والـســلـيـمــاني من خالل شــهـادات رمــوز أصـيـبـت بـجـراح وأثــخـنت
بـدورهـا آخرين بـجـراح كيف أن الـشـعب الكـردي في رحـاب إقلـيمه
احملـكــوم ذاتـيــاً إعـتــمـد ولي أمــره مـســعـود بــارزاني صـيــغـة إجـراء
إسـتفـتاء عـلى أن يكـون اإلقليم دولـة كمـا حال دولـة جنـوب السودان
عِوَض البقاء كما حاله مطْمئناً ضمناً إلى أن اإلدارة األميركية ودول
أوروبا عموماً ستساعد عـلى ذلك وال تترك بالتالي مجاالً لإلعتراض
ــتـنـاغم مع رفض الـدولـة الـعـراقـيـة لـصـيـغـة األردوغـاني واإليـراني ا
إعالن إقليم كـردستان دولة مسـتقلة. وكثَّف مـسعود بارزاني حَراكه
ـنشـود الرئيس من أجْل حتـقيق مـبتـغاه فيـما الـذراع الثانـية لألمل ا
انيا جالل طالـباني قيد الـعالج الصحي الـدقيق خارج العـراق في ا
ا أوجـز حال ولم يعـد بالـتـالي هو رئـيس جـمهـورية الـعراق الـتي طـا
هـذه الـرئـاسـة مـاضـيـاً أمـام زمـيـلـنـا غـسـان شـربل بـتـوصـيـف موَّال
شعري منسـوب إلى العراق العربي وهـو كما ورد في كتاب "زيارات
جلــروح الـعـراق" الـصــادر حـديـثــاً: "ال قـصب ال حـصــران ال عـنـدنـا

بردي... فوق القهر والضيم رئيسنا كردي".
جرى اإلستفتاء على أفضل ما تكون عليه العملية اإلستفتائية. بداية
حـضروا ـان اإلقـلـيم نـعم لإلسـتـفـتاء  65 نعم من أصل  68  قـال بـر
اجللسة يوم اجلمعة  15 أيلول  2017 ثم حدد رئيس اإلقليم مسعود
بارزاني يوم اإلثن  25 سبـتمـبر موعـداً له يسـتتبـعه في حال جاءت
الـنـتـائج مـشـجـعـة إعالن اإلقـلـيم دولـة مـسـتـقـلـة. وهي جـاءت مـبـهرة
ئـة لصـالح اإلستقالل. ـصلحـة صيـغة الـدولة بـدل اإلقليم  92 في ا
جـرى اإلسـتفـتـاء بـإشراف   11 كـيـاناً سـيـاسـياً و 64 مـراقبـاً دولـياً
. ال و 65 مـؤسـســة إعالمـيـة. مـنـتـهـى الـهـدوء ال سالح وال مـسـلـحـ
حــوادث بـ بــدء اإلقـتــراع مـنـذ الــصـبــاح وحـتـى الـســابـعــة مـسـاء.
ــئـة. ســلـفــاً قـال مــسـعــود بـارزاني إن نــســـــبــة اإلقـتـراع  72 في ا

اإلستفتاء ال يعني اإلنفصال. 
هـكـذا قــال الـبـطـريـرك الـراعي: "احلــيـاد ال يـعـني الـتـدويل .«رغم أن
ـصلحة الـوعد- العهـد بإعالن إقليم كـردستان دولة اإلستـفتاء كان 
إالّ أن اجملتـمع الـدولي رأى أن يبـقى اإلقـليم إقـلـيمـاً كـما حـاله الذي
أراده صدَّام حـسـ كـيانـاً جـزءاً من الـعراق. هـذا الـواقع بـاق حتى
هـم أن الكـرد أرادوا بـاإلسـتـفـتـاء احلـر اإلنـتـقال من إشـعـار آخـر. ا
ستقرة إلى الدولة ذات الكيان كما سائر الكيانات في الدويلة شبه ا

العالم.
في حـال أمكن تـأم رعـاية دولـية لـلبـنان كي يُـجرى اإلسـتفـتاء على
ـان احلـالي الـذي هو مع احليـاد فـإن ذلك لن يـتـحـقق في ظل الـبـر

صادَر اإلرادة الـوطنـية والـقرار الـسيادي. لـبنـان ا
ـان إقليم كـردستان كان عـلى شاكلة ولو أن بر
ـا كـان في اإلمـكان ـان الـلـبنـاني احلـالي  البـر
إجـراء اإلسـتـفـتــاء وكـان حـلم أن يـكـون لـلـكـرد

دولة مستقرة مجرد سراب.
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ـسابقـة كأس العـراق. حيث تمكن حسم فريـقا نفط البـصرة واحلدود تـأهلهـما للدور ربع الـنهائي 
ـسابقة كأس العـراق على حساب فريق القاسم فريق نفط البصرة من الـتأهل لدور الربع النهائي 
بـروك بالـدقيـقة 87. فيـما اسـتطـاع فريق بعـد فوزه بـهدف نـظـيف سجـله احملتـرف الـليـبي مهـنـد ا
ا ضمن له التأهل لدور الربع النهائي احلدود التغلب على فريق النفط بركالت احلظ الترجيحية 

سابقة كأس العراق.

Êö¼Q²¹ œËb(«Ë …dB³ « jH½
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ــنـتـخب { مـدريــد- وكـاالت: تــعـثـر ا
اإلســـبـــاني في مـــســـتـــهل مـــشــواره
ـؤهـلة إلى بـالـتـصفـيـات األوروبـيـة ا
مــونــديـال  2022 وذلك بــتــعـادله 1-1
مع ضــيـــفه الــيــونــاني عــلى مــلــعب
نـويــفـو لـوس كــارمـيــنـيس في إطـار
اجلــــولـــــة األولى مـن مــــنـــــافــــســــات
اجملموعة الثانية. وافتتحت إسبانيا
الـتــسـجـيل عــبـر ألـفــارو مـوراتـا في
الدقيقة  33 وعادلت اليونان النتيجة
من خالل أنستاسيـوس باكاسيتاس
في الــدقــيــقـة  57 من عالمــة اجلـزاء.
باراة من وأتت احملاولة األولـى في ا
جانب إسـبانـيا في الدقـيقـة الثـانية
ـو ذهـبت أعـلى وذلك بـرأسـيـة من أو
ــبــاراة في ظل الــعــارضــة. وهــدأت ا
و سـيـطرة إسـبـانـيـة حـتى أطـلق أو
صــاروخـيــة من عــلى حـدود مــنـطــقـة
اجلـزاء في الــدقـيــقـة  32 اصـطـدمت
بالعـارضة. وكللـت إسبانيـا هيمـنتها
بـتـسجـيل الـهـدف األول في الـدقـيـقة
 بعـدما أرسل كـوكي بيـنيـة متـقنة 33
ـوراتـا داخل مـنـطـقـة اجلـزاء الـذي
ــيــزة عـلى اســتــلم الـكــرة بــصـورة 
الــصــدر وانـفــرد بــحـارس الــيــونـان
وسـدد مبـاشـرة في الـشـبـاك. وأجرى
لــــويس إنـــــريــــكـي مــــدرب الروخــــا
ـبـاراة الـتــبـديل األول بـ شــوطي ا
بـخــروج رامـوس ونـزول مـارتــيـنـيـز.
وفي الـدقــيـقـة  50 أرسل تـوريس من
ن عرضـية أرضـية على اجلانب األ
حدود منـطقة اجلـزاء تابعـها موراتا
بـتـسديـدة مـبـاشـرة مـرت بـقلـيل إلى
جـــوار الـــقـــائم. وعـــلى عـــكس ســـيــر
الـلـعب حتصـلت الـيـونـان عـلى ركـلة
جـزاء في الــدقـيـقـة  55 بـعــد تـعـرض
ماسوراس لإلعاقة من قبل مارتينيز.
ونفذ باكـاسيتاس الركـلة بنجاح في
الــدقــيــقــة  57 حــيث ســدد بــقــوة في
ــرمى. وأجــرى إنــريــكي مــنــتــصف ا
تــبــديـلــ في الــدقــيــقـة  65 بــنـزول
ــو بـــيــدري وجــيـل عــلى حـــســاب أو
وكانـاليس. وعادت إسـبانـيا للـظهور
الهـجـومي من جديـد في الـدقيـقة 70
بــعــدمــا أرسل تــوريس عــرضــيــة من
ن تابعها مراتا برأسية اجلانب األ
ضعـيـفة أمـسك بهـا حـارس اليـونان
بــسـهـولــة. ومع انـخــفـاض مــسـتـوى
إسبـانيـا دفع إنريـكي بآخـر ورقت

في الـدقـيـقـة  72 بـدخـول أويـارزابـال
وتــيــاجــو بــدال من تــوريس وكــوكي.
وأهــدرت إســبـانــيــا فـرصــة مــحـقــقـة
لـلــتـسـجــيل في الـدقــيـقـة  75بـعـدمـا

تبادل موراتـا الكرة مع جـايا ليرسل
األخيرة عـرضية أرضـية ألويارزابال
ـرمى اخلــالي مـن حـارسه إال أمــام ا
أن الـكــرة مـرت بـغـرابــة أسـفل قـدمه.
وحاول تـيـاجو تـسديـدة كـرة ساقـطة
خادعة من خارج مـنطقة اجلزاء في
الدقيقة  89 إال أنها ذهبت سهلة إلى
حــارس الــيــونــان لــيــنــتــهي الــلــقـاء

بالتعادل 1-1.
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حـقـق مـنـتـخـب إيـطـالـيــا فـوزا سـهال
بهدفـ نظـيف عـلى حساب أيـرلندا
الــشــمـــالــيـــة  عــلى مـــلــعب ايـــنــيــو
تـــــارديــــنـي بـــــاجلـــــولـــــة األولى من
اجملمـوعة الـثالـثة بـتصـفيـات أوروبا

ـؤهـلـة لـكـأس الـعـالم  2022 . أحرز ا
دومــيــنـيــكــو بـيــراردي الــهـدف األول
بـــالــــدقـــيـــقـــة   14 وأضـــاف شـــيـــرو
ـوبـيـلي الـهـدف الـثـاني بـالـدقـيـقـة إ
ــنــتــخب39 . بــهــذا الــفــوز حــصــد ا
اإليطالي أول  3 نقـاط في اجملمـوعة
ـركز الـثـاني بالـتـساوي مع لـيحـتل ا
ــتــصــدر ســويــســرا بــيــنــمـا تــذيل ا
أيــرلـنــدا الـشــمـالــيـة اجملــمـوعـة دون
نقـاط. تـمكن دومـينـيـكو بـيراردي من
نتخب إيطاليا تسجيل الهدف األول 
في الدقيقة 14 بعد تمريرة طويلة من
ــلــعب فـــلــوريـــنــزي من مـــنــتــصـف ا
اســتــلـــمــهــا بــيــراردي وتــوغل داخل
نطقة وأطـلق صاروخا في الشباك. ا

ــوبـيــلي أن يـضــيف الـهـدف وكـاد إ
الــثــاني بــعــد دقــيــقــتــ فــقط بــعــد
تـازة من إنسيني تمريرة عـرضية 
ــوبــيــلي بــشــكل رائع حتــرك لــهــا إ
ــرمى لـوال لــيـســدد الـكـرة بــاجتـاه ا
تــألق حــارس أيــرلــنــدا. ومـن اجلــهـة
الــيـــمــنـى مــرر بـــيـــراردي تــمـــريــرة
نطقة قابلها الظهير عرضية داخل ا
ـــرســون بـــرأســيـــة مــرت األيـــســر إ
ن حلارس أيرلندا. بجوار القائم األ
ـوبيلي من وفي الدقيقة  39 تمكن إ
تسجيل الهـدف الثاني لألزوري بعد
تــمــريــرة من إنــســيــني انــطــلق بــهـا
لعب وتوغل وبيلي من منتصف ا إ
ـنطـقـة ليـطـلق تـسديـدة قـوية داخل ا

في الزاوية الضيقة للحارس وتسكن
الـشـبـاك. فـي بـدايـة الـشـوط الـثـاني
كـــاد وايت أن يـــقـــلص الـــنـــتـــيـــجـــة
أليـرلـنــدا بـعـدمـا وصــلـته الـكـرة في
الـنـاحـيـة الـيـسـرى سـددهـا مـبـاشـرة
ـرمى لـتــضـرب الـشــبـاك اخلـارجــيـة 
ـوبـيـلي أراد احلـارس دونـارومــا. إ
أن يـــســـجل ثـــاني أهـــدافه بـــعـــدمــا
اســتـغل كــرة عـرضــيـة من الــنـاحــيـة
الــيــمــنى ارتــقى لــهــا فــوق اجلـمــيع
وقابلـها برأسـية مرت بـجوار القائم.
لوكاتيـلي أخطأ في تمـرير الكرة إلى
حــارسه دونــارومــا لــيــضــغط وايت
الـذي كـاد يـسـجل الـهـدف األول لوال
تــألق دونــارومــا الـذي أبــعــد الــكـرة

لترتـد مجددًا إلى العـبي أيرلندا
وتــمــر إلـى ســمــيث الــذي أهــدر
فـرصـة تقـلـيص الـنـتيـجـة بـعـدما
رمى وتألق سدد الكـرة باجتـاه ا

دونـارومـا وأبعـدهـا لـلـمرة الـثـانـية.
وفي الـدقـيـقة  86 وبـخـطـأ جديـد في
تـمـرير الـكـرة من مـدافـعي إيـطـالـيا
حـصل العـبي أيـرلـنـدا عـلى الـكـرة
لــتــصل إلى مــاكــنـيــر عــنــد عالمـة
اجلزاء ويطلق تسـديدة قوية تمر
ــوبــيــلي فــوق الــعــارضــة. ورد إ
بفرصة محقـقة بعدما ضرب اخلط
الـدفـاع أليـرلــنـدا لـيـنـفـرد ويـراوغ
احلــــارس لـــكـــنه ســــدد الـــكـــرة في

الشباك اخلارجية للمرمى.

نتخب االسباني يفاجئ اجلميع ويتعادل مع اليونان œUFð‰∫ ا
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باتت الرياضة العراقية علـى غير ما كانت عليه حتى علت االصوات
صـاحلهم وكأنـنا في ( معـركة ) اثبـات الوجود تـشبثـ  من قبل ا
ال في ساحـة للـريـاضة واحلب والـتنـافس  (الـشريف ) ان تـبقى من
الشرف الـرياضي شيـئا ( لـغطاء الـوجه ) في كل مجاالت الـرياضة
ومنها االنتخابات في كل مفـاصلها التي كانت كما توصف في ايام
مـضت من تـاريخ الـعراق الـريـاضي عـلى انـهـا انـتـخـابـات جرت في
هـنة  وكـيـاسة الـرجال قـراطي وشـرف ا جو سـاده ( الـنفس)  الـد
واقف التي حتتاج الى االجواء التنافسية اخلالية من الضغينة قي ا
والـدسـائس واالتــفـاقـات الـتــسـقـيـطـيــة عـلى طـريـقـة تــعـامل الـبـعض

حيه النهار ).. بوجه وأقل األمور ( مايقال في الليل 
ـارسات مخـجلة جدا نـسمع بهـا تدار في الغرف لالسف الشديد 
ـظــلـمــة أو وراء الـكــوالـيس واتــفـاقـات التــمت لـلــريـاضــة بـشئ من ا
ـجـرد ان احـدهم  وضـعه  كـهدف تـكـتالت باتـت خاويـة تـخـتـرق 

صالح شخصية مشتركة إلبعادة وتقريب االخرين 
حـتى وصل احلـال بـالـريـاضـة الـعـراقـيـة الـتي كـانت تـعـد في عـقـود

ماضية انها قبلة للرياضة العربية ان لم تكن لألسيوية ايضا
اليوم كثرت بالـرياضة العراقيـة مصطلحات الـعالقات واحملسوبيات
وعـــوائـل تـــتـــحـــكم وحتـــكـم احتـــادات وانـــديـــة دون رادع او رقـــيب
واشتـشرت ثقـافة ( احـلفك وحـلفنـي بالقـرأن ) احدنـا ينـتخب األخر
وتــتم عـمــلـيــة تـســقـيط فالن ال حــبـا بــالـريــاضـة الــعـراقــيـة بـل حـبـا

بالكراسي الدوارة !
شهد ) يتمثل بجلب نسخ لم تمر احلركة الرياضية في العراقي ( 
من الــقــرآن الــكـر الـى اجـتــمــاع ريــاضي لــيس ألجل الــصالة بل
للقـسم به بان يـتم انتـخاب فالن الـفالني وهذا الـفالني يعـرف جيدا
ان النـظام االسـاس او اللـوائح والـتعـليـمات الـرياضـية ال تـتضن وال
كن ان تـوجـد فيـهـا  فقـرة او مـادة قانـونـية تـلـزم اصحـاب الـشأن

الرياضي ( بالقسم القرآني ) في االتخابات
معيب جداهذا الذي يجري في رياضة كنا نفتخر برؤية اشخاصها
بينما اليوم نخجل حـضور مجالسهم بسبب هذا مـتهم بجناية مالية
نـافس خسر اجلولة وغيـره نسى او تناسى قوله انه واخر يشمت 
وضع يده على القرآن وكـان قلبه ليس مع جمـاعته بل في داخله نية
خـيـانتـهم ! وحـال اخـر كـثـيـر يـحـدث في ريـاضـة بـلدي
دعي التي صار حارسها الفاسد والطار عليها وا
بـيـنمـا اصـحـابـهـا احلـقـيقـيـون وابـطـالـهـا واخلـبراء
والكفاءات  ابعادهم  قسـرا ليكونوا فوق التل ..

الستم معي ..?
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طــعــنـه بـكــتــاب مـن االحتــاد اآلســيـوي
يـؤكد اعـتمـاده كرئـيس شرعي لالحتاد
الـعراقي معـترف به من االحتاد الدولي
ــبـيــة الـدولــيـة. لــلـعــبـة والــلـجــنـة األو
وقــبـلـت الـلــجـنــة اعـتــراضـات ســمـاكـة
وجــمـيل عــزيـز وأعــادتـهــمـا لـلــعـمــلـيـة
االنــتـخــابـيـة فــيـمــا ردت طـلب ســمـيـر

وسوي. ا

ـسـائـلـة والـعـدالـة وجنح فـي تـزويده ا
بــكـتـاب يــؤكـد عـدم شـمــوله بـإجـراءات
الــهـيـئـة وبـالـتـالـي مـوقـفه سـلـيم وقـدم
طـعنا إلعادته لالنتخابات. وقدم رئيس
احتــاد الــكــرة الــطــائــرة جــمــيل عــزيـز
صــحـة صــدور بـشــهـادته وقــدمـهـا إلى
شرفـة على االنتخابات ودعم الـلجنة ا
ـوسوي رئـيس احتـاد اجلودو سـمـير ا

مـــعــارضـــة بــتـــســلـــيم رئـــاســة احتــاد
اجلــودو عــدي طــارق الـربــيــعي لــعـدم
ـبـيـة الـدولـية. وجـود اعـتـراف مـن األو
قـرار اللجنة القضـائية صدر قبل موعد
االنـتـخـابـات بـيـوم واحـد فـقط مـا أثار

اجلدل الكبير في الوسط الرياضي. 
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سـارع عـلي سـماكـة لـلـقاء رئـيس هـيـئة

رشـح أكثر من  30 شـخصـية عـلى قناة
اخلـــبـــراء لـــلـــدخـــول إلى اجلـــمـــعـــيــة
الـعـمـومـية وهـو عـدد كـبـير. كـمـا شـهد
ـثـل  23احتـادا تـرشـيـح مـا يـقـارب 
ناصب اخملتـلفة وهو أيضا رقم عـلى ا
كــبـيــر مـا يــنـذر بـتــنـافس طــاحن بـ
ـرشـحـ رغم أن الـلجـنـة الـقضـائـية ا
ـؤلفة من 7 ـشرفـة على االنتـخابات ا ا
قـــضـــاة أكــدت أنـــهـــا ســـتــدقق أوراق
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أعـلـنت اللـجـنة الـقـضائـيـة بعـد دراسة
ـرشحـ إبـعاد سـرمد مـلـفّات جـمـيع ا
عـــبــد اإللـه النــتـــهــاكـه مــدوّنـــة اخلــلق
الـرياضي عـلي جعـفر سمـاكة لـشموله
ساءلة والعدالة رند بإجراءات هيئة ا
سـعد محمود النتهاكـها قانون مكافحة
ـنشـطات. كمـا استبـعدت اللـجنة كال ا
مـن شعالن عـبد الـكاظم لـثبوت تـوثيق
قـيـد جـنائي جـمـيل عـزيـز جعـ لـعدم
اسـتـكمـاله متـطلـبات الـترشـيح سمـير
ــوســوي لـــوجــود قــرار عــدم صـــادق ا

االنـتخـابات لـ 4 جـوالت وبـقي التـعادل
بــاألصــوات قــائــمــا مــا دفع  الــلــجــنـة
ـوافـقـة االنــتـخـابـيــة السـتـبـعـادهــمـا 
اجلــمـعـيــة الـعـمـومــيـة. ومـنــذ تـشـكـيل
ـؤلـفـة مـن الـدكـتور الـلـجـنـة الـثالثـيـة ا
أكــرم نــعــيم عــطـوان والــدكــتــور قـاسم
اخلــــاقـــانـي وأزاد قـــادر بــــدأ احلـــراك
اخلــفي والــتــحــالــفــات لــتــشـكــيل كــتل
ــكـتب ــقــاعــد ا انــتــخــابـيــة لــلــظــفـر 
الـتـنـفيـذي. وشـاب عـمل اللـجـنـة بعض
عـالمـات االســتــفـهــام خــصـوصــا بــعـد
ــعـقــد الــذي مـر به الــظــرف الـصــحي ا
دكــتـور قـاسم اخلـاقـاني والـذي أجـبـره
بــعـدم الـتـواصل مع الـلـجـنـة وانـشـغل
أزاد قـادر الـذي يقـيم في شمـال الوطن.
وفـي ظل هذه الـظـروف بـاتت العـمـلـية
حتـت إشـراف الـدكـتـور أكـرم نـعـيم ولم
تـنافس يـسلم من انتـقادات الفـرقاء ا
ـيــول جلـهـة ـواقـع واتـهـامه بــا عــلى ا

محددة على حساب األخرى.
 U×Oýd² «

بــعــد اإلعالن عـن فــتح بــاب الــتـرشــيح
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اجـريت االنتخابات التكميلية للجمعية
بـية الـعـمومـية اخلـاصـة بالـلجـنـة األو
الـــعــراقــيـــة حــيث أســـفــرت عن فــوز 5
أعــضـاء عـلى قــنـاة اخلـبــراء هم خـلـيل
يـاسـ ورعد حـمـودي وإبراهـيم خـليل
ومـــهـــدي شــواي وعـالء جــابـــر و فــوز
ـــثـــلي حــــســـ عـــلـي ونـــور عـــامــــر 
ـــبي في الـــعـــمــومـــيــة الـــريـــاضي األو
ـثلـة الـلجـنة الـنسـوية وبـيـداء كيالن 
بــيـنــمـا حــصـدت  فــاطـمــة سـعـد ووالء
ثالت الالعـبات طـارق وجـنان نـاجي 
ــــبي. ــــشـــــاركــــات في الــــدورات األو ا
ـثـلي االحتادات وشـهـدت انـتـخابـات 
ـبـيـة فـوز ظـافـر عـبـد األمـيـر غــيـر األو
رئــيـس احتــاد الــشــطــرجن بــعــضــويــة
وفـــشـــلت الـــعــمـــومـــيــة الـــعـــمـــومــيـــة
ــثل ثــانٍ عن بــالــتــصــويت الخــتــيـار 
ـبيـة بـعد تـساوي االحتـادات غـير األو
واي تاي مـصطفى علك رئـيس احتاد ا
ورئــيس احتـاد الـتـاي بـوكـسـنج قـاسم
الــــواســــطـي بــــاألصــــوات. و إعـــادة

اخلـليج القادمـة ونحن بانـتظار القرار
األخــيـر الـذي سـيـصــدر قـريـبـاً من قـبل
االحتـادات اخلليـجية حلق الـبصرة في
تـنظـيم الـبطـولة. وخـتم احلسن حـديثه
بــــالــــقـــول: هــــنــــاك شـــغـف وتـــعــــطش
لـلجماهير العراقـية والبصرية على حدٍ
ســواء إلحـتـضـان مـخــتـلف الـبـطـوالت
ـنـتـخبـات الـوطـنـية والـعـربـية ورؤيـة ا
والـدولية وهي تلعب على أد البصرة

الفيحاء.
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وقـال الـناطق الـرسـمي بإسـم احلكـومة
احملــلــيــة مـعــ احلــسن انه  إنــهـاء
كـافة االستعدادات الـلوجستيـة والفنية
إلســـتــضــافــة الـــعــرس اخلــلـــيــجي في
الـبــصـرة مـبـيـنـاً أن هـنـاك الـكـثـيـر من
ــشــاريع سـواءً احملــلــيـة أو الــوزاريـة ا

تدعم إقامة خليجي 25.
 واضــاف أن هــنــاك إجــمــاع خــلـيــجي
وترحيب على إستضافة البصرة لكأس
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قــام اإلحتــاد الـنــيــبـالـي بـإهــداء العب مــنــتـخب
بـنغالدش سـوهـيل رنـا هديـة بـراد ماء كـهـربائي
ناسبة حصوله على جائزة أفضل العب خالل
إفتتاح الـبطولة الدولـية الثالثية الـودية التي تقام
في نـــيـــبـــال. وفـــاز مـــنـــتــــخب بـــنـــغالدش عـــلى
باراة التي قرغيزستان بهدف من دون رد  في ا
أقــيــمت عــلى ســتــاد داســاراث في كــاتــمــانـدو
ضمن البـطولة الدولـية الثالثـية الوديـة التي تقام
في نيبـال. وفرض منـتخب قرغـيزستـان سيطرته
ـنــتـخب ــبـاراة ولــكن ا عــلى مـعــظم مـجــريـات ا
الـبنـغالي خـطف هدف الـفوز عـندمـا أرسل سعد
ـدافع الـقرغـيزي الـدين تمـريـرة عرضـيـة حاول ا
كـومـاربـاج اولـو بـايـامـان إبـعـادهـا لـكـنه حـولـهـا
باخلـطأ في مرمى فريقه 30. وتأتـي هذه البطولة
ضــــمن اســـــتــــعــــدادات نـــــيــــبــــال وبـــــنــــغالدش
نـافسة في التصفيات وقرغيزسـتان الستئناف ا
اآلسـيـويـة لـكـأس الـعـالم  2022في قـطـر وكـأس
آســيــا  2023 فـي الــصــ ويــتـــأهل إلى الــدور
ركز الثالث مـن تصفيات كأس الـعالم صاحب ا
األول في كل مجـموعـة إلى جانب أفـضل أربعة

ركز الثالث. منتخبات حتصل على ا

بية العراقية   عدسة: قحطان سليم جانب من انتخابات اللجنة االو
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تـقــديـريـة وحـمل عــنـوان (لَـونْ جـرحَك
وصية سماء األمير) على قاعات دائرة
الـفـنـون الـعامـة في بـغـداد. وقـال مـدير
ــعـرض عــام الــفـنــون خالل افــتـتــاح ا
ـعرض (تـشـرفنـا الـيـوم بافـتـتاح هـذا ا
لـلــفـنـانـة الــراحـلـة سـمــاء األمـيـر الـتي
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ـديــر الــعــام لـدائــرة الــفــنـون افــتــتح ا
الـعامة عـلي عويد العـبادي  اخلميس
مـعـرضـاً اسـتـذكـارياً لـلـفـنـانـة الـراحـلة
ــعـرض الـذي (ســمـاء األمـيــر). وأقـيم ا
ضم  30 لـــوحـــة فــنـــيــة و 23 شـــهــادة
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dO…∫  مراحل من مسيرة حياة وعطاء كر الرسام

{ لــــوس اجنـــلــــيـس - (أ ف ب): تـــوفــــيت
مـثلة األمـيركية جـيسيـكا والتـر عن ثمان ا
عــامـا وفـق مـا أعــلن لـوكــالـة فــرانس بـرس
رأة الـتي اشتـهرت اخلـميس مـدير أعـمـال ا
فـي دور اجلـــــدة الالذعـــــة في مـــــســـــلـــــسل
نت".وشاركت الراحلة في "أريسـتد ديفيلـو
ـســلـسالت واألفالم مـن أبـرزهـا عـشــرات ا
"غــران بــري" عــام  1966 و"بالي مــيــســتي
فـور مي" لـكـلـيـنت إيـسـتـوود قـبل أن تـؤدي
دور اجلــدة لـــوســـيل بـــلــوث فـي "أريــســـتــد
نت". وجاء في بيان أصدرته ابنتها ديفـيلو
بــروك بــومن "بــقــلب حــزين أؤكــد وفـاة أمي
ـمثـلـة التي امـتدت احلبـيـبة". واضـافت أن ا
مـسيـرتهـا أكثر من  60 عـاماً "كـان يُفـرِحها
أن تـوفّر الـسعـادة لآلخـرين من خالل سرد
القصص سواء على الشاشة أو خارجها"
مـسـتـذكـرة "روحـها ورقـيّـهـا وحـبهـا لـلـحـياة
بـــشــكـل عــام".ولـــقي مـــســلـــسل "أريــســـتــد
نت" استحسـان النقاد وهو يتناول ديفـيلو
الـنــكـسـات الـتي تــعـرضت لـهـا عــائـلـة ثـريـة
ســاءت حــيــاتــهــا بــعـد تــوقــيـف ربّ األسـرة
سـلسل بـتهـمة اخـتالس األموال. وحـصل ا
عــــلى عـــدد من اجلــــوائـــز قـــبل أن تــــلـــغـــيه
اسـتـوديـوهـات "فـوكس" عـام 2006.  ونـزوالً
عنـد مطـالبـات متـابعـيه اشتـرت "نتـفلـيكس"
حـقوقه وعرضت موسمـ جديدين منه كانا
أقـل جنـاحـاً لـكــنه ال يـزال يـعــتـبـر من أبـرز

سلسالت تأثيراً في جيله. ا

و 17 جـائـزة دوليـة) مـؤكدة أن (سـماء
كـانت تتـفاعل مع لـوحاتـها حـيث كانت
تـســتـخـدم األلــوان كـمـعــاجلـة نـفــسـيـة
روحــيــة). وسـمــاء االمــيــر هي رســامـة
ونـاشـطـة ولدت في آب  2003 وتـوفيت
فـي كــانــون االول  2020 بـــدأت الــرسم
بـعـمـر  3 سـنـوات وتــلـقت تـعـلـيـمـهـا
وثـــقــافـــتــهـــا في الــبـــيت عـــلى يــدي
والـدتــهـا الـصـحـفـيــة أسـمـاء مـحـمـد
مـصـطفى. وحـظيت بـإهـتمـام وسائل
اإلعالم الـــتي أطـــلـــقـت عـــلــيـــهـــا لـــقب
(صــانــعــة االمل) ومــثــلت الــعــراق في
مـســابـقـات وفــعـالـيــات دولـيـة وكـانت
الــعـراقـيــة الـوحـيـدة فـي تـلك احملـافـل.
ـات في داخل الـعراق كـمـا حـازت تكـر
ــيــة وخـــارجه ونــالت  17 جـــائــزة عـــا
خـالل عـامي  2019 و 2020 مـن كـوريـا
ـتـحـدة ـمـلـكـة ا اجلـنـوبـيــة والـهـنـد وا
وبــنـغالدش وســنـغـافــورة واسـتــرالـيـا

غرب. وا

كــانت تــمــثـل جــانــبــاً مــهــمــاً من الــفن
الــتــشــكــيــلي في الــعــراق) وأضـاف أن
(الـفنانة الراحلة جسدت واقعاً إبداعياً
ســيــكـون نــبــراســاً جلـمــيع الــفــنــانـ
وحتـديـداً الـشـباب) مـؤكـداً (احـتـضان
دائـــرة الـــفـــنـــون جلـــمــيـع الـــكـــفــاءات
والـطـاقـات الـشـبـابـيـة). بـدورهـا قـالت
والـدة الفـنانـة أسمـاء محـمد مـصطفى
إن (سـماء األمـير هي فتـاة من أصحاب
الـهـمم أي ذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة
ولـدت بـإعاقـة شـديدة كـانت إعـاقة غـير
اعــتــيــاديــة وكــان هــذا مــثل الــتــحــدي
بـالـنسـبـة لـها).  وأشـارت الى أنـها (لم
ــدرســة بــســبب وضــعــهــا تــقــبل فـي ا
الــصـحي الـذي اليــسـمح لـهــا بـالـدوام
فــقـــمت بــإعــطـــائــهــا دروســـاً في الــفن
ـنـزل الى أن أصـبحت الـتـشـكيـلي في ا
مـاهــرة).  وأضـافت أن (سـمـاء شـاركت
في مـعـارض فنـيـة في العـراق وخارجه
ونـالت العديد من الـشهادات التـقديرية

wLþUJ « vHDB

رئيس مـجلس الوزراء العراقي صدر له عن الدار العربية
صاحلة للعلوم ناشرون كتاب بعنوان (مسألة العراق - ا

ستقبل). اضي وا ب ا

W³  ÕU$

الــنــاقــد الــعــراقي تــلــقـى تــعـازّي
االحتــاد الـعــام لألدبـاء والــكـتّـاب
في الـعراق  بـوفـاة زوجـته التي
اضي فـارقت احليـاة األربـعـاء ا

. رض اللع إثر إصابتها با

 b¹UF « wKŽ

ـكتـبـة الـوطنـيـة  اخلـطةِ وزيـر الثـقـافـة االردني اطـلق في ا
الـوطـنيـة لـألرشـيفِ الـوطـني ومـنـصـة (وثق) اإللـكـتـرونـية
ـواطـن وحـفظ نسخ التي تـهدف إلـى جمع الـوثائق من ا

منها بوصفها إحدى أكثر الوسائل حداثة وفعالية.

wKŽ ÷d  bLŠ« XLJŠ

ـهـام ادارة مـطـار الـنـجف ـوظف الـعـراقي  تـكـلـيــفه  ا
االشرف الـدولي ويكـون سعـدي وائل الـربيـعي معـاونا له

ومشرفا على مطار الناصرية.

nÝuO « —cM

رئيس رابـطة احملارب السوري  أقامت له مديرية التربية
ــواطـنـة) عـلى في حــمص نـدوة بـعــنـوان (الـتـربــيـة عـلى ا

مسرح الزهراوي.

wHK(« rÝUł

ي العـراقي ضيفه مـلتقى بـحر العلـوم للحوار مع االكاد
الــدكــتـور عــدنــان صـبــيح لــبـحـث مـوضــوع (الــتـحــديـات
الداخـلـيـة وانعـكـاسـاتـها عـلى الـسـيـادة الوطـنـيـة ) ضمن

ناقشة كتاب (ازمة العراق  سياديا). سلسلة ندوات 

W(«u  sLŠd «b³Ž

ـاضي اجلـمعـية الـفـوتوغـرافي االردني ضـيفـته الـثالثاء ا
العـراقـية لـلـتـصويـر افـتراضـيـا ضمـن موسـمـها الـثـقافي

ناظر الطبيعية). للحديث عن (تقنيات تصوير ا

 bL×  œU¹“

رئـــيس احتـــاد رفع االثـــقــال الـــســـوري  اعــلن اخـــتُـــتــام
مــنــافــســات بــطــولـة اجلــمــهــوريــة لــلــشــبــاب والــشــابـات
واجلامـعات التي أقيـمت في صالة رفع األثقـال في مدينة

الفيحاء الرياضية بدمشق وسط مشاركة كبيرة.

rŽbð XH¹uÝ
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ـســرحـيـات من ـســلـسالت وا عــدد كـبـيــر من األفالم وا
بـيـنـهـا "خلي بـالك من زوزو" والـذي غـنت له الـسـندريال
سـعـاد حـسني أغـنـيـة "يا واد يـا تـقـيل"  "دمي ودموعي
وابـتسـامتي" و"اإلخوة األعـداء" "الرصـاصة ال تزال في
جــيــبـي" وغــيــرهــا من األفالم الــنــاجــحــة ومن أشــهــر
"إمـبـراطـور عـماد مـسـرحـيـاته: "انـقالب أهالً يـا بكـوات"
الــديـن" "ســحــلب" "كـــعب عــالي" ومن أشـــهــر أعــمــاله

ال والبنون. التليفزيونية ألف ليلة وليلة ا

 ÊU e « ≠ …d¼UI «

اضي صـري حـسـ فهـمي االسـبـوع ا ـمثـل ا احـتـفل ا
بـعـيـد ميالده الـ  81 فـهـو من موالـيد  22 اذار  1940 في
قاهي ونـشرت اإلعالمية اللبنانية أجـواء عائلية بأحد ا
ــصــري مـصــطـفى فــهـمي ــمـثل ا فــاتن مــوسى زوجـة ا
صـوراً مـن احلـفل في صـفـحـتـهــا عـلى مـوقع لـلـتـواصل
ــعـايــدة مـنــهـا ومن زوجــهـا االجــتـمــاعي وأرفــقـتــهـا 
مـصطفى لشقـيقه حس جاء فـيها (عيد مـيالد سعيد يا
أخي احلـــبــيب حــســـ عــقــبـــال مــيــة ســنـــة مــني ومن
فــاتن).وبـدا فـهــمي سـعـيــداً وهـو يـقـطـع قـالب احلـلـوى
بـالشوكـوال الذي قدم له خصـيصاً للـمناسبـة ولد حس
ُـلـقب بـ (الـواد الـتــقـيل) أو (الـدجنـوان حـسـ فـهــمي ا
فــهـمي) في الــقـاهـرة لـعــائـلـة أرســتـقـراطــيـة من أصـول
شـركـسيـة جـده كان مـحـمـد باشـا فـهمي رئـيس مـجلس
الـشـورى ووالده مـحمـود باشـا فهـمي سـكرتـير مـجلس
ـانـسـتـرلي الـشــورى كـمـا أن جـدته هي أمـيــنـة هـا ا
صـري مصـطفـي فهـمي وهو من أهم ـمثـل ا وشـقـيقه ا
صـري والـعـرب بلغ إجـمالي األعـمال مـثلـ ا وأكـبـر ا
الـسيـنـمائـية الـتي قدمـها أكـثر من  300 فـيلم سـينـمائي
عـبر مشـواره الفـني كما تـولّى رئاسة مـهرجان الـقاهرة
الـســيـنـمـائي الـدولي ابـتـداءً من عـام  1998 وحـتـى عام
حـائـز عـلى عددًا كـبـيرًا مـن اجلوائـز وفي رصـيده 2000

{ لــوس اجنــلــوس - وكـاالت - تــبــرعـت الــنــجــمـة
تايـلور سـويفت ووالـدتها بـ 50 ألف دوالر أمـريكي
إلمرأة فقدت زوجها بسبب فايروس كورونا. وكانت
دي كواندا سـميث بهدف مساعدة صديقتها فيكي
ريض بالـكورونا أنـشأت صفـحة على وزوجهـا ا
مـــوقع الـــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعي لـــدعـــمـــهـــمــا
رة ومـسانـدتـهـمـا. ولم تـكن تـعـلم فـيـكي إنـهـا ا
فضل األخيـرة التي تقابل زوجها وصـديقها ا
فـهـو كـان مـصـابـاً بـكـورونـا ولم تـكن الـزيـارات
مـــســـمـــوحـــة وكـــانت قـــد تـــلـــقت إتـــصـــاالً من
ــسـتـشــفى إلبالغـهــا أن زوجـهـا لم يــسـتـطع ا

ــرض وأنه فــارق احلــيــاة. الــتــغــلب عـــلى ا
ضي وأشارت صـديقة فيكي أنها قررت ا
ــبـادرة لــدعــمــهــا وبـنــاتــهــا وتــقـد بــا
الية لهم. وأضافت سميث: ساعدة ا ا
(أنــا واثـقـة أن والـدهم تـيـوديس راي
كـــوارلـــز ســـيـــكـــون ســعـــيـــداً في

السماء).
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قـد تــكــون في صــراع دائم مع أســرتك.يــوم الــســعـد
االحد.

qL(«

ـسـتـقـبل. يـوم  عـلـيك الـتـفـكـيـر بــإيـجـابـيـة أكـبـر في ا
السعد االربعاء.

Ê«eO*«

ـكن الـتغـلب عـليه بـقـليل مـن احلكـمة  خالف عـائلي 
والعقل.

—u¦ «

إذا بـدأت تـشـعـر بـالـبــدانـة سـارع إلى اتـبـاع حـمـيـة
مدروسة.

»dIF «

 ال تـكن متـسـلـطا وال تـصـر على رأيـك تقـبل وجـهات
نظر اآلخرين. 

¡«“u'«

تــتـخــلى عن مـشــروع لـكي تــكـرس وقــتك واهـتــمـامك
لشيء أكثر واقعية.

”uI «

ال تــتـشــاجـر مع أفــراد أسـرتك الن األمــور لم حتـدث
كما تتمنى.

ÊUÞd «

 تـواجهك قـرارات ومسـؤولـيات ال يـستـهان بـها. ضع
مشاعرك الشخصية جانبا.

Íb'«

ة لن تقدم أو ما تعـانيه اليوم هو مجرد تـراكمات قد
تؤخر.

bÝô«

تـشكل الـشـؤون احليـاتـيـة والعـاطـفيـة والـعائـلـية قـلـقا
بالنسبة إليك.رقم احلظ.8

Ë«b «

رقم غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة مع الشريك
احلظ.9

¡«—cF «

ا تفـتقر إلى الصبر أو التروي اليوم. كن مرنا في ر
معاجلة األمور.

 u(«
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تـــشـــكـل الـــكـــلــــمـــات حـــروفـــا
سداسـية داخل مـثمن االضالع
تبـدأ من دائـرة الـسهم وتـسـير
مـع اجتـــــــاهه. حـــــــول دائــــــرة
االرتـكـاز لتـحـصل عـلى الكـلـمة

ثل عربي): طلوبة: ( ا
 1-عطفها

 2-بلدة لبنانية
 3-طلقات نارية
 4-دولة اسيوية

ي ثل غربي عا 5-لقب 
6-جامعة مصرية
7-االمن والطمانينة

8- شاهدتها
فلسط
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أصرَّ بـعضُ أصدقائـي الشعـراء على مشـاركتي في أمسـية شعـرية عُقـدتْ مساءَ
ـني أن أخذلـهم هذهِ يـوم من أيام الـربيع في إحـدى مـدن جلـيل فلـسطـ وألنهُ آ
رَّة فـقد لبَّـيت طلبـهم بكل محـبة ألنَّ الذين خـذلتهم وأنـا أتتبَّعُ غـناءَ السـيريناتِ ا
الغـامض كثر وألنني فـعال نادم على عدمِ تلـبيةِ دعواتٍ كثـيرة ونداءات مكرَّرة من
مؤسـسات ثقافية ومـراكز إعالمية وجتمُّعـات ثقافية وغيـرها وأصبحَ التهرُّبُ من
شـاركةِ ديدناً وعادةً ولكنني أقرُّ بأنَّ هذا هو طبعي ولم أستطع أن أغيرهُ ميل ا
رات وأنا ات النفس فالـرهبة التي تنـتابني في أغلب ا للـعزلةِ وغوص على جـوانيَّ
نصَّة كأنهُ صـحوبةُ بارتبـاكٍ غيرِ مفـسَّرٍ جتعلُ كلَّ صعـودٍ إلى ا ـنصَّة وا على ا
توترُ أمامِ حشدِ التالمـيذِ في أيامِ الدراسة االبتدائيَّة صعـودي األوَّلُ أو وقوفي ا
.. فـالـكـائنُ ال أعــرفُ كـيفَ أبـدأ أو كـيفَ أخـتمُ سـأقـولُ هــذه هيَ عـادتي احملـبَّـبـةُ
ت الشـعريُّ الذي يسكنني ال يحـبُّ تلميعاتِ اإلعالمِ الباهـتةَ جتربتي الشعريَّة 
في ظل ملـكوتِ العـزلة.. طبعـاً كانت لي مشـاركات غيـر قليلـة هنا وهـناك في عكا
وشفـاعمرو وحيـفا ولكن كـصوت شعريٍّ اسـتطعتُ أن أحافظ عـلى بريقي اخلام

فتوحةِ على فتنةِ العزلة. حتى وأنا أتخطَّى الثالث وأراهنُ على جتلياتي ا
كثـيراً ما كانَ زمـالئي الشعراء والـكتَّاب يطـلقون عـليَّ لقب (حسب الشـيخ جعفر
الفـلـسطـيـني).. أستـاذ فن الـتدويـر في الـشِعـر العـربي احلـديث وصـاحبُ (نخـلة
الـلـه) و (الطـائـر اخلـشـبي) و(زيـارات الـسـيـدة الـسـومـريـة) وأحـد أهم الـشـعراء
العـرب في السبعيـنيات مبدع اسـتثنائيٌّ اكتـوتْ روحهُ بنارِ العزلـة واختارَ البقاءَ
) في الـظل هذا الشـاعر أخذ الـقصيـدة العربـية إلى مدارات قـصيَّة (رغمَ أهمـيَّتهِ
على مـستوى التدويـر والتجديد في اجملـاز واللغة والنـفس الشعري وفتح آفاق ال
أزومـة بعـد مـوت بدر شـاكر الـسيَّـاب ما نهـائيـة لهـا خـصوصـاً في مرحـلـتهـا ا
حدا بـالكثير من الشعراء الـعرب الكبار للتأثر بـهِ حتى من غير أن يعترفوا بذلك.
وأذكرُ أنَّ أحـد أصدقـائي قالَ لي مـرَّةً منـاكفاً إذا كـتبتَ ديـواناً فـسمهِ (نـخلة في

. صحراء) تناصاً مع ديوان حسب الشيخ جعفر ألنك تشبهُ تلكَ النخلةَ مجازاً
هنـاكَ تبـريـر نفـسيٌّ خفيٌّ لـقلـة مـشاركـاتي ينـبعُ من مـوقف قد لي حـيال حـركة
الشِـعـرِ احمللي في فـلـسطـ الداخل مـوقف يـدعوني إلى أن أكـونَ غـيرَ مـنتمٍ إال
ئة داهنـة والنـفاق فلـو وضعـنا تسـع بـا ـة وا لنـفسي وبعـيداً عن أجـواءِ الشلـلي
ـنتـج في هذه الـبـقـعـة اجلـغـرافيـة الـضـيـقـة (ويُـسمَّـى ظلـمـاً وبـهـتـاناً َّـا يُـكـتب ويُ
) على احملك احلقيقي للشِعر فسوفَ جندُ بأنهُ ليسَ شعراً بتاتاً هو مجرَّد شِعراً
مـحـاوالت لـصـيـاغـةِ أناشـيـدَ عـاديَّـة لـيسَ أكـثـر فـما يـجـري عـلى سـاحـةِ شِـعـرنا
تـميز سـهيل كيـوان ب(مجزرة الفـلسطـيني احملـلي صوّرهُ مرةً صـديقي الكـاتب ا
شـعـريَّـة حـقـيـقيَّـة) وقـد أصـابَ جـوهـرَ احلقـيـقـة كـمـا أنني ال أريـدُ أن أذهبَ إلى
أمسـيَّةٍ وألقي شِـعراً ال يـفهمهُ أحـد بسـببِ استعـاراتهِ البعـيدةِ وإشـاراتهِ العمـيقةِ
ألنَّ اجلـمــهـور تـعــوَّدَ عـلى نــوعٍ مـعـيَّن مـن الـشِـعــرِ يـنـحــو إلى الـبــسـاطـة مع أنَّ
لألمـســيــات أهـمــيــةً كـبــيــرةً بـرأيـي الـشــخــصي تـتــمــثَّلُ في اقــتـرابـي من قـرائي

احلقيقي ومالمسةِ أذواقهم.
الكتابةُ في الظل هي طريقة مدهشة لإلنصات إلى رفرفاتِ عصفورةِ القلب وهي
صـرخـة مـكتـومـة ضـيقـة كـجـرح امرأة ومـزمـومـة جـيدا كـفمِ قـمـرٍ صغـيـر مـتوهجٍ
ـحـو غبـارَ الـضجـيجِ تـمامـا وماء كجـمـرةٍ في ريح الصـيف.. هيَ حـجـر ضوئيٌّ 
بـعـثرة في طـريقِ قلـبي.. هي دفـيئـةُ كائن غـير فوضـويٌّ يجـرف ركـام القـصائـد ا
مدجَّن.. مرتبك وال يعرف ما يريدُ بالضبط من القصائدِ واألشياء.. دفيئة مقدَّسة
لقـصائـد مـسربـلة بـتـشظـيات الـروح ومـنجم سـريٌّ لـلتـحوُّالت والـِشـعرُ الـصافي
أشـبهُ بـتـوهُّـجـات نـورانـيَّـة تـعـملُ عـلى سـلبِ شيء من الـروحِ بـعـدَ كل ديـوان كـما

تسلبُ اللسعةُ حياةَ النحلة.
أحاولُ دائـما أن أتعـلَّم من أخطائي ففي احـدى األمسيَّـات الشعريـة التي أقيمت
ـشـهـد في مـديـنـة الـنــاصـرة قـبلَ سـنـوات الحـظتُ أن الـشـلـلـيَّـة هي الـتي حتـكمُ ا
الثـقافي وإذا كـنتُ ال تنـتمي إلـى هذه اجلهـةِ أو تلـك فسـيكونُ مـصيـركَ التـجاهل

باركة. واإلنكار واإلقصاءِ عن دائرةِ الضوءِ ا
الـشـعـر هـو مـكـابــدة وجـوديـة وعـذابـات ال تـنـتـهي إال بـانـتـهـاءِ احلـيـاة.. تـشـوُّش
وج ـر دائم بال سبب شغف حـقيقيٌّ إلى زرقـةٍ ال تُنال قـلق أبيضُ ا ارتـباك توتُّ
لـعـنات مـتـتـاليـة انـهيـارات جـمالـيـة تولـدُ مـعك فـتجـعـلكَ ال تركـز في شيء.. تـؤثرُ
.. في طعـامكَ وشرابكِ ونـومكَ وذهـابكَ صبـاحاً إلى عـليك في كل مـناحي احلـيـاةِ
دن الـغريـبةِ وحـتى في كالمكِ مع امرأة عـابرة أو العـملِ وتـصعـلككَ الـلذيـذِ في ا
قيـادتكَ لسـيـارتكَ قانـون يـحكمُ حـيـاتكَ ويجـعـلكَ أكثـرَ عرضـةً لـلريـاحِ الـغامـضةِ
الـتي تــلـفحُ قـلـبـكَ وأكـثـرَ حـســاسـيَّـةً لـلــسـعـاتِ اجلـمــالِ واألضـواءِ اخملـبـوءةِ في

شموسِ اجلسد.
القصائد أشبهُ بامرأةٍ تنتظرُ حبيبَها والشاعرُ هو عوليس آخر قدرهُ أن يفقد كلَّ
. رأة العصيَّةِ رئي الذي ضفرتهُ لهُ أصابعُ تلكَ ا شيءٍ ليحظى بهذا التاجِ غير ا
ال يـستطيـع مربٍّ أو سائقُ حـافلة أو بائـعُ خضراوات أو رجلُ سـياسةٍ (مثال) أن
يقـرر بعـدَ بلوغهِ الـسبعـ وحتتَ وطأةِ الـضجرِ والـيأسِ والـفراغِ بعـدَ إحالتهِ إلى
تـنـبي وأبا َ عـشـيَّةٍ وضـحـاهـا شاعـراً من غـير أن يـقـرأ ا التـقـاعد أن يـصـبحَ ب
ـاب ودرويـش وأمل دنـقل والـبـيـاتي ـعـري وأحـمــد شـوقي والـسـيَّ تــمـام وجـريـر وا
ِ ـة الـكـبـار وصـانــعي مـوروث الـشـعـرِ الـعـربي الـقـد ي الـبـشـريَّ وغـيـرهم مـن حـا
واحلديث ومن غـير أن يـسرقَ الـدفقـة الشـعريَّـة والشـعوريَّـة في الشِـعر األجـنبي
ـا ال أستـطيع أن أتصـوَّر شاعراً أيـاً كانَ لم يـقرأ شكـسبيـر أو لوركا أنا شـخصيَّ
.. على أيـةِ قراءاتٍ يستندُ هذا? أو بابـلو نيرودا أو ريلكـة.. ال أستطيع أن أؤمنَ بهِ
ــة? كـمـا لن جتــعلَ كلُّ مـدائحِ نـقَّــادِ الـدنـيـا من ومـا هيَ حــدائقُ قـصـيــدتهِ اخلـلـفـيَّ

. َ شعراءً عظاماً ) الرديئ (الشعراءِ
حـتى ولو لم أنل نصـيبي من االهـتمام الـنقدي واإلعالمي أو
ـــة لـــلـــشـــعـــر لـم أرسخ وجـــودي فـي الـــذاكـــرة اجلـــمـــعــــيَّ
الــفـلـسـطـيـني احلـديث ولـو كـنـقـطـةِ ضـوءٍ واحـدة. فـلـستُ
سـوى مـتـممِ مــسـيـرةِ من جـاءَ قـبــلي وأعـولُ عـلى اجلـيل
الذي سـيأتي بعدي لعلَّهُ يكتبُ تـلكَ القصيدةَ التي لها ما

بعدها في حركةِ الشِعر العربي.
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لـكل مــبـدع ومـتـمـيــز في الـوسط الـفـني
والـثـقافي جـوانب في حـيـاته اليـعـرفـها
جـمـهـوره والـيـوم وضـمن زاويـة بـعـيدا
عن الــــفن نــــحـــاور رئــــيس جــــمـــعــــيـــة
ـطـرب كـر ـوســيـقـيــ الـعـراقـيــ ا ا

الرسام :
{ بعيدا عن الفن ما هي هواياتك ?

- القراءة لكل مـااجده يضـيف لي ثقافة
ـوسـيـقى خـصـوصا. في مـجـال الفن وا
ـــة بــكل ومـــتـــابــعـــة االفالم الـــقــد

اجناسها.
{ اخلـطوة االولى الـتي قادتك ان حتـفر

لك اسما متى كانت ومع من ?
- اخلـطـوة االولى والـتي اعـتـز بـها
كانت مع برنـامج ركن الهواة الذي
ــلــحـن الــرائــد جــعــفــر يـــقــدمه ا

اخلفاف.
{ تاريخ في حياتك لن تنساه ?
- انــه تـــــــــــــــــــــاريــخ زواجــي
وارتـبـاطي بــشـريـكـة حـيـاتي

في تموز عام 1987.

{ ماهي صفات الصديق اخمللص ?
- صـــفـــات الــصـــديق اخملـــلص الـــقــلب
الـنــظـيف والـكــرم واحملـبـة والــشـجـاعـة
ــقـــرونــة ــواقف اجلـــمـــيــلـــة غــيـــر ا وا

صالح الشخصية. با
{ اول مـــديـــنـــة عــــراقـــيـــة وعـــربـــيـــة زرتـــهـــا

وعشقتهــا ?
- عراقيـاً البـصرة لطـيبة أهـلها وعـربيا

القاهرة لصفاء قلوب ناسها.
{ مكان بغدادي تعشقه وتزوره دوما ?

- مــنــطــقــة الــكـــســرة لــطــيــبــة أهــلــهــا
وشعبيتها.

اذا ? { اي من فصول السنة تعشق و
- فصل الربيع النه يحمل صفاء اجلو

{ اول كتاب قراته وتاثرت به ?
- كتاب شخصيات قلقة في اإلسالم.

{ كيف تقضي يومك في ايام احلظر ?
- اقــــضــــيه مـع االهل وقــــراءة الـــكــــتب

وسماع االغاني السبعينية.
{ اي من وسائل االعالم تتابع وتفضل ?

- اتابع اغلب الفـضائيات الـعربية
والــعـراقــيــة واتـابـع صـحف

{ متى تشعر باحلزن وااللم ?
- عـندمـا أرى إنـسانـاً مـحتـاجـا وعنـدما

افقد شخصاً عزيزاً.
{ متى تذرف دمعا ?

- عـنــدمـا أرى بـلــدي مـتــأخـراً عن بـاقي
البلدان اتالم حد ذرف الدموع.

{ مالذي يشعرك فخورا ?
- أشـعر بـالـفخـر واالعـتـزاز عنـدمـا اقدم
وسيقي ذا فائدة لهذه عمال للفنان ا

ظلومة. الشريحة ا
{ هل شعرت بالندم في مشوارك ?

- شــعـــرت بـــالـــنــدم ألنـــني لـم اســتـــغل
مــوهــبــتـي الــتي مـــنــحــني ايـــاهــا الــله

استغالال صحيحاً.
{ مالذي يغضبك ?

- الـنــفـاق الــذي أراه في الـوسط الــفـني
مع االسف.

{ ماذا تعني لك الطفولة ?
- تــعـني لي الــطـفـولــة الـبــراءة وصـفـاء
النية التي كنا نعـيشها وذكريات الصبا

اجلـــمـــيـــلـــة الـــتي النـــســـتـــطـــيع
نسيانها.

طريق الشعب والزمان والصباح.
{ مـوقـفـك من وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي

التي تفبرك اخبار كاذبة ?
- انـــــا ضـــــد كـل وســـــائل الــــــتـــــواصل
االجتماعي الـتي تفبرك األخـبار الكاذبة

واعتبرها جرائم ضد اإلنسانية.
{ هل تتـواصل مع الـريـاضـة واي نوع مـنـها

تعشق ?
- اكيد انـا أتواصل مع الـرياضة واحب
ـنــتـخب الــعـراقي كــرة الـقـدم واعــشق ا

لكرة القدم
{ متى تشعر باالمن واالمان ?

- أشـــعــر بــاألمن واألمـــان عــنــدمــا أرى
بــلـدي خــالـيـا مـن كل مـظــاهـر الـتــسـلح
وأرى احلب يسود كل أبناءه وطوائفه.

{ ماذا تعني لك االم ?
- األم هي احلــيــاة والــوفــاء والــطــيــبـة
وهي الـنـهـر الـذي نـغتـرف مـنه األخالق

والعلم والطيبة.
{ وماذا تعني لك العائلة ?

- الـــعــائـــلــة هي األمـل واآلمــان واحلب
وكل شيء جمي. كر الرسام
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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

ثمـاني عـشـرة سـنـة مـرّت عـلى بـدء احلـرب االمـريـكـية عـلى
العـراق الـتي انتـهت بـتـغيـيـر حـكم احلزب الـواحـد واحلاكم
ــطــلق الـــذي اســتــغــرق خـــمــســاً وثالثـــ ســنــة وقــطف ا
الـعـراقـيـون نـتــائج ذلك احلـكم بـزجّــهم في حـرب مع الـقـوة
االعـظم بــاالرض بــغـيــاب الــقـنــاعـة واالســتــعـداد الــنــفـسي
ـادي وبــسالح أشـبـه بـالــبـدائي كــمــا قـطــفـوا بــعـد ذلك وا
الـنـتـيـجـة الـتي ال وصف لـهـا في قـوامـيس الـسـيـاسـة وهي

تأسيس نظام العملية السياسية.
ماجرى في هذه السنوات الثـماني عشرة من نزيف وتدمير
وانهيـارات متـعددة االشـكال والـطبـقات فـي بنـية االقـتصاد
والــدولــة واالمـن واجملــتـــمع بــات حـــائالً بـــ الــعـــراقــيــ
عـنى التاريخي الكـارثي الحتالل بلدهم.العرب واستيعاب ا
خاضوا نكـسات كبيـرة داخلية عـدة لكنهم لم يـعرفوا حرب
احتالل مـباشـر بـاستـثـناء الـفـلسـطـينـي حـتى في سـوريا
الــتي تــقــاتـل جــيــوش أربع دول فــيــهـــا في االقل لم تــذق
ـكـن ان يـفـضي الـيه من ـعـنى احلـقـيــقي لالحـتالل ومـا  ا

نتائج الحقة ألنّ دمشق متماسكة في عنوانها السياسي.
الكـارثـة في الـعراق لـهـا جـانب فـكري خـطـيـر آخـر في فهم
في معـنى االحـتالل ذلك ان الـقسـم الرسـمي الـذي يـحكم 
ـتـعـاقــبـة كـان من نـتـاج ركـاب االحـتالل كل احلـكـومـات ا
قاسات واالدعـاءات وعمليات مهما اختـلفت التوصيـفات وا
ـقـاومة بـرزت كـتعـبـير عن التـجـميل في حـ انّ حـركات ا
ــتــلـــكه الــشــعب بــشــأن تــعــاطي مع فــهـم انــســاني آخــر 
االحتالل ولـيس أيـة جـهـة رسـمـيـة او ارهابـيـة. ولـو نـظـرنا
الى اجلزائـر الـتي حتـاكم حـقـبة االحـتالل الـفـرنـسي الـيوم
بعد عقود طويلـة لرأينا انّ كل اجلزائريـ لهم فهم متقارب
طـالبـة بحـقوق تاريـخيـة مسـتحـقة االخذ ا موحـد في ا ور

من الفرنسي احملتل ال تسقط بالتقادم الزمني .
ـكن ان يـجـري هـذا في الـعـراق وهـو يـخـضع لـنـفوذ هل 
احتالل مبـطن من دول اخرى حـتى بات االحـتالل السابق
ـا مــطـلـوبـاً في فـهم كـثــيـر من الــعـراقـيـ أقـل شـراً أو ر
واجـهـة احـتالل مـضـاد. إنـهـا حـقـاً أزمـة فـكـريـة هي نـتاج
صدمة تـاريخيـة لم حتظ بدراسـة وحتلـيل عميـق  ال تزال
كـن فصـلهـما وقع حتت مسـتمـرة حلقـبتـ مـتصـلتـ ال 
نـيــرهــمــا الـشــعب الــعــراقي كــامالً حــقــبـة االحــتالل وكل
ماجـاءت به من تشـكـيالت ومسـمـيات وعـنـاوين متـداولة في
ـشـهـد الــسـيـاسي احلــالي وكـذلك احلــقـبـة الــتي سـبـقت ا
االحتالل عـبـر ثالثة عـقـود ونـيف وأسست لـتـغـييب تـعـددية

وت. التفكير ومصادرة العقل بنظرية ا
 18 سـنـة  رقـم فـيه داللــة بـدايـة الــرشـد في الــوعي حـتــى
يسـتـقـبـل الطـالـب تـعلـيـمـه اجلـامعـي أو خـدمـته الـعـسـكـرية
كتعبـير عن القوة والـوالء للتراب. لـكن هل يوحي هذا الرقم

في العراق بتلك الداللة اليوم?
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{ بـــاريس - (أ ف ب): بـــيــعت
لوحـة نادرة للرسام فنسنت فان
غــــوخ مـن حـــقــــبــــة حــــيــــاته في
بـاريس فـي مـقـابل  13 مـلــيـون
ــصــاريف ــا يــشـــمل ا يــورو 
اخلــــــــمـــــــيـس خالل مــــــــزاد في
الـعـاصـمـة الـفـرنـسـيـة في "رقم
قيـاسي للفنان في فرنسا" على
مـا أعـلنـت دار سـوذبيـز.وحتـمل
الـلــوحـة الــتي أجنـزهــا الـرسـام
عام  1887خالل الـسنت اللت
أمـضاهما فان غوخ في باريس
عـنوان "مـشـهـد من الـشارع في
ـارتـر" وهي كـانت مـدرجـة مـو
ضـــمن كــتــيـــبــات األعــمــال (من
خـالل صـــــــــــور بــــــــــاألبــــــــــيـض
واألســود) لـكن لم تُــطـرح يـومـا
لـلــعـرض.وكـانـت قـيــمـة الــلـوحـة
بـلغ يراوح بـ خمـسة مقـدّرة 
. ماليــ يــورو وثـمــانــيــة ماليـ
وهي بـقــيت مـحـفـوظـة مـنـذ قـرن
لدى عـائلة فـرنسيـة واحدة.وقال
فابـيان ميرابو وكلوديا ميرسييه
الـلـذان أعـادا اكـتـشـاف الـلـوحة
"هـذه مـغــامـرة جـمــيـلـة لــلـسـوق
الـفـرنـسـيـة الـتي لم تـشـهـد عـلى
لـوحــة بـهـذه اجلــودة لـفـان غـوخ
منـذ زمن بعيد".ويعود آخر عمل
للـرسام الـهولـندي بـيع في مزاد
عـــلــنـي إلى الـــعــام  2017 وهي
لـــوحـــة حتـــمل عـــنــوان "احلـــقل
والفالح"  1889بـيعت في مقابل
 81 مـــلــيـــون دوالر خالل مــزاد
نـــظــــمـــته دار كـــريــــســـتـــيـــز في
نـــيــويـــورك.وفـي لــنـــدن يُـــطــرح
أيـضــا لـلـبـيع في مـزاد بـورتـريه
أجنــزه بــيــكــاســو ســنــة 1941 
لــلــرســامــة دورا مــار يــظــهــرهـا
جالـسة عـلى أريـكة.وتُـقـدّر قيـمة
ـبــلغ يـراوح بـ 6,5  الــلـوحـة 
مـاليـ جـنـيه اسـتـرلـيـني و8,5 
ماليــــ  8,93 ماليــــ دوالر
و 11,68مــلــيـونــا) إضــافـة إلى
عمل لـلـبريـطاني ديـفـيد هـوكني
أحـد الــفـنـانـ األحـيـاء صـاحب
األعــــمــــال األغــــلـى ثــــمــــنــــا في

زادات. ا
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